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POLSKIE  TOWARZYSTWO  EWANGELICKIE

11 stynia 2016 roku odbyło się pierwsze 
w tym roku zebranie, które miało charakter 
rawozdawy, dotyący podsumowania 
działalności za 2015 rok. /pat osobny tekst/

Na otkaniu tym wstępnie pedstawiony 
został plan pracy na 2016 rok, który w Kościele 
Ewangelicko-Augsburskim będzie nazywany  
Rokiem Kościoła. Tak jak w roku poped-
nim plan pewiduje otkania poświęcone 
znanym postaciom, wydaeniom history-
nym, udział w wieoe kolęd, pasyjnym, 
kweście cmentarnej. Na szególną uwagę 
zasługują ronice powstania Domów Bożych 
w Jasienicy, Świętoszówce, Wieszętach oraz 
w Międzyeu. Zaplanowane zostały rów-
nież wycieki ( w erwcu do Mosznej na 
Opolszyźnie, następnie do Dzięgielowa, do 
Katowic) oraz tradycyjne smażenie jajenicy.

29 stynia 2016 roku łonkowie PTEw  
tut. Oddziału  uestniyli w Noworonym 
Spotkaniu Ekumeninym, które odbyło się 

w domu katechetynym Parafii Rzymsko-Ka-
tolickiej Opatności Bożej w Jawou. To już 
tradycja, która trwa od 10 lat.

W tym roku organizatorem otkania była 
Akcja Katolicka z Prezesem Jeym Kuleszą, 
a gośćmi było Polskie Towaystwo Ewan-
gelickie, proboszowie obu parafii (ymsko-
katolickiej i ewangelicko-augsburskiej), wójt 
gminy  Radosław Ostałkiewi, wicewójt  
Anna Skotnicka - Nędzka oraz kierownik 
MOW – Dorota Stańyk.

W pierwszej ęści otkania podopieni 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawego 
zaprezentowali  wyśmienity ektakl. Py-

gotowali „Jasełka”, które dotyyły nie tylko 
tajemnicy pyjścia na świat Jezusa Chrystusa, 
ale również odnosiły się do asów wółe-
snych. Dotykały problemów, z którymi zmaga 
się łowiek żyjący w XXI wieku.

Po ęści oficjalnej druga ęść otkania od-
bywała się w sali parafialnej, gdzie py jesze 
świątenie zastawionych smakołykami sto-
łach śpiewano kolędy, dzielono się opłatkiem 
i składano sobie żyenia noworone.

1 lutego 2016 roku prelekcję „Ks. Oskar 
Michejda – senior Diecezji Cieszyńskiej, ka-
znodzieja, redaktor, publicysta, womnienie 
z okazji 50 ronicy śmierci” pedstawiła dr 
Jadwiga Badura  z Pszyny.

Rozpoęła ona wykład od myśli, iż są lu-
dzie, o których teba pamiętać, gdyż tyle pięk-
na wnieśli w nasze życie. Takim właśnie ło-



Z życia i wiary

www.parafiajawoe.plInformator Paraalny nr 8132 33

Z życia i wiary

Informator Paraalny nr 81www.parafiajawoe.pl

wiekiem był ksiądz Oskar Michejda. Urodził 
się 6 lutego 1885 roku w Bystycy. Był synem 
Karola Michejdy. Studiował na wydziałach 
teologinych uniwersytetów w Wiedniu, Hal-
le i Berlinie. Był wikarym w Skoowie (1909-
1910) a następnie pastorem w Bystycy (1910 
– 1919) i Tyńcu (1919 – 1939), kiedy to w latach 
1926 – 1939 był również seniorem  w Śląskim 
Kościele  Ewangelickim Augsburskiego Wy-
znania w Czechosłowacji. W latach między-
wojennych był również redaktorem  polskoję-
zynego asopisma „Ewangelik” (1925-1938). 
Było to pismo peznaone dla polskiego 
ludu ewangelickiego na Śląsku Cieszyńskim. 
Podas II wojny światowej był więźniem 
w obozach w Dachau i Gusen. Po wojnie został 
pastorem w Cieszynie (1945 – 1962) i seniorem 
Diecezji Cieszyńskiej. Pygotował jubileusz 
250 – lecia Kościoła Jezusowego w Cieszynie 
i peprowadził jego gruntowny remont. Był 
wybitnym kaznodzieją, zawsze bardzo staran-
nie pygotowanym. Wydał również podrę-
nik do nauki konfirmacji. Zmarł 19 kwietnia 
1966 roku w Cieszynie, tam też został  pocho-
wany na cmentau ewangelickim.

