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Spotkanie 
ze Słowem 
Bożym

	 Jaki	będzie	nowy	rok?	Co	nam	przyniesie?	Z	jakimi	doświadczeniami,	problema-
mi	będziemy	musieli	się	zmierzyć?	Te	i	wiele	 innych	pytań	stawiamy	sobie,	kiedy	
wkraczamy	w	kolejny	rok.
	 Skąd	mamy	czerpać	siły,	żebyśmy	mogli	podołać	temu,	co	przyniesie	nam	rok,	
na	progu	którego	jesteśmy?	Gdzie	znaleźć	radę	i	mądrość	na	każdy	dzień?	By	zna-
leźć	odpowiedzi	na	powyższe	pytania	sięgnijmy	po	Księgę	nad	księgami,	po	Biblię.
W	Starym	Testamencie,	od	Drugiej	do	Piątej	Księgi	Mojżeszowej,	odnaleźć	może-
my	opis	wydarzeń	mówiących	o	wyjściu	narodu	izraelskiego	z	ziemi	egipskiej	pod	
przywództwem	Mojżesza.	Po	wyjściu	z	Egiptu	i	po	zawarciu	przymierza	z	Bogiem	
pod	górą	Synaj	Izrael	podążał	w	kierunku	Ziemi	Obiecanej,	Kanaanu,	jednak	Moj-
żeszowi,	słudze	Bożemu,	nie	dane	było	tam	wejść.	
	 Po	śmierci	Mojżesza	na	czele	Izraela	stanął	Jozue.	To	on	miał	wprowadzić	lud	wy-
brany	przez	Boga	do	Ziemi	Obiecanej.	Przed	wejściem	jednak	Jozue	otrzymał	pewne	
bardzo	ważne	słowa	od	Boga,	które	są	zapisane	w	Starym	Testamencie,	w	Księdze	
Jozuego.	Posłuchajmy	ich:	Nie	odstąpię	cię	ani	cię	nie	opuszczę.	Tylko	bądź	mocny	
i	bardzo	mężny,	aby	ściśle	czynić	wszystko	według	zakonu	jak	ci	Mojżesz,	mój	sługa,	
nakazał.	Nie	odstępuj	od	niego	ani	w	prawo,	ani	w	lewo,	aby	ci	się	wiodło	wszędzie	
dokądkolwiek	pójdziesz.	Niechaj	nie	oddala	się	księga	tego	zakonu	od	twoich	ust,	
ale	rozmyślaj	o	niej	we	dnie	i	w	nocy,	aby	ściśle	czynić	wszystko,	co	w	niej	jest	napi-
sane,	bo	wtedy	poszczęści	się	twojej	drodze	i	wtedy	będzie	ci	się	powodziło.

Po śmierci Mojżesza, sługi Pana, rzekł Pan do Jozuego, syna Nuna, sługi 
Mojżesza tak: Mojżesz, mój sługa, umarł. Teraz więc wstań, przepraw się 
tu przez ten Jordan, ty i cały ten lud, do ziemi, którą Ja im, synom izrael-
skim, daję. Każde miejsce, na którym wasza stopa stanie, dam wam, jak 
przyobiecałem Mojżeszowi. Od pustyni i od Libanu aż do wielkiej rzeki, 
rzeki Eufrat, poprzez cały kraj Chetejczyków aż do wielkiego morza na 
zachodzie będzie sięgać wasz obszar. Nikt przed tobą się nie ostoi, do-
póki żyć będziesz; jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą, nie odstąpię 
cię ani cię nie opuszczę. Bądź mocny i mężny, bo ty oddasz temu ludo-
wi w posiadanie ziemię, którą przysiągłem dać ich ojcom. Tylko bądź 
mocny i bardzo mężny, aby ściśle czynić wszystko według zakonu, jak 
ci Mojżesz, mój sługa, nakazał. Nie odstępuj od niego ani w prawo, ani 
w lewo, aby ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Niechaj nie 
oddala się księga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we 
dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane, bo wte-
dy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło. Czy nie 
przykazałem ci: Bądź mocny i mężny? Nie bój się i nie lękaj się, bo Pan, 
Bóg twój, będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz.

Księga Jozuego 1,1-9
ks. radca Piotr Wowry

12.06.1963 – 7.10.2020
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	 Każdy	człowiek	stojący	przed	nowym	zadaniem,	nowym	wyzwaniem,	a	szcze-
gólnie	takim,	które	przerasta	jego	możliwości	i	siły,	potrzebuje	zachęty	i	dobrych	
rad,	szczególnie	na	początek.	Dokładnie	tak	było	w	przypadku	Jozuego.	Być	może	
w	jego	głowie	pojawiały	się	myśli,	że	nie	jest	tak	zdolny,	tak	mądry	i	tak	odważny,	
aby	wprowadzić	Izrael	do	Kanaanu.	
	 Słowa	pocieszenia,	dobrej	rady	Jozue	otrzymał	przed	wejściem	do	Ziemi	Obie-
canej	od	samego	Stwórcy.	Była	to	obietnica,	że	w	zadaniu,	do	którego	został	po-
wołany	przez	Boga,	nie	będzie	sam,	że	Bóg	pójdzie	z	nim,	aby	zdobyć	ziemię	dla	
Izraela,	o	ile	zastosuje	się	do	słów	zawartych	w	Zakonie,	nie	odstępując	od	nich,	jak	
mówi	Pismo	Święte:	ani	w	prawo,	ani	w	lewo.
	 Słowa	mądrego	Boga	Jozue	wziął	sobie	głęboko	do	serca,	bo	to	dzięki	posłu-
szeństwu	tym	słowom	zdobył	całą	Ziemię	Obiecaną.	Jozue	wiernie	wykonał	przy-
jęte	przez	siebie	zadanie	zlecone	od	Pana,	a	księga,	która	bierze	swoją	nazwę	od	
jego	imienia	świadczy	o	tym	tak:	Nie	zawiodła	żadna	dobra	obietnica,	jaką	uczynił	
Pan	domowi	izraelskiemu.	Spełniły	się	wszystkie	(Joz	21,45).
	 Myślę,	 że	 przykład	 posłuszeństwa	 Jozuego	 Bogu	 i	 Jego	 Słowu	 także	 i	 nam	
może	posłużyć	jako	cenna	lekcja,	kiedy	przekraczamy	próg	nowego	roku.	Podob-
nie	jak	Jozue	i	my	możemy	czasem	patrzeć	niepewnie	w	przyszłość.	Może	z	obawą	
zastanawiamy	się,	co	nam	przyniesie	ten	kolejny	rok	naszego	życia,	jakie	radości	
lub	smutki	nam	ześle,	jakie	sukcesy	odniesiemy,	jakim	niepowodzeniom	będziemy	
musieli	stawić	czoła.
	 Cokolwiek	by	nas	nie	spotkało,	jeżeli	oprzemy	się	na	wspaniałych	Bożych	obiet-
nicach,	odniesiemy	zwycięstwo!	I	dziś	Bóg	przemawia	do	każdego	z	nas,	tak	 jak	
dawniej	do	Jozuego:	Nie	bój	 się	 i	nie	 lękaj	 się,	bo	Pan,	Bóg	 twój,	będzie	z	 tobą	
wszędzie,	dokądkolwiek	pójdziesz.
	 Kiedy	sami	chcemy	decydować	o	tym,	jak	mamy	żyć,	to	może	okazać	się,	że	nie	
doświadczymy	 tego,	 co	On	dla	nas	przygotował,	nie	 skorzystamy	z	najlepszych	
Bożych	rozwiązań,	by	pokonywać	problemy,	na	które	napotkamy.
Wszechwiedzący	Bóg	wie	wszystko,	co	dotyczy	naszej	przyszłości.	Wie	o	wszyst-
kim,	co	ma	nas	spotkać,	dlatego	też	Bóg	chce	być	obecny	w	naszym	życiu,	by	przy-
gotować	nas	do	tego,	co	może	nam	przynieść	przyszłość.
	 Mając	więc	Boga	idącego	przed	nami	i	torującego	drogę,	z	ufnością	spoglądaj-
my	w	przyszłość.	Kiedy	będziemy	z	wiarą	i	ufnością	słuchać	słów	Jezusa	Chrystusa,	
to	nie	musimy	się	lękać	tego,	co	przyniesie	nam	nowy	rok.	
	 Wiedząc	to,	możemy	powiedzieć	za	apostołem	Pawłem:	Jeśli Bóg za nami, któż 
przeciwko nam? (…) Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy 
ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? 
(…) Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi 
niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, 
ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chry-
stusie Jezusie, Panu naszym (Rz	8,31-39).	
	 Takiej	wiary	życzę	każdemu	czytelnikowi	na	Nowy	Rok.	Amen.
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Z kart 
historii

Ks. Rudolf Gustaw Gundlach
 Był	nie	tylko	znanym	i	cenionym	duchownym,	ale	
także	filantropem	i	autorem	wielu	pieśni	kościelnych.
	 Urodził	się	21	czerwca	1850	r.	w	Paproci	Dużej,	przy-
pisanej	 obecnie	 do	 województwa	 podlaskiego.	 Jego	
ojciec	był	nauczycielem	oraz	weteranem	wojny	polsko-
-rosyjskiej	w	roku	1830/1831	zwanej	później	powstaniem	
listopadowym,	zaś	matka	Rozyna	pochodziła	z	domu	
Koch.	Z	tego	związku	narodziło	się	4	synów	i	6	córek.	
Rudolf	 uczył	 się	 w	 gimnazjum	 w	 Łomży,	 a	 świadec-
two	 dojrzałości	 zdobył	w	 renomowanym	 gimnazjum	
niemieckim	Szkoły	Głównej	w	Warszawie	do	którego	
przeniósł	 się	 dzięki	 znajomości	 z	 warszawskim	 pro-
boszczem	ks.	Karolem	Manitiusem.	Teologię	ewange-
licką	studiował	na	uniwersytecie	w	Dorpacie	(obecnie	

Tartu	w	Estonii)	gdzie	udzielał	się	w	stowarzyszeniu	polskich	studentów	„Polonia”.	
Po	swojej	ordynacji	18	kwietnia	1875	r.	został	diakonem	parafii	Świętej	Trójcy	w	War-
szawie	a	także	katechetą	warszawskich	szkół.	Następnie	został	duszpas	terzem	nowo	
utworzonej	parafii	chełmskiej	z	siedzibą	w	Kamieniu	na	Lubelszczyźnie.	Tam	dał	się	
poznać	także	 jako	znakomity	organizator	życia	parafialnego	oraz	budowniczy	para-
fialnych	budynków	dla	6	tys.	ewangelików.	W	roku	1889	został	proboszczem	parafii	
w	Wiskitkach	i	Żyrardowie,	gdzie	także	wybudował	kościół.	
	 W	październiku	1898	r.	został	proboszczem	parafii	Świętej	Trójcy	w	Łodzi.	Po-
nieważ	w	owym	czasie	znaczna	część	parafian	była	Polakami	a	także	wiele	niemiec-
kich	luteranów	asymilowało	się	z	Polakami,	ks.	Gundlach	ze	względu	na	znajomość	
języka	polskiego	oraz	polskie	pochodzenie	okazał	się	znakomitym	kandydatem	na	
proboszcza.	Od	tego	czasu	nabożeństwa	w	języku	polskim	odprawiane	były	sys-
tematycznie	raz	w	miesiącu	oraz	w	okresie	wszystkich	świąt	kościelnych.	W	swej	
służbie	 duszpasterskiej	 starał	 się	 także	 łagodzić	 wszelkie	 antagonizmy,	 spory	
i	nieporozumienia	pomiędzy	katolikami	i	ewangelikami	oraz	Polakami	i	Niemcami.	
W	1905	r.	został	wybrany	także	członkiem	warszawskiego	Konsystorza.
	 Po	zamieszkaniu	w	Łodzi	ks.	Rudolf	Gundlach	oprócz	rozwinięcia	 i	uatrakcyj-
nienia	pracy	duszpasterskiej	 zaangażował	 się	 także	działalność	 społeczną	 i	 cha-
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rytatywną.	Od	1900	r.	opiekował	się	domem	sierot	i	zainicjował	dla	nich	budowę	
szkoły	elementarnej,	a	w	późniejszym	czasie	zaangażował	się	w	powstanie	sieci	
szkół	kantoralnych.	Ponadto	zainicjował	budowę	w	Łodzi	Zakładu	dla	Niedorozwi-
niętych	i	Epileptyków,	który	oddano	do	użytku	w	1908	r.	Wraz	z	budową	zakładu	
położono	kamień	węgielny	pod	budowę	Domu	Sióstr	oraz	szpitala.	Zaangażował	
się	także	w	pomoc	i	wspieranie	pracowników	fabryk,	których	praca	została	wstrzy-
mana	z	powodu	lokautu.	
	 Ks.	Rudolf	Gundlach	w	1907	r.	został	prezesem	Łódzkiego	Chrześcijańskiego	To-
warzystwa	Dobroczynności.	Była	to	w	owym	czasie	największa	i	najprężniej	dzia-
łająca	organizacja	filantropijna	w	mieście.	Zajmowała	się	 łącznie	20	 instytucjami	
dobroczynnymi	o	charakterze	socjalnym,	opiekuńczo-wychowawczym	oraz	 lecz-
niczym.	W	niesienie	pomocy	ludziom	potrzebującym	i	biednym	potrafił	zaangażo-
wać	rzesze	łodzian.	W	1911	r.	zorganizował	w	mieście	„Dzień	ubogich”,	który	miał	
za	zadanie	zdobycie	środków	finansowych	dla	ubogich.	W	ramach	tej	akcji	zorga-
nizował	różne	imprezy,	kwesty,	koncerty	oraz	przedstawienia,	na	których	zebrano	
50	tys.	rubli,	co	było	w	owym	czasie	sporą	sumą	pieniędzy.	Zebrane	fundusze	za-
siliły	wiele	łódzkich	instytucji	dobroczynnych	bez	względu	na	kościelną	przynależ-
ność	a	więc	ewangelickich,	katolickich,	prawosławnych	oraz	żydowskich.	W	latach	
I	wojny	światowej	został	prezesem	Komitetu	Obywatelskiego	Niesienia	Pomocy	
Biednym.	Spoczywała	na	nim	także	organizacja	pomocy	i	opieki	nad	rannymi	z	ra-
mienia	Komitetu	Czerwonego	Krzyża.		
	 W	 1915	 r.	 po	wysiedleniu	 do	Orenburga	 zwierzchnika	 Kościoła	 Ewangelicko-
-Augsburskiego	w	Królestwie	 Polskim	 ks.	 superintendenta	 Juliusza	 Bursche,	 ks.	
Rudolf	Gundlach	kierował	działalnością	 tego	Kościoła	na	 tym	terenie.	Był	 także	
stałym	współpracownikiem	Zwiastuna	Ewangelicznego,	 a	 także	współwydawcą	
śpiewnika	kościelnego,	do	którego	ułożył	wiele	pieśni.	W	obecnie	używanym	w	na-
szym	Kościele	śpiewniku	znajduje	się	9	pieśni	Jego	autorstwa.	Pod	numerem	631	
znajdziemy	znaną	pieśń	a	w	pierwszej	zwrotce	możemy	zaśpiewać	„Bóg	z	ła-
ski	ten	grzeszny	świat	tak	umiłował,	że	Syna	miłego	na	okup	zań	dał.	Najdroższy	
skarb	serca	Bóg	zaofiarował,	by	grzeszny	miał	w	niebie	wieczysty	swój	dział.	Nikt	
pojąć	nie	zdoła,	nie	zgłębi	nikt	zgoła,	jak	wielka	Twa	miłość	ku	grzesznym	o	Panie!	
W	podzięce	więc	przyjmij	me	wdzięczne	śpiewanie”
	 Ks.	 Rudolf	 Gustaw	Gundlach	 pod	 koniec	 swego	 życia	 podupadł	 na	 zdrowiu.	
W	marcu	1920	r.	stracił	przytomność	podczas	nabożeństwa	w	kościele,	natomiast	
100	 lat	temu,	11	października	1922	zmarł	w	tramwaju,	 jadąc	do	chorego	z	komu-
nią.	Jedna	z	łódzkich	gazet	napisała	w	nekrologu	„Łódź	straciła	człowieka	o	któ-
rym	pamięć	nie	wygaśnie	i	którego	trudno	będzie	zastąpić”.	Został	pochowany	na	
ewangelickiej	części	Starego	Cmentarza,	przy	ul.	Ogrodowej	w	Łodzi.

