Z życia i wiary

POLSKIE TOWARZYSTWO EWANGELICKIE
IV kwaał 2016 roku
3 października 2016 roku, na pierwszym
w tym kwaale otkaniu, prelekcję „Hiﬆoria
i asy wółesne kościoła ewangelickiego
w Wieszętach w 100 ronicę jego poświęcenia”
pedﬆawił probosz tej parafii, ks. Piotr Janik.

Prelekcja prowadzona była w bardzo ciekawy
i interesujący osób. Na podﬆawie dokumentów
hiﬆorynych i zdjęć (które były pokazywane
obecnym na sali łonkom i gościom) prelegent
pedﬆawiał hiﬆorię parafii od położenia Wiesząt, problemów lokalnych dotyących cmentaa
w obrębie miejscowości Bielowicko, Wieszęta
i Kowale, aż po dzień dzisiejszy. Najważniejsze
daty dotyące tej parafii to:
1916 rok – poświęcenie pierwszej kaplicy cmentarnej,
1938 rok – poświęcenie teciego dzwonu
w kaplicy zakupionego w odlewni Karola Schwabego w Białej,
1942 rok – konfiskata wszyﬆkich tech dzwonów na poteby wojenne,
1945 rok – wysadzenie kaplicy w powiete pez
cofający się niemiecki Wehrmacht. Po kaplicy zoﬆało tylko gruzowisko,
1949 rok – poświęcenie nowej kaplicy, która
dzięki ogromnej mobilizacji i ofiarności zborowników zoﬆała podniesiona z gruzów,
1992 rok – powﬆanie Uchwałą Konsyﬆoa
w Warszawie samodzielnej Parafii Ewangelicko
– Augsburskiej w Wieszętach - Kowalach.,
1994 rok – pemianowanie dotychasowej kaplicy na Kościół Pojednania i wybór pierwszego
probosza – ks. Piotra Janika, którego inﬆalacja na
tym ﬆanowisku odbyła się 29 maja 1994 roku.
24 października 2016 roku poﬆać Henryka
Sienkiewia, noweliﬆy, repoażyﬆy, powieściopisaa oraz pierwszego polskiego nobliﬆy w 100
ronicę śmierci pypomniała nasza koleżanka, nauycielka z Gimnazjum w Jasienicy, pani Jolanta
Szugiel.

Kościół w Wieszętach ped zniszeniem
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Henryk Sienkiewi

