
9

Z życia i wiary

Informator Parafialny nr 89www.parafiajaworze.pl

złożone na Zgromadzeniu Parafialnym  
w Jaworzu w Niedzielę Estomihi, 11 lutego 
2018 roku przez ks. proboszcza Władysława 
Wantuloka

Hasło roku 2017: „Dam wam serce nowe,  
i ducha nowego dam do waszego wnętrza” 

Ezechiel 36,26.

Słowo z księgi Ezechiela prowadziło nas 
jako hasło biblijne 2017 roku. W tym słowie 
Bóg pragnie zwrócić naszą uwagę na Swoją 
moc, która potrafi wszystko zmienić, uczynić 
nowym, potrafi odnowić to, co na tym świe-
cie. To dotyczy także społeczności wierzących, 
społeczności Kościoła. Rok 2017 o tej praw-
dzie przypominał nam w szczególny sposób 
poprzez świętowanie jubileuszu 500 lat Re-
formacji, czyli odnowy Kościoła, która doko-
nała się przez reformę ks. dra Marcina Lutra. 
Rok sprawozdawczy obfitował w wiele wyda-
rzeń, które wpisywały się w przeżywanie ju-
bileuszu. Obchody jubileuszu miały charakter 
ogólnopolski, diecezjalny, ale też parafialny. 

Reformacja XVI wieku to nie tylko histo-
ria. Dzieło reformacji trwa. My jesteśmy jego 
spadkobiercami, ale też mamy być przekazicie-
lami tego dzieła dalej następnym pokoleniom. 
Reformacja była odrodzeniem Kościoła, Bo-
żym odrodzeniem po to, aby Kościół na nowo 
stał się żywy, by był pełen Ducha Świętego. 
Pamiętajmy, że Reformacja to nie tylko prze-
szłość i historia, którą rozpamiętujemy, którą 
mogliśmy w minionym roku przeżywać. Ona 
trwa, ponieważ tego Bożego odrodzenia po-
trzebujemy bez przerwy. Do tego też nawią-
zuje hasło biblijne roku 2017. Patrząc na wy-
darzenie roku jubileuszowego, nie oglądajmy 
się tylko na to, co w ciągu tego czasu udało 
nam się zrobić. To, cośmy przeżywali, ma być 
dla nas impulsem na przyszłość, dla dalsze-
go naszego zaangażowania w życie Kościoła 
i Parafii. Jubileusz Reformacji był taką dobrą 

okazją do tego, aby wzmocnić swoją wiarę  
i przeżyć odrodzenie swojego duchowego ży-
cia. Bóg chce to uczynić i z nami, dlatego mówi 
do nas: „Dam wam serce nowe, i ducha nowe-
go dam do waszego wnętrza”.

Szczegóły naszych parafialnych wydarzeń 
związanych z jubileuszem przedstawię w dal-
szej części mojego sprawozdania.

Rok 2017 to także rok jubileuszu naszej Pa-
rafii. 12 marca przypadała 235 rocznica poświę-
cenia miejsca pod budowę Domu Modlitwy 
w Jaworzu i erygowanie parafii. Ten nasz pa-
rafialny jubileusz był także przypomniany  
i zaakcentowany w minionym roku i wpisy-
wał się w jubileusz 500 lat Reformacji.

Do jubileuszów przeżywanych w minio-
nym roku należy jeszcze dodać 20 lat zespołu 
Cantate i 105 lat działalności Ewangelickiego 
Chóru Kościelnego.

Świętowanie jubileuszów i rocznic pokazu-
je nam, w jaki sposób Bóg działa i odnawia 
człowieka, społeczności ludzi i Kościół. Jubi-
leusze i rocznice są dla nas ważne, ponieważ 
określają naszą tożsamość, mówią o tym kim, 
jesteśmy, gdzie są nasze korzenie. Jubileusze 
i rocznice mówią nam o ludziach, o naszych 
przodkach, którzy naprawdę wiele uczynili, 
byśmy mogli świętować te jubileusze. Bez 
ich zaangażowania w społeczność Kościoła 
dziś nas by tutaj nie było. Jednakże jubileusze 
i rocznice to nie tylko wspominanie historii, 
ale też wskazanie dla naszej przyszłości, którą 
mamy tworzyć. To także od nas dziś zależy, 
czy następne pokolenia będą miały możli-
wość przeżywania kolejnych rocznic ważnych 
dla naszego Kościoła i Parafii. W tym naszym 
działaniu dla przyszłości nie jesteśmy pozo-
stawieni sami sobie. Hasło biblijne roku 2017 
pozostaje aktualne i ważne dla tego roku,  
w jaki weszliśmy, i dla każdego następnego, 
dopóki ten świat istnieć będzie. Łaskawy Bóg 
pragnie nas stale odradzać, chce czynić no-
wym nasze życie. 

Sprawozdanie 
z życia i działalności Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 

w Jaworzu w 2017 roku, 
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STATYSTYKA PARAFIALNA ZA ROK 2017
Chrzty          40
Śluby ew. 2 mieszane 8      10
Pogrzeby         37
Konfirmowano        27
Wstąpienia          4
Wystąpienia         2
Komunikanci    3303
Wprowadziło się        23
Wyprowadziło się       27
Stan dusz na dzień 31.12.2017  2597
Płacących składki   1811
Liczba osób, które nie płacą składek 349
Rodzin w parafii    1227
Dzieci w 4 punktach nauczania 
Szkółki Niedzielnej     110
Dzieci w 6 punktach szkolnych 
i w 5 punktach przedszkolnych 
nauczania lekcji religii     249
Młodzież szkół średnich uczęszczająca 
w 2 punktach katechetycznych na 
lekcje religii        24
Średnia ofiarność        178,38 zł

Na terenie parafii działają:

- Nabożeństwa dla dzieci w Szkółkach 
Niedzielnych. 

