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Spotkanie 
ze Słowem 
Bożym

Droga do Emaus
(13) I oto tego samego dnia dwaj 
z nich szli do miasteczka zwane-
go Emaus, które było oddalone 
o sześćdziesiąt stadiów od Jero-
zolimy. (14) I rozmawiali z sobą 
o tych wszystkich wydarzeniach. 
(15) A gdy tak rozmawiali i nawza-
jem się pytali, sam Jezus, przybli-
żywszy się, szedł z nimi. (16) Lecz 
oczy ich były zasłonięte, tak że 
go poznać nie mogli. (17) I rzekł 
do nich: Cóż to za rozmowy, idąc, Źr
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prowadzicie z sobą? I przystanęli przygnębieni. (18) A odpowiadając jeden, imieniem Kleopas, 
rzekł do niego: Czyś Ty jedyny pątnik w Jerozolimie, który nie wie, co się w niej w tych dniach 
stało? (...) (28) I zbliżyli się do miasteczka, do którego zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść 
dalej. (29) I przymusili go, by został, mówiąc: Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień 
się już nachylił. I wstąpił, by zostać z nimi. (30) A gdy zasiadł z nimi przy stole, wziąwszy chleb, 
pobłogosławił i rozłamawszy, podawał im. (31) Wtedy otworzyły się ich oczy...

 Marzenia, kto z nas ich nie miał, czasem są one związane z rzeczami wielkimi dla 
świata, czasem z naszym „małym szczęściem”. Moja dobra znajoma opowiadała 
mi kiedyś, że jako nastolatka marzyła, żeby mieć dużą rodzinę, duży dom i ogród. 
Pan Bóg spełnił jej marzenia choć inaczej niż je sobie wyobrażała. Została siostrą, 
która przez długie lata, w pięknym budynku z ogrodem prowadziła dom opieki dla 
kilkunastu osób. 
 Kiedy czytam ewangelię odkrywam w niej ludzi, takich jak my, którzy marzyli, po-
tem wydawało im się, że wszystko to co było tak blisko trzeba było zamknąć w zim-
nym grobie i pożegnać się nie tylko z wyobrażeniami ale nade wszystko z Nim, któ-
ry był ich uosobieniem. Pozostały wspomnienia, smutek, żal, płacz nad zgliszczami 
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tego co jeszcze siedem dni temu wyglądało zupełnie inaczej. Może pojawiły się tam 
też mniej lub bardziej zwerbalizowane pretensje, ukierunkowane do świata, władz, 
Pana Boga, innych ludzi… Po tragedii Wielkiego Piątku następuje grobowa cisza 
Wielkiej Soboty. Trudno patrzeć w przyszłość, bo co niby miałoby tam być wartego 
oczekiwania? Szok a nade wszystko ból jest tak wielki, że wprowadza otępienie, a je-
śli coś pojawia się w głowach to wspomnienia, które powodują kolejny ból. 
 Myślę, że takie doświadczenie jest bliskie nie tylko najbliższym Jezusa, ale wielu 
osobom, które straciły swoich bliskich. Ból jest tym większy im bliższa była osoba, któ-
rą straciliśmy. Patrząc z tej perspektywy trudno dziwić się reakcjom uczniów, którzy 
w niedzielny poranek idą z Jerozolimy do Emaus, kobietom, które uciekają z przed 
pustego grobu, czy uczniom słuchającym ich relacji. Ktoś mógłby powiedzieć, przecież 
Jezus nieraz zapowiadał swoją śmierć i zmartwychwstanie. To prawda. Zwróć jednak 
uwagę, że oboje, Ty i ja znamy tę historię od lat, pamiętamy też obietnicę z 11 roz-
działu ewangelii Jana gdzie Pan Jezus mówi: „Ja jestem zmartwychwstanie i życie, kto 
wierzy we mnie choćby i umarł żyć będzie a kto żyje i wierzy we mnie śmierci nie ujrzy na 
wieki”. W wyznaniu wiary co tydzień mówimy wobec innych, że wierzymy że Jezus 
zmartwychwstał, wierzymy też w ciała zmartwychwstanie, grzechów odpuszczenie 
i żywot wieczny. Czy jesteśmy tak różni od wspomnianych uczniów? Co z tego co wie-
my, wynika dla naszej  codzienności? Nie chodzi tu przecież o jakąś akademicką dysku-
sję, ale o praktykę życia . Paweł w 1 Kor 15 pisze: „Jeśli Chrystus nie został wzbudzony 
wtedy i kazanie nasze daremne, daremna też wiara wasza (…) jesteście jeszcze w swoich 
grzechach”. A na dokładkę przypomina: „Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję 
w Chrystusie jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni”. Dlaczego? Bo 
ograbiamy się z absolutnie wyjątkowej perspektywy, która sięga poza grób, poza to, 
co nazywamy doczesnością. Bo przywraca nam to za czym tęskniliśmy, a co wydawało 
nam się nieodwołalnie utracone. W związku z tym możemy nie tylko radośnie wołać 
z całym Kościołem Pan zmartwychwstał, ale też powtarzać maranata – przyjdź szybko 
Panie. I nie jest to wołanie spowodowane chęcią ucieczki z rzeczywistości, w której się 
znaleźliśmy a raczej wołanie stęsknionego Kościoła o doświadczenie bliskość z Tym, któ-
ry „śmierć zniszczył a żywot i nieśmiertelność na jaśnię wywiódł przez ewangelię”. 
 Wyobrażenia uczniów Jezusa dotyczące Jego królestwa i ich w nim udziału z tej 
perspektywy musiały ulec przedefiniowaniu. Bo być może ich marzenia były zbyt 
małe w porównaniu z  tym co wydarzyło się w niedzielę. Możliwe, że i nasze wy-
obrażenia potrzebują redefinicji.
 Zapewne gdybym był wśród uczniów idących do Emaus, mnie też dotyczyłyby 
Jezusowe słowa, że jestem głupi i uparcie nie chcę  wierzyć we wszystko co powie-
dzieli prorocy. Jednak i tak chciałbym spędzić tę drogę razem z Nim słuchając Jego 
wykładu o Chrystusie w Starym Testamencie, a potem rozpoznając go po łamaniu 
chleba i radośnie wracając do Jerozolimy. I zapewne z wypiekami na twarzy, bez 
zbędnych dyskusji powtarzałbym „wstał Pan prawdziwie”. Żyję jednak prawie 2000 
lat później w zupełnie innym miejscu ziemi. Powstaje więc pytanie: Z czego mam się 
cieszyć w kontekście WIELKANOCY? 

ks. Bogdan Wawrzeczko
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Matthias Gothart-Nithard zwany Grünewaldem

Ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa
Dzieło:  „Ukrzyżowanie Chrystusa”
  środkowa tablica poliptyku ołtarza z Isenheim, 
  olej na desce lipowej z lat 1512-1515 o wymiarach: 269 cm x 307 cm
  Colmar, Musée Unterlinden
  Źródło: Wikipedia – The Yorck Project (2002)

Księga Proroka Izajasza rozdz. 53:
(1) Kto uwierzył wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło? (2) Wyrósł bowiem przed 
nim jako latorośl i jako korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pocią-
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 Matthias Gothart-Nithard zwany Grünewaldem urodził się między 1460 a 1483 
rokiem, zmarł w 1528 roku. Powszechnie określany „ostatnim wielkim artystą nie-
mieckiego gotyku” o nieprzeciętnej zdolności operowania skromnymi środkami 
artystycznego wyrazu w celu wywoływania zaskakująco wielkich emocji wśród 
odbiorców namalowanych obrazów. Pod wieloma względami ów tajemniczy Mistrz 
z Seligenstadt (we Frankonii) zadziwiał i fascynował ówczesnych. Z własnej woli 
przywiązany głównie do jednego tematu: „Ukrzyżowanie Chrystusa”, który malował 
przez wszystkie lata swego twórczego życia, w temacie tym okazał się mistrzem 
przekazu, zarazem teologicznego i malarskiego. Ogarnięty duchem Reformacji, 
przyjmuje nauki Marcina Lutra. Gdy końcem lata 1528 r. umiera w Halle, pozosta-
wia w testamentarnie spisanym dobytku m.in. Postyllę z 27 kazaniami Lutra, Nowy 
Testament w tłumaczeniu Reformatora i wiele innych „szpargałów luterańskich”.
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gały nasze oczy i nie był to wygląd, który 
by nam się mógł podobać. (3) Wzgardzony 
był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, 
doświadczony w cierpieniu jak ten, przed 
którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, 
że nie zważaliśmy na Niego. (4) Lecz on na-
sze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na 
siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, 
przez Boga zbity i umęczony. (5) Lecz on 
zraniony jest za występki nasze, starty za 
winy nasze. Ukarany został dla naszego zba-
wienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. (6) 
Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas 
na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął 
karą za winę nas wszystkich. (7) Znęcano się 
nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie 
otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź pro-
wadzone i jak owca przed tymi, którzy ją 
strzygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust. (8) 
Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego 
losie pomyślał? Wyrwano go bowiem z kra-
iny żyjących, za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. (9) I wyznaczono mu 
grób wśród bezbożnych i wśród złoczyńców jego mogiłę, chociaż bezprawia nie popełnił ani 
nie było fałszu na jego ustach. (10) Ale to Panu upodobało się utrapić go cierpieniem. Gdy 
złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się 
spełni. (11) Za mękę swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój 
sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. (12) Dlatego dam mu dział wśród wielkich 
i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców 
był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami.

Źródło: Biblia Warszawska
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 Przed nami zewnętrzne skrzydła skrzyni ołtarzowej ogromnych rozmiarów 
ołtarza (wys. 16 m, szer. niespeł na 6 m) kościoła klasztornego zakonu antonitów 
w Isenheim. Poprzez swe usytuowanie na zewnętrznych skrzydłach ołtarza obraz 
„Ukrzyżowanie Chrystusa” towarzyszył w codziennych modłach zakonnikom od św. 
Antoniego, prowadzącym leprozorium oraz zgromadzonym tam umierającym na trąd.
  Owo szokujące przeznaczenie omawianego dzieła dla środowiska ludzi wyizolo-
wanych, nieszczęśliwych, bo cierpiących na ciele w sposób szczególny i nieunikniony, 
obarczonych posądzeniami o straszne i ciężkie grzechy, dźwigających pomówienia 
o sprawiedliwej karze, jaką jest trąd, pozwala spojrzeć na arcydzieło w sposób 
okrutnie autentyczny. Obecnie, choć żyjemy w sytuacji komfortu konsumentów 
z końca XX wieku, to jednak przeżywamy podobny duchowy stan szukania ulgi 
w Ukrzyżowanym, pomocy w zbawczym krzyżu Jezusa i siły w zwalczaniu egoizmu, 
gdzie „ja” znaczy zdecydowanie nazbyt wiele.
 Patrzymy na arcydzieło i odnosimy przejmujące, poniekąd groźne wrażenie. Naj-
pierw kilka słów o kompozycji obrazu, która jest zaskakująca dla widza, przemyślana 
dla artysty. Grünewald założył (i słusznie), że punkt widzenia musi być umieszczony sto-
sunkowo nisko, praktycznie poniżej obrazu, tak bowiem patrzy się na ołtarze. Przesunął 
też odmalowaną scenę maksymalnie do przodu, aż do krawędzi obrazu, uzyskując efekt 
bezpośredniej bliskości widza ze sceną ukrzyżowania. Nie ma tutaj miejsca na dystans, 
na chłodną obserwację, na dyskretne wycofanie i niezauważone odejście. Ów zabieg, 
powtarzany zresztą na prawie wszystkich obrazach Grünewalda przedstawiających 
ukrzyżowanie Chrystusa, spotęgowany jest dodatkowo nieczytelnym krajobrazem, 
który świadomie tonie w mrokach i nieczytelności szczegółów. W takim zestawieniu 
tym wyraźniejszy jest pierwszy plan, tym mocniejsza jest siła jego oddziaływania, tym 
czytelniejsze stają się pierwszoplanowe szczegóły. Tło takiego tematu ma być posęp-
ne, ciemne i smutne, jakby bardziej niebezpieczne od pozostawania w bezpośredniej 
bliskości z umęczonym, sponiewieranym, umierającym Chrystusem.
 Krzyż odmalowany na całej wysokości obrazu, od dolnej krawędzi po górną, 
umieszczony jest tuż przed naszymi oczyma. Nie można od niego odejść, stojąc nawet 
w dali odbieramy „siłę ataku bliskości akcji”, zamierzoną „natarczywość ukrzyżowa-
nia”. Centralnie, prawie pośrodku, na tyle na ile pozwalały ruchome skrzydła ołtarza, 
widzimy Chrystusa. Od razu dostrzegamy coś okropnie przejmującego. Grünewald 
każe nam patrzeć najpierw na stopy Ukrzyżowanego. Jest to widok pełen przenikli-
wego bólu, odrażający i szpetny, niczym ilustracja do starotestamentowej zapowie-
dzi... Powykrzywiane cierpieniem kości i mięśnie, stopy dramatycznie uniesione nad 
podnóżkiem, wiszące na czarnym gwoździu. Ktoś trafnie powiedział o tych palcach, 
że „...podobne do zębów końskiej szczęki, jak klawiatura grozy i okrucieństwa...”. 
Wstrząśnięci podnosimy wzrok dostrzegając po kolei nabrzmiałe nogi, ściśnięte bólem 
uda, zastygłe biodra, powykręcane żebra rozdymające tors tak, jakby miał za chwi-
lę pęknąć. Potem rozpostarte, jakby wyrwane ze stawów, chude, żylaste ramiona 
zakończone rozczapierzonymi palcami, dłońmi, które krzyczą. I znów gwoździe, 
które przebijają na wylot nie tylko dłonie Jezusa, lecz także belkę krzyża. Ciążąca 
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bezwładnie głowa, martwe oczy, usta zastygłe w żałosnym wołaniu, zmarszczone 
niebywałym wysiłkiem czoło i korona cierniowa, kalecząca swą ostrością nie tylko 
krwawiącą głowę, lecz również obojczyk, piersi, ramiona. Całe ciało Chrystusa jest 
poranione w sposób tak perfekcyjnie przejmujący, że nawet nam współczesnym 
przychodzi na myśl okropny trąd. Rany są jakby kłute, jakby rozszarpane, rozpalone, 
zainfekowane. Jakby owej grozy i współczucia było mało, rozszarpane, porwane i roz-
darte (właściwie nie wiedzieć czemu!) jest tutaj otulające biodra prześcieradło. Ciało 
Chrystusa jest ciężkie, bo bezwładnie zwisa ku dołowi, wygina nawet belkę krzyża. Aż 
tak wielkie działają tutaj siły, ciężary, przeciążenia. Chyba żaden z malarzy nie zdołał 
tak przejmująco oddać ogromu cierpienia i śmierci Chrystusa. Chyba żadnemu „nie 
udało się osiągnąć efektu” bezgranicznego współczucia, przerażenia, zgrozy, odrazy 
nawet, a wszystko w szczególnej bliskości z Ukrzyżowanym. Grünewald z właściwą 
sobie odwagą ukazał ciało - do granic możliwości i wyobrażalności - wynędzniałe, 
zniekształcone, zorane, napiętnowane i zeszpecone katuszą. Nawet krzyż jest surowy 
i groźny, zrobiony z nieheblowanego, pełnego drzazg drewna.
 W bezpośredniej bliskości umęczonego Chrystusa, na lewo od krzyża, dostrzegamy 
trojaki obraz ludzkiej słabości i współczucia. Widzimy matkę Jezusa, Marię odmalowaną 
tak, jakby zaraz miała skonać, odziana sugestywnie w siną biel grobowego całunu. Ma 
bladą jak wosk twarz, a ciało omdlewa i załamuje się do tyłu. Trwała przy Chrystusie 
w modlitewnym uniesieniu, z zaciśniętymi dłońmi, ale nie wytrzymała ciężaru, załamała 
się w ciele zdrętwiałym z bólu. Za Marią stoi nienaturalnie wysoki i smukły Jan Ewange-
lista. Swym pochyleniem, identycznym do Marii, oddaje pełne współczucie, troskę i po-
moc względem cierpiącej matki Zbawiciela. Prawym ramieniem delikatnie obejmuje ją, 
podtrzymuje ratując od niechybnego upadku. Delikatne palce jego dłoni jakby dotykały 
bolącej rany. Jego twarz, choć młodziutka, postarzała od współczucia, wydoroślała od 
odpowiedzialności, spoważniała, wszak przejmuje poważne zadania. Jakby niezależnie 
od tych dwojga, jeszcze bliżej krzyża znalazła swe miejsce Maria Magdalena. Oczywiście 
klęczy z dłońmi uniesionymi do góry w modlitewnym i błagalnym złączeniu. Rozpacza 
z powodu utraty swego Zbawiciela, nie rozumiejąc wcale, że jej dotychczasowy osobi-
sty Ratownik właśnie teraz swą śmiercią daje ratunek wszystkim pozostałym. Przyszła 
pod krzyż w światowym, zbytkowym odzieniu, błyszczącym wyszukanymi barwami, 
choćby łososiowej czerwieni. Kontrast z umęczonym ciałem Chrystusa wydaje się być 
ogromny, a jednak znajduje miejsce przy krzyżu. Możemy odnieść wrażenie, że trafiła 
pod krzyż prosto z jakiegoś przyjęcia, wytwornego towarzystwa, może świata rozkoszy! 
Nieważne skąd przychodzi, ważne że przyszła, zdążyła, że teraz modli się, prosi, dzię-
kuje. Zresztą jest taka mała, filigranowa prawie. Stała się mała, gdy spotkała Chrystusa 
i taka pozostała z sercem pełnym miłości, z rękoma pragnącymi usłużyć i olejkiem, by 
namaścić. Jej długie opadające włosy zdają się potwierdzać, że urok, piękno i młodość 
mogą pozostać niezmienione, także po nawróceniu. Namiętne cierpienie świadczy 
o przywiązaniu, o wielkiej miłości. 
 Z jednej strony krzyża widzimy bezmiar bólu i cierpienia trzech zmniejszających 
się postaci, i jest to dla nas zrozumiałe. Zaskoczeniem natomiast jest druga strona 
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obrazu. Obok Jezusa ukrzyżowanego widzimy Jana Chrzciciela, to wielka niespo-
dzianka zgotowana przez Matthiasa Grünewalda. Jan Chrzciciel jakby specjalnie 
ożył, by wskazać swym wyciągniętym palcem Chrystusa. Czyni to bardzo wyraźnie. 
On nie rozpacza jak pozostali, lecz stwierdza zasadność krzyża. Zna doskonale sens 
tego zdarzenia. Wie, że tak właśnie się stać musiało, by się wypełniły Pisma proroków. 
Trzy lata wcześniej oznajmił: „Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata” (J 1,29). 
Teraz właśnie umiera, jako niewinny, opuszczony, obciążony, a baranek odmalowany 
„u stóp krzyża” przypomina nam te słowa. Krępy, mocno stojący na ziemi, pełen 
siły Jan Chrzciciel stoi pod krzyżem i wskazuje na Największego, choć umierającego 
Chrystusa. Nie jest tutaj postacią historyczną, lecz symboliczną, przecież znacznie 
wcześniej stracił życie. Dlatego chyba nie bierze udziału w cierpieniu, nie opłakuje, 
nie mdleje, nie współczuje, jest tak inny od pozostałych, że aż nas to razi. Ale on ma 
tutaj inne zadanie. Po części teologicznie, po części kaznodziejsko objaśnia misterium 
śmierci Agnus Dei. Na wysokości ust, w polu ograniczonym obrysem wyciągniętej 
prawej ręki, odczytujemy wypisany czerwonymi łacińskimi literami napis, który głosi: 
„Potrzeba, by On wzrastał, a ja bym się stawał mniejszym” (J 3,30) - ILLUM OPORTET 
CRESCERE ME AUTEM MINUI. To Janowe świadectwo jest uniwersalne i aktualne, 
ważne i prawdziwe. To jest fragment Ewangelii, która pod postacią otwartej, zaczyta-
nej księgi spoczywa w lewej dłoni Chrzciciela. Ten odziany jedynie w płaszcz z sierści 
wielbłądziej, prezentuje się tutaj jak dostojnik przyobleczony w królewskie szkarłaty, 
a przecież jego gołe ciało drażnione jest przez nieprzyjemną  sierść - tak wielki jest 
kontrast spokojnie stojącego, niewzruszonego, pewnego siebie Jana Chrzciciela 
z Ukrzyżowanym. Musimy jednak być świadomi tego szczególnego zamysłu Grüne-
walda, który tak odmalowywując Chrzciciela podkreśla nie różnice, lecz bliskość obu, 
ukazując Jana Chrzciciela jako człowieka, który wie co będzie później, który w swym 
sercu odczuwa pokój - „sursum corda”, intelektualnie obeznany z Bożym planem 
zbawienia przeczuwa zmartwychwstanie - śmierć śmierci i radość, która zastąpi opła-
kiwanie. Rzeczywiście tylko pewność zbawienia i pewność zwycięstwa upoważniają 
Jana Chrzciciela do takiego mistycznego spokoju, braku łez i braku współczucia. 
 Zapewne w takiej kolejności winniśmy stawać przed Ukrzyżowanym, przed 
prawdą Krzyża. Mam na myśli kolejność odkrywania szczegółów arcydzieła. Stanąć 
nie przed krzyżem, lecz pod krzyżem, który choć nie jest wysoko, gdzieś w górze, 
jednak dominuje nad nami.
 Podnosić swój wzrok nieśmiało, powoli. Zobaczyć anatomię bólu i cierpienia. Czuć 
ból i cierpienie w swoim sercu, przeżywać załamanie i oskarżenie, by umysł już nigdy 
nie protestował, gdy mowa o Chrystusowym zadośćuczynieniu, o ofierze krzyża, je-
dynej niepowtarzalnej, dającej zbawienie. Chodzi o to, byśmy dogłębnie zrozpaczeni 
i wzruszeni mogli żałować, pokutować, przepraszać i potem dziękować, że Jezus 
Chrystus „wziął winę nas wszystkich, umarł sprawiedliwy za niesprawiedliwych”.
 Potem nie dziwić się niczemu, gdy cudownie działa łaska Boża. Pod krzyżem jest 
miejsce dla każdego nawróconego. Mało tego, każdy może przyjść pod krzyż. Przy 
nowym narodzeniu przestaje się liczyć stare życie, nieważne są stroje, fryzury i inne 
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zewnętrzne szczegóły. Tylko żeby w sercu była miłość i „rozmodlone dłonie”. I jesz-
cze jedno, aby Chrystus stawał się większy, każdego dnia, z dnia na dzień, choćbyś 
miał być tak mały, jak Maria Magdalena z obrazu Grünewalda. Ta zależność wciąż 
jest aktualna: tyle Go może przybyć, ile ciebie ubędzie. Dlatego On - Ukrzyżowany 
jest na tym obrazie nadnaturalnie wielki. Gdyby miał zejść z krzyża byłby wyższy 
co najmniej o dwie głowy od stosunkowo wysokiego Ewangelisty Jana. Wszystkie 
roszczenia Boga nabierają ostrości i wyrazistości wokół centralnego zdarzenia, ja-
kim jest Wielki Piątek, dlatego trzeba nam tego przekonania, że otwarta Biblia jest 
szansą dla każdego, że daje pewność, powoduje stabilność podobną do postawy 
Jana Chrzciciela. 
 Zastosowane przez Matthiasa Grünewalda nałożenie dwóch wymiarów: hi-
storycznego z trzema postaciami z lewej i symbolicznego z Janem Chrzcicielem 
z prawej strony, ułatwia nam przyjęcie jeszcze innego wymiaru - eschatologicz-
nego, sięgającego po rzeczy przyszłe i ostateczne. Obrazem i zapowiedzią tego 
jest śnieżnobiały baranek, łagodnie spoglądający na Jezusa Chrystusa. Trzyma 
krzyż i krwawi do kielicha, symbolizując tym samym ostatnią wieczerzę i triumf 
zmartwychwstania oraz zapowiadając rzeczywistość zbawionych mocą krzyża, 
czyli apokaliptyczne „nowe niebo i nową ziemię”. Jest to możliwe, bo Baranek 
Boży z Ewangelii i Baranek Mistyczny z Objawienia św. Jana, to ten sam Baranek 
odmalowany z prawej strony krzyża.
 Gdy zaś zbliża się koniec odczytywania tego szczególnego obrazu pragnę sobie 
pozostawić prawo podwójnego życzenia: oby ten palec Jana Chrzciciela skierowany 
jednoznacznie na Ukrzyżowanego Pana, dodatkowo opisany wersetem biblijnym, 
był dostrzeżony przez wszystkich ludzi oraz obyśmy sami dla innych, jako ewan-
gelicy, luteranie nie byli przeszkodą lecz zachęceniem i nabożną reklamą  jako ci, 
którzy zgodnie i wiernie według reformacyjnego wyznania stoją pod krzyżem, uciec 
od niego nie chcą i nie mogą. Amen.

