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Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, 
że się przestrzega przykazań Jego, 

a przykazania Jego nie są uciążliwe.
1 List Jana 5,3
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Spotkanie 
ze Słowem 
Bożym

Kontrola bagażu, kontrola rodzicielska, kontrola prędkości, kontrola autobusu 
przed wakacyjnym wyjazdem dzieci, kontrola lotów, czystości… Kontrola, kontro-
la, kontrola, moglibyśmy pewnie dodać do tej wyliczanki jeszcze kilka skojarzeń.  
Z kontrolą wiąże się czasem pewien osobliwy paradoks. Nie lubimy być kontrolo-
wani, szczególnie wtedy, gdy przed nami droga prosta i pusta, a my znajdujemy 
się w niedoczasie, a tu nagle pojawia się posiadacz kolorowego lizaka ze swoją 
suszarką skierowaną w naszą stronę. Nie mamy natomiast nic przeciwko spraw-
dzeniu przez tego samego człowieka autobusu, którym podróżować będą nasze 
dzieci. Inaczej patrzymy na kontrolę, gdy jej podlegamy, a inaczej gdy my lub ktoś 
w naszym imieniu ją przeprowadza. 

 Chciałbym jednak pójść jeszcze krok dalej i zadać pytanie, z czym związana 
jest potrzeba kontroli? Jestem przekonany, że ma ona związek z jedną z podsta-
wowych potrzeb, którą w piramidzie potrzeb Maslowa znajdujemy zaraz nad po-
trzebami fizjologicznymi, ma to związek z potrzebą POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA. 

 Prawdopodobnie większość z nas woli siedzieć w samochodzie koło kierowcy 
a nie na tylnym siedzeniu, choć akurat  bezpieczniej jest właśnie z tyłu, a miejsce koło 
kierowcy jest najniebezpieczniejsze w całym samochodzie. Mamy jednak złudne po-
czucie kontroli, że w razie czego możemy jakoś zainterweniować. Właśnie złudne 
poczucie kontroli, zatrzymajmy się chwilę przy tym pojęciu. Mam do Ciebie proś-
bę o wykonanie prostego zadania, zanim będziesz czytał/czytała dalej. Weź kartkę 
papieru, złóż ją na pół i rozprostuj. Po jednaj stronie wpisz wszystko to co w pełni 
kontrolujesz, co jest całkowicie zależne od Ciebie, po drugiej zaś wpisz to nad czym 
nie masz kontroli (również to, co zależy od Ciebie tylko w bardzo ograniczonym za-
kresie). Jak ci poszło? Nie zrobiłeś tego zadania??? Ależ z Ciebie niegrzeczny czytelnik 
;))) Oczywiście chciałeś zobaczyć, co będzie dalej – czy to nie ma  przypadkiem coś 
wspólnego z …? Spróbuj ! Być może znalazłeś się wśród grupy ludzi, którzy z przera-
żeniem odkryli, że w istocie nie panują nad tym, nad czym chcieliby panować. Takie 
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odkrycie prowadzi do poczucia bezsilności, poczucia, które jest trudne do zaakcep-
towania, bo przecież mogę jeszcze to czy tamto spróbować, bo może się uda.

 Podobni jesteśmy wtedy do pewnej kobiety, o której czytamy w ewangelii 
Marka 5. Wycierpiała wiele przez dwanaście lat swojej choroby, chodziła do tego 
i tamtego lekarza, próbowała takiej i innej terapii. Każda z tych prób spełzła na ni-
czym. Chociaż wydała cały swój majątek na leczenie i poświęciła wiele energii i za-
angażowania, nie posunęła się ani o krok w kierunku rozwiązania problemu. Jak 
czułabyś się na jej miejscu? Czego doświadczałbyś, będąc w takiej sytuacji? Złość, 
gniew, pustka, brak nadziei, rezygnacja to tylko niektóre z uczuć, jakich mogliby-
śmy doświadczać. 

Od moich znajomych nauczyłem się jednak, że jeśli straciłem kontrolę i prze-
żywam w związku z tym bezsilność wobec choroby, sytuacji czy jakiegoś faktu, 
to owa bezsilność nie oznacza bezradności. Jestem bezsilny, kiedy stanę w ringu 
z zawodowym bokserem i jeśli podejmę z nim walkę, będzie to być może dla kogoś 
heroiczne, dla kogoś innego zaś takie zachowanie byłoby absolutnie nieracjonalne 
i można by je nazwać samobójczym. Cóż innego mógłbym zrobić, stojąc na wspo-
mnianym ringu? Zejść z niego i nie podejmować walki.

 Jeśli do przejścia dla pieszych, przez które przechodzę, zbliża się rozpędzona 
ciężarówka, to mogę mieć świadomość, że prawo jest po mojej stronie, że kierow-
ca łamie przepisy itd. Nie mam też super-mocy, żeby niczym Superman zatrzymać 
rozpędzony pojazd. Jestem więc bezsilny, mogę jednak zrobić trzy szybkie kro-
ki, które uratują mi życie. Wróćmy do wspomnianej kobiety. W swojej bezsilności 
uwierzyła ona, że jest Siła  większa od niej samej, która może przywrócić jej zdro-
wie. Odnalazła więc źródło tej siły nie w sobie, kolejnym cudotwórcy czy grupie, 
lecz w Jezusie, który nie zganił jej, ale obdarował uleczeniem.

 Co to wszystko może mieć wspólnego z nami? Program dwunastu kroków, 
używany przez różne wspólnoty samopomocowe, rozpoczyna się od dwóch zdań, 
pierwsze z nich brzmi: Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec (…) i przestaliśmy 
kierować naszym życiem. Drugie natomiast mówi: uwierzyliśmy, że Siła większa 
od nas samych może przywrócić nam zdrowie. Doświadczyła tego wspominana 
bohaterka ewangelicznej opowieści, podobnie jak Jair, setnik, którego sługa cho-
rował, ojciec chorego chłopca czy Syrofenicjanka. Jestem jednak przekonany, że 
także wielu z nas.

 Mogę więc ukrywać swoją bezsilność, zaśmiewać ją, udawać, że jej nie do-
świadczam, mogę jednak szukać Tego, który jest Wszechmogący i uwierzyć, że ten 
termin nie jest tylko religijnym sformułowaniem, lecz rzeczywistością, której mam 
możliwość trzymać się wiarą.

ks. Bogdan Wawrzeczko
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List Synodu 
Diecezji Katowickiej 
Kościoła Ewangelicko-
-Augsburskiego w RP 
w Roku Troski 
o Stworzenie

STWORZENIE – TROSKA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

Szukaj pokoju i dąż do niego
Ps 34,15 

Zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie środowiska, anomalie atmosferyczne 
– to widoczne skutki postępującej ingerencji człowieka w Stworzenie. Podczas 
Konferencji Klimatycznej Narodów Zjednoczonych w Limie w 2014 roku (COP 20), 
postulowano podjęcie natychmiastowych działań w celu zatrzymania zmian klima-
tycznych oraz odbudowania zdrowego społeczeństwa. W odpowiedzi, Kościoły 
na całym świecie podejmują działania mające na celu zachowanie Bożego Stwo-
rzenia, któremu człowiek coraz bardziej zagraża. Światowa Federacja Luterańska 
daje temu wyraz od czterech dekad. Podczas Zgromadzenia Ogólnego w Namibii 
(Windhoek 2017) sformułowano orędzie: „Stworzenie- nie na sprzedaż”. Narasta-
jąca konsumpcja i rozwój technologii doprowadziły do degradacji daru życia w 
wielu miejscach na świecie. Niestety w dobie narastającej industrializacji, człowiek 
skutecznie doprowadził do degradacji i zniszczenia darowanego mu życia i Bożego 
dobrodziejstwa. Kościół jest powołany do odpowiedzialności w każdym z obsza-
rów (teologia, edukacja, gospodarka) w celu przywrócenia pierwotnej harmonii 
współistnienia gatunków w powierzonym im środowisku. Zadaniem współczesne-
go człowieka jest odpowiedzialność za całe Stworzenie. 

1. CZŁOWIEK CZĘŚCIĄ STWORZENIA 
„Wierzę, że Bóg stworzył mnie wraz z wszystkimi innymi stworzeniami…” 

(Marcin Luter, Mały Katechizm) 

1.1. Stworzenie świata 
Stworzenie świata jest pierwszym dziełem Boga (por. 1 Mż 2 i 3 – tradycja jah-

wistyczna; por. 1 Mż 1 – tradycja kapłańska). Ludzie zostali powołani do życia jako 
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jego część, z zadaniem zasiedlenia ziemi i troski o nią. Otrzymali to zadanie, gdyż 
Bóg powołał ich do życia na swój obraz i podobieństwo. Pierwotna harmonia 
Stworzenia uległa zakłóceniu, gdy stworzenie (człowiek) zapragnął zająć miejsce 
Stwórcy (Boga) (por. 1 Mż 3,5). Wypełnienie wcześniejszego przykazania, aby czy-
nić sobie ziemię podległą (1 Mż 1,28), zostało naznaczone pychą. Mimo grzechu, 
Bóg nie odwrócił się od ludzkości, pozwalając jej żyć, popełniać błędy oraz ponosić 
ich konsekwencje (por. 1 Mż 6,5-7). W Psalmie 8 wyrażona została konfrontacja 
godności i małości ludzkości. Człowiek jest wywyższony, ponieważ, Bóg o nim pa-
mięta – zarazem w całym Stworzeniu jest jedynym, który ma przywilej odpowia-
dać w pieśniach i modlitwach oraz podejmować i wypełniać swoje powołanie. Bóg 
jak powiada psalmista: wszystko kładzie u stóp człowieka, który staje się zarząd-
cą-szafarzem Bożego Stworzenia. To czyni człowieka współpracownikiem Boga 
w dziele zachowania Stworzenia, a także zobowiązuje go do postawy dziękczy-
nienia za otrzymany dar życia. Niestety człowiek zapomniał o swoim powołaniu 
do troski, dziękczynienia i odpowiedzialności względem powierzonego mu daru. 
Nieodpowiedzialne dysponowanie Stworzeniem doprowadziło je oraz człowieka 
na krawędź katastrofy. Zmiany klimatu zaczęły zagrażać zdrowiu i życiu człowieka. 
Chrześcijanie nie mogą pozostawać obojętni wobec zagrożeń postępującej indu-
strializacji. Ochrona klimatu jest jednym z praktycznych zadań wynikających z po-
czucia odpowiedzialności przed Bogiem i bliźnim. 

1.2. Bóg w Jezusie 
Bóg w Jezusie stał się częścią Stworzenia, a tym samym ludzkości i jej historii. 

Zbawiciel zaprasza aby człowiek powrócił do Boga i zwrócił się w stronę Stwórcy 
(por. Łk 9,25). W Jezusie uwidacznia się podobieństwo człowieka do Boga w po-
staci niezniekształconej grzechem. Aż do ostatniej godziny, męki i śmierci na krzy-
żu, wytrwał w pojednanej ludzkiej i boskiej naturze. Kogo zmieni miłość Boża, któ-
ra objawiła się 

w osobie Jezusa Chrystusa, ten staje się „nowym stworzeniem” (por. 2 Kor 
5,17). Przez chrzest i wiarę w zbawcze dzieło Boga objawione w Chrystusie (ke-
rygmat) rodzi się nowy człowiek (por. Rz 6). Ta nowa osoba doświadcza od po-
czątku życia we wspólnocie wiary – Kościele (por. Ef 2,11 in.). Egzystencja nowego 
stworzenia wypływa z wiary, jest doświadczeniem miłości wypełnionym nadzieją 
odnowienia całego Stworzenia i każdego z osobna w Chrystusie (Rz 8,19 in.). 

1.3. Luterańska wrażliwość 
Luterańska wrażliwość określa człowieka w jedności ciała i duszy (ducha). 

Poprzez ciało jesteśmy w relacji z otaczającym nas światem. Duchowo jesteśmy 
ludźmi wiary w Boga i w Chrystusa, która jest darem Ducha Świętego. Chrześci-
janin w ciele jest częścią Stworzenia, któremu Bóg dał początek i codziennie się 
o nie troszczy i je wspiera. Marcin Luter w „Małym Katechizmie” w I artykule wiary 
napisał, że wiara w Boga Stwórcę prowadzi nas do dziękczynienia za zaspokaja-



Informator Parafialny nr 135 (4/2019) 7

nie naszych codziennych potrzeb. Reformacyjna refleksja umieszcza człowieka 
w dziele stwórczym Boga jako współpracownika. Przez niego Bóg realizuje swoje 
stwórcze działania. Bycie stworzonym jest Bożym zadaniem i powołaniem do do-
brego szafarstwa. Stworzenie zostało powierzone odpowiedzialności człowieka. 
Wierzący jako usprawiedliwiony grzesznik jest „nowym człowiekiem”, który rodzi 
się z wiary i Chrztu Świętego do „nowego stworzenia” które jest dziełem własnym 
Boga w Jezusie. Chrześcijanin jako powołany łaską do wieczności, winien z troską 
odnosić się do całego Stworzenia. Jest ono darem Boga dla wszystkich pokoleń, 
miejscem objawienia Boga w Jezusie. Społeczność z Chrystusem zaczyna się tu 
i teraz w ziemsko-cielesnym bycie człowieka, jako proces dojrzewania w wierze, 
miłości i uświęceniu. 

