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Ci, którzy ufają Panu, 
nabierają siły, 

wzbijają się w górę 
na skrzydłach jak orły, 
biegną, a nie mdleją, 

idą, a nie ustają.
Księga Izajasza 40,31
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Spotkanie 
ze Słowem 
Bożym

Również ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mą-
drości, głosząc wam świadectwo Boże. Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć 
między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I przybyłem do was w słabości 
i w lęku, i w wielkiej trwodze, a mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekony-
wających słowach mądrości, lecz objawiały się w nich Duch i moc, aby wiara wasza nie opierała 
się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. My tedy głosimy mądrość wśród doskonałych, 
lecz nie mądrość tego świata ani władców tego świata, którzy giną; ale głosimy mądrość Bożą 
tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, której żaden z wład-
ców tego świata nie poznał, bo gdyby poznali, nie byliby Pana chwały ukrzyżowali. Głosimy 
tedy, jak napisano: Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie 
wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują. Albowiem nam objawił to Bóg przez 
Ducha; gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże.          1 Kor 2,1-10

Kazanie wygłoszone w czasie nabożeństwa nagranego dla: 
Transmisja: 16.02.2022 o godz. 8:00

 Drodzy Parafianie skoczowscy oraz szanowni 
Telewidzowie i zarazem dzisiaj nasi najbardziej za-
cni goście, i uczestnicy tego nabożeństwa! Umiło-
wani w Panu Jezusie, Siostry i Bracia!
 Przed dwoma tygodniami rozpoczęliśmy 2022 
rok. Z pewnością każdy z nas zadawał sobie pyta-
nie, jaki on będzie. Z pewnością też wielu z Was 
wybiegało myślami do przodu, planując te istot-
niejsze wydarzenia. Ja zaplanowałem już te waż-
niejsze, związane z naszą parafią. Ustaliłem też 
termin urlopu – co związane jest ze ślubem mojej 
córki, którego mam jej udzielić. Ma się rozumieć: 
„Jeżeli Bóg pozwoli, a my będziemy żyli”. Jestem 

też o tym przekonany, że u wielu z Was jest bardzo podobnie z planowaniem czasu 
– oczywiście z wyjątkiem przypadku, gdy z jakiegoś powodu takie planowanie jest 
ograniczone lub niemożliwe. 
 Niezależnie jednak od Twojej obecnej sytuacji, droga Siostro i drogi Bracie, za-
chęcam Cię dzisiaj gorąco do pomyślenia o swojej przyszłości. W tym celu też pra-
gnę Cię zmobilizować do myślenia i odkrywania tych najcenniejszych prawd zwią-
zanych z naszym życiem. Bo jeszcze dzisiaj może się okazać, że dokonasz odkrycia, 
które dla Ciebie będzie bardziej znaczące, niż każde inne Twoje dotychczasowe 
osiągnięcie. 
 W rozważanym przez nas tekście biblijnym, apostoł Paweł z jednej strony mówi 
o swojej ograniczoności, która ma podstawy nie tyle w braku wykształcenia czy 
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ogólnie mówiąc – przygotowania, ile w tym, że całkowicie otworzył się na działa-
nie Ducha Świętego. Dlatego tak bardzo podkreślał: „mowa moja i zwiastowanie 
moje nie były głoszone w przekonywających słowach mądrości, lecz objawiały się 
w nich Duch i moc, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na 
mocy Bożej” (w. 4-5). Wyczuwamy, że słowa te współgrają z wypowiedzią innego 
wielkiego męża Bożego, Jana Chrzciciela, który powiedział o Panu Jezusie: „On 
musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym” (J 3,30).
 Z drugiej strony, Paweł wskazuje na przyszłą chwałę, która stanie się udziałem 
każdego, kto miłuje Boga „z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli 
swojej” (Mt 22,37), a „bliźniego swego jak siebie samego” (Mt 22,39). Pamiętajmy 
jednak, że miłość miłości nie jest równa. Albo może lepiej: nie jest ważne to, ile 
i jakich pięknych słów o miłości używamy, ale to, czy potrafimy miłość urzeczy-
wistniać w życiu na co dzień – o czym bardzo dobitnie mówi apostoł Jan w swoim 
pierwszym liście: „Jeśli kto mówi: Miłuję Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą 
jest; albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, 
którego nie widzi” (1 J 4,20).
 W rozważanym przez nas fragmencie, apostoł Paweł dochodzi w końcu do 
opisu przyszłości, czyli miejsca, do którego zaproszeni są ci wszyscy, którzy miłu-
ją Pana Boga i – rzecz jasna – swoich bliźnich: „Czego oko nie widziało i ucho nie 
słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go 
miłują” (w. 9). Czy rzeczywiście to rozumiemy? Pan Bóg przygotował wspaniałe 
miejsce dla tych wszystkich, którzy Go miłują. Ale jeżeli nie kochamy swoich bliź-
nich… męża, żony, dzieci, rodziców – w pierwszej kolejności, a potem pozostałych 
ludzi, z którymi się stykamy, obok których mieszkamy, z którymi współpracujemy, 
to także miłość do Boga stoi pod wielkim znakiem zapytania.
 Moi Drodzy! Jestem przekonany o tym, że słowa te odnoszą się do każdego 
z nas: do mnie i do Ciebie – droga Siostro i drogi Bracie – niezależnie od tego, czy 
jesteś tu teraz w naszym skoczowskim kościele, czy uczestniczysz w tym nabożeń-
stwie dzięki telewizyjnej lub internetowej transmisji. Myślę też, że większość z nas 
żyje już taką nadzieją od jakiegoś czasu, a może nawet od wielu lat. To jednak, że 
uczestniczysz w tym czy innych nabożeństwach jest jedynie dowodem na to, że 
w jakimś stopniu zależy Ci na dobrych relacjach z Bogiem, że chcesz być dziedzi-
cem albo spadkobiercą tej cudownej nadziei i miejsca, o którym Paweł mówi, że 
jest tak wspaniałe, że nawet nie możemy sobie tego wyobrazić, bo równie pięk-
nego i nadzwyczajnego miejsca jeszcze nigdzie i nigdy nie widzieliśmy – choć wie-
lu było może dane oglądać kunsztowne dzieła ludzkich rąk, zaliczane do cudów 
tego świata albo wpisane na listę światowego dziedzictwa kultury. Nie jest to też 
dowodem na to, czy rzeczywiście usłyszymy kiedyś słowa wypowiedziane przez 
zmartwychwstałego Zbawiciela: „Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie 
Królestwo, przygotowane dla was od założenia świata” (Mt 25,34).
 I w tym przypadku musimy pamiętać, że nadzieja nadziei nie jest równa – tak, 
jak mówiłem to w przypadku miłości. To, że jesteśmy na nabożeństwie i chcemy 
być blisko Boga, wcale nie oznacza, że ostatecznie doświadczymy zbawienia. Po-
twierdzają to słowa Jezusa: „Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do 
Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie” 
(Mt 7,21). Przecież bardzo podobnie jest w wielu różnych sytuacjach w naszym 
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życiu. To, że staramy się o jakieś dobre miejsce pracy, wcale nie oznacza, że je 
otrzymamy. Musimy spełnić określone wymagania – czyli mieć odpowiednie kwa-
lifikacje i umiejętności.
 Zatem możemy wyciągnąć bardzo prosty wniosek: aby otrzymać obietnicę ży-
wota wiecznego i odziedziczyć to wspaniałe miejsce, o którym wspomina apostoł 
Paweł: „czego oko nie widziało i ucho nie słyszało”, wystarczy wiarą przyjąć tę ła-
skę Bożą i na nią koniecznie trzeba odpowiedzieć swoim życiem.
 Co to jednak znaczy, że „trzeba odpowiedzieć swoim życiem”? Jeżeli tego jesz-
cze nie wiesz, droga Siostro i drogi Bracie, to być może za chwilę dokonasz najważ-
niejszego odkrycia w swoim życiu. Przekonasz się, że nie tyle wszystko zostanie 
postawione na głowie, ile z pomocą głowy – czyli Twojego umysłu (i serca oczywi-
ście też) – wszystko się ustabilizuje i wreszcie będziesz stała albo stał pewnie na 
własnych nogach. Najpierw trzeba jednak dokonać przełomowego odkrycia…
 Moi Drodzy! Z pewnością słyszeliście już kiedyś takie powiedzenie: „zatrzymał 
Słońce, a poruszył Ziemię”? Odnosi się ono do jednego z najbardziej znanych Pola-
ków, Mikołaja Kopernika, który swoim dziełem O obrotach sfer niebieskich dokonał 
przełomowego odkrycia, że Ziemia nie stanowi centrum wszechświata. Zanim to 
się stało, powszechnie panował pogląd GEO-centryczny, który zakładał, że Ziemia 
jest płaska, a Słońce, Księżyc i wszystkie gwiazdy obracają się wokół niej. Dzięki 
Kopernikowi wiemy, że jest inaczej. Teraz wiadomo jest, że Ziemia, a nawet Układ 
Słoneczny jest częścią wszechświata, którego końca nie można zobaczyć nawet 
najlepszymi teleskopami. A przede wszystkim to, że taka jest rzeczywistość, któ-
rą nie tylko można dowieść astronomicznymi obliczeniami, ale którą w obecnych 
czasach można nawet sfotografować z pokładu jakiegoś statku kosmicznego czy 
sztucznych satelitów ziemi. 
 Droga Siostro i drogi Bracie, czy w Twoim przekonaniu nie jesteś podobna albo 
podobny do takiego przestarzałego modelu postrzegania wszechświata? Cały 
problem ludzkości – zatem bardzo wielu ludzi – a być może też i Twój – polega 
na tym, że człowiek stawia siebie samego w centrum wszechświata i jest święcie 
przekonany, że wszystko musi się kręcić wokół niego. A potem dziwi się, że niektó-
re dziedziny życia nie funkcjonują tak, jak powinny, byśmy mogli być rzeczywiście 
szczęśliwi. Dodatkowo, gdy przychodzi nam jeszcze żyć wśród ludzi, którzy myślą 
podobnie jak my i są przekonani, że są pępkiem świata, to pozostaje tylko czekać 
na problemy, które stosunkowo szybko się pojawią: brak zrozumienia, empatii, 
współczucia, miłości. Prawda zaś jest całkiem inna. To centralne miejsce należy 
się jedynie Jezusowi Chrystusowi. Być może tego jeszcze nie doświadczyłaś Sio-
stro albo nie doświadczyłeś Bracie, ale tam, gdzie Pan Bóg jest najważniejszy, tam 
wszystko jest albo wkrótce będzie na właściwym miejscu. 
 Czy Jezus rzeczywiście jest na pierwszym miejscu w Twoim życiu? Nie chodzi mi 
w tym momencie o to, czy tak uważasz albo czy jedynie umiesz wszystkich naoko-
ło przekonać, że tak jest. Istotne jest, czy podejmując różne decyzje rzeczywiście, 
starasz się brać pod uwagę to, co On zrobiłby w danej sytuacji na Twoim miejscu. 
A poza tym, czy rzeczywiście miłujesz tych, z którymi i wśród których żyjesz? 
 Droga Siostro, drogi Bracie, zachęcam Cię gorąco do tego, by te słowa i to na-
bożeństwo stały się dla Ciebie impulsem do dokonania zmian w Twoim życiu. Jeże-
li to kazanie uświadomiło Ci, że Twoje myślenie, przekonanie opiera się jeszcze na 



Informator Parafialny nr 143 (1 kw./2022) – styczeń-marzec 2022 7

systemie EGO-centrycznym, w którym nie ma zbyt wiele miejsca dla Boga, albo zaj-
muje On tylko jakąś poboczną pozycję, a najważniejsza albo najważniejszy jesteś 
Ty i Twoje pragnienia, to najwyższa pora na dokonanie odkrycia, że jest to pogląd 
rodem ze średniowiecza. W nowoczesnym świecie wiary wszystko opiera na mo-
delu CHRYSTO-centrycznym, w którym nasz Zbawiciel powinien zajmować pierw-
sze i najważniejsze miejsce. Jeżeli myślisz, że nie jesteś warta albo warty tego, aby 
Jezus Cię przyjął, to mam dla Ciebie kolejną dobrą wiadomość: on poniósł śmierć 
za każdego z nas, a szczególnie za tych, którzy tego najbardziej potrzebują. Na Gol-
gotę zabrał ciężar wszystkich moich i Twoich grzechów, by oczyścić nasze serca 
swoją krwią. Poproś Go w modlitwie, aby przyjął Cię takim, jakim jesteś i odnowił 
przez moc Ducha Świętego. Niech Jezus stanie się twoim najlepszym przyjacielem 
i doradcą, Którego wskazania zaprowadzą Cię do Ojczyzny Niebiańskiej przygoto-
wanej przez Boga dla tych, którzy Go rzeczywiście miłują. Amen.

ks. dr Alfred Borski

Nagrywanie nabożeństwa rodzinnego dla TVP Kultura
Fotorelacja na podstawie screenshot’ów z nagrania 9.01.2022 r.
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Prowadzący nabożeństwo: 
 ks. dr Alfred Borski (kazanie), ks. Bogdan Wawrzeczko, ks. Krzysztof Śledziński

Czytanie tekstów biblijnych:
 Milena Dębinny, Larysa Habarta, Dawid Podżorski 

Intencje modlitewne: 
 Milena Caputa, Marcelina Chmiel, Zbigniew Motyka
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 Zespół „Skoczowskie Dzwonki” pod dyr. Doroty Podżorskiej
 Chórek Dziecięcy „Nadzieja” pod dyr. Doroty Podżorskiej 
 Zespół „Dla Niego” pod dyr. Doroty Podżorskiej
 Grupa konfirmantów przy akompaniamencie ks. Alfreda Borskiego
 Chór „Gloria” pod dyr. Bolesława Nogi

Grupa młodzieży prowadząca śpiew i liturgię:
 Jakub Barański – pianino, Klaudia Barańska – cajon, 
 Adam Rakus – gitara akustyczna, Emilia Żwak – wiolonczela,
 Aleksandra Czudek – wokal, Weronika Kusy – wokal,  
 Tomasz Chmiel – wokal, Jakub Stebel – wokal.

Konsultacja merytoryczna: diak. Halina Radacz

Realizator wizji: Robert Sojka  Realizator dźwięku: Grzegorz Zawada

Realizatorzy światła: Andrzej Gamrot, Robert Nadolski, Marek Gabryś

Operatorzy kamer: Jarosław Sikora, Paweł Dominik, Mieczysław Chudzik, 
         Krzysztof Jędrecki, Adam Taut

Realizacja techniczna: Artur Alker, Jacek Pędziński, Marian Sitko, Czesław Wilsz, 
               Jacek Olszowy, Marcin Brzozowski,

Montaż: Beata Widuch   Wydawca: Małgorzata Foerster-Biesiada
Producent: Ireneusz Niewolski   Kierownik produkcji: Grzegorz Cięciwa

Produkcja: Telewizja Polska S.A. 2022 r.
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Z kart 
historii

Ks. bp dr Juliusz Bursche
 20 lutego 2022 r. minęła 80-ta  rocznica męczeń-
skiej śmierci pierwszego biskupa Kościoła Ewangelic-
ko-Augsburskiego w odrodzonej po 123 latach zabo-
rów Polsce. Wspominając Jego niełatwe życie oraz 
służbę dla Kościoła oraz ukochanej Ojczyzny, dziękuj-
my za Biskupa słowami napisanymi w liście do Hebraj-
czyków (13,7) „Pamiętajcie na wodzów waszych, któ-
rzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich 
życia, naśladujcie wiarę ich”.   
 Przodkowie przyszłego biskupa wywodzili się 
z saksońskiej miejscowości Oppach, położonej w  Gór-
nych Łużycach. Jego dziadek Johann Gothelf wraz z żoną Eleonorą ok. 1825 r. zde-
cydował się opuścić Saksonię i wyjechać do Królestwa Kongresowego i osiedlić 
w Turku. Małżonkowie doczekali się kilkorga dzieci, z których tylko najstarszy Er-
nest Wilhelm przeżył epidemię cholery. Dzięki pomocy wielu osób ukończył studia 
na wydziale teologii i z czasem został proboszczem w Zgierzu oraz superintenden-
tem diecezji płockiej. Był on dwukrotnie żonaty, miał dwanaścioro dzieci, którym 
zapewnił gruntowne wykształcenie, i które z czasem stały się kwiatem ówczesnej 
polskiej inteligencji na przełomie wieków.
 Pierworodnym synem ks. superintendenta Ernesta Wilhelma Bursche był Ju-
liusz. Urodził się 19 września 1862 r. w Kaliszu. Ukończył w Zgierzu szkołę elemen-
tarną, a następnie w Warszawie VI niemieckie gimnazjum. W 1880 r. rozpoczął stu-
dia na Wydziale Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu w Dorpacie, obecnie Tartu 
w Estonii. Po ich ukończeniu i ordynowaniu w wieku 22 lat, objął stanowisko wika-
riusza  w Warszawie. Następnie w latach 1885-1887 był proboszczem parafii w Wi-
skitkach-Żyrardowie, gdzie też ożenił się z Amalią Heleną Krusche, która pochodzi-
ła ze znanej pabianickiej rodziny fabrykanckiej. W 1887 r. powrócił do Warszawy, 
do parafii Świętej Trójcy na stanowisko diakona, a później drugiego proboszcza, by 
następnie zostać proboszczem. Po śmierci ks. Gustawa Manitiusa został w 1905 r. 
mianowany przez cara Mikołaja II kolejnym generalnym superintendentem, czyli 
zwierzchnikiem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Kongresówce. Działania 
wojenne zastały ks. Bursche za granicą w Wiśle, która oczarowała Go swoją ciszą 
oraz swojskością. Tam zakupił kawałek ziemi i zbudował drewnianą, stylową willę 
„Zacisze” w której wypoczywał w czasie urlopu. Po powrocie okrężną drogą do 
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Warszawy, został w 1915 r. jako ewangelik, czyli Niemiec zesłany przez władze car-
skie do Orenburga nad rzeką Ural. W 1917r. za zgodą nowego rządu rewolucyjnego 
opuścił Rosję i udał się do Sztokholmu, by z końcem I wojny światowej powrócić 
na ziemie polskie.
 W odrodzonej w 1918r. po zaborach Polsce ks. superintendent stał się zwierzch-
nikiem nowo powstającego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w II RP. Wystąpił 
do władz o powołanie nowego konsystorza. W odpowiedzi Ministerstwo Wyznań 
Religijnych początkiem 1919 r. mianowało członków konsystorza oraz jego preze-
sa. Priorytetem w działaniu była odbudowa Kościoła po wojennych zniszczeniach, 
scalenie wszystkich luteran w jeden organizm oraz opracowanie ustawy o wza-
jemnym stosunku Państwa i Kościoła. Długoletnie dyskusje nad projektem ustawy 
zakończyły się 25 listopada 1936 r. dekretem Prezydenta RP, który regulował owe 
wzajemne zobowiązania. Na mocy tego dekretu w lipcu 1937 r. ks. superintendent 
Juliusz Bursche został wybrany zwierzchnikiem Kościoła Ewangelicko-Augsbur-
skiego w Polsce, z tytułem biskupa.
 Można powiedzieć, że ks. Juliusz Bursche zapisał się złotymi zgłoskami w na-
szej historii. Zabiegał o przyłączenie do odrodzonej Polski ziem zamieszkałych 
przez Mazurów i Ślązaków. Pierwsi odpowiedzieli ewangelicy Śląska Cieszyńskie-
go. W imieniu ewangelickiego duchowieństwa, Rada Narodowa Księstwa Cieszyń-
skiego wysłała prośbę do Konsystorza w Warszawie o przyjęcie diecezji w struktu-
ry całego Kościoła w Polsce. Formalnie decyzją Ministerstwa Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego nastąpiło to 13 grudnia 1918 r., zaś 20 grudnia w Kościele 
Jezusowym miało miejsce uroczyste nabożeństwo poświęcone zjednoczeniu Ko-
ścioła z udziałem ks. superintendenta Juliusza Bursche. W 1919 r rząd II RP powo-
łał go w skład delegacji na Konferencję Pokojową do Paryża, jako rzeczoznawcę 
ds. Śląska i Mazur oraz rzecznika polskich ewangelików. Niestety konferencja nie 
przyniosła oczekiwanego zakończenia. Na mocy podpisanego 28 czerwca 1919 r. 
Traktatu Wersalskiego zarządzono na terenie Górnego Śląska oraz Mazur plebi-
scyt, którego wynik miał określić przynależność państwową tych terenów.
 Kształcenie w odrodzonej Polsce nowych ewangelickich duchownych było 
wielkim wyzwaniem dla zwierzchnika naszego Kościoła. Dotychczasowi księża 
studia teologiczne kończyli na fakultetach teologicznych za granicą. Dzięki Jego 
zabiegom udało się powołać w 1921 r. Wydział Teologii Ewangelickiej przy Uniwer-
sytecie Warszawskim. Jego dziekanem został brat ks. Juliusza, ks. prof. Edmund 
Bursche. W 1930 r. ks. Juliusz Bursche obchodził 25 rocznicę objęcia zwierzchnic-
twa nad Kościołem. Odbyły się wtedy podniosłe uroczystości w Kościele, a Senat 
Uniwersytetu Warszawskiego nadał mu tytuł doktora honoris causa.
 Po wybuchu II wojny światowej bp Juliusz Bursche na polecenie rządu oraz pod 
naciskiem rodziny 6 września udał się do Lublina. Tam mimo grożącego mu nie-
bezpieczeństwa postanawia pozostać, zgodnie ze swym przyrzeczeniem danym 
rodzinie i przyjaciołom „no dobrze, jestem gotowy opuścić Warszawę, ale nigdy 
Polskę”. Został aresztowany 6 października 1939 r., a do rozkazu aresztowania 
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została dołączona opinia „… polski biskup ewangelicki Juliusz Bursche z Warsza-
wy od zakończenia wojny światowej stał się jednym z najniebezpieczniejszych 
i najbezwzględniejszych niemcożerców” i przewieziony do więzienia w Radomiu, 
a następnie do centrali gestapo w Berlinie. Później hitlerowcy osadzili go w obo-
zie koncentracyjnym Sachsenhausen leżącym nieopodal Berlina. Biskup zmarł 
w szpitalu więziennym Moabit na skutek  wycieńczenia i torturowania podczas 
bestialskich przesłuchań 20 lutego 1940 r. Rodzinie odmówiono wydania szcząt-
ków zmarłego oraz nie ujawniono miejsca pochówku. Dopiero w 2017 r. na podsta-
wie odnalezionych dokumentów udało się ustalić miejsce pochówku na miejskim 
cmentarzu w Berlinie przy Humboldtstrasse, a symboliczny Jego grób znajduje się 
na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim w Warszawie.
 Ks. dr Juliusz Bursche pochodził z niemieckiej rodziny, która z czasem umiłowa-
ła swoją nową Ojczyznę – Polskę. Za swą postawę oraz bezgraniczne przywiąza-
nie do polskości oraz kierowanie się w życiu jej dobrem, On sam oraz rodzeństwo 
w czasie II wojny światowej zapłacili wysoką cenę – ta cena to męczeństwo oraz 
śmierć z rąk hitlerowskich oprawców.  Oprócz biskupa w obozie zginęli bracia: 
ks. prof. Edmund oraz adwokat Alfred, a także syn biskupa Stefan, który został 
rozstrzelany.
 W 2018 r. z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, prezydent RP 
odznaczył pośmiertnie ks. bpa dra Juliusza Bursche najwyższym polskim odznacze-
niem – Orderem Orła Białego jako wyraz „najwyższego szacunku wobec znamieni-
tych zasług poniesionych dla chwały, dobra i pożytku Rzeczypospolitej Polskiej”.

