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Hasło roku 2015: 
„Dlatego pyjmujcie jedni drugich, 

jak i Chrystus pyjął nas ku chwale 
Boga”.        Rzymian z 15,7

Słowa ostoła Pawła były hasłem biblijnym, 
które prowadziło nas w minionym roku i myślę, 
że w szególny osób wypełniało się w tym 
minionym asie. Nikt na poątku 2015 roku nie 
pewidywał tego, że tylu ludzi pybędzie na nasz 
kontynent, uciekając ped wojną i peśladowa-
niami, szukając tutaj schronienia, godnego miejsca 
do życia dla siebie, dla swoich rodzin. Obrazy ludzi, 
któy na łodziach pedostawali się pez moe 
z Afryki do Europy, tysiące ludzi na granicach, któ-
re z biegiem asu zostały otoone wysokim ogro-
dzeniem z drutu kolastego, dyskusje na temat 
pyjmowania bądź niepyjmowania uchodźców, 
to wszystko razem wpisuje się w ten miniony rok. 
Biskup Kościoła ks. Jey Samiec powiedział na 
8 sesji XII Synodu Kościoła, że „wybór tego hasła 
na długo ped rokiem 2015, jest wyraźnym zna-
kiem jaki Kościół otymał od Boga w kontekście 
dyskusji, która ujawniła tak wiele skrajnych po-
glądów i opinii”. Biskup Kościoła w apelu o zbiórkę 
ofiar na e uchodźców pisał: „Jako Kościół nie 
możemy stać obojętni wobec dramatu ludzi do-
tkniętych wojną i szukających pomocy dla siebie 
i swoich rodzin. Z jednej strony pygotowujemy 
się do pyjęcia uchodźców w Polsce. Z drugiej 
strony, musimy mieć świadomość tego, że w obo-
zach dla uchodźców na Bliskim Wschodzie, a także 
w peważających pypadkach poza nimi, peby-
wają w uwłaających warunkach miliony ludzi, 
których celem nie jest emigracja do Europy, ale 
petrwanie w bezpienym miejscu asu wojny”.

To słowo hasła biblijnego minionego roku nie 
tylko odnosi się do zagadnień globalnych dotyą-
cych uchodźców, któy pybywają na nasz kon-
tynent, ale też dotyy ono naszego codziennego 
życia, naszych wzajemnych relacji z innymi ludźmi 
i z sobą nawzajem. To hasło biblijne zwraca naszą 
uwagę na Chrystusa. On nas pyjął. Pyszedł na 

ten świat, po to, abyśmy stali się Bożą własnością, 
by droga do Boga została otwaa ped wszystki-
mi ludźmi. Chrystus w asie Swej publinej dzia-
łalności nie miał względu na osobę, pyjmował 
wszystkich, któy do Niego pychodzili i tak jest 
po dzień dzisiejszy. Wszyscy mamy nieskrępo-
wany dostęp do Niego. On dla każdego ma as, 
nikogo od Siebie nie oduca. Mając taki pykład 
i wzór, i my powinniśmy zająć taką postawę wobec 
siebie. Teba jednak w tym wszystkim pamiętać, 
że wzajemność w dawaniu i braniu, w ofiarowa-
niu swoich waości innym i erpaniu z systemu 
waości uznawanych pez innych ma służyć Bo-
żej chwale, a nie budowaniu własnej pozycji. Jeśli 
cokolwiek ynimy w naszym działaniu dla innych 
albo z innymi, teba pamiętać zawsze, że ynimy 
to ku chwale Boga. Pez nasze życie i działanie to 
Bóg, a nie my mamy być uwielbieni.

Dlatego pyjmujcie jedni drugich, jak i Chry-
stus pyjął nas ku chwale Boga - to bardzo pięk-
ne, ale też i trudne zadanie, które dane nam było 
jako drogowskaz na miniony rok, który mamy dziś 
podsumować. Te słowa ostoła Pawła pozostają 
aktualne i dziś, kiedy weszliśmy w nowy 2016 rok 
i pozostaną aktualne dla nas tak długo, dopóki bę-
dzie trwała nasza ziemska droga. Teba o tych sło-
wach ostoła pamiętać, wdrażać je do swojego 
życia, do swojej codzienności w relacjach z innymi 
ludźmi, z naszymi bliźnimi, abyśmy umieli do-
stegać u nich to, z ego sami możemy skoystać, 
byśmy też potrafili im ofiarowywać to, co sami 
uznajemy za waościowe i dobre. To wszystko zaś 
niech będzie u nas ynione ku chwale Boga. 