ks. Roman Pawlas

Przedruk: „Gazeta Ewangelicka” nr 11 (marzec 1999)
Materiał zamieszczony był w ramach cyklu: „Zwiastowanie przez obraz”

A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, 
którzy zasnęli. Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć,  

przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie.
1 Kor 15,20

Drodzy Czytelnicy, z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy Wam 
wiele radości ze zmartwychwstania Zbawiciela świata, jak również 

Bożego błogosławieństwa oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności
   	 ks.	dr	Alfred	Borski	z	rodziną
	 	 	 	 	 ks.	Bogdan	Wawrzeczko	z	rodziną
	 	 	 	 	 	 ks.	Piotr	Uciński	z	rodziną
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Z kart 
historii

John  Wesley
 W marcu br. minie 230 lat od śmierci Johna 
Wesleya, teologa i duchownego anglikańskiego, 
współtwórcy wraz z bratem Charlesem nieza-
leżnego Kościoła Metodystycznego.
 John Wesley urodził się 17.06.1703 r. w Epworth 
w Anglii. Był piętnastym dzieckiem spośród dzie-
więtnaściorga pociech pastora Kościoła Anglikań-
skiego. Jego dziadek był duchownym, dlatego 
młody John także postanowił poświęcić się służbie 
Bogu. Jednakże swoje wychowanie oraz podsta-
wowe wykształcenie zawdzięczał matce, kobiecie 
bardzo światłej oraz mądrej i inteligentnej. Znała 
ona grekę i łacinę oraz nieobce jej były również te-
maty teologiczne oraz filozoficzne. I taką wiedzę 
oraz prostą i uczciwą drogę życia przekazała także 
wszystkim swoim dzieciom. W 1720 r. John rozpo-
czął studia teologiczne na uniwersytecie w Oxfor-
dzie, by po czterech latach zostać wyświęcony na 

John Wesley
angielskiego artysty George’a Romneya
National Portrait Gallery w Londynie

diakona, a rok później uzyskać tytuł adiunkta. Studia ukończył w 1727 r. uzyskaniem 
tytułu magistra nauk wyzwolonych. Po święceniach kapłańskich przez dwa lata po-
magał ojcu w prowadzeniu parafii św. Andrzeja by następnie powrócić na uniwersytet 
w Oxfordzie. Tam wraz z bratem Karolem założył „Klub Świętych”. Młodzi uczeni po 
uniwersyteckich zajęciach spotykali się na rozważaniach biblijnych i modlitwach oraz 
odwiedzali ludzi potrzebujących jakiejkolwiek pomocy. Ponadto John przestrzegał su-
rowo bardzo skromnych wydatków na codzienne utrzymanie. Z czasem działalność 
oraz sposób życia braci Wesley oraz ich zwolenników została nazwana mianem „me-
todyści”, a po latach na bazie tej służby powstał Kościół Metodystyczny.
 W 1735 r. John wraz z Karolem oraz braćmi morawskimi (czyli potomkami czeskich 
husytów, którzy przed prześladowaniami uciekli do Górnych Łużyc do Herrnhut, gdzie 
utworzyli osadę Straż Pańska i od wielu lat tamtejsza Jednota Braterska opracowuje 
Losungen a jej polska wersja to Z Biblią na co dzień) wyruszyli przez Atlantyk do angiel-
skiej kolonii Georgia w Ameryce Północnej. Na miejscu okazało się jednak, że osadnicy 
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oraz miejscowi Indianie nie byli zbytnio zainteresowani działalnością misyjną braci. Po 
powrocie do Europy John Wesley mocno zbliżył się do braci w Herrnhut, dokąd odbył 
też podróż aby lepiej zapoznać się z działalnością hrabiego Mikołaja Ludwika von Zin-
zendorf i Jego wspólnotą. Pod ich wpływem zrozumiał, że bycie Bożym dzieckiem to 
nie jakiekolwiek obrzędy, które nie są najważniejsze w zbawieniu człowieka ale przede 
wszystkim osobista, wewnętrzna wiara. Po wysłuchaniu czytanego komentarza Mar-
cina Lutra do Listu do Rzymian doznał wielkiej ulgi, którą opisał słowami „czułem, że 
moje serce dziwnie się rozgrzewa”. Było to dnia 24.05.1738 r. i datę tę uznał za prze-
łomową w swoim życiu, bowiem stał się kaznodzieją z powołania. Kilka tygodni póź-
niej wygłosił kazanie o znaczeniu wiary dla zbawienia i o świadectwie bycia dzieckiem 
Bożym w dziele osobistego zbawienia człowieka. W swej dalszej gorliwej działalności 
kaznodziejskiej mocno wspierał go brat Karol oraz przyjaciel z lat studiów George Whi-
tefield. Wnet jednak Kościół Anglikański zamknął dla nich swoje ambony. Wówczas 
przenieśli się do górniczego osiedla w Kings wood, głosząc swoje kazania pod gołym 
niebem na ulicach i placach targowych. Już samo miejsce zwiastowania Słowa Bożego 
oraz forma kazań nieskrępowana kościelnymi rytuałami była dla słuchających, ale za-
razem żyjących często w wielkim ubóstwie robotników i ich rodzin wielkim zaskocze-
niem. Cieszyli się z tego, że ktoś widzi ich problemy i chce im pomóc nie tylko duchowo 
ale często też i materialnie. W czasie swoich podróży po kraju w celu głoszenia Słowa 
Bożego Wesley przejechał konno 400 tys. km i wygłosił 50 tys. kazań.
 John Wesley nie chciał burzyć zastanego porządku w stosunku do Kościoła An-
glikańskiego, zachowywał się w stosunku do niego bardzo lojalnie. Bolało go jednak 
to, że Kościół za mało przejmował się losem i warunkami życia biednych mieszkań-
ców miast i wsi. Z czasem wzajemne kontakty między anglikanami a metodystami 
zaczęły słabnąć dlatego Wesley zakupił dom w Londynie na swoją działalność. Po-
dobne placówki zaczęły powstawać także w innych angielskich miastach. Obraca-
jąc się w kręgach biedoty uznał, że wiara musi być poparta czynem. Rozwinął więc 
szeroką działalność charytatywną, budował sierocińce i przytułki dla biednych oraz 
szpitale. W jesieni życia zaangażował się jeszcze w obronę czarnoskórych niewolni-
ków bezlitośnie wykorzystywanych w angielskich koloniach.
 John Wesley był jednych z ważnych odnowicieli Kościoła w duchu szesnasto-
wiecznej Reformacji, bohaterem wiary, wytrwałym kaznodzieją i wędrownym misjo-
narzem. Poświęcił się dziele odmieniania życia ludzi poprzez modlitwę, studiowanie 
Biblii i świadome życie, zgodne z Bożą wolą i przykazaniami. Po Jego śmierci 2 marca 
1791 r. w Londynie, metodyści opuścili Kościół Anglikański, tworząc oficjalny Kościół 
Metodystyczny, który obecnie liczy ok. 20 mln wiernych na całym świecie.
 Na zakończenie warto przypomnieć, że 16 marca 1973 r. Kościoły reformacyjne w Eu-
ropie podpisały tzw. Konkordię Leuenberską o wzajemnym uznaniu urzędu kościelne-
go. Dnia 1.01.1997 r. do Wspólnoty Kościołów Ewangelickich (zmiana nazwy Konkordii) 
dołączył Kościół Metodystyczny. Na tej podstawie nasz Kościół Ewangelicko-Augsburski 
podpisał deklarację o wspólnocie stołu Pańskiego i ołtarza z Kościołem Ewangelicko-Re-
formowanym oraz Kościołem Ewangelicko-Metodystycznym. Opr. Jerzy Sikora
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SPRAWOZDANIE PROBOSZCZA
z życia Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Skoczowie za rok 2020
przedstawione na Zgromadzeniu Parafialnym w Skoczowie w 31 stycznia 2021 r.

Drogie Siostry, drodzy Bracia w Jezusie Chrystusie,
 rozpoczynając nowy rok 2020 z pewnością zadawaliśmy sobie pytania, które 
zwykle towarzyszą nam przy zmianie roku: jaki ten nowy rok będzie? Osoby starsze 
oraz te bardziej schorowane spoglądały w przyszłość z wielkim zatroskaniem i nie-
pewnością – co wydaje się być uzasadnione i oczywiste. Młodzi i ci w sile wieku, na 
pewno spoglądali w przyszłość przez pryzmat swoich planów i zamierzeń. Nikomu 
jednak nie przyśniła się sytuacja, z którą przyszło nam się zmierzyć w związku z poja-
wieniem się i rozprzestrzenieniem koronawirusa SARS-CoV-2 (COVID-19). 
 W zasadzie już pod koniec roku 2019 słyszało się coś na jego temat, ale nikt nie 
przypuszczał, że tak szybko rozprzestrzeni się po całym świecie i że doprowadzi 
do tak wielkich zmian, tak w życiu gospodarczym każdego kraju, jak również na 
płaszczyźnie obyczajowej. Te różne zmiany nie ominęły oczywiście również nasze-
go Kościoła, a w skali mikro każdej naszej parafii oraz filiału. Musiało tak się stać, 
bo pandemia w mniejszym czy większym stopniu dotknęła każdej pojedynczej ro-
dziny, a nawet osoby. Dla niektórych największą zmianą w ich życiu były jedynie 
wprowadzane raz po raz ograniczenia. Dla jeszcze innych wiązało się to z utratą 
dochodów i zarazem stabilizacji życiowej. Dla wielu zaś wiązało się to z utratą ko-
goś bliskiego albo też z podjęciem walki na życie i śmierć z wirusem panoszącym 
się w ich organizmie. 
 Biorąc pod uwagę płaszczyznę naszego Kościoła, odnotowaliśmy trzy, bardzo 
bolesne, straty w osobach znamienitych duchownych, którzy przegrali walkę z Co-
vid-19. W przeciągu jednego tygodnia do Pana odeszli: 

 g 7.10.2020 – ks. radca Piotr Wowry (57 lat) – proboszcz PEA w Ustroniu, radca 
Konsystorza, Prezes Stowarzyszenia „Maria – Marta”, były Radca Diecezjalny;

 g 8.10.2020 – bp dr h.c. Jan Szarek (84 lata) – emerytowany Biskup Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego w RP, były prezes Polskiej Rady Ekumenicznej;

 g 13.10.2020 – ks. Emil Gajdacz (80 lat) – emerytowany proboszcz PEA w Cie-
szynie, em. duszpasterz Diakonatu Eben-Ezer w Dzięgielowie, em. dyrektor 
Domu Opieki Emaus w Dzięgielowie.

 Na płaszczyźnie parafialnej odnotowaliśmy również kilka zgonów, których 
przyczyną był koronawirus. Od czasu do czasu docierały też informacje o takiej 
czy innej rodzinie, która zmagała się z chorobą. W skali parafialnej jednak pande-
mia wyrządziła podobne skutki, jak w życiu tych, którzy musieli się z nią zmagać: na 
jakiś czas uśmierciła wiele różnych działalności parafialnych, a wiele z nich, w bar-
dzo dużym stopniu, sparaliżowała. Nagle okazało się, że nie wszystkie plany mu-
szą zostać zrealizowane, a bez niektórych aktywności typowo parafialnych (np. 
uczestnictwo w nabożeństwach, godzinach biblijnych, próbach chóru, szkółkach 
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niedzielnych) trzeba się po prostu obejść, zastępując je w niektórych przypadkach 
transmisjami czy spotkaniami online. W najcięższym okresie w czasie nabożeństwa 
mogło wziąć udział jedynie 5 osób. Podobnie było z pogrzebami, które dodatkowo 
nie mogły odbywać się z kościoła. 
 Ostatecznie okazało się, że biblijne hasło roku 2020: „Wierzę, pomórz niedowiar-
stwu memu” (Mk 9,24) w połączeniu z pandemią, z która musieliśmy się zmagać 
przez 10 z 12 miesięcy ubiegłego roku, jakby z innej strony uzmysłowiło nam, że po-
mimo tak wielkiego zaawansowania technologicznego oraz tak wielkiej i wszech-
stronnej wiedzy, którą się człowiek szczyci, ludzie nie potrafią niepodzielnie pano-
wać nad światem. Dzięki temu hasło to na pewno mogło dać i wielu ludziom dało 
do myślenia, że na pewno jest Ktoś, kto jest ponad tym wszystkim, Komu podległe 
są nie tylko demony czy burze, ale cały świat. I przez to na pewno wielu ludzi mogło 
wypowiedzieć to hasło jako swoją, z głębi serca wypływającą, modlitwę. 
 Właśnie z powodu pandemii Covid-19, rok 2020 tak w naszej Parafii, jak również 
w całym naszym Kościele, był rokiem niezmiernie trudnym. Z tego względu niektó-
rych zamierzeń nie udało się w części albo całkowicie zrealizować. Inne zaś – dzię-
ki wykorzystaniu współczesnych środków komunikowania się i/lub docierania do 
poszczególnych rodziny czy osób – musiały się rozwijać w innym, niż na początku 
przyjętym kierunku. 
 Aby ułatwić łatwiejsze orientowanie się w tej niezwykłej różnorodności i bo-
gactwie działań naszej Parafii, w pierwszej części tego sprawozdania przedstawię 
w porządku chronologicznym ważniejsze przedsięwzięcia i spotkania, które pomi-
mo pandemii udało nam się w minionym roku zrealizować. W tej części znajdzie się 
też miejsce na wyszczególnienie tych ważniejszych przedsięwzięć, które z uwagi 
na obowiązujący stan pandemii i związane z nim obostrzenia nie zostały zrealizo-
wane. Zaś w drugiej części przedstawię podsumowanie stałych form działalności 
naszej Parafii. 

