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Wszelkie ciało jest jak trawa, 
a wszelka chwała jego jak kwiat trawy. 

Uschła trawa, i kwiat opadł, 
ale Słowo Pana trwa na wieki. 

1 List Piotra 1,24-25
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(pomiędzy naboż.)

i po ok. 11:00
(po naboż.)

W dni świąteczne:                       
przed i po 

nabożeństwie

ZAPRASZAMY!

A bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych 
siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem Słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest 
do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu; bo 
przypatrzył się sobie i odszedł, i zaraz zapomniał, jakim jest. Ale kto wejrzał w do-
skonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz 
wykonawcą; ten będzie błogosławiony w swoim działaniu.        List Jakuba 1,22-25
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Spotkanie 
ze Słowem 
Bożym

I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił, 
i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił. 

I pobłogosławił Bóg dzień siódmy, i poświęcił go, bo w nim odpoczął 
od wszelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stworzeniu.

1. Księga Mojżeszowa 2,2-3

 Często moim uczniom, aby skłonić ich do myślenia stawiam pytanie o to, ile 
dni Pan Bóg stwarzał według Biblijnego opisu świat. Bardzo często wówczas wy-
wiązuje się polemika dotycząca tego, czy było to sześć, czy siedem dni. Dla roz-
ładowania atmosfery, kiedy szare komórki uczniów są już gotowe do myślenia, 
a uczniowie do bronienia swoich racji, nieco żartobliwie stwierdzam, że siódmego 
dnia Pan Bóg stworzył urlop.
 Pierwszy z biblijnych opisów stworzenia świata kończy się opisem siódme-
go dnia, w którym Pan Bóg odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego do-
konał w stworzeniu. Odpoczynek, to również ważna i wydaje się, że także nie-
zbędna część naszego życia, gdyż potrzebujemy czasu na regenerację naszego 
ciała, umysłu, psychiki. Nasz organizm regenerujemy w czasie snu, w więk-
szości przypadków ma to miejsce każdej doby, ale potrzebujemy też wyjścia 
z pewnego schematu codzienności, aby odpocząć od tego wszystkiego, co wy-
konujemy chociażby jako uczniowie, pracownicy, czy pracodawcy. Marzymy 
o urlopie o wyrwaniu się z kieratu obowiązków. Jednak czy my, ludzie XXI wie-
ku potrafimy w pełni wyłączyć się z codzienności, czy potrafimy odpoczywać? 
W świecie pełnym elektroniki i nieustannego przekazywania sobie informacji, 
chyba nie potrafimy w pełni odpoczywać. Ciągle podłączeni do smartphonów 
nie pozwalamy odpocząć naszemu umysłowi i psychice, będąc nieustannie za-
angażowanymi, również emocjonalnie w dochodzące do nas informacje. Czy to 
jest odpoczynek? Bóg stworzył cudowny świat i dal nam warunki do odpoczyn-
ku, do uwolnienia się od tego wszystkiego, co tworzy nasz codzienny system 
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funkcjonowania. Możemy przecież udać się w odludne miejsce, aby nacieszyć 
wzrok pięknymi widokami, aby połaskotać nasz słuch śpiewem ptaków, a węch 
połechtać zapachem łąkowych kwiatów. Dłońmi dotknąć możemy w upalny 
dzień chłodnej wody wartkiego strumienia, a z drzewa zakosztować dziko ro-
snących owoców. Możemy wypoczywać udając się w to, co dobre i piękne, co 
wolą Boga zostało stworzone, gdzie wola ludzka nie sprzeciwiła się tej Boskiej, 
i nadmiernie nie wyeksploatowała środowiska. Gdzie głos Boga mówiący do 
człowieka: Rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię, i czyńcie 
ją sobie poddaną; panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad 
wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi, nie został potraktowany, 
jako wezwanie do dewastacji środowiska, a jedynie korzystania z niego w spo-
sób nie naruszający ustanowionych przez Boga praw.
 Bóg dając przykazania także zwraca uwagę, aby jeden dzień był innym od 
pozostałych. On mówi Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. W każdym tygo-
dniu możemy mieć ten dzień wyjątkowy, w którym odpoczywamy, ale też mo-
żemy Bogu oddawać w szczególny sposób chwałę, gromadząc się na nabo-
żeństwach. My jako ewangelicy nie świętujemy ostatniego dnia tygodnia, ale 
wspólnie na nabożeństwach oddajemy cześć Bogu w pierwszym dniu tygodnia. 
To dla nas dzień odpoczynku, ale też każdorazowo pamiątka zmartwychwsta-
nia, co szczególnie mocno wybrzmiewa w języku rosyjskim, gdzie Wielkanoc 
i niedziela określane są słowem: Воскресение (Woskriesienije). Przykładem 
jak ważne jest świętowanie niedzieli niech będzie pewna historia, którą opo-
wiedziało mi dwóch braci, którzy tego osobiście doświadczyli. Owych dwóch 
braci prowadziło bardzo dobrze prosperującą działalność gospodarczą i zaj-
mowali się handlem. Każdego dnia bez względu na pogodę wczesnym rankiem 
udawali się na giełdę. Bardzo rzadko przychodzili do kościoła, aby wspólnie 
z ich zborem wielbić Boże imię. Pewnego jednak razu postanowili, że nie będą 
handlowali już więcej w niedzielę. Trochę obawiali się tego ruchu, ale ku ich za-
skoczeniu ich zyski z handlu wcale nie zmalały, a wręcz wzrosły, mieli czas, aby 
całymi rodzinami przychodzić na nabożeństwo i zdecydowanie więcej czasu 
dla swoich najbliższych. Czy było to Boże błogosławieństwo? Pewnie powie-
my, że tak, ale równie dobrze możemy powiedzieć, że było to przestrzeganie 
Bożego prawa, bo Bóg tak ukształtował świat, aby człowiek znajdywał czas 
na regenerację swojego organizmu. Badania naukowców zajmujących się ergo-
nomią pracy wskazują, że odpoczynek przyczynia się do wzrostu wydajności, 
efektywności pracownika.
 Odpoczynek człowieka zatem wynika z Bożej woli. Bóg nie mówi pracuj ponad 
swoje siły, ale mówi miej dzień odpoczynku od codzienności i miej czas człowieku 
na spotkanie ze mną. Życząc Wam udanego wypoczynku jeszcze w tym wakacyj-
nym czasie, pamiętajcie też, że wypoczywać możecie z Bogiem, Jego Słowem i na-
bożeństwem. Amen.

ks. Krzysztof Śledziński
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O MNIE: Nazywam się Krzysztof Śledziński i od 1 września 
2021 roku przyjdzie mi decyzją Konsystorza Kościoła peł-
nić funkcję wikariusza Waszej parafii u boku proboszcza 
ks. dr. Alfreda Borskiego.
Pochodzę z tej samej parafii, co Wasz proboszcz, a miano-
wicie z Pszczyny, chociaż urodziłem się w szpitalu w Mi-
kołowie. W Pszczynie też otrzymałem Chrzest Święty 
z rąk ks. radcy Jana Motyki, a konfirmowany byłem przez 
ks. Jana Badurę. Mam dwóch synów: Karol ma 10 lat, a Pa-
wełek jest o 4 lata młodszy.

Ks. Krzysztof Śledziński nowym wikariuszem w Skoczowie

Od 1 września 2021 r. w naszej Parafii rozpocznie służbę ks. Krzysztof Śledziński. Za-
mieszka w mieszkaniu służbowym, w domu parafialnym w Dębowcu. Zastąpi tym sa-
mym ks. Piotra Ucińskiego, który swój wikariat odbywał u nas od 1 lipca 2019 roku. 
Ks. Uciński został przeniesiony do Parafii Katowice-Szopienice, w miejsce ks. Roberta 
Augustyna, który z kolei został wybrany na proboszcza PEA w Białej. Zanim nastąpi 
zmiana, poprosiliśmy nowego Wikariusza, żeby nakreślił kilka słów o sobie...

Amatorsko uprawiam biegi długodystansowe. Interesuję się etyką, wojskowością, 
ekonomią. Od kilkunastu lat stronię od interesowania się polityką. Wolę zdecydo-
wanie temat pogody od polityki.
Edukacja: Studia teologiczne w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie 
ukończyłem w 2008 roku. Wcześniej ukończyłem Liceum Ekonomiczne w Pszczynie, 
Bielską Szkołę Polityki Socjalnej oraz uzyskałem licencjat z finansów i bankowości 
o specjalizacji handlowo-celnej w Wyższej Szkole Bankowości i Finansów w Bielsku-
-Białej. W latach 2015-2019 studiowałem informatykę w Wyższej Szkole Finansów 
i Prawa w Bielsku-Białej, gdzie uzyskałem dyplom inżyniera. Tam też ukończyłem 
studia podyplomowe: Mechanizmy funkcjonowania strefy Euro. W tym roku ukoń-
czyłem studia podyplomowe: Zarządzanie i marketing w rolnictwie.
Służba i praca: Po ordynacji w 2009 roku swoją służbę jako duchowny Kościoła 
pełniłem jako wikariusz parafii, w której wcześniej odbywałem praktykę kandydac-
ką, a więc w Cieszynie. Od 1 września 2011 roku do 30 listopada 2014 roku byłem 
wikariuszem parafii w Wiśle. W 2014 roku poprosiłem Konsystorz Kościoła o skre-
ślenie z listy duchownych. Od 1 grudnia 2014 roku pracowałem w firmie „Publisher-
-Innowacje”, a następnie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie 
i Ośrodku Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju. Przez około cztery mie-
siące, do czasu powrotu do służby w Kościele, pełniłem też terytorialną służbę 
wojskową. Od 1 stycznia 2018 roku zostałem skierowany przez Konsystorz Kościo-
ła do służby, jako wikariusz Diecezji Mazurskiej, a od 1 stycznia 2019 roku decyzją 
Konsystorza pełniłem służbę, jako proboszcz-administrator parafii w Mrągowie. W
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Biblijny model zboru/parafii i rady parafialnej

 Rada Parafialna z pewnością może mieć wielki wpływ na kształtowanie się 
oblicza parafii. Jak wygląda to w rzeczywistości? Zależy to na pewno od poszcze-
gólnych jej członków, a pośrednio od „przeciętnego” parafianina, który ma czyn-
ne prawo wyborcze i może wybierać do Rady tych najlepszych... Jednak nawet ci 
najlepsi potrzebują zastanowić się nad sprawowaną przez siebie funkcją i – jeżeli 
okaże się, że w ich działaniu są jakieś mankamenty (w porównaniu do biblijnego 
obrazu starszego zboru) – powinni zmienić na lepsze to, co niewłaściwe.
 Poniżej przezentujemy fragmenty wykładu ks. Stanisława Kaczmarczyka 
(zm. 14.05.2021 r.) z Czeskiego Cieszyna, który został opublikowany na łamach 
pierwszych trzech numerów Gazety Ewangelickiej, które ukazały się na przeło-
mie roku 1997 i 1998. Choć liczy sobie już prawie 25 lat, w ogóle nie stracił na ak-
tualności i znaczeniu. Obecna Rada Parafialna została wprowadzona w urząd 
5.03.2017 r. Oznacza to, że najpóźniej wczesną wiosną zostaną przeprowadzo-
ne wybory członków RP na nową kadencję. Stąd poniższy wykład na pewno 
może dać wiele do myślenia – tak osobom będącym w Radzie Parafialnej czy 
starającym się o wejście do niej, jak również tym, które poprzez oddanie głosu 
zdecydują, którzy kandydaci ostatecznie znajdą się w jej gremium. 

ks. dr Alfred Borski

 I. Dlaczego Chrystus założył swój Kościół na tej ziemi?
 Można powiedzieć, że z trzech powodów:

1. Kościół ma być miejscem – warsztatem, w którym urzeczywistnia się wewnętrz-
na przemiana człowieka - grzesznik przemieniony jest w nowe stworzenie (2.Kor  
5,17). W Kościele uczy się żyć nowym życiem - świętym życiem według przykładu 
Jezusa Chrystusa (Mt 11, 29).
 Czy właśnie z tego powodu potrzebny jest Kościół w obecnym świecie?
 Angielski pisarz, Bernard Shaw, powiedział ciekawe zdanie: Dzisiaj, kiedy nauczy-
liśmy się latać w powietrzu jak ptaki, pływać pod wodą jak ryby, pozostaje nam już 
tylko jedno: nauczyć się żyć jak ludzie!
 Mamy w naszym narodzie bardzo dużo szkół – podstawowych, średnich i uni-
wersytetów, lecz naród nie umie po ludzku żyć. Najbardziej wykształceni ludzie są 
nieraz najzwyklejszymi oszustami. Potrafią doskonale zamaskować swoje oszustwa, 
podstępy i malwersacje finansowe. Okazuje się, że żadna szkoła nie potrafi przemienić 
wewnętrznej istoty człowieka, żadna szkoła nie potrafi usunąć z człowieka egoizmu, 
samolubstwa, pychy, złych pożądliwości, oszustwa i wszelkiego rodzaju zła. 
 Ten cud wewnętrznej przemiany człowieka dokonuje tylko Jezus Chrystus przez 
Ducha Świętego w żywym Kościele, w żywym zborze. Ten cud przemiany pragnie 
Chrystus urzeczywistniać we wszystkich narodach świata. A więc Kościół istnieje 
dlatego, aby w nim dochodziło do wewnętrznej przemiany człowieka.
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2. Drugi powód istnienia Kościoła: Kościół jest rodziną Bożą, w której wszyscy 
chrześcijanie mają nowe warunki do życia w społeczności dzieci Bożych. W Kościele, 
w rodzinie Bożej każdy chrześcijanin ma swój duchowy dom, bezpieczne zaplecze, 
harmonijne warunki do życia. W tej rodzinie uczy się naśladować Chrystusa, służyć 
innym, tutaj dojrzewa się duchowo do spełniania zadań, które każdy chrześcijanin 
ma w swoim życiu do wypełnienia. W rodzinie Kościoła Chrystusowego nikt nie 
może być opuszczony, zapomniany, zaniedbany (J 1,12; Rz 12,10).

3. Trzecim powodem istnienia Kościoła jest przygotowanie człowieka do żywota 
wiecznego w Królestwie Bożym. A więc przygotowanie na błogosławioną przyszłość 
(J 14,1-3; Mt 25,10; Łk 21,34-36). To bardzo ważne zadanie.
 Te trzy zadania ma spełniać nie tylko Kościół jako całość, lecz również każdy 
poszczególny zbór. Jeżeli zbór tych zadań nie wypełnia, to Chrystus o takim zborze 
mówi to samo, co w Objawieniu do zboru w Sardes: „Masz imię, że żyjesz, ale jesteś 
umarły”. 
 I ja, jako pastor stawiam sobie pytania: Czy w moim zborze dochodzi do prze-
miany wewnętrznej poszczególnych członków parafii? Czy członkowie parafii 
są naprawdę nowym stworzeniem, czy żyją jako uczniowie Jezusa w swoich 
rodzinach i w miejscu pracy? - Czy w tym zborze ludzie mają swój miły dom 
duchowy, harmonijne warunki do duchowego życia i wzrastania? Czy w tym 
zborze naprawdę nie jest nikt opuszczony, zapomniany i zaniedbany??? - Czy 
w tym zborze są chrześcijanie naprawdę sumiennie przygotowywani do życia 
wiecznego w Królestwie Bożym???
 Zbór w Czeskim Cieszynie, w którym pracuję, ma 3.500 dusz. Na nabożeństwa 
przychodzi przeciętnie 350 osób. To znaczy 10%. Większość zboru – to ludzie 
duchowo obojętni, którzy żyją dla swojego majątku, dla swojego ciała, dla swo-
ich własnych interesów. Pana Boga nie miłują i nie mają dla Niego ani czasu ani 
miejsca. Połowa członków parafii nie płaci w ogóle podatku kościelnego. Zostali 
ochrzczeni, lecz oddalili się od Boga i żyją bez Boga. Idą po szerokiej drodze. Gdy 
umierają - odchodzą ze świata - odchodzą bez pokuty, bez pojednania. Żyją bez 
Boga i bez Boga umierają.
 Mamy dwie możliwości: ludzi tych skreślić z listy członków, albo ich uważać za 
zgubione owce, które trzeba odszukać. Skreślić z listy członków - to bardzo proste 
i łatwe. Szukać tych ludzi jako zgubione owce, to bardzo trudne zadanie. Kiedy 
chcemy to robić, natychmiast powstaje pytanie: Kto to ma robić i w jaki sposób? To 
jest nasz wielki problem.
 Przed dwoma laty zrobiliśmy pierwsze kroki. Prezbiterowie zrozumieli, że troska 
o duchowe życie członków zboru, to sprawa wszystkich prezbiterów. Każdy prezbi-
ter ma obecnie w opiece 70 - 80 konkretnych zborowników, o których się troszczy. 
Naturalnie wszyscy się dopiero uczymy jak to w praktyce realizować.
 A więc nasza prośba: Pomóżcie nam szukać i realizować taki model zboru, który 
byłby zborem żywym i mógł dobrze spełniać swoje zadanie także w 21 wieku.
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II. Co naucza Nowy Testament o istocie Kościoła?
 W Nowym Testamencie mamy 4 podobieństwa, w których wyrażona jest istota 
Kościoła, zadania Kościoła i metody, pracy Kościoła:

• Kościół jako budowla budowana przez budowniczego;
• Kościół jako owce prowadzone przez pasterza; 
• Kościół jako ciało kierowane głową; 
• Kościół jako latorośle żyjące na winnym krzewie.