2. STWORZENIE CZĘŚCIĄ CZŁOWIEKA 

2.1. Boży nakaz 
Boży nakaz dla człowieka „napełniajcie ziemię, i czyńcie ją sobie poddaną, pa-

nujcie …” (por. 1 Mż 1,28), stał się usprawiedliwieniem dla niepohamowanego 
nadużywania zasobów naturalnych i ludzkiej siły roboczej. Człowiek stworzony na 
obraz i podobieństwo Boga (1 Mż 1,27), ma nie tylko korzystać z danej mu mocy 
twórczego korzystania ze Stworzenia, ale także na wzór swego Stwórcy jest zo-
bowiązany do odnoszenia się do niego z miłością i atencją. Ludzka pycha (grzech) 
pozbawia nas zdolności do miłującego zarządzania Stworzeniem, w skutek czego 
pada ono ofiarą ludzkiej przemocy i śmiercionośnych inicjatyw. Należy pamiętać 
o drugiej historii stworzenia „I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie 
Eden, aby go uprawiał i strzegł” (1 Mż 2,15). Zgodnie z tymi słowami Bóg zleca męż-
czyźnie i kobiecie, by kształtowali ziemię i jej strzegli – tylko w tym sensie mogą 
nad nią panować, jeśli czynią to odpowiedzialnie. Boży nakaz realizowany jest 
przez postęp technologiczny służący poprawie ludzkiego życia. Człowiek otrzymał 
świat nie na własność lecz w dzierżawę, co oznacza że jest on współstworzeniem. 

2.2. Ograniczenie konsumpcji 
Ograniczenie konsumpcji oraz wprowadzania na szeroką skalę technologii 

przyjaznych środowisku jest zgodne ze wskazaniem Jezusa „przypatrzcie się pta-
kom niebieskim i liliom polnym” (Mt 6,26-28). Kto uwierzy w to biblijne przesła-
nie, ten staje się zdolny żyć „bez troski” (Mt 6,25 nn), staje się częścią Stworzenia 
z pokolenia w pokolenie. Także apostolskie wskazanie Pawła mówi o pobożności, 
która jest zyskiem jeśli łączy się z poprzestaniem na tym co konieczne (1 Tm 6,6, 
zob. 1 Tm 6,6-8). 

2.3. Postulaty 
Pierwszym zadaniem Kościoła jest uświadomienie i nazwanie problemu. Dalsze 

działania mające wpływ na zmianę klimatu powinny być ograniczone, tak by móc 



spowolnić niekorzystne procesy a tam gdzie to możliwe przywrócić pierwotny 
stan. Potrzebna jest kategoryczna zmiana w obszarze gospodarki, relacji społecz-
nych, polityki, codziennych przyzwyczajeń i nawyków każdej i każdego z członków 
ludzkiej wspólnoty. 

2.3.1. Zachowanie równowagi ekologicznej: to, co człowiek swemu ekosyste-
mowi zabiera lub czym go obciąża nie może przekraczać tego, co jest on w stanie 
odbudować lub usunąć we własnym zakresie. 

2.3.2. Odwracalność i wolność wyboru: wszelka ingerencja w naturę, której do-
puszcza się człowiek, nie może mieć skutków nieodwracalnych. Następne pokole-
nia muszą zachować możliwość wyboru zupełnie innych dróg rozwoju techniczne-
go i sposobu życia. 

2.3.3. Sprawiedliwość międzypokoleniowa: wszelkie rozwiązania muszą 
uwzględniać warunki życia przyszłych pokoleń. Niedopuszczalne jest, aby ponosi-
ły one finansowe i ekologiczne obciążenia naszych wyborów. 

3. TROSKA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
Świadomość odpowiedzialności za zaniedbania wobec Bożego Stworzenia, 

niesie ze sobą konieczność podjęcia konkretnych działań przez konkretnych ludzi. 
Postulat ten dotyczy szczególnie Kościoła, Diecezji, Parafii, Rodziny. 

3.1. Praktyczne wskazania 
3.1.1. Kościół i nabożeństwo 
Nasze kościoły mogą stać się miejscem praktycznego urzeczywistnienia Boże-

go nakazu troski o Stworzenie. Możemy to osiągnąć przez poprawę bilansu ener-
getycznego (ekologiczne ogrzewanie, ograniczenie strat ciepła), energooszczęd-
ne oświetlenie itp. W pobliżu budynków kościelnych możemy wyznaczyć miejsca 
na parkingi/stojaki rowerowe. Zachęcajmy do korzystania z publicznych środków 
transportu oraz organizacji wspólnego dojazdu na nabożeństwa samochodami 
osobowymi, tak aby zabrać ze sobą mieszkających w pobliżu parafian. Rozważmy 
możliwość ogłoszenia „parafialnej niedzieli bez samochodu”. Proponujemy orga-
nizację „nabożeństw pod osłoną nieba” z uwzględnieniem tematyki troski o stwo-
rzenie np. w leśnych kościołach, ogrodach parafialnych itp. 

3.1.2. Parafia 
Nasze domy parafialne powinny być przyjazne zarówno parafianom jak i całe-

mu Stworzeniu. Podczas remontów uwzględnijmy uwarunkowania środowiska, 
korzystajmy z ekologicznych technologii np. przetwarzania energii z ogniw foto-
woltaicznych. Podczas codziennego użytkowania naszych sal parafialnych, po-
mieszczeń kancelaryjnych oraz mieszkań służbowych, pamiętajmy o racjonalnym 
wykorzystaniu: energii, wody, materiałów biurowych itp. Także segregowanie 
śmieci przyczynia się do działań mających na celu dbałość o Stworzenie dlatego 
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parafie powinny być w tym przykładem do naśladowania. Podczas spotkań para-
fialnych, szczególnie takich, w których bierze udział większa ilość osób, istnieje 
pokusa aby korzystać z naczyń jednorazowych. Prosimy o używanie naczyń z ma-
teriałów biodegradowalnych. 

3.1.3. Cmentarz 
Nasze cmentarze są miejscem pamięci o zmarłych. Niestety nie wszystkie spo-

soby jej wyrażania są przyjazne dla środowiska. W regulaminie cmentarza może-
my umieścić informację o szkodliwym oddziaływaniu tworzyw sztucznych, które 
masowo znajdują się na cmentarzach w postaci: bukietów, wieńców, zniczy itp. 
Zachęcajmy do wyrażania pamięci o zmarłych używając naturalnych kwiatów, 
zwykłych wieńców, zniczy wielokrotnego użytku. 

3.1.4. Przestrzeń wokół kościołów i domów parafialnych 
Place i ogrody wokół budynków parafialnych także świadczą o naszym stosun-

ku do Stworzenia. Zdajemy sobie sprawę, że pielęgnacja zieleni wymaga wielu 
nakładów. Niemniej zachęcamy do ograniczenia utwardzania powierzchni przez 
brukowanie, asfaltowanie, betonowanie ciągów komunikacyjnych tam gdzie nie 
jest to konieczne. 

3.1.5. Edukacja 
Nasze życie zależy od jakości ziemi, wody i powietrza. Wszystkie zmiany zaczy-

nają się w człowieku, najpierw w jego myśleniu a następnie w działaniu. Do zmia-
ny utrwalonych nawyków niezbędna jest edukacja na temat odpowiedzialności 
każdej i każdego z nas za Stworzenie. Zachęcamy parafie do współpracy z lokal-
nymi organizacjami ekologicznymi w celu realizacji warsztatów, zajęć, prelekcji. 
Zadaniem parafii jest zaangażowanie w globalne i lokalne działania takie jak np.: 
„sprzątanie ziemi”, sadzenie drzew itp. Mamy nadzieję, że w ten sposób zmiany 
w kościołach i domach parafialnych wpłyną na nasze codzienne życie. 

Opracowanie:  dk. Wiktoria Matloch, ks. dr Roman Pracki, dr hab. Jerzy Sojka 

Od Redakcji
Szanowni Parafianie i Czytelnicy! 
Informator Parafialny dla wielu z Was jest wyczekiwanym czasopismem, dzięki 
któremu możecie dowiadywać się o tym, co dzieje się w naszej parafii. Tym razem 
pojawia się ze znacznym opóźnieniem, które związane jest z brakiem osoby, która 
w sposób kompleksowy potrafiłaby wykonać skład i przygotować cały materiał do 
druku. Do tej pory nikt z duszpasterzy nie wykonywał tego zadania. Ich rola ograni-
czała się do zebrania i przygotowania materiału (redakcja). Ponieważ wielokrotnie 
wykonywałem skład różnych czasopism (m. in. Gazety Ewangelickiej), czynię to z 
wielką radością – ale koliduje to z innymi obowiązkami parafialnym. Dlatego doło-
żę wszelkich starań, aby w najbliższym czasie rozwiązać ten problem, co z pewno-
ścią spowoduje systematyczne ukazywanie się informatora.     

ks. prob. Alfred Borski
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Z kart 
historii

Początki luteranizmu w Ruptawie, która 
jest obecnie dzielnicą Jastrzębia-Zdroju, sięga-
ją czasów Reformacji. Wtedy to ewangelickie 
nabożeństwa odprawiano w pochodzącym 
z XIV w. drewnianym kościółku. Świątynię 
tę katolicy odebrali protestatntom jednak 
w 1629 r. którzy zmuszeni byli odprawiać swo-
je nabożeństwa w ostępach leśnych znanych 
do czasów współczesnych jako „Kościelec” 
i „Piekiełko”, natomiast zmarłych chowano 
na cmentarzu katolickim. W czasie szalejącej 
na Śląsku Cieszyńskim kontrreformacji wie-
lu ewangelików opuściło Księstwo i osiedli-
ło się w Ruptawie i jej okolicach. Od drugiej 
połowy XVIII w. na teren ten przybyło także 
wielu ewangelików z Niemiec. Zaszła wtedy 
konieczność zbudowania swego kościoła, co 

Ewangelicy na ruptawskiej ziemi

nastąpiło w 1765 r. w niedalekich Golasowicach. W 1834 r. w przysiółku Ruptawiec 
zbudowano dla 100 dzieci ewangelicką szkołę, a w 1882 r. kolejną szkołę w samej 
Ruptawie. Po oddaniu do użytku szkoły ewangelicy Ruptawy i okolicznych miej-
scowości podjęli temat budowy własnej świątyni na miejscu.

Do idei budowy świątyni powrócono na początku XX w. Na spotkaniu w dniu 
29.07.1906 r. przedstawicieli ewangelików Ruptawy z kuratorem parafii w Golasowi-
cach, do której dotychczas należeli ruptawianie, postanowiono zakupić działkę pod bu-
dowę kościoła oraz plebanii. Sprzedającym teren okazał się ewangelik Józef Chodura.
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Po nabyciu działki pod budowę następne decyzje były podejmowane już bardzo 
szybko. 1 czerwca 1908 r. powołano do życia nową Parafię Ewangelicką w Ruptawie. 
Powstała ona przez włączenie do niej najbliżej terytorialnie leżących części parafii 
w Wodzisławiu Śląskim, Golasowicach oraz Jastrzębiu. W niedzielę 22 październi-
ka 1912 r. poświęcono wybudowany kościół oraz budynek parafialny. Najpierw od-
prawiono pożegnalne nabożeństwo w ewangelickiej szkole w Ruptawie, gdzie do-
tychczas odbywały się nabożeństwa. Następnie pochód utworzony z uczestników 
nabożeństwa oraz dzieci ze szkoły w Ruptawcu i Ruptawie udał się do nowo wybu-
dowanego kościoła. Jego poświęcenia dokonał wrocławski generalny superinten-
dent ks. D. Nottebohm w asyście superintendenta ks. Nowaka, ks. Jendersie z Żor 
oraz budowniczego świątyni ks. Karola Klausenitzera. Obok kościoła w Ruptawie 
7.11.1912 r. poświęcono także ewangelicki cmentarz dla miejscowych parafian.

Pod koniec II wojny światowej w 1945 r. wskutek działań wojennych znacz-
nemu uszkodzeniu uległ dach kościoła oraz jego wieża, a także plebania. Szkołę 
w Ruptawcu zrównano z ziemią, a szkołę w Ruptawie zniszczono w 60 %. Powstałe 
szkody były stopniowo naprawiane dzięki wielkiemu zaangażowaniu wszystkich 
parafian. Uszkodzony dach został przykryty specjalna słomą, którą w 1976 r. za-
mieniono na pokrycie z blachy ocynkowanej. 

W 1956 r. poświęcono wyremontowane po zniszczeniach wojennych organy, 
w których uzupełniono brakujące 350 piszczałek. W następnych latach wykonano 
remont sklepienia świątyni oraz niezbędne prace malarskie, otynkowano jej mury 
zewnętrzne a także wykonano izolację pionową fundamentów. Od 15.11.1959 r. na 
nabożeństwa wzywały dwa dzwony pozyskane z Diecezji Wrocławskiej.

Na skutek otwierania nowych kopalń węgla kamiennego, co wiązało się ze znaczną 
rozbudową miasta Jastrzębie-Zdrój i wzrostem liczby ewangelików, dotychczasowy 
kościół w Ruptawie okazał się zbyt mały. Dlatego Zgromadzenie Parafialne w 1984 r. 
podjęło uchwałę o budowie nowego, większego 
kościoła. W niedzielę 21 sierpnia 1988 r. poświę-
cenia kamienia węgielnego dokonał biskup Ko-
ścioła ks. Janusz Narzyński. Po 6 latach budowy, 
26 czerwca 1994 r., nowo wybudowany kościół 
poświęcił kolejny biskup Kościoła ks. Jan Szarek, 
nadając mu imię Kościoła Jezusowego. Asystenta-
mi w tej podniosłej uroczystości byli: biskup Die-
cezji Katowickiej ks. Rudolf Pastucha i proboszcz 
ks. Jan Raszyk. Nowoczesny obiekt posiada 780 
miejsc siedzących, a w podziemiu świątyni znala-
zły miejsce dwie sale katechetyczne, sala zboro-
wa, kuchnia oraz pokój gościnny. Do powstania 
i budowy świątyni przyczynili się dwaj architekci 
z Cieszyna. Edward Kisiel wykonał projekt kościo-
ła, a Jan Herma opracował projekt wnętrza. Gr
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Od dnia poświęcenia nowego kościoła stara świątynia jest nieczynna, jednak 
została wpisana do ewidencji zabytków miasta Jastrzębie-Zdrój.   
           