Henryk Sienkiewi, pseudonim Litwos urodził
się 5 maja 1846 roku w Woli Okejskiej na Podlasiu w zubożałej rodzinie szlacheckiej, pieętującej
się herbem Oszyk. Gimnazjum i ﬆudia wyższe
(w Szkole Głównej) ukońył w Warszawie.
Trudne położenie finansowe rodziny rawiło, że
musiał na siebie zarabiać, między innymi jako guwerner. Dość weśnie rozpoął również działalność literacką. W latach 1872 – 1887 pracował jako
repoer i felietoniﬆa w Gazecie Polskiej, wysłany
pez nią jako koreondent pebywał w Ameryce Północnej. Jego relacje z dalekich wędrówek
tj. „Liﬆy z podróży do Ameryki” pyniosły mu
ogromną popularność. Miał duszę podróżnika,
niemal całe życie ędził na wędrówkach, podas
których pede wszyﬆkim wsłuchiwał się w opowieści Polaków tam mieszkających. Zaowocowało
to między innymi takimi nowelami jak: „Szkice
węglem”, „Janko Muzykant”, „Z pamiętnika poznańskiego nauyciela”, „Latarnik”, „Za chlebem”.
Naﬆępnie zajął się tematyką hiﬆoryną. Powﬆał wtedy cykl powieści obejmujących buliwe
dzieje Polski w XVII wieku tj: „Ogniem i mieem”,
„Potop”, „Pan Wołodyjowski”. W cyklu hiﬆorynym powﬆały również „Kyżacy” oraz „Quo vadis”.
10 grudnia 1905 roku jako pierwszy polski pisa Henryk Sienkiewi otymał Nagrodę Nobla
w dziedzinie literatury za całokszta twórości,
le głównym argumentem dla jej pyznania
ﬆała się powieść „Quo vadis”. Odbierając nagrodę,
w pemówieniu powiedział, iż jeﬆ to wyróżnienie nie tylko dla niego, ale również dla narodu
polskiego, którego nie ma na mapie. Pypomniał
światu, iż jeﬆ Polakiem i że Polska nie peﬆała iﬆnieć. Wątek patriotyny był w jego życiu bardzo
silny. Wielokrotnie wierał swoim autorytetem
różne akcje patriotyne, był wielbiony pez pokolenia rodaków za budzenie poucia narodowej
wólnoty i patriotynego ducha. Dla uenia
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jubileuszu 30-lecia jego pracy literackiej ofiarowano mu w 1900 roku zakupiony ze składek ołenych majątek Oblęgorek pod Kielcami.
Po wybuchu I wojny światowej udał się do
Szwajcarii, gdzie w Vevey wółorganizował Komitet Generalny Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce. Ta filantropijna organizacja pozyskiwała datki
z całego świata i pesyłała je do Polski na zakup
lekarﬆw, żywności i odzieży.
Henryk Sienkiewi był tykrotnie żonaty.
Pierwszą żoną była Maria Szetkiewiówna. Ze
związku tego urodziło się dwoje dzieci: Henryk
i Jadwiga. Nieﬆety, szęście nie trwało długo,
gdyż pani Maria umarła na gruźlicę. Naﬆępne
małżeńﬆwo z Marią Wołodkowiówną (Romanowską) zoﬆało unieważnione. Teciej żonie, Marii Babskiej poślubionej w 1904 roku zawdzięał
okój oﬆatnich lat swojego życia.
Oﬆatnią powieścią była powieść dla młodzieży
„W puﬆyni i w puszy”. Pyniosła ona autorowi
ogromną popularność wśród młodzieży.
Henryk Sienkiewi zmarł w wieku 70 lat 15
liﬆopada 1916 roku w Szwajcarii, w Vevey i tam
zoﬆał pochowany. W 1924 roku, już w wolnej
Polsce, prochy pisaa uroyście rowadzono do
Polski. Jego trumnę złożono w Warszawie w podziemiach katedry Św. Jana, tuż obok prezydenta
Gabriela Narutowia.
Sejm Rzeypoolitej Polskiej uﬆanowił rok
2016 m.in. Rokiem Henryka Sienkiewia.
1 liﬆopada 2016 roku tradycyjnie już łonkowie Oddziału PTEw w Jawou peprowadzili,
tym razem wólnie z łonkami rady parafialnej,
kweﬆę cmentarną. Zebrana kwota to 5036 zł.
Wszyﬆkim kweﬆującym i ofiarodawcom serdenie dziękujemy.
14 liﬆopada 2016 roku otkanie miało
charakter wyjazdowy. Odbyło się w „Chacie Mię-
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dzyee” w Międzyeu Górnym, a temat „150
– lecie kościoła ewangelickiego w Międzyeu”
pedﬆawił kurator parafii międzyeckiej, a jednoeśnie wiceprezes Zaądu PTEw w Jawou, pan
Mariusz Fender.
Prelegent w bardzo szegółowy i interesujący osób pedﬆawił hiﬆorię ewangelicyzmu
w Międzyeu od reformacji po asy wółesne. Obecny kościół wybudowany zoﬆał
w rekordowym tempie, gdyż zaledwie w ciągu 2 lat.
8 weśnia 1864 roku odbyło się poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę kościoła, a już
1 liﬆopada 1866 roku miała miejsce uroyﬆość
poświęcenia nowo wybudowanej świątyni.
W ciągu 150 lat kościół pechodził różne koleje
losu. Wielkim wyzwaniem i bolesnym doświadeniem były w XX wieku 2 wojny światowe,
zwłasza druga, po zakońeniu której kościół był
bardzo zniszony a wielu wyznawców zmuszonych zoﬆało do opuszenia ojcowizny i udania
się na emigrację. W okresie 150 lat służbę w Parafii
pełniło 7 księży. Dzięki nim i bezinteresownej pomocy i ofiarności parafian odremontowano kościół
i na bieżąco prowadzono wiele prac renowacyjno
– budowlanych.
W bieżącym roku parafia uroyście obchodziła
150–lecie kościoła. Dwa tygodnie po uroyﬆości
(28 VII 2016 r.) w zakryﬆii kościoła wybuchł pożar, który zniszył zakryﬆię i zanieyścił wnęte
kościoła. Parafia znowu ﬆanęła ped wielkim wyzwaniem tj. wyremontowaniem po pożae świątyni. Z pomocą od razu poieszyli ludzie dobrej
woli z sąsiednich parafii, zarówno ewangelickich
jak i ymskokatolickich. Patąc na peszłość parafii, wydaje się, że i tym razem pokona wszyﬆkie
trudności i kościół ponownie odzyska swój blask.
W dniu 19 liﬆopada 2016 roku w Domu
Rekolekcyjno–Wypoynkowym
„BETANIA”
w Bielsku-Białej py ulicy Miętowej 70 , odbyło

się dorone jesienne otkanie pedﬆawicieli
PTEw Diecezji Cieszyńskiej, w którym udział wzięli: Prezes ZG PTEw Józef Król oraz pedﬆawiciele
Zaądów z Bielska-Białej, Cieszyna, Jawoa oraz
Uﬆronia.
Spotkanie rozpoęło się krótką modlitwą
oraz pywitaniem Zaądów pez Prezesa PTEw
w Jawou, pana Leopolda Kłodę, który pedﬆawił również program zebrania. W pierwszym
punkcie otkania Prezesi Oddziałów pedﬆawili
krótką informację o swojej działalności w 2016
roku, omówili co w tym roku zoﬆało zrealizowane,
podane zoﬆały dane ﬆatyﬆyne o ilości łonków, otkań oraz ueﬆników na otkaniach.
Naﬆępnie pedﬆawione zoﬆały pez poszególne Oddziały wﬆępne propozycje programowe
na 2017 rok, gdyż zarówno tematy otkań, jak
i ewentualne wycieki są jesze w trakcie uﬆalania.
12 grudnia 2016 roku odbyło się otkanie
adwentowo – opłatkowe z udziałem zaproszonych gości. Ks. radca Ryszard Janik pedﬆawił
rozważania adwentowe, ks. Emil Gajda z małżonką zaprezentowali film o miłości w rodzinie,
a
gawędzia
z
Jasienicy,
Józef
Niesyt
opowiadał
o
życiu
w
adwencie
i pygotowaniach świątenych,
które odbywały się dawniej
w naszej parafii. Spotkanie upłynęło
w miłej, świątenej atmosfee.
Sekreta Oddziału
Danuta Kubala

Najlepsze żyenia z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, aby pyjście na świat
Chryﬆusa pyniosło ze sobą radość, pokój, nadzieję i miłość a 2017 rok był powodem do dumy
z peżywania pochodu 500 lat reformacji - składa wszyﬆkim Czytelnikom z całego serca Zaąd
Oddziału Polskiego Towayﬆwa Ewangelickiego
w Jawou.
Zaąd
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