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Czego może nauczyć nas ks. dr Marcin Luter 
w czasie pandemii koronawirusa? s. 11
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Za nami:
18.02.2020 – Prelekcja w  kościele ojców dominikanów w Hermanicach, na temat 

pobytu papieża Jana Pawła II w 1995 roku w Skoczowie – s. 9;
23.02.2020 – Nab. rodzinne w Skoczowie. Pierwszy numer gazetki dla dzieci 

„4kids” – s. 14;
29.02.2020 – Śniadanie dla Kobiet w Skoczowie – IP nr 137, s. 54;
29.02.2020 – Diecezjalne Spotkanie Konfirmantów w Bielsku-Białej – s. 15;
  1.03.2020 – Pierwsze Międzyparafialne Spotkanie dla Singli w Skoczowie – s. 16;
  8.03.2020 – Spotkanie dla zaangażowanych w Kisielowie – s. 18;

Okres pandemii koronawirusa COVID-19
z powodu którego w różnym czasie wprowadzano nieraz bardzo drastyczne ob-
ostrzenia, które w znacznym stopniu „zamroziły” normalne funkcjonowanie rów-
nież naszej parafii. W najcięższym okresie ograniczono udział wiernych w czasie 
nabożeństw i pogrzebów do 5 osób, same zaś pogrzeby nie mogły odbywać się 
z kościołów. Razem z nauką w szkołach zawieszone były szkółki niedzielne, zajęcia 
dla konfirmantów, spotkania młodzieży, próby chórów, godziny biblijne i wszelkie 
pozostałe spotkania parafialne. Od początku czerwca obostrzenia te powoli były 
łagodzone, choć w dalszym ciągu istnieje możliwość ich przywrócenia, co związa-
ne jest z aktualną liczbą zachorowań.
O działalności naszej parafii w czasie pandemii piszemy od str. 36-41 (Kulturalne 
piątki) oraz od str. 42-47 (Pozostałe inicjatywy w czasie pandemii COVID-19).

kwiecień 2020 – Ania Dręczewska z Milenką laureatkami konkursu Miejskiego Cen-
trum Kultury „Integrator” w dobie pandemii koronawirusa – s. 20;

12.04.2020 – pierwsza odsłona nowej strony internetowej naszej parafii – s. 42;
22.05.2020 – 25-lecie wizyty papieża Jana Pawła II w skoczowskim kościele – s. 6;
maj 2020 – Ogólnopolski Konkursu Biblijnego „Sola Scriptura 2019/2020” – s. 21;
  7.06.2020 –  155-lecie kościoła Świętej Trójcy w Skoczowie – s. 22;
27.06.2020 – Ordynacja diakon Katarzyny Kowalskiej – s. 34;
  3.07.2020 – Spektakl Cieszki Żółtko „Twarzą w twarz” w Skoczowie (1. Kulturalny 

Piątek) – s. 36.
10.07.2020 – Koncert Tomka Żółtko w Skoczowie (2. Kulturalny Piątek) – s. 36.
12.07.2020 – 108-lecie kościoła Zbawiciela w Dębowcu – s. 26;
13-17.07.2020 – 3. Igrzyska dla Dzieci „Kids Games” – s. 50;
17.07.2020 – Koncert Roberta Kasprowicza w Skoczowie (3. Kulturalny Piątek) – s. 37.
24.07.2020 – Spektakl „Jonasz i niezwykła ryba” wystawiony przez Teatr Eden 

z Krakowa w Skoczowie (4. Kulturalny Piątek) – s. 37.
31.07.2020 – Spektakl „Przypowieść o dobroci” wystawiony przez Teatr KAA „Ga-

lana” w Skoczowie i Dębowcu (5. Kulturalny Piątek) – s. 37 i 40.
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4-14.08.2020 – Obóz młodzieży w Starym Borku k. Grzybowa – s. 48;
  7.08.2020 – Spektakl „Kosmiczna bajka” wystawiony przez Warszawski Teatr Do-

brego Serca w Skoczowie i Dębowcu (6. Kulturalny Piątek) – s. 38 i 40.
14.08.2020 – Przedstawiciele Gminy Dębowiec uczcili pamięć ewangelików – ofiary 

I wojny światowej – s. 27;
14.08.2020 – Spektakl „Zwierzątka z polany” wystawiony przez Warszawski Teatr 

Dobrego Serca w Skoczowie i Dębowcu (7. Kulturalny Piątek) – 
s. 38 i 41.

21.08.2020 – Spektakl „Historia biblijnego Daniela” wystawiony przez Teatr Eden 
z Krakowa w Skoczowie i Dębowcu (8. Kulturalny Piątek) – s. 39 i 41.

26.08.2020 – Doroczne sprzątanie kościoła i terenu przykościelnego przez rodzi-
ców konfirmantów – s. 28;

28.08.2020 – Spektakl „Arka Noego” wystawiony przez Teatr Eden z Krakowa 
w Skoczowie (9. Kulturalny Piątek) – s. 39.

1 i 2.09.2020 – Egzaminy tegorocznych konfirmantów w ramach nabożeństw na 
rozpoczęcie roku szkolnego - s. 29;

 6.09.2020 – Konfirmacja w kościele w Skoczowie. Konfirmowanych zostało 
46 młodych ludzi (22 dziewczyny i 24 chłopców) – s. 31;

Przed nami:
  4.10.2020 – Ogólnoparafialne Dziękczynne Święto Żniw w Skoczowie.
18.10.2020 – 31. pamiątka poświęcenia kościoła w Pierśćcu. 
31.10.2020 – 503-lecie Reformacji. „Wieczory z Lutrem” w Skoczowie, Dębowcu, 

Pierśćcu i Simoradzu.
  1.11.2020 – Pamiątka umarłych. Oprócz niedzielnych dopołudniowych nabożeństw 

w naszych kościołach, zapraszamy do Skoczowa na nabożeństwo 
na cmentarzu o godz. 15:00.

  8.11.2020 – Nabożeństwo rodzinne z gośćmi: Chórek Dziecięcy „Świetliki” z Bren-
nej. Kazanie: ks. prob. Roman Kluz.

29.11.2020 – Inauguracja tegorocznej edycji Świecy Wigilijnej - centralne nabożeń-
stwo ze Skoczowa, z udziałem: bp Ryszarda Bogusza (kazanie) 
i dyr. Diakonii Polskiej, p. Wandy Falk.

Inne:
Spotkanie ze Słowem Bożym: Apostoł Piotr – s. 4
Czego może nauczyć nas ks. dr Marcin Luter w czasie pandemii koronawirusa? – s. 11
Modlitwa przyczynna w czasie rozprzestrzeniania się COVID-19 – s. 13

Oprac.: ks. Alfred Borski
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Spotkanie 
ze Słowem 
Bożym

Apostoł Piotr
Ewangelia Mateusza 16,13-18

 Dzisiejszy fragment, wybrany do rozważania, opowiada dość znaną w chrześcijań-
stwie historię: Jezus określa Piotra mianem „opoka”. Jest to dość znany ale i kłopotli-
wy fragment, bo po dziś dzień w świecie chrześcijańskim nie do końca wiadomo, jak 
ten fragment interpretować. Czy Jezus nadał Piotrowi jakąś szczególną funkcję, czy 
też może miał na myśli coś innego. 
 Nie chcę tutaj wchodzić w teologiczne dygresje ani tym bardziej polityczne, więc 
chcę byśmy się zastanowili nad ogólnym kontekstem tej sceny, a mianowicie – kim 
jest Piotr? Co miał na myśli, gdy wyznawał Jezusowi, że uważa Go za Mesjasza? Czy 
jest coś w tej scenie, co my, ludzie żyjący w XXI wieku, możemy wziąć do siebie, do 
życia prywatnego?
 Skupmy się na razie na osobie Piotra. Kefas był człowiekiem prostym – rybakiem,
który bardzo instynktownie i emocjonalnie podchodził do wiary. Nauczanie Jezusa poj-
mował bardziej instynktownie, emocjonalnie niż z pełnym zrozumieniem. Instynktow-
nie wyszedł i wyznał Jezusowi, że jest on Chrystusem – Mesjaszem. Równie instynktow-
nie, gdy Jezus został pojmany w ogrodzie Getsemane, chwycił za broń i zranił strażnika 
świątynnego. W Ewangelii Jana czytamy: Judasz tedy, wziąwszy oddział i sługi arcyka-
płanów i faryzeuszów, przyszedł tam z latarniami i z pochodniami, i z orężem. Jezus zaś, 
wiedząc wszystko, co nań przyjść miało, wyszedł i zapytał ich: Kogo szukacie? Odpowie-
dzieli mu: Jezusa Nazareńskiego. Rzekł do nich Jezus: Ja jestem. A stał z nim i i Judasz, 
który go wydał. Gdy więc im rzekł: Ja jestem, cofnęli się i padli na ziemię. Gdy ich znowu 
zapytał: Kogo szukacie? A oni odpowiedzieli: Jezusa Nazareńskiego. Odpowiedział Je-
zus: Powiedziałem wam, że Ja jestem; jeśli więc mnie szukacie, pozwólcie tym odejść; 
aby się wypełniły słowa, które powiedział: Nie utraciłem żadnego z tych, których mi da-
łeś. Wówczas Szymon Piotr, mając miecz, dobył go i uderzył sługę arcykapłana, i odciął 
mu prawe ucho. A słudze temu było na imię Malchus. Na to rzekł Jezus do Piotra: Włóż 
miecz swój do pochwy; czy nie mam pić kielicha, który mi dał Ojciec?
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 Może nas w zasadzie zastanawiać, dlaczego właściwie Jezus wybrał właśnie go na ową 
opokę. Bo choć były to akty odwagi, to jednak nie był przemyślane. Kilka wersetów dalej 
od dzisiejszej historii Chrystus nazywa Kefasa szatanem i krzyczy do niego „idź precz!”. 
 Również scena z pojmania Jezusa wskazuje nam, że Piotr był prawdziwym zapa-
leńcem, jednakże nierozumiejącym posłannictwa Jezusa za grosz. Może nam impo-
nować odwaga Piotra, że samemu chciał stawić czoła straży świątynnej i rzymskim 
żołnierzom, ale Jezus nie bez powodu kazał mu przestać. Po pierwsze – żołnierze za-
braliby Jezusa i tak, a jedynie Piotr by zginął na darmo. Chrystus, choć sam szedł wła-
śnie na śmierć, chciał pokazać apostołom, że bezsensowne poświęcenie – czyli takie, 
za którym nie ma szans pójść jakakolwiek realna zmiana – nie jest z błogosławieństwa 
Bożego. Bóg nie chce, byśmy zrobili z siebie cierpiętników za świat! Chce czegoś inne-
go – mamy działać wśród innych, ale musimy robić to skutecznie, bez emocji!
 Po drugie – Jezus chciał pokazać Piotrowi, że to nie emocje powinny mu towarzy-
szyć podczas czynienia z wiary. Ten odważny czyn – chęć obrony swego przyjaciela 
– tak naprawdę świadczy o tym, że Kefas w ogóle nie zrozumiał słów Jezusa. Przecież 
Chrystus mówił, że MUSI zginąć, by Jego działalność ziemska się spełniła do końca. Za-
miast tego instynktownie wyciągnął miecz w obronie swego Nauczyciela i Przyjaciela, 
jednocześnie sprzeciwiając się Jego posłannictwu.
 Pod tym kątem Piotr był bardzo podobny do faryzeuszy i kapłanów – nie mógł 
pogodzić posłannictwa Chrystusa ze swoją własną wizją Mesjasza. I, zupełnie jak ka-
płani, był gotów skrzywdzić innych, byleby tylko nie musieć się przyznać, że ta wizja 
była fałszywa.
 Powróćmy do dzisiejszego tekstu: Szymon Piotr rzekł: Tyś jest Chrystus, Syn Boga 
żywego. Wiemy, z całego kontekstu biblijnego, że Piotr wypowiedział te słowa in-
stynktownie. Wyszedł przed szereg i wyznał „na gorąco” Jezusowi swoją wiarę. Było 
to szczere, lecz nieprzemyślane, więc niestety też... nietrwałe, bo jak wiemy, Piotr 
później się Go wyparł, i to trzykrotnie. Jezus, jako Bóg, wiedział, że tak będzie. I, PO-
MIMO tego, jakim człowiekiem był Piotr, odpowiedział mu: Błogosławiony jesteś, 
Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest 
w niebie. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bra-
my piekielne nie przemogą go.
 Wyzywanie Piotra nie było przemyślane. Ale było całkowicie szczere. Wypływało 
z samej głębi serca. Tą skałą, na której Bóg chce zbudować swój Kościół, to nasza 
szczera, niczym nieskrępowana wiara, oraz wyznanie, które z tej wiary płynie: Tyś jest 
Chrystus, Syn Boga żywego. W poprzedniej części rozmyślania skrytykowałem Piotra 
nieraz, że jego wiara była instynktowna, nieprzemyślana, może nawet lekkomyślna. 
Ale ona właśnie taka powinna być! Nasza wiara w miłosierdzie Boże powinna mieć 
źródło w naszym sercu, a nie w naszym umyśle! My i tak nie przewidzimy tego, co Bóg 
dla nas planuje w życiu. Jutro możemy być przecież w kompletnie innym miejscu niż 
dzisiaj. Wiara nie powinna być naiwna, wiara to też nie są emocje a decyzja, postawa. 
Jednakże wiara powinna przewyższać rozum, stać ponad nim.

ks. Piotr Uciński
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Z kart 
historii

Szczególna wizyta
 Dokładnie 25 lat temu, 22 maja 1995 r. w naszym parafialnym kościele św. Trój-
cy w Skoczowie miała miejsce niecodzienna wizyta zacnego gościa papieża Jana 
Pawła II.
 Do nieoficjalnej wizyty w naszym mieście doszło na skutek pozytywnej odpo-
wiedzi Watykanu na zaproszenie ówczesnych władz samorządowych Skoczowa 
oraz lokalnego Kościoła Rzymsko-Katolickiego reprezentowanego przez ordyna-
riusza diecezji bielsko-żywieckiej ks. Tadeusza Rakoczego. Na długo przed wizy-
tą odbywały się rozmowy pomiędzy stroną katolicką, ewangelicką oraz Biurem 