Oprac.: Jerzy Sikora     Zdjęcie: Wikipedia
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Czy w naszej parafii potrzebna jest grupa wsparcia?
Uzależnienia – bez moralizowania i fachowych określeń

	 Wszelkiego	 rodzaju	 uzależnienia	 są	 zaburzeniami	 zdrowia	 bardzo	 często	
występującymi	w	naszym	społeczeństwie,	a	jednocześnie	wiedza	na	ich		temat	
jest	znikoma.	Często	rozumiane	są	jako	przejaw	braku	silnej	woli,	słabość	cha-
rakteru,	 świadome	trwanie	w	grzechu.	 Jednym	z	 	najbardziej	destrukcyjnych	
jest	uzależnienie	od	alkoholu.	 	Najczęściej	mianem	alkoholika	określamy	oso-
bę,	która	utraciła	już	wszystko:	zdrowie,	godność,	rodzinę,	pracę,	jest	bezdom-
na,	 zaniedbana,	wiecznie	 pijana.	 Schemat	 ten	 opisuje	 najbardziej	 zaawanso-
wane	stadium	choroby,	potem	jest	już	tylko	śmierć,	bo	alkoholizm	nieleczony	
staje	się	chorobą	śmiertelną.	Problem	zaczyna	się	 jednak	znacznie	wcześniej.	
Trudny	do	uchwycenia	jest	moment,	w	którym	picie	towarzyskie,	okazjonalne	
przechodzi	w	uzależnienie,	które	wiąże	się	przede	wszystkim	z	utratą	kontroli	
nad	piciem.	Chory	z	reguły	nie	uświadamia	sobie	swojego	stanu,	nie	dostrzega	
niepokojących	objawów	 i	 zagrożeń	nawet	wtedy,	gdy	wraz	z	 rozwojem	cho-
roby	straty	spowodowane	piciem	są	już	ogromne.	Kontynuuje	spożywanie	al-
koholu,	pomimo	tego,	że	powoduje	to	dotkliwe	skutki	w	różnych	dziedzinach	
jego	życia	 i	staje	się	źródłem	cierpienia	 jego	samego		 i	najbliższych.	Negowa-
nie	uzależnienia	przez	chorego	należy	do	istoty	tej	choroby.	Spożywanie	alko-
holu	 przynosi	 straty,	 ale	 też	 konkretne	 zyski	 np.	 polepszenie	 samopoczucia,	
odstresowanie,	poczucie	siły	itp.	Dopóki,	w	subiektywnym	odczuciu	pijącego,	
straty	nie	przewyższą	zysków,	wszystko	jest	w	porządku,	nic	z	tym	nie	zrobi.	
Dlatego	 tak	ważne	 jest,	 aby	pozwolić	 uzależnionemu	ponosić	 konsekwencje	
swojego	picia.	Często	bliskie	osoby	próbując	ukryć	problem	alkoholowy	w	ro-
dzinie,	chronię	alkoholika	przed	ponoszeniem	konsekwencji	picia	i	nieświado-
mie	wspierają	rozwój	choroby	alkoholowej.	Nawet	jak	uzależniony	uświadomi	
sobie,	że	ma	problem,	jest	przekonany,	że	jeżeli	będzie	chciał,	to	może	sobie	
z	tym	poradzić.	Podejmuje	wtedy	nieskończone	próby	zaprzestania	picia,	któ-
re	zawsze,	wcześniej	czy	później,	kończą	się	niepowodzeniem.	Podobnie	 jest	
z	innymi	uzależnieniami.	W	uzależnieniach	mamy	do	czynienia	z	pragnieniem,	
którego	nie	można	normalnie	kontrolować	i	właściwie	nie	daje	się	kontrolować	
wolą.	Dopiero	pomoc	z	zewnątrz	może	zmienić	tą	sytuację.
	 Chcesz	pomóc	sobie	 lub	bliskiej	osobie	w	pokonaniu	uzależnienia,	zacznij	od	
edukacji,	poznaj	wroga.	Nie	zostawaj	z	problemem	sam.	Szukaj	pomocy,	 szukaj	
ludzi,	instytucji,	grup	wsparcia,	misji	chrześcijańskich.		

Grupa „Wreszcie żyć - 12 kroków dla Chrześcijan”
	 Od	wrześnie	2021	działa	w	naszej	parafii	grupa	wsparcia.	Na	początku,	w	swo-
im	założeniu,	była	to	grupa	wsparcia	dla	ludzi	borykających	się	z	problemem	uza-
leżnienia	zarówno	dla	osób	uzależnionych,	jak	ich	rodzin.	Od	stycznia	grupa	na	
swoich	 spotkaniach	 zaczęła	 pracować	 na	 programie	 „Wreszcie	 żyć	 12	 kroków	



Informator Parafialny nr 145 (1 kw./2023) – styczeń-marzec 2023 9

dla	 Chrześcijan”.	 Jest	 to	program	 rozwoju	duchowego,	 z	 elementami	psycho-
edukacji.	Bazuje	na	12	krokach	AA,	a	w	zasadzie	odwołuje	się	do	początków	tego	
ruchu	do	tzw.	grup	oksfordzkich,	których	celem	było	ponowne	rozpalenie	żywej	
wiary	w	Kościele.	Obecnie	na	tym	programie	pracują	grupy	przy	parafiach	Ewan-
gelickich	w	Niemczech	i	Szwajcarii,	stamtąd	program	przyszedł	do	Polski.	Grupy	
„Wreszcie	żyć”	zwróciły	Kościołowi	ideę	12	kroków.	Jeżeli	stosujemy	12-kroków	
w	powiązaniu	z	tradycją	biblijną,	mogą	one	stać	się	niezwykle	pomocnym	narzę-
dziem	uzdrawiania	 i	przemiany	życia	dla	 ludzi	poranionych	duchowo,	nie	tylko	
z	powodu	uzależnień.	Centralne	miejsce	w	grupach	„Wreszcie	żyć”	zajmuje	Je-
zus	Chrystus.	To	On,	a	nie	program,	jest	Lekarzem	i	Zbawicielem,	który	dokonuje	
przemiany	i	daje	pomoc.	
	 Grupa	wsparcia	spotykająca	się	w	2022	r.	w	naszej	parafii	jest	grupą,	na	której	
tak	naprawdę	uczymy	się	pracy	na	programie.	Pomimo	różnych	trudności	 i	pro-
blemów,	efekty	tej	pracy,	zachęciły	prowadzących	do	utworzenie	w	2023	nowych	
grup,	do	których	chcemy	zaprosić	osoby,	które:
•	mają	poczucie	braku	kontroli	nad	swoimi	zachowaniami,	np.	nie	panują	nad	jedze-
niem,	piciem	alkoholu,	zakupami,	czasem	spędzanym	w	Internecie,	w	pracy	itd.;

•	 chcą	zmienić	swoje	życie,	dostrzegają	swoje	słabości	i	nieumiejętności,	ale	nie	
wiedzą	jak	sobie	z	nimi	poradzić;

•	 czują	się	bezradni	w	różnych	sytuacjach;
•	mają	problemy	w	relacjach	z	bliskimi	i	znajomymi;
•	 chcą	pogłębić	relację	z	Bogiem	i	lepiej	poznać	siebie.

Na	spotkaniach	grupy	obowiązują	określone	zasady,	do	głównych	należą:
•	 każdy	mówi	tylko	o	sobie,	nie	teoretyzujemy	i	nie	oceniamy	wypowiedzi	innych;
•	 nie	dajemy	„dobrych	rad,”	można	opisać	własne	doświadczenia	w	podobnej	
sytuacji;

•	 to	co	zostało	powiedziane	na	grupie	zostaje	w	niej	-	jest	to	zasada	fundamentalna.
Spotykanie	się	na	grupie	pomaga	w	dwojaki	sposób	
•	 po	pierwsze:	„tu	i	teraz”	–	ludzie	obciążeni	codziennością	mogą	o	tym	opo-
wiedzieć,	i	wysłuchać	innych,	to	daje	wytchnienie,	czasami	wyciszenie	emocji,	
innym	razem	odwrócenie	od	destrukcyjnego	sposobu	myślenia;

•	 po	drugie:	powoli,	krokami	realizowany	jest	zasadniczy	cel	–	rozwój	w	kierun-
ku	duchowej	i	emocjonalnej	dojrzałości,	który	prowadzi	do	nowej	pogłębionej	
relacji	z	Bogiem	i	do	zdrowia	psychicznego.

Oprac.: Jerzy Niemiec

MODLITWA O POKÓJ DUCHA
O Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić,
     odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić, 
     i mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego.
Jest	to	modlitwa,	którą	grupa	12	kroków	„Wreszcie	żyć”	rozpoczyna	i	kończy	swoje	spo-
tkania,	podobnie	jak	wszystkie	grupy	12	krokowe,	nawiązujące	do	ruchu	AA.
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Wydarzenia
parafialne

Jeszcze o... pamiątce poświęcenia w Simoradzu

Kurs wychowawcy kolonijnego

 5.06.2022	 r.	 miała	 miejsce	 pamiątka	 kościoła	 w	 Simoradzu.	 Pisaliśmy	 o	 tym	
w	poprzednim	numerze	Informatora	Parafialnego	na	stronach	26-27.	Było	wspo-
mniane	też,	że	w	czasie	nabożeństwa	wystąpił	Chór	Żeński	z	Lesznej	Górnej	pod	
dyr.	Jolanty	Pecold,	ale...	zabrakło	zdjęcia.	Ponieważ	cenimy	sobie	wszystkich	go-
ści	(jak	również	z	powodów	faktograficznych),	zamieszczamy	zdjęcie	z	występu	
chórzystek	w	Simoradzu,	jednocześnie	dziękując	za	przybycie	i	śpiew.

	 W	 związku	 z	 planowanym	 (i	 już	 przeprowadzonym)	Obozem	 STE	 dla	 Dzieci	
i	Młodzieży	w	Międzywodziu	oraz	wymaganiami	ze	strony	Kuratorium	Oświaty,	
zorganizowały	został	kurs	wychowawcy	kolonijnego,	w	którym	wzięło	udział	kilka	
osób	z	kadry	tego	obozu	–	jedni,	którzy	posiadali	duże	doświadczenie	w	prowa-
dzeniu	takich	obozów,	ale	nie	mieli	przysłowiowego	„papierka”,	 inni	natomiast,	
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Parafialny „Zamek dmuchany”

aby	odświeżyć	sobie	wiadomości	i	zapoznać	się	z	aktualnymi	przepisami.	W	kursie	
wzięło	też	udział	kilka	osób	spoza	STE	i	naszej	Parafii.
	 Jak	widać	na	zdjęciach,	uczestnicy	kursu	nie	mieli	okazji	się	nudzić,	co	było	za-
sługą	prowadzącego	–	p.	Marka	Kaniewskiego.	Oprócz	typowo	prawnych	aspek-
tów	bycia	wychowawcą	w	czasie	wypoczynku	dla	dzieci	i/lub	młodzieży,	mogliśmy	
poznać/przypomnieć	sobie	zasady	postępowania	w	różnych	sytuacjach	–	w	tym	
związanych	z	udzieleniem	pierwszej	pomocy.	Ponadto	sporo	czasu	było	poświę-
cone	na	praktyczne	wskazówki	związane	z	organizowaniem	obozu	i	zainteresowa-
niem	uczestników	różnymi	aktywnościami.

Tekst i zdjęcia: ks. Alfred Borski

	 Niemalże	w	ekspresowym	tempie	udało	się	zakupić	dla	naszej	Parafii	
„Zamek	dmuchany”,	który	będzie	służył	w	czasie	różnych	imprez	organi-
zowanych	dla-	oraz	z	myślą	o	naszych	dzieciach.	Zamówienie	z	projektem	
graficznym	złożono	5	lipca,	a	już	na	początku	sierpnia	zamek	był	do	odbio-
ru	w	firmie	p.	Słowikowskiego	w	Rudzie	Śląskiej,	by	mógł	po	raz	pierwszy	
służyć	w	czasie	Tygodnia	Dobrej	Nowiny	w	Skoczowie,	a	potem	w	Dębow-
cu.	Koszt	przedsięwzięcia	wyniósł	
12.669	zł,	z	czego	połowa	została	
sfinansowana	 przez	 Sponsora,	
a	druga	część	ze	środków	budżetu	
Gminy	Skoczów.	Dlatego	–	oprócz	
naszej	Róży	Lutra	 (naszego	 logo)	
oraz	 adresów:	 internetowego	
i	mailowego	–	na	zamku	znajduje	
się	 informacja	o	współfinansowa-
niu	 przez	 naszą	 Gminę.	 Bardzo	
DZIĘKUJEMY	 Gminie	 oraz	 anoni-
mowemu	Sponsorowi.

Tekst: ks. Alfred Borski



12 Informator Parafialny nr 145 (1 kw./2023) – styczeń-marzec 2023

Od WKS-u do PKS-u
Od Wakacyjnego do Parafialnego Klubu Seniora

	 W	styczniu	2022	roku	w	czasie	przeglądania	propozycji	dofinansowania	zadań	
publicznych	 realizowanych	na	 rzecz	Gminy	Skoczów	przez	organizacje	pozarzą-
dowe,	zrodził	się	pomysł,	aby	zorganizować	w	czasie	wakacji,	„coś”	dla	seniorów	
zamieszkujących	teren	skoczowskiej	gminy.	Ks.	Krzysztof	Śledziński	 i	Pani	Beata	

Pilch	przygotowali	wniosek	na	realizację	przez	Parafię	Ewan-
gelicko-Augsburską	w	Skoczowie	w	okresie	wakacji	Wakacyj-
nego	Klubu	Seniora.	W	założeniach	projektu	miało	odbyć	się	
6	spotkań	WKS-u	i	dwa	wyjazdy.	Nie	tylko	udało	się	pozyskać	
fundusze	na	realizację	zadania,	ale	również	udało	się	je	zreali-
zować,	a	także	nadać	ciągłość	podjętym	działaniom.
	 Miejscem	 spotkań	 WKS-u	 stała	 się	 sala	 chórowa,	 ze	
względu	na	najlepszy	dostęp	dla	osób	starszych	 i	mających	
problemy	z	poruszaniem	się.	I	to	właśnie	tam	7	lipca	został	
zainaugurowany	Wakacyjny	Klub	Seniora,	a	pierwszym	z	jego	
gości	 został	 pan	Gustaw Chraścina.	 Gość	 spotkania	wygło-
sił	 referat	dotyczący	biblijnego	 Izraela.	W	 referacie	 zwrócił	
on	uwagę	na	znaczenie	Bożego	błogosławieństwa	w	historii	

narodu	wybranego.	W	drugiej	części,	pan	Gustaw	Chraścina	za-
brał	uczestników	spotkania	w	 fotograficzną	podróż	do	Ziemi	
Obiecanej.	 Dla	 jednych	 był	 to	 czas	wspomnień,	 z	wycieczek,	
które	 już	kiedyś	odbyli	do	Izraela,	zaś	dla	 innych	podróż,	któ-
ra	pozwoliła	zobaczyć	najważniejsze	miejsca	związane	z	religią	
chrześcijan	i	Żydów.
	 Minął	tydzień	i	nadszedł	dzień	14	lipca	2022	roku,	kiedy	to	na	
spotkanie	z	seniorami	przybyła	pani	Inga Czudek.	Gość	spotka-
nia	 przybliżyła	 zebranym	 tematykę	 związaną	 z	 refleksologią,	
która	 jest	 formą	 leczniczego	masażu	wywodzącego	się	z	chiń-
skiej	akupunktury.	Dzięki	uciskaniu	określonych	punktów	ciała,	szczególnie	zlokali-
zowanych	na	stopach,	dłoniach,	czy	też	w	obszarze	głowy	można	usprawniać	dzia-
łanie	poszczególnych	narządów,	czy	też	odkrywać	zaburzenia	w	ich	pracy.	Pani	Inga	
przedstawiła	korzyści	płynące	z	zabiegów	refleksologii	oraz	zademonstrowała	kilka	
technik	leczniczego	masażu	z	wykorzystaniem	nieskomplikowanych	przyrządów.

Zadanie	dofinansowane	z	budżetu	Gminy	Skoczów	w	ramach	konkursu	dotacyjnego	na	rok	2022
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	 21	lipca	do	seniorów	zawitał	pan	Rajmund Raszyk.	Gość	spo-
tkania	 na	 co	 dzień	 jest	 nauczycielem	wychowania	 fizycznego.	
Przybył	on	 jednak	do	seniorów	nie	po	to,	aby	mówić	o	kształ-
towaniu	tężyzny	fizycznej,	ale	aby	przekazać	ciekawe	 informa-
cje	 dotyczące	 pszczelarstwa	 i	 produkcji	 wyrobów	 pszczelich.	
Pszczelarstwo	od	jakiegoś	czasu	stało	się	wielką	pasją	pana	Rajmunda.	Nasz	gość	
pokazał	ul,	z	którego	elementami	mogli	zapoznać	się	również	uczestnicy	spotkania.	
Pan	Rajmund	opowiedział	także	wiele	ciekawych	historii	dotyczących	życia	pszczół,	
oraz	umożliwił	uczestnikom	spotkania	dostrzeżenie	ogromnego	znaczenia	pszczół	
dla	 człowieka.	 Prelegent	 opowiedział	 również	 o	 poszczególnych	 produktach	
pszczelich,	ze	szczególnym	uwzględnieniem	różnych	rodzajów	miodów.	Na	koniec	
spotkania	każdy	z	jego	uczestników	mógł	wykonać	dla	siebie	świecę	z	prawdziwego	
pszczelego	wosku.

