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Letnie świętowanie
Lato w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej  

w Jaworzu to czas świętowania. To właśnie na 
ten okres roku przypadają pamiątki założenia 
kościołów i kaplic. Każdorazowo jest to oka-
zja przede wszystkim do wdzięczności Bogu za 
miejsca, w których jako parafialna społeczność 
możemy się gromadzić na nabożeństwach i in-
nych uroczystościach, ale także w codziennym 
parafialnym życiu. To również sposobność do 
wspomnienia naszych przodków, dzięki któ-
rym te miejsca powstały i zostały zachowane 
do dziś.

W niedzielę, 1 lipca 2018 r. 
obchodziliśmy 62 Pamiątkę 
Założenia Kaplicy w Świę-
toszówce. Podczas uroczystego 
nabożeństwa Słowem Bożym 
służył ks. Piotr Sztwiertnia  
z Goleszowa. Orkiestra Die-
cezjalna Diecezji Cieszyńskiej 
pod kierunkiem p. Michała 
Pasternego uświetniła nabo-
żeństwo muzyką, zaś śpie-

wem usłużył chór parafialny pod dyrekcją  
p. Krystyny Gibiec. Mimo niezbyt sprzyjającej 
aury wierni licznie uczestniczyli w tym świę-
cie. Dziękuję za przygotowanie kaplicy i oto-
czenia do nabożeństwa zaś Ośrodkowi Promo-
cji Gminy Jaworze za udzieloną pomoc.

W środę, 15 sierpnia 2018 tradycyjnie udali-
śmy się na nabożeństwo do Leśnego Kościoła 
na Polanie. Było to jubileuszowe 10 nabożeń-
stwo w tym miejscu. Z tej okazji został posta-
wiony drewniany, wykonany z modrzewia 
stół ołtarzowy i obok dwie ławy. Wykonała 
je firma Gomax z Jaworza, której właścicielem 
jest Ludwik Gogółka. Już 26 maja br. został za-
montowany przepiękny kuty ażurowy krzyż 
– wykonany i podarowany przez p. Romual-
da Sajdoka z Jasienicy, a poświęcony tegoż 

Pamiątki Założeń Kościolów 
i Kaplic
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dnia przez ks. Władysława Wantuloka. Cało-
ścią prac związanych ze stołem ołtarzowym  
i krzyżem kierował p. Mariusz Gola z Jasieni-
cy. Piękna pogoda sprawiła, że Leśny Kościół 
wypełnił liczny zbór, z różnych stron przybyło 

ponad 200 osób. Kazanie wygłosił ks. Andrzej 
Krzykowski. Tam, na Wysokim, w Kościele 
na Polanie dziękowaliśmy Bogu za dar wol-
ności, za to, że dziś możemy bez obawy wy-
znawać swoją wiarę. Śpiew poprowadził chór 
pod kierunkiem p. Krystyny Gibiec. Serdecz-
ne podziękowanie dla osób, które wykosiły  
i przygotowały to miejsce do nabożeństwa oraz  
p. Golonce z GOPR-u i p. Jackowi Pilchowi za 
wszelką pomoc.
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W niedzielę, 19 sierpnia przeżywaliśmy 
236 Pamiątkę Założenia Kościoła w Jaworzu.  
Ks. Władysław Wantulok przywitał wszyst-
kich słowami Psalmu 34,2 gdzie słyszy-
my: „Będę błogosławił Pana w każdym 
czasie, chwała Jego niech będzie zawsze 
na ustach moich”. Słowa Psalmisty wzy-
wają nas do uwielbienia, do oddania 
chwały Bogu za to, co dla nas czynił i co  
w dalszym ciągu 
czyni. 

Gościem uroczy-
stego nabożeństwa 
był zwierzchnik 
Diecezji Wrocław-
skiej, ks. bp Walde-
mar Pytel, proboszcz 
Parafii w Świdnicy, 
który wygłosił ka-
zanie. Nabożeństwo 
muzycznie uświet-
nili: Ewangelicki 
Chór Kościelny pod 
dyrekcją p. Krystyny Gibiec, Zespół Canta-
te pod kierunkiem p. Małgorzaty Penkali-O-
grodnik, która grała też na organach i Orkiestra 
Diecezjalna Diecezji Cieszyńskiej pod kierun-
kiem p. Michała Pasternego. W nabożeństwie 
wzięli udział także przedstawiciele władz sa-
morządowych z Wójtem Gminy Jaworze p. dr 
Radosławem Ostałkiewiczem i Przewodniczą-
cym Rady Gminy Jaworze p. Mieczysławem 
Brzezickim.