Ostatnim duchownym pracującym przed II wojną światową w parafii był:
 ks. Jan Motyka 1937 – 1939
Po nim zaś następujący księża: 

ks. Wilhelm Bauer 1939 – 1942
ks. Bunzel 1942 
ks. Schmalberger 1945
ks. Jan Krop 1946 – 1950    
ks. Jan Bolesław Fussek 1950 – 1974   
ks. Marcin Lukas 1971 – 1986    
ks. Jan Raszyk, diakon Renata Raszyk 1986 - 2019

Po przejściu na emeryturę pastorostwa Raszyków nowym proboszczem został 
wybrany przez Zgromadzenie Parafialne ks. Marcin Ratka-Matejko. Jego uroczyste 
wprowadzenie w urząd nastąpiło w kościele w Jastrzębiu-Zdroju w niedzielę 30 
czerwca.

Ewangelicka parafia w Jastrzębiu-Zdroju znana jest na Śląsku z bardzo boga-
tej pracy zarówno wśród swoich parafian, jak i na rzecz środowiska. Działają tutaj 
3 zespoły śpiewacze: chór mieszany, chór dziecięco-młodzieżowy „Sola Gratia” 
oraz od 2009 r. międzyparafialny zespół młodzieżowy, w którym śpiewają osoby 
z parafii z Jastrzębia-Zdroju oraz Gołkowic. Rozwija się także praca wśród dzieci 
na szkółkach niedzielnych oraz wśród dorosłych w ramach Koła Pań i Spotkania 
z Biblią. Działa także Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego dla wszystkich bez 
względu na wyznanie.         
   

PS Drogi Księże Marcinie!
W imieniu redakcji i współpracowników oraz czytelników Informatora Para-

fialnego, pragnę pogratulować Księdzu wyboru na stanowisko proboszcza Parafii 
Ewangelicko-Augsburskiej w Jastrzębiu-Zdroju. Serdecznie dziękuję za kierowanie 
naszym dwumiesięcznikiem od numeru 118, czyli prawie przez 3 lata. W tym czasie 
znacznie zmieniał się wygląd każdego wydania. Zwiększono format, a wszystkie 
zdjęcia (także w środku numeru) są drukowane tylko w wersji kolorowej. Życzy-
my Księdzu wiele Bożego błogosławieństwa w pracy dla Pana w Jastrzębiu-Zdro-
ju oraz okolicznych miejscowościach. Oby i tam służba Księdza oraz żony Sylwii 
z dziewczynkami przyniosła dobry owoc i wzrost duchowy parafian. Myślę także, 
że zostaną nawiązane nowe kontakty między naszymi parafianami, a może uda się 
także wiele projektów realizować wspólnie prze obie parafie.

„Staczaj dobry bój wiary, uchwyć się żywota wiecznego, do którego też zosta-
łeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków” (I Tm 6,12).

opr. Jerzy Sikora
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23 czerwca, w drugą niedzielę po Trójcy Świętej o godz. 15:00, odbyło się 
uroczyste nabożeństwo podczas którego miała miejsce instalacja nowego pro-
boszcza Parafii w Jastrzębiu-Zdroju. Aktu instalacji dokonał zwierzchnik Diece-
zji Katowickiej bp Marian Niemiec w asyście ks. Jana Raszyka i ks. Oskara Wilda. 
W liturgii wstępnej uczestniczyli ks. Kornel Undas z Mikołowa oraz dk. Beata 
Janota. Spowiedź poprowadził bp Adrian Korczago. Słowo Boże w oparciu 
o fragment z księgi proroka Jeremiasza 1,4-9 zwiastował nowo wprowadzony 
proboszcz parafii w Jastrzębiu. W czasie nabożeństwa zaśpiewał miejscowy 
chór oraz zespół młodzieżowy. 

na podstawie: http://jastrzebie.luteranie.pl

Ks. Marcin Ratka-Matejko nowym proboszczem w Jastrzębiu
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Ks. Piotr Uciński
Urodziłem się 6 VI 1992 roku w Zielonej 

Górze, gdzie spędziłem dzieciństwo i mło-
dość. Uczęszczałem do Szkoły Podstawo-
wej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 18, Gim-
nazjum nr 7, a następnie do Pierwszego 
Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Gó-
rze. W tym czasie byłem też zaangażowany 
w wolontariat Polskiego Czerwonego Krzy-
ża oraz w działalność w Związku Harcer-
stwa Rzeczypospolitej.

W Wielkanoc w 2011 roku, w parafii 
w Zielonej Górze przystąpiłem do Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego poprzez kon-
wersję. Ks. Dariusz Lik, proboszcz parafii, 
przez długi czas przygotowywał mnie do 
tego momentu. Zawsze będę mu wdzięcz-
ny za jego cierpliwość oraz wyrozumiałość, 
którą mi okazywał a która niewątpliwie pomogła w przeprowadzeniu mnie 
przez proces nauki zasad luteranizmu. Decyzję o wstąpieniu do Kościoła Ewan-
gelicko-Augsburskiego po dziś dzień uważam za jedną z najlepszych w swoim 
życiu – tutaj bowiem odnalazłem prawdziwą społeczność, z którą mogę się 
identyfikować.

W roku 2011 rozpocząłem studia historyczne na Uniwersytecie Adama Mickie-
wicza w Poznaniu, które przerwałem w 2012 roku i przeniosłem się na kierunek 
teologii ewangelickiej na  Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Studia ukończy-
łem planowo, we wrześniu 2017 roku. Tytuł mojej pracy magisterskiej brzmi: Wizja 
Boga w baśniach Andersena, a została napisana pod kierunkiem dra habilitowane-
go Jerzego Sojki. 

W kwietniu 2016 roku, w parafii w Lasowicach Wielkich, wziąłem ślub z Joan-
ną Minkus, córką Klausa i Renaty. Uroczystość prowadził proboszcz parafii ks. Ry-
szard Pieron oraz ks. Dariusz Lik. Dwa lata później, w styczniu 2018 roku, urodziła 
nam się córeczka Małgorzatka. Córeczka i żona są dla mnie widocznym znakiem 

Nowi pracownicy parafialni
Początek lipca w naszej parafii wiązał się ze stosunkowo dużymi zmianami per-

sonalnymi. Po odejściu ks. Marcina Ratka-Matejko do Jastrzębia-Zdroju, funkcję 
wikariusza sprawuje ks. Piotr Uciński. Razem z rodziną zamieszkali w mieszkaniu 
służbowym w Dębowcu. Poniżej sam opowie o sobie i swoich najbliższych. My zaś 
życzymy mu Bożego błogosławieństwa w służbie, która czeka go w skoczowskiej 
parafii oraz zadowolenia z jej wypełniania.

Joanna i Piotr Uciński 
z córeczką Małgorzatą
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Bożej miłości i opieki nade mną. Widząc zmagania i rozwój córki, pomimo wielu 
trudności, doświadczamy błogosławieństwa nad całą rodziną.

 Moja żona z wykształcenia jest literaturoznawcą i bibliotekarzem z upraw-
nieniami pedagogicznymi, ale kocha biblioteki, książki oraz kreatywne zajęcia 
praktyczne. Jak sama mówi, lubi kiedy udaje zrobić się „coś z niczego”. Ma też 
podstawowe wykształcenie muzyczne.

Zostałem duchownym w Kościele Ewangelicko-Augsburskim, gdyż zawsze pra-
gnąłem realizować nakaz, skierowany do uczniów Jezusa, znajdujący się w Biblii: 
Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Boga Ojca Syna i Du-
cha Świętego. Wierzę, że Bóg mnie powołał, bym jako pastor realizował Jego na-
kaz. Praca duchownego daje mi dużo satysfakcji.

ks. Piotr Uciński

Jolanta Caputa – nowa kościelna w Skoczowie
Po prawie roku poszukiwań odpowiedniej osoby na stanowisko naszej nowej 

kościelnej w Skoczowie, z radością informujemy, że od 1 lipca 2019 r. funkcję tę 
objęła pani Jolanta Caputa z d. Juraszek. Nowa kościelna pochodzi z Wieszcząt. 
Po zawarciu związku małżeńskiego z Krzysztofem Caputą, zamieszkali w Pierśćcu. 
Mają dwójkę dzieci: Milenę (13 lat) i Norberta (10 lat). 

Jolanta i Krzysztof Caputa z dziećmi: Mileną i Norbertem

Po rezygnacji pani Ane-
ty Biegun wydawało się, że 
będzie trudno znaleźć odpo-
wiednią osobę. Tym bardziej, 
że pani Aneta zyskała sobie 
miano osoby nadzwyczaj su-
miennej, pracowitej i oddanej. 
Gdy poszukiwania kogoś na jej 
stanowisko stale były pona-
wiane, można było usłyszeć 
w czasie ogłoszeń parafial-
nych, żeby właśnie o tę spra-

wę się modlić i powierzyć poszukiwania Panu Bogu. Dlatego jesteśmy przekonani, 
że to nie dzasługa naszych zabiegów, ale dzięki Jego mocy i pomocy udało się tę 
sprawę sfinalizować. Wierzymy, że to On poruszył serce i myśli  pani Joli – bo decy-
zja o zmianie miejsca pracy, a w zasadzie całego swojego życia, należała w głównej 
mierze do niej. Po kilku tygodniach pracy na stanowisku kościelnej już widać, że 
pani Jola jest osobą niemalże „skrojoną na miarę” dobrej kościelnej. Gruntownie 
posprzątana zakrystia, porządek w kuchni przy sali parafialnej, oczyszczona część 
okien – prace, które wykonane były w większości z jej własnej inicjatywy, a poza 
tym sumiennie podejście do obowiązków sprawiają, że możemy jedynie się cieszyć 
ze skarbu, jakim nas Pan Bóg obdarował. 
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Pani Joli życzymy wiele Bożego błogosławieństwa, zdrowia i sił oraz wiele sa-
tysfakcji z wykonywanej służy. A te osoby, które swoimi modlitwami przyczyniły 
się do tak pozytywnego sfinalizowania tej sprawy prosimy, by nadal trwały w mo-
dlitwie o panią Jolę, jak również o całą naszą parafię. Rzeczywiście „wiele może 
usilna modlitwa sprawiedliwego” (Jk 5,16).

ks. Alfred Borski 

Za nami:
11 maja – Młodzieżowy wyjazd na spotkanie młodzieży w Oldrzychowicach.
11 maja – Spotkanie delegatek Kół Pań.
17 maja – Noc Muzeów w Skoczowie. Zapraszamy również do naszego kościoła. 
18 maja – Kurs przedmałżeński.
19 maja – Złota i Diamentowa Konfirmacja w Skoczowie.
22 maja – Koncert Beaty Bednarz w naszym kościele w Skoczowie.
24 maja – Koncert Anny Marii Mbayo w naszym kościele w Skoczowie.
30 maja – Egzamin konfirmantów w Skoczowie godz. 17:00.
2 czerwca – Konfirmacja w Skoczowie godz. 9:00.
9 czerwca – Pamiątka poświęcenia kościoła w Simoradzu godz. 10:00.
10 czerwca – Po nabożeństwach w Skoczowie i Dębowcu tradycyjna jajecznica.
16 czerwca – Pamiątka poświęcenia kościoła w Skoczowie, po nabożeństwie 
 piknik parafialny.
20 czerwca – Nabożeństwo na Równicy. 
21 czerwca – Ognisko młodzieżowe na zakończenie roku szkolnego w Skoczowie.

W skrócie
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22 czerwca – Diecezjalne rozpoczęcie wakacji i ognisko w Dzięgielowie.
24-26 czerwca – Ogólnopolska Konferencja Duchownych w Wiśle Jaworniku.
28 czerwca – Piknik przedwakacyjny Chóru GLORIA.
29 czerwca – 7 lipca – Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie.
30 czerwca – Wprowadzenie w urząd proboszcza ks. Marcina Ratki- Matejko 
 w parafii w Jastrzębiu-Zdroju.
7-14 lipca – Igrzyska Dziecięce Kids Games w Skoczowie.
14 lipca – Pamiątka poświęcenia kościoła w Dębowcu i piknik parafialny.
15-19 lipca – Tydzień Dobrej Nowiny w Skoczowie.
21 lipca – Pamiątka poświęcenia kościoła w Międzyrzeczu.  
 Kazanie: ks. Alfred Borski, występ: Zespół „Dla Niego” ze Skoczowa.
21-27 lipca – Tydzień Ewangelizacyjny w Zelowie. Mówca: ks. Bogdan Wawrzeczko.
4 sierpnia – Pamiątka poświęcenia kościoła w Brennej. Kazanie: ks. Alfred Borski, 
występ: Chór Mieszany GLORIA ze Skoczowa.

