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W czasie Ewangelickich Dni Kościoła Parafia  
w Jaworzu gościła u siebie dwie grupy. Ks. Ro-
land Zagora przyjechał z grupą parafialną z Nidzi-
cy, natomiast z Radomia ks. Wojciech Rudkowski 
z chórem, którym dyryguje p. diakon Katarzyna 
Rudkowska, i osobami towarzyszącymi. W sumie 
66 osób zostało przyjętych w domach naszych pa-
rafian.

Obie grupy uczestniczyły w całym programie 
EDK. Chór z Radomia wystąpił w czasie nabożeń-
stwa w Cieszynie.

W sobotni wieczór, na zakończenie EDK, grupa 
z Nidzicy i Radomia oraz gospodarze, u których 
mieszkali w tym czasie, spotkali się na wspólnej 
kolacji, która ze względu na dużą ilość osób (około 
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110) została przygotowana w sali OSP w Jaworzu. 
Był to bardzo udany wieczór z kilku względów. Po 
pierwsze, każdy był pod wrażeniem bogactwa wy-
darzeń, w jakich uczestniczył w ostatnich dniach, 
po drugie, było to pierwsze wspólne spotkanie 
wszystkich grup, kiedy goście i gospodarze mogli 
podzielić się swoimi wrażeniami z pobytu w Ja-
worzu i wszystkich miejscach EDK. Po trzecie, dla 
grupy z Radomia była to sposobność spotkania ich 
byłego proboszcza, ks. Jana Szklorza. Po czwarte, za-
równo goście, jak i gospodarze mogli przekazać róż-
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ne upominki i pamiątki 
jako wyraz podzięko-
wania za przyjęcie ich  
w progach swoich do-
mów.

W niedzielę odbyło 
się w Jaworzu uroczyste 
nabożeństwo prowadzo-
ne przez miejscowych 
proboszczów ks. Włady-
sława Wantuloka i ks. 
Andrzeja Krzykowskie-
go i gości - ks. Rolanda 
Zagórę i ks. Wojciecha 

Rudkowskiego, który wygłosił kazanie. W czasie 
nabożeństwa chór z Radomia dał kilkunastominu-
towy koncert dla licznie zgromadzonych parafian.

Wszyscy uczestnicy nabożeństwa zostali zapro-
szeni na piknik w namiotach specjalnie przygoto-
wanych i użyczonych parafii przez Urząd Gminy  
w Jaworzu. Poczęstunek został przygotowany przez 
obsługę DWR „Betania”, która sprawnie obsłużyła 
około 250 uczestników pikniku.

Po sobotnich ulewach niedziela wypełniona 
słońcem sprawiła, że miejscowym parafianom nie 
śpieszyło się do domów a gościom trudno było 
podjąć decyzję, aby wejść do autokarów. Roz-
mowom i pożegnaniom nie było końca. Świado-
mi tego, że przed nimi kilkaset kilometrów dro-
gi, duszpasterze obu grup dali sygnał do odjazdu  
z ufną wiarą, że nie było to ostatnie takie spotka-
nie.

ks. Andrzej Krzykowski