Ważniejsze wydarzenia w 2020 roku:
 Okres przed pandemią koronawirusa

• 3.01.2020 – Gwiazdkowe spotkanie Koła Pań w Simoradzu.
• 5.01.2020 – Noworoczne spotkanie ewangelickich samorządowców w Wiśle.
• 5.01.2020 – Gwiazdka seniorów w Dębowcu.
• 5.01.2020 – Występ skoczowskiego Zespołu Dzwonków pod dyr. Doroty Pod-

żorskiej w czasie Ekumenicznego Koncertu Kolęd w Wiśle-Głębcach.
• 6.01.2020 – Święto Epifanii – Koncert kolęd w wykonaniu naszych chórów i ze-

społów: 
 ¬ Chóru Mieszanego i Żeńskiego „Gloria” pod dyr. Gabrieli Targosz; 
 ¬ Zespołu „Dla Niego”, Zespołu Dzwonków i Chórku Dziecięcego „Nadzie-
ja” pod dyr. Doroty Podżorskiej; 

 ¬ Chór Filiału w Dębowcu pod dyr. Gabrieli Targosz;
 ¬ Diecezjalnej Orkiestry Dętej pod dyr. Adama Pasternego.
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• 6.01.2020 – Koncert Chóru „Gloria” w Bładnicach.
• 9.01.2020 – zebranie sprawozdawczo-wyborcze Chóru „Gloria”. Wybrany zo-

stał nowy Zarząd w osobach: Jerzy Sikora – prezes; Anna Dręczewska – za-
stępca prezesa, Jolanta Sikora – sekretarz, Dorota Rogol – skarbnik, Wanda 
Juranek – członek zarządu ds. gospodarczych, Aniela Fender – członek zarzą-
du ds. mediów.

• 12.01.2020 – Zebranie sprawozdawcze w Simoradzu, któremu przewodniczył 
ks. prob. Alfred Borski. W spotkaniu uczestniczył również kurator Ryszard 
Macura.

• 12-18.01.2020 – Zimowisko dla dzieci od 4 kl. SP i młodzieży w Zawoi, organi-
zowane razem z PEA w Żorach. Z ramienia naszej Parafii odpowiedzialnym za 
organizację był ks. Bogdan Wawrzeczko. 

• 16.01.2020 – Noworoczne spotkanie Burmistrza z proboszczami Gminy Sko-
czów. Parafie ewangelickie reprezentowali: ks. dr Alfred Borski – Skoczów, 
ks. Marcin Markuzel – Bładnice.

• 19.01.2020 – Zebranie sprawozdawcze w Pierśćcu, któremu przewodniczył 
ks. Bogdan Wawrzeczko. W spotkaniu uczestniczył również kurator Ryszard 
Macura.

• 19.01.2020 – Gwiazdka Chóru „Gloria”.
• 26.01.2020 – Zebranie sprawozdawcze w Dębowcu, któremu przewodniczył 

ks. prob. Alfred Borski. W spotkaniu uczestniczył również kurator Ryszard 
Macura.

• 31.01.2020 – Ekumeniczny Koncert Kolęd w naszym kościele w Dębowcu w wy-
konaniu: 

 ¬ Diecezjalnej Orkiestry Dętej pod dyr. Adama Pasternego;
 ¬ Chóru „Albatesso” z Dębowca pod dyr. Dawida Dudy;
 ¬ Zespołu „Sela” z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego pod dyr. Ewy Ples;
 ¬ Dębowieckiego Chóru Szkolnego pod dyr. Tadeusza Kraszewskiego;
 ¬ Chóru Filiału w Dębowcu pod dyr. Gabrieli Targosz.

• 2 i 16.02.2020 – Zgromadzenie Parafialne w Skoczowie, któremu przewodni-
czył ks. prob. Alfred Borski.

• 5.02.2020 – Miesięczne spotkanie pań w Skoczowie.
• 7.02.2020 – Koło Pań w Pierśćcu i pożegnanie p. Ilony Hajewskiej.
• 15.02.2020 – Walentynki 2020 – parafialny wieczór dla zakochanych w Skoczowie.

Gośćmi spotkania byli: Alina i Piotr Lorek. Oprawa muzyczna: Michał Kasztura 
i Dagmara Dorda. Prowadzenie: Agnieszka i ks. Alfred Borski.

• 18.02.2020 – Prelekcja w kościele ojców dominikanów w Hermanicach, na 
temat pobytu papieża Jana Pawła II w 1995 roku w Skoczowie. Udział wzięli 
m.in. bp Paweł Anweiler, ks. Andrzej Czyż, mgr Bolesław Noga.

• 23.02.2020 – Nabożeństwo rodzinne w Skoczowie, w czasie którego wystąpił 
Chórek „Serduszka” z Bładnic pod dyr. Elżbiety Śliwki. Po nabożeństwie roz-
dawany był pierwszy numer gazetki dla dzieci „4kids”.
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• 29.02.2020 – V Śniadanie dla Kobiet w Skoczowie. 
• 29.02.2020 – Diecezjalne Spotkanie Konfirmantów w Bielsku-Białej. Opiekuna-

mi naszych konfirmantów byli: ks. Piotr Uciński i ks. Alfred Borski.
• 1.03.2020 – Pierwsze Międzyparafialne Spotkanie dla Singli w Skoczowie za-

inicjowane i prowadzone przez ks. Alfreda Borskiego. Spotkanie zgromadziło 
22 osoby, w tym 4 spoza naszej diecezji. 

• 8.03.2020 – w Kisielowie odbyło się II Spotkanie dla osób zaangażowanych 
w naszej Parafii, w którym uczestniczyło ok. 140 osób. Oprawę muzyczną pro-
wadziła grupa muzyczna pod kier. Jana Stebla. Rozważanie: mgr teol. Mate-
usz Mendroch. Prowadzenie: Agnieszka i ks. Alfred Borski.

Okres pandemii Covid-19
• 12.04.2020 – pierwsza odsłona nowej strony internetowej naszej parafii.
• 7.06.2020 – 155-lecie kościoła Świętej Trójcy w Skoczowie. Wystąpił Zespół 

„Dla Niego” pod dyr. Doroty Podżorskiej oraz Diecezjalna Orkiestra Dęta pod 
dyr. Adama Pasternego.

• 27.06.2020 – Ordynacja diakonacka mgr teol. Katarzyny Kowalskiej w kościele 
w Pokoju. Z ramienia Chóru „Gloria” w ordynacji wzięli udział: Jolanta i Jerzy 
Sikora, ks. Alfred Borski.

• 3.07. – 28.08.2020 – Spektakle i koncerty w kościele w Skoczowie w ramach 
„Kulturalnych piątków”:

 ¬ 3.07.2020 – Spektakl Cieszki Żółtko „Twarzą w twarz”;
 ¬ 10.07.2020 – Koncert Tomka Żółtko;
 ¬ 17.07.2020 – Koncert Roberta Kasprowicza;
 ¬ 24.07.2020 – Spektakl „Jonasz i niezwykła ryba” wystawiony przez Teatr 
Eden z Krakowa;

 ¬ 31.07.2020 – Spektakl „Przypowieść o dobroci” wystawiony przez Teatr 
Krakowską Agencję Artystyczną „Galana”;

 ¬ 7.08.2020 – Spektakl „Kosmiczna bajka” wystawiony przez Warszawski 
Teatr Dobrego Serca;

 ¬ 14.08.2020 – Spektakl „Zwierzątka z polany” wystawiony przez Warszaw-
ski Teatr Dobrego Serca;

 ¬ 21.08.2020 – Spektakl „Historia biblijnego Daniela” wystawiony przez Te-
atr Eden z Krakowa;

 ¬ 28.08.2020 – Spektakl „Arka Noego” wystawiony przez Teatr Eden z Krakowa;
• 7-21.08.2020 – Spektakle w kościele w Dębowcu w ramach „Kulturalnych piątków”:

 ¬ 7.08.2020 – Spektakl „Kosmiczna bajka” wystawiony przez Warszawski 
Teatr Dobrego Serca 

 ¬ 14.08.2020 – Spektakl „Zwierzątka z polany” wystawiony przez Warszaw-
ski Teatr Dobrego Serca;

 ¬ 21.08.2020 – Spektakl „Historia biblijnego Daniela” wystawiony przez 
Teatr Eden z Krakowa;
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• 12.07.2020 – 108-lecie kościoła Zbawiciela w Dębowcu. Kazanie wygłosił 
ks. Marcin Ratka-Matejko – proboszcz PEA w Jastrzębiu Zdroju. Wystąpił Ze-
spół „Dla Niego” ze Skoczowa pod dyr. Doroty Podżorskiej.

• 13-17.07.2020 – III Igrzyska Dziecięce „Kids Games” w Skoczowie. Z ramienia 
naszej Parafii nad przebiegiem igrzysk czuwał ks. Bogdan Wawrzeczko.

• 4-14.08.2020 – Obóz młodzieży w Starym Borku k. Grzybowa.
• 14.08.2020 – Przedstawiciele Gminy Dębowiec uczcili pamięć ewangelików – 

ofiary I wojny światowej;
• 26.08.2020 – Doroczne sprzątanie kościoła i terenu przykościelnego przez ro-

dziców konfirmantów;
• 1 i 2.09.2020 – Egzaminy tegorocznych konfirmantów w ramach nabożeństw 

na rozpoczęcie roku szkolnego. Z uwagi na pandemię egzamin odbył się w 
dwóch grupach.

• 4.09.2020 – pierwsze powakacyjne spotkanie pracowników Szkółek Niedziel-
nych – jak się okazało z powodu ograniczeń związanych z pandemią – jedyne 
do końca roku. 

• 6.09.2020 – Konfirmacja w kościele w Skoczowie, w czasie której 46 młodych 
ludzi (22 dziewczyny i 24 chłopców) ślubowało wierność Bogu i Kościołowi, 
z czego 40 osób z naszej parafii, 5 osób z PEA w Jaworzu, a 1 osoba z PEA 
w Brennej. Kazanie: ks. dr Alfred Borski. Wystąpił: Zespół „Dla Niego” pod dyr. 
Doroty Podżorskiej.

• 27.09.2020 (Skoczów 8:00) – nabożeństwo muzyczne z udziałem Orkiestry 
Dętej z Trzanowic (Czechy). Kazanie: ks. Erich Bocek – proboszcz w Trzano-
wicach. Wystąpił również Chór Mieszany „Gloria” pod dyr. Bolesława Nogi, 
który podejmował Gości poczęstunkiem po nabożeństwie.

• 27.09.2020 (Skoczów 10:00) – nabożeństwo żałobne – wspomnienie osób po-
chowanych w czasie największych ograniczeń z powodu pandemii, gdy w po-
grzebach mogło uczestniczyć najpierw tylko 5 osób, a później 50. Wystąpił 
Chór Mieszany „Gloria” pod dyr. Bolesława Nogi

• 4.10.2020 – Ogólnoparafialne Dziękczynne Święto Żniw w Skoczowie. Kazanie 
wygłosił ks. Bogdan Wawrzeczko. Wystąpił Chór „Gloria” pod dyr. Bolesława 
Nogi oraz Chórek Dziecięcy „Nadzieja” pod dyr. Doroty Podżorskiej.

• 11.11.2020 – ekumeniczne nabożeństwo z okazji Święta Niepodległości w ko-
ściele katolickim ap. Piotra i Pawła w Skoczowie. W nabożeństwie wziął udział 
ks. dr Alfred Borski.

• 29.11.2020 – Inauguracja tegorocznej edycji Świecy Wigilijnej – diecezjalne 
nabożeństwo ze Skoczowa, z udziałem: bp Ryszarda Bogusza (kazanie), dy-
rektora Diakonii Diecezji Cieszyńskie – ks. radcy Marka Londzina, burmistrza 
Mirosława Sitko i przew. Rady Miasta Rajmunda Dedio. Oprawa muzyczna: 
Jan Stebel i Paulina Panek.

• 13.12.2020 – nabożeństwo spowiednio-komunijne dla seniorów. Z uwagi na 
pandemię, nie odbyło się spotkanie z seniorami w sali parafialnej. 
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• Występy w czasie nabożeństw w okresie Świąt Bożego Narodzenia:
 ¬  24.12.2020 (Skoczów 16:00): Anastazja Krehut (piano) z córką Zosią (flet 
poprzeczny);

 ¬  25.12.2020 (Skoczów 8:00): Sławomir Chmiel (piano i śpiew) z synem 
Tomaszem (cajón i śpiew) i córką Marceliną (skrzypce i śpiew) z Kowali;

 ¬  25.12.2020 (Skoczów 10:00): Zespół „Dla Niego” pod dyr. Doroty Pod-
żorskiej.

 ¬ 25.12.2020 (Dębowiec 10:00): Estera Witoszek i Jakub Barański;
 ¬  26.12.2020 (Skoczów 10:00): skoczowski Zespół Dzwonków pod dyr. Do-
roty Podżorskiej (z okazji swojego jubileuszu – 18 lat), Zosia Krehut (flet 
poprzeczny), Otylia Lach (śpiew);

Z powodu pandemii nie odbyły się m. in.:
• Od 15.03. – 26.04.2020 – w Skoczowie odbyły się jedynie nabożeństwa trans-

mitowane, bez udziału wiernych, a później z niewielką ich liczbą. We wszyst-
kich filiałach w okresie od 15.03. – 24.05.2020 nabożeństwa były odwołane. 
Zaś do końca sierpnia nie odbywały się nabożeństwa główne w Skoczowie 
(10:00), co było spowodowane tym, że obowiązujące przepisy mówiły, aby po 
odbyciu nabożeństwa kościół nie był zapełniany przez kolejne kilka godzin, 
aby uczestnicy drugiego nabożeństwa ewentualnie nie zostali zarażeni od 
uczestników pierwszego.

• Marzec 2020 – Rekolekcje pasyjne dla dzieci szkół podstawowych i średnich 
w Skoczowie, Dębowcu i Pierśćcu.

• 22.03.2020 – pierwsze nabożeństwo muzyczne w kościele w Skoczowie, na 
które został zaproszony „Wyższobramski Chór Kameralny” z Cieszyna.

• Pasja 2020 – Nabożeństwa spowiednio-komunijne oraz spotkania dla senio-
rów w Skoczowie oraz w filiałach.

• 10.05.2020 – Nabożeństwo muzyczne z udziałem zespołu „Dla Pana” z Dzię-
gielowa.

• 21.05.2020 – Egzamin konfirmantów, który został przesunięty na 1 i 2.09.2020 r.
• 24.05.2020 – Konfirmacja, która została przesunięta na 6.09.2020 r.
• 31.05.2020 – pamiątka poświęcenia kościoła w Simoradzu;
• 1.06.2020 – Tradycyjne smażenie jajecznicy po nabożeństwach w drugim dniu 

Zesłania Ducha Świętego w Skoczowie i Dębowcu.
• 7.06.2020 – Piknik parafialny po pamiątce poświęcenia kościoła w Skoczowie.
• Czerwiec 2020 – Złota i Diamentowa Konfirmacja w Skoczowie;
• Lipiec / sierpień 2020 – Tygodnie Dobrej Nowiny w Skoczowie, Dębowcu, 

Pierśćcu i Simoradzu. 
• Koncerty w ramach festiwalu Musica Sacra. W warunkach pandemicznych za-

miast w maju, 11.10.2020 zorganizowano  tylko jeden koncert Kwartetu Ślą-
skiego w skoczowskim kościele, który ostatecznie się nie odbył, z powodu 
zakażenia się koronawirusem jednego z muzyków. 
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• 18.10.2020 – 31. Pamiątka poświęcenia kościoła w Pierśćcu, w czasie której ka-
zanie miał wygłosić śp. bp Jan Szarek, który zmarł 8.10.2020 r. w wyniku zaka-
żenia się koronawirusem.

• 18.10.2020 – „Polsko-Ukraińskie Spotkanie z Muzyką” w kościele w Skoczowie;
• 31.10.2020 – 503-lecie Reformacji. „Wieczory z Lutrem” w Skoczowie, Dębow-

cu, Pierśćcu i Simoradzu.
• 1.11.2020 – nabożeństwo na cmentarzu skoczowskim w Pamiątkę umarłych.
• 8.11.2020 – Nabożeństwo rodzinne z gośćmi: Chórek Dziecięcy „Świetliki” 

z Brennej. 
• Grudzień 2020 – III Bieg Ekumeniczny „No To Kaplica”.
• 31.12.2020 – Oczekiwanie Nowego Roku w Skoczowie i w Dębowcu.

Wybrane dane statystyczne za rok 2020:

Osoby zatrudnione w parafii w roku sprawozdawczym: 
1. ks. dr Alfred Borski (proboszcz od 18.11.2018);
2. ks. Bogdan Wawrzeczko (wikariusz);
3. ks. Piotr Uciński (wikariusz od 1.07.2019);
4. Beata Pilch (pracownik administracyjno-biurowy)
5. Sylwia Dziekan (pracownik biurowy 1/2 i biblioteczny 1/2);
6. Jolanta Caputa (kościelna od 1.07.2019);
7. Dorota Podżorska (organistka);
8. Renata Świder (bibliotekarka);
oraz kościelni w filiałach:
9. Bogusława Czyż (Dębowiec 2/3);
10. Maria Pawera (Pierściec 1/2); 
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11. Józef Chrobok (Simoradz 1/3) – na chorobowym od 7.08.2020
12. Helena Krzywoń (Simoradz – umowa zlecenie) – wrzesień i październik 2020;
13. Renata Porębska (Simoradz – umowa zlecenie) – od 1.11.2020;

Nabożeństwa

 W grudniu 2019 roku został wykonany nowy, kolorowy formularz, w którym na 
każdy miesiąc wprowadzany jest plan nabożeństw w Skoczowie i w poszczegól-
nych filiałach. Użycie kolorów pozwoliło na zwiększenie przejrzystości i estetycz-
nego wyglądu. Już wtedy wstępnie zaplanowano terminy nabożeństw na każdy 
miesiąc 2020 roku. Okazało się jednak, że tak przyjęty plan funkcjonował tylko 
w styczniu i lutym. Od marca terminy nabożeństw jak również inne informacje ule-
gały częstym zmianom, co powodowało, że czasem nawet osiem razy w miesiącu 
plan trzeba było zmieniać. 
 Z powodu pandemii koronawirusa, w marcu i kwietniu wystąpił najtrudniejszy 
okres w funkcjonowaniu naszej parafii, co oczywiście miało odbicie również w od-
prawianych nabożeństwach. W okresie od 15.03. – 26.04.2020 odbywały się jedy-
nie nabożeństwa w Skoczowie – i były to jedynie transmisje bez udziału wiernych, 
a później z niewielką ich liczbą. We wszystkich filiałach nabożeństwa do 24.05.2020 
były odwołane. Zaś w Skoczowie do końca sierpnia odbywały się jedynie nabożeń-
stwa o godz. 8:00, co było spowodowane tym, że obowiązujące przepisy mówiły, 
aby po odbyciu nabożeństwa kościół nie może być zapełniany przez kolejne kilka 
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godzin, aby uczestnicy drugiego nabożeństwa ewentualnie nie zostali zarażeni od 
uczestników pierwszego.
 W okresie powakacyjnym ilość nabożeństw powróciła do wcześniej przyjętych 
standardów: 

• Skoczów: nabożeństwa o 8:00 i 10:00. 
 ¬ w 1 i 3 niedzielę o 8:00 odbywają się nabożeństwa młodzieżowe, prowa-
dzone przez zmieniające się kolejno zespoły, 

 ¬ w 2 niedzielę – nabożeństwo misyjne, 
 ¬ a w 4 – nabożeństwo muzyczne (z powodu pandemii odbyło się tylko jed-
no – we wrześniu, z udziałem Orkiestry Dętej z Trzanowic).

