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złożone na Zgromadzeniu Parafialnym w Ja-
worzu w IV Niedzielę przed Postem 10 lute-
go 2019 roku przez ks. proboszcza Władysława 
Wantuloka

Hasło roku 2018: „Ja pragnącemu dam dar-
mo ze źródła wody żywota” 

Objawienie św. Jana 21,6

Rok 2018 przeszedł do historii. Pozostanie 
on w naszej pamięci jako rok, w którym po-
żegnaliśmy długoletniego proboszcza naszej 
parafii ks. radcę Ryszarda Janika. Ksiądz radca 
był związany z Jaworzem od 1956 roku, kiedy 
to został skierowany do Jaworza jako wika-
riusz naszej parafii, a od 1960 roku był jej pro-
boszczem. Z Jaworzem był związany 62 lata. 
Pogrzeb księdza radcy odbył się 30 listopada  
w kościele w Jaworzu. Ksiądz radca wedle 
swojego życzenia został pochowany na cmen-
tarzu w Cieszynie. Pisząc to sprawozdanie, 
postanowiłem rozpocząć je właśnie od wspo-
mnienia naszego długoletniego duszpasterza, 
który miał wielki wpływ na życie naszej pa-
rafii. Jesteśmy wszyscy wdzięczni Panu Bogu 
za służbę, którą ksiądz radca wypełniał wśród 
nas. Część historii naszej parafii związanej ze 
służbą ks. radcy Ryszarda Janika dobiegła 
swojego końca.

Rok 2018 to także jubileusz 100-lecia odzy-
skania niepodległości przez Polskę i 100 roczni-
ca przyłączenia Senioratu Śląskiego do Kościo-
ła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Ten 
jubileusz także w naszym życiu parafialnym 
był obecny i akcentowany. O tym piszę w dal-
szej części mojego sprawozdania.

Rok 2018 to również wybory nowej Rady 
Parafialnej, która od 25 listopada rozpoczęła 
swoją pięcioletnią kadencję. To wydarzenie 
także będzie rozwinięte w moim sprawozda-
niu

„Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody 
żywota” Objawienie św. Jana 21,6. Te słowa 
prowadziły nas jako hasło biblijne roku 2018. 
To hasło było aktualne i ważne w tym minio-

nym roku, jest aktualne także i dziś i będzie 
aktualne w przyszłości. Czasem wydaje się, że 
wszystko na tym świecie ma swoją cenę, że 
wszystko można kupić. Tak jednak nie jest. 
Nie kupimy przyjaźni, wyobraźni, miłości  
i szacunku. Nie kupimy zbawienia, wiecznego 
życia. Wierzymy, że jesteśmy zbawieni dar-
mo, z łaski przez wiarę. Zbawienie dokonało 
się w Jezusie Chrystusie, w Jego męczeńskiej 
śmierci na krzyżu, w Jego cudownym zmar-
twychwstaniu. Niejeden raz w tym roku spra-
wozdawczym ta prawda Bożego Słowa była 
nam przypominana. Bóg stale przychodzi do 
nas ze Swoją łaską zbawienia, na którą nikt, 
żaden człowiek sobie nie zasłużył. Daje nam 
łaskę zbawienia za darmo. On sam chce zmie-
niać nasze życie, chce tą łaską zmieniać naszą 
codzienność, chce zmieniać życie i relacje pa-
nujące w tym świecie.

Obyśmy wszyscy przychodzili i pili ze źró-
dła wody żywej, którą Bóg nam daje w Jezusie 
Chrystusie. Oby te słowa hasła biblijnego mi-
nionego roku wypełniały się w naszym życiu 
parafialnym i osobistym.

