
Informator Parafialny
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Skoczowie

Skoczów        Dębowiec        Pierściec         SimoradzSkoczów        Dębowiec        Pierściec         Simoradz

październik-grudzień 2020nr 139          (4 kw/2020)

Zd
ję

ci
e:

 W
al

te
r C

há
ve

z 
na

 U
ns

pl
as

h

A to będzie dla was znakiem: 
Znajdziecie niemowlątko 

owinięte w pieluszki 
i położone w żłobie.

Ewangelia Łukasza 2,12
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Spotkanie 
ze Słowem 
Bożym

 Jest mi bardzo miło, że mogę dziś stanąć wśród Was i uroczyście rozpocząć 
w Diecezji cieszyńskiej, coroczną akcję Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, trady-
cyjnie zwane Świecą Wigilijną. 
 Znaleźliśmy się wszyscy w niezwykle trudnym okresie dziejów, w czasie szyb-
kich i głębokich zmian. Opustoszałe ulice i szkoły, zamknięte sklepy, kina, teatry, 
muzea. Daleko idące ograniczenia w kościołach. 
 Epidemia dotkliwie pokazała, że życie i nasza rzeczywistość są bardzo kruche. 
Istnieją jednak, tak zwane siły wyższe, na które nie mamy wpływu. Jednocześnie 
otrzymaliśmy szansę na przemyślenie pewnych spraw, na podjęcie refleksji i odna-
lezienie trwalszych wartości.
 Może staniemy się wrażliwsi, może bardziej docenimy relacje z innymi osobami, 
wartość wspólnoty, swobodę poruszania się, czy poczucie bezpieczeństwa. 
 Są to sprawy niezwykle ważne w życiu każdego z nas, również w życiu ducho-
wym, które dzisiaj wpisane jest w internet i tzw. zdalne spotkania. Ufam i głębo-

Kazanie inaugurujące 21. edycję  Świecy Wigilijnej
Raduj się wielce, Córo Syjonu, 

wołaj radośnie, Córo Jeruzalem! 
Oto Król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. 
Pokorny - jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy. 

On zniszczy rydwany w Eframie i konie w Jeruzalem, 
łuk wojenny strzaska w kawałki, pokój ludom obwieści. 

Jego władztwo sięgać będzie od morza do morza, 
od brzegów rzeki aż po krańce ziemi.

Księga Zachariasza 9,9-10

bp Ryszard Bogusz
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ko wierzę, że wyjdziemy z tych szponów 
pandemii i znów będziemy blisko siebie, 
znów podamy sobie ręce, obejmiemy się 
i uściśniemy. 
 A może ten mijający rok wyciśnie na 
nas piętno odosobnienia, samotności, 
piętno nowych przyzwyczajeń? Oby nie!
 Rozpoczynamy liturgiczny czas Adwentu. Nowy Rok Kościelny. Na ustach jawią 
się słowa pieśni opartej o dzisiejszy tekst Biblijny: Córko syjońska wesel bardzo się! 
 Sceptycy zapytają: z czego mamy się radować? W obecnych czasach pandemii, 
śmierć, ból, smutek i łzy są na porządku dziennym. Zamknięci w domach, przybici 
samotnością i z perspektywą smutku w radosne święta Bożego Narodzenia.
 Życie polityczne w naszym kraju, siłą rzeczy, również nas, obywateli tej ziem-
skiej ojczyzny niepokoi. Swary, waśnie i hipokryzja rządzących wywołują u najbar-
dziej spokojnych ludzi postawę wewnętrznego buntu, a jednocześnie tęsknoty za 
czymś lepszym i nieskażonym.
 I myślę, że tą tęsknotę wypełni w nas czas Adwentu. Oto Król twój idzie do cie-
bie, sprawiedliwy On i zwycięski… pokój ludom obwieści. Jego władztwo sięgać bę-
dzie od morza do morza, od brzegów rzeki aż po krańce ziemi.
 Proroctwo Zachariasza, spisane było w czasach, kiedy nie było już królestwa 
Judy, a ziemie Izraela były tratowane przez potężne armie Persów i Aleksandra Ma-
cedońskiego. I oto prorok zapowiada króla z dynastii Dawida, który nie będzie miał 
nic wspólnego z brutalną dominacją, ani nie będzie sięgał po władzę polityczną.
  Przyjdzie, by służyć z miłością i oddać swoje życie na okup za wielu (Mk 10,45). 
Poniesie brzemię naszych grzechów i jarzmo pokornego wypełniania woli Bożej; 
i w ten sposób ustanowi królestwo Boże na ziemi. 
 Wobec Jego przedziwnej władzy ustąpią potężni i pyszni; załamie się system 
przemocy, na którym opierały się dotąd relacje między ludźmi. 
 Przekleństwo Kaina, który zabija słabszego brata, by budować własną wielkość, 
zostanie przezwyciężone przez Jezusa, który ofiarował nam swoją bezbronną miłość. 
 Pokora i łagodność Boga zapanowały w ludzkich sercach, a tym, którzy przyjęli 
Jego miłość, dała ona moc, aby się stali dziećmi Boga, braćmi i siostrami dla siebie 
nawzajem.
 Ta chęć naśladowania Jezusa w Jego miłości do ludzi, szczególnie tych najsłab-
szych, sprawiła, że czas Adwentu rozwijał zawsze te najlepsze cechy ludzkiego 
człowieczeństwa. To teraz otwieramy nasze serca dla tych, których może nie wi-
dzieliśmy na przestrzeni poprzednich dni i miesięcy, to teraz organizacje chary-
tatywne prowadzą różne zbiórki i pomocowe projekty, to w ten czas wpisała się 
również nasza Diakonia, która przed wielu laty podjęła współpracę z Caritas Pol-
ska i Prawosławną Eleos, aby wspólnie prowadzić akcję Wigilijnego Dzieła Pomocy 
Dzieciom. Apostoł Jakub w swoim liście napisał: Kto tedy umie dobrze czynić a nie 
czyni, dopuszcza się grzechu.
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 Radością napawa nas fakt możliwości ekumenicznej współpracy. Różnice w na-
uce naszych Kościołów dzielą nas liturgicznie i dogmatycznie, jednak, wobec bliź-
niego zwieramy swoje szeregi i współpracujemy na wielu płaszczyznach. Ta służba 
daje wiele satysfakcji i jest znakiem dla chrześcijan różnych konfesji, że wspólnie 
wypełniamy nakaz Chrystusowy miłości bliźniego. Miłosierdzie bowiem nie jest 
ani katolickie, ani ewangelickie, ani prawosławne. Miłosierdzie to aktywna forma 
współczucia, która wyraża się w konkretnym działaniu.
 Dzisiejszym nabożeństwem, inaugurujemy w parafii skoczowskiej dwudziestą 
pierwszą już edycję Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.
 Płomień świecy, którą zapalimy w wieczór wigilijny, płynące z niej ciepło i prze-
słanie, mają być znakiem naszej życzliwości i troski o los tych najmniejszych na-
szych braci, dzieci z rodzin rozbitych i biednych, dzieci opuszczonych i osieroco-
nych, dzieci, które wymagają pomocy.
 Chrystus powiedział: Ubogich zawsze mieć będziecie między sobą, dlatego też ap. 
Jakub mógł nauczać: Kto tedy umie dobrze czynić a nie czyni, dopuszcza się grzechu.
 Oczywiście byłoby truizmem, gdybyśmy powiedzieli, że robimy już wszystko 
dla tych, którzy potrzebują wsparcia. Robimy na miarę naszych, często skromnych 
diakonijnych możliwości. 
 Wspomnę tu heroiczną wręcz pracę Pani Dyrektor Wandy Falk, która przewo-
dzi naszej Diakonii już ponad 20 lat. Za jej pośrednictwem wspartych zostało setki 
projektów parafialnych i diecezjalnych naszego Kościoła, zorganizowano akcje po-
mocy ludziom dotkniętym klęskami żywiołowymi w kraju i za granicą, a ze szcze-
gólną pieczołowitością podchodzimy do spraw pomocy dzieciom.  
 Kościół jest także, a może przede wszystkim, Diakonią - wspólnotą ludzi wierzą-
cych i służących sobie wzajemnie w miłości. Kościół bez Diakonii, to jak człowiek  
bez serca. Gdy ono bije, człowiek żyje, gdy bić przestaje, człowiek umiera.
 W czasach pierwszych zborów chrześcijańskich, które były pod możnym wpły-
wem nauki Jezusa Chrystusa, które chłonęły świadectwo o Jego życiu, śmierci 
i zmartwychwstaniu, jakże ważną była taka wspólnota.
 Dziś chcemy ją oświecić światłem wigilijnej świecy, która ma wskazać  na praw-
dziwe światło naszego życia.
 Nie służy ona bowiem jedynie tworzeniu nastroju i dodawaniu blasku pięknie 
nakrytemu stołowi wigilijnemu. Pokazuje natomiast Jezusa Chrystusa, Emmanuela 
– Boga, który jest z nami, który jest dla ludzkości darem kochającego Ojca.
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Inauguracja Świecy Wigilijnej w Skoczowie
 Pierwszą niedzielą adwentową Kościół nasz rozpoczął czas adwentu a także 
nowy liturgiczny rok kościelny. W naszej parafii niedzielne nabożeństwo rozpoczę-
ło także kolejny 21. rok akcji „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom”, która prowa-
dzona jest wspólnie przez Diakonię Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Caritas 
Kościoła Rzymskokatolickiego oraz Eleos Kościoła Prawosławnego. Uroczystość 
tę zaszczycili swoją obecnością: bp Ryszard Bogusz - prezes Diakonii Kościoła  i za-
razem emerytowany zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej, ks. radca Marek Londzin 
- dyrektor Diakonii Diecezji Cieszyńskiej, siostra diakonisa Aniela Kawulok, a także 
przedstawiciele władz Skoczowa: burmistrz Mirosław Sitko oraz Przewodniczący 
Rady Miejskiej – Rajmund Dedio. Zaproszony ks. dziekan Ignacy Czader ze wzglę-
dów epidemiologicznych oraz nadmiaru obowiązków nie mógł przybyć na tę uro-
czystość. Nabożeństwo uświetnił swym śpiewem duet Paulina Panek (śpiew) oraz 
Jan Stebel (śpiew i pianino cyfrowe). Lektorami czytanej w liturgii Ewangelii Mate-
usza 21,1-11 oraz listu do Rzymian 13,8-12 byli Jolanta Lach oraz Wiesław Kędzior.
 Po procesjonalnym wejściu do kościoła: duchownych wraz z dziećmi niosący-
mi wigilijne świece, ks. Marek Londzin zapalił świece przed ołtarzem a proboszcz 

