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W trosce o Dom Boży
Peżywając Święta Bożego Narodzenia oraz 

planując nowe postanowienia związane z wej-
ściem w Nowy Rok, zechciejmy ująć w nich 
również zainteresowanie się kościołem i naszą 
parafialną działalnością popez aktywny udział 
w szeroko pojętym życiu naszej parafii, a sze-
gólnie w trakcie trwającego jubileuszu 500-le-
cia Reformacji. Taka tycyfrowa ronica jest 
potwierdzeniem mocnego fundamentu naszej 
ewangelickiej tożsamości. Natomiast mocą dzi-
siejszej tożsamości ewangelickiej jesteśmy my 
wszyscy razem, w jednej ołeności kościel-
nej, wólnie świętującej dorobek naszych po-
pedników. W tym miejscu cieszę się i dziękuję 
wszystkim tym, któy tak linie reprezentowali 
naszą parafię i uestniyli w nabożeństwie 
inaugurującym obchody 500-lecia Reformacji 
w Cieszynie w dniu 30 października, jak również 
w koncercie organizowanym w naszej parafii 
w dniu 6 listopada 2016 roku, inaugurującym tę 
ważną i godną ronicę.

Dziękuję pracownikom Betanii, ale również 
tym, któy ołenie brali udział w zorganizo-
waniu tego konceu i  poęstunku dla aystów 
oraz zaproszonych gości, a także Panu Karolowi 
Śliwce za pygotowanie nagłośnienia w koście-
le. 

Nowe pedsięwzięcia, jakie podejmujemy 
w naszej parafii, nie zawsze są łatwe, le wyma-
gają koordynacji pracy wielu ludzi, na co dzień 
ze sobą nie wółpracujących. Ponadto stara-
my się pomysły realizować jak najmniejszym 
kosztem, w zdecydowanej większości środkami 
finansowymi onsorowanymi pez samoądy 
i osoby prywatne oraz nakładem własnej pracy.  
Dla wszystkich tych, któy na e naszej parafii 
są chętni udzielać się ołenie, nasze dwi są 
szeroko otwae - zachęcamy gorąco. 

W związku z organizowanymi py różnych 
okazjach w naszej parafii konceami podjęliśmy 
uchwałę o pygotowaniu kościoła do tego typu 
wydaeń.  Wólnie z jawoańskimi radnymi 
parafialnymi usunęliśmy fronty pierwszych ła-
wek, powiększając tym samym pesteń ped 
oaem. Za fachową pomoc stolarską serdenie 
dziękuję Panu Mariuszowi Goli.

W trakcie posiedzeń Rady Parafialnej w war-
tym kwaale zajmowaliśmy się drobnymi ra-
wami goodarymi dotyącymi między in-
nymi awarii ętu nagłaśniającego w kościele 

w Jasienicy, pygotowaniu nagłośnienia w ka-
plicy w Świętoszówce y zakupu podgewaa 
wody w „Betanii”. Omówiliśmy także temat 
podbierania pez osoby postronne pieniędzy 
z koszyków w pedsionku kościoła w Jawou, 
wuconych  w trakcie kolekty po nabożeństwie 
owiednim, a pozostających tam w trakcie na-
bożeństwa głównego. Ta haniebna sytuacja wy-
maga od nas wszystkich ujności i dodatkowych 
dyżurów.

W tym roku łonkowie Rady Parafialnej 
z Jawoa włąyli się w kwestę cmentarną wraz 
z łonkami PTE. Po ustaleniu grafiku dyżurów 
pystąpiliśmy do kwestowania w dniu 31 paź-
dziernika i 1 listopada. Zebrano w Jawou 5039 
zł, a w Jasienicy 2577 zł. Waość aktualnie zgro-
madzonych środków finansowych to ponad 18 
tys. zł. Rada Parafialna podjęła uchwałę, że pie-
niądze z kwesty cmentarnej zostaną peznaone 
na remont ścieżek na terenie cmentaa. Planuje-
my pedstawić parafianom multimedialną wizu-
alizację projektu alejek na cmentau w Jawou 
w trakcie najbliższego Zgromadzenia Parafialne-
go.

Tradycyjnie wszyscy łonkowie Rady Para-
fialnej roznosili do domów zaproszenia na ped-
świątene nabożeństwa owiednio-komunijne 
dla seniorów. Serdenie dziękujemy P. Józefowi 
Szlauerowi za okazaną pomoc py roznoszeniu 
zaproszeń w okolicach „Betanii”.

