Z życia i wiary

Z karty żałobnej

śp. ks. radca Ryszard Janik
1930 - 2018

30 listopada 2018 roku duchowieństwo
kościoła ewangelickiego w Polsce, parafia
w Jaworzu i rodzina, pożegnała śp. ks. radcę
Ryszarda Janika, który zmarł 27.11.2018 roku
w Jaworzu w wieku 88 lat.
Ks. Ryszard Janik urodził się 7 stycznia
1930 roku w Cieszynie jako syn Józefa i Marii
z domu Miech. Od najmłodszych lat angażował się w służbę w swojej rodzinnej parafii od szóstego roku życia nosił krzyż podczas uroczystości pogrzebowych, a mając kilkanaście lat
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służył jako dzwonnik w kościele Jezusowym.
Śpiewał także w chórze parafialnym.
W Cieszynie ukończył Liceum Administracyjno-Handlowe. W 1951 roku rozpoczął studia
na Wydziale Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego, które kontynuował na
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Studia ukończył w 1956 roku z tytułem
magistra teologii.
Ordynowany 8 kwietnia 1956 roku w kościele ewangelickim w Jaworzu przez bpa
Karola Kotulę w asyście ks. seniora Oskara Michejdy i ks. seniora Edmunda Friszke.
Z dniem ordynacji został skierowany jako wikariusz do parafii w Olsztynie na Mazurach,
a 15 grudnia został przeniesiony do Jaworza,
gdzie był wikariuszem u boku ks. Jana Lasoty.
Po przejściu ks. Jana Lasoty w stan spoczynku, w 1960 roku, ks. Ryszard Janik został
wybrany proboszczem Parafii EwangelickoAugsburskiej w Jaworzu i pozostawał nim nieprzerwanie do roku 1995.
Przez 34 lata służył w zarządzie Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa, jako jej wiceprzewodniczący (1962 - 1980) i prezes (1980 - 1996).
Członek Polskiego Oddziału Światowej Federacji Luterańskiej w latach 1972-1997. Pracował także w Komisji mieszanej: Polska Rada
Ekumeniczna - komisja ekumeniczna Episkopatu Kościoła Rzymskokatolickiego. Członek
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stun w latach 1975-1981. Był rzecznikiem dyscyplinarnym duchownych (1965).
Członek Synodu Kościoła w latach 19721990 oraz radca Konsystorza przez pięć kadencji (1965-1990).
Ksiądz Ryszard Janik był cenionym mówcą.
W swoich kazaniach zachęcał do pogłębiania
wiary i życia w świętości zgodnie ze Słowem
Bożym. Publikował wiele artykułów oraz
kazań na łamach „Zwiastuna” i „Kalendarza
Ewangelickiego”. Wydał postyllę do tekstów
Starego Testamentu: „Daj, bym głos Twój słyszał”. Napisał historię parafii w Jaworzu zatytułowaną: „Z kart przeszłości luterańskiego
zboru w Jaworzu – od reformacji XVI w po
współczesność”.
Został uhonorowany licznymi odznaczeniami i wyróżnieniami: Złotym Krzyżem Zasługi,
medalem „Zasłużony dla Rozwoju Jaworza”,
wyróżnieniem „Za całokształt działalności
twórczej przy poszukiwaniu pisanych śladów
naszej przeszłości”, Laurem Srebrnej Cieszynianki, pamiątkowym medalem Sandhausen
(Niemcy) „Za wkład w partnerstwo i przyczynek dla Wspólnego Domu Europy”, Nagrodą
im. ks. Leopolda Otto za współdziałanie na
rzecz pojednania między narodami.
Pozostawił żonę Rutę, z którą przeżył w małżeństwie 62 lata oraz córkę Lidię i syna Piotra,
proboszcza parafii Wieszczęta-Kowale.
Źródło: bik.luteranie.pl

Zgodnie z wolą śp. ks. radcy Ryszarda Janika, który stosownie wcześniej przekazał ją
bp Adrianowi Korczago, co do porządku ceremonii pogrzebowej, oraz z życzeniem rodziny,
po zakończonym nabożeństwie żałobnym, do
Cieszyna na tamtejszy cmentarz ewangelicki
udała się tylko najbliższa rodzina i biskup diecezji.
Dla duchowieństwa, władz samorządowych i specjalnych gości, Parafia przygotowała poczęstunek w sali OSP
w Jaworzu. Na początku
spotkania nowo wybrany
kurator Parafii, pan Ryszard Milli odczytał napisany przez siebie wiersz
jako wyraz wdzięczności
i podziekowania całego
pokolenia parafian, którzy
mieli możliwośc współpracować z ks. Ryszardem
Janikiem.
Na pożegnanie śp. ks. radcy Ryszarda Janika

Łzą dziś pamięci
Łzą dziś pamięci wraz tu żegnamy
Wielkiego duchem Pasterza nam,
W cichości i smutku serca splatamy,
Odchodzisz od nas do Niebios bram.
Łzą dziś pamięci Ci hołd składamy
Za życie i służbę w parafii tej,
Na kartach historii obraz mamy
Jak wielki dorobek był pracy Twej.
Łzą dziś pamięci chcemy Ci dziękować,
Za rzesze ludu co w wierze ostały,
Za ongiś Twe Słowa by nas budować,
Wiele chwil doznań, gdzie serca wzrastały.
Ta łza pamięci też w pieśniach zostanie
Boś Ty swym sercem w jej tony wrósł,
Chórowa pieśń i jego dziś śpiewanie,
Chórowego Taty miano, będzie w górę niósł.
Ta łza pamięci przesłanie też budzi,
Dla jaworzańskiej parafii ku przyszłości dni,
By nie wygasło wytrwanie, żar wiary u ludzi,
Boś godzien tego Boże, zawsze wielkiej czci.
Kurator Ewangelickiej Parafii
w Jaworzu
Ryszard Milli
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