Przed nami:
4-14 sierpnia – Obóz młodzieży w Marylinie, współorganizowany z Parafią 
w Pszczynie. Opieka duszpasterska: ks. Alfred Borski i ks. Mirosław Czyż.
15-18 sierpnia – 300-lecie kościoła w Szczytnie. Na uroczystości został oficjalnie za-
proszony Chór GLORIA oraz ks. Alfred Borski.
19-24 sierpień – Tydzień Dobrej Nowiny w Dębowcu.
26-31 sierpień – Tydzień Dobrej Nowiny w Pierśćcu.
1 września – Pierwsza próba CHÓRU JUBILEUSZOWEGO GLORIA po nabożeństwie 
porannym (ok. 9:00) w Skoczowie.
7 września – Ekumeniczne Dożynki w Skoczowie.
8 września – Pamiątka poświęcenia kościoła w Trzanowicach (godz. 9:00). Kaza-
nie: ks. Alfred Borski, występ: Zespół „Dla Niego” ze Skoczowa.
20-22 września - 51. Ogólnopolski Zjazd Młodzieży Ewangelickiej w Suwałkach.
22 września – 60-lecie ordynacji ks. Andrzeja Czyża + odsłonięcie tablicy probosz-
czów w skoczowskim kościele. 
29 września  (niedziela, g. 17:00) – Ekumeniczny Koncert Zespołów i Chórów Ziemi 
Cieszyńskiej dla uczczenia 100-lecia Chóru GLORIA.
13 października – 30-lecie kościoła ewangelickiego w Pierśćcu. 
25-26 październik – Rekolekcje dla duchownych diecezji cieszyńskiej w Kamieniu 
Śląskim.
26 październik (sobota, g. 17:00) – Koncert JUBILEUSZOWY Chóru GLORIA z okazji 
100-lecia działalności. Zebrał: ks. Alfred Borski
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Nasze
życie

Parafialna wycieczka do Turcji
W ostatni weekend kwietnia wyruszyliśmy 55-osobową grupą do Turcji, pod 

opieką pastorostwa Bogdana i Anieli Wawrzeczków. Po przybyciu na lotnisko w Ka-
towicach okazało się, że lot będzie opóźniony, co wywołało poruszenie w grupie 
i niepokój. Jednak szybko okazało się, że Pan Bóg ma wszystko pod swoją kontrolą 
i niezmiennie czuwa nad nami w każdej chwili. Po kilku godzinach wylądowaliśmy 
na ziemi tureckiej.

Trasa wycieczki wiodła nas między innymi śladami apostoła Pawła. Pierwsze-
go dnia zwiedziliśmy Myrę, gdzie zobaczyliśmy grobowce skalne, które są wielką 
atrakcją Turcji. Groby i sarkofagi pochodzą z IV wieku p.n.e.

Kolejnego dnia wyruszyliśmy na zwiedzanie drogą wodną. Płynęliśmy szlakiem 
żeglugowym Dalyanu, po drodze widzieliśmy zatopione podwodne miasto, by do-
trzeć na plażę Iztuzu zwaną również plażą żółwi. Tutaj mieliśmy czas na kąpiel, 
plażowanie i relaks. Po kilku godzinach wróciliśmy na wybrzeże, na posiłek i od-
poczynek.

Następnego dnia udaliśmy się do Efezu i właśnie to miasto zrobiło na mnie 
największe wrażenie. Doskonale zachowane antyczne miasto, na terenie którego 
znajdują się jedne z największych wykopalisk archeologicznych. Jak wiemy, święty 
Paweł podczas swojej trzeciej podróży misyjnej zatrzymał się właśnie w Efezie. 
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Również apostoł Jan ostatnie 
lata swojego życia spędził wła-
śnie w tym mieście i tu też na-
pisał swoją Ewangelię. Wielki 
teatr, który mieścił ponad 250 
tysięcy osób, świątynia Domi-
cjana i biblioteka Celsusa to za-
bytki, które wywierają niezapo-
mniane wrażenie.

 Kolejnego dnia przejechali-
śmy malowniczą doliną mean-
drów do Pamukkale (zwanego 
bawełnianym Zamkiem). Mogliśmy podziwiać śnieżnobiałe wapienne tarasy po-
wstałe w wyniku osadzania się złogów nanoszonych przez spływającą z termal-
nych źródeł wodę. Nie sposób wymienić wszystkie atrakcje, które mieliśmy okazję 
zobaczyć, piękne hotele w pięciu różnych miejscowościach, pyszne jedzenie i ba-
seny oraz cudownie lazurowe Morze Egejskie i Śródziemne, w którym mogliśmy 
się ochłodzić.

 Dla mnie bezcenne były codzienne wieczorne spotkania w grupie, by wspólnie 
pośpiewać i oddać chwałę naszemu Najwyższemu Stwórcy, podzielić się wraże-
niami i posłuchać treści Pisma Świętego czytanego przez księdza Bogdana. Nasze 
wspólne rozmowy podczas codziennych posiłków były niezwykłe i pouczające. 
Każdego dnia mogliśmy poznawać się coraz lepiej i poprzez właśnie rozmowy po-
dzielić się swoją wiarą i cudownym Bożym prowadzeniem. Poznaliśmy wielu cu-
downych ludzi nie tylko z naszej parafii, którzy są bardzo zaangażowani w życie 
Kościoła i społeczność z naszym Stwórcą. Bogu niech będą dzięki za ten cudowny 
czas w Turcji, który był nam dany. Wycieczki parafialne niezwykle nas integrują 
i wzmacniają naszą wspólnotę i wiarę. 

Z wielkim utęsknieniem czekamy na kolejny wspólny wyjazd.
Z serdecznymi pozdrowieniami dla wszystkich uczestników wycieczki

 Irena Lejtyman z rodziną
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Konferencja Delegatek Kół Pań w Skoczowie

Halina Sztwiertnia

Ilona Hajewska

Anna Wantulok

11 maja w skoczowskiej sali parafialnej odbyła się doroczna 
Konferencja Delegatek Kół Pań z terenu Diecezji Cieszyńskiej. 
Prowadząca spotkanie pastorowa Anna Wantulok przywitała 
zebrane panie, a w szczególności nową przewodniczącą Die-
cezjalnej Komisji Kobiet, Annę Czudek z parafii w Goleszowie, 
pastorową Halinę Sztwiertnia oraz Ilonę Hajewską. Pani Halina 
Sztwiertnia wygłosiła rozważanie nawiązujące do słowa z ksią-
żeczki „Z Biblią na co dzień” mówiącym o pokoju i błogosławień-
stwie. Motywem przewodnim poruszającego wykładu pani Ilony 
Hajewskiej był werset z Listu do Filipian 4,6: „Nie troszczcie się 
o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynie-
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Noc Muzeów 2019

niem powierzcie prośby wasze 
Bogu”. O oprawę muzyczną za-
dbał na wstępie proboszcz sko-
czowskiej parafii, ks. Alfred Bor-
ski, który przybył na spotkanie 
z gitarą, a następnie pani Doro-
ta Podżorska, akompaniująca 
na pianinie. Konferencję uboga-

„Noc Muzeów” stała się 
już stałym wydarzeniem kul-
turalnym, dla którego otwie-
rane są drzwi naszego ko-
ścioła w Skoczowie. W tym 
roku miała miejsce 17 maja. 
W stosunkowo niewielkiej 
miejscowości, jaką jest Sko-
czów, impreza rozpoczęła 
się wieczorem, a zakończyła 
z wybiciem godziny 22:00. 

Idea „Nocy” polega na udostępnieniu (bez biletów wstępu) obiektów o warto-
ści muzealnej czy zabytkowej dla wszystkich i zachęceniu ich do odkrywania histo-
rii, podziwiania kunsztu architektów czy artystów. 

Aby przyciągnąć zainteresowanie naszą świątynią, w tym roku wypożyczono 
z naszej Diecezji dwie wystawy: „Ewangelicy Niepodległej” oraz „Reformatorzy”. 
Na ekranie wyświetlana była również prezentacja multimedialna o naszej para-

cił występ dziecięcego chórku „Nadzieja” prowadzonego przez panią Dorotę Pod-
żorską. Modlitwę na zakończenie zmówiła diakon Karina Chwastek-Kamieniorz. 
Poczęstunek przygotowały panie z Koła Pań w Skoczowie. 

Agnieszka Borski
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Zawrzeć związek małżeński z pewnością nie jest rzeczą nazbyt trudną i skompli-
kowaną. O wiele trudniejsze jest pielęgnowanie miłości, która zazwyczaj jest tym 
„czynnikiem sprawczym”, od którego zależało podjęcie decyzji bycia ze sobą „na 
dobre i na złe”. Przy braku miłości, nawet najbardziej wzniosłe deklaracje i przysię-
gi tracą na znaczeniu. Gdy miłość ma swoje oparcie w naszym Bogu, który jest naj-
doskonalszym jej źródłem, wtedy o wiele łatwiej nie tylko wytrwać w złożonych 
sobie przyrzeczeniach, ale również tak kierować wspólnym życiem, by stało się 
szczęśliwe – nawet w obliczu pojawiających czy piętrzących się trudności. 

Aby uświadomić to parom zamierzającym wstąpić w związek małżeński, w na-
szej parafii organizowane są kursy przedmałżeńskie, których zadaniem jest przy-
gotowanie nie tylko do ślubu, ale do bycia ze sobą i rozwijania wzajemnych relacji.   
Stanowią one istotne uzupełnienie rozmowy przedmałżeńskiej, którą duchowny 
przeprowadza przed ślubem.

Kolejna edycja kursu przedmałżeńskiego

Od lewej: Justyna Broda i Adam Sapeta, Mariola i Roman Fenger, Dominika Penkala  
i Karol Girjat, Kinga Ryszka i Adrian Górniok, Patrycja Burawa i Dawid Brachaczek,  

Natalia Krężelok i Łukasz Juroszek, Michalina Pałka i Kamil Jarco.

fii, a chętni mogli wspiąć się na wieżę by podziwiać piękną panoramę Skoczowa 
- z czego skorzystali m.in. przedstawiciele władz miasta, w osobach burmistrza 
Mirosława Sitko oraz jego zastępcy, dr Andrzeja Bubnickiego (zdjęcie: s. 2). 

Jak zwykle bardzo cenne było zaangażowanie członków rady parafialnej i mło-
dzieży. Zaś niezwykle miłe były odwiedziny naszych parafian, którzy dobrze znają 
swój kościół, a pomimo tego przyszli, by obejrzeć wystawy i swoją postawą poka-
zać swoje przywiązanie.  W
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Serdecznie zapraszamy te osoby, które ślub mają przed sobą (za-
ręczeni lub tylko zakochani) na kolejną edycję kursu przedmałżeń-

skiego, który odbędzie się w soboty: 28 września 
      26 października
      16 listopada
      14 grudnia

Świadectwo z kursu należy przedstawić przy zgłaszaniu ślubu!

Konfirmanci z 1969 roku z ks. Janem Nogą (z prawej) i ks. Andrzejem Czyżem

Ostatnie spotkanie tej „edycji” kursu przedmałżeńskiego miało miejsce 18 maja  
i zakończyło się rozdaniem świadectw. Kurs prowadzony był przez Mariolę i Ro-
mana Fengerów, którzy już od wielu lat zajmują się prowadzeniem takich szkoleń 
oraz terapii małżeńskiej – w przypadku małżeństw ze stażem i problemami zara-
zem. Kolejna edycja rozpocznie się pod koniec września 2019 br. W

Złota Konfirmacja A.D. 2019
W 1969 roku zostało konfirmowanych 84 młodych ludzi (40 dziewczyn i 44 chłop-

ców). Jak robi się to za każdym razem, najpierw uczyli się poznawać Słowo Boże oraz 
miłości do Boga, któremu w czasie uroczystości konfirmacyjnej ślubowali wierność. 
Po pięćdziesięciu latach postanowili się spotkać, by odświeżyć znajomości, powspo-
minać czasy swojej młodości a przy okazji przypomnieć sobie czasy nauki konfirma-
cyjnej, przygotowań do egzaminu oraz uroczystość konfirmacji. 
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Uroczyste nabożeństwo odbyło się 11 maja. Tym razem bez towarzystwa rady 
parafialnej, ale na pewno równie dostojnie – choć w o połowie mniejszym skła-
dzie, procesjonalnie wkroczono do skoczowskiego kościoła. Uroczyste nabożeń-
stwo prowadził ks. prob. Alfred Borski, który w ciepłych słowach zwrócił się do 
konfirmantów-jubilatów, a później (tak jak przed laty) udzielił wszystkim błogo-
sławieństwa, wręczając każdemu pamiątkowe świadectwo. Uroczystość została 
uświetniona przez występ zespołu „OdNowa” pod kierunkiem Jana Stebla.

Po nabożeństwie odbyła się druga część spotkania w sali parafialnej z obiadem, 
a później kawą i specjalnie upieczonym na tę okazję tortem. Każdy uczestnik przed-
stawił się, w kilku zdaniach opowiadając o swoim 
życiu po konfirmacji. Zaśpiewano też kilka pieśni 
z akompaniamentem gitary.

„Złoci Konfirmanci” przy okazji spotkania zło-
żyli ofiarę, którą przeznaczyli na potrzeby naszej 
parafii – za którą serdecznie dziękujemy. W
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Koncerty w ramach Musica Sacra 2019 
22 maja – Beata Bednarz w kościele ewangelickim

23 maja – Wyższobramski Chór Kameralny z Cieszyna w kościele katolickim
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24 maja – Anna Maria Mbayo w kościele ewangelickim

Konfirmacja w Skoczowie 2019
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Konfirmacja jest szczególnym wydarzeniem w każdej parafii ewangelickiej 
i z reguły dla każdego konfirmowanego. Po niespełna roku wzmożonej nauki, 
której celem było opanowanie i usystematyzowanie podstawowych zasad wiary 
naszego Kościoła, w Święto Wniebowstąpienia Pańskiego miał miejsce egzamin. 
Jego celem nigdy nie jest dopuszczenie lub niedopuszczenie do konfirmacji – bo 
postępy lub ich brak są widoczne w czasie trwania nauki konfirmacyjnej. Jest to 
pewnego rodzaju możliwość wykazania się, stanięcia przed zborem i publicznego 
przyznania się do nauki wypływającej ze Słowa Bożego. Zaś dla parafian z pew-
nością dobra okazja do przypomnienia sobie tego, co było uczone w czasach ich 
nauki konfirmacyjnej.
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W tym roku zajęcia z konfirmantami prowadził ks. Bogdan Wawrzeczko i to on 
miał największy wpływ na ich formację duchową i przebieg nauki oraz samego 
egzaminu. Sprawdzenie wiadomości miało formę prezentacji, którą miała przygo-
tować każda grupa. Na koniec przedstawiono ponadto krótką scenkę nawiązującą 
do przykazań Bożych i ich wypełniania w życiu chrześcijańskim. 

