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Sprawozdanie z życia i działalności 
Parai Ewangelicko-Augsburskiej w Jawou,  

złożone na Zgromadzeniu Paraalnym w Jawou  5 lutego 2017 roku 
pez probosza parai ks. Władysława Wantuloka

Hasło roku 2016: 
„Jak  matka pociesza syna, tak ja 

będę was pocieszał”.          Izajasz 66,13

Słowa z księgi proroka Izajasza prowadziły 
nas jako hasło biblijne roku 2016. W tym haśle 
dochodzi do nas obietnica mówiąca o bliskości 
Boga, o tym, że jest razem z nami, by nas pro-
wadzić po wszystkich drogach naszego życia. 
Bóg jest z nami w chwilach radosnych, kiedy 
wszystko nam się dobe układa, jest z nami 
w chwilach smutnych, w chwilach doświadenia, 
aby nas pocieszać i wzmacniać na naszej drodze. 
Myślę, że obecności Boga mogliśmy doświadać 
w naszym życiu zarówno osobistym, jak i para-
fialnym w 2016 roku. Dzisiaj, kiedy mamy pod-
sumować to wszystko, co było naszym udziałem 
w minionym roku, za tę Bożą obecność, bliskość, 
pociechę winnyśmy podziękować naszemu Ojcu.

W roku rawozdawym peżywaliśmy ty 
jubileusze, o których w tym miejscu mojego ra-
wozdania chcę napisać.

10 kwietnia 60 ronicę ordynacji obchodził 
długoletni probosz naszej Parafii ks. radca Ry-
szard Janik. Pastorostwo Janikowie peżywali 
także jubileusz 60-lecia małżeństwa. W uroysto-
ści, która odbyła się w kościele we Wieszętach, 
uestniył nasz chór parafialny, piszący te słowa 
oraz pedstawiciele Rady Parafialnej. W imieniu 
Parafii złożyłem jubilatom najserdeniejsze ży-
enia. Następnego dnia, 11 kwietnia w sali pa-
rafialnej w Jawou odbyło się otkanie z okazji 
wydania książki „Z ka peszłości luterańskiego 
zboru w Jawou od reformacji XVI wieku po 
wółesność” autorstwa ks. radcy Ryszarda Jani-
ka. Książka ta została wydana z okazji jubileuszu 
ordynacji jej autora. Oddział Polskiego Toway-
stwa Ewangelickiego w Jawou jest wydawcą tej 
publikacji. Książka ta jest bardzo ważna dla naszej 
Parafii, ponieważ obszernie pedstawia, na niemal 
700 stronach, naszą historię. Książkę tę wydano 
py warciu finansowym Gminy Jawoe i Wo-
jewództwa Śląskiego. Pragnę serdenie podzięko-
wać autorowi tej publikacji za tę bardzo ważną dla 
naszej Parafii pozycję książkową, jak i oddziałowi 
Polskiego Towaystwa Ewangelickiego w Jawou 
za starania i wydanie tej książki.

Z publikacji, które zostały wydane w minio-
nym roku, a są poświęcone naszej Parafii, należy 
jesze wymienić pewodnik „Szlakiem pamiątek 
reformacji w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 
w Jawou”, który pokazuje najważniejsze miejsca 
dla naszej Parafii i umiesza je na mapie, zachę-
cając do acerów po terenie Parafii. Pewodnik 
został wydany także pez Oddział Polskiego To-
waystwa Ewangelickiego w Jawou, zaś koszt 
wydania pewodnika pokryła z własnych środ-
ków Parafia.

W minionym roku peżywaliśmy jubileusz 60-
lecia naszej kaplicy w Świętoszówce. Główne uro-
ystości z tej okazji odbyły się w niedzielę 3 lipca. 
W asie dziękynnego nabożeństwa Słowem 
Bożym służył NPW ks. bp senior Paweł Anweiler. 
Z okazji jubileuszu został peprowadzony remont 
kaplicy, o którym będę mówił szeej w ęści 
poświęconej remontom. Historia kaplicy została 
pypomniana w naszym Informatoe Parafial-
nym „Z życia i wiary”. Odbyło się także otkanie 
Polskiego Towaystwa Ewangelickiego oddział 
w Jawou, w asie którego została pedstawiona 
historia kaplicy.

Kolejnym jubileuszem, który peżywaliśmy 
w minionym roku, było 125-lecie Kościoła Zmar-
twychwstania Pańskiego w Jasienicy. Główne 
uroystości odbyły się w niedzielę 18 weśnia. 
Słowem Bożym służył NPW ks. bp senior Janusz 
Jagucki. W nabożeństwie wzięły udział władze sa-
moądowe z Jasienicy z wójtem Gminy Jasienica 
mgr inż. Januszem Pieyną i pewodniącym 
Rady Gminy Jasienica Janem Bateltem na ele. 
Wójt Gminy złożył żyenia dla Parafii i jasienic-
kiego filiału oraz pekazał dla kościoła w Jasienicy 
obraz „Róża Lutra” namalowany pez  p. Floriana 
Kohuta. Obraz ten wisi na empoe jasienickiego 
kościoła. Historii kościoła w Jasienicy zostało po-
święcone otkanie Polskiego Towaystwa Ewan-
gelickiego oddział w Jawou, które odbyło się we 
weśniu w jasienickim kościele.

W Jasienicy został w minionym roku dokońo-
ny remont budynku administracyjnego. Szeej na 
ten temat piszę py omówieniu remontów prowa-
dzonych w minionym asie. 

Za te jubileusze, za ich peżywanie i za całe na-
sze parafialne życie chcemy dziś Bogu dziękować 
także popez to rawozdanie.
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STATYSTYKA PARAFIALNA ZA ROK 2016
Chty           30
Śluby ew. 3 mieszane 13        16
Pogeby          35
Konfirmowano          21
Wstąpienia             2
Wystąpienia            0
Komunikanci       3556
Wprowadziło się          19
Wyprowadziło się          23
Stan dusz na dzień 31.12.2016    2596
Płacących składki       1812
Liba osób, które nie płacą składek      358
Rodzin w parafii       1231
Dzieci w 4 punktach nauania Szkółki 
Niedzielnej          119
Dzieci w 6 punktach szkolnych i w 5 punktach
pedszkolnych nauania lekcji religii      247
Młodzież szkół średnich uęszająca w 
2 punktach katechetynych na lekcje religii      26
Średnia ofiarność             185,78 zł

Na terenie parai działają:
Szkółki Niedzielne
Nabożeństwa dla dzieci w Szkółkach Niedziel-

nych. Odbywają się w 4 punktach: w Jawou, 
Jasienicy, Świętoszówce i Betanii. W roku ra-
wozdawym uestniyło w nich łąnie 119 
dzieci, zaś prowadziło szkółki nieodpłatnie 16 
nauających z pygotowaniem pedagoginym 
lub po ukońonych kursach uprawniających 
do prowadzenia szkółek. Szkółki odbywają się 
równolegle do nabożeństw, za wyjątkiem Be-
tanii. W Jawou dzieci uestniyły w liturgii 
poątkowej w Kościele. Dzięki staraniom Parafii 
i upejmości Koła Emerytów i Rencistów w Świę-
toszówce dzieci z Świętoszówki mogą odbywać 
swoje nabożeństwa w pomieszeniu należącym 
do Koła, a to pozwala prowadzić szkółkę równole-
gle do nabożeństwa w kaplicy. Pomieszenie dla 
dzieci udostępniane jest nieodpłatnie, za co pragnę 
bardzo serdenie podziękować.