PIERWSZE PODOBIEńSTWO: 
Kościół jako budowla budowana przez budowniczego (Mt 16,18; Dz 4,11-12;  1 Kor 
3,11-15; 1 P 2,4-5)
A)  Jezus Chrystus jest budowniczym swojego Kościoła. Przez Ducha Św. urzeczy-

wistnia swoje plany. 
B)  Jezus Chrystus jest budowniczym swojego Kościoła, to znaczy fundamentem 

nowego życia, nowych stosunków między człowiekiem i Bogiem, i nowych 
stosunków między ludźmi.

C)  Apostołowie i starsi zborów - prezbiterowie - to również budowniczowie Kościoła 
Chrystusowego.

D)  Wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa są żywymi kamieniami w budowli Ko-
ścioła. Mają w Kościele swoje zaszczytne miejsce. Kościół będzie zbudowany 
z wierzących ze wszystkich narodów.

E)  Kościół Jezusa Chrystusa jest niezniszczalny.

DRUGIE PODOBIEńSTWO: 
Kościół jako owce prowadzone przez pasterza (J 10,1-18; J 21,15-17; Dz 20,17-31; 1 P 5,1-4)
Model ten podkreśla następującą strukturę Kościoła:
A)  Kościół prowadzony jest przez Arcypasterza Jezusa Chrystusa. To prowadzenie 

realizuje Duch Święty przez Słowo Boże.
B)  Zgodnie z postanowieniem Chrystusa poszczególne zbory są prowadzone we-

dług wskazówek Pisma Świętego przez pasterzy, starszych, prezbiterów.
C)  Prezbiterowie - starsi zboru, mają odpowiedzialność za duchowe, moralne 

i cielesne życie powierzonej im trzody.
D)  Trzoda uczy się posłuszeństwa wobec Boga i wobec ustanowionych pasterzy, 

i w posłuszeństwie uczy się naśladować Chrystusa. Starsi muszą być wzorem 
dla trzody. 

Uwaga: Podobieństwo to ma jedno wielkie niebezpieczeństwo: Owce tylko przyj-
mują pokarm i biernie naśladują pasterzy. Zborownicy przychodzą raz w tygodniu, 
spożywają to, co jest przygotowane i znowu odchodzą do swoich domów. Niczego 
więcej się od nich nie oczekuje, tylko żeby przychodzili zjadać to, co pasterze przy-
gotowali. Gdy kościół jest co niedzielę pełny, księża są zadowoleni. Wszystko jest 
spełnione, bo trzoda jest nakarmiona.
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Chcemy krótko zastanowić się nad odpowiedzialnością pasterzy – prezbiterów:
•  Pasterze muszą zabezpieczyć dobrą paszę dla powierzonej trzody. To znaczy 

smaczny duchowy pokarm dla wszystkich generacji w zborze.
•  Pasterze muszą także chronić powierzone im stado przed atakami szatana  

i jego sług.
• Pasterze muszą mieć otwarte oczy i uszy na problemy, boleści i choroby po-

szczególnych członków zboru.
• Pasterze muszą szukać zbłąkanych owiec.
• Pasterze muszą mieć jasny cel, muszą wiedzieć dokładnie którędy i dokąd pro-

wadzą swoją trzodę.
• Pasterze muszą pamiętać, że trzoda to majątek Boży.

Pan Bóg miał z pasterzami w narodzie izraelskim bardzo smutne doświadczenia: 

Ezechiel 34,1-10
Jakie zarzuty ma Pan Bóg: 

-  pasterze troszczyli się o swoje własne interesy, a nie o trzodę;
-  owce były zabłąkane i zagubione z powodu niedbalstwa pasterzy;
-  pasterze nic nie zrobili dla ratowania zbłąkanych i zagubionych.

A więc zasadniczą winę za zły stan trzody Izraela mieli pasterze! Nie owce, które się 
zagubiły, lecz pasterze! Czy te słowa nie są oskarżeniem i dla nas, pasterzy trzody 
Chrystusowej, że mamy tyle zbłąkanych chrześcijan???

Ezechiel 34,17-22
Pan ma zarzuty wobec pasterzy, ale także wobec owiec:

-  silne owce odepchnęły te słabsze i mąciły wodę;
-  i w zborze chrześcijańskim może być tak samo. Jak łatwo zniechęcić słabszych 

w wierze! 

Ezechiel 34,11-16.23-31
Pan objawia tu, jak bardzo mu zależy na jego trzodzie. On sam daruje trzodzie do-
brego pasterza. Jest to proroctwo o Jezusie Chrystusie. Najwięcej uwagi skupia Pan 
na  tych rozproszonych, zbłąkanych, chorych, cierpiących. Dla nas ten rozdział jest 
Bożym napomnieniem, że musimy poświęcić wiele czasu, sił i środków na szukanie 
i ratowanie zbłąkanych i zagubionych ewangelików.

TRZECIE PODOBIEńSTWO: 
Kościół jako ciało kierowane głową (1 Kor 12,12-27; Ef 1,22-23;  Rz 12,4-5; Ef 4,15-16; 
Ef 5,29-30)

- Podobieństwo to podkreśla bardzo ważną prawdę, że Kościół jest żywym orga-
nizmem i w tym organizmie musi istnieć ścisła łączność między głową i poszcze-
gólnymi członkami.

- Ścisła łączność między Chrystusem i każdym chrześcijaninem jest warunkiem 
duchowego życia i zdrowia.
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- Dalej podkreśla bezwarunkowe posłuszeństwo wszystkich członków wobec 
Chrystusa, który jest Głową. Tylko wtedy następuje doskonała harmonia, kiedy 
członki są posłuszne.

- Nieposłuszeństwo członków ciała jest spowodowane chorobą albo sparaliżo-
waniem części ciała. To samo dotyczy duchowego życia zboru.

- Normalne życie i funkcjonowanie wszystkich członków, jest bezwarunkowo za-
leżne od głowy. Oddychanie i przyjmowanie pokarmu zabezpieczane jest przez 
głowę.

- Wszystkie członki ciała są powołane do aktywnego działania. Bierność bardzo 
im szkodzi. Bierność powoduje skarłowacenie i osłabienie organizmu. Tak jak 
wszystkie członki ciała powołane są do aktywnej współpracy z głową, tak samo 
w Kościele i w zborze wszyscy chrześcijanie są powołani do aktywnej współpracy.

CZWARTE PODOBIEńSTWO:  
Kościół jako latorośle żyjące na winnym krzewie (J 15,1-11)

- Każda latorośl musi zróść się z winnym krzewem. Każdy chrześcijanin wszczepio-
ny w Chrystusa, musi się zrosnąć z Chrystusem przez osobistą wiarę i miłość. To 
ścisłe osobiste połączenie jest warunkiem duchowego życia. Kto nie zrośnie się 
przez osobistą wiarę i miłość z Chrystusem, ten usycha i czeka go los wrzucenia 
do ognia, jak każdą zeschniętą latorośl.

- Winny krzew trzyma, niesie i odżywia każdą latorośl. Latorośl żyje z soków, które 
pochodzą z winnego krzewu. Tak samo chrześcijanin trzymany jest i odżywiany 
przez Chrystusa. Jeżeli nie żyje osobiście z Chrystusa, to duchowo umiera.

- Zadaniem każdej latorośli jest przynoszenie owocu dla winogrodnika. Zadaniem 
chrześcijanina jest przynoszenie owocu dla Pana. Nie dla siebie i nie dla Kościoła, 
lecz dla Boga (Chrześcijanin nie może sobie stawiać pytania: „Co ja mam z po-
bożności”, lecz „Jaki pożytek z mego życia ma Pan Bóg?”).

- Każda latorośl, która przynosi owoc jest oczyszczana przez winogrodnika. 
Oczyszczanie może być nieraz bardzo bolesne. Jest jednak potrzebne. Tak samo 
chrześcijanie, którzy przynoszą owoc miłości i służby, są oczyszczani, aby wyda-
wali obfitszy owoc.

- Wielkie niebezpieczeństwo dla żywych latorośli, które jednak nie wydają owocu. 
Będą odcięte! Jest to wielka przestroga dla chrześcijan, dla żywych chrześcijan, 
którzy wierzą, są złączeni z Jezusem przez osobistą wiarę, a jednak nie wydają 
owocu - będą odcięci od Chrystusa! To naprawdę poważne ostrzeżenie.

A więc to, że jestem ochrzczonym i żywym członkiem Kościoła, nie jest jeszcze gwa-
rancją zbawienia! Jeżeli moje życie nie przynosi Panu owoców, to i mnie może Pan 
Bóg odciąć! To bardzo poważna przestroga zmuszająca do zastanowienia się i do 
dokładnej kontroli własnego życia w świetle Słowa Bożego. Każdy z nas musi sobie 
postawić pytanie: Czy moje życie przynosi owoce, którymi Pana Boga uwielbiamy 
i z których Pan Bóg jest zadowolony? 
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III. Jakie są w Nowym Testamencie modele praktycznego życia zboru:

a) Zbór w Jerozolimie (Dz 2,41-47; Dz 4,23-24 i 31-37; Dz 5,42; Dz 6,1-7; Dz 8,1-4; Dz 12,5) 

-  w zborze tym było nauczanie – apostołowie nauczali, a zbór trwał w nauce 
apostolskiej; 

-  zbór gorliwie się modlił, apostołowie pilnowali modlitwy, gdy ap. Piotr był w wię-
zieniu, zbór modlił się we dnie i w nocy;

- apostołowie składali z wielką odwagą świadectwo o zmartwychwstaniu Pana 
Jezusa Żydom poza zborem, pozyskiwanie nowych naśladowców Chrystusa;

-  zbór w Jeruzalem rósł, poczet uczniów bardzo się pomnażał;
-  ci, którzy uwierzyli, trwali we wspólnocie i łamaniu chleba;
-  zbór miał potrzebną mądrość do rozwiązania problemów socjalnych (Duch Św. 

darował ludziom nowy stosunek do majątku, byli gotowi się dzielić, powstała 
również diakonia).

 Zbór ten spełniał wszystkie zadania żywego zboru, oprócz jednego: zbór za-
pomniał o rozkazie Chrystusa: Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody. Zadanie 
misyjne nie zostało spełnione.
 Chrystus rozwiązał ten problem w inny sposób: Dz 8,1 i 4. Dopuścił do prze-
śladowania zboru w Jerozolimie i wszyscy chrześcijanie, z wyjątkiem apostołów, 
rozproszyli się  po okręgach wiejskich Judei i Samarii. „…Ci którzy się rozproszyli, 
szli z miejsca na miejsce i zwiastowali dobrą nowinę.”
 Zapomnieć o zadaniu misyjnym, o niesieniu ewangelii innym narodom, jest wiel-
kim zlekceważeniem testamentu Chrystusa.

b) Zbór w Antiochii (Dz 11,19-30; Dz 13,1-3)
- zbór miał regularne nauczanie, miał kilku nauczycieli;
-  zbór gorliwie się modlił i pościł;
-  członkowie zboru byli aktywnymi świadkami, zwracali się również do Greków 

głosząc im ewangelię o Panu Jezusie, a więc starali się pozyskać dla Chrystusa 
również pogan;

-  zbór ten rósł, wiele ludzi nawracało się do Pana;
-  zbór ten reagował prężnie na potrzeby socjalne;
-  zbór ten był gotowy wysyłać misjonarzy na nowe pola misyjne.

Zbór w Antiochii jest modelem żywego zboru, od którego mamy się uczyć.

Znaki żywego zboru:
1. regularne nauczanie biblijne dla członków zboru;
2. gorliwość modlitewna połączona z postem;
3. członkowie zboru są aktywni w wydawaniu świadectwa o Chrystusie;
4. zbór liczebnie rośnie;
5. zbór reaguje na potrzeby socjalne – ma diakonię;
6. zbór jest gotowy wysyłać misjonarzy i wspierać ich finansowo.
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IV. W jaki sposób zabezpieczyć opiekę duchową nad poszczególnymi człon-
kami zboru w  praktycznym życiu?
  Członkowie wielu parafii sądzą, że to jest zadaniem księdza. On ma się troszczyć 
o duchowe życie wszystkich członków zboru. Ten pogląd nie jest biblijny. Według 
NT o duchowe życie troszczą się  wszyscy starsi – czyli prezbiterowie.
 Tutaj powstaje zasadnicze pytanie: W jaki sposób to realizować?
Odpowiedź w tej sprawie darował Pan Bóg już w ST: 2Mż 18,13-27.
 Tutaj jest biblijny model  dla opieki duszpasterskiej w naszych zborach: przełożeni 
nad setką, nad pięćdziesiątką i nad dziesiątką.
 Rada teścia Mojżeszowego została zastosowana w armii. W duchowej społecz-
ności ludu Bożego została zupełnie zapomniana i zaniedbana.
Model ten podkreśla dwie poważne sprawy:

-  opieka duchowa nad duszami w zborze musi być powierzona wszystkim prezbi-
terom, nie jest możliwe, aby o duchowe życie troszczył się tylko jeden człowiek,

-  poszczególni prezbiterowie muszą nieść odpowiedzialność za konkretnych człon-
ków zboru, o nich się troszczyć, mieć z nimi kontakt, znać ich radości i problemy,

-  prezbiterowie powinni wychować sobie pomocników - dziesiętników, którzy 
będą z nimi współpracować.