Konfirmacja zaś miała miejsce w niedzielę Exaudi (szósta niedziela po Wiel-
kanocy i zarazem niedziela po Wniebowstąpieniu a przed Zesłaniem Ducha 
Świętego) – co wypadło akurat 
2 czerwca. Uroczystość miała 
charakter nabożeństwa z li-
turgią młodzieżową. Liturgię 
prowadził ks. Marcin Ratka-
-Matejko, zaś aktu konfirmacji 
dokonali księża: Alfred Borski 
i Bogdan Wawrzeczko. Kazanie 
wygłosił ks. Wawrzeczko, zaś 
w końcowej części nabożeń-
stwa miała miejsce spowiedź 
i Komunia Święta, do której 
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w pierwszej kolejności przy-
stąpili konfirmowani – tra-
dycyjnie, z przyklękaniem 
przy ołtarzu. W dalszej ko-
lejności do Stołu Pańskiego 
(w formie podchodzonej) 
przystąpili rodzice i najbliżsi 
konfirmantów oraz wszyscy 
pozostali chętni. 

Po zakończeniu uroczy-
stości, wszyscy konfirmanci 
stanęli do pamiątkowego 
zdjęcia, przed którym mło-
dzież wręczyła konfirmowa-
nym po czerwonej róży, któ-
ra oznaczała z jednej strony 
pamięć o tym najmłod-
szym pokoleniu młodzieży, 
a z drugiej była powiązana 
z zaproszeniem na cotygo-
dniowe spotkania. 

Tegorocznym Konfirman-
tom i Konfirmantkom życzy-
my Bożego prowadzenia, 
Jego błogosławieństwa oraz 
wytrwania w złożonej Panu 
Bogu przysiędze. W
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Nasi tegoroczni Konfirmanci:
Aleksandra Julia Białoń Iłownica
Nikola Burawa Skoczów
Waldemar Jacek Chujeba Brenna
Magdalena Czyż Kiczyce
Dominika Danel Skoczów
Karolina Danel Skoczów
Weronika Anna Fryda Iskrzyczyn
Żaneta Gładysz Grodziec
Maksymilian Stanisław Głowacki Dębowiec
Julia Laura Górska Wilamowice
Martyna Karolina Hósar Skoczów
Kamil Kornel Ignatowicz Skoczów
Kornel Jan Kajzar Simoradz
Mateusz Borys Kajzar Simoradz
Olga Wiktoria Konieczny Dębowiec
Kacper Adam Kożdoń Wilamowice
Julia Krzemień Godziszów
Oliwia Krzemień Skoczów
Jan Karol Krzywoń Iskrzyczyn
Marta Martyna Kurbiel Harbutowice
Julia Kurczyk Pogórze
Marek Kurczyk Pogórze
Weronika Anna Kusy Międzyświeć
Arkadiusz Liszka Skoczów
Dżesika Manuela Macura Skoczów
Michalina Emilia Macura Pogórze
Kamil Daniel Motyka Dębowiec
Filip Bartosz Niemczyk Pogórze
Karolina Ewa Piegrzymek Ogrodzona
Tatiana Katarzyna Rak Wilamowice
Alicja Angelika Salisz  Skoczów
Filip Edward Sikora Pierściec
Nataniel Sutor Pruchna
Krzysztof Jerzy Szeruda Iskrzyczyn
Michał Wawrzeczko Skoczów
Ewelina Paulina Wątroba Skoczów
Natalia Krystyna Wisełka Międzyświeć
Piotr Jan Wojnar Simoradz
Emilia Karolina Wontroba Skoczów
Agata Zagóra Harbutowice
Maksym Ziuriaiev Dębowiec
Maja Złotocha Brenna
Anita Żertka Iskrzyczyn

Fotos: Zenon Golik
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Pamiątka poświęcenia kościoła w Simoradzu
Filiał w Simoradzu rozpoczyna cykl pamiątek poświęcenia kościołów w naszej 

Parafii. Uroczyste nabożeństwo nie jest związane z którąś niedzielą jakiegoś mie-
siąca lub konkretną datą (np. Goleszów 15 sierpnia), ale z niedzielą i zarazem Świę-
tem Zesłania Ducha Świętego.  W tym roku termin ten przypadł na 9 czerwca. Na 
tę uroczystość filiału został zaproszony ks. Erich Bocek z Trzanowic (Czechy), któ-
ry przybył z małżonką oraz Zespół „Dla Niego” pod dyrekcją Doroty Podżorskiej. 
Z ramienia Parafii, wszystkich zgromadzonych powitał ks. prob. Alfred Borski, któ-
ry prowadził również część liturgiczną nabożeństwa. Ks. Bocek w swoim kazaniu 
„zabrał” wszystkich na wycieczkę historyczną, w czasie której przedstawił rozwój 
Kościoła chrześcijańskiego i podkreślił wartość poszczególnych zborów, a przede 
wszystkim rolę Słowa Bożego oraz relacji z naszym Zbawicielem. Po nabożeństwie 
Zespół został ugoszczony w sali parafialnej, zaś pozostali uczestnicy udali się ze 
swoimi gośćmi do domów, by dalej świętować w gronie rodziny. W 

Zespół „Dla Niego” z osobami towarzyszącymi (od lewej) 1 rząd: ks. Alfred Borski, Iwona 
Szturc, Halina Gatner, Wiesława Gabzdyl, Emilia Żwak, Joanna Kusy, Edyta Chwastek, Dorota 
Podżorska, Aleksandra Czudek, ks. Erich Bocek; 2 rząd: Rajmund Raszyk, Mariola Sułkowska, 
Aneta Żwak, Halina Broda, Kinga Górniok, Jerzy, Janusz Kojma; 3 rząd: Szymon Madzia, Jakub 
Stebel, Dawid Podżorski, Zbigniew Motyka. 



Informator Parafialny nr 135 (4/2019) 31

Tradycyjna jajecznica parafialna
10 czerwca, w drugie Święto Zesłania Ducha Świętego, odbyło się m.in. nabo-

żeństwo w Skoczowie. Tradycją się już stało, że właśnie po tym nabożeństwie 
wszyscy zaproszeni są na wspólny posiłek, którym oczywiście jest jajecznica. Nad 
całością czuwał kurator Ryszard Macura, zaś nad wykonaniem chętne osoby – po-
cząwszy od pań z Chóru „Gloria”, które podsmażyły wcześniej boczek, a skończyw-
szy na tych, którzy przygotowali stoły i ławki oraz (tych najważniejszych!), którzy 
mieszali i czuwali, aby efekt końcowy był chętnie spożywany. I tak z pewnością 
było, skoro wszyscy uczestnicy zostali nakarmieni, a jajecznica ze smakiem zosta-
ła zjedzona. Swoją drogą ważniejsze przy takich wspólnych posiłkach są wspólne 
rozmowy, miła atmosfera i możliwość bycia ze sobą. W 
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W niedzielę, w Święto Trójcy Świętej, mogliśmy za Łaską Bożą obchodzić kolej-
ną, 154. rocznicę poświęcenia naszego parafialnego kościoła. W tym szczególnym 
dla nas dniu na nowo cofnęliśmy się daleko w przeszłość, wspominając naszych 
przodków, którzy wybudowali tę piękną świątynię. A wtedy czasy nie były łatwe. 
Jednak wiara i tęsknota za własnym kościołem pozwoliła im przezwyciężyć pię-
trzące się trudności i doprowadzić swoje marzenia do końca. 1 listopada 1865 r. ks. 
superintendent (biskup) Karol Samuel Schneider w asyście ks. seniora Teodora Ha-
ase i ks. Andrzeja Drózda poświęcił, kolejny po okresie kontrreformacji w Księstwie 
Cieszyńskim, skoczowski kościół, nadając mu imię Trójcy Świętej. Pierwszym pro-
boszczem został ks. Jan Karzeł, a po nim następowali kolejno: ks. superintendent 
dr Andrzej Krzywoń, ks. Józef Gabryś, ks. Gustaw Broda, ks. Jan Noga, ks. kons. 
Andrzej Czyż, ks. Adam Podżorski, a obecnie proboszczem jest ks. Alfred Borski. 
W latach 1957-1959, gdy w parafii zabrakło wybranego przez Zgromadzenie Para-
fialne proboszcza, funkcję tę pełnili administratorzy parafii – ks. Leopold Raabe 
oraz ks. Otton Kubaczka. Tę samą funkcję pełnił w ubiegłym roku biskup diecezji 
ks. dr Adrian Korczago, po odwołaniu do wieczności ks. Adama Podżorskiego.

Parafialne święto w niedzielę 16 czerwca rozpoczęło się o godz. 10.00 pro-
cesjonalnym wejściem do kościoła tegorocznych konfirmantów oraz księży, 
których wprowadziła Rada Parafialna. Ks. Alfred Borski przywitał wszystkich 

Pamiątka poświęcenia kościoła w Skoczowie

przybyłych słowami z Ps 84,2-3: „O, jak 
miłe są przybytki Twoje, Panie Zastępów! 
Dusza moja wzdycha i omdlewa z tęskno-
ty do przedsionków Pańskich. Serce moje 
i ciało woła radośnie do Boga żywego”. 
Następnie przekazał parafialne ogłosze-
nia, a pastorowa Agnieszka Borski przeka-
zała zwierzchnikowi Diecezji Wrocławskiej 
ks. biskupowi Waldemarowi Pytlowi wraz 
z małżonką kosz śląskich pyszności.

bp Waldemar Pytel

Po liturgii wstępnej, którą odprawił ks. pro-
boszcz senior Andrzej Czyż wraz z ks. Mar-
cinem Ratką-Matejko, świąteczne kazanie 
wygłosił ks. bp Waldemar  Pytel ze Świdnicy, 
który pełni tam obowiązki proboszcza. Warto 
tutaj wspomnieć, że Kościół Pokoju pw. Świę-
tej Trójcy w Świdnicy został wybudowany na 
mocy porozumień zawartych po zakończeniu 
wojny trzydziestoletniej w 1648 r., natomiast 
w 2001 r. wpisano go na listę światowego 
dziedzictwa kultury UNESCO. Biskup wygłosił 
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Chórek dziecięcy „Nadzieja” ze Skoczowa

Chór mieszany „Gloria” ze Skoczowa

Od lewej: ks. Andrzej Czyż, bp Waldemar Pytel,  
ks. prob. Alfred Borski, ks. Marcin Ratka-Matejko

swoje świąteczne kazanie na pod-
stawie Słowa Bożego wyjętego 
z Listu do Efezjan 2,17-22. Zaakcen-
tował w nim potrzebę potwierdza-
nia naszej wiary poprzez dawanie 
dobrego przykładu na każdy dzień. 
„Jako chrześcijanie nie zawsze kie-
rujemy się Bożymi Przykazaniami. 
Podejmując decyzje, czasami po-
pełniamy błędy. Choćby ewangelic-
ki etos pracy. Ze 
smutkiem trzeba 
przyznać, że co-
raz bardziej od-
chodzi do lamu-
sa. Dziś rzadko 
można spotkać 
człowieka, o któ-
rym można po-
wiedzieć, że po sposobie 
życia i pracy widać, że 
jest ewangelikiem. Może 
warto, abyśmy od cza-
su do czasu spróbowali 
się zastanowić nad tym, 
jakim my sami jesteśmy 
świadectwem. Kiedy je-
chaliśmy z małżonką dzi-
siaj na to nabożeństwo, 
z wielu kilometrów wi-
dzieliśmy Wasz kościół 
na górze prawie leżący. 
Czy również takie jest 
świadectwo Waszej wia-
ry? Czy jesteście solą tej ziemi, miastem na górze leżącym? (…) Jakie świadectwo 
składają nasze rodziny? Czy w moim życiu (…) widać, że jestem chrześcijaninem 
i ewangelikiem? Czy wyróżniam się czymś z tłumu i to, co mnie wyróżnia, jest do-
bre i godne naśladowania?” pytał zgromadzonych kaznodzieja.

Liturgię końcową sprawowali księża biorący udział w nabożeństwie, a końco-
wego błogosławieństwa zebranym udzielił ks. bp Waldemar Pytel. Oprawę mu-
zyczną przygotował chórek dziecięcy „Nadzieja” pod kierownictwem p. Doroty 
Podżorskiej oraz Chór mieszany i żeński „Gloria” pod kierownictwem p. Gabrieli 
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Targosz, natomiast 
na placu kościel-
nym grała Dęta 
Orkiestra Diece-
zjalna pod kierow-
nictwem p. Adama 
Pasternego. Całe 
nabożeństwo było 
t r a n s m i t o w a n e 
w wersji wideo  po-
przez internet, a dla parafian siedzących na placu kościelnym dostępny był dźwięk 
poprzez głośniki. Po nabożeństwie wszyscy uczestnicy stanęli przed kościołem do 
wspólnego zdjęcia robionego z użyciem drona.

