Z życia i wiary

Ewangelickie Dni Kościoła
W dniach od 15 do 18 czerwca 2017 r. odbywały się Ewangelickie Dni Kościoła. Te dni były
bardzo ważnymi wydarzeniami, które wpisywały
się w jubileusz 500 lat Reformacji. Odbywały się
w Ustroniu, Wiśle, Cieszynie i Bielsku-Białej. Choć
odbywały się one na terenie Diecezji Cieszyńskiej,
niemniej jednak swoim zasięgiem obejmowały
całą Polskę. Z różnych parafii w Polsce przyjechało
do nas na ten czas około 1000 osób. Była to zatem
okazja do wspólnego świętowania luteran w Polsce jubileuszu Reformacji. W sumie szacuje się, że
w tych Dniach, w poszczególnych punktach programu uczestniczyło około 6000 ludzi. Ponad 3600
osób było zarejestrowanych przez biuro EDK. Wielu uczestniczyło w poszczególnych punktach programu bez zgłoszenia. Trzeba zatem powiedzieć, że
było to spotkanie na skalę w naszym kraju niespotykaną, jeśli chodzi o nasz Kościół. Chciałbym krótko zrelacjonować poszczególne dni EDK.

wywiezieni autobusami na szczyt Równicy. Logistyką tego wyjazdu zajął się zarząd EDK. Trzeba
powiedzieć, że wszystko zostało bardzo dobrze
przygotowane. Kazanie na Równicy wygłosił ks.
abp dr Kari Mäkinen z Finlandii. W czasie nabożeństwa muzykę zapewniła Orkiestra Diecezjalna
Diecezji Cieszyńskiej, w nabożeństwie śpiewał
chór stworzony z chórów z kilku parafii. Przy pięknej pogodzie i wielkiej ilości ludzi nabożeństwo
to było ogromnym przeżyciem dla uczestników,
a przede wszystkim dla tych, którzy przyjechali
z różnych miejsc naszego kraju i w takim nabożeństwie uczestniczyli po raz pierwszy.

Czwartek, 15 czerwca

Tak jak każdego roku w katolickie święto Bożego Ciała odbyło się nabożeństwo na Równicy
„Przy Kamieniu”. W tym roku wszyscy uczestnicy
tego nabożeństwa, (było ich ponad 2000), zostali
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Po nabożeństwie na Równicy wszyscy uczestnicy zostali zwiezieni do Ustronia, gdzie czekał pociąg
specjalnie przygotowany na ten dzień dla uczestników EDK. Wypełniony ludźmi pociąg przewiózł
chętnych do Wisły. Niektóre grupy dojechały do
Wisły autobusami pod wiślański kościół. W Wiśle można było zjeść obiad. W czasie programu
w Wiśle można było wziąć udział w wielu spotkaniach, koncertach czy dyskusjach. Co jest warte podkreślenia, wszędzie było wielu ludzi, którzy
w wybranych przez siebie punktach programu mo-
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Piątek, 16 czerwca

Na ten dzień Ewangelickie Dni Kościoła przeniosły się do Cieszyna, zarówno po polskiej jak
i po czeskiej stronie.

gli uczestniczyć. Można było także zwiedzić Wisłę
„ciuchcią” albo wyjechać na Skolnity kolejką.

Program dnia rozpoczęły studia biblijne, które
odbywały się w wielu miejscach Cieszyna. Młodzież w ramach Ogólnopolskiego Zjazdu Młodzieży Ewangelickiej swój dopołudniowy program
prowadziła w kościele na Niwach w Czeskim Cie-

szynie. Można było także zwiedzać Cieszyn w towarzystwie przewodników. Bardzo ciekawa była
dyskusja, która odbyła się w Kościele Jezusowym,
zatytułowana: „Meandry ekumenii po 500 latach
Reformacji”, w której uczestniczyli: bp Jerzy Samiec,
bp Krzysztof Nitkiewicz, prof. Karol Karski, ks. prof.

Piękna pogoda sprzyjała temu, że wielu ludzi
uczestniczyło w programie EDK do późnych godzin
wieczornych, aż do pokazu laserowego.
www.parafiajaworze.pl
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Józef Budniak. Nie sposób wymienić wszystkich
forów, spotkań, wykładów, które miały miejsce.
Myślę, że każdy mógł znaleźć miejsce dla siebie

tego roku. Już dziś serdecznie zapraszamy.