 Pragniemy, by światło tej świecy łączyło nas wszystkich w czynieniu dobra. Je-
zus przyszedł do nas jako małe, bezbronne dziecię i dał nam szansę na spotka-
nie Boga w drugim człowieku, szczególnie tym małym i potrzebującym wsparcia. 
A wszystko, cokolwiek uczynilibyście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie 
uczyniliście.
 Stąd też nasz apel do ludzkich serc, abyśmy nie przechodzili obojętnie obok 
wystawionych w naszych parafiach świec, ale abyśmy podjęli refleksję nad tym, 
czy chcemy pomóc jednemu z tych najmniejszych naszych braci.
 Adwent, ten szczególny czas Kościoła, wśród troski o nasze zdrowie i życie, 
przynosi z sobą pieśń radości, którą zwiastował prorok Zachariasz: Raduj się wiel-
ce, Córo Syjonu, wołaj radośnie, Córo Jeruzalem! Oto Król twój idzie do ciebie, spra-
wiedliwy i zwycięski. Amen.     Zdjęcia: Jan Chwastek
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ks. dr Alfred Borski przywitał na uroczystym nabożeństwie wszystkich obecnych 
w kościele, słuchających nabożeństwo internautów oraz nieobecną ze względów 
zdrowotnych dyrektor generalną Diakonii Wandę Falk.
 Po liturgii sprawowanej przez księży Marka Londzina i Alfreda Borskiego, kaza-
nie na podstawie tekstu z Księgi Zachariasza 9,9-10 wygłosił bp Ryszard Bogusz.  
Kaznodzieja podkreślił doniosłość akcji, która już od 20 lat przyczynia się do tego, 
że wiele dzieci może doświadczyć miłości ludzi poruszonych ideą niesienia pomo-
cy tym, kórzy mają najtrudniejsze warunki rozwoju. Właśnie dzięki zbiórkom pro-
wadzonym w ramach tej akcji, wiele dzieci z rodzin rozbitych i osieroconych mogło 
doświadczyć na wiele sposobów pomocy (np. pomoc materialna, opłacenie wypo-
czynku wakacyjnego).
 Po kazaniu pastorowa Agnieszka Borski odczytała list skierowany do wszyst-
kich obecnych, napisany przez Dyrektor Generalną Diakonii Polskiej naszego Koś-
cioła,  p. Wandę Falk. Słowa pozdrowienia w imieniu Diakonii Diecezji Cieszyńskiej 
przekazał jej dyrektor, ks. Marek Londzin. Burmistrz Skoczowa Mirosław Sitko 
w swoim wystąpieniu podkreślił, że uczestniczy w tym nabożeństwie w podwójnej 
roli – jako katolik i jako władza świecka. Burmistrz zaapelował też do wszystkich, 

Agnieszka Borski w imieniu 
dyrektor Wandy Falk

Ks. radca Marek Londzin
Dyrektor Diakonii Diec. Ciesz.

Burmistrz Mirosław Sitko
w imieniu Władz Miasta

Wiesław Kędzior Jolanta Lach Paulina Panek i Jan Stebel
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aby kupili taką wigilijną świecę, bo „za ten zakup, za te pieniądze dzieci dostaną 
jedzenie (...) kupimy im wypoczynek, którego nigdy by nie miały. Te biedne dzieci 
mogą uwierzyć przez to, że drugi człowiek może być dobry”.
 Liturgię końcową prowadził oraz Bożego błogosławieństwa udzielił ks. bp 
Ryszard Bogusz.

Tekst: Jerzy Sikora, zdjęcia: Jan Chwastek

Z kart 
historii

Zburzenie Jerozolimy
 Przed 1950 laty w życiu Narodu Wybranego rozegrał się jeden w największych 
dramatów w ich wielowiekowej historii. Wódz armii rzymskiej a późniejszy cesarz 
Tytus zdobył Jerozolimę, zburzył najświętszą dla Żydów świątynię a oni sami stali 
się narodem bez ojczyzny na długie 19 stuleci.
 Pierwsza świątynia zwana też Świątynią Salomona została zbudowana w latach 
966-959 p.n.e. w czasie panowania króla Salomona. Powstała ona na Wzgórzu 
Moria, gdzie Abraham miał złożyć w ofierze swego syna Izaaka. Budynek świątyni 
składał się z kilku pomieszczeń. Najpierw był przedsionek, następnie pomieszcze-
nie główne ze stołami, świecznikami oraz złotym ołtarzem. Na końcu zaś znajdo-
wało się Miejsce Najświętsze oddzielone od reszty świątyni specjalną kotarą, gdzie 
przechowywano Arkę Przymierza, które było miejscem kultu w czasie wędrówki 
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do Ziemi Obiecanej. W jej wnętrzu znajdowały się kamienne tablice z dziesięcio-
ma przykazaniami, które złożył tam Mojżesz pod Chorebem na Półwyspie Synaj.  
Do świątyni otoczonej kilkoma dziedzińcami przylegał zespół pałacowy. Pierwsza 
świątynia przetrwała niecałe 400 lat. Wojska króla babilońskiego Nabuchodono-
zora zniszczyły najświętsze dla Izraelitów miejsce podczas oblężenia Jerozolimy 
w 586 r. p.n.e.
 W roku 536 p.n.e. król perski Cyrus podbił Babilonię i pozwolił Żydom powró-
cić do Palestyny. Odbudowali więc Jerozolimę oraz świątynię, która jednak dale-
ko nie dorównywała swą wspaniałością zburzonej Świątyni Salomona. W Drugiej 
Świątyni pozostało Miejsce Najświętsze, oddzielone od reszty pomieszczeń grubą 
zasłoną, wykonaną z fioletowej i czerwonej purpury z wyhaftowanymi postaciami 
cherubów, ale nie było już tam kamiennych tablic, które zaginęły podczas znisz-
czenia Jerozolimy przez Babilończyków. Sama zasłona w chwili śmierci Zbawiciela 
na Krzyżu Golgoty „rozdarła się na dwoje, od góry do dołu” jak napisał św. Mate-
usz.  Do tej najświętszej części, podobnie jak kiedyś do pomieszczenia z Arką, nie 
wolno było nikomu wchodzić. Wyjątkiem był arcykapłan, który raz w roku w Świę-
to Przebłagania wchodził do środka, aby skropić to miejsce krwią z ofiary.
 Po Persach Naród Wybrany dostał się pod panowanie Syrii będącej częścią im-
perium Aleksandra Wielkiego. W II wieku p.n.e. władca Syrii Antioch IV Epifanes 
przekształcił świątynię w przybytek kultu boga Baala, którego Grecy nazywali Zeu-
sem. Posunięcie to doprowadziło do powstania żydowskiego i zdobycia w 164 r. 
p.n.e. Jerozolimy przez wojska Judy Machabeusza. Wtedy świątynia w Jerozolimie 
na nowo została poświęcona prawdziwemu Bogu Stwórcy. Wolnością narodową 
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cieszyli się Żydzi tylko 80 lat, gdy zostali pokonani w roku 63 p.n.e. przez wojska 
rzymskie, którymi dowodził Pompejusz. 
 Przed narodzeniem Zbawiciela rezydował w Jerozolimie namiestnik władców 
Rzymu Herod Wielki. Za jego panowania Jerozolima została rozbudowana a świą-
tynia częściowo rozebrana i przebudowana. Jej wielkość oraz zdobienia znacznie 
przewyższały swą wspaniałością nawet Świątynię Salomona. Prace przy świątyni 
trwały 10 lat i zostały zakończone ok. 10 r. p.n.e. a jej nazwę zmieniono na Świąty-
nię Heroda.
 W 66 r.n.e. Żydzi postanowili jeszcze raz zawalczyć o swoją niepodległość 
i podnieśli bunt przeciwko Rzymowi. Po chwilowym powstańczym sukcesie, sy-
tuacja w Judei zaczęła przybierać niekorzystny obrót. W 70 r. Legion rzymski pod 
dowództwem Tytusa - późniejszego cesarza - otoczył Jerozolimę, która została 
zdobyta. Miasto zostało zburzone a Świątynia Jerozolimska doszczętne spalona. 
Jedyną pozostałością Drugiej Świątyni są resztki muru oporowego, który podtrzy-
muje okalające mury i ściany przed zawaleniem oraz przyległy teren przed osu-
nięciem ziemi, znany jako Ściana Płaczu. Podziwiany obecnie mur był w czasach 
Zbawiciela dużo wyższy. Kolejni bowiem najeźdźcy burzyli miasto a następnie ko-
lejni władcy go odbudowywali zaś gruz powstały w ten sposób nie był usuwany 
lecz podnosił poziom okolicznych ulic. Można się o tym przekonać patrząc przez 
szybę w zadaszonej części Ściany Płaczu w odkopane na 16 m fragmenty budowli. 
Obecnie Ściana Płaczu jest najświętszym miejscem wszystkich Żydów. Pełni rolę 
synagogi pod gołym niebem, pełnym modlących się i studiujących Torę, tak samo 
jak za czasów świetności świątyni.
 W 638 r. Jerozolima została zdobyta przez Arabów i wtedy tuż obok Ściany 
Płaczu muzułmanie zbudowali na Wzgórzu Świątynnym Kopułę na Skale ze swą 
charakterystyczną pozłacaną kopułą oraz meczet Al-Aksa. 
 Po zburzeniu drugiej świątyni w Jerozolimie, Żydzi zostali wypędzeni ze swo-
jego kraju, rozproszyli się po całym świecie i stali się bezlitośnie prześladowanym 
narodem bez ojczyzny aż do 14 maja 1948 r. kiedy proklamowano niepodległość 
państwa Izrael.

Opracowanie i zdjęcie: Jerzy Sikora

Wszystkim CZYTELNIKOM, a szczególnie naszym skoczowskim 
PARAFIANOM,  z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego, życzymy  

prawdziwej radości z narodzenia Zbawiciela świata, wielu ciepłych 
i miłych chwil w gronie rodzinnym, jak również dużo zdrowia, Bożego  

błogosławieństwa oraz wszelkiej pomyślności w nowym 2021 roku

    ks. dr Alfred Borski         kurator Ryszard Macura
         ks. Bogdan Wawrzeczko  
	 	 	 	 										ks.	Piotr	Uciński	 	 	wraz	z	rodzinami
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Nasze
życie

ŻycIe parafIalne

Spotkanie pracowników Szkółek Niedzielnych
Wzorem lat ubiegłych 
4.09.2020 rozpoczę-
ły się comiesięczne 
spotkania dla osób 
prowadzących szkół-
ki niedzielne w naszej 
parafii oraz w kilku za-
przyjaźnionych para-
fiach sąsiednich. Pro-
wadzi je p. Nela Kłapa 
z Ustronia (na zdjęciu 
pierwsza z prawej). Po 
wiosennym okresie „posuchy” wywołanej pandemią koronawirusa oraz letnim 
„rozluźnieniu”, wydawało się, że spotkania będą się odbywać tak, jak w poprzed-
nich latach i że tym bardziej sprawią ożywienie na tym parafialnym polu działania. 
Nagły wzrost zachorowań oraz związane z nim i wprowadzone ograniczenia spo-
wodowały, że kolejne spotkania odbyły się jedynie przez internet. Same zaś szkół-
ki niedzielne jedynie nagrywane są przez niektóre szkółkowe „ciocie”. Podczas 
gdy w okresie wiosennym przygotowywały je zespoły ze Skoczowa, Dębowca 
i Pierśćca – co było bardzo pracochłonne i wyczerpujące, tym razem wysiłki zosta-
ły połączone. Całość koordynowana jest przez p. Nelę Kłapa, zaś materiał filmowy 
przygotowywany jest przez zespoły z kilku naszych parafii. Ostatecznie zamiesz-
czany jest na skoczowskim profilu YouTube, aby szkółki można było łatwiej zna-
leźć i polecić je na parafialnych stronach internetowych. Na skoczowskiej stronie 
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 Lekcje religii to nieodłącz-
ne zadanie Kościoła. Od czasu 
apostolskiego nakazu Jezusa 
czynimy uczniami nauczając 
wszystkiego co nam zostało 
przykazane. Reformacyjne zmia-
ny wprowadziły 500 lat temu 
nauczanie pisania i czytania dla 
wszystkich dzieci, aby mogły le-
piej poznać podstawowe praw-
dy wiary. Bardzo szybko także 
w Skoczowie funkcjonowała 
ewangelicka szkoła dla dzieci. 
Kontrreformacja przerwała to 
nauczanie i przyniosła spore 

Dzieci z „jedynki” na wycieczce w naszej Parafii

internetowej wszystkie szkółki można 
znaleźć w zakładce MEDIA | DLA DZIECI 
ONLINE. Nowe „szkółki” udostępnia-
ne są do oglądania w każdą niedzielę o 
godzinie 8:00 – ale oczywiście można je 
oglądać później. Zachęcamy wszystkich 
rodziców i dziadków do towarzyszenia 
swoim dzieciom czy wnukom w oglą-
daniu tych materiałów – co oczywiście 
będzie błogosławionym i dobrze wyko-
rzystanym czasem ze sobą.
         Tekst i zdjęcie: ks. Alfred Borski

Winieta pierwszej powakacyjnej szkółki nie-
dzielnej online, przygotowanej przez Natalię 
Cieślar i Anetę Haduch z Dębowca. Szkółka zo-
stała wyemitowana 15.11.2020 r.