Odbywają się w 4 punktach: w Jaworzu, 
Jasienicy, Świętoszówce i Betanii. W roku 
sprawozdawczym uczestniczyło w nich łącz-
nie 110 dzieci. Szkółki odbywają się równo-
legle do nabożeństw za wyjątkiem Betanii.  
W Jaworzu dzieci uczestniczyły w liturgii po-
czątkowej w kościele. 

Tematyka nabożeństw dla dzieci jest zgod-
na z perykopami niedzielnymi. Program opra-
cowywany jest przez Centrum Misji i Ewan-
gelizacji, zaś koordynacją nabożeństw szkółek 
niedzielnych zajmuje się p. Anna Wantulok. 

Dzieci ze szkółki w Jasienicy wystąpiły 
parokrotnie w kościele Zmartwychwstania 
Pańskiego w czasie nabożeństw niedzielnych  
i świątecznych oraz podczas Wieczoru Kolęd 
w Jaworzu z programem przygotowanym 
przez p. pastorową Dorotę Krzykowską. 

Dzieci z Jaworza i Betanii włączyły się  
w nabożeństwo rodzinne w Niedzielę Palmo-
wą, w maju w Dzień Rodziny, w październiku 

w Święto Żniw. 
W Świętoszówce podczas nabożeństw ro-

dzinnych w Święta Wielkanocne, przed Świę-
tami Bożego Narodzenie i na koniec roku 
szkolnego dzieci ze szkółki przedstawiły pro-
gram przygotowany pod okiem p. Małgorza-
ty Cholewik i p. pastorowej Anny Wantulok. 
Wszystkim prowadzącym szkółki niedzielne 
składam serdeczne podziękowania.

W ramach pracy z dziećmi w lipcu 2017 
odbyły się półkolonie dla dzieci pod ha-
słem: „Jestem ewangelikiem”. Przez cały ty-
dzień dzieci poznawały życie i dzieło refor-
matora ks. dr Marcina Lutra, flagę naszego 
Kościoła, Różę Lutra. Efekty pracy dzieci są 
w salach parafialnych w Jaworzu i w Jasie-
nicy. Głównym organizatorem półkolonii był  
w minionym roku ks. Andrzej Krzykowski. 
Dla dzieci były zorganizowane wycieczki do 
Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Bia-
łej i Zamku Sułkowskich, gdzie dzieci zwie-
dziły wystawę „Pod znakiem róży nad Bia-
łą” oraz do Cieszyna, gdzie zwiedziły Kościół 
Jezusowy. Dzieci mogły skorzystać także  
z hali sportowej w Jasienicy, gdzie odby-
ły się mistrzostwa półkolonii. Przez cały ty-
dzień zajęcia dzieci odbywały się w Jaworzu 
i w Jasienicy pod okiem kadry pedagogicznej 
wspieranej przez wolontariuszy. Na zakończe-
nie półkolonii dzieci wystąpiły z programem 
na nabożeństwach: w Jaworzu i w Jasienicy. 
Dziękujemy za wsparcie finansowe półkolo-
nii, które otrzymaliśmy od Gminy Jaworze.

- Koło Młodzieży - 
Aktywność młodzieży w naszej Parafii 

funkcjonuje na dwóch płaszczyznach. Grupa 
młodzieży uczęszczającej na lekcje religii or-
ganizowane w 2 punktach katechetycznych 
w Jasienicy i Jaworzu liczy 24 uczniów: 12  
w Jasienicy i 12 w Jaworzu. W 2017 roku od-
było się 64 lekcji w obu punktach.

Grupa młodzieży uczęszczająca na spotka-
nia młodzieży pokonfirmacyjnej liczy w za-
leżności od pory roku od kilku do kilkunastu 
osób. Spotkania odbywają się naprzemiennie 
raz w Jaworzu, raz w Jasienicy. W okresie zi-
mowym występuje problem komunikacyj-
ny. W pozostałych okresach młodzież bardzo 
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często dojeżdża rowerami. Regularne spotka-
nia młodzieży odbywają się raz w tygodniu.  
W minionym roku odbyło się ich 28. Tematy-
ka obejmuje sprawy związane ze składaniem 
świadectwa wiary w młodym wieku, jej 
umacnianiem oraz zagadnienia natury etycz-
no-moralnej. Kilkukrotnie odbyły się wieczo-
ry filmowe, na których oglądano filmy wy-
brane przez młodzież. Poza tym odbyły się: 
ognisko, grill na powitanie konfirmantów, re-
kolekcje pasyjne dla uczniów szkół średnich, 
świąteczne spotkanie adwentowe młodzieży. 

 W listopadzie zostało zorganizowane  
w Jaworzu międzyparafialne spotkanie mło-
dzieży, w którym uczestniczyła młodzież pa-
rafii z Białej, Bielska i Starego Bielska. Są to 
comiesięczne spotkania, do których włączy-
ła się nasza parafia. Kolejne takie spotkanie  
w Jaworzu odbędzie w kwietniu tego roku. 
Od września w pracę młodzieżową zaanga-
żował się p. Jarosław Sajdok, który pomaga 
w prowadzeniu grupy młodzieżowej i czasem 
prowadzi spotkania. Serdecznie dziękujemy 
p. Sajdokowi za jego zaangażowanie w pracę 
młodzieżową.

Młodzież uczestniczyła w Ewangelickich 
Dniach Kościoła w programie, który skiero-
wany był do tej grupy wiekowej: w nabo-
żeństwie na Równicy, w Wiśle w amfiteatrze,  
w Cieszynie w koncertach na rynku oraz  
w Hali pod Dębowcem w czasie centralnego 
nabożeństwa.

Młodzież aktywnie włączyła się w pomoc 
podczas półkolonii dla dzieci w lipcu w Jasie-
nicy i Jaworzu oraz w przygotowania Gwiazd-
ki Rodzinnej w Jasienicy. Powstała aktywna 
grupa, która przygotowuje i prowadzi zajęcia 
Szkółki Niedzielnej dla najmłodszych. W mi-
nionym roku młodzież prowadziła nabożeń-
stwo reformacyjne z liturgią młodzieżową  
i 2 nabożeństwa rodzinne w Jasienicy wraz 
z zespołem „Młodzi Duchem” i 2 nabożeń-
stwa rodzinne w Jaworzu przygotowane przez 
uczniów Gimnazjum w Jaworzu.

