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W trosce o Dom Boży
Wielu z nas było świadkami Ewangelickich 

Dni Kościoła, demonstrując swym udziałem 
moc wiary w Jezusa Chrystusa. Wydarze-
nie to wielokrotnie zapowiadane, starannie  
i z zaangażowaniem przygotowywane, było 
z pewnością przedsięwzięciem logistycznym 
absorbującym duże nakłady finansowe  
i organizacyjne, ale także pokazującym zna-
czenie naszej ewangelickiej tożsamości na 
Śląsku Cieszyńskim oraz w Polsce. Ewan-
gelickie Dni Kościoła, których gospodarzem 
była diecezja cieszyńska, to zaledwie tylko 
część wydarzeń w ramach ogólnopolskich 
obchodów jubileuszu 500 lat Reformacji, 
które trwać będą do 31 października 2017 
roku. Członkowie naszej Rady Parafialnej 
na jednym z comiesięcznych spotkań omó-
wili przebieg EDK. Wrażenia nasze związa-
ne z przebiegiem bogatych w wydarzenia 
i dobrze zorganizowanych przedsięwzięć, 
których chcąc wymienić, musiałbym po-
święcić kilka stron papieru, są pozytywne. 
Różnorodność i ilość tematów, imprez, spo-
tkań, a także nabożeństw mogła dać radość 
i satysfakcję wielu, nawet wybrednym, 
uczestnikom. Zwieńczeniem tak wyjątko-
wego przedsięwzięcia było nabożeństwo 

główne oraz Wielki Koncert Reformacyj-
ny w Hali Widowiskowo-Sportowej pod 
Dębowcem transmitowany w internecie  
i telewizji. Jako Rada Parafialna oceniliśmy, 
że zgromadzony wielotysięczny tłum wier-
nych oraz widzowie oglądający transmisję 
na ekranach telewizorów, byli świadkami 
nabożeństwa przebiegającego bardzo ży-
wiołowo, w nowatorskim stylu, włącznie 
z charakterem muzyki w czasie udzielania 
Komunii Świętej, co może świadczyć o tym, 
że Kościół nasz idzie w przyszłość z duchem 
Reformacji, dostosowując się do nowych 
realiów wynikających z postępu i rozwoju  
światowej cywilizacji. Choć jeżeli chodzi o 
ten wątek, można było usłyszeć od osób 
przywiązanych do tradycji nutę niezadowo-
lenia ze zbyt świeckiego rodzaju muzyki to-
warzyszącej temu nabożeństwu. Jednak pa-
trząc na całokształt organizacyjny i wysiłek, 
jaki został włożony w pokazanie, że ewan-
gelicy rozproszeni po całej Polsce potrafią  
i chcą godnie uczcić swój wyjątkowy jubi-
leusz, jednocześnie wzmacniając wspólnotę 
luteran z różnych regionów kraju, możemy 
powiedzieć - warto było. Dzięki tym wszyst-
kim, którzy z całej naszej diecezji przyjęli go-
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ści z innych parafii do swoich domów, EDK 
były największym wydarzeniem jubileuszu 
500 lat Reformacji w Polsce. Dziękuję tym, 
którzy w naszej parafii swoją gościnnością 
oraz zaangażowaniem w przygotowanie ko-
lacji i pikniku przyczynili się do pozytyw-
nych odczuć naszych gości umożliwiając im 
uczestniczenie w rodzinnym zjeździe ewan-
gelików pod hasłem „Zawsze razem z Chry-
stusem”. 

Koszt, jaki poniosła nasza parafia zwią-
zany z organizacją EDK, wynosił 7092,47 zł,  
a  obejmował on wynajęcie autobusów 
oraz zorganizowanie pikniku i kolacji. 