STATYSTYKA PARAFIALNA ZA ROK 2015
Chty      30
Śluby ew. 4 mieszane 8  12
Pogeby     27
Wstąpienia     6
Wystąpienia     0
Komunikanci          3480
Wprowadziło się      8
Wyprowadziło się    14
Stan dusz na dzień 31.12.2015        2604
Płacących składki          1856

Sprawozdanie z życia i działalności 
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jawou, 

złożone na Zgromadzeniu Parafialnym w Jawou 
w Niedzielę Estomihi 7 lutego 2016 roku 

pez ks. probosza Władysława Wantuloka
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Liba osób, które nie płacą składek      297
Rodzin w parafii       1229
Dzieci w 4 punktach nauania
Szkółki Niedzielnej       123
Dzieci w 6 punktach szkolnych i w 5 punktach
pedszkolnych nauania lekcji religii     264
Młodzież szkół średnich uęszająca na lekcje
 religii w 2 punktach katechetynych        19
Średnia ofiarność          164,08 zł

Na terenie parai działają:

- Nabożeństwa dla dzieci w Szkółkach Nie-
dzielnych. 

Odbywają się w 4 punktach: w Jawou, Jasie-
nicy, Świętoszówce i Betanii. W roku rawozdaw-
ym uestniyło w nich łąnie 123 dzieci, zaś 
prowadziło szkółki nieodpłatnie 20 nauających 
z pygotowaniem pedagoginym lub po ukoń-
onych kursach uprawniających do prowadzenia 
szkółek. Szkółki odbywają się równolegle do 
nabożeństw, za wyjątkiem Betanii. W Jawou 
dzieci uestniyły w liturgii poątkowej w Ko-
ściele. Dzięki staraniom Parafii i upejmości Koła 
Emerytów i Rencistów w Świętoszówce dzieci 
z Świętoszówki mogą odbywać swoje nabożeń-
stwa w pomieszeniu należącym do Koła, a to 
pozwala prowadzić szkółkę równolegle do nabo-
żeństwa w kaplicy. Pomieszenie dla dzieci udo-
stępniane jest nieodpłatnie, za co pragnę bardzo 
serdenie podziękować.

Tematyka nabożeństw dla dzieci jest zgodna 
z perykopami niedzielnymi. Program opracowy-
wany jest pez Centrum Misji i Ewangelizacji, 
zaś koordynacją nabożeństw szkółek niedzielnych 
zajmuje się Anna Wantulok. Dzieci ze szkółki 
w Jasienicy wystąpiły parokrotnie w kościele 
Zmawychwstania Pańskiego w asie nabożeństw 
niedzielnych i świątenych z programem pygo-
towanym pez p. pastorową Dorotę Kykowską. 
Dzieci z Jawoa włąyły się w nabożeństwo 
Święta Żniw i Akademię Reformacyjną z progra-
mem opracowanym pez p. Małgoatę Cholewik. 
W Świętoszówce podas nabożeństwa rodzinnego 
dzieci ze szkółki pedstawiły program świąteny 
pygotowany pod okiem p. Małgoaty Cholewik 
i p. pastorowej Anny Wantulok. Na poteby szkół-
ki w Jasienicy i dla otkań odbywających się w 
tamtejszej sali parafialnej sala została wyposażona  
w telebim wraz z komputerem, które ufundowali 
Państwo Katayna i Marcin Ryrychowie, którym 
pragniemy bardzo serdenie podziękować. Dzię-
kuję firmie ESCO p. Marka Heinricha za instalację 
ętu. Wszystkim prowadzącym szkółki niedziel-
ne składam serdene podziękowania.