Uczniowie pod kierunkiem p. dk. Ewy 
Below przygotowali kiermasz adwentowy, 
z którego dochód został przeznaczony na ak-
cję charytatywną Pola Nadziei, która wspiera 
działalność hospicjum Jana Pawła II w Biel-
sku-Białej. Po nabożeństwie zostały zebrane 

czekolady dla dzieci z Bytomia w ramach ak-
cji „List do Dzieciątka”.

Opiekunem Koła Młodzieży jest ks. An-
drzej Krzykowski.

Nowym elementem w pracy młodzieżowej 
jest projekt proboszcza „Poznaj swoją parafię”, 
który był realizowany z grupą konfirmacyjną. 
Konfirmanci uczestniczyli w spotkaniach grup 
działających w parafii. Efektem tego projektu 
było zapoznanie konfirmantów z życiem pa-
rafialnym, z tym, co dzieje się w parafii oprócz 
nabożeństwa w niedzielę. Projekt ten będzie 
kontynuowany także z tegoroczną grupą kon-
firmacyjną.

- Zespół Cantate 
prowadzony przez p. Małgorzatę Penkala-

-Ogrodnik działa od 1997 roku. Zespół liczy 27 
osób, w jego skład wchodzą członkowie z Pa-
rafii w Jaworzu oraz 3 osoby z Parafii w Sta-
rym Bielsku. 

W roku sprawozdawczym zespół odbył 46 
prób. Zespół występował w 2017 roku 26 razy. 
W parafii zespół występował 21 razy, 6 razy 
poza parafią. 

W roku 2017 zespół obchodził 20-lecie ist-
nienia. Koncert jubileuszowy odbył się w cza-
sie nabożeństwa 15 października. Do zespołu 
dołączyli na ten koncert jego byli członkowie. 
Śpiewało razem 38 osób. Zespół razem z pa-
rafianami dziękował Bogu za minione 20 lat 
nie tylko modlitwą, ale i śpiewem. Z okazji 
jubileuszu zespół otrzymał wiele gratulacji  
i serdecznych życzeń. Życzenia dla zespołu 
przekazały także władze samorządowe Jawo-
rza z przewodniczącym Rady Gminy Jaworze 
p. Mieczysławem Brzezickim i wójtem Gminy 
Jaworze p. dr Radosławem Ostałkiewiczem.

Zespół brał udział w uroczystej sesji Rady 
Gminy Jaworze poświęconej jubileuszowi 
235-lecia Parafii w Jaworzu, która odbyła się 
w sali sesyjnej Rady Gminy Jaworze. Zespół 
śpiewał też na połączonej sesji Rad Gmin Ja-
worza i Jasienicy z okazji 500 lat Reformacji. 
Uroczysta sesja z udziałem Biskupa Diecezji 
Cieszyńskiej ks. dr Adriana Korczago odbyła 
się na „Drzewiarzu” w Jasienicy.

Ciekawym przeżyciem było również spo-
tkanie, na które zaproszeni zostali konfirmanci, 
aby pokazać im jak wyglądają próby zespołu.
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- Ewangelicki Chór Kościelny 
prowadzony przez p. Krystynę Gibiec jest 

najstarszą organizacją działającą na terenie 
parafii, istnieje od 1912 roku. Stan osobowy 
na koniec roku sprawozdawczego wyniósł 45 
osób. W ciągu roku 2017 chór odbył 49 prób. 
Efektem prób było 39 występów na terenie 
parafii i dla środowiska. Chór wystąpił z kon-
certem w czasie Tygodnia Kultury Chrześcijań-
skiej organizowanego przez Klub Inteligencji 
Katolickiej w Bielsku-Białej.

Chór prowadzi w parafii służbę odwie-
dzinową z okazji rocznicy urodzin parafian. 
Z życzeniami urodzinowymi delegacje chóru 
odwiedziły 227 osób. Chór zorganizował bal 
karnawałowy. Tradycją stały się także kon-
certy chóru, które odbywają się w Beskidzkim 
Zespole Leczniczo-Rehabilitacyjnym, Szpital 
Opieki Długoterminowej w Jaworzu.

1 lipca chór zorganizował XIII Międzyna-
rodowy Koncert Ewangelickich Chórów Zie-
mi Cieszyńskiej w amfiteatrze w Jaworzu.  
W koncercie brało udział około 300 chórzy-
stów. Koncert ten odbył się dzięki finanso-
wemu wsparciu Urzędu Gminy w Jaworzu  
i Województwa Śląskiego. Duży wkład w or-
ganizację koncertu wniósł p. inż. Józef Król, 
pisząc wnioski o dotacje zewnętrzne z Urzędu 
Gminy w Jaworzu, jak i z Województwa Ślą-
skiego, a następnie dokonał rozliczenia w/w 
wniosków.

W lipcu chór zorganizował wycieczkę do 
Lwowa.

W Święto Reformacji obchodziliśmy też 
105-lecie naszego chóru. W czasie nabożeń-
stwa życzenia dla chóru i podziękowanie za 
służbę dla środowiska złożyli wójt Gminy 
Jaworze p. dr Radosław Ostałkiewicz i prze-
wodniczący Rady Gminy Jaworze p. Mieczy-
sław Brzezicki.

- Polskie Towarzystwo Ewangelickie 
oddział w Jaworzu. 