 Ten właśnie model życia zborowego zaprowadzają chrześcijanie w Azji. Dla nas 
poważnym i trudnym zadaniem pozostaje, aby ten model biblijny realizowany był 
również w naszych zborach.

ks. Stanisław Kaczmarczyk
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Nasze
życie

Rozdanie dyplomów Konkursu Biblijnego SOLA SCRIPTURA
14.02.2021, w Niedzielę Przedpostną, w czasie nabożeństwa porannego, ks. Alfred 
Borski wręczył dyplomy „Finalistom” i „Uczestnikom” Ogólnopolskiego Konkursu 
Biblijnego „Sola Scriptura” ze 
Skoczowa. Ks. Proboszcz po-
dziękował wszystkim za udział 
i reprezentowanie naszej Pa-
rafii, w imieniu której wręczył 
każdemu upominek (książka 
i coś słodkiego) oraz życzył dal-
szych sukcesów w poznawaniu 
Słowa Bożego. W

Fragment relacji zamieszczonej w Zwiastunie Ewangelickim w lutym 2021:
 W roku szkolnym 2019/2020, mimo przełożeniu terminu z marca na czerwiec, 
nie udało się przeprowadzić finału Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego „Sola 
Scriptura”. Uczestnicy, którzy zakwalifikowali się do finału po styczniowym etapie 
diecezjalnym, otrzymali dyplomy na podstawie tych wyników.
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 Mimo przeciwności, organizatorzy zdecydowali się w roku szkolnym 2020/2021 
ogłosić temat i zakres materiału na kolejną, już czternastą, edycję konkursu – Dawid 
król Izraela. Przygotowywano się do przeprowadzenia konkursu według zwykłych 
zasad. Jednak ze względu na zamknięcie szkół i dalszy rozwój pandemii, w listopa-
dzie postanowiono, że konkurs zostanie przeprowadzony w innej formie. Zrezy-
gnowano z trzech etapów na rzecz jednego testu online 9 stycznia 2021 roku. Po 
kolejnych zmianach w szkołach termin przesunięto na 23 stycznia. Uczniowie mieli 
przeczytać: 1. Księgę Samuela, rozdziały 16-31 oraz 2. Księgę Samuela, rozdziały 1-12.
 Właśnie w sobotę 23 stycznia 2021 r. w domach przed ekranami komputerów 
czy telefonów zasiedli uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, 
aby odpowiedzieć na 25 pytań. Każde z nich miało do wyboru 4 odpowiedzi, z któ-
rych tylko jedna była prawidłowa. Uczestnicy podzieleni byli na 3 grupy wiekowe.
W teście online wzięło udział 224 uczniów. Jest to oczywiście liczba znacznie 
mniejsza niż w latach ubiegłych w etapie szkolno-parafialnym. Pokrywa się jed-
nak z liczbą uczestników na etapie diecezjalnym. Cieszy też fakt, że w teście wzięli 
udział uczniowie z parafii, które wcześniej nie uczestniczyły w „Sola Scriptura”. 
Reprezentowane były wszystkie diecezje Kościoła luterańskiego. Tak jak w latach 
poprzednich brały też udział osoby z: Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan, Ko-
ścioła Chrześcijan Baptystów, Kościoła Wolnych Chrześcijan, Kościoła Adwenty-
stów Dnia Siódmego. Mimo że pytania miały charakter zamknięty i do wyboru były 
4 odpowiedzi, konkurs okazał się niełatwy.
 Uczestnicy, którzy udzielili minimum 80% dobrych odpowiedzi otrzymali dyplo-
my uczestnictwa. Z kolei 90% prawidłowych odpowiedzi uprawniało do otrzyma-
nia dyplomu finalisty. Dyplomy zostały rozesłane do parafii. 

Diakon Ewa Below
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Dla naszych Pań – z okazji Dnia Kobiet
 W ubiegłym roku – dokładnie 8.03.2020 r., czyli w Dzień Kobiet – mogliśmy 
przeżywać spotkanie dla osób zaangażowanych w naszej parafii, które odbyło się 
w sali OSP w Kisielowie. Wzięło w nim udział ok. 140 osób. Wtedy każda z uczest-
niczek otrzymała kwiatek: prymulkę. W tym roku, z oczywistych względów, takie 
spotkanie nie mogło się odbyć. Mogliśmy jedynie odnieść się do Dnia Kobiet, by 
w ten sposób podkreślić, jak my mężczyźni je cenimy, szanujemy i poważamy.
 W tym celu zostały zaprojektowane i wydrukowane specjalne kartki z życze-
niami,  które rozdawane były w niedzielę 7 marca, po zakończeniu każdego na-
bożeństwa – tak w Skoczowie, jak również i w filiałach. Na drugiej stronie kartki 
zamieszczono modlitwę kobiety o błogosławieństwo.
 Akcja na pewno się powiodła. 300 kartek z życzeniami rozeszło się jak „świe-
że bułeczki”. Zdecydowana większość kartek 
została wręczona paniom. Kartki mogli też ode-
brać panowie, którzy tym razem byli w kościele 
bez żon, mam czy dziewczyn.

Tekst: ks. Alfred Borski   Zdjęcia: Jan Chwastek
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Wielkoczwartkowe nabożeństwo dla Seniorów
 Już ponad rok konfron-
towani jesteśmy z sytuacją, 
w której mikroskopijnych 
rozmiarów wirus zaczął 
rządzić niemalże całym 
światem. W międzycza-
sie wprowadzono wiele 
obostrzeń, które niestety 
bardzo niekorzystnie odbi-

Przy okazji przekazano też życzenia 
w imieniu Zarządu Skoczowskiego 

Towarzystwa Ewangelickiego.

jają się na różnych płaszczyznach życia parafialnego. Jed-
ną z nich są działania na rzecz naszych najstarszych para-
fian, którzy zarazem (po osobach posiadających choroby 
współistniejące) należą do tej najbardziej narażonej i tym 
samym zagrożonej grupy. Wielu seniorów uczestniczyło w 
próbach Chóru “Gloria”, brało udział w Godzinach Biblij-

nych i spotkaniach Koła Pań. Ok. 50-70 osób 
brało zazwyczaj udział w adwentowych 
i pasyjnych nabożeństwach spowiednio-
-komunijnych, a później w spotkaniu w sali, 
połączonym z poczęstunkiem.
 W tym roku takie specjalne nabożeństwo 
dla najstarszych naszych zborowników zor-
ganizowano w Wielki Czwartek. Część z nich 
z oczywistych względów nie mogło na nie 
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Nabożeństwa Wielkanocne w Skoczowie

przybyć. Po nabożeństwie nie było też spotkania w sali. Dzięki zaangażowaniu kilku 
pań (DZIĘKUJEMY IM BARDZO SERDECZNIE), udało się natomiast upiec „wielko-
piątkowe bułeczki”, które wraz z życzeniami były rozdawane po nabożeństwie.
 Miejmy nadzieję, że końcem roku, w czasie adwentowym, sytuacja na tyle się 
polepszy, że nie tylko w Skoczowie, ale również w naszych Filiałach będziemy mo-
gli tak w społeczności Stołu Pańskiego, jak i w salach parafialnych usiąść do wspól-
nego poczęstunku.

Tekst: ks. Alfred Borski   Zdjęcia: Jan Chwastek

Stud. teol. Damian Rusin 
wygłosił kazanie na nabo-

żeństwie rodzinnym.

Przygotowano ok. 240 świątecz-
nych kopert, do których włożono 
odblaskowe baranki z wersetem 

biblijnym

Tegoroczne Święta Wielka-
nocne, z powodu trwającej 
pandemii, z pewnością ob-
chodzone były z mniejszym 
rozmachem, niż wcześniej. 
Ale i tak nie zabrakło miłych 
akcentów, którymi z pew-
nością były: występ Zespołu 
Dzwonków, nabożeństwo 
rodzinne czy symboliczne 
prezenty: odblaskowe ba-
ranki z wersetem, które rok 
wcześniej zamówione były 
dla dzieci... W



Informator Parafialny nr 141 (2-3 kw./2021) – kwiecień-wrzesień 2021 19

Kwietniowe opady śniegu

Nagranie nabożeństwa dla 2. Programu Polskiego Radia
 W 2. Niedzielę po Wielkanocy, w skoczowskim kościele, dokonano nagrania na-
bożeństwa dla Polskiego Radia. Zostało ono wyemitowane dnia 1 maja, w drugim 
programie, o godz. 8:00.
 Nietrudno się domyśleć, że skoro emisja nabożeństwa nastąpiła właśnie 1 maja, 
to jego przesłanie nawiązywało nie tyle do niegdyś hucznie obchodzonego święta 
pracy, ile do obecnej jego wymowy, którą w kościele ewangelickim za każdym ra-
zem podkreślamy: dziękowaniem za pracę i prośbą o jej błogosławieństwo.

W bieżącym roku jakoś nie mogliśmy się pożegnać z zimą. 13 kwietnia – czyli po-
nad tydzień po Świętach Wielkanocnych – nasze pola i łąki oraz dachy naszych 
domów i kościołów pokryła dosyć spora warstwa śniegu. Święta w tym roku były 
stosunkowo wcześnie, ale i tak śnieg w połowie kwietnia był nielada zaskocze-
niem. Z drugiej strony już stare polskie przysłowie poucza: „Kwiecień plecień, 
wciąż przeplata: trochę zimy, trochę lata... W
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Prawie na samym początku wszystkich powitał kurator Parafii, Ryszard Macura, 
który podkreślił wymiar tego święta: “Kiedy dzisiaj spotykamy się na naszym na-
bożeństwie, nasze myśli pragniemy skierować raczej na błogosławieństwo pracy 
i chcemy podziękować Panu Bogu za to, że większość z nas może tego błogosła-
wieństwa doświadczać. Zaś ci, którzy pracy nie mają i jej szukają, że dzięki pracy 
pozostałych, nie są pozbawieni całkowicie środków do życia”.
 Części liturgiczne poprowadził ks. Bogdan Wawrzeczko, który również – w za-
stępstwie za proboszcza przebywającego na kwarantannie – wygłosił okoliczno-
ściowe kazanie. Fragmenty Słowa Bożego czytali: Halina Gatner oraz Jan Szczypka. 
Na organach grała Dorota Podżorska, a wspólny śpiew wsparli członkowie Chóru 
„Gloria”, który w normalnych (niepandemicznych) warunkach z pewnością by na 
tym nabożeństwie wystąpił.

Tekst: ks. Alfred Borski     Zdjęcia: Jan Chwastek

Ryszard Macura Jan SzczypkaHalina Gatner

Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym 
miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania, 
i znał wszystkie tajemnice, i posiadał całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak 
żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał 
całe mienie swoje, i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, 
nic mi to nie pomoże. Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, 
miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka 
swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się 
raduje z prawdy; wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodzie-
wa, wszystko znosi. Miłość nigdy nie ustaje.                   1 List do Koryntian 13,1-8



Informator Parafialny nr 141 (2-3 kw./2021) – kwiecień-wrzesień 2021 21

Promocja powieści „Ławka” ks. Sławomira J. Sikory

O powieści i jej autorze
 „...Moje życie składało się głównie z zamkniętych 
drzwi. Co gorsza, miałem wrażenie, że najpierw były 
otwarte, przyjazne, zapraszające… Gdy już uwierzy-
łem, że to są moje drzwi, za którymi czeka mnie świetla-
na przyszłość, wtedy te drzwi brutalnie zamknęły się, 
waląc mnie w nos...”
 „Ławka” Sławomira J. Sikory to powieść o spotka-
niu dwóch mężczyzn, między którymi rodzi się wy-
jątkowa przyjaźń. W jej tle toczą się relacje rodzinne, 

2.05.2021 r., w czasie obu nabożeństw w skoczow-
skim kościele, kazanie wygłosił ks. Sławomir Janusz 
Sikora - proboszcz parafii ewangelickiej w Szczecinie. 
Bezpośrednim powodem przybycia ks. Sikory było uka-
zanie się jego powieści pt. „Ławka”, do której nawiązy-
wał w swoim kazaniu i którą można było nabyć po nabo-
żeństwach wraz z dedykacją i podpisem autora. W

odbywają biegi, dzieją się duchowe 
przełomy i rozkwita miłość. A wszyst-
ko zaczyna się na szczecińskiej ławce 
z widokiem na Łasztownię.
 Autor jest teologiem i duchow-
nym luterańskim, a także mara-
tończykiem oraz organizatorem 
Ekumenicznych Biegów Charyta-
tywnych w Szczecinie. Debiutował 
w 2014 roku tomikiem poezji „Myśli 
w biegu”. W swojej powieści inspi-

Od prawej: ks. Sławomir J. Sikora ze 
swoją powieścią i ks. Alfred Borski
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Połowa życia wg Psalmisty 
35 lat Parafialnej „Biblioteki dla każdego”

ruje do przemyśleń nad własną historią życia i w przyjazny sposób zaprasza na me-
taforyczną ławkę, gdzie jest czas i są warunki, żeby spotkać się i słuchać drugiego. 
Jak napisał we wstępie do książki: „Bohaterowi książki podarowałem trochę z mo-
jego życia. Mamy podobne ulubione potrawy, słuchamy tej samej muzyki, nawet nosi 
moje niedoszłe imię. Na szczęście Radosław to nie ja, a cała fabuła jego życia jest fikcją. 
Jeśli pozwoliłem przeżyć mu „coś mojego”, to tylko i wyłącznie na jego sposób”.

Źródło: www.luteranie.pl/powiesc-lawka

 Słowa Apostoła Pawła z 1. Tym 4,12b–13: „Bądź wzo-
rem dla wiernych w mowie, w obejściu, w miłości, w wie-
rze, w czystości! Do czasu, aż przyjdę, przykładaj się do 

Kierownik „Biblioteki dla 
każdego” Renata Świder

Jeden ze 130 wręczonych 
dyplomów uznania 

ks. Alfred Borski pokazuje upominek upieczony przez kilka 
pań: jeden z 70 pierników z logo Biblioteki oraz liczbą 35

czytania, zachęcania, nauki.” stanowiły osnowę 
nie tylko kazania w 5. Niedzielę po Wielkanocy, ale 
przede wszystkim jubileuszu biblioteki parafialnej.
 O przykładaniu się do czytania słyszymy w jubi-
leuszowym kontekście 35-lecia skoczowskiej „BI-
BLIOTEKI DLA KAŻDEGO”– działającej przy Parafii 
św. Trójcy, ale mającej charakter ekumeniczny i wy-
kraczający daleko poza parafialne ramy.
 Czytanie jako droga do prawdy, czyli do Słowa 
Bożego i czytanie samego Słowa Bożego, aby uczy-
nić swoje życie według Niego – oto treść jubileuszo-
wego kazania ks. proboszcza Alfreda Borskiego.
 Przypominając o tej, zasadniczej drodze każdego 
chrześcijanina, kaznodzieja zadumał się również nad 
historią wspomnianych 35 lat największej w Polsce 
biblioteki protestanckiej o charakterze biblijno-ewan-
gelizacyjno-misyjnym, znajdując trafną analogię do 
słów Psalmisty, przy-
pominającego, że życie 
człowieka trwa zwykle 
lat siedemdziesiąt.
 Stawiając pytanie, 
czy lat trzydzieści pięć 
– to dużo, czy mało, 
ks. Borski zauważył 
zarówno młodość, jak 
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i dojrzałość tego wieku, która na pewno zasługuje na uwagę, zgodnie ze słowami Li-
stu do Tymoteusza. Na taką uwagę zasługuje każda inicjatywa społeczna, kościelna, 
a szczególnie tak istotna jak biblioteka służąca każdemu, a działająca przy parafii.
 Refleksja o trzydziestopięcioleciu formalnego czasu zasłużonej instytucji skło-
niła autora kazania ku granicom nieskończoności – bo jak zmierzyć długość czasu 
poświęcony każdej z około dziesięciu tysięcy książek w odbiorze czytelnika i w pra-
cy bibliotekarza, pracowników i wolontariuszy biblioteki, wreszcie jak zmierzyć 
czas dojrzewania słowa w życiu czytelnika?

