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Od redakcji
Rok 2017 obfituje w liczne 

rocznice i jubileusze. Te naj-
ważniejsze to 500 lat Refor-
macji i 235 rocznica powsta-
nia naszej parafii.  Jubileusz 
20-lecia działalności obcho-
dzi w tym roku zespół Cantate, który w nie-
dzielę 15 października w czasie nabożeństwa 
w Jaworzu pragnie pieśnią wyśpiewać Bogu 
podziękowanie za błogosławieństwo dla służ-
by, jaką zespół wypełnia w parafii i Kościele. 
Nasze parafialne świętowanie jubileuszu 500 
lat Reformacji pragniemy zakończyć dwoma 
wydarzeniami. 30 października odbędzie się  
wspólna sesja Rad Gmin Jaworza i Jasienicy, 
w której uczestniczyć będą Rady Parafialne  
z Jaworza, Międzyrzecza i Wieszcząt. W nie-
dzielę, 5 listopada w kościele w Jaworzu od-
będzie się koncert chóru gospel TGD (Trzecia 
Godzina Dnia). 

Okres wakacyjny był bardzo bogaty  
w wydarzenia. Kolejny koncert chórów w am-
fiteatrze, pamiątki założeń kościołów i kaplic, 
półkolonie dla dzieci i szereg spotkań i wycie-
czek poszczególnych grup parafialnych, które 
wypełniły kalendarz letnich miesięcy.

Oddajemy do rąk kolejny numer naszej ga-
zety. Znajdują się w nim relacje z tego, co wy-
darzyło się w 3 kwartale tego roku. Oprócz tego 
znajdą państwo artykuł przybliżający jedno  
z ważnych dzieł reformatora „O niewoli babi-
lońskiej Kościoła”. W dziale wspomnienia, w 50 
rocznicę śmierci, pragniemy przybliżyć postać 
ks. Artura Gerwina, proboszcza naszej parafii.

Nie zabrakło stałych rubryk związanych  
z pomocą psychologiczną, dotyczących etyki, 
środowiska naturalnego czy  propozycji dobrej 
książki na jesienne wieczory.

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

ks. Andrzej Krzykowski

Sesja Rady Gminy Jaworze 
z okazji 235-lecia parafii w Jaworzu