STATYSTYKA PARAFIALNA ZA ROK 2018
Chrzty             30
Śluby ew. 4, mieszane 12          16
Pogrzeby            30
Konfirmowano            17
Wstąpienia              4
Wystąpienia             1
Komunikanci          3297
Wprowadziło się          51
Wyprowadziło się         20
Stan dusz na dzień 31.12.2018             2590
Płacących składki                1790
Liczba osób, które nie płacą składek           356
Dzieci w 4 punktach nauczania 
Szkółki Niedzielnej                  116
Dzieci w 6 punktach szkolnych 
i w 5 punktach przedszkolnych 
nauczania lekcji religii                  246
Młodzież szkół średnich uczęszczająca 
w 2 punktach katechetycznych 

Sprawozdanie 
z życia i działalności Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 

w Jaworzu w 2018 roku
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na lekcje religii            24
Średnia ofiarność           191,91 zł

Na terenie parafii działają:

- Nabożeństwa dla dzieci w Szkółkach 
Niedzielnych

Odbywają się w 4 punktach: w Jaworzu, Ja-
sienicy, Świętoszówce i Betanii. W roku spra-
wozdawczym uczestniczyło w nich łącznie 116 
dzieci. Szkółki odbywają się równolegle do 
nabożeństw, za wyjątkiem „Betanii”, gdzie 
szkółki odbywają się przed nabożeństwem.  
W Jaworzu dzieci uczestniczyły w liturgii po-
czątkowej w Kościele. 

Tematyka nabożeństw dla dzieci jest zgodna 
z perykopami niedzielnymi. Program opraco-
wywany jest przez Centrum Misji i Ewangeli-
zacji, zaś koordynacją nabożeństw szkółek nie-
dzielnych zajmuje się p. Anna Wantulok. 

Dzieci ze szkółki w Jasienicy wystąpiły 
parokrotnie w kościele Zmartwychwstania 
Pańskiego w czasie nabożeństw niedzielnych  
i świątecznych z programem przygotowanym 
przez p. pastorową Dorotę Krzykowską. 

Dzieci z Jaworza i Betanii włączyły się  
w nabożeństwo rodzinne w Niedzielę Palmo-
wą, w maju w Dzień Rodziny, w październiku 
w Święto Żniw. 

W Świętoszówce podczas nabożeństw ro-
dzinnych w Święta Wielkanocne, przed Świę-
tami Bożego Narodzenie i na koniec roku 
szkolnego dzieci ze szkółki przedstawiły pro-
gram przygotowany pod okiem p. Małgorzaty 
Cholewik i p. pastorowej Anny Wantulok.

Wszystkim prowadzącym szkółki niedziel-
ne składam serdeczne podziękowania.

W ramach pracy z dziećmi w lipcu 2018 
odbyły się półkolonie dla dzieci pod hasłem: 
„Wyprawa na Dziki Zachód”. Przez cały tydzień 
dzieci poznawały historie biblijne ze Stare-
go i Nowego Testamentu. Głównym organi-
zatorem półkolonii była w minionym roku 
p. Anna Wantulok. Obie grupy i z Jaworza,  
i z Jasienicy były bardzo rozśpiewane za spra-
wą dwóch młodzieżowych zespołów mu-
zycznych, które żywą, głośną muzyką pory-
wały wszystkich do wspólnego śpiewu. Dla 
dzieci zostały zorganizowane dwie wyciecz-
ki. Pierwsza z nich była do Muzeum Fauny  

i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu. Na 
drugą dzieci wraz z opiekunami pojechały do 
Westernowego Parku Rozrywki Twinpigs w 
Żorach, by tam, ucząc się i bawiąc, odkrywać 
Dziki Zachód. Jeden dzień obie grupy spędziły  
w Jasienicy, goszcząc państwa Annę i Krystia-
na Pawlik z Indiańskiej Wioski MATO w Twor-
kowie k. Raciborza, którzy zaprezentowali bo-
gatą kolekcję strojów i sprzętów indiańskich, 
opowiedzieli o życiu Indian Wielkich Równin 
Ameryki Północnej. Dzieci mogły skorzystać 
także z hali sportowej w Jasienicy, gdzie od-
były się mistrzostwa półkolonii. Przez cały ty-
dzień zajęcia dzieci odbywały się w Jaworzu 
i w Jasienicy pod okiem kadry pedagogicznej 
wspieranej przez wolontariuszy. Na zakończe-
nie półkolonii dzieci wystąpiły z programem 
na nabożeństwach w Jaworzu i w Jasienicy. 
Dziękujemy za wsparcie finansowe półkolonii, 
które otrzymaliśmy od Gminy Jaworze.

