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Miesiące wakacyjne to as, kiedy peży-
wamy pamiątki poświęceń naszych kościołów 
i kaplic. Pamiątki są zawsze takim szegól-
nym świętem dla ołeności parafialnej 
i ołeności danego filiału. O tym, że jest 
to wyjątkowe święto i wyjątkowa uroy-
stość, świady choćby fakt, że te uroystości 
gromadzą znanie więcej parafian niż to jest 
w „normalną” niedzielę. Zaproszony kazno-
dzieja, śpiew chóru, asem pemówienia 
zaproszonych gości nadają temu wydaeniu 
szególną rangę. Był as, kiedy te uroysto-
ści były także świętami rodzinnymi. Na dzień 
pamiątki poświęcenia kościoła gromadziła się 
cała rodzina z bliższa i dalsza, by w domowym 
zaciszu cieszyć się rodzinną ołenością. 
Myślę jednak, że te rodzinne otkania po pa-
miątkach poświęceń kościołów powoli odcho-
dzą do peszłości. Owszem, są jesze rodziny, 
gdzie tę tradycję się pielęgnuje, ale jest ich 
coraz mniej. Do tej tradycji chcemy powracać 
popez organizowanie pikników parafialnych, 
aby świętowanie „urodzin” swojego kościoła 
nie końyło się wraz z biciem dzwonów koń-
ących nabożeństwo, ale by było okazją do 
tego, aby pobyć ze sobą jesze jakiś as po 
nabożeństwie, by razem py stole, py roz-
mowach cieszyć się z tego, że twoymy o-
łeność, ołeność żywego Chrystusowego 
Kościoła.

W moim aykule piszę cały as o „po-
święceniu” kościołów i kaplic, nie używam 
słowa „założenie”, ponieważ według mnie 
Kościół został założony dwa tysiące lat temu 
w Jerozolimie pez działanie Ducha Świętego, 
a nasze kościoły i kaplice zostały poświęcone 
na Boże Domy, gdzie Słowo Boże jest głoszo-
ne i Sakramenty według ustanowienia Jezusa 
Chrystusa zostają udzielane.

Pamiątka poświęcenia 
kaplicy w Świętoszówce

Tak, jak każdego roku kaplica w Święto-
szówce ronicę swojego poświęcenia obcho-
dzi w pierwszą niedzielę lipca. W tym roku 
ta ronica pypadała 3 lipca. Tegorona pa-
miątka miała tu wymiar szególny, a miano-
wicie kaplica obchodziła swoje sześćdziesiąte 

urodziny. W popednim numee Informatora 
Parafialnego bardzo szegółowo na temat tej 
ronicy zostało napisane.  Winieta Informato-
ra zawierała zdjęcie kaplicy z napisem wskazu-
jącym na jej okrągłą ronicę.

Pogoda nas w tę niedzielę nie rozpiesza-
ła, ale mimo to, pamiątka zgromadziła wielu 
ludzi. Ped pamiątką został ukońony re-
mont wnęta kaplicy. Szegółowo na temat 
remontu pisał nasz kurator p. Janusz Cienciała 
w popednim numee Informatora. Chcę tu-
taj bardzo mocno podkreślić fakt, że remont 
wykonany został ze środków własnych parafii 
bez dotacji zewnętnych. Serdenie dziękuję 
wszystkim, któy złożyli swoje ofiary na ten 

cel.
Szególnym gościem 

uroystości był ks. bp 
senior Paweł Anwieler 
wraz z małżonką, któ-
ry wygłosił kazanie. 
W trakcie nabożeństwa 
śpiewał nasz chór ko-
ścielny, zaś w pieśniach 
prowadziła nas Orkie-
stra Diecezjalna.

Pamiątki Poświęceń Kościołów i Kaplic
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234 Pamiątka Poświęcenia 
Kościoła w Jawou

Ta pamiątka jest obchodzona zawsze 
w tecią niedzielę sierpnia, w tym roku był to 
21 sierpnia. Słowem Bożym służył ks. Dariusz 
Dawid z Zaba, który po 18 latach perwy 
stanął znowu na ambonie jawoańskiego 
kościoła. W nabożeństwie usługiwały: chór 
kościelny, zeół „Cantate” oraz Orkiestra 
Diecezjalna. Nabożeństwo popedził Poranek 
Pieśni i Muzyki, w którym swoje programy 
pedstawiły nasz chór, zeół Cantate oraz 
Orkiestra Diecezjalna. 