Grupa uczniów z klas 1 i 2 ze Szkoły Podstawowej nr 1 
oraz katecheta Bogusław Czyż i praktykant  

– stud. teol. Damian Rusin

utrudnienia w funkcjonowaniu skoczowskiej oświaty, ale po latach w 1840 znów 
odżyła szkoła ewangelicka w skoczowskim grodzie. Nazwana Syberią, ze wzglę-
du na panujący chłód, dwuklasowa szkoła ewangelicka znajdowała się w budynku 
na Górnym Borze. Powstanie parafii przed prawie 160 laty zmieniło warunki nauki 
religii i skoczowskiej oświaty. Od 1870 dzieci ewangelickie uczyły się w pięknym 
nowym budynku zwanym dzisiaj starą szkołą. Była to do 1918 jedyna szkoła w Sko-
czowie z polskim językiem nauczania. Edukacja religijna młodych ewangelików 
skoczowskich była związana ze szkołami do 1960 roku. Władze PRL w ramach na-
rzucenia świeckości państwa zabroniły nauczania lekcji religii w budynkach szkol-
nych. Od 1990 religia powróciła do murów szkolnych dzięki czemu nasze dzieci 
i młodzież mają możliwość edukacji religijnej w ramach nauczania szkolnego. Bar-
dzo ważnym elementem tego nauczania jest także kształtowanie tożsamości wy-
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znaniowej. Dlatego w ramach zajęć z religii odwiedzamy kościół i parafię dzięki 
czemu poznajemy historię oraz rzeczywistość funkcjonowania życia parafialnego. 
Zwiedzanie kościoła, kancelarii, biblioteki parafialnej czy cmentarza to elementy 
wzbogacające informacje podawane na lekcjach. Dla dzieci wyjście poza mury 
klasy jest bardzo fajną formą edukacji przez doświadczenie. Dlatego warto wyjść 
poza mury szkolne i spotkać się z kościołem i panią kościelną, zobaczyć swoje imię 
w księdze chrztów i porozmawiać z proboszczem, wejść do biblioteki parafialnej 
i na pamiątkę zabrać nie tylko informację, że można korzystać z bogatego księgo-
zbioru ale także fajnego pluszaka.  

Tekst: Bogusław Czyż, zdjęcie: ks. Alfred Borski

czeska „dechovka” na nabożeństwie muzycznym
 Pomysł nabożeństw muzycznych zrodził się na początku roku 2020. Pierwsze 
z nich miało się odbyć 22 marca i zostać zainaugurowane przez jeden z najlepszych 
obecnie chórów ewangelickich – „Wyższobramski Chór Kameralny” z Cieszyna, 
pod dyrekcją Piotra Sikory. Pandemia i wprowadzane z powodu niej coraz bardziej 
radykalne obostrzenia sprawiły, że również kolejne występy zaproszonych chó-
rów i zespołów musiały zostać odwołane. 
 Po wakacyjnym rozluźnieniu pojawiła się jednak iskierka nadziei na chociaż 
niewielką część normalności. Na niedzielę 27.09.2020 zaplanowany był występ 
Orkiestry Dętej z Trzanowic (Czechy). Ponieważ nie tylko przepisy na to pozwa-
lały, granica była otwarta, ale zaproszeni goście też mieli wielką ochotę przyje-
chać do Skoczowa, 
nabożeństwo odbyło 
się w planowanym ter-
minie. Goście najpierw 
zagrali kilka utworów 
przed nabożeństwem, 
na placu obok kościo-
ła. W czasie nabożeń-
stwa wystąpili w kilku 
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blokach, czasem towarzysząc zborowi 
również podczas śpiewu pieśni. Kaza-
nie, w oparciu o słowa Listu do Hebraj-
czyków 10,35-39, wygłosił proboszcz 
trzanowickiej Parafii i zarazem opie-
kun orkiestry, ks. Erich Bocek. Zwrócił 
w nim uwagę na wzajemne powiąza-
nia obu parafii i podkreślił rolę ks. Je-
rzego Trzanowskiego – pieśniarza i „słowiańskiego Lutra” 
– w budowaniu wiary naszej i naszych przodków. Zachęcił 
też do wytrwałości w wierze, którą powinno się budować 
w oparciu o świadomość powtórnego przyjścia Pana Jezu-
sa. Nabożeństwo uświetnił również występ naszego Chóru 
Gloria, który pełnił rolę gospodarza tego spotkania.
 Po nabożeństwie 
wszyscy goście zos-
tali zaproszeni przez 
chórzystów Glorii na 
kawę i pyszne cia-
sta do sali chórowej. 
Oprócz wspomnień 
i rozmów, był rów-
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nież czas na przekazanie gościom upominków. Najistotniejsze jednak jest to, że była 
to kolejna okazja do wspólnego przeżywania Bożej obecności, a przy tym wzajemne 
ubogacanie się muzyką i pieśniami, które oddziaływują na nasze życie bez względu 
na granice, które ludzie sami sobie wytyczają. Forma nabożeństwa, a szczególnie wy-
stęp zaproszonych gości najwyraźniej się spodobały, co wielokrotnie było podkreśla-
ne w opiniach uczestników. A kto ewentualnie niedowierza tym, którzy byli i na żywo 
uczestniczyli w tym muzyczno-nabożeństwowym „przedsięwzięciu”, bez problemu 
może się jeszcze o tym przekonać: wystarczy odszukać na naszej stronie internetowej 
to nabożeństwo (zakładka MEDIA | NABOŻEŃSTWA ONLINE) i posłuchać. 

Tekst: ks. Alfred Borski, zdjęcia: Jan Chwastek

Ogólnoparafialne Dziękczynne Święto Żniw
 Tegoroczne Ogólnoparafialne Dzięk-
czynne Święto Żniw w Skoczowie, któ-
re odbyło się 4 października, na pewno 
było obchodzone o wiele skromniej, 
niż zazwyczaj. Powód do dziękowania 
był taki sam, albo nawet i większy – bo 
w dobie pandemii Covid-19 z pewnością 
każdy o wiele bardziej uświadamia sobie 
to, że nie wszystko jest takie oczywiste 
w naszym życiu, jakby to się wydawało. 
To, że w ostatnich latach nie brakowało 
nam pożywienia, wcale nie oznacza, że tak musi być zawsze.  
 W tym roku za dekorację ołtarza odpowiedzialni byli parafianie ze Skoczowa. 
Patrząc na zgromadzone dary mogliśmy po raz kolejny uświadomić sobie, jak Pan 
Bóg jest dobry. W wielkiej obfitości daje nam wszystko, czego potrzebujemy do 
życia – nawet bez prośby i dziękczynienia z naszej strony. Zdajemy sobie z tego 
sprawę, dlatego jesteśmy przepełnieni wdzięcznością i chcemy dziękować Bogu, 
bo naprawdę jest za co.
 Pomimo ograniczeń 
ilości uczestników, na-
bożeństwo rozpoczęło 
się od procesjonalne-
go wejścia do kościoła: 
dzieci z Biblią i chlebem, 
dzieci z koszyczkami 
z warzywami i owoca-
mi, członków rady pa-
rafialnej i duchownych. 
Po wejściu do kościoła 
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i zmówionej modlitwie, dzieci przekazały księżom główne dary: Pismo Święte i bo-
chenek świątecznego chleba oraz dary przyniesione w koszyczkach. Przed litur-
gią wstępną wszystkich przybyłych oraz internautów powitał proboszcz parafii, 
ks. dr Alfred Borski. Zaś po liturgii dzieci ze szkółki niedzielnej przedstawiły krótki 
program składający się z wierszy na święto żniw. Podstawą świątecznego rozwa-
żania wygłoszonego przez ks. Bogdana Wawrzeczko 
był fragment  Ewangelii Marka z ósmego rozdziału 
(8,2 i 6b). Nabożeństwo dodatkowo ubogaciły pieśni 
wykonane przez chórek Nadzieja oraz chór Gloria. 
 Tym razem nie były rozdawane chlebki, ani sprze-
dawane kołacze. Nie było też poczęstunku chlebem 
z masłem i miodem przygotowywanych przez chó-
rzystów Glorii. Aby dodatkowo podkreślić wymowę 
dziękczynienia za żniwa, co najmniej 9 osób (jak 
wynika ze zdjęcia grupowego) 
odpowiedziało na apel pro-
boszcza, by na nabożeństwo 
przyjść w strojach cieszyńskich. 
To taka forma podkreślenia 
związku z Ziemią Cieszyńską, 
która – dzięki Bożemu błogo-
sławieństwu – wykarmiła wie-
le pokoleń naszych przodków 
i która nadal nas karmi. 
 Dziękujemy wszystkim, któ-
rzy zaangażowali się w przy-
gotowanie Święta Żniw – tym 
którzy przygotowali ołtarz 
i równie serdecznie tym, któ-
rzy przekazali dary (w naturze 
i pieniężne), chórowi Gloria 
wraz z dyrygentem – Bolesła-
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W tym roku o przygotowanie dekoracji ołtarza na Ogólnoparafialne Dziękczynne 
Święto Żniw zad bali (od lewej): Bogusław Tyrna, Jolanta Sikora, Barbara Kaleta, 

Iwona Czudek, Marcin Czudek, Jolanta Caputa i Agnieszka Borski. 

wem Nogą, chórkowi Nadzieja wraz 
z paniami prowadzącymi – Dorotą 
Podżorską i Martą Żwak. Szczególnie 
serdecznie dziękujemy tym, którzy 
byli w strojach cieszyńskich. Mamy 
nadzieję, że za rok liczba ta się po-
dwoi, i że dzięki temu za niedługo 
skoczowskie Święto Żniw będzie ma-
gnesem przyciągającym wielu gości.