Diecezjalna Orkiestra Dęta

Druga część parafialnego święta miała miejsce na pla-
cu kościelnym w formie rodzinnego pikniku parafialnego. 
Każdy mógł posilić się doskonałymi potrawami przygo-
towanymi przez grono zaangażowanych pań pod kierun-
kiem naszego znakomitego mistrza kucharskiego p. Ada-
ma Wojnara. Do serwowanych dań mięsnych podawane 
były sałatki,  a na deser kuchnia oferowała kawę i herbatę 
oraz ciasta przygotowane i upieczone przez parafianki. 
Dzieci mogły skorzystać z licznych atrakcji i zabaw skie-
rowanych specjalnie dla nich. Wszyscy uczestnicy pikniku Adam Wojnar

mogli zasiąść pod namiotami przy stołach, aby spokojnie zjeść posiłek oraz poroz-
mawiać z rodziną czy znajomymi i dzięki temu jeszcze lepiej się poznać.
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Jesteśmy wdzięczni naszemu Stwórcy za piękną pogodę, tym bardziej, że pro-
gnozy nie nastrajały optymistycznie. Jednak modlitwy wielu parafian, jak podkre-
ślił ks. Alfred Borski, zostały wysłuchane, słońce nam świeciło i nie musieliśmy uży-
wać przygotowanych parasolek.

Nasze święto nie mogłoby się odbyć bez zaangażowania wielu parafialnych wo-
lontariuszek i wolontariuszy, którzy bezinteresownie poświęcili swój wolny czas, 
a także często pieniądze, abyśmy mogli jak co roku się spotkać i dziękować Panu 
Bogu za naszą parafię oraz wszystkich parafian. Nad wszystkim pieczę zaś trzyma-
ła i koordynowała wszelkie prace pastorowa Agnieszka Borska.

Całkowity dochód z parafialnego pikniku (4.900 zł) został przekazany na konto 
remontowe naszego kościoła. Na ten sam cel Chór „Gloria” przekazał całkowity 
zysk ze sprzedaży kołaczy (1.300 zł). Pierwszy efekt remontu już widać, gdy skieru-
jemy nasz wzrok na drzwi prowadzące do zakrystii kościoła. Jerzy Sikora

Dzięki piknikowi udało się zebrać 6.200 zł (4.900 + 1300) na remont naszego  
kościoła w Skoczowie. To zasługa tych wszystkich, którzy nie szczędzili sił  

i czasu, angażując się na różne sposoby przy jego organizacji. To też zasługa tych 
wszystkich, którzy byli z nami i swoimi ofiarami wsparli ten cel. Dziękujemy!
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Foto: ks. Alfred Borski
Foto: ks. Alfred Borski

Karol Kojma otrzymał tytuł „Zasłużony dla Skoczowa”

Przygotowania do pikniku parafialnego...

7 czerwca br. w skoczowskim Teatrze Elektrycznym odbyła się uroczysta Gala Za-
służonych dla Miasta i Sołectwa, w czasie której doceniono te osoby, które dzięki 
wieloletniemu zaangażowaniu, bezinteresowności i zapałowi do pracy społecznej 
wpłynęły na zmianę wizerunku Skoczowa lub któregoś z przynależnych sołectw. 
Jednym z wyróżnionych był nasz parafianin, Karol Kojma. Wniosek o przyznanie 
tego wyróżnienia, złożony przez panią Monikę Szyndler w imieniu Sołtysów Gminy 
Skoczów, jest długi, bo zawiera wiele obszarów działania i zaangażowania pana 
Karola. Burmistrz Skoczowa Mirosław Sitko, w czasie rozdania statuetek, tak m.in. 

podsumował zaangażowanie 
wyróżnionych: „Honorujemy 
tych, którzy nie bacząc na wła-
sne korzyści, dążą do wspól-
nego dobra wszystkich miesz-
kańców gminy Skoczów”. 
Panu Karolowi serdecznie 
gratulujemy i życzymy jesz-
cze wielu sił do dalszych dzia-
łań i inicjatyw. 

ks. Alfred Borski

Od lewej: Adam Wojnar, Ewa Motyka, Zofia Podżorska, 
Ewa Kłapsia, Wanda Juranek, Agnieszka Borski

...tak naprawdę rozpoczęły się już 
pod koniec maja. 6 czerwca w gabi-
necie proboszcza nakreślono plan 
działania, ustalono szczegóły (jakie 
potrawy, ile porcji oraz kiedy jakie 
prace należy wykonać), a potem 
przystąpiono do działania. Dwa dni 
przed piknikiem – w Godziszowie 
pod okiem pana Adama Wojnara 
– przygotowano 300 porcji bigo-

su (zdjęcia poniżej). 
Część prac wykonano 
w sobotę, a resztę (w 
tym gotowanie gro-
chówki w kotle) w 
niedzielę. Wszystko 
zaś przy pomocy wielu 
wolontariuszy. 

DZIĘKUJEMY!
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Wycieczka do Kromierzyża (cz. Kroměříž) i Ołomuńca (cz. Olomouc) odbyła się 
22.06.2019 roku.

W sobotni, pogodny poranek, autobus z grupą naszych parafian z filiału w Dę-
bowcu punktualnie o godzinie 7:00 wyruszył w kierunku przejścia granicznego 
z Republiką Czeską w Cieszynie-Boguszowicach. Punktem docelowym naszej wy-
cieczki był Kromierzyż (zwany perłą Moraw) oraz Ołomuniec.

Dębowiec w Kromierzyżu i Ołomuńcu

 Po niespełna dwugodzinnej podróży dotarliśmy do Kromierzyża, gdzie zwie-
dziliśmy Pałac Arcybiskupi wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. 
Pierwotnie ów zamek był wybudowany w stylu gotycko-renesansowym ale zo-
stał zniszczony podczas najazdu wojsk szwedzkich. Za czasów biskupa Karola 
Liechtensteina została przeprowadzona wielka przebudowa zamku na rezyden-
cję wczesnobarokową. W jego murach mogliśmy podziwiać zabytkowe sale ze 
stylowymi wnętrzami, galerię obrazów, cenne archiwum muzyczne, zabytkową 
bibliotekę oraz bogaty zbiór numizmatyczny. Ogromne wrażenie na nas zrobiła 
rokokowa Sala Sejmowa, której bogato udekorowane wnętrze cieszy się dużą po-
pularnością wśród filmowców.

Tuż za zamkiem znajduje się przepiękny ogród zamkowy, który witał nas kwit-
nącymi kwiatami i przystrzyżonymi trawnikami, po których przechadzały się maje-
statycznie pawie.
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Kto nie miał lęku wysokości, mógł podziwiać panoramę miasta i okolicy z wieży 
pałacowej, która jest popularną atrakcją turystyczną w mieście. Na taras widoko-
wy na wysokości 40 m trzeba było pokonać ponad 200 schodów. Wspaniały widok 
na miasto i okolice wart był tego wysiłku. Ten kto nie skorzystał z tej atrakcji mógł 
odpocząć w jednej z wielu kawiarni znajdujących się na rynku, delektując się zna-
komitą kawą lub wybornym czeskim piwem.

Po zregenerowaniu sił, spacerowym krokiem udaliśmy się do Ogrodu Kwia-
towego – zwanego czeskim Wersalem (również wpisanego na listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO). Został założony już w 1509 roku i w ciągu kilku wieków 
zmienił się z ogrodu warzywnego i sadu w stylowy park krajobrazowy o imponu-
jącej powierzchni 64 ha. Zachwycił nie tylko posadzonymi w nim 200 gatunkami 
rzadkich drzew z różnych części świata, ale też elementami wodnymi, stawami 
i drobną architekturą romantycznych budowli.

Po zwiedzeniu ogrodu, przejechaliśmy autokarem do Ołomuńca, stutysięcznego 
miasta położonego w samym sercu Moraw, uznawanego za jedno z najpiękniejszych 
w Europie Środkowej. Miasto pałaców, świątyń i barokowych fontann. Już w XI wie-
ku istniało tam biskupstwo a w 1573 roku powstał uniwersytet. Dzięki dogodnemu 
położeniu i szybkiemu rozwojowi, Ołomuniec przez lata przyciągał wybitnych arty-
stów, uczonych i handlarzy. To właśnie oni nadali temu miastu niecodzienny klimat.

W Ołomuńcu zobaczyliśmy piękny rynek, na którym stoi kolumna Św. Trójcy, 
stylowe kamienice mieszczańskie, kościół p.w. Marii Panny Śnieżnej oraz gotycką 
Katedrę św. Wacława.

Późnym popołudniem, troszkę zmęczeni ale zadowoleni wyruszyliśmy w drogę 
powrotną do Dębowca. Powrót minął szybko. Wieczorem byliśmy już w domach, 
pełni wrażeń, wdzięczności Bogu za bezpieczną podróż, wspaniałą pogodę oraz 
za to, że mogliśmy jako wspólnota przeżyć razem wspaniały dzień, który mam na-
dzieję na długo zapisze się w naszych sercach.

Do zobaczenia na następnej wycieczce filiałowej. 
Szczególne podziękowania należą się organizatorowi wycieczki oraz pani prze-

wodniczce, która w ciekawy sposób opowiadała o zwiedzanych miejscach.
Marcin Kozok
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W niedzielę 14 lipca odbyła się pamiątka założenia 
i poświęcenia kościoła Zbawiciela w Dębowcu.

W sobotę miało miejsce filiałowe pieczenie kołaczy 
w piekarni w Kończycach Wielkich, gdzie kilkunastuoso-
bowa grupa od wczesnych godzin rannych pracowała 
w piekarni. Z wielkim zapałem przystąpiono do pracy, 
abyśmy następnego dnia mogli skosztować pysznych 
wypieków. Kołacze sprzedawane były w czasie wspól-
nego spotkania. Również w sobotę po południu rozło-
żono namioty oraz rozstawiono ławki i stoły wokół ko-
ścioła i domu zborowego.

Pamiątka poświęcenia kościoła Zbawiciela w Dębowcu

W czasie niedzielnego nabożeństwa, które rozpoczął witając wszystkich zebra-
nych ks. proboszcz Alfred Borski Słowem Bożym służył proboszcz parafii w  Orze-
szu i Czerwionce ks. radca Henryk Reske. Podstawą rozważania były słowa z Ewan-
gelii św. Łukasza (6,36-38). Uroczystość uświetnił pieśniami zespół „Dla Niego” 
pod dyrekcją Doroty Podżorskiej oraz duet sióstr Emilki i Martyny – córek ks. Re-
ske. W czasie nabożeństwa dzieci uczestniczyły w szkółce niedzielnej, podczas 
której poznawały kolejną część historii biblijnej. Po nabożeństwie tradycyjnie filiał 
zaprosił wszystkich na piknik parafialny.

Wszystkim uczestnikom uroczy-
stości oraz tym, którzy służyli pomo-
cą w przygotowaniu jak i sponsorowi 
p. Karolowi Chwastkowi, serdeczne 
Bóg zapłać.

Roman Kłoda
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Sprzątanie kościoła przed konfirmacją

Konfirmacja jest zawsze wielkim wydarzeniem dla każdego zboru. Dlatego przy 
takich uroczystościach szczególnie dba się o to, aby kościół był należycie przygo-
towany do takiej uroczystości. Już do tradycji należy sprzątanie kościoła przez ro-
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dziców i samych konfirmantów. Tak też było 
po południu 27 maja, kiedy to z pomocą przy-
były te osoby, które z jednej strony poczuwały 
się do obowiązku, a z drugiej pozwolił im na 
to czas (głównie praca zawodowa). Tym oso-
bom właśnie bardzo serdecznie dziękujemy!

Na szczególne wyróżnienie zasługuje pan 
Rafał Kusy, który w czasie tej akcji podjął się 
wykoszenia trawy wokół kościoła i przy bu-
dynkach parafialnych. Trwało to do późnych 
godziny wieczornych. W międzyczasie pan Ra-
fał jeszcze kilkukrotnie, bezinteresownie przy-
bywał z pomocą, by nasze trawniki utrzymać 
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Ogródek parafialny nabiera kształtów
Kolejna, bardzo cenna inicjatywa wypłynęła od pana Michała Bobka, który (sam 

od siebie, razem ze swoim tatą), zadeklarował bezinteresowną pomoc w pielę-
gnacji i utrzymaniu ogródka, który znajduje się obok kościoła, a pomiędzy budyn-
kami plebanii i starej szkoły. Kilka razy, przez wiele godzin – najczęściej używając 
swojego własnego sprzętu, obaj panowie 
nie szczędząc sił (i potu...) opanowali roz-
rastające się drzewa i krzewy, nadając im 
piękne kształty. Zdaniem pana Michała 
„jeszcze daleko do ideału, bo taka pielę-
gnacja wymaga czasu”. Efekty jednak są z 
pewnością już teraz widoczne i przyjemne 
dla oka. Oprócz tego trzeba pomyśleć o 
chodnikach (kostka brukowa) i ławkach. 
Jednak te zadania są jeszcze przed nami. W Michał i Gustaw Bobek

Fo
to

s:
 k

s.
 A

lfr
ed

 B
or

sk
i

w należytym stanie. Na uwagę zasługuje również to, że tak na dobrą sprawę nie 
jest naszym parafianinem, a jednak chętnie się angażuje. W czasie rozmowy oka-
zało się, że z zamiłowania uprawia sport – jest biegaczem, maratończykiem. Ale to 
temat do któregoś z kolejnych naszych Informatorów. W