Tematyka nabożeństw dla dzieci jest zgodna 
z perykopami niedzielnymi. Program opraco-
wywany jest pez Centrum Misji i Ewange-
lizacji, zaś koordynacją nabożeństw szkółek 
niedzielnych zajmuje się Anna Wantulok. Dzie-
ci ze szkółki w Jasienicy wystąpiły parokrot-
nie w kościele Zmawychwstania Pańskiego 
w asie nabożeństw niedzielnych i świątenych 
oraz podas Wieoru Kolęd w Jawou z progra-
mem pygotowanym pez p. pastorową Dorotę 
Kykowską. Dzieci z Jawoa i Betanii włąyły się 
w nabożeństwo rodzinne w Niedzielę Palmową, w 
maju w Dzień Rodziny, w październiku w Święto 

Żniw. W Świętoszówce podas nabożeństw rodzin-
nych w Święta Wielkanocne, ped Świętami Bo-
żego Narodzenie i na koniec roku szkolnego, dzieci 
ze szkółki pedstawiły program pygotowany 
pod okiem p. Małgoaty Cholewik i p. pastorowej 
Anny Wantulok. Wszystkim prowadzącym szkółki 
niedzielne składam serdene podziękowania.

W ramach pracy z dziećmi w lipcu 2016 odby-
ły się półkolonie dla dzieci pod hasłem: „Wielkie 
Igyska”. Pez cały tydzień dzieci poznawały życie 
proroka Eliasza - zawodnika Bożej drużyny. Głów-
nym organizatorem półkolonii była w minionym 
roku Anna Wantulok. Dla dzieci została zorganizo-
wana wycieki do Radzionkowa oraz do Zatorlan-
du. Dzieci mogły skoystać także z hali oowej 
w Jasienicy, gdzie odbyły się mistostwa półko-
lonii. Pez cały tydzień zajęcia dzieci odbywały 
się w Jawou i w Jasienicy pod okiem kadry 
pedagoginej wieranej pez wolontariuszy. Na 
zakońenie półkolonii dzieci wystąpiły z progra-
mem na nabożeństwach: w Jawou i w Jasienicy. 
Dziękujemy za warcie finansowe półkolonii, 
które otymaliśmy od Gminy Jawoe.

Koło Młodzieży - Działanie młodzieży funk-
cjonuje na dwóch płaszyznach związanych 
z lekcjami religii dla szkół średnich i na otka-
niach młodzieży pokonfirmacyjnej.

 Grupa młodzieży uęszała na lekcje religii 
organizowane w 2 punktach katechetynych 
w Jasienicy i Jawou. W 2016 roku nauaniem 
objętych było 29 uniów: 18 w Jasienicy i 11 
w Jawou. W 2016 roku lekcji odbyło się w obu 
punktach 66.

Grupa młodzieży uęszająca na otka-
nia młodzieży pokonfirmacyjnej liy około 10 
osób. Spotkania odbywają się napemiennie raz 
w Jawou, raz w Jasienicy. W ostatnim asie raz 
w miesiącu. 

Coraz ęściej na zaproszenie do uestnienia 
w otkaniach młodzieży i życiu parafialnym 
można usłyszeć tłumaenie brakiem asu, dodat-
kowymi zajęciami lub, co jest pewną nowością, 
otwae stwierdzenie „nie interesuje mnie to”.

Ciągle poszukujemy, w jaki osób zaintereso-
wać i zachęcić młodzież do otykania się na grun-
cie parafialnym.

Opiekunem Koła Młodzieży jest ks. Andej 
Kykowski.

Ważnym projektem, wpisującym się w pracę 
młodzieży w Parafii, był projekt „Wieę, więc 
jestem”, który prowadziła młodzież z gimnazjum 
w Jawou pod kierownictwem p. diakon Ewy 
Below. Efektem tej akcji były zebrane „pluszaki” 
i ekolady dla dzieci z Parafii w Nidzicy. Podsu-
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mowanie tej akcji miało miejsce na nabożeństwie 
w Jawou 4 grudnia. W asie tego nabożeństwa 
młodzież aktywnie włąyła się w prowadzenie na-
bożeństwa i w zbiórkę ekolad, która odbyła się po 
nabożeństwie. Akcja ta została bardzo pozytywnie 
odebrana pez parafian, jak i pez parafię w Ni-
dzicy, której probosz ks. Roland Zagóra pekazał 
serdene podziękowanie za peprowadzoną akcję.

Zeół Cantate prowadzony pez p. Małgoatę 
Penkala-Ogrodnik działa od 1997 roku. Zeół liy 
24 osoby, w jego skład wchodzą łonkowie z Parafii 
w Jawou oraz 4 osoby z Parafii w Starym Bielsku. 
W roku rawozdawym zeół odbył 48 
prób. Zeół występował w 2016 roku 27 razy. 
W Parafii zeół występował 20 razy, 7 razy 
poza parafią.  Poza parafią zeół wystąpił 
tykrotnie w Starym Bielsku: kolędowanie, 
pieśni wielkanocne oraz w asie Pamiątki Po-
święcenia Kościoła. Zeół kolędował także 
w Ustroniu py otkaniu noworonym Stowa-
yszenia Maria i Maa. Służył pieśnią w asie 
Ewangelizacji Wielkanocnej w Dzięgielowie. 
W ramach sympozjum z okazji 1050-lecia Chtu 
Polski oraz rozdania nagród im. ks. Leopolda Otto 
zeół wystąpił z programem  w sali „Augustany” 
w Bielsku. Zeół śpiewał także w asie uroysto-
ści Pamiątki Poświęcenia Kościoła w Białej. 

5 lutego 2016 p. Małgoata Penkala-Ogrodnik 
otymała nagrodę Starosty Powiatu Bielskiego 
w dziedzinie kultury „za wieloletnią działalność 
promującą muzykę oraz edukację muzyną wśród 
mieszkańców Powiatu Bielskiego”.

Ewangelicki Chór Kościelny prowadzony pez 
p. Krystynę Gibiec jest najstarszą organizacją dzia-
łającą na terenie Parafii, istnieje od 1912 roku. 26 
stynia 2016 roku odbyło się Walne Zebranie 
Chóru połąone z wyborami zaądu oraz prezesa 
Chóru. Nowym prezesem po rezygnacji Ryszarda 
Milli został Roman Chmiel. Chciałbym serdenie 
podziękować p. Ryszardowi Milli, który prezeso-
wał chórowi pez 22 lata. Nowemu prezesowi 
p. Romanowi Chmielowi żyę Bożego błogosła-
wieństwa w służbie prezesa Chóru i dobrych po-
mysłów dla pracy chórowej.

Stan osobowy Chóru wynosi 46 osób. Odbyło 
się 51 prób oraz 29 występów pod kierunkiem pani 
Krystyny Gibiec.

Chór prowadzi w Parafii służbę odwiedzinową. 
Z żyeniami urodzinowymi delegacje Chóru odwie-
dziły 251 osób – seniorów zboru. Py jubileuszach 
urodzin delegacji chórowej towayszy ksiądz.

