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Za nami czas wakacyjny, który w naszym 
życiu parafialnym wcale nie jest czasem wy-
poczynku. W tym okresie odbywają się pół-
kolonie dla dzieci, a także pamiątki poświęceń 
naszych kościołów i kaplic. W naszej Diecezji 
pamiątki te mają zawsze bardzo podniosłą  
i świąteczną oprawę, zapraszani są księża, któ-
rzy wygłaszają okolicznościowe kazania. Każ-
da pamiątka poświęcenia kościoła czy kaplicy 
zwraca naszą uwagę na znaczenie Domu Boże-
go dla naszego życia, naszej religijności i poboż-
ności. Nie ma chrześcijaństwa bez kościołów, 
kaplic, domów modlitwy czy innych specjal-
nych miejsc, gdzie gromadzi się chrześcijańska 
społeczność sióstr i braci. Chrześcijaństwo bez 
kościoła, bez życia w społeczności wierzących 
jest nieporozumieniem. Wiedzieli o tym nasi 
ojcowie, podejmując się trudu budowy na-
szych kościołów i kaplic. Naszym dzisiejszym 
zadaniem jest to, aby o te miejsca Bogu po-
święcone dbać i te miejsca wypełniać, dzięku-
jąc za nie Bogu, mając świadomość tego, że nie 
zawsze było tak, że ewangelicy mieli wolny  
i nieskrępowany dostęp do świątyni i ile wy-
siłku kosztowało ich to, by one powstały. Dziś 
taki dostęp mamy dlatego powinniśmy z tego 
korzystać i bezustannie dziękować Bogu za 
wolność religijną, w której możemy żyć.

2 lipca 2017 - Pamiątka 
poświęcenia kaplicy w Świętoszówce
Zawsze w pierwszą niedzielę lipca spoty-

kamy się w Świętoszówce. W tym roku przy-

Pamiątki Poświęceń Kościołów i Kaplic

padała 61 rocznica poświęcenia tego miej-
sca. Niestety pogoda w tę niedzielę tj. 2 lipca 
nie była najlepsza. Padał dość mocny deszcz. 
Kaplica była szczelnie wypełniona wierny-
mi, sporo ludzi było także pod parasolami 
na zewnątrz. Mimo tej nie najlepszej pogo-
dy zebrało się na nabożeństwie około 200 
osób. Kazanie w czasie uroczystości wygłosił  
ks. Zdzisław Sztwiertnia, proboszcz parafii  
w Wiśle Jaworniku. 

15.08.2017 - Nabożeństwo w Kościele 
Leśnym na Polanie na zboczu Wysokiego

15 sierpień na stałe wpisuje się w wakacyj-
ne świętowanie naszych kościołów i kaplic. 
Zgromadziło się w tym kościele, a co zatem 
idzie podjęło trud wędrówki do tego miejsca, 
około 198 osób. Po raz pierwszy w czasie na-
bożeństwa pieśni były śpiewane przy akom-
paniamencie organ. Pieśni pięknie brzmia-
ły niesione echem wśród lasów. Kazanie  
w tym roku wygłosił ks. Władysław Wantulok.  
W nabożeństwie usługiwał zespół Cantate pod 
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dyrekcją p. Małgorzaty Penkali-Ogrodnik. Ser-
decznie dziękujemy GOPR oraz p. leśniczemu 
Jackowi Pilchowi za organizację wyjazdów na 
Wysoki dla tych, którzy nie mogli tam dotrzeć 
sami i za opiekę medyczną. Nabożeństwo było 
z Komunią Świętą, do którego przystąpili pra-
wie wszyscy uczestnicy nabożeństwa. 15 sierp-
nia była piękna słoneczna pogoda, zachęcająca 
do górskich wycieczek.

20 sierpnia 2017 - Pamiątka 
poświęcenia kościoła w Jaworzu

W tym roku przeżywaliśmy 235 rocznicę 
kościoła i naszej Parafii. Tradycyjnie dziękczy-
nienie za kościół w Jaworzu rozpoczęło się po-
rankiem pieśni i muzyki religijnej. Wystąpiły 
nasze parafialne chóry: chór kościelny pod dy-
rekcją p. Krystyny Gibiec i zespół Cantate pod 
kierownictwem p. Małgorzaty Penkali-Ogrod-
nik. W poranku uczestniczyła także Orkiestra 
Diecezjalna Diecezji Cieszyńskiej pod kierun-
kiem p. Adama Pasternego. Na organach grała 
p. Anna Widajewicz.