Oddział liczy 58 członków. Liczba członków 
wzrosła o 4 osoby. Oddziałem kieruje 5 oso-
bowy zarząd z prezesem p. Leopoldem Kłodą 
na czele. W oparciu o przyjęty plan pracy, któ-
ry udało się w całości zrealizować, zorgani-
zowano 12 spotkań miesięcznych z tematyką 
dotyczącą głównie rocznicy 500 lat Reforma-

cji i 235-lecia naszej parafii i kościoła w Jawo-
rzu. Do istotnych podjętych tematów należy 
zaliczyć: „ Jedynie pismo; Biblia Lutra i miej-
sce Pisma Świętego w Kościele” przedstawio-
ny przez ks. prof. Manfreda Uglorza, „Kobiety 
reformacji” przedstawione dwukrotnie przez 
p. Władysławę Magierę i p. dr Kubicę-Heller, 
„Prześladowanie współczesnych chrześcijan 
na świecie” zilustrował p. Piotr Żądło z orga-
nizacji Open Doors. 

Historia naszej parafii została dwukrotnie 
przedstawiona przez pięcioosobowy zespół 
członków PTEw - w kwietniu na spotkaniu 
PTEw i w sierpniu na sesji Rady Gminy zor-
ganizowanej z tej okazji. Członkowie oddziału 
brali liczny udział we wszystkich jubileuszo-
wych uroczystościach organizowanych na te-
renie parafii i Diecezji Cieszyńskiej. Ponadto 
zorganizowane były 4 wycieczki: dwudniowa 
we wrześniu do Nowego Sącza i Kreżmaroku 
na Słowacji, jednodniowe w czerwcu do Ko-
szęcina, Lublińca i Świerklańca oraz w lipcu 
do Bojnic i Rajeckich Teplic na Słowacji oraz  
do Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej 
na wystawę „ Pod znakiem róży nad Białą”. 
PTEw było organizatorem spotkania opłatko-
wego z Akcją Katolicką oraz spotkania wyjaz-
dowego oddziału do Drogomyśla w czerwcu. 
W czasie wakacji dwa spotkania poświęcone 
były wspomnieniom z ciekawych wyjazdów 
turystycznych po świecie. Ks. Tomasz Bu-
jok mówił o Japonii, a p. inż. Janusz Pieszka  
z małżonką o swojej podróży po zachodnich 
stanach USA i Kanady. W listopadzie gościł 
na spotkaniu reżyser filmu o Jerzym Pilchu - 
polskim uznanym literacie o ewangelickich 
korzeniach.

Wszystkie spotkania oddziału są zawsze 
ogłaszane i są otwarte dla chętnych zaintere-
sowanych prezentowanym tematem. Oddział 
bardzo sobie ceni możliwość korzystania ze 
środków multimedialnych w sali parafialnej 
oraz dostęp do strony internetowej parafii  
i łamów kwartalnika „Z życia i wiary”, gdzie 
przedstawia swoją pracę.

- Koło Pań 
prowadzone przez p. Annę Wantulok liczy 

63 członkinie. Panie spotykały się w dwóch 
grupach - w Jasienicy i w Jaworzu. Koło spo-



13

Z życia i wiary

Informator Parafialny nr 89www.parafiajaworze.pl

tkało się w roku sprawozdawczym 32 razy. 
Po raz 22 panie przygotowały nabożeń-

stwo i spotkanie po nabożeństwie z okazji 
Światowego Dnia Modlitwy, zgodnie z litur-
gią opracowaną przez chrześcijanki z Filipin. 
Panie zorganizowały dwie wycieczki – zwie-
dziły Wrocław oraz Bielski Syjon i wysta-
wę „Pod znakiem róży nad Białą” w Zamku 
Sułkowskich. Tradycyjnie panie przygotowa-
ły spotkania seniorów w adwencie i w pasji  
w Jaworzu i w Jasienicy, zajęły się również 
obsługą innych spotkań parafialnych. Dele-
gacja Koła uczestniczyła w XXVI Ogólnopol-
skim Forum Kobiet Luterańskich, które odby-
ło się w ramach Ewangelickich Dni Kościoła 
oraz w Diecezjalnej Konferencji Kobiet w Go-
leszowie i w Jesiennej Konferencji Kobiet  
w Dzięgielowie. 

W sierpniu p. Anna Wantulok zorgani-
zowała drugą Kolację dla Kobiet w Papuga 
Park Hotel. Wzięło w niej udział 100 osób. 
Gościem spotkania była p. dk. Aleksandra 
Błahut-Kowalczyk, która przedstawiła temat: 
„Kamyki mozaiki. Rzecz o kilku kobietach”, 
śpiewał zespół Cantate.

- Koło Zainteresowań 
prowadzone przez p. Annę Wantulok liczy 

8 członkiń, w roku 2017 spotkało się 27 razy. 
Koło uczestniczyło między innymi: w kierma-
szu wielkanocnym w parafii w Gołkowicach, 
w dożynkach w Jaworzu, w jarmarku wielka-
nocnym i bożonarodzeniowym w Jaworzu,  
w kiermaszu bożonarodzeniowym w parafii  
w Lędzinach Hołdunowie. Prace członkiń 
Koła prezentowane były dwukrotnie w „Ga-
lerii na Zdrojowej” w Jaworzu, na „Targach 
rozmaitości” w Cieszynie podczas Ewange-
lickich Dni Kościoła oraz na Jarmarku Bo-
żonarodzeniowym w Strećno na Słowacji. 
Koło wzięło udział w akcji „500 serwetek na 
500 lat Reformacji”, ogłoszonej przez parafię  
w Istebnej, przekazując na ten cel 43 serwet-
ki. W minionym roku Koło aktywnie współ-
pracowało z Ośrodkiem Promocji Gminy Ja-
worze, Stowarzyszeniem Miłośników Sztuki  
w Jaworzu, Stowarzyszeniem „Nasze Jaworze”.

Koło Pań i Koło Zainteresowań włączyły 
się w projekt „Poznaj swoją Parafię”, organizu-
jąc cztery spotkania z udziałem konfirmantów.

Rada Parafialna
W roku 2017 odbyło się 11 posiedzeń Rady 

Parafialnej. O tematach poruszanych na po-
siedzeniu Rady Parafialnej kurator parafii p. 
Janusz Cienciała informował w rubryce In-
formatora Parafialnego „Z życia i wiary” zaty-
tułowanej „W trosce o Dom Boży”.