W ramach pracy z dziećmi w lipcu 2015 odbyły 
się półkolonie dla dzieci. Głównym organizatorem 
tych półkolonii był w minionym roku ks. Andej 
Kykowski. Dla dzieci był zorganizowany wyjazd 
do ZOO w Ostrawie, do Dream Parku w Ochabach 
znanego z ruchomej ekozycji prehistorynych 
gatunków zwieąt.  Dzieci mogły skoystać także 
z hali oowej w Jasienicy, gdzie zorganizowane 
zostały zajęcia oowe. Pez cały tydzień zajęcia 
dzieci odbywały się w Jawou i w Jasienicy pod 
okiem kadry pedagoginej wieranej pez wo-
lontariuszy z grupy młodzieżowej. Na zakońenie 
półkolonii dzieci wystąpiły z programem na nabo-
żeństwie w Jasienicy. 

- Chórek Dziecięcy 
Działa w Parafii od 1995 roku i jest prowadzo-

ny pez p. Erykę Binek-Pytlowany. Liy 8 dzieci. 
Opró występów w parafii w asie nabożeństw 
świątenych, szkolnych, konceów w wieoe 
pasyjnym i w koncercie kolęd, chórek pygotował 
program na Dzień Matki, który był pedstawiany 
na pikniku parafialnym. W roku rawozdawym 
chórek występował także w teate w Cieszynie 
w koncercie „Dzieci śpiewają kolędy”. Od weśnia 
2015 roku działalność chórku została zawieszona. 
Mamy nadzieję, że to zawieszenie działalności nie 
będzie trwało długo. Chcę w tej chwili serdenie 
podziękować p. Eryce Binek-Pytlowany za 20-let-
nią pracę z chórkiem w naszej parafii.

- Koło Młodzieży
Działanie młodzieży funkcjonuje na dwóch 

płaszyznach. Grupa młodzieży uęszającej na 
lekcje religii organizowane w 2 punktach kateche-
tynych w Jasienicy i Jawou liy 19 uniów: 
11 w Jasienicy i 8 w Jawou. W 2015 roku lekcji 
odbyło się w obu punktach 68.

Grupa młodzieży uęszająca na otkania 
młodzieży pokonfirmacyjnej liy 10-15 osób. Spo-
tkania odbywają się napemiennie raz w Jawou, 
raz w Jasienicy. W okresie zimowym występuje 
problem komunikacyjny. W pozostałych okresach 
młodzież bardzo ęsto dojeżdża rowerami lub sku-
terami.

Spotkania młodzieży i lekcje religii odbywają 
się regularnie. Normalnych otkań młodzieży 
odbyło się 36. Poza tym odbyły się: 4 ogniska, grill 
na powitanie konfirmantów, rekolekcje pasyjne 
dla uniów szkół średnich, świątene otkanie 
adwentowe młodzieży.

Poza tym młodzież pomagała w organizacji pik-
niku parafialnego i w asie półkolonii dla dzieci, 
prowadziła nabożeństwo reformacyjne z liturgią 
młodzieżową w Jasienicy.

Coraz ęściej na zaproszenie do uestnienia 
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w otkaniach młodzieży i życiu parafialnym 
można usłyszeć tłumaenie brakiem asu, do-
datkowymi zajęciami lub, co jest pewną nowością 
otwae stwierdzenie „nie interesuje mnie to”.

Opiekunem Koła Młodzieży jest ks. Andej 
Kykowski.

- Zeół Cantate 
Prowadzony pez p. Małgoatę Penkala-

Ogrodnik działa od 1997 roku. Zeół liy 28 osób, 
w jego skład wchodzą łonkowie z Parafii w Ja-
wou oraz 3 osoby z Parafii w Starym Bielsku. 
W roku rawozdawym zeół odbył 48 prób. 
Zeół występował w 2015 roku 37 razy. W para-
fii zeół występował 27 razy, 7 razy poza parafią 
w kraju, 2 razy za granicą i 1 raz dla środowiska.  
Poza parafią zeół występował: w Ustroniu, dwu-
krotnie w Dzięgielowie, w Górkach i w Wiśle Ja-
worniku. Zeół konceował także w kościele kato-
lickim w Jawou w ramach Tygodnia Powszechnej 
Modlitwy o Jedność Cheścijan. W lipcu 2015 roku 
zeół konceował w naszej panerskiej parafii w 
Bockhorn w północnych Niemech, uestniąc 
w wyjeździe panerskim organizowanym pez 
Radę Parafialną. W tym panerskim wyjeździe 
uestniył także wójt Gminy Jawoe p. dr Rado-
sław Ostałkiewi. 