	 Na	ostatnim	lipcowym	spotkaniu	WKS-
-u,	 seniorzy	 gościli	 pierwszego	 Polaka,	
który	 zdobył	 tzw.	 Koronę	 Europy.	 Już	
na	 samym	 początku	 gość	 spotkania	 pan	

Krzysztof Kapes-Kowalski	 opowiedział	 czym	 jest	Korona	Europy.	 Zebrani	mogli	
dowiedzieć	się,	że	Korona	Europy	obejmuje	najwyższe	szczyty	w	poszczególnych	
krajach	znajdujących	się	na	terenie	Europy.	Zatem	okazało	się,	że	pomimo,	iż	w	Eu-
ropie	znajduje	się	47	krajów,	to	szczytów	jest	46,	gdyż	jeden	z	nich	leży	dokładnie	
na	granicy	pomiędzy	dwoma	europejskimi	państwami.	W	czasie	opowieści	zebrani	
„weszli”	wraz	z	panem	Krzysztofem	na	Mont	Blanc,	który	jest	najwyższym	szczy-
tem	Europy	i	zarazem	Francji	oraz	na	najniższy	ze	szczytów	zaliczanych	do	„Korony	
Europy”,	a	który	znajduje	się	w	ogrodach	watykańskich	i	liczy	zaledwie	76	m	npm.	
Pan	Krzysztof	zabrał	seniorów	również	na	najwyższy	szczyt	Rosji,	który	nosi	na-
zwę	Narodnaja,	opowiadając	o	trudnościach	w	jego	zdobyciu,	a	także	o	niezliczo-
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nej	liczbie	komarów,	które	
utrudniały	 zdobywanie	
najwyższego	 szczytu	 eu-
ropejskiej	części	Rosji.
	 Ciekawą	przygodę	wraz	
ze	znajomymi	pan	Krzysz-
tof	przeżył	również	w	Tur-
cji,	 gdzie	 musiał	 dać	 się	
aresztować	tureckim	żołnierzom,	gdyż	w	najwyższym	punkcie	tego	kraju	znajduje	
się	baza	wojskowa	sił	NATO.	Okazało	się	również,	że	nasz	gość	jest	prawdopodob-
nie	drugim	Polakiem,	który	samodzielnie	zdobył	najwyższy	szczyt	Islandii.	W	cza-
sie	 spotkania	gość	mówił	o	niebezpieczeństwach,	które	mogą	czekać	w	górach	
i	z	którymi	się	spotkał	chociażby	w	Alpach,	czy	na	lodowcu	na	Islandii.
	 Gość	opowiedział	 też	 i	 zaprezentował	 sprzęt,	 który	 towarzyszy	 jemu	w	 cza-
sie	wypraw	górskich.	Na	koniec	spotkania	pan	Krzysztof	opowiedział	o	wyprawie	
w	Himalaje,	która	stanowiła	w	pewien	sposób	nagrodę	za	zdobycie	Korony	Euro-
py,	a	także	podzielił	się	tym,	że	drugą	jego	pasją	obok	gór	jest	żeglarstwo,	i	że	ma	
w	dorobku	przepłynięcie	Atlantyku	jachtem.
	 W	pierwszy	czwartek	sierpnia	2022	roku,	seniorzy	udali	się	na	pierwszy	z	zapla-
nowanych	wyjazdów,	a	ich	celem	stało	się	Muzeum Browaru w Żywcu.	4	sierpnia	
2022	roku,	parę	minut	po	godzinie	9:00,	po	sprawdzeniu	obecności	 i	modlitwie,	
ks.	Krzysztof	Śledziński	dał	znak	do	odjazdu	 i	autobus	z	uczestnikami	wycieczki	
wyruszył	w	 kierunku	 Żywca.	 Po	 przyjeździe	 pod	 żywiecki	 browar	 i	 po	 przejściu	
około	100	metrów	członkowie	WKS-u	znaleźli	się	przed	wejściem	do	Muzeum.	Po	
przekroczeniu	drzwi	 i	otrzymaniu	biletów	wraz	z	przewodnikiem	uczestnicy	wy-
cieczki	 rozpoczęli	wędrówkę	po	 świecie	piwa.	Po	zapoznaniu	 się	 z	produktami,	
z	których	wytwarzane	jest	piwo,	a	także	po	zobaczeniu	makiety	żywieckiego	bro-
waru,	wszyscy	zostali	przeniesieni	w	czasie.	Nagle	wszystko	uległo	zmianie	i	świat	
stał	się,	jak	gdyby	odleglejszy.	I	z	tego	odległego	czasu,	znów	rozpoczęła	się	wę-
drówka	w	kierunku	czasów	współczesnych.	Z	uliczki	Galicyjskiej	uczestnicy	zwie-
dzania	przeszli	do	galicyjskiej	 karczmy,	w	której	opowieść	na	 temat	piwa	wiódł	
karczmarz	w	ciekawy	sposób	wyświetlany	na	dymie	unoszącym	się	z	lady	barku.	
To	w	galicyjskiej	karczmie	zwiedzający	dowiedzieli	się	między	innymi,	że	kapsel	uży-
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wany	do	zamykania	butelek	z	piwem	ma	21	ząbków.	Za	chwilę	przed	zwiedzającymi	
ukazała	się	sala	z	dużą	miedzianą	kadzią,	a	także	innymi	przyrządami	wykorzystywa-
nymi	w	produkcji	piwa.	Nad	kadzią	można	było	zauważyć	uproszczoną	 instrukcję	
produkcji	złotego	trunku.	Dalej	przyszedł	czas	na	żywiecką	restaurację	stylizowaną	
na	lata	20-te	wieku	XX.	Tam	dużym	zainteresowaniem,	szczególnie	panów	cieszyła	
się	dwutorowa	kręgielnia.	Następnie	uczestnicy	wycieczki	mogli	poznać	powojenne	
losy	browaru,	a	także	znaczenie	i	siłę	marki	Żywiec	oraz	zapoznać	się	z	rodzajami	piw	
produkowanymi	przez	browar.	Po	przejściu	kilkunastu,	a	może	nawet	kilkudziesię-
ciu	schodów,	przechodząc	obok	wystawy	kufli	seniorzy	mogli	w	końcu	zakosztować	
złotego	trunku,	a	także	nabyć	produkty	 i	gadżety	Browaru	Żywiec.	Wycieczkę	do	
Żywca	uczestnicy	wyjazdu	zakończyli	wspólnym	i	wyjątkowo	pysznym	obiadem.

	 Dnia	11	sierpnia	2022	roku,	gościem	Wakacyjnego	Klubu	Seniora	była	pani	Mag-
dalena Mildner.	W	tym	dniu	spotkanie	WKS-u	było	odkrywaniem	tajemnic	ukrytych	
w	ziołach.	Ziołolecznictwo,	jak	i	produkcja	naturalnych	kosmetyków	z	ziół	wróciły	do	
łask	i	znowu	są	modne.	Tematyka	spotkania	zatem	wzbudziła	duże	zainteresowanie	
zgromadzonej	grupy	seniorów.	Należy	zaznaczyć,	że	pani	Magdalena	profesjonalnie	
zajmuje	się	tematyką	ziołolecznictwa,	gdyż	na	co	dzień	pracuje	jako	fitoterapeuta.
	 Sierpień,	to	wakacyjny	miesiąc	wyjazdów	i	wypoczynku.	W	ramach	kolejnego	
spotkania	Wakacyjnego	Klubu	Seniora	zorganizowany	został	18	sierpnia	2022	roku	
wyjazd do Pszczyny.	Już	o	godzinie	9:00	grupa	seniorów	wraz	z	ks.	Krzysztofem	
Śledzińskim	 wyruszyła	 spod	 skoczowskiego	 kościoła	 w	 drogę.	 Po	 przyjeździe	
do	Pszczyny	uczestnicy	wyjazdu	udali	się	do	Muzeum	Wnętrz	Zabytkowych,	aby	
zwiedzić	dawną	 rezydencję	Książąt	Pszczyńskich.	Zgodnie	z	 zasadami	panujący-
mi	w	Muzeum	uczestnicy	wyjazdu	musieli	zostać	podzieleni	na	dwie	grupy	i	wraz	
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z	przewodniczkami	na	blisko	dwie	godziny	przenieśli	się	w	czasie.	Seniorzy	zoba-
czyli	nie	 tylko	wspaniałe	 salony,	 salę	 lustrzaną	 i	 inne	pomieszczenia	 służące	co-
dziennemu	życiu	Książąt	Pszczyńskich,	ale	również	zbrojownię,	która	mieści	się	w	
pałacowych	piwnicach.	Niektórzy	 z	uczestników	wycieczki	 zmęczeni	wędrówką	
po	pszczyńskim	zamku	z	ulgą	po	chwili	zasiedli	do	wspólnego	posiłku	w	ogród-
ku	Bazaru	u	Koziołka.	Po	posileniu	ciała,	uczestnicy	wyjazdu	udali	się	do	kościo-
ła	 ewangelickiego,	 gdzie	 zostali	 powitani	 przez	 pana	 Eugeniusza	 Śledzińskiego	
i	studenta	teologii	Konrada	Indekę.	Pan	Eugeniusz	i	pan	Konrad	przybliżyli	senio-
rom	historię	ewangelickiego	kościoła	w	Pszczynie.	W	dalszej	części	wycieczki,	jej	
uczestnicy	odczuwając	różny	poziom	zmęczenia	podzielili	się	na	trzy	grupy.	Pierw-
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sza	z	nich	udała	się	wraz	z	ks.	Krzysztofem	do	Zagrody	Żubrów,	to	byli	Ci,	którzy	
najsłabiej	odczuwali	zmęczenie	zwiedzaniem	muzeum.	Druga	grupa	wraz	z	panem	
Eugeniuszem	Śledzińskim	udała	się	do	Stajni	Książęcych,	aby	zwiedzić	wystawioną	
w	tamtym	czasie	wystawę	czasową	poświęconą	Biblii.	Ci,	którzy	byli	najbardziej	
zmęczeni	pozostali	w	obrębie	rynku	korzystając	z	chłodu	kościoła	i	ochłody,	którą	
przynoszą	pszczyńskie	lody.	Po	powrocie	wszystkich	grup	do	kościoła	uczestnicy	
wyjazdu	udali	się	do	autokaru	i	w	drogę	powrotną	do	Skoczowa,	dziękując	Bogu	
za	wyczerpujący,	acz	ciekawy	wyjazd	do	Pszczyny.

	 Dnia	25	sierpnia	2022	roku	odbyło	się	ostatnie	ze	spotkań	w	ramach	Wakacyjnego	
Klubu	Seniora.	To	co	ma	swój	początek	musi	mieć	także	swój	koniec.	W	tym	dniu	
gościem	Klubu	była	pani	Dorota Mendrek,	która	jest	ekspertem	w	zakresie	żywienia.	
W	trakcie	spotkania	gość	klubu	mówiła	o	diecie,	która	powinna	być	bogata	w	róż-
ne	składniki	odżywcze,	zwracając	 jednocześnie	uwagę,	w	co	powinna	być	bogata	
i	w	jaki	sposób	urozmaicona	dieta	seniorów.	Pani	Dorota	przedstawiła	również	pi-
ramidę	żywnościową,	której	model	przy	użyciu	nakrętek	budowali	uczestnicy	spo-
tkania.	Po	części	poświęconej	diecie	ks.	Krzysztof	Śledziński	zaprosił	wszystkich	na	
krótki	materiał	przygotowany	przez	pana	Jana	Chwastka,	w	czasie	projekcji	którego	
uczestnicy	Wakacyjnego	Klubu	Seniora	mogli	powspominać	dotychczasowe	spotka-
nia.	 Jednocześnie	 pojawiła	 się	 propozycja,	 aby	 kontynuować	 spotkania	 seniorów	
w	formie	Parafialnego	Klubu	Seniora,	w	postaci	comiesięcznych	spotkań.

	 W	drugą	środę	października	miało	miejsce	pierwsze	
spotkanie	 Parafialnego	 Klubu	 Seniora,	 który	 stał	 się	
kontynuacją	WKS-u.	12	października	2022	roku	gościem	
seniorów	był	pan	Józef Niesyt,	którego	bez	wątpienia	
można	 nazwać	 profesorem	 śląskiej	 gwary.	 Ten	 zwy-
cięzca	konkursów	„Ślōnskij	Godki”	w	czasie	spotkania	
bez	wątpienia	przybliżył,	coraz	rzadziej	niestety	używa-
ny	śląski	język.	Pierwsze	spotkanie	PKS-u	stało	się	wy-
raźnym	 krokiem	 pogłębiania	 integracji	 skoczowskich	
seniorów,	 dla	 których	 w	 zdecydowanej	 większości	
Ślōnsko	Godka,	jest	językiem	ich	dzieciństwa.
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	 Drugie	 spotkanie	 PKS-u	 odbyło	 się	 9	 listopada	 2022	
roku,	a	 jego	gościem	był	ks. Krzysztof Śledziński,	który	
przybliżył	zebranym	działalność	ks.	Marcina	Lutra	w	za-
kresie	kształtowania	porządku	ewangelickiego	nabożeń-
stwa.	Ten	temat	nawiązywał	do	obchodzonej	niedawno,	
bo	31	października	505	Pamiątki	Reformacji.	 Swoja	pre-
lekcję	gość	WKS-u	oparł	o	trzy	najważniejsze	pisma	Ojca	
Reformacji	dotyczące	kształtowania	porządku	nabożeń-
stwa.	Pomimo,	że	tematyka	spotkania	nie	należała	do	te-
matów	prostych,	to	jednak	spotkała	się	z	zainteresowaniem	słuchaczy.
	 Wakacyjny	Klub	Seniora	mógł	sprawnie	funkcjonować	dzięki	ogromnemu	zaan-
gażowaniu	pani	Beaty	Pilch	i	Jolanty	Caputa,	a	także	wsparciu	Pani	Sylwii	Dziekan,	
którym	serdecznie	dziękujemy.
	 W	dniu	14	grudnia	2022	roku	odbyło	się	adwentowo-świąteczne	spotkanie	Pa-
rafialnego	Klubu	Seniora.	Tym	razem	wśród	nas	pojawił	się	Zwierzchnik	Diecezji	
Cieszyńskiej	bp	dr	Adrian	Korczago	wraz	
z	 praktykantem	 diecezjalnym	 przygoto-
wującym	 się	 do	 pełnienia	 służby	 w	 Ko-
ściele	panem	Adamem	Bujokiem.	W	trak-
cie	spotkania	obecni	byli	także	proboszcz	
parafii	ks.	dr	Alfred	Borski	oraz	ks.	Oskar	
Wild,	a	 spotkanie	prowadził	opiekun	Pa-
rafialnego	 Klubu	 Seniora	 ks.	 Krzysztof	
Śledziński.	 Wśród	 seniorów	 jak	 zawsze	
był	 obecny	 ks.	 Andrzej	 Czyż.	Można	 za-
tem	stwierdzić,	że	w	spotkaniu	uczestni-
czyło	 trzech	 proboszczów	 skoczowskiej	
parafii,	 bo	 nie	 możemy	 zapominać,	 że	
również	proboszczem	administratorem	był	bp	Korczago.
	 W	czasie	spotkania	był	czas	na	śpiew	kolęd,	które	uczestnicy	mogli	wspólnie	
śpiewać	 przy	 akompaniamencie	 zapewnionym	 przez	 panią	 Dorotę	 Podżorską,	
a	także	wysłuchać	wierszy	o	tematyce	świątecznej.	Czas	spotkania	pozwolił	rów-
nież	 przypomnieć	 seniorom	dotychczasową	działalność	Wakacyjnego	Klubu	 Se-
niora	i	Parafialnego	Klubu	Seniora.	Refleksjami	adwentowymi	i	świątecznymi	po-
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dzielił	się	bp	Adrian	Korczago.	Dzięki	troszczącym	się	jak	zawsze	o	to,	aby	coś	było	
na	stołach	w	czasie	spotkań	Klubu	Seniora,	paniom	Beacie	Pilch	i	Jolancie	Caputa,	
seniorzy	mogli	spożyć	świąteczny	posiłek.
	 Na	 zakończenie	 ks.	 Krzysztof	 Śledziński	 podziękował	 bp	 Adrianowi	 Korcza-
go	za	przyjęcie	zaproszenia	na	spotkanie	świąteczne	Parafialnego	Klubu	Seniora	
w	Skoczowie,	a	także	swoje	podziękowania	skierował	do	pań	Beaty	Pilch	i	Jolanty	
Caputa,	za	ich	zaangażowanie	w	przygotowania	każdego	spotkania	Klubu	Seniora.	
Słowo	do	zebranych	skierował	również	proboszcz	parafii	ks.	dr.	Alfred	Borski.
	 Dziękujemy	wszystkim,	którzy	w	roku	2022	byli	zaangażowani	w	przygotowa-
nia	spotkań	Klubu	Seniora.

Tekst: ks. Krzysztof Śledziński, zdjęcia: Jan Chwastek

 13.08.2022	 r.	 w	 Dębowcu	 miała	 miejsce	 uro-
czystość	 z	 okazji	 115	 -	 lecia	 Ochotniczej	 Straży	
Pożarnej	Dębowiec,	która	połączona	była	z	 	po-
święceniem	 i	 przekazaniem	 nowych	 samocho-
dów	 ratowniczo-gaśniczych	dla	OSP:	Dębowiec,	
Ogrodzona	 i	 Gumna.	 Poświęcenia	 samochodów	
dokonali	 ks.	 Jerzy	 Gil	 -	 proboszcz	 Parafii	 Rzym-
skokatolickiej	w	Dębowcu	oraz	ks.	dr	Alfred	Borski	
-	 proboszcz	 Parafii	 Ewangelicko-Augsburskiej	 w	
Skoczowie,	 do	 której	 należy	 filiał	 w	 Dębowcu.	
Nowe	 samochody	 udało	 się	 zakupić	 dzięki	 sta-
raniom	Zarządów	pszczególnych	 jednostek	OSP	
i	wsparciu	finansowemu:	Krajowego	Systemu	Ra-
towniczo-Gaśniczego,	Gminy	Dębowiec,	różnych	
firm	 i	 instytucji	 oraz	dzięki	wkładowi	własnemu	
obdarowanych	jednostek	OSP.	

