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W trosce o Dom Boży

Pierwsze spotkanie 
nowej Rady Parafialnej
Zgodnie z Regulaminem Parafialnym Ko-

ścioła Ewangelicko-Augsburskiego w RP  
Rada Parafialna na pierwszym posiedzeniu  
w dniu 26 listopada 2018r odbywającym się 
pod przewodnictwem proboszcza parafii, wy-
brała w głosowaniu tajnym Prezydium Rady 
w składzie:

Prezes  ks. Władysław Wantulok
Wiceprezes Ryszard  Milli
Sekretarz  Jolanta  Szczugiel
Skarbnik  Lidia Kliber
W skład Prezydium wchodzi również pro-

boszcz pomocniczy – ks. Andrzej Krzykowski.
Świeckiemu Wiceprezesowi Rady Parafial-

nej przysługuje zwyczajowy tytuł kuratora.
Ponadto na tym pierwszym spotkaniu po-

wołano następujące komisje:
komisję finansowo-gospodarczą,
komisję cmentarną,
komisję do pracy z dziećmi i młodzieżą,
komisję diakonijną,
komisję medialną,
komisję do spraw współpracy z zagranicą,
komisję do spraw DRW „Betania”.

Przyjmując w dniu 26.11.2018r. tę zaszczyt-
ną i odpowiedzialną funkcję Kuratora naszej 
parafii, wiem, że tylko z Bożą pomocą mogę 
ją należycie wypełniać, jak też przy wsparciu 
całej nowej Rady Parafialnej, bo jak  ks. bi-
skup, wprowadzając nas w urząd, powiedział, 
mamy stanowić jedną drużynę, która będzie 
pracować  na rzecz dobra naszej parafii.

I tego chciałbym sobie i całej nowej radzie 
życzyć: by to zgranie w działaniu się udało, by 
dane nam było zawsze  z oddaniem i zaan-
gażowaniem przykładać swe ręce, serce i ca-
łego swego ducha w powierzoną nam służbę. 
Służbę, która zawsze wymagać będzie od nas 
dbałości o nasze kościoły, budynki parafialne, 
cmentarze. Ale są także i ludzie, nasi parafia-
nie, których nie tylko reprezentujemy, ale je-

steśmy ich cząstką, złączeni w jedności wspól-
nie przeżywanej wiary pośród świąt i różnych 
uroczystości, a czasami w dzieleniu razem zwy-
kłej, szarej codzienności.  Chciejmy ich dostrze-
gać, wsłuchiwać się w ich głosy, a przy tym 
pomagać i widzieć swój Kościół i widzieć jego 
potrzeby.

Życzę wszystkim, abyśmy idąc przez życie, 
gdzie już każdy z nas pochłonięty jest różnymi 
swoimi sprawami, zadaniami, potrafili znaj-
dować także czas dla swego Kościoła i zawsze 
z godnością nieśli przed sobą sztandar swej 
wiary, świadcząc o naszej przynależności. Ży-
czę także, by w tej służbie i działaniu ku przy-
szłości nie utracić gdzieś po drodze refleksji pa-
trzenia w przeszłość, gdzie Ojcowie nasi i całe 
rzesze przeszłych pokoleń tak pieczołowicie 
nieśli swą wiarę w sercach i dbali o godne jej 
przeżywanie w majestacie Sieni Pańskich. Ku 
temu niech wspiera nas Pan, wypełniając na-
sze serca mocą wiary, nadziei i miłości.

Nowa rada na pierwszym swym posie-
dzeniu rozpatrzyła prośbę, jaka wpłynęła od 
Rady Parafialnej Parafii Ewangelickiej w Ni-
dzicy, na czele której stoi proboszcz  ks. Ro-
nald Zagóra, ongiś pełniący służbę wikariusza  
w Jaworzu. Prośba dotyczyła udzielenia pomo-
cy finansowej  parafii, którą przerosły koszty 
przeprowadzonych remontów. Rada przychy-
liła się do tej prośby i podjęła jednogłośnie 
uchwałę o obdarowaniu tej zaprzyjaźnionej 
z nami parafii kwotą 2000 zł. Myślę, że ten 
gest rady, na progu nowej kadencji, świad-
czy o jej duchowej dojrzałości i poczuciu więzi  
z diasporą naszego Kościoła. Każde dobro, któ-
rym umiemy się dzielić z innymi, z pewnością 
zawsze do nas powróci, z jeszcze większą mocą 
i wdzięcznością. Albert Szweitzer pisał: „We-
wnętrzna radość, gdy zrobiliśmy coś dobrego, 
kiedy byliśmy potrzebni i nieśliśmy pomoc – 
jest potrawą, której potrzebuje dusza.”

W ostatnich dniach listopada parafia na-
sza złożyła wniosek o dotację do funduszu 
Kościelnego przy Ministerstwie Spraw We-
wnętrznych na remont elewacji budynku pa-
rafialnego „Starej Szkoły” w Jaworzu. Jest to 
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fundusz, który ma na celu konserwacje i re-
monty obiektów sakralnych i kościelnych  
o wartości zabytkowej kościołów i związków 
wyznaniowych w całym kraju.