- Ewangelicki Chór Kościelny 
Prowadzony pez p. Krystynę Gibiec jest 

najstarszą organizacją działającą na terenie pa-
rafii, istnieje od 1912 roku. Chór na koniec roku 
rawozdawego liył 46 łonków. Do chóru 
doszło w peciągu roku 5 nowych osób. W roku 
rawozdawym odbył 56 prób. W ciągu roku 
konceował 37 razy. Chór prowadzi w parafii służ-
bę odwiedzinową pośród seniorów. Członkowie 
chóru odwiedzili z żyeniami urodzinowymi 203 
osoby. Py okazji okrągłych urodzin chóyści idą 
z żyeniami wraz z księdzem. Chór zorganizował 
Bal Chórowy, XI Międzynarodowy Konce Ewan-
gelickich Chórów Ziemi Cieszyńskiej w Amfiteate 
w Jawou, w którym wzięły udział chóry z: Baża-
nowic, Cieszyna, Hażlacha-Zamarski, Drogomyśla, 
Dzięgielowa, Goleszowa, Jawoa, Międzyea, 
Lesznej, Puńcowa, Skoowa, 3 chóry męskie: 
Cieszyn, Goleszów i Skoów. Gościnnie wystąpił 
Chór i Kapela z Tyńca i ayści z Gliwickiego Te-
atru Muzynego. Chór także dwukrotnie wystąpił 
w sanatorium w Jawou dając koncey kuracju-
szom. 

Chór uestniył w nabożeństwie ekumeni-
nym z okazji gminnych dożynek w Jawou oraz 
prowadził cały obęd dożynkowy. Goodaami 
dożynek byli łonkowie chóru Emilia Ryrych-
Milli i Ryszard Milli.

W erwcu chór zorganizował wyjazd na Mazu-
ry, gdzie uestniył w Zjeździe Chórów Diecezji 
Mazurskiej w Szytnie. W asie zjazdu Słowem 
Bożym służył ks. Władysław Wantulok. Chór 
usługiwał pieśnią w asie obchodów „490-lat Re-
formacji na Mazurach” w Pasymiu.

Chór pygotował nabożeństwo na Święto 
Żniw, podas którego wystąpił w strojach ślą-
skich, pedstawiając z dziećmi ze szkółki krótki 
obęd pekazania chleba, ynnie uestniył 
w liturgii i zaprezentował pieśni dziękynne. 

- Polskie Towaystwo Ewangelickie od-
dział w Jawou

Rok 2015 był 32 rokiem działalności od po-
wstania w 1984 roku. Oddział liy 53 łonków. 
Frekwencja na organizowanych otkaniach oscy-
lowała wokół 35 uestników. Oddział się staeje. 
W ubiegłym roku jedna osoba świętowała 85 uro-
dziny a pięć 80. 

W pracy programowej dominowały raw-
dzone formy, które twoyły rony plan. Oddział 
zorganizował 10 otkań tematynych, na któ-
rych zaprezentowano takie postaci jak: ks. Herman 
Kotschy, ks. Paweł Wałach - proboszowie naszej 
parafii, Oskar Kolberg - zasłużony etnograf, Jan 
Hus - eski reformator, Hans Christian Andersen 
- duński bajkopisa i prozaik.

W Roku Kultury Ewangelickiej omówiono 
dwukrotnie architekturę naszych kościołów na 
Śląsku i w całym kraju, były również tematy ogól-
niejsze, jak „Świat religijny asów Chrystusa”, y 
„Womnienia z podróży na Maltę”. Zasygnalizo-
wane tematy prezentowali; 2 - ks.  radca Ryszard 
Janik, pozostałe zaproszeni księża, biskupi y hi-
storycy. W asie wszystkich otkań wykoysty-
wane były uądzenia multimedialne, w które wy-
posażona jest nasza sala. Ponadto Oddział włąył 
się w organizację wieoru pasyjnego i wieoru 
kolęd. Zorganizowano 2 wycieki jednodniowe 
do Ołomuńca i na Górny Śląsk, i 2 wycieki pół-
dniowe do Bielskiego Muzeum i na Stary Cmen-
ta Ewangelicki oraz Górek Wielkich i Brennej. 
Podas kwesty cmentarnej zebrano kwotę 3737 
złotych zdeponowaną na nowo otwaym koncie 
w Banku Spółdzielym w Jasienicy. 