Informator Parafialny nr 138 (2-3 kw./2020) – kwiecień-wrzesień 2020 7

Ochrony Rządu na temat jej programu oraz zabezpieczenia gościa oraz pozosta-
łych oficjeli. Kilka dni przed przyjazdem papieża służby antyterrorystyczne dokład-
nie sprawdziły kościół, plebanię oraz szkołę, a następnie sprawdzone budynki 
oraz przyległy teren był ciągle pilnowany przez oficerów BOR-u.
 W poniedziałek 22 maja do godz. 8:30 sześciuset uczestników spotkania bez 
względu na wyznanie i po kontroli imiennego zaproszenia oraz dokładnym spraw-
dzeniu wykrywaczem metalu ewentualnych materiałów wybuchowych oraz bro-
ni musiało zająć swoje miejsce w kościele. Rutynowa kontrola oraz zastosowane 
środki bezpieczeństwa były wymagane w stosunku do głowy Państwa Watykań-
skiego. Czas pomiędzy zamknięciem kościoła dla wiernych a przybyciem Papieża 

wypełnił chór „Gloria” koncertem transmito-
wanym – zresztą jak i całe spotkanie – przez 
wiele renomowanych, światowych stacji ra-
diowych i telewizyjnych. Przed przyjazdem 
Papieża, prezydent RP Lech Wałęsa w dro-
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dze na mszę na Kaplicówce zatrzymał się na chwilę przed kościołem, gdzie doszło 
do kurtuazyjnej wymiany kilku zdań z gospodarzami ewangelickiej parafii oraz die-
cezji. Niestety prezydent nie zdecydował się wejść w progi naszej świątyni.
 Po wylądowaniu wojskowego helikoptera na płycie boiska i przejechaniu pa-
pieża ulicami Skoczowa, w kościele w wykonaniu chóru ”Gloria” rozległ się sta-
ropolski hymn Gaude Mater Polonia, przy dźwiękach którego dostojny gość Jan 
Paweł II w towarzystwie biskupa Pawła Anweilera, ks. proboszcza Andrzeja Czyża 
oraz grupą ewangelickich i katolickich duchownych podążył w stronę ołtarza. Po 
drodze witał się z siedzącymi z brzegu wiernymi, podając im rękę a z niektórymi 
wymienił kilka słów.
 Po dotarciu do ołtarza Papież usiadł w fotelu po jego lewej stronie, aby wysłuchać 
przemówienia ks. biskupa Pawła Anweilera. „Rad jestem z tego, że drugie spotka-
nie papieża Polaka z polskimi ewangelikami ma miejsce na cieszyńskiej ziemi, gdzie 
ewangelicy od czasów reformacji w codziennej pracy i modlitwie odpowiedzialne stają 
przed Bogiem.” Biskup podkreślił także, że „chrześcijanie mogą wznieść się ponad po-
działy.... A jedność, o którą modlił się Chrystus, wciąż jest zadaniem do wypełnienia”.
 Odpowiadając Jan Paweł II stwierdził; „Planując wizytę w Diecezji Bielsko-Ży-
wieckiej, od samego początku miałem świadomość, że tego spotkania nie może 
zabraknąć. Region, w którym się znajdujemy, jest znany w Polsce jak o miejsce 
szczególnego świadectwa ekumenicznego. Aby rok 2000 zastał nas, jeśli nie zjed-
noczonymi, to przynajmniej mniej podzielonymi.... Idea wolności sumienia z tru-
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dem dojrzewała w świadomości europejskiej. Potrzeba było wielu ofiar po jednej 
i drugiej stronie, aby zdobyła sobie ostatecznie prawo obywatelstwa.”
 Po wspólnie zmówionej modlitwie Ojcze Nasz, papież Jan Paweł II a następnie 
biskup Paweł Anweiler udzielili zebranym w kościele błogosławieństwa. Wymie-
niono także podarunki. Papież ofiarował biskupowi naczynia liturgiczne – złoty 
kielich i patenę, w zamian otrzymując rzeźbę Ukrzyżowanego Zbawiciela, autor-
stwa cieszynianina prof. Jana Hermy. Kilkudziesięciominutowe spotkanie ewan-
gelików z katolikami zakończyła pieśń Chrystus nadzieją świata a następnie Papież 
udał się na wzgórze Kaplicówki, aby tam celebrować katolicką mszę.

Opr. Jerzy Sikora, zdjęcia: Zenon Golik, Archiwum PAP, archiwum prywatne:  
ks. Andrzeja Czyża, ks. Alojzego Zubra, Janiny Żagan, Witolda Dzierżawskiego.

Prelekcja w Hermanicach
 We wtorkowy wieczór 18 lutego br. w kościele ojców dominikanów w Ustro-
niu – Hermanicach miała miejsce ciekawa prelekcja na temat pobytu w Skoczo-
wie w  1995 r. papieża Jana Pawła II. Gospodarzem spotkania w przyklasztornej 
kawiarence był pochodzący ze Skoczowa dominikanin ojciec Józef Klimurczyk 

a wspomnieniami z przed 
25 lat podzielił się ówczesny 
biskup Diecezji Cieszyńskiej 
ks. Paweł Anweiler oraz 
ówczesny proboszcz naszej 
parafii ks. Andrzej Czyż. 
22 maja 1995 r. w drodze na 
Kaplicówkę,  gdzie była cele-
browana katolicka msza, pa-
pież zatrzymał się w naszym 
kościele aby zmówić ekume-
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niczną modlitwę z wiernymi parafii ewangelickiej. Biskup Anweiler w bardzo przystęp-
ny i swobodny sposób wspominał tamten ciekawy dzień. Na początku podkreślił, że 
Karol Wojtyła po raz pierwszy spotkał się z ewangelikami jako młody chłopiec odwie-
dzający swego ciężko chorego brata w ewangelickim szpitalu w Bielsku. Na szpital-
nym łóżku umierającym lekarzem Edmundem Wojtyłą opiekowały się ewangelickie 
siostry zakonne będące pielęgniarkami w tym szpitalu. Drugie spotkanie miało miejsce 
w 1991 r. w kościele św. Trójcy w Warszawie a trzecie właśnie w Skoczowie.
 Przywołując spotkanie z 1995 r. biskup zwrócił uwagę, że doszło do niego dzię-
ki zabiegom osobistego sekretarza papieża ks. Stanisława  Dziwisza  oraz bpa Ta-
deusza Rakoczego. Papież wchodząc do naszego kościoła, przywitał się z każdym 
siedzącym przy przejściu głównym, w tym z panem Siostrzonkiem, z którym był w 
1937 r. w Hermanicach na obozie wojskowym. Mieszkali przez dwa miesiące w jed-
nej sali.  Gdy panowie podali sobie ręce, pan Siostrzonek powiedział „a my się prze-
cież znamy z tego obozu, gdzie byliśmy razem” a papież nieco zdziwiony po chwili 
odpowiedział „Ach to ty jesteś ten ewangelik” – bo tak do niego na tym obozie 
zwracali się koledzy. W tym momencie papież momentalnie rozładował trochę na-
piętą , oficjalną atmosferę, bo jak wspominał biskup „Przy takich uroczystościach 
człowiek jest trochę spięty, bo nie na co dzień ma okazję spotkać się z człowiekiem 
znanym na całym świecie”.
 Ksiądz senior Andrzej Czyż przypomniał, że ks. Karol Wojtyła jeszcze jako kardynał 
w Krakowie miał doskonałe kontakty z ówczesnym ewangelickim proboszczem ks. Ka-
rolem Kubiszem, z którym mieszkali po sąsiedzku. Jak dalej wspominał ks. Czyż – na 
kilka dni przed modlitwą nasz skoczowski kościół oraz całe jego otoczenie zostało do-
kładnie skontrolowane a potem skrupulatnie chronione przez oficerów ówczesnego 
BOR-u. Potem juz żaden postronny człowiek nie mógł się zbliżyć do kościoła, plebanii 
oraz placu kościelnego. 22 maja o godz. 8:30 kościół został zamknięty dla uczestników 
modlitwy, którzy mogli wejść do kościoła tylko za okazaniem specjalnych zaproszeń 
oraz po dokładnym skontrolowaniu wszystkich przez oficerów BOR-u. Wolny czas po-
między godz. 8:30 a 9:45 wypełnił  chór kościelny „GLORIA” pięknym śpiewem, który 
był transmitowany daleko poza granice Polski.  Obecny na spotkaniu dyrygent Bole-
sław Noga wspomniał, że chór w czasie spotkania zaśpiewał dla zacnego gościa na 
Jego prośbę jedną z ulubionych pieśni  papieża Ojcowski dom.
 Jak podkreślały osoby wspominające tamten dzień, Papież potrafił swoją po-
stawą oraz przemówieniem całkowicie rozładować atmosferę w kościele, czego 
skutkiem było nieznaczne przedłużenie modlitwy ekumenicznej. Na zakończenie 
Jan Paweł II podarował biskupowi Anweilerowi na pamiątkę tego spotkania na-
czynia liturgiczne, natomiast biskup podarował papieżowi figurę Chrystusa Ukrzy-
żowanego autorstwa prof. Jana Hermy z Cieszyna. Naczynia liturgiczne zostały 
przekazane do ekumenicznej kaplicy znajdującej się w Szpitalu Wojewódzkim 
w Bielsku-Białej. Spotkanie zakończyło się błogosławieństwem udzielonym słu-
chaczom przez wszystkich księży biorących w nim udział.

Opracowanie i zdjęcie: Jerzy Sikora
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Czego może nauczyć nas ks. dr Marcin Luter 
w czasie pandemii koronawirusa?

 Ks. dr Marcin Luter (1483 - 1546) na pewno nie miał do czynienia z Covid-19, 
a już tym bardziej z wiedzą medyczną na temat bakterii, wirusów i chorób przez 
nie wywołanych. Zresztą, również nasza wiedza o tej „zarazie” XXI wieku też nie 
jest jakaś imponująca. Wielu z nas nie wie nawet, co chociażby kryje się za tą tajem-
niczą nazwą Covid-19, która jest angielskim skrótem od: Coronavirus Disease 2019 
(w dosłownym tłumaczeniu: koronawirus choroba 2019). Wiemy, że jest to ostra 
choroba zakaźna układu oddechowego wywołana wirusem SARS-CoV-2 (nazwa 
jeszcze bardziej niejasna dla laika), którego wystąpienie odnotowano pod koniec 
roku 2019 w miejscowości Wuhan w Chinach. Wiemy też, że okres inkubacji tego 
koronawirusa wynosi od 5 - 14 dni, co oznacza, że chory tak naprawdę o zaraże-
niu dowiaduje się z tygodniowym opóźnieniem. Zanim się jednak dowie albo na 
sobie to odczuje (w przypadku towarzyszących chorobie objawów: wysoka tem-
peratura, pogorszenie lub brak zdolności oddychania, zanik lub pogorszenie się 
węchu i/lub smaku), może stać się nośnikiem wirusa, wydalać go i zarażać innych. 
Bezobjawowe rozprzestrzenianie się jest trudne do kontrolowania, dlatego każda 
zarażona osoba zaraża średnio dwie do czterech innych osób (w przypadku grypy 
tylko jedną lub dwie).
 Marcin Luter znał jednak inne zagrożenia epidemiczne, z których na pierwsze 
miejsce wysuwa się dżuma. Według historyka medycyny Vivana Nuttona, choroba 
ta uśmiercała 60 - 90% ludności, a nawiedzała mniej więcej co dziesięć lat między 
XIV a XVIII wiekiem (w przypadku Covid-19 jest to od 1 - 3%). Stąd oczywiste wydaje 
się, że chrześcijanie nie tylko w czasach Reformacji zadawali sobie pytania: Dlacze-
go takie zarazy występują? Czy można się ich ustrzec? Czy można albo czy powinno 
się wręcz przed nimi uciekać?
 Najbardziej wymowna odpowiedź Reformatora na takie pytania pochodzi z li-
stu do jego kolegi Johanna Hessa. Działo się to w 1527 roku, gdy Wittenbergę, 
w której znajdował się uniwersytet, nawiedziła zaraza i w związku z tym wykłady 
zostały przeniesione do miasta, które nie zostało nią dotknięte. Luter nie tylko 
odmówił wyjazdu, ale zdecydował się opiekować chorymi i umierającymi w pro-
wizorycznym szpitalu, na który zamienił w tym czasie swój dom. W tym czasie był 
świadkiem śmierci wielu członków rodziny i przyjaciół, a nawet niektórych wła-
snych dzieci. Sam również musiał zmagać się z chorobą w czasie zarazy, w skutek 
czego wspomniany już Johann Hess musiał ponownie napisać jeden z listów, bo 
Marcin Luter był zbyt chory, aby odpowiedzieć mu na pierwszy. 
 Marcin Luter na pewno wiedział, jakie mogą być konsekwencje związane z taką 
odmową. Był jednak przekonany, że „Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu 
z tymi, którzy Boga miłują” (Rz 8,28) – nawet tam, gdzie się tego nie spodziewamy, 
pośród śmiertelnej epidemii. Strach zaś przed chorobą i śmiercią powinien skła-
niać nas do modlitwy i troski na nasze dusze. Stale musimy pamiętać o tym, że 



12 Informator Parafialny nr 138 (2-3 kw./2020) – kwiecień-wrzesień 2020

oprac. ks. Alfred Borski 
na podstawie „Was Luther uns zum Coronavirus lehren kann” 

autorzy: Mirjam Schilling, Joel Gamble i Nathan Gamble 
źródło: pro-medienmagazin.de