 Ks. proboszcz Borski podziękował wszystkim oddanym sprawie biblioteki, 
a w szczególności opiekunce „Biblioteki dla każdego” – p. Renacie Świder za serce 
oddane pracy z książką, ale także za porady życiowe i bibliograficzne, za wszelakie 
inicjatywy, którymi biblioteka służy swoim czytelnikom. Ks. Proboszcz podzięko-
wał również p. Sylwii Dziekan, obecnie pracownicy parafii, za wkład oddany w pro-
ces archiwizacji materiałów audio od roku 1985 zawierających tematykę ewange-
lizacyjną i w wieloletnią pracę nad bibliotecznym katalogiem oraz przypomniał 
o zasobach wizualnych biblioteki.
 „Jestem szczęśliwa, że mogę mówić ludziom o Jezusie i przybliżać im świadec-
two o Nim zawarte w Biblii i książkach. Czuję się spełniona dzięki niemu w tej formie 
działalności życiowej” – stwierdziła R. Świder, zachęcając do współpracy wolonta-
riuszy potrzebnych do sporządzania katalogu opisowego biblioteki – streszczeń 
w zakresie materiałów audio –  zwłaszcza do pracy przy opracowywaniu nagrań 
powstałych po roku 1989-tym.
 Nabożeństwo jubileuszowe zakończyło się wspólnym zdjęciem pracowników, 
wolontariuszy, darczyńców i przede wszystkim przyjaciół biblioteki z dyplomami 
uznania oraz czekoladami produkcji skoczowskiej  filii firmy „Ludwig Czekolada” 
i okolicznościowymi piernikami w kształcie księgi z symboliczną gołębicą Ducha 
Świętego – stanowiącą logo biblioteki, które wypieczone zostały przez panie ze 
skoczowskiego zboru z inicjatywy p. pastorowej Agnieszki Borski. Do odbioru 
przygotowano 130 dyplomów.
 Po nabożeństwie odbyło się kameralne spotkanie na świeżym powietrzu zgodnie 
z reżimem sanitarnym i w promiennej atmosferze pierwszej, dojrzale wiosennej nie-
dzieli – 9 maja 2021 r. Spotkaniu towarzyszył skromny poczęstunek oraz promocja 
wydawnicza, podczas której można było nabyć w dobrej cenie  wspomnienia Broni-
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sławy Uher – „Wokół placu Kościelnego i kościoła Jezusowego” wyd. Cieszyn 2015, 
głównie dzięki staraniom Zofii Wojtas, zaangażowanej przy bibliotece parafialnej 
w Cieszynie zainspirowanej przez skoczowską „Bibliotekę – Matkę” w ramach za-
kładanej przez Skoczów bibliotecznej sieci regionalnej i krajowej. Książka odznacza 
się niezwykłym pięknem gwary cieszyńskiej i bogactwem wątków z historii euro-
pejskiej, regionalnej, ale przede wszystkim prywatnej i związanej z życiem Kościoła, 
obejmując wydarzenia relacjonowane bezpośrednio od I wojny światowej do sta-
nu wojennego, a w szerszym wymiarze sięgające także ważnych dla cieszyńskiego 
ewangelika spraw sprzed wieków  – w Roku Tożsamości Ewangelickiej, kiedy każdy 
Cieszyniak powinien sięgnąć do tej arcyswojsko brzmiącej przeszłości.

Tekst: Szymon Broda   Zdjęcia: Jan Chwastek

Nowe antypendia dla skoczowskiego kościoła
18.05.2021 panie Jolanta Caputa i Agnieszka Borski odebrały w Istebnej koronki, 
które specjalnie na ołtarz i ambonę skoczowskiego kościoła wykonała pani Anna 
Sikora z Koniakowa (parafianka PEA w Istebnej). Koronki zostały ufundowane 
przez konfirmantów (grupa ks. Alfreda Borskiego, konfirmacja 6.09.2020), nato-
miast pani Ewa Motyka doszyła odpowiedni materiał, który sprawia, że koronka 
zarówno na ołtarzu, jak i na ambonie pięknie się prezentuje. Do kompletu należy 
również przykrycie naczyń komunijnych. Antypendia po raz pierwszy zawieszone 
zostały 30 maja, w czasie pamiątki poświęcenia kościoła. W
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Anna Sikora z nakryciem naczyń komunijnych oraz Jolanta Caputa (L) i Agnieszka Borski (P)

Koncert Akordeonistów w ramach „Musica Sacra” 2021

 W piątek, 21.05.2021 o godzinie 19:00 w naszym skoczowskim kościele, odbył 
się pierwszy z koncertów XXV Panoramy Sztuki Chrześcijańskiej „Musica Sacra”. 
Wydarzenie rozpoczęło się od przywitania przez ks. Bogdana Wawrzeczko i dy-
rektora festiwalu Andrzeja Baczę. Koncert w wykonaniu akordeonowego „Trio Sy-
metrio” w składzie: Marcin Jabłoński, Adam Potera i Krystian Chaciłowski składał 
się między innymi z kompozycji własnych oraz utworów Jana Sebastiana Bacha, 
Antonio Vivaldiego, Sergieja Rachmaninowa, przeplatany był fragmentami prozy 
bp. Grzegorza Rysia, ks. Józefa Tichnera i Krzysztofa Zanussiego – prezentowany-
mi przez Grażynę Durlow. 

Tekst: ks. Bogdan Wawrzeczko    Zdjęcia: Jan Chwastek

ks. Bogdan Wawrzeczko Andrzej Bacza Grażyna Durlow
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93. pamiątka poświęcenia kościoła w Simoradzu
 23.05.2021 simoradzanie świętowali 93 rocznicę po-
święcenia swojego kościoła. W to niedzielne przedpo-
łudnie utrzymała się ładna pogoda, co w deszczowym 
i chłodnym maju zakrawa na cud. Kazanie wygłosił 
ks. Marek Michalik z Parafii Wisła Czarne, a śpiewem 
ubogacił tę uroczystość wspaniały duet: Estera Wito-
szek i Jakub Barański.
 Zebrani wierni mogli wysłuchać lekcji o porozu-
mieniu z innymi, o mówieniu jednym językiem i jedno-
myślności. Ten wartościowy przekaz może posłuchać 
i obejrzeć każdy, ponieważ cała uroczystość była na-
grywana, a link jest udostępniony na stronie parafii. Po 
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nabożeństwie każdy mógł się poczęstować tradycyjnym kołoczem, co zapocząt-
kowało nową tradycję.

Tekst: Rajmund Raszyk     Zdjęcia: Jan Chwastek

Jakub Barański i Estera Witoszek – „flagowy” duet naszej parafii

Tradycyjna jajecznica parafialna w Skoczowie
24.05.2021, w drugim dniu Świąt Zesłania Ducha Świętego, odbyło się nabożeństwo 
m.in. w Skoczowie, w czasie którego w okrojonym składzie wystąpił Chór „Gloria”. 
Zgodnie z przyjętą już tradycją, wszyscy zostali zaproszeni na wspólny posiłek po na-
bożeństwie, którym oczywiście była jajecznica. Nad przygotowaniem poczęstunku 
czuwał jak zwykle Chór „Gloria” oraz osoby, które zazwyczaj chętne są do ustawienia 
stołów i ławek. Jajecznica była wyjątkowo pyszna, na co miała z pewnością wpływ 
świadomość, że w roku 2020 z powodu pandemii nie można jej było smażyć. Tym ra-
zem starano się stosować do panujących jeszcze obostrzeń. I na pewno był to wspa-
niały czas nie tylko na degustację, ale na rozmowy i na wracanie do normalności. W
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156 lat kościoła w Skoczowie
 Święto Trójcy Świętej to dla skoczowskich parafian 
podwójne święto. W dniu 31 maja 1863 roku wmurowano 
kamień węgielny pod budowę ewangelickiego kościoła 
w Skoczowie. Zaś dnia 30.05.2021 roku obchodziliśmy 156 
rocznicę poświęcenia naszego kościoła Trójcy Świętej.
 Mimo zmiennej aury i pandemii zgromadziliśmy się 
dość licznie w naszej świątyni. Na placu kościelnym wi-
tała nas orkiestra dęta pod batutą p. Adama Pasternego. 
Przy preludium granym przez p. Dorotę Podżorską weszli 
do kościoła Konfirmanci, Rada Parafialna oraz księża: ks. 
dr Piotr Szarek oraz nasz proboszcz – ks. dr Alfred Borski.
 Po długiej przerwie z powodu pandemii pięknie za-
śpiewał chór „Gloria” pieśń „Na skale Kościół stoi” pod 
dyr. p. Bolesława Nogi. Ksiądz Proboszcz przywitał gości: 
ks. Piotra Szarka, Burmistrza Skoczowa –  p. Mirosława 
Sitko, przewodniczącego Rady Miasta Skoczowa – p. Raj-

ks. dr Piotr Szarek

Chór „Gloria” pod dyr. Bolesława Nogi

Burmistrz Mirosław Sitko 
i Przew. Rady Miasta Rajmund Dedio

Zespół „Dla Niego” pod dyr. Doroty Podżorskiej

munda Dedio, chór „Gloria”, zespół „Dla Niego” i wszystkich zebranych. Podzięko-
wał też osobom, które przygotowały piknik.
 Na tę uroczystość ołtarz i ambona udekorowane zostały nowymi antypendiami 
z koronki koniakowskiej wykonanymi przez p. Annę Sikorę, a ufundowanymi przez 
ubiegłorocznych konfirmantów (Konfirmacja 6.09.2020).
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 Pięknie brzmiały wspólnie śpiewane 
pieśni: „O Jezu, wszak to sprawa Twa” 
oraz nasz hymn „Warownym Grodem”. 
Ks. dr Piotr Szarek odczytał teksty biblij-
ne z Księgi Izajasza 6,1-8 oraz Listu do 
Rzymian 11,33-36. Przed kazaniem usły-
szeliśmy pieśni wykonane przez zespół 
„Dla Niego” po dyr. p. D. Podżorskiej. 
Ks. dr P. Szarek oparł swe kazanie na 
tekście z Ewangelii Jana 3,1-8. Przeanali-
zował nocną rozmowę Pana Jezusa z Ni-
kodemem, który miał wiele wątpliwości, 
ale chciał bliżej poznać Zbawiciela. Wie-
lu z nas jest w tym podobnych do Niko-

Diecezjalna Orkiestra Dęta pod dyr. Adama Pasternego

dema. Pan Jezus rozproszył wątpliwości Nikodema mówiąc mu, że zawsze jest 
tam, gdzie i on jest. Upewnia nas, że z nami jest tak samo, i że zawsze był, jest 
i będzie ten sam i na wieki. Był 156 lat temu, gdy wierni zgromadzili się w tej 
świątyni i jest dziś, kiedy dziękujemy za tę świątynię i wznosimy w niej nasze 
modlitwy, prośby i dziękczynienia. Zakończył kazanie modlitwą powierzając 
nasz zbór, nasz kościół łasce Bożej.
 Po kazaniu podczas ofiary śpiewaliśmy pieśń „Na swój święty Kościół”, a ze-
spół zaśpiewał o cudownej łasce. Nabożeństwo zakończyliśmy modlitwą oraz 
błogosławieństwem udzielonym przez kaznodzieję. Zaś słowami ostatniej pieśni 
716 prosiliśmy o przebudzenie i łaskę.
 Po nabożeństwie raczyliśmy się wspaniałymi wypiekami, kiełbaskami i krupnio-
kami przy wtórze orkiestry dętej, za co jej serdecznie dziękujemy. Z powodu pan-
demii musieliśmy się dostosować do obostrzeń, ale dziękujemy Bogu, że już mo-
żemy się liczniej spotykać, słuchać Słowa i wielbić Pana pieśniami mimo maseczek. 
Jesteśmy szczęśliwi, że mamy swój „Kościół na Kępie”, wolność zgromadzania się 
pod Jego Słowem, bo przecież nie zawsze tak było.

Tekst: Krystyna Krehut-Wojnar    Zdjęcia: Jan Chwastek
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Z kart 
historii

Pamiątka poświęcenia kościoła
W Święto Trójcy Świętej 30 maja br. miała miejsce kolejna 156 rocznica poświęce-
nia naszego parafialnego kościoła w Skoczowie. Jak pamiętamy 1 listopada 1865 r. 
tego doniosłego aktu dokonał ks. superintendent /biskup/ Karol Samuel Schneider 
w asyście ks. seniora dra Teodora Haase i ks. proboszcza Andrzeja Drózda z Dro-
gomyśla. Na miesiąc przed tym świętem Zwiastun Ewangeliczny w nr 19 z 1865 r. 
przybliżył czytelnikom niektóre fakty związane z budową tego Domu Bożego oraz 
opisał ówczesne nasze miasteczko. Dla nas, ludzi żyjących już w zupełnie innej rze-
czywistości gospodarczej, materialnej i duchowej zapoznanie się tym artykułem 
będzie bardzo ciekawą lekturą. Tekst jest podany w pisowni oryginalnej, żeby za-
chować niespotykane już obecnie piękno naszego języka.

Kościół Skoczowski

 Szląsk austryjacki, prowincja licząca 65 tysięcy Ewangelików, posiada 14 Zborów
        ewangelickich. O pobożności szląskich ewangelików, o gorącem ich przywiązaniu 

            do wiary ojców, nieraz już wspominaliśmy, lecz, aby przekonać czytelników      
     naszych, że to co mówimy nie jest czczą chwalbą, ale rzeczywistą prawdą, 

przytoczymy przykład, wskażemy dowód miłości i wiary Szlązaków.
 Już na stokach Równicy, jednej z odnóg gór Beskid, na lewym brzegu Wisły, która 

szemrząc po kamykach, płytka i wązka w swem korycie, wydaje się tylko niewielkim 
górskim strumieniem, leży miasto Skoczów. I cóż w nim osobliwego? Dla zwyczajnego 
podróżnika nic prawie. Domki niewielkie cisną się po nad Wisłą jedne do drugich, jak 

stado wodnego ptastwa, zdążającego ku strumieniowi. Rynek szerszy nieco, 
z murowanemi domami, apteka, sklepów kilka i fabryka sukna, oto wszystko bodaj 

co Skoczów posiada. Lecz czy to zjeżdżając z gór, po użyciu wód Ustrońskich, czy do nich 
zdążając, uderzy oko podróżnika wysoka, czerwona budowla, na pagórku pozamiejskim 

leżąca. Przypatrzywszy się bliżej, widzisz wieżę która w niebo wystrzela i świadczy, 
że ta budowa to Kościół, to dom boży.

 Powiecie może: cóż w tem dziwnego ? Dziwu tu niema. Kościoły też na dziw się nie 
buduje, ale by módź zbudować, trzeba grosza i to dużego grosza. Przejeżdżając ziemie 
naszą, czy nie zdarzyło ci się napotkać Kościoła drewnianego, który pochyliwszy się, 

wygląda jak żebrak błagający litości? A jednak znać niema litości w sercach tych, którzy do 
owego pochylonego kościółka uczęszczają, kiedy go ani podeprzeć, ani odnowić nie chcą.

 W innem miejscu, rozpiera się wielka świątynia, mury potężne, wieżyce wzniosłe – 
ale, tam dach świeci obdartą dachówką, tu gzyms wyszczerbiony, indziej tynk i cegła 

Opr. Jerzy Sikora
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opadła, a wszystko przypomina smutnie świetną przeszłość, troskliwość ojców, 
a niedbalstwo dzieci.

 Zwykłą wymówką w podobnych razach, jest ubóstwo parafian. Oj prawda 
że ubodzy, ale nie w pieniądz, a w miłość. Nie miłują Boga niewidzialnego, 

dla tego nie dbają o widzialny dom chwały Jego. Kościół, ten budynek ręką ludzką 
wznoszony, świadczy zawsze o wewnętrznem usposobieniu parafian. 

Jacy członkowie Zboru, jaka ich wiara i miłość, taki i Kościół. 
Kościół, to widome świadectwo Zboru, to widoma chluba jego, albo wstyd.