Po nabożeństwie odbył się Piknik Parafial-
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ny, na którym każdy mógł zjeść świąteczny bi-
gos czy zakupić kołacze z piekarni p. Mariana 
Mrowca. Mogliśmy także wysłuchać koncertu 
Orkiestry Diecezjalnej. Ochotnicza Straż Pożar-
na z Jaworza przygotowała dla najmłodszych 
tor przeszkód, na którym mali strażacy mo-
gli bawiąc się sprawdzić swoje umiejętności. 
Dziękujemy wszystkim, którzy przygotowali 
piknik, a szczególnie Urzędowi Gminy w Ja-
worzu i Ośrodkowi Promocji Gminy Jaworze 
za udzieloną pomoc.

Niedzielne uroczystości poprzedził koncert  
z okazji 236. Pamiątki Poświęcenia Kościoła 
w Jaworzu, który odbył się w sobotę 18 sierp-
nia br.  Wykonawcami byli p. Bartosz Patryk 
Rzyman – organy i p. Ilona Kalińska – flet. Po 
koncercie była możliwość nabycia nowej pły-
ty Bartosza Patryka Rzymana. Było to szcze-
gólne wydarzenie muzyczne, kulturalne, jak  
i religijne.

W niedzielę, 26 sierpnia 2018 świętowali-
śmy w Domu Rekolekcyjno-Wypoczynkowym  
„Betania” 106 rocznicę powstania tego domu  
i 59 rocznicę jego odzyskania po II wojnie 
światowej, które miało miejsce 27 sierpnia 1959 
roku. Słowem Bożym usłużył pochodzący z Ja-
worza ks. Marcin Pysz, proboszcz Parafii Ewan-
gelicko-Augsburskiej w Piszu na Mazurach. 
Oprawę muzyczną nabożeństwa zapewniła 

Pamiątka Założenia 
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Orkiestra Diecezjalna Diecezji Cieszyńskiej, 
tym razem pod kierunkiem p. Piotra Cholewi-
ka, oraz przy organach p. Małgorzata Penkala-
-Ogrodnik. Pieśnią służył chór parafialny pod 
dyrekcją p. Krystyny Gibiec. Podziękowanie 
dla pracowników Betanii za przygotowanie 
Domu i jego otoczenia do tej uroczystości oraz 
Urzędowi Gminy w Jaworzu i Ośrodkowi Pro-
mocji Gminy za pomoc. Mimo mocno pada-
jącego deszczu w nabożeństwie wzięła udział 
liczna grupa parafian i gości. Po nabożeństwie 
wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek.

W niedzielę, 16 września 2018 przeżywaliśmy 
127 rocznicę Poświęcenia Kościoła Zmartwych-
wstania Pańskiego w Jasienicy. W nabożeń-
stwie uczestniczyła grupa z naszej partnerskiej 

parafii z Bockhorn. Słowem Bożym służyła 
pani pastor Ute Ermeling z Bockhorn. Z gru-
pą naszych gości przybył także burmistrz Boc-
khorn Andreas Meinen z żoną, który przekazał 
słowa pozdrowienia. W nabożeństwie wzięli 
również udział Wójt Jaworza p. dr Radosław 
Ostałkiewicz, pani wicewójt Anna Skotnicka-
-Nęcka, przewodniczący Rady Gminy w Ja-
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worzu p. Mieczysław Brzezicki oraz przewod-
niczący Rady Gminy Jasienica p. Jan Batelt. 
Podczas uroczystości zaśpiewał Chór Kościelny 
pod dyrekcją p. Krystyny Gibiec oraz Zespół 
Cantate pod kierunkiem p. Małgorzaty Penka-
li-Ogrodnik. Dziękuję za przygo-
towanie kościoła i otoczenia do 
tego świątecznego nabożeństwa. 
Za wypożyczenie ławek dziękuję 
Gminie Jasienica.

Ks. Władysław Wantulok