Oprac. Jerzy Sikora
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SPRAWOZDANIE PROBOSZCZA
z życia Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Skoczowie za rok 2021 

przedstawione na Zgromadzeniu Parafialnym w Skoczowie 6 lutego 2022 r. przez 
ks. dr. Alfreda Borskiego

Drogie Siostry, drodzy Bracia w Jezusie Chrystusie!
 Wkraczając w rok 2021 każdy z nas postawił z pewnością pytania, w których po-
jawiło się słowo „pandemia” albo „koronawirus”. Z pewnością też towarzyszyły im 
pytania: Czy w rozpoczętym roku uda się ostatecznie zwalczyć Covid-19, aby wrócić 
do normalności, do której byliśmy przyzwyczajeni? A jeżeli się nie uda, to czy warun-
ki życia jeszcze bardziej się pogorszą albo kogo będzie trzeba pożegnać z powodu 
tej choroby lub jak zachowa się nasz organizm w przypadku zarażenia się. W mię-
dzyczasie dosyć sporo osób zaszczepiło się pierwszą i drugą dawką szczepionki, 
a potem jeszcze tzw. dawką przypominającą. Pojawiła się też nowa mutacja koro-
nawirusa, którą nazwano „Omikron”. Okazało się też, że szczepionki nie we wszyst-
kich przypadkach są 100%-towo skuteczne. Jak zwykle w takich przypadkach część 
społeczności niemalże każdego kraju podzieliła się na zwolenników szczepienia, jak 
ich zagorzałych przeciwników. Niektóre zaś sytuacje, jak podróżowanie samolotem, 
wjeżdżanie na terytorium niektórych państw czy możliwość uczestniczenia w nie-
których wydarzeniach (w niektórych okresach) uzależnione były od posiadania „cer-
tyfikatu ozdrowieńca” bądź też „paszportu osoby zaszczepionej”. 
 W tym całym galimatiasie covidowym również my – Parafia Ewangelicko-Augs-
burska w Skoczowie – wkroczyliśmy w 2021 rok z biblijnym hasłem – słowami Pana 
Jezusa z Ewangelii Łukasza: „Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz” 
(Łk 6,36). Z pozoru hasło to nie miało żadnego odniesienia do trwającej pandemii. 
Biorąc zaś pod uwagę to, że niejedna rodzina musiała zmagać się z koronawirusem, 
co nieraz było równoznaczne z koniecznością przebywania na kwarantannie, jestem 
przekonany, że w niejednym przypadku mogło ono wskazywać na właściwe rozwią-
zania konfliktów, które właśnie w takich warunkach izolacji miały dobrą pożywkę do 
rozwijania się i eskalacji. Podobnie takie niewłaściwe emocje mogły i z pewnością 
pojawiały się również w życiu naszej Parafii. Z jednej strony ograniczenia związane 
z pandemią: noszenie maseczek, używanie środków dezynfekujących a nawet ogra-
niczenia ilości osób, które mogły brać udział w nabożeństwach (w niektórych okre-
sach), z drugiej strony zawsze znajdował się ktoś, kto był przeciwko maseczkom, 
przeciwko ograniczeniom i kto twierdził, że koronawirus jest czystą fikcją. A pomię-
dzy tym wszystkim trzeba było podejmować decyzje, które nie narażałyby Parafii 
na płacenie jakiejś pokaźnej kary, które nie zniechęcałyby tych, którzy byli przeciw 
ograniczeniom i zarazem nie zrażałyby tych, którzy byli pełni obaw, gdy np. przyszło 
im siedzieć w kościele obok osób z niezasłoniętymi maseczką: buzią i nosem. 
 Na pewno trzeba stwierdzić, że miniony rok 2021 był z pewnością bardziej łaskawy, 
gdy chodzi o nasze życie parafialne. Z jednej strony z pewnością nauczyliśmy się żyć 
w takich warunkach. Z drugiej strony przepisy sanitarne nie były aż tak drastyczne, 
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jak w drugim kwartale 2020 roku, kiedy to na jakiś czas wszystkie nasze kościoły i sale 
były całkowicie niedostępne dla uczestników nabożeństw, prób czy jakichkolwiek 
spotkań. Na pewno nie udało nam się osiągnąć pełnej „mocy przerobowej”, do jakiej 
byliśmy przyzwyczajeni przed pandemią, ale z drugiej strony na pewno możemy się 
(w dobrym tego słowa znaczeniu) pochwalić. Wtedy właśnie, gdy sami uświadamiamy 
sobie, jak wiele wydarzeń zaistniało pomimo wprowadzanych ograniczeń, zaczynamy 
rozumieć, że działo się to przy wielkim błogosławieństwie naszego Ojca Niebiańskie-
go, który nas w tym całym ubiegłym roku prowadził i strzegł.
 Właśnie, aby zobrazować i uświadomić sobie to Boże błogosławieństwo i do-
strzec tą niezwykłą różnorodność i bogactwo działań naszej Parafii, w pierwszej 
części tego sprawozdania przedstawię w porządku chronologicznym ważniejsze 
przedsięwzięcia i spotkania, które pomimo pandemii udało nam się w minionym 
roku zrealizować. Zaś w drugiej części przedstawię podsumowanie stałych form 
działalności naszej Parafii. 

Ważniejsze wydarzenia w 2021 roku:
•  9.01.2021 – Wieczór uwielbienia w skoczowskim kościele zorganizowany przez 

młodzież, a transmitowanym przez internet.
•  17.01.2021 – Wycieczka młodzieży na Grabową.
•  27.01.2021 – Wykonanie nowej poręczy przy schodach budynku parafialnego 

przy ul. Schodowej. Prace wykonali pracownicy p. Andrzeja Cywki, który 
całość sfinansował.

•  31.01.2021 – Zgromadzenie Parafialne w Skoczowie.
•  13.02.2021 – Wycieczka młodzieży na Baranią Górę.
•  14.02.2021 – Nabożeństwo w Skoczowie, w czasie którego ks. prob. Alfred Bor-

ski wręczył dyplomy skoczowskim „Finalistom” i „Uczestnikom” Ogólnopol-
skiego Konkursu Biblijnego „Sola Scriptura”.

•  20.02.2021 – Wycieczka młodzieży na Błatnią. 
•  21.02.2021 – ruszyła zbiórka na remont organów w Dębowcu. Pan Stanisław 

Kubicius przygotował specjalną broszurkę informacyjną. Zostało też utworzo-
ne subkonto: „Remont organów w Dębowcu”.

•  6.03.2021 – Ordynacja w Drogomyślu. Ze Skoczowa ordynowany był ks. Mateusz 
Mendroch. W ordynacji wzięli udział: ks. dr. Alfred Borski, Agnieszka Borski i kurator 
Ryszard Macura. W czasie ordynacji wystąpili: Estera Witoszek i Jakub Barański.

•  7.03.2021 – Po nabożeństwach wszystkie panie otrzymały specjalne kartki 
z okazji Dnia Kobiet.

•  7.03.2021 – 10-lecie Zespołu „Dla Niego” połączone z mini koncertem w czasie 
nabożeństwa w Skoczowie.

•  18-19.03.2021 – montaż paneli fotowoltaicznych na dachu centrum parafialne-
go w Dębowcu. Koszt: 33.480,- zł.

•  28.03.2021 (Niedziela Palmowa) – ukazał się 140 numer Informatora Parafialnego: 
64 strony / 84 zdjęcia. Redakcja i skład: ks. dr Alfred Borski.
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•  29.03.2021 – Śniadanie dla pracowników parafialnych.
•  1.04.2021 – Spowiedź i Komunia Święta dla Seniorów w Skoczowie. Uczestnicy 

otrzymali bułeczki wielkopiątkowe z życzeniami. 
•  4 i 5.04.2021 – uczestnicy pięciu nabożeństw wielkanocnych w Skoczowie 

otrzymali kopertę z życzeniami świątecznymi, w której włożone były odbla-
skowe owieczki i jajeczka z czekolady (razem 250 szt.). 

•  10.04.2021 – pogrzeb śp. Heleny Fierla zd. Wieja - żony ks. bp. dr. Władysława 
Fierli.

•  12.04.2021 – minął rok od powstania parafialnej strony internetowej w nowej 
odsłonie: 33.980 odwiedzających; 1.905 wstawionych plików (głównie zdjęcia 
oraz dokumenty PDF); 272 wpisy (relacje); 101 podstron.

•  18.04.2021 – nagranie nabożeństwa w Skoczowie (8:00) dla Polskiego Radia, 
które zostało wyemitowane 1.05.2021 r. Z powodu zachorowania proboszcza 
ks. dr. Alfreda Borskiego na Covid-19, kazanie wygłosił ks. Bogdan Wawrzeczko.

•  27.04.2021 – odbiór trzech odrestaurowanych drzwi kościoła w Skoczowie 
przez p. Karolinę Dudys z Urzędu Konserwatorskiego z Bielska. 

•  30.04.2021 – Przycinanie orzechów przy „Starej Szkole”, które nieodpłatnie 
wykonała firma p. Jasiulek.

•  2.05.2021 – Promocja powieści „Ławka” ks. Sławomira J. Sikory w czasie obu 
nabożeństw w Skoczowie. Kazania wygłosił Autor.

•  6.05.2021 – Porządki z kompostownikami w Skoczowie (przy sali parafialnej 
i starej szkole), które bezinteresownie wykonali panowie: Ireneusz Sikora 
i Marcin Marek.

•  9.05.2021 – 35-lecie parafialnej „Biblioteki dla Każdego” w Skoczowie w ramach 
nabożeństwa o godz. 10:00. Zmiana terminu (z 25.04.) nastąpiła z powodu za-
chorowania Proboszcza na Covid-19 i związanej z tym izolacji. Dla pracowników, 
wolontariuszy, sponsorów i innych osób wspierających Bibliotekę zostało wyko-
nanych 130 specjalnych „Dyplomów uznania” oraz 70 pierników w kształcie logo 
Biblioteki. 65 czekolad przekazała firma „Ludwig Czekolada”. Po uroczystości, 
na placu przed Biblioteką, odbył się poczęstunek (kawa/herbata i ciasto) – po raz 
pierwszy po całkowitym lockdownie związanym z pandemią.

•  15.05.2021 – Zakup i montaż rolet do kościoła w Skoczowie. Koszt: 940,- zł. 
Prace wykonali panowie: Andrzej Kozieł i Marcin Czudek.

•  15.05.2021 – W Hannover (Niemcy) zmarł pochodzący ze Skoczowa ks. Jan 
Krzywoń.

•  18.05.2021 – Nowe antypendia dla skoczowskiego kościoła – dar Konfirman-
tów 2020 (grupa ks. Alfreda Borskiego);

•  21.05. 2021 – Koncert Akordeonistów w ramach „Musica Sacra” 2021;
•  22.05.2021 – VIII sesja VI kadencji Synodu Diecezjalnego Diecezji Cieszyńskiej 

w Kościele Jezusowym w Cieszynie.
•  23.05.2021 – Pamiątka poświęcenia kościoła w Simoradzu. Kazanie: ks. Marek 

Michalik z parafii Wisła Czarne.
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•  24.05.2021 – II Święto Zesłania Ducha Świętego. Po nabożeństwie powrót do 
tradycji smażenia jajecznicy na placu pomiędzy plebanią, a salą parafialną. Po-
częstunek dla parafian przygotował Chór „Gloria”.

•  30.05.2021 – Pamiątka poświęcenia kościoła w Skoczowie. Kazanie: ks. dr Piotr 
Szarek ze Starego Bielska. Wystąpił Zespół „Dla Niego”.

•  5.06.2021 – Uzupełnienie chodnika na cmentarzu w Dębowcu. Prace wykonali 
panowie: Andrzej Drozd i Paweł Pelar.

•  5 i 15.06.2021 – Nagrania Chórku Dziecięcego „Nadzieja”.
•  10.06.2021 – Pierwsze spotkanie Parafialnej Komisji Cmentarnej.
•  11.06.2021 – Naprawa kosiarki z Filiału w Dębowcu, którą bezinteresownie wy-

konał p. Andrzej Kozieł. 
•  18.06.2021 – Zakończenie projektu STE: Darmowe korepetycje dla uczniów. 

Przeprowadzono 90 godzin lekcyjnych korepetycji dla dzieci z naszej parafii 
i nie tylko. 

•  19.06.2021 – Wycieczka konfirmantów do: Cieszyna, Dzięgielowa, Ustronia, Do-
bki i na Równicę. Wycieczkę zorganizował i prowadził: ks. prob. Alfred Borski.

•  20.06.2021 – nabożeństwa na zakończenie roku szkolnego. Wystąpił Chórek 
Dziecięcy „Nadzieja”.

•  20.06.2021 – Piknik na powitanie wakacji.
•  25.06.2021 – Prace w Bibliotece (podłączenie internetu) wykonali: Mateusz 

Kucz, Kamil Sudoł i Mateusz Sikora.
•  26.06.2021 – Ognisko młodzieży na powitanie wakacji.
•  27.06.2021 – Koncert zespołu „Pastores & Przyjaciele” z inicjatywy Zarządu 

Chóru „Gloria”.
•  28.06.2021 – Nowy parafialny papier firmowy wykonany przez ks. prob. Alfre-

da Borskiego.
•  29.06.2021 – Likwidacja przyciętych gałęzi – w czym pomogli: p.  Roman Sikora 

razem ze swoimi synami: Mateuszem, Marcinem i Łukaszem.
•  Czerwiec 2021 - Wykonanie nowej poręczy przy tylnych schodach do budynku 

parafialnego przy ul. Schodowej. Prace wykonali pracownicy p. Andrzeja Cyw-
ki, który całość sfinansował.

•  4-11.07.2021 – Transmisja TED 2021 w Skoczowie, w którą zaangażowała się 
młodzież oraz Zespół „Laudate” p. dyr. Małgorzaty Rymorz.

•  7.07.2021 – Miesięczne Spotkanie Pań.
•  7.07.2021 – Spotkanie autorskie z Lidią Czyż. Prowadzenie: Halina Gatner.
•  8.07.2021 – Naprawa poręczy przy schodach znajdujących się z tyłu naszego 

cmentarza w Skoczowie. Poręcz podcięta przez złodziei i przygotowana do 
kradzieży. Prace bezinteresownie wykonali pracownicy p. Andrzeja Cywki.

•  9.07 - 27.08.2021 – Spektakle, inscenizacje i koncerty w skoczowskim kościele 
w ramach „Kulturalnych Piątków”:

• 9.07.2021 – Inscenizacja „Języki światła”;
• 16.07.2021 – Koncert Tomasza Żółtko;
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• 23.07.2021 – Koncert Zespołu „Ahawa”;
• 30.07.2021 – Inscenizacja „Potęga języka”;
• 6.08.2021 – Spektakl „Janosik i dobry Pasterz” (w Dębowcu 5.08.);
• 13.08.2021 – Spektakl „Emmanuel” (w Dębowcu 14.08.);
• 20.08.2021 – Spektakl „Baśniowy pokoik” (w Dębowcu 19.08.);
• 27.08.2021 – Zakończenie wakacji z „Daniel Band”;

•  11.07.2021 – Pamiątka poświęcenia kościoła w Dębowcu. Kazanie: ks. Mateusz 
Mendroch z Cieszyna. Wystąpił Chór „Gloria”.

•  11.07.2021 – zakończenie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej i tym samym ty-
powania wyników w aplikacji „Typuj z nami” wykonanej przez ks. Alfreda Bor-
skiego. Nagrody dla pierwszych 6 miejsc (piłka nożna z podpisem Piotra Żyły):

• 1. Klaudia Kaleta;
• 2. Krzysztof Caputa;
• 2. ks. Mateusz Mendroch;
• 4. Daniel Borski;
• 5. ks. Marcin Podżorski;
• 6. Dawid Podżorski;

•  12-16.07.2021 – Igrzyska Dziecięce Kids Games 2021. Z ramienia naszej Parafii 
opiekę sprawował ks. Bogdan Wawrzeczko. 

•  18.07.2021 – Wycieczka Filiału Simoradz do Pszczyny;
•  25.07.2021 – Spotkanie w partnerskiej Parafii w Dudincach (Słowacja), w któ-

rym udział wzięli ks. prob. Alfred Borski i pastorowa Agnieszka Borski.
•  26-28.07.2021 – Dni Dobrej Nowiny w Dębowcu;
•  2-12.08.2021 – Obóz młodzieżowy w Grynwaldzie (Góry Świętokrzyskie) – ra-

zem z PEA w Pszczynie.
•  9-12.08.2021 – Dni Dobrej Nowiny w Skoczowie;
•  23-29.08.2021 – Obóz dla Konfirmantów w Jaworniku – grupa ks. B. Wawrzeczko;
•  27.08.2021 – Piknik parafialny na pożegnanie wakacji;
•  27.08.2021 – Kiermasz rzeczy używanych zorganizowany przez STE. Dochód 

w wysokości 870 zł przekazany został na cel remontu skoczowskiego kościoła. 
•  29.08.2021 – Pożegnanie ks. Piotra Ucińskiego w czasie nabożeństwa w Sko-

czowie i Dębowcu;
•  30.08.2021 - Doroczne sprzątanie kościoła i terenu przykościelnego przez kon-

firmantów i ich rodziców;
•  1.09.2021 – Inauguracja roku szkolnego w nowo wyremontowanej Szkole Pod-

stawowej nr 3 z udziałem ks. prob. Alfreda Borskiego.
•  1.09.2021 – początek służby w naszej Parafii nowego wikariusza: ks. Krzysztofa 

Śledzińskiego.
•  1.09.2021 – Egzamin Konfirmantów (grupa ks. Bogdana Wawrzeczko) i nabo-

żeństwo na rozpoczęcie roku szkolnego.
•  3.09.2021 – ukazał się 141 numer Informatora Parafialnego: 64 strony, 195 zdjęć. 

Redakcja i skład: ks. dr Alfred Borski.
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•  4.09.2021 – Wycieczka Filiału Dębowiec do Pszczyny i Pisarzowic;
•  5.09.2021 – Konfirmacja (grupa ks. Bogdana Wawrzeczko). Konfirmowanych 

zostało 40 osób (22 chłopców i 18 dziewcząt);
•  5.09.2021 – Poświęcono nowe naczynia komunijne ofiarowane przez Konfir-

mantów rocznika 2021 dla skoczowskiego kościoła.
•  12.09.2021 – Dziękczynne Święto Żniw w Simoradzu;
•  15.09.2021 – W Pierśćcu – pod przewodnictwem p. Franciszka Czyża wybudo-

wano domek gospodarczy.
•  19.09.2021 – Dziękczynne Święto Żniw w Dębowcu;
•  19.09.2021 – Nabożeństwo muzyczne z udziałem zespołu „Cithara Sanctorum” 

z Poznania. 
•  22.09.2021 – Podsumowanie czwartej edycji Igrzysk Dziecięcych Kids Games. 
•  24.09.2021 – Diecezjalne Spotkanie Katechetów w Skoczowie;
•  25-26.09.2021 – Wyjazd integracyjny Zespołu Dzwonków do Lubieni.
•  25-26.09.2021 – Wycieczka Chóru „Gloria” do Świdnicy, Karpacza i Cieplic;
•  26.09.2021 – Dziękczynne Święto Żniw w Pierśćcu;
•  3.10.2021 – Ogólnoparafialne Dziękczynne Święto Żniw w Skoczowie: Rozdano 

320 chlebków. Z kiermaszu wypieków – ok. 1400 zł przychód. Chór „Gloria” 
przygotował stoły z chlebem i miodem oraz owocami.

•  8.10.2021 o 18:00 – Spektakl teatralny pt. „Biblijne opowieści o Królestwie” (Kra-
kowska Agencja Artystyczna Galana) – dla konfirmantów i wszystkich chętnych.

•  8-10.10.2021 – Ogólnopolski Zjazd Młodzieży w Pszczynie, w którym wzięli udział:
• młodzież = 25 osób (z ks. Bogdanem Wawrzeczko)
• konfirmanci = 57 osób (z ks. Alfredem Borskim i ks. Krzysztofem Śledzińskim)

•  10.10.2021 – Pamiątka poświęcenia kościoła w Pierśćcu. Kazanie: ks. ppłk. Wie-
sław Żydel. Występ Chóru „Gloria”.

•  16.10.2021 – Pogrzeb śp. Jerzego (Oskara) Malika – byłego burmistrza sko-
czowskiego. Z uwagi na pogrzeb odwołano wycieczkę do Miechowic i Kopalni 
Guido (spora część uczestników chciała wziąć udział w pogrzebie).

•  23.10.2021 – 110-lecie lecie Zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, w któ-
rym uczestniczył ks. prob. Alfred Borski.

•  23.10.2021 – Diecezjalne Rekolekcje dla Rad Parafialnych w Skoczowie organi-
zowane przez Komisję Ewangelizacyjno-Misyjną naszej Diecezji.

•  24.10.2021 – Nabożeństwo z udziałem konfirmantów, którzy zaśpiewali pie-
śni: „Miłość da”, „Ojcze mój, Panie mego życia” oraz „Alleluja, alleluja, amen, 
amen, alleluja”.

•  24.10.2021 – Nabożeństwo w Skoczowie, w czasie którego obchodzono 
85. urodziny ks. Andrzeja Czyża.

•  24.10.2021 – Nabożeństwo i spotkanie dla seniorów w Dębowcu, które prowa-
dził ks. Krzysztof Śledziński.

•  29.10.2021 – ukazał się 142 numer Informatora Parafialnego: 60 stron, 203 zdję-
cia. Redakcja i skład: ks. dr Alfred Borski.
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•  30.10.2021 – W Cisownicy odbyła się promocja książki prof. Ewy Chojeckiej pt. 
„Silesia incognita Architektura kościołów ewangelickich Górnego Śląska 1945-
2017”, w której jest opisany kościół w Pierśćcu. W promocji wziął udział ks. 
prob. Alfred Borski.

•  31.10.2021 – Zupa dyniowa po nabożeństwach reformacyjnych w Skoczowie 
oraz w Filiałach – jako symbol, że my Ewangelicy 31 października świętuje-
my pamiątkę Reformacji, a dynie używamy do zupy, a nie na halloween. Ak-
cja wszędzie spotkała się z wielką aprobatą. Serdeczne podziękowania dla 
panów: Adama Wojnara i Krystiana Bukowczana oraz dla pozostałych osób, 
które pomagały w przygotowaniu zupy dyniowej dla parafian ze Skoczowa, 
Dębowca i Simoradza, jak również p. Marii Pawera i jej zespołowi za przygoto-
wanie zupy dla parafian z Pierśćca.

•  6.11.2021 – Synod Diecezjalny + Śląskie Forum Ewangelickie w PEA Wisła Malinka. 
•  11.11.2021 – Nabożeństwo w naszym kościele z okazji Święta Niepodległości. 

Kazanie:  ks. Krzysztof Śledziński.
•  19-20.11.2021 (od 19:00 do 9:00) – „Dobranocka” dla dzieci – organizowana 

przez młodzież.
•  20.11.2021 – 2. Spotkanie Singli w Skoczowie. Prowadzenie: ks. Alfred Borski.
•  21.11.2021 (g. 10:00) – Nabożeństwo w Skoczowie, w czasie którego odbyła się 

zaległa Diamentowa (+1) Konfirmacja rocznika 1970.
•  21.11.2021 (g. 18:00) – Międzynarodowy Dzień Modlitwy o Prześladowany Ko-

ściół. Prowadzenie ks. Bogdan Wawrzeczko.
•  28.11.2021 – I. Niedziela Adwentu – początek akcji promującej szkółki niedziel-

ne. Dzieci otrzymały specjalne kartoniki, na których naklejane były cztery 
świeczki wieńca adwentowego.

•  28.11.2021 – Nabożeństwo spowiednio-komunijne w Skoczowie dla Seniorów 
połączone ze spotkaniem w sali chórowej.