 Lecz wróćmy do Skoczowa. Miasteczko i okoliczni jego mieszkańcy wyznania ewan-
gelickiego, należą do Zboru Drogomyślskiego którego pasterzem jest ksiądz Andrzej 
Drozd. Zbór Drogomyślski, liczy dusz 2930, a pewnie mniejsza połowa zamieszkuje 

okolice Skoczowa. Są to wszystko ludzie niezamożni, ludzie żyjący z ciężkiej pracy rąk 
własnych. Lecz ubożuchni Skoczowianie łakną bardziej jak powszedniego chleba, Onego 
niebieskiego chleba, którym jest słowo Boże. Zasila ich wprawdzie tym chlebem wiernie 

i gorliwie zacny Pasterz Drogomyślski, mogą i sami co święto i niedziela chodzić do 
Drogomyśla, lecz Skoczowianie zapragnęli mieć własny dom Boży, a z niem i w nim 

pośród siebie szafarzy tajemnic bożych. Otóż rada w radę, i postanowiono w imię 
Chrystusa Pana, wziąść się do dzieła i zbudować Kościół. Ten dał guldena, tamten 

krajcara, ten odmówił sobie nie jednej, koniecznej rzeczy, i oto przed laty kilku zaczęto 
zwozić cegłę i kamień, potem przyszli murarze, cegła złożyła się do cegły, wapno 

złączyło kamienie i oto dziś wysoka, piękna, smagła wieża, grzeje się w promieniach 
słońca, i radośnie spogląda na szczyty Beskid, które Pan Zastępów wzniósł 

mocną prawicą swoją. 
 Budowa jest prosta a szlachetna, ma ją zdobić kamienny ołtarz, będą i dzwony, 

a w tych ostatnich czasach, budują się już w Krakowie i organy.
 Wszystko kosztuje, a lubo cały nakład rozłożony jest na lata, ogromny to wydatek 

dla tysiąca kilkuset ubogich ludzi. Ileż to trosk musi poruszać serca poczciwych 
Skoczowian i zacnego Starszeństwa gdy widzą co jeszcze do zrobienia pozostaje! 

Jak to tam nie jedna wdowa, nie jeden biedny wyrobnik ciuła, po krajcarze, by się 
przyczynić do ukończenia ukochanej przez wszystkich budowli! Jak się kłopocze 

szlachetny Pasterz Drogomyślski, który goraco i z całego serca pragnie by się spełniły 
życzenia duchownych  jego dziatek! A tymczasem od współbraci, od współwyznawców, 
czy też nie przychodzi pomoc jaka? Ludek ze Szlązka austryjackiego, pewnie jak może 

dokłada ręki, by ukończony został Skoczowski Kościół, ale inni ewangelicy, cóż oni 
czynią? Nie jeden, czy to w Prusach, czy u nas, pewnie nic nie wiedział i nie wie, 

ani o braciach ze Skoczowa, ani o ich chwalebnych usiłowaniach, otóż, by nie było 
wymówki, napisaliśmy te wierszy kilka i drukowane stoją w Zwiastunie. Może do kraj-

carów, dorzuci się szeląg lub kopiejka, może ci którzy Zwiastuna czytają, 
przypomną sobie o obowiązkach jakie ewangelicy mają dla ewangelików, może 
zapragną, by gdy zabrzmi śpiew pochwalny w murach Skoczowskiego Kościoła, 

ewangelicy tamtejsi powiedzieli: „Bóg wam zapłać bracia w Chrystusie!” Może – lecz po 
co domysły, niech nie słowo nasze, ale Duch Ś. dopowie wam reszty, najmilsi czytelnicy.
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Okolicznościowy wiersz na 156-lecie skoczowskiego kościoła 
ewangelickiego autorstwa Krystyny Krehut-Wojnar:

Lud biedny tułał się po polach i po lasach.
Za ołtarz kamień miał, za świece gwiazdek roje.
Szum drzew wtórował im w tych bardzo dawnych czasach.
Tylko w snach widzieli, co widzą oczy twoje.

  Bóg swoim Duchem tchnął, podnieśli serca swoje.
  Wielu Mu oddało swój wolny czas i ręce.
  Ciężka była praca i ciężkie były znoje.
  Bóg sił im dodawał, gdy omdlewały ręce.

   Dziś stoi nasz kościół w swej pięknej nowej szacie.
   Już sto pięćdziesiąt sześć lat jest głoszone w nim Słowo.
   Wsłuchuj się w to Słowo, droga siostro, drogi bracie,
   Aby wiara odradzała się w naszych sercach ciągle na nowo!

Pierwsze spotkanie Parafialnej Komisji Cmentarnej

Od lewej: Paulina Wigłasz (Dębowiec), Karol Rusin (Skoczów), Karol Kozieł (Dębowiec),
Dariusz Barański (Pierściec), Franciszek Czyż (Pierściec), ks. dr Alfred Borski, 

Jerzy Rokowski (Simoradz), Jerzy Sikora (Skoczów).

 10.06.2021 odbyło się pierwsze spotkanie Parafialnej Komisji Cmentarnej. Za-
daniem powołanego przez Radę Parafialną gremium jest wypracowanie nowego 
regulaminu cmentarnego, opartego na dokładnej analizie bieżących problemów 
związanych m. in. z utrzymaniem cmentarza (porządek i finanse), zasadami opłat 
za pogrzeby i miejsca cmentarne, przydzielania ulg związanych z pochówkiem 
i przynależnością do parafii. W składzie Komisji są przedstawiciele ze Skoczowa 
oraz wszystkich Filiałów – czyli wszystkich czterech miejsc, w których znajdują się 
cmentarze administrowane przez naszą Parafię. W
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 Jak dobrze wiecie w minionym roku szkolnym nic nie było takie jak zwykle. Był 
to trudny rok również dla chórku “Nadzieja”, który z powodu ograniczeń związa-
nych z pandemią częściej nie miał prób niż je miał. Praktycznie nie było też moż-
liwości żadnych występów. To wszystko działało na małych chórzystów bardzo 
zniechęcająco. Dlatego wiosną powstał pomysł, by nagrać kilka piosenek i udo-
stępnić je w serwisie YouTube. Nagrania w studiu to dla dzieci świetna przygoda, 
nowa motywacja do ćwiczeń, możliwość podzielenia się naszą muzyką z innymi 
i fajna pamiątka, gdy już odejdą z chórku. 
 Nagrania wiążą się z kosztami. Dlatego, by nie obciążać parafii założyliśmy 
internetową zrzutkę na ten cel. W tym miejscu bardzo serdecznie dziękujemy 
wszystkim, którzy wsparli finansowo nasze marzenia o nagraniach. A ponieważ 
udało nam się zebrać nawet więcej niż początkowo zakładaliśmy, postanowiliśmy 
przygotować jeszcze małą niespodziankę.
 Ruszyły przygotowania do nagrań. Zdecydowaliśmy przygotować 5 piosenek 
(4 nasze ulubione hity i 1 całkiem nową). Dzieci z ochotą i wielkim zaangażowa-
niem zabrały się do ćwiczeń. Zamówiliśmy profesjonalne podkłady instrumental-
ne. Wybraliśmy solistów. I ćwiczyliśmy, ćwiczyliśmy, ćwiczyliśmy… 
 W końcu w sobotę 5.06.2021 udaliśmy się do studia nagrań działającego przy 
Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie. To był pracowity i męczący dzień, ale 
było fajnie. Daliśmy z siebie wszystko i nieskromnie musimy przyznać, że wyszło 
całkiem nieźle :-) Serdecznie zapraszamy na nasz kanał na YouTube, gdzie dostęp-
nych jest już kilka naszych nagrań (https://www.youtube.com/channel/UC2xt26ek-
bRM3mPgpOjtN6xQ). Znajdźcie nas również na Facebooku, by na bieżąco śledzić, 
co się u nas dzieje.

Nagrania Chórku Dziecięcego „Nadzieja”

 Teraz zdradzimy trochę szczegółów o niespodziance, którą przygotowaliśmy. 
Zamarzyło nam się, by do jednej nagranej piosenki dodatkowo nakręcić wideoklip. 
Nagrania do klipu zaplanowaliśmy na piątek 11 czerwca. Niestety deszcz pokrzyżo-
wał nam plany i musieliśmy przełożyć wszystko na wtorek 15.06.2021. Tym razem się 
udało, Pan Bóg dał nam piękną pogodę. Było to dla nas duże wyzwanie, ale i ciekawe 
doświadczenie. Montaż wideoklipu jeszcze trwa, a my z niecierpliwością czekamy na 
efekty. Mamy nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli podzielić się nimi z Wami. 

Tekst: Dorota Podżorska     Zdjęcia: Dorota Podżorska i ks. Alfred Borski



36 Informator Parafialny nr 141 (2-3 kw./2021) – kwiecień-wrzesień 2021

Na koniec chcemy zaprosić wszystkie dzieci, które lubią śpiewać, 
aby dołączyły do nas i odkryły, 

ile radości sprawia wspólne śpiewanie dla Pana Boga. 
Regularne próby chórku rozpoczniemy znowu od początku września.

 

Spotykamy się w soboty w dwóch grupach:
  Dzieci młodsze (do ok. 7 lat) – godz. 9:10 – 9:50
  Dzieci starsze (od ok. 8 lat) i nastolatki – godz. 10:00 – 11:00
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18.06.2021 dobiegł końca projekt: „Darmowe korepetycje dla 
uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu 
Gminy Skoczów”. Celem projektu była pomoc uczniom w nadro-
bieniu zaległości i utrwaleniu materiału po czasie zdalnego na-
uczania. Zadanie zostało sfinansowane  przez Gminę Skoczów 

Darmowe korepetycje dla uczniów

z dotacji konkursowych na rok 2021, a inicjatorem i zarazem głównym wykonawcą 
było Skoczowskie Towarzystwo Ewangelickie. Adresatami zadania byli uczniowie 
zamieszkujący naszą gminę bez względu na wyznanie.
 Informacja o sposobie zgłoszenia się na zajęcia umieszczona została na stronie 
internetowej STE (ste.org.pl), na parafialnej stronie internetowej (skoczow.lutera-
nie.pl), w ogłoszeniach parafialnych, w gablotce z ogłoszeniami, jak również po-
przez bezpośredni kontakt z nauczycielami. 
 Z uwagi na ograniczone fundusze przeznaczone na realizację zadania, osta-
tecznie w  projekcie uczestniczyło 16 uczniów szkół podstawowych i średnich oraz 
15 nauczycieli, którzy udzielili łącznie 90 godzin korepetycji z 9 przedmiotów. Naj-
większym zainteresowaniem cieszyły się: matematyka, język angielski i fizyka. Za-
jęcia miały głównie formę stacjonarną, co z uwagi na długi czas zdalnego naucza-
nia okazało się niezwykle ważne i cenne.
 Na zakończenie projektu nauczyciele sporządzili na podstawie arkuszy lekcji 
sprawozdania, natomiast rodzice wypełnili ankiety, w których ocenili efektywność 
zajęć. Niezmiernie cieszą ich pozytywne opinie. Zdaniem rodziców pomoc pojawiła 
się w najbardziej odpowiednim momencie, tzn. prawie przed powrotem uczniów 
do szkół. Mogli oni podczas indywidualnych zajęć nadrobić i utrwalić materiał, co 
w wielu przypadkach skutkowało uzyskaniem lepszych ocen końcowych. Rodzice, 
którzy niejednokrotnie nie byli w stanie pomóc swoim dzieciom w nauce, bardzo 
docenili tego rodzaju formę wsparcia oceniając projekt w skali 1-6 na 6.

Tekst: Agnieszka Borski     Zdjęcie: Wiesław Kędzior

Uczestnicy spotkania podsumowującego projekt STE (od lewej): Joanna Kusy, 
Agnieszka Borski, Alicja Kosmala, Halina Gatner, Agata Gremlik-Tyrna, Henryk Linert, 

Alicja Cieślar, Halina Byrtek, ks. dr Alfred Borski
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Piknik na powitanie wakacji
 W niedzielę 20.06.2021 r., formalnie na 
kilka dni przed oficjalnym zakończeniem 
szkoły, w czasie wszystkich nabożeństw 
w naszej Parafii podziękowaliśmy za mi-
niony rok szkolny. W Skoczowie zbiegło 
się to akurat z porannym nabożeństwem 
młodzieżowym, w czasie którego tra-
dycyjnie już młodzież prowadziła śpiew 
oraz oprawę muzyczną podczas liturgii, 
a całość uświetnił występ naszego Chór-

ku Dziecięcego „Nadzieja”, pod dyr. Doroty Podżorskiej oraz Marty Żwak. Zaś 
po wszystkich nabożeństwach (również po nabożeństwie wieczornym) wszyscy 
uczestnicy mogli wziąć udział w pikniku parafialnym na powitanie wakacji, w cza-
sie którego zaserwowano takie specjały, jak: „letnia zupa jarzynowa”, „parek 
w rohliku” oraz wiele różnych słodkości. Ponad 200 babeczek upiekli członkowie 
Skoczowskiego Towarzystwa Ewangelickiego. Piknik był kolejną okazją do wspól-
nego spędzenia czasu w „cieniu naszego kościoła”, co w czasie niekończącej się 
pandemii jest niezwykle ważne i cenne. Dziękujemy wszystkim pomocnikom i dar-
czyńcom, dzięki którym udało się zebrać kwotę ponad 1000 zł, która zasiliła fun-
dusz remontowy naszej Parafii. Tekst: ks. Alfred Borski     Zdjęcia: Jan Chwastek
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Koncert zespołu „Pastores & Przyjaciale”

Od prawej: bp Marcin Makula, ks. Andrzej Wójcik, Patrycja 
Kowalska, ks. Robert Augustyn, Dominika Centner, 

ks. Eneasz Kowalski, Aleksandra Dyrna, ks. Daniel Ferek, 
ks. dr Alfred Borski, Jacek Dzwonowski.

 Ostatnim, przedwaka-
cyjnym akcentem muzycz-
nym w skoczowskim ko-
ściele był koncert zespołu 
„Pastores & Przyjaciele”, 
który odbył się w sobotę, 
27.06.2021. Zespół wystę-
puje nie zawsze w takim 
samym składzie, a jego 
trzon tworzyło sześciu du-
chownych Diecezji Kato-
wickiej naszego Kościoła, 
z których pięciu wystąpiło 
w Skoczowie (ks. Mirosła-
wa Czyża nie było w Skoczowie, a ks. Robert Augustyn z dniem 4 września prze-
chodzi do Diecezji Cieszyńskiej, obejmując Parafię w Białej). 
 Pomysł zaproszenia Zespołu „Pastores” do Skoczowa zainicjowany został 
przez Zarząd Chóru „Gloria” jeszcze w 2019 roku. Wszechobecny koronawirus 
i związane z pandemią ograniczenia, uniemożliwiły jednak występ we wcześniej 
przyjętym terminie. 

 Dzięki wyświetlaniu tekstów na ekranie, uczestnicy 
mogli czynnie uczestniczyć w koncercie. W programie 
znalazły się również znane pieśni, które dzięki  świet-
nej aranżacji i wykonaniu, na pewno mogły poruszyć 
serca słuchaczy. Podobnie też było z rozważanym 
przez ks. Daniela Ferka Słowem Bożym, tym bardziej, 
że mówca pochodzi z naszej, skoczowskiej Parafii. 

 Po próbie, a przed koncertem, jak rownież po występie, artyści zaproszeni zo-
stali na poczęstunek przygotowany przez chórzystów „Glorii”. 

Tekst: ks. Alfred Borski     Zdjęcia: Jan Chwastek
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WyKoNaNe ReMoNTy i PRaCe 
Fotowoltaika na Domu Zborowym w Dębowcu

Przycinanie orzechów przy „Starej Szkole”

Na zebraniu rocznym Filiału między innymi  przedsta-
wiono koszty utrzymania obiektów pod względem 
zużycia energii  elektrycznej. Koszt roczny za ener-
gię w Domu Zborowym i Kościele, gdzie jest tylko 
ogrzewanie na prąd, kształtowało się (okres przed 
pandemią) w granicach 6.000 złotych. Dlatego po-
stanowiono zwrócić się do Rady Parafialnej o zgodę 
na instalację paneli fotowoltaicznych na dachu Domu 
Zborowego, wykorzystując jego nachylenie i kierunek 
południowy. Po uzyskaniu zgody i wybraniu korzystnej 
oferty, na przełomie marca i kwietnia zamontowano 
dwa komplety instalacji PV 6,12 kWp (budynek) oraz PV 2,72 kWp (kościół) na war-
tość 33.480 złotych. Po załatwieniu formalności pod koniec kwietnia obiekty nasze 
korzystają z energii słonecznej, która całkowicie pokryje nasze zapotrzebowanie.