Tekst: ks. Alfred Borski, zdjęcia: Piotr Górecki (ox.pl)

115 - lecie OSP Dębowiec
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200-lecie kościoła w Nadlac (Rumunia)
 W	dniach	od	 10-11.09.2022	 r.	na	zaproszenie	Dolnozemský	
Luterán	Nadlak	-	(nasza	partnerska	słowackojęzyczna	Parafia	
w	Nadlac	w	Rumunii)	 -	 trzyosobowa	delegacja	naszej	Parafii	
(probosz	-	ks.	dr	Alfred	Borski,	pastorowa	Agnieszka	Borski	
i	p.	Wanda	Juranek)	brała	udział	w	jubileuszu	200-lecia	tamtej-
szego	kościoła.	
	 W	sobotę	Gospodarze	pokazali	nam	ciekawsze	zabytki	uro-
czego	 miasta	 okręgowego	 Arad.	 Wieczorem	 zaś	 wzięliśmy	
udział	w	kolacji,	na	którą	zaproszeni	zostali	wszyscy	goście	oraz	
miejscowi	parafianie.	
	 Niedzielne	uroczystości	rozpoczęły	się	od	dziękczynnego	na-
bożeństwa,	w	czasie	którego	kazanie	wygłosił	generalny	biskup	
Ivan	Eľko	(Evanjelická	Cirkev	Augsburského	Vyznania	na	Sloven-
sku	-	ECAV).	
	 Po	nabożeństwie	biskup	Kościoła	Ewangelicko-Luterańskie-
go	Rumunii	Dezsö-Zoltán	Adorjáni	dokonał	poświęcenia	nowe-

go	 budynku	 Centrum	 Diakonijnego.	
Zaś	miejscowy	duszpasterz	ks.	Dušan	
Vanko	otworzył	wystawę	w	domu	pa-
rafialnym	poświęconą	antypendiom.	
	 Spotkanie	było	okazją	do	odnowie-
nia	i	zacieśnienia	kontaktów,	które	na-
wiązał	nasz	parafialny	Chór	 „Gloria”,	
za	pośrednictwem	naszej	partnerskiej	
Parafii	w	Dudincach.		Mamy	nadzieję,	
że	w	niedalekiej	przyszłości	będziemy	
mogli	 się	 częściej	 odwiedzać	 i	 wza-
jemnie	inspirować	przy	okazji	ważniej-
szych	wydarzeń	parafialnych.

Tekst: ks. Alfred Borski
Zdjęcia: Agnieszka i Alfred Borski
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Poobozowe spotkanie „Międzywodzie 2022”

Spotkanie 28.08.2022 (od lewej): Ania Mendrok (Bytom),  
Łukasz Mitręga (Górki Wielkie), Gosia Mendrok (Włocła-
wek) i Wiktoria Krzenzek (Lipowiec k. Szczytna)

 17.09.2022	 roku	 w	 Skoczowie	 odbyło	 się	
spotkanie	 poobozowe	 dla	 uczestników	 Obo-
zu	 STE	 dla	 Dzieci	 i	 Młodzieży	 w	 Międzywo-
dziu	 (26.07-5.08.2022).	 Jak	 się	 w	 międzycza-
sie	 okazało,	 żaden	 z	 wcześniej	 planowanych	
terminów	nie	był	odpowiedni	dla	wszystkich.	
Dlatego	 kilka	 osób	 postanowiło	 się	 spotkać	
28	sierpnia	–	 jeszcze	przed	 rozpoczęciem	no-
wego	 roku	 szkolnego.	 Zaś	 pozostali	 (którzy	
chcieli,	 a	 do	 tego	mogli)	 przybyli	 w	 terminie	
wrześniowym.	Oczywiście	 najważniejsze	 były	
wspomnienia	 i	 przerwane	 (z	 powodu	 zakoń-

Poobozowe spotkanie kadry „Międzywodzie 2022”

Od lewej: ks. Artur Woltman, Wiesław Kędzior, Izabela Fryda, Agnieszka Borski, Anastazja  
Krehut, Klaudia Białończyk, Urszula Górniak, Monika Krzenzek, Ewa Szczodrowska, Artur Fryda, 
Pavlina Chudecka, ks. Alfred Borski. Na spotkanie nie mogli przybyć: Krystyna Brudny i Jan Górniak

 12.09.2022 r.	w	 restauracji	 „Kamienica	 Konczakowskich”	w	 Cieszynie	 odbyło	
się	poobozowe	spotkanie	kadry	prowadzącej	Obóz	Skoczowskiego	Towarzystwa	
Ewangelickiego	 dla	 Dzieci	 i	 Młodzieży	 w	Międzywodziu	 (26.07-5.08.2022).	 Pro-
wadzenie	obozu,	w	którym	ostatecznie	wzięły	udział	183	osoby	(w	tym	47	dzieci	
i	 108	młodzieży)	było	nielada	przedsięwzięciem	i	wiązało	się	z	ogromnym	wysił-
kiem	i	poświęceniem	oraz	odpowiedzialnością.	Warto	jednak	było	się	poświęcić,	
gdy	weźmie	 się	pod	uwagę	zadowolenie	 i	wdzięczność	wielu	uczestników	–	 co	
potwierdzają	wszyscy	(jak	widać:	zadowoleni)	wychowawcy.

Tekst i zdjęcie: ks. Alfred Borski
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czenia	obozu)	rozmowy.	Wspólny	czas	wypełniony	był	śpiewem,	
po	którym	było	rozważanie	Słowa	Bożego	(Artur	Fryda)	oraz	obo-
zowy	konkurs	–	czyli	sprawdzian	tego,	co	przeżyliśmy	w	Między-
wodziu.	Spotkanie	zakończyło	się	pieczeniem	kiełbasy	 i	snuciem	
planów	związanych	z...	następnym	obozem.

ks. Alfred Borski
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Warsztaty muzyczne i nabożeństwo 
z udziałem Beaty Bednarz

 24.09.2022	r.	w	skoczowskiej	sali	parafialnej	odbywały	się	warsztaty	muzycz-
ne	ze	znaną	i	popularną	solistką	chrześcijańską	Beatą	Bednarz	i	pianistką	Dorotą	
Zaziąbło.	W	warsztatach	wzięli	udział	członkowie	zespołów	„Razem”	(dyr.	Mał-
gorzata	Rymorz)	 i	 „Dla	Niego”	 (dyr.	Dorota	Podżorska)	oraz	kilka	osób	spoza	
tych	zespołów.	Celem	było	doskonalenie	swoich	umiejętności	w	śpiewaniu	pod	
bacznym	okiem	obu	Pań	 i	wyćwi-
czenie	 kilku	 pieśni,	 które	 zosta-
ły	 zaprezentowane	 25	 września,	
w	 czasie	 niedzielnego	 nabożeń-
stwa	 muzycznego	 w	 Skoczowie.	
Efekty	 tego	muzykowania	 z	 pew-
nością	odczuli	nie	tylko	uczestnicy	
warsztatów.	 Dziękujemy	 p.	 Mał-
gorzacie	Rymorz	za	pomysł	 i	 czu-
wanie	nad	całością.	

Tekst: ks. Alfred Borski
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Ognisko Parafian z Filiału w Pierśćcu
	 24.09.2022	 r.	w	Pierśćcu	odbyło	 się	filiałowe	pieczenie	 kiełbasy.	Wystarczyło	
odpowiednio	wcześniej	zaplanować	termin	i	oczywiście	podać	go	do	wiadomości	
wszystkimi	możliwymi	„kanałami”,	a	na	efekty	nie	było	trzeba	czekać.	Nie	tylko	
było	nas	sporo,	to	prawie	każdy	coś	przygotował	i	coś	przyniósł	(sałatkę,	ciasto,	
napoje).	Jedynie	samemu	trzeba	było	upiec	kiełbaskę	–	choć	byli	też	i	tacy,	co	im	
się	 najnormalniej	 „upiekło”.	 Spotkanie	 rozpoczęliśmy	modlitwą	 i	 śpiewem	przy	
akompaniamencie	gitary.	Dopisali	też	wszyscy	nasi	księża,	choć	z	pewnością	naj-
większe	 zainteresowanie	wzbudził	 nasz	 nowy	wikariusz	 –	 ks.	Oskar	Wild,	 który	
przybył	razem	ze	swoją	rodziną.	Najważniejsze	jest	to,	że	takie	spotkania	bardzo	
zbliżają	do	siebie	ludzi,	co	zauważyła	większość	uczestników.	Stąd	naturalne	było,	
że	pod	koniec	spotkania	dało	się	słyszeć	pytania:	A	kiedy	będzie	następne...?	Już	
teraz	możemy	zapewnić,	że	„jak	się	ociepli”.	:-)	

Tekst: ks. Alfred Borski     Zdjęcia: Ewelina Wild i ks. Alfred Borski

Wybory do Synodu Diecezjalnego
25.09.2022	w	Skoczowie	oraz	we	wszystkich	naszych	Filiałach	odbyły	się	wybory	
delegatów	z	naszej	Parafii	do	Synodu	Diecezjalnego.	Tym	samym	wybrano	nastę-
pujące	osoby	do	tego	kościelnego	gremium	(w	kolejności	alfabetycznej):	
•	Skoczów:	Agnieszka Borski,	Marek Rymorz,	Benedykt Urbańczyk;
•	Dębowiec:	Adam Pastucha,	zast.:	Bogusław	Czyż;
•	Pierściec:	Urszula Barańska,	zast.:	Jerzy	Niemiec;
•	Simoradz:	Mariusz Jancarczyk;
•	z	 urzędu	 do	 Synodu	 Diecezjalnego	 	 wchodzą	 również	 wszyscy	 duchowni	
z	naszej	parafii:	ks. dr Alfred Borski,	ks. Krzysztof Śledziński i ks. Oskar Wild.

Nowowybranym	członkom	Synodu	Diecezjalnego	dziękujemy	za	przyjęcie	na	sie-
bie	tej	służby	i	odpowiedzialności,	i	życzymy	Bożego	błogosławieństwa.

Zdję
cie	

na	s
tr.	3

1	
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Przygotowanie ołtarza żniwnego w Skoczowie

Ogólnoparafialne Dziękczynne Święto Żniw

W	tym	roku	parafianie	z	Iskrzyczyna	pięknie	udekorowali	ołtarz	na	uroczyste	na-
bożeństwo	z	okazji	Ogólnoparafialnego	Dziękczynnego	Święta	Żniw,	które	odbyło	
się	w	niedzielę	2.10.2022	w	Skoczowie.	SERDECZNIE	DZIĘKUJEMY!	

Zdjęcie: ks. Alfred Borski

„Oczy wszystkich w Tobie nadzieję mają, 
       a Ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie”  Ps 145,15

	 Pod	 tym	hasłem	ewangelickie	parafie	w	Polsce	w	dniu	2.10.2022	 świętowały	
Dziękczynne	 Święto	 Żniw.	W	 Skoczowie	 również	 uroczyście	 obchodziliśmy	 ten	
szczególny	dzień	–	dzień	dziękczynienia	za	wszystkie	dary	codziennie	otrzymywa-
ne	 z	hojnych	Bożych	 rąk.	Obrazem	 tych	 łask	był	przygotowany	przed	ołtarzem	
stół	 żniwny	obfitujący	w	 zbiory	 takie,	 jak:	 owoce,	warzywa,	 jarzyny,	 zboża	 etc.	
Stół	w	tym	roku	przygotowali	parafianie	z	 Iskrzyczyna.	Nabożeństwo	rozpoczął	
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orszak	żniwny	wkraczający	do	kościoła,	prowadzony	przez	dzieci	ubrane	w	piękne	
regionalne	cieszyńskie	stroje,	które	niosły	symboliczny	bochen	chleba	i	Biblię	oraz	
koszyki	pełne	darów	ziemi,	zaś	za	nimi	szli	przedstawiciele	Rady	Parafialnej	oraz	
parafialni	Duchowni.
Nastój	 rozpoczynającego	 się	 nabożeństwa	 dopełniła	 pieśń	w	wykonaniu	 chóru	
Gloria	-„Cały	świat	wielki	wspaniały”.	Uroczystość	poprowadził	proboszcz	parafii	
ks.	dr	Alfred	Borski	w	asyście	ks.	Krzysztofa	Śledzińskiego	i	proboszcza	seniora	
ks.	Andrzeja	Czyża.
	 W	trakcie	nabożeństwa	odbył	się	bardzo	sympatyczny	moment	błogosławień-
stwa	pierwszoklasistów,	którzy	z	powagą	przyjmowali	słowa	ks.	Proboszcza	jako	
pierwszą	nobilitację	w	poczet	członków	skoczowskiego	zboru.	Wręczone	drobne	
upominki	ucieszyły	pierwszoklasistów.
	 Oprawę	muzyczną	 uroczystości	 sprawowały:	 chór	 dziecięcy	 „Nadzieja”	 pod	
dyr.	Doroty	Podżorskiej	oraz	chór	mieszany	i	męski	„Gloria”	pod	
dyr.	Bolesława	Nogi.	Do	licznie	zgromadzonych	wiernych	w	ko-
ściele	kazanie	wygłosił	ks.	Krzysztof	Śledziński.
	 Okazało	się	że	z	roku	na	rok	przybywa	wiernych,	co	jest	bardzo	
chwalebne,	którzy	uczestniczą	w	tym	doniosłym	święcie	w	regio-
nalnych	strojach	cieszyńskich.	Uroczystość	dziękczynna	zakończyła	
się	spowiedzią	i	komunią,	do	której	przystąpiło	wielu	wiernych.
	 Bezpośrednio	po	nabożeństwie	wszyscy	jej	uczestnicy	zosta-
li	przez	chórzystów	Glorii	 i	przedstawicieli	Rady	Parafialnej	za-
proszeni	na	coroczny	tradycyjny	poczęstunek	na	plac	kościelny,	
gdzie	tradycyjnie	częstowano	chlebem	z	masłem	i	miodem,	ze	
smalcem,	a	także	owocami	przyniesionymi	przez	członków	chó-
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33. pamiątka poświęcenia kościoła w Pierśćcu

ru.	 Warto	 przypomnieć,	 że	 tradycje	 poczęstunku	 żniw-
nego	wprowadził	zarząd	chóru	„Gloria”	już	w	roku	1993	
i	 jest	nadal	 corocznie	kontynuowany.	Pomysł	przyjął	 się	
później	w	pozostałych	parafiach	w	diecezji	 cieszyńskiej.	
A	 że	warto	 kontynuować	 ten	 zwyczaj	 świadczą	 zawsze	
zadowolone	i	uśmiechnięte	twarze	zborowników,	którzy	
mają	okazję	w	kościele	nie	 tylko	podziękować	Bogu	za	dary	chleba	 ,	 ale	poczę-
stować	się	nim	przy	indywidualnych	spotkaniach	i	prowadzonych	pogawędkach.	
,,Dziękujmy	Ci	Panie	za	Twe	hojne	dary,	którymi	nas	darzysz	na	każdy	dzień	dany!”

Tekst: gloria.skoczow.pl     Zdjęcia: Jan Chwastek, ks. Alfred Borski

W	niedzielę	9.10.2022	r.	parafianie	należący	do	Filiału	w	Pierśćcu	oraz	wszyscy	
przybyli	 goście	dziękowali	Panu	Bogu	w	czasie	uroczystego	nabożeństwa	za	
33	 lata	kościoła.	Kazanie	wygłosił	 ks.	 sen.	 Janusz	Kożusznik	 z	Zaolzia	 (Śląski	
Kościół	 Ewangelicki	 Augsburskiego	 Wyznania	 w	 Republice	 Czeskiej	 –	 zbór	
Havířov-Suchá).	Wystąpili	też:	akordeonista	z	Zaolzia	Jakub	Prokop	oraz	Chór	
Męski	„Gloria”	ze	Skoczowa.	