Sobota, 17 czerwca

W tym dniu Ewangelickie Dni Kościoła gościły w Bielsku-Białej. Część spotkania, do wczesnych godzin popołudniowych, odbywała się na
Bielskim Syjonie. Można było znowu uczestniczyć
w wielu forach i spotkaniach. Ważnym punktem
programu było otwarcie wystawy „Pod znakiem
róży nad Białą” w Muzeum Historycznym w Bielsku-Białej (Zamek Sułkowskich). Na wystawie
można zobaczyć także wiele eksponatów z Jaworza. Wystawę można oglądać do 30 października.
Pragnę bardzo serdecznie zachęcić wszystkich do jej
obejrzenia.

i posłuchać tego, czym było się zainteresowanym.
W Kościele Jezusowym o 18.00 rozpoczął się
koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, który wystąpił z koncertem „Solus Christus”. Jest to program
przygotowany z okazji Jubileuszu 500 lat Reformacji. Koncert złożony jest utworów m.in. Bacha,
Mozarta, Hendla oraz z kompozycji Stanisława
Hadyny, założyciela zespołu. Śląsk jest jednym
z największych polskich zespołów folklorystycznych. Został założony 1 lipca 1953 roku.
Wszystkich zebranych w pełnym po brzegi
kościele Jezusowym przywitał ks. bp dr Adrian
Korczago. W repertuarze pojawiły się m.in. „Warownym grodem”. Słuchaczy szczególnie wzruszyła
pieśń „Ojcowski dom”, zaśpiewana z podziałem na
damskie i męskie głosy. Zespół został pożegnany
owacją na stojąco.
Wieczorem wypełniliśmy cieszyński rynek,
gdzie między innymi koncertował zespół TGD, który wystąpi u nas w kościele w Jaworzu 5 listopada
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Po południu uczestnicy EDK przenieśli się do
Hali pod Dębowcem, gdzie zaplanowano centralne
nabożeństwo, które bezpośrednio transmitowane
było przez program 2 TVP. Nabożeństwo miało bardzo piękną oprawę muzyczną orkiestry Mateusza
Walacha. Kazanie wygłosił Biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec. W czasie nabożeństwa śpiewał Wielki Chór Reformacyjny (ponad 400 osób). Chór zaśpiewał dwie pieśni, które zostały specjalnie na to
nabożeństwo przygotowane. Chórem dyrygowała
p. Joanna Korczago. Wielkim przeżyciem był także
sakrament Komunii Świętej, który był udzielany
w kilkunastu miejscach hali. Sakramentu udzielało kilkudziesięciu duchownych. W części liturgicznej nabożeństwa usługiwali także nasi parafianie:
p. Józef Król i p. Anna Wantulok. W wielkim Chórze Reformacyjnym śpiewali także członkowie naszego chóru i zespołu „Cantate”.

Po nabożeństwie odbył się koncert zatytułowany „To, co najważniejsze”, przygotowany specjalnie
na jubileusz 500 lat Reformacji. Zagrała Orkiestra
Kameralna Silesian Art Collective pod dyrekcją
Mateusza Walacha.
Z orkiestrą wystąpili soliści: ks. Leszek Czyż, Mate.O, Beata Bednarz, Natalia Niemen, Anna Kalewww.parafiajaworze.pl

ta, Marta Cienciała, Filip Kaleta, Marcin Podżorski,
Maciej „Allen” Pastucha oraz Zespół CME i chór
dziecięcy pod dyrekcją Marty Cienciały. Zabrzmiały pieśni w specjalnie przygotowanych aranżacjach, m.in. „Mów do mnie Panie”, „Łaska Twoja”
i „My wierzymy”.

Trzeba podkreślić wielkie zaangażowanie wielu ludzi w program EDK i jego realizację. Było to
przedsięwzięcie, jakiego jeszcze w Polsce nie było.
Jestem wdzięczny Panu Bogu, że mogłem w tym
uczestniczyć.
Ks. Władysław Wantulok
(więcej zdjęć na stronie www.dnikosciola.pl)
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