W dniach od 7 do 10 września czterooso-
bowa delegacja Rady Parafialnej przebywała  
z wizytą w naszej partnerskiej Parafii w Bock-
horn w Niemczech. Prócz członków Rady Para-
fialnej w wyjeździe brali udział: p. Małgorza-
ta Penkala-Ogrodnik, p. Mirosław Ogrodnik, 
p. Józef Król i p. Leopold Kłoda. W wyjeździe 
uczestniczył wójt Gminy Jaworze p. dr Rado-
sław Ostałkiewicz. Kontakty w naszymi nie-
mieckimi partnerami są bardzo dobre. Ważne 
także jest to, że w to partnerstwo są zaangażo-
wani wójt naszej gminy i burmistrz Bockhorn 
p. Andreas Meinen. Nawiązuje się bardzo cie-
kawy przykład partnerstwa, w którym uczest-
niczą parafie, ale też i władze samorządowe. 

- Informator Parafialny 
„Z życia i wiary”
Wszystkie ważniejsze wydarzenia są od-

notowywane w Informatorze Parafialnym  
„Z życia i wiary”. W roku sprawozdawczym 
wyszły 4 numery Informatora. Jest on wy-
dawany w nakładzie 400 egzemplarzy. Chcę 
bardzo serdecznie podziękować w tym miej-
scu ks. A. Krzykowskiemu i wszystkim auto-
rom tekstów do Informatora, dzięki którym 
jest on bardzo bogaty w swojej treści. Praca 
nad Informatorem odbywa się społecznie, bez 
wynagrodzenia. Informator jest wydawany  
w Bielsku w drukarni „Augustana”. Informa-
tor jest bardzo pozytywnie oceniany także 
poza naszą parafią. Jest on też bardzo dobrą 
kroniką naszego życia parafialnego. Informa-
tor jest obecny na naszej stronie internetowej 
www.parafiajaworze.pl. Pod koniec roku wy-
dano w parafii kalendarz na rok 2018.

Chciałbym w tym miejscu bardzo serdecz-
nie podziękować wszystkim prowadzącym 
grupy parafialne, działające na terenie naszej 
parafii, wszystkim pracownikom parafialnym 
za służbę i wielkie w niej zaangażowanie  
w roku 2017. Dziękuję szczególnie p. Irenie 
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Ryrych, naszej księgowej, która w maju prze-
szła na emeryturę. Pani Ryrych pracowała  
w parafii 25 lat. Od czerwca księgową jest  
p. Beata Heinrich, której życzymy Bożego 
błogosławieństwa.

- Jubileusz Reformacji
Rok 2017 był rokiem jubileuszu 500 lat Re-

formacji i 235 lat Parafii w Jaworzu.
Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się 

w roku 2016, o czym pisałem szerzej w spra-
wozdaniu za rok 2016. W tym sprawozdaniu 
wspomnę nabożeństwo w Kościele Jezuso-
wym w Cieszynie, które rozpoczęło jubileusz, 
w którym licznie uczestniczyli nasi parafianie. 
Inauguracja obchodów jubileuszu w para-
fii miała miejsce 6 listopada 2016 roku. Przy 
wypełnionym kościele w Jaworzu mogliśmy 
wysłuchać koncertu w wykonaniu Orkiestry 
Reprezentacyjnej Straży Granicznej oraz arty-
stów scen muzycznych Śląska.

W niedzielę, 12 marca 2017 przeżywaliśmy 
nabożeństwo dziękczynne z okazji 235 rocz-
nicy poświęcenia kamienia węgielnego pod 
budowę Domu Modlitwy w Jaworzu i erygo-
wanie naszej parafii. W czasie nabożeństwa 
śpiewał chór, występowały dzieci z krótkim 
programem, była także krótka prelekcja o hi-
storii naszej parafii. To wszystko było powią-
zane z jubileuszem Reformacji.

Parafia bardzo mocno zaangażowała się  
w Ewangelickie Dni Kościoła, które odbywa-
ły się w dniach od 15 do 18 czerwca. W tych 
dniach gościliśmy uczestników EDK z parafii 
z Nidzicy z ks. Rolandem Zagórą i z Radomia 
z pastorostwem Rutkowskimi. W sumie go-
ściło u nas ponad 70 osób, które zostały przy-
jęte w domach naszych parafian. Dla naszych 
gości zorganizowaliśmy spotkanie w sobotę 
17 czerwca w sali OSP w Jaworzu, w którym 
także uczestniczyli gospodarze, którzy naszych 
gości u siebie przyjmowali. Chór z Radomia 
w sobotę wystąpił z koncertem w kościele 
katolickim w Jaworzu. W niedzielę w czasie 
nabożeństwa w Jaworzu wspólnie dzięko-
waliśmy za jubileusz, ale też za wspólne spo-
tkanie, które mogło mieć miejsca w czasie 
EDK. Kazanie w czasie nabożeństwa wygło-
sił ks. radca Wojciech Rutkowski z Radomia.  
W czasie nabożeństwa śpiewał chór z Radomia  

i nasz chór kościelny. Po nabożeństwie odbył 
się piknik na Placu Kościelnym.

W Ewangelickie Dni Kościoła włączył się 
nasz chór uczestnicząc w happeningu i kon-
cercie w Wiśle 15 czerwca. Członkowie chó-
ru i zespołu Cantate uczestniczyli w próbach 
Wielkiego Chóru Reformacyjnego w Wiśle  
i Cieszynie i na nabożeństwie w Hali pod 
Dębowcem. Pragnę podkreślić także zaanga-
żowanie Urzędu Gminy w Jaworzu w orga-
nizację punktu gastronomicznego przed Halą 
pod Dębowcem w sobotę 17 czerwca. Serdecz-
nie dziękuję w tym miejscu wszystkim, którzy 
przyjmowali naszych gości z Nidzicy i Rado-
mia.