Tekst: ks. Alfred Borski    Zdjęcia: Jan Chwastek
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Wyjazdowe posiedzenie rady redakcyjnej z Zaolzia
 10.11.2022 r.,	 dokładnie	w	539.	 rocznicę	urodzin	 ks.	 dra	Marcina	 Lutra,	miało	
miejsce	w	sali	domu	parafialnego	w Dębowcu	wyjazdowe	posiedzenie	rady	redak-
cyjnej	periodyków	Śląskiego	Kościoła	Ewangelickiego	Augsburskiego	Wyznania	w	
Republice	Czeskiej.	Rada	zebrała	się	w	składzie:	ks.	sen.	Janusz	Kożusznik	z	Ha-
wierzowa	Suchej	–	redaktor	naczelny,	ks.	Vlastimil	Ciesar	z	Ligotki	Kameralnej	–	
zastępca	redaktora	naczelnego,	ks.	sen.	Roman	Brzezina	z	Bogumina,	ks.	Vladislav	
Volný	z	Ostrawy	oraz	kurator	senioralny	Milan	Zielina	z	Orłowej.
	 Czwartkowe	dopołudnie	 rada	poświęciła	na	opracowanie	 tematów	poszcze-
gólnych	numerów	miesięcznika	„Přítel	 -	Przyjaciel”	na	rok	2023,	który	w	Koście-
le	na	Zaolziu	będzie	Rokiem	Relacji	Międzypokoleniowych	(Rok	mezigeneračních	
vztahů).	 Pismo	 ewange-
lickie	 „Przyjaciel	 Ludu”	
wydawane	 było	 od	 roku	
1885	 w	 Nawsiu,	 redakto-
rem	 naczelnym	 był	 przez	
lata	ks.	Franciszek	Michej-
da.	 W	 okresie	 międzywo-
jennym	Kościół	na	Zaolziu	
wydawał	 czasopismo	pod	
tytułem	 „Ewangelik”,	 re-
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Obrady Synodu Diecezjalnego w Wiśle
 5.11.2022 roku	w	Wiśle-Centrum	odbyła	się	I sesja VII kadencji Synodu Diecezji 
Cieszyńskiej.	Obrady	poprzedziło	nabożeństwo	komunijne	w	kościele	Apostołów	
Piotra	i	Pawła	w	Wiśle.	Liturgię	prowadzili	bp	Adrian	Korczago	oraz	ks.	radca	Wal-
demar	Szajthauer.	Teksty	biblijne	odczytali:	radczyni	Krystyna	Penkała	oraz	kurator	
Tomasz	Bujok.	Zwierzchnik	diecezji	wygłosił	kazanie	w	oparciu	o	Ewangelię	Mate-
usza	5,32-37,	w	którym	mówił:	„Rozpoczynamy	wspólny	czas	synodalnych	zmagań	
w	ramach	Diecezji	Cieszyńskiej	Kościoła	Ewangelicko-Augsburskiego	w	Polsce.	Ma	
to	miejsce	w	konkretnym	kontekście.	Rozpoczynamy	w	czasie	narastającej	dewa-
luacji	znaczenia	słowa,	zwłaszcza	danego	sobie	nawzajem.	W	czasie	panoszącego	
się	kłamstwa,	które	popierane	bywa	małymi	kłamstwami,	by	przysłaniać	kłamstwa	
ekstremalne.	Rozpoczynamy	naszą	wędrówkę	w	dniach	 rozkwitu	 środków	mię-
dzyludzkiej	komunikacji,	które	w	paradoksalny	sposób	wydają	się	coraz	bardziej	
komplikować	 wzajemne	 porozumiewanie	 się	 […]	 Coraz	 mniej	 się	 rozumiemy.	
Coraz	trudniej	przychodzi	nam	wspólnie	coś	budować.	Wpadamy	w	objęcia	nisz-
czącej	destrukcji.	Nasza	ludzka	pewność	siebie,	zwieńczona	zdeformowaną,	mon-
strualną	pychą,	prowadzi	do	populistycznych	zabiegów,	które	próbują	usprawie-
dliwić	najbardziej	odczłowieczone	formy	zapanowania	nad	drugim	człowiekiem,	
co	możemy	chociażby	obserwować	na	przykładzie	 rosyjskiej	 agresji	w	Ukrainie.	

daktorem	naczelnym	był	przez	najdłuższy	okres	ks.	Jan	Unicki.	Po	II	wojnie	świa-
towej	ponownie	odrodził	 się	„Przyjaciel	Ludu	 -	Přítel	 lidu”.	Od	1948	roku	pismo	
wydawane	jest	w	Czeskim	Cieszynie.	W	roku	2002	jego	nazwa	zmieniona	została	
na	„Přítel	-	Przyjaciel”.	Wychodzi	na	pierwszą	niedzielę	każdego	miesiąca.	Jest	pi-
smem	dwujęzycznym,	czesko-polskim.
	 Część	czasu	poświęcono	także	wydawanemu	corocznie	„Kalendarzowi	Ewan-
gelickiemu”	(Evangelický	kalendář),	który	ukaże	się	drukiem	na	przełomie	listopada	
i	grudnia,	a	poświęcony	jest	także	tematowi	roku	2023.	Wydawanie	tego	typu	pe-
riodyków	to	tradycja	charakterystyczna	dla	Śląska	Cieszyńskiego,	która	niezmiennie	
przetrwała	od	XIX	wieku.	Pierwszy	cieszyński	kalendarz	ukazał	się	bowiem	w	roku	
1857.	Kalendarz	ewangelicki	w	wersji	zaolziańskiej	wydawany	jest	od	roku	1933.	Do	
tego	momentu	istniał	jeden	wspólny	kalendarz	dla	ludu	ewangelickiego	po	obu	stro-
nach	Olzy	i	w	obydwu	krajach.	Jednakże	właśnie	ze	względu	na	komplikacje	związa-
ne	z	przewożeniem	wydrukowanych	egzemplarzy	przez	granicę	państwową,	zbory	
Ewangelicko–Augsburskiego	Kościoła	na	Wschodnim	Śląsku	w	Czechosłowacji	zde-
cydowały	się	na	wydawanie	własnego	rocznika.	Do	dziś	dnia	kalendarz	wychodzi	co	
roku	w	Adwencie,	jest	również	wydawnictwem	czesko-polskim.
	 Posiedzenie	robocze	zakończono	spacerem	po	centrum	Dębowca,	odwiedzina-
mi	tężni	solankowej	oraz	wspólnym	obiadem	w	restauracji	„Solanka”.	Członkowie	
rady	dziękują	Parafii	Ewangelicko-Augsburskiej	w	Skoczowie,	filiałowi	w	Dębowcu,	
za	gościnne	przyjęcie!

Tekst i zdjęcie: ks. Janusz Kożusznik
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Delegaci 
ze Skoczowa:

II rząd	(od	lewej:
Adam	Pastucha
ks.	Oskar	Wild
ks.	dr	Alfred	Borski
ks.	Krzysztof	Śledziński
Marek	Rymorz

I rząd (od	lewej):	
Benedykt	Urbańczyk
Urszula	Barańska
Agnieszka	Borski
Mariusz	Jancarczyk

[…]	Jezus	określa	sposób	naszego	wypowiadania	się:	tak	–	tak,	nie	–	nie	[…]	Jezu-
sowi	chodzi	o	otwartość	przy	zdecydowanym	ograniczaniu	wszelkich	form	kom-
binowania,	przypodobania	się,	wymijających	wypowiedzi,	by	tylko	ostatecznie	nie	
opowiedzieć	 się	 i	 nie	 zaprezentować	 swojego	 stanowiska.	 […]	 Jezus	 oczekuje	
wiarygodności	 i	 zaangażowania.	W	 kontekście	 naszego	 synodalnego	 spotkania	
oczekuje	tego	bardzo	konkretnie	od	nas,	reprezentantów	poszczególnych	parafii	
czy	gremiów	naszej	diecezji.	[…]	Jezus	oczekuje,	że	przyłożywszy	rękę	do	synodal-
nej	roli,	zaangażujemy	się	całymi	sobą”.
	 Obrady	synodu	miały	miejsce	w	Domu	Zborowym	wiślańskiej	parafii.	Odbyło	
się	ślubowanie	synodałów,	powołano	sekretarzy	i	członków	komisji	skrutacyjnej,	
przedstawiono	porządek	obrad	oraz	propozycję	poprawek	do	budżetu	diecezji	na	
2022	rok.	Następnie	zwierzchnik	diecezji	podziękował	Radzie	Diecezjalnej	za	do-
tychczasową	służbę	sześciu	lat	w	ramach	VI	kadencji	Synodu	Diecezjalnego.	Prze-
wodnictwo	obrad	przejął	Biskup	Kościoła	Jerzy	Samiec,	który	przeprowadził	wy-
bory	nowej	Rady	Diecezjalnej	oraz	Komisji	Rewizyjnej	na	czas	VII	kadencji	Synodu	
Diecezjalnego	trwającej	5	lat.
	 W	skład	nowej	Rady	Diecezjalnej	weszli:	Tomasz	Bujok	–	kurator,	ks.	Waldemar	
Szajthauer	–	radca	duchowny,	Krystyna	Penkała	–	radczyni	świecka.	Do	Komisji	Re-
wizyjnej	powołano:	Jana	Króla,	Jana	Machalicę	oraz	Jadwigę	Pietroszek,	zastępca-
mi	zostali	Jerzy	Sikora	i	Łukasz	Pietroszek.
	 W	dalszej	części	obrad	Biskup	Kościoła	mówił	o	specyfice	Diecezji	Cieszyńskiej	
na	tle	całego	Kościoła.	O	przykładach	prześladowań	Kościoła	w	Pakistanie	mówił	
Marek	Rymorz,	wyświetlając	także	krótki	film	i	zmawiając	modlitwę.	Następnie	każ-
dy	z	synodałów	przedstawił	się,	prezentując	swe	dotychczasowe	zaangażowanie	
w	Kościele.	Była	również	sposobność,	by	zapoznać	się	z	nowymi	praktykantami	na-
szej	Diecezji.	Powołano	też	przewodniczących	poszczególnych	komisji	diecezjalnych.

Źródło: https://cieszynska.luteranie.pl
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	 Już	po	raz	drugi	w	naszej	Parafii	przygotowano	zupę	dyniową,	aby	w	prosty	
sposób	pokazać,	że	jako	chrześcijanie,	a	szczególnie	Ewangelicy,	odcinamy	się	od	
pogańskiej	maskarady	Halloween.	 Parafianie	 z	Dębowca,	 Pierśćca	 i	 Simoradza	
mieli	 okazję	 delektować	 się	 zupą	 po	 niedzielnym	 nabożeństwie	 (30.10.2022),	
w	przeddzień	Pamiątki	Reformacji,	zaś	w	Skoczowie	zupa	była	serwowana	rów-
nież	po	nabożeństwie	reformacyjnym.	

Ewangelicy nie obchodzą Halloween

	 Zupę	 ugotowali	 panowie	 Adam	 Wojnar	 i	 Krystian	
Bukowczan,	 z	 dyń	 ofiarowanych	 na	 święto	 żniw,	
a	przygotowanych	przez	kilka	skoczowskich	pań	i	go-
ści	z	Ukrainy.	Zupę	do	Simoradza	i	Dębowca	ze	Skoczo-
wa	 dowiózł	 p.	Mariusz	 Jancarczyk.	W	 Pierśćcu	 Panie	
z	tamtejszego	Filiału	same	stanęły	na	wysokości	zada-
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Tekst: ks. Alfred Borski       Zdjęcia: Dębowiec i Simoradz – ks. Oskar Wild
Pierściec – ks. Krzysztof Śledziński Skoczów: Jan Chwastek i ks. Alfred Borski

Simoradz

Dębowiec

Pierściec

nia,	a	całość	koordynowała	p.	kościelna	Maria	Pawera.	Tutaj	dynie	podarowali	
miejscowi	parafianie.
	 Dla	nas	Luteran,	31	października	zawsze	będzie	dniem	upamiętniającym	początek	
REFORMACJI,	która	rozpoczęła	się	od	przybicia	95	Tez	przez	ks.	dr.	Marcina	Lutra	na	
drzwiach	Kościoła	Zamkowego	w	Wittenberdze,	co	wydarzyło	się	31.10.1517	r.
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Nabożeństwo i spotkanie dla seniorów w Dębowcu

„Inny Adwent” 2022 w Dębowcu

 20.11.2022	 r.	 w	 Dębowcu	 w	 „Niedzielę	 Wieczności”	 podczas	 nabożeństwa	
wspominaliśmy	wszystkie	osoby,	które	zmarły	w	minionym	roku	kościelnym.	Do-
datkowo	nabożeństwo	miało	szczególny	charakter,	ponieważ	podczas	niego	od-
była	się	spowiedź	i	Komunia	Święta	w	głównej	mierze	przeznaczona	dla	seniorów	
naszego	filiału.
	 Po	nabożeństwie	wszyscy	nasi	seniorzy	zostali	zaproszeni	do	sali	parafialnej	na	
poczęstunek,	gdzie	mogli	porozmawiać	ze	sobą	i	spędzić	czas	w	radosnej	atmos-
ferze.	Dziękujemy	wszystkim	tym	osobom,	które	włożyły	swój	wkład	w	przygoto-
wanie	poczęstunku	i	tego	spotkania.

Tekst i zdjęcia: Marcin Kozok

	 W	niedzielę	27.11.2022 roku	w	sali	parafialnej	w	Dębowcu	odbyło	się	coroczne	
spotkanie	pod	nazwą	“Inny	Adwent”.
	 W	czasie	wspólnego	spotkania	zgromadzona	grupa	parafian	miała	czas	na	wspól-
ne	rozmowy,	poczęstunek,	wysłuchanie	krótkiego	rozważania	Słowa	Bożego.	Głów-
ną	częścią	spotkania	było	jednak	wspólne	przygotowywanie	wieńców	adwentowych.	
Dziękujemy	wszystkim,	którzy	zaangażowali	się	w	przygotowanie	spotkania.

Tekst i zdjęcia: ks. Krzysztof Śledziński
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Nabożeństwo i spotkanie dla seniorów w Pierśćcu

Nabożeństwo i spotkanie dla seniorów w Skoczowie

	 W	niedzielę	(4.12.2022)	w	Pierśćcu	odbyło	się	nabożeństwo	ze	spowiedzią	i	Ko-
munią	Świętą	adresowane	 szczególnie	do	naszych	 starszych	parafian.	Po	nabo-
żeństwie	wszyscy	seniorzy	zostali	zaproszeni	do	sali	parafialnej	na	poczęstunek.		
Spotkanie	dawało	wspaniałą	okazję	do	rozmów	i	podzielenia	się	wspomnieniami.	
Dziękujemy	wszystkim,	którzy	przyczynili	się	do	zorganizowania	tego	spotkania.

Tekst: ks. Alfred Borski     Zdjęcia: Piotr Kłapsia

	 W	Skoczowie	nabożeństwo	dla	Seniorów	odbyło	się	w	3.	niedzielę	Adwentu	
(11.12.2022)	i	rozpoczęło	się	od	występu	dzieci,	które	później	udały	się	na	Szkółkę	
Niedzielną.	W	czasie	nabożeństwa	wystąpił	również	Zespół	„Dla	Niego”	pod	dyr.	
Doroty	Podżorskiej.	
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Po	 nabożeństwie	 seniorzy	 zostali	 zaproszeni	 do	 sali	 chórowej	 na	 poczęstunek,	
który	przygotowały	panie:	Anna	Czudek,	Iwona	Czudek,	Barbara	Kaleta,	Marzena	
Kocaj	i	pastorowa	Helena	Podżorska.	W	czasie	spotkania	kilka	pieśni	dla	seniorów	
zaśpiewały	dzieci	ze	szkółki	niedzielnej	z	pastorową	Agnieszką	Borski	i	przy	akom-
paniamencie	p.	Anastazji	Krehut.	

Tekst: ks. Alfred Borski     Zdjęcia: Jan Chwastek
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Skoczowskie anioły z piernika

Reaktywacja „kaw parafialnych”

	 W	niedzielę	4.12.2022	r.	po	obu	nabożeństwach	można	było	stać	się	właścicie-
lem	jednego	ze	100	piernikowych	aniołów.	Okazało	się	jednak,	że	zapotrzebowanie	
przerosło	oczekiwania	„producentów”.	Zatem	akcja	była	jeszcze	kontynuowana.	
Z	początku	zakładano,	że	z	uzbieranych	pieniędzy	zostanie	zakupiony	piec	kon-
wekcyjny	do	kuchni	parafialnej,	dzięki	któremu	będzie	możliwe	o	wiele	 szybsze	
pieczenie	większej	 ilości	wypieków.	W	międzyczasie	na	Ukrainie	Rosjanie	zaczęli	
bombardować	infrastrukturę	energetyczną,	co	powodowało,	że	z	powodu	braku	
prądu	wielu	ludzi	nie	miało	czym	ugotować	wody,	sporządzić	ciepłego	posiłku,	czy	
przynajmniej	trochę	się	ogrzać.	Dlatego	w	porozumieniu	z	osobami,	które	angażo-
wały	się	przy	wypieku	i	dekorowaniu	aniołów	postanowiono,	że	pieniądze	zostaną	
przekazanie	nie	na	piec,	ale	na	generator	prądu,	który	umożliwi	którejś	rodzinie	na	
Ukrainie	podłączyć	piec...	albo	dzbanek	do	gotowania	wody	czy	dmuchawę.
	 Dziękujemy	wszystkim	zaangażowanym	(niektóre	osoby	są	na	zdjęciu	powy-
żej,	które	zostało	wykonane	17.11.2022)	w	pieczenie,	przyozdabianie,	opakowanie	
i	dystrybucję	aniołów,	a	wszystkim	nabywającym	za	wsparcie	tej	inicjatywy.	Dzięki	
Wam	cząstka	Waszego	serca	jest	teraz	na	Ukrainie.

Tekst i zdjęcia: ks. Alfred Borski

	 W	niedzielę	(4.12.2022)	zainaugurowaliśmy	spotkania	z	kawą/herbatą	 i	ciastem	
po	nabożeństwie	głównym.	Tym	razem	hitem	była	herbata	z	pomarańczą.	O	przy-
gotowanie	całości	zadbali	rodzice	dzieci	ze	Szkółki	Niedzielnej	ze	swoimi	pociecha-
mi	(na	zdjęciu	grupowym).	Ponieważ	pomysł	się	sprawdził,	kolejne	spotkania	będą	
na	razie	w	odstępach	miesięcznych.	Potem	może	uda	się	pozyskać	 jeszcze	więcej	
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sła	przewodniego	Zgromadzenia	Ogólnego	Światowej	Federacji	Luterańskiej,	które	
odbędzie	się	w	przyszłym	roku	w	Krakowie.	Zgodnie	z	charakterem	spotkania	na	
stołach	pojawiła	się	pyszna	kolacja,	a	potem	jeszcze	kawa/herbata	i	ciasto.	Oczywi-
ście	nie	zabrakło	śpiewu,	czytania	Sło-
wa	Bożego	oraz	rozmów	w	miłym	to-
warzystwie.	Przy	okazji	udało	 się	 też	
zrobić	zdjęcia	grupowe,	które	zostały	
zamieszczone	w	parafialnym	kalenda-
rzu	na	2023	rok.

