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Od Redakcji
Rok jubileuszowy 100-lecia odzyskania niepodległości
przez naszą ojczyznę powoli
dobiega końca. Za nami liczne
wydarzenia, których kulminacja nastąpila w czwartym
kwartale. Koncerty, sympozja,
wykłady, wystawy oraz liczne publikacje miały podkreślić ważność tego, co stało się 100 lat
temu i pokazać wpływ na nasze życie. Również na gruncie kościelnym mieliśmy obfity
w wydarzenia okres. Centralnym wydarzeniem było dziękczynne nabożeństwo w Cieszynie ku upamiętnieniu włączenia diecezji cieszyńskiej do struktur kościoła ewangelickiego
w Polsce. Na gruncie parafialnym wydarzeniami podkreślającymi jubileusz był koncert Jeana
Claude’a Hauptmmana i Chóru Wyższobramskiego z Cieszyna oraz nabożeństwo 11 listopada, w czasie którego wszystkie organizacje,stowarzyszenia i licznie zgromadzeni mieszkańcy
dziękowali za wolną ojczyznę. Nabożeństwo
zorganizowały parafie ewangelicka i katolicka.
Zostały przeprowadzone w naszej parafii wybory nowej Rady Parafialnej i Komisji
Rewizyjnej. Ostatni dzień listopada wpisał
się w kalendarzu jako dzień pożegnania wieloletniego duszpasterza jaworzańskiej parafii
śp. ks. Ryszarda Janika.
Relacje z tych wydarzeń przedstawione są
w tym numerze informatora.
To już 92 raz gościmy w waszych domach.
Poza wspomnianymi wydarzeniami znajdą państwo stałe rubryki poruszające tematy z zakresu
sztuki, etyki, historii przyrody oraz propozycję
dobrej książki na zimowe wieczory.
Kazdy czytelnik znajdzie tu wiele tematów,
które go zaciekawią, a my ufamy, że i ten numer spotka się z życzliwym przyjęciem.
Przed nami okres świąteczno-noworoczny, który wypełnią spotkania w gronie różnych grup parafialnych, a przede wszystkim
w gronie najbliższej rodziny. I tak wkroczymy
w nowy rok.
Życzę wszystkim czytelnikom, aby ciepło
wigilijnego wieczoru wniknęło w wasze dusze
i promieniowało w całym 2019 roku.
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