Sześcioosobowy zaąd, w którym w marcu 
zmienił się prezes, nowym prezesem został wybra-
ny p. Leopold Kłoda, pracuje ołenie nie tylko 
ku zadowoleniu łonków, ale także gości uest-
niących w naszych otkaniach i wyciekach. 
Oddział włąy się w realizację zadań, jakie parafia 
wyznay sobie w związku z obchodami 500 lat 
Reformacji.
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- Koło Pań i Koło Zainteresowań
Oba prowadzone pez p. Annę Wantulok. 

Koło Pań liy 60 łonkiń, Panie otykały się 
w dwóch grupach w Jasienicy i w Jawou. Kilka 
razy w roku odbywało się wólne otkanie ca-
łego Koła. Koło otkało się w roku rawozdaw-
ym 32 razy. 

W październiku Koło Pań w Jawou obchodzi-
ło jubileusz 20 lat działalności. 

Po raz 20 panie pygotowały nabożeństwo 
i otkanie po nabożeństwie z okazji Światowego 
Dnia Modlitwy, zgodnie z liturgią opracowaną 
pez cheścijanki z Wy Bahama. Panie zorga-
nizowały dwie wycieki – zwiedziły Giszowiec, 
Nikiszowiec, Muzeum Chleba w Radzionkowie, 
Tarnowskie Góry oraz Cieszyn – Miasto Refor-
macji. Tradycyjnie, Panie pygotowały otka-
nia seniorów w adwencie i w pasji w Jawou 
i w Jasienicy, zajęły się również obsługą innych 
otkań parafialnych. Delegacja Koła uestniyła 
w XXIV Ogólnopolskim Forum Kobiet Luterań-
skich w Warszawie oraz w Konferencji Pedstawi-
cielek Kół Pań Diecezji Cieszyńskiej i w Konferen-
cji Kobiet w Wiśle Jaworniku. 

Prowadząca Koło Anna Wantulok jest wice-
pewodniącą Diecezjalnej Komisji ds. Kobiet 
i wicepewodniącą Komisji ds. Kobiet Synodu 
Kościoła, którego jest łonkiem. Z racji pełnionych 
funkcji uestniyła w organizowaniu i prowadze-
niu otkań kobiet na terenie naszej Diecezji, jak 
i całego Kościoła.

- Koło Zainteresowań liy 8 łonkiń, w roku 
2015 otkało się 28 razy. Koło uestniyło mię-
dzy innymi: w dożynkach, w kiermaszu wielkanoc-
nym i bożonarodzeniowym w Jawou, w Jarmar-
ku Mikołajowym w Tyńcu, prowadziło kiermasz 
wielkanocny w parafii w Zabu, kiermasz bożo-
narodzeniowy w parafii w Żorach. Prace łonkiń 
Koła prezentowane były dwukrotnie w „Galerii 
na Zdrojowej” w Jawou oraz w Sali Sesyjnej 
UG w Jawou. W minionym roku Koło aktywnie 
wółpracowało z Ośrodkiem Promocji Gminy 
Jawoe, Stowayszeniem Miłośników Sztuki w 
Jawou, Stowayszeniem „Nasze Jawoe” oraz 
Lokalną Grupą Działania „Ziemia Bielska”.

Rada Paraalna
W roku 2015 odbyło się 11 posiedzeń Rady Pa-

rafialnej. Tylko w lipcu, z powodu mojego urlopu, 
Rada Parafialna się nie otkała. W tym asie 
Rada podjęła 25 uchwał, które dotyyły wielu 
dziedzin naszego życia parafialnego. O tematach 
poruszanych na posiedzeniu Rady Parafialnej 
kurator parafii p. Janusz Cienciała informował 

w rubryce Informatora Parafialnego „Z życia i wia-
ry” zatytułowanej „W trosce o Dom Boży”. Rada 
Parafialna wysłała pisma do osób, które nie zapła-
ciły „składki kościelnej” z pypomnieniem o jej 
uregulowaniu. Efektem tego działania było wy-
raźne zmniejszenie się liby tych, któy składek 
nie uregulowali na koniec 2015 roku.