Tekst: ks. Alfred Borski
Zdjęcia: Wiesław Kędzior  

oraz 2x screen shot z transmisji

Wpisywanie danych z ksiąg metrykalnych
Na temat systemu komputerowego i prowadzonych prac, mających na celu zwięk-
szenie efektywności oddziaływania naszej Parafii (m.in. zdecydowanie większa 
rozpiętość opieki duszpasterskiej poprzez odwiedziny osób starszych i znajdują-
cych się w potrzebie, jak również jubilatów) szerzej będziemy pisali w kolejnym In-
formatorze. Tym razem informujemy tylko, że równolegle tworzony jest również 
spis danych ze wszystkich ksiąg metrykalnych, które są w posiadaniu naszej parafii. 
Chodzi o to, że gdy obecnie pojawi się potrzeba odszukania danych jakiejś osoby, 
dociera się do księgi (chrztów, konfirmantów, ślubów, pogrzebów) i tam odszuku-
je się konkretną osobę, której dane wpisywane są do odpowiedniego formularza, 
a potem drukowane. Jeżeli dane tej samej osoby będą potrzebne, powiedzmy, 
za kilka lat, to procedura będzie się powtarzać: szukanie, przepisywanie i druko-
wanie. Opisując te czynności, wykonujemy to w kilka sekund. Jednak dotarcie do 
danych niektórych osób i ostateczne wydrukowanie jakiegoś dokumentu w rze-
czywistości trwa o wiele dłużej. Dlatego należy te czynności zautomatyzować.
 Właśnie takie procedury zostały rozpoczęte w naszej parafii. Pomysł jest na-
stępujący: do bazy danych wpisujemy podstawowe informacje z poszczególnych 
ksiąg – na razie zaczęliśmy od księgi chrztów: imię i nazwisko ochrzczonej osoby 
oraz jej datę urodzin i - w tym przypadku - daty chrztu, jak również dane „lokaliza-
cyjne” zapisu: numer księgi, rok chrztu, folio oraz numer pozycji. Jeżeli ktoś będzie 
potrzebował odnaleźć swoje dane np. do sporządzanego rodowodu albo będzie 
potrzebował odpis aktu chrztu (np. do ślubu zawieranego w innej parafii), wte-
dy wystarczy odszukać tę osobę w bazie danych i na podstawie znajdujących się 
w niej informacji, szybko dotrzeć do konkretnej księgi i strony. Później będzie trze-
ba uzupełnić w bazie pozostałe dane i następnie je wydrukować. Korzyść z takiego 



Informator Parafialny nr 139 (4 kw./2020) – październik-grudzień 2020 17

larysa Habarta zdobyła 2 złote medale i 1 brązowy

rozwiązania jest taka, że bez problemu można bardzo szybko odszukać konkretną 
osobę (co znacznie wydłuża się przy poszukiwaniu danych wielu osób) i przy po-
nownej konieczności wystawienia odpisu z księgi, nie trzeba będzie koeljny raz 
tych wszystkich informacji wpisywać. 
 Odpowiedni formularz został przygotowany przez ks. Alfreda Borskiego. Podsta-
wowe dane z całej bieżącej księgi chrztów (1173 osoby, chrzty od 14.12.1997) zostały 
wpisane przez ks. Piotra Ucińskiego. W następnej kolejności wszystko wydrukowano 
do sprawdzenia. Tej pracy podjęli się państwo Jolanta i Jerzy Sikorowie. W dobie ko-
ronawirusa najlepszym rozwiązaniem jest, aby taka mozolna czynność wykonywana 

Jerzy i Jolanta Sikorowie (4.11.2020) w czasie 
korygowania danych z księgi chrztów

była przez osoby ze sobą mieszkające. 
Przez wiele godzin i co najmniej dwa dni, 
jedna osoba czytała dane z księgi chrztów, 
a druga sprawdzała, czy dane na wydru-
ku odpowiadają tym z księgi. Dzięki temu 
udało się wyeliminować błędy pisowni 
i rzeczowe. Ostatecznie poprawione dane 
trafiły do nowej bazy danych. Ks. Piotr 
pracuje z kolejną księgą, zaś państwo 
Sikorowie czekają na kolejny telefon od 
proboszcza z prośbą o sprawdzanie :-)  W

 W dniach 12-13.11.2020 
w Gliwicach odbyły się Mi-
strzostwa Śląska w pływa-
niu. W kategorii młodzieży 
w wieku 12 lat, nasza nowa 
konfirmantka (grupa 2020-
2022) – Larysa Habarta z Po-
górza, zdobyła 2 złote me-
dale na dystansie 100 i 200 
m stylem klasycznym oraz 
brązowy medal na dystansie 
100 m stylem zmiennym.
 Larysie serdecznie gratulujemy zdobytych medali i życzymy dalszych sukcesów. 
Liczymy też, że takich okazji do prezentacji jej sukcesów będzie na pewno wiele 
więcej. Równie serdecznie życzymy dobrych wyników w czasie całej nauki konfir-
macyjnej i wspaniałego finiszu zwieńczonego świadomą konfirmacją.
 A przy okazji... zwracamy się z apelem do pozostałych naszych parafian, którzy 
stawają na podium (również w innych dyscyplinach – niekoniecznie sportowych). 
Dajcie znać o sobie i swoich sukcesach! :-) Chętnie Was przedstawimy! W
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WyKOnane reMOnTy I prace 

Filiał w Pierśćcu
Naszą wycieczkę po tere-
nach parafialnych, gdzie 
się pracowało, rozpoczy-
namy od Pierśćca, od in-
westycji, którą udało się 
wykonać jeszcze w 2019 
roku, ale zapomniano się 
nią „pochwalić” na łamach 
naszego Informatora Pa-
rafialnego. Na tamtejszym 
cmentarzu wybrukowano 

 Okres pandemii sprawił, że znacznemu wyhamowaniu uległy również wszyst-
kie aktywności związane z zachowaniem i polepszeniem stanu naszych budyn-
ków (w tym również kościołów) oraz pomieszczeń parafialnych, jak również 
terenów do nich przyległych. Te najpilniejsze bieżące prace utrzymujące porzą-
dek oraz powstrzymujące zniszczenia i tak musiały zostać wykonane. Pozostałe 
wykonywano wg istniejących możliwości. W tym miejscu przedstawiamy to, co 
udało się odnotować i zarejestrować obiektywem fotograficznym. Ostatecznie 
i tak okaże się, że nie było tego aż tak mało, jakby na to wskazywała obecna sy-
tuacja. Panu Bogu dziękujemy, że nas w tym wszystkim wspierał i dawał różne 
rozwiązania i możliwości. W

główny chodnik. Inwestycja ta nie tylko poprawiła „optykę” naszej (ewangelic-
kiej) części cmentarza, ale sprawiła, że wszystko wygląda bardzo starannie i nowo-
cześnie. Do tego o wiele łatwiej jest zadbać o czystość i porządek.
 W bieżącym roku udało się wykonać następujące prace:
1. Po kilku latach od wymiany starych okien, pomalowano szpalety i odnowiono 

parapety we wszystkich oknach całego budynku (kościół i pomieszczenia pa-
rafialne). 
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Filiał w Simoradzu

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

3

3. Ze stali nierdzewnej wyko-
nano na schodach zewnętrz-
nych przed kościołem dwie 
boczne poręcze, które za-
stąpiły zniszczone poręcze 
drewniane. 

4. W środku kościoła przeprowa-
dzono renowację zabrudzo-
nych przez ogrzewanie filarów.

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

Serdecznie dziękujemy również wszystkim Panom, którzy większość prac przy ko-
ściele wykonali bezinteresownie. Dziękujemy też Paniom za złożoną ofiarę, a pani 
Marysi Pawera za zorganizowanie firanek i dopilnowanie całości. W

 22.07.2020 na cmentarzu w Simoradzu dokończona została droga dojazdowa 
do salki. Trzy lata temu został wykonany etap pierwszy, który polegał na wyko-
rytowaniu drogi i zapełnieniu jej gruzem. Teraz nadszedł czas, żeby wszystko po-
rządnie wyrównać i ubić. Na tak przygotowaną nawierzchnię położono geotkani-
nę drogową i zasypano kilkunastocentymetrową warstwą klińca.

 W przedsię-
wzięcie całym 
swoim sercem 
zaangażowali się 
panowie: Tade-
usz Bijok, Dariusz 
Małysz, Marcin 
Brojacz, Adam 
Rakus i Rajmund 
Raszyk. Dzięku-
jemy im bardzo 
za poświęcony 
czas, siły i umie-
jętności.
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31.08.2020 naprawiono oświetle-
nie zewnętrzne kościoła w Simo-
radzu. Trzeba było położyć nowy 
kabel do jednej lampy halogeno-
wej. Konieczne prace elektryczne 
wykonał p. Bogusław Klus, zaś 
prace brukarskie nieodpłatnie wy-
konał kurator Filiału, p. Rajmund 
Raszyk. Zdjęcia pokazują stan 
po położeniu kabla. Ostatecznie 
wszystko jest super wykończone. 
Dziękujemy bardzo!!! W

Filiał w Dębowcu
 Malowanie Domu Zborowego było zaplanowane dopiero w okresie jesiennym. 
Ze względu na ograniczenia związane z pandemią Covid-19, które uniemożliwiły 
przeprowadzenie różnych spotkań parafialnych, wszystkie prace malarskie wy-
konano już w czerwcu. Ponieważ mieszkanie służbowe księdza było odnowione 
w ubiegłym roku, odświeżono wszystkie pozostałe pomieszczenia. Na początku 
jednak wypełniono wszystkie szczeliny, które powstały na skutek osadzania się 
budynku. Prace wykonał nasz parafianin, p. Irek Fryda ze swoją brygadą. 

 Kolejną ważną i konieczną pracą w Dębowcu było rozebranie i zlikwidowanie 
starego grobu na cmentarzu, który znajdował się w bliskim sąsiedztwie kościoła, 
w zasadzie prawie na miejscu jednego z chodników. Już kilka lat wcześniej zrobio-
no rozeznanie, czy grób ma jeszcze swoich opiekunów. Wystawiono też stosowną 
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Parafia w Skoczowie

informację, o planowanej likwidacji grobu. Ostatecznie wszystkie prace związane 
z rozebraniem i uprzątnięciem nagrobka wykonali bezpłatnie panowie: Mirosław 
Tomiczek i Bogdan Hławiczka – za co im serdecznie w tym miejscu dziękujemy. 
Obecnie przechodzenie chodnikiem obok kościoła do innych grobów nie wiąże się 
z ryzykiem potknięcia i ewentualnego wypadku. 

