
29

Z życia i wiary

Informator Parafialny nr 91www.parafiajaworze.pl

Partnerstwo
Partnerska wizyta gości 
z Bockhorn w Jaworzu

To już 11 rok współpracy i partnerstwa Pa-
rafii Ewangelicko-Augsburskiej z Jaworza  
z Parafią Ewangelicko-Luterańską z Bockhorn 
w Dolnej Saksonii, leżącej między miastem 
Oldenburg a portem Wilhelmshafen. Chociaż 
partnerstwo nie rozciągnęło się jeszcze formal-
nie na współpracę gmin administracyjnych, to 
tym razem gospodarzami spotkania była nie 
tylko nasza parafia, ale także Wójt Gminy Ja-
worze. W tym roku zdecydowało się przyje-
chać do nas 40 osób, w większości seniorów, 
dla których poznanie naszych terenów stano-
wiło istotną atrakcję. 

Przyjazd w dniu 14 września opóźnił się  
o kilka godzin, ponieważ w piątek po połu-
dniu na naszych trasach komunikacyjnych pa-
nuje wzmożony ruch, powstają korki, doszło 
również do kilku wypadków na trasie między 

Wrocławiem a Katowicami. Goście zarezerwo-
wany mieli nocleg w Park – Hotel „Papuga”. Po 
zakwaterowaniu  zaproszeni zostali do domu 
„Pod Harendą” w Jaworzu. Tam po oficjalnych 
powitaniach zjedli kolację, wysłuchali koncer-
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tu Ewangelickiego Chóru Kościelnego z Jawo-
rza i obejrzeli film o Jaworzu. Burmistrz Gmi-
ny Bockhorn – Andreas Mainen, pani pastor 
Ute Emerling i kurator parafii i Stefen Brunken 
przekazali gospodarzom żywe drzewko jabło-
ni z owocami jako symbol dobrze rozwijającej 
się współpracy, ksiądz Władysław Wantulok 
otrzymał dla parafii obraz a dla wójta Radosła-
wa Ostałkiewicza przeznaczono kosz z fryzyj-
skimi smakołykami.

Sobota, 15 września, przeznaczona była  
w części na przejażdżkę po naszych pięknych 
Beskidach. Do południa goście zwiedzili inte-
raktywne Muzeum w Browarze Żywieckim, 
gdzie wśród innych ciekawostek dowiedzie-
li się, że Niemcy (na głowę mieszkańca) wy-
pijają rocznie tylko 5 litrów piwa więcej niż 
Polacy. Liderami są Czesi. Po degustacji piwa 
przy pięknej słonecznej pogodzie przejecha-
li autokarem przez Szczyrk, Salmopol, Biały 
Krzyż do Wisły Malinki. Tu mieli okazję po-
dziwiać i z góry i z dołu Skocznię Narciarską 
im. Adama Małysza, która dla ludzi z terenów 
nizinnych Niemiec była niewątpliwie atrak-
cją. Popołudnie spędzili w Jaworzu ,najpierw 
w amfiteatrze na degustacji potraw Święta 
„Pieczonego ziemniaka” organizowanego przez 
Stowarzyszenie „Nasze Jaworze” i Koło Go-
spodyń Wiejskich. Następnie zwiedzili nowo 
wybudowaną halę gimnastyczną przy Szko-
le Podstawowej Nr 2 oraz Muzeum Fauny  
i Flory. Wieczór przeznaczony był na kontak-
ty międzyparafialne. W kościele w Jaworzu 
wysłuchali historii kościoła, w sali parafial-
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nej obejrzeli zdjęcia ilustrujące historię para-
fii i obchody 500- lecia Reformacji. Wspólnie  
z członkami naszej rady parafialnej dyskuto-
wali o aktualnych problemach, które rozwią-
zywać muszą obie wspólnoty.

Niedziela była świętem ewangelickim filia-
łu w Jasienicy. W uroczystym nabożeństwie  
z okazji 127 rocznicy powstania kaplicy i kościo-
ła ewangelickiego udział wzięli licznie zgroma-
dzeni wierni, goście z Bockhorn, Ewangelicki 

Chór Kościelny,  Zespół CANTATE i władze ad-
ministracyjne gminy Jaworze. Kazanie wygło-
siła pastor Ute Ermerling a pozdrowienia od 
mieszkańców swojej gminy wszystkim uczest-
nikom przekazał burmistrz Andreas Mainen. 

Naszych gości zaskoczyła pozytywnie duża 
liczba uczestników nabożeństwa, co w nie-
mieckich parafiach jest ewenementem, zaś 

naszych uczestników treść i przekaz kazania  
o żywych kamieniach,  z których zbudowa-
ne są nasze parafie. Po obiedzie i serdecznych 
pożegnaniach goście z Bockhorn odjechali  
w swoje strony.

W imieniu parafii przekazuję serdeczne 

podziękowania instytucjom i osobom, któ-
re przyczyniły się do sprawnego zorganizo-
wania i przyjęcia naszych gości : Gminie Ja-
worze i Ośrodkowi Promocji Gminy Jaworze  
z Wójtem drem Radosławem Ostałkiewi-

czem i Leszkiem Baronem, pani Małgo-
rzacie Penkala-Ogrodnik, pani Annie Wi-
śniewskiej, panu Ryszardowi Stanclikowi i 
Leopoldowi Kłodzie. Dziękujemy również Sto-
warzyszeniu „Nasze Jaworze” i panu Zygmun-
towi Podkówce oraz Kołu Gospodyń Wiejskich  
i pani Danucie Mynarskiej.

Za rok następne odwiedziny, 
tym razem jaworzanie zaprosze-
ni zostali do Bockhorn.

Leopold Kłoda