•  28.11.2021 – Kolejne spotkanie w Dębowcu pod hasłem „Inny Adwent”.
•  30.11.2021 – Nagrodę im. ks. Leopolda Szersznika otrzymało stowarzyszenie 

„Musica Sacra”. W ceremonii wręczenia nagrody wziął udział ks. prob. Alfred 
Borski oraz ks. Andrzej Czyż.

•  1.12.2021 – Świąteczne Spotkanie Koła Pań w Skoczowie.
•  3-5.12.2021 – Zjazd pokonfirmacyjny w Zawoi, w którym wzięły udział 24 osoby 

(konfirmanci i młodzież) oraz opiekun ks. Bogdan Wawrzeczko.
•  5.12.2021 – spotkanie dla Seniorów w Pierśćcu.
•  9.12.2021 – rozpoczęcie akcji rozdawania paczek dla Seniorów (od 77 roku ży-

cia) oraz kalendarzy dla parafian. Koszt paczki = 30 zł (20 zł Parafia, 10 zł wła-
ściciele SPARU – p. Roman Malik i p. Karina Jaworska). Kalendarz został zapro-
jektowany przez ks. Alfreda Borskiego.

•  11.12.2021 – Wycieczka na Jarmark Bożonarodzeniowy do Wrocławia, w której 
udział wzięło 40 z 60 zapisanych osób (obostrzenia Covid-19). Wycieczkę zor-
ganizowała pastorowa Agnieszka Borski, a prowadził ks. prob. Alfred Borski. 
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•  18.12.2021 – 3. Bieg Ekumeniczny „NoToKaplica”.
•  18.12.2021 – Gwiazdka młodzieży w ośrodku H2O w Kiczycach, w której wziął 

udział ks. prob. Alfred Borski. 
•  W niedziele 12 i 19.12.2021 w kościołach w Skoczowie i Dębowcu z inicjatywy 

pastorowej Agnieszki Borski sprzedawano pierniki upieczone przez panie 
głównie ze Skoczowa oraz z Dębowca. Całkowity dochód ze sprzedaży w wys. 
2.075 zł przeznaczono na remont organów w Dębowcu.

•  W nocy z 19/20.12.2021 – kradzież dolnych części miedzianych rynien z kościoła 
w Skoczowie. Tej samej nocy skradziono również rynny z ratusza.

•  26.12.2021 – nabożeństwo rodzinne w Skoczowie, w czasie którego wystąpił 
p. Artur Fryda jako betlejemski pasterz. Po nabożeństwie rozdano paczki dla dzie-
ci uczęszczających na szkółki niedzielne. W filiałach uczyniono to: Dębowiec 19.12., 
Pierściec 25.12., Simoradz 26.12. Razem rozdano 164 paczki o różnej zawartości (od 
25 do 40 zł). Parafię wydała ok. 12 zł za paczkę. Pozostała część została zebrana 
przez parafian w formie ofiar. Paczki przygotowała pastorowa Agnieszka Borski.

•  31.12.2021 – Oczekiwanie Nowego Roku w sali chórowej prowadzone przez ks. B. 
Wawrzeczko. Wystąpili uczniowie z SP nr 8 z przedstawieniem pt. „Brak dzieciątka”

Wybrane dane statystyczne za rok 2021:

Osoby zatrudnione w parafii w roku sprawozdawczym: 
1. ks. dr Alfred Borski (proboszcz od 18.11.2018);
2. ks. Bogdan Wawrzeczko (wikariusz od 1.09.2016);
3. ks. Piotr Uciński (wikariusz od 1.07.2019 – 31.08.2021);
4. ks. Krzysztof Śledziński (wikariusz od 1.09.2021)
5. Beata Pilch (pracownik administracyjno-biurowy)
6. Sylwia Dziekan (pracownik biurowy 1/2 i biblioteczny 1/2);
7. Jolanta Caputa (kościelna);
8. Dorota Podżorska (organistka);
9. Renata Świder (bibliotekarka);
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oraz kościelni w filiałach:
10. Bogusława Czyż (Dębowiec 2/3);
11. Maria Pawera (Pierściec 1/2); 
12. Józef Chrobok (Simoradz 1/3) – L4,  urlop bezpłatny.
13. Renata Porębska (Simoradz – umowa zlecenie)

Nabożeństwa
 Odprawianie nabożeństw w Skoczowie oraz wszystkich filiałach naszej Parafii 
w roku sprawozdawczym zasadniczo przebiegało podobnie, jak w okresie przed-
pandemijnym:

• Skoczów: nabożeństwa o 8:00 i 10:00. 
• w 1 i 3 niedzielę o 8:00 odbywają się nabożeństwa młodzieżowe, prowa-

dzone przez zmieniające się kolejno zespoły, 
• w 2 niedzielę – nabożeństwo misyjne, 
• Spowiedź i Komunia Święta w Skoczowie odbywa się zasadniczo w 1 nie-

dzielę miesiąca o godz. 8:00 i w 3 niedzielę o godz. 10:00
• Dębowiec: nabożeństwa o 8:30 (od 1 – 15 danego miesiąca) oraz o 10:00 (od 

16 do końca miesiąca). Spowiedź i Komunia Święta – 1 i 3 niedz. miesiąca.
• Simoradz: nabożeństwa o 10:00 (od 1 – 15 danego miesiąca) oraz o 8:30 (od 

16 do końca miesiąca). Spowiedź i Komunia Święta – 1 niedz. miesiąca.
• Pierściec: nabożeństwa o 10:00. Spowiedź i Komunia Święta – 2 niedz. miesiąca.
• Zazwyczaj w każdą drugą niedzielę miesiąca nasi księża prowadzą nabo-

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

 Wyjątkiem był okres Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy, w którym to z powodu 
wprowadzonych ograniczeń zwiększono ilość nabożeństw: 

• Wielki Piątek: Skoczów 4, Filiały po 2;
• Wielkanoc: Skoczów i Dębowiec po 3, Pierściec i Simoradz po 2; przy jednocze-

snym ograniczeniu ilości uczestników nabożeństwa poprzez wprowadzenie za-
pisów (Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny). 

 W okresie Pasyjnym odprawiono wszystkie tygodniowe nabożeństwa pasyj-
ne, przy czym ostatnie trzy w Skoczowie odprawili zaproszeni goście:

1. Ks. Dariusz Lerch  z Ustronia – 12.03.2021;
2.  Ks. Władysław Wantulok z Jaworza – 19.03.2021;
3.  Ks. Marcin Brzóska z Cieszyna – 26.03.2021;

 W całym okresie pasyjnym (w tym Wielki Tydzień) wszystkie nabożeństwa 
odbywały się ze spowiedzią i Komunią Świętą;
 Podobnie było w okresie Adwentu, kiedy to tygodniowe nabożeństwa w Sko-
czowie odprawili: 

1. Ks. Mateusz Mendroch z Cieszyna – 3.12.2021;
2. Ks. Marek Michalik z Wisły Czarne – 10.12.2021;
3. Ks. Henryk Reske z Orzesza – 17.12.2021;
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Praca z dziećmi
     Szkółki niedzielne
 Szkółki niedzielne w roku 2021 odbywały się z niewielkimi przerwami spowodo-
wanymi obostrzeniami z powodu pandemii koronawirusa. Zasadniczo odbywały się:

• Skoczów – w czasie nabożeństw o godz. 8:00 i o 10:00. 
• Dębowiec – w czasie nabożeństw, gdy te odbywały się o 10:00 (od 16-tego 

do końca miesiąca);
• Simoradz – w czasie nabożeństw, gdy te odbywały się o 10:00 (od 1-15-tego);
• Pierściec – 10:00 (w czasie nabożeństw).

 W Skoczowie oraz w Dębowcu i Pierśćcu dzieci podzielone były na dwie grupy 
wiekowe. 
 Zasadniczo w każdy pierwszy piątek miesiąca w Skoczowie odbywały się przy-
gotowania dla pracowników Szkółek Niedzielnych, które prowadziła p. Nela Kłapa 
z Ustronia. W przygotowaniach tych brali udział również nauczający szkółek nie-
dzielnych z parafii sąsiadujących z naszą Parafią. 
 Z uwagi na niską frekwencję na szkółkach niedzielnych w Skoczowie, w okresie 
od września do połowy listopada, z inicjatywy pastorowej Agnieszki Borski przepro-
wadzono akcję zapraszania dzieci na szkółki niedzielne. Przygotowano specjalne 
zaproszenia (500 szt.), które rozdawane były przez katechetów na lekcjach religii, 
na szkółkach niedzielnych oraz po nabożeństwach. To spowodowało, że na Boże 
Narodzenie przygotowano prawie 170 paczek dla dzieci, które rozdawane były na 
nabożeństwach  świątecznych. Paczki przygotowała pastorowa Agnieszka Borski. 

 Nauczanie w szkołach
 W roku szkolnym 2021/22 nauka religii przez naszych katechetów wygląda 
następująco:
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 Z powodu pandemii nie odbyły się rekolekcje dla dzieci i młodzieży w czasie 
pasyjnym, które zazwyczaj były organizowane w Skoczowie, Dębowcu i Pierśćcu. 
 Z powodu obostrzeń związanych z pandemią, organizatorzy Ogólnopolskiego 
Konkursu Biblijnego „Sola Scriptura 2020/2021” również w tej edycji byli zmuszeni 
do zmiany regulaminu konkursu i odstąpić od przeprowadzenia finału ogólnopol-
skiego. Z naszej  Parafii dyplomy otrzymali: 

• Grupa I – szkoła podstawowa, klasy 4-5. Uczestnicy: Emilia Pilch i Daniel Stanny; 
• Grupa II – szkoła podstawowa, klasy 6-8. Finaliści: Jakub Bystroń, Maja Pa-

wera, Zofia Pilch, Katarzyna Stanna i Przemysław Żertka; 
• Grupa III – szkoły ponadpodstawowe. Finalistka: Ewelina Kozieł; Uczestnicz-

ka: Anita Żertka;

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

• ks. Bogdan Wawrzeczko – przygotowywał grupę 40 osób. Konfirmacja – 
zgodnie z wolą rodziców, wyrażoną na długo przed pandemią – zaplanowa-
na została na 5.09.2021 roku. Egzamin odbył się w czasie nabożeństwa na 
rozpoczęcie nowego roku szkolnego 1.09.2021 r.

• ks. dr Alfred Borski od września 2020 roku prowadzi grupę konfirmantów, 
która będzie konfirmowana 26.05.2022 r. Obecnie w naukach bierze udział 
45 osób w dwóch grupach. Zajęcia odbywają się w piątki od 17:00 – 18:30 
oraz w soboty od 8:00 – 9:30. 

• ks. Krzysztof Śledziński od września 2021 r. prowadzi najmłodszą grupę 
konfirmacyjną, która liczy 52 osoby. Zajęcia odbywają się w piątki od 16:00 – 
17:30 oraz w soboty od 9:00 – 10:30. Konfirmacja odbędzie się w 2023 roku.

 Nowością jest takie prowadzenie zajęć konfirmacyjnych na tzw. zakładkę, czy-
li że ostatnie pół godziny grupy, która wcześniej zaczyna nauki, nakłada się na 
pierwsze pół godziny grupy, która zaczyna później. Te wspólne pół godziny wyko-
rzystywane jest na naukę śpiewu, którą z akompaniamentem gitary prowadzi ks. 
Alfred Borski. Dzięki temu konfirmanci wystąpili już na nabożeństwie 24.10.2021, 
zaś w bieżącym roku (2022) w czasie koncertu w Święto Epifanii oraz w czasie na-
bożeństwa nagrywanego dla TVP-Kultura (9.01.2022).
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Praca z młodzieżą
 Praca z młodzieżą w roku 2021 przebiegała według tych samych schematów 
w dwóch działających grupach młodzieży:

• w Skoczowie – typowa młodzieżówka;
• w Dębowcu – spotkania dla młodzieży starszej: studiującej i pracującej.

 Opiekę nad młodzieżą w naszej Parafii sprawowali:
• ks. Piotr Uciński – do końca sierpnia 2021 r. (Skoczów i Dębowiec)
• ks. Bogdan Wawrzeczko – od 1.09.2021 r. (Skoczów) 
• ks. Krzysztof Śledziński – od 1.09.2021 r. (Dębowiec)

 Z ważniejszych „przedsięwzięć” młodzieżowych w roku 2021 należy wymienić:
• 17.01.2021 – Wycieczka młodzieży na Grabową;
• 13.02.2021 – Wycieczka młodzieży na Baranią Górę.
• 20.02.2021 – Wycieczka młodzieży na Błatnią. 
• 26.06.2021 – Ognisko młodzieży na powitanie wakacji.
• 4-11.07.2021 – Transmisja TED 2021 w Skoczowie;
• 2-12.08.2021 – Obóz młodzieżowy w Grynwaldzie (Góry Świętokrzyskie) – ra-

zem z PEA w Pszczynie.
• 8-10.10.2021 – Udział w Ogólnopolskim Zjeździe Młodzieży w Pszczynie (25 osób);
• 19-20.11.2021 (od 19:00 do 9:00) – „Dobranocka” dla dzieci – organizowana 

przez młodzież.
• 18.12.2021 – Gwiazdka młodzieży w ośrodku H2O w Kiczycach, w której mów-

cą był ks. Robert Augustyn z Białej.
 Członkowie grupy młodzieżowej angażowali się w pracę z konfirmantami, na-
bożeństwa młodzieżowe, akcje charytatywne (prezent pod choinkę).

 Chóry i zespoły parafialne 
 Chór mieszany „Gloria” liczył w roku sprawozdawczym 38 osób. Ze względu na 
najwyższą średnią wieku spośród śpiewaczych grup parafialnych, „Gloria” najbar-
dziej dotkliwie odczuła pandemijne ograniczenia. Swoje próby rozpoczęła dopiero 
od 4 maja 2021 r. Chór Męski wznowił swoje próby dopiero od 9 listopada pod 
dyrekcją Bolesława Nogi. W minionym roku chór mieszany spotkał się na próbach 
29 razy, chór męski 8 razy oraz odbyły się 3 zebrania zarządu chóru.
 Z ważniejszych przedsięwzięć Chóru „Gloria” należy wymienić:

• 24.05.2021 – Smażenie jajecznicy w II Święto Zesłania Ducha Świętego.
• 11.07.2021 – Występ w czasie pamiątki poświęcenia kościoła w Dębowcu.
• 4.10.2021 – Występ podczas Ogólnoparafialnego Dziękczynnego Święta Żniw 

w Skoczowie i przygotowanie stołów z chlebem i miodem oraz owocami.
• 10.10.2021 – Występ w czasie pamiątki poświęcenia kościoła w Pierśćcu;
• 25-26.09.2021 – Wycieczka do Świdnicy, Karpacza i Cieplic;

 Zespół „Dla Niego” prowadzony jest przez p. Dorotę Podżorską i jest kolejną, 
bardzo mocną formacją, która stale podwyższa swoje umiejętności i poszerza wy-
konywany repertuar. W roku 2021 liczył 23 osoby (8 sopranów, 10 altów, 5 teno-
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rów). Próby odbywały się we wtorki (19:00 – 20:30) w sali młodzieżowej. 
 Najważniejszym wydarzeniem Zespołu w roku 2021 był jubileusz 10-lecia istnienia, 
który uczczony był mini koncertem w czasie nabożeństwa w niedzielę 7 marca. 
 Sytuacja pandemiczna i w tym roku rzutowała na całkowity brak występów 
poza naszą parafią, zaś w jej obrębie ograniczyło się do zaledwie czterech wystę-
pów (oprócz wspomnianego jubileuszu):

1. 30 maja – na nabożeństwie z okazji Pamiątki Założenia kościoła w Skoczowie;
2. 31 października – na nabożeństwie z okazji Pamiątki Reformacji;
3. 25 grudnia – podczas nabożeństwa Bożonarodzeniowego w Skoczowie;
4. 31 grudnia – na nabożeństwie na Zakończenie Roku.

 Ciekawym przedsięwzięciem, w którym wziął udział Zespół „Dla Niego” są warsz-
taty kolędowe w Wiśle Jaworniku. Wspólny koncert odbył się 15 stycznia 2022 roku. 

 Zespół Dzwonków działa już 19-ty rok i prowadzony jest przez p. Dorotę Pod-
żorską. Obecnie liczy 14 osób oraz osoby rezerwowe, które przygotowują się do-
piero do występów i ewentualnego zastąpienia któregoś ze stałych muzyków. 
Próby odbywają się w poniedziałki (18:00 – 19:30) w sali młodzieżowej. Pomimo 
sytuacji pandemicznej, próby (z wyjątkiem wakacji) odbywały się regularnie. Nie-
stety ograniczenia sanitarne również w tym roku przyczyniły się do tego, że zespół 
wystąpił zaledwie 3 razy:

1. 4 kwietnia – na nabożeństwie Wielkanocnym w Skoczowie;
2. 26 września – na nabożeństwie w Lubieni (w czasie wyjazdu integracyjnego 

do Lubieni i Opola);
3. 25 grudnia – na Bożonarodzeniowym nabożeństwie w Skoczowie.

 Ważnym przedsięwzięciem w tym roku było nagranie 27 listopada kilku kolęd 
przez Gitarek Studio i zamieszczenie ich w serwisie YouTube. Koszty pokryte były 
z kasy zespołu. 

 Chórek Dziecięcy „Nadzieja” prowadzony jest również przez p. Dorotę Podżor-
ską i  jest jednym z najliczniejszych chórków dziecięcych w naszej diecezji. Obecnie 
liczy 30 dzieci (27 dziewczynek i 3 chłopców) w wieku 4 do 13 lat. Próby odbywają 
się w roku szkolnym w soboty w dwóch grupach: 

• Dzieci młodsze do ok. 7 lat (nie umiejące czytać) w godz. 9:10 – 9:50
• Dzieci starsze od ok. 8 lat (umiejące czytać) w godz. 10:00 – 11:00

 Od 13 lutego próby zostały wznowione i (oprócz przerwy wakacyjnej) stale się 
odbywały.
 Sytuacja ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa również i w tym 
przypadku wpłynęła na ilość występów: 

1. 20 czerwca – na nabożeństwie na zakończenie roku szkolnego;
2. 3 października – na nabożeństwie z okazji Święta Żniw;
3. 26 grudnia – na świątecznym nabożeństwie rodzinnym.

 Bardzo istotnym wydarzeniem była realizacja nagrania kilku piosenek w stu-
diu Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie oraz kilku kolęd w Gitarek Studio 
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w Wilamowicach. Nagrania zostały zrealizowane z kasy chórkowej oraz z przeka-
zanych darowizn. 

 Diecezjalna Orkiestra Dęta ma w Skoczowie swoją siedzibę i cotygodniowe 
próby, które odbywają się we wtorki (19:00 – 20:30). Orkiestra wystąpiła w naszej 
parafii tylko jeden raz:
  30.05.2020 – 156. pamiątka poświęcenia kościoła w Skoczowie. 
 Dyrygentem orkiestry jest pan Adam Pasterny, a opiekunem z ramienia naszej 
parafii ks. dr Alfred Borski. 

Praca ewangelizacyjna, godziny biblijne i inne zebrania
 Godziny Biblijne zaplanowane były zasadniczo co tydzień, ale w różnych okre-
sach z uwagi na ograniczenia pandemiczne czasami nie mogły się odbyć (uczest-
nicy należą do starszych parafian). Poza tym w okresie Pasji i Adwentu godziny 
biblijne nie odbywają się – uczestnicy zaproszeni są na tygodniowe nabożeństwa:

• Skoczów – czwartek 17:00 – prowadzenie: ks. Bogdan Wawrzeczko;
• Dębowiec – poniedziałek 15:30 – prowadzenie: ks. Piotr Uciński (do końca 

czerwca), a od początku września – ks. Krzysztof Śledziński;
• Pierściec – środa 16:30 – prowadzenie: ks. Bogdan Wawrzeczko;
• Simoradz – drugi i czwarty piątek miesiąca o 18:30 pod nazwą: „Spotkanie 

biblijne” – prowadzenie: p. Krystian Szturc z Pogórza;

 Spotkania dla kobiet odbywały się raz w miesiącu:
• Skoczów – prowadzenie p. Ilona Hajewska
• Pierściec – pastorowa Aniela Wawrzeczko;
• Simoradz i Dębowiec – pastorowa Helena Podżorska.

Diakonia
W roku sprawozdawczym 2021 przeprowadzono następujące akcje diakonijne:

• Ofiara z nabożeństw z okazji Dziękczynnego Święta Żniw w Skoczowie i filia-
łach była przeznaczona na kościelne domy opieki.

• W listopadzie, jak co roku prowadziliśmy zbiórkę paczek w ramach akcji 
„Prezent pod choinkę” dla dzieci z Ukrainy, Rumunii i Białorusi.

• W okresie przedświątecznym doręczono 300 paczek świątecznych dla osób 
starszych. Paczki zawierały artykuły spożywcze o wartości 30 zł (20 zł pokry-
ła nasza Parafia, a 10 zł pokryli sponsorzy: Firma SPAR, której właścicielami 
są: p. Roman Malik oraz p. Karina Jaworska). 

• Do wszystkich parafian dostarczono kalendarz na rok 2022, którego projekt bez-
płatnie wykonał ks. Alfred Borski, a druk został pokryty z budżetu naszej Parafii. 

• W naszym pomieszczeniu, w budynku przy ul. Schodowej 19, miasto kolej-
ny rok prowadzi jadłodajnię dla bezdomnych. Pomieszczenia nasza Parafia 
udostępnia bezpłatnie, Miasto ponosi koszty podatku oraz mediów.
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Ważniejsze ofiary na cele diakonijne:
• lipiec/sierpień 2021 – pomoc dla ofiar trąby powietrznej na Morawach 

(24.06.2021) = 6.500,- zł;
• lipiec/sierpień/wrzesień 2021 = pomoc dla ofiar powodzi w Niemczech 

(17.07.2021) = 5.600,- zł;
• październik/listopad 2021 – pomoc dla rodziny Zisk w Małym Lipowcu 

k. Szczytna w wyremontowaniu traktora = 3.630,- zł;
• 18.12.2021 – pomoc zebrana w czasie 3. Biegu Ekumenicznego „No To Kapli-

ca” dla Franka Mendrocha = 1.211,20 zł;

 Ważnym elementem oddziaływania diakonijnego są odwiedziny duszpasterzy, 
które w warunkach pandemicznych odbywały się po zgłoszeniu przez któregoś 
z członków Rady Parafialnej, parafian czy samych zainteresowanych. Odwiedzane 
były osoby niepełnosprawne, w podeszłym wieku (przy okazji okrągłych urodzin), 
jak również osoby chore i czasem umierające (z Komunią Świętą). Podstawowym 
problemem jest to, że obecnie bardzo niezręcznie jest proponować komuś odwie-
dziny w domu, jeżeli nie wypływa to od samego zainteresowanego. Tym bardziej, 
że ci, których powinno się odwiedzić, są zarazem tymi, których najłatwiej jest zara-
zić i którzy mogą najdotkliwiej odczuć koronawirusa na swojej skórze. 