Tradycyjnie w okresie karnawału Chór zorgani-
zował bal chórowy, w którym wzięło udział ponad 
100 osób. 

Chór pygotowywał się do wykonania „Re-
quiem”  - Karla Jenkinsa, które miało odbyć się 
w Niedzielę Palmową w Jawou. Niestety, do 
wykonania tego utworu nie doszło z pyyn nie-
zależnych od Chóru.

Chór 10 kwietnia w kościele w Wieszętach 
uestniył, służąc pieśnią, w jubileuszu 60-lecia 
ordynacji ks. radcy Ryszard Janika.

25 erwca Chór zorganizował XII Międzyna-
rodowy Konce Ewangelickich Chórów Ziemi 
Cieszyńskiej w amfiteate w Jawou. W koncercie 
brało udział blisko 400 chóystów. Konce ten 
odbył się dzięki finansowemu warciu Uędu 
Gminy w Jawou i Marszałka Województwa Ślą-
skiego. Duży wkład w organizację konceu wniósł 
p. inż. Józef Król, pisząc wnioski o dotacje ze-
wnętne z Uędu Gminy w Jawou, jak i z Uę-
du Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, 
a następnie dokonał rozlienia w/w wniosków.

Tradycją stały się także koncey chóru, które 
odbywają się w Beskidzkim Zeole Lenio-Re-
habilitacyjnym, Szpital Opieki Długoterminowej 
w Jawou. 

Polskie Towaystwo Ewangelickie oddział 
w Jawou, którego prezesem jest p. Leopold Kłoda. 
Rok 2016 był 33 rokiem pracy od założenia PTEw 
w Jawou. Oddział w grudniu liył 56 łonków, 
z ego 7 jest w podeszłym wieku i nie uestniy yn-
nie w otkaniach. Ponad 30 osób systematynie 
i ynnie uestniy we wszystkich formach ak-
tywności, pozostali oradynie. Czterech łon-
ków uroyście obchodziło jubileusze swoich 
urodzin. Opierając się na rawdzonych formach 
pracy z lat ubiegłych Oddział zorganizował w roku 
2016 23 różne działania, które z podziałem na za-
kresy raw pedstawiały się następująco:

11 otkań tematynych skoncentrowa-
nych wokół Roku Kościoła - tematu wiodącego 
w 2016 r. Pypomniano między innymi 60 
ronicę działalności Kaplicy w Świętoszówce, 
125 lat działalności Kościoła Zmawychwsta-
nia Pańskiego w Jasienicy, 100-lecie Kościoła 
Pojednania we Wieszętach i 150-lecie działal-
ności Kościoła w Międzyeu. Pypomniano 
także postaci ks. Oskara Michejdy, Johna We-
sleya, Pawła Stalmacha i Henryka Sienkiewia 
w związku z pypadającymi okrągłymi ronica-
mi ich urodzin lub śmierci. Zaprezentowano także 
temat tła historynego Chtu Polski i womnień 
z podróży na Górę Synaj. Wszystkie tematy pre-
zentowane były pez ecjalistów miejscowych 
lub zaproszonych z zewnąt i otkały się z żywą 
reakcją  łonków i uestniących w otkaniach 
osób postronnych. Wszystkim prelegentom za ich 
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żyliwość i chęć kontaktu z naszym oddziałem 
składamy serdene podziękowanie.

Ponadto zorganizowano 2 wycieki całodnio-
we do Mosznej i Opola oraz do Katowic i jedną 
półdniową do Dzięgielowa. Kwesta cmentarna 
zorganizowana wólnie z łonkami Rady Para-
fialnej z Jawoa pyniosła kwotę 5039 zł. Oddział 
jest nadal wółorganizatorem Wieoru Kolęd 
i Wieoru Pieśni Pasyjnej.

Praca Oddziału jest widona w Informato-
e Parafialnym, na stronie internetowej Parafii 
i ogólnopolskiej stronie Polskiego Towaystwa 
Ewangelickiego. Dobe układa się wółpraca 
z wszystkimi panerami na terenie Parafii, a także 
poza nią.

Koło Pań i Koło Zainteresowań - oba prowa-
dzone pez p. Annę Wantulok. Koło Pań liy 
65 łonkiń, Panie otykały się w dwóch grupach 
w Jasienicy i w Jawou. Koło otkało się w roku 
rawozdawym 30 razy. 

W grudniu Koło Pań w Jasienicy obchodziło 
Jubileusz 20 lat działalności. Uroyste otkanie 
z tej okazji odbyło się w Betanii.

Po raz 21 panie pygotowały nabożeństwo 
i otkanie po nabożeństwie z okazji Światowego 
Dnia Modlitwy, zgodnie z liturgią opracowaną 
pez cheścijanki z Kuby. Panie zorganizowały 
dwie wycieki – zwiedziły Wodzisław, Racibó, 
Hołdunów, Mysłowice, Bobolice, Ogrodzie-
niec. Tradycyjnie Panie pygotowały otka-
nia seniorów w adwencie i w pasji w Jawou 
i w Jasienicy, zajęły się również obsługą innych 
otkań parafialnych. Delegacja Koła uest-
niyła w XXV Ogólnopolskim Forum Kobiet 
Luterańskich w Warszawie oraz w Konferencji 
Pedstawicielek Kół Pań Diecezji Cieszyńskiej 
i w Konferencji Kobiet w Wiśle Jaworniku. 

Nową inicjatywą była zorganizowana pez 
Annę Wantulok w sierpniu w Papuga Park Hotel 
pierwsza Kolacja dla Kobiet. Wzięło w niej udział 
105 osób. Gościem otkania była dk Aleksandra 
Błahut-Kowalyk, która pedstawiła temat: 
„Prawdziwy sens życia w nauaniu Matki Ewy”, 
śpiewał zeół Cantate.

Prowadząca Koło Anna Wantulok jest wice-
pewodniącą Diecezjalnej Komisji ds. Kobiet 
i wicepewodniącą Komisji ds. Kobiet Synodu 
Kościoła, którego jest łonkiem. Z racji pełnionych 
funkcji uestniyła w organizowaniu i prowadze-
niu otkań kobiet na terenie naszej Diecezji, jak 
i całego Kościoła.

-Koło Zainteresowań liy 8 łonkiń, w roku 
2016 otkało się 29 razy. Koło uestniyło mię-
dzy innymi: w kiermaszu wielkanocnym w parafii 

w Golasowicach, w kiermaszu towayszącym 
Wojewódzkiemu Peglądowi Wiejskich Zeołów 
Aystynych w Brennej, w Dożynkach i Świę-
cie Powiatu Bielskiego w Amfiteate w Jawou, 
w jarmarku wielkanocnym i bożonarodzeniowym 
w Jawou, w kiermaszu bożonarodzeniowym 
w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej. 
Członkinie Koła po raz pierwszy wzięły udział w 
imprezie „Święta na Starówce” w Bielsku-Białej. 
Prace łonkiń Koła prezentowane były dwukrot-
nie w „Galerii na Zdrojowej” w Jawou oraz na 
Posiadach organizowanych pez Towaystwo Mi-
łośników Jawoa. W minionym roku Koło aktyw-
nie wółpracowało z Ośrodkiem Promocji Gminy 
Jawoe, Stowayszeniem Miłośników Sztuki 
w Jawou, Stowayszeniem „Nasze Jawoe”.