- Koło Młodzieży - 
Aktywność młodzieży w naszej parafii 

funkcjonuje na dwóch płaszczyznach. Grupa 
młodzieży uczęszczająca na lekcje religii or-
ganizowane w 2 punktach katechetycznych  
w Jasienicy i Jaworzu liczy 24 uczniów: 10  
w Jasienicy i 14 w Jaworzu. W 2018 roku odby-
ły się 62 lekcje w obu punktach.

Grupa młodzieży uczęszczająca na spotka-
nia młodzieży pokonfirmacyjnej liczy kilka 
osób. Spotkania odbywają się w Jasienicy. 
W minionym roku odbyło się ich 16. Tema-
tyka obejmuje sprawy związane ze składa-
niem świadectwa wiary w młodym wieku, jej 
umacnianiem oraz zagadnienia natury etycz-
no-moralnej. Były wieczory filmowe, na któ-
rych oglądano filmy wybrane przez młodzież. 
Poza tym odbyły się rekolekcje pasyjne dla 
uczniów szkół średnich i świąteczne spotkanie 
adwentowe młodzieży. 
W kwietniu zostało zorganizowane w Jawo-
rzu międzyparafialne spotkanie młodzieży,  
w którym uczestniczyła młodzież parafii z Bia-
łej, Bielska i Starego Bielska i gościnnie grupa 
z Krakowa. Są to comiesięczne spotkania, do 
których włączyła się nasza parafia. Kolejne ta-
kie spotkanie w Jaworzu odbyło się 5 stycznia 
2019 roku

Młodzież aktywnie włączyła się w pomoc 
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podczas półkolonii dla dzieci w lipcu w Jasie-
nicy i Jaworzu oraz w przygotowania Gwiazd-
ki Rodzinnej w Jasienicy. W minionym roku 
młodzież prowadziła nabożeństwo reforma-
cyjne z liturgią młodzieżową i 2 nabożeństwa 
rodzinne w Jasienicy wraz z zespołem „Młodzi 
Duchem” i nabożeństwo rodzinne w Jawo-
rzu przygotowane przez uczniów Gimnazjum  
w Jaworzu.

Uczniowie pod kierunkiem p. dk. Ewy 
Below przygotowali kiermasz adwentowy, 
z którego dochód został przeznaczony na ak-
cję charytatywną Pola Nadziei, która wspiera 
działalność hospicjum w Bielsku-Białej. 

Opiekunem Koła Młodzieży jest ks. Andrzej 
Krzykowski.

Realizowany był także projekt proboszcza 
parafii „Poznaj swoją Parafię”, który był reali-
zowany z grupą konfirmacyjną. Konfirmanci 
uczestniczyli w spotkaniach grup działających 
w parafii. Efektem tego projektu było zapo-
znanie konfirmantów z życiem parafialnym,  
z tym, co dzieje się w parafii oprócz nabożeń-
stwa w niedzielę. Projekt ten będzie kontynu-
owany także z tegoroczną grupą konfirmacyj-
ną.

- Zespół Cantate 
prowadzony przez p. Małgorzatę Penka-

lę-Ogrodnik działa od 1997 roku. Zespół liczy 
25 osób, w jego skład wchodzą członkowie  
z parafii w Jaworzu oraz 3 osoby z parafii  
w Starym Bielsku. 