 ¬ Spowiedź i Komunia Święta w Skoczowie odbywa się zasadniczo w 1 nie-
dzielę miesiąca o godz. 8:00 i w 3 niedzielę o godz. 10:00

• Dębowiec: nabożeństwa o 8:30 (od 1 – 15 danego miesiąca) oraz o 10:00 (od 
16 do końca miesiąca). Spowiedź i Komunia Święta – 1 niedz. miesiąca.

• Simoradz: nabożeństwa o 10:00 (od 1 – 15 danego miesiąca) oraz o 8:30 (od 
16 do końca miesiąca). Spowiedź i Komunia Święta – 1 niedz. miesiąca.

• Pierściec: nabożeństwa o 10:00. Spowiedź i Komunia Święta – 2 niedz. miesiąca.
• Zazwyczaj w każdą drugą niedzielę miesiąca nasi księża prowadzą nabo-

żeństwo w Ogrodzonej o godz. 8:30. Terminy ustalane są z proboszcze PEA 
w Cieszynie, ks. Marcinem Brzóską. 

 W tym roku w okresie Pasyjnym odprawiono jedynie trzy tygodniowe nabożeń-
stwa pasyjne, które odprawili zaproszeni goście:

1. Ks. Marcin Markuzel z Bładnic – 28.02.2020;
2. Ks. Andrzej Krzykowski z Jaworza – 6.03.2020;
3. Ks. prof. Marek J. Uglorz (wykładowca ChAT) – 13.03.2020;

Kolejne tygodniowe nabożeństwa pasyjne odbyły się bez udziału wiernych (trans-
misja), a odprawili je księża naszej Parafii. W związku z pandemią nie odbywały się 
tygodniowe nabożeństwa pasyjne. 
 W okresie Adwentu nabożeństwa odprawiane były tak w Skoczowie, jak również 
w filiałach – przy zachowaniu reżimu sanitarnego, a odprawiali je księża naszej Parafii. 
 W okresie Świąt Bożego Narodzenia (Wigilia oraz 1 i 2 Święto BN), z uwagi 
na obowiązujące przepisy związane z pandemią, wprowadzono wejściówki na 
wszystkie nabożeństwa. Jednocześnie podwojono jednak ilość nabożeństw. Po-
zwoliło to na uniknięcie przepełnienia kościołów w tym okresie.

Praca z dziećmi
 Szkółki niedzielne 

 Szkółki niedzielne roku 2020 regularnie odbywały się do 8.03.2020 we wszyst-
kich punktach parafii równolegle z nabożeństwami. W Skoczowie oraz w Dębow-
cu i Pierśćcu dzieci podzielone były na dwie grupy wiekowe. Razem z wprowadzo-
nymi ograniczeniami, a szczególnie z przeniesieniem nauczania bezpośredniego 
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w szkołach do komunikatorów internetowych, zaprzestano również prowadzenia 
szkółek niedzielnych w naszych salkach parafialnych. 
 Od razu po rozpoczęciu pandemii pojawiła się inicjatywa opracowania szkółek 
niedzielnych w postaci nagranego filmu. Pierwsza szkółka niedzielna online przy-
gotowana przez panie z naszej parafii została zamieszczona w serwisie YouTube 
22.03.2020 roku. W pierszym okresie szkółki przygotowały panie: Lucyna Raszka 
(8 razy) i Małgorzata Pszczółka (7). Później dołączyli do nich (alfabetycznie): Ja-
kub Barański (1), Natalia Bystroń (1), Jolanta Chmiel (2), Marcelina Chmiel (1), To-
masz Chmiel (2), Natalia Cieślar (4), Dawid Cieślar (2), Aneta Haduch (1), Katarzyna 
Pastucha (1), Justyna Polok (1), Renata Wojnar (3). W ten sposób zostało przygo-
towanych 14 szkółek niedzielnych, które opracowane były przez zespoły: ze Sko-
czowa – 8 szkółek, z Dębowca – 4 i z Pierśćca – 2. 
Po wakacyjnej przerwie i nastaniu kolejnego lockdown’u, ze skoczowskiego pomy-
słu opracowania szkółek skorzystano na płaszczyźnie diecezjalnej. Do idei dołączy-
ły również inne zespoły parafialne, które przekazywały nagrany przez siebie mate-
riał do Skoczowa, gdzie kwestią jego publikowania w serwisie YouTube zajmował 
się ks. Alfred Borski. Informacja o zamieszczeniu materiału wraz z czołówką była 
przekazywana do poszczególnych parafii, które dzięki temu mogły zamieścić sto-
sowne informacje na swoich stronach parafialnych. W tym okresie szkółki przygo-
towały zespoły z: Dębowca (15.11.2020 – Natalia Cieślar, Aneta Haduch), Skoczowa 
(29.11.2020 – Lucyna Raszka, Justyna Polok, Małgorzata Pszczółka, Rodzina Żwak, 
Szymon Kukla) i Pierśćca (25.12.2020 – Jolanta, Marcelina i Tomasz Chmiel).
Wszystkie szkółki można znaleźć i obejrzeć na naszej stronie internetowej w menu: 
Media | Dla dzieci online – zakładka: Szkółki niedzielne.
 W pierwsze piątki miesięcy od stycznia do marca oraz w piątek 4.09.2020 w Sko-
czowie odbywały się przygotowania dla pracowników Szkółek Niedzielnych, które 
prowadziła p. Nela Kłapa z Ustronia. W przygotowaniach tych brali udział również 
nauczający szkółek niedzielnych z parafii sąsiadujących z naszą Parafią. Z uwagi na 
ograniczenia związane z pandemią, część spotkań odbyła się za pośrednictwem 
platform komunikacyjnych. 

 Nauczanie w szkołach
W roku szkolnym 2020/21 nauka religii przez naszych katechetów wygląda tak, jak 
przedstawia to tabelka na następnej stronie.
 Z powodu pandemii nie odbyły się rekolekcje dla dzieci i młodzieży w czasie pa-
syjnym, które organizowane były w Skoczowie, Dębowcu i Pierśćcu. Z kolei dzięki 
pandemii – jeżeli można tak powiedzieć – udało się wprowadzić w życie szereg 
form dotarcia do dzieci i młodzieży, wykorzystując do tego możliwości nagrywania 
oraz wszechobecny internet. Lekcje prowadzone były nierzadko z mieszkań uczą-
cych za pośrednictwem różnych platform umożliwiających komunikację z ucznia-
mi oraz sprawdzanie poziomu opanowania przez nich przerabianego materiału 
(m.in. ZOOM, Meet, Dzwonek, Discord, Classrom, Quizlet).
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 Interesującą formę dotarcia z prawdami biblijnymi do dzieci opracowała pasto-
rowa Aniela z ks. Bogdanem Wawrzeczko. Wykorzystując kukiełki, które przedsta-
wiają konkretny temat, nagrali 19 filmików o długości od 4 do 11 minut. Jest w nich 
m.in. mowa o modlitwie, zaufaniu do Boga i o wierze, jak również przedstawione 
są niektóre postacie biblijne: Piotr, Eliasz, Jonasz oraz niektóre historie biblijne: 
Wypędzenie przekupniów, Wskrzeszenie córki Jaira. Wszystkie lekcje religii można 
znaleźć i obejrzeć na naszej stronie internetowej w menu: Media | Dla dzieci online 
– zakładka: Lekcje religii.
 Z powodu obostrzeń związanych z pandemią, organizatorzy Ogólnopolskiego 
Konkursu Biblijnego „Sola Scriptura 2019/2020” postanowili zmienić regulamin 
konkursu i odstąpić od przeprowadzenia etapu ogólnopolskiego. Zachowano jed-
nak zwyczajowe wyróżnienie dla superfinalistów, czyli osób, które 6 razy uczest-
niczyły w finale. W tej edycji superfinalistką została m.in. Wiktoria Kojma z Simora-
dza. Zaś Dyplom finalisty ze skoczowskiej parafii otrzymali: 

• Grupa I – szkoła podstawowa, klasy 4-5: Beniamin Hoch i Radosław Rymorz;
• Grupa II – szkoła podstawowa, klasy 6-8: Jakub Bystroń, Zofia Pilch i Jakub Zipser;
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• Grupa III – szkoły ponadpodstawowe: Wiktoria Kojma (+ Dyplon honorowy dla 
Superfinalisty), Ewelina Kozieł, Julia Raszka, Adam Szeruda i Aleksandra Wojtek.

 Konfirmanci
 Zajęcia z konfirmantami w sali parafialnej w dwóch grupach prowadzili / prowadzą:

• ks. Alfred Borski – w roku szk. 2019/20 do konfirmacji, która była zaplanowana 
na 24.05.2020 a faktycznie odbyła się 6.09.2020 roku. Z powodu pandemii eg-
zamin odbył się w dwóch terminach: 1 i 2.09.2020. W nauczaniu uczestniczyło 
47 osób, do konfirmacji przystąpiło 46 osób (22 dziewczyny i 24 chłopców), 
w tym: 5 osób z PEA Jaworzu i 1 osoba z PEA Brennej. Prawie cała grupa wzię-
ła udział w Diecezjalnym Zjeździe Konfirmantów, który odbył się 29.02.2020 
w Bielsku-Białej. Od połowy marca – czyli od wprowadzenia ograniczeń z po-
wodu pandemii – nauka odbywała się za pośrednictwem platformy ZOOM, 
umożliwiającą przeprowadzanie wideo konferencji. Wszyscy uczniowie mieli 
obowiązek korzystania z kamerki oraz z mikrofonu i słuchawek/głośniczków, 
co ułatwiało komunikację oraz usprawniało przeprowadzenie zajęć. W każ-
dej chwili można było któregokolwiek z uczestników zajęć poprosić o wypo-
wiedzenie się w omawianej sprawie. Do sprawdzania zadań wykorzystywana 
była platforma Classroom. Zaś na bieżąco do komunikowania się tak z kon-
firmantami, jak również z ich rodzicami wykorzystywane były SMSy i maile.

• ks. Bogdan Wawrzeczko – pod koniec roku 2019 rozpoczął naukę z nową gru-
pą konfirmantów, w której do konfirmacji przygotowują się 44 osoby. Kon-
firmacja – zgodnie z wolą rodziców, wyrażoną na długo przed pandemią – 
zaplanowana została na 5.09.2021 roku. Po wprowadzeniu ograniczeń nauka 
odbywała się na platformach społecznościowych oraz czasami w kościele. Ks. 
Bogdan Wawrzeczko udostępnił też trzy nagrania w serwisie YouTube (jedno 
7 minutowe i dwa po 14 minut), w czasie których poruszał aktualnie przera-
biane tematy z konfirmantami – w tym przypadku wyznania wiary. Lekcje te 
można znaleźć i obejrzeć na naszej stronie internetowej w menu: Media | Dla 
młodzieży online – zakładka: Nauki konfirmacyjne.

• ks. Alfred Borski – prowadzi najmłodszą grupę konfirmantów (2020 – 2022). 
Przy zachowaniu reżimu sanitarnego, w listopadzie 2020 r. zorganizował 
spotkania, w których brali udział poszczególni konfirmanci ze swoimi rodzi-
cami. W czasie spotkania była okazja do bliższego poznania się, konfirmanci 
zaś otrzymali opracowane materiały (specjalny segregator, zeszyt kontrolny 
nabożeństw oraz Biblię przekazaną przez Towarzystwo Biblijne z dedykacją 
duszpasterza). Z uwagi na ograniczenia związane z pandemią zajęcia roz-
poczną się w lutym 2021 roku. 

 Royal Rangers i „Zastępy Lwa”
 Rok 2020 był trzecim i zarazem ostatnim rokiem działalności skoczowskiego szcze-
pu skautów Royal Rangers. 7.03.2020 – czyli niemalże równocześnie z wprowadzonymi 
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ograniczeniami związanymi z pandemią koronawirusa, Komenda Główna Royal Rangers 
Polska podjęła uchwałę, która zmieniła charakter organizacji z otwartej i ekumenicznej, 
na zamkniętą – wyłącznie charyzmatyczną i preferującą zasady wiary Kościoła zielono-
świątkowego. Ponieważ takie zmiany i zasady nie były dla naszej Parafii oraz funkcjo-
nującego w jej ramach szczepu do zaakceptowania, dalsze utożsamianie się z Royal 
Rangers i używanie logo i nazwy okazało się być niemożliwe. Po rozpoczęciu nowego 
roku szkolnego ks. Wiesław Łyżbicki wraz z częścią współpracowników-wolontariuszy 
postanowił utworzyć niezależny klub skautowy „Zastępy Lwa”. Wprowadzone jesienią 
nowe obostrzenia sprawiły, że do końca roku nie odbyła się ani jedna zbiórka. 
 W okresie jeszcze „Royal Rangers” – czyli do końca lutego 2020 odbyło 5 zbió-
rek. Dodatkowo dzieci uczestniczyły w Balu Karnawałowym (14.02.) oraz w Okrę-
gowym Rajdzie z okazji Dnia Myśli Braterskiej (22.02.). Do końca roku szkolnego 
2019/20 – czyli w okresie przejściowym – odbyło się dodatkowo 5 zbiórek online.  

Praca z młodzieżą
 Praca z młodzieżą w roku 2020 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 sprawował ks. Piotr Uciński. 
 W okresie największych obostrzeń młodzież starsza, zamiast w dębowieckiej sali,  
spotykała się ze sobą w internecie – zazwyczaj wykorzystując komunikator Skype. 
 Z kolei młodzież skoczowska zamieniła spotkania na „młodzieżówkę online”, 
bo w salce (w „studio”) były jedynie osoby prowadzące młodzieżówkę online oraz 
te z obsługi technicznej, które nagrywały to niezwykłe przedsięwzięcie. Pomysł 
zrodził się w przestrzeni międzyparafialnej, dlatego nazwa spotkania „wSkoczCie” 
z jednej strony ma zachęcać do uczestnictwa za pośrednictwem serwisu YouTube 
(wskoczcie, wpadnijcie na młodzieżówkę), z drugiej zaś informuje o tym, że to ini-
cjatywa młodzieży ze Skoczowa oraz z Cieszyna. 
 Łącznie transmitowane były 4 takie młodzieżówki, w tym dwie były prowadzo-
ne wspólnie przez młodzież ze Skoczowa i Cieszyna, a dwie były osobnym dzie-
łem tych zespołów (wszystko nagrane w Skoczowie). Najkrótszy nagrany materiał 
trwał 1 godzinę i 21 minut, najdłuższy 1 godzinę i 45 minut.
 Jedna z czterech młodzieżówek „wSkoczCie” miała charakter międzynarodowy 
i była tłumaczona na język angielski. Oprócz tego powstała jeszcze jedna młodzie-
żówka o charakterze całkowicie „lokalnym” nagrana przez młodzież skoczowską. 
 Po wakacyjnej przerwie i ponownym wprowadzeniu obostrzeń, młodzież po-
nownie zwarła swoje szyki i przygotowała kolejne młodzieżówki online:
• 24.10.2020 – Młonline 1 – Czy dobra zmiana istnieje…? (FB)
• 7.11.2020 – Młonline 2 – To się w głowie nie mieści. (FB)
• 21.11.2020 – Młonline 3 – Gdzie się chowasz? (YouTube)
• 5.12.2020 – Młonline 4 – Prosty wybór…? (FB)
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 Wszystkie młodzieżówki zamieszczone w serwisie YouTube można znaleźć 
i obejrzeć na naszej stronie internetowej w menu: Media | Dla młodzieży online – 
zakładka: Dla młodzieży.
 Oprócz takich typowych, niemalże studyjnych nagrań, młodzież spotykała się 
również na platformach ZOOM czy Discord i korzystała też z innych możliwości 
kontaktowania się i spotykania. 14.11.2020 tradycyjnie już włączyła się w akcję przy-
gotowania paczek do wysyłki, które zostały zebrane w naszej parafii w ramach 
akcji „Prezent pod choinkę”.
 W czasie wakacyjnego „rozluźnienia” ograniczeń, razem z PEA w Pszczynie 
udało się zorganizować obóz młodzieży w Starym Borku koło Grzybowa. Obóz 
odbył się w terminie 4 14.08.2020 r. Z naszej parafii wzięło w nim udział 30 osób. 
 Do ważniejszych „przedsięwzięć” młodzieżowych w roku 2020 należy remont 
salki młodzieżowej, który rozpoczął się na początku lipca. Z ważniejszych wykona-
nych prac w czasie tego remontu należy wymienić: 

• wymiana instalacji elektrycznej; 
• postawienie ścianki karton-gipsowowej, polepszająca akustykę i jakość wy-

świetlanego obrazu; 
• malowanie ścian.

Część kosztów została sfinansowana przez Parafię, a na pozostałą część młodzież 
pozyskała fundusze albo materiały. Otwarcie salki młodzieżowej po remoncie na-
stąpiło 26.09.2020 r.