Rada Paraalna – W roku 2016 odbyło się 
11 posiedzeń Rady Parafialnej. O tematach poru-
szanych na posiedzeniu Rady Parafialnej kurator 
parafii p. Janusz Cienciała informował w rubryce 
Informatora Parafialnego „Z życia i wiary” zatytu-
łowanej „W trosce o Dom Boży”. 

W dniach od 2 weśnia do 5 weśnia peby-
wała w Parafii grupa z naszej panerskiej Parafii 
z Bockhorn z panią pastor Heike-Regine Albreht, 
która wygłosiła kazanie w kościele w Jawou 
w niedzielę 4 weśnia. Goście pyjechali do nas 
na zaproszenie Parafii i Uędu Gminy w Jawou, 
która poątkiem weśnia obchodziła jubileusz 
25-lecia istnienia. Z grupą naszych gości pyjechał 
także burmist Bockhorn Andreas Meinen. Py-
jazd burmista był związany z tym, że w roku 2015 
w naszym wyjeździe do Bockhorn uestniył 
wójt Gminy Jawoe p. dr Radosław Ostałkiewi. 

Goście byli pyjmowani zarówno pez Parafię 
jak i Gminę w Jawou w asie „Jawoańskiego 
Weśnia”. Nawiązuje się bardzo ciekawy pykład 
panerstwa, w którym uestnią parafie, ale też 
i władze samoądowe. 

Chcę w tym miejscu bardzo serdenie podzię-
kować wszystkim, któy pomagali w organizacji 
pyjazdu naszych gości i towayszyli im w asie 
ich pobytu u nas. Szególne podziękowania kieru-
ję tu na ręce p. Leopolda Kłody.

Informator Paraalny „Z życia  i  wia-
ry”. Wszystkie ważniejsze wydaenia są od-
notowywane w Informatoe Parafialnym 
„Z życia i wiary”.  W roku rawozdawym 
wyszły 4 numery Informatora. Jest on wyda-
wany w nakładzie 400 egzemplay. Chcę bar-
dzo serdenie podziękować w tym miejscu 
ks. A. Kykowskiemu i wszystkim autorom tek-
stów do Informatora, dzięki którym jest on bardzo 
bogaty w swojej treści. Praca nad Informatorem 
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odbywa się ołenie, bez wynagrodzenia. W roku 
rawozdawym udało się utymać cenę Informa-
tora w kwocie 5 złotych. Informator jest wydawany 
w Bielsku w drukarni „Augustana”. Informator jest 
bardzo pozytywnie oceniany także poza naszą Para-
fią. Jest on też bardzo dobrą kroniką naszego życia 
parafialnego. Informator jest obecny na naszej stro-
nie internetowej www.parafiajawoe.pl. Pod ko-
niec roku wydano w Parafii kalenda na rok 2017.

Chciałbym w tym miejscu bardzo serdenie 
podziękować wszystkim prowadzącym grupy 
parafialne, działającym na terenie naszej Parafii, 
wszystkim pracownikom parafialnym za służbę 
i wielkie w niej zaangażowanie w roku 2016.

Jubileusz Reformacji
Weszliśmy w rok 2017, w którym obchodzimy 

wielki jubileusz 500 lat Reformacji.
W roku rawozdawym kilkakrotnie otkał 

się Parafialny Komitet ds. 500 lat Reformacji, który 
pygotowuje obchody jubileuszu w naszej Parafii. 
W skład Komitetu wchodzą pedstawiciele kół 
i organizacji działających na terenie Parafii. In-
auguracja obchodów Jubileuszu miała miejsce 
w Cieszynie 31.10.2016 roku. Na to nabożeństwo 
zorganizowano wyjazd autobusami. Z tej możli-
wości skoystało ponad 140 osób. Wielu para-
fian dojechało do Cieszyna swoimi samochoda-
mi. Inauguracja obchodów Jubileuszu w Parafii 
miała miejsce 6 listopada. Py wypełnionym 
Kościele w Jawou mogliśmy wysłuchać kon-
ceu w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej 
Straży Graninej oraz aystów scen muzy-
nych Śląska. W koncercie wzięli udział zwiech-
nik naszej Diecezji ks. bp dr Adrian Korago 
z Małżonką, ks. bp senior Paweł Anweiler z Mał-
żonką, probosz parafii katolickiej w Jawou 
ks. Stanisław Filapek,  pedstawiciele władz 
samoądowych gmin Jawoa i Jasienicy, w 
osobach wójtów obu Gmin i pedstawicieli Rad 
Gmin Jawoa i Jasienicy, pedstawiciele Staro-
stwa Powiatowego w Bielsku-Białej.

Każdy rok zbliżający nas do jubileuszu jest 
poświęcony jakiemuś tematowi związanemu 
z Reformacją. Rok 2016 był Rokiem Kościoła. Temu 
tematowi były poświęcone otkania parafialne, 
aykuły w naszym Informatoe Parafialnym. Pez 
cały rok w sali parafialnej była wystawa poświęco-
na tematowi roku, którą pygotowywał p. Leopold 
Kłoda, któremu bardzo serdenie dziękuję. 

Dom Wypoynkowo - Rekolekcyjny 
„Betania”

Wielotorowość prowadzonej działalności w Be-
tanii powoduje, że rawozdanie teba rozpatrywać 
w tech różnych aektach.

Jednym z aektów działania i funkcjonowania 
domu były, jak w latach popednich, działania 
związane z religijnym charakterem domu. Na to 
działanie składają się niedzielne i świątene na-
bożeństwa, których ilość oraz ęstotliwość została 
zachowana. W każdą środę odbywają się godziny 
biblijne oraz w wybrane niedziele po południu nie-
regularnie odbywające się nabożeństwa z liturgią 
młodzieżową prowadzone pez ks. Marka Jeego 
Ugloa. Regularnie co niedzielę odbywają się na-
bożeństwa dla dzieci. Prowadzenie godzin biblij-
nych jak w latach popednich pypadało Parafiom 
ze Starego Bielska i Jawoa. Zachowane były rów-
nież otkania po nabożeństwach py kawie i her-
bacie oraz tradycyjnym cieście. Ilość uestników 
zarówno nabożeństw jak i otkań po, wzrosła. 

Innym aektem jest działalność noclegowa, 
która w znanym stopniu zależy od jakości ofe-
rowanych pokoi. Dzisiaj ludzie szukają noclegów 
w pokojach z łazienkami i telewizorami, ego nie 
możemy w 100 % zapewnić. Jednakże stosunek 
podaży do popytu na rynku noclegów zmienił się 
drastynie, gdyż w Bielsku i okolicach brakuje 
miejsc noclegowych. Dlatego też w minionym 
roku uzyskaliśmy większy obrót ze edaży 
noclegów niż planowany. Zamiast planowanych 
124.500 zł uzyskaliśmy 142.800 zł.