 Ostatnią poważniejszą pracą w mijającym roku przy filiale w Dębowcu była na-
prawa drogi dojazdowej do kościoła. Droga ta i tak jest już w dosyć opłakanym 
stanie. Zanim jednak będzie można sfinansować nową nawierzchnię, trzeba rato-
wać starą, na ile się da. Jesienne deszcze spowodowały załamanie się w jednym 
miejscu trylinki. Naprawę trzeba było jak najszybciej wykonać, aby nie doszło do 
powstania szkody w którymś przejeżdżającym samochodzie. Chętnie i bezintere-
sownie wykonali ją panowie: Mirosław Sikora i Krzysztof Kurus – za co im ser-
decznie w tym miejscu dziękujemy. Obsunięte kostki trzeba było usunąć, wykonać 
nową podsypkę i ponownie założyć kostki. W

 Wczesną wiosną zaplanowane było 
wyrównanie terenu przy budynku para-
fialnym (przy ul. Schodowej), w którym 
mieszkają: ks. Andrzej Czyż z pastorową 
Anielą oraz pastorowa Helena Podżor-
ska z córką Dorotą – naszą organistką. 
Całość prac została bezinteresownie 
wykonana przez pana Emila Cymorka 
z Simoradza, który zorganizował i przy-
wiózł kilka ciężarówek ziemi do wyrów-
nania, a potem koparko-spychaczem to 
odpowiednio rozplantował. Panu Emilowi bardzo dziękujemy za nie małą pomoc! 
Dziękujemy również niemalże całej rodzinie śp. ks. Adama Podżorskiego: paniom 
Helenie i Dorocie, p. Dawidowi oraz ks. Marcinowi z żoną Elżbietą za ostateczne 
wyrównanie tego terenu.
 W najbliższym czasie czeka nas jeszcze na tym terenie wycinka świerku (na 
zdjęciu po prawej stronie przed blokiem), który całkowicie obumarł. W
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 Najważniejszą tegoroczną inwestycją w całej naszej parafii był remont komi-
nów i malowanie dachów na budynkach plebanii oraz starej szkoły. Kominy – jak 
widać na zdjęciu powyżej – rzeczywiście miały się już nie najlepiej. Z jednej strony 

zagrożona była ich funkcjonalność, a z drugiej również 
bezpieczeństwo osób przebywających w pobliżu tych 
budynków. Prace trwały na przełomie maja i czerw-
ca. Najpierw rozebrano naddachową część kominów 
i dokonano naprawy wewnętrznej ich części, a potem 
wymurowano i obudowano kominy cegłą klinkierową. 
Ostatecznie obudowano wszystko blachą i odpowied-
nio uszczelniono. Na kominach położono też blaszaną 
ochronę antyerozyjną. Remont przeprowadziła Firma 
X -Pol Spółka Cywilna z Górek Małych.
 Kolejnym etapem renowacji dachów było malowanie 
odpowiednią farbą podkładową, na którą nałożono od-
porną na działanie promieni słonecznych i stosunkowo 
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wysoką temperaturę farbę nawierzchniową. Ostatnio dachy były malowane pra-
wie 15 lat temu. Stąd nie powinien dziwić ich stan, który dobrze ilustruje zdjęcie 
powyżej. Malowanie przebiegało dosyć sprawnie, choć kilka dni z przelotnymi 
deszczami kilkakrotnie dezorganizowało rozpoczętą pracę. Mamy nadzieję, że 
osiągnięty efekt widoczny na zdjęciu poniżej, będzie równoznaczny z trwałością 
farby i jakością wykonania.

 Przy okazji malowania dachów na plebanii i starej szkole, udało się wykonać jesz-
cze dwie mniejsze, acz bardzo znaczące prace. Tymi samymi farbami pomalowano 
również dach budynku znajdującego się przy kościele w Simoradzu (zdjęcie poniżej). 
 Z kolei odpowiednio dopasowaną farbą do poszycia kościoła w Skoczowie i wy-
korzystując fachowców, którzy mają stosowne do tego uprawnienia wysokościo-
we, pomalowano kilka pasów blachy, która z niewiadomej przyczyny nie utrzyma-
ła na sobie farby, jak na pozostałej część dachu. Poniżej pokazano zdjęcie, które 
przedstawia fragment dachu kościoła z odpadniętą farbą – przed jego pomalowa-
niem. To samo miejsce po malowaniu zupełnienie nie byłoby widoczne. Konserwa-
cję dachów przeprowadziła firma pana Zbigniewa Dębskiego z Wadowic. W

Tekst i zdjęcia: ks. Alfred Borski

Foto: Rajm
und Raszyk
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 Mówi się, że jeżeli 
ktoś coś robi, to po-
winien to robić „z ser-
cem”. Często jednak 
spotyka się takie sytu-
acje, gdy u ludzi tego 
serca całkowicie braku-
je. Choć trudno sobie 
wyobrazić lekarza, na-
uczyciela, rzemieślnika 
czy nawet duchownego 
„bez serca”, to jednak 
dobrze wiemy, jak to 
jest, gdy tacy ludzie do 
czegoś się zabiorą. Niby 
coś tam wyjdzie, ale 
skutki nieraz są opłaka-

Duży dzwon skoczowski znowu dzwoni „z sercem”

ne. W przypadku dzwonu jest całkiem inaczej – albo bije „z sercem”, albo po pro-
stu jest bezużyteczny. Serce dzwonu to dosyć pokaźnych rozmiarów „młot”, któ-
ry uderzając o korpus dzwonu, wydobywa z niego (w zależności m.in. od wielkości 
dzwonu i warunków atmosferycznych) głos, niosący się do kilkunastu kilometrów. 
Serce takie osadzone jest na specjalnych śrubach i sworzniach, co ma zabezpie-
czyć jego sprawne funkcjonowanie. No, ale nic nie jest wieczne.
 Po ponad 30 latach od ostatniej naprawy, tych najbardziej narażonych na zuży-
cie w dzwonie części, gdzieś w okolicy marca, duży dzwon skoczowskiego kościo-
ła zamilkł. Niektórzy parafianie zorientowali się, że „dzwony jakby jakoś inaczej 
biły”, ale nie było żadnego „oficjalnego” zgłoszenia tego faktu do kancelarii czy 

któregoś z księży. Brak serca 
zauważył dopiero 21.08.br. pan 
Otek Michna, który sprawdzał 
stan drabin używanych na pod-
daszu kościoła.

Największy z trzech dzwonów skoczowskiego kościoła. W naj-
cięższym dzwonie występują też największe obciążenia i naprę-
żenia sworzni i śrub, co po kilkudziesięciu latach pracy sprawiło, 
że jego serce się urwało. Serce dzwonu to taki nietypowy duży 
„młot”, który uderza w korpus dzwonu, wydobywając z niego 
potężny głos.

Przeciwwaga serca powoduje jego płynne ruchy, przeciwdzia-
łając po części jego uszkodzeniu. Na lewym zdjęciu widać brak 
jednej śruby i drugą, znacznie poluzowaną.

Wnętrze dużego dzwonu 
bez serca i jego przeciwwagi
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 Jako pierwsi z pomocą po-
śpieszyli panowie Andrzej Cywka 
i Marcin Czudek. Po oględzinach 
i zdemontowaniu przeciwwagi 
serca dzwonu okazało się, że do 
akcji musi wkroczyć pan Julian 
Cienciała – nasz parafialny ślusarz 
z wieloletnim doświadczeniem 
(również przy dzwonach).
 Od razu następnego dnia pan 
Julian fachowym okiem zweryfiko-
wał części, które koniecznie muszą 
być wymienione na nowe i dokonał 
ich pomiaru. Następnie zamówił 
materiał w najlepszym gatunku wy-
trzymałości, by 28.09 przygotować 
serce dzwonu i jego przeciwwagę 
do montażu, który nastąpił w samo 
południe w sobotę, 29.09. Wcze-
śniej jednak, w czasie sprzątania ko-
ścioła i obejścia parafii przez rodzi-
ców konfirmantów, trzech panów 
(Robert Kukla, Tomasz Chmielow-
ski i Radosław Malik) pod wodzą 
Proboszcza, a przy pomocy liny wy-
ciągnęli serce na podest, z którym 
znajduje się duży dzwon.
 Od niedzieli 30.09. wszystkie 

Marcin Czudek i Julian Cienciała

Julian Cienciała, Jarosław Dębinny, 
Tomasz Chmielowski i Radosław Malik 

po zamontowaniu serca dzwonu 
i jego przeciwwagi do wnętrza dzwonu.

dzwony radośnie biją, zapraszając parafian do udziału w nabożeństwach. Na pew-
no będą też smutniejsze okazje, gdy dzwony będą w użyciu. Ważne jest, że są i że 
za każdym razem przypominają nam nie tylko o tym, co dzieje się na bieżąco, ale 
również te wszystkiej sytuacje, w których towarzyszyły swoim parafianom.
 Panu Julianowi Cienciale serdecznie dziękujemy za bezinteresowną naprawę 
dzwonów (czas + umiejętności + zapłacone części). Wszystkim panom dziękujemy 
za pomoc przy naprawie dzwonu. Panu Bogu zaś dziękujemy za to, że czuwał nad 
wszystkim: przy upadku serca nie ucierpiał zegar, jego obudowa ani ludzie, a i na-
prawę udało się bezpiecznie przeprowadzić.

Tekst i zdjęcia: ks. Alfred Borski

 Okazało się, że serce dzwonu – z powodu zużycia podtrzymującego go sworz-
nia – oderwało się w czasie bicia i spadło dwa podesty niżej, uszkadzając po dro-
dze jedynie kilka stopni w schodach na wieży (serce dużego dzwonu waży kilka-
dziesiąt kilogramów!).
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Głos ma
młodzież

remont salki młodzieżowej w starej szkole
Planowanie remontu salki zaczęło się już w zeszłym roku. Zaczęliśmy od tego, co chcie-
libyśmy zmienić i ulepszyć, obliczyliśmy ogólny budżet. Przed wakacjami zaczęliśmy 
przeprowadzać symulacje komputerowe co do wyglądu, umeblowania i rozmieszcze-
nia instalacji elektrycznej. Remont rozpoczął się na początku lipca, a główna część prac 
zakończyła się pod koniec września. W tym czasie całkowicie zmieniliśmy instalację 
elektryczną, dzięki czemu spełnia współczesne standardy. Wykonane zostały kanały 
multimedialne, a większość instalacji została przeniesiona na poddasze. Dzięki nowej 
skrzynce rozdzielczej pomieszczenie stało się niezależne elektrycznie od reszty budyn-
ku. W miejscu ekranu została postawiona ścianka karton-gipsowa, polepszająca aku-
stykę i jakość wyświetlanego obrazu. Wszystkie ściany zostały przemalowane dodając 
świeżości pomieszczeniu. Wykonane zostały również prace poboczne. Czeka nas wy-
miana drzwi, mebli i budowa stanowiska multimedialnego. W prace zaangażowało się 
wiele osób z grupy młodzieżowej. Dostaliśmy pomoc również od innych osób, które 
bezinteresownie poświęciły swój wolny czas. Mogliśmy liczyć na wsparcie finansowe 
z wielu stron, za co bardzo dziękujemy. Wierzymy, że unowocześniona salka będzie 
służyła do prób i spotkań przez długi czas.

Tekst i zdjęcia: Mateusz Sikora
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Sponsorzy, osoby służące sprzętem, pomocą 
i dobrą radą: Firma Minimax z Ustronia, Jaro-
sław Czyż, Robert Godawski, Roman Kocaj, 
Robert Lejtyman, Ryszard Macura, Jarosław 
Raszka, Roman Sikora, Mirosław Wojnar oraz  
anonimowi Darczyńcy. 
Młodzież zaangażowana w remont (alfabe-
tycznie): Milena Dębinny, Bartosz Godawski, 
Patrycja Kisza, Anna Kocaj, Gabriela Kohut, 
Mateusz Kucz, Wiktoria Lejtyman, Bartosz 
Macura, Michalina Macura, Zuzanna Macura, 
Anna Motyka, Julia Raszka, Damian Rusin, Łu-
kasz Sikora, Marcin Sikora, Mateusz Sikora, 
Jakub Stebel, Kamil Sudoł, Annika Warzecha, 
Piotr Wojnar, Aleksandra Wojtek.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA POMOC!!!
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Otwarcie salki młodzieżowej po remoncie

Mateusz Sikora dziękuje osobom 
zaangażowanym w przeprowadzenie 

remontu salki młodzieżowej.