Informator Parafialny „Z życia i wiary”. Wszyst-
kie ważniejsze wydaenia są odnotowywane 
w Informatoe Parafialnym „Z życia i wiary”. 
W roku rawozdawym wyszły 4 numery In-
formatora. Jest on wydawany w nakładzie 400 
egzemplay. Chcę bardzo serdenie podziękować 
w tym miejscu ks. A. Kykowskiemu i wszystkim 
autorom tekstów do Informatora, dzięki którym 
jest on bardzo bogaty w swojej treści. Praca nad 
Informatorem odbywa się ołenie, bez wyna-
grodzenia. W roku rawozdawym udało się 
utymać cenę Informatora w kwocie 5 złotych. 
Informator jest wydawany w Bielsku w drukarni 
„Augustana”. Informator jest bardzo pozytywnie 
oceniany poza naszą Parafią. Jest on też bardzo do-
brą kroniką naszego życia parafialnego. Informator 
jest także obecny na naszej stronie internetowej 
www.parafiajawoe.pl. Pod koniec roku wydano 
w parafii kalenda na rok 2016.

Chciałbym w tym miejscu bardzo serdenie 
podziękować wszystkim prowadzącym grupy 
parafialne, działającym na terenie naszej parafii, 
wszystkim pracownikom parafialnym za służbę i 
wielkie w niej zaangażowanie w roku 2015.

Rok Kultury
Zbliżamy się do 2017 roku, w którym będziemy 

obchodzili wielki jubileusz 500 lat Reformacji.
25 listopada otkał się Parafialny Komitet ds. 

500 lat Reformacji, który ma pygotować obcho-
dy jubileuszu w naszej parafii. Do Komitetu weszli 
pedstawiciele kół i organizacji działających na 
terenie parafii. Komitet został poinformowany 
o obchodach, które będą miały miejsce w Diecezji. 
Kulminacją roku jubileuszowego w parafii będzie 
sierpień 2017 roku i pamiątka poświęcenia nasze-
go kościoła w Jawou, który będzie obchodził 
w 2017 roku 235 ronicę swego istnienia. W tygo-
dniu popedzającym pamiątkę chcemy zorganizo-
wać koncey, otkania, sesję naukową. Szegóły 
projektu będą pygotowywane pez parafial-
ny Komitet. Obchody jubileuszu rozponą się 
w listopadzie tego roku konceem reformacyjnym, 
który odbędzie się w naszym kościele w Jawou.

 Każdy rok zbliżający nas do jubileuszu jest 
poświęcony jakiemuś tematowi związanemu 
z Reformacją. Rok 2015 był rokiem „Kultury ewan-
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gelickiej”. Temu tematowi były poświęcone o-
tkania parafialne, aykuły w naszym Informatoe 
Parafialnym. Pez cały rok w sali parafialnej była 
wystawa poświęcona kultue ewangelickiej, którą 
pygotowywał p. Leopold Kłoda, któremu bardzo 
serdenie dziękuję. 

Ubiegłorona Akademia Reformacyjna była 
także temu tematowi poświęcona, a referat ped-
stawił ks. Władysław Wantulok.

W roku 2015 Diecezjalna Komisja ds. 500 lat 
Reformacji ogłosiła konkurs zatytułowany „Solus 

Christus”. W konkursie z powodzeniem uestniy-
ły dzieci z naszej Parafii. Najlepsze prace mogliśmy 
oglądać na wystawie, która została pygotowana 
w kościele w Jawou, zaś w asie Akademii Re-
formacyjnej dzieci, których prace zostały wyróż-
nione odbierały nagrody.   

W etapie diecezjalnym tego konkursu I miejsce 
w swojej grupie wiekowej zajęła Mayna Kłoda 
z Gimnazjum w Jasienicy, zaś Patrycja Nowak ze 
Szkoły Podstawowej w Jawou zdobyła II miej-
sce wśród uniów z kl. 4-6.