W roku sprawozdawczym zespół odbył 42 
próby. Zespół występował w 2018 roku 21 razy. 
Zespół brał udział w uroczystym spotkaniu 
Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego od-
dział w Jaworzu, Akcji Katolickiej z Jaworza  
i władz samorządowych Gminy Jaworze, które 
odbyło się w grudniu 2018 roku w sali sesyj-
nej Urzędu Gminy w Jaworza „Pod Harendą”. 
Spotkanie to było poświęcone jubileuszowi 
100 rocznicy odzyskania niepodległości przez 
Polskę.
Na przełomie maja i czerwca członkowie ze-
społu byli na wycieczce w górach Izerskich oraz  
w Görlitz i Herrnhut.

W grudniu zespół koncertował na Adwen-
towym Kiermaszu Parafialnym w Chorzowie.
Ciekawym przeżyciem było również spotka-

nie, na które zaproszeni zostali konfirmanci, 
aby pokazać im jak wyglądają próby zespołu.
- Ewangelicki Chór Kościelny 

prowadzony przez p. Krystynę Gibiec jest 
najstarszą organizacją działającą na terenie 
parafii, istnieje od 1912 roku. Stan osobowy na 
koniec roku sprawozdawczego wyniósł 47 osób. 
Nasz chór jest obecnie najliczniejszym chórem 
w Diecezji Cieszyńskiej. W 2018 roku chór od-
był 48 prób pod kierunkiem naszej dyrygentki 
pani Krystyny Gibiec. Efektem tych prób było 
41 występów. W parafii wystąpiliśmy 29 razy, 
poza parafią, ale kościelnych występów mieli-
śmy 6 i 6 występów na rzecz środowiska.

Chór prowadzi w parafii służbę odwie-
dzinową z okazji rocznicy urodzin parafian.  
Z życzeniami urodzinowymi delegacje chóru 
odwiedziły 216 osób. Chór zorganizował bal 
karnawałowy. Tradycją stały się także kon-
certy chóru, które odbywają się w Beskidzkim 
Zespole Leczniczo-Rehabilitacyjnym, Szpital 
Opieki Długoterminowej w Jaworzu.

30 czerwca chór zorganizował XIV Mię-
dzynarodowy Koncert Ewangelickich Chórów 
Ziemi Cieszyńskiej w amfiteatrze w Jaworzu.  
W koncercie brało udział około 300 chórzy-
stów. Koncert ten odbył się dzięki finanso-
wemu wsparciu Urzędu Gminy w Jaworzu  
i Województwa Śląskiego. Duży wkład w or-
gani-zację koncertu wniósł p. inż. Józef Król, 
pisząc wnioski o dotacje zewnętrzne, a następ-
nie dokonał rozliczenia w/w wniosków.

W kwietniu chór zorganizował wycieczkę 
do Radomia i Kielc, gdzie odbyły się także 
koncerty chóru.

- Polskie Towarzystwo Ewangelickie od-
dział w Jaworzu. 

Oddział Polskiego Towarzystwa Ewange-
lic-kiego w Jaworzu kontynuuje swoją dzia-
łalność już 34 rok od powołania w 1984 roku.  
W 2019 roku wraz z pozostałymi oddziałami  
w kraju obchodził będzie 100 rocznicę powsta-
nia Towarzystwa w 1919 roku w Poznaniu.

Na koniec 2018 roku oddział liczył 56 człon-
ków. Kieruje nim 5-osobowy zarząd z preze-
sem Leopoldem Kłodą na czele. Podstawową 
formą pracy są comiesięczne spotkania tema-
tyczne, na których frekwencja  wynosiła śred-
nio 35 osób. Ponadto w spotkaniach udział 
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biorą osoby zainteresowane danym tematem 
z naszej parafii i spoza niej. 