Drodzy parafianie, przy różnych okazjach 
będziemy chcieli także o pomoc finansową od-
woływać się i do Waszych serc, byście poczu-
li się współodpowiedzialni za swoje kościoły  
i budynki parafialne. To jest nasze odziedziczo-
ne po przodkach wspólne dobro, o które win-
niśmy dbać, by kolejne pokolenia mogły god-
nie i pięknie przeżywać swą wiarę.

TROCHĘ O SOBIE
Jestem rodowitym jaworzaninem. Mam 

66 lat, żonę, trzy córki i czworo wnucząt. Wy-
kształcenie średnie techniczne. Od roku na 
emeryturze.

Praca zawodowa: 8 lat w bielskiej „BEFA-
MIE”, a następnie 32 lata w Fabryce Mebli 
Giętych w Jasienicy na różnych stanowiskach, 
w tym ostatnie 10 lat na stanowisku kierow-
nika magazynu. Do 24 roku życia mieszkałem 
w najbliższym sąsiedztwie naszego kościoła 
w Jaworzu ( Plac Kościelny 24 ) w rodzinnym 
domu tzw Szlauerówki. Stąd więła się już od 
najmłodszych lat szczególna więź łącząca mnie 
z życiem Parafii Ewangelickiej w Jaworzu. Po 
konfirmacji w 1966r. wstąpiłem w szeregi koła 
młodzieży pokonfirmacyjnej, której byłem 
członkiem do 8  maja 1976r., dnia, w którym 
się ożeniłem. Już w szeregach tejże młodzieży  
w latach 1970 -76 pełniłem funkcję prezesa. 
Młodzież w tym czasie bardzo licznie uczęszcza-
ła na zebrania, a to za sprawą ks. Jana Szklorza, 
który pełniąc funkcję wikariusza naszej parafii, 
sprawował pieczę nad młodzieżą. Był to czas, 
w którym poprzez moje bliskie relacje z otwar-
tym zawsze dla młodych domem pastorskim 
Haliny i Jana Szklorz, najbardziej ukształto-
wana została moja wiara i ta świadomość, by  
w swoim życiu iść w bliskości Pana. Będąc 
jeszcze w młodzieży, w 1972 r. wstąpiłem  
w szeregi Ewangelickiego Chóru Kościelnego, 
gdzie jestem do dziś. W latach 1994 - 2016 peł-
niąc funkcję prezesa chóru przez 22 lata, dane 
było mi znowu zdobywać kolejne doświad-
czenia wiary, współpracując bliżej z opiekuna-
mi chóru. Najpierw z śp. ks. radcą Ryszardem 
Janikiem, a później ks. Władysławem Wantu-

lokiem. Obecnie jestem także członkiem Syno-
du Diecezji Cieszyńskiej. W życiu prywatnym 
jestem także rolnikiem. Poza kościołem spo-
łecznie udzielam się także w Kółku Rolniczym  
w Jaworzu, pełniąc tam od 2  lat funkcję prezesa.

Mam nadzieję, że ta różnorodność pracy  
i doświadczeń minionego dla mnie pół wieku, 
zawsze w bliskości swego Kościoła, w bliskości 
ludzi w służbie dla Niego - doda mi pewności 
siebie i wzmocni w realizacji tego nowego wy-
zwania w służbie dla naszej parafii w Jaworzu.

Podziękowanie
U progu nowej kadencji chciałem bardzo 

serdecznie podziękować mojemu poprzedni-
kowi, Panu Januszowi Cienciale, pełniącemu 
funkcję kuratora  minionej kadencji, za służ-
bę w naszej parafii, poświęcany czas, zapał  
i umiejętności. Za wszystko, co zostało wyko-
nane, ale też za szereg spraw, pod które został 
przygotowany grunt do dalszej realizacji.

Życzenia Świąteczne
Niechaj nadchodzące święta, a pośród nich 

przeżywanie na nowo przychodzącego na 
świat Chrystusa będą pełne radości, miłości  
i pokoju, a Wasze serca wypełniać się będą 
ową niebiańską mocą, która poprowadzi Was 
dalej przez nieznany życia szlak. I niechaj po-
śród tych nowych dróg zawsze prowadzi Was 
Pan – w zdrowiu, siłach, błogosławiąc każdy 
kolejny dzień. A poeta powiada:
„O wróć nam Panie 
 trochę prostoty takiej pastuszej,
I daj nam Panie 
 taką przejrzystą, niewinną duszę!
I daj nam Panie 
 Mędrców spojrzenie pełne pokory
Byśmy Cię mogli dzisiaj
  już dostrzec, ściszywszy telewizory...
Byś nie odchodził 
 od drzwi serc naszych, o Synu Boży,
Lecz niech je każdy 
 dzisiaj na oścież  -Tobie otworzy.”

 

w imieniu Rady Parafialnej
Kurator Parafii 

Ryszard Milli