Ostatnim kierunkiem działania domu jest e-
daż posiłków w różnym aekcie, zarówno codzien-
nych obiadów dla pychodzących z zewnąt, jak 
i obsługa gastronomina gości pebywających na 
noclegach. Betania świady także usługi związane 
z cateringiem i organizacją wszelkiego rodzaju im-
prez. Wymienić można: chciny, konfirmacje y 
komunie, urodziny, obsługa imprez plenerowych 
jak np.: pegląd chórów. Uzyskane dochody ze 
edaży usług gastronominych były w zeszłym 
roku również wyższe niż planowane. Plan wynosił 
173.500 zł, zaś wykonanie 180.400 zł.

Z bilansu zamknięcia końca roku widać, że Be-
tania w 2016 roku uzyskała kwotę dodatnią na 
zamknięcie roku około 10.000 zł .

Nabożeństwa
Nabożeństwo stoi w centrum życia religijnego 

naszego Kościoła. W roku rawozdawym od-
prawiono w Parafii 236 nabożeństw. Odbywają 
się one w terech punktach w Parafii. W każdą 
niedzielę w Jawou, w Jasienicy i w Świętoszów-
ce oraz co dwa tygodnie w „Betanii”. Nabożeństwa 
w „Betanii” są odprawiane głównie pez księży 
oza parafii. Tu teba podkreślić, że to nasza Para-
fia dba o to, aby zaprosić księdza na nabożeństwo 
do „Betanii”. Ustaleniem listy kaznodziejów zaj-
muje się ks. Andej Kykowski, któremu serde-
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nie za to dziękuję. W dalszym ciągu raz w miesiącu 
odbywały się niedzielne nabożeństwa wieorne 
w Jawou i w Jasienicy. Nabożeństwa te odby-
wały się niezależnie od nabożeństw dopołudnio-
wych. Frekwencja na tych nabożeństwach kształ-
tuje się między 20 a 50 uestników. Nabożeństwa 
te odprawiają proboszowie parafii. W Parafii od-
bywają się nabożeństwa rodzinne, nabożeństwa 
według liturgii młodzieżowej, w których realizując 
ideę powszechnego kapłaństwa zaangażowane są 
ynnie osoby świeckie, dzieci, młodzież i dorośli. 
Według statystyki peciętnie w niedzielę w te-
rech punktach, gdzie prowadzone są nabożeństwa, 
uestniy 440 osób, co stanowi 17% parafian. 

Od  paru lat nabożeństwa na płytkach CD są do-
starane do osób starszych. Nabożeństwa z Jawo-
a można również oglądać na stronie internetowej 
parafii www.parafiajawoe.pl. Bardzo serdenie 
dziękuję ks. Andejowi Kykowskiemu, który 
jest odpowiedzialny za nagrywanie płytek CD 
z nabożeństwem oraz p. Markowi Wantulokowi 
i firmie ESCOBB p. Marka Heinricha za umiesza-
nie nabożeństw na naszej stronie internetowej. Te 
wszystkie działania są prowadzone nieodpłatnie.

W parafii odbywają się nabożeństwa pasyjne, 
adwentowe, okolinościowe. Niestety, obser-
wujemy, że liba uestników tych nabożeństw 
maleje. 

Sprawy goodare
W roku 2016 Rada Parafialna skupiła się na re-

moncie kaplicy w Świętoszówce, która obchodziła 
w minionym roku 60 ronicę swego istnienia 
i na remoncie domu administracyjnego w Jasieni-
cy (Międzyecka 109). 

Remont kaplicy w Świętoszówce polegał na 
wymianie okien w kaplicy, na położeniu płytek 
na podłogę. Płytki zostały nam ofiarowane pez 
Firmę CERAMIKA PILCH w Jasienicy. Pragnę 
z tego miejsca bardzo serdenie podziękować za 
ten dar. Wymalowano także wnęte kaplicy. Do 
kaplicy wprowadzono nagłośnienie umożliwiające 
pekazywanie nabożeństwa na zewnąt kaplicy. 
Całość remontu pekroyła 29 000 złotych. Re-
mont ten został wykonany ze środków własnych 
Parafii. Serdenie dziękujemy p. Januszowi Kukli, 
Łukaszowi Walusiakowi, Romanowi Ryrychowi, 
Leszkowi Obracajowi, Baoszowi Obracajowi, 
Adamowi Szuglowi i Romualdowi Cholewikowi, 
firmie „Okmar” za wykonane prace.

Na remont budynku administracyjnego w Ja-
sienicy udało się pozyskać dotację z Uędu Gminy 
w Jasienicy w wysokości 50 000 złotych. Parafia 
ze swoich środków na remont wydatkowała pra-
wie 59 000 złotych. Została wykonana elewacja 

zewnęta budynku. Remont wykonywała firma 
P.P.H.U. STAN.MAR.SC z Bielska –Białej pod uj-
nym okiem Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków. 

Remont tego obiektu trwał kilka lat. Posze-
gólne etapy tego remontu były wółfinansowa-
ne pez Gminę w Jasienicy. W sumie pez te lata 
otymaliśmy od Gminy 120 000 złotych dotacji. 
Chcę bardzo serdenie podziękować Uędowi 
Gminy w Jasienicy za warcie tej inwestycji. 

Obok naszego kościoła w Jasienicy powstała 
pierwsza ęść parkingu, z którego mogą koystać 
parafianie uestniący w nabożeństwach w ja-
sienickim kościele. Ta gminna inwestycja ułatwia 
komunikację py kościele. 

Prawie 90 000 złotych peznaonych w ubie-
głym roku na działania remontowe Parafii z na-
szych środków to dla naszej Parafii naprawdę duży 
wydatek. Te działania nie byłyby możliwe, gdyby 
nie ofiarność naszych parafian, która pozwoliła 
wykonać zadania remontowe, ale też pozwoliła 
na normalne funkcjonowanie Parafii. Serdenie 
dziękuję za wszelkie ofiary składane na e Para-
fii. Chcę także serdenie podziękować wszystkim 
wykonawcom prowadzonych prac za etelną, 
sumienną i terminową realizację zadań, które na 
siebie pyjęli. 

W roku rawozdawym pygotowywano 
także projekt remontu naszego budynku admi-
nistracyjnego w Jawou, który pomoże nam 
w pygotowaniach założeń remontowych tego 
budynku. Efekt tej pracy pedstawimy w asie 
dzisiejszego Zgromadzenia. Całościowy projekt, 
który będzie gotowy w najbliższym asie, pozwoli 
nam wystąpić o pozwolenie konserwatorskie na 
prowadzenie remontu tego obiektu. Pragnę po-
dziękować Pracowni Projektowej „Styl” p. Jeego 
Kukli za nieodpłatne zaangażowanie się w prace 
pygotowawe projektu.

Chciałbym bardzo serdenie podziękować 
wszystkim, któy swoimi ofiarami wierają re-
monty prowadzone w Parafii, jak i bieżącą dzia-
łalność parafialną. Bez Waszych ofiar nie byłoby 
tego wszystkiego, co udało nam się w ubiegłym 
roku wykonać. 

Niestety, są w Parafii osoby, które nie wpłaci-
ły na e Parafii żadnej składki y ofiary. Za rok 
2016 - 358 osób nie opłaciło składki kościelnej. 
Nieopłacenie składki jest równoznane z pozba-
wieniem prawa wyborego zarówno ynnego 
jak i biernego, i zgodnie z decyzją Rady Parafialnej 
opłaty cmentarne dla takich osób lione są razy 
ty. Będziemy tych zasad bardzo rygorystynie 
się tymali w bieżącym roku. 
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Kilka uwag dotyących roku 2017
 „Dam wam serce nowe, i ducha nowego dam 

do waszego wnęta” Ezechiel 36,26. Te słowa 
z proroctwa Ezechiela prowadzą nas jako hasło 
biblijne roku 2017.