świat nigdy nie był i nigdy nie będzie naszym stałym domem – por. 2 Kor 5,1. Pande-
mia zaś i choroby, które ją wywołują są złem jednym z wielu, jakiego tutaj na ziemi 
musimy doświadczać. Mogą one ostatecznie doprowadzić do śmierci, ale chrześci-
janin o wiele bardziej powinien obawiać się tego, co niszczy jego duszę i wiarę: „nie 
bójcie się tych, którzy zabijają ciało...” (Łk 12,4) . Stąd przy okazji takich czy innych 
„nawiedzeń” chodzi głównie o to, byśmy przede wszystkim widzieli w tym potrze-
bę pokuty za swoje grzechy. I odpowiedzieli sobie na pytanie, czy nie kierujemy się 
przede wszystkim egoistyczną miłością, która bardziej myśli o sobie, a nie bierze pod 
uwagę tych, z którymi się spotykamy. W przypadku obecnej pandemii problem jest 
z pewnością złożony, bo dbając o własne zdrowie i swoją ochronę przed wirusem, 
jednocześnie minimalizujemy możliwość zainfekowania się od nas innych. 
 Reformator postrzegał w panoszących się w tamtych czasach epidemiach 
pewnego rodzaju pokusę, która wystawia na próbę tak naszą wiarę, jak i miłość. 
„Wiarę, dzięki której widzimy i doświadczamy, jaką relację z Bogiem tak naprawdę 
posiadamy oraz miłość, dzięki której możemy zobaczyć, jak traktujemy tych, z któ-
rymi mieszkamy, pracujemy, żyjemy”. Ponieważ „Czystą i nieskalaną pobożnością 
przed Bogiem i Ojcem jest to: nieść pomoc...” (Jk 1,27), podstawowym zadaniem 
chrześcijanina jest to, by przyczyniać się do fizycznej i duchowej opieki nad sła-
bymi, a szczególnie chorymi i umierającymi – co w czasach bez zinstytucjonalizo-
wanego systemu opieki zdrowotnej Luter postrzegał jako wręcz boskie zadanie. 
„O, jak szczęśliwy jest ten, kto poświęca uwagę słabszemu – Pan pośpieszy mu na 
ratunek w niedoli” Ps 41,2 (tłum P. Zaręby). Z kolei tych chrześcijan, którzy znajdują 
się w śmiertelnym niebezpieczeństwie, Marcin Luter zachęca do szukania pocie-
chy w Bożych obietnicach. 
 Czego możemy się nauczyć z kryzysu wywołanym epidemią koronawirusa?
 Nasze podejście do Covid-19 powinno być umiarkowane. Z jednej strony, aby-
śmy nie panikowali i kierowali się jedną z myśli Pana Jezusa z Kazania na Górze: „Nie 
troszczcie się o życie swoje, (...)  ani o ciało swoje...” (Mt 6,25). Z drugiej strony, abyśmy 
nie bagatelizowali zaleceń, które w znacznym stopniu mogą złagodzić skutki pande-
mii i jej szybkie rozprzestrzenianie się. Wiadomo, że zachowanie odległość między 
ludźmi hamuje rozprzestrzenianie się wirusa. Podobnie jak unikanie bezpośredniego 
bliskiego kontaktu z osobami nie mieszkającymi w jednym gospodarstwie. Tak samo 
pomaga zachowanie higieny i dezynfekcja rąk oraz tych przedmiotów, które mogą 
być dotykane przez większą ilość osób (klamki, krzesła, stoliki, itp.).
 „Covid-19 przypomina nam ponadto, że długoterminowego szczęścia i bezpie-
czeństwa nie znajdziemy w obecnym świecie, ale w tym przyszłym” o czym przy-
pomina nam też Objawienie Jana (21,4): „I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już 
nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie”.
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• O Boże, nasz Uzdrowicielu, okaż współczucie całej ludzkiej rodzinie pogrążo-
nej w chaosie i obarczonej chorobą i strachem. Usłysz nasze wołanie, Boże…
Wysłuchaj naszej modlitwy.

• Przyjdź nam z pomocą, gdy koronawirus rozprzestrzenia się na całym świecie, 
ulecz chorych, wspieraj ich rodziny i przyjaciół i chroń ich przed zarażeniem. 
Usłysz nasze wołanie, Boże…Wysłuchaj naszej modlitwy.

• Obdarz nas duchem miłości i powściągliwości, abyśmy mogli się zjednoczyć, 
dążąc do kontroli nad koronawirusem i wyeliminowania go. Usłysz nasze wo-
łanie, Boże…Wysłuchaj naszej modlitwy.

• Spraw, abyśmy byli czujni, uważni i aktywni w zwalczaniu wszystkich chorób, 
malarii, dengi, HIV i AIDS, i innych [można je wymienić głośno lub w ciszy]… 
które powodują cierpienie i często prowadzą do śmierci wielu osób. Usłysz 
nasze wołanie, Boże…Wysłuchaj naszej modlitwy.

• Uzdrów nasz egocentryzm i obojętność, która sprawiają, że martwimy się tyl-
ko wtedy, gdy zagraża nam wirus, daj nam przezwyciężyć bojaźliwość i strach, 
przez które zbyt łatwo ignorujemy naszych bliźnich. Usłysz nasze wołanie, 
Boże…Wysłuchaj naszej modlitwy.

• Wzmocnij i zachęć tych, którzy pracują w publicznej służbie zdrowia i w zawo-
dach medycznych: opiekunów, pielęgniarki, asystentów, lekarzy i wszystkich, 
którzy oddają się opiece nad chorymi i ich rodzinami. Usłysz nasze wołanie, 
Boże…Wysłuchaj naszej modlitwy.

• Inspiruj, daj mądrość i nadzieję wszystkim badaczom skupionym na opracowa-
niu szczepionki. Usłysz nasz wołanie, Boże…Wysłuchaj naszej modlitwy.

• Zadbaj o wszystkich pracowników i właścicieli firm, którzy tracą środki utrzy-
mania z powodu zamknięcia ich zakładów, kwarantanny, zamkniętych granic 
i innych ograniczeń… Chroń i strzeż tych, którzy muszą podróżować. Usłysz 
nasz wołanie, Boże…Wysłuchaj naszej modlitwy.

• Prowadź przywódców narodów, aby mówili prawdę, powstrzymuj rozprze-
strzenianie się dezinformacji i działaj sprawiedliwie, aby cała Twa rodzina mogła 
zaznać uzdrowienia. Usłysz nasz wołanie, Boże…Wysłuchaj naszej modlitwy.

• Uzdrawiaj nasz świat, uzdrawiaj nasze ciała, wzmacniaj nasze serca i umysły, a 
wśród chaosu daj nam nadzieję i pokój. Usłysz nasz wołanie, Boże…Wysłuchaj 
naszej modlitwy.

• Łagodnie weź w swe dłonie tych wszystkich, którzy zmarli i którzy dziś umrą, 
pociesz ich bliskich w rozpaczy. Usłysz nasz wołanie, Boże…Wysłuchaj naszej 
modlitwy.

• Pamiętaj w swej miłości o całej swej rodzinie, całym rodzaju ludzkim i całym 
swoim stworzeniu. Amen!

Tłumaczenie: Ewa i Jerzy Sojka

Modlitwa przyczynna 
w czasie rozprzestrzeniania się COVID-19

przesłana do Kościołów członkowskich przez Światową Federację Luterańską
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Nasze
życie

Nabożeństwo rodzinne w Skoczowie
Pierwszy numer gazetki dla dzieci „4kids”

 Już na początku grudnia 2019 r. stworzony był nowy „grafik” nabożeństw dla 
całej skoczowskiej parafii, który uwzględniał m.in. dodatkowe comiesięczne nabo-
żeństwa „muzyczne”, na które zaproszone były różne chóry, zespoły czy nawet or-
kiestry. Z powodu pandemii wszystkie terminy do połowy roku musiały zostać skre-
ślone (dopiero 27 września przyjedzie do nas Orkiestra Dęta z Trzanowic). Oprócz 
tego były przewidziane też nabożeństwa rodzinne, na które zaproszone były m.in. 
chórki dziecięce z sąsiadujących parafii. Ten ostatni cykl rozpoczynał Chórek „Ser-
duszka” z Bładnic pod dyr. Elżbiety Śliwki, który wystąpił w Skoczowie 23.02.2020 r. 
„Serduszka” zaprezentowały się bardzo dobrze – również wizualnie (każdy śpiewak 
miał zawieszone logo swojego chórku). Oprócz tego wystąpiły również dzieci ze 
skoczowskiej szkółki niedzielnej, które przygotowały wiersze. Dodatkową atrakcją 
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 29 lutego miał miejsce w Bielsku-Białej IV zjazd konfirmantów Diecezji Cieszyń-
skiej. Hasłem tegorocznego zjazdu było wyznanie: „wierzę”.
 Konfirmantów w auli Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja powitał bp Adrian 
Korczago, który w nawiązaniu do hasła roku 2020 „Wierzę, pomóż niedowiarstwu 
memu” wskazywał, że w życiu chrześcijanina często dochodzi do zderzania się 
wiary i niewiary. Zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej szczególnie podkreślił aktual-
ność tego hasła dla słuchaczy, gdyż konfirmanci będą składać publiczne wyznanie 
wiary przez zborem, swoimi rodzinami. Oznacza to, że tym szczególniej potrzebu-
ją na tej drodze Bożego wsparcia.

Diecezjalne Spotkanie Konfirmantów w Bielsku

był pierwszy numer gazetki dla dzieci „4kids” (z angiel-
skiego: „dla dzieci”), który otrzymał każdy mały uczest-
nik nabożeństwa. Niestety, pandemia i związany z nią 
brak szkółek niedzielnych przyczyniły się do wstrzymania 
wydania kolejnych numerów. Ale wszystko przed nami...

Tekst: ks. Alfred Borski, zdjęcia: Jan Chwastek
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 Słowa wypowiedziane przez Stworzyciela, naszego niebieskiego Ojca: “Niedo-
brze jest człowiekowi, gdy jest sam” (1 Mż 2,18) najczęściej cytowane są w czasie 
ślubu. Wtedy jednak są takim potwierdzeniem kroku, na jaki zdecydowali się ci, 
w stosunku do których są wypowiadane.
 Słowa te mają jednak o wiele smutniejszy wydźwięk, gdy opisują sytuację 
osób samotnych. Ktoś nie miał takiego “szczęścia”, by spotkać na swojej dro-
dze kogoś, z kim można by się było zaprzyjaźnić, kogo można by pokochać i kto 
byłby po prostu odpowiednim partnerem “na dobre i na złe”. Ktoś inny nie miał 
takiego “szczęścia”, bo jedynie Pan Bóg wie dlaczego tą drugą osobę było trze-
ba pożegnać na cmentarzu. A jeszcze ktoś inny “zainwestował” w kogoś, kto 
najnormalniej nie był tego wart albo po prostu miłość na tyle zaślepiła, że nie 
można było się zorientować, na ile składane obietnice były zbyt mocno wyśru-
bowane w stosunku do tego, co ta osoba była w stanie dać. We wszystkich tych 
przypadkach końcowym efektem jest samotność, która najbardziej doskwiera 
wtedy, gdy jest się samemu i gdy właśnie “samotność” daje się we znaki. Czasem 

Pierwsze Międzyparafialne 
Spotkanie dla Singli w Skoczowie

 Gry dla uczestników prowadził i koordynował diecezjalny duszpasterz mło-
dzieży ks. Marcin Podżorski. Każda z 18 grup uczestniczyła na początku w grze 
edukacyjnej i musiała przejść przez 6 interaktywnych stacji przygotowanych przez 
duchownych diecezji, w ramach których poznawali poszczególne treści Apostol-
skiego Wyznania Wiary – dotyczące Boga stworzyciela, osoby Jezusa Chrystusa, 
Jego śmierci i zmartwychwstania, Ducha Świętego, Kościoła oraz Królestwa Nie-
bieskiego. Po południu konfirmanci wzięli udział w drugiej grze, terenowo-integra-
cyjnej, wykonując kilkadziesiąt różnorodnych zadań.
 Po raz drugi zjazd konfirmantów był połączony ze spotkaniem rodziców, w trak-
cie którego bp Adrian Korczago tłumaczył zebranym praktyczne aspekty przygo-
towania do konfirmacji oraz zachęcał rodziców do wspierania swoich pociech na 
drodze dorastania w wierze. Miało miejsce też spotkanie rodziców konfirmantów 
ze st. asp. Tomaszem, Pszczółką, profilaktykiem powiatowej komendy policji w Cie-
szynie, w trakcie którego objaśniał kwestie związane z odpowiedzialnością prawną 
nieletnich oraz zapoznał rodziców z zagadnieniem patostreamerów.
 Podsumowanie i modlitwa miała miejsce w Kościele Zbawiciela przy Placu Mar-
cina Lutra, gdzie ks. Marek Michalik, który tłumaczył konfirmantom i ich rodzicom, 
że wiara nie dotyczy jedynie niedzieli i czasu spędzonego w kościele, lecz może 
i powinna być widoczna na co dzień w szkole, w miejscach pracy.
 Było to ostatnie w diecezji większe spotkanie młodzieżowe przed pandemią 
koronawirusa, i zapowiadane wydarzenia (m.in. Konferencja Młodych w Skoczo-
wie planowana na 14 marca) nie odbyły się.

Tekst: ks. Piotr Uciński, zdjęcie: ks. Alfred Borski
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może pojawiają się jakieś perspektywy, ale gdy ma się trochę wyższe wymaga-
nia… gdy oczekuje się, że “ta druga osoba” powinna mieć podobne zapatrywa-
nie na świat, a szczególnie na Boga, na wiarę (tę teoretyczną i tę praktykowaną), 
poznanie kogoś staje się problemem.
 Dlatego właśnie w Skoczowie zrodził się pomysł, aby właśnie takim osobom 
wyjść naprzeciw. Zaczęło się od tego, że w skrzynce na zapytania i wnioski od 
parafian (umieszczonej w przedsionku plebanii) pojawiło się kilka anonimowych 
zapytań w tej sprawie. To sprawiło, że sprawa ta była poruszona w ogłoszeniach 
parafialnych. A w połowie stycznia doszło do spotkania dwóch “odważnych” osób 
z proboszczem, ks. Alfredem Borskim.
 Postanowiono działać. Wyznaczono termin spotkania na 1.03.2020 r. Nakreślono 
plan działania. Postanowiono, że zaproszenie na takie spotkanie powinno dotrzeć do 
wszystkich parafii tak w cieszyńskiej, jak również w katowickiej diecezji. Nie spodzie-
wano się jakiegoś rewelacyjnego zainteresowania: może 10, może 15 osób. Ostatecz-
nie zgłosiły się i przyjechały 22 osoby – w tym 4 spoza naszej diecezji.
 Atmosfera na wstępie (przed rozpoczęciem – zatem bardzo krótko) była taka 
sobie. Zaśpiewanie kilku pieśni, modlitwa a potem rozważanie biblijne ks. Probosz-
cza znacznie poprawiły sytuację. A potem przedstawianie się wszystkich uczestni-
ków i wzajemne rozmowy zrobiły swoje. Okazało się, że tak naprawdę nie bardzo 
chciało się kończyć i wyjeżdżać.
 Pojawiły się plany – zatem chęć kolejnych spotkań. Pierwsze miało być wyjaz-
dowe: do pszczyńskiego parku i zamku już 15 marca. Kolejne – znowu w Skoczo-
wie 29 marca… Jednak szybko postępujące rozprzestrzenianie się koronawirusa 
i związane z tym ograniczenia sprawiły, że plany nie tyle są odwołane, co “zamro-
żone”. Czekamy na poprawienie się sytuacji, odwołanie stanu epidemicznego 
w kraju i oczywiście na… “Spotkanie dla Singli 2”.