Tekst i zdjęcia: Roman Kłoda

Na terenie posesji, na której znajduje się budynek para-
fialny, tzw. Stara Szkoła, konieczne było przycięcie ro-
snących tam orzechów. Prace te zostały nieodpłatnie 
wykonane 30.04.2021 przez naszych parafian i zarazem 
profesjonalistów w tej 
branży – Firmę państwa 
Jasiulek, która specjali-
zuje się w pracach alpi-
nistycznych. Serdecznie 
dziękujemy! W

Zdjęcia: Jolanta Caputa
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Porządki z kompostownikami

„Likwidacja” przyciętych gałęzi
Opisane w poprzedniej notatce obcięcie koron drzew spowodowało, że cała sterta 
gałęzi znalazła się na ziemi. Niewysuszone, a tym bardziej tak wielkie gałęzie, całko-
wicie nie nadają się do kominka czy pieca. Jedynym sposobem ich zagospodarowa-
nia było ich poszatkowanie rębakiem, a później wysuszenie. 29.06.2021 zajął się tym 
i przez wiele godzin niestrudzenie pracował p. Roman Sikora razem ze swoimi syna-
mi: Mateuszem, Marcinem i Łukaszem - za co bardzo serdecznie im dziękujemy! W 

Zdjęcia: Jolanta Caputa

Już od jakiegoś czasu jednym z często powracających tematów 
prac, które trzeba koniecznie wykonać na terenie parafialnym, 
były kompostowniki. Za starą szkołą, wykonane bardzo dawno 
temu z drewna, które w ostatnim okresie już prawie całkowicie 
zbutwiało. Zaś obok sali parafialnej kompostownik wykonany 
jest z płyt betonowych, ale też już bardzo dawno nie był opróż-
niany. Oboma sprawami zajął się p. Ireneusz Sikora z Iskrzyczy-
na, który przyjechał swoim traktorem z potężną łyżką, na którą 
najpierw łopatami razem z 
p. Marcin Marek „wydoby-
wali” zawartość kompo-
stowników, która później 
była ładowana na przycze-
pę traktora i zużytkowana 
w gospodarstwie rolnym.  
Przy okazji zlikwidowano 
zbutwiałe kompostowni-
ki i zastąpiono je nowymi, 
z tworzywa sztucznego. 
Prace te wykonywane były przez dwa dni (zakończenie 6.05.2021) - również bezinte-
resownie - za co tą drogą bardzo serdecznie dziękujemy! W

Zdjęcia: ks. Alfred Borski
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Nowe rolety w skoczowskim kościele
 Od jakiegoś czasu wszyscy przyzwyczaili się, że 
w skoczowskim kościele nie trzeba używać śpiewni-
ka, bo wszystkie teksty pieśni, a nawet poszczególne 
części liturgii, wyświetlane są za pośrednictwem pro-
jektora na ekranie. Widoczność zazwyczaj jest zadawa-
lająca, bo wielkość i rodzaj wykorzystywanej czcionki 
oraz odpowiedni kontrast tła i liter, pozwalają nawet 
z ostatniej ławki widzieć prezentowane treści. Problem 
jednak pojawiał się wraz z bardzo ładną i słoneczną po-
godą. Wykonane przed laty rolety w oknach, częścio-
wo się już zużyły, a niektóre nawet już nie funkcjono-
wały. Był to zatem sygnał, aby zakupić odpowiednie 
4 brązowe rolety (koszt 940 zł), które nie przepuszcza-
ją promieni słonecznych i je zamontować. 
 Zadania tego podjęli się panowie: Andrzej Kozieł 
(gospodarz parafii) oraz Marcin Czudek (były gospo-
darz parafii). Obaj bezinteresownie poświęcili dwa 
sobotnie dopołudnia (15.05.2021 zakończono prace), 
by zamontować 4 rolety. Zadanie to nie należało do 
łatwych, bo im dłuższa roleta, tym łatwiej mogła nie-
równo się nawijać, co mogło uniemożliwiać jest uży-
cie, a po jakimś okresie użytkowania doprowadzić do 
jej uszkodzenia. Montaż rolet przebiegał sprawnie, zaś w słoneczne dopołudnia moż-
na podziwiać efekt dobrze wykonanej pracy przez p. Andrzeja i p. Marcina. Serdecznie 
dziękujemy – głównie w imieniu tych, którzy  bez problemu będą mogli śledzić przebieg 
nabożeństwa na ekranie i bez niepotrzebnych przerw śpiewać wyświetlane pieśni. W

Zdjęcia: ks. Alfred Borski

Nowa strona internetowa STe
 Jak już poprzednio informowaliśmy, 
30.12.2021 w Krajowym Rejestrze Sądowym 
(KRS) zostało zarejstrowane Skoczowskie 
Towarzystwo Ewangelickie (STE), które-
go celem jest wspomaganie naszej Parafii 
w pozyskiwaniu funduszy oraz potencjału 
ludzkiego. 8.05.2021 została uruchomiona 
nowa strona internetowa Towarzystwa, 
która wykonana została przez ks. Alfreda 
Borskiego. Na stronę można wejść używa-
jąć następującego adresu: ste.org.pl 
Zapraszamy!
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 Bardzo dziękujemy tym, którzy „załapali się” na zdjęcie, jak również tym, których 
„obiektyw” ewentualnie nie zauważył. Szczególnie dziękujemy też paniom i tym 
wszystkim, którzy zadbali o przygotowanie parafialnego pikniku – bo również bar-
dzo doceniamy poświęcony czas, szczere chęci oraz nieodzowne umiejętności.
 Przy tej okazji bardzo dziękujemy ponadto wszystkim „Zespołom” przygoto-
wującym pamiątki poświęcenia w naszych Filiałach. A na przyszłość prosimy o do-
kumentowanie fotograficzne również takich inicjatyw, bo przecież za dobrze zor-
ganizowanymi pamiątkami poświęcenia kościoła zawsze kryje się ogrom pracy, 
ogromne serca ludzi zaangażowanych i nieraz ich wkład finansowy / towarowy. W

Zdjęcia: Agnieszka Borski

Przygotowania do pamiątki poświęcenia kościoła
 W czasie pamiątki poświęcenia kościoła wygodnie jest siedzieć na ławkach 
i/lub schować się przed słońcem czy deszczem pod namiotem. Żeby jednak z tego 
można było skorzystać i do tego potrzebne są ręce do pracy – tak do wyciągnięcia 
z parafialnego magazynu i rozłożenia, jak również do złożenia i schowania. 
 Wzorem lat ubiegłych, niektóre prace przygotowawcze zostały wykonane 
w sobotnie popołudnie, a reszta w niedzielny poranek. Zawsze można przy tym 
liczyć na sprawdzone już osoby, choć wcale nie byłoby źle, gdyby pojawili się 
nowi ochotnicy – przecież okazji do organizowania pikników na pewno jest albo 
może być więcej. Tym bardziej, że ochotne ręce do pracy potrzebne są również 
w czasie sprzątania oraz w czasie trwania poszczególnych wydarzeń.
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Uzupełnienie chodnika na cmentarzu w Dębowcu 
 Czerwcowe pogodne dni 
wykorzystali panowie Andrzej 
Drozd i Paweł Pelar na uzupeł-
nienie chodnika obok kościoła, 
na cmentarzu w Dębowcu. Pra-
ce, całkowicie bezinteresownie, 
wykonano na miejscu zlikwi-
dowanego grobu, co obecnie 
pozwoli na swobodne przecho-
dzenie w tym miejscu. Obu pa-
nom serdecznie dziękujemy za 
poświęcony czas i umiejętności. 
Bóg zapłać!

Zdjęcie: Roman Kłoda

Naprawa kosiarki z Filiału w Dębowcu
 Nasz gospodarz, p. Andrzej 
Kozieł, już niejeden raz dał się 
poznać, jako przysłowiowa „zło-
ta rączka”. W ubiegłym roku, 
gdy jedna z parafialnych kosia-
rek odmówiła posłuszeństwa, 
sam wyszedł z inicjatywą, by 
nie kupować nowej kosiarki, ale 
by zakupić przez internet silnik 
i zamontować go w miejsce do-
tychczasowego. Obudowa i cały 
osprzęt kosiarki były jeszcze w 
dosyć dobrym stanie, stąd taka 
operacja pozwoliła zaoszczędzić 
Parafii ok. 2.000 zł. 
 Na początku czerwca taki 
sam problem pojawił się w Dę-
bowcu. A że dębowiecka kosiarka jest taka sama, jak ta w Skoczowie, stąd p. An-
drzej podjął takie samo działanie: zakup nowego silnika i zamontowanie go w miej-
sce zepsutego. 11.06.2021 kosiarka była do odebrania. Parafia zaoszczędziła znowu 
ok. 2.000 zł (ponownie nie trzeba było kupować nowej kosiarki). A p. kościelna 
Bogusia Czyż nie musi się już martwić, czym skosić trawę... Zatem bardzo serdecz-
nie dziękujemy p. Andrzejowi Koziełowi za bezinteresowną naprawę obu kosiarek.

Zdjęcie: ks. Alfred Borski
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Parafialny „papier firmowy”
 Do tej pory nasza Parafia nie miała jednoznacznie opracowanego papieru fir-
mowego. Na pismach wychodzących w różnych okresach czasu pojawiały się róż-
ne miniatury skoczowskiego kościoła czy zarysy kościoła parafialnego z filialnymi.  
Nie oznacza to, że sprawa ta całkowicie nie była istotna. Wręcz odwrotnie: szuka-
no jakiegoś pomysłu i wzoru, który jednoznacznie pozwoliłby identyfikować pisma 
z Parafią i Kościołem. 
 Pod koniec czerwca opracowano ostateczny wzór, który oparty jest właśnie 
o swojego rodzaju „filozofię” wyjaśniającą. 
 Podstawowym elementem nowego papieru firmowego jest zdjęcie Róży Lutra, 
która znajduje się na skoczowskiej ambonie. Róża ta jest dosyć charakterystyczna, 
bo posiada dwa płatki u góry, a jeden na dole, podczas gdy oficjalnym logo Ko-

Prace w Bibliotece

Od lewej: Mateusz Sikora, Kamil Sudoł i Mateusz Kucz

Obecnie nie można sobie wy-
obrazić sytuacji, aby w takich 
miejscach, jak biblioteka, nie 
działał komputer, jakieś urzą-
dzenie peryferyjne (monitor, 
drukarka, skaner czy klawia-
tura) oraz oczywiście aby nie 
funkcjonował internet. Zasoby 
biblioteczne katalogowane są 
komputerowo, zaś ostateczny „magazyn”, w którym „składowane” są informacje 
o książkach i innych pozycjach gromadzonych w bibliotece, znajduje się gdzieś tam 
w „sieci” (na pewno nie rybackiej). 
 Dzięki naszej zdolnej młodzieży, w ostatnim czasie odnowiono „park komputerowy” 
naszej biblioteki. Aby jednak można było korzystać z niego bez jakichś większych ogra-
niczeń, konieczne było doprowadzenie do biblioteki światłowodu. 25.06.2021 dokonali 
tego: Mateusz Kucz, Mateusz Sikora i Kamil Sudoł, którzy przez garaż proboszcza prze-
wiercili się do pomieszczenia, w którym znajdują się schody ewakuacyjne sali parafialnej, 
a z niego do sali, gdzie odpowiednia instalacja była wykonana już wcześniej. I za tę bezin-
teresowną pracę, za poświęcony czas i umiejętności serdecznie dziękujemy!

Zdjęcie: ks. Alfred Borski
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Druga poręcz przy schodach na „Schodowej”

ścioła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce jest róża, która posiada jeden płatek 
o góry, a dwa na dole - czyli odwrotnie do naszej. Nie oznacza to jednak wcale, 
że nasza jest jakaś wadliwa albo nieprawidłowa. Oba typy Róż Lutra spotyka się 
w różnych miejscach. Taki układ płatków, jak na skoczowskiej ambonie, znajdu-
je się na 9 z 10 sprzedawanych Różach Lutra w sklepie pamiątkarskim na zamku 
w Wartburgu (gdzie Luter na przełomie 1521/22 r. przetłumaczył Nowy Testament 
z języka greckiego na niemiecki). Róża Lutra na naszym papierze firmowym jakby 
rozwija się z elementu o takim samym złotym kolorze, co obwódka Róży. Ponadto 
oprócz podstawowych danych tele-adresowych oraz numeru NIP i REGON, papier 
firmowy posiada w prawym górnym narożniku hasło, które od samego początku 
towarzyszy powołanej 12.04.2020 do życia nowej stronie internetowej: „Inspiru-
jące miejsce spotkań z Jezusem” – co jest i powinno być nie tylko „pobożnym” 
życzeniem, ale linią, która powinna wyznaczać kierunek rozwoju naszej Parafii. W

 Na samym końcu opisywania róż-
nych prac, które zostały wykonane 
w minionym okresie pragniemy bardzo 
serdecznie podziękować p. Andrze-
jowi Cywka, na którego stale można 
liczyć w różnych, nieraz bardzo zaska-
kujących sytuacjach. 
 W poprzednim numerze IP pisali-
śmy, że przed budynkiem, w którym 
mieszka pani Aniela i ks. Andrzej Czy-
żowie oraz pani pastorowa Helena 
Podżorska z córką Dorotą, została 
wykonana poręcz. Kolejna poręcz sfinansowana i wykonana przez pracowników 
p. Andrzeja została zamontowana przy schodach prowadzących do garażu, z tyłu 
budynku przy ul. Schodowej. 
 8.07.2021 p. Cywka wysłał swoich pracowników z odpowiednimi narzędziami 
do spawania, aby ci naprawili poręcz przy schodach znajdujących się z tyłu nasze-
go cmentarza w Skoczowie. Poręcz praktycznie była przygotowana do całkowi-
tego wycięcia przez „złomiarzy”, jednakże 
Straż Miejska w czasie rutynowego ob-
chodu zauważyła, że wisi już niemalże „na 
włosku”. Zawiadomiła Parafię, a my z kolei 
zwróciliśmy się z tym problemem do p. An-
drzeja – podobnie jak z różnymi małymi 
problemami transportowymi. Za wszelką 
udzieloną pomoc serdecznie dziękujemy!

