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Drugi kwaał 2017 roku zapowiada się w życiu naszej parai bardzo intensywnie. Czas
Wielkiego Tygodnia zakońony radosnym peżywaniem
Świąt Zmawychwﬆania Pańskiego, uroyﬆość konrmacji,
jubileusz złotej i diamentowej konrmacji, Ewangelickie Dni Kościoła, w asie których gościć
będziemy wółwyznawców z diaory, kolejny
konce chórów Ziemi Cieszyńskiej i zakońenie
roku szkolnego. Jeﬆeśmy na to wszyﬆko zaproszeni. W roku jubileuszu Reformacji chcemy dać
świadectwo żywej wiary, odpowiedzialności za
Kościół właśnie pez ueﬆnictwo w pygotowanych dla nas uroyﬆościach, bo żywy Kościół
to my. Nie może nas zabraknąć.
W tym numee informatora znajdą Pańﬆwo
relacje z wydaeń, jakie miały miejsce w życiu parai w okresie świąteno-noworonym
i w 1 kwaale 2017 roku. Poza tym jak co roku
umieszone zoﬆało rawozdanie probosza
złożone na Zgromadzeniu Paraalnym, opisujące
życie parai w całym 2016 roku.
Opró tego możemy dowiedzieć się, co skłoniło ks. M. Lutra do opublikowania 95 tez. O naszych, nieraz głośnych sąsiadach, pylatujących
wiosną z ciepłych krajów, możemy peytać
w aykule z działu „cheścijanin i środowisko”.
Chociaż zima się skońyła, to problem zadymienia pozoﬆał. O tym możemy peytać w aykule o globalnym ociepleniu w aekcie etynym
i biologinym. Na wieorną lekturę zoﬆała nam
polecona książka znanego aktora Jeego Stuhra.
Mam nadzieję, że i tym razem różnorodność
tematów rawi, że każdy ytelnik znajdzie coś
interesującego dla siebie, a cała gazeta otka się
z żyliwym pyjęciem.
Żyymy pyjemnej lektury.
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