Rok, w który weszliśmy, jest dla nas rokiem 
szególnym. Peżywać będziemy w tym roku 
jubileusz 500 lat Reformacji. 31 października 1517 
roku ks. dr Marcin Luter pybił 95 tez na dwi 
kościoła zamkowego w Wittenberdze i rozpoęła 
się Reformacja, yli odnowa kościoła zachodnie-
go. Od tamtego asu mija 500 lat. Ten rok jest 
także jubileuszowy dla naszej Parafii. Peżywać 
będziemy w tym roku 235 ronicę jej istnienia po 
Patencie Tolerancyjnym cesaa Józefa II. 

Chciałbym w tym miejscu wskazać na uroysto-
ści, które będą związane z jubileuszem Reformacji 
i z ronicą Parafii. 

12 marca pypada dokładnie 235 ronica po-
wstania naszej Parafii. W tym dniu odbędzie się 
jedno nabożeństwo w Parafii, tak abyśmy wszyscy 
mogli się zgromadzić w jawoańskim Kościele, by-
śmy mogli wólnie dziękować za nasz jubileusz.

W erwcu włąamy się aktywnie w Ewange-
lickie Dni Kościoła. Mają do nas pyjechać goście 
z diaory, których będziemy chcieli pyjąć w na-
szych domach i razem z nimi peżywać i uestni-
yć w  programie Ewangelickich Dni Kościoła.

W sierpniu odbywać się będzie Pamiątka 
Poświęcenia Kościoła w Jawou, która będzie 

najważniejszym wydaeniem w obchodach jubi-
leuszu Reformacji. Chcemy, aby w dniach pope-
dzających Pamiątkę Poświęcenia odbywały się 
koncey, otkania, wystawy poświęcone jubile-
uszowi Reformacji i Parafii.

W październiku chcemy razem z gminą Jawoe 
i Jasienica peprowadzić uroystą sesję Rad obu 
gmin razem z radnymi naszej Parafii.

Jubileusz zakońy konce zeołu TGD w ko-
ściele w Jawou.

Dzieło reformacji trwa. My jesteśmy jego ad-
kobiercami, ale też mamy być pekazicielami tego 
dzieła dalej następnym pokoleniom. Reformacja 
była odrodzeniem Kościoła, Bożym odrodzeniem 
po to, aby Kościół na nowo stał się żywy, by był 
pełen Ducha Świętego. Pamiętajmy, że Reformacja 
to nie tylko peszłość i historia, którą rozpamiętu-
jemy, której jubileusz peżywamy. Ona trwa, po-
nieważ tego Bożego odrodzenia potebujemy bez 
perwy. Do tego też nawiązuje i to hasło biblijne 
roku 2017. Nie oglądajmy się na innych, co zrobią, 
co zorganizują w tym jubileuszowym roku. To, co 
będziemy peżywali, ma dotyyć także i nas, nie 
może w tym braknąć naszego udziału i zaangażo-
wania. Jubileusz Reformacji jest dobrą okazją do 
tego, aby wzmocnić swoją wiarę i peżyć odrodze-
nie swojego duchowego życia. Bóg chce to uynić 
i z nami, dlatego mówi do nas w haśle biblijnym 
tego roku: „Dam wam serce nowe, i ducha nowego 
dam do waszego wnęta”.

