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Od redakcji
Przed nami okres wakacyj-

ny. Czas urlopów, wyjazdów, 
wycieczek i podróży. Można 
powiedzieć zwolnienie tempa 
życia, szczególnie tego zawo-
dowego. Dla innych z kolei, li-
piec i sierpień, to okres bardzo 
intensywnych prac polowych związanych ze 
żniwami. Jedno jest pewne, i jednym i drugim, 
odpowiadać będzie ciepła i słoneczna pogoda, 
czego wszystkim życzymy.

Za nami bardzo intensywny okres w życiu 
parafii. W maju i czerwcu nie było tygodnia 
bez jakiegoś ważnego wydarzenia. 

Na początku maja świętowaliśmy Dzień 
Strażaka, w szeregach których jest wielu na-
szych parafian, były obchody święta Konsty-
tucji 3 Maja, później konfirmacja, a w między-
czasie przygotowania do przyjęcia dwóch grup 
parafialnych z diaspory na czas Ewangelickich 
Dni Kościoła.

Na początku czerwca przeżywaliśmy świę-
ta Zesłania Ducha Świętego z nabożeństwami 
rodzinnymi z okazji dnia dziecka, matki i ojca, 
tydzień później jubileusz złotej konfirmacji oraz 
cztery dni wielkiego świętowania Ewangelic-
kich Dni Kościola. I na sam koniec XIII Mię-
dzynarodowy Koncert Chórów Ewangelickich 
w amfiteatrze w Jaworzu.

Oprócz tego były planowe, tygodniowe 
spotkania różnych grup parafialnych.

Relacje z tych wszystkich wydarzeń można 
znaleźć w kolejnym numerze naszego infor-
matora. Oprócz tego możemy poznać kolejny 
aspekt rozwoju myśli reformatorskiej ks. M. 
Lutra. Znajdą państwo kilka artykułów reflek-
syjnych do przemyślenia. Nie zabrakło stałych 
rubryk związanych z pomocą psychologiczną, 
dotyczących etyki, środowiska naturalnego czy  
propozycji dobrej książki na wakacje.

Mam nadzieję, że i tym razem różnorodność 
tematów podjętych w tym numerze sprawi, 
że każdy czytelnik znajdzie coś interesującego 
dla siebie, a cała gazeta spotka się z życzliwym 
przyjęciem.