Tekst i zdjęcie: ks. Alfred Borski
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 W drugą niedzielę marca w sali OSP w Kisielowie spo-
tkali się pracownicy i wolontariusze skoczowskiej parafii 
ewangelickiej. Gospodarzem spotkania był proboszcz 
parafii ks. dr Alfred Borski wraz z małżonką Agnieszką. 
Osoby zaangażowane w parafialnym życiu mogły usiąść 
przy stole i w luźnej atmosferze porozmawiać ze sobą 
o minionym roku i przypomnieć sobie wiele wydarzeń, 
które w naszym zborze miały miejsce. Przy wejściu na 
salę, wszystkich witali osobiście gospodarze, a Panie 
otrzymały kwiaty z okazji przypadającego w tym dniu 
ich święta. Po modlitwie zmówionej przez ks. Bogdana 
Wawrzeczkę, proboszcz wymienił różne działy życia pa-

II Spotkanie dla Zaangażowanych w Kisielowie

rafialnego i prosił osoby angażujące się w 
tej konkretnej pracy o powstanie. Wtedy 
okazało się, że wiele osób musiało kilkakrot-
nie wstać, bo udzielają się w wielu służbach 
działających w parafii. Do takiej służby, bez 
przymusu ale z ochotnego serca nawiązał 
w swym zwiastowaniu pochodzący ze sko-
czowskiej parafii, a obecnie odbywający 
praktykę przedordynacyjną w Cieszynie, 
mgr teologii Mateusz Mendroch. Następnie 
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ubiegłoroczne życie w parafii zostało przypomniane w formie prezentacji multi-
medialnej przez poszczególne piony pracy oraz przez filiały parafii.
 Na zakończenie spotkania wszystkim wolontariuszom oraz pracownikom pa-
rafii serdeczne podziękowania za ich pracę na rzecz parafii oraz bliźnich przekazał 
ks. proboszcz Alfred Borski z małżonką oraz kurator parafii Ryszard Macura zaś 
proboszcz senior ks. Andrzej Czyż zmówił końcową modlitwę. Na pamiątkę tego 
spotkania biorący w nim udział otrzymali magnes z hasłem biblijnym roku 2020 
„Wierzę, pomóż niedowiarstwu memu” – Mk 9,24.
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 Spotkanie przebiegło w bardzo miłej, 
rodzinnej atmosferze. Oprawę muzyczną 
przygotował zespół młodzieżowy Jana 
Stebla, z którym razem mogliśmy śpiewać 
pieśni, zaś panie biorące udział w spotka-
niu upiekły ciasta a smaczny bogracz ugo-
towały panie z filiału parafii w Pierśćcu.

Tekst: Jerzy Sikora
Zdjęcia: Jan Chwastek

 Skutkami pandemii koronawirusa do-
tknięte są niemalże wszystkie dziedziny na-
szego życia – nie wyłączając również sfery 
kulturalnej. W znacznej mierze odbiło się to 
również na działaniach Miejskiego Centrum 
Kultury “Integrator”, które ze względu na 
“chorą rzeczywistość” musiało zamknąć 
drzwi swojej głównej siedziby i sali widowi-
skowej “Pod Pegazem”. Sale warsztatowe 

Ania Dręczewska z Milenką 
lauretkami konkursu
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opustoszały, co nie oznacza, że zabrakło pomysłów na twórcze spędzanie czasu 
w warunkach domowej izolacji.
 “Jedną z takich inicjatyw stanowił konkurs #domPEŁENkultury, który trwał od 
19 do 26 marca. Polegał na umieszczeniu zdjęć i filmów na profilu facebookowym 
integratorskoczow, pokazujących jak kulturalnie można spędzać czas w domu”.
 Zwycięska fotografia została wykonana przez naszą parafiankę, Annę Dręczewską. 
Przedstawia jej córkę Milenę, która w zasie wolnym od „domowej szkoły” zaprojekto-
wała i wykonała z materiałów dostępnych w domu takie właśnie dzieło sztuki.
 Milenie gratulujemy wprawnej ręki i wytrwałości, a jej mamie wykonanych i na-
grodzonych zdjęć.  

Na podstawie „Wieści Skoczowskich” nr 4 (202) 2020, s. 17
Zdjęcia: Anna Dręczewska

Ogólnopolski Konkurs Biblijny 
„Sola Scriptura 2019/2020”

 W związku z sytuacją pandemii i wszystkimi 
ograniczeniami, jakie obecnie panują, organiza-
torzy Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego „Sola 
Scriptura 2019/2020” postanowili zmienić regu-
lamin konkursu i odstąpić od przeprowadzenia 
3 etapu konkursu, czyli ogólnopolskiego finału.
 Decyzję tę podjęto na podstawie rozporządze-
nie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 
2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okre-
sie czasowego ograniczenia funkcjonowania jed-
nostek systemu oświaty w związku z zapobiega-
niem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 W § 11d. punkt 1. zapisano: W roku szkolnym 
2019/2020 regulaminy konkursów, o których 
mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 
22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty, mogą być zmienione w ciągu roku szkolnego, w szczególności 
w zakresie liczby stopni konkursu, warunków uzyskania wyróżnień i tytułów laure-
ata lub finalisty konkursu.
 Organizatorzy Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego „Sola Scriptura 2019/2020” 
wprowadzają następujące zmiany w regulaminie:
• Ogólnopolski Konkurs Biblijny „Sola Scriptura 2019/2020” jest zakończony po 

dwóch etapach: szkolnym/parafialnym i rejonowym/diecezjalnym.
• Wszyscy uczestnicy etapu rejonowego/diecezjalnego, którzy zakwalifikowali 

się do finału otrzymują dyplomy finalisty.
• Dyplom laureata otrzymują uczniowie, którzy zdobyli w etapie rejonowym/
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diecezjalnym 85% punktów, czyli: w grupie I – 31 punktów, w grupie II – 31,5 
punktów, w grupie III – 35,5 punktów. Dyplomy organizatorzy prześlą na adres 
parafii podanej w zgłoszeniu uczestnika.

• W związku z brakiem możliwości wyłonienia zdobywców trzech pierwszych 
miejsc statuetki nie zostają przyznane.

 Dodatkowo organizatorzy Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego „Sola Scriptu-
ra 2019/2020” postanawiają, mimo odstąpienia od 3 etapu, zachować zwyczajo-
we wyróżnienie dla superfinalistów, czyli osób, które 6 razy uczestniczyły w finale 
Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego „Sola Scriptura”.
 W tej edycji superfinalistami zostali: Zuzanna Gabryś – Drogomyśl, Wiktoria 
Gatner – Jastrzębie-Zdrój, Edyta Bolek – Cieszyn, Patrycja Mach – Golasowice, 
Wiktoria Kojma – Skoczów, Aneta Macha – Goleszów, Jowanka Rzońca – Kra-
ków, Magdalena Mądrakowska – Pabianice, Anna Mądrakowska – Pabianice, 
Joel Kojma – Wisła, Jakub Raszka – Drogomyśl, Anna Pagano – Kraków.
 Ponadto organizatorzy zdecydowali, aby w edycji 2019/2020 przyznać specjalną 
pamiątkową statuetkę Annie Konieczny za 10-krotny udział w Ogólnopolskim Kon-
kursie Biblijnym „Sola Scriptura”.
 Organizatorzy: Wydawnictwo Augustana, Generalny Wizytator Nauczania Koś-
cielnego.       źródło: zwiastun.pl

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;
Grupa III – szkoły ponadpodstawowe: Wiktoria Kojma (+ Dyplon honorowy dla Su-
perfinalisty), Ewelina Kozieł, Julia Raszka, Adam Szeruda i Aleksandra Wojtek.

155. pamiątka poświęcenia kościoła w Skoczowie
 W pierwszą niedzielę czerwca sko-
czowscy ewangelicy uroczyście obchodzili 
kolejną, 155 rocznicę poświęcenia swego 
parafialnego kościoła „na Kępie”. Na roz-
poczęcie budowy swojej świątyni musieli 
jednak bardzo długo czekać. Po okresie 
rozkwitu Reformacji na Śląsku Cieszyń-
skim, którą wspierała cieszyńska linia Pia-
stów, sytuacja diametralnie zmieniła się po 
śmierci w 1653 r. ostatniego Piasta na zamku w Cieszynie, księżnej Elżbiety Lukrecji.
 Wtedy księstwo przeszło w ręce katolickich Habsburgów a cesarz Ferdynand III 
ogłosił wyznanie rzymskokatolickie jako wyłącznie panujące. W ślad za tym odebra-
no ewangelikom ich kościoły i kaplice, a lasy stały się sprzymierzeńcami dla prze-
śladowanych, gdzie mogli potajemnie wielbić Boga. Sytuacja uległa nieznacznej 
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Wiktoria Łukasik Jakub Bystroń

Zespół „Dla Niego” pod dyr. Doroty Podżorskiej

Adam Szeruda odczytał 
modlitwę za maturzystów

poprawie w 1707 r., gdy 
szwedzki król Karol XII wy-
mógł na cesarzu Józefie 
I podpisanie tzw. Ugody 
Altransztadzkiej, na mocy 
której pozwolono na całym 
Śląsku odprawiać nabożeń-
stwa domowe oraz zbudo-
wać 6 „kościołów łaski”. 
Jeden z nich, Kościół Jezu-
sowy, powstał w Cieszynie 
dla 40 tyś. ewangelików 
mieszkających w Księstwie 
Cieszyńskim. Jednak dopiero po ogłosze-
niu w 1781 r. przez cesarza Józefa II tzw. 
Patentu Tolerancyjnego, ewangelicy mo-
gli na nowo budować kościoły i szkoły, 
a także powoływać swoich księży.
 Starania o budowę kościoła w Sko-
czowie rozpoczęto w 1849 r., a w 1862 r. 
uzyskano upragnione pozwolenie 
i w Święto Trójcy Świętej 31 maja 1863 r. 
poświęcono kamień węgielny pod 
wznoszoną świątynię. Roboty postępo-
wały szybko i 1 listopada 1865 r. w obecności tysięcy wiernych ks. superintendent 
(biskup) Karol Samuel Schneider poświęcił wybudowany kościół, nadając mu imię 
Świętej Trójcy. Swym stylem nawiązuje do neogotyku, a jego smukła sylwetka 
z Kaplicówki góruje nad całym miastem.
 Tegoroczne obchody urodzin skoczowskiego ewangelickiego kościoła miały 
(w porównaniu z poprzednimi laty) zupełnie inną, bardzo skromną oprawę ze wzglę-
du na panującą pandemię koronawirusa. Wypełniając stosowne przepisy, do świą-
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tyni mogła wejść niewielka 
liczba wiernych, przy tym 
trzeba było zachować od-
powiedni odstęp między 
wiernym i spełnić wymóg 
zakrywania nosa i ust.
 Uroczyste nabożeń-
stwo dziękczynne rozpo-
częło się o godz. 10:00. 
Gospodarz parafii, ks. dr 
Alfred Borski, w ciepłych 
słowach przywitał wier-
nych  oraz gości zgroma-

Kazanie wygłosił
bp Jerzy Samiec

Pozdrowienia przekazał
burmistrz Mirosław Sitko

dzonych w kościele oraz wszystkich internautów słowami hasła biblijnego wy-
jętego z 2 listu do Koryntian 13,13: „Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga i 
społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi”. Wśród obecnych 
zaproszonych był zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP – bp Je-
rzy Samiec z małżonką oraz burmistrz miasta Skoczowa – Mirosław Sitko. Oprawę 
muzyczną przygotowała Diecezjalna Orkiestra Dęta pod batutą Adama Pasterne-
go, która grała na placu kościelnym przed i po nabożeństwie oraz zespół Dla Nie-
go pod kierownictwem Doroty Podżorskiej. Liturgię wstępną prowadził Proboszcz 
parafii, natomiast świąteczne Słowo Boże zwiastował Biskup Kościoła.
 Swoje kazanie oparł na fragmencie Starego Testamentu – 4 Księgi Mojżeszowej 
6,24-26: „Niech ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeże; niech rozjaśni Pan oblicze 
swoje nad tobą i niech ci miłościw będzie; niech obróci Pan twarz swoją ku tobie 
i niech ci da pokój”. Ks. Biskup podkreślił, że pomimo tego, iż słowa te były wypowie-
dziane wiele tysięcy lat temu do ludu izraelskiego, to nic nie straciły dla nas ze swej 
aktualności. Tak jak Izraelici witali każdy nowy dzień z obawą, co on przyniesie, tak i 
obecnie w czasie rozprzestrzeniania się koronawirusa my także lękamy się o kolejne 
dni. Jednak świadomość tego, że Bóg chce nam błogosławić daje siły do przezwy-
ciężania wszelkich lęków i obaw, chociaż są one zupełnie naturalne. „Przede wszyst-
kim potrzebujemy tego wewnętrznego pokoju, Bożego pokoju wewnątrz mnie […] 
potrzebujemy Bożej ingerencji w nasz świat, w skłócone społeczeństwo, świat pe-

Diecezjalna Orkiestra Dęta pod dyr. Adama Pasternego
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łen przemocy, dyskryminacji, niesprawiedliwości […] w świat, który sami niszczymy 
a potem zmagamy się z zagrożeniami ekologicznymi, powodziami, suszami. […] 
O wiele łatwiej żyje się, o wiele bezpieczniej żyje się gdy mamy Boże błogosławień-
stwo . […] I tego błogosławieństwa Tobie, każdemu z Was, parafii w Skoczowie, ca-
łemu Kościołowi, duchownym i tym którzy są tutaj spoza Skoczowa […] tym, którzy 
wiele rzeczy stracili, tego Bożego błogosławieństwa życzę” powiedział na zakoń-
czenie bp Jerzy Samiec. Po kazaniu uczestnicy nabożeństwa mogli po 3 miesiącach 
przerwy przystąpić do spowiedzi i Komunii Świętej.
 Na zakończenie nabożeństwa głos zabrał burmistrz Mirosław Sitko. W swoim 
wystąpieniu powiedział: „W tej niecodziennej sytuacji w której się obecnie znajdu-
jemy chciałbym Wam złożyć w imieniu całej społeczności Skoczowa najserdecz-
niejsze życzenia, abyście trwali w swej wierze, bo kościół swój macie zbudowany 
na skale, abyście zawsze mieli błogosławieństwo Boże, żeby dobry Bóg zawsze 
dobrym okiem na Was patrzył i błogosławił Wam. I życzę Wam nade wszystko 
zdrowia, żebyście nie lekceważyli tego wszystkiego co się w tej chwili wokół nas 
dzieje w związku z tą chorobą, bo ta choroba jest wśród nas i atakuje niespodzie-
wanie”. Jak dalej powiedział burmistrz, pierwszy raz w historii miasta kościół św. 
Apostołów Piotra i Pawła jest zamknięty z powodu choroby covid -19 jej probosz-
cza – ks. Witolda Grzomby, a księża przebywają na kwarantannie.
 Liturgię końcową poprowadził ks. dr Alfred Borski. W modlitwie prosił Dobrego 
Boga o siły i powrót do zdrowia ks. proboszcza oraz pozostałych księży z parafii 
katolickiej św. Apostołów Piotra i Pawła, zaś końcowego błogosławieństwa Boże-
go udzielił Biskup Kościoła Jerzy Samiec.
 Ze względu na panującą pandemię po nabożeństwie nie odbył się tradycyjny pik-

nik parafialny oraz 
prowadzona przez 
chórzystów „Glorii” 
sprzedaż „kołoczy”