Kalendarium wydaeń w roku 2016
- 05.01.2016 – konce kolędowy chóru w sanatorium w Jawou;
- 06.01.2016 – konsekracja i wprowadzenie w uąd nowego Biskupa Diecezjalnego Diecezji 
  Cieszyńskiej ks. dr Adriana Korago w kościele w Cieszynie. W uroystości wzięli udział 
  proboszowie. Zorganizowano wyjazd autobusowy na uroystość. 
  Z wyjazdu skoystało ponad 140 osób;
- 07.01.2016 – noworone otkanie zeołu Cantate;
- 08.01.2016 – noworone otkanie Koła Pań w Jawou;
- 09.01.2016 – finał diecezjalny konkursu biblijnego „Sola Scriptura” w Ustroniu. Uestniyło w nim: 
  14 dzieci z naszej parafii; ęść po konkursie w ustrońskim kościele prowadził 
   ks. A.Kykowski;
- 11.01.2016 – zebranie rawozdawe PTEw oddział w Jawou; 
- 16.01.2016 – bal chórowy. Uestniyło ponad 100 osób;
- 17.01.2015 – konce kolęd w wykonaniu dzieci z Fundacji Braci Golec. Konceowi patronował wójt 
  Gminy Jawoe dr R. Ostałkiewi. Konce był dofinansowany pez Uąd Gminy 
  w Jawou;
- 23.01.2016 – 70-lecie Koła Łowieckiego „Bielsko”. Probosz uestniył w nabożeństwie ekumeninym
  w kaplicy w Jawou Nałężu. Kazanie wygłosił ks. Dariusz Madzia, ewangelicki kapelan
   myśliwych. Po nabożeństwie odbyło się uroyste otkanie u p. Steklów w Jawou;
- 24.01.2016 – Nabożeństwo ekumenine w ramach Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność 
  Cheścijan w naszym kościele w Jawou. W asie nabożeństwa kazanie wygłosił 
  ks. Stanisław Filapek, probosz parafii katolickiej w Jawou. 
  W nabożeństwie uestniyli chór i młodzież, jako lektoy i ytający Boże Słowo;
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- 25.01.2016 – razem z pewodniącym Rady Gminy Jasienica, p. Janem Bateltem, probosz Parafii 
  otkał się z wójtem Gminy Jasienica w rawie remontu „starej szkoły” w Jasienicy; 
- 26.01.2016 – rawozdawo-wybore walne zebranie Ewangelickiego Chóru Kościelnego. Nowym   
  prezesem został wybrany Roman Chmiel; 
- 28.01.2016 – probosz Parafii uestniył w noworonym otkaniu łonków Akcji Katolickiej 
  i Polskiego Towaystwa Ewangelickiego oddział w Jawou, które odbyło się w 
  „katolickiej ytelni” w Jawou. W otkaniu uestniyli wójt i wicewójt Jawoa;
- 30.01.2016 – proboszowie uestniyli w „Świniobiciu” organizowanym pez Wójta Jasienicy;
- 04.02.2016 – noworone otkanie Koła Emerytów i Inwalidów w Jasienicy, w którym uestniył
   ks. A. Kykowski;
- 07.02.2016 – Zgromadzenie Parafialne w Jawou;
- 08-09.02.2016 – rejonowy Konkurs Wiedzy Biblijnej „Jonasz”. Do finału awansowali: Michał 
          Ogrodnik ze szkoły podstawowej z Jawoa i Wiktoria Podstawny ze szkoły podstawowej
  z Jasienicy, oraz Maa Ogrodnik z gimnazjum z Jawoa;
- 27.02.2016 – rekolekcje dla łonków Rad Parafialnych z naszej Diecezji  i łonków Synodu Kościoła 
  oraz katechetów w sali parafialnej w Jawou oraz w szkole podstawowej w Jawou. 
  Temat rekolekcji: „Jesteśmy kościołem, to znay ...”. 
  Rekolekcje poprowadził ks. Marcin Bóska, probosz Parafii w Świętochłowicach;
- 05.03.2016 – Synod Diecezjalny w Bielsku;
- 06.03.2016 – nabożeństwo owiednio-komunijne dla seniorów w Jawou. 
  Po nabożeństwie otkanie w sali parafialnej;
- 07.03.2016 – otkanie PTEw poświęcone Janowi Wesley, twórcy Kościoła Ewangelicko-Metodystynego.
   Prelekcję wygłosił pastor Kysztof Kłusek z Gliwic. 
  W otkaniu uestniyli pedstawiciele kościoła metodystynego z Bielska;
- 07-09.03.2016 – rekolekcje dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów z Jawoa i Jasienicy. 
  W rekolekcjach w Jasienicy uestniyły dzieci ze szkoły podstawowej w Świętoszówce.
   Rekolekcje dla szkół podstawowych prowadzili pracownicy
   CME z Dzięgielowa; dla gimnazjów ks. prof. Marek Jey Uglo py warciu muzynym 
  ks. A. Kykowskiego. W środę 09.03 odbyły się nabożeństwa w Jawou i w Jasienicy. 
  Słowem Bożym służył ks. prof. M.J. Uglo;
- 13.03.2016 - nabożeństwo owiednio-komunijne dla seniorów w Jasienicy. 
  Po nabożeństwie otkanie w sali GOK w Jasienicy;
- 13.03.2016 – łonkinie Koła Zainteresowań prezentowały swoje prace w Golasowicach, uestniąc 
  także w nabożeństwie;
- 17.03.2016 – otkanie w sali sesyjnej Uędu Gminy w Jawou z p. Bogdanem Kaerkiem, dyrektorem  
   Biura i Kierownik Projektów Stowayszenia Olza w rawie projektów transgraninych 
   Polska – Czechy;
- 20.03.2016 – Wieór Pasyjny, na który złożyły się programy: Zeołu Cantate, Ewangelickiego Chóru 
  Kościelnego i solisty Arkadiusza Dołęgi;
- 28.03.2016 – zeół Cantate śpiewał podas ewangelizacji wielkanocnej, która odbywała się 
   w Dzięgielowie;
- 01-03.04.2016 – Synod Kościoła w Warszawie, w którym uestniył probosz parafii oraz 
   łonkowie Synodu Kościoła z parafii w Jawou: Anna Wantulok i inż. Józef Król;
- 10.04.2016 – 60-lecie ordynacji ks. radcy Ryszarda Janika w Wieszętach. W uroystości uestniył 
  probosz parafii, chor i łonkowie Rady Parafialnej;
- 11.04.2016 – promocja książki „Z ka peszłości luterańskiego zboru w Jawou od reformacji 
   XVI w. po wółesność” z udziałem ks. bp P. Anweilera, wójta Gminy w Jawou 
   p. R. Ostałkiewia, pewodniącego Rady Gminy w Jasienicy Jana Batelta, 
   samoądowców z Jawoa.
- 11-12.04.2016 – finał Międzynarodowego Ekumeninego Konkursu Wiedzy Biblijnej „Jonasz”.
   Szkoły podstawowe: Wiktoria Podstawny z Jasienicy i Michał Ogrodnik z Jawoa. 
  Z gimnazjum Maa Ogrodnik z Jawoa;
- 16.04.2016 – Diecezjalna Konferencja Kobiet w Bładnicach. Konferencję prowadziła p. Anna Wantulok;
- 23.04.2016 – zeół Cantate służył pieśnią podas sympozjum z okazji 1050-lecia Chtu Polski oraz 
   rozdania nagród im. ks. Leopolda Otto w sali „Augustany” w Bielsku;
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- 23-24.04.2016 – wyjazd z konfirmantami do Wrocławia;
- 01.05.2016 – nabożeństwo ekumenine z okazji święta strażaków w kościele w Jasienicy. 
  Kazanie wygłosił ks. Leszek Łysień, probosz parafii katolickiej w Jasienicy;
- 01.05.2016 – nabożeństwo z udziałem strażaków w Jawou;
- 03.05.2016 – delegacja Rady Parafialnej uestniyła w złożeniu kwiatów pod pomnikami w Jawou;
- 05.05.2016 – egzamin konfirmantów;
- 08.052016 – konfirmacja w Jawou. Konfirmowano 8 dziewyn i 13 chłopców;
-10.05.2016 – komisja petargowa w składzie: Janusz Cienciała – kurator Parafii, Edward Kenig – łonek
  Rady Parafialnej i ks. Andej Kykowski – probosz pomocniy dokonała wyboru 
  wykonawcy remontu elewacji w budynku administracyjnym w Jasienicy 
  (Międzyecka 109). Wpłynęła jedna ofea firmy P.P.H.U. STAN. MAR. S.C. z Bielska Białej 
  ul. Rafowa 11, która została pyjęta;
- 15.05.2016 – chór uestniył w koncercie w kościele katolickim w Grodźcu z okazji 1050
   ronicy chtu Polski. Konce był organizowany pez Macie Ziemi Cieszyńskiej oddział 
   w Grodźcu;