Przeniesienie obrazów Karola Śliwki
Ci, którzy korzystają z głównego wejścia do kościoła w Skoczowie, z pewnością nie-

raz widzieli obrazy, które powieszone były na ścianach kruchty (przedsionek główne-
go wejścia do kościoła). Większość może nie zdawała sobie sprawy z tego, że obrazy 
wyszły spod ręki Karola Śliwki – naszego parafianina (zmarłego 10 września 2018 r.), 
który uznawany jest za jednego z najbardziej utalentowanych grafików na świecie  – 
twórcy ponad 400 logotypów, w tym również „PKO” . Artysta namalował je w roku 
1948, mając zaledwie 16 lat, na prośbę ks. Gustawa Brody. Wtedy zostały zawieszone 
w kościele na ścianie ołtarzowej, w miejscu, gdzie obecnie znajdują się dużych rozmia-
rów greckie litery Alfa i Omega. Podczas remontu kościoła w 1983 r. zostały przenie-
sione do kruchty, gdzie na pewno nie miały dobrych warunków. Zmienne temperatury 
i wilgotność powietrza, przy stale otwieranych drzwiach, z pewnością pogarszały stan 
obrazów. Dlatego z inicjatywy ks. prob. Alfreda Borskiego obrazy zostały przeniesione 
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Od lewej: Jerzy Krzemień, Marcin Cywka, Andrzej Cywka, Marcin Czudek

Przewiezienie kostki brukowej 
Podziękowania za pracę na rzecz 

naszej parafii należą się również panu 
Romanowi Sikorze (1 L), który razem 
z synem Łukaszem (1 R) oraz Kami-
lem Sudołem, 12 czerwca – czyli przed 
pamiątką poświęcenia kościoła, prze-
wieźli dwie palety pozostałej kostki 
brukowej sprzed budynku plebanii na 
jej tyły. Oprócz porządku, pozyskano 
również miejsca parkingowe. W

Serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy bezinteresownie angażują się 
w różne prace na rzecz naszej Parafii. Nie zawsze uda się zrobić zdjęcie i uwiecznić 
to na łamach Informatora. Nieraz jest tak, że przy tych „rutynowych pracach” nie 
myśli się o zdjęciach. Pokazanie jednak zaangażowania jest ważne, bo z jednej 
strony jest to forma podziękowania. Z drugiej zaś pokazania wykonanej pracy, 
która nieraz pozostaje niezauważona. A poza tym dobrze wiedzieć, dla kogo na-
sze kościoły i parafia mają znaczenie. Czekamy na Wasze zdjęcia!
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do kościoła – w czym miał swój udział pan Andrzej Cywka z synem i swoimi pracow-
nikami. Dzięki temu zabiegowi nawet w okresie zimowym obrazy będą miały w miarę 
stałą temperaturę i wilgotność. W
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Zaproszenie na Ewangelickie Dni Kościoła 2022
Drogie Siostry i Bracia w Chrystusie!

W 2017 roku w związku z obchodami Jubileuszu 500 lat Reformacji zorganizo-
waliśmy na terenie Diecezji Cieszyńskiej w Ustroniu, Wiśle, Cieszynie oraz Bielsku-
-Białej Ewangelickie Dni Kościoła – rodzinne święto ewangelików – pod hasłem 
„Zawsze razem z Chrystusem”. Ponad 6 000 ludzi z całej Polski oraz z zagranicy 
uczestniczyło w nabożeństwach, koncertach, wykładach, seminariach, warszta-
tach i pozostałych punktach wspólnie przygotowanego programu. Luteranie ze 
Śląska Cieszyńskiego przyjęli w swoich domach współwyznawców z pozostałych 
diecezji naszego Kościoła. Spotkanie zaowocowało nawiązaniem nowych więzi, 
wzmocnieniem wspólnoty luteran w Polsce oraz było wyrażeniem Bogu wdzięcz-
ności za Jego nieustanne prowadzenie nas na drodze wiary.

Ponownie zapraszamy Was na Śląsk Cieszyński. Planujemy zorganizować kolej-
ne Ewangelickie Dni Kościoła w dniach 16-19 czerwca 2022 roku. W czasie Ogól-
nopolskiej Konferencji Duchownych zaproszenie skierowaliśmy do duchownych 
z całego naszego Kościoła, by przekazywali te wieści dalej. Tak jak poprzednio 
jesteśmy otwarci na współpracę i współtworzenie programu Ewangelickich Dni 
Kościoła.

Jesteśmy ciekawi, czy zechcecie ponownie przyjąć nasze zapro szenie. Na wa-
sze opinie, pomysły oczekujemy na Facebooku: @EwangelickieDniKosciola oraz 
pod adresem mailowym: biuro@dnikosciola.pl. Na www.dnikosciola.pl dalej do-
stępne są informacje o Ewangelickich Dniach Kościoła w 2017 roku.

Wierzymy, że w czasie takiego spotkania jeszcze mocniej zacieśnią się więzy 
łączące ewangelików oraz wzmocni się na sza wiara w Tego, który powołał nas do 
tej szczególnej społeczności.

   W imieniu Rady Ewangelickich Dni Kościoła
bp Adrian Korczago
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Wieści 
chórowe

Kilka odsłon z życia „Glorii”

Czas szybko biegnie, przemija i gdy patrzymy wstecz, wówczas mamy okazję 
zauważyć to, czego nie dostrzegaliśmy w momencie dziania się. Spoglądając z per-
spektywy minionych dwóch miesięcy, stwierdzamy, iż były one bardzo intensyw-
nie angażujące chórzystów, głównie w życie parafii.

Zaczęło się tak niewinnie, 28 kwietnia, udziałem delegacji w jubileuszu 30-lecia 
działalności chóru w Cisownicy. 3 maja, w ramach obchodów święta narodowego, 
na schodach Domu Kultury w Skoczowie „Gloria” wykonała „Gaude Mater Polo-
nia”, a delegacja w składzie: ksiądz proboszcz Alfred Borski, dyrygentka Gabriela 
Targosz oraz prezes chóru Władysław Walter Orawski złożyła wiązankę kwiatów 
pod pomnikiem Naszym Bohaterom.
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Kolejnym ważnym 
wydarzeniem, w któ-
rym „Gloria” corocz-
nie bierze udział, jest 
Wiosenny Zjazd Chó-
rów Diecezji Cieszyń-
skiej. Tegoroczna - już 
63. edycja przeglądu 
- zwyczajowo w Ko-
ściele Jezusowym 
w Cieszynie, miała 

Złożenie kwiatów pod pomnikiem „Naszym  
Bohaterom” przez delegację Chóru GLORIA

Uroczysta msza święta w kościele 
katolickim w intencji Ojczyzny

miejsce 19 maja. O godzinie dziesiątej ze schodów cieszyńskiej świątyni popłynęły 
w kierunku miasta słowa „Modlitwy” z opery „Halka” Stanisława Moniuszki w wy-
konaniu połączonych chórów: „Ojcze z niebios Boże, Panie, tu na ziemię ześlij 
nam, Twoje święte zmiłowanie, tu na ziemię ześlij nam.”. Przez kolejne blisko dwie 
godziny mogliśmy być uczestnikami muzycznej uczty, którą przygotowali śpiewa-
cy ewangelickich chórów.

2 czerwca, podczas uroczystości konfirmacji, skoczowska parafia obchodzi-
ła wprowadzenie do społeczności grona młodych ludzi. W trakcie nabożeństwa 
pieśniami usługiwał chór mieszany i żeński „Gloria”, a słowa: „Choć nie wiem, co 
przyniesie mi jutrzejszy z sobą dzień, to jednak blisko jest mój Pan, On poprowadzi 
mnie! Czy radość idzie z nowym dniem, czy smutek - jedno wiem: że blisko jest Zba-
wiciel mój, zaufać Jemu śmiem! Me życie w ręku Zbawcy, moją dłoń On ujął Sam, 
nie lękam się przyszłości, wiem, że On ma dla mnie plan! A gdy na drodze stanie 
jakiś problem znów, zaufam Panu w chwili tej, wszystko oddam Mu!”, niech staną 
się szczególną dedykacją od chórzystów dla konfirmantów.

Dwa tygodnie później, 16 czerwca, podczas pamiątki założenia i poświęcenia 
naszego kościoła Św. Trójcy w Skoczowie, chór aktywnie uczestniczył w uroczy-
stościach czy to służąc pieśnią podczas nabożeństwa, czy zwyczajowo sprzedając 
kołacze lub angażując się podczas pikniku parafialnego.
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W święto Bożego Ciała, 20 czerwca, a wcześniej w dniu konfirmacji 2 czerw-
ca, „Gloria” w związku z rokiem jubileuszowym, miała wykonywane pamiątkowe 
zdjęcia w strojach galowych oraz ludowych – naszych cieszyńskich.

Sobota, 22 czerwca, to uczestniczenie w XV Wiosennym Międzynarodowym 
Zjeździe Chórów Ewangelickich Ziemi Cieszyńskiej w Jaworzu. Oprócz chórów die-
cezji cieszyńskiej udział wzięły chóry z Zaolzia. Chór mieszany „Gloria” zaprezento-
wał się pod kierownictwem Bolesława Nogi, a panowie ze Skoczowa, w połącze-
niu z chórem męskim „Cantus” z Goleszowa pod batutą pani Anny Stanieczek oraz 
Bolesława Nogi, wykonali kilka pieśni.

Występ Chóru GLORIA w Jaworzu

23 czerwca słowami pieśni „Być 
w służbie Jezusa, o błogi to stan! Ra-
dości mej zdrój jest On, Zbawca mój. 
W Nim ufność i pewność, w Nim pokój 
mi dan. O, warto mu służyć, Dlań żyć!” 
pożegnaliśmy odchodzącego z naszej 
parafii do Jastrzębia-Zdroju księdza 
Marcina Ratkę-Matejko i jego rodzinę.

Czerwiec nieubłaganie zbliżał się do 
końca, a wraz z nim zakończenie roku 
szkolnego. Dla uczniów to wymarzony 
czas dwumiesięcznej laby, urlopu od 
obowiązków szkolnych. A dla chórzy-
stów? I do skoczowskich śpiewaków 
wakacje wesoło się uśmiechały i za-
chęcały do odpoczynku, zrelaksowa-
nia głosów. 28 czerwca w Tradycyjnej 
Zagrodzie Rolnej - Skansen Ochaby 
u państwa Bieńków radośnie przywita-
liśmy okres kanikuły, niezbyt długi dla 
nas, bo tego roku tylko dwutygodnio-

Pani pastorowa Agnieszka Borski – pomimo 
rozpoczęcia „nauki” w chórze Gloria dopiero 
po przeprowadzeniu się do Skoczowa, również 
otrzymała świadectwo.
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wy. W miłej atmosferze, przy pysznej grochówce, smacznym grillowanym karczku 
oraz domowych ciastach, każdy uczestnik uzyskał świadectwo ukończenia kolej-
nego etapu chóralnego śpiewu oraz otrzymał promocję na dalsze lata aktywnego 
udziału w życiu „Glorii”. Przy dźwiękach gitar i śpiewie czas szybko mijał...

...a wraz z nim i chórowe wakacje. Nawet się nie obejrzeliśmy, a dwutygodnio-
wy urlop przeminął i my znów zajęliśmy swoje miejsca w chórowej sali. Przed nami 
teraz okres nie mniej aktywny niż dotychczas. Pewne zobowiązania i plany zwią-
zane z obchodami stulecia chóru oczekują realizacji. I tak już w sierpniu będzie-
my uczestniczyć w pamiątce założenia kościoła w Brennej, a następnie czeka nas 
wyjazd na Mazury. Z kolei wrzesień to planowany koncert ekumeniczny w naszej 
parafii. I tak, z Bożą pomocą, w końcu dotrwamy do października i obchodów jubi-
leuszowych. Przed nami mnóstwo pracy, wysiłku. Oby nasz Ojciec Niebieski przy-
chylił się do tych zamierzeń i je pobłogosławił, dał nam siły i możliwości zrealizo-
wania wszystkich planów. Soli Deo Gloria! Aniela Fender
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Głos ma
młodzież

Młodzieżówka w Oldrzychowicach
Nasza skoczowska młodzieżówka bardzo lubi integrację i nowe doświadczenia, 

dlatego postanowiliśmy nawiązać kontakt z Zaolziem, a konkretnie z grupą mło-
dzieżową działającą przy kościele Ewangelicko-Augsburskim w Oldrzychowicach 
k. Trzyńca (zdjęcie grupowe na s. 59).

Już na początku, przy pierwszych wymienianych mailach, bariera językowa nie 
była żadnym problemem, a jeszcze bardziej przekonaliśmy się o tym 11 maja, kiedy 
wspólnie odwiedziliśmy Oldrzychowice w odpowiedzi na zaproszenie tamtejszej 
młodzieży. Trzeba przyznać, że zostaliśmy przyjęci bardzo ciepło i gospodarze 
zadbali, abyśmy się dobrze wspólnie czuli. Część oficjalna spotkania składała się 
z kilku etapów: krótka, zabawna scenka z Adamem Małyszem w roli głównej, gra 
integracyjna przygotowana przez Polaków, wspólny śpiew (tak! To było możli-
we), Słowo wygłoszone przez tamtejszego pastora ks. Jerzego Chodurę oraz kil-
ka innych zabaw związanych z językiem polskim i czeskim. Po modlitwie naszym 
oczom ukazały się półmiski pełne pysznych przekąsek i owoców oraz dużo napo-
jów. Wtedy właśnie pierwsze lody zostały przełamane i zaczęły się wspólne roz-
mowy. Śmiechu było wiele i nieraz mieliśmy w głowach hasło „czeski film”. Bardzo 
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się polubiliśmy, a spotkanie przeciągnęło się do późnego wieczora. Okazało się, 
że mamy wiele wspólnego i z pewnością będziemy chcieli się spotykać częściej. 
Mamy nadzieję, że najbliższą ku temu okazją będzie wspólny wypad w góry, a póź-
niej rewizyta po naszej stronie Olzy. Nie możemy się doczekać tych spotkań i chce-
my przyjąć oldrzychowian w takiej samej atmosferze, w jakiej oni przyjęli nas.