Bardzo intensywny w naszym przeżywa-
niu jubileuszu Reformacji i naszej parafii był 
tydzień poprzedzający pamiątkę poświęcenia 
kościoła w Jaworzu. We wtorek, 15 sierpnia 
na zboczu Wysokiego w Leśnym Kościele na 
Polanie odbyło się nabożeństwo z Sakramen-
tem Komunii Świętej. Kazanie wygłosił ks. 
proboszcz Władysław Wantulok, a śpiewem 
służył zespół Cantate. Dzięki możliwościom 
technicznym nabożeństwo po raz pierwszy 
odbyło się z towarzyszeniem organ. Uczestni-
czyło w nim ponad 190 osób.

W czwartek 17 sierpnia Polskie Towarzy-
stwo Ewangelickie Oddział w Jaworzu zor-
ganizowało wspólne wyjście do Muzeum 
Historycznego, znajdującego się na Zamku 
Sułkowskich w Bielsku-Białej. Zwiedzano 
dwie wystawy czasowe, przygotowane z oka-
zji 500 lat Reformacji: Pod znakiem RÓŻY nad 
Białą oraz Reformacja w Europie Środkowej 
i Wschodniej. Było to szczególne przeżycie, 
gdyż na wystawie tej znajdowało się także 
wiele eksponatów z parafii w Jaworzu.

W piątek, 18 sierpnia odbyła się po raz dru-
gi Kolacja dla Kobiet w Papuga Park Hotel. 
Spotkanie przygotowała i prowadziła p. Anna 
Wantulok. Temat: „Kamienie mozaiki. Rzecz  
o kilku kobietach”, przedstawiła p. dk. Alek-
sandra Błahut-Kowalczyk. Jedną z prezen-
towanych kobiet była Katarzyna von Bora 
Luter. Uczestnicy spotkania mogli obejrzeć 
film Redakcji Ekumenicznej TVP „Niezwykła 
Katarzyna”. Wspólny śpiew prowadził Zespół 
Cantate. W Kolacji wzięło udział 100 osób.

W sobotę, 19 sierpnia w sali sesyjnej Urzę-
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du Gminy Jaworze odbyła się uroczysta sesja 
Rady Gminy Jaworze z okazji Jubileuszu 235 
lat Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ja-
worzu. Uczestniczyli w niej proboszczowie ks. 
Władysław Wantulok i ks. Andrzej Krzykow-
ski, członkowie Rady Parafialnej oraz zapro-
szeni goście. Sesję prowadził przewodniczący 
Rady Gminy Jaworze p. Mieczysław Brzezicki. 
Podczas sesji członkowie PTEw oddz. w Jawo-
rzu oraz ks. Wantulok przybliżyli zebranym 
historię parafii. Krótki koncert zaprezentował 
Zespół Cantate

W niedzielę, 20 sierpnia odbyło się uroczy-
ste nabożeństwo jubileuszowe, które poprze-
dził poranek pieśni i muzyki. Słowem Bożym 
służył Prezes Synodu Kościoła ks. dr Adam 
Malina. Nabożeństwo ubogaciły: Orkiestra 
Diecezjalna Diecezji Cieszyńskiej pod dyr. p. 
Adama Pasternego, Chór pod dyr. p. Krystyny 
Gibiec oraz Zespół Cantate pod dyr. p. Mał-
gorzaty Penkali-Ogrodnik. Podczas nabożeń-
stwa zaprezentowany został odrestaurowany 
dzwon, ufundowany przez hrabiego Arnolda 
Saint Genois d’Anneaucourta dla Domu Mo-
dlitwy w Jaworzu w 1794 roku. Dzwon wisiał 
na wieży kościoła, ale był nieczynny. 

W trakcie nabożeństwa wręczono nagro-
dy dzieciom, które wzięły udział w konkur-
sie plastycznym z okazji Jubileuszu Kościoła  
w Jaworzu. Po raz pierwszy można było także 
obejrzeć fotomontaż przygotowany specjal-
nie na jubileusz, przedstawiający kontury ko-
ścioła wypełnione zdjęciami twarzy parafian 
(którzy takie zdjęcia przesłali). 

Okolicznościowe słowo do uczestników 
nabożeństwa skierował Wójt Gminy Jaworze 
p. dr Radosław Ostałkiewicz, przekazał tak-
że wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Ja-
worze p. Mieczysławem Brzezickim życzenia, 
kwiaty i pamiątkową tablicę z dedykacją. 

Po nabożeństwie, mimo deszczowej aury, 
odbył się piknik parafialny. Na Placu Kościel-
nym zagościł także Reformacyjny Wartburg, 
który wziął udział w rajdzie charytatywnym 
Złombol. Wartburg to nie tylko samochód, 
ale również zamek, na którym ks. dr Marcin 
Luter przetłumaczył Nowy Testament na ję-
zyk ojczysty.

Z inicjatywy Parafii w Jaworzu 30.10.2017,  
z okazji 500 lat Reformacji, odbyła się wspólna 

sesja Rad Gmin Jaworza i Jasienicy. Sesja od-
była się w Gminnym Ośrodku Kultury „Drze-
wiarz” w Jasienicy. 

W czasie sesji Rady Gmin podjęły uchwa-
łę związaną z Jubileuszem 500 lat Reformacji, 
czego wyrazem była rezolucja o posadzeniu 
pamiątkowych dębów przy kościołach ewan-
gelickich leżących na terenie gmin Jaworza  
i Jasienicy tj. w Jaworzu, Jasienicy, Międzyrze-
czu i Wieszczętach. Dęby przy w/w kościołach 
zostały posadzone 2 listopada.