- 22.05.2016 - Złota i Diamentowa Konfirmacja w Jawou;
- 26.05.2016 – delegacja z parafii uestniyła w Zjeździe Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa w Sycowie;
- 05.06.2016 – probosz parafii uestniył w mszy św. z okazji 50-lecia święceń kapłańskich 
  ks. Adama Gramatyki i pekazał żyenia;
- 26-28.05.2016 – wyjazd zeołu Cantate do Kotliny Kłodzkiej;
- 11.06.2016 – wyjazd Koła Pań do Wodzisławia i Raciboa;
- 12.06.2016 – zeół „Cantate” śpiewał podas Pamiątki Poświęcenia Kościoła w Białej;
- 22.06.2016 – otkanie z Radą Diecezjalną w rawie „Betanii” w DWR „Betania”;
- 25.06.2016 – XII Międzynarodowy Konce Chórów Ziemi Cieszyńskiej. Wystąpiło 13 chórów, które 
  najęściej łąyły się ze sobą oraz Lutheran Chorus z Tyńca. Ponad 300 wykonawców. 
   Słowo pozdrowienia do uestników konceu skierował Biskup naszej Diecezji 
   ks. dr Adrian Korago;
- 27-29.06.2016 – Ogólnopolska Konferencja Duchownych w Wiśle Jaworniku;
- 02-03.07.2016 – 49 Wojewódzki Pegląd Wiejskich Zeołów Aystynych w Brennej. Koło 
  Zainteresowań reprezentowało Gminę Jawoe na stoisku z rękodzielnictwem;
- 03.07.2016 – 60-lecie poświęcenia kaplicy w Świętoszówce. Kazanie wygłosił ks. bp senior 
  P. Anweiler;
- 18-23.07.2016 –Półkolonie dla dzieci w Jawou i w Jasienicy. Półkolonie zostały zakońone
   nabożeństwami rodzinnymi w Jasienicy i w Jawou;
- 15.08.2016 –nabożeństwo w „Leśnym kościele na Polanie” na zbou Wysokiego;
- 19.08.2016 – „I Kolacja dla kobiet” w hotelu Papuga w Bielsku. W kolacji uestniyło 105 osób. 
   Wykład zatytułowany „Prawdziwy sens życia według Matki Ewy” poprowadziła diakon 
   Aleksandra Błahut – Kowalyk. Całe otkanie zorganizowała p. Anna Wantulok;
- 21.08.2016 – Pamiątka Poświęcenia Kościoła w Jawou. Kazanie wygłosił ks. Dariusz Dawid z Zaba. 
  W nabożeństwie wzięli udział wójt Gminy Jawoe p. dr Radosław Ostałkiewi 
  i pewodniący Rady Gminy Jawoe p. Mieysław Bezicki. Słowo pozdrowienia 
  związane z 25-leciem Gminy w Jawou wygłosił wójt dr. Radosław Ostałkiewi. 
  Po nabożeństwie odbył się piknik parafialny;
- 28.08.2016 – Pamiątka ronicy powstania DWR Betania. Kazanie wygłosił ks. Janusz Holesz 
  z Czechowic-Dziedzic. Po nabożeństwie odbył się piknik w ogrodzie „Betanii”;
- 28.08.2016 – dożynki w Gminie w Jasienicy. Uestniył ks. A. Kykowski;
- 02-05.09.2016 – wizyta delegacja z panerskiej parafii w Bockhorn w Jawou;
- 02.09.2016 – konferencja z okazji 25-lecia Gminy w Jawou. Wydanie okolinościowej książki 
  „Ćwierćwienik Gminy Jawoe 1991-2016”, w którym jest kilka aykułów poświęconych
   naszej parafii i jej działalności;
- 03.09.2016 – otkanie kuratorów i proboszów w Goleszowie;
- 04.09.2016 – dożynki w gminie w Jawou. Odbyło się nabożeństwo ekumenine w amfiteate, zaś 
  obądek dożynkowy prowadził nasz chór. Koło Zainteresowań ze swoim stoiskiem 
  w sobotę i niedzielę;
- 05.09.2016 – PTEw zorganizowało otkanie z okazji 125 lat kościoła w Jasienicy, które odbyło się w kościele;
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- 09-11.09.2016 – wycieka chóru w Bieszady;
- 16.09.2016 – wyjazd organizowany pez PTEw do Katowic;
- 16-18.09.2016 – Jubileuszowe XXV Ogólnopolskie Forum Kobiet Luterańskich w Warszawie, w którym 
  uestniyły panie z naszej parafii, zaś jedną z prowadzących Forum była Anna Wantulok;
- 18.09.2016 – 125 ronica Kościoła Zmawychwstania Pańskiego w Jasienicy. 
  Kazanie ks. bp senior Janusz Jagucki;
- 24-25.09.2016 – wycieka zeołu „Cantate” do Sandomiea;
- 25.09.2016 – ofiara zbierana dla parafii w Międzyeu na remont tamtejszego kościoła, 
  który ucierpiał po pożae; 
- 29.09.2016 – otkanie z wójtem Gminy Jawoe Radosławem Ostałkiewiem w rawie 
  dofinansowania pez Gminę w Jawou wydaeń roku 2017 w Parafii;
- 01.10.2016 – wycieka Koła Pań do Hołdunowa, Mysłowic, Bobolic i Ogrodzieńca;
- 03.10.2016 – otkanie z wójtem Gminy Jasienica Januszem Pieyną i pewodniącym 
  Rady Gminy w Jasienicy Janem Bateltem w rawie obchodów Jubileuszu Reformacji 
  w parafii;
- 11.10.2016 – konce chóru w sanatorium w Jawou;
- 14-16.10.2016 – Synod Kościoła w Cieszynie, w którym uestniył probosz parafii oraz 
  łonkowie Synodu Kościoła z parafii w Jawou: Anna Wantulok i inż. Józef Król;
- 20.10.2016 – otkanie kuratorów i proboszów w Goleszowie;
- 31.10.2016 – nabożeństwo inaugurujące obchody jubileuszu 500 lat Reformacji w Cieszynie;
- 01.11.2016 – kwesty cmentarne w Jawou i Jasienicy. W Jawou kwesta odbywała się 
  także 31 października;
- 02.11.2016 – diecezjalna konferencja duchownych w Jawou;
- 05.11.2016 – Synod Diecezjalny Diecezji Cieszyńskiej;
- 06.11.2016 – konce inaugurujący obchody 500 lat Reformacji w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej 
  Straży Graninej i aystów scen muzynych Górnego Śląska. W koncercie udział wzięli m.in.
   zwiechnik Diecezji Cieszyńskiej ks. bp. dr Adrian Korago. ks. bp senior Paweł Anweiler, 
  pedstawiciele samoądów z Jawoa i Jasienicy oraz Rady Powiatu Bielskiego;
-13.11.2016 – Wybore Zgromadzenia Parafialne w Jawou. Do Synodu Diecezjalnego 
  zostali wybrani: Janusz Cienciała, Roman Chmiel, Józef Łuyna, Ryszard Milli.
- 24.11.2016 – otkanie kuratorów i proboszów w Goleszowie;
- 03.12.2016 – 20-lecie Koła Pań w Jasienicy. Spotkanie ronicowe w „Betanii”;
- 04.12.2016 – nabożeństwo z liturgią młodzieżową w Jawou końące projekt „Wiee, więc jestem…”. 
  Zebrane pluszaki i ekolady zostały pekazane dzieciom w Nidzicy. Projekt prowadziła
   młodzież z gimnazjum w Jawou z p. diakon Ewą Below;
- 04.12.2016 – nabożeństwo dla seniorów w Jawou i otkanie w sali parafialnej w Jawou;
- 11.12.2016 - nabożeństwo dla seniorów w Jasienicy i otkanie w sali GOK w Jasienicy;
- 15.12.2016 – otkanie adwentowo-świątene pracowników i wółpracowników parafialnych 
  w Jawou;
- 16.12.2016 – proboszowie uestnicą w otkaniu pedsiębiorców w gminie Jasienica w sali na 
  „Dewia” w Jasienicy
- 17.12.2016 – gwiazdka szkółki w Jawou (razem z Betanią);
- 17.12.2016 – gwiazdka młodzieży w Jawou;
- 18.12.2016 – gwiazdka szkółki w Świętoszówce w asie nabożeństwa;
- 18.12.2016 – gwiazdka szkółki w Jasienicy;
- 18.12.2016 – gwiazdka chórowa w Jawou z udziałem wójta Gminy w Jawou p. dr Radosława 
  Ostałkiewia;
- 19.12.2016 –probosz parafii uestniył w świątenym otkaniu Koła Goodyń Wiejskich 
  w Jawou;
- 21.12.2016 – probosz uestniył w otkaniu wigilijnym dla osób samotnych w Jawou;
- 26.12.2016 – w asie nabożeństwa świątenego w Jasienicy kolędował zeół regionalny  
  „Jasienianka”. Po południu w kościele w Jasienicy miało miejsce wólne kolędowanie 
  organizowane pez ks. A. Kykowskiego; 
- 28.12.2016 – świątene otkanie Koła Zainteresowań; 
- 29.01.2016 – świątene otkanie zeołu Cantate;