Tekst: Jerzy Sikora
Artykuł został napisany 

do czerwcowego  numeru 
„Wieści Skoczowskich”

Zdjęcia: Jan Chwastek
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108. Pamiątka poświęcenia kościoła w Dębowcu
W drugą niedzielę lipca parafianie z filiału w Dę-
bowcu obchodzili kolejną, 108 rocznicę poświę-
cenia swego kościoła. Tegoroczne uroczystości 
były niestety znacznie skromniejsze, niż w po-
przednich latach. W kościele mogło zebrać się 
zaledwie czterdziestu wiernych, a na ławkach 
rozstawionych przed kościołem i budynkiem 
parafialnym znacznie więcej – to ograniczenia 
związane z panującą w dalszym ciągu pandemią 
koronawirusa. Nie został też zorganizowany tra-
dycyjny piknik po nabożeństwie.
 Uroczyste nabożeństwo dziękczynne rozpoczęło się o godz. 10:00.  Ks. pro-
boszcz dr Alfred Borski przywitał zgromadzonych słowami hasła biblijnego z li-
stu do Efezjan (2,7): “Łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to 
dar”. Szczególnie serdecznie powitał zaproszonego specjalnie na tę okazję gości: 
ks. Marcina Ratkę-Matejko wraz pastorową Sylwią i córeczkami, którzy obecnie 
mieszkają w Jastrzębiu Zdroju, gdzie ks. Marcin jest proboszczem. 
 Ks. Marcin Ratka-Matejko wspomniał na początku świątecznego kaza-
nia o siedmiu latach spędzonych w Domu Zborowym w Dębowcu – co było 
związane ze służbą w skoczowskiej parafii jako wikariusza. Z Dębowieckim 
filiałem łączą go niezapomniane chwile, które już na stałe zostaną w jego 
pamięci. Tutaj bowiem kształtowała się jego rodzina. Tu też urodziły się có-
reczki Ela i Emilka. Tutaj zostały ochrzczone, a po roku odbył się też “roczek”. 
Chwile te pozostały też w pamięci i sercach dębowieckich parafian, którzy 
ubogaceni byli przede wszystkim kazaniami ks. Marcina i jego oryginalnymi 
pomysłami i przedsięwzięciami.
 Liturgię w czasie tego nabożeństwa prowadził ks. Proboszcz, natomiast świą-
teczne Słowo Boże zwiastował ks. Marcin. Zaś oprawę muzyczną podczas nabo-
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żeństwa przygotował zespół Dla Niego pod dyrekcją Doroty Podżorskiej, która 
grała również na organach.
 Po uroczystym nabożeństwie w Domu Zborowym mogliśmy powspominać mi-
niony czas i podziękować ks. Marcinowi za głoszone Słowo Boże oraz zespołowi 
Dla Niego za występ, gdzie odbył się poczęstunek: smaczny gulasz oraz kawa i cia-
sta upieczone przez parafianki.
 Szczególne podziękowania należą się również pani kościelnej Bogusi Czyż wraz 
z rodziną oraz wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się, aby 
ta uroczystość mimo niesprzyjających okoliczności pandemicznych mogła się od-
być i miała taki uroczysty charakter.
 Jednak w pierwszej kolejności wdzięczność należy się Panu Bogu, że cały czas 
Miał nas  w swej opiece i nam Błogosławił podczas przygotowań do „Pamiątki 
Założenia” jak i w jej trakcie.
 Pokładajmy nadzieję w Panu, że za rok znowu spotkamy się znowu wszyscy 
razem na kolejnej 109 rocznicy poświęcenia.

Tekst: Marcin Kozok, zdjęcia: Andrzej Czyż

 W piątek, 14 sierpnia 2020, Wójt Gminy Dębowiec oraz 
przedstawiciele Rady Gminy, uczcili pamięć ofiar I wojny 
światowej.
 W lipcu 1914 roku wybuchła I wojna światowa. Nazywa-
no ją Wielką Wojną. Dokonała ogromnych spustoszeń oraz 
pochłonęła wiele ofiar, zarówno spośród żołnierzy, jak 
i osób cywilnych.
 W Dębowcu w kościele ewangelickim oraz na cmen-
tarzu obok kościoła katolickiego znajdują się tablice 

Przedstawiciele Gminy Dębowiec 
uczcili pamięć ewangelików 

– ofiar I wojny światowej
„Aby czas nie zatarł i niepamięć” [Leon Miękina]
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Od lewej: Tomasz Kubicius – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Dębowiec, Tomasz Branny – Wójt 
Gminy Dębowiec, Grzegorz Cymorek – Przewodniczący Rady Gminy Dębowiec, Bronisław Brudny – 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Dębowiec, ks. Piotr Uciński

z nazwiskami ofiar z terenu Gminy Dębowiec. Pamięć o nich jest naszym obo-
wiązkiem dlatego pod tablicami, w przeddzień Święta Wojska Polskiego oraz 
w związku z przypadającą w tym roku setną rocznicą Bitwy Warszawskiej, zo-
stały złożone wiązanki kwiatów.

Tekst i zdjęcia: GOKSiT w Dębowcu 

Doroczne sprzątanie kościoła i terenu 
przykościelnego przez rodziców konfirmantów

 Z powodu pandemii koronawirusa tegoroczna konfirmacja została przeniesio-
na z 24 maja na 6 września. Termin ten zbliża się coraz większymi krokami. Przygo-
towania uroczystości konfirmacyjnych z pewnością są już prawie podopinane na 
ostatni guzik. Nadszedł też czas, aby pomyśleć o kościele i jego obejściu.
 26 sierpień został zaproponowany jako dzień tradycyjnego sprzątania, w które 
włączają się nie tylko rodzice tegorocznych konfirmantów, ale w niejednym przy-
padku również sami konfirmanci, a nawet ich rodzeństwo. Na pewno nie udało się 
dopasować terminu do wszystkich. Były osoby, które z urlopu napisały pozdro-
wienia oraz usprawiedliwiały swoją nieobecność w czasie akcji. Na pewno więc 
przyszli ci, którzy mogli i chcieli – i to najbardziej się liczy. Nie tylko bowiem “ochot-
nego dawcę Bóg miłuje” (2 Kor 9,7), ale również każdego, kto z serca daje cząstkę 
swojego czasu, umiejętności, talentów.
 Pod wodzą naszej kościelnej i zarazem mamy konfirmantki, p. Joli Caputy, 
wszyscy żwawo zabrali się za pracę. Wykoszono całe obejście kościoła i para-
fii – w użyciu był traktorek do koszenia oraz dwie kosiarki i dwie podkaszarki. 
Wymyto wszystkie okna na parterze oraz szyby nad drzwiami. Posprzątano 
chodniki i parking przy kościele. Na koniec dodatkowo wniesiono serce duże-
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Egzaminy tegorocznych konfirmantów

go dzwonu, które oderwało się gdzieś na początku pandemii – o tym jednak 
szerzej w osobnej relacji.
 Serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy przyszli z pomocą. To dobra in-
westycja – nie tylko z tego powodu, że jest już posprzątane, ale dlatego, że dobry 
przykład, który dają rodzice, jest najlepszym środkiem mającym wpływ na wycho-
wanie dzieci. A do tego był to dobry czas na spotkanie i rozmowy ze znajomymi 
– czego w obecnych czasach niezwykle brakuje.

Tekst i zdjęcie: ks. Alfred Borski

 Z uwagi na pandemię koronawirusa przesunięty został termin tak tegorocznej 
konfirmacji, jak również i związanego z nią egzaminu. Zazwyczaj przeprowadza-
ny był on w czasie nabożeństwa w Święto Wniebowstąpienia Pańskiego. W tym 
roku – również z powodu pandemii – konfirmanci podzieleni zostali na dwie grupy, 
a egzamin odbył się dla każdej z nich w osobnych terminach i powiązany był z na-
bożeństwami na rozpoczęcie roku szkolnego. Pozwoliło to na zmniejszenie ilości 
uczestników nabożeństwa oraz skróciło czas “odpytywania”.
 W pierwszym dniu, który wyznaczony był na pierwszego września, do egzami-
nu przystąpiło 22 konfirmantów (12 dziewczyn i 10 chłopców). Druga część egza-
minu konfirmacyjnego odbyła się drugiego września, a przystąpiły do niej 24 osoby 
(10 dziewcząt i 14 chłopców). Zakres pytań w obu grupach obejmował materiał, 
który przerabiany był w okresie nauki, która odbywała się w czasie zajęć prowa-
dzonych do końca lutego w sali parafialnej, a później przez internet. 
 Egzamin konfirmacyjny nie jest czymś w rodzaju matury, której zdanie pozwala 
na rozpoczęcie studiów. Oznacza to, że nie tyle chodzi o to, aby opanować okre-
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ślony materiał, ale aby nauczyć się go stosować w codziennym życiu. Bo konfirma-
cja jest albo powinna być początkiem drogi życiowej, na której poważnie zaczyna 
się traktować Słowo Boże i ma się to przeświadczenie, że życie bez Boga tak na 
prawdę nie tylko nie popłaca, ale i nie ma większego sensu. Choć u niektórych ten 
początek następuje nieraz wcześniej.

Tekst: ks. Alfred Borski, zdjęcia: Jan Chwastek
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Konfirmacja 2020
 6 września wspólnie przeżywaliśmy uroczystość Konfirmacji, która wyjątkowo, 
zamiast wiosną, odbyła się we wrześniu – ze względu na sytuację związaną z pan-
demią koronawirusa. W tym roku konfirmowano 46 młodych ludzi ( 22 dziewczyn 
i 24 chłopców). Przed nabożeństwem konfirmanci wraz z ks. proboszczem 
dr Alfredem Borskim, ks. Bogdanem Wawrzeczko, ks. Piotrem Ucińskim oraz 
ks. Andrzejem Czyżem i Radą Parafialną spotkali się na wspólnej modlitwie, a na-
stępnie przeszli do pięknie przyozdobionego kościoła. 

Podziękowania konfirmantów (od pra-
wej): Jakub Bystroń, Milena Dębinny, 
Aleksandra Kusy, Milena Caputa.

Milena Caputa 
i ks. Alfred Borski

Kurator Parafii
Ryszard Macura
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 Kazanie do tekstu Mt 22,35-40 wygłosił ks. Alfred Borski. Po kazaniu rozpoczę-
ła się uroczystość Konfirmacji. Konfirmanci podziękowali rodzicom, wszystkim 
uczącym katechetom i księżom za wychowanie i przygotowanie do uroczystości, 
a przede wszystkim Panu Bogu za to, że ich prowadził i strzegł przez wszystkie 
lata aż do dnia konfirmacji. Każdy z nich otrzymał w prezencie od Parafii świadec-
two, ze specjalnie wybranym wersetem biblijnym, a następnie duchowni udzielili 

Od prawej: ks. Alfred Borski, ks. Andrzej Czyż, 
ks. Bogdan Wawrzeczko, ks. Piotr Uciński

wszystkim Konfirmantom błogosła-
wieństwa. Prezentem był także śpiew-
nik kościelny z dedykacją i piękna czer-
wona róża od młodzieży.
 46 młodych ludzi, podczas świą-
tecznego nabożeństwa, złożyło ślubo-
wanie wierności Bogu oraz Kościoło-
wi w akcie Konfirmacji. Do młodzieży 
przemówił kurator Pan Ryszard Macu-
ra. W tym dniu również młodzi ewan-
gelicy, zgodnie z tradycją, przystąpili 
po raz pierwszy do Sakramentu Komu-
nii Świętej. Uroczysty charakter nabo-
żeństwa podkreśliła oprawa muzycz-
na, która została przygotowana przez 
zespół Dla Niego pod dyrekcją Doroty 
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Dziewczęta:
1. Dominika Adamek
2. Milena Caputa
3. Milena Dębinny
4. Tola Glajcar
5. Wiktoria Kawulok
6. Justyna Klimowska

Chłopcy:
1. Dawid Bojda
2. Witold Bożek
3. Jakub Bystroń
4. Mateusz Chmiel
5. Tobiasz Cieślar
6. Karol Górniok
7. Bartosz Grott
8. Dawid Hubczyk
9. Klaudiusz Kaleta
10. Mateusz Kłys
11. Gracjan Kukla
12. Jan Malik
13. Mateusz Mendrok
14. Łukasz Mitręga
15. Tymoteusz Mrozowski
16. Jan Niemczyk
17. Kamil Pastucha
18. Paweł Pokomeda
19. Mateusz Rucki
20. Paweł Sikora
21. Filip Stokłosa
22. Michał Suchanek
23. Filip Tomiczek
24. Kamil Wojtek

Konfirmanci 2020
7. Sandra Kozieł
8. Dominika Kożdoń
9. Karolina Kubicjus
10. Oliwia Kukla
11. Aleksandra Kusy
12. Wiktoria Lejtyman
13. Wiktoria Łukasik

14. Martyna Mendrek
15. Paulina Michalska
16. Zofia Naglik
17. Anna Niemczyk
18. Maja Pawera
19. Martyna Ryrych
20. Nadia Sosna
21. Nikola Sosna
22. Maria Wontroba

Podżorskiej. Po uroczystości wykonano pamiątkowe zdjęcia w kościele – patrz: 
ostatnia strona. 
 Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za każdego młodego człowieka, który w tym 
dniu przyrzekał wierność Panu Bogu i Kościołowi. Konfirmantom życzymy Bożego 
błogosławieństwa i wytrwałości w złożonej przysiędze.