Chóry i zespoły parafialne 

 Chór „Gloria” był i jest naszym „flagowym” chórem, który w roku 2019 obcho-
dził jubileusz 100-lecia swojej działalności. Nowy rok 2020 przyniósł wiele zmian, 
które nastąpiły w wyniku zapowiadanej wcześniej rezygnacji dotychczasowego 
prezesa Władysława Waltera Orawskiego, po 28 latach kierowania chórem i upły-
wie kolejnej 5-letniej kadencji. 9 stycznia odbyło się doroczne sprawozdawczo-wy-
borcze zebranie Chóru, w czasie którego został wybrany nowy zarząd w osobach: 
Jerzy Sikora – prezes, Anna Dręczewska – zastępca prezesa, Jolanta Sikora – se-
kretarz, Dorota Rogol – skarbnik, Wanda Juranek – członek zarządu ds. gospodar-
czych, Aniela Fender – członek zarządu ds. mediów. 
15.09.2020 podziękowano dotychczasowej dyrygentce, p. Gabrieli Targosz za 15 lat 
prowadzenia Chóru Żeńskiego „Gloria” oraz za 3 lata prowadzenia Chóru Miesza-
nego „Gloria”. Prowadzenie Chóru Mieszanego przejął z powrotem (po 3 latach 
przerwy) mgr Bolesław Noga.
Z ważniejszych przedsięwzięć Chóru „Gloria” należy wymienić:

• 19 stycznia – tradycyjna gwiazdka chóru;
• 27 czerwca – ordynacja diakonacka mgr teol. Katarzyny Kowalskiej w parafii 

Pokój. W uroczystości wzięła udział delegacja chóru: Jolanta i Jerzy Sikorowie 
oraz ks. Alfred Borski. 
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• 27 września (8:00) – występ w czasie nabożeństwa muzycznego z udziałem 
orkiestry dętej z Trzanowic. Po koncercie Chórzyści podjęli gości z Zaolzia po-
częstunkiem w sali chórowej.

• 4 października – występ podczas Ogólnoparafialnego Dziękczynnego Święta 
Żniw w Skoczowie.

 Z powodu pandemii konieczne było zawieszenie działalności „Glorii” w okre-
sach: 12.03 – 10.09 oraz 5.10 – 31.12.2020 r. Dlatego w całym 2020 roku odbyło się 
jedynie 12 prób chóru mieszanego i 7 prób chóru żeńskiego. Chór liczy 42 członków 
i z niecierpliwością czeka na wznowienie swoich prób.

 Chór Filiału w Dębowcu działa od 2007 roku. Próby chóru odbywały się do 
10.03.2020 we wtorki o godz. 19:00 w Domu Zborowym w Dębowcu. Uczestni-
czyło w nich 15 osób. Później, z uwagi na rezygnację z prowadzenia chóru przez 
p. Gabrielę Targosz oraz na pandemię, działanie chóru zostało zawieszone – mamy 
nadzieję, że tylko do czasu zakończenia pandemii i znalezienia nowej dyrygentki / 
nowego dyrygenta. Opiekę duszpasterską nad chórem do zakończenia działalno-
ści sprawował ks. Piotr Uciński. Skarbnikiem był p. Andrzej Małysz.
 Dębowiecki Chór wystąpił w czasie koncertu kolęd 6.01.2020 w kościele w Sko-
czowie. 7.01.2020 odbyła się gwiazdka chórowa. Zaś 31.01.2020 Chór był organi-
zatorem koncertu kolęd w kościele w Dębowcu, w którym wystąpili: Diecezjalna 
Orkiestra Dęta pod dyr. Adama Pasternego, Chór „Albatesso” z Dębowca pod dyr. 
Dawida Dudy, Zespół „Sela” z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego pod dyr. Ewy 
Ples, Dębowiecki Chór Szkolny pod dyr. Tadeusza Kraszewskiego. 

 Zespół „Dla Niego” jest kolejną, bardzo mocną formacją, która stale pod-
wyższa swoje umiejętności i poszerza wykonywany repertuar. W roku 2020 liczył 
21 osób (8 sopranów, 8 altów, 5 tenorów). Próby odbywały się we wtorki (19:00 
– 20:30), ale w okresie 11.03 – 2.06 oraz 15.10 – 8.12 z powodu pandemii były zawie-
szone. To rzutowało też na całkowity brak występów poza naszą parafią, zaś w jej 
obrębie ograniczyło się do zaledwie pięciu występów:

• 6 stycznia – podczas Koncertu Kolęd w Skoczowie
• 7 czerwca – na nabożeństwie z okazji Pamiątki Założenia kościoła w Skoczowie
• 12 lipca – na nabożeństwie z okazji Pamiątki Założenia kościoła w Dębowcu
• 6 września – podczas nabożeństwa Konfirmacyjnego w Skoczowie
• 25 grudnia – podczas nabożeństwa Bożonarodzeniowego w Skoczowie

Zespół „Dla Niego” prowadzony jest przez p. Dorotę Podżorską. W roku 2021 bę-
dzie obchodził swoje 10-lecie.

 Zespół Dzwonków 7 grudnia osiągnął „pełnoletność” – czyli obchodził swoje 
18-te urodziny. Sytuacja związana z pandemią nie pozwoliła w pełni cieszyć się z tej 
rocznicy. Udało się ją jedynie zaakcentować w czasie nabożeństwa w drugim dniu 
Świąt Bożego Narodzenia (26.12.2020), kiedy to w czasie nabożeństwa rodzinnego 
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Zespół zagrał kilka kolęd. Wtedy też ks. Alfred Borski wraz z kuratorem Ryszardem 
Macurą wręczyli prowadzącej Zespół, p. Dorocie Podżorskiej, kwiaty, członkom 
Zespołu upominki, a całemu zespołowi premię pieniężną. 
 Zespół liczy obecnie 14 osób oraz 3 osoby, które przygotowują się dopiero do 
występów i ewentualnego zastąpienia któregoś ze stałych muzyków. Próby odby-
wają się w poniedziałki (18:00 – 19:30), ale w okresie 11.03 – 8.06 oraz 15.10 – 7.12 
z powodu pandemii były zawieszone. Oprócz występu 25.12. zespół wystąpił jedy-
nie dwa razy na początku roku:

• 5 stycznia – Ekumeniczny Koncert Kolęd w Wiśle-Głębcach;
• 6 stycznia – tradycyjne Koncert Kolęd w naszym kościele w Skoczowie.

 Chórek Dziecięcy „Nadzieja” prowadzony jest również przez p. Dorotę 
Podżorską i  jest jednym z najliczniejszych chórków dziecięcych w naszej diecezji. 
Obecnie liczy 32 dzieci (27 dziewczynek i 5 chłopców) w wieku 3 do 13 lat. Chórek 
najbardziej dotkliwie odczuł skutki pandemii, bo też najdłużej trwał okres zawie-
szenia prób (od 11.03 – 11.09 oraz od 15.10 – 31.01.2021). W związku z powyższym 
Chórek wystąpił zaledwie dwa razy: 

•  6 stycznia – tradycyjny Koncert Kolęd w naszym kościele w Skoczowie;
•  4 października – Ogólnoparafialne Dziękczynne Święto Żniw w Skoczowie.

 Diecezjalna Orkiestra Dęta ma w Skoczowie swoją siedzibę i cotygodniowe 
próby. Dyrygentem jest pan Adam Pasterny. Orkiestra wystąpiła w naszej parafii:

• 6.01.2020 – koncert kolęd w Święto Epifanii w Skoczowie;
• 31.01.2020 – koncert kolęd w kościele w Dębowcu;
• 7.06.2020 – 155. pamiątka poświęcenia kościoła w Skoczowie. 

Opiekunem zespołu z ramienia naszej parafii jest ks. Bogdan Wawrzeczko. 

Praca ewangelizacyjna, godziny biblijne i inne zebrania

 Godziny Biblijne 
do czasu pandemii (8.03.2020) odbywały się co tydzień:

• Skoczów – czwartek 17:00 – prowadzenie: ks. Bogdan Wawrzeczko;
• Dębowiec – poniedziałek 17:00 – prowadzenie: ks. Piotr Uciński;
• Pierściec – środa 16:30 – prowadzenie: ks. Bogdan Wawrzeczko;
• Simoradz – drugi i czwarty piątek miesiąca o 18:30 pod nazwą: „Spotkanie 

biblijne” – prowadzenie: p. Krystian Szturc z Pogórza;
Po wprowadzeniu obostrzeń związanych z pandemią, przez kilka tygodni godziny 
biblijne odbywały się online za pomocą komunikatora Skype. Brały w nich udział 
jedynie te osoby, które były „bardziej sprawne” w korzystaniu z takiej technologii 
przekazu. Od początku wakacji, a później wprowadzonych nowych obostrzeń, Go-
dziny Biblijne zawiesiły swoją działalność. 
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 Zebrania dla kobiet 
odbywały się raz w miesiącu. W Skoczowie i Pierśćcu prowadziła je p. Ilona Hajew-
ska, a w Simoradzu i Dębowcu p. pastorowa Helena Podżorska. Na początku roku 
2020 z prowadzenia zebrań dla kobiet w Pierśćcu zrezygnowała p. Ilona Hajewska, 
której oficjalnie podziękowano w czasie spotkania 7.02.2020 roku. Od marca pro-
wadzenia zebrań w Pierśćcu podjęła się p. pastorowa Aniela Wawrzeczko. Nieste-
ty, z uwagi na pandemię, miała okazję tylko dwa razy spotkać się z paniami.
 Po nastaniu pandemii również spotkania pań zostały zawieszone i również 
w tym przypadku skorzystano z możliwości nagrywania wykładów i udostępniania 
ich na parafialnym kanale YouTube – dostęp ze parafialnej strony internetowej: 
MEDIA | KOŁO PAŃ ONLINE. Wykłady przygotowała p. Ilona Hajewska:

1. 29.04.2020: Czasy końca – na podstawie Objawienia św. Jana;
2. Maj 2020: Wszechwiedza Boga;
3. 3.09.2020 – wykład wygłoszony w czasie spotkania w kościele w Skoczowie: 

Czy pozostała w nas jeszcze radość?;
4. 6.10.2020: Nowe przymierze z Chrystusem;
5. 4.11.2020: Kim jesteś?;
6. 2.12.2020: Czy wierzysz w życie wieczne?;

 

 V Śniadanie dla Kobiet 
 Inną formą pracy w gronie kobiet było V Śniadanie dla Kobiet w Skoczowie, 
które zgromadziło ok. 150 uczestniczek (29.02.2020). W pierwszej części, która od-
była się w kościele, diak. Aleksandra Błahut-Kowalczyk przedstawiła wykład pt. 
„Kobiety Biblii”. Ponadto czynny udział wzięły: Janina Brańczyk, Lucyna Raszka, 
Julia Raszka i Paulina Panek. Oprawę muzyczną zapewnił: Chór „Laudate” z Bład-
nic pod dyr. Małgorzaty Rymorz. Prowadzenie: pastorowa Agnieszka Borski.

 Spotkanie dla Singli 
 W zasadzie ten podtytuł powinien brzmieć: „Spotkania” a nie „Spotkanie”. 
Niestety właśnie takie pierwsze spotkanie odbyło się 1.03.2020 na tydzień przed 
wprowadzeniem bardzo dotkliwych obostrzeń związanych ze znacznym wzro-
stem zachorowań na Covid-19. W związku z tym planowane kolejne spotkania mu-
siały zostać odwołane. Wielka szkoda, bo właśnie to pierwsze spotkanie zapowia-
dało się bardzo obiecująco dla 22-osobowej grupy osób samotnych, które pragną 
poznać towarzysza życia z grona ludzi wierzących i należących do naszego Kościo-
ła. Czas pokaże, kiedy kolejne spotkanie będzie możliwe, bo jedno jest pewne: na 
pewno musi się odbyć. 

Diakonia
W roku sprawozdawczym 2019 przeprowadzono następujące akcje diakonijne:

• Ofiara z nabożeństw z okazji Dziękczynnego Święta Żniw w Skoczowie i filia-
łach była przeznaczona na kościelne domy opieki.
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• W listopadzie, jak co roku prowadziliśmy zbiórkę paczek w ramach akcji „Pre-
zent pod choinkę” dla dzieci z Ukrainy, Rumunii i Białorusi.

• W okresie przedświątecznym doręczono 330 paczek świątecznych dla osób 
starszych. Paczki zawierały artykuły spożywcze o wartości 30 zł (20 zł pokry-
ła nasza Parafia, a 10 zł pokryli sponsorzy: Firma SPAR, której właścicielami 
są: p. Roman Malik oraz p. Karina Jaworska). Ponadto w paczce znalazły się 
również: książka ks. prof. Manfreda Uglorza pt. „Nasza wiara” w cenie 10 zł 
za egz. oraz kalendarz jednoplanszowy na rok 2021, których zakup również 
został pokryty z budżetu naszej Parafii. 

• W naszym pomieszczeniu, w budynku przy ul. Schodowej 19, miasto kolejny 
rok prowadzi jadłodajnię dla bezdomnych. Pomieszczenia nasza Parafia udo-
stępnia bezpłatnie, Miasto ponosi koszty podatku oraz mediów.

 Ważnym elementem oddziaływania diakonijnego są odwiedziny duszpasterzy, 
które wcześniej odbywały się po zgłoszeniu przez któregoś z członków Rady Para-
fialnej, parafian czy samych zainteresowanych. Odwiedzane były osoby niepełno-
sprawne, w podeszłym wieku (przy okazji okrągłych urodzin), jak również osoby 
chore i czasem umierające (z Komunią Świętą). Wraz z nastaniem pandemii i ta 
forma oddziaływania duszpasterskiego znacznie się pogorszyła. Z jednej strony 
zapotrzebowanie jest duże, ale za to obawa przed zarażeniem się koronawirusem 
jest nieraz większa od potrzeby. Z drugiej strony obecnie bardzo niezręcznie jest 
proponować komuś odwiedziny w domu, jeżeli nie wypływa to od samego zainte-
resowanego. Tym bardziej, że ci, których powinno się odwiedzić, są zarazem tymi, 
których najłatwiej jest zarazić i którzy mogą najdotkliwiej odczuć koronawirusa na 
swojej skórze. 

Biblioteka parafialna
 „Dzięki pracy bibliotekarki, p. Renaty Świder i zaangażowaniu szerokiego grona 
wolontariuszy nasza parafialna biblioteka działa niezwykle intensywnie i jest wzo-
rem (również „matką”) dla wielu bibliotek parafialnych” – takie zdanie rozpoczy-
nało fragment sprawozdania proboszcza poświęcony naszej bibliotece. To zdanie 
z pewnością nie straciło na znaczeniu, choć pandemia, która sparaliżowała wiele 
różnych płaszczyzn życia gospodarczego, społecznego i kulturalnego, z pewno-
ścią odcisnęła swoje piętno również na tym odcinku pracy parafialnej. 
 W roku 2020 Biblioteka w dalszym ciągu powiększyła swoje zasoby. Gorzej jed-
nak było z zakresem oddziaływania, tym bardziej, że były takie okresy, które wy-
kluczały wypożyczanie. Na cały etat w Bibliotece zatrudniona jest tylko jedna oso-
ba – p. Renata Świder, która koordynuje wszystkie prace. Od początku roku 2020 
zwiększony został wymiar pracy pani Sylwi Dziekan z ¼ na ½ etatu. Pani Dziekan 
zajmuje 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. 
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 Biblioteka spełnia ponadto jeszcze jedno, bardzo ważne zadanie: jest miejscem 
spotkań biblijnych oraz spotkań grup wsparcia dla osób niepełnosprawnych – co 
w minionym roku nie mogło być w pełni realizowane. Biblioteka miała kilkunastu 
wolontariuszy, spośród których 5 choruje psychicznie i właśnie tutaj, w Bibliotece 
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 trzy numery Informatora Parafialnego (numery 137 
do 139) w nakładzie 600 egzemplarzy dwa pierwsze, a 800 ostatni. Łączna ilość 
stron wszystkich trzech numerów wyniosła 184, na których zamieszczono ok. 
450 zdjęć z życia parafialnego. Redakcję informatora wykonywał ks. Alfred Bor-
ski. Skład wykonywany był przez ks. Alfreda Borskiego oraz p. Bożenę Kawulok 
z Cieszyna, która wykonywała również korektę. Wydawanie Informatora wspiera-
ne jest przez kilka osób piszących – najczęściej relacje z różnych wydarzeń para-
fialnych. Regularnie i z wielkim oddaniem angażują się: p. Jerzy Sikora – artykuły 
historyczne oraz p. Jan Chwastek – serwis fotograficzny. 
 W roku 2020 wprowadzono innowację polegającą na tym, że w części, w której 
podaje się dane osób ochrzczonych, zaślubionych i zmarłych, zamieszczane są (na 
życzenia i za zgodą) zdjęcia tych osób. Ponadto w przypadku osób zmarłych po-
daje się nie tylko ich wiek w latach, ale w przeżytych dniach – co umożliwia nowa 
baza danych, wykonana w programie MS Access.
 Informator Parafialny pełni funkcję kroniki parafialnej i jest archiwizowany za-
równo w wersji drukowanej jak i elektronicznej (PDF). Informator jest osiągalny na 
naszej stronie internetowej w zakładce: Media | Informator Parafialny.

 „4kids” – nowa gazetka dla dzieci 
 Nową inicjatywą wydawniczą w naszej parafii była gazetka dla dzieci „4kids” 
(kids z języka angielskiego znaczy: dzieci, a 4 – po angielsku „four” wymawia się 
tak samo, jak angielskie słowo „for”, które znaczy „dla” – czyli nazwa gazetki zna-
czy: „Dla dzieci”). Jak sama jej nazwa wskazuje, gazetka pomyślana jest z myślą 
o naszych najmłodszych, a nawet uczniach szkół podstawowych do 6 klasy włącz-
nie. Pierwszy numer ukazał się w niedzielę, 23.02.2020 i rozdawany był w czasie 
nabożeństwa rodzinnego. Niestety gwałtownie narastająca sytuacja rozprzestrze-
niania się pandemii koronawirusa sprawiła, że tak zajęcia w szkole, jak również 
prawie wszystkie inicjatywy parafialne adresowane dla dzieci niemalże całkowicie 
upadły. Stąd gazetka na razie została zawieszona w niebycie. Mamy jednak nadzie-
ję, że po powrocie do normalności, również „4kids” nie tylko będzie wydawana, 
ale będzie docierała do wszystkich dzieci w naszej parafii. 
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 Kalendarz jednoplanszowy na rok 2020
 Wzorem lat ubiegłych, również w 2020 roku wydany został parafialny kalen-
darz ścienny – tym razem jednoplanszowy (karta formatu A3 na cały rok). Z uwa-
gi na pandemię, pod koniec roku 2020 kalendarze te nie były roznoszone przez 
członków Rady i Komitetu Parafialnego do wszystkich domów ewangelickich. Tym 
razem kalendarze doręczane były tylko seniorom i rozdawane były w kacelarii pa-
rafialnej oraz w kościołach po nabożeństwach.

