
3

Z życia i wiary

Informator Parafialny nr 88www.parafiajaworze.pl

W tym numerze:
Spotkanie ze Słowem Bożym............... str.   4
W trosce o Dom Boży............................ str.   6
Dęby na 500 lat Reformacji................. str.   8
Zamyślić się na chwilę.......................... str. 11
Okruchy sztuki...................................... str. 12
Katecheza dla doroslych...................... str. 14
Małe studium biblijne.......................... str. 16
Dekada Lutra........................................ str. 19
Polskie Towarzystwo Ewangelickie.... str. 24
Nasza sąsiadka ma 80 lat.................... str. 28
Zespół Cantate...................................... str. 31
Z życia Chóru......................................... str. 33
Srebrna Cieszynianka.......................... str. 35
Z życia Koła Pań................................... str. 36
Z życia Koła Zainteresowań................. str. 39
Słowo Boże w oczach dziecka.............. str. 40
Dzieci na szkółce niedzielnej................. str. 42
Dzieci w przedszkolu............................. str. 44
Konkursy Wiedzy Biblijnej.................. str. 46
Charytatywnie w 1 niedzielę Adwentu.... str. 48
Wystawa o „Leśnych kościołach”....... str. 49
Sięgnij po pomoc.................................. str. 50
Drzewa, które pomagają zdrowiu....... str. 52
Nie zapomnieć mowy ojców ............... str. 54
Tablica informacyjna........................... str. 56
Z kartoteki parafialnej.......................... str. 57
Plan nabożeństw.................................. str. 58

Adres:
43-384 Jaworze, Plac Kościelny 25

tel. 033 8172 279   fax 033 822 96 96
e-mail: kancelaria@parafiajaworze.pl

www.parafiajaworze.pl

Redakcja:  ks. Władysław Wantulok, 
        ks. Andrzej Krzykowski, 
        Anna Wantulok
Skład komputerowy: 
      ks. Andrzej Krzykowski
Korekta:     Jolanta Szczugiel

Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Wokalno-In-
strumentalny Włóczykije powstał w 2006 
roku przy Osiedlowym Centrum Kultury Alek-
sander w Bielsku-Białej, aktualnie pracuje 
przy OCK Pegaz. Założycielem zespołu jest ro-
dzina Państwa Stępień: Aleksandra, Dariusz  
i syn Paweł. Grupa jest laureatem wielu ogólno-
polskich i międzynarodowych konkursów i festi-
wali. Zespół koncertował we Francji, Czechach i na 
Słowacji. Grupa wzięła udział w nagraniu 4 tele-
dysków. Na co dzień zespołowi akompaniuje  gita-
ra akustyczna i flet a w czsie dużych koncertów cały 
zespół muzyczny. Flecistą i klawiszowcem jest kom-
pozytor i aranżer Paweł Stępień – półfinalista pro-
gramu telewizyjnego Mam Talent. Występujemy  
z gwiazdami, m.in. z Anetą Sablik, zwyciężczynią nie-
mieckiego Idola oraz Asteyą Dec – półfinalistką The 
Voice of Poland i piosenkarką Martą Świątek-Sta-
nienda znaną jako Tunia, z którą czynnie koncertu-
jemy oraz Grzegorzem Wilkiem – wokalistą znanym  
z programu Jaka to melodia . 

Zespół Włóczykije działa pod opieką Fundacji 
Wspierania Talentów Dzieci, Młodzieży i Doro-
słych WŁÓCZYKIJE

Od redakcji 
Rok jubileuszowy 500 lat 

Reformacji powoli dobiega 
końca. Za nami liczne wyda-
rzenia, które sukcesywnie re-
lacjonowaliśmy na łamach 
naszego informatora. Wiele  
z nich na długo zapadnie w naszej pamięci 
jako coś szczególnego i wyjątkowego.

Mogę śmiało stwierdzić, że czuję się syty 
doznań, którymi w różnych aspektach napeł-
niałem swoje duchowe wnętrze. I należy za-
nieść Bogu takie szczególne podziękowanie 
za wszystkich, którzy podjęli ogromny trud  
i wysiłek, aby jubileusz 500 lat Reformacji 
przeżyć jako wielkie święto naszego Kościo-
ła. Co więcej, różnorodnymi uroczystościami, 
koncertami, sympozjami, wystawami i inny-
mi formami prezentacji Kościoła, wyjść na ze-
wnątrz, pokazać, że w Polsce mieszkają ludzie, 
którzy inaczej przeżywają swoją wiarę, opiera-
jąc ją na innych wartościach.

Jubileuszowe obchody w naszej parafii za-
kończyliśmy dwoma wydarzeniami. Pierwsze 
to wspólna uroczysta sesja Rad Gmin Jasienicy 
i Jaworza, z której relacja jest na następnych 
stronach informatora. Drugie to wspaniały 
koncert zespołu gospel TGD (Trzecia Godzina 
dnia) przy wypełnionym po brzegi kościele  
w Jaworzu.

To już 88 raz zagościmy w waszych domach. 
Przynosimy wam kolejną porcję relacji z tego, 
co wydarzyło się w życiu naszej parafii. Poza 
tym ks. M. Uglorz wprowadzi nas w kolejne 
myśli Reformatora związane z chrztem świę-
tym, a ks. A. Mendrok ciekawie spojrzy na No-
ego i jego problem z winem.

Nie brakuje stałych rubryk związanych  
z pomocą psychologiczną, dotyczących etyki  
i zdrowia.

Ufam, że i tym razem różnorodność tema-
tów sprawi, że każdy znajdzie coś interesujące-
go dla siebie, a cała gazeta spotka się z życzli-
wym przyjęciem. 

ks. Andrzej Krzykowski