Wśród tematyki realizowanej w 2018 roku 
wyróżnić należy 400–lecie wybuchu wojny 30 
letniej – ostatniej wojny religijnej w Europie. 
Jej wybuch w Czechach barwnie przedstawił dr 
Józef Szymeczek z Zaolzia, a jej dalszy przebieg 
i skutki, w tym dla Śląska Cieszyńskiego na 
innym spotkaniu prezentował Leopold Kłoda. 
Druga grupa tematów dotyczyła obchodzonej 
w ubiegłym roku 100 rocznicy odzyskania nie-
podległości przez Polskę po okresie zaborów. 
Trzy tematy z tego zakresu prezentowane były 
w październiku, listopadzie i grudniu. Dr Łu-
kasz Barański z Goleszowa prezentował  tema-
ty „Ewangelicy dla niepodległej” i „Połączenie 
senioratu Śląskiego z Konsystorzem w Warsza-
wie”. Pan Stefan Król z Cieszyna na spotkaniu 
ekumenicznym w grudniu, które odbyło się  
w sali „Pod Harendą” z frekwencją ponad 100 
osób, przedstawił temat „Powstanie Rady Na-
rodowej Księstwa Cieszyńskiego”. Wśród in-
nych ciekawych tematów należy odnotować 
spotkanie z emerytowanym reżyserem Tele-
wizji Katowice Wiesławem Głowaczem, który 
zaprezentował film „Juliusz Bursche – postać  
i dzieło” oraz z działaczem sportowym z Wisły 
Jerzym Kufą, który opowiadał o rozwoju spor-
tów zimowych  i olimpijczykach z Wisły.

Poza spotkaniami w Jaworzu Oddział zor-
ganizował 2 wycieczki – 2 dniową w maju do 
Łodzi i jednodniową we wrześniu do Ostrawy,  
a w dniu 1 listopada jak co roku wspólnie  
z Radą Parafialną przeprowadził kwestę cmen-
tarną, która przyniosła dochód w wysokości 
4970 zł.

Oddział bardzo sobie ceni możliwość ko-
rzystania ze środków multimedialnych w sali 
parafialnej oraz dostęp do strony interneto-
wej parafii i łam kwartalnika „Z życia i wiary”, 
gdzie przedstawia swoją pracę.

- Koło Pań 
prowadzone przez p. Annę Wantulok, liczy 

63 członkinie. Panie spotykały się w dwóch 
grupach w Jasienicy i w Jaworzu. Koło spotka-
ło się w roku sprawozdawczym 30 razy. 

Po raz 23 panie przygotowały nabożeństwo 
i spotkanie po nabożeństwie z okazji Świato-
wego Dnia Modlitwy, zgodnie z liturgią opra-

cowaną przez chrześcijanki z Surinamu. Panie 
zorganizowały dwie wycieczki: do Katowic, 
gdzie zwiedziły Muzeum Śląskie, a szczególnie 
wystawę „Wszystko osiąga się przez nadzie-
ję”, przygotowaną z okazji jubileuszu 500 lat 
Reformacji oraz drugą do Wisły na wystawę: 
„Ewangelicy Niepodległej”, przygotowaną  
z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę nie-
podległości. Dwa spotkania koła zostały po-
święcone tematowi: Kobiety Niepodległości. 
Tradycyjnie panie przygotowały spotkania 
seniorów w adwencie i w pasji w Jaworzu  
i w Jasienicy, zajęły się również obsługą in-
nych spotkań parafialnych. Delegacja Koła 
uczestniczyła w XXVII Ogólnopolskim Forum 
Kobiet Luterańskich, które odbyło się w War-
szawie oraz w Diecezjalnej Konferencji Kobiet 
w Bielsku-Białej. 

W sierpniu p. Anna Wantulok zorganizowa-
ła trzecią Kolację dla Kobiet w Papuga Park 
Hotel. Wzięło w niej udział 95 osób. Gościem 
spotkania była p. pastorowa Ewa Londzin, 
która przedstawiła temat: „Co znaczy być inną 
– moje świadectwo”, śpiewał zespół Cantate.