 Obecność w internecie
 Od 12.04.2020 Parafia posiada nową stronę internetową (www.skoczow.lute-
ranie.pl). W okresie czerwiec 2019 – marzec 2020 tworzona była przez kilka osób 
strona „przejściowa”, ale nie udało się jej na tyle dopracować, aby miała pożądaną 
funkcjonalność. W związku z pojawieniem się koronawirusa i wszystkich ograni-
czeń z tym związanych, pojawiła się pilna potrzeba wykonania nowej strony, która 
na bieżąco informowałaby m.in. o bieżącej sytuacji i jej wpływie na życie nasze-
go Kościoła i parafii. W ciągu niespełna trzech tygodni powstała nowa, obecna 
strona internetowa, która wykonana została przez proboszcza, ks. Alfreda Bor-
skiego. Pierwsza odsłona miała miejsce 12.04.2020 r. – czyli w pierwsze święto 
Zmartwychwstania Pańskiego. Od tej pory (stan z 30.01.2021) weszło na nią 26.119 
odwiedzających – czyli średnio ok. 2.700 na miesiąc. Odwiedzający dokonali 118.113 
odwiedzin (przeglądnięcia różnych podstron).
 Oprócz normalnej funkcjonalności, którą może zobaczyć każdy internauta, dla 
osób upoważnionych  (po zalogowaniu się) udostępnione są dodatkowe informa-
cje, które stale są uzupełniane i poszerzane. Oznacza to, że np. członkowie rady 
parafialnej mają wgląd w dokumentację dotyczącą konkretnych posiedzeń, a ko-
ścielni i organiści mogą się dowiedzieć, jakie pieśni będą śpiewane na konkretnym 
nabożeństwie. Są też instrukcje dotyczące konkretnych działań dla pracowników 
kancelarii parafialnej oraz duchownych.
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/ 

Jesteśmy obecni również w mediach społecznościowych:
• Facebook

 ¬ PEA Skoczów: https://www.facebook.com/LuteranieSkoczow/ 
 ¬ Młodzieżówka Skoczów: https://www.facebook.com/MlodziezowkaSkoczow/ 
 ¬ Zespół „Dla Niego”: https://www.facebook.com/ZespolDlaNiego/ 
 ¬ 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 na).

• Instagram: @luteranie.skoczow 
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 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 Andrzeja Czyża. 
Z takiej formy „uczestniczenia” w nabożeństwach korzysta kilka osób.

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

Inwestycje, wykonane remonty oraz ważniejsze przedsięwzięcia

1. Skoczów
• Wczesną wiosną wyrównano teren przy budynku parafialnym przy ul. Scho-

dowej. Prace wykonał nieodpłatnie p. Emil Cymorek z Simoradza – za co ser-
decznie dziękujemy. Dziękujemy również rodzinie śp. ks. Adama Podżorskie-
go: paniom Helenie i Dorocie, p. Dawidowi oraz ks. Marcinowi z żoną Elżbietą 
za ostateczne wyrównanie tego terenu.

• Na wiosnę zmieniono instalację ciepłej wody w budynku starej szkoły. W piw-
nicy zainstalowano bojler na ciepłą wodę, a jednocześnie zlikwidowano piec 
gazowy w mieszkaniu ks. Bogdana Wawrzeczko. Pozwoliło to na pozbycie się 
zagrożenia zaczadzenia się w tym mieszkaniu.

• Na przełomie maja i czerwca wyremontowano kominy na budynkach plebanii 
i starej szkoły w Skoczowie. Najpierw rozebrano naddachową część kominów 
i dokonano naprawy wewnętrznej ich części, a potem wymurowano i obu-
dowano kominy cegłą klinkierową. Ostatecznie obudowano wszystko blachą 
i odpowiednio uszczelniono. Na kominach położono też blaszaną ochronę 
antyerozyjną. Remont przeprowadziła Firma X-Pol Spółka Cywilna z Górek 
Małych.

• Na przełomie czerwca i lipca pomalowano dachy na budynkach plebanii i sta-
rej szkoły w Skoczowie. Przy okazji pomalowano dach budynku parafialnego 
w Simoradzu oraz pomalowano pas blachy na dachu skoczowskiego kościoła, 
z którego zaczęła schodzić farba. Konserwację dachów przeprowadziła firma 
pana Zbigniewa Dębskiego z Wadowic.

• Na przełomie lipca, sierpnia i września młodzież wyremontowała swoją salę – 
szerzej o tym remoncie w części poświęconej pracy z młodzieżą. 

• Na przełomie sierpnia i września została wykonana naprawa dużego dzwonu 
skoczowskiego kościoła. Kiedyś na wiosnę serce dzwonu – z powodu zużycia 
podtrzymującego go sworznia – oderwało się w czasie bicia i spadło dwa pode-
sty niżej, uszkadzając po drodze jedynie kilka stopni w schodach na wieży. Na-
prawy dokonał p. Julian Cienciała, w czym (w czasie zakładania serca) pomagali 
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mu panowie: Marcin Czudek, Jarosław Dębinny, Tomasz Chmielowski i Rado-
sław Malik. Panu Julianowi Cienciale serdecznie dziękujemy za bezinteresow-
ną naprawę dzwonów (czas + umiejętności + zapłacone części). Wszystkim 
panom dziękujemy za pomoc przy naprawie dzwonu.

• W przeciągu całego roku dokonano renowacji trojga drzwi wejściowych do 
kościoła: od strony parkingu - drzwi boczne i te, prowadzące na pawlacze 
oraz drzwi prowadzące na pawlacze z drugiej strony. Renowację wykonał 
p. kurator Ryszard Macura. Wcześniej p. Stanisław Trzciński z Simoradza wy-
konał renowację drzwi do zakrystii oraz drzwi wejściowych. 

2. Filiał w Dębowcu:
• Malowanie Domu Zborowego wykonane przez  p. Irka Frydę ze swoją bryga-

dą.
• Rozebrano i zlikwidowano stary grób na cmentarzu, który znajdował się 

w bliskim sąsiedztwie kościoła, w zasadzie prawie na miejscu jednego z chod-
ników. Wszystkie prace związane z rozebraniem i uprzątnięciem nagrobka 
wykonali bezpłatnie panowie: Mirosław Tomiczek i Bogdan Hławiczka – za co 
im serdecznie dziękujemy.

• Naprawa drogi dojazdowej do kościoła, której załamanie się w jednym miej-
scu spowodowały jesienne deszcze. Obsunięte kostki trzeba było usunąć, 
wykonać nową podsypkę i ponownie założyć kostki. Prace bezinteresownie 
wykonali panowie: Mirosław Sikora i Krzysztof Kurus – za co im serdecznie 
dziękujemy.

3. Filiał w Pierśćcu:
• Po kilku latach od wymiany starych okien, pomalowano szpalety i odnowio-

no parapety we wszystkich oknach całego budynku (kościół i pomieszczenia 
parafialne).

• Aby padający deszcz nie powodował zabrudzenia przyziemnej części ścian, 
wokół całego budynku pierścieckiego kościoła (ok. 50 cm od muru) położono 
krawężniki, zaś powstałą przestrzeń do ściany wypełniono ozdobnymi kamie-
niami.

• Ze stali nierdzewnej wykonano na schodach zewnętrznych przed kościołem 
dwie boczne poręcze, które zastąpiły zniszczone poręcze drewniane.

• W środku kościoła przeprowadzono renowację zabrudzonych przez ogrze-
wanie filarów.

• Panie Filiału w Pierśćcu złożyły ofiarę celową (800,- zł), za którą zakupiono 
50 metrów bieżących firan, które później poprzycinano na wymiar do każdego 
okna (salki i inne pomieszczenia). Ostatecznie zaś uszycie firanek spoczywało 
w rękach pani Ewy Motyki ze Skoczowa – za co jej serdecznie dziękujemy.

4. Filiał w Simoradzu:
• 22.07.2020 na cmentarzu w Simoradzu dokończona została droga dojazdowa 

do salki. Trzy lata temu został wykonany etap pierwszy, który polegał na wy-
korytowaniu drogi i zapełnieniu jej gruzem. Teraz nadszedł czas, żeby wszyst-
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ko porządnie wyrównać i ubić. Na tak przygotowaną nawierzchnię położono 
geotkaninę drogową i zasypano kilkunastocentymetrową warstwą klińca. 
W przedsięwzięcie całym swoim sercem zaangażowali się panowie: Tadeusz 
Bijok, Dariusz Małysz, Marcin Brojacz, Adam Rakus i Rajmund Raszyk. Dzięku-
jemy im bardzo za poświęcony czas, siły i umiejętności.

• 31.08.2020 naprawiono oświetlenie zewnętrzne kościoła w Simoradzu. Trze-
ba było położyć nowy kabel do jednej lampy halogenowej. Konieczne prace 
elektryczne wykonał p. Bogusław Klus, zaś prace brukarskie nieodpłatnie wy-
konał kurator Filiału, p. Rajmund Raszyk.

5. W styczniu w Pierśćcu ukończono akcję uaktualnienia kartoteki parafialnej. 
Akcję zainicjował proboszcz, ks. Alfred Borski, który opracował specjalną „Pa-
rafialną Ankietę Personalną”, która zawierała dane poszczególnych osób, któ-
re obecnie znajdują się w parafialnej bazie danych. W dalszej kolejności do akcji 
włączyły się filiały w Simoradzu i Dębowcu. W Skoczowie akcję uzupełniania 
kartoteki wykonali prezbiterzy: Marcin Czudek i Barbara Kaleta. 

 Dane z ankiet zostały już wprowadzone do nowej bazy danych, wykonanej 
przez ks. Alfreda Borskiego. Wprowadzaniem danych zajmowała się w okre-
sie pandemii p. Dorota Podżorska, która z uwagi na zmniejszony wymiar pracy 
(częściowy brak prób chórów), jeden dzień w tygodniu przychodziła do kance-
larii parafialnej. 

6. Na wiosnę udało się pozyskać p. Andrzeja Kozieła do prac w charakterze Go-
spodarza Parafii. Zaowocowało to przeprowadzeniem wielu różnych prac tak 
w budynkach, jak również na ich zewnątrz. 

7. Jesienią ks. Alfred Borski zaprojektował i wykonał (przygotowanie do oprawy 
introligatorskiej) Księgę Konfirmantów. Wpisane są do niej dwa ostatnie rocz-
niki konfirmantów. 

8. 30.12.2020 zostało zarejestrowane Skoczowskie Towarzystwo Ewangelickie. 
 KRS: 0000876473    NIP: 5482734009 REGON: 387802030
 W Zarządzie Towarzystwa zasiadają:

• Prezes: ks. dr Alfred Borski;
• Wiceprezes: Wiesław Kędzior;
• Sekretarz: Jolanta Lach;
• Skarbnik: Gabriela Piotrowska;
• Członkowie: Ryszard Macura, Magdalena Mrowiec, Jan Stebel;

 Komisja Rewizyjna: Lucyna Madzia, Bożena Kawulok, Iwona Kolonko;

 Biorąc pod uwagę sytuację pandemii koronawirusa, ograniczenia i utrudnienia 
z niej wypływające oraz analizując przeprowadzone i opisane w niniejszym spra-
wozdaniu wydarzenia oraz wykonane prace, z całą pewnością trzeba stwierdzić, że 
pomimo wszystko nie był to rok zmarnowany albo całkowicie nieudany. Wszystkie 
te przedsięwzięcia, których sukces uzależniony jest od odpowiedniej liczby uczest-
ników, siłą rzeczy były skazane na niepowodzenie. Z kolei więcej czasu i inwencji 
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można było zaangażować w te przedsięwzięcia, których przeprowadzenie uzależ-
nione jest od poszczególnych osób czy też niewielkich grup. 
 W nowy rok 2021 weszliśmy świadomi tego, że ów pandemiczny częściowy 
paraliż będzie nam towarzyszył przynajmniej przez jeszcze kilka miesięcy. A póź-
niej ponowne złagodzenia i być może zapowiadana trzecia fala pandemii. Żywimy 
jednak nadzieję, że to, co najgorsze, jest już za nami. Zatem przed nami powolny 
powrót do normalności i odbudowywanie „zniszczeń” w życiu parafialnym, które 
nastąpiły i będą występowały do czasu zniesienia wszystkich ograniczeń, a szcze-
gólnie zniesienia: dystansu społecznego, obowiązku zakrywania ust i nosa oraz 
limitów ilości uczestników. 
 W rok 2021 weszliśmy z hasłem biblijnym: „Bądźcie miłosierni, jak miłosierny 
jest Ojciec wasz” (Łk 6,36). Niech łaskawy Bóg pozwoli nam, abyśmy to szczególne 
Słowo mogli wdrażać w życie – zaczynając od swoich domów oraz naszej Parafii.

                ks. dr Alfred Borski
Proboszcz PEA w Skoczowie

Zgromadzenie Parafialne PEA Skoczów, które odbyło się  31.01.2021 roku
Od lewej: kurator Ryszard Macura, proboszcz ks. dr Alfred Borski, sekretarz Tadeusz Tyrna
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Nasze
życie

Występy na nabożeństwach w okresie Bożego Narodzenia
 Pandemia koronawirusa, która od drugiej dekady marca na dobre się roz-
panoszyła, miała niestety negatywny wpływ również na obchodzenie Świąt 
Bożego Narodzenia 2020. Z jednej strony ta stała obawa przed zarażeniem się, 
a z drugiej dosyć drastyczne obostrzenia, które nie tylko ograniczały możli-
wość normalnego świętowania, ale również w znacznym stopniu ograniczy-

W Wigilię o 16:00 wystąpiły: Anastazja Krehut (piano) z córką Zosią (flet poprzeczny)

W Boże Narodzenie o 8:00 wystąpiła rodzina Chmiel z Kowal: tata Sławomir (piano, śpiew),  
syn Tomasz (cajón) i córka Marcelina  (skrzypce, śpiew)
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W drugie Święto 
o 16:00 wystą-
piła Otylia Lach 
(śpiew) w to-

warzystwie taty 
Wiesława 

oraz na zdjęciach 
poniżej: 

Zosia Krehut 
(flet poprzeczny) 
w towarzystwie 
mamy Anastazji

ły spotykanie się – tak w warunkach rodzinnych, jak również parafialnych. 
Ograniczona była liczba osób, które mogły uczestniczyć w świątecznych na-
bożeństwach. Wstrzymane były wszystkie próby chórów. Jeżeli jakiś zespół 
już wystąpił, to oczywiście z „odgrzewanym” repertuarem, który można było 
stosunkowo szybko powtórzyć. To wszystko spowodowało, że aby uniknąć 
całkowitego „zastoju” z występami na naszych nabożeństwach, zwrócono się 
do parafian: rodzin i pojedynczych wykonawców o wystąpienie z krótkimi pro-
gramami w czasie nabożeństw świątecznych. 
 Na apel odpowiedzieli nasi parafianie, których w ramach dodatkowej podzię-
ki przedstawiamy na zdjęciach. Każdy z wykonawców – zgodnie z wcześniejszą 
zapowiedzią – otrzymał upominek zakupiony z funduszy parafialnych. Nad cało-
ścią czuwała i prezenty zakupiła i przygotowała p. pastorowa Agnieszka Borski. 
 Trudno powiedzieć, czy Boże Narodzenie 2021 będziemy obchodzili już 
w normalnych warunkach. Na razie się na to nie zapowiada, chociaż wszyscy 
chyba mają nadzieję, że sytuacja przynajmniej się poprawi. Niezależnie od tego 
jesteśmy przekonani, że taka forma dodatkowego ubogacenia naszych nabo-
żeństw z pewnością powinna być kontynuowana. Prosimy zatem tą sprawę 
przemyśleć, w odpowiednim czasie się przygotować i przed świętami zgłosić 
chęć wystąpienia. A możliwość na pewno się znajdzie.

ks. Alfred Borski
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Szkolenia wolontariuszy transmitowania nabożeństw
 Nabożeństwa z naszego kościoła w Skoczowie transmitowane są już od kilku 
lat. W przypadku osób starszych, niepełnosprawnych czy schorowanych, albo ta-
kich, które pracują w czasie nocnej zmiany z soboty na niedzielę czy też w niedziel-
ne dopołudnie, dają jedyną możliwość coniedzielnego trwania w społeczności in-
nych ludzi wierzących i budowania swojej wiary. W czasach pandemii bywały takie 
niedziele i święta, w czasie których takie wirtualne uczestnictwo było jedyną for-
mą uczestnictwa w nabożeństwach. Dlatego tym bardziej trudno sobie wyobrazić 
nasze życie parafialne bez takiej formy docierania z Ewangelią.
 Transmisja nabożeństw na pewno wymaga odpowiedniego sprzętu, ale przede 
wszystkim osób, które ten sprzęt będą potrafiły obsługiwać. Zbyt mała ilość takich 
osób może sprawić, że czasem (gdy któraś z nich zachoruje, wyjedzie czy będzie 
miała jakieś inne zajęcia) niektóre nabożeństwa mogłyby nie być transmitowane.
 Dlatego właśnie na tę sprawę położono w ostatnim czasie bardzo mocny na-
cisk. Skorzystano przy tym z pomysłu spotykania się księży prowadzących nauki 

W czasie nabożeń-
stwa rodzinnego 
(2 BN) wystąpili  

(od lewej):
Aleksandra Czudek, 
Justyna Godawska, 

Tomasz Chmiel,
Jakub Rokowski,

Emilia Żwak 
(wiolonczela),
Klaudia Cywka 

(cajón)
Robert Godawski 

(gitara),
Jakub Barański 

(piano)
Upominki wręczał 

p. kurator 
Ryszard Macura

W czasie tego nabożeństwa 
podziękowanie w postaci 

upominku otrzymali również: 
Estera Witoszek 
i Jakub Barański, 

którzy występowali 
poprzedniego dnia na 

nabożeństwie w Dębowcu.

Zdjęcia: Jan Chw
astek
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dzenia dalszych transmisji oraz 
(później) do szkolenia nowych 
adeptów tej umiejętności.
Akcję rozpoczęli ubiegłorocz-
ni konfirmanci: Milena Caputa 
i Bartosz Grott, którzy uczą się 
pod okiem Dawida Podżorskiego 
i Maksymiliana Dręczewskiego. 
Nauczanie rozpoczęli również 
Szymon Pszczółka, Mateusz Si-
kora i Mateusz Kucz, a niebawem 
do nich dołączy również Kamil 
Sudoł. Zaś uczącymi się będą (al-
fabetycznie): Arkadiusz Bojda, 
Wiktoria Bukała, Emilia Dybza, 
Daniel Dziekan, Szymon Kumi-
nek, Paweł Łośko, Dawid Piegrzy-
mek, Oliwier Rybarski, Denis Sią-
kała i Wojciech Wojnar – z grupy 
ks. Alfreda Borskiego oraz Mate-
usz Waliczek – z grupy ks. Bogda-
na Wawrzeczko.
 Zdjęcia osób angażujących się 
w transmitowanie nabożeństw 
znajdują się na naszej stronie in-

Zd
ję

ci
a:

 k
s.

 A
lfr

ed
 B

or
sk

i

Milena Caputa uczy się transmitowania nabożeństw 
pod okiem informatyka Dawida Podżorskiego...