Tekst: ks. Alfred Borski
Zdjęcia: Agnieszka Borski

Gwiazdka Koła Pań w Skoczowie
	 W	pierwszą	środę	grudnia	(7.12.2022)	odbyło	się	tradycyjne	już	co-
miesięczne	spotkanie	Koła	Pań,	które	prowadzone	jest	przez	p.	Ilonę	
Hajewską.	Tym	razem	-	jak	zwykle	to	bywało	w	grudniu	-	spotkanie	mia-
ło	charakter	adwentowy.	Zatem	temat	był	związany	z	oczekiwaniem	
na	przyjście	Mesjasza	i	z	różnym	spojrzeniem	na	święta	i	świętowanie.	
Z	kolei	p.	Halina	Gatner	podzieliła	się	swoją	refleksją	nawiązującą	do	ha-

chętnych	do	pomocy	i	upieczenia	ciasta,	
by	zwiększyć	częstotliwość.	Dzięki	takim	
spotkaniom	przestajemy	być	anonimowi	
w	 tak	 dużej	 parafii,	 jaką	 jest	 Skoczów.	
Już	 teraz	 zapraszamy	 na	 kolejne	 takie	
spotkanie	-	o	terminie	poinformujemy.
	 Dziękujemy	całej	ekipie	która	nie	tylko	
spotkanie	 przygotowała,	 ale	 i	 sprawnie	
wszystko	doprowadziła	do	porządku!

Tekst: ks. Alfred Borski  
Zdjęcia: Agnieszka Borski
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Diecezjalne Spotkanie Delegatek Kół Pań

Przekazanie paczek zebranych w ramach akcji 
„Prezent pod choinkę”

	 W	sobotę	10.12.2022	r.	w	parafii	w	Wiśle	Centrum	odbyło	się	Diecezjalne	Spotka-
nie	Delegatek	Kół	Pań	zorganizowane	przez	Diecezjalną	Komisję	Kobiet.	Hasłem	
spotkania	były	słowa	wypowiedziane	przez	ojca	epileptyka,	którego	uzdrowił	Pan	
Jezus:	„Wierzę,	pomóż	niedowiarstwu	memu”	(Mk	9,24).	W	czasie	spotkania	Sło-
wem	Bożym	podzieliła	 się	diakon	Renata	Raszyk,	wykład	nawiązujący	do	 tema-
tu	 spotkania	wygłosiła	diakon	Aleksandra	Błahut-Kowalczyk,	 a	 śpiew	prowadzi-
ła	p.	Sabina	Rabin	z	parafii	w	Istebnej.	W	czasie	spotkania	panie	reprezentujące	
poszczególne	koła	pań	podzieliły	się	swoimi	doświadczeniami	ze	służby,	w	którą	
są	zaangażowane,	co	z	pewnością	było	cenne,	budujące	i	wnosiło	nowe	impulsy	
dla	słuchających.	Spotkanie	prowadziła	pastorowa	Anna	Wantulok	z	Jaworza,	zaś	

Delegatki ze Skoczowa (od lewej):
Janina Kajzar, Janina Foltyn-Chruszcz, 
Agnieszka Borski, Zofia Podżorska,
Wanda Juranek

nad	całością	czuwała	przewod-
nicząca	Komisji	Kobiet,	p.	Anna	
Czudek	z	Goleszowa.

Tekst: ks. Alfred Borski
Zdjęcia: Agnieszka Borski

23.11.2022 r.	 ponad	 150	 paczek	 ze-
branych	w	parafii	skoczowskiej	w	ra-
mach	 akcji	 „Prezent	 pod	 choinkę”	
przekazano	p.	Andrzejowi	Londzino-
wi	 do	 Centrum	Misji	 i	 Ewangelizacji.	
Z	Dzięgielowa	(razem	z	 innymi	pacz-
kami)	jeszcze	przed	świętami	ruszyły	
w	dalszą	drogę	do	dzieci	w	Ukrainie,	
Białorusi,	Rumunii	 i	Bułgarii.	Właśnie	
w	imieniu	tych	Dzieci	serdecznie	dzię-
kujemy	wszystkim	Darczyńcom!

Tekst i zdjęcie: ks. Alfred Borski
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 Śniadanie dla zaangażowanych w szkółki niedzielne

Spotkanie z rodzicami dzieci ze szkółek niedzielnych

W	sobotę	22.10.2022	r.	w	sali	chórowej	odbyło	się	spotkanie	osób	zaangażowanych	
w	prowadzenie	szkółek	niedzielnych	w	naszej	Parafii.	Zatem	przybyły	osoby,	które	
już	od	wielu	lat	prowadzą	szkółki,	jak	i	te,	które	dopiero	od	niedawna	się	zaanga-
żowały.	Te,	 które	 samodzielnie	potrafią	poprowadzić	przydzieloną	szkółkę	oraz	
te,	które	dopiero	chcą	się	 tego	nauczyć.	Najważniejsze	 jest	 jednak	 to,	że	 repre-
zentowane	były	wszystkie	szkółki:	Skoczów	–	grupa	młodsza	i	starsza,	Dębowiec,	
Pierścieć	 i	Simoradz.	Celem	spotkania	była	wymiana	doświadczeń,	przemyślenie	
pewnej	strategii	działania	i	omówienie	planów	na	bieżący	rok	szkolny.	No	i	oczy-
wiście	pobycie	ze	sobą	i	poznanie	się,	bo	to	też	jest	istotny	czynnik	współpracy.

Tekst i zdjęcie: ks. Alfred Borski

Miesiąc	później,	w	niedzielę	20.11.2022	 r.	w	Skoczowie,	 zorganizowano	spotkanie	
również	z	myślą	o	dzieciach,	ale	tym	razem	z	ich	rodzicami.	To	właśnie	oni	są	tym	naj-
ważniejszym	„czynnikiem”	w	wychowaniu	swoich	pociech	i	to	od	nich	bardzo	dużo	

zależy.	 Do	 tego	 widzimy,	 że	 właśnie	
pokolenie	 rodziców	 ma	 niesamowity	
potencjał	 i	 energię,	 którą	na	dodatek	
chcą	się	dzielić	-	również	w	Parafii.	

Tekst: ks. Alfred Borski
Zdjęcia: Agnieszka Borski
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Zaproszenia dla dzieci 
na szkółkę niedzielną

	 W	 pierwszym	 tygodniu	 listopada	 2022	 oraz	
pierwszym	 tygodniu	 stycznia	 2023	 na	 wszyst-
kich	 lekcjach	 religii	w	 szkołach	 i	 przedszkolach	
zostały	rozdane	zaproszenia	na	szkółki	niedziel-
ne	 i	 zarazem	 „Dzienniczki	 uczestnika	 Szkółek	
Niedzielnych”.	 Dzięki	 temu	 zaproszenia	 trafiły	
do	ponad	400	dzieci.	Te	dzieci,	które	nie	chodzą	
do	przedszkola,	albo	nie	mają	lekcji	religii,	takie	
„Dzienniczki”	otrzymają	na	szkółce	niedzielnej.	
W	 dzienniczku	 jest	 miejsce	 na	 pieczątki,	 które	
dzieci	otrzymują	za	przybycie	na	szkółkę.	Za	do-
brą	frekwencję	każde	dziecko	na	gwiazdce	otrzy-
mało	wartościowy	prezent	–	tak	było	w	przypad-
ku	 pierwszego	 zeszyciku.	 Podobnie	 frekwencja	
(ilosć	 zebranych	 pieczątek)	 będzie	 się	 liczyła	 w	
okresie	Wielkanocy	–	drugi	zeszycik.	Z	po	wielkanocy	będzie	jeszcze	jeden...
	 A	 teraz	 apel	 do	 rodziców:	 Kiedyś	 wydarzyła	 się	 sytuacja,	 o	 której	 czytamy	
w	Ewangelii	Marka	(10,13-16):	„Przynosili do niego [do Jezusa] dzieci, aby się ich do-
tknął”.	Kto	przynosił	dzieci?	Nie	jest	to	powiedziane	wprost,	ale	przecież	domyśla-
my	się,	że	byli	to	rodzice.	Bo	któż	mógł	mieć	jakiś	interes	w	tym,	by	przyprowadzić	
do	Jezusa	dziecko,	by	On	mógł	je	dotknąć	=	położyć	na	nim	rękę	i	je	błogosławić.	
Wtedy	to	uczniowie	Jezusa	„gromili”	tych,	którzy	je	przyprowadzali	i	to	ich	Jezus	
„postawił	do	pionu”,	gdy	się	na	nich	oburzył	i	do	nich	powiedział:	„Pozwólcie dziat-
kom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im”. 
	 Obecnie	„uczniowie”	działający	w	imieniu	Jezusa”	(księża,	nauczający	w	szkół-
kach	niedzielnych,	katecheci,	parafia,	Kościół)	 zapraszają	dzieci,	by	mogły	bliżej	
poznać	Zbawiciela	i	by	On	mógł	je	błogosławić.	A	nieraz	niektórzy	rodzice	może	
nie	 tyle	zabraniają,	co	nie	zachęcają	swoich	dzieci	do	uczestnictwa	w	szkółkach	
niedzielnych,	albo	po	prostu	nie	przyprowadzają	swoich	pociech	na	szkółkę	(nie	
umożliwiają	 im	 tego,	by	mogły	 spotkać	 Jezusa).	Dlatego	serdecznie	 zachęcamy	
Was,	drodzy	Rodzice	do	tego,	abyście	pomogli	swoim	dzieciom	być	
blisko	parafii,	szkółki	niedzielnej,	Jezusa...	To	bardzo	wielka	odpowie-
dzialność,	którą	właśnie	WY,	Rodzicie,	wzięliście	na	siebie	w	czasie	
Chrztu	 Świętego	 Waszego	 dziecka.	 Dlatego	 „nie	 zabraniajcie”	 im	
przychodzić	do	Jezusa	i	przyprowadźcie	je	/	przywieźcie	je	na	szkół-
kę!	W	 Skoczowie	 rozpoczynamy	w	 kościele	 od	
przekazania	 latarenki	 i	przejścia	do	sal	parafial-
nych.	SERDECZNIE	ZAPRASZAMY!

Tekst: ks. Alfred Borski
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4. Ekumeniczny Bieg „No to kaplica”
W	 sobotę	 17.12.2022	 r.	 odbył	 się	 4.	 Ekumeniczny	 Bieg	
„No	 To	 Kaplica”,	 tym	 razem	 organizowany	 przez	 Sto-
warzyszenie	 „Cztery	 Pory	 Życia”,	 przy	 współudzia-
le	 m.in.	 naszej	 Parafii.	 Sponsorem	 strategicznym	 był	
Bank	Spółdzielczy	w	Skoczowie.	Ogółem	wystartowało	
67	zawodników	w	kilku	kategoriach	wiekowych	(różne	
dystanse).	 Z	 zebranej	 kwesty	 w	 wys.	 1200	 zł	 połowę	
przekazano	na	działalność	Diakonii	Polskiej,	a	drugą	po-
łowę	na	Caritas	Polska.

Tekst: ks. Alfred Borski    Zdjęcia: Jan Chwastek
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Spotkanie dla mężczyzn z red. Henrykiem Dedo

Spotkanie dla małżeństw  
z red. Henrykiem Dedo

W	piątek	2.12.2022	r.	odbyło	się	spotkanie	dla	mężczyzn	pt.	„Charakter - to kim jesteś 
ma olbrzymie znaczenie”.	 Gościem	 spotkania	 był	 redaktor	 „Głosu	 Ewangelii”		
Henryk	Dedo	(https://gospel.pl). Zdjęcie: Mateusz Sikora

W	sobotę	3.12.2022	r.	odbyło	się	spotkanie	dla	małżeństw	pt.	„Dzieci 
są tylko dziećmi – prawda czy wymówka”.	Gościem	spotkania	był	
redaktor	 „Głosu	 Ewangelii”	Henryk	Dedo.	Wykład	 został	 nagrany	
i	jest	udostępniony	na	naszej	parafialnej	stronie	internetowej:	
https://skoczow.luteranie.pl/dla-rodzicow-online			Warto	odsłuchać!	

Tekst i zdjęcia: ks. Alfred Borski
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W	sobotę	3.12.2022,	w	godzinach	po-
południowych,	 w	 naszym	 kościele	
w	Skoczowie	gościła	ekipa	Telewizji	
Polskiej,	 która	 –	 na	 zlecenie	 Redak-
cji	Ekumenicznej	–	nagrała	krótki	re-
portaż	o	naszym	kościele	i	obrazach	
Karola	 Śliwki,	 o	 Adwencie	 i	 pierni-
kowych	 aniołach,	 o	 Informatorze	
Parafialnym	 i	 życiu	 parafialnym.	 Na-
grany	materiał	będzie	wyemitowany	
w	styczniu	2023	roku.

Ekipa TVP w skoczowskim kościele

Parafialny kalendarz na rok 2023
W	przeciągu	kilku	ostatnich	 lat	Pa-
rafia	 skoczowska	 wydawała	 róż-
ne	 kalendarze,	 które	 pod	 koniec	
roku	 były	 doręczane	 do	 naszych	
parafian.	Tym	razem	kalendarz	jest	
szczególnie	 „nasz”,	 bo	 przedsta-
wia	różne	grupy	działające	w	naszej	
Parafii.	 Pomysł	 zrodził	 się	 po	 tym,	
jak	 na	 prośbę	 pastorowej	 Heleny	
Gajdacz	i	PEA	w	Dzięgielowie	wyko-
nałem	 kalendarz	 z	 okazji	 100-lecia	
Diakonatu	 „Eben-Ezer”.	 Wystar-
czyło	wstawić	nasze	logo	i	zdjęcia,	
a	efekt	jest	imponujący.	

ks. Alfred Borski
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SOlIDARNI Z NARODEM uKRAIńSKIM

Akordeon dla Nataszy z ukrainy

Święto żniw naszych Gości z ukrainy

	 W	połowie	września	na	parafialnym	funpagu	na	FB	zamieszczono	ogłoszenie	o	po-
szukiwaniu	akordeonu	dla	Nataszy,	która	razem	ze	swoimi	rodzicami	oraz	sześcior-
giem	 rodzeństwa	 znalazła	 schronienie	w	pomieszczeniach	 PEA	 Skoczów.	Kilka	 dni	
później	chęć	przekazania	instrumentu	zgłosiła	p.	Ewa Kononienko-Pawlas	z	Dębowca.
	 Rodzina	Burlachenko	w	pośpiechu	przed	działaniami	 	wojennymi	opuszczała	
swój	dom.	Do	Skoczowa	przyjechała	starym	Fordem	Transitem,	do	którego	zapa-
kowali	 siebie	 (9	osób)	oraz	najbardziej	potrzebne	 rzeczy.	Akordeon,	na	którym	
uczyła	się	grać	i	ćwiczyła	Natasza,	musiał	pozostać	w	domu.	Aby	umożliwić	jej	dal-
szą	naukę	na	tym	instrumencie,	rozpoczęto	poszukiwania	–	jak	już	było	wspomnia-

 2.10.2022 obchodziliśmy	 Ogólnoparafialne	 Dziękczynne	 Święto	 Żniw.	 
Po	raz	pierwszy	wzięli	w	nim	udział	nasi	goście	z	Ukrainy	–	rodzina	Burlachenko.	
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4 generatory prądu dla ukrainy
      21.12.2022	r.	dyrektor	Biblijnego	Stowarzyszenia	Misyjnego	Jerzy	Marcol	odebrał	
					z	naszej	Parafii	dwa	z	czterech	generatorów	prądu,	które	następnego	dnia	były		
		już	w	drodze	na	Ukrainę.	Kolejne	dwa	trafią	tam	w	pierwszych	tygodniach	nowego	roku.	

ne	–	dosyć	szybko	zakończyły	się	całkowitym	sukcesem:	wspaniały	instrument	i	to	
w	dodatku	nieopodal	Skoczowa.
	 Przekazanie	80-basowego	akordeonu	firmy	Weltmeister	nastąpiło 6.10.2022	roku.	
Państwo	Ewa	i	Roman	Pawlasowie	przekazali	go	osobiście	w	tymczasowym	mieszka-
niu	rodziny	Burlachenko	w	skoczowskiej	plebanii.	Na	razie	instrument	został	wypoży-
czony,	a	ewentualna	darowizna	uzależniona	będzie	od	postępów	Nataszy	w	grze.
	 Państwu	Pawlasom	serdecznie	dziękujemy	za	ten	wspaniały	gest	solidarności	
oraz	pomoc	w	tak	nietypowej	sprawie.	Zaś	Nataszy	życzymy	wytrwania	w	nauce	
i	dużych	postępów. Tekst i zdjęcie: ks. Alfred Borski

	 Dwa	 generatory	 zostały	 zakupione	
z	 budżetu	 diakonijnego	 naszej	 Parafii,	
trzeci	z	budżetu	Skoczowskiego	Towarzy-
stwa	Ewangelickiego,	a	czwarty	ze	sprze-
daży	 piernikowych	 aniołów.	 Pierwotnie	
dochód	 z	 ich	 	 sprzedaży	 miał	 być	 prze-
znaczony	 na	 zbiórkę	 funduszy	 na	 zakup	
pieca	konwekcyjnego	do	kuchni	parafial-
nej.	Ostatecznie	jednak	(w	porozumieniu	
z	osobami	zaangażowanymi	w	pieczenie),	
postanowiono	zakupić	agregat.
	 Bardzo	 dziękujemy	 tym	 wszystkim,	
którzy	 przyłączyli	 się	 do	 akcji	 wypieku	
aniołów	 oraz	 tym,	 którzy	 je	 zakupili.	
Dziękuję	również	Radzie	Parafialnej	PEA	
w	 Skoczowie	 oraz	 Zarządowi	 STE	 za	
podjęcie	 stosownych	 uchwał	 i	 przeka-
zanie	pieniędzy	na	zakup	generatorów.	
W	obecnej	sytuacji	(wojna	i	okres	zimo-
wy),	 gdy	 wojska	 rosyjskie	 skoncentro-
wane	są	na	niszczeniu	ukraińskiej	 infra-
strukury	energetycznej,	to	z	pewnością	
nieznaczna	pomoc	dla	Ukrainy,	ale	za	to	
bardzo	 konkretna	 pomoc	 dla	 czterech	
rodzin,	 którym	 wytworzony	 prąd	 po-
zwoli	na	gotowanie	posiłków	i	podgrza-
nie	wyziębłego	mieszkania.	