Tekst: Joanna Kusy, zdjęcia: Ogrodzka Studio Art 
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Wieści 
chórowe

 27.06.2020 – Piękny ciepły i słoneczny dzień 
był bardzo ważnym dla całego Kościoła Ewange-
licko Augsburskiego. W tym dniu została ordyno-
wana na diakon Kościoła mgr teologii Katarzyna 
Kowalska, żona ks. Eneasza Kowalskiego, którzy 

Ordynacja diakon Katarzyny Kowalskiej
„Powierz Panu drogę swoją, Zaufaj mu, a On wszystko dobrze uczyni.” (Ps. 37,5 BW)

pełnili służbę w skoczowskiej parafii od początku sierpnia 2008 do końca sierpnia 
2011. Podczas pobytu w Skoczowie Kasia śpiewała razem z nami w chórze „Gloria”.
 Ordynacja miała odbyć się 28.03.2020, ale z powodu szerzącej się pandemii zo-
stała przesunięta. Marcową uroczystość miał uświetnić śpiew skoczowskich chó-
rzystów, którzy bardzo cieszyli się na tą służbę. Brak prób i przedłużona przerwa, 
oraz obawa przed wyjazdem spowodowały, że „Gloria” nie zaśpiewała podczas 
sobotniej ordynacji. Nie mogło jednak zabraknąć delegacji ze skoczowskiej parafii 
z  prezesem chóru Jerzym Sikorą wraz małżonką, z-cą prezesa Anną Dręczewską 
oraz proboszczem parafii ks. dr. Alfredem Borskim. Podczas składanych życzeń  pły-
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Od lewej: Jolanta i Jerzy Sikora, diak. Katarzyna Kowalska, Anna Dręczewska, ks. dr Alfred Borski

nących z głębi serca prezes Jurek powiedział do naszej drogiej Kasi: „Życzymy abyś 
Twoje dzisiejsze ślubowanie wypełniała szczerze i wytrwale każdego dnia, abyś była 
świadkiem Chrystusowej miłości w swoim postępowaniu i życiu”. Życzyliśmy  świeżo 
ordynowanej wiele Błogosławieństwa w dalszej służbie na Opolszczyźnie. Prezes 
wyraził chęć przyjazdu chóru „Gloria” do Pokoju w dogodnym i bezpiecznym termi-
nie. Ks. proboszcz  Alfred Borski –  opiekun chóru przekazał serdeczne pozdrowienia 
ze skoczowskiej parafii oraz złożył życzenia w swoim imieniu.
 Aktu ordynacji dokonał ks. bp Jerzy Samiec – Zwierzchnik Kościoła Ewangelic-
ko-Augsburskiego w Polsce, a asystentami byli diakon Wiktoria Matloch z Krakowa 
oraz ks. Eneasz Kowalski – proboszcz parafii w Pokoju. W uroczystości wzięło udział 
wielu ewangelickich duchownych oraz przedstawiciele sąsiedniej parafii rzymsko-
-katolickiej, miejscowe władze samorządowe, delegacje z pracy, parafianie z Pokoju 
i Lubieni, rodzina,  przyjaciele  i znajomi. Kasia swoje piękne i szczere kazanie zaczęła 
słowami: „Nie potrafię policzyć ile razy było mi dane stawać  na tej ambonie, pierw-
szy raz jednak czuję  jak jest ona wysoko i uginają mi się kolana”. Była to bardzo 
wzruszająca uroczystość dla wszystkich, kiedy diakon Kasia dziękowała, rodzicom, 
biskupom i księżom, którzy od najmłodszych lat uczyli i pomagali wzrastać w wierze. 
Były podziękowania dla brata, przyjaciół, kolegi ze studenckich lat.
 Podczas uroczystości ordynacji śpiewał miejscowy zespół, w którym na co dzień 
Kasia i Eneasz śpiewają i grają. Dodatkowo specjalnie na tą ważną dla tamtejszej  para-
fii uroczystość dołączyła Zofia, która zagrała na skrzypcach. Uroczyste nabożeństwo 
było na żywo transmitowane przez internet, obecna była  TVP 3 Opole oraz Radio 
Opole i Radio Doxa, które nagrywały reportaże o tym niecodziennym wydarzeniu na 
Opolszczyźnie.
 Na zakończenie uroczystości wykonano pamiątkowe zdjęcie diakon, biskupów 
i przybyłych księży przed ołtarzem tamtejszego kościoła ewangelickiego Księżnej Zo-
fii.  Po uroczystości zaproszeni goście i delegacje udały się na wyśmienity poczęstunek 
do sali należącej do parafii. Ciepłe i serdeczne spotkanie obfitowało w miłe rozmowy.  
Bardzo cieszę się, że mogłam uczestniczyć w tak ważnym dniu mojej przyjaciółki Kasi.

Tekst: Anna DręczewskaZdjęcia: Anna Dręczewska, Maksymilian Dręczewski 
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3.07.2020 – Cieszka Żółtko: spektakl pt. „Twarzą w Twarz”

10.07.2020 – Tomek Żółtko: Koncert

„Kulturalne piątki” w... Skoczowie
 W dobie pandemii koronawirusa wiele aktywności parafialnych musiało zostać 
odwołanych. W okresie wakacyjnym m. in. nie odbyły się Tygodnie Dobrej Nowiny, 
w Skoczowie, Dębowcu, Pierśćcu i Simoradzu, które organizowane były dla dzieci, 
które nie korzystały w tym czasie z innych form wypoczynku. Aby tą wakacyjno-
-pandemiczną nudę wakacyjną przynajmniej w jakimś stopniu zminimalizować, 
przy wsparciu Urzędu Miasta Skoczów oraz Urzędu Gminy Dębowiec zorganizo-
waliśmy cykl o nazwie „Kulturalne piątki”. Trzy pierwsze piątki dedykowane były 
raczej starszym odbiorcom (przedstawienie Cieszki Żółtko oraz dwa koncerty), na-
tomiast kolejne pomyślane były z myślą o najmłodszych. 
 Frekwencja nie była zbyt wielka – taka, powiedzmy jak na koronawirusa przysta-
ło. Na pewno mogło być więcej uczestników, tym bardziej, że kościół w Skoczowie 
daje w tym względzie dosyć duże możliwości. Z drugiej strony należy zrozumieć tych, 
którzy mieszkają w domach wielorodzinnych i wielopokoleniowych, a przy tym ktoś 
z bliskich boryka się z chorobami współistniejącymi (obecnie „modne” określenie). 
 W dalszej części prezentujemy zdjęcia z poszczególnych „Kulturalnych piąt-
ków” – by pokazać, że warto było przyjść oraz by na przyszłość zachęcić do wzię-
cia udziału w takich „przedsięwzięciach”, z których wychodzi się ubogaconym nie 
tylko kulturalnie, ale i duchowo. Tekst: ks. Alfred Borski

Zdjęcia: Jan Chwastek (większość) oraz: ks. Alfred Borski i Jerzy Sikora

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Gminy Skoczów 
w ramach konkursu dotacyjnego na rok 2020
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17.07.2020 – Robert Kasprowicz: Koncert

24.07.2020 – Teatr Eden z Krakowa: spektakl pt. „Jonasz i niezwykła ryba”

31.07.2020 – Krakowska Agencja Artyst. Galana: spektakl pt. „Przypowieść o dobroci”
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7.08.2020 – Warszawski Teatr Dobrego Serca: spektakl pt. „Kosmiczna bajka”

14.08.2020 – Warszawski Teatr Dobrego Serca: spektakl pt. „Zwierzątka z polany”
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21.08.2020 – Teatr Eden z Krakowa: spektakl pt. „Historia biblijnego Daniela”

28.08.2020 – Teatr Eden z Krakowa: spektakl pt. „Arka Noego”
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WyRóŻnIEnIE
Czteroletnia Michasia Szymczyk na 
pewno zasługuje na szczególne wy-
różnienie, bowiem razem z babcią Jolą 
i dziadkiem Jerzym Sikorą, uczestniczy-
ła we wszystkich spektaklach dla dzieci, 
w ramach tegorocznych „Kulturalnych 
piątków” w Skoczowie. Słowa uznania 
szczególnie dla Babci i Dziadka!

„Kulturalne piątki” w... Dębowcu

31.07.2020 – Krakowska Agencja Artyst. Galana: spektakl pt. „Przypowieść o dobroci”

7.08.2020 – Warszawski Teatr Dobrego Serca: spektakl pt. „Kosmiczna bajka”

Cztery z sześciu przedstawień, które odbyły się w skoczowskim kościele, udało się 
w tych samych dniach wystawić również w sali parafialnej w Dębowcu. Również 
tutaj dało się odczuć, że obawa przed koronawirusem ma duży wpływ na frekwen-
cję, ale w czasie dwóch ostatnich było już całkiem nieźle.

Zdjęcia: ks. Piotr Uciński
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Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Gminy Dębowiec 
w ramach konkursu dotacyjnego na rok 2020

14.08.2020 – Warszawski Teatr Dobrego Serca: spektakl pt. „Zwierzątka z polany”

21.08.2020 – Teatr Eden z Krakowa: spektakl pt. „Historia biblijnego Daniela”
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Pozostałe inicjatywy w czasie pandemii COVID-19

nowa parafialna strona intenetowa
 Problem braku strony internetowej opartej o współczesne technologie odczu-
walny był już od dawna. Stara strona wykonana była z wykorzystaniem języka HTML, 
z nielicznymi wstawkami CSS i jedną aplikacją SWF (Flash), umożliwiającą wirtualny 
spacer po skoczowskim kościele. Aktualizację strony, zatem nowe informacje i ma-
teriały wprowadzać mogła jedynie osoba dobrze znająca te technologie. W okre-
sie czerwiec 2019 - marzec 2020 tworzona była przez kilka osób strona „przejścio-
wa”, ale nie udało się jej na tyle dopracować, aby miała pożądaną funkcjonalność. 

 Zagrożenie wywołane pandemią koronawirusa pociągnęło za sobą ogranicze-
nia w spotykaniu się ze sobą, a oprócz tego obowiązek zakrywania ust i nosa oraz 
zachowanie tzw. dystansu społecznego, który z początku wynosił 1,5 m, a później 
został powiększony nawet do 2 m. Prawie od razu zostały narzucone ograniczenia 
w ilości osób mogących przebywać w jednym pomieszczeniu. Zostały też zamknię-
te wszystkie szkoły i uczelnie. Szczególnie dotkliwie dotknęło to również naszych 
parafii. Zawieszone zostały wszystkie spotkania, a nabożeństwa w najtrudniej-
szym okresie mogły odbywać się przy udziale zaledwie 5 wiernych. Podobnie było 
z pogrzebami – tyle tylko, że mogły odbywać się jedynie na cmentarzu. Znaleźli-
śmy się w bardzo trudnej i całkiem odmiennej rzeczywistości, z którą trzeba było 
się jakoś uporać. Obecnie mamy do czynienia ze znacznym złagodzeniem obowią-
zujących przepisów, choć liczba zachorowań utrzymuje się na wyższym poziomie, 
niż na początku pandemii. Mamy nadzieję, że razem z wynalezieniem skutecznego 
leku na COVID-19, życie – również to parafialne, kościelne – wróci do normalności. 
Warto jednak nie zapomnieć o ograniczeniach oraz o trudzie, jaki był podjęty, aby 
były one w jak najmniejszym stopniu dotkliwe. 
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Szkółki niedzielne
Pierwsza szkółka niedzielna online przy-
gotowana przez panie z naszej parafii zo-
stała zamieszczona w serwisie YouTube 
22.03.br. Przygotowały je panie: Lucyna 
Raszka (8 razy) i Małgorzata Pszczółka (7). 
Później dołączyli do nich (alfabetycznie): 
Jakub Barański (1), Natalia Bystroń (1), 
Jolanta Chmiel (2), Marcelina Chmiel (1), 
Tomasz Chmiel (2), Natalia Cieślar (4), 

Dawid Cieślar (2), Aneta Haduch (1), Katarzyna Pastucha (1), Justyna Polok (1), 
Renata Wojnar (3). W ten sposób zostało przygotowanych 14 szkółek niedziel-
nych, które opracowane były przez zespoły: ze Skoczowa – 8 szkółek, z Dębowca 
– 4 i z Pierśćca – 2. Wszystkie szkółki można znaleźć i obejrzeć na naszej stronie 
internetowej w menu: Media | Dla dzieci online – zakładka: Szkółki niedzielne.

W związku z pojawieniem się korona-
wirusa i wszystkich ograniczeń z tym 
związanych, pojawiła się pilna potrzeba 
wykonania nowej strony, która na bie-
żąco informowałaby m.in. o bieżącej 
sytuacji i jej wpływie na życie naszego 
Kościoła i parafii. W ciągu niespełna 
trzech tygodni powstała nowa, obecna 
strona internetowa, która wykonana 
została przez proboszcza, ks. Alfreda 
Borskiego. Pierwsza odsłona miała miejsce 12.04.2020 r. – czyli 
w pierwsze święto Zmartwychwstania Pańskiego. Od tej pory 
weszło na nią ponad 12 tys. odwiedzających (średnio ok. 2.000 
na miesiąc) – patrz powyżej: statystyka z niedzieli 20.09.2020. 
 Oprócz normalnej funkcjonalności, którą może zobaczyć 
każdy internauta, dla osób upoważnionych  (po zalogowa-
niu się) udostępnione są dodatkowe informacje, które stale 
są uzupełniane i poszerzane. Oznacza to, że np. członko-
wie rady parafialnej mają wgląd w dokumentację dotyczącą 
konkretnych posiedzeń, a kościelni i organiści mogą się do-
wiedzieć, jakie pieśni będą śpiewane na konkretnym nabo-
żeństwie. Są też instrukcje dotyczące konkretnych działań 
dla pracowników kancelarii parafialnej oraz duchownych.
Strona znajduje się pod adresem: skoczow.luteranie.pl, 
gdzie można znaleźć m.in. wszystkie materiały przedsta-
wione w dalszej części tego artykułu.
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Lekcje religii
Interesującą formę dotarcia z prawdami 
biblijnymi do dzieci opracowała pastorowa 
Aniela z ks. Bogdanem Wawrzeczko. Wyko-
rzystując kukiełki, które przedstawiają kon-
kretny temat, nagrali 19 filmików o długo-
ści 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.