 Po dwóch miesiącach prac remontowych 
(zmienione zostały m.in. kolory ścian oraz in-
stalacja elektryczna) 26.09.2020 odbyło się ofi-
cjalne otwarcie salki młodzieżowej. Spotkanie 
zgromadziło ponad 30 młodych osób, stęsknio-
nych za cotygodniowymi spotkaniami w salce. 
Całość spotkania prowadziła Milena Dębinny.
 Na początku spotkania Damian Rusin od-
czytał tekst, w którym zawarte były informa-
cje związane z remontem, grupą młodzieżową 
i zborem, który podpisaliśmy i umieściliśmy 
w „kapsule czasu”. Ma ona posłużyć jako pa-
miątka dla przyszłych pokoleń.
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 Następnie Justyna Godawska podziękowała 
w imieniu całej grupy zaangażowanym w prace oso-
bom, w tym przede wszystkim pomysłodawcy i głów-
nemu koordynatorowi prac Mateuszowi Sikorze.
 Tematem podzielił się z nami ksiądz Bogdan 
Wawrzeczko, który w nowoczesny sposób mówił 
o tym, czym NIE jest naśladowanie Pana Jezusa.
 Wielką niespodzianką, którą wszyscy przyjęli z radością, był prezent (12 butelek 
napoju Kofola) księdza proboszcza Alfreda Borskiego – jako podziękowanie za za-
angażowanie w przeprowadzenie remontu.
 Oprócz śpiewu i słuchania Słowa Bożego braliśmy udział w grze prowadzonej 
przez Mateusza Gwoździa, opartej na znanej zabawie „Szymon mówi”.
 Po spotkaniu spędziliśmy czas na rozmowach przy pysznym poczęstunku. Był 
to bardzo błogosławiony czas. Dziękujemy wszystkim za modlitwy oraz pomoc 
przy remoncie.

Tekst: Ania Kocaj i Damian Rusin
Zdjęcia: Mateusz Sikora, ks. Alfred Borski

Grupa organizacyjna (prowadzenie spotkań młodzieży) od lewej: 
Justyna Godawska, Mateusz Gwóźdź, Bartosz Godawski, Szymon Greń, 

Ola Wojtek, Ania Kocaj, Damian Rusin, Kamil Sudoł, Mateusz Sikora.
Brakuje na zdjęciu: Estery Witoszek i Kuby Barańskiego.
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18 urodziny Zespołu Dzwonków Skoczowskich

 Osiemnaste urodziny to przełomowy moment w życiu. To rocznica, która na 
zawsze zapada w pamięć. To symboliczny krok w dorosłość. 7 grudnia swoje 18-te 
urodziny świętował Zespół Dzwonków. Niestety ostatnie miesiące wywróciły na-
sze życie do góry nogami. Sytuacja spowodowana epidemią koronawirusa sprawi-
ła, że nie mogliśmy świętować naszej rocznicy tak jak planowaliśmy. Jednak chce-
my krótko podzielić się z wami tym czego doświadczaliśmy od początku istnienia 
zespołu, by choć w ten skromny sposób uczcić nasz jubileusz.
 Zaczęliśmy grać zupełnie spontanicznie na pożyczonym instrumencie. To miał 
być jednorazowy występ na Boże Narodzenie, takie urozmaicenie świątecznego 
nabożeństwa. Pierwsza próba odbyła się po spotkaniu młodzieżowym 7 grudnia, 
a nasz pierwszy występ podczas nabożeństwa rodzinnego 26 grudnia 2002 roku. 

„Nie nam, Panie, nie nam, ale imieniu swemu daj chwałę” Psalm 115,1

Pierwszy występ Dzwonków – 26.12.2002 w skoczowskim kościele

Wieści 
chórowe
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Już podczas samych prób słyszeliśmy, że brzmi to całkiem nieźle, a reakcje ludzi na 
nasze granie przekonały nas do tego, że warto to kontynuować. 
 Pierwszy stały skład zespołu ukształtował się we wrześniu 2003 roku i wtedy 
też rozpoczęły się regularne próby zespołu. Na początku graliśmy na dzwonkach 
pożyczonych z CME, ale dzięki wsparciu parafii i kilku sponsorów w 2005 r. udało 
nam się zakupić własny zestaw. 
 W ciągu 18 lat naszej działalności wielokrotnie zmieniał się skład zespołu. Mimo, 
że niektórzy rezygnowali, to w ich miejsce pojawiały się nowe osoby, chcące w ten 
niezwykły sposób wielbić Pana.  W sumie przez zespół przewinęło się blisko 80 osób.
 Bóg sprawiał, że mogliśmy występować w różnych miejscach i instytucjach 
społeczno-kulturalnych. Ponieważ muzyka nie zna podziałów byliśmy zapraszani 
przez zbory innych wyznań, by np. wspomóc akcje charytatywne. Daliśmy wiele 
koncertów w kraju i za granicą. Poza macierzystym regionem koncertowaliśmy 
m.in. w Bytomiu, Gliwicach, Katowicach, Opolu, Wrocławiu, Warszawie, a także 
w Czechach i na Słowacji. W sumie wystąpiliśmy 216 razy w 81 różnych miejscach.
 Nagraliśmy 3 płyty: „Cóż to za Dziecię?” (2012), „W świetle Pana” (2014) oraz 
wspólną płytę zespołów dziecięcych i młodzieżowych naszej parafii „Będę śpie-
wał i grał” (2017).
 Ale zespół to nie tylko próby i koncerty. Lubimy spędzać ze sobą czas, dlatego 
czasami organizujemy sobie kilkudniowe wyjazdy lub małe wypady integracyjne. 
Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za Jego prowadzenie. Chcemy dalej kontynuować 
naszą służbę. Wierzymy, że w tym zabieganym i pełnym niepokoju świecie, cicha 
i spokojna muzyka dzwonków niesie ze sobą łagodny powiew Bożej obecności. 
Jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że chce i potrafi nas używać.

Tekst: Dorota Podżorska, zdjęcia: archiwum Dzwonków

Ostatni występ Dzwonków – 6.01.2020 (Święto Epifanii) w skoczowskim kościele 
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fotomigawki z minionych 18 lat Dzwonków

37. Ogólnopolski Zjazd Młodzieży Ewangelickiej – Skoczów 23-25.09.2005 (występ Dzwonków – 24 września)

Skoczów – 19.10.2009

Skoczów – 8.10.2007 Trzanowice (Czechy) – 11.01.2009

Wołczyn – 15-18.02.2010
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Cieszyn DSS – 23.05.2010

Skoczów – 13.09.2011

Warszawa – 24.06.2012

Pisek (Czechy) – 16.02.2013

Bytom-Miechowice – 15.09.2010

Wrocław – 26.05.2012

Skoczów – 23.09.2012
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Trzyniec (Czechy) – 8.12.2013

20.09.2014

Párnica (Słowacja) – 12.04.2015

IV Podgórskie Kolędowanie – 27.12.2015 Gokarty – 24.06.2016

Komenda Wojewódzka PSP w Katowicach – 18.12.2015

Żylina (Słowacja) – 12.10.2014

Wisła Głębce – 10.08.2014
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Lubienia – 25.05.2019 Escape room w Opolu – 26.05.2019

Ustroń – 6.01.2018Bładnice – 3.09.2017 – pamiątka poświęcenia kościoła

Ewangelickie Dni Kościoła (Bielsko-Biała) – 17.06.2017 Skoczów – 27.08.2017

Zespołowi Skoczowskich Dzwonków, wszystkim Muzykom, a w szczególności jego dyrygentce, 
p. Dorocie Podżorskiej, serdecznie dziękujemy za pełnioną służbę w naszej Parafii i poza jej granicami, 
za poświęcony czas na próby i występy oraz za dawanie dobrego świadectwa swojej wiary. 
Jednocześnie życzymy sił, motywacji, a przede wszystkim Bożego błogosławieństwa na kolejne lata 
tego szczególnego rodzaju służby dla bliźniego.
  Kurator Parafii – Ryszard Macura   Proboszcz – ks. dr Alfred Borski
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Biblioteka

 Niektórzy skoczowianie, zwłaszcza zbo-
rownicy Parafii św. Trójcy, pamiętają pewnie 
interesującą postać Iwony Nawrot z Chorzo-
wa, pedagoga specjalnego, prezesa Fundacji 
„Uskrzydlij Dzieciaki” i inicjatorki akcji misyj-
nej oraz pomocowej w Burkina Faso – jednym 
z najbiedniejszych krajów świata leżącego 
w Afryce Zachodniej.
 W numerze trzecim  magazynu Nasze Inspi-
racje z jesieni ubiegłego roku energiczna pani 
prezes i misjonarka zatytułowała swoje wspo-
mnienia - „Od rozpaczy po życiową misję. Bur-
kina Faso”.

pomoc dla dzieci w Burkina faso

 Dzieląc się własnym świadectwem wiary, przypominając swoją odnowę ducho-
wą, pragnienie serca i odnalezioną misję  –  „Misję Serca i Ewangelii” – projekt dla 
Afryki założony przez Centrum Misji i Ewangelizacji, wspominała działania w Burki-
na Faso rozpoczęte podczas wyprawy w 2008 roku, które z Bożą pomocą zaowo-
cowały wieloma sukcesami. – Przeczytać możemy o  budowie „Centrum Krawiec-
twa” w Namsiguya, wyprawkach szkolnych dla 200 sierot z Pobe Mengao, licznych 
warsztatach dla dzieci, promocji filmu „Jezus” (często wśród ludzi nigdy niewidzą-
cych wcześniej obrazu kinowego)  – nota bene bardzo fascynującą miejscowych 
muzułmanów, jak skomentuje dziś autorka (60% ludności kraju to muzułmanie sun-
niccy, chrześcijanie stanowią w ogóle 26,4% - w tym protestanci 
2,4%), akcja rozdawania 200 Biblii w języku francuskim i Moore. W 
trakcie działań misyjnych rozwinęło się wiele cennych inicjatyw 
edukacyjnych – zwłaszcza dla kobiet – co jest miejscowej konser-
watywnej społeczności szczególnie potrzebne, i formy pomocy 
dla niepełnych rodzin. Kolejne wyprawy do Afryki stały się dla 
Iwony Nawrot prawdziwą szkołą pokory i wdzięczności wobec 
Boga i ludzi, pozwalające docenić dobrodziejstwa naszej egzy-
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stencji wobec dramatycznych 
realiów życia w Afryce Za-
chodniej.
 Warto wspomnieć iż były 
to misyjne akcje ekumeniczne 
angażujące wyznawców czte-
rech Kościołów – ewangeli-
ków, katolików, zielonoświąt-
kowców i przedstawicieli 
wolnych chrześcijan, o czym 
usłyszeć możemy dzięki archi-
wum internetowemu Radia 
eM (audycja z 06. 02. 2017 r. 
- „Katolicy i ewangelicy na mi-
sjach”).  Afrykańskie wyprawy stały się dla naszej bohaterki nie tylko pozytywną 
reakcją na smutek wielu odejść we własnej rodzinie i poczucie życiowej bezna-
dziei, ale także w odpowiedzi na inspiracje dr Lucjana Buchalika - afrykanisty, dy-
rektora muzeum w Żorach (które posiada stałą ekspozycję afrykanistyczną), który 
jako pierwszy przybliżył  późniejszej misjonarce wizerunek dalekiego, egzotycz-
nego kraju, poruszając jej szlachetne serce. Pierwsze fundusze zebrano podczas 
Tygodnia Ewangelizacyjnego w Dzięgielowie. 
 „Ostatni raz w Burkina Faso byłam w roku 2011. Słuchając przerażających in-
formacji z tego izolowanego kraju, przekazywanych tylko dzięki aplikacjom me-
diów społecznościowych dostępnych nielicznym, można pogrążyć się w rozpa-
czy zwłaszcza, że wszystkie miejsca związane z naszymi działaniami pozostają w 
tak zwanej strefie czerwonej – gdzie sytuacja związana z chaosem społecznym 
i atakami różnych fanatyków jest najgorsza. Nie działają szkoły, a podstawowym 
celem naszej misji, poza ewangelizacją, była edukacja. Egzystencja chrześcijan 
wygląda bardzo ciężko. Do niepokojów politycznych, etnicznych i religijnych do-
łącza się klęska powodzi. Do strefy czerwonej w ogóle nie można się dostać. 