Tekst i zdjęcia: ks. Alfred Borski 
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Głos ma
młodzież

Kwesta na skoczowskim cmentarzu 
	 W	dniach	od	29.10. – 1.11.2022 r.,		z	inicjatywy	ks.	Oskara	Wilda,	gru-
pa	ponad	trzydziestu	ochotników	składająca	się	z	przedstawicieli:	mło-
dzieży,	 konfirmantów,	„Skautów	na	Skale”	oraz	 także	Rady	Parafial-
nej,	 uczestniczyła	w	 zorganizowanej	 przez	 naszą	 Parafię	 kweście	 na	
naszym	cmentarzu	w	Skoczowie.	W	ten	sposób	udało	nam	się	zebrać	
6.087,65 zł.	Środki	te	zostaną	przeznaczone	na	wyłożenie	kostki	bruko-
wej	w	alejkach	przy	nowych	miejscach	pochówku,	w	sektorze	urnowym.
	 Raz	 jeszcze	 dziękujemy	wszystkim	 ofiarodawcom	 za	wsparcie	 tej	
inicjatywy,	a	wszystkim	kwestującym	za	pomoc	i	zaangażowanie.

Tekst: ks. Alfred Borski    Zdjęcia: ks. Oskar Wild

Niechaj cię nikt nie lekceważy z powodu młodego 
wieku; ale bądź dla wierzących wzorem w postę-
powaniu, w miłości, w wierze, w czystości.

1 Tm 4,12

Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek.  
Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma,  
ale Pan patrzy na serce.

1 Sm 16,7
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Gwiazdka Młodzieżowa 2022
	 W	niedzielę	 (11.12.2022)	wspólnie	mogliśmy	świętować	na-
rodziny	 Jezusa	 na	 gwiazdce	 naszej	 skoczowskiej	 młodzieży.	
Słowem	podzielił	się	ks.	Mateusz	Mendroch	–	zgodnie	z	tytu-
łem	gwiazdki	mówił	o	„Synu”.	W	ciągu	spotkania	można	było	
próbować	różnych	potraw	i	wspólnie	zjeść	barszcz.	Razem	na	
chwałę	Bogu,	mogliśmy	kolędować	 i	 cieszyć	 się	 swoją	 i	Bożą	
obecnością!	 Dziękujemy	wszystkim,	 którzy	 przyczynili	 się,	 by	
ten	czas	był	dobry	i	wartościowy.	

Tekst: Aneta Rokowska     Zdjęcia: Karina Kwoka
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Kącik
dla dzieci

Rozpoczęcie roku szkolnego w Dębowcu
	 Tradycyjnie	już	nasze	ewangelickie	dzieci	ze	Szkoły	Podstawowej	w	Dębowcu	
wraz	z	rodzicami	 i	nauczycielami,	przed	wyruszeniem	do	szkoły,	spotkały	się	na	
wspólnej	modlitwie,	w	której	dziękowały	za	wakacyjny	czas	i	prosiły	o	Boże	błogo-
sławieństwo	na	cały	rozpoczynający	się	rok	szkolny.
	 Modlitwę	poprowadził	ks.	Krzysztof	Śledziński,	który	w	trakcie	rozważania	Sło-
wa	Bożego	z	5	Księgi	Mojżeszowej	zwrócił	uwagę,	iż	Bóg	jest	jeden,	ale	w	trzech	
osobach.	Obrazując	dzieciom	zebranym	w	kościele	 Trójcę	 Świętą,	 ks.	 Śledziński	
posłużył	się	bardzo	popularnym	doświadczeniem,	które	często	pojawia	się	w	ame-
rykańskich	podręcznikach	do	 lekcji	 religii.	Doświadczenie	 to	polega	na	 zobrazo-
waniu	Trójcy	Świętej	przy	pomocy	wody,	która	zarówno	w	postaci	lodu,	jak	i	pary	
wodnej,	a	także	w	stanie	ciekłym	ciągle	pozostaje	tą	samą	wodą,	ale	ma	inne	cechy	
w	każdym	stanie	skupienia.	Prowadzący	modlitwę	zwrócił	też	uwagę,	że	nauka	w	
szkole	przygotowuje	człowieka	do	poznawania	prawdy	o	otaczającym	nas	świe-
cie,	ale	również	prawdy	o	Bogu,	którą	to	prawdę	odkrywamy	nie	przez	doświad-
czenie,	ale	Boże	objawienie	i	przyjmujemy	ją	wiarą.
	 W	czasie	wspólnej	modlitwy	uczestnicy	nabożeństwa	mogli	też	zaśpiewać	pie-
śni	znane	ze	szkółek	niedzielnych	przy	akompaniamencie	pani	Doroty	Podżorskiej.

Tekst: ks. Krzysztof Śledziński    zdjęcia: Marcin Kozok
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Błogosławieństwo  
pierwszoklasistów

W	niedzielę	2.10.2022	 r.	w	 czasie	Ogólno-
parafialnego	 Dziękczynnego	 Święta	 Żniw	
miało	 miejsce	 błogosławieństwo	 dzieci,	
które	 w	 bieżącym	 roku	 szkolnym	 rozpo-
częły	naukę	w	szkole	podstawowej.	Dzie-
ci,	które	wytrwały	do	końca	nabożeństwa,	
zostały	poproszone	przed	ołtarz	do	zdjęcia	
grupowego	–	takie	fajne	przypomnienie	tej	
uroczystej	chwili.	
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	 Na	wiosnę	tego	roku	w	naszej	parafii	powróciły	zbiórki	skauto-
we	tym	razem	w	ramach	programu	Chrześcijańskiego	Stowarzysze-
nia	„Miłość	Edukacja	Dojrzałość”.	Spotkania	„Skautów	na	Skale”,	bo	
tak	nazywa	się	ten	program,	odbywają	się	dwa	razy	w	miesiącu	w	sobotnie	przed-
południa	i	adresowane	są	do	dzieci	w	wieku	7-13	lat.	
	 Czego	uczą	się	skauci	na	naszych	zbiórkach?	Poznajemy	różne	 techniki	 skau-
towe	 takie	 jak:	 posługiwanie	 się	 kompasem,	 liczenie	 parokroków,	 korzystanie	
z	mapy,	wiązanie	węzłów,	bezpieczne	posługiwanie	się	nożem,	rozpalanie	ogniska	
i	inne.	Ale,	co	ważniejsze,	odkrywamy	również,	jakimi	cechami	powinien	wyróżniać	
się	skaut	–	między	 innymi:	posłuszeństwem,	czystością,	uczciwością,	wiernością	
i	zaradnością.	Najważniejszymi	elementami	naszych	zbiórek	są:	modlitwa	i	posel-
stwo	-	krótkie	rozważanie	fragmentu	Słowa	Bożego,	które	mają	pomagać	naszym	
skautom	poznawać	Boga,	odkrywać	Jego	obecność	w	ich	codziennym	życiu	i	zbli-
żać	się	do	Niego.	Dbamy	również	o	 to,	żeby	dzieci	miały	czas	na	nawiązywanie	
relacji,	budowanie	przyjaźni	i	uczenie	się	współpracy.	W	prowadzeniu	zbiórek	peł-
noletniej	kadrze	pomagają	przyboczni	-	skauci	w	wieku	nastoletnim,	którzy	chcą	
angażować	się	w	służbę	i	rozwijać	swoje	umiejętności.
 8.10.2022	 zamiast	 zwykłej	 zbiórki,	 skauci	 wyruszyli	 na	 wędrówkę	 górską	 na	
Błatnią,	podczas	której	poznawali	punkty	prawa	skautowego.	

Skautowa przygoda
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	 Z	piątku	na	 sobotę	 -	z 25 na 26.11.2022 mieli	 zaś	okazję	 spędzić	noc	na	para-
fii.	Były	warsztaty	robienia	podpałek	do	kominków	i	ozdób	choinkowych,	zwiady	
i	noc	filmowa,	rano	zaś	jajecznica	usmażona	na	ogniu.	
	 W	trzecią	niedzielę	adwentu	(11.12.2022)	parafianie	mogli	nas	spotkać	przy	wyj-
ściu	z	kościoła,	gdzie	skauci	sprzedawali	wykonane	własnoręcznie	ozdoby.	Zebra-
ne	w	ten	sposób	fundusze	przeznaczone	zostaną	na	zorganizowanie	styczniowe-
go	biwaku	skautowego.
	 Skąd	nazwa	„Skauci	na	Skale”?	Naszą	skałą	jest	Jezus	Chrystus	-	to	na	Nim	opie-
ramy	swoje	życie,	pewność,	bezpieczeństwo.	Tego	samego	chcemy	uczyć	dzieci,	
które	przychodzą	na	nasze	zbiórki.
	 Jeżeli	chcesz	zapisać	swoje	dziecko	na	zbiórki	skautowe	lub	masz	pytanie,	za-
praszamy	do	kontaktu	pod	numerem	telefonu	(662	246	111).

dh Karolina Fromm
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Gwiazdka grupy młodszej w Skoczowie
	 W	niedzielę	(18.12.2022)	odbyła	się	gwiazdka	dla	dzieci	młodszej	grupy	szkółki	
niedzielnej	w	Skoczowie.	Młodsza	grupa	spotkała	się	w	sali	chórowej.	Spotkanie	
prowadziła	pastorowa	Agnieszka	Borski.	
	 Na	początku	dzieci	miały	rozpoznać	różne	przedmioty,	które	kojarzyły	 im	się	
ze	świętami.	Kolejnym	zadaniem	było	narysowanie	wymarzonego	prezentu.	Zaś	
w	 lekcji	biblijnej	dowiedziały	się,	że	najlepszym	 i	najważniejszym	prezentem	dla	
wszystkich	ludzi	były	narodziny	Pana	Jezusa.	
	 W	gwiazdce	uczestniczyli	również	rodzice,	którzy	pomagali	dzieciom	przy	kolej-
nym	zadaniu,	jakim	było	dekorowanie	pierników.	Do	śpiewu	akompaniowała	p.	Ana-
stazja	Krehut	oraz	obecny	w	drugiej	części	spotkania	ks.	proboszcz	Alfred	Borski.	
Rodzice	zaangażowali	się	również	w	przygotowanie	gwiazdki:	m.in.	pieczenie	ba-
beczek,	 pierniczków	 i	 innych	 ciasteczek.	 Pod	 koniec	 spotkania	 każdy	 uczestnik	
otrzymał	 paczkę,	 której	 zawartość	 była	 adekwatna	 do	 obecności	 na	 szkółkach	
w	listopadzie	i	grudniu.	

Tekst: ks. Alfred Borski    Zdjęcia: Rafał Janas, Renata Szotek, ks. Alfred Borski



Informator Parafialny nr 145 (1 kw./2023) – styczeń-marzec 2023 55

Gwiazdka grupy starszej w Skoczowie
	 W	niedzielę	(18.12.2022)	odbyła	się	gwiazdka	dla	dzieci	starszej	grupy	szkółki	nie-
dzielnej	w	Skoczowie.	Starsza	grupa	spotkała	się	w	sali	parafialnej.	Spotkanie	roz-
począł	modlitwą	ks.	proboszcz	Alfred	Borski,	który	później	poprowadził	śpiewanie	
kolęd.	Następnie	uczestnicy	gwiazdki	mogli	zobaczyć	scenkę	przedstawiającą	naro-
dziny	Syna	Bożego	w	Betlejem,	przygotowaną	przez	dzieci	pod	kierunkiem	p.	Sylwii	
Kolasińskiej,	która	na	podstawie	scenki	przedstawiła	również	lekcję	biblijną.	
	 Oczywiście	nie	zabrakło	też	 różnych	pyszności	przygotowanych	przez	 rodziców	
oraz	paczek	świątecznych,	których	zawartość	była	adekwatna	do	obecności	na	szkół-
kach	w	listopadzie	i	grudniu.	Teraz	czeka	nas	jeszcze	nabożeństwo	rodzinne	w	drugim	
dniu	Świąt	Bożego	Narodzenia,	a	w	nowym	już	roku	kolejna	akcja	zbierania	pieczą-
tek	w	nowym	„Dzienniczku	Uczestnika	Szkółki	Niedzielnej”.	W	Święta	Wielkanocne	
podobno	będzie	jakaś	ciekawa	niespodzianka	dla	tych,	którzy	zbiorą	największą	ilość	
pieczątek...	Na	pewno	będzie	warto	przychodzić	na	szkółkę!!!	Zapraszamy!

Tekst: ks. Alfred Borski     Zdjęcia: Sylwia Kolasińska, ks. Alfred Borski
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Skoczów – 26.12.2022 (str. 57)
Wystąpiły:	Małe	 Skoczowskie	Dzwon-
ki	 i	Chórek	Dziecięcy	„Nadzieja”	 -	oba	
pod	 dyr.	 Doroty	 Podżorskiej	 i	 Marty	
Bochenek.	Dzieci	ze	szkółki	niedzielnej	
pod	kier.	pastorowej	Agnieszki	Borski	
i	p.	Anastazji	Krehut	wystawiły	przed-
stawienie	 pt.	 „Długa	 droga	 do	 Betle-
jem”	i	zaśpiewały	dwie	kolędy.	O	opra-
wę	muzyczną	zadbała	młodzież.	

Zdjęcia: Jan Chwastek i Rafał Janas

Rodzinne nabożeństwa świąteczne:

Dębowiec – 25.12.2022

Pierściec – 25.12.2022

Simoradz – 26.12.2022
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Wieści 
Chórowe

 Wycieczka Chóru „Gloria” do Turawy
	 W	dniach	17-18.09.2022	skoczowska	Gloria	wraz	z	sympatykami	chóru	uczest-
niczyła	we	wspólnej	wycieczce	z	bogatym	planem	zwiedzania	Opolskiej	Ziemi.	
Po	krótkiej	modlitwie	poprowadzonej	przez	nowego	skoczowskiego	wikarego	
ks.	Oskara	Wilda,	 który	 jako	opiekun	duchowy	 towarzyszył	 nam	w	wycieczce,	
ruszyliśmy	wczesnym	sobotnim	rankiem	z	pl.	Kościelnego	w	2-	dniową	przygodę.

	 Tym	razem	szlak	podróży	prowadził	wpierw	do	Palmiarni	w	Gliwicach,	gdzie	
podziwialiśmy	cuda	świata	natury	i	przyrody.	Kolejnym	punktem	było	zwiedzenie	
kompleksu	 Pałacowo-Parkowego	 w	 Pławniowcach,	 gdzie	 po	 obowiązkowemu	
uiszczeniu	 opłaty	 przy	 bramie	 wejściowej	 pilnowanej	 przez	 anonimową	 panią	
(brak	identyfikatora	i	potwierdzenia	opłaty	w	formie	biletu),	zostaliśmy	wpuszcze-
ni	na	teren	parku	pałacowego.	Niestety	pięknie	odrestaurowany	kompleks	pałaco-
wy,	był	w	tym	dniu	zamknięty	dla	zwiedzających,	o	czym	nas	nie	poinformowano	
już	na	bramie.	Pięknie	prezentujący	się	z	zewnątrz	pałac	z	 licznymi	wieżyczkami	
w	Pławniowcach	został	zbudowany	w	latach	1882-1885	przez	śląskich	właścicieli	
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kopalń	i	hut	–	rodzinę	Ballestrimów.	Ostatni	jego	
właściciel	 i	 mieszkaniec	 –	 hrabia	 Mikołaj	 Belle-
strim	 zamieszkiwał	 w	 nim	 do	 1945	 roku,	 kiedy	
to	został	zmuszony	do	ucieczki.	Zginął	13	lutego	
w	1945	roku	w	zbombardowanym	przez	Amery-
kanów	Dreźnie.	Pałac	w	został	przejęty	przez	Ko-
ściół	Katolicki	 i	 jest	administrowany	prawnie	do	

dnia	dzisiejszego.	Kolejnym	etapem	wspólnego	wypadu	Glorii,	był	leśny	ośrodek	
wypoczynkowy	nad	jeziorem	Turawa,	gdzie	spędziliśmy	miły	wieczór	przy	wspól-
nych	śpiewach,	wspomnieniach	i	pogaduszkach.	