Zdjęcia: Dorota Podżorska i Straż Miejska
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andrzej Kozieł – Gospodarz Parafii i Członek RP
 Aż nie chce się wierzyć, że to już półtora roku funk-
cję gospodarza naszej Parafii pełni p. Andrzej Kozieł 
z Międzyświecia. Na codzień emerytowany górnik, 
zaś przy plebanii i skoczowskim kościele nie tylko 
prawdziwa złota rączka, ale i nieoceniony pomocnik. 
 W chwili zmiany proboszcza w skoczowskiej Parafii, 
funkcję gospodarza z wielkim sercem i zaangażowaniem 
pełnił p. Marcin Czudek. Ponieważ jest zawodowym 
kierowcą i często wyjeżdżał na dłuższe trasy, nieraz po-
godzenie pracy zawodowej z obowiązkami domowymi 
i byciem gospodarzem, było bardzo trudne albo wręcz niemożliwe. Stąd w marcu 
2019 r. złożył pisemną rezygnację z tej funkcji. W jego miejsce Rada Parafialna powo-
łała p. Marka Rymorza, któremu funkcja ta niejako się należała, bo wcześniej w czasie 
wyborów gospodarza uzyskał drugi wynik. Ponieważ ze względów czasowych przez 
następnych kilka miesięcy nie był w stanie pogodzić obowiązków zawodowo-rodzin-
nych ze sprawowaną funkcją gospodarza, w listopadzie 2019 r. złożył swoją rezygnację.
 Pan Andrzej swoją służbę rozpoczął w trudnym okresie, w którym panował już 
koronawirus. Pomimo tego, bezinteresownie i sukcesywnie angażuje się na rzecz na-
szej Parafii. Powoli na każdym kroku można dostrzec jego działania. O naprawionych 
kosiarkach w Skoczowie i Dębowcu oraz o zamontowaniu rolet w kościele, pisaliśmy 
już wcześniej. Do tego wspomnieć trzeba zamocowanie wielu rolet w parafialnych 
budynkach, drobne naprawy płotów i różnych urządzeń albo wymiany lub naprawy 
zamków. Bardzo często jest też nieodzowną pomocą p. kościelnej Jolanty Caputa, 
której pomaga w wykaszaniu trawy i utrzymaniu ogólnego porządku. 
 Ponieważ na początku roku, z powodu braku czasu, z prac Rady Parafialnej 
zrezygnował p. Paweł Chwastek, p. Andrzej Kozieł wszedł w skład obecnej Rady 
Parafialnej. Jego zaprzysiężenie nastąpiło 22.01.2021 r. w czasie posiedzenia, które 
miało miejsce w skoczowskim kościele.
 Panu Andrzejowi – tak za wzorowe i bezinteresowne „gospodarzenie” w naszej 
Parafii, jak również za podjęcie służby „starszego zboru” – serdecznie dziękujemy! W

Zdjęcia: ks. Alfred Borski



Informator Parafialny nr 141 (2-3 kw./2021) – kwiecień-wrzesień 2021 49

Głos ma
młodzież

Wycieczka konfirmantów
 W sobotę 19.06.2021, po dosyć długim 
okresie wyczekiwania na złagodzenie 
obostrzeń związanych z pandemią koro-
nawirusa, udało się przygotować wyjazd 
konfirmantów (rocznik 2020-2022 - gru-
pa ks. Alfreda Borskiego) na wycieczkę 
do ciekawszych miejsc związanych z Ko-
ściołem na Ziemi Cieszyńskiej. Z 48-oso-
bowej grupy, w przeddzień wyjazdu – z powodu zbyt wysokiej temperatury, wyco-
fało się prawie 1/4 ekipy. Ci jednak, którzy nie wystraszyli się temperatury powyżej 
32 stopni, na pewno nie żałowali, bo spotkanie w „realu” po tak długim okresie 
odizolowania od rówieśników, okazało się strzałem w dziesiątkę.
 Z placu przy skoczowskim kościele ruszyliśmy w pełni klimatyzowanym autobu-
sem z p. Jerzym Cieślarem o 8:50, bo...

...już kwadrans po 9-tej, w Kościele Jezusowym w Cieszynie, czekał na nas kustosz 
Muzeum im. Tschammera, p. Marcin Gabryś. W kościele zaśpiewaliśmy pieśń, a ks. 
Piotr Uciński zmówił modlitwę. Zaś p. Gabryś najpierw opowiedział nam trochę 
historii związanej z Kościołem Jezusowym, a później zabrał nas do muzeum, które 
znajduje się w cieszyńskim kościele, na drugim pawłaczu. Tam mogliśmy zobaczyć 
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wiele przeróżnych pamiątek i przedmiotów, które pokazują zwiedzającym jak roz-
wijał się ruch reformacyjny na Ziemi Cieszyńskiej i jak kształtował się tutaj Kościół 
Ewangelicko-Augsburski oraz cieszyńska Parafia. Z Cieszyna pojechaliśmy do...

... Dzięgielowa, gdzie czekał już na nas 
ks. radca Marek Londzin. Z powodu 
pandemii nie mogliśmy zwiedzić Do-
mów Opieki Emaus I i II, ani Domu Sióstr 
„Eben-Ezer”, ale mogliśmy je zobaczyć z zewnątrz i poznać ich historię. Byliśmy 
w kościele, który również przyjął nazwę „Eben-Ezer”. Ciekawe było też spotkanie 
z przełożoną  Diakonatu Żeńskiego, s. Ewą Cieślar (na zdjęciu przy autobusie) oraz 
z s. Anielą Kawulok (zdjęcie grupowe). 
 Z Dzięgielowa pojechaliśmy do...

 ...Ustronia, gdzie najpierw zaplanowane było spotkanie z p. pastorową Kariną 
Wowry, która oprowadziła nas po pomieszczeniach wykorzystywanych do pra-
cy diakonijnej z osobami niepełnosprawnymi i opowiedziała nam o działalności 
Stowarzyszenia „Maria - Marta”, działającego przy ustrońskiej Parafii, właśnie na 
rzecz niepełnosprawnych. 
 Z kolei po ustrońskim kościele oprowadził nas proboszcz pomocniczy tej Para-
fii, ks. Dariusz Lerch. Tu dowiedzieliśmy się o tym, że ustrońska parafia jest niejako 
„matką” parafii skoczowskiej, bo ta ostatnia została wyodrębniona z terenu ów-
czesnej parafii w Ustroniu i Drogomyślu. Okazało się też, że ewangelicki kościół 
w Ustroniu jest jednak nieco większy od skoczowskiego oraz że oba kościoły przy-
ozdobione są „Różami Lutra”, które jednak bardzo znacznie różnią się od siebie.
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 Kolejnym punktem programu był przejazd do Dobki – jednego z dwóch filiałów 
ustrońskiej parafii. Tutaj odbyły się dwa punkty programu: najpierw uczyliśmy się 
śpiewać kilku pieśni z akompaniamentem gitary, a później wreszcie nadeszła pora 
na „małe co nieco”, które przygotowali dla nas: ks. Piotr Uciński oraz towarzyszą-
ca nam młodzież: Kamil Sudoł, Jakub Stebel i Ola Kusy. 

 Przed nami pozostał już tylko ostatni 
punkt programu, którym było wejście na 
Równicę. Z powodu panującego upału, go-
dzinny górski spacer został zamieniony na 
wjazd autobusem. Nam zostało tylko zej-
ście do tzw. Kamienia, przy którym spotyka-
li się ewangelicy na nabożeństwach w cza-
sach największych prześladowań. 
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 Przy „Kamieniu” znajduje się również źródło, które pozwoliło wszystkim „do-
tankować” wodę. Dosyć wysoka temperatura oraz dostęp do bezpłatnej bieżącej 
wody sprawiły, że co poniektórzy postanowili ochłodzić – nie tyle swoje, co czyjeś 
ciała... :-) A że takie polewanie wodą zazwyczaj jest przyjemne tak dla „ofiary”, jak 
również dla „napastnika”, stąd zabawa na pewno była przednia. 

Wszystko jednak co dobre, szybko się kończy. Nam pozostała jeszcze wędrówka 
górskim szlakiem do Ustronia – na szczęście tylko w dół. Tam czekał na nas p. Cie-
ślar, który podwiózł nas jeszcze do McDonalda na lody i „większe co nieco”. A po-
tem czekali już na nas przy skoczowskim kościele rodzice...

 Wycieczka na pew-
no należała do udanych, 
skoro nie tylko atmosfera 
była super, ale wiele razy 
dało się słyszeć pytanie: 
„Proszę Księdza, a kiedy 
pojedziemy na następną 
wycieczkę?”. :-)

Tekst: ks. Alfred Borski    
Zdjęcia: Jan Chwastek
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ognisko młodzieży na powitanie wakacji
Tydzień po wycieczce konfir-
mantów, w sobotę 26.06.2021 
postanowiono uczcić zakoń-
czenie roku szkolnego i tym 
samym powitać wakacje. 
Ponieważ kontakty zawar-
te z konfirmantami w czasie 
wycieczki zaowocowały, na 
spotkanie z ogniskiem zapro-
szeni byli również konfirman-
ci, którzy w znaczenej mierze 
zaproszeniem nie pogardzili. 
Dopisała również pogoda. 
Nie zabrakło też pomysłów 
na wspólne spędzanie czasu, 
przy czym gra w „ziemniaka” 
okazała się być bezkonkuren-
tycjna. Tym bardziej nie brakło 
kiełbasy oraz chęci do jej upie-
czenia. Zaś na podstawie wyrazów twarzy, które zostały uwiecznione aparatami 
fotograficznymi, jasno wynika, że spotkanie było udane, i że po wakacjach z pew-
nością pojawi się chęć na kontynuowanie spotykania się w takim gronie. 

Tekst i zdjęcia: ks. Alfred Borski
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Biblioteka

Książka – ewangelizacja – Misja
 Jesteśmy największą z bibliotek protestanckich w Polsce o charakterze biblij-
no – ewangelicyjno – misyjnym. Nasza działalność ma przede wszystkim służyć 
nawróceniu, przemianie wewnętrznej serc ku Bogu, ale spełniamy też różne, co-
dzienne potrzeby ludzi. Kierujemy się więc celem najważniejszym w życiu chrześci-
janina. Jednak w życiu ludzkim ważne są także doczesne potrzeby wielu środowisk 
– ludzi poszukujących szerokich podstaw formacji duchowej, ale ważne jest także 
uwzględnienie preferencji środowiska lokalnego, co również tworzy ważny wy-
miar wspólnoty – stwierdza Renata Świder, opiekun skoczowskiej „Biblioteki dla 
każdego” działającej od trzydziestu pięciu lat przy Parafii św. Trójcy w Skoczowie.
 Inicjatywa sięgająca jeszcze przełomu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych 
ubiegłego wieku, pamiętająca jeszcze czasy ks. proboszcza  Jana Nogi, a przede 
wszystkim ks. Andrzeja Czyża, obecnego duszpasterza – emeryta, rozwinięta 
w czasach posługi proboszcza ks. Adama Podżorskiego. Powstała zupełnie oddol-
nie i spontanicznie, początkowo wobec pewnej rezerwy proboszcza parafii wobec 
działań podjętych przez młodzież. Koncepcja usystematyzowania zbiorów biblio-
teki została ukształtowana od roku 1986 w wizji Renaty Świder, która dzięki do-
świadczeniu bibliotekarskiemu (uprzedniej praktyce na stanowisku bibliotekarki 
cieszyńskiej Filii Uniwersytetu Śląskiego i przejściu wielu kursów w szkole biblijnej 
i różnych seminariach), zainspirowana została przez ruch skupiony wokół działań 
ewangelizacyjnych w Dzięgielowie i propozycje tematyczne cieszyńskiej księgarni 
„Logos” będącej od dziesięcioleci wizytówką świata protestanckiego w mieście 
i regionie, instytucją odznaczającą się swoim profesjonalizmem.
 Opiekunka biblioteki chciała zapewnić solidny poziom teologiczny i duchowy 
skupiając się wokół Biblii i wyspecjalizowanych opracowań biblistycznych w wielu 
dziedzinach jak apologetyka, konkordancje, przekłady transliteralne, biblijne pra-
ce słownikowe, jednocześnie zabiegając o nośniki oddziałujące w szerokiej skali 
na popularyzację tematyki chrześcijańskiej w szerokim odbiorze społecznym, gro-
madząc także od początku materiały dokumentujące działalność ewangelizacyj-
ną i misyjną Kościoła, która łączy aktywność najbliższego, lokalnego środowiska 
z różnymi miejscami w kraju i na świecie. Początkowo powstał w tym celu między 
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innymi obszerny zbiór kaset audio przekształcony całkowicie w późniejsze elek-
troniczne formy zapisu, zwłaszcza dzięki wielkiemu zaangażowaniu Sylwii Dziekan 
we współpracy z  profesjonalnym studiem nagrań. Obecnie skoczowska biblioteka 
posiada najobszerniejszy zbiór nagrań w postaci płyt cd i MP3 zawierających wy-
kłady i pieśni prezentowane podczas dzięgielowskich Tygodni Ewangelizacyjnych 
od roku 1985. Zasoby te obejmują między innymi wykłady ewangelizacyjne pastora 
Leszka Czyża, w zakresie muzycznym w opracowaniu tej kolekcji wiele zawdzię-
czamy liderowi zespołu „OdNowa” Janowi Steblowi, choć zasadniczo pracę tę 
podjął Artur Małysz w latach dziewięćdziesiątych. 
 Przyjęty jako awangardowy w Kościele nurt ideowy biblioteki, jako nie tylko 
miejsca popularyzacji książki, ale równorzędnie kreowaniu formacji duchowej  
i wspólnoty w wierze wyprzedzał w swojej wizji standardowy poziom świado-
mości eklezjalnej. 
 Lata osiemdziesiąte, także ze względu na oddalenie głównych nurtów kultury 
od chrześcijańskich korzeni przy jednocześnie stosunkowo wysokim poziomie  in-
telektualnym ówczesnego społeczeństwa w kraju, a także z uwagi na popularność 
tego gatunku w literaturze krajów protestanckich powodowały boom zaintereso-
wania książką chrześcijańską w szerokim rozumieniu. Poza książkami popularne 
były również kasety audio. Następna dekada to pojawienie się nowych technologii 
cyfrowych i przekształcenie zbiorów bibliotecznych zgodnie z nowymi standar-
dami. Stopniowo do Kościoła zaczęły przyciągać bardziej filmy, niż Słowo Boże. 
Spośród bogatego zbioru filmów warto zwrócić uwagę na amerykański zbiór apo-
logetyczny „Projekt prawda”. 
 - Dziś, w epoce internetu istnieje oczywiście duże zagrożenie dla kultury tekstu, 
dominują skrótowe i zubożone formy przekazu, my też mamy mniej młodych czy-
telników – szczególnie nastolatków i dwudziestolatków, a paradoksalnie od tych 
grup wiekowych wyłonił się impuls dla powstania biblioteki w której duch młodzie-
żowy zawsze miał istotny udział. Nie znaczy to jednak, że młodzi nie przychodzą 
wcale. Wśród średniego pokolenia mamy naprawdę dużo czytelników, co jest tak-
że oczywiste w przypadku osób starszych – stwierdza Renata Świder. 
 Uniwersalny charakter biblioteki przejawia się w jej pojemności treściowej – 
w jej ofercie bowiem znajdziemy zarówno hity zza oceanu tworzące kanon ame-
rykańskiej popularnej kultury protestanckiej ( najobszerniejszą pozycją jest piętna-
stotomowa „Saga rodu Baxterów”  Karen Kingsbury), które stanowią największą 
objętościowo zawartość na bibliotecznych półkach jak i powieści Lidii Czyż zwią-
zanej osobiście z parafią i Skoczowem, córki byłego proboszcza i małżonki pierw-
szego proboszcza Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Wiśle – Malince. 
 Lidia Czyż, jedna z najbardziej aktywnych powieściopisarek chrześcijańskich 
Śląska Cieszyńskiego, jest najbardziej poczytną autorką „na Kępie”. Aby wypo-
życzyć jej książki czytelnicy muszą prawie zawsze oczekiwać w kolejce. Popular-
ność tej powieściopisarki protestanckiej wiąże się z tym, iż jest to twórczość z naj-
nowszego okresu. Wszystkich osiem książek Lidii Czyż powstało w dwudziestym 
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pierwszym wieku. Kolejne tytuły powstawały co roku , począwszy od 2012 roku 
(był to materiał o postaciach biblijnych napisany wraz z mężem, Leszkiem Czyżem 
- „Bohaterowie wiary”). Często w jej książkach występują ludzie z regionu, a nawet 
z bezpośredniego sąsiedztwa, co powoduje poczucie więzi z pisarką i jej dorob-
kiem. Symbolem udziału biblioteki w życiu współczesnym jest także pojawienie 
się w jej aktualizowanych zbiorach książek Szymona Hołowni, który również dzięki 
postawie szacunku wobec mniejszości wyznaniowych w Polsce i ich spraw spotkał 
się ze sporą sympatią w skoczowskiej parafii. Warto wspomnieć, iż biblioteka do-
konała także prezentacji swoich książek nawet podczas wizyty papieża Jana Pawła 
II w Skoczowie w roku 1995.
 Skoczowska biblioteka zawsze pełna atmosfery nowoczesności i awangardy  
ma jednak również coś do zaoferowania historykom Kościoła i regionu. W dziale 
zbiorów regionalnych znaleźć możemy między innymi „Kościół macierzysty wie-
lu krajów” Oskara Wagnera w polskim przekładzie, będący modelowym dziełem  
prezentującym dzieje luteran na ziemiach dawnego imperium Habsburgów. Dla 
skoczowian istotne znaczenie ma reprint ze wspomnień ks. Jana Unickiego, opisu-
jący słynną bitwę pod Skoczowem, kiedy linia frontu walk polsko – czeskich prze-
biegała w bezpośredniej bliskości kościoła ewangelickiego, wokół wzgórza Kapli-
cówka, co wpłynęło w znacznym stopniu na dalszy kształt trudnych stosunków 
polsko- czeskich. Przedstawiciele rodziny ks. Unickiego brali udział w naukowej 
sesji polsko -czeskiej zorganizowanej z okazji stulecia przez Miejskie Centrum Kul-
tury „Integrator” w Skoczowie. Wśród archiwaliów znajdziemy też cenne wspo-
mnienia ks. Karola Kulisza i ks. Andrzeja Buzka.
 Pomiędzy wieloma ciekawymi dzięki swej specjalizacji działami duży nacisk kła-
dzie się na judaica. Biblioteka obok polskich posiada przekłady biblijne w różnych 
językach, także oryginalnych. Różne przekłady i opracowania dotyczą tekstów 
źródłowych w języku hebrajskim, aramejskim i greckim.
 Są także czasopisma. W tej sferze warto zwrócić uwagę na periodyki poświę-
cone współczesnym prześladowaniom chrześcijan na świecie. Pisma te („Open 
Doors”, „Głos prześladowanych chrześcijan”) propagują również formy pomocy 
finansowej i organizacyjnej dla cierpiących wyznawców Chrystusa w potrzebie.
 Skoczowska inicjatywa „Biblioteki dla każdego” jest niezwykłym fenomenem, 
którego istota polega na przekraczaniu zwyczajnego toku funkcjonowania nie-
wielkiej ewangelickiej wspólnoty lokalnej w  małym miasteczku, a nawet jej para-
fii, gdyż biblioteka pozostaje  w swojej działalności i strukturze zasadniczo auto-
nomiczna. Jest to niezwykły przykład  współdziałania i uzupełniania się wymiaru 
uniwersalnego i partykularnego w Kościele. Biblioteka współtworzy i populary-
zuje charyzmat ewangelizacyjny i misyjny wielu osób, znajdując również miejsce 
dla koordynacji w tych dziedzinach  w ramach organizacyjnych Kościoła. Spośród 
szczególnie zaangażowanych działaczy misyjnych trzeba wymienić Iwonę Nawrot, 
działającą na misjach w Burkina Faso, sprawującą również funkcję Prezesa Funda-
cji  „Centrum -Uskrzydlij Dzieciaki”. 
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 Nazwa „Biblioteka dla każdego” oznacza również wyjście poza  granice para-
fialne i konfesyjne w wymiarze praktyczno – społecznym, gdyż uwagę poświęca 
się ludziom stającym wobec potrzeby zmiany w życiu duchowym, samotnym, 
dotkniętym przez uzależnienia, osobom po rozwodzie. Znajduje się wsparcie dla 
małżeństw i rodzin, dla osób poza nawiasem zarówno rynku pracy, jak i pomo-
cy społecznej, integrowanie osób z zaburzeniami psychicznymi – co świadczy 
o uzdrowicielskim charyzmacie wspólnoty. Ta spontaniczna instytucja skupia 
obecnie w swojej działalności trzydziestu czterech wolontariuszy i jest przykładem 
niezwykłej synergii społecznej w miejscowości o dosyć tradycyjnym i hermetycz-
nym charakterze.
 To ze Skoczowa wyszło cenne wsparcie współorganizacji podobnych, ale znacz-
nie mniejszych w skali punktów bibliotecznych przy parafiach ewangelicko – au-
gsburskich w miejscowościach takich, jak: Pierściec, Cieszyn, Ustroń, Drogomyśl, 
Dzięgielów, Biała, Pszczyna, Koszalin, Rawa Mazowiecka, Jastrzębie Zdrój, Turek, 
Świdwin, Częstochowa, Malbork, Starachowice, Skarżysko-Kamienna, Palowice, 
Kraków, Wisła Malinka, Cieszyn – Zbór Elim, Dąbrowa Górnicza, Simoradz, Dębowiec 
i Mrągowo. Trwają starania o ich otwarcie w Toruniu i Szczyrku – Salmopolu.
 Zważywszy na całokształt dorobku „Biblioteki dla każdego” trzeba jednak 
zauważyć, że mimo szerokiego zasięgu inicjatywa nie jest wystarczająco zawsze 
rozpoznawalna, choć w 2014 r. dokonano autoprezentacji w postaci informatora 
„Biblioteka dla każdego” – misja - historia - współczesność.    
  Biblioteka ma świetnie ugruntowaną pozycję ale raczej w kręgu ludzi bezpo-
średnio zaangażowanych, stąd wśród bieżących potrzeb i planów pojawia się kwe-
stia reklamy i marketingu, niełatwa od strony ekonomicznej i wielkiej konkuren-
cji informacyjnej. Spoglądając w przyszłość, Renia Świder zwraca  uwagę na ten 
właśnie problem, jak i na zadanie najważniejsze i wciąż aktualne – aby działalność 
biblioteki owocowała prawdziwymi nawróceniami. Oczywiście, uniwersalnym pro-
blemem pozostaje także wsparcie finansowe, choć do tej pory pojawiło się około 
200 – stu darczyńców.         
-Dotychczas to, o co się modlę, otrzymuję. A na Pana Boga zawsze można liczyć 
dzięki wytrwałej modlitwie – podsumowuje Renia, trwająca w modlitwie wśród 
dwunastu powołanych do tego „modlicieli”.