Wszelkie formy przemieszczania 
się komplikuje dodatkowo covid. 
Człowiek wierzący jednak nie pod-
daje się! W optymistycznym sce-
nariuszu planujemy przedostać się 
do naszych przyjaciół na wiosnę 
przyszłego roku. Obecnie funkcję 
ważnego kanału komunikacyjnego 
i kontaktowego pełni nasz przyja-
ciel Saturnin, były prefekt wioski 
Pobe Mengao” – informuje Iwona 
Nawrot.
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 Na razie ani organizacje charytatywne, 
ani kościoły i społeczność międzynarodo-
wa nie wypracowały strategii pomocy dla 
zapomnianego przez świat kraju, ale ludzie 
dobrze zorientowani rozeznają hierarchię 
potrzeb. Nie tracąc nadziei, Iwona Nawrot 
zauważa przede wszystkim potrzebę wspar-
cia rodzin niepełnych, które bez ojców zaan-
gażowanych w starcia wewnętrzne, często 
ginących w bezmiarze przemocy, pozostają 
bez możliwości przeżycia – stąd jej gorąca prośba o przekazywanie jednego pro-
centa podatku dochodowego na konto Fundacji „Uskrzydlij Dzieciaki”, gwarantu-
jąc w tym zakresie pełny audyt.
 Pani Prezes fundacji uważa, że tak jak dla Afrykańczyków jedyną szansą na 
przyszłość jest edukacja, tak samo dla nas w „globalnej wiosce” edukacja o Afryce 
i możliwość zmiany postrzegania jej mieszkańców, często dających nam prawdzi-
we chrześcijańskie świadectwo, to jedyna szansa na wykreowanie skutecznych 
form pomocy. Warto zwrócić uwagę na to, iż Afrykańczycy myślący realistycznie 
o przyszłości kierują swoje dzieci do szkół państwowych, dających praktyczne i po-
trzebne umiejętności i kompetencje. Klasyczne szkoły koraniczne uczą tylko recy-
tacji Koranu po arabsku na pamięć.
 Dr Lucjan Buchalik,wybitny znawca Afryki, zaangażowany także czynnie w po-
moc dla „Czarnego Lądu”, komentując informacje z Burkina Faso o trwającej kam-
panii prezydenckiej i parlamentarnej nie wyklucza, że wyłonienie nowych, w mia-
rę stabilnych struktur władzy mogłoby wpłynąć na uspokojenie sytuacji. Zwraca 
uwagę, iż ataki dżihadystów są wprawdzie dotkliwe, ale jako etnicznie obcy – te 
„nieznane siły zła” są zbyt słabe, by stworzyć organizację terroru odwołującą się 
do idei kalifatu. Przeciętna muzułmańska ludność kraju nie identyfikuje się z tymi 
grupami i sama staje się ich ofiarą. Za wielki problem regionu uważa przymusowe 
migracje i wysiedlenia ogromnych mas, a także takie konflikty jak walka o władzę 
i ziemię między rolnikami i pasterzami, co kształtuje afrykańską specyfikę. L. Bu-
chalik widzi oczywiście konieczność interwencji społeczności międzynarodowej 
w tej „cichej wojnie” - najlepiej Francji (byłego imperium kolonialnego), o tym jed-
nak zadecydują interesy wyższego rzędu. Afrykanista uważa, że najważniejszą po-
trzebą jest obecnie stworzenie strategii pomocy i rozwoju dla Burkina Faso, gdzie 
są zadania i dla „czynników siłowych”, i dla ludzi dobrej woli.

Tekst: Szymon Broda, zdjęcia: Fundacja „Uskrzydlij Dzieciaki” 

Możesz przekazać jeden procent na cele statutowe 
wpisując w rozliczeniu podatkowym: 

Centrum Uskrzydlij Dzieciaki.pl       41-500 Chorzów, ul. Gwarecka 4/1
Konto bankowe: ING Bank Śląski o/ Chorzów – 25 1050 1243 1000 0023 0213 7175



Informator Parafialny nr 139 (4 kw./2020) – październik-grudzień 2020 39



40 Informator Parafialny nr 139 (4 kw./2020) – październik-grudzień 2020

Księgi 
parafialne

Chrzty:
 6.09.2020 (S) Leon Zbigniew Girjat Iłownica
 12.09.2020  Marcus Krøjer Dania
 13.09.2020  Filip Łopaczyk Międzyświeć, ul. Głęboka
 18.09.2020  Otylia Lach Bielsko-Biała 
 19.09.2020  Nikola Górniak Skoczów, ul. Kamieniec
 19.09.2020  Emilia Anastazja Troka Skoczów, ul. Torowa
 20.09.2020 (P) Wojciech Kacper Górniok Pierściec, ul. Sołecka
 20.09.2020  Dorian Daniel Rybacki Skoczów, ul. Morcinka
 20.09.2020  Julia Tylkowska Skoczów, ul. Leśna
 27.09.2020 (D) Liliana Szarzec Dębowiec, ul. Spokojna
 4.10.2020 (D) Bartłomiej Chwastek Dębowiec, ul. Ogrodowa
 11.10.2020 (S) Marta Zofia Górniok Simoradz, ul. Główna
 11.10.2020  Justyna Markocka Międzyświeć, ul. Promykowa
 18.10.2020 (P) Lena Bażanowska Kiczyce, ul. Długa
 18.10.2020  Mikołaj Wiktor Bobek Skoczów, ul. Górny Bór
 18.10.2020  Marlena Kinga Toczek Skoczów, ul. Dolny Bór
 25.10.2020  Jagoda Cichy Iskrzyczyn, ul. Tarnawa
 25.10.2020  Mateusz Cichy Iskrzyczyn, ul. Tarnawa
 25.10.2020  Oliwia Madzia Harbutowice, ul. Rubinowa
 25.10.2020  Nikodem Wrzecionko Skoczów, ul. Wiślicka
 15.11.2020  Lilianna Kawulok Skoczów, ul. Górny Bór
 15.11.2020  Paweł Łukasz Juroszek Harbutowice, ul. Piaskowa
 21.11.2020  Natan Michał Młoczkowski Pierściec, ul. Spacerowa
 22.11.2020  Jagoda Kaleta Bielsko-Biała
 29.11.2020  Barbara Anna Chołody Międzyświeć, ul. Cieszyńska
 6.12.2020  Nikodem Cieślar Godziszów, ul. Centralna
 6.12.2020  Jakub Oliwier Sozański Wisła
 6.12.2020  Nikodem Paweł Szczypka Skoczów, ul. Mickiewicza

W większości chrzty odbyły się w Skoczowie, z wyjątkiem tych, oznaczonych literką:
D = Dębowiec, P = Pierściec, S = Simoradz.
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Marcus Krøjer Filip Łopaczyk

Lena Bażanowska

Nikodem Wrzecionko

Nikodem Cieślar

Julia Tylkowska

Paweł Juroszek

Barbara Chołody

Marlena ToczekNatan Młoczkowski Nikodem Szczypka

Marta Górniok

Mikołaj Bobek

Zdjęcie dziecka (chrzest / roczek) 
prosimy przesłać mailem na adres: 

alfred.borski@luteranie.pl 
a przy zgłaszaniu chrztu / roczku 

należy podpisać stosowne 
zezwolenie na zamieszczenie 

zdjęcia w Informatorze 
Parafialnym (RODO).

Oto dzieci są 
darem Pana,
Podarunkiem 

jest owoc łona.
Psalm 127,3

Śluby:
 5.09.2020 Wojciech Pinkas i Joanna Chwastek Skoczów
 25.09.2020 Konrad Kowalski i Agnieszka Baszko Skoczów
 8.11.2020 Piotr Przeczek i Aleksandra Brzezina Dębowiec
 14.11.2020 Paweł Jakubowski i Sandra Rokowska Skoczów
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 Michalina Pilch i Marcin Lisowski
5.09.2020 - Wisła

Dawid Jankowski i Weronika Chlebek
1.10.2020 - Pierściec

Dawid Matuszny i Anna Mola
 16.10.2020 - Skoczów

Edyta Rakus i Krzysztof Sikora
3.10.2020 - Skoczów

Zdjęcie ślubne, pokazujące młodą parę min. do bioder (jak na zamieszczonych 
zdjęciach), prosimy przesłać mailem na adres alfred.borski@luteranie.pl, 
a wcześ niej (przy zgłaszaniu ślubu) należy podpisać stosowne zezwolenie 

w księdze „Zgłoszenie ślubu” na zamieszczenie zdjęcia w Informatorze (RODO). 
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 Wojciech Skupień i Gabriela Czyż
17.10.2020   – Pierściec

Pogrzeby
Data śmierci  Imię i nazwisko Lat / Dni Miejsce zamieszkania
 10.05.2020 śp. Władysław Czyż  72 / 26250  Marl (Niemcy)
 2.10.2020 śp. Maria Polak  78 / 28549 Skoczów, ul. Targowa
 15.10.2020 śp. Leszek Guznar 74 / 27063 Skoczów, ul. Słoneczna
 22.10.2020 śp. Irena Troszok  61 / 22440 Harbutowice, ul. Zbożowa
 22.10.2020 śp. Stanisław Stokłosa 77 / 28113 Skoczów, ul. Kwiatowa
 26.10.2020 śp. Wiesław Brańczyk  54 / 19820 Skoczów, ul. Kolonia
 29.10.2020 śp. Kazimierz Kołder  71 / 25890 Skoczów, ul. Kolonia
 2.11.2020 śp. Hildegarda Szurman  90 / 33025 Simoradz, ul. Krajobrazowa
 4.11.2020 śp. Czesław Wawronowicz 57 / 20935 Skoczów, ul. Górny Bór
 11.11.2020 śp. Zbigniew Heczko  54 / 19740 Międzyświeć 
 17.11.2020 śp. Anna Lorek  69 / 25332 Pierściec, ul. Skoczowska
 21.11.2020 śp. Andrzej Zagóra 66 / 24281 Skoczów, ul. Kiczycka
 21.11.2020 śp. Alicja Gibiec  52 / 19133 Skoczów, ul. Stalmacha
 22.11.2020 śp. Adam Rygulski 80 / 29200 Dębowiec, ul. Wiejska
 26.11.2020 śp. Kazimierz Mitręga  72 / 26618 Skoczów, ul. Mocko
 30.11.2020 śp. Eugeniusz Różański  85 / 31219 Skoczów, ul. Morcinka
 1.12.2020 śp. Stefan Białoń  86 / 31611 Skoczów, ul. Kombatantów

Zdjęcie osoby zmarłej prosimy przesłać mailem na adres alfred.borski@luteranie.pl 
lub przynieść do kancelarii parafialnej, a przy zgłaszaniu pogrzebu należy podpisać 

stosowne zezwolenie na zamieszczenie zdjęcia w Informa torze Parafialnym (RODO). 