- Koło Zainteresowań 
prowadzone przez p. Annę Wantulok, liczy 

8 członkiń, w roku 2018 spotkało się 23 razy. 
Koło przeżywało jubileusz 15 lat działalności. 
Koło w 2018 r. uczestniczyło między innymi:  
w kiermaszu wielkanocnym w parafii w Cho-
rzowie, w jarmarku wielkanocnym w Jaworzu, 
w Dożynkach w Jaworzu, w Adwentowym 
Kiermaszu Parafialnym w Chorzowie. Prace 
członkiń Koła prezentowane były dwukrot-
nie w „Galerii na Zdrojowej” w Jaworzu oraz  
w miejscowości Strećno na Słowacji, w ra-
mach projektu unijnego Gmin Jaworze i Streć-
no: „Folklor, rękodzieło i kulinaria – wyjątko-
we elementy promujące turystykę”. W ramach 
współpracy z Zespołem Jaworze członkinie 
koła zaprezentowały swoje prace podczas 51. 
Wojewódzkiego Przeglądu Wiejskich Zespo-
łów Artystycznych w Brennej oraz podczas 
Ogólnopolskiego Spotkania Zespołów Arty-
stycznych OSP w Bielsku Podlaskim. W mi-
nionym roku Koło aktywnie współpracowało 
także z Ośrodkiem Promocji Gminy Jaworze, 
Stowarzyszeniem Miłośników Sztuki w Jawo-
rzu, Stowarzyszeniem „Nasze Jaworze”.
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Koło Pań i Koło Zainteresowań włączyły 
się w projekt „Poznaj swoją Parafię”, organi-
zując trzy spotkania z udziałem konfirmantów.
Rada Parafialna – 

w roku sprawozdawczym miały miejsce 
wybory do nowej Rady Parafialnej kaden-
cji 2018-2023. Wybory odbyły się 07.10.2018.  
w trzech punktach parafii: w Jaworzu, w Jasienicy  
i w Świętoszówce. Wybory w Jaworzu prowa-
dził kurator diecezji p. Tomasz Bujok, natomiast 
w Jasienicy i w Świętoszówce wybory prowa-
dził proboszcz parafii. 25.11.2018 roku zwierzch-
nik naszej diecezji ks. bp dr Adrian Korczago  
w czasie nabożeństwa w Jaworzu wprowa-
dził w urzędowanie nową Radę Parafialną. 
26.11.2018 na swoim pierwszym posiedzeniu 
nowa Rada Parafialna ukonstytuowała się  
i nowym kuratorem Parafii został wybrany  
p. Ryszard Milli. 
Chciałbym w tym miejscu mojego sprawoz-
dania bardzo serdecznie podziękować Radzie 
Parafialnej kadencji 2013 – 2018 za napraw-
dę wielki wkład pracy, którą Rada wykonała  
w ciągu tych pięciu lat swej kadencji. Remont 
budynku administracyjnego w Jasienicy. Przy-
gotowanie i przeprowadzenie jubileuszu 500 
lat Reformacji i 235-lecia naszej parafii w 2017 
roku. Przygotowania koncepcji remontu bu-
dynku starej szkoły ewangelickiej w Jaworzu 
oraz dróżek i chodników cmentarza w Jawo-
rzu. Prace te prowadzone przez członków Rady 
i Pracownię „Styl” p. Jerzego Kukli zakończo-
ne zostały pozwoleniami na budowę zarówno 
konserwatorskimi, jak i Starostwa Powiatowe-
go. Zakończone zostały także prace projekto-
we malowania naszego kościoła w Jaworzu, 
są one również zakończone pozwoleniami bu-
dowlanymi. Wszystkie projekty, pozwolenia, 
które otrzymaliśmy wymagały wiele pracy 
także członków Rady Parafialnej z kuratorem 
parafii p. Januszem Cienciałą na czele.