Prelegentka wykład  zakońyła cytatem, iż 
znaenie jego dla parafii nie polega tylko na 
tym, co zdziałał, le kim był.  Pede wszyst-
kim był łowiekiem niezłomnych pekonań, 
był szee religijny i całkowicie oddany 
swemu powołaniu. W pracy duszpasterskiej 
nie znał zmęenia, a chwile ciężkie znosił 
z godnością. Był uosobieniem wyznanio-
wych i narodowych zalet ewangelickiego ludu 
śląskiego, któremu służył.

7 marca 2016 roku prelekcję „John Wesley 
– twórca Kościoła Ewangelicko- Metodysty-
nego w 225 ronicę jego śmierci” pedstawił 
ks. pastor Kysztof  Kłusek  z Gliwic, opiekun 
zboru bielskiego. Temat otkał się z dużym 
zainteresowaniem, o ym świady duża ilość 
uestniących w otkaniu łonków,  w tym 
również gości.

Prelegent wykład rozpoął od krótkiego 
pedstawienia samego Kościoła Ewangelic-
ko-Metodystynego, który oznaa pietyzm, 
religię serca. Womniał o wólnocie z Ko-
ściołem Ewangelicko – Augsburskim, o tym, 
jak wiele nas łąy. Bardzo chwalił również 

Dzięgielów, gdzie regularnie uestniy w or-
ganizowanych otkaniach.

John Wesley urodził się 17 erwca 1703 
roku w Epwoh w Anglii. Był synem pastora 
, le bardzo duży wpływ duchowy wywarła 
na niego matka. Studiował na Uniwersyte-

cie Oksfordzkim, a święcenia  pyjął w 1727 
roku. Razem z młodszym bratem utwoył 
tzw. „Święty Klub” – świeckie stowaysze-
nie  skupiające młodych mężyzn, mające na 
celu działalność misyjną. Z asem ten ruch 
pekształcił się w Kościół Metodystyny. 
Chciał głosić wiarę, le uł, że sam jej nie ma 
w sercu i że brakuje mu wewnętnej siły. Do-
piero w 1738 roku John doświadył peżycia, 
które odmieniło jego życie. W asie podróży 
morskiej do Georgii w USA w pewnej chwi-
li nadszedł sztorm i połamał maszt statku. 
Podas gdy wszyscy Anglicy na statku byli 
perażeni, bracia morawscy  znajdujący się na 
pokładzie  okojnie śpiewali nabożne pieśni 
i modlili się. Kolejne doświadenie to dzień, 
w którym słuchając, jak bracia morawscy y-
tali  na ulicy w Londynie wstęp Marcina Lutra 
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do listu do Rzymian, uł, „jak jego 
serce dziwnie się rozgewa”. Kilka 
tygodni później wygłosił znaące 
kazanie o doktrynie osobistego 
zbawienia w chwili obecnej doko-
nującego się pez wiarę.