„Fućkowe opowieści”
To inicjatywa, której autorką i główną wy-
konawczynią jest Cieszka Żółtko. Od 3.04. 
do 12.09.br. nagrała 78 filmików o długości 
od 4 do kilkunastu minut, w których pro-
wadzi dialog z pacynką (lalka nakładana na 
dłoń) o imieniu „Fuciek”. „Akcja” każdego 
filmiku rozpoczyna się od rozmowy z Fuć-

Lekcje konfirmacyjne – na youTube
Serwis YouTube, w którym można zamiesz-
czać różnego rodzaju „filmiki”, wykorzy-
stał do pracy ze swoją grupą konfirmantów 
ks. Bogdan Wawrzeczko. W ten sposób 
udostępnił trzy nagrania (jedno 7 minuto-
we i dwa po 14 minut), w czasie których po-
ruszał aktualnie przerabiane tematy z kon-
firmantami – w tym przypadku wyznania 

kiem, która porusza konkretny problem z naszego życia, po czym Cieszka opowia-
da jakąś bajkę albo historię, która ten problem w prosty sposób wyjaśnia.
 Cieszka nie jest jako tako związana z naszą parafią, choć jest tutaj dobrze znana 
z działalności teatralnej, którą prowadzi. Aby zachęcić dzieci ze skoczowskiej para-
fii do oglądania „Fućkowych opowieści”, specjalnie nagrała jeden filmik, w którym 
Fuciek osobiście przekazuje takie zaproszenie. 
 Wszystkie „opowieści” można znaleźć i obejrzeć na naszej stronie interneto-
wej w menu: Media | Dla dzieci online – zakładka: Fućkowe opowieści.

wiary. Do komunikacji z konfirmantami wykorzystywał również platformę Discord.
Wszystkie lekcje konfirmacyjne można znaleźć i obejrzeć na naszej stronie inter-
netowej w menu: Media | Dla młodzieży online – zakładka: nauki konfirmacyjne.
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Lekcje konfirmacyjne – na ZOOM
Ks. Alfred Borski do pracy z konfirman-
tami wykorzystywał platformę ZOOM 
umożliwiającą przeprowadzanie wideo-
konferencji. Wszyscy uczniowie mieli obo-
wiązek korzystania z kamerki oraz z mikro-
fonu i słuchawek/głośniczków, co ułatwiało 
komunikację oraz usprawniało przeprowa-

Młodzieżówka
 ...a nie spotkanie młodzieży, bo w salce 
(w „studio”) były jedynie osoby prowadzą-
ce młodzieżówkę online oraz te z obsługi 
technicznej, które nagrywały to niezwykłe 
przedsięwzięcie. Pomysł zrodził się w prze-
strzeni międzyparafialnej, dlatego nazwa 
spotkania „wSkoczCie” z jednej strony ma 

dzenie zajęć. W każdej chwili można było któregokolwiek z uczestników zajęć po-
prosić o wypowiedzenie się w omawianej sprawie. Do sprawdzania zadań wyko-
rzystywana była platforma Classroom. Zaś na bieżąco do komunikowania się tak 
z konfirmantami, jak również z ich rodzicami wykorzystywane były SMSy i maile.

zachęcać do uczestnictwa za pośrednictwem serwisu YouTube (wskoczcie, wpad-
nijcie na młodzieżówkę), z drugiej zaś informuje o tym, że to inicjatywa 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.
 W prowadzenie spotkań zaangażowali się (alfabetycznie) z Cieszyna: Weronika 
Chodara, Maria Chudecka, Marta Cienciała, Rafał Gabryś, Andrzej Kaczmarczyk, 
Mateusz Malina, Paulina Panek, Jan Walica; ze Skoczowa: Kornelia Arndt, Jakub 
Barański, Samuel Czyż, Justyna Godawska, Jan Jankowski, Estera Witoszek oraz: 
Piotr Glajcar (Dzięgielów), Michał Kasztura (gitarzysta CME), Tomasz Szalbot (Wi-
sła-Malinka). Słowo Boże głosili: mgr teol. Mateusz Mendroch (Skoczów/Cieszyn), 
ks. Marek Michalik (Wisła-Czarne). Nad transmisją czuwali: Marek Bożek, Mateusz 
Gwóźdź, Mateusz Kucz, Szymon Pszczółka, Mateusz Sikora, Kamil Sudoł.
 Jedna z czterech młodzieżówek „wSkoczCie” miała charakter międzynarodo-
wy i była tłumaczona na język angielski przez Dominikę Sztwiertnia. Oprócz tego 
powstała jeszcze jedna młodzieżówka o charakterze całkowicie „lokalnym” na-
grana przez młodzież skoczowską. 
 Wszystkie młodzieżówki można znaleźć i obejrzeć na naszej stronie interneto-
wej w menu: Media | Dla młodzieży online – zakładka: Dla młodzieży.
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Dla Kół Pań online
W miesięcznych spotkaniach Koła Pań 
w Skoczowie uczestniczy prawie setka 
kobiet – nie tylko z naszej parafii. Oprócz 
tego mamy takie spotkania w Dębowcu, 
Pierśćcu i Simoradzu. To właśnie z myślą 
o wszystkich paniach, a szczególnie dla 
tych skoczowkich, Ilona Hajewska przygo-
towała do zamieszczenia dwa swoje wykła-

Tydzień Ewangelizacyjny online
nie jest przedsięwzięciem zrealizowanym 
w ramach naszej parafii, ale jest wydarze-
niem popieranym i wspomaganym. Aby 
ułatwić naszym parafianom uczestnictwo 
w całym programie tegorocznego TE, na 
naszej stronie internetową w menu Coś 
dla duszy... | TE Dzięgielów 2020 online za-

dy w  serwisie YouTube. Pierwszy z nich trwa 27 minut, a drugi prawie 50. Oba są 
w wersji tylko audio (jedynie sam dźwięk).
Wykłady można znaleźć i wysłuchać na naszej stronie internetowej w menu:
Media | Koła Pań online – zakładka: Wykłady Ilony Hajewskiej.

mieszczono linki do wszystkich wykładów, ewangelizacji i innych punków progra-
mu tegorocznego Tygodnia Ewangelizacyjnego. 

nabożeństwa online
już od kilku lat są stałym łącznikiem z tymi pa-
rafianami, którzy nie mogą przychodzić do ko-
ścioła albo z tymi osobami, które nie mieszkają 
w pobliżu Skoczowa. W dobie pandemii oka-
zały się być nieodzowne – szczególnie w okre-
sie, gdy liczba uczestników nabożeństw była 
zredukowana do zaledwie pięciu. 

 W tym najtrudniejszym okresie swoim śpiewem służyli (alfabetycznie): Agniesz-
ka Borski, Jolanta Caputa, Anna Dręczewska, Aniela i Jerzy Fender, Anita Koko-
szewska-Dzida, Anastazja Krehut, Mateusz Kucz, Weronika Kusy, Paulina Panek, 
Jolanta i Jerzy Sikora, Mariola Sułkowska. W pieśniach akompaniowała na orga-
nach Dorota Podżorska.  
 W czasie nabożeństw młodzieżowych i misyjnych aktywni byli: Jakub Barań-
ski, Justyna Godawska, Robert Godawski, Paulina Panek, Dawid Podżorski, Marek 
Pszczółka, Damian Rusin, Małgorzata i Marek Rymorz, Estera Witoszek, Aniela 
Wawrzeczko, Michał Wawrzeczko, Emilia Żwak, Marta Żwak. 
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 Nad transmisją czuwali: Maksymilian Dręczewski, Mateusz Kucz, Dawid Pod-
żorski, Mateusz Sikora, Szymon Pszczółka.
 Po złagodzeniu zasad uczestniczenia w nabożeństwach (w naszym kościele 
w Skoczowie od 7.06. – czyli od pamiątki poświęcenia kościoła), wrócono do na-
bożeństw ze spowiedzią i Komunią Świętą. Zmieniła się forma dystrybucji Sakra-
mentu: opłatek podaje się jedynie na rękę (w filiałach wierni biorą go ze specjalnej 
„tacki”), a wino każdy otrzymuje w osobnym małym „kielichu”. 
 Nabożeństwa od 29 marca 2020 można znaleźć i obejrzeć na naszej stronie 
internetowej w menu: Media | nabożeństwa online.

Posiedzenia Rady Parafialnej
tak jak wszystkie inne spotkania nie mogły 
się odbywać w sali parafialnej, choć – po-
dobnie jak zajęcia z konfirmantami – mogły 
się odbywać za pośrednictwem platformy 
ZOOM. Na 28 członków Rady, tylko jedna 

osoba nie miała odpowiednich warunków do włączenia się w takie nietypowe „te-
le-posiedzenie”. Uczestnictwo pozostałych osób – tak jak w normalnych warun-
kach – uzależnione było od zmiany w pracy  albo od tego, czy nie wiąże się ona 
z dalszymi wyjazdami. 
 Jedną z podjętych w tym okresie uchwał przez Radę Parafialną PEA w Skoczo-
wie (z dnia 3.06.2020) była: „W związku z wystąpieniem na terenie Ewangelickie-
go Domu Opieki “Ostoja Pokoju” w Bytomiu-Miechowicach przypadków zakażenia 
koronawirusem, przekazać na konto EDO darowiznę na zakup potrzebnego sprzętu 
i środków w wysokości 2.000,- zł.”
 Jeżeli zdarzyło się, że jakieś przedsięwzięcie nie zostało tutaj wspomniane albo 
że ktoś zaangażowany w którymś z tych przedsięwzięć nie został tutaj wymienio-
ny z imienia i nazwiska, a powinien być – serdecznie przepraszam. W tym wielkim 
natłoku informacji i wielu różnych aktywności mogło się zdarzyć, że czyjaś oso-
ba  nie została dostrzeżona. Zdaję sobie bowiem sprawę z tego, że w tym czasie 
z wielkim wysiłkiem pracowało jeszcze kilku katechetów, którzy z powodzeniem 
wykorzystywali swoje wypracowane metody nauczania. Tak samo, jak z pewno-
ścią były takie osoby, które angażowały się być może na mniejszą skalę, co nie 
znaczy, że mniej skutecznie czy mniej potrzebnie. 
 Niemniej jednak pragnę w tym miejscu bardzo serdecznie podziękować tym 
wszystkim, którzy nie szczędzili sił, służyli swoimi talentami i umiejętnościami, aby 
skutki pandemii – w znaczeniu izolacji, braku możliwości zgromadzania się, braku 
społeczności w modlitwie i braku możliwości posilania się Słowem Bożym i Sakra-
mentem Ołtarza – nie były tak dotkliwe. Dziękuję przede wszystkim Panu Bogu za 
cały ten sztab ludzi oraz za ich dary i talenty, i za to, że daje nam wszystkim możli-
wości, by je rozwijać i nimi się dzielić. 

ks. dr Alfred Borski – proboszcz
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Głos ma
młodzież

Obóz młodzieży w Starym Borku k. Grzybowa
 Wakacje to czas obozów, kolonii i wypoczynku. W tym roku niestety wiele wy-
jazdów musiało zostać odwołanych. Dzięki mocy modlitwy obóz młodzieżowy 
w Starym Borku (koło Grzybowa) organizowany przez naszą skoczowską parafię 
oraz przez parafię w Pszczynie na szczęście mógł się odbyć.
 Te wspólne 10 dni (od 4 do 14 sierpnia) rozpoczęła jedenastogodzinna podróż 
pociągiem. Po dotarciu na miejsce mieliśmy okazję usiąść do pierwszego wspól-
nego posiłku, jakim było śniadanie. Później dzień toczył się  już według naszego 
codziennego planu. 
 Najpierw był „cichy czas”, czyli chwila na czytanie Biblii oraz rozmowę sam na 
sam z Panem Bogiem. Pół godziny później mieliśmy 45 minut społeczności porannej, 
a następnie tak zwany czas przedpołudniowy - trzy godziny pełne gier planszowych, 
meczów siatkówki, warsztatów artystycznych i wielu innych zajęć. Po obiedzie odby-
wało się w zasadzie wszystko to co przed, ale zamiast artystycznych, były warsztaty 
muzyczne, na których śpiewaliśmy piosenki z filmów Disneya. Po tak zwanej wiycze-
rzy (kolacji) miał miejsce jeden z najbardziej wartościowych momentów w ciągu dnia 
– społeczność wieczorna. Polegała ona na uwielbianiu naszego wspaniałego Ojca, 
słuchaniu o Nim i wspólnym modleniu się. Po spotkaniu był czas na gry świetlicowe, 



Informator Parafialny nr 138 (2-3 kw./2020) – kwiecień-wrzesień 2020 49

tańczenie Just Dance lub po prostu na spędza-
nie czasu razem.
 Czasami nasz plan dnia ulegał zmianom. 
Na przykład 6 sierpnia po śniadaniu wybra-
liśmy się na całodniową wycieczkę. Byliśmy 
przy ruinach kościoła w Trzęsaczu, na Alei 
Gwiazd i molo w Międzyzdrojach. Mieliśmy 
okazję wspiąć się na latarnię morską (liczącą 
306 schodów!) w Świnoujściu, a pod koniec 
naszej przygody, poszliśmy na krótki spa-
cer wokół Jeziora Turkusowego. 10 sierpnia 
mogliśmy poczuć się jak bohaterowie filmu 
„Titanic” stojąc na dziobie statku, którym 
płynęliśmy 45 minutowy rejs. Jako że prze-
bywaliśmy nad morzem, nie mogliśmy prze-
gapić kąpieli w naszym polskim Bałtyku, więc 
wybraliśmy się kilka razy na plażę. 
 Czas, który spędziliśmy na obozie był na-
prawdę cenny i wartościowy. Przede wszyst-
kim dlatego, że łączyła nas miłość do Pana 
Boga. Nie wstydziliśmy się o Nim rozmawiać 
między sobą i chętnie wspólnie zbieraliśmy 
się do modlitwy. Na codziennych społeczno-
ściach poruszaliśmy bardzo ważne tematy – 
mówiliśmy m.in. o samoocenie, o przebacza-
niu, o prawdziwej przyjaźni. Za najcenniejsze 
uważam, że wszyscy siebie nawzajem prze-
mienialiśmy i nawracaliśmy, uczyliśmy się sil-
nie wierzyć i potrafiliśmy się przed sobą otwo-
rzyć, odkrywaliśmy swoje nowe talenty oraz 
to, do czego w Kościele jesteśmy przez Boga 
powołani. To były naprawdę niesamowite dni.