Oprócz radnych obu gmin oraz przedsta-
wicieli wszystkich podległych urzędom gmin 
jednostek organizacyjnych, w sesji wzięły 
udział Rady Parafialne z Parafii w Jaworzu, 
Międzyrzeczu i Wieszczątach-Kowalach wraz 
ze swoimi duszpasterzami - ks. Władysławem 
Wantulokiem, ks. Andrzejem Krzykowskim, ks. 
Andrzejem Dyczkiem i ks. Piotrem Janikiem. 
Obecny był również emerytowany proboszcz 
parafii w Międzyrzeczu ks. Jan Lech Klima, któ-
ry przed laty dał wspaniałe świadectwo eku-
menizmu, udostępniając kościół w Międzyrze-
czu dla wspólnoty rzymsko-katolickiej, kiedy 
ich kościół w Międzyrzeczu spłonął. Odniósł 
się do tego w swoim przemówieniu wójt Gmi-
ny Jasienica, p. Janusz Pierzyna, podkreślając, 
że pamięć o takiej postawie jest wciąż żywa 
wśród mieszkańców.

Obecni byli proboszczowie parafii rzym-
sko-katolickich w Jasienicy ks. Leszek Łysień  
i w Jaworzu ks. Stanisław Filapek oraz dziekan 
dekanatu jasienickiego ks. Jan Froelich. Prelek-
cję na temat Reformacji i jej wpływu na życie 
społeczne wygłosił p. dr Łukasz Barański, pra-
cownik wydawnictwa „Augustana”.

Podziękowanie samorządom obu gmin za 
podjętą inicjatywę oraz wkład w organizację 
Ewangelickich Dni Kościoła w Hali pod „Dę-
bowcem” w imieniu Kościoła Ewangelickiego 
przekazał ks. bp dr Adrian Korczago. Zachęcił 
mieszkańców do tego, aby pamiątkowe dęby 
nie pozostały tylko pamiątkowymi, bo kiedyś 
zostały posadzone, ale aby przypominały i wy-
dawały świadectwo jedności i wspólnoty ta-
kiej, jaką można zaobserwować współcześnie.

Na zakończenie odbył się krótki koncert ze-
społu „Cantate” pod kier. P. Małgorzaty Pen-
kala-Ogrodnik, przeplatany wierszami p. Pio-
tra Michalika. 
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W ostatnim tygodniu października 2017  
z inicjatywy dk. Ewy Below uczniowie Szko-
ły Podstawowej nr 2 w Jaworzu poznawali 
historię XVII-wiecznej kontrreformacji. Na 
korytarzu szkolnym była zaprezentowana 
wystawa pt. „Leśne kościoły”.

Obchody jubileuszu Reformacji zakończył 
koncert zespołu TGD 5 listopada. Koncert od-
był się w wypełnionym po brzegi kościele  
w Jaworzu.

Dziękujemy Panu Bogu za to wszystko, 
co udało nam się zrealizować w tym wy-
jątkowym dla nas, ewangelików roku. Chcę  
w tym miejscu podziękować za wielkie zaan-
gażowanie wielu parafian w te przedsięwzięcia  
i za wsparcie finansowe Urzędu Gminy w Ja-
worzu dla przedsięwzięć związanych z jubile-
uszem 500 lat Reformacji.

- Dom Wypoczynkowo - Rekolekcyjny 
„Betania”

Wielotorowość prowadzonej działalności 
w Betanii powoduje, że sprawozdanie trzeba 
rozpatrywać w trzech różnych aspektach.

Jednym z aspektów działania i funkcjono-
wania domu były, jak w latach poprzednich, 
działania związane z religijnym charakterem 
domu. Ilość nabożeństw oraz ich częstotli-
wość została zachowana, jak również ilość 
cotygodniowych godzin biblijnych oraz regu-
larnie odbywające się spotkania w jedną nie-
dzielę miesięcznie po południu, prowadzone 
przez ks. Marka Uglorza, a liczba uczestników 
to około 30 osób. 

Prowadzenie godzin biblijnych, jak w la-
tach poprzednich przypadało Parafiom ze 
Starego Bielska i Jaworza. Ilość nabożeństw 
niedzielnych utrzymana była na poziomie  
z lat poprzednich, zarówno tych dla najmłod-
szych jak i dorosłych oraz nabożeństw ze Spo-
wiedzią i Komunią Świętą. Zachowane były 
również spotkania po nabożeństwach przy 
kawie i herbacie oraz tradycyjnym cieście. 
Ilość uczestników zarówno nabożeństw, jak  
i spotkań, jest zmienna czasami wynosi około 
100 osób.

Innym aspektem jest kierunek noclegowy, 
który w znacznym stopniu zależy od jakości 
oferowanych pokoi. Dzisiaj ludzie szukają 
noclegów w pokojach z łazienkami i telewi-

zorami, czego nie możemy im w 100 % za-
pewnić. Jednakże stosunek podaży do popy-
tu na rynku noclegów zmienił się drastycznie, 
gdyż w Bielsku i okolicach brakuje miejsc 
noclegowych. Dlatego też w minionym roku 
uzyskaliśmy większy obrót ze sprzedaży noc-
legów niż planowany. Zamiast planowanych 
150.000 zł uzyskaliśmy 157.562 zł. Jednakże 
noclegi opierają się głównie na stałych miesz-
kańcach domu i bez poważnych modernizacji 
nie uzyskamy w 2018 roku takiego wyniku.

Ostatnim kierunkiem działania domu jest 
sprzedaż posiłków, zarówno codziennych 
obiadów dla przychodzących z zewnątrz, jak 
i obsługa gastronomiczna gości przebywają-
cych na noclegach. „Betania” świadczy tak-
że usługi związane z cateringiem i organiza-
cją wszelkiego rodzaju imprez. Wymienić tu 
można chrzciny, konfirmacje czy komunie, 
urodziny, stypy.

Uzyskane dochody ze sprzedaży usług ga-
stronomicznych były w zeszłym roku niestety 
niższe niż planowane: łącznie plan: 165.000 zł 
wykonanie 145.335 zł.

Z bilansu zamknięcia końca roku widać, że 
Betania w 2017 roku przyniosła stratę w kwo-
cie:11.246 zł Modernizacja i remont domu oraz 
kaplicy jest niezbędnym elementem dającym 
możliwość powrotu do uzyskania zysków.