Dzięki staraniom i pracy grupy członków 
Rady Parafialnej w Leśnym Kościele na zboczu 
Wysokiego został zamontowany krzyż, stół 
ołtarzowy i dwie ławeczki obok ołtarza. Krzyż 
został wywieziony na górę przez leśniczego 
Jacka Pilcha i zamocowany do pnia przez p. 
Mariusza Golę. Akcję koordynował p. Marcin 
Biłek. Krzyż został ufundowany przez p. Ro-
mualda Sajdoka z Jasienicy.

To tylko niektóre z dokonań byłej Rady Pa-
rafialnej. Chciałbym tutaj podkreślić, że człon-
kowie Rady Parafialnej nie tylko podejmowali 
konkretne decyzje dotyczące naszej parafii, ale 
także sami, pracą własnych rąk dawali przy-
kład zaangażowania w życie Parafii, które nie 
ogranicza się tylko do słów, ale też konkretnej 
pracy na rzecz naszej społeczności. Serdeczne 
słowa podziękowań kieruję do tych członków 
Rady Parafialnej, którzy nie kandydowali do 
nowej Rady Parafialnej. Te podziękowania 
składam na ręce byłego kuratora parafii p. Ja-
nusza Cienciały, który z wielkim zaangażowa-
niem wypełniał powierzoną mu funkcję. Te 
podziękowania składam: p. Markowi Heinri-
chowi, p. Józefowi Niesytowi, p. Gustawowi 
Malikowi. Dziękuję za was Panu Bogu i dzię-
kuję za wspólną służbę dla Chrystusowego 
Kościoła i naszej parafii.  

Nowej Radzie Parafialnej na czele z kurato-
rem życzę Bożego błogosławieństwa w służ-
bie. 

Informator Parafialny „Z życia i wiary”. 
Wszystkie ważniejsze wydarzenia są od-

notowywane w Informatorze Parafialnym  
„Z życia i wiary”. W roku sprawozdawczym 
wyszły 4 numery Informatora. Jest on wy-
dawany w nakładzie 400 egzemplarzy. Chcę 
bardzo serdecznie podziękować w tym miejscu  
ks. A. Krzykowskiemu i wszystkim autorom 
tekstów do Informatora, dzięki którym jest 
on bardzo bogaty w swojej treści. Praca nad 
Informatorem odbywa się społecznie, bez 
wynagrodzenia. Informator jest wydawany  
w Bielsku w drukarni „Augustana”. Informa-
tor jest bardzo pozytywnie oceniany także 
poza naszą parafią. Jest on też bardzo dobrą 
kroniką naszego życia parafialnego. Informa-
tor jest obecny na naszej stronie internetowej  
www.parafiajaworze.pl. 

Jubileusz 100 rocznicy odzyskania nie-
podległości

Rok 2018 był rokiem jubileuszu odzyskania 
niepodległości przez Polskę. Obchody tego ju-
bileuszu miały miejsce także w naszym życiu 
parafialnym i były związane z 100 rocznicą 
przyłączenia Senioratu Śląskiego, który należał 
do austriackiego kościoła ewangelickiego, do 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego z Kon-
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systorzem w Warszawie. To ważne dla historii 
naszego Kościoła wydarzenie miało miejsce 
20.12.1918 roku w Kościele Jezusowym w Cie-
szynie. 

Uroczyste nabożeństwo z okazji 100 roczni-
cy tego wydarzenia odbyło się 28 października 
2018 roku w Kościele Jezusowym w Cieszynie. 
W tym nabożeństwie uczestniczyło ponad 100 
osób z naszej parafii. Parafia zorganizowała  
2 autobusy, którymi wszyscy chętni mogli do-
jechać na to wyjątkowe nabożeństwo. Kościół 
Jezusowy był wypełniony po brzegi. Ilość 
uczestników tego nabożeństwa robiła wielkie 
wrażenie. Z naszej parafii aktywnie w nabo-
żeństwie wziął udział chór, który dołączył do 
wielkiego kilkuset osobowego chóru naszej 
diecezji.