Dwoje ludzi bardzo często 
jest jak maszt i żagiel. Jedno bez 

drugiego traci sens, a razem mogą 
odbywać najdalsze podróże.

Dobre małżeństwo jest jak dwa koła 
roweru poruszające się zawsze w tym 
samym tempie i w tym samym kierun-
ku. Kiedy z jednego ujdzie powietrze, 

nie mogą już nigdzie jechać, 
mimo że drugie jest całe. 

Ludzie mogą być też mocno złączeni 
jak dwie okładki książki o miłości, 

bez których ta opowieść 
by się rozsypała. 

źródło nieznane
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śp. Leszek Guznar

śp. Adam Rygulski

śp. Eugeniusz Różański

śp. Andrzej Zagóra

śp. Wiesław Brańczykśp. Stefan Białoń

W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; 
gdyby było naczej, byłbym wam powie-

dział. Idę przygotować wam miejsce. 
A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, 
przyjdę znowu  wezmę was do siebie, 

abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli.
Ewangelia Jana 14,2-3

Duchowni zmarli z powodu zarażenia się Covid-19

ks. radca piotr Wowry 
12.06.1963 – 7.10.2020

 Ksiądz Piotr Wowry urodził się w Cieszynie 12 czerwca 
1963 roku. Po studiach teologicznych w Chrześcijańskiej 
Akademii Teologicznej w Warszawie został ordynowany 
na księdza w dniu 13 grudnia 1987 roku w Świętochłowi-
cach, przez ks. biskupa Janusza Narzyńskiego.
 Po wikariacie w parafii Św. Trójcy w Warszawie 
(1987-1990) i w Ustroniu (1990-1993), został w Ustro-
niu najpierw proboszczem pomocniczym (1993-2007), 
a następnie w roku 2007 wybrany proboszczem parafii 
ewangelickiej w Ustroniu.

 W latach 2007-2016 radca diecezjalny Diecezji Cieszyńskiej. Członek Synodu Ko-
ścioła XIV kadencji. W 2016 r. został wybrany na radcę Konsystorza Kościoła Ewan-
gelicko-Augsburskiego w Polsce.
 Ks. Piotr Wowry był inicjatorem i Prezesem Ewangelickiego Stowarzyszenia 
Maria-Marta w Ustroniu, zrzeszającego osoby niepełnosprawne.
 Ks. Piotr Wowry od 2007 r. był v-ce prezesem Chrześcijańskiego Stowarzysze-
nia Ekumenicznego w Ustroniu. Wspierał ekumeniczne działania na rzecz jedności 



Informator Parafialny nr 139 (4 kw./2020) – październik-grudzień 2020 45

bp. dr h.c. Jan Szarek 
13.02.1936 – 8.10.2020

chrześcijan, w szczególności dialogu katolicko-luterańskiego na terenie miasta, 
powiatu i regionu poprzez organizowanie nabożeństw ekumenicznych, uroczy-
stości patriotycznych, prelekcji, wystaw, licznych koncertów.
 Ks. Piotr Wowry zajmował się także nauczaniem młodzieży. Był współautorem 
książek do lekcji religii.
 Za działalność na rzecz drugiego człowieka, w roku 2018, odznaczony Złotą Od-
znaką „Za zasługi dla Województwa Śląskiego”.
 Śp. ks. Piotr Wowry pozostawił żonę Karinę i całą ustrońską Parafię.

Żródło: www.ustron.luteranie.pl
Zdjęcie: Esther Borski

 Bp Jan Szarek urodził się 13 lutego 1936 w Bielsku. 
Studiował teologię w Chrześcijańskiej Akademii Teolo-
gicznej, którą ukończył w 1960. Został ordynowany na 
duchownego przez ks. bpa Andrzeja Wantułę 25 wrze-
śnia 1960 w Kościele Zbawiciela w Bielsku-Białej.
 Następnie został wikariuszem parafii w Nawiadach, 
w latach 1962–1970 pracował na parafii w Giżycku, 
a później w latach 1970–1975 jako wikariusz diecezjal-
ny w Bielsku-Białej, gdzie w 1975 został wybrany na 
drugiego proboszcza. W 1979 powierzono mu funk-

cję Konseniora Diecezji Cieszyńskiej, a w 1980 został wybrany Seniorem Diecezji. 
6 stycznia 1991 Synod Kościoła wybrał go Biskupem Kościoła. 3 maja 1991 w War-
szawie został konsekrowany na Biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 
w Polsce; zastąpił na tym urzędzie ks. bpa Janusza Narzyńskiego.
 W 1993 został wybrany na prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej na pięcioletnią 
kadencję. W 1996 wybrano go ponownie na to stanowisko. Trzykrotnie spotykał 
się z przebywającym w Polsce papieżem Janem Pawłem II w Warszawie (1991), 
Wrocławiu (1997) i Drohiczynie (1999).
 Jako przedstawiciel Kościoła w Polsce uczestniczył w Walnych Zgromadze-
niach Światowej Federacji Luterańskiej oraz Światowej Rady Kościołów. Przez całe 
życie związany z tzw. ruchem społecznościowym w polskim luteranizmie, którego 
jednym z czołowych prekursorów był ks. Karol Kulisz.
 W marcu 2000 r. Synod wybrał go na pierwszego prezesa Diakonii Kościoła. 
Stanowisko to pełnił do 2005, kiedy to zastąpił go bp Ryszard Bogusz.
 W 2001 otrzymał tytuł doktora honoris causa Chrześcijańskiej Akademii Teolo-
gicznej w Warszawie.
 Śp. bp Jan Szarek był postacią nietuzinkową z wrodzoną charyzmą i autory-
tetem, prawdziwym budowniczym Kościoła. Dzięki jego działalności jako Biskupa 
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Kościoła w latach 1991-2001 udało się umocnić pozycję Kościoła Ewangelicko-Au-
gsburskiego w Polsce, a także jego wewnętrzne struktury.
 Bp Szarek doprowadził m.in. do uchwalenia ustawy regulującej status Kościoła, 
powstania Centrum Misji i Ewangelizacji oraz Diakonii Kościoła. Dla śp. bp. Szarka 
ewangelizacja i diakonia były dwoma istotnymi fundamentami, na których powinien 
stać Kościół. Swoją wizję Kościoła wyraził w następujących słowach: „Zwiastowanie 
Ewangelii, misja, budowanie wspólnoty i diakonia tworzą jedną całość” (Referat wy-
głoszony z okazji 10-lecia Diakonii Polskiej, Warszawa, 3 października 2009 r.).
 Pozostawił syna ks. dr. Piotra Szarka i córkę Ewę z rodzinami.

Źródło: www.luteranie.pl 

ks. emil Gajdacz 
28.09.1940 – 13.10.2020

 Śp. Ks. Emil Gajdacz urodził się 28 września 1940 r. 
w Goleszowie, jako najmłodsze dziecko Jana i Hermi-
ny z domu Lipowczan. Jako kilkulatek przeżył grozę 
wojny, a także powojenną biedę. Ukończył Technikum 
Mechaniczno-Kuźnicze w Ustroniu.
 Następnie podjął studia na Chrześcijańskiej Aka-
demii Teologicznej w Warszawie. Po ich ukończeniu 
podjął pracę katechety w parafii, a w 1970 r. został or-
dynowany w rodzinnym Goleszowie na duchownego 
i mianowany wikariuszem parafii cieszyńskiej.
 W roku 1971 ożenił się z Heleną z domu Bujok.
 Jako członek konsystorskiej Komisji Wychowania Chrześcijańskiego przez wiele 
lat organizował w Dzięgielowie kursy katechetyczne dla wolontariuszy. Skupiał się 
na pracy z dziećmi, chorymi i niepełnosprawnymi. Ilustrator książek dla najmłod-
szych i materiałów rekolekcyjnych.
 Przez cztery kadencje, w latach 1987- 2007, delegat do Synodu Kościoła. Praco-
wał w komisjach do spraw ewangelizacji i misji oraz w komisji do spraw diakonii.
 W 1983 r. został wybrany proboszczem pomocniczym Parafii Ewangelicko-Au-
gsburskiej w Cieszynie, a w 1984 r. mianowany duszpasterzem Diakonatu Żeń-
skiego „Eben-Ezer” w Dzięgielowie i dyrektorem działającego tam Domu Opieki 
„Emaus”. Od 1996 r. prowadził ten dom jako Dom Pomocy Społecznej w Dzięgie-
lowie, gdzie podopieczni przyjmowani są bez względu na wyznanie.
 W 1997 roku rozpoczął z ramienia Diakonatu organizowanie bezpłatnych, po-
nadwyznaniowych kursów opieki nad chorym geriatrycznym. W 2001 r. uruchomił 
Dom Seniora „Emaus 2”.
 W 2005 r. został mianowany proboszczem-administratorem nowo powstałej 
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Dzięgielowie. Był jednym z założycieli Stowa-
rzyszenia Miłośników Dzięgielowa.
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Proboszcz  ks. dr Alfred Borski 692 540 345 alfred.borski@luteranie.pl
Wikariusz  ks. Bogdan Wawrzeczko  796 535 590  bogdan.wawrzeczko@luteranie.pl
Wikariusz  ks. Piotr Uciński 693 870 718  piotr.ucinski@luteranie.pl
Emeryt ks. Andrzej Czyż  33 – 853 03 89
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K A N C E L A R I A  
PA R A F I A L N A

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

Pt 12:00 – 18:00

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

i po ok. 11:00
(po naboż.)

W dni świąteczne:                       
przed i po 

nabożeństwie

ZAPRASZAMY!

 Na emeryturę przeszedł w 2006 r.
 Za propagowanie dzieła diakonii na Ziemi Cieszyńskiej otrzymał w 2008 r. statu-
etkę „Miłosiernego Samarytanina”, jako nagrodę główną Diakonii Polskiej.
 W 2016 roku otrzymał laur Srebrnej Cieszynianki za zaangażowanie w prace 
społeczne, rozwój i promocję regionu Śląska Cieszyńskiego przyznawaną przez 
Samorządy Ziemi Cieszyńskiej.
 Prywatnie lubił malować i fotografować. Ceniony autor wystaw i publikacji.
 W latach 1992-97 stale współpracował z redakcją cieszyńskiego Informatora Pa-
rafialnego, a później Gazety Ewangelickiej (1997-2002).
 Śp. ks. Emil Gajdacz pozostawił żonę – diakon Helenę Gajdacz.

Tekst: www.luteranie.pl
Zdjęcie: archiwum ks. Emila Gajdacza

Drodzy Parafianie! Z uwagi na ciągle niestabilną sytuację związaną z pandemią 
koronawirusa, tym razem NIE publikujemy planu nabożeństw w Informatorze. 
W ostatnich dwóch numerach zamieszczone plany nieraz całkowicie nie pokrywały 
się z faktycznie odprawionymi nabożeństwami. Terminy nabożeństw na bieżąco po-
dawane są: w ogłoszeniach parafialnych (strona internetowa: INFORMACJE | OGŁO-
SZENIA PARAFIALNE) oraz na grafiku nabożeństw (strona internetowa: TERMINY | 
NABOŻEŃSTWA). Będą dołączone też do tego numeru IP na osobnych kartkach oraz 
rozdawane niezależnie po nabożeństwach. Poza tym wyjątkowo w czasie tegorocz-
nych Świąt Bożego Narodzenia ilość osób na nabożeństwach musi być ograniczona, 
co wiąże się z koniecznością wprowadzenia wejściówek. Prosimy o wyrozumiałość.
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