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Od redakcji

Okres świąt Bożego Naro-
dzenia, zmiany roku i szybkie 
wkroczenie w życiu liturgicz-
nym w czas pasyjnej refleksji 
cechuje niezwykła dynamika. 
Ten czas wypełniony jest wie-
loma wydarzeniami, których 
relacje można przeczytać w tym numerze infor-
matora.

Rok 2018 w naszym kreju przebiegać będzie 
pod znakiem obchodów setnej rocznicy odzyska-
nia niepodległości. Jako Kościół chcemy rów-
nież zaakcentować fakt, że w dążeniu do nie-
podległości, a później jej umacnianiu w okresie 
międzywojennym czynny udział mieli ewange-
licy. Będzie to zadanie niezwykle trudne w sy-
tuacji, kiedy niektóre środowiska w tym kraju 
próbują zawłaszczyć sobie monopol na praw-
dziwy patriotyzm i polskość. Dlatego podobnie 
jak w ubiegłym roku przy obchodach jubileuszu 
500 lat Reformacji potrzebna była mobilizacja 
wszystkich ewangelickich środowisk, tak w tym 
roku również potrzeba będzie wysiłku i zaanga-
żowania, abyśmy zostali dostrzeżeni jako spo-
łeczność od wieków wkładająca ogromny wysi-
łek w budowę Polski wolnej i niepodległej.

Na gruncie kościelnym naszej diecezji ten rok 
związany będzie z setną rocznicą przyłączenia się 
senioratu śląskiego (naszej diecezji) do konsysto-
rza w Warszawie. Nasza parafia przygotowała  
z tej okazji kalendarz parafialny poświęcony 
temu wydarzeniu. W gablotach umieszczonych 
w sali parafialnej to wydarzenie zostało zapre-
zentowane. Najważniejszym wydarzeniem tych 
obchodów będzie uroczyste nabożeństwo 28 paź-
dziernika w kościele Jezusowym w Cieszynie.

Kolejny numer naszego informatora zawiera 
relacje z wydarzeń ostatnich miesięcy, jakie mia-
ły miejsce w życiu naszej parafii. Znajdą państwo 
kolejny artykuł ks. prof. M. Uglorza, w którym 
wprowadzi nas w zagadnienia myśli Reforma-
tora o pokucie i spowiedzi, oraz studium biblijne 
dotyczące potomków Noego. Poza tym są arty-
kuły dotyczące etyki, psychologii i zdrowia.

Ufam, że i to wydanie naszego informatora 
poprzez różnorodność tematów spotka się z życz-
liwym przyjęciem.

ks. Andrzej Krzykowski

Wszystkim czytelnikom radości 
ze zmartwychwstania Pańskiego 
i uczestniczenia w Jego zwycięstwie 

życzy redakcja 
„Z życia i wiary”

Jezus Chrystus zmartwychwstał!
Żyje i króluje.

Pokonał śmierć i moce piekieł.