Estera Witoszek

Ognisko na zakończenie młodzieżówek
W ostatnią sobotę przed wa-

kacjami, 22 czerwca, odbyła się 
nasza ostatnia młodzieżówka, 
którą spędziliśmy przy ognisku. 
Był czas na śpiew, wspólną dzięk-
czynną modlitwę, a ks. Marcin 
Ratka-Matejko podzielił się prze-
myśleniami na temat różnych ob-
razów ognia w Biblii. 

Pod koniec spotkania podziękowaliśmy ks. Marcinowi za jego służbę wśród 
młodzieży zboru skoczowskiego.  W
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Z kroniki Royal Rangers

Górski Kamyk
Na spełnienie niektórych marzeń musimy trochę poczekać. Czasami kilka lat. 

Pamiętam, jak 18 lat temu, przemierzając górskie szlaki, zrodziło się we mnie ma-
rzenie, aby miłość do gór połączyć ze służbą, tak aby chodząc po górach, wielbić 
Boga. Wtedy wydawało mi się to niemożliwe, bo nie znałem takiej służby. Ostatnio 
to pragnienie spełniło się. Razem ze skautami z naszego szczepu przemierzamy 
górskie szlaki, czytając Biblię i modląc się.

Jedną z okazji do tego był biwak okręgu śląskiego „Górski Kamyk”, który odbył 
się w dniach 1-2 maja na Błatniej. Organizował go nasz szczep i szczep z Bielska-
-Białej. Obecni byli również skauci i liderzy ze szczepów Royal Rangers z Raciborza, 
Tychów, Ustronia i Opawy – łącznie ok. 130 osób. Nasza wędrówka rozpoczęła się 
w Jaworzu Nałężu, skąd powędrowaliśmy dwoma różnymi szlakami na Błatnią. Pod-
czas biwaku wspomnieliśmy postać hm. Aleksandra Kamińskiego „Kamyka”, który 
był twórcą metodyki zuchowej, a przez kilka lat pracował w Nierodzimiu i Górkach 
Wielkich. Wędrując na szczyt, rozwiązywaliśmy zaszyfrowane zadania, czytaliśmy Bi-
blię, modliliśmy się, rozmawiali i wykonywali ćwiczenia fizyczne. Głównym tematem 
była walka duchowa. 

Na górze czekała już na nas rozłożona ok. 100-metrowa tyrolka, warsztaty 
z pierwszej pomocy i strzelanie z broni ASG. Musieliśmy też rozłożyć namioty i ugo-
tować dla siebie jedzenie w kociołkach. Wieczorem było obrzędowe ognisko, pod-
czas którego ok. 30 skautów złożyło następujące przyrzeczenie skautowe: „Z Bożą 
pomocą uczynię wszystko, aby służyć Bogu, Jego Kościołowi i bliźnim, przestrzega-
jąc Prawa Royal Rangers i wprowadzając w życie Złotą Zasadę”. To wielkie słowa 
i ważne przyrzeczenie, w którego wypełnieniu może nam pomóc jedynie Bóg. Po 
przyrzeczeniu były jeszcze zabawy i śpiew. W nocy skauci pełnili warty. Rano przygo-
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towali dla siebie śniadanie, spakowali się i uczestniczyli w szkółce niedzielnej na gór-
skim stoku. Potem zeszli do Brennej Centrum, skąd zostali odebrani przez rodziców. 

Jesteśmy bardzo zadowoleni i wdzięczni Panu Bogu. Chcieliśmy też podzięko-
wać Arturowi Jasiulkowi i jego współpracownikom za zorganizowanie zjazdów na 
tyrolce i strzelania z broni ASG.

Służba 
To właśnie służba jest jednym z najważniejszych elementów skautingu. Jako 

liderzy chcemy służyć dzieciom, wypełniając słowa Jezusa: „Zaprawdę powiadam 
wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczy-
niliście” (Mt 25,40). Wierzymy, że dzieci są tymi najmniejszymi, których powierzył 
nam Bóg. Mamy też świadomość, jak ważne jest to, aby przekazać dzieciom Rado-
sną Nowinę o Jezusie Chrystusie tak, aby ich życie było od najmłodszych lat zwią-
zane z Dobrym Pasterzem. Oprócz tego chcemy zachęcać skautów, aby włączyli 
się w służbę dla innych. Mieliśmy do tego ostatnio kilka okazji:

- Podczas Pamiątki Założenia i Poświę-
cenia Kościoła Św. Trójcy w Skoczowie 
zorganizowaliśmy grę terenową i malo-
wanie twarzy. 

- Przygotowaliśmy grę terenową dla 
grupy dzieci ze szkółki niedzielnej z Dzię-
gielowa i Lesznej Górnej. Gra ta odbyła 
się podczas wycieczki do Ustronia Dobki. 
Oprócz zajęć dla dzieci była również pre-
zentacja służby Royal Rangers dla rodzi-
ców. Chociaż jesteśmy pierwszym szczepem działającym przy parafii ewangelicko-
-augsburskiej, to chcemy do tej formy zajęć zachęcić inne parafie. Jeśli Pan Bóg 
pozwoli, to kolejny szczep powstanie w Dzięgielowie, a pierwsza zbiórka odbędzie 
się tam w październiku.

- Prowadziliśmy stoisko i warsztaty na Tygo-
dniu Ewangelizacyjnym w Dzięgielowie. W sobotę 
29 czerwca rozłożyliśmy tam namiot stoiskowy, na 
którym prezentowaliśmy naszą służbę i zachęcali-
śmy innych do włączenia się w nią. Codziennie na-
sze stoisko było oblegane przez dzieci, które chcia-
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Biblioteka

Newboys – Love Riot
Kolejna świetna produkcja multiplatynowego zespo-
łu Newsboys. Pop-rockowo, radiowo i przebojowo 
- tak w skrócie można określić najnowszy materiał - 
„Love Riot”. Ponownie zespół pojawił się ze swoją 
muzyką w kolejnej części filmu fabularnego God’s 
Not Dead 2 (Bóg nie umarł 2) z utworem „Guilty”. 

ły sobie upleść bransoletkę i rodziców, chcących dowiedzieć się czegoś więcej o 
chrześcijańskim harcerstwie. Oprócz stoiska od poniedziałku do soboty zorgani-
zowaliśmy godzinne warsztaty dla dzieci. Były stringart, węzły harcerskie, rozpa-
lanie i typy ognisk, gra terenowa, warsztaty narzędziowe (piła, siekiera i nóż) oraz 
warsztaty z użyciem skóry. Oprócz liderów, w prowadzenie zajęć włączali się skau-
ci, którzy pomagali młodszym dzieciom. Za tę pomoc jesteśmy bardzo wdzięczni.

ks. pwd. Wiesław Łyżbicki 
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Tomasz Żółtko – Atrofia Doczesności
Trzynasta produkcja w dorobku Tomka Żółtko! Płyta 
niezwykła, tekstowo oraz muzycznie absolutnie od-
mienna od wszystkiego tego, co dzieje się na polskim 
rynku. Płyta eklektyczna, trudna, wymagająca, pełna 
zaskoczeń, ale też wzruszająca i przez to, że bardzo 
osobista - „targająca za duszę”. Przez kilka osób, któ-
re miały okazję ją „służbowo” przesłuchać, uznana 
zgodnie za piękną...

Rend Collective – As family we go
Worship
Pochodzący z Irlandii Rend Collective jest jednym 
z najbardziej ekscytujących nowych zespołów na sce-
nie CCM. Jego przebój „Latarnia” zagościł w naszych 
zborach na stałe. Album studyjny zawiera 11 utwo-
rów w stylu praise/worship z domieszkami  muzyki 
folk/irlandzkiej i pop/rock.

The world’s favourite Praise &Worship Songs
Prawdopodobnie najlepszy zbiór współczesnych utwo-
rów uwielbienia na świecie! Na 3 płytach CD zamiesz-
czono ponad 50 piosenek najbardziej znanych i wyko-
nywanych w zborach i kościołach całego świata. Wśród 
wykonawców:  Matt Redman, Hillsong, Rend Collective, 
Tim Hughes, Delirious, Graham Kendrick i wielu innych.

Paul Wilbur - Shalom Jerusalem
Nagranie pochodzi z koncertu, jaki odbył się w Jero-
zolimie z udziałem około 3000 chrześcijan z ponad 
14 krajów. Paul Wilbur, który prowadził to spotkanie, 
stwierdził: „To nagranie nie jest jeszcze jedną produk-
cją muzyczną, spotkaliśmy się tu przede wszystkim, aby 
chwalić i uwielbiać Boga”. W koncercie wzięli udział 
świetni muzycy i wykonawcy tworzący pięćdziesięcio-
osobowy chór, którego śpiew uświetnił perfekcyjną grą 
na skrzypcach znakomity wirtuoz Maurice Sklar.
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Księgi 
parafialne

Chrzty:
Zofia Jabłońska 19.05.2019 Siemianowice, ul. Kościelna
Karolina Danel 26.05.2019 Skoczów, ul. Górecka
Dominika Danel 26.05.2019 Skoczów, ul. Górecka
Błażej Chmielarczyk 26.05.2019 Skoczów, ul. Górecka
Filip Kukucz 1.06.2019 Skoczów, ul. Morcinka
Nadia Burak 30.06.2019 Dębowiec, ul. Leśna
Iga Figura 30.06.2019 Ochaby Małe, ul. Dębowiecka
Roksana Cywka 30.06.2019 Ochaby Wielkie, ul. Św. Marcina
Nikodem Sikora 7.07.2019 Bielsko-Biała, ul. Michałowicza
Kacper Kołodziej 14.07.2019 Skoczów, ul. Górecka
Hubert Budkowski 28.07.2019 Skoczów, ul. Słoneczna

Śluby:
 10.05 Estera Wala i Wojciech Glajcar Skoczów
 1.06 Weronika Brudny i  Adam Kukucz Skoczów
 14.06 Małgorzata Zapalska i Adam Krawczyk Skoczów
 15.06 Kinga Ryszka i Adrian Górniok Skoczów
 15.06 Patrycja Burawa i Dawid Brachaczek Dębowiec
 15.06 Paulina Macura i Tymoteusz Szklorz Skoczów
 20.06 Anna Kłoda i Rafał Sałęga Dębowiec
 20.06 Izabela Gibiec i Dawid Szwarc Skoczów
 6.07 Marlena Raszka i Marek Rorat Skoczów
 19.07 Gracja Glac i Rafał Musiał Szczyrk-Salmopol
 20.07 Justyna Broda i Adam Sapeta Pierściec
 27.07 Justyna Hubczyk i Kamil Raszyk Skoczów

Pogrzeby:
śp. Karol Brzezina zm. 9.05.2019 83 lata  Iskrzyczyn, ul. Mirów
śp. Karol Makula 15.05.2019 77 lat  Skoczów, ul. Ceglana
śp. Barbara Mendrek 19.05.2019 40 lat  Skoczów, ul. Tęczowa
śp. Marek Gaszczyk 20.05.2019 51 lat  Skoczów, ul. Potok
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śp. Aleksandra Grajcar 1.06.2019 50 lat  Ustroń, ul. Grabowa
śp. Krzysztof Lorek 3.06.2019 48 lat  Skoczów, ul. Dolny Bór
śp. Karol Lapczyk 5.06.2019 79 lat  Dębowiec ul. Cieszyńska
śp. Roman Brudny 9.06.2019 65 lat  Dębowiec, ul. Polna
śp. Małgorzata Kożdoń 1.07.2019 90 lat  Łączka 
śp. Mirosław Szturc 23.07.2019 59 lat  Skoczów, ul. Rynek

Reklamy 
i ogłoszenia



56 Informator Parafialny nr 135 (4/2019)

Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy regularnie opłacają składkę 
kościelną. Wpłaty można uiszczać w kancelarii parafialnej lub wpłaca-

jąc na konto w Banku Spółdzielczym: 

63 8126 0007 0009 5136 2000 0010 
z dopiskiem: 

„darowizna na cele kultu”

Sumę przeznaczoną na składkę parafialną można odliczyć od podat-
ku w rocznym sprawozdaniu podatkowym (jeżeli jest wpłacona przez 
bank). Spore grono naszych parafian korzysta z możliwości tzw. au-
tomatycznego przelewu przez swój bank. Poniżej zamieszczamy wy-
ciąg z Regulaminu Parafialnego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 
w RP dotyczący zasad opłacania składki kościelnej:

§7.1. Każdy członek Parafii, który został konfirmowany i ukończył 18 lat, 
zobowiązany jest do płacenia składek parafialnych. Składki te powinny 
wynosić co najmniej 1% jego dochodu. Z opłacania składki są zwolnieni 
uczniowie i studenci nie posiadający własnych dochodów.
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Spotkania
parafialne

  Telefon: Komórka: E-mail:
Proboszcz  ks. Alfred Borski 33 853 34 91  692 540 345 alfred.borski@luteranie.pl
Wikariusz  ks. Bogdan Wawrzeczko  33 853 34 91 w. 24 796 535 590  bogdan.wawrzeczko@luteranie.pl
Wikariusz  ks. Piotr Uciński 33 853 34 91  693 870 718  piotr.ucinski@luteranie.pl
Emeryt ks. Andrzej Czyż  33 853 03 89 

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

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

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

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

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

ZEBRANIA MAŁŻEŃSKIE 
Dębowiec  pierwsza sobota  19:00

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

SZKÓŁKI NIEDZIELNE
w czasie niedzielnych nabożeństw

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

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

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

Dębowiec 18+  poniedziałek  19.3o
Skoczów  sobota   18.00

 

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

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

W
erner Tiki Küstenm

acher
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Złota Konfirmacja 
Skoczów – 19.05.2019     s. 23

Młodzieżówka w Oldrzychowicach 
11.05.2019     s. 48
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Konfirm
acja w

 Skoczow
ie 

2.06.2019     s. 26


