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Przyłożyć rękę
Każdy z nas może ulec pokusie rezygnacji: zasłonić twarz i narzekać, że życie parafialne powoli
umiera. Każdy z nas może też coś zaryzykować:
rozpostrzeć swe ręce i ująć za ręce innych. Taki jest
właśnie duch, który ożywia.
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Od redakcji
Skończył się okres wakacyjny, który jak zawsze obfitował w uroczystości związane
z pamiątkami poświeceń kościołów. W pierwszą niedzielę
lipca dziękowaliśmy za kaplicę
w Świętoszówce, w sierpniu za
kościół w Jaworzu i kaplicę w „Betanii”, a we
wrześniu za kościół w Jasienicy. Uroczystości te
zgromadziły więcej uczestników niż w zwykłe
niedziele, co cieszy, a zarazem smuci, że taka frekwencja jest tylko raz w roku. W lipcu dzieci mogły spędzić tydzień na organizowanej od wielu
lat półkolonii w dwóch miejscach -   Jaworzu
i Jasienicy. W amfiteatrze odbył się Koncert Chórów Ziemi Cieszyńskiej, który stał się wydarzeniem o charakterze międzynarodowym. PTEw
i Koło Pań miało swoje wycieczki. Gościliśmy
we wrześniu 40-osobową grupę z partnerskiej
parafii w Bockhorn, która przyjechała na pamiątkę poświęcenia kościoła w Jasienicy.
Relacje z   tych wszystkich wydarzeń znajdą państwo w tym numerze Informatora. Poza
tym nie zabrakło stałych rubryk poruszających
tematy z zakresu sztuki, etyki, psychologii, historii, przyrody, ekologii oraz propozycji dobrej
książki na jesienne wieczory.
Przed nami wydarzenia, które zdominowane
będą jubileuszem 100-lecia odzyskania niepodległości. Odbywać się będą koncerty w naszej
parafii oraz sąsiednich, 28 października w Cieszynie, centralne nabożeństwo z okazji przyłączenia się Senioratu Śląskiego do Kościoła
w Polsce (wcześniej Seniorat należał do Konsystorza w Wiedniu). Święto Reformacji 31 października przypomni ubiegłoroczne wezwanie,
skierowane do każdego ewangelika, do aktywnego uczestnictwa w życiu Kościoła jako świadectwa żywej wiary. 11 listopada w naszym
kościele w Jaworzu odbędzie się ekumeniczne
dziękczynne nabożeństwo za odzyskanie niepodległości przez Polskę. Z kolei dni grudniowe
wypełnią spotkania adwentowe.
Kolejny numer naszej gazety trafił do waszych domów. Zawiera on kilkadziesiąt artykułów o różnej tematyce. Każdy czytelnik
znajdzie w nim wiele tematów, które go zaciekawią. Ufam, że i to wydanie spotka się
z życzliwym przyjęciem.
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