Biblioteka parafialna
 W roku 2021 Biblioteka w dalszym rozszerzała swoją działalność, choć sytuacja 
pandemiczna na pewno nie była w tym pomocna. Biblioteka powiększyła swoje zaso-
by. Duży akcent przyłożono do inwentaryzowania i katalogowania zbiorów, w czym 
bardzo pomocni byli wolontariusze, których Biblioteka ma aż 40. Przez cały rok 2021 
pomagał nam publicysta Szymon Broda, który pisał artykuły, streszczenia i recenzje 
książek do Radia Chrześcijanin. Pan Broda pisze również publikację o regionalnych 
zbiorach Biblioteki, którą planujemy wydać dzięki funduszom ze Starostwa Cieszyna. 
Wielką radością było świętowanie 35-lecia Biblioteki. 
 Biblioteka spełnia ponadto jeszcze jedno, bardzo ważne zadanie: jest miejscem 
spotkań biblijnych oraz spotkań grup wsparcia dla osób niepełnosprawnych – co w mi-
nionym roku w dużym stopniu powróciło do normy. Biblioteka miała kilkunastu wo-
lontariuszy, spośród których 5 choruje psychicznie i właśnie tutaj, w Bibliotece Parafial-
nej, znaleźli dobre miejsce na codzienną terapię, a czytanie Słowa Bożego i modlitwa 
pozwalają na znajdowanie sensu życia.  W ścisłej współpracy z Biblioteką skoczow-
ską aktywnie działają także biblioteki w filiałach: Pierśćcu, Simoradzu i w Dębowcu. 

Wydawnictwa i internet
 „Informator Parafialny”
 W minionym roku wydano trzy numery Informatora Parafialnego (numery 140 
do 142) w nakładzie po 600 egzemplarzy. Łączna ilość stron wszystkich trzech nu-
merów wyniosła 188, na których zamieszczono 482 zdjęcia z życia parafialnego. 
Redakcję informatora oraz skład za darmo wykonywał ks. dr Alfred Borski. Wyda-
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wanie Informatora wspierane jest przez kilka osób piszących – najczęściej relacje 
z różnych wydarzeń parafialnych. Regularnie i z wielkim oddaniem angażują się: 
p. Jerzy Sikora – artykuły historyczne oraz p. Jan Chwastek – serwis fotograficzny. 
 Informator Parafialny pełni funkcję kroniki parafialnej i jest archiwizowany, za-
równo w wersji drukowanej jak i elektronicznej (PDF). Informator jest osiągalny na 
naszej stronie internetowej w zakładce: Media | Informator Parafialny.

 Kalendarz na rok 2022
 W grudniu 2021 wydany został parafialny kalendarz ścienny – tym razem forma-
tu A4, w którym każda strona odzwierciedlała kolejny miesiąc. Kalendarze rozno-
szone były do wszystkich naszych parafian i rozdawane były w kacelarii parafialnej 
oraz w kościołach po nabożeństwach.

 Obecność w internecie
 Od 12.04.2020 Parafia posiada nową stronę internetową (www.skoczow.luteranie.
pl). Po roku jej funkcjonowania (12.04.2021) statystyka przedstawia się następująco: 

• 33.980 odwiedzających, czyli średnio 92,34 odwiedzających na dzień;
• 151.061 odwiedzin, czyli średnio 410,49 odwiedzin na dzień;
• 1.905 wstawionych plików (głównie zdjęcia oraz dokumenty PDF);
• 272 wpisy (relacje); 101 podstron;
• 51 użytkowników z możliwością logowania się (rada parafialna, organiści, 

kościelni, służba techniczna, pracownicy kancelarii);
 Oprócz normalnej funkcjonalności, którą może zobaczyć każdy internauta, dla 
osób upoważnionych  (po zalogowaniu się) udostępnione są dodatkowe informa-
cje, które stale są uzupełniane i poszerzane. Oznacza to, że np. członkowie rady 
parafialnej mają wgląd w dokumentację dotyczącą konkretnych posiedzeń, a ko-
ścielni i organiści mogą się dowiedzieć, jakie pieśni będą śpiewane na konkretnym 
nabożeństwie. Są też instrukcje dotyczące konkretnych działań dla pracowników 
kancelarii parafialnej oraz duchownych.
Oprócz głównej strony parafialnej, swoje miejsce w internecie mają:

• Filiał w Dębowcu: http://debowiec.luteranie.pl/ 
• Biblioteka Parafialna: http://biblioteka.skoczow.pl/ 
• Cmentarze: http://37.28.154.108/skoczow/ 

Jesteśmy obecni również w mediach społecznościowych:
• Facebook (PEA Skoczów, Młodzieżówka Skoczów, Zespół „Dla Niego”, Ze-

spół Dzwonków). 
• YouTube (Transmisja nabożeństw ze Skoczowa).

 Nabożeństwa w Skoczowie transmitowane są w internecie i archiwizowane 
w portalu YouTube. 

Działalność gospodarcza
 Działalność gospodarcza parafii posiada osobną księgowość i polega na wy-
najmowaniu części powierzchni wieży kościoła w Skoczowie dla operatorów sieci 
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Play. Coroczna uchwała Zgromadzenia Parafialnego pozwala przekazywać dochód 
z tej działalności do kasy parafialnej na cele kultu religijnego.

Inwestycje, wykonane remonty oraz ważniejsze przedsięwzięcia:
1. Skoczów

• Przy schodach do budynku parafialnego przy ul. Schodowej wykonano nową poręcz; 
• Druga poręcz przy schodach  budynku na „Schodowej”;
• Naprawa poręczy przy schodach na cmentarzu;
• Przycinanie orzechów przy „Starej Szkole” i „likwidacja” przyciętych gałęzi;
• Porządki z kompostownikami;
• Nowe rolety w skoczowskim kościele;
• Prace w Bibliotece; 

2. Filiał w Dębowcu:
• Na przełomie marca i kwietnia 2021 zainstalowano dwa komplety  paneli  fo-

towoltaicznych o mocy 6,12 kWp zasilające Dom Zborowy oraz 2,72 kWp dla 
kościoła. Koszt = 33.480,- zł.

• Uzupełnienie chodnika na cmentarzu w Dębowcu;
• Malowanie mieszkania wikariusza w Domu Zborowym; 
• 15.11.2021 – wycięcie 2 oraz obcięcie 14 tui na cmentarzu do wysokości 

1/3 w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
3. Filiał w Pierśćcu:

• Korekta okucia dachowego – nadal w trakcie, sporo udało się wyłapać, ale 
jeszcze wymagane są poprawki. 

• Wymiana sztachet – tematem zajmował się pan Dariusz Barański.
• Malowanie dachu (nad salką) – tematem zajmował się pan Franciszek Czyż 

z ekipą pomocników.
• Mały budynek gospodarczy – tematem również zajmował się pan Franci-

szek Czyż z ekipą pomocników.
• Z inicjatywy pani kościelnej przy wsparciu finansowym kilku pań zostały za-

kupione ręcznie wykonane bombki choinkowe. 
4. Filiał w Simoradzu:

• Przycinanie wierzchołków tui.
• Przygotowanie pamiątki założenia i poświęcenia naszego kościoła.
• Koszenie cmentarza (rejon Dębina).
• Naprawa instalacji zewnętrznego oświetlenia kościoła.

 W nowy rok 2022 weszliśmy świadomi tego, że ów pandemiczny częściowy para-
liż będzie nam towarzyszył jeszcze przez jakiś czas. Żywimy jednak nadzieję, że to, 
co najgorsze, jest już za nami. Zatem przed nami powolny powrót do normalności. 
 W rok 2022 weszliśmy z hasłem biblijnym: „Jezus Chrystus mówi: Tego, który do Mnie 
przychodzi, nie odrzucę.” (J 6,37 BE). Niech łaskawy Bóg pozwoli nam, abyśmy to szcze-
gólne Słowo mogli wdrażać w życie – zaczynając od swoich domów oraz naszej Parafii.

ks. dr Alfred Borski – proboszcz PEA w Skoczowie 
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„Sprawozdanie” pastorowej Agnieszki Borski 
za rok 2021 i początek 2022

• Regularny (co 2 lub 3 tygodnie – już 3 rok) zakup w hurtowni „Róża” w Bie-
sku-Białej kwiatów na ołtarz i przygotowanie kompozycji (dojazd na koszt 
własny).

• Opracowanie kartki z okazji Dnia Kobiet.
• Zainicjowanie i zaangażowanie w akcję pieczenia „wielkopiątkowych bułe-

czek” na nabożeństwo dla Seniorów.
• Przygotowanie kopert z odblaskowym barankiem z wersetem na wielkanoc-

ne nabożeństwo rodzinne – 250 sztuk.
• Zaangażowanie w jubileusz 35-lecia parafialnej „Biblioteki dla każdego”: za-

inicjowanie wypieku 70 pierników z logo biblioteki.
• Posadzenie kwiatów w donicach znajdujących się przy plebanii i bibliotece.
• Zaangażowanie w projekt darmowych korepetycji dla uczniów (+ przygoto-

wanie, koordynacja i rozliczenie) realizowanym przez Skoczowskie Towarzy-
stwo Ewangelickie.

• Zaangażowanie w zamówienie i zakup koronkowych antypendiów na ołtarz.
• Przygotowanie i zaangażowanie w piknik parafialny z okazji pamiątki po-

święcenia kościoła – ciasta, grill – kiełbaski, kaszanka, chleb ze smalcem.
• Zaangażowanie w piknik na powitanie wakacji w Skoczowie: „letnia” zupa 

jarzynowa, „parek w rohliku”, słodkości.
• Organizacja spotkania autorskiego z Lidią Czyż.
• Pomoc przy wieczornych transmisjach ewangelizacji TE online.
• Zaangażowanie w Dni Dobrej Nowiny dla dzieci w Skoczowie – służba każ-

dego dnia w kuchni.
• Zaangażowanie w piknik na pożegnanie wakacji w Skoczowie.
• Zaangażowanie w kiermasz używanej odzieży i zabawek organizowany 

przez Skoczowskie Towarzystwo Ewangelickie.
• Przygotowywanie poczęstunków dla zespołu Cithara Sanctorum.
• Zaangażowanie w udekorowanie kościoła na Święto Żniw, przygotowanie 

kwiatów oraz „Kiermaszu ypieków drożdżowych i nie tylko”. 
• Organizacja wycieczki do Kopalni Guido, Domku Matki Ewy i Chorzowa – 

odwołana z powodu pogrzebu p. Jerzego Malika, w którym spora część 
uczestników chciało wziąć udział.

• Zainicjowanie i zaangażowanie w akcję gotowania zupy dyniowej (Skoczów, 
Simoradz, Dębowiec).

• Zainicjowanie i zaangażowanie w akcję dla dzieci ze szkółek niedzielnych na 
czas Adwentu.

• Wyplatanie wieńców adwentowych na drzwi plebanii i starej szkoły.
• Udział w akcji wypieku adwentowych aniołów z piernika (dochód w całości 

przekazany na remont organów w Dębowcu).
• Udział od 1. niedzieli Adwentu 2021 w prawie każdej szkółce niedzielnej 

w Skoczowie (8:00 i 10:00) jako pomoc i osoba odpowiedzialna za śpiew 
i akompaniament na gitarze, czasem jako prowadząca.
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• Zaangażowanie w przygotowanie poczęstunku i wyroczków na adwentowe 
spotkanie dla seniorów.

• Udział w przygotowaniach Gwiazdki Koła Pań i aktywny udział w jej przebiegu.
• Organizacja wycieczki parafialnej do Wrocławia na Jarmark Bożonarodzenio-

wy, PEA we Wrocławiu, Panoramy Racławickiej. Prowadzenie: ks. A. Borski.
• Przygotowanie wyroczków na wigilijkę diecezjalnej orkiestry dętej.
• Przygotowanie 164 paczek dla wszystkich uczestników szkółek niedzielnych 

w Parafii (w porozumieniu z prowadzącymi SN) oraz świątecznych upomin-
ków dla pracowników parafii i osób zaangażowanych (16). Opracowanie 
kompleksowego rozliczenia zakupu produktów do paczek.

• Opracowanie projektu magnesu z hasłem roku, wykonanie kopert na ma-
gnesy na Koncert Kolęd w Święto Epifanii (200 szt.).

• Przygotowanie z panią kościelną Jolantą Caputa sali i poczęstunku dla 
20-osobowej ekipy TVP oraz dla młodzieży i pozostałych zaangażowa-
nych w nagrywanie nabożeństwa (150 kanapek).

• Zainicjowanie i organizacja wraz z panem Rajmundem Raszykiem z Simoradza Zi-
mowego Spotkania Rodzinnego dla rodziców z  dziećmi z Dębowca i Simoradza.

• Organizacja wycieczki dla konfirmantów – Śladami ks. dra Marcina Lutra pla-
nowanej na ostatni weekend marca 2022. Z powodu ponownych obostrzeń 
z powodu pandemii, wycieczka musi być odwołana.

• Zadbanie o kwiaty i upominki na różne okazje:
• 18-lecie zespołu Dzwonków;
• 10-lecie zespołu „Dla Niego”;
• dla uczestników konkursu Sola Scriptura;
• 35-lecie „Biblioteki dla Każdego”; 
• Spotkanie autorskie z Lidią Czyż;
• Podsumowanie akcji „Kulturalne piątki”;
• Pożegnanie ks. Piotra Ucińskiego;
• Powitanie ks. Krzysztofa Śledzińskiego;
• 85-lecie urodzin ks. Andrzeja Czyża;
• 20-lecie chóru Laudate; 
• Gwiazdka Koła Pań;
• Inne jubileusze naszych parafian.

Moje zaangażowanie w życie Parafii traktuję jako służbę dla dobra naszej społecz-
ności oraz przede wszystkim Panu Bogu na chwałę. Wszystkie prace były wyko-
nywane przeze mnie z wielką radością i całkowicie bezinteresownie. Serdecznie 
dziękuję WSZYSTKIM ZAANGAŻOWANYM w powyższe działania, bez których ich 
organizacja nie byłaby możliwa. Szczególnie serdecznie dziękuję zaś paniom (alfa-
betycznie): Jolancie Caputa, Annie Czudek, Iwonie Czudek, Sylwii Dziekan, Wan-
dzie Juranek, Barbarze Kalecie, Anastazji Krehut, Jolancie Lach, Lucynie Madzia, 
Ewie Motyce, Beacie Pilch, Zofii Podżorskiej, Jolancie Sikorze, Marii Śliwce i pa-
nom: Wiesławowi Kędzior, Gustawowi Kobieli, Andrzejowi Kozieł, ks. Krzysztofo-
wi Śledzińskiemu, Adamowi Wojnarowi.

Agnieszka Borski
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Wydarzenia
parafialne

Dziękczynne Święto Żniw w Simoradzu
 Święta Dziękczynienia za Żniwa w skoczowskiej Parafii praktycznie trwają trzy 
tygodnie i jeden dzień albo inaczej: cztery niedziele. Już od lat przyjął się zwyczaj, 
że Ogólnoparafialne „Żniwowe” przypada w pierwszą niedzielę października – 
czyli tak, jak jest to wyznaczone w kościelnym kalendarzu i w książeczce „Z Biblią 
na co dzień”. Wtedy odprawiane jest tylko jedno nabożeństwo w Skoczowie, na 
które zaproszeni są oczywiście wszyscy parafianie (również ci z Filiałów). Poszcze-
gólne Filiały – tym bardziej, że są usytuowane na wsiach – organizują jednak swoje 
własne Święta Żniw, które wypadają w trzy ostatnie niedziele września – zazwy-
czaj rozpoczyna Simoradz, po nim jest Dębowiec, a na końcu Pierściec.
 12.09.2021 takie właśnie pierwsze dziękczynienie za żniwa w naszej Parafii miało 
miejsce w Simoradzu. Kościół – jak widać na zdjęciu poniżej – został pięknie przyozdo-
biony płodami rolnymi, które w szczególny sposób obrazowały Boże błogosławień-
stwo i dostatek, jakiego możemy doświadczać. Zaraz po rozpoczęciu nabożeństwa 
dzieci przekazały ks. Alfredowi Borskiemu chleb i Biblię. Ks. Proboszcz dziękując za 
te szczególne dary wspomniał o chlebie powszednim, którego symbolem jest świą-
teczny bochenek oraz o „chlebie duchowym”, którym karmimy się za każdym ra-
zem czytając i słuchając Słowa Bożego. W kazaniu Kaznodzieja nawiązał nie tylko do 
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tego, co z łaski Bożej otrzymujemy – czy 
potrafimy to docenić i za to dziękować, 
ale pozostawił słuchaczy z pytaniami: Czy 
potrafimy postawić granicę pomiędzy 
tym, czego chcemy czy pragniemy, a tym, 
co by nam z powodzeniem wystarczyło? 
oraz: Czy właściwie potrafimy obchodzić 
się z tym, co mamy w nadmiarze oraz czy umiemy się dzielić?
 Po nabożeństwie przygotowano (o wiele skromniejszy niż w czasach przed 
pandemią) poczęstunek dla wszystkich uczestników nabożeństwa. Można było 
posilić się chlebem z masłem i miodem, chlebem ze smalcem i wyrzoskami, jak 
również spróbować pysznych domowych kołaczy i ciast.

Tekst: ks. Alfred Borski     Zdjęcia: Dorota Krehut-Raszyk

Panie z Pierśćca na obiecanej kawie u Proboszcza
 Już prawie dwa lata temu (8.03.2020) – na krótko przed pandemią – niespełna 
140 osób spotkało się w sali OSP w Kisielowie na II Spotkaniu dla Zaangażowanych. 
O tym wydarzeniu pisaliśmy w 138 numerze Informatora Parafialnego (s. 18-20) 
oraz na naszej stronie internetowej. Ci, którzy skorzystali z zaproszenia, na pewno 
pamiętają, że było dużo wspomnień, padło wiele słów podziękowania dla wszyst-
kich angażujących się, a szczególnie naszemu Bogu za Jego błogosławieństwo. 
Oprócz „słodkości” oraz kawy i herbaty, oczywiście był też poczęstunek w posta-
ci pysznego bograczu, który przygotowały nasze Panie z Pierśćca. W podzięko-
waniu Panie otrzymały upominki, które przygotowała pastorowa Agnieszka Bor-
ski oraz... zaproszenie na kawę i ciasto drożdżowe upieczone przez Proboszcza! 
Niestety z powodu pandemii spotkanie było przesuwane i ostatecznie odbyło się 
18.09.2021 roku. Drożdżowe ciasto upieczone rzeczywiście przez Proboszcza było 
jedynie dopełnieniem przesympatycznej atmofery, za którą serdecznie dziękujemy!

Agnieszka i Alfred Borski

8.03.2020 – Spotkanie dla zaangażowanych w Kisielowie 
(od lewej): pastorowa Agnieszka Borski, Maria Pawera, 

Leokadia Śliż, Danuta Mendrek i Elżbieta Bortel.

18.09.2021 – mieszkanie proboszcza 
(od lewej): Elżbieta Bortel, ks. Alfred Borski, 

Maria Pawera i Leokadia Śliż.
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nam przypominać, komu to 
wszystko zawdzięczamy. 
Nie tylko raz w roku, pod-
czas Dziękczynnego Święta 
Żniw, lecz każdego dnia, 
w każdym domu i w każdej 
naszej rodzinie.
 Po nabożeństwie ks. 
Bogdan Wawrzeczko za-
prosił wszystkich do Domu 
Zborowego na poczęstu-
nek. Mogliśmy się spotkać, porozmawiać, zjeść smaczny kołacz, chleb z miodem 
i wypić kawę lub herbatę.

Tekst: Marcin Kozok     Zdjęcia: Andrzej Czyż

Dziękczynne Święto Żniw w Dębowcu
19.09.2021 roku parafia-
nie z filiału w Dębowcu 
dziękowali Panu Bogu 
za tegoroczny urodzaj 
plonów. Podstawą 
tekstu kazalnego były 
słowa wyjęte z Księ-
gi Trenów Jeremiasza 
z 3 rozdziału, wiersze 
21-26. W dzisiejszych 
czasach inaczej pa-
trzymy na znaczenie tego święta. Kiedyś było to 
głównie podziękowanie rolników za płody ziemi. 
Dziś prócz tego jesteśmy wdzięczni również za 
to, co Pan Bóg daje nam każdego dnia, za jedze-

nie, dom, rodzinę oraz inne rzeczy, które są nam niezbędne w naszej codzienności. 
Uświadamiamy sobie, że wszystko, co posiadamy, nie zależy od nas, a są to jedy-
nie dary Bożej łaski. Bochen chleba i płody rolne, które upiększyły ołtarz, powinny 
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Zespół „Cithara Sanctorum” na nabożeństwie w Skoczowie
 19.09.2021 r. na głównym nabożeństwie w Skoczo-
wie gościliśmy zespół muzyki dawnej „Cithara Sancto-
rum”, który tworzy głównie pochodząca z okolic Po-
znania rodzina Polaszek.
 Jak twierdzi Andrzej Polaszek – głowa rodziny i pa-
stor Ewangelicznego Kościoła Reformowanego w Po-
znaniu – zespół głosi Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystu-
sie poprzez teksty niesłusznie zapomnianych pieśni. 
Utwory pochodzą zazwyczaj ze starych kancjonałów, 
zaś muzycy nadają im nowy charakter, dzięki czemu 
brzmią one lekko, radośnie i dobrze się je śpiewa.
 Swoją nazwę grupa przejęła z tytułu kancjonału ks. 
Jerzego Trzanowskiego „Cithara Sanctorum”. W swo-
im repertuarze posiada psalmy genewskie, pieśni łaciń-
skie, husyckie i luterańskie, liturgiczne i ludowe, wśród 
których pieśni „słowiańskiego Lutra”, jak nazywany 
jest ks. Trzanowski, zajmują szczególne miejsce. Ośmiu 
z nich mogliśmy nie tylko posłuchać,  lecz również (pró-
bować) zaśpiewać razem z zespołem na nabożeństwie. 
Były to: Pochwalmy Boga wiecznej czci (237,1-3), Wie-
rzymy serdecznie w jedynego Boga (356,1-3), Bóg nasz 
Wszechmogący (171,1-7), Wiemć ja, że w niebie (279,1-7), 
Zmiłuj się i zlituj się (440,1-4), W Bogu pokładam wszyst-
ką nadzieję (705,1-6), Smutny czas niniejszy (159,1-7), 
O miły Jezu, coś mocnym Panem (812,1-4).
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 Członkowie zespołu od lat zachwycają się ewangeliczną głębią starych luterań-
skich pieśni i tym zachwytem dzielą się z innymi. Dodatkowego uroku nadaje im 
gra na starych, zabytkowych instrumentach: lutni, różnego rodzaju fletach i pisz-
czałkach, skrzypcach i wiolonczeli.
 Tekst: Agnieszka Borski     Zdjęcia: Jan Chwastek

 Przeszło dwa miesiące od zakończenia czwartych już skoczowskich Igrzysk 
Dziecięcych Kids Games nadszedł czas na ich podsumowanie. 22 września, w na-
szej sali parafialnej, spotkało się grono osób, które bezpośrednio czy pośrednio 
było zaangażowane w przeprowadzenie tej niemalże spektakularnej imprezy pod 
specjalnym patronatem Burmistrza Miasta Skoczowa Mirosława Sitko, a którą 
współtworzyły: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Skoczowie, rzymskokatolicka 
Parafia Matki Bożej Różańcowej w Skoczowie, Kościół Zielonoświątkowy „Wspól-
nota Ewangelii” w Skoczowie oraz Misja „Centrum Służby Życia” w Skoczowie.