	 Po	noclegu	w	domkach	campingowych	i	wspólnym	niedzielnym	śniadaniu	ru-
szyliśmy	do	Opola	gdzie	zwiedzaliśmy	Starówkę,	Rynek,	Muzeum	Piosenki	Polskiej	
oraz	opolski	amfiteatr.	W	godzinach	południowych	czekała	na	nas	kolejna	atrak-
cja.	Tym	razem	dalszy	ciąg	zwiedzania	Opola	odbył	się	z	przewodnikiem	podró-
żując	zabytkowym	piętrowym	angielskim	autokarem.	Zwiedzanie	zakończyliśmy	
rejsem	statku	po	Odrze.	
	 Po	opolskich	atrakcjach	skorzystaliśmy	z	zaproszenia	zaprzyjaźnionych	z	Glorią	
pastorostwo	ks.	Katarzynę	 i	ks.	Eneasza	Kowalskich,	którzy	kierują	ewangelicką	
parafią	w	miejscowości	Pokój.	Ponownie	doznaliśmy	wspaniałego	przyjęcia	przez	
Gospodarzy.	Po	poczęstunku	zwiedziliśmy	piękny	miejscowy	ewangelicki	kościół	

Księżnej	Zofii,	który	staraniem	Pastorostwa,	
etapowo	 ze	 względu	 na	 koszty,	 przecho-
dzi	 remontową	metamorfozę	 prowadzoną	
przez	konserwatorskich	specjalistów.	Daw-
ny	 blask	 osiągnęły	 już	 piękne	 zabytkowe	
organy	oraz	kościelna	chrzcielnica.	Obecnie	
konserwatorzy	 pracują	 przy	 elementach	
ołtarza.	 Po	 podziękowaniach	 i	 wspólnym	
zaśpiewaniu	pieśni,	wykonaliśmy	pamiątko-
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we	zdjęcie	na	 tle	pięknego	kościoła	 i	 ruszyliśmy	w	drogę	powrotną.	Napełnieni	
urokiem	jesiennych	krajobrazów	i	gościnnej	Opolskiej	Ziemi	oraz	realizacją	w	100%	
bogatego	 wycieczkowego	 programu,	 wróciliśmy	 szczęśliwie	 do	 domów.	 Zado-
woleni	uczestnicy	wycieczki	już	pytają	o	kolejne	chórowe	plany	wyjazdowe	Glorii.	
„Radość,	która	przemienia	się	w	dziękuję,	jest	najlepszą	wdzięcznością”	–	mawiał	
E.	Lassing.	I	miał	rację!	

Tekst: Walter Orawski        Zdjęcia: Jan Chwastek

Jubileusz 40-lecia (+2) Chóru Męskiego „Gloria”
	 „Chwalcie	Pana,	albowiem	dobrze	jest	śpiewać	Bogu	naszemu,	bo	to	wdzięcz-
na	rzecz;	pieśń	chwały	jest	miła”	–	to	słowa	z	Psalmu	147	(w.	1),	które	wyrażają	
wdzięczność	Chóru	Męskiego	Gloria	za	minione	42	lata	służby.	Uroczysty	jubile-
uszowy	koncert	z	tej	okazji	miał	miejsce	w	sobotę,	15.10.2022 roku,	w	skoczow-
skim	kościele.	
	 Hasłem	 jubileuszowego	koncertu	były	słowa	św.	Augustyna	„Śpiewajcie	gło-
sem,	śpiewajcie	sercem,	śpiewajcie	ustami,	śpiewajcie	swoim	życiem”.	Chór	męski	
„GLORIA”	miał	obchodzić	jubileusz	40-lecia	swojej	służby	w	roku	2020.	Jednak	pa-
nująca	pandemia	covid-19	uniemożliwiła	te	plany.	Dopiero	w	bieżącym	roku	udało	
nam	się	zorganizować	zaległy	jubileusz	z	dwuletnim	poślizgiem	i	dlatego	nazwano	
go	„Koncertem	40+2”.	
	 Koncert	 zaszczycili	 swoją	 obecnością	 goście:	 radny	 Sejmiku	 województwa	
śląskiego	Andrzej	Molin	z	małżonką,	burmistrz	Skoczowa	Mirosław	Sitko,	prze-
wodniczący	Rady	miejskiej	Rajmund	Dedio,	dyrektor	MCK	„INTEGRATOR”	Julia	
Raszka,	 pierwszy	 dyrygent	 Jerzy	 Retka,	 były	 opiekun	 chóru	 ks.	 kons.	 Andrzej	
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Czyż	 z	 małżonką,	 dele-
gacja	 diecezjalnej	 Ko-
misji	Chórów	 i	Orkiestr.	
Z	 powodu	 odbywające-
go	się	równolegle	Syno-
du	 Kościoła	 nieobecny	
był	zwierzchnik	Diecezji	
Cieszyńskiej	ks.	dr	Adrian	Korczago,	zaś	z	powodu	choroby	–	wicestarosta	Po-
wiatu	Cieszyńskiego	Janina	Żagan.
	 W	koncercie	śpiewały	oprócz	Chóru	Jubilata	zaprzyjaźnione	zespoły:	Chór	mę-
ski	„CANTUS”	z	Goleszowa,	Chór	męski	Parafii	Ewangelickiej	z	Cieszyna	oraz	Chór	
żeński	„GLORIA”	ze	Skoczowa.
	 Chór	jubilat	zaśpiewał	5	pieśni,	w	tym	„Miłość	Twoja	Panie”	w	opr.	Chwalosa,	
która	była	pierwszą	wyćwiczoną	i	zaprezentowaną	przez	zespół	w	1980	r.	pieśnią.	
Chór	męski	z	Cieszyna	pod	dyr.	dk	Joanny	Sikora	przedstawił	2	pieśni	a	Chór	męski	
„CANTUS”	pod	dyr.	mgr	Anny	Stanieczek	także	2	pieśni.	Po	występach	poszcze-
gólnych	chórów,	potężnie	w	skoczowskiej	świątyni	zabrzmiały	pieśni	w	wykona-
niu	połączonych	chórów	męskich:	
•	„W	mądrość	przedwieczną”	tekst	Maria	Konopnicka,	melodia	Józef	Świder	–	
dyr.	Joanna	Sikora;

•	„Psalm	100	–	Chwal	Boga	chwal”	opr.	Okand	–	dyr.	Bolesław	Noga;
•	„Niebiosa	chwałę	wiecznego	imienia”	–	Ludwik	van	Beethoven	dyr.	Anna	Sta-
nieczek,	akompaniament	Bolesław	Noga.
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	 Dopełnieniem	koncertu	były	wyśpiewane	pieśnią	życzenia	dla	jubilatów	przez	
żeńską	część	„GLORII”	w	opr.	i	dyr.	mgr	Krystyny	Gibiec	–	„Niech	Wam	Bóg	błogo-
sławi	co	dnia,	niechaj	w	swojej	opiece	Was	ma,	Jego	łaska	niech	trwa,	niech	Was	
chroni	od	zła,	idźcie	w	radości,	w	miłości,	pokoju”.
	 Życzenia	złożyli	także	zaproszeni	goście	oraz	–	w	imieniu	Parafii	–	przedstawi-
ciele	Rady	Parafialnej.	Koncert	zakończono	modlitwą	 i	wspólnym	zaśpiewaniem	
przez	wykonawców	oraz	licznie	zgromadzonych	słuchaczy	naszego	regionalnego	
hymnu	Śląska	Cieszyńskiego	„Ojcowski	dom,	to	istny	raj”.	Koncert	w	kościele	pro-
wadził	opiekun	chóru	„GLORIA”	ks.	dr	Alfred	Borski.
	 Po	koncercie	odbyło	się	spotkanie	towarzyskie	zaproszonych	gości	z	Jubilatami	
w	sali	chórowej.	Podczas	rozmów	wspominano	minione	42	lata	pracy	Chóru	mę-
skiego,	przypomniano	wiele	ciekawych,	a	czasami	i	śmiesznych	przeżyć	oraz	snuto	
plany	na	dalsze	 lata.	Byli	 prezesi	Roman	Pszczółka,	Władysław	Walter	Orawski,	
a	także	obecny	prezes	Jerzy	Sikora	otrzymali	prezenty	od	żeńskiej	części	chóru,	
które	wręczyła	z-ca	prezesa	Anna	Dręczewska.	Aktualnie	zaś	śpiewający	w	chórze	
koledzy,	a	także	dyrygenci	Jerzy	Retka	i	Bolesław	Noga	
oraz	opiekunowie	ks.	Andrzej	Czyż	 i	Ks.	Alfred	Borski	
otrzymali	 pamiątkowe	 dyplomy	 za	 lata	 służby.	 Nie	
mogło	 także	 zabraknąć	 pysznego	 urodzinowego	 tor-
tu	z	odpowiednią	dedykacją	oraz	aromatyczną	kawą.	
Panowie	Jubilaci	dziękują	za	opiekę	i	łaską	Bożą,	której	
doświadczyli	przez	minione	42	 lata	swojej	pracy.	Jed-
nocześnie	 ufnie	 wierzą,	 że	 dotychczasowe	 działania	
nie	wyczerpały	sił	i	chęci	do	dalszej	służby	na	rzecz	Ko-
ścioła	i	parafii	a	także	lokalnego	środowiska.	Z	Bożym	
błogosławieństwem	zespół	pragnie	wejść	w	następne	
lata	i	o	to	prosi	naszego	dobrego	Ojca	Niebiańskiego.
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Krótki rys historyczny Chór Męskiego „Gloria”

	 Chór	męski	“GLORIA”	powstał	w	1980	r.	z	inicjatywy	ówczesnego	dyrygenta	chó-
ru	mieszanego	mgr.	Jerzego	Retki	na	bazie	śpiewających	w	chórze	panów.	Zespół	
liczył	wtedy	20	śpiewaków	i	ze	względu	na	dobrą	atmosferę	ciągle	się	rozrastał.
	 Po	2	latach	chór	mieszany	i	męski	przejął	mgr	Bolesław	Noga,	który	był	pierw-
szym	dyrygentem	z	wyższym	wykształceniem	muzycznym.	Pod	 jego	 kierownic-
twem	 oba	 chóry	 znacznie	 podniosły	 swój	 poziom	 artystyczny.	 Z	 tego	względu	
skoczowscy	śpiewacy	amatorzy	zaczęli	być	zapraszani	do	wielu	miejsc	w	Polsce,	
śpiewając	nie	tylko	w	kościołach,	ale	także	często	na	rzecz	lokalnego	środowiska,	
promując	przez	to	także	naszą	Małą	Ojczyznę	–	Śląsk	Cieszyński.	W	1984	r.	Chór	
mieszany	 i	męski	 „GLORIA”	wyjechał	po	 raz	pierwszy	 za	„żelazną	kurtynę”,	do	
Republiki	Federalnej	Niemiec.	Potem	przyszły	następne	zaproszenia:	z	Holandii,	
Czech,	 Słowacji,	 Austrii,	 Belgii	 i	 Rumunii.	 Bardzo	 często	 śpiewacy	 występowali	
w	regionalnych	strojach	i	śpiewali	nie	tylko	repertuar	kościelny	ale	także	ludowy.	
Aby	zachować	dla	potomnych	piękno	śpiewu	skoczowskich	śpiewaków,	wydano	
na	nośnikach	dźwięku	najbardziej	lubiane	pieśni	w	wykonaniu	chóru	mieszanego,	
męskiego	oraz	żeńskiego,	który	powstał	na	bazie	pań	chóru	mieszanego	w	1997	r.	
W	sumie	wydano	4	kasety	oraz	4	płyty	CD.
	 W	służbie	chórów	„GLORIA”	szczególnie	dwa	koncerty	zapisały	się	w	sercach	
chórzystów.	22	maja	1995	r.	papież	Jan	Paweł	II	w	drodze	na	pobliską	Kaplicówkę	
zatrzymał	się	w	naszym	kościele	św.	Trójcy,	aby	spotkać	się	ze	skoczowskimi	ewan-
gelikami	i	zmówić	ekumeniczną	modlitwę	z	biskupem	Pawłem	Anweilerem.	Podczas	
tego	spotkania	chóry	–	mieszany	i	męski	–	dały	koncert,	który	był	transmitowany	na	
żywo	przez	polskie	i	zagraniczne	stacje	radiowe	i	telewizyjne.	Drugi	koncert	w	wyko-
naniu	chóru	mieszanego,	męskiego	i	żeńskiego	miał	miejsce	31	października	2004	r.	
w	kościele	 św.	Marii	w	holenderskiej	Bredzie	 z	okazji	 60-tej	 rocznicy	wyzwolenia	
tego	miasta	przez	polskich	żołnierzy	 I	Dywizji	Pancernej	gen.	Stanisława	Maczka.	
Koncert	słuchała	i	oklaskiwała	królowa	Holendrów	Beatrycze	oraz	prezydent	RP	–	
Aleksander	Kwaśniewski	z	żoną	Jolantą	jak	również	ministrowie	polskiego	Rządu.
	 Na	przestrzeni	42	lat	służby	dyrygentami	byli:	w	latach	1980	–	1982	mgr	Jerzy	Retka,	
a	od	1982	r.	mgr	Bolesław	Noga.	Opiekę	duchową	pełnił	do	2002	r.	ks.	kons.	Andrzej	
Czyż,	następnie	do	2018	r.	śp.	ks.	Adam	Podżorski	a	po	nim	obecny	proboszcz	
ks.	dr	Alfred	Borski.	Prezesem	do	1989	był	Roman	Pszczółka,	następnie	w	latach	1989-
1992	śp.	Leszek	Hławiczka,	w	latach	1992-2019	Władysław	Walter	Orawski	a	po	nim	
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w	 2020	 r.	 pałeczkę	 prezesa	 przejął	 Jerzy	 Sikora.	 Aktualnie	w	męskiej	 części	 chóru	
„GLORIA”	śpiewa	18	chórzystów,	z	których	kilku	panów	nieprzerwanie	od	początku	
jego	istnienia.	Do	tego	zacnego	grona	należy	6	kolegów:	Gustaw	Hojdysz,	Gustaw	Ko-
biela,	Ludwik	Lorek,	Władysław	Walter	Orawski,	Roman	Pszczółka	oraz	Jerzy	Sikora.

Tekst: Jerzy Sikora     Zdjęcia: Jan Chwastek

ustroński Chór Ewangelicki w Skoczowie

20-lecie Zespołu Dzwonków
 4.12.2022 r.	nasz	Zespół	Dzwonków	obchodził	jubileusz	20-lecia	swojej	działal-
ności.	Zespół	od	początku	prowadzi	p.	Dorota	Podżorska.	W	czasie	nabożeństwa	
głównego	Dzwonki	zagrały	kilka	utworów,	a	ks.	Krzysztof	Śledziński	–	w	imieniu	
Proboszcza,	Rady	Parafialnej,	wszystkich	Parafian	i	swoim	własnym	–	podziękował	
Artystom	i	pani	Dyrygent	za	tę	piękną	służbę,	życząc	dalszej	wytrwałości	i	jeszcze	
wielu	owocnych	lat	„dzwonienia”. Zdjęcia: Jan Chwastek

30.10.2022 r.,	w	czasie	nabożeństwa	muzycznego	w	Skoczowie	 (10:00)	wystąpił	
Ustroński	 Chór	 Ewangelicki	 pod	 dyr.	Marii	 Cieślar.	 Po	 nabożeństwie	 odbyło	 się	

spotkanie	z	chórzysta-
mi	naszej	„Glorii”.
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Zapisano
w Księgach
metrykalnych

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

 2.10.2022	 Skoczów	 Jagoda	Oliwia	Czyż	 Łączka
	 9.10.2022	 Skoczów	 Igor	Jan	Krystek	 Kowale
	 30.10.2022	 Dębowiec	 Karolina	Kozok	 Dębowiec
	 20.11.2022	 Pierściec	 Oskar	Bartłomiej	Mojeździk	 Bielsko-Biała
	 27.11.2022	 Skoczów	 Mikołaj	Sylwester	Domino	 Strumień
	 27.11.2022	 Skoczów	 Nataniel	Rakus	 Wilamowice
	 4.12.2022	 Pierściec	 Władysław	Paweł	Podleśny	 Pierściec
	 11.12.2022	 Skoczów	 Michał	Cypcer	 Skoczów

Władysław Paweł 
Podleśny

Karolina  
Kozok

Jagoda Oliwia 
Czyż

Mikołaj Sylwester 
Domino

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

	27.09.2022	 Paweł	Cieślar	 75	/	27375	 Skoczów
	 9.10.2022	 Eugeniusz	Boruta	 67	/	24439	 Dębowiec
	 11.10.2022	 Urszula	Jehorynko	 73	/	26853	 Wilamowice
	 15.10.2022	 Emil	Jenkner	 85	/	31071	 Skoczów
	 17.10.2022	 Wanda	Szturc	 88	/	32291	 Pogórze
	 18.10.2022	 Emma	Makula	 79	/	29096	 Skoczów
	26.10.2022	 Helena	Niemczyk	 81	/	29730	 Skoczów
	 27.10.2022	 Maria	Raszka	 89	/	32731	 Międzyświeć
	 31.10.2022	 Konrad	Foltyn	 21	/	7828	 Simoradz
	 16.11.2022	 Elżbieta	Oślizło	 67	/	24496	 Skoczów
	 22.11.2022	 Zofia	Lipowczan	 86	/	31468	 Simoradz
	 2.12.2022	 Erwin	Zahraj	 84	/	30799	 Wilamowice
	 7.12.2022	 Jan	Grabiec	 88	/	32341	 Skoczów
	 12.12.2022	 Urszula	Martinek	 71	/	26117	 Skoczów
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