John Wesley poświęcił się misji 
odmieniania życia innych ludzi po-
pez modlitwę, studiowanie Biblii 
i rygoryzm moralny. Pez pół wie-
ku podróżował po Anglii, odpra-
wiając nabożeństwa i wygłaszając 
kazania. Czasem otkania religijne 
odbywały się w kościołach, ęsto 
jednak pod gołym niebem lub na 
placach targowych. Podobno John 
Wesley pejechał konno 40 000 
km i wygłosił 50 000 kazań. Na-
pisał też wiele znanych pieśni reli-
gijnych. Wesley nie tylko organizo-
wał grupy metodystów, ale także 
ze zwykłych ludzi ynił kaznodzie-
jów  oraz swych pomocników. Pra-
gnął pozostać łonkiem Kościoła 
Anglikańskiego, ale bolało go to, że 
kościół zbyt mało pejmował się 
tym, co go trapiło, zwłasza wa-
runkami życia  biednych mieszkań-
ców miast i wsi. Do rozłamu doszło 
w 1784 roku, gdy Wesley naruszył 
reguły Kościoła Anglikańskiego, wyświęca-
jąc na kaznodziejów  grupę metodystów. Do 
końca życia starał się utymać ruch metody-
styny  w ramach Kościoła Anglikańskiego 
i dopiero po śmierci Weslea ( 2 marca 1791 
roku)  uksztaował się w Wielkiej Brytanii 
odrębny Kościół Metodystyny.

Zaąd Oddziału Polskiego Towaystwa 
Ewangelickiego w Jawou zaprasza na o-
tkania organizowane w II kwaale br. :

4 kwietnia: temat - 1050 ronica Chtu 
Polski pedstawi Andej Kowalyk z Biel-
ska-Białej.

11 kwietnia - uroyste otkanie z jubila-
tem ks. radcą Ryszardem Janikiem z  okazji 
60 lecia ordynacji, promocja jego nowej książ-
ki o historii naszej parafii.

9 maja: temat - Paweł Stalmach - twórca 
Maciey Szkolnej pedstawi Stefan Król 
z Cieszyna.

9 erwca: temat - Rok Kościoła - Kościół 
jutra pedstawi ks. Marcin Bóska ze Świę-
tochłowic.

Czerwiec - jednodniowa wycieka auto-
karowa do Mosznej i Opola /termin i szegó-
ły na afiszu/.

Wszystkim Czytelnikom Informatora Para-
fialnego najlepsze żyenia z okazji nadcho-
dzących Świąt Zmawychwstania Pańskiego, 
wiele radości i Bożego Błogosławieństwa 
składa w imieniu Zaądu Oddziału 

 

Sekreta oddziału
Danuta Kubala
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Czym zajmował się Jawo-
ański Oddział Polskiego To-
waystwa Ewangelickiego

w  2015 roku?

Tradycyjnie styniowe otkanie oddziału 
jest otkaniem rawozdawym, a co 4 lata 
otkaniem rawozdawo-wyborym. Rok 
2015 był tecim kolejnym rokiem po wybo-
rach w styniu 2013 roku, a 32 rokiem od po-
ątku istnienia Oddziału. Pez te 32 lata nasz 
oddział stale był aktywny i mimo zmieniają-
cych się form pracy i zmieniających się osób 
w zaądach praca trwała nieustannie, co zo-
stało udokumentowane w wydaniu upamięt-
niającym 30-lecie pracy oddziału. Również 
rok 2015 cechował się rytminością w pracy 
i pełnią realizacji pyjętego planu działania.

Hasło roku 2015 w naszym Kościele Ewan-
gelicko-Augsburskim bmiało: „Pyjmujcie 
jedni drugich jak i Chrystus pyjął nas ku 
chwale Boga”. Hasło jakże aktualne w naszym 
oddziale. Cieszyliśmy się z pybycia każdego 
łonka na otkanie, z każdego gościa i sym-
patyka, z każdego zaproszonego prelegenta 
a wszystko, co razem yniliśmy, było na 
chwałę Boga. Synod Kościoła ogłosił rok 2015  
Rokiem Kultury Ewangelickiej. Naszym stara-
niem jedna ściana naszej sali otkań w domu 
parafialnym poświęcona została tej tematyce 
w tech odsłonach : 

piśmiennictwo / Biblie w języku narodo-
wym, katechizmy, zbiory kazań, asopisma 
i kalendae./

- śpiew i muzyka /kancjonały, chóry i ze-
oły muzyne, kompozytoy i folkloryści./

- architektura i wystrój kościołów od refor-
macji po dzień dzisiejszy.