Podsumowanie czwartej edycji Igrzysk Dziecięcych Kids Games

 Na wstępie 
wszystkich zebra-
nych przywitała p. 
Ewa Stanna, prezes  
S t o w a r z y s z e n i a 
„Cztery pory ży-
cia”, które czuwa-
ło nad igrzyskami 
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Od lewej: ks. Bogdan Wawrzeczko – wikariusz i zarazem koordynujący Igrzyska z ramienia PEA w Skoczowie, 
Edyta Godziek – kierownik MOPS, Jan Stebel – kierownik Wydziału Promocji UM w Skoczowie, ks. dr Alfred 
Borski – proboszcz PEA w Skoczowie, dr Andrzej Bubnicki – zastępca burmistrza Skoczowa, Małgorzata Jasio-
nowicz – dyrektor SP nr 3 w Skoczowie, Ewa Stanna – prezes  Stowarzyszenia “Cztery pory życia”, ks. Krzysz-
tof Śledziński – wikariusz PEA w Skoczowie, ks. Przemysław Guzior – współorganizator z ramienia Parafii R-K 
na Górnym Borze, Barbara Michniok – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogórzu, Jerzy Szendzielarz – dyrektor 
SP nr 8 w Skoczowie, Tomasz Błażowski – inicjator Kids Games w Skoczowie.

od strony formalnej. 
Przy pomocy prezen-
tacji multimedialnej 
odwołała się do naj-
ważniejszych wyda-
rzeń Igrzysk, w któ-
rych udział wzięło ok. 
330  uczestników, z czego 40 było wolontariuszami, a dodatkowo 30 dorosłych 
wolontariuszy (trenerzy, wychowawcy) czuwało nad ich sprawnym przeprowa-
dzeniem. Niebagatelną rolę w organizacji odegrała Gmina Skoczów i poszczegól-
ne jej placówki szkolne: Szkoły Podstawowe nr 3 i nr 8 w Skoczowie oraz Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Pogórzu. To na ich terenie i przy wykorzystaniu ich zaple-
cza mogły odbywać się zajęcia, które nie tylko związane były ze sportem.
 Prezentacja i wykorzystane w niej zdjęcia oraz przytoczone fakty stanowiły w dal-
szej części spotkania podstawę do dyskusji i wymiany spostrzeżeń. Organizacja oraz 
osiągnięte cele Igrzysk zostały ocenione bardzo wysoko, tak przez p. Burmistrza, 
jak również przez reprezentantów placówek oświatowych, przedstawicieli parafii  
oraz pozostałych uczestników spotkania. Pojawiły się też kolejne pomysły związane 
z przyszłorocznymi igrzyskami, których na pewno nie powinno zabraknąć.

Tekst i zdjęcia: ks. Alfred Borski
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Integracyjno-warsztatowy
 wyjazd „Dzwonków” 

do Lubieni i Opola
24-26 września 2021

 Nie był to pierwszy wspólny wyjazd – 
jednak jak zawsze zabawa była przednia! 
Piątek: Wyjechaliśmy wieczorem wy-
pchanymi do granic możliwości sa-
mochodami. W końcu oprócz naszych 

bagaży musieliśmy zmieścić walizki z dzwonkami, 
pulpity i nuty, a także trochę żywności. Wszystkie 
posiłki na miejscu przygotowywaliśmy sobie sami, 
zatem nikogo nie ominął dyżur w kuchni - śniada-
nia i kolacje zdominowały kanapki, w obiadowym 
menu mieliśmy pierogi z mięsem lub owocami do 
wyboru.
Droga do Lubieni minęła nam szybciej niż się spo-
dziewaliśmy. Po dotarciu na miejsce i rozpakowa-
niu się, zjedliśmy kolację i grzecznie udaliśmy się 
do łóżeczek.
Sobota: była częściowo dniem warsztatowym (pró-
ba rano… próba po południu…), ale nie zabrakło 
również czasu na integrację: planszówki, siatkówka, 
line dance, przejażdżka na rowerach znalezionych 
w szopce (które najpierw musieliśmy umyć i dopro-
wadzić do stanu używalności). Dzień zakończyliśmy 
przy ognisku i pieczonych kiełbaskach.
Niedziela: Dzień zapowiadał się wspaniale i taki 
właśnie był. Wstaliśmy nieco wcześniej i po szyb-
kiej próbie udaliśmy się do kościoła, gdzie podczas 
nabożeństwa zagraliśmy nasz mini koncert. Po na-
bożeństwie zostaliśmy zaproszeni przez tamtej-
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szych parafian na kawę, herbatę i ciasto. Po miłych 
rozmowach i posileniu się, szybko spakowaliśmy 
się, sprzątnęliśmy budynek i wyruszyliśmy w dro-
gę. Kierunek –> Opole. 
 Punkt pierwszy: ZOO. Niestety czas nas gonił 
i spacer musiał być dość szybki, by zdążyć obej-
rzeć wszystkie zwierzęta. Ale pamiątkowe zdjęcie 
z żyrafą musiało być. 
 Punkt drugi: obiad w Grabówce, słynącej ze wspa-
niałych naleśników francuskich.
 Punkt trzeci: Escape Room - Chata Zagadek. Tu 
podzieliliśmy się na trzy grupy. Pierwsza została 
uwięziona w piramidzie egipskiej, druga w dżungli, 
a trzecia szukała ucieczki z otoczonego przez rewol-
werowców i poszukiwaczy złota saloonu. Na szczę-
ście wszystkim grupom udało się na czas bezpiecz-
nie wydostać z pułapki.
Wszystko co dobre szybko się kończy. Nasz wyjazd 
też dobiegał końca. Wróciliśmy  do naszych samo-
chodów by udać się w drogę powrotną. Oczywi-
ście po drodze jeszcze jeden obowiązkowy punkt: 
Mc Donald’s. A po bezpiecznym powrocie to samo 
pytanie, co zawsze: To kiedy jedziemy znowu?

Tekst i zdjęcia: Dorota Podżorska
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Dziękczynne Święto Żniw w Pierśćcu
 Jak co roku, w sobotę do południa, Zborow-
nicy naszego pierścieckiego Filiału przynieśli 
do kościoła dary pól i sadów, a grupa naszych 
parafian, wraz z panią kościelną Marią Pawe-
ra, pięknie przystroiła nimi kościół. Za obfitość 
darów oraz  za trud ludzkiej pracy włożonej 
w ich pozyskanie, w nabożeństwie Żniwnym 
26 września podziękował nasz nowy wikariusz, ks. Krzysztof Śledziński. Tekstem 
kazalnym były słowa wyjęte z 2. Listu ap. Pawła do Koryntian (9,6-15). Po kazaniu 
chętni Zborownicy mieli możliwość uczestniczenia w Wieczerzy Pańskiej.
 Po nabożeństwie, przed wyjściem z kościoła, każdy mógł poczęstować się cia-
stem lub przekąskami przygotowanymi przez nasze panie, a przy wyjściu każdy 
z uczestników nabożeństwa został obdarowany chlebkiem. 
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 Wszystkim ofiarodawcom i osobom zaangażowanym w przystrojenie kościoła 
i przygotowanie „przekąsek” serdecznie dziękujemy, a Pana Boga prosimy, aby 
i w kolejnym roku pozwolił nam cieszyć się z tak obfitych plonów, a nas obdarował 
mądrością w gospodarowaniu nimi.

Tekst i zdjęcia: Piotr Kłapsia

Ogólnoparafialne Dziękczynne 
Święto Żniw w Skoczowie

 Tradycyjnie, w pierwszą niedzielę października, 
obchodziliśmy Ogólnoparafialne Dziękczynne Świę-
to Żniw. Tym razem za przystrojenie kościoła od-
powiedzialni byli parafianie z Wilamowic. Kwiaty, 
warzywa i owoce przekazali również mieszkańcy 
innych rejonów Skoczowa i okolicznych wsi.
 Nabożeństwo rozpoczęło się od uroczystego 
wejścia do kościoła, w którym uczestniczyli: dzieci 
ze szkółki niedzielnej, które niosły chleb, biblię oraz 
koszyczki z warzywami i owocami, tegoroczni kon-
firmanci i ci, którzy obecnie do konfirmacji się przy-
gotowują oraz członkowie Rady Parafialnej i księża.
 Na ręce emerytowanego proboszcza, ks. An-
drzeja Czyża chleb przekazała Milena Dręczew-
ska, a Biblię – ten Chleb duchowy – Zosia Krehut. 
Wszystkich zebranych w kościele i uczestniczących 
w nabożeństwie za pośrednictwem internetu po-
witał proboszcz, ks. dr Alfred Borski, który prze-
czytał również ogłoszenia parafialne i podziękował 
tym wszystkim, którzy zaangażowali się w odświęt-
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ne przygotowanie kościoła, 
zadbali o uroczystą oprawę 
nabożeństwa oraz zaanga-
żowali się w przygotowanie 
i wydawanie poczęstunku, 
który miał miejsce po nabo-
żeństwie.
 W czasie nabożeństwa 
wystąpił Chór „Gloria”, pod 
dyr. Bolesława Nogi, jak rów-
nież Chórek Dziecięcy „Na-

dzieja”, pod dyr. Doroty Podżorskiej. Okolicznościowe deklamatorium związane 
z dziękowaniem Bogu za dary i żniwa przygotowały dzieci ze Szkółki Niedzielnej 
pod przewodnictwem p. Lucyny Raszki. Kazanie oparte o słowa z 2 Listu do Ko-
ryntian 9,6-15 wygłosił ks. Alfred Borski. Ks. Proboszcz wspomniał również śp. 
pastorową Alinę Kluz z d. Tyrna, która zmarła przed 15 laty oraz śp. katechetkę 
Marzenę Sikora z d. Oczadły, która zmarła przed 10 laty. Okolicznościową pieśń do 
wspomnienia zaśpiewali chórzyści „Glorii”. Przemówienie spowiednie wygłosił ks. 
Bogdan Wawrzeczko, który razem z ks. Krzysztofem Śledzińskim prowadzili rów-
nież pozostałe części liturgii. Wiele osób skorzystało z możliwości przystąpienia 
do Stołu Pańskiego. Dystrybucja Sakramentu odbywała się – jak zwykle przy takich 
dużych uroczystościach – w formie „podchodzonej”.
 Przy wyjściu z kościoła młodzież rozdała 300 małych chlebków, które tym razem za-
pakowane były w papierowych (ekologicznych) torebkach, przyozdobionych kartecz-
ką z biblijnym hasłem dnia z Psalmu 145,15: „Oczy wszystkich w Tobie nadzieję mają, 
a Ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie”. Można też było zabrać z kościoła po 
słoneczniku, którymi kościół był przyozdobiony. Przypuszczamy, że ilość uczestników 
nabożeństwa przerosła oczekiwania przyjęte w czasie przygotowań do tego nabożeń-
stwa, ponieważ na koniec dla niektórych zabrakło już niestety chlebków.
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 Po nabożeństwie świętowanie i dziękowanie za żniwa przeniosło się na teren 
przykościelny, gdzie Chórzyści „Glorii” przygotowali tradycyjny już poczęstunek: 
chleb z masłem i miodem. Zaś na sąsiadujących stołach wydawane były słodko-
ści w ramach „Kiermaszu wypieków drożdżowych  i nie tylko”, z którego dochód 
zasilił fundusz remontowy naszej parafii.
 Do tego wszystkiego pogoda w tym roku wyjątkowo dopisała, co razem z na-
bożeństwem oraz poczęstunkiem sprawiło, że był to dobry czas – czas budowania 
się w wierze, zacieśniania relacji, wspólnego dziękczynienia i radowania się. Oby 
takich chwil, kiedy jesteśmy razem, było jak najwięcej.
 Przy tej okazji pragniemy Wam, drodzy Parafialnie, bardzo serdecznie podzię-
kować: za  Wasze zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu tego święta. Dzięku-
jemy za podarowane artykuły do przystrojenia kościoła oraz za upieczone ciasta. 
A tym wszystkim, którzy pomogli zjeść to, co zostało przygotowane również ser-
decznie dziękujemy, bo to pokazuje, że podjęty trud nie okazał się daremny i że 
chce się myśleć i podejmować nowe wyzwania w przyszłości.

Tekst: Agnieszka Borski     Zdjęcia: Jan Chwastek
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Spektakl teatralny pt. „Biblijne opowieści o Królestwie”
 W minione wakacje w skoczowskim kościele 
wystąpili różni artyści w ramach „Kulturalnych 
piątków”. Jeden raz zdarzyło się jednak, że Kra-
kowska Agencja Artystyczna Galana omyłkowo 
przysłała do nas nie tych artystów i nie to przed-
stawienie, co było założone. Dlatego obieca-
no nam, że w późniejszym terminie będziemy 
mogli skorzystać z darmowego wybranego 
przedstawienia – co nastąpiło 8.10.2021 r. Wte-
dy to zajęcia dla konfirmantów (grupy: ks. Al-
freda Borskiego i ks. Krzysztofa Śledzińskiego) 
zorganizowane zostały w kościele, w ramach których wystawiony został spektakl 
teatralny pt. „Biblijne opowieści o Królestwie”. Było to niejako uzupełnienie tema-
tów poruszanych z konfirmantami, w czasie których była możliwość przypomnienia 
różnych historii biblijnych znajdujących się na kartach Ewangelii. Aktorzy zaś stanęli 
na wysokości zadania, opowiadając ewangeliczne przypowieści na poziomie i z wy-
korzystaniem języka, który młodzież rozumie. Przekaz tym bardziej był ciekawy, bo 
aktorzy niejednokrotnie do akcji tych opowieści włączali młodzież. 

Tekst i zdjęcia: ks. Alfred Borski
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32. pamiątka poświęcenia 
kościoła w Pierśćcu

 Słoneczna niedziela – 10 października 
2021 roku – dla pierścieckich ewangelików 
była ważnym dniem. Świętowaliśmy bowiem 
32. rocznicę poświęcenia naszego kościoła.
 Uroczyste nabożeństwo rozpoczęło się 
pieśnią  parafialnego chóru Gloria, dawno nie-
słyszanego w Pierśćcu. W słowie wstępnym 
ksiądz proboszcz Alfred Borski powitał zapro-
szonego gościa, proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 
w Piotrkowie Trybunalskim, ks. ppłk. Wiesława Żydla wraz z mał-
żonką,  a także zebranych zborowników. Podziękował wszystkim, 
którzy przyczynili się do przygotowania dzisiejszej uroczystości.

Kwiaty ks. ppłk. Wiesławowi Żydlowi 
wręczyła Maja Pawera

 Po odśpiewaniu przez zbór pieśni „Na 
skale kościół stoi” ks. Wiesław Żydel odczy-
tał fragment Starego Testamentu z I Księgi 
Królewskiej rozdz. 8 w. 27-30 oraz słowo 
Lekcji Apostolskiej zawarte w Objawieniu 
św. Jana (rozdz.21 w. 1-5).
 Kazanie ks. Żydel wygłosił na podstawie 
słów Ewangelii św. Łukasza  o Zacheuszu 
(rozdział 19). Zacheusz – człowiek zamożny, 
zwierzchnik celników w Jerychu – pragnie, 
aby Jezus zmienił coś w jego życiu, uleczył niepokój duszy. Zba-
wiciel znał jego serce, zna także nasze zmartwienia i lęki. Ludzie 
pragną kogoś/czegoś, co nie przemija i daje oparcie w trudach 
życia. Tym kimś jest Jezus Chrystus, który niegdyś zatrzymał się 
w domu Zacheusza, a do człowieka XXI wieku mówi: ,,Dziś mu-
szę się zatrzymać w Twoim domu…”. Czy nasza wiara okaże się 
szczera i pełna entuzjazmu na przyjęcie takiej oferty?
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 Po kazaniu odbyła się spowiedź i komunia święta, a chór „Gloria” ubogacił swo-
imi pieśniami dalszy ciąg nabożeństwa.

Tekst: Danuta Oczadły     Zdjęcia: Jan Chwastek, ks. Alfred Borski

Diecezjalne rekolekcje dla rad parafialnych i nie tylko
 W sobotę 23 października 2021 roku Parafia Ewangelicko-Augsburska w Skoczo-
wie gościła uczestników Diecezjalnego Dnia Skupienia dla Duchownych, Członków 
Synodu Diecezjalnego, Rad Parafialnych i Katechetów.
 Dni Skupienia otworzył diecezjalny duszpasterz ewangelizacyjno-misyjny 
ks. radca Marek Londzin, który podziękował za przyjęcie Diecezjalnych Dni Skupie-
nia w Parafii w Skoczowie. Następnie w imieniu gospodarzy zebranych w skoczow-
skim kościele powitał Słowem Bożym ks. Bogdan Wawrzeczko. Po odśpiewaniu 
pieśni „Dzięki za ten dzisiejszy ranek”, zebrani wysłuchali rozważania ks. Marka 
Londzina w oparciu o słowa Ps 50,15. Ksiądz radca w swoim rozważaniu zwrócił 
uwagę, że Pan Bóg jest w gotowości 24/dobę, 365 lub 366 dni w roku, aby człowie-
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ka podnosić z niedoli. Bóg jest gotów 
pomagać, ale to człowiek winien pro-
sić go o działanie w swoim życiu. 
 Po pieśni: „Dzień po dniu” głos za-
brał zwierzchnik diecezji cieszyńskiej bp 
dr Adrian Korczago, który wprowadził 
zebranych w temat dni skupienia wy-
kładem: „Boże myśli, to nie nasze myśli 
– pozytywne aspekty czasu pandemii”. 
Biskup zaznaczył już na samym począt-
ku, że dla ukazania pozytywów konieczne jest spojrzenie na 
negatywy. Największą trudnością w mówieniu o korzyściach 
czasu pandemii jest uzyskanie pozytywnego systemu myśle-
nia, aby w ten sposób móc spojrzeć na temat. Zwierzchnik 
diecezji zwrócił uwagę, aby pracując w grupach prowadzący 
i referujący uważali, aby nie schodzić w negatywne obrazy 
w postaci narzekania i marudzenia. Odniósł się on także do 
pieśni: „Dzięki za ten dzisiejszy ranek”, która budzi w nim 
pewien lęk, gdyż w pieśni tej składamy Panu Bogu pewną 
deklarację, za którą nie idzie nasze działanie. Czy owo dzię-
kowanie nie napotyka na granice, szczególnie gdy spojrzymy 
na czwartą zwrotkę, „dzięki za trud”, ale możemy pójść da-
lej „dzięki za pandemię”. Podobnie możemy pytać o pieśń: 
„Wszystko Tobie dziś oddaję” i o to, w którym momencie na-
stąpi bunt przeciwko Bogu. Cytując słowa proroka Izajasza 
Biskup ukazał, że myśli Boże sięgają daleko dalej niż nasze, 
ale czy jeśli one są w kontrze do naszych tęsknot, pragnień, 
które są w naszym wnętrzu, czy wówczas owo „dzięki” wy-
stępuje w naszym życiu?
 Zwierzchnik diecezji wskazując na sens rekolekcji 
podkreślił, że mają one służyć odnalezieniu Bożej ener-
gii. Biskup wskazał, że pojawi się wiele pytań inspirują-
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cych, ale duszpasterstwo nauczyło go nie dawać odpowiedzi. Bóg też daje pewien 
zarys, np. dekalog i mówi: a teraz próbuj. Nieraz to, co było dotychczas człowiek 
musi pozostawić i rozpocząć tworzyć coś nowego.
 Zwierzchnik diecezji przygotował kilka pytań do dyskusji, do refleksji: Czego 
pozytywnego w czasie pandemii nauczyłem się o sobie? Jakie wnioski z pandemii 
wyciągnąłem na przyszłość? Jakie aktywności w parafii pobudziła pandemia? Co 
mogę uczynić, aby korzystając z dobrodziejstw pandemii zintensyfikować życie pa-
rafii? Jaką inną drogą podążać dalej?
 Po zakończeniu wykładu Biskupa Adriana Korczago uczestnicy Diecezjalnych 
Dni Skupienia zostali podzieleni na cztery grupy, których prowadzącymi byli: 
ks. Oskar Wild, ks. Mateusz Mendroch, Anna Fiedor, Jarosław Mazur.
 Podsumowując pracę w grupach zwierzchnik diecezji stwierdził, że pandemia nie tyl-
ko przyniosła paraliż, ale była punktem zwrotnym w różnego rodzaju aktywnościach. 
Wracając do swojego wykładu Biskup (odwołując się do historii mędrców) zauważył, że 
powrót inną drogą jest bogactwem, gdyż ubogaca o nowe doświadczenia, o nowy kapi-
tał, który może zostać wykorzystany dla dobra każdego z nas, jak i dobra Kościoła.
 Diecezjalne Dni Skupienia zakończono modlitwą, którą zmówił proboszcz sko-
czowskiej parafii, ks. dr Alfred Borski i błogosławieństwem udzielonym zebranym 
przez Zwierzchnika Diecezji Cieszyńskiej, bp. dr. Adriana Korczago.

Tekst: ks. Krzysztof Śledziński     Zdjęcia: Jan Chwastek

Nabożeństwo i spotkanie dla Seniorów w Dębowcu
 W niedzielę 24.10.2021 roku w kościele w Dębowcu odbyło się nabożeństwo 
dla Seniorów, które poprowadził ks. Krzysztof Śledziński. Seniorzy w czasie na-
bożeństwa mieli okazję przystąpienia do Sakramentu Ołtarza. Tradycyjnie już, po 
nabożeństwie w sali w Domu Zborowym, odbyło się spotkanie, w czasie którego 
seniorzy mieli możliwość bycia razem i porozmawiania ze sobą, przy przygotowa-
nym poczęstunku. W spotkaniu uczestniczył również wiceprezes Konsystorza, 
pan Adam Pastucha oraz członkowie Rady Parafialnej: pani Lidia Pastucha oraz 
pan Roman Kłoda, który jest jednocześnie kuratorem filiału w Dębowcu. W czasie 
spotkania pani Wanda Parot odczytała fragment historii jednej z prześladowanych 
chrześcijanek w Korei Północnej, która ją bardzo mocno poruszyła. Tym samym 
chciała ukazać trudną sytuację chrześcijan w różnych krajach, gdzie wyznawcy 
Chrystusa nie cieszą się taką wolnością, jak ma to miejsce w naszym kraju.
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 Spotkanie to nie byłoby możliwe 
bez zaangażowania w jego organi-
zację naszych parafianek, którym 
serdecznie dziękujemy za przygo-
towanie sali i poczęstunku, a pani 
Bogusławie Czyż za przygotowane 
wersety biblijne, które otrzymał 
każdy z uczestników spotkania.

Tekst: ks. Krzysztof Śledziński     Zdjęcia: Bogusława Czyż

 Niedzielne nabożeństwo główne (24.10.2021) obfitowało w różne dodatkowe 
wydarzenia. Powitaliśmy naszego nowego parafianina – Mikołaja, który właśnie 
w tą niedzielę został ochrzczony. Wspominaliśmy też naszego zmarłego parafia-
nina z Harbutowic. Po raz pierwszy też wystąpiła prawie 70-osobowa grupa kon-
firmantów, którzy uczą się w dwóch grupach, prowadzonych przez ks. Alfreda 
Borskiego oraz ks. Krzysztofa Śledzińskiego. Od września 2021 roku zajęcia celo-
wo odbywają się na tzw. zakładkę, tzn. tak, że ostatnie pół godziny jednej grupy 
nachodzi na pierwsze pół godziny drugiej grupy, a wspólny czas wykorzystywany 
jest na naukę pieśni przy akompaniamencie gitary, który prowadzi ks. Proboszcz. 

85. urodziny ks. Andrzeja Czyża

 Jednak na pewno najbardziej doniosłą chwilą była modlitwa za ks. Andrzeja 
Czyża, który 20 października 2021 roku obchodził jubileusz swoich 85-tych urodzin.
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Pamiątka Reformacji i zupa dyniowa w skoczowskiej parafii

 Ks. Alfred Borski swoje krótkie przemówienie oparł na słowach Psalmu 23, któ-
re – jak podkreślił – niejeden raz były z pewnością przez Jubilata nie tylko cytowa-
ne, ale odczuwane i doświadczane w swoimi długim i wypełnionym Bożym błogo-
sławieństwem życiu.
 Po modlitwie i błogosławieństwie, zabrał głos ks. Andrzej Czyż, który  zwrócił 
się z serdecznymi słowami do wszystkich uczestników nabożeństwa, dziękując za 
kwiaty i prezent, za pamięć i życzenia, przekazując też życzenia bliskości naszego 
Pana i wytrwania w Jego Słowie.  Na zakończenie ks. Czyż udzielił wszystkim bło-
gosławieństwa końcowego.