...a Bartosz Grot (po lewej) pod okiem Maksymiliana 
Dręczewskiego – ucznia Technikum Informatycznego 

w Zespole Szkół im. W. Szybińskiego w Cieszynie.

ternetowej, w zakładce: WOLONTARIUSZE | TRANSMISJA. Osoby te zostaną też 
przedstawione w następnym numerze Informatora Parafialnego. 
 Wszystkim zaangażowanym w tą szczególnego rodzaju służbę serdecznie dzię-
kujemy! Tym zaś, którzy chcieliby mieć też taką szansę nauczenia się czegoś przy-
datnego – a potem możliwość służenia tym „nowym talentem”, prosimy o zgła-
szanie się u ks. Proboszcza. ks. Alfred Borski

konfirmacyjne z konfirmantami i ich rodzicami. Poszczególne osoby mogły się 
zgłaszać na specjalnym formularzu, na którym wyznaczone były godziny spotkań. 
A w trakcie ich trwania, konfirmanci z obu grup zachęcani byli do angażowania się 
m. in. w transmitowanie nabożeństw, przygotowanie prezentacji multimedialnych 
czy też prowadzenie szkółek niedzielnych.
 Każda chętna osoba przydzielona jest do kogoś, kto transmitowanie ma 
już „w jednym paluszku”. Najpierw przygląda się, jak to się robi. Potem robi, 
a przygląda się „opiekun”. Ostatecznie – aby móc samodzielnie prowadzić 
transmisję – osoba ucząca się musi wykazać się odpowiednimi umiejętnościami 
i całkowicie samodzielnie prowadzić transmisję.  A na koniec zaś otrzyma spe-
cjalny parafialny certyfikat, który będzie upoważniał do samodzielnego prowa-
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30.12.2020 r. zostało zarejestrowane

Skoczowskie Towarzystwo Ewangelickie
 Idea powołania w skoczowskiej parafii stowarzy-
szenia, pojawiła się niemalże równocześnie z objęciem 
przeze mnie funkcji proboszcza. W pierwszym roku mo-

4.12.2020 – Walne Zebranie Założycielskie Skoczowskiego Towarzystwa Ewangelickiego  
(od lewej): Wiesław Kędzior, Jolanta Lach, ks. Alfred Borski, Agnieszka Borski,  

Gabriela Piotrowska, Bożena Kawulok, Lucyna Madzia, Barbara Macura, Ryszard Macura,  
Jan Stebel, Jerzy Sikora, Magdalena Mrowiec, Iwona Kolonko.

jej służby priorytetem było poznawanie parafii i nowych obowiązków. W między-
czasie, każdą wolną chwilę poświęcałem na ukończenie rozprawy doktorskiej, 
którą obroniłem na początku października 2019 (niespełna rok po przejęciu pa-
rafii). A gdy nadszedł czas urzeczywistnienia pomysłu ze stowarzyszeniem, Pan 
Bóg postawił na mojej drodze panią Jolantę Lach i pana Wiesława Kędziora, któ-
rzy nie potrzebowali nawet chwili do zastanowienia się, aby podjąć temat i zaan-
gażować się w przygotowanie statutu oraz wszelkich dokumentów koniecznych 
do rejestracji. 
 Gdy wszystkie dokumenty były już na tyle opracowane i gdy Rada Parafialna wy-
raziła zgodę na udzielenie „schronienia” powstającemu stowarzyszeniu, 4.12.2020 r. 
zwołano pierwsze Walne Zebranie członków założycieli, w czasie którego przyjęto 
ostateczną nazwę: Skoczowskie Towarzystwo Ewangelickie, dyskutowano nad po-
wstałym statutem i go zatwierdzono, wybrano też zarząd i komisję rewizyjną oraz 
podpisano wszystkie konieczne dokumenty. Wpis stowarzyszenia do Krajowego Re-
jestru Sądowego nastąpił stosunkowo szybko, bo 30.12.2020 roku.
Obecnie zarząd STE tworzą:

• Prezes: ks. dr Alfred Borski;
• Wiceprezes: Wiesław Kędzior;
• Sekretarz: Jan Stebel;
• Skarbnik: Jolanta Lach;
• Członkowie: Ryszard Macura, Magdalena Mrowiec, Gabriela Piotrowska.

zaś w Komisji Rewizyjnej: Lucyna Madzia, Bożena Kawulok, Iwona Kolonko.
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  Z powodu panującej pandemii, powstaniu STE nie towarzyszyły zbytni rozgłos 
i jakakolwiek kampania informacyjna. Nadrzędną sprawą było samo zarejestrowanie 
stowarzyszenia, co wiązało się przede wszystkim z nadaniem mu takiego profilu, 
aby w jak największym spektrum działania można było się angażować na rzecz na-
szej parafii i środowiska, a przede wszystkim na rzecz tych ludzi, potrzeb i przedsię-
wzięć, na które uda się pozyskać środki i wykorzystać potencjał ludzi dobrej woli. 
 Jako stowarzyszenie chcielibyśmy wspomagać działalność parafialną m. in. po-
zyskując środki finansowe tam, gdzie parafie czy Kościoły nie mogą się o taką po-
moc ubiegać. Mamy w planach realizację różnych (również ponadwyznaniowych) 
projektów na rzecz osób niepełnosprawnych czy znajdujących się w trudnej sy-
tuacji życiowej, jak również szeroko pojęte projekty edukacyjne adresowane do 
różnych grup społecznych. 
 W najbliższym czasie zostanie uruchomiona strona internetowa STE: ste.org.pl
Osoby, które chciałyby wesprzeć naszą działalność, proszone są o dokonanie prze-
lewu na konto Towarzystwa: 84 1140 2004 0000 3602 8086 5258 (Skoczowskie To-
warzystwo Ewangelickie, 43-430 Skoczów, ul. Z. Kossak-Szatkowskiej 74).
 STE od samego początku stara się o status OPP (Organizacji Pożytku Publiczne-
go). Status taki możemy uzyskać najszybciej za dwa lata. W związku z tym osoby, 
które chciałyby przekazać 1% swojego podatku na rzecz STE mogą to uczynić za 
pośrednictwem Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej 
Polskiej – KRS 0000260697 z dopiskiem: Skoczowskie Towarzystwo Ewangelickie.
 Za wszelkie ofiary, jak również życzliwość, wsparcie i konstruktywne wnioski 
z góry serdecznie dziękujemy. Prosimy zarazem o modlitwy przyczynne.

Prezes STE – ks. dr Alfred Borski

 Skoczowskie Towarzystwo Ewangelickie organizuje
          BEZPłATNE KOREPETyCJE 
   dla uczniów szkół podstawowych i średnich, 
którym trudno przyswaja się wiedzę w czasie prowadzonego obecnie zdalnego 
nauczania. Dodatkowe lekcje pozwolą nadrobić czy utrwalić szkolny materiał. 
Projekt finansowany jest z funduszy Gminy Skoczów i adresowany do dzieci 
i młodzieży zamieszkujących na terenie naszej gminy bez względu na wyzna-
nie. Karty zgłoszeniowe (do pobrania w kancelarii parafialnej) należy wypełnić 
i złożyć w kancelarii do środy 31 marca 2021 roku.
 Równocześnie zwracamy się z prośbą do nauczycieli, którzy chcieliby się za-
angażować w tak potrzebną obecnie formę wsparcia uczniów. Za każdą lekcję 
przewidziane jest wprawdzie symboliczne wynagrodzenie, jednak o wiele waż-
niejsza jest gotowość do zaangażowania i pomocy uczniom, których w wielu 
przypadkach nie stać na płatne korepetycje. Nauczycieli prosimy o zgłaszanie 
się również w kancelarii parafialnej do 31.03.br.
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Ruszyła zbiórka na remont organów w Dębowcu
 Organy w kościele ewangelickim 
w Dębowcu w niczym nie dorównują 
organom z Kościoła Jezusowego w Cie-
szynie czy Kościoła Pokoju w Świdni-
cy. Na pewno nie są tak okazałe – tak 
pod względem wyglądu, jak również 
ilości piszczałek, manuałów, pedałów 
czy registrów. Są zatem o wiele mniej-
sze i na pewno mają niewspółmiernie 
mniejsze możliwości. A jednak są wy-
jątkowe, w czym nie dorówna im chyba 
żaden inny instrument znajdujący się w 
jakimkolwiek kościele, bo zostały wyko-
nane przez kogoś absolutnie wyjątko-
wego. Ich projektantem i wykonawcą 
był Paweł Sikora – lutnik-samouk z Dębowca, który zbudował kilkanaście skrzy-
piec (w tym jedne wyróżnione w czasie I Ogólnopolskiego Konkursu Lutniczego 
w Poznaniu w 1956 r.) i innych instrumentów. Organy w Dębowcu były niejako 
zwieńczeniem jego wyjątkowego dorobku, choć powstały w bardzo nietypowych 
warunkach: w pomieszczeniu, które służyło jako warsztat oraz kuchnia i sypialnia 
zarazem. W budowę żadnych innych organów nie włożono tyle serca, jak w bu-
dowę właśnie organów w Dębowcu. Tak samo, jak żadne inne organy nie były 
wykonane z takim zaangażowaniem dla sprawy i z tyloma wyrzeczeniami. To na 
pewno zasługuje na najwyższe uznanie dla ich twórcy, Pawła Sikory. Jego oddanie 
i zaangażowanie powinny poruszyć nasze serca do zrobienia wszystkiego, co jest 
w naszej mocy, aby jego trud nie tylko nie poszedł na marne, ale aby w należyty 
sposób ponownie został doceniony.
 Więcej o Pawle Sikorze i jego organach można przeczytać w specjalnie opra-
cowanym folderze. Forma papierowa dostępna jest w kancelarii parafialnej 

 Skoczowskie Towarzystwo Ewangelickie oferuje
     BEZPłATNą POMOC 
       w finansowym rozliczeniu rocznym 

w zamian za przekazanie 1% na rzecz STE, za pośrednictwem Diakonii Polskiej. 
Osoby, które chciałyby skorzystać z takiej formy pomocy, prosimy o zapisywanie 
się w kancelarii parafialnej na spotkanie z ekspertem ds. rozliczeń, które przewi-

dziane jest w każdą środę kwietnia (7, 14, 21 i 28) w godz. od 17:00 – 18:00.
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oraz w filiałach przy wyjściu z kościoła. Formę elektroniczną (plik PDF) można 
ściągnąć w postaci pliku PDF z parafialnej strony internetowej. Opracowaniem 
materiału zajął się p. Stanisław Kubicius, a skład wykonał p. Adam Jaronicki – 
za co im w imieniu skoczowskiej Parafii oraz dębowieckiego Filiału serdecznie 
dziękujemy.
 Zaś Wam, drodzy Czytelnicy, powierzamy tę ujmującą za serce historię orga-
nów w Dębowcu. Jeżeli ich historia dotknęła Waszych serc, prosimy o złożenie 
choćby niewielkiej ofiary oraz o przekazanie tej informacji swoim bliskim czy zna-
jomym, by poruszyć również ich serca. Wierzymy bowiem, że przy zaangażowaniu 
się bardzo wielu osób, będziemy w stanie te niezwykłe organy nie tylko uchronić 
przed zniszczeniem, ale sprawić, aby rozbrzmiewały w kościele w Dębowcu jesz-
cze przez wiele lat.

Ofiary można wpłacać bezpośrednio na specjalnie utworzone subkonto
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Skoczowie:

71 8126 0007 0009 5136 2000 0060
z dopiskiem: Ofiara na cele kultu – Remont organów w Dębowcu

Wpłat można też dokonywać via Dotpay na naszej stronie internetowej 
www.skoczow.luteranie.pl zakładka: KONTAKT | DAROWIZNY VIA DOTPAY.

 Za każdy przekazany dar z góry serdecznie dziękujemy słowami „Bóg zapłać”.
Kurator Filiału            Kurator Parafii             Proboszcz PEA w Skoczowie
 Roman Kłoda            Ryszard Macura          ks. dr Alfred Borski
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 W sobotę 6.03.2021 r. w kościele ewangelickim w Dro-
gomyślu odbyła się ordynacja na duchownych Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego czterech magistrów teologii 
pochodzących ze Śląska Cieszyńskiego. Ordynowani zostali: 
Grzegorz Fryda (parafia Drogomyśl) – służący obecnie w pa-
rafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie, Sebastian 
Madejski (parafia Cisownica) – obecnie w parafii Świętej 

Mateusz Mendroch ze Skoczowa 
ordynowany w Drogomyślu

Nowoordynowani księża (od lewej): Sebastian Madejski, 
Grzegorz Fryda, Bartłomiej Polok i Mateusz Mendroch

Trójcy w Warszawie, Mate-
usz Mendroch (parafia Sko-
czów) – obecnie w parafii 
w Cieszynie oraz Bartłomiej 
Polok (parafia Cieszyn) – 
obecnie w Piszu. Ordynacji 
dokonał Biskup Kościoła 
Jerzy Samiec.
 Asystentami ks. Grze-
gorza Frydy byli ks. To-
masz Bujok i ks. dr Dariusz 
Chwastek, ks. Sebastiana 
Madejskiego – ks. Piotr Gaś 
i ks. dr Dariusz Chwastek, 
ks. Mateusza Mendrocha – 
ks. Mirosław Czyż i ks. Marcin Brzóska, a ks. Bartłomieja Poloka – ks. Dariusz Ma-
dzia i ks. Marcin Pysz.
 W nabożeństwie ordynacyjnym czynnie uczestniczyli ponadto przedstawiciele 
władz Kościoła oraz duchowni – m.in. zwierzchnik diecezji cieszyńskiej bp Adrian 
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Nowa poręcz przy schodach

Delegacja ze Skoczowa (od lewej): Agnieszka Borski, 
ks. dr Alfred Borski, ks. Mateusz Mendroch, 

kurator Ryszard Macura

W czasie ordynacji wystąpili:  
Estera Witoszek Dębowca  

oraz Jakub Barański z Pierśćca

Korczago, zwierzchnik diecezji katowickiej bp Marian Niemiec, zwierzchnik die-
cezji mazurskiej bp Paweł Hause, Ewangelicki Biskup Wojskowy Marcin Makula, 
Prezes Synodu Kościoła ks. dr Adam Malina, ks. radca Marek Londzin, ks. dr Alfred 
Borski oraz diak. Marta Zachraj. Podczas uroczystości śpiewał chór młodzieżowy z 
Drogomyśla oraz zespół młodzieżowy ze Skoczowa.
 Wraz z dniem ordynacji duchowni zostali skierowani na wikariat do dotychcza-
sowych miejsc służby.

Tekst: https://cieszynska.luteranie.pl/

W budynku parafialnym przy ul. Schodo-
wej, gdzie obecnie mieszkają pani Aniela 
i ks. Andrzej Czyżowie oraz panie Helena 
i Dorota Podżorskie, dotkliwie odczuwal-
ny był brak balustrady przy schodach wej-
ściowych. Tak było do 27.01.2021 r., kiedy 
to anonimowy Sponsor nie tylko pokrył 
zakup odpowiednich części na poręcz, ale 
we własnym zakresie przyczynił się do jej 
wykonania i zamontowania na schodach. 
Obecnie poruszanie się po schodach na 
pewno jest o wiele bezpieczniejsze, a i wy-
gląd domu zdecydowanie zyskał. 
       Sponsorowi BARDZO DZIĘKUJEMY!
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18-lecie Zespołu Dzwonków

Wieści 
chórowe

 W poprzednim numerze naszego sko-
czowskiego Informatora Parafialnego za-
mieściliśmy historię oraz fotokronikę Zespo-
łu Dzwonków, który 7.12.2020 r. obchodził 
swoje 18 urodziny. Z powodu pandemii nie 
było możliwe zorganizowanie benefisu, 
a skromny występ urodzinowy nastąpił do-
piero 26.12.2020 r., w drugim dniu Świąt Bo-
żego Narodzenia, w czasie nabożeństwa ro-
dzinnego. Po występie kwiaty dla dyrygentki 
p. Doroty Podżorskiej oraz prezent dla Ze-
społu oraz drobne upominki dla wszystkich „dzwonków” przekazali: kurator Ryszard 
Macura oraz ks. Alfred Borski z żoną Agnieszką. Po nabożeństwie zrobiono jeszcze 
pamiątkowe zdjęcia. Zespół Dzwonków miał na twarzach specjalne maseczki ze swo-
im logo. Było też jedno szybkie zdjęcie bez maseczek – dla potomnych. 
 Dzwonkom jeszcze raz dziękujemy za pełnioną służbę i życzymy Bożego błogo-
sławieństwa i wielu możliwości koncertowania po skończeniu się pandemii. W
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10-lecie Zespołu „Dla Niego”
 10-lecie Zespołu „Dla Niego”, które 
przypadało 3 marca, odbyło się również 
bez uroczystego benefisu. Jubileusz 
został uczczony – jak to zazwyczaj naj-
bardziej pasuje – w czasie nabożeństwa 
niedzielnego, 7.03.2021 roku. Zespół 
zaśpiewał jedynie kilka pieśni, których 
powtórzenie w warunkach reżimu sa-
nitarnego było możliwe. Pod koniec 
nabożeństwa były życzenia i kwiaty, 
które w imieniu Parafii złożyli: ks. prob. 
Alfred Borski z kuratorem Ryszardem 
Macurą, zaś w imieniu Chóru „Gloria”: 
pastorowa Agnieszka Borski z Barbarą 
Kaleta. Pani dyrygentka Dorota Podżor-
ska otrzymała bukiet tulipanów oraz 
prezent dla całego zespołu, a pozostali 
śpiewacy po tulipanie – co było związa-
ne również z tym, że występ miał miej-
sce w przeddzień Dnia Kobiet. W

10 lat minęło... czyli historia Zespołu „Dla Niego”
 Sięgając początków historii zespołu natkniemy 
się na „20+” - właśnie pod taką nazwą rozpoczynali-
śmy naszą przygodę, a to dlatego, że w pierwotnym 
założeniu zespół składał się z młodzieży starszej 
mającej ponad 20 lat. Inicjatorką powstania zespo-
łu była Dorota Podżorska, która też podjęła się jego 
prowadzenia. Prezesem, odpowiedzialnym za spra-
wy organizacyjne i techniczne został Paweł Chwa-
stek. Pierwsza próba odbyła się 3 marca 2011 roku, 
a pierwszy występ podczas Koncertu Pieśni Pasyjnej w Skoczowie 17 kwietnia. 
 Początkowo próby odbywały się co dwa tygodnie w czwartki w sali młodzie-
żowej przy parafii Ewangelickiej w Skoczowie. Z czasem skład zespołu zaczął się 
powiększać o kolejne osoby, niekoniecznie mieszczące się wiekowo w założe-
niach „20+”. I w tym miejscu musimy wspomnieć o pewnym naszym, z pozoru 
nic nieznaczącym spotkaniu. 25 czerwca 2015 roku spotkaliśmy się w ogrodzie 
przy parafii na wspólnym grillowaniu. Spotkanie to okazało się ważnym momen-
tem w historii zespołu, gdyż właśnie podczas niego zapadła decyzja o zmianie 
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nazwy z dotychczasowego „20+” na „Dla Niego” oraz zwiększeniu częstotliwo-
ści prób do cotygodniowych. 
 Wraz ze zwiększeniem ilości prób coraz bardziej zaczął się też rozszerzać 
nasz repertuar. Przybywało również zaproszeń do wzięcia udziału w koncer-
tach czy Pamiątkach Założenia w innych parafiach. W ciągu naszej 10-letniej 
działalności wystąpiliśmy blisko 120 razy koncertując  m.in. w Goleszowie, 
Międzyrzeczu, Pokoju, Studzionce, Warszawie, Węgrowie a także po czeskiej 
stronie w Trzanowicach czy Hawierzowie-Suchej. Kilkakrotnie braliśmy udział 
w koncertach ekumenicznych. 
 Początkiem roku 2017 pojawiła się myśl nagrania wspólnej płyty wszystkich ze-
społów dziecięcych i młodzieżowych działających w naszej parafii. Jako, że wszy-
scy wciąż czujemy się młodo chętnie dołączyliśmy do tego projektu. Gotowa płyta 
ukazała się 19 grudnia 2017 i znalazły się na niej m.in. 3 utwory w naszym wykona-
niu oraz pieśń wspólna wszystkich zespołów.
 Obecnie zespół liczy 22 członków i z nadzieją wciąż czekamy na nowe oso-
by. Jeśli lubisz śpiewać, to zaproszenie jest dla Ciebie. Będziemy szczęśliwi, 
gdy do nas dołączysz. 
 Pomimo faktu, iż skład zespołu trochę się zmienia, pragnienia w naszych 
sercach zawsze są takie same – by z wdzięczności dla Boga służyć Mu poprzez 
śpiew, wysławiając Go i jednocześnie świadcząc innym o tym, co dla nas grzesz-
ników uczynił. 