Tekst: Szymon Broda

OGŁOSZENIE
Poszukujemy chętnych do współpra-
cy wolontariuszy, którzy wsparliby 
opracowanie opisowe zasobów pły-
toteki w postaci sporządzania krót-
kich streszczeń nagrań.

Renata Świder – kierownik biblioteki

Materiały do nowego numeru 
Informatora Parafialnego prosimy 

nadsyłać na adres mailowy: 
alfred.borski@luteranie.pl
w terminie do 15.10.2021 r.
Następny numer ukaże się 

31.10.2021 r.
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Księgi 
parafialne

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

 27.03.2021 Simoradz Anna Majchrzak Simoradz
 27.03.2021 Simoradz Maja Majchrzak Simoradz
 11.04.2021 Skoczów Amelia Wojtoń Międzyświeć
 11.04.2021 Skoczów Wojciech Rynkar Simoradz
 25.04.2021 Skoczów Klara Gluza Międzyświeć
25.04.2021 Skoczów Artur Sikora Skoczów
 16.05.2021 Skoczów Wiktoria Śliwka Pogórze
 23.05.2021 Skoczów Nikodem Jerzy Pudełko Skoczów
 23.05.2021 Skoczów Mikołaj Jerzy Fryda Iskrzyczyn
 6.06.2021 Skoczów Adam Piotr Machej Skoczów
 6.06.2021 Skoczów Maja Pinkas Ochaby Wielkie
 6.06.2021 Skoczów Jakub Siemek Pogórze
 12.06.2021 Skoczów Dorian Emil Duda Bładnice Dolne
 12.06.2021 Skoczów Leon Filip Kocaj Międzyświeć
 26.06.2021 Skoczów Maja Emilia Płatuska Górki Wielkie
 27.06.2021 Skoczów Adam Patryk Berek Simoradz
 27.06.2021 Skoczów Antoni Jan Krzyścin Kowale

Klara Gluza

Amelia Wojtoń Leon Filip Kocaj

Adam Piotr Machej Maja Pinkas Nikodem Jerzy Pudełko

Jeśli Pan domu nie zbuduje, 
Próżno trudzą się ci, którzy go budują. 

Jeśli Pan nie strzeże miasta, 
Daremnie czuwa stróż. (...)
Oto dzieci są darem Pana,

Podarunkiem jest owoc łona.

Psalm 127,1 i 3
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Pogrzeby
Data śmierci  Imię i nazwisko Lat / Dni Miejsce zamieszkania

 24.03.2021 śp. Gustaw Bołuk 79 / 28789 Simoradz
 27.03.2021 śp. Roman Kajzar 73 / 26570 Simoradz
 30.03.2021 śp. Irena Macura 68 / 24723 Dębowiec
 31.03.2021 śp. Bogusław Kurus 60 / 21684 Skoczów
 5.04.2021 śp. Helena Fierla 91 / 33069 Ustroń
 7.04.2021 śp. Rudolf Raszka 91 / 33250 Skoczów 
 10.04.2021 śp. Emil Kreis 71 / 25904 Pierściec
 16.04.2021 śp. Wanda Pinkas 70 / 25442 Międzyświeć 
 25.04.2021 śp. Jerzy Macura 65 / 23745 Skoczów
 26.04.2021 śp. Irena Kramliczek 68 / 24709 Skoczów
 15.05.2021 śp. Stanisław Kucz 79 / 28816 Skoczów
 18.05.2021 śp. Tadeusz Bryja 65 / 23636 Simoradz
 13.06.2021 śp. Józef Grzegorz 61 / 22395 Skoczów
 14.06.2021 śp. Marta Kaleta 93 / 34016 Skoczów
 24.06.2021 śp. Janusz Wigłasz 62 / 22702 Wilamowice
 29.06.2021 śp. Wanda Chrobok 55 / 20031 Simoradz

śp. Roman Kajzar śp. Marta Kaleta

śp. Emil Kreis śp. Stanisław Kucz

śp. Wanda Chrobokśp. Tadeusz Bryja

Śluby:
 10.04.2021 Arkadiusz Trybulec i Elżbieta Kiecoń Skoczów
 6.05.2021 Marcin Kozok i Joanna Drózd Ustroń
 29.05.2021 Marek Michenko i Estera Macura Skoczów

śp. Jerzy Macuraśp. Bogusław Kurus
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śp. Rudolf Raszka

Jezus: „W domu 
Ojca mego wiele 

jest mieszkań; 
gdyby było 

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

Ew. Jana 14,2-3

Zdjęcia: dziecka (chrzest / roczek), ślubne 
(pokazujące młodą parę min. do bioder) 
lub osoby zmarłej prosimy przesłać mailem 
na adres alfred.borski@luteranie.pl, 
a wcześ niej (w przypadku zgłaszania 
chrztu, roczku lub ślubu) należy podpi-
sać stosowne zezwolenie na zamiesz-
czenie zdjęcia w Informatorze (RODO). 

 Śp. Helena Fierla urodziła się 21 września 1930 r. 
w Skoczowie jako druga córka Jana Wieji i Zuzanny 
zd. Szlauer. Do wieczności uprzedzili ją rodzice, mąż 
Władysław oraz siostra Anna i szwagier Jan Śliwkowie. 
Pochodziła z domu, gdzie Słowo Boże było podstawą 
i drogowskazem życia oraz działania, a te wartości 
przekazali swoim córkom rodzice. W młodości zaan-
gażowała się w życie w rodzinnej parafii a szczególnie 
w nauczanie dzieci na szkółkach niedzielnych. Swoją pracę zawodową rozpoczęła 
w skoczowskim Urzędzie Miejskim a następnie przeniosła się do Szkoły Podstawo-
wej nr 1 przy ul. Mickiewicza, by prowadzić tam sekretariat szkoły. W 1965 r. po-
ślubiła wdowca ks. bp. Władysława Fierlę i wyjechała na stałe do Londynu. Razem 
przeżyli szczęśliwie 30 lat, służąc Polakom, którzy na obczyźnie po II wojnie świa-
towej znaleźli swoją drugą Ojczyznę. W Anglii wspomagała męża w kierowaniu 
Kościołem i w Jego posłudze jako biskupa Kościoła. Prowadziła w parafii Koło Pań 
oraz pomagała w pracy charytatywnej, organizowała wysyłki paczek do Polski. Ży-
cie w ówczesnej rzeczywistości  w naszej Ojczyźnie nie należało do najłatwiejszych 
– brakowało podstawowych artykułów codziennego użytku. Dlatego dary z odzie-
żą, lekarstwami oraz żywnością były dla wielu, bez względu na wyznanie, wielką 
pomocą w życiu. Organizowała także wraz z mężem zbiórki pieniężne na odbudowę 
zniszczonych przez wojnę oraz budowę nowych różnych budynków w naszym Ko-
ściele. W 1945 r. biskup Fierla założył i wydawał „Posła Ewangelickiego”, religijne 
pismo dla Polaków na emigracji. Po zamieszkaniu Heleny w Londynie, pomagała ona 
w jego redagowaniu. Po śmierci męża w 1995 r. kontynuowała Jego dzieło i wydawa-
ła jeszcze przez 10 lat ten kościelny kwartalnik jako naczelna redaktor.
 W roku 2007 Helena Fierla powróciła do Polski i zamieszkała w Gliwicach, a w 2017 r. 
przeniosła się do Domu Seniora „Spokojna Jesień” w Ustroniu Jaszowcu, gdzie zacho-
rowała na Covid-19 i tam zakończyła swoje pracowite i błogosławione życie.

Śp. biskupowa Helena Fierla
21.09.1930 – 5.04.2021
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Śp. ks. Jan Krzywoń
27.05.1940 – 15.05.2021

 Kameralny, ze względu na obostrzenia związane z pandemią, pogrzeb zmarłej 
miał miejsce w skoczowskim kościele św. Trójcy w sobotę 10 kwietnia 2021 r. Pro-
wadził go proboszcz, ks. dr Alfred Borski. Swe kazanie oparł na słowie wyjętym 
z Księgi Objawienie Jan 14,13: „I usłyszałem głos z nieba mówiący: Napisz: Błogo-
sławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę, mówi Duch, odpocz-
ną po pracach swoich; uczynki ich bowiem idą za nimi”. Kaznodzieja podkreślił, 
że pamięć o tych dobrych dla wielu ludzi uczynkach i bezinteresownej pomocy 
czynionej przez Zmarłą pozostanie na długo w sercach obdarowanych.
 Ostatnie pożegnanie i złożenie trumny z ciałem do świętej cmentarnej ziemi od-
było się na ewangelickim cmentarzu w Skoczowie, w obecności dwóch siostrzenic 
z rodzinami oraz grona przyjaciół.

Tekst: Jerzy Sikora

 Śp. Ks. Jan Krzywoń urodził się 27 maja 1940 roku 
w Skoczowie. Ochrzczony został w niedzielę 9 czerw-
ca 1940 roku przez ks. Józefa Gabrysia w ewangelickim 
kościele Świętej Trójcy w Skoczowie. Po ukończeniu Li-
ceum Ogólnokształcącego im. Osuchowskiego w Cie-
szynie podjął studia teologiczne.
W czasie studiów działał aktywnie w Kole Teologów 
Ewangelickich, w którym przyszło mu pełnić także 
funkcję prezesa. Ś.p. ksiądz Jan Krzywoń po ordynacji, która miała miejsce 14 paź-
dziernika 1962 roku objął obowiązki wikariusza seniora diecezji z siedzibą w Świę-
tajnie. Następnie od 1 września 1965 roku pełnił służbę, jako proboszcz-administra-
tor parafii w Mrągowie, a następnie objął po wyborze dokonanym 16 czerwca 1968 
roku funkcję proboszcza, w którą został wprowadzony 12 października 1968 roku. 
Podczas służby w Mrągowie oprócz pracy duszpasterskiej ś.p. ksiądz Jan Krzywoń 
dokończył budowę kościoła, a także przeprowadził remont plebanii. Ś.p. ksiądz 
Jan Krzywoń pełnił także służbę jako diecezjalny duszpasterz młodzieży. W 1980 
roku przeszedł na rentę, a rok później 1 września 1981 roku wyjechał na stałe do 
Niemiec, gdzie mieszkał w Hanowerze. Ś.p. ksiądz Jan Krzywoń jest autorem licz-
nych rozważań, tłumaczeń, które były publikowane w czasopismach ewangelic-
kich w Polsce i Niemczech.
 Ś.p. ksiądz Jan Krzywoń pozostawił żonę i troje dzieci z rodzinami.

Tekst: www.diec.mazurska.luteranie.pl

Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę, 
mówi Duch, odpoczną po pracach swoich; uczynki ich bowiem idą za nimi.

Objawienie Jana 14,13
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35-lecie Parafialnej „Biblioteki dla każdego”
Strona 22