Tekst: ks. Alfred Borski     Zdjęcia: Jan Chwastek

 Ostatni dzień października dla każdego Ewangelika ma albo powinien mieć jed-
noznaczną wymowę: 31.10.1517 roku, na drzwiach Kościoła Zamkowego w Witten-
berdze, zostało zawieszonych 95 Tez, w których  ówczesny duchowny katolicki, 
ks. dr Marcin Luter, wezwał innych duchownych oraz środowiska akademickie do 
dysputy nad zasadnością sprzedawania listów odpustowych. Handlowanie odpu-
stami było wtedy usankcjonowaną przez Kościół formą pozyskiwania funduszy 
na budowę bazyliki św. Piotra w Watykanie. Z drugiej strony ewidentnie stało to 
w opozycji do słów ap. Pawła, który w Liście do Efezjan (2,8-9) wyraźnie napisał: 
„Łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, 
aby się kto nie chlubił” – a już tym bardziej za pieniądze.
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 Od jakiegoś czasu jednak ostatni dzień października zaczął być utożsamiany z Hal-
loween – czyli pogańską tradycją rodem z Ameryki, której głównym symbolem jest 
wydrążona i podświetlona od środka dynia, z wyszczerbionymi zębami. Ponieważ 
nasz Bóg jest Panem życia, a nie śmierci, a Pan Jezus jest światłością świata, a nie ciem-
nością, zaś jako wierzący w takiego Boga utożsamiamy się z dobrem, a nie ze złem… 
postanowiliśmy dać temu wyraz i właśnie w Pamiątkę Reformacji wyraźnie pokazać, 
że… dynie wykorzystujemy do przyrządzenia przepysznej kremowej zupy.
 W Skoczowie przygotowania rozpoczęły się już w piątek, kiedy to trzeba było 
obrać ok. 70 kg dyni. W sobotę trzeba było obrać ponad 20 kg ziemniaków. Zaś 
w niedzielę kuchnię przy Sali Chórowej przejęli profesjonaliści: panowie Adam Woj-
nar i Krystian Bukowczan. Zaś efektem ich gotowania można było się delektować 
po obu nabożeństwach w Skoczowie oraz po nabożeństwach w Simoradzu i Dę-
bowcu, gdzie dyniowy specjał został zawieziony i był rozdawany przez pastorową 
Agnieszkę Borski oraz wiceprezesa Skoczowskiego Towarzystwa Ewangelickiego, 
Wiesława Kędziora.
 W Pierśćcu akcja rozpoczęła się w sobotę od przygotowania wszystkiego i ugoto-
wania zupy, nad czym czuwała p. kościelna Maria Pawera razem z kilkoma, oddanymi 
tamtejszemu Filiałowi, paniami. W niedzielę zupę tylko tam podgrzano i rozdawano.
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 Oczywiście kulminacyjnym punktem świętowania Reformacji były nabożeń-
stwa. W Skoczowie, w czasie nabożeństwa porannego wystąpił Zespół „Dla Nie-
go” pod dyr. Doroty Podżorskiej, zaś na nabożeństwie głównym Chór „Gloria” pod 
dyr. Bolesława Nogi. Chórzyści Glorii odczytali dodatkowo wybrane Tezy ks. dra 
Marcina Lutra, co dodatkowo podkreśliło wymowę tego nabożeństwa. W czasie 
nabożeństwa wyraźnie też było zaakcentowane, że to nie Halloween, ale Pamiąt-
ka Reformacji jest powodem świętowania.
 Ta wymowna akcja w klarowny sposób pokazała, że jako chrześcijanie dy-
stansujemy się od obcych, a przy tym szkodliwych dla naszej wiary i przeko-
nań tradycji. Biorąc zaś pod uwagę wspaniałą atmosferę w czasie przygoto-
wań, możliwość delektowania się przepyszną i zdrową zupą oraz wiele słów 
uznania i zadowolenie „konsumentów”, możemy jedynie wyrazić wdzięczność 

Panu Bogu, a serdeczne po-
dziękowania przekazać tym 
wszystkim, którzy poświęcili 
swój czas i wsparli nas w tym 
przedsięwzięciu. Za rok oczy-
wiście powtórka.

Tekst: ks. Alfred Borski

Zdjęcia ze Skoczowa: Jan Chwastek
Zdjęcia z Dębowca: Bogusława Czyż
Zdjęcia z Pierśćca: Piotr Kłapsia
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Nabożeństwo w Święto Niepodległości

Stroje cieszyńskie w darze dla naszej Parafii

 11.11.2021 r. odbyło się w naszym kościele nabożeństwo związane z obchodzo-
nym tego dnia Świętem Niepodległości. Wspólnie dziękowaliśmy za naszą ojczy-
znę i Boże błogosławieństwo. Wśród przybyłych gości byli m.in. Burmistrz Miasta 
Skoczowa Mirosław Sitko, zastępca Burmistrza Andrzej Bubnicki i przewodniczący 
Rady Miasta Rajmund Dedio. Podczas pozdrowienia proboszcz rzymskokatolickiej 
Parafii Piotra i Pawła, ks. Witold Grząba, mówił o patriotyzmie i wdzięczności Bogu. 
Kazanie na nabożeństwie wygłosił ks. Krzysztof Śledziński, który wskazywał, że 
niezależnie od strony płotu, po której ktoś stoi, trzeba dostrzegać w każdym bliź-
niego. Nabożeństwo uświetnił śpiewem parafialny Chór Mieszany “Gloria” pod 
dyrekcją Bolesława Nogi.
 Dziękujemy wszystkim, którzy swoją obecnością i modlitwą dali wyraz swojej 
wdzięczności i troski o ojczyznę.

Tekst: ks. Bogdan Wawrzeczko     Zdjęcia: Jan Chwastek

W styczniu 2022 r. jedna z naszych Pa-
rafianek przekazała skoczowskiej Para-
fii cztery, własnoręcznie uszyte, stroje 
cieszyńskie dla dziewczynek. Ponieważ 
staramy się wprowadzać zwyczaj przy-
chodzenia na ważniejsze nabożeństwa 
właśnie w takich strojach (Konfirmacja, 
Pamiątka Poświęcenia Kościoła, Święto 
Żniw, ), będą one na pewno dobrze wy-
korzystane. Serdecznie dziękujemy za 
ten piękny dar serca: „Bóg zapłać!”

Tekst i zdjęcie: Agnieszka Borski



56 Informator Parafialny nr 143 (1 kw./2022) – styczeń-marzec 2022

Diamentowa (+1) Konfirmacja
 Nasza konfirmacja  odbyła się   29 maja 1960 roku. Było nas 35 osób, a do konfir-
macji  przygotowali nas ks. Jan Noga i ks. Karol Bauman. W roku 2010, po 50 latach, 
spotkaliśmy się na „Złotej Konfirmacji”, na którą przybyły 23 osoby. Potem spoty-
kaliśmy się jeszcze dwukrotnie. W ubiegłym roku chcieliśmy uczcić „Diamentową” 
60-tą rocznicę, jednak ze  względu na obostrzenia cowidowe uroczystość została 
odłożona. W tym roku powrócono do zeszłorocznych planów, które ostatecznie 
urzeczywistnili, biorąc na siebie trud organizacyjny: Wanda Juranek  i Karol Kojma.
 Spotkanie  doszło do skutku w Niedzielę Wieczności, 21 listopada 2021 roku, na 
nabożeństwie głównym (10:00), w naszym kościele w Skoczowie. Podtrzymując 
tradycję i wydźwięk niedzieli, po kazaniu została najpierw odczytana lista parafian, 
którzy zmarli w przeciągu ostatniego roku. Później był czas dziękowania za tych, 
którzy odeszli i prośby o pociechę i błogosławieństwo dla pozostałych.
 Później, po odśpiewaniu pieśni konfirmacyjnej „W pamięci miej”, ks. dr Alfred 
Borski zaprosił nas przed ołtarz. Niestety z powodu panujących warunków pande-
micznych oraz niezbyt dobrej kondycji niektórych kolegów i koleżanek, z 25 żyją-
cych na uroczystość przybyło zaledwie albo aż 12 osób. Ks. Proboszcz swoje krótkie 
i wzruszające przemówienie oparł o słowa Psalm 103,1-2: „Błogosław, duszo moja, 

Konfirmacja w kościele Świętej Trójcy w Skoczowie w dniu 29.05.1960 r.
3. rząd (od lewej): Karol Kojma, Tadeusz Klus, † Karol Klus, † Jan Raszka, Emil Kukla, Ludwik Mendrok, † Jerzy 
Lapczyk, Władysław Car, Władysław Jedzok, Raszka Jan, Gustaw Polok, † Piotr Kukla, Karol Kisza; 2. rząd: Teo-
fil Grzegorz, Maria Broda, Anna Cieślar, Anna Kubala, Krystyna Boruta, Elendt Irena, † Krystyna Juranek, Ilona 
Pieprzyk, † Pawełka Kukla, Emilia Miech, Wanda Ryszka, Ewa Pollak, † Piotr Cholewa; 1. rząd: Marta Czech, Ewa 
Handzlik, † Ingrid Janiak, † Helena Bażanowska, Marta Bołuk, † ks. Jan Noga, ks. Karol Bauman, Anna Bałon, 
Helena Pinkas, Małgorzata Wojnar, Janina Ormaniec
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Panu i wszystko, co we mnie, imieniu jego świętemu!  Błogosław, duszo moja , Panu  
i nie zapominaj  wszystkich dobrodziejstw jego!” W dalszej części uroczystości  każ-
dy diamentowy Konfirmant otrzymał pamiątkowy dyplom, na którym zamieszczone 
zostało  nasze zdjęcie konfirmacyjne z 1960 roku oraz życzenia Bożego błogosła-
wieństwa, Jego ochrony i opieki oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności.
 Ostatnim punktem nabożeństwa była spowiedź i Komunia Święta, do której 
mogli przystąpić wszyscy uczestnicy. Dla nas jednak były to niezwykle wzruszające 
chwile, kiedy mogliśmy sobie przypomnieć naszą Konfirmację oraz pierwsze przy-
stąpienie do Stołu Pańskiego – ponad 61 lat temu.
 Po uroczystym nabożeństwie spotkaliśmy się jeszcze w gronie diamentowych 
Konfirmantów, wraz z księdzem Proboszczem i jego Małżonką, na obiedzie. To dla 
nas był też szczególny i błogosławiony czas, kiedy mogliśmy ze sobą porozmawiać 
i powspominać – za który szczególnie dziękujemy naszemu Bogu: że obdarzał nas 
siłami, swoim Błogosławieństwem oraz opieką przez te wszystkie lata.

Tekst: Maria Broda i Karol Kojma     Zdjęcia: Jan Chwastek

13.06.2010 – “Złota Konfirmacja”, zdjęcie z Diamentowej 
Konfirmacji na tylnej okładce tego Informatora.
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Adwentowe spotkanie dla Seniorów w Skoczowie
 Adwentowe i pasyjne nabożeństwa ze spowiedzią i Komunią Świętą dla Senio-
rów mają już swoją długą tradycję. Za każdym razem jest to bowiem czas nie tylko 
do przeżywania wyjątkowych chwil w kościele, ale również możliwość spotkania 
się w gronie swoich rówieśników.
 W ostatnią niedzielę listopada, w skoczowskim kościele, na takim nabożeństwie 
zgromadziło się dosyć sporo (jak na czasy pandemicznych obostrzeń) parafian. 
Nabożeństwo prowadził ks. prob. Alfred Borski, który na zakończenie zaprosił 
wszystkich seniorów do sali chórowej, w której odbyła się druga część spotkania.
 Tutaj o zastawione stoły zatroszczyły się panie: Iwona Czudek, Barbara Kaleta, 
Lucyna Madzia i pastorowa Agnieszka Borski, a pomagały im również panie: Jolan-
ta Caputa i Sylwia Dziekan. Dodatkową dekorację stanowiły okolicznościowe “wy-
roczki” biblijne, które przygotowała p. Anastazja Krehut z córką Zosią. Zaś o do-
brą atmosferę zadbali: ks. Proboszcz i ks. Krzysztof Śledziński oraz sami seniorzy, 
wśród których już od wielu lat towarzyszą m.in. ks. Andrzej Czyż z p. pastorową 
Anielą. Ks. Andrzej wspomniał czasy swojej służby na Mazurach i w Skoczowie, zaś 
p. Pastorowa też trochę powspominała i akompaniowała do śpiewu.
 Jak zwykle, w czasie takich spotkań, czas szczególnie szybko ucieka. W obec-
nych czasach jednak zdjęcia pozwalają nam utrwalić te bardziej szczególne chwile, 
za które jesteśmy wdzięczni naszemu Bogu.

Tekst: ks. Alfred Borski     Zdjęcia: Agnieszka i Alfred Borski
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„Inny Adwent” w Dębowcu

Nagroda im. ks. Leopolda Szersznika 
dla stowarzyszenia „Musica Sacra”

 W pierwszą niedzielę Adwentu, po południu, w Dębowcu odbyło się spotkanie 
w ramach “Innego Adwentu”. W czasie spotkania wysłuchano rozważania w opar-
ciu o fragment Ewangelii w przekazie ewangelisty Łukasza 2,9-10. Po modlitwie 
uczestnicy mogli zasiąść do przygotowanego poczęstunku. W dalszej części wszyscy 
przystąpili do wykonania wieńców adwentowych. Z podarowanych gałązek drzew 
iglastych powstały piękne dzieła, które z jednej strony będą przypominały o zbliża-
niu się do świąt, a z drugiej o tym, by być gotowym na powitanie Pana Adwentu.
 Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego spotkania.

Tekst i zdjęcia: ks. Krzysztof Śledziński

 30.11.2021 r. w Sali Rzymskiej Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cie-
szynie odbyła się uroczystość  wręczenia nagród Powiatu Cieszyńskie-
go w dziedzinie kultury im. ks. Leopolda Jana Szersznika. Naszą parafię 
reprezentowali: ks. prob. dr Alfred Borski i emerytowany proboszcz 
ks. kons. Andrzej Czyż. 
 Wśród tegorocznych laureatów znaleźli się: Jerzy Pustelnik – w ka-
tegorii twórczości artystycznej, Irena Klimczak – w kategorii ochrony 
kultury oraz Stowarzyszenie Panorama Sztuki Chrześcijańskiej „Musica Sacra” ze 
Skoczowa – w kategorii upowszechniania kultury.
 Nagroda ta przyznawana jest już od 19 lat przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego 
na podstawie opinii Kapituły, którą tworzą specjaliści i eksperci z zakresu muzyki, 
literatury, sztuk plastycznych i architektury, jak również przedstawiciele samorzą-
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du powiatowego. „Szerszniki” otrzymują osoby szczególnie zasłużone na gruncie 
kultury i związane ze Śląskiem Cieszyńskim. Nagroda im. ks. Leopolda Szersznika 
ma również wymiar finansowy. W całości jest finansowana z budżetu Powiatu Cie-
szyńskiego. W tym roku jej wartość wyniosła 5000 złotych. Od 2011 roku symbolem 
Nagrody stała się statuetka przedstawiająca ks. Szersznika i jego dzieło. Została 
zaprojektowana i wykonana została przez cieszyńską artystkę Urszulę Górnicką-
-Hermę – rzeźbiarkę i medalierkę z Cieszyna.
 Stowarzyszenie Panorama Sztuki Chrześcijańskiej „Musica Sacra” – powsta-
ło w 1996 roku i od samego początku przyświecała mu idea upamiętnienia wizy-
ty papieża Jana Pawła II w Skoczowie, która odbyła się rok wcześniej - w 1995 r. 
Głównym celem stowarzyszenia jest propagowanie i wspieranie kultury i sztuki 
chrześcijańskiej ze szczególnym uwzględnieniem kultury lokalnej oraz zbliżanie 
(poprzez sztukę przepojoną wiarą) ludzi różnych narodowości i wyznań chrześci-
jańskich żyjących na Śląsku Cieszyńskim.

Fragmenty tekstu i zdjęcia: https://www.powiat.cieszyn.pl/

Od lewej: Jadwiga Kratki, Anna Bacza, prezes „Musica Sacra” Andrzej Bacza, ks. Andrzej Czyż, 
wicestarosta Jadwiga Żagan, ks. dr Alfred Borski, Jakub Staroń, Antoni Kratki.

Od lewej: Przew. Rady Powiatu Cieszyńskiego Stanisław Kubicius, Jerzy Pustelnik, 
Irena Klimczak, prezes „Musica Sacra” Andrzej Bacza, starosta Mieczysław Szczurek
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 Świąteczne Spotkanie Koła Pań w Skoczowie
 1.12.2021 odbyła się tradycyjna Gwiazdka Koła Pań. Niestety 
dzień przed Gwiazdką zachorowała nasza prowadząca, Ilona Ha-
jewska, miała jednak godną siebie zastępczynię, swoją synową 
Agnieszkę Laskowską. Pani Agnieszka w wyczerpujący sposób 
przedstawiła zebranym zagadnienie wdzięczności w życiu na-
wróconego człowieka. Wdzięczność jest odpowiedzią na miłość 
Boga i cud Zmartwychwstania. Im więcej mamy wiary, tym wię-
cej wdzięczności odczuwamy, bo nasze życie składa się z wielu 
bezcennych momentów, a lista błogosławieństw, których udzia-
łem jesteśmy jest bardzo długa. Kilka ciepłych i zachęcających 
do działania słów wraz z życzeniami świątecznymi przekazał 
również ks. prob. Alfred Borski.
 Na Gwiazdce nie zabrakło wspólnego śpiewu, które towarzyszy 
nam zawsze na każdym spotkaniu. Stałym elementem jest poza tym 
ciepły posiłek oraz kawa, herbata, ciasta i ciasteczka. Serdecznie 
dziękujemy wszystkim paniom zaangażowanym w  przygotowanie 
poczęstunku, wypieków oraz sali na to wyjątkowe spotkanie. Szcze-
gólne podziękowania kieruję do pani Zofii Cywki za „wyheklowanie” 
100 dzwoneczków, które stały się elementem wyroczków ostatecz-
nie wykonanych przez panią Dorotę Podżorską (podziękowania rów-
nież za  akompaniament do wspólnego śpiewu). 
 Serdecznie podziękowania za prowadzenie Koła Pań  wraz 
z życzeniami powrotu do zdrowia przekazałyśmy również pani 
Ilonie Hajewskiej, której nam bardzo na spotkaniu gwiazdkowym 
brakowało. Pomimo to wyrażamy wdzięczność Panu Bogu za ten 
wartościowy czas, który dane nam było wspólnie przeżywać.

Tekst: Agnieszka Borski     Zdjęcia: Agnieszka i Alfred Borski
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Spotkanie dla Seniorów w Pierśćcu

Parafialna akcja „Paczka dla Seniora 77+” i kalendarze
9.12.2021 dotarło do naszej parafii ponad 300 paczek, które zostały przygotowane 
i częściowo ufundowane (1/3) przez naszych parafian i zarazem właścicieli SPAR’u: 
p. Romana Malika i p. Karinę Jaworską – za co im bardzo serdecznie dziękujemy. 
Paczki w przeciągu tygodnia zostałe wydane członkom Rady i Komitetu Parfialne-
go, którzy przyjęli na siebie służbę ich doręczenia w okresie przedświątecznym do 
naszych Seniorów (od 77 roku życia). Przy okazji osoby roznoszące paczki zabierały 
też Kalendarz na rok 2022 (bezinteresownie zaprojektowany przez ks. Alfreda Bor-
skiego), którym zostali obdarowani seniorzy i pozostali nasi parafianie (1 na rodzinę). 

Tekst i zdjęcia: ks. Alfred Borski

5.12.2021 w Pierśćcu odbyło się nabożeństwo adwentowe, które połączone było 
ze spowiedzią i Komunią Świętą, do udziału w której szczególnie zaproszeni zostali 
nasi Seniorzy. Tak, jak to obecnie zawsze ma miejsce, z powodu panującej pandemii 
część seniorów nie mogła być obecna. Ci, którzy są zaszczepieni i do tego nie mają 
zbyt wielkich problemów ze zdrowiem czy poruszaniem się, odpowiedzieli na nasze 
zaproszenie i przybyli. Po nabożeństwie w sali parafialnej przygotowane były: cia-
sta oraz kawa i herbata. Prawie wszyscy 
obecni na nabożeństwie seniorzy zasie-
dli za stołami, by ze sobą porozmawiać. 
Na zakończenie ks. prob. Alfred Borski 
złożył wszystkim życzenia świąteczne.

Tekst i zdjęcia: ks. Alfred Borski
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Wycieczka na Jarmark Bożonarodzeniowy do Wrocławia
 W sobotę 11.12.2021 r. miała miejsce jednodniowa parafialna wycieczka do Wro-
cławia, którą zorganizowała pastorowa Agnieszka Borski. Z powodu ciągle wzra-
stającej ilości zachorowań i związanym z tym wprowadzaniem nowych obostrzeń, 
z 60 zapisanych osób ostatecznie pojechało 40. Wyruszyliśmy o godz. 5:00 z parkin-
gu przed kościołem i tu też przed północą cało i zdrowo wycieczkę zakończyliśmy. 
W międzyczasie zaś mieliśmy sporo interesujących wrażeń, mogliśmy zobaczyć wie-
le ciekawych miejsc i poznać ich historę. Było też wiele możliwości do poznawania 
się i rozmów – co oczywiście też ma duże znaczenie w czasie takich wycieczek. 
 Nasz sobotni wypad rozpoczęliśmy od... spotkania z p. Arkadiuszem Felkle – 
przewodnikiem, który towarzyszył nam aż do wieczora. Najpierw zwiedziliśmy 
ogród zoologiczny z pięknym Afrykarium. Później zwiedziliśmy dzielnicę „czterech 
wyznań” i dotarliśmy do naszego kościoła Opatrzności Bożej – Parafii, w której 
proboszczem jest pochodzący ze Skoczowa ks. Marcin Orawski. On też opowie-
dział nam o kościele i przybliżył historię ewangelicyzmu na Dolnym Śląsku. Po 
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obiedzie w należącej do Parafii restauracji „Pod Aniołami”, pojechaliśmy zwie-
dzić Panoramę Racławicką. Później nasz Przewodnik zabrał nas na przechadzkę 
po starym Wrocławiu, pokazując nam ciekawe miejsca związane z historią miasta, 
które bardzo często połączone były z dziejami Ewangelików. Ostatnim miejscem, 
do którego dotarliśmy przed jarmarkiem, był pomnik ks. Dietricha Bonhoeffera – 
jednego z najwybitniejszych teologów ewangelickich, który zginął w faszystow-

skim obozie we Flossen-
bürg’u, na dwa tygodnie 
przed wyzwoleniem tego 
obozu. Później zaś każdy 
miał ponad dwie godziny 
do zagospodarowania na 
Jarmarku Bożonarodzenio-
wym. Ostatecznie po godz. 
20:00 ruszyliśmy pełni wra-
żeń w drogę powrotną.