W mijającym kwartale odbyliśmy  
w wąskiej grupie członków Rady Parafial-
nej spotkanie z przedstawicielami Zboru 
Metodystycznego dotyczące udostepnienia 
miejsc na pochówek na naszych cmenta-
rzach. Ustalono, że roczny koszt za korzy-
stanie z naszych cmentarzy będzie wynosił 
1200 zł. Opłaty za pochówek pobierane będą 
od rodzin w takiej samej wysokości, jak od 
naszych parafian, a pomniki na cmentarzu 
będą stawiane na grobach według obowią-
zującego w parafii regulaminu cmentar-
nego. Została przygotowana umowa do-
tycząca uregulowania opłat cmentarnych 
wnoszonych przez osoby należące do Zboru 
Kościoła Ewangelicko -Metodystycznego 
w Bielsku – Białej, która została zaakcep-
towana Uchwałą NR 83/42/2017 przez Radę 
Parafialną.  Ponadto należy wspomnieć, że 
istnieje porozumienie między Kościołem 
Ewangelicko-Augsburskim w RP a Kościo-
łem Ewangelicko-Metodystycznym w RP, 
które mówi o wspólnocie ambony i ołtarza, 
co pozwala na organizowanie pogrzebów  
w naszym kościele. 

W związku z 235 rocznicą Pamiątki Za-
łożenia Kościoła w Jaworzu niezniechęce-
ni kiepską pogodą, jaka towarzyszyła nam  
w poprzednim roku, podjęliśmy po raz kolej-
ny inicjatywę zorganizowania pikniku para-
fialnego, który również i tym razem odbył się 
pod namiotami i w salkach parafialnych. Dzię-
kuję pracownikom Ośrodka Promocji Gminy 
Jaworze oraz swoim kolegom z Rady Parafial-
nej i synom ks. Wantuloka za postawienie na-
miotów, rozłożenie stołów oraz ławek.

Dziękuję również za przygotowanie te-
renu polegającym na wykoszeniu trawy  
i jej uprzątnięciu w celu umożliwienia prze-
prowadzenia dziewiątego nabożeństwa  
w Leśnym Kościele na zboczu Wysokiego,  
w którym wzięło udział ok. 190 osób.

 W pracach uczestniczyli Panowie Edward 
STEKLA, Ryszard STANCLIK, Marek HEIN-
RICH, Krzysztof HEINRICH, Tomasz HEIN-
RICH i Marcin BIŁEK.

Dowóz na miejsce prac zapewnił  
p. Edward STEKLA swoim samochodem.

W poprzednim artykule wspominałem  
o szukaniu kolejnych rozwiązań dotyczących 
malowania wnętrza kościoła w Jaworzu,  
a następnie w Jasienicy. Pan Paweł Lorek, 
wyszedł inicjatywą by zebrać firmy ma-
larskie z terenu parafii, które połączonymi 
siłami wymalują kościół. Spotkaliśmy się  
z przedstawicielami 7-miu firm i zaplanowa-
liśmy, że do malowania - na początek ab-
sydy - przystąpimy po Pamiątce Założenia 
Kościoła. Jednak okazało się, że Konserwa-
tor Zabytków nie wyrazi zgody na odświe-
żenie powłoki malarskiej bez uprzedniego 
przeprowadzenia badań stratygraficznych. 
Wobec powyższego zwróciliśmy się do 
dwóch osób uprawnionych do przepro-
wadzenia badań konserwatorskich. Jedną 
ofertę już posiadamy, a na drugą jeszcze 
oczekujemy. Niemniej jednak koszty farby 
i badań stanowią sumarycznie sporą kwo-
tę. W związku z powyższym wykonanie 
prac jesteśmy zmuszeni odłożyć w czasie, 
a po wykonaniu dokumentacji planuje-
my wystąpić o dofinansowanie robót do 
Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków oraz do Ministerstwa Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego. 

Obecnie posiadamy wykonany projekt 
remontu alejek oraz usytuowania kolum-
barium na terenie cmentarza w Jaworzu. Po 
uzyskaniu niezbędnych pozwoleń planu-
jemy przystąpić do wyboru 
wykonawcy i realizacji  prac 
zgodnie z dokumentacją pro-
jektową.
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