Tekst: Milena Dębinny
Zdjęcia: Mateusz Sikora
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Kącik
dla dzieci

 W tym roku, już po raz trzeci, jak za-
wsze w tygodniu po Dzięgielowie, chcie-
liśmy zorganizować Igrzyska Dziecięce 
w Skoczowie. Ale w tym roku, nic nie 
było jak zawsze.
 Od marca zastanawialiśmy się, co 
robić? Czy warto w ogóle zawracać so-
bie głowę Kids Games? Doszliśmy do 
przekonania, że o wiele łatwiej jest coś 
przygotować i w razie czego odwołać, 
niż nie robić nic, a potem nie być goto-
wym i nie móc działać, nawet jeśli była-
by taka możliwość.  Cały czas Pan Bóg 
nas zachęcał, popychał, otwierał kolej-
ne drzwi, czynił cuda. Wiedzieliśmy, że 
to jest Jego dzieło i On poprowadzi je od 
początku do końca i tak też się stało.
 Od maja na zoom mieliśmy co tydzień 
przygotowania z młodymi wolontariu-
szami, gdzie przerabialiśmy lekcje bi-
blijne, dyskutowaliśmy i modliliśmy się. 
W czerwcu w czasie tygodnia zapisów 
zgłosiło się ponad 150 dzieci i mieliśmy 
do dyspozycji prawie 60 wolontariuszy. 
Udało nam się zorganizować dwie bazy: 
w szkole przy ul. Morcinka i w Pogórzu. 
Obie lokalizacje zgłosiliśmy do Kurato-

Igrzyska dziecięce Kids Games 2020
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rium jako półkolonie, 
zgodnie z przepisa-
mi. Ze względu na 
pandemię musieli-
śmy mieć mniejsze 
grupy i dodatkowo 
opiekę medyczną w 
każdym miejscu. Pan 
Bóg zatroszczył się o 
właściwą liczbę wy-
chowawców (gdy ktoś dostał kwarantannę w tym samym czasie zgłaszał się ktoś 
inny chętny). Dał nam pielęgniarki na każdy dzień. Otrzymaliśmy dotację z Gminy 
Skoczów na realizację tego zadania. Finansowo wsparły nas również zbory współ-
organizujące Igrzyska oraz część rodziców wpłacających dużo więcej niż wynosiło 
wpisowe. Dzięki zabezpieczeniu finansowemu, dzieci miały poczęstunek i napoje 
każdego dnia. Na początku wszyscy dostali piękne sportowe koszulki a na koniec 
medale, worki i wspaniałe książki. Pieniądze przeznaczono również na zakup ma-
teriałów do zajęć plastycznych, zakup lub wynajem sprzętu sportowego, wstępy 
na basen oraz montaż ceremonii zakończenia na youtube.
 I tak przez pięć dni w czternastu grupach prowadzonych przez trenerów, pasjo-
natów, nauczycieli dzieciaki trenowały: piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę, ba-
sen, biegi (również z przeszkodami), tańce. Dla tych mniej ruchowych były skauty, 
zajęcia plastyczne oraz gry i zabawy. Ruch i czas z rówieśnikami w tym roku stano-
wiły szczególną atrakcję po kilkumiesięcznej izolacji.
 Jednak dla nas organizatorów, najważniejsza była druga część zajęć – zajęcia 
profilaktyczne. To wtedy właśnie mogliśmy dzielić się Słowem Bożym. Dzieci po-
znawały historię Józefa i prawdy, że: 
• Bóg daje nam siłę,
• warto wybierać dobro,
• jesteśmy arcydziełem Bożym,
• przebaczenie daje “turbosiłę”,
• na koniec czeka nas świętowanie.
Te zajęcia prowadzone były 
przez wolontariuszy, w dużej 
mierze – młodych ludzi. Oni pro-
wadzili zabawy integracyjne, 
opowiadali historie i prowoko-
wali dyskusje, na koniec wspól-
nie się modlili. Zasiewali dobre 
ziarno, które, wierzymy, wyda 
obfity owoc dla Bożej Chwały, 
a nam ku zbudowaniu.

Od lewej: ks. Przemysław Guzior, Andrzej Pilch, Ewa 
Stanna, Tomasz Błażowski, ks. Bogdan Wawrzeczko
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 Jesteśmy wdzięczni wszystkim wolontariuszom za ogromne zaangażowanie, 
ich umiejętności, pasje, cierpliwość, wyzwania których się podjęli, wiarę i zaufanie 
Bogu, że pomoże i ochroni. Wspaniałe było to, że wielu naszych parafian zaanga-
żowało się jako trenerzy, wychowawcy, pomocnicy. Najmłodsza parafianka miała 
13 lat a najstarszy wolontariusz 60. Dziękujemy wszystkim babciom i dziadkom, 
którzy przyprowadzali i odbierali dzieci z zajęć. Dziękujemy wszystkim firmom, 
które nas wsparły (piekarnie, księgarnie, sklepy).
 Podziwiamy i uczymy się tolerancji, szacunku, miłości i otwartości, patrząc na 
księży i ludzi z różnych skoczowskich zborów współorganizujących imprezę. I do-
ceniamy również ogromne wsparcie Gminy i jej pracowników. A najbardziej jeste-
śmy wdzięczni Bogu za tą, chyba jedyną w wakacje, imprezę dla dzieci.

Tekst: Ewa Stanna 

Księgi 
parafialne

Chrzty
 14.03.2020 Amelia Chmiel Skoczów, ul. Łęgowa
 29.03.2020 Antoni Tomasz Topoliński Hażlach, ul. Jastrzębska 
 29.03.2020 Martyna Emilia Górniok Dębowiec, ul. Ogrodowa
 12.05.2020 Cezary Robert Mikołajek Cieszyn ul. Łączna 
 22.05.2020 Nikodem Lewicki Skoczów, ul. Targowa
 22.05.2020 Krzesimir Jonszta Pogórze, ul. Wąska
 21.06.2020 Michał Biliński Iskrzyczyn, ul. Wiejska
 5.07.2020 Julia Sobota Skoczów, ul. Górny Bór 
 5.07.2020 Nikodem Zdzisław Ogrodzki Skoczów, ul. Rzeczna
 11.07.2020 Diana Augustyna Ucińska Dębowiec, ul. Cieszyńska
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Józef Błażej Wontroba

Julia Cywka Martyna Emilia Górniok

 19.07.2020 Wiktor Musiał Ruda Śląska (Wilamowice)
 26.07.2020 Antonina Zoja Sosna Kiczyce, ul. Wesoła
 26.07.2020 Józef Błażej Wontroba Skoczów, ul. Stalmacha
 26.07.2020 Emilia Kufeld Wieliczka (Pierściec) 
 9.08.2020 Wojciech Kozieł Dębowiec, ul. Żniwna
 9.08.2020 Filip Antos Skoczów, ul. Klonowa
 9.08.2020 Julia Cywka Skoczów, ul. Górecka
 16.08.2020 Emilia Hejnowicz Simoradz, ul. Urocza
 16.08.2020 Aniela Kowalska Wrocław
 23.08.2020 Bartłomiej Nowak Skoczów, ul. Wiślańska
30.08.2020 Maja Maria Sikora Dębowiec, ul. Herstówki
30.08.2020 Łukasz Mariusz Fryda Iskrzyczyn, ul. Łagodna
30.08.2020 Wiktoria Anna Fryda Iskrzyczyn, ul. Łagodna

Aniela Kowalska

Łukasz Mariusz FrydaWiktoria Anna Fryda

Pogrzeby (wg daty śmierci)
 8.03.2020 śp. Aniela Cieślar z d. Giel 91 lat  Skoczów, ul. Osiedlowa
 9.03.2020 śp. Ludwik Kojma 86 lat Skoczów, ul. Górny Bór
 22.03.2020 śp. Ilza Jaworek z d. Hławiczka 79 lat Skoczów, ul. Morcinka 
 23.03.2020 śp. Gustaw Boruta 83 lata Skoczów, ul. Wislicka
 28.03.2020 sp. Jerzy Nawrocki 73 lata Skoczów, ul. Wiślańska
 28.03.2020 śp. Anna Szczurek z d. Malik 86 lat Skoczów, ul. Wiślicka
 3.04.2020 śp. Małgorzata Cymorek z d. Kukla 94 lata Kiczyce, ul. Graniczna
 7.04.2020 śp. Robert Zawisza 80 lat Harbutowice, ul. Artystów
 11.04.2020 śp. Rudolf Chwastek 85 lat Skoczów, ul. Bielska

Zdjęcie ochrzczonego dziecka prosimy 
przesłać mailem na adres Probosz-
cza, a przy zgłaszaniu chrztu należy 
podpisać stosowne zezwolenie na 

zamieszczenie zdjęcia w informatorze 
parafialnym (RODO). Od następnego 
numeru będzie również możliwość za-

mieszczania zdjęć jednorocznych dzieci 
– gdy roczek odbędzie się w kościele.
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 17.04.2020 śp. Paweł Lipsa 90 lat Dębowiec, ul. Herstówki
 20.04.2020 śp. Stanisława Cywka z d. Kadys 87 lat Skoczów, ul. Katowicka
 20.04.2020 śp. Zygmunt Kochutek 76 lat Skoczów, ul. Osiedlowa
 21.04.2020 śp. Anna Gabryś z d. Zmełty 77 lat Simoradz, ul. Podlesie
 22.04.2020 śp. Piotr Handzlik 79 lat Skoczów, ul. Mennicza
 25.04.2020 śp. Marta Broda z d. Chrapek 90 lat Międzyświeć, ul. Rogowa
 5.05.2020 śp. Anna Marek z d. Cieślar 83 lata Jastrzębie Zdrój
 18.05.2020 sp. Piotr Lapczyk 58 lat Pierściec, ul. Skowronkowa
 28.05.2020 śp. Anna Przewłocka z d. Smelik 80 lat Iskrzyczyn, ul. Stroma 
 5.06.2020 śp. Józef Pinkas 72 lata Skoczów, ul. Morcinka
 15.06.2020 śp. Helena Krużołek z d. Guznar 87 lat Łaczka, ul. Cesarska
 1.07.2020 śp. Helena Gabzdyl z d. Pilch 88 lat Goleszów, ul. Osiedlowa
 7.07.2020 śp. Józef Byrt 72 lata Harbutowice, ul. Fiołkowa
 17.07.2020 śp. Julia Troszok 
 21.07.2020 śp. Irena Wojnar z d. Jedz 82 lata Dębowiec, ul. Katowicka
 22.07.2020 śp. Bogumiła Lorek z d. Sołbut 81 lat Skoczów, ul. Dolny Bór
 23.07.2020 śp. Tadeusz Szczurek 69 lat (pogrzeb z Cieszyna)
 30.07.2020 śp. Helena Maly z d. Fober 88 lat Skoczów, ul. Powstańców Śl.
 8.08.2020 śp. Bogdan Zdonek 59 lat Górki Wielkie
 9.08.2020 śp. Roman Stebel 64 lata Skoczów, ul. Górecka
 20.08.2020 śp. Piotr Brudny 70 lat Jaworze, ul. Agrestowa
 27.08.2020 śp. Marian Zręczycki 72 lata Skoczów, ul. Targowa 

śp. Rudolf Chwastek

śp. Helena Mały śp. Anna Szczurek

śp. Zygmunt Kochutek śp. Paweł Lipsaśp. Małgorzata Cymorek

śp. Józef Pinkas

Zdjęcie osoby zmarłej 
prosimy przesłać mailem 
na adres Proboszcza lub 

przynieść do kancelarii pa-
rafialnej, a przy zgłaszaniu 
pogrzebu należy podpisać 
stosowne zezwolenie na 

zamieszczenie zdjęcia 
w informa torze  

parafialnym (RODO). 
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Śluby:
16.08.2020  Anna Wojnar i Artur Kaleta Skoczów

Monika Cholewa
Przemysław Gruszczyk
Skoczów – 29.08.2020

 Gloria Gatner
Krzysztof Berek

Skoczów – 8.08.2020

 Anna Hussarek 
Wojciech Pachuła

Skoczów – 20.06.2020

Zdjęcie ślubne, pokazujące młodą parę 
min. do bioder (jak na zamieszczonych 

zdjęciach), prosimy przesłać mailem 
na adres Proboszcza, a wcześniej 

(przy zgłaszaniu ślubu) należy podpi-
sać stosowne zezwolenie w księdze 

„Zgłoszenie ślubu” na zamieszczenie 
zdjęcia w informatorze (RODO). 

Materiały do nowego numeru 
Informatora Parafialnego prosimy 

nadsyłać na adres mailowy: 
alfred.borski@luteranie.pl
w terminie do 30.11.2020 r.

Następny numer ukaże się na po-
czątku grudnia i będzie poświęco-
ny przeprowadzonym remontom 

w naszej parafii w roku 2020.
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Spotkania
parafialne

  Telefon: Komórka: E-mail:
Proboszcz  ks. dr Alfred Borski 33 853 34 91 w. 22  692 540 345 alfred.borski@luteranie.pl
Wikariusz  ks. Bogdan Wawrzeczko  33 853 34 91 w. 24 796 535 590  bogdan.wawrzeczko@luteranie.pl
Wikariusz  ks. Piotr Uciński 33 853 34 91  693 870 718  piotr.ucinski@luteranie.pl
Emeryt ks. Andrzej Czyż  33 853 03 89 

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

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Skoczowie
43-430 Skoczów, ul. Z.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

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   ok. 9:00 -  10:00 i od ok. 11:00 - 11:30
w święta                       przed i po nabożeństwie

GODZIny BIBLIJnE
Dębowiec  poniedziałek  17:00
Pierściec  środa  16:30
Skoczów  czwartek  17:00
Simoradz  2 i 4 piątek  18:30

SZKóŁKI nIEDZIELnE
w czasie niedzielnych nabożeństw

Skoczów  8:00 gr. starsza  i   10:00 gr. młodsza
Pierściec  10:00
Dębowiec  tylko, gdy nab. jest o 10:00
Simoradz  wg planu nabożeństw

SPOTKAnIA PAŃ
Skoczów  1. środa m-ca 17:00
Dębowiec  2. środa m-ca 17:00
Simoradz  1. piątek m-ca  14:30

PRóBy CHóRóW I ZESPOŁóW:
Zespół Dzwonków  poniedziałek 18:00
Zespół „Dla niego”  wtorek  19:00
Chór mieszany „Gloria” czwartek 18:00
Chór dziecięcy „nadzieja”  sobota 9:45

SPOTKAnIA MŁODZIEŻy
Dębowiec 18+  poniedziałek  19:3o
Skoczów  sobota   18:00

 

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

Strona parafialna: 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.plW

erner Tiki Küstenm
acher
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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 przybliża. 
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
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Spow
iedź i Kom
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ięta w

 Skoczow
ie zasadniczo odbyw
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a w
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szą niedzielę m

iesiąca 
o godz. 8:00 (nab. m
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e) oraz w
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 – w
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 przypadku prosim
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unii Św
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adzą nabożeństw
a w

 O
grodzonej o godz. 8:30.
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 6.09.2020 – Konfirm
acja w

 Skoczow
ie

Konfirm
ow

anych zostało 46 m
łodych ludzi: 22 dziew

czyny i 24 chłopców