Tekst i zdjęcia: ks. Alfred Borski
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Prawdziwa historia z Jarmarku
 Niedługo od wejścia w ten jarmarkowy tłum, mnie i kilku naszym parafianom 
przytrafiło się dosyć niezwykłe zdarzenie. Zaczęło się od tego, że zauważyłem 
chłopczyka, który płacząc, przedzierał się przez tłum ludzi. Podszedłem do niego 
i zapytałem, dlaczego płacze – choć z góry było wiadome, że powodem płaczu 
było to, że się zgubił. W tym momencie podeszło do mnie jakieś małżeństwo, a za 
momencik pani Marysia i pani Wandzia z wnukiem Filipem z naszej grupy. Chłop-
czyk miał około 5-ciu lat i był na Jarmarku razem z tatą. Można się domyślać, że 
wystarczyła chwila nieuwagi, może jeden moment, w którym dziecko przestało 
się trzymać taty, a potem kilka kroków… i każdy następny krok pogrążał sytuację, 
w której się ten chłopczyk znajdował. Być może obaj szybko się zorientowali, że 
stracili ze sobą kontak, ale wystarczyło, że szli w przeciwnych kierunkach...
 Po krótkiej rozmowie z chłopczykiem, poprosiłem to małżeństwo oraz panie 
z naszej grupy, aby się nim zajęli i nie ruszali się z miejsca, w którym staliśmy, ja 
zaś dosyć śpiesznym krokiem poszedłem szukać taty chłopczyka – choć w tej sy-
tuacji chyba lepiej byłoby powiedzieć, że poszedłem szukać „igły w stogu siana”. 
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Ci z was, którzy byli na tej wycieczce albo w ogóle uczestniczyli w którymś z jar-
marków Bożonarodzeniowych, dobrze wiedzą, co mam na myśli. Po przemierze-
niu kilkudziesięciu metrów zdałem sobie sprawę, że sytuacja była niemalże bez-
nadziejna. Zawsze można było wezwać policję. Najważniejsze, że chłopczyk był 
w dobrych rękach. Ale wyobrażacie sobie tego tatę… Przeciskając się przez te tłu-
my ludzi, westchnąłem do Boga: Panie, dopomóż mi znaleźć tego ojca. W tym mo-
mencie wyobrażałem sobie naszego czteroletniego Adasia, gdyby był w podobnej 
sytuacji i mnie, gdyby stracił go z oczu w takim tłumie. Chłopczyk powiedział, że 
tata miał ze sobą wózek, ale spotkałem jedynie trzy małżeństwa z wózkami, i nie 
było widać, aby którekolwiek szukało dziecka. Swoje poszukiwania ograniczyłem 
do mężczyzn w wieku ok. 30 lat. Każdego napotkanego pana w błyskawicznym 
tempie zeskanowałem wzrokiem, by doszukać się jakichś nerwowych sympto-
mów. Nikt jednak nie krzyczał i nie wołał: gdzie jest mój syn. W pewnym momencie 
zauważyłem jednego pana, który był nieco szybszy, niż pozostali i częściej się od 
innych rozglądał. I to właśnie on był odpowiedzią na moją modlitwę. Podszedłem 
do niego i zapytałem: nie szuka pan przypadkiem małego chłopca? Moi Drodzy, 
możecie sobie wyobrazić, z jaką niecierpliwością pobiegł wręcz za mną do miejsca, 
gdzie chwilę później wziął na ręce swojego syna? Czy umiecie to sobie wyobrazić, 
jak bardzo się przytulali i jak bardzo cieszyli z odnalezienia siebie? Muszę wam po-
wiedzieć, że ja sam byłem chyba podobnie wzruszony: bo z jednej strony widzia-
łem tę radość i łzy szczęścia, a z drugiej strony namacalnie i prawie od razu – już nie 
pierwszy raz – mogłem przekonać się, co znaczy moc modlitwy.

Historię przeżył i opisał: ks. Alfred Borski
Fragment kazania wygłoszonego 19.12.2021 (4. n. Adwentu) w Skoczowie o 10:00
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Larysa Habarta wicemistrzynią Śląska w pływaniu

Wigilijki Konfirmantów

 13-14.11.2021 w Gliwicach odbyły się Mistrzostwa Śląska w pływa-
niu. W zawodach wzięła udział tegoroczna Konfirmantka, Larysa 
Habarta z Pogórza (1 zdj.=1L, 2 zdj.=2L), która na co dzień uczy się 
w Szkole Podstawowej w Pawłowicach, gdzie chodzi do klasy o pro-
filu pływacko-kolarskim. W Gliwicach Larysa zdobyła srebrny medal 
w pływaniu na dystansie 200 m stylem klasycznym oraz brązowy me-
dal w pływaniu na dystansie 100 m również stylem klasycznym.  
 Larysie serdecznie gratulujemy! Zaś innych naszych parafian, 
którzy zdobywają medale, wygrywają olimpiady (przedmiotowe też) albo osiągają 
jeszcze inne sukcesy, zachęcamy do informowania nas i nadsyłania zdjęć, abyśmy 
mogli zamieścić je na łamach Informatora Parafialnego. To wielka radość, gdy mo-
żemy dzielić się sukcesami naszych utalentowanych parafian!

Tekst: ks. Alfred Borski     Zdjęcia: Patrycja Habarta

13 i 14.12.2021 w ramach zajęć z konfirmantami obu roczników (grupa starsza ks. Alfre-
da Borskiego i grupa młodsza ks. Krzysztofa Śledzińskiego) odbyły się Wigilijki, w cza-
sie których był czas na śpiewanie kolęd, czytanie Ewangelii Godowej oraz refleksję 
związaną z oczekiwaniem na przyjście Zbawiciela. O udekorowanie stołów i przygoto-
wanie małego „co nieco” zadbała p. kościelna Jolanta Caputa. Wielkie dzięki!!!

Tekst i zdjęcia: ks. Alfred Borski
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 18.12.2021 roku odbył się III. Skoczowski Bieg Ekumeniczny „NoToKaplica”. Bieg, 
którego organizatorem była Parafia Ewangelicko-Augsburska w Skoczowie na star-
cie zgromadził grono biegaczy, którym niestraszne były chłód oraz trudne warunki 
na trasie biegowej. To skoczowskie wydarzenie biegowe rozegrane zostało w kilku 
kategoriach, a na starcie stanęli nie tylko biegacze, ale również miłośnicy Nordic Wal-
king. Wśród zawodników NW, znalazła się sekretarka skoczowskiej parafii pani Be-
ata Pilch, która zajęła miejsce tuż za podium wśród pań pokonujących trasę z kijkami.
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 W czasie biegu prowadzona była zbiórka środków na rehabilitację młodego 
mieszkańca Skoczowa – Franka Mendrocha. Zebrano ostatecznie kwotę 1211,20 zł.
 Uczestników biegu na starcie powitał proboszcz skoczowskiej parafii ks. dr Alfred 
Borski oraz Burmistrz Skoczowa pan Mirosław Sitko, który również wystartował 
wszystkich uczestników biegu. Należy zauważyć, że wszyscy uczestnicy zawodów 
dotarli do mety cali i zdrowi, pomimo bardzo śliskiej trasy. Na mecie na wszystkich 
uczestników zawodów czekały medale, pakiety dla zawodników przygotowane 
w płóciennych torbach podarowanych przez Open Doors Polska, kawa, herbata 
oraz pyszna zupa pomidorowa.
 Przeprowadzanie zawodów byłoby niemożliwe bez zaangażowanie w ich or-
ganizację pana Jana Szczypki, którego bez wątpienia, można nazwać ojcem biegu 
NoToKaplica, a także pana Kornela Rakus, który zadbał o sprawny przebieg zawo-
dów. Organizatorzy biegu dziękują również Ochotniczej Straży Pożarnej ze Sko-
czowa, Policji oraz Straży Miejskiej za zabezpieczenie trasy. Bieg nie mógłby się 
odbyć bez sponsorów, wśród których znaleźli się: Bank Spółdzielczy w Skoczowie, 
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne IMB-Podbeskidzie, Przedsiębiorstwo Robót Inży-
nieryjnych PRINŻ z Cieszyna, Spółka InTech ze Skoczowa.
 Dziękujemy też tym parafianom i wszystkim pozostałym osobom, które wnio-
sły swoją cegiełkę w organizację biegu poświęcając swój cenny czas i swoje siły.

Tekst: ks. Krzysztof Śledziński     Zdjęcia: Jan Chwastek
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Piernikowe Anioły „wsparły” zbiórkę  
na remont organów w Dębowcu

Świąteczne nabożeństwo rodzinne w Pierśćcu

W listopadzie 2021 rozpoczął się wypiek znanych już w na-
szej parafii „Aniołów z adwentowym przesłaniem”. W akcję 
zaangażowane były panie: Jolanta Caputa, Alicja Chwastek, 
Beata Pilch oraz Anna i Iwona Czudek. W tym roku dołączyły 
również panie z Dębowca: Elżbieta Siwiec, Ilona Mięciel i Bo-
gusława Czyż. Lukrowaniem zajęła się pani Ewa Motyka (na 
zdjęciu obok) oraz pani Bugusława Czyż. Ponieważ „pierni-
kowa akcja”  z roku na rok się rozrasta, pan Gustaw Kobiela 
wykonał nieodpłatnie kolejne formy, aby wszystkie chęt-
ne panie mogły się włączyć do wypieku. Łącznie powstało 
117 aniołów, a dochód z ich sprzedaży w wysokości 2.075 zł 
w całości został przekazany na planowany remont organów 
w Dębowcu. W tym roku akcję koordynowała pani Jolanta Caputa. Serdecznie dzię-
kuję wszystkim zaangażowanym w powstanie „naszych” Aniołów, a Wam, Drodzy 
Parafianie, za to, że kolejny raz okazaliście swoją hojność i zechcieliście je kupić. 

Tekst: Agnieszka Borski     Zdjęcie: ks. Alfred Borski

W Pierśćcu rodzinne nabożeństwo bo-
żonarodzeniowe odbyło się 25.12.2021 r. 
O uroczystą oprawę muzyczną kolęd 
zadbali: Jan Stebel, Tomasz Chmiel oraz 
Klaudia i Dawid Barańscy. Pierwszym 
głównym punktem programu (ma się 
rozumieć oprócz kazania) był oczywiście 
występ dzieci pod kierunkiem p. Jolanty 
Chmiel oraz Beaty Ste-
bel. Drugim głównym 
punktem oczywiście były 
paczki... Wszyscy jednak 
najbardziej cieszyli się 
z narodzenia Zbawiciela. 

Tekst i zdjęcia:  
ks. Alfred Borski
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Świąteczne nabożeństwo rodzinne w Skoczowie
 26.12.2021 – w drugim dniu Świąt Bożego Narodzenia w ko-
ściele w Skoczowie odbyło się nabożeństwo rodzinne. Litur-
gia, jak również wspólne kolędowanie były prowadzone przez 
zespół młodzieży. Współcześnie brzmiące pieśni zachęcały do 
włączania się do śpiewu licznie zebranych uczestników, wśród 
których było sporo dzieci.
 W początkowej części nabożeństwa wystąpił chórek 
Nadzieja, pod dyr. Doroty Podżorskiej, który na wypraco-
wanym już poziomie wykonał dwie pieśni.  Po liturgii mło-
dzieżowej wystąpiły dzieci ze szkółki niedzielnej (obie gru-
py), które przy akompaniamencie gitary, zaśpiewały kolędę 
„Przybieżeli do Betlejem”, a dzieci z młodszej grupy recyto-
wały świąteczne wierszyki.
 Nietypowe było również rozważanie Słowa Bożego. Tym 
razem ks. prob. Alfred Borski wprowadził do tematu zauwa-
żając, że najlepiej jest usłyszeć jakąś historię od naocznego 
świadka. Wtedy, ku wielkiemu zaskoczeniu, w kościele pojawił 
się właśnie taki naoczny świadek wydarzeń w Betlejem – pa-
sterz Szlomo, który w bardzo obrazowy i pełen emocji sposób 
opowiedział, co się tam przed ponad 2000 lat wydarzyło.
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 Dla pasterzy narodzenie Chrystusa stało się tak 
ważnym przeżyciem, że postanowili przekazywać 
tę dobrą wieść wszystkim napotkanym ludziom, co 
również my – współcześni chrześcijanie – bez wzglę-
du na wiek, powinniśmy czynić.
 Pod koniec nabożeństwa wystąpiła również grupa 
dzieci, które dodatkowo uczestniczyły w próbach pro-
wadzonych przez ks. Proboszcza, by wyćwiczyć znaną 
piosenkę zespołu „Arka Noego”: „Nie boję się”.
 Podsumowując akcję „Adwent 2021” (w ramach 
której dzieci zbierały naklejki na specjalnie przygoto-
wanych kartonikach) spośród dzieci, które w czasie 
adwentu były na 3 lub 4 szkółkach niedzielnych roz-
losowano 5 bonów o wartości 100 zł stanowiących 
przedpłatę na obóz w Międzywodziu latem 2022 r.
 Wszystkie dzieci, które uczęszczają na szkółki 
otrzymały prezenty – w papierowych (=ekologicz-
nych) torebkach. W Skoczowie było ich 95, zaś w trzech naszych filiałach – 71.
 Warto chodzić na szkółki. Czynimy tak nie dla prezentów. Tam uczymy się 
o Panu Bogu, który jest naszym Ojcem. Kolejna szkółeczka już 2 stycznia – w Sko-
czowie i Pierśćcu rozpoczynamy w kościele od zapalenia latarni i otrzymania bło-
gosławieństwa – ten nowy zwyczaj bardzo spodobał się dzieciom i rodzicom, dla-
tego postanowiliśmy go kontynuować nawet po zakończeniu czasu Adwentu.
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 Dziękujemy wszystkim oso-
bom, które włączyły się do przy-
gotowania naszego rodzinnego 
nabożeństwa. Serdeczne Bóg 
zapłać przekazujemy również  
darczyńcom, którzy przekazali 
pieniądze na zakup świątecznych 
prezentów dla dzieci.

Tekst: Agnieszka Borski      
Zdjęcia: Jan Chwastek

Wieści 
Chórowe

Chórowy „przekładaniec”
 Czas szybko mija, a każdy dzień przynosi nam „nowe” - nowe doświadczenia, 
nowe radości, nowe wspomnienia. Ostatnie dwa lata obfitowały w wiele sytuacji 
wobec których stawaliśmy po raz pierwszy i nie wiedzieliśmy jak się zachować, 
co zrobić. Nowa choroba, która zdominowała życie na całym świecie, odcisnęła 
również piętno na naszym chórowym życiu. Wprowadzane przez rząd i luzowane 
obostrzenia nie pozwalały na systematyczną pracę. Mimo to od połowy sierpnia 
2021 roku w miarę regularnie spotykaliśmy się na próbach, aby móc według  po-
trzeb służyć w parafii pieśnią podczas uroczystości i okazjonalnych wydarzeń.
 Pierwszą taką okazją było pożegnanie 29 sierpnia wikariusza ks. Piotra Ucińskiego 
(IP 142, s. 23), a już tydzień później, 5 września, towarzyszyliśmy grupie konfirmantów, 
w tym ważnym dla nich dniu (IP 142, s. 28), „śpiewająco” składając im życzenia Bożego 
błogosławieństwa. Wrzesień był także czasem na wspólne poznawanie zakątków Dol-
nego Śląska, historii dolnośląskich ewangelickich parafii i parafian. Dwudniowa wyciecz-
ka umożliwiła nam spojrzeć pod innym kątem na życie w diasporze: ujrzeć trudności z ja-
kimi muszą się borykać, a także dostrzec pozytywy z tego faktu wynikające (IP 142, s. 32). 
Październik to Dziękczynne Święto Żniw (str. 43) w pierwszą niedzielę miesiąca, służba 
pieśnią i powrót po rocznej przerwie do organizacji żniwnych stołów i częstowania chle-
bem z masłem i miodem oraz owocami. Natomiast w następną niedzielę, 10 październi-
ka, uczestniczenie w pamiątce poświęcenia kościoła w Pierśćcu (str. 47). 31 października, 
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w Pamiątkę Reformacji, służymy nie tylko pieśnią podczas niedzielnego nabożeństwa 
(str. 52), ale również odczytujemy wybrane reformacyjne tezy.
 Z początkiem listopada ma miejsce pierwsza po przerwie próba chóru męskie-
go „Gloria”. Od 9 listopada panowie systematycznie ćwiczą co wtorek. Natomiast 
11 listopada w godzinach dopołudniowych wzięliśmy udział w uroczystym nabożeń-
stwie z okazji Święta Odzyskania Niepodległości (str. 55). Wspólnie z duchownymi 
kościołów ewangelickiego i katolickiego, przedstawicielami samorządu i zgroma-
dzonymi parafianami dziękowaliśmy Panu Bogu za możliwość życia w wolnym kraju.
 Wraz z nastaniem czasu adwentu przygotowywaliśmy się do przeżywania pa-
miątki narodzin Pana Jezusa. Wszelkie zabiegi obejmowały nie tylko aspekt mate-
rialny, higieniczny, ale przede wszystkim duchowy, a sfera duchowa to głównie 
wspólne przeżywanie społeczności Stołu Pańskiego. 28 listopada podczas nabo-
żeństwa dla starszych zboru „Gloria” służy pieśnią (str. 58).
 Święta Bożego Narodzenia to dla chórzystów głównie służba kolędowa w wi-
gilijny wieczór. W nastrojowym blasku choinkowych światełek popłynęły słowa 
kolędy: „Ta święta noc, gdy gwiazdy tak się skrzyły, to narodzenia Pańskiego jest 
noc. Świat w grzechu grzązł, bo powstać nie miał siły, aż przyszedł Pan i okazał 
Swą moc. Nadzieja nowa światu z Nieba dana, przez mroki nowa Jutrznia blaski 
śle. Schyl czoło swe i padnij na kolana, bo nocy tej Zbawiciel zrodził się.”.
 I tak, dzięki Bożej, łasce dotrwaliśmy do końca 2021, a Nowy Rok, 2022, roz-
poczęliśmy podczas nabożeństwa pieśnią, prosząc naszego niebiańskiego Ojca 
o prowadzenie i opiekę na nadchodzące dni.
 „Gwiazdo świeć, kolędo leć...” i kolęda w Święto Epifanii poleciała pod sklepie-
nie kościoła św. Trójcy w Skoczowie (relacja w następnym numerze IP). Po rocznej 
przerwie sympatycy chóralnego śpiewu mieli okazję posłuchać kolęd i pastorałek, 
tych popularnych i mniej znanych, w wykonaniu nie tylko zespołów i chórów na-
szej parafii, ale także zaproszonych gości z Bażanowic pod kierunkiem diakon Jo-
anny Sikora.  Wszyscy zebrani mogli dołączyć się do chórowej braci we wspólnej 
kolędzie „Bóg się rodzi”, a przysłowiową wisienka na torcie kolędowania była wy-
konana przez gości, zespół „Dla Niego” oraz „Glorię” kolęda „Ta święta noc”.
 Niedziela dziewiątego stycznia była w naszej parafii dość nietypowa. W tym dniu 
miało miejsce nagrywanie nabożeństwa dla TVP Kultura. Zaangażowanych w reali-
zację tego przedsięwzięcia było wiele osób, m.in. chórzyści „Glorii” (str. 7-10).
 16.01.2021, po rocznej przerwie, „Gloria” spotkała się na dorocznej „Gwiazdce”. 
W miłej atmosferze, przy wspólnym kolędowaniu, przyjacielskich rozmowach, 
czas szybko mijał. 
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 24.01.2021 to dzień, w którym chórzyści podsumowali minione dwa lata. Pod-
czas zebrania sprawozdawczego był czas na refleksję, rozliczenia się z minionym 
okresem, a także planowania nadchodzących dni, tygodni i miesięcy. 
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 Wówczas też, ze względu na nasilenie zachorowań, podjęto decyzję o przerwie 
w próbach. Miała ona obowiązywać do 13 lutego. W tym dniu podczas nabożeństwa 
wspominaliśmy po roku i sześciu tygodniach naszego kolegę, śp. Andrzeja Kaspera. 
Panowie zaśpiewali „Ujmij mą dłoń”, natomiast „Gloria” mieszana wykonała ulu-
bioną pieśń zmarłego: „Śpiew jest nam życiem, naszą melodią. Pieśń jest miłością 
co w sercu tkwi. Śpiew jest nadzieją, śpiew jest pokojem, niech w niebo wzlata po 
wszystkie dni. Śpiew jest przeżyciem, przynosi radość, śpiew łączy ludzi, wnika do 
serc. Wlewa nadzieję na życie w pokoju. Pobłogosławić, nam Panie chciej.”
 I tak wspominając to, co było, minęło oraz patrząc z nadzieją w przyszłość pro-
simy naszego Niebiańskiego Ojca słowami: „Pobłogosław nas na nowe dni , na te 
znane i nieznane, co nas czeka – tego nie wie nikt, czy nie wrócą troski te niechcia-
ne. Pobłogosław Panie nas w ten czas, Twoją mocą wesprzyj nas.”

Tekst: Aniela Fender     Zdjęcia: Jan Chwastek

Kącik
dla dzieci

 Jedną z najcenniejszych rzeczy (dla nas jako młodzieży) 
jest przybliżanie do Królestwa Bożego młodszych od nas. 
Staramy się, co jakiś czas, organizować (wraz z pomocą 
parafii) różnego rodzaju wydarzenia dla dzieciaków, któ-
re poprzez drobne rzeczy będą mogły zacząć zauważać 
wielkiego Boga. 
 Gdy Justyna podzieliła się z nami pomysłem na Dobra-
nockę, chórem stwierdziliśmy, że jest to świetny pomysł. Do 

„Dobranocka” na parafii
19-20.11.2021
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problemu znaleźli schowaną wolontariuszkę ze skarbem) 
czy na porannym śpiewaniu i zabawach. Wydaje mi się, że 
oprócz ważnych wartości, o których uczyliśmy się na lek-
cji, dzieci najbardziej z Dobranocki zapamiętały całkowicie 
bezpieczne, ale spektakularne, eksperymenty chemiczne. 
Samopompujący się balon, kolorowa tęcza czy chociażby 
wulkan, okazały się strzałem w dziesiątkę. 
 Jeszcze jedną super sprawą, dla małych odkrywców, były 
warsztaty kulinarne, na których samodzielnie przygotowy-
wali sobie kolację czy śniadanie (oczywiście z naszą drobną 
pomocą). W nocy dzieci nie sprawiały większych kłopotów 
i bez żadnych problemów, poszły spać.
 My, wolontariusze, byliśmy bardzo zadowoleni z tego, 
jak wyszła cała Dobranocka i zdradzę, że już po naszych gło-
wach, chodzą myśli związane z następnymi edycjami. Dla-
czego? Bo ogromną radość sprawia nam budowanie Kościo-
ła Chrystusa, wraz z takimi szkrabami.

Tekst: Milena Dębinny     Zdjęcia: Archiwum młodzieży

Inauguracja adwentowych szkółek niedzielnych
 W pierwszą niedzielę Adwentu szkółki niedzielne w Skoczowie, Dębowcu 
i Pierśćcu rozpoczynały się w kościele, gdzie po zaśpiewaniu pierwszej pieśni dzie-
ci otrzymały zapalone latarenki, z którymi udały się do sal parafialnych.

pomocy zgłosiło się około 17 osób i wszyscy czuliśmy, że będzie to dla dzieci nieza-
pomniany czas. Nikt z nas się nie mylił. 
 Dzieciaki super bawiły się na lekcji biblijnej (na której uczyły się o przebaczaniu), 
na podchodach (grze, w której dzięki pochowanym kopertom z zadaniami, bez 

 Akcję zapraszania na adwentowe szkółki nie-
dzielne w naszej Parafii rozpoczęto już kilka tygodni 
wcześniej. W tym celu opracowano i w drukarni wy-
drukowano specjalne zaproszenia (500 szt.), które 
były rozdawane po nabożeństwach, na szkółkach 
niedzielnych oraz w szkołach – przez katechetów. 
W ten sposób chcieliśmy dotrzeć do ok. 270 naszych 
dzieci w wieku od 5-12 lat.
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Na zaproszeniu m.in. 
znalazł się wierszyk 

napisany przez pastorową 
Agnieszkę Borski:

Do kościoła przyjdź w niedzielę,
tam są Twoi przyjaciele,

latarenkę zapalimy
i na szkółkę podążymy.