Sprawy organizacyjne: Oddział liy 53 
łonków. W okresie mijającego roku nikt nie 
pybył ani nie ubył. Frekwencja na otka-
niach wahała sie od 27 do 37 osób, z dużą pe-
wagą powyżej 30. Ze względu na podnoszący 
się wiek łonków i dolegliwości chorobowe 
zwiększa się liba osób, które duchem są 
z nami, ale fizynie w otkaniach nie biorą 
już udziału. Sześć z nich w okresie adwento-
wym łonkowie zaądu odwiedzili w ich do-

mach, składając im żyenia świątene i no-
worone. Pięć osób mimo stosunkowo mło-
dego wieku  w otkaniach nie uestniy. 
Pozostali łonkowie z różną ęstotliwością, 
na ogół bardzo wysoką, biorą ynny udział 
w życiu oddziału.

Womnieć należy świętowane jubileusze 
naszych łonków. W styniu 85 urodziny ob-
chodził ks. radca Ryszard Janik a 80 urodziny 
Agnieszka Fober i Roman Rucki. W lipcu 80 
urodziny świętował Rudolf Czader i Marceli 
Wiśniewski a w listopadzie Hildegarda Ku-
kla. Wszyscy jubilaci otymali kwiaty, laurki 
i upominki książkowe.

Działalność programowa: Jak co roku 
działalność ta opaa jest o prezentowany 
i zatwierdzany na poątku roku plan, który 
zawiera wszystkie rawdzone formy pracy: 
otkania tematyne i okolinościowe, wy-
cieki, wieory pieśni, kwestę cmentarną 
i otkania zaądów Oddziałów naszej die-
cezji. Cała zaś planowana działalność wynika 
z celów statutowych naszego towaystwa, 
a działań tych w 2015 roku podjęto w sumie 
19. Z tego odbyły się:

- 3 otkania okolinościowe, 3 stynia 
otkanie noworone z Akcją Katolicką, 12 
stynia zebranie rawozdawe i 7 grudnia 
otkanie adwentowe;

- 2 wieory pieśni organizowane wólnie 
z parafią , 29 marca wieór pieśni pasyjnej i 27 
grudnia wieór kolęd py bardzo dużej fre-
kwencji uestników;

- 4 wycieki w tym 2 jednodniowe- 24 
kwietnia do Ołomuńca organizowana wól-
nie z TMJ, i w erwcu na Górny Śląsk do Za-
ba i Rudy Śląskiej z ciekawym programem. 
Dwie półdniowe- w maju do Muzeum i na 
Stary Cmenta Ewangelicki w Bielsku a we 
weśniu do Brennej i Górek gdzie zwiedzono  
Muzeum Kosak-Szuckiej, Kościół w Brennej 
i Dom Chleba;

- 1 kwesta cmentarna w dniu 1 listopada, 
podas której zebrano 3737,- zł. z pezna-
eniem na remont ścieżek na ewangelickim 
cmentau w Jawou;

- 10 otkań tematynych, na których py-
pomniano sylwetki takich postaci jak:

-  proboszowie naszej parafii - ks. Herman 
Kotschy z okazji 200. ronicy urodzin - 2 mar-
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ca, ks. Paweł Wałach z okazji 150 ro. urodzin 
- 7 weśnia. Obie te sylwetki zaprezentował 
ks. radca R. Janik;

- postać eskiego reformatora Jana Husa 
z okazji 600 - lecia jego traginej śmierci 
pedstawił ks. dr biskup senior Stanisław Pię-
tak z Zaolzia w dniu 8 erwca;

- postać Oskara Kolberga zasłużonego etno-
grafa w 125 ro. śmierci pedstawiła w dniu 2 
lutego pani Sylwia Grudzień z Muzeum Histo-
rynego z Bielska-Białej;

- postać Hansa Christiana Andersena  duń-
skiego prozaika i bajkopisaa pedstawił ks. 
Jan Badura z Pszyny w dniu 5 października;

- 2 tematy związane z Rokiem Kultury 
Ewangelickiej poświęcone były architektue 
naszych świątyń. W dniu 13 kwietnia dr Jan 
Szturc z Katowic pedstawił architekturę ko-
ściołów Górnego Śląska, budowanych w II 
połowie XIX i poątku XX wieku a w dniu 
2 listopada ks. Karol Macura z Drogomyśla 
opisał architekturę kościołów protestanckich 
w Polsce od  reformacji po asy wółesne;