Dorota Podżorska

Z okazji naszego 10-lecia Wiesława Gabzdyl ułożyła wiersz-modlitwę:
Drogi nasz Panie
Ty znasz każdego z nas po imieniu,
Widzisz jak często upadamy
Pod ciężarem spraw codziennych.
Żyjąc w cieniu Twego Krzyża
Pokornie wołamy:
„Bądź miłościw mnie grzesznemu”…
Prosimy Cię, byśmy nigdy
Nie zostali ślepi na światłość Ducha Twego,
Ani głusi na Twoje wołanie.
Dziękujemy Ci, Panie, 
za Twoje o nas staranie
i za to nasze na Twoją chwałę śpiewanie, bo:
nasze usta Cię chwalą na znak naszej miłości,
nasze kolana się chylą oddając Ci chwałę,
nasze serca wciąż krzyczą
Jesteś Wielki nasz Ojcze i Jedyny Panie.
„Nasze ciche DZIĘKUJEMY” Amen.
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Fotomigawki z minionych 10 lat „Dla Niego”

17.04.2011 – Skoczów – pierwszy występ

1.03.2012 – Pierwsza rocznica Zespołu 20+

24.06.2012 – Warszawa – występ w kościele Świętej Trójcy

6.05.2012 – Jawornik – pamiątka założenia

18.12.2011 – Gwiazdka młodzieżowa
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6.01.2014 – Skoczów – koncert kolęd

7.08.2016 – Hawierzów

21.02.2016 – Skoczów – 5-lecie Zespołu „Dla Niego”19.07.2015 – Wisła Czarne – pamiątka założenia

25.06.2015 – Skoczów – grill Zespołu 20+ odtąd „Dla Niego”

23.06.2012 – Węgrów 24.06.2012 – spacerkiem po warszawskiej Starówce
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8.06.2017 – Skoczów - sesja zdjęciowa

19.12.2017 – nagranie płyty

7.04.2018 – Skoczów – „Śniadanie dla Kobiet”

15.08.2018 – Goleszów – pamiątka założenia 10.04.2019 – Dzięgielów – koncert pasyjny

17.06.2018 – Studzionka

26.01.2018 – Dębowiec – koncert kolęd



Informator Parafialny nr 140 (1 kw./2021) – styczeń-marzec 2021 53

8.09.2019 – Trzanowice – pamiątka założenia

3.03.2020 – Dębowiec – 9-lecie „Dla Niego”

10.11.2019 – Skoczów – nabożeństwa dla Polskiego Radia

9.06.2019 – Simoradz – pamiątka założenia 21.07.2019 – Międzyrzecze – pamiątka założenia

21.07.2019 – Międzyrzecze – pamiątka założenia

Zespołowi „Dla Niego”, a w szczególności jego 
dyrygentce, p. Dorocie Podżorskiej, serdecznie 
dziękujemy za wszystkie wyśpiewane pieśni –
tak w naszej Parafii, jak i poza jej granicami. 
Jednocześnie życzymy Bożego błogosławień-
stwa oraz wielu dalszych lat tej pięknej służby 
i dawania szczególnego świadectwa wiary.

Proboszcz – ks. dr Alfred Borski
Kurator Parafii – Ryszard Macura
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Głos ma
młodzież

„Rodzinka w komplecie”
 Nabożeństwa rodzinne w naszym życiu zborowym są już od wielu lat stałym 
punktem nabożeństw świątecznych - zarówno Bożego Narodzenia, jak i Wielkiej-
nocy - i zawsze gromadziły w naszym kościele wielkie grono ludzi. Teraz jednak ze 
względu na obostrzenia, w naszych kościołach mogło być mniej osób, co – wbrew 
pozorom – nie spowodowało, że tegoroczne nabożeństwo straciło swój urok i nie-
powtarzalną formę.
 Jednym z jego punktów był zaprezentowany przez czwórkę osób z naszej 
młodzieży, krótki spektakl pod tytułem: „Rodzinka w komplecie”. Opowiadał on 
o Świętach Bożego Narodzenia pewnej rodziny w czasach pandemii i o wyjątko-
wym dla każdego sposobu ich przeżywania.

Mama Ala - w tej roli 
Milena Dębinny 

– pragnęła zapewnić 
swoim dzieciom nie-

powtarzalną rodzinną 
atmosferę Bożego 
Narodzenia, z obo-

wiązkowym pysznym 
jedzeniem na stole.

łucja - w postać 
wcieliła się Estera 
Witoszek (autorka 

scenariusza) – dziew-
czyna, dla której 

sedno Świąt stanowi-
ły prezenty i uga-

nianie się za nimi na 
przedświątecznych 

wyprzedażach.

Mateusz - grany 
przeze mnie (Damian 
Rusin) – chłopak, dla 
którego Boże Naro-
dzenie, bez zmarłe-

go kilka lat wcześniej 
ojca, nie ma najmniej-

szego sensu.

Alek - tu Kamil Sudoł 
vel Cynamon – dla 

niego obecne czasy 
są powodem do bez-
ustannego pesymi-
stycznego sposobu 
patrzenia na świat.
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„Nastrój się na nowo”

 Każdy z bohaterów zajmuje się swo-
imi sprawami, Mateusz podczas przeglą-
dania albumu rodzinnego, odnajduje list, 
napisany niedługo przed śmiercią przez 
Edka – męża Ali i ojca trójki rodzeństwa 
– który Mati postanawia przeczytać 
podczas wigilijnej wieczerzy. Gdy przy 
wspólnym stole ujawniają się priorytety 
bożonarodzeniowe każdego bohatera, 
to właśnie przeczytany list Edka wskazu-
je obecnym, co jest celem i sednem Świąt: „Chciałbym, żebyście zawsze pamiętali, 
że Jezus jest naszym Zbawcą [...] Narodził się po to, aby okazać nam swoją miłość. 
Aby zbawić każdego człowieka, dać mu życie wieczne”.
 Słowa te stanowić mogą cel i sedno tej scenki. Ważne jest, by uświadamiać so-
bie, że tak często zapominamy o Solenizancie, którym jest Jezus Chrystus, a który 
narodził się i zmarł za każdego z nas. Chciejmy o tym pamiętać.

Damian Rusin

Nastrój się na nowo - pod takim ha-
słem odbył się wieczór uwielbienia 
zorganizowany w naszym kościele 
9. stycznia. Słowem podzielił się Piotr 
Chwastek, a w uwielbieniu poprowa-
dził wszystkich zespół skoczowskiej 
i okolicznej młodzieży. Wydarzenie 
odbyło się także dzięki niezawodnej 
ekipie technicznej, która sprawnie 
zorganizowała transmisję na żywo, 
tak, aby umożliwić wspólne uwielbie-
nie wszystkim, gdziekolwiek się znaj-

Zdjęcie: Karina Kw
oka
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dowali. Był to wyjątkowy czas, w którym Duch Święty dotykał naszych serc, a my 
mogliśmy oddać cześć naszemu Ojcu, w którym zawsze mamy schronienie i pokój.

Estera Witoszek

Wycieczki młodzieży
Obok: 17.01.2021 – Grabowa (Brenna)

Poniżej: 13.02.2021 – Barania Góra
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20.02.2021 – Błatnia (razem z młodzieżą z Pszczyny)

Proboszcz  ks. dr Alfred Borski 692 540 345 alfred.borski@luteranie.pl
Wikariusz  ks. Bogdan Wawrzeczko  796 535 590  bogdan.wawrzeczko@luteranie.pl
Wikariusz  ks. Piotr Uciński 693 870 718  piotr.ucinski@luteranie.pl
Emeryt ks. Andrzej Czyż  33 – 853 03 89

Informator parafialny – pismo Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Skoczowie  
Redakcja: ks. dr Alfred Borski  Skład: ks. dr Alfred Borski, Bożena Kawulok
Korekta: Bożena Kawulok  Druk: Ośrodek Wydawniczy Augustana

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Skoczowie
43-430 Skoczów, ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej 74           
tel. 33 853 34 91      E-mail: skoczow@luteranie.pl

Konta Bankowe – podstawowe: 63 8126 0007 0009 5136 2000 0010
– remont kościoła w Skoczowie: 50 8126 0007 0009 5136 2000 0050

NIP: 548 10 95 547                REGON: 070412225

Fotografie na stronach działów: StockSnap.io oraz Unsplash.com

PEA Skoczów: www.skoczow.luteranie.pl
Filiał Dębowiec:  www.debowiec.luteranie.pl
Chór Gloria:  www.gloria.skoczow.pl;  E-mail: gloria@ptew.org.pl
Młodzież: https://www.facebook.com/groups/MlodziezowkaSkoczow/
Biblioteka: www.biblioteka.skoczow.pl

Grafika: Werner Tiki Küstenmacher

K A N C E L A R I A  
PA R A F I A L N A

Pn   9:00 – 15:00
Wt   9:00 – 15:00 
Śr   9:00 – 15:00 
Cz  9:00 – 15:00 

Pt 12:00 – 18:00

Ni    ok. 9:00 – 10:00 
(pomiędzy naboż.)

i po ok. 11:00
(po naboż.)

W dni świąteczne:                       
przed i po 

nabożeństwie

ZAPRASZAMy!

Niechaj cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku; ale bądź dla wierzących 
wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze, w czystości. Dopóki nie przyjdę, pil-
nuj czytania, napominania, nauki. Nie zaniedbuj daru łaski, który masz, a który zo-
stał ci udzielony na podstawie prorockiego orzeczenia przez włożenie rąk starszych. 
O to się troszcz, w tym trwaj, żeby postępy twoje były widoczne dla wszystkich.

1 Tym 4,12-15
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Księgi 
parafialne

Chrzty:
Data chrztu:  Miejsce Chrztu: Imiona i nazwisko: Miejsce zamieszkania: 

 10.01.2021 Skoczów  Jan Maksymilian Szwarc Skoczów 
 23.01.2021 Skoczów  Nikodem Wiktor Ogrodnik Simoradz
 7.02.2021 Skoczów  Bartosz Dawid Ożga Dębowiec 
 7.02.2021 Skoczów  Adam Szkucik Simoradz
 21.02.2021 Skoczów  Gabriel Rakus Wilamowice
 14.03.2021 Simoradz Stanisław Władysław Piecha Simoradz
 21.03.2021 Skoczów  Antoni Jan Masternak Wilamowice

Nikodem OgrodnikAntoni Masternak Jan Szwarc

Pogrzeby
Data śmierci  Imię i nazwisko Lat / Dni Miejsce zamieszkania

 14.12.2020 śp. Jan Boruta 77 / 28355 Dębowiec
 14.12.2020 śp. Barbara Dobija 73 / 26722 (Niemcy)
 18.12.2020 śp. Danuta Boruta 57 / 20911 Skoczów
 22.12.2020 śp. Henryk Krais 60 / 22223 Wilamowice
 2.01.2021 śp. Helena Król 67 / 24154 Skoczów
 6.01.2021 śp. Emilia Cienciała 91 / 33003 Dębowiec
 8.01.2021 śp. Emilia Leister 92 / 33531 Międzyświeć
 9.01.2021 śp. Władysław Cichy 71 / 25737 bez miejsca zam.
 28.01.2021 śp. Zuzanna Grabiec 83 / 30298 Skoczów
 6.02.2021 śp. Bronisława Białoń 93 / 33736 Międzyświeć
 9.02.2021 śp. Oskar Kurcjus   0 / 2 Simoradz
 15.02.2021 śp. Władysław Stebel 59 / 21385 Pierściec
 1.03.2021 śp Danuta Machej 70 / 25589 Skoczów
 2.03.2021 śp. Maria Sikora 79 / 28809 Dębowiec
 3.03.2021 śp. Adrian Handzlik 45 / 16470 Duderstadt (Niemcy)
 12.03.2021 śp. Michał Puzoń 70 / 25410 Skoczów
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śp. Michał Puzoń

śp. Emilia Raszka

śp. Bronisława Białoń śp. Władysław Stebelśp. Helena Król

 16.03.2021 śp. Emilia Raszka 75 / 27142 Simoradz
 17.03.2021 śp. Marta Czyż 88 / 32040 Wilamowice
 20.03.2021 śp. Janusz Fryda 66 / 23942 Dębowiec

Jezus: „W domu 
Ojca mego wiele 

jest mieszkań; 
gdyby było 

naczej, byłbym 
wam powiedział. 
Idę przygotować 
wam miejsce”. 

Ew. Jana 14,2-3

Zdjęcia: dziecka (chrzest / roczek), 
ślubne (pokazujące młodą parę min. 
do bioder) lub osoby zmarłej prosi-

my przesłać mailem na adres alfred.
borski@luteranie.pl, a wcześ niej 

(w przypadku zgłaszania chrztu, roczku 
lub ślubu) należy podpisać stosowne 
zezwolenie na zamieszczenie zdjęcia 

w Informatorze – wymóg RODO). 
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Biblioteka
Drodzy Parafianie, jak pewnie wiecie, w zbiorach naszej biblioteki oprócz książek 
i czasopism znajdują się także płyty CD. Dziś chcemy Was zachęcić do wysłuchania 
bardzo ciekawych i niezwykle pasjonujących wykładów Ilony Hajewskiej. Są to na-
grania ze Spotkań dla Kobiet w Skoczowie, seminaria z TE w Dzięgielowie a także 
z Konferencji dla Kobiet w Wiśle. Wszystkie z nich oparte są na Słowie Bożym, głę-
bokich przemyśleniach, obserwacjach i wieloletnich doświadczeniach życiowych 
autorki. Dzięki nim możecie znaleźć odpowiedzi na wiele nurtujących Was pytań. 
Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Oto przykładowa tematyka płyt:
 „Modlitwa” Czy masz wrażenie, że w twoim życiu jest coś „nie tak”? Coś się 

nie układa? Coś Ci nie wychodzi? Martwisz się? Jeżeli „tak”, to powinnaś (-eś) 
przyjrzeć się swoim modlitwom. Zapytać Boga, czy wszystko jest w porządku 
w Twoich z Nim relacjach. Czy potrafimy się modlić? Dlaczego uczniowie zwró-
cili się z prośbą do Jezusa: „Panie, naucz nas się modlić”?

„Przyjaźń” Często chcemy mieć przyjaciół i często staramy się o przyjaźń. Są 
to więzi, które sprawiają, że jest nam w życiu łatwiej. Czym jest prawdziwa 
przyjaźń? Czym powinna być? A czym nie jest? Istnieją setki odmian tego 
uczucia. Czym się różni przyjaźń prawdziwa, którą dał nam w ludziach Bóg, 
od jej imitacji?

„Marzenia” Czy Bóg jest Bogiem marzeń? Czy to, co posiadamy w Chrystusie, jest 
na tyle wystarczające, żeby nie marzyć? Czy to, co posiadamy i otrzymujemy 
od Boga każdego dnia, w Jego pokoju, w Jego miłości, jest wystarczające? Czy 
mamy prawo do marzeń? Czy przynosimy je Bogu w modlitwach? Czy Bóg od-
powiada na nasze modlitwy?

„Małżeństwo” Bóg mówi o małżeństwie od pierwszych stron Biblii. Tłumaczy rolę 
męża i żony na przykładzie Adama i Ewy. Jaka jest sytuacja przed Bogiem relacji 
przedmałżeńskich? Czym w oczach Boga są układy partnerskie? Co to znaczy, 
że żony mają być uległe swoim mężom? W jaki sposób małżonkowie mają się 
traktować?

Zapraszamy również wszystkich zainteresowanych do wysłuchania najnowszych 
wykładów Ilony Hajewskiej online na stronie internetowej parafii w zakładce ME-
DIA | KOŁO PAŃ ONLINE (8 różnych tematów).

Urszula Barańska
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Trzym
ajm

y się niew
zruszenie nadziei, którą w

yznajem
y, bo w

ierny jest Ten, który dał obietnicę; i baczm
y jedni na 

drugich w
 celu pobudzenia się do m

iłości i dobrych uczynków
, nie opuszczając w

spólnych zebrań naszych, jak to 
jest u niektórych w

 zw
yczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym

 bardziej, im
 lepiej w

idzicie, że się ten dzień przy-
bliża. Bo jeśli otrzym

aw
szy poznanie praw

dy, rozm
yślnie grzeszym

y, nie m
a już dla nas ofiary za grzechy.

Hbr 10,23-26

Pilnuj sw
oich kroków

, gdy idziesz do dom
u Bożego, i nastaw

 się na słuchanie, gdyż jest to lepsze niż ofiary 
składane przez głupich; bo nie um

ieją nic innego, jak tylko czynić zło.
Kazn 4,17
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Spow
iedź i Kom

unia Św
ięta w

 Skoczow
ie zasadniczo odbyw

a się podczas nabożeństw
a w

 pierw
szą niedzielę m

iesiąca 
o godz. 8:00 (nab. m

łodzieżow
e) oraz w

 trzecią niedzielę m
iesiąca o godz. 10:00. W

 pozostałe niedziele jest m
ożliw

ość 
uczestnictw

a w
 Kom

unii Św
iętej po nabożeństw

ie porannym
 – w

 tym
 przypadku prosim

y zgłosić chęć przystąpienia do Ko-
m

unii Św
. przed nabożeństw

em
 porannym

 u księdza albo kościelnej. Zazw
yczaj w

 2. niedzielę m
iesiąca księża ze Skoczow

a 
prow

adzą nabożeństw
a w

 O
grodzonej o godz. 8:30.
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10-lecie Zespołu „D
la N

iego”
Strona 48

Zdjęcie: Jan Chw
astek


