
Z życia i wiary

www.parafiajawoe.plInformator Paraalny nr 842

W tym numee:
Spotkanie ze Słowem Bożym.................. str.   3
W trosce o Dom Boży................................ str.   5
Wybory do Synodu Diecezji.................... str.   6
Hasło roku 2017......................................... str.   7
Zamyślić się na chwilę............................. str.   9
Okruchy sztuki.......................................... str. 10
Kilka myśli................................................ str. 12
Małe studium biblijne............................. str. 14
Miłosierdzie - miłość - łaska.................... str. 17
Dekada Lutra............................................ str. 22
Luteranie w wielkim mieście................... str. 28
Polskie Towaystwo Ewangelickie........ str. 34
Czasy, ludzie, wydaenia........................ str. 37
Tablica pamiątkowa w Jawou Średnim..... str. 42
Inauguracja obchodów 500 lat Reformacji .. str. 43
Zeół Cantate.......................................... str. 44
Z życia Chóru............................................. str. 46
Z życia Koła Pań....................................... str. 47
Z życia Koła Zainteresowań..................... str. 50
Słowo Boże w oach dziecka.................. str. 51
Konkursy Wiedzy Biblijnej..................... str. 53
Dzieci na Szkółce Niedzielnej.................. str. 55
Dzieci w pedszkolu................................. str. 57
Z życia młodzieży...................................... str. 58
Dewa, które pomagają zdrowiu......... str. 60
Sięgnij po pomoc..................................... str. 62
Sięgnij po zdrowie.................................... str. 64
Cheścijanin i środowisko..................... str. 66
Nie zapomnieć mowy ojców ................. str. 68
Tablica informacyjna.............................. str. 69
Z kaoteki paraalnej.............................. str. 70
Dobra książka.......................................... str. 71
Plan nabożeństw..................................... str. 74

Adres:
43-384 Jawoe, Plac Kościelny 25

tel. 033 8172 279   fax 033 822 96 96
e-mail: kancelaria@parafiajawoe.pl

www.parafiajawoe.pl

Redakcja:  ks. Władysław Wantulok, 
        ks. Andej Kykowski, 
        Anna Wantulok
Skład komputerowy: 
      ks. Andej Kykowski
Korekta:     Jolanta Szugiel

Bóg pychodzi z nieba 
w Boskim Słowie, 

teraz ziemia staje się 
niebiańskim miejscem.

Błogosławionych świąt 
Narodzenia Pańskiego 
oraz pomyślności 
w 2017 roku 
wszystkim ytelnikom 
żyy redakcja 
      „Z życia i wiary”

Od redakcji
Rozpoyna się pierwszy kwaał 

2017 roku, w który wpisany jest ju-
bileusz 500 lat Reformacji. Kościół 
zaplanowal wiele wydaeń, które 
mają uświetnić te obchody. Roz-
poęliśmy je 31 października uro-
ystym nabożeństwem w kościele 
Jezusowym w Cieszynie. W erwcu odbędą się 
Ewangelickie Dni Kościoła w Ustroniu, Wiśle, 
Cieszynie i Bielsku-Białej. W te uroystości wi-
suje się również i nasz lokalny jubileusz 235-lecia 
powstania parai w Jawou. W niedzielę 12 mar-
ca w asie nabożeństwa w Jawou będziemy 
dziękowali Bogu za wszystkie pokolenia, które 
rozwijały i umacniały życie naszego zboru.

W tym numee informatora znajdą Państwo 
opró relacji z życia i działalności grup działają-
cych w parai, ciekawy aykuł o tym, co zaini-
rowalo ks. M. Lutra do podjęcia reformatorskiego 
dzieła odnowy Kościoła. Moga Państwo pe-
ytać również wywiad z autorką wielu książek 
cheścijańskich, pastorową Lidią Czyż. Jest 
również repoaż o amerykańskim luteraniźmie 
w Nowym Jorku i opis sytuacji w biblijnym Betle-
jem otoonym betonowym murem.

Mamy nadzieję, że różnorodnośc tematów 
rawi, że każdy ytelnik znajdzie coś interesu-
jącego dla siebie.

Żyymy pyjemnej lektury.