- Nabożeństwa
Nabożeństwo stoi w centrum życia reli-

gijnego naszego Kościoła. Odbywają się one  
w czterech punktach w parafii. W każdą nie-
dzielę w Jaworzu, w Jasienicy i w Świętoszów-
ce oraz co dwa tygodnie w „Betanii”. Nabo-
żeństwa w „Betanii” są odprawiane głównie 
przez księży spoza parafii. Tu trzeba podkreślić, 
że to nasza parafia dba o to, aby zaprosić księ-
dza na nabożeństwo do „Betanii”. Ustaleniem 
kaznodziejów zajmuje się ks. Andrzej Krzy-
kowski, któremu serdecznie za to dziękuję.  
W dalszym ciągu raz w miesiącu odbywały się 
niedzielne nabożeństwa wieczorne w Jaworzu 
i w Jasienicy. Nabożeństwa te odbywały się 
niezależnie od nabożeństw dopołudniowych. 
Frekwencja na tych nabożeństwach kształ-
tuje się między 10 a 50 uczestników. Nabo-
żeństwa te odprawiają proboszczowie parafii.  
W Parafii odbywają się nabożeństwa rodzin-
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ne, nabożeństwa według liturgii młodzieżo-
wej, w których realizując ideę powszechnego 
kapłaństwa zaangażowane się czynnie osoby 
świeckie, dzieci, młodzież i dorośli. Według 
statystyki przeciętnie w niedzielę w czterech 
punktach, gdzie prowadzone są nabożeństwa, 
uczestniczy 410 osób, co stanowi 16% parafian. 

Od paru lat nabożeństwa na płytkach CD 
są dostarczane do osób starszych. Nabożeń-
stwa z Jaworza można oglądać na stronie in-
ternetowej parafii www.parafiajaworze.pl. 
Bardzo serdecznie dziękuję ks. Andrzejowi 
Krzykowskiemu, który jest odpowiedzialny za 
nagrywanie płytek CD z nabożeństwem oraz 
p. Markowi Wantulokowi i firmie ESCOBB  
p. Marka Heinricha za umieszczanie nabożeństw 
na naszej stronie internetowej. Te wszystkie 
działania są prowadzone nieodpłatnie.

W parafii odbywają się nabożeństwa 
pasyjne, adwentowe, okolicznościowe. Nie-
stety obserwujemy, że liczba uczestników 
tych nabożeństw maleje.  

- Sprawy gospodarcze

W roku sprawozdawczym przygotowano 
projekt remontu naszego budynku admini-
stracyjnego w Jaworzu, który pomoże nam  
w przygotowaniach założeń remontowych 
tego obiektu. Efektem tej pracy jest pozwo-
lenie na budowę wydane zarówno przez kon-
serwatora zabytków, jak i Starostwo Powiato-
we. Dokumentacja remontu oraz pozwolenia 
na budowę są niezbędne dla uzyskania środ-
ków zewnętrznych, o które stara się parafia. 
Pragnę podziękować Pracowni Projektowej 
„Styl” p. Jerzego Kukli za przygotowanie do-
kumentacji umożliwiającej remont budynku 
„starej szkoły” w Jaworzu.

W marcu parafią złożyła w Ministerstwie 
Ochrony Środowiska i w Banku Ochrony Śro-
dowiska wniosek związany z termomoderni-
zacją naszych obiektów parafialnych. Wnio-
sek przeszedł kontrolę merytoryczną. Decyzje 
o ewentualnej dotacji powinny być znane  
w tym roku.

Chciałbym bardzo serdecznie podziękować 
wszystkim, którzy swoimi ofiarami wspierają 
działania parafii.

Niestety są w parafii osoby, które nie wpła-

ciły na rzecz parafii żadnej składki czy ofiary. 
Za rok 2017 - 349 osób nie opłaciło składki 
kościelnej. Nieopłacenie składki jest równo-
znaczne z pozbawieniem prawa wyborczego, 
zarówno czynnego jak i biernego, i zgodnie 
z decyzją Rady Parafialnej opłaty cmentarne 
dla takich osób liczone są razy trzy. Będziemy 
tych zasad bardzo rygorystycznie się trzymali 
w bieżącym roku. 

Kilka uwag dotyczących roku 2018

„Ja pragnącemu dam darmo ze źródła 
wody żywota” Objawienie św. Jana 21,6. 

Te słowa prowadzą nas jako hasło biblijne 
roku 2018.

Bóg chce nam dać „darmo” wody żywota. 
To oznacza, że na tym świecie, gdzie wszyst-
ko ma swoją cenę i nie ma nic za darmo, nie 
wszystko jest jednak na sprzedaż. Nie kupimy 
przyjaźni, wyobraźni, miłości i szacunku. Nie 
kupimy zbawienia, wiecznego życia. Wierzy-
my, że jesteśmy zbawieni darmo, z łaski przez 
wiarę. To zbawienie dokonało się w Jezusie 
Chrystusie w Jego męczeńskiej śmierci na 
krzyżu, w Jego cudownym zmartwychwsta-
niu. To wszystko zostało przypomniane świa-
tu przez reformację. Rok miniony, rok Jubi-
leuszu Reformacji bardzo mocno tę prawdę 
nam przypomniał. Nie zmarnujmy tego, co 
dane nam było w tym minionym roku prze-
żywać. Pamiętajmy, że ciągle potrzeba przy-
pominania o tym, co w życiu chrześcijanina 
jest najważniejsze. Tego potrzebujemy my, 
jak i świat, w którym żyjemy. Bóg stale przy-
chodzi do nas ze Swoją łaską zbawienia, na 
którą nikt, żaden człowiek sobie nie zasłużył. 
Daje nam tę łaskę zbawienia za darmo. On 
sam chce zmieniać nasze życie, chce tą łaską 
zmieniać naszą codzienność, chce zmieniać 
życie i relacje panujące w tym świecie.

Obyśmy wszyscy dochodzili i pili ze źródła 
wody żywej, którą Bóg nam daje w Jezusie 
Chrystusie. Oby słowa hasła biblijnego tego 
roku wypełniały się w naszym życiu parafial-
nym i osobistym.
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