- W dniu 4 maja historyk Andej Kowal-
yk zaprezentował temat „Świat religijny a-
sów Chrystusa”,  zaś w okresie wakacyjnym 
pedstawiono w lipcu temat „Rajskie ogrody 
w sztuce” pez dr Małgoatę Łuynę 
a w sierpniu „Moje womnienie z pobytu na 
Malcie” pedstawił ks. Tomasz Bujok z Próchnej.

Wszystkie pypomniane tematy otkały 
się z żywą reakcją naszych łonków, pycią-
gnęły również grono sympatyków i gości. Jest 
w tym niezapealna zasługa zaproszonych 
prelegentów, ich wiedzy, znajomości tematu 
oraz wykoystania podas prelekcji środków 
multimedialnych, w które wyposażona jest 
nasza sala otkań. Pekazywane słowo, obraz 
y krótki film yniły otkania interesujący-
mi. Wszystkim prelegentom, tym miejscowym 
i zaproszonym z zewnąt, składam wyrazy 
podziękowań i głęboki szacunek za żyliwość 
i chęć kontaktu z naszym oddziałem.

Dziękuję również naszym kolegom - panu 
Jeemu Chałpskiemu, Mariuszowi Fendero-
wi,  Józefowi Królowi i Jeemu Ryrychowi 
za pygotowane krótkie pypomnienia waż-
nych dat i wydaeń z naszej historii ewange-
licyzmu. 

Osobne podziękowania kieruję do osób, 

które swoim zaangażowaniem wpływają na 
to, iż otkania są żywe i pebiegają w miłej 
atmosfee. Dziękuję ks. proboszowi Włady-
sławowi Wantulokowi za modlitwy na rozpo-
ęcie każdego otkania, za pypominanie 
podas ogłoszeń parafialnych o terminach 
i tematyce naszych otkań, za użyanie nam 
łam kwaalnika parafialnego ”Z życia i wiary” 
do informowania parafian o pracy naszego 
oddziału.

Dziękuję łonkom zaądu, pani Danucie 
Kubala za systematyną pracę sekretaa 
oddziału, panu Józefowi Królowi za ściąganie 
składek i bieżące prowadzenie finansów, panu 
Mariuszowi Fenderowi,  wiceprezesowi za 
prowadzenie otkań w asie mojej nieobec-
ności i cenne rady, panu Janowi Klibrowi za 
pygotowanie i zrealizowanie wycieki na 
Górny Śląsk i prezentowanie materiałów wi-
zualnych. Pozostałym łonkom zaądu za ich 
pomoc w bieżącej  pracy Oddziału.

Rok 2016 jest rokiem rozpoęcia obchodów 
500 Lat  Reformacji. Pygotowania trwają już 
od kilku lat a obchody rozponą się od dnia 
Pamiątki Reformacji w 2016 r. W naszej parafii 
również powołano zeół, który określi ramy 
i koordynował będzie obchody na szeblu 
parafii. Każda grupa, koło, oddział, zeół ,chór 
jest w te obchody włąona i będzie realizo-
wać pyjęte zadania. Nasz oddział w 2016 r. 
chce pygotować folder „Szlakiem pamiątek 
ewangelickich w naszej parafii” w języku pol-
skim, niemieckim i angielskim, który służył 
będzie nie tylko miejscowym, ale gościom 
z Polski i Europy odwiedzającym nasz teren. 
O innych zadaniach będziemy informować na 
bieżąco.

Pypomnienie naszej pracy za rok ubiegły 
ma na celu nie tylko skondensowaną informa-
cję dla Czytelnika, y formę podziękowania 
dla osób, które aktywnie pracują py reali-
zacji postawionych zadań, ale jest również 
formą zachęty i zaproszenia na otkania 
organizowane pez oddział 
w roku 2016 .

Prezes Oddziału 
Leopold Kłoda