Rok 2016 w Ja-
wou jest związany 
z jubileuszem 25-le-
cia samodzielności 
administracyjnej 
Gminy Jawoe. 
W nabożeństwie 
uestniył wójt 
Gminy Jawoe dr 
Radosław Ostałkie-
wi, który w asie 
nabożeństwa wy-

głosił krótkie pe-
mówienie, w któ-
rym między innymi 
mówił o wkładzie 
ołeności ewan-
gelickiej Gminy 
Jawoe w rozwój 
naszej gminy i miej-
scowości. W nabo-
żeństwie uestni-
ył pewodniący 
rady Gminy Jawoe 
p. Mieysław Be-
zicki, grając w Orkie-
ste Diecezjalnej.

Po nabożeństwie odbył się piknik para-
fialny. Mimo bardzo nieyjającej pogody 
piknik zgromadził orą grupę wiernych. Wy-
dano 350 porcji bigosu. Chcemy, aby piknik po 
pamiątce poświęcenia w Jawou stał się tra-
dycją w naszej parafii. Już dziś popez ten ar-
tykuł zapraszam wszystkim na kolejny, który, 
jeśli Pan Bóg pozwoli, odbędzie w 2017 roku.

Pamiątka poświęcenia „Betanii”
Ta uroystość ma najkrótszą tradycję 

w zboe. Rozpoęła się ona od 2010 roku, 
kiedy peżywaliśmy 50 ronicę odzyskania 
„Betanii”. Ustaliliśmy datę tej uroystości na 
ostatnią niedzielę sierpnia. W niedzielę, 28 
sierpnia dziękowaliśmy za 104 ronicę istnie-
nia tego domu wybudowanego pez siostry 
diakonatu bielskiego. 31 sierpnia minęła także 
56 ronica odzyskania pez Kościół Betanii 
po II wojnie światowej. Te działania prowa-
dził ówesny senior Diecezji Cieszyńskiej ks. 
Adam Wege. Od 2009 roku dom ten dzier-
żawi nasza Parafia. 
W asie nabożeństwa 
Słowo Boże zwiasto-
wał ks. Janusz Ho-
lesz, probosz parafii 
w Czechowicach 
Dziedzicach i kapelan 
szpitalny w Szpitalu 
Wojewódzkim Biel-
sku-Białej. Po nabo-
żeństwie odbył się 
piknik pygotowany 
pez pracowników 
Betanii.
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Pamiątka poświecenia Kościoła 
Zmawychwstania Pańskiego 

w Jasienicy
Tegorone święto jasienickiego kościoła 

obchodziliśmy w potrójnym wymiae. Po 
pierwsze w tym roku pypada 125 ronica 
poświęcenia kaplicy cmentarnej w Jasienicy, 
która w 1987 roku została rekonsekrowana na 
Kościół Zmawychwstania Pańskiego. W tym 
roku pypada także 160 ronica cmentaa 
ewangelickiego w Jasienicy założonego w 1856 
roku oraz 170 ronica budynku „starej szkoły 
ewangelickiej” w Jasienicy. W tym roku „szko-
ła” bardzo nam wypiękniała dzięki remontowi 
elewacji. Remont „szkoły” był prowadzony od 
2010 roku py warciu finansowym Gminy 
Jasienica. W nabożeństwie wziął udział wójt 
Gminy Jasienica mgr inż. Janusz Pieyna 
i pewodniący Rady Gminy Jasienica p. Jan 
Batelt. Była to okazja do wyrażenia naszych 
serdenych podziękowań za warcie finanso-
we py remoncie „starej szkoły”. Wójt Gminy 
w okolinościowym pemówieniu pekazał 
serdene pozdrowienia dla zboru i pekazał 
obraz p. Kohuta pedstawiający „Różę Lutra”.

Słowem Bożym w asie uroystości służył 
ks. bp senior Janusz Jagucki, który pybył na 
tę uroystość wraz z małżonką. W kazaniu 
księdza biskupa było wiele odniesień do hi-

storii jasienickiego ko-
ścioła, jak i całej parafii 
w Jawou. W nabożeń-
stwie uestniyli także 
ks. prof. Manfred Uglo 
z małżonką i ks. rad-
ca Ryszard Janik wraz 
z małżonką. W asie 
nabożeństwa usługiwa-
ły nasz chór kościelny, 

zeół „Cantate” oraz Orkiestra Diecezjalna, 
która podobnie jak py pamiątkach w Jawo-
u i „Betanii” po nabożeństwie dała krótki 
konce.

Tegorone pamiątki poświęceń peszły do 
historii. Chciałbym na koniec bardzo serde-
nie podziękować wszystkim, któy w jakikol-
wiek osób pomagali nam w pygotowaniu 
tych ważnych dla parafii uroystości. Wszyst-
kim serdene Bóg zapłać!

ks. Władysław Wantulok