Za szlachetny gest, jaki okazała nasza parafia, 
wykonując zbiórkę pieniężną i pekazując ofiarę 
w wysokości ponad 10 tys. zł na remont popalo-
nego kościoła w Międzyeu, otymaliśmy pi-
smo, w którym ks. probosz A. Dyek  dziękuje 
za warcie w tej trudnej sytuacji dla tamtejszej 
parafii. W całej naszej diecezji zebrano na ten cel 
ponad 72 tyś. zł.

Okres adwentu to dla łonków Rady Parafial-
nej as wyjątkowych, gwiazdkowych otkań 
z różnymi grupami w naszej parafii:
- z seniorami w Jawou i Jasienicy,
- z pracownikami parafii i wółpracującymi 
 z parafią,
- z młodzieżą,
- z dziećmi ze  szkółki w Jawou, Jasienicy 
 i Świętoszówce,
- z chóystami,
- z  Kołem Zainteresowań i Kołem Pań,
- z  Zeołem Cantate.
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13 listopada 2016 roku odbyło się Zgromadzenie 
Parafialne, na którym dokonano wyboru świec-
kich delegatów do Synodu Diecezji Cieszyńskiej 
VI kadencji w latach 2017 – 2022. Zgodnie z pe-
linikiem, jaki został ustalony dla każdej parafii 
w diecezji, naszej pysługują 4 miejsca w Syno-
dzie Diecezji. 

Lista kandydatów obejmowała 6 osób. 
W wyniku głosowania do Synodu Diecezji weszli: 
Roman Chmiel, Janusz Cienciała, Józef Łuyna 
i Ryszard Milli.

Wybory do Synodu 
Diecezji Cieszyńskiej

Opró wymienionych osób w skład synodu 
Diecezji wchodzi każdy ynny duchowny, który 
służy na terenie Diecezji Cieszyńskiej.

Zgodnie z Regulaminem Synodu Diecezji do 
właściwości Synodu Diecezjalnego należą m.in.
- wybór Biskupa Diecezjalnego, świeckiego Ku-
ratora Diecezjalnego, duchownego i świeckiego 
radcy Rady Diecezjalnej, 
- rozstyganie w rawach dotyących życia reli-
gijnego i kościelnego Diecezji, 
- dbanie o wółpracę między parafiami, 
- zgłaszanie wniosków w rawie zmian admi-
nistracyjnych dotyących ustanowienia granic 
między parafiami, erygowania nowych parafii, 
znoszenia istniejących parafii i ustanawiania zasad 
działania parafii i filiałów, 
- nadzór nad zaądem i kierownictwem, wól-
nych dla całej Diecezji, zakładów i instytucji, 
- zatwierdzanie rawozdań Biskupa Diecezjal-
nego, Rady Diecezjalnej, komisji diecezjalnych 
i udzielanie radzie absolutorium, 
- uchwalanie preliminaa dla Diecezji oraz skła-
dek i ofiar na e Diecezji i cele poza diecezjalne, 
zbieranych na terenie Diecezji, 
- pedkładanie Konsystoowi i Synodowi Ko-
ścioła wniosków dotyących raw Diecezji 
i całego Kościoła, 
- wybór świeckich delegatów do Synodu Kościoła 
i ich zastępców.

Synod Diecezji Cieszyńskiej zbiera się na swo-
ich posiedzeniach dwa razy w roku, na wiosen-
nej i jesiennej sesji. Na wiosennej sesji biskup 
diecezji składa rawozdanie z działalności Rady 
Diecezjalnej. Omawiane są również rawozda-
nia Komisji Diecezjalnych. Synod udziela Radzie 
Diecezjalnej absolutorium i pyjmuje prelimina 
budżetowy Diecezji na kolejny rok. Jesienne sesje 
Synodu mają charakter tematyny. Podejmuje się 
zagadnienia związane z duszpasterstwem, teologią 
i nauką Kościoła.

Wybranym reprezentantom naszej Parafii ży-
ymy błogosławieństwa Bożego i Jego mądrości 
w służbie dla Kościoła na tym polu działania.

ks. Andej Kykowski

To również as dyżurów w kancelarii para-
fialnej podas niedziel adwentowych w celu po-
mocy w edaży świec diakonijnych, opłatków, 
kalenday oraz ofiar pieniężnych na światło 
jutenne.

W imieniu Rady Parafialnej proszę pyjąć naj-
serdeniejsze żyenia szęśliwych i radosnych 

świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyśl-
ności, ełnienia planów i maeń, 
a pede wszystkim dobrego zdro-
wia w nadchodzącym nowym 2017 
roku. 

Kurator Parai
Janusz Cienciała
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