W czasie nabożeństwa Słowem Bożym 
służył ks. dr Adam Malina, proboszcz parafii  
w Katowicach-Szopienicach i jednocześnie 
nowo wybrany (w kwietniu 2017 roku) prezes 
Synodu Kościoła. 
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W czasie nabożeństwa wójt Gminy Jawo-
rze dr Radosław Ostałkiewicz i przewodniczą-
cy Rady Gminy Jaworze Mieczysław Brzezicki 
złożyli życzenia Parafii z okazji jubileuszu 235 
lat istnienia. Życzenia skierowane zostały także 
do naszego Chóru Kościelnego, który w tym 
roku obchodzi 105 rocznicę istnienia i do ze-
społu „Cantate”, który działa w Parafii od 20 
lat. 

Po nabożeństwie odbył się piknik parafial-
ny. Mimo bardzo niesprzyjającej pogody pik-
nik zgromadził sporą grupę wiernych. Chcemy, 
aby piknik po pamiątce poświęcenia w Jawo-
rzu stał się tradycją w naszej parafii. Już dziś 
poprzez ten artykuł zapraszam wszystkim na 
kolejny, który, jeśli Pan Bóg pozwoli, odbędzie 
w 2018 roku. Szerzej na temat obchodów 235 
rocznicy poświęcenia Kościoła w Jaworzu i po-
wstania Parafii w odrębnym artykule.

28 sierpnia 2017 - Pamiątka 
poświęcenia kaplicy w „Betanii”

Niedziela 28 sierpnia przywitała nas piękną 
słoneczną pogodą. Nabożeństwo przy licznym 
udziale wiernych odbyło się przed Betanią. Oł-
tarz został ustawiony przy głównym wejściu do 
Betanii. Kazanie w czasie nabożeństwa wygło-

sił ks. Marek Michalik z Wisły Czarnego (treść 
kazania w innym miejscu informatora). W cza-
sie nabożeństwa śpiewał chór kościelny pod 
dyrekcją p. Krystyny Gibiec, zaś w pieśniach  
i liturgii prowadziły nas organy, na których 
grała p. Anna Widajewicz.

Tradycją nabożeństw rocznicowych  
w „Betanii”, które odbywają się regularnie  
w ostatnią niedzielę sierpnia, od 2010 roku jest 
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piknik, który dla wszystkich uczestników na-
bożeństwa przygotowuje „Betania”. Tak było 
i w tym roku. Można było pobyć ze sobą  
i skosztować przygotowanych przez „Betanię” 
smakołyków.

17 września 2017 Pamiątka  
Poświęcenia Kościoła 

Zmartwychwstania Pańskiego 
w Jasienicy

Ostatnim rocznicowym nabożeństwem  
w roku jest Pamiątka Poświęcenia Kościoła 
Zmartwychwstania Pańskiego w Jasienicy. 
Słowem Bożym służył nam ks. dr Grzegorz 
Giemza – dyrektor Polskiej Rady Ekumenicz-
nej. W nabożeństwie śpiewał chór parafialny 
pod dyrekcją p. Krystyny Gibiec i zespół Canta-
te pod dyrekcją p. Małgorzaty Penkali-Ogrod-
nik. Pogoda tego dnia była bardzo niekorzyst-
na, przez cały czas padał obfity deszcz. Kościół  
w Jasienicy był wypełniony po brzegi.

W niedzielne popołudnie w jasienickim ko-
ściele odbył się zorganizowany przez Macierz Szkolną Ziemi Cieszyńskiej  oddział w Grodźcu 

koncert z okazji jubileuszu 500 lat Reformacji. 
W koncercie udział wzięli Paweł Konik – ba-
ryton oraz Wojciech Wantulok – organy. Kon-
cert prowadził p. inż. Józef Król, inicjator tego 
koncertu.

Tegoroczne pamiątki poświęceń przeszły do 
historii. Chciałbym na koniec bardzo serdecznie 
podziękować wszystkim, którzy 
w jakikolwiek sposób pomaga-
li nam w przygotowaniu tych 
ważnych dla parafii uroczysto-
ści. Wszystkim serdeczne Bóg 
zapłać!

ks. Władysław Wantulok