Tam uczymy się o Bogu,
który naszym Ojcem jest.

On najbardziej Cię ukochał,
Czy Ty Jego kochasz też?

Przyjdź w niedzielę,
warto być!

Nie siedź w domu,
bo to wstyd!

 Ogółem z zaproszeń w tą niedzielę skorzystało 
111 dzieci, z czego: aż 68 w Skoczowie, 34 w Dębow-
cu i 9 w Pierśćcu. W tej liczbie były oczywiście dzieci, 
które wcześniej chodziły już na szkółki. Były jednak też 
i takie, dla których takie nabożeństwa dla dzieci były 
całkiem nowym doświadczeniem.
 W Dębowcu już od jakiegoś czasu utrzymuje się 
dosyć wysoka liczba uczestników. Tutaj tylko czwór-
ka dzieci była na szkółce po raz pierwszy. W Skoczo-
wie takich dzieci było o wiele więcej. Tu wzrost liczby 
uczestników w porównaniu z ostatnimi kilkoma mie-
siącami był bardzo duży – ok. 350%.
 Na szkółkach każde dziecko otrzymało kartonik, 
na którym w każdą niedzielę Adwentu były dokleja-
ne kolejne fragmenty wieńca adwentowego z kolej-
nymi świecami. Dzieci, które uzbierały przynajmniej 
3 świece, otrzymały w czasie nabożeństwa rodzin-
nego w drugie święto Bożego Narodzenia (26.12.) 
prezent. Kartoniki tych dzieci, które miały naklejony 
cały wieniec adwentowy, wzięły udział w losowa-
niu pięciu nagród pieniężnych w wysokości 100 zło-
tych, które będą do wykorzystania w czasie obozu 
dla dzieci w Międzywodziu, który ma się odbyć od 
26.07. – 5.08.2022 roku.
 Bardzo dziękujemy 
wszystkim nauczającym 
szkółek niedzielnych za 
przygotowanie cieka-
wego programu. Rów-
nież bardzo serdecznie 
dziękujemy wszystkim 
rodzicom i dzieciom, 
które odpowiedziały 
na nasze zaproszenie. 
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 Najważniejsze jednak jest to, żeby na różne sposoby zachęcać dzieci do udziału 
w szkółkach niedzielnych. Zachęca nas do tego apostoł Paweł, który w Liście do 
Filipian napisał, że chodzi o to, żeby „wszelkimi sposobami Chrystus był zwiasto-
wany” (Flp 1,18). Szkółka niedzielna to dobre miejsce, by poznawać najlepszego 
Przyjaciela wszystkich dzieci – Pana Jezusa. Na niego oczekujemy. Jego witaliśmy 
w czasie minionych Świąt. Na Niego chcemy wskazywać naszym dzieciom, bo 
wszyscy chcemy z Nim kroczyć przez życie. Tekst: ks. Alfred Borski

Zdjęcia: ks. Alfred Borski i Wiesław Kędzior

 15.01.2022 w sali parafialnej w Dębowcu odbyło się Zimowe Spotkanie Rodzinne. 
Uczestnikami spotkania byli rodzice z dziećmi z Simoradza i Dębowca, a jego celem było 
m.in. zachęcenie do aktywnego udziału w życiu parafialnym i nawiązanie z nimi bliższej 
relacji. Głównym punktem programu była prezentacja muzycznej opowieści o mocy 
wielkiej przyjaźni, którą przygotowali nasi parafianie: p. Anastazja Krehut z córką Zosią 
(pianino, flet poprzeczny) oraz p. Wiesław Kędzior z córką Otylką (recytacja). Przedsta-

Zimowe Spotkanie Rodzinne w Dębowcu
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wili oni historię podróży dziewczynki Luny, która grą na flecie rozweselała i zmieniała 
napotkane na drodze zwierzątka. W chwili, kiedy to Luna potrzebowała pomocy, nowi 
przyjaciele zaoferowali swe wsparcie ratując ją i odnajdując jej flet.
 Ta muzyczna opowieść jest potwierdzeniem prawd, które odnajdujemy na kar-
tach biblii, że warto być dla siebie dobrym, serdecznym i pomocnym. Pan Bóg nas 
bardzo ukochał i uczy nas, abyśmy tą miłością dzielili się z innymi ludźmi. Wtedy 
też świat wokół nas z pewnością  będzie piękniejszy. Forma przedstawienia była 
rodzajem edukacji dzieci poprzez muzykę.
 Po opowieści był czas na wspólny śpiew z akompaniamentem gitary ks. Pro-
boszcza. Następnie dzieci wzięły udział w quizie biblijnym przygotowanym przez 
p. Rajmunda Raszyka. W tym czasie rodzice udali się do innej sali, gdzie mogli poroz-
mawiać na temat problemów z wychowaniem dzieci i zagrożeń, jakie niesie współ-
czesny świat. Rodzice usłyszeli słowa zachęty do codziennej modlitwy o dzieci.
 W ostatniej części spotkania posłuchaliśmy prelekcji mistrza pszczelarstwa 
p. Henryka Widlarza, który w ciekawy sposób opowiedział nam o życiu pszczół 
i powstawaniu miodu. Wprawdzie najmłodsze dzieci nie wytrwały do końca poka-
zu, ale te starsze mogły własnoręcznie zrobić świece z wosku pszczelego i wygrać 
nagrody w „pszczelim mini – konkursie”.
 Pomysł spotkania powstał w mojej głowie, natomiast jego realizację wsparł 
prowadzący szkółki w Simoradzu (i zarazem kurator Filiału), p. Rajmund Raszyk, 
kurator Filiału w Dębowcu, p. Roman Kłoda i wszystkie aktywnie uczestniczące w 
programie osoby. Dziękuję im bardzo serdecznie za pomoc. Dziękuję rodzicom za 
udział i przyniesienie ciast oraz kanapek. Szczególne podziękowania kieruję  do 
ks. Krzysztofa Śledzińskiego, państwa Bogusławy i Czesława Czyżów i pozostałych  
pomagających osób. To był dobry i błogosławiony czas!

Tekst: Agnieszka Borski     Zdjęcia: Wiesław Kędzior, ks. Alfred Borski
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Głos ma
młodzież

Przygotowanie „Prezentów pod choinkę”

Wyjazd pokonfirmacyjny do Zawoi

„Zainspirowani działalnością organizacji chrześci-
jańskich Samaritan’s Purse w USA oraz Geschen-
ke der Hoffnung e.V. w Niemczech, Centrum Misji 
i Ewangelizacji oraz Diakonia Kościoła w 2001 r. po 
raz pierwszy w Polsce zainicjowały akcję „Prezent pod choinkę”. Akcja polega na przy-
gotowywaniu przez dzieci, młodzież i osoby dorosłe prezentów w pudełkach po butach. 
Podarunki trafiają do potrzebujących naszego wsparcia dzieci i młodzieży na Ukrainie, 
Białorusi i w Rumunii, a także do dzieci uchodźców” (www.diakonia.org.pl).
 W listopadzie 2021 r. akcja ta finalizowana była już po raz dwudziesty. Do akcji 
tej włączyli się również nasi parafianie, którzy przygotowali 280 paczek. Zanim do-
tarły do CME w Dzięgielowie, nasza młodzież (też już tradycyjnie) wszystkie paczki 
przejrzała (sprawdzenie, czy nie ma w nich rzeczy niedozwolonych lub przeter-
minowanych) i przygotowała do wysyłki. Niby taka niewiele absorbująca praca, 
a jednak kilka osób musiało na nią poświęcić ładnych kilka godzin. Dziękujemy!

Tekst i zdjęcia: ks. Alfred Borski

 W pierwszy weekend grudnia tj. 3-5.12.2021 br. pojechaliśmy wraz z ks. Bog-
danem Wawrzeczko na trzydniowy wyjazd do Zawoi, gdzie spędziliśmy wspólnie 
przyjemny czas. W dzień przyjazdu,  oprócz wybornego jedzenia i ładnych wi-
doków za oknem, mogliśmy także cieszyć się z dobrego czasu z Panem Bogiem 
podczas śpiewania piosenek ku jego chwale. Sobotni poranek przeżywaliśmy ze 
Słowem Bożym, gdy w kilku osobowych grupkach omawialiśmy jedną z historii 
z życia Abrahama. Następnie, mimo niskich temperatur, wybraliśmy się na spacer, 
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by zwiedzić okolice i popatrzeć na zaśnieżony szczyt 
Babiej Góry. Popołudnie i wieczór przeznaczyliśmy na 
granie w gry planszowe, taniec i grę terenową po ciem-
ku, gdzie jednym z zadań było wykonanie sukienki z rze-
czy znalezionych w lesie. Nasz wyjazd zakończyliśmy 
niedzielnym nabożeństwem, podczas którego przystą-
piliśmy także do Komunii Świętej. Całe trzy dni, mimo 
że minęły bardzo szybko, będziemy wspominać bardzo 

 „Idź! Ogłoś to po górach, wszystkim dolinom 
ogłoś rad. Idź! Ogłoś to po górach, że Zbawca przy-
szedł na świat.” Tak brzmi fragment kolędy, którą 
rozpoczęliśmy tegoroczną Gwiazdkę Młodzieżową.
 Postanowiłam, że od niego zacznę relację z tego 
wydarzenia, gdyż pięknie pokazuje, co jest naszym 
głównym zadaniem na te święta, jak i na co dzień. 
Głoszenie Ewangelii, głoszenie tej cudownej wiado-
mości, jaką są narodziny Chrystusa Pana. Głoszenie to zadanie, które każdy chrze-
ścijanin powinien wykonywać. My (młodzieżówka) staramy się to robić dla większej 
ilości osób chociażby przez, prawie coroczne, organizowanie Gwiazdki.
 Hasłem przewodnim minionego eventu był werset z Ewangelii Jana 1,14: „A sło-
wo stało się ciałem, które zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, 
chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.” Milena Ca-

dobrze i mamy nadzieję, że będzie więcej okazji na takie spędzenie ze sobą czasu.
Tekst: Oliwia Hławiczka     Zdjęcia: Mateusz Sikora
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puta i ja (organizatorki i konferansjerki wydarzenia) mówiłyśmy o tym, jak bardzo 
istotne powinno być ciało dla chrześcijan. Jest ono przecież symbolem tego, że Je-
zus zszedł na ziemię jako człowiek, jest symbolem Bożej miłości, pojednania oraz 
obietnicy. Lecz przede wszystkim jest ciałem, w które każdy z nas wbił gwoździe 
i wbija je codziennie, przez popełnianie ogromnej ilości grzechów.
 Nasz tegoroczny mówca – ks. Robert Augustyn (proboszcz PEA w Białej) – opo-
wiadał o tym, że wszystko, co wypowiadamy (każde słowo) w jakiś sposób (nega-
tywny lub pozytywny) trafia do drugiego człowieka i w nim przemienia się w ciało.
 Kilka zdań od siebie powiedział nam również ks. Alfred Borski, który kończąc 
swoją wypowiedź, złożył życzenia i pomodlił się. Cały wieczór uświetniło świątecz-
ne uwielbienie poprowadzone przez zespół oraz gra przygotowana przez Anetę 
Rokowską i Szymona Grenia, dzięki którym uśmialiśmy się do łez.
 Na Gwiazdce nie zabrakło przepysznego jedzenia, które zadeklarowali się przy-
nieść nasi goście, a przepięknie przygotowały i podały je Ania Kocaj, Ola Wojtek oraz 
Julia Raszka. Nie mogę nie wspomnieć o wspaniale udekorowanej sali, której wystrój 
zawdzięczamy Wiktorii Lejtyman, Martynie Hósar oraz Weronice Frydzie. Za całą 
strefę związaną z nagłośnieniem i multimediami odpowiadali Mateusz Kucz, Kamil 
Sudoł, Bartek Godawski wraz z pomocą Mateusza Pszczółki oraz Mateusz Sikora, 
który dodatkowo nagrywał wydarzenie. Także jemu oraz Zuzi Macurze zawdzięcza-
my wykonywanie zdjęć podczas minionego wieczoru. Naszą mentorką i wsparciem 
przez te czteromiesięczne przygotowania była Justyna Godawska, która dzieliła się 
z nami wieloma cennymi wskazówkami i bardzo nam pomagała.
 Wszystkim zaangażowanym (tym wymienionym i niewymienionym) dzięku-
jemy za ogromną pomoc. Oczywiście jesteśmy też niesamowicie wdzięczne na-
szemu Ojcu, który pozwolił aby tegoroczna Gwiazdka, mająca miejsce w Ośrodku 
H2O w Kiczycach, dnia 18.12.2021 r., mogła się odbyć. To niesamowite, ile błogosła-
wieństw otrzymałyśmy od Niego podczas organizacji tego wydarzenia.

Tekst: Milena Dębinny     Zdjęcia: Zuzanna Macura i Mateusz Sikora
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2. miejsce: 
Krzysztof Caputa

Pierściec

1. miejsce:
Klaudia Kaleta

Wielka Brytania

6. miejsce: 
Dawid Podżorski

Skoczów

5. miejsce: 
ks. Marcin Podżorski

Wisła Jawornik

4. miejsce:
Daniel Borski

Lippstadt (Niemcy)

2. miejsce:
ks. Mateusz Mendroch

Cieszyn

Zwycięzcy aplikacji „Typuj z nami”

Nagrodami były piłki nożne podpisane przez 
ubiegłorocznego mistrza świata w skokach 
narciarskich Piotra Żyłę – o co postarał się 

nasz dobry przyjaciel ks. Jan Byrt z Salmopola.

 Od 11.06.–11.07.2021 odbywały się Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2020 (ter-
min przesunięty z powodu pandemii). Na tę okoliczność ks. Alfred Borski wykonał 
aplikację internetową do typowania wyników tych mistrzostw, która dedykowana 
była specjalnie dla członków naszego Kościoła. Po zarejestrowaniu się, które mu-
siało nastąpić za pośrednictwem parafialnych koordynatorów, każdy został przy-
pisany swojej parafii i diecezji, a osoby mieszkające za granicą wg życzenia. W kla-
syfikacji generalnej (wszyscy uczestnicy + typowanie „Gole” i „Mecze”) pierwsze 
sześć miejsc zdobyli (drugie miejsce ex aequo): 
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Zapisano
w Księgach
metrykalnych

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

 24.10.2021 Skoczów Mikołaj Jakub Szkutek Wapienica
 7.11.2021 Skoczów Liwia Maria Krawiec Harbutowice
 7.11.2021 Skoczów Maja Daniela Sikora Skoczów
 7.11.2021 Skoczów Eliza Oliwia Stężowska Delft (Holandia) 
 14.11.2021 Skoczów Armin Robert Szotek Iskrzyczyn
 21.11.2021 Skoczów Filip Szczurek Skoczów
 12.12.2021 Skoczów Oliwia Marta Berek Skoczów
 12.12.2021 Simoradz Antonina Anna Górniok Simoradz
 30.12.2021 Skoczów Oliwier Szworc Pogórze
 23.01.2022 Skoczów Karol Dawid Kawulok Wilamowice
 30.01.2022 Skoczów Jakub Andrzej Brachaczek Międzyświeć
 6.02.2022 Skoczów Zofia Ojczyk Skoczów

Pogrzeby:
Data śmierci  Imię i nazwisko Lat / Dni Miejsce zamieszkania

 19.10.2021 Ferdynand Broda 51 / 18839 Wiślica
 24.10.2021 Jan Chwastek 80 / 29439 Łączka
 1.11.2021 Jan Boruta 82 / 29922 Pogórze
 19.11.2021 Gustaw Drozd 85 / 31369 Dębowiec
 21.11.2021 Andrzej Raszka 71 / 25975 Skoczów
 30.11.2021 Jerzy Bobek 61 / 22511 Skoczów 
 4.12.2021 Stanisław Sikora 84 / 30748 Skoczów
 6.12.2021 Hildegarda Ferek 80 / 29340 Skoczów

Antonina Górniok Armin Robert Szotek Oliwier Szworc

Jezus: „Pozwól-
cie dzieciom przy-
chodzić do mnie 
i nie zabraniajcie 

im, albowiem 
takich jest Króle-

stwo Boże”.
Ew. Marka 10,14 
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 11.12.2021 Emilia Mieńciel 69 / 25494 Harbutowice
 18.12.2021 Jan Brudny 71 / 26130 Dębowiec
 20.12.2021 Ludwik Macura 89 / 32695 Kiczyce
 22.12.2021 Henryka Ohirko 65 / 24046 Skoczów
 24.12.2021 Danuta Borecka 69 / 25289 Pogórze
 25.12.2021 Krzysztof Borys 67 / 24803 Międzyświeć
 2.01.2022 Hermina Bażanowska 82 / 29645 Skoczów
 5.01.2022 Zbigniew Nikiel 73 / 26641 Skoczów
 13.01.2022 Wilhelm Macura 84 / 30555 Pogórze
 27.01.2022 Anna Ferfecka 96 / 34898 Skoczów
 28.01.2022 Władysław Kostka 63 / 22821 Pogórze
 1.02.2022 Elżbieta Makula 89 / 32389 Skoczów
 2.02.2022 Wacław Micza 59 / 21504 Wilamowice
 3.02.2022 Marta Kolarczyk 82 / 29779 Skoczów

Śp. Jerzy (Oskar) Malik
14.06.1938 – 12.10.2021

 Wspomnienia są specyficzną funkcją odtwarzania w naszych 
myślach pewnych zdarzeń czy przeżyć, które miały miejsce w na-
szej dalszej czy bliższej przeszłości. Tym razem chcemy wspo-
mnieć śp. Jerzego (Oskara) Malika człowieka, który swoim ży-
ciem wpisał się w historyczne karty skoczowskiej Gminy, Śląska 
Cieszyńskiego oraz naszej parafii.
 Śp. Jerzy Malik, zmarł po krótkiej chorobie w dniu 12.10.2021 
w Śląskim Szpitalu w Cieszynie, a którego żegnaliśmy w sko-
czowskim kościele Św. Trójcy w dniu 16.10.2021 roku. Urodził się 
w dniu 14.06.1938 roku w Skoczowie, z którym właściwie związał 
swoje całe życie. W miejscowym kościele ewangelickim został 
ochrzczony, konfirmowany i tu pozostał wiernym parafianinem 
do kresu swojego życia. Od najmłodszych lat wraz z rodzeń-
stwem wychowywał się w trudnych czasach wojennych i powo-
jennych. Wychowywany w duchu wiary i obowiązkowości pracy 
oraz pomocy rodzicom, zdołał ukończyć znane z wysokiego po-
ziomu nauki Technikum Mechaniczno-Elektryczne w Cieszynie. 
Ciekawy świata i nowości, interesował się różnymi dziedzinami 
życia, a w szczególności mechaniką, automatyką oraz dodatko-
wo sportem. Jako ambitny młodzieniec miał już osiągnięcia kon-
strukcyjno-racjonalizatorskie, zaś w sporcie osiągał już sukcesy 
np. Mistrzostwo Śląska w slalomie. Swoje sukcesy osiągał też 
jako piłkarz, a później jako trener piłkarski w Beskidzie Skoczów, 

W S P O M N I e N I e
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czy(Stali) Piasta Cieszyn. Z pasją zajmował się także ogrodnictwem, którego tajniki 
przekazał mu ojciec, a które praktykował do końca swoich dni. 
    Po odbyciu obowiązkowej służby wojskowej, pracę zawodową kontynuował 
w Skoczowskich Zakładach Metalowych „Rolsprzęt” (Molin), w RBDiM w Skoczo-
wie oraz w Dromex w Bielsku na odpowiedzialnych stanowiskach kierowniczych. 
Jako propagator czynnego wypoczynku przez rekreację i sport miał również 
osiągnięcia w realizacji i skonstruowaniu pierwszego w Polsce skiboba wyczyno-
wego. Oprócz sukcesów narciarskich, właśnie w sporcie skibobowym zdobywał 
kilkukrotnie tytuł Mistrza Polski i Świata. Przez długie lata pełnił funkcję prezesa 
Polskiego Związku Skibobowego i był również organizatorem wielu imprez maso-
wych, w tym dwukrotnie Mistrzostw Świata w Skibobach w Wiśle. 
     Nie sposób opisać wszystkie dokonania czy osiągnięcia Zmarłego, bo był oso-
bą nietuzinkową, znaną w środowisku Skoczowa i nie tylko. Był pracowitym, 
obowiązkowym człowiekiem, zwolennikiem gospodarnego zarządzania. W życio-
wej ścieżce pilnie i zgodnie wspierała Zmarłego żona Eugenia z d. Orawska, któ-
rą poznał w skoczowskim ewangelickim chórze, chociaż sam nigdy nie był jego 
członkiem, ale wiernym sympatykiem. Z żoną przeżył 56 lat (zmarła w 2017 roku), 
tworząc parę małżeńską uzupełniającą się w swoich szerokich zainteresowaniach, 
nie tylko sprawami społecznymi czy sportowo-rekreacyjnymi, ale i tymi zwykłymi, 
rodzinnymi, gospodarczymi zakładając własną rodzinną firmę. Po osiągnięciu wie-
ku emerytalnego firmę przekazali swojemu synowi i córce, którzy z własnymi już 
rodzinami kontynuują dalszy trud prowadzenia firmy.
    Śp. Jerzy Malik z pasją interesował się też sprawami urbanistycznymi i bytowymi 
mieszkańców rodzinnego miasta Skoczowa, dlatego w wyniku wyborów samorządo-
wych został wybrany w 1998 roku na stanowisko burmistrza Skoczowa, które piasto-

Ceremonie wręczenia medali w czasie Mistrzostw Świata w skibobach
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wał do 2006 roku, czyli przez dwie kadencje. W latach 
2006-2018 został wybrany członkiem Zarządu Powiatu 
Cieszyńskiego, a ostatnio pełnił funkcję radnego VIII 
kadencji Rady Miejskiej Skoczowa. W uznaniu zasług 
otrzymał wiele odznaczeń państwowych, sportowych, 
a w 2006 roku bardzo prestiżowe odznaczenie na Śląsku 
Cieszyńskim „Laur Srebrnej Cieszynianki”.
 Uroczystość pożegnalną, która zgromadziła wiel-
ką rzeszę uczestników, prowadził skoczowski pro-
boszcz ks. dr Alfred Borski, śpiewały chóry „Gloria” 
p/d Bolesława Nogi . Na zakończenie słowa pożegna-
nia wypowiedzieli przewodniczący Rady Powiatu Cie-
szyńskiego Stanisław Kubicius, burmistrz Skoczowa Mirosław Sitko oraz biskup 
Diecezji Cieszyńskiej ks. dr Adrian Korczago, którzy podkreślali zasługi Zmarłego 
nie tylko w zakresie pracy samorządowej, sportowej etc., ale współzależność wia-
ry w Boga, z wymogami pełnionej służby administracyjnej i środowiskowej.
 Śp. Jerzy Malik spoczął w grobie rodzinnym, obok rodziców i żony Eugenii na 
ewangelickim cmentarzu w Skoczowie. Uroczystość na cmentarzu zakończono 
modlitwą i wspólną pieśnią zwaną także hymnem okolicznościowym Śląska Cie-
szyńskiego … „Ojcowski dom to istny raj dar Ojca niebieskiego, chociażbyś prze-
szedł cały świat, nie znajdziesz piękniejszego”, która w swej treści zawiera nie-
rozerwalne powiązanie losów życia człowieka z wiarą w Boga. Słowa te niechaj 
tkwią w ludzkich sercach, a życie będzie lepsze, zgodniejsze i szczęśliwsze, aż do 
chwili nieuchronnego naszego odejścia. 

Tekst: WalOr     Zdjęcia: archiwum rodzinne
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A
B = ks. dr Alfred Borski, BW

 = ks. Bogdan W
aw

rzeczko, KS = ks. Krzysztof Śledziński
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