Warto nadmienić przy tej okazji, że po na-
bożeństwie odbyło się wręczenie tegorocznych 
nagród im. ks. Leopolda Otto. Nagrodę dla 
Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego od-
bierał nasz parafianin, prezes Zarządu Główne-
go PTEw p. inż. Józef Król. 

Z tego miejsca chcę serdecznie podziękować 
wszystkim, którzy wybrali się do Cieszyna na 
to wyjątkowe nabożeństwo.

Obchody jubileuszowe miały miejsce tak-
że w naszej Parafii. Przez cały rok w sali para-
fialnej w Jaworzu towarzyszyła nam wystawa 
poświęcona temu tematowi. Na spotkaniach 
parafialnych, głownie na spotkaniach organi-
zowanych przez PTEw oddział w Jaworzu te-
mat jubileuszu był podnoszony wielokrotnie. 
Dziękuję za to Zarządowi PTEw oddział w Ja-
worzu z p. prezesem Leopoldem Kłodą na cze-
le.

Koło Pań dwa spotkania poświęciło tema-
towi „Kobiety dla Niepodległej”. Omówiono 
powstanie Rady Narodowej Księstwa Cieszyń-
skiego oraz postaci zaangażowanych kobiet. 
W sierpniu koło zorganizowało wycieczkę do 
Wisły na wystawę „Ewangelicy Niepodległej”.

W niedzielę 21 października br. w kościele 
ewangelickim w Jaworzu odbył się „Koncert 
na jubileusz 100-lecia odzyskania NIEPOD-
LEGŁOŚCI”. W koncercie wystąpili: Orkiestra 
Kameralna Artis pod batutą Jean-Claude`a 
Hauptmanna i Wyższobramski Chór Kameral-
ny pod dyrekcją Piotra Sikory. Dziękuję w tym 
miejscu p. inż. Józefowi Królowi, który zajął 

się sprawami organizacyjnymi tego koncertu.
Można powiedzieć, że centralnym punktem 

obchodów jubileuszowych w Jaworzu było 
nabożeństwo dziękczynne, które miało miejsce 
11 listopada w kościele ewangelickim w Jawo-
rzu, w którym uczestniczyli katolicy, ewange-
licy, przedstawiciele organizacji społecznych 
działających w Jaworzu, dzieci i młodzież ze 
szkół podstawowych oraz władze samorzą-
dowe z Jaworza z p. wójtem dr Radosławem 
Ostałkiewiczem na czele. Nabożeństwo, jego 
porządek został ustalony wspólnie z ks. Stani-
sławem Filapkiem proboszczem parafii katolic-
kiej w Jaworzu. Nabożeństwo ubogaciły chóry 
ewangelicki i katolicki oraz dzieci i młodzież ze 
szkół podstawowych z Jaworza. Nabożeństwo 
odbyło się przy bardzo dobrej frekwencji. Po 
nabożeństwie wszyscy procesjonalnie poszli 
pod jaworzańskie pomniki, by złożyć kwiaty. 
Miłym akcentem tej części uroczystości było 
przekazanie naszej Parafii i Parafii katolickiej 
flagi państwowej przez wójta Gminy Jaworze 
dr R. Ostałkiewicza. Flagi te zostały przekaza-
ne Gminie Jaworze przez Prezydenta Rzeczpo-
spolitej Andrzeja Dudę. 

11 listopada 2018 w Teatrze w Cieszynie od-
była się uroczystość wręczenia Laurów Srebr-
nej Cieszynianki. W tym roku z Jaworza laur 
otrzymał p. Leopold Kłoda.

Pan Leopold Kłoda jest osobą bardzo za-
służoną dla naszej parafii. W latach 2008-2013  
p. Leopold Kłoda pełnił funkcję kuratora pa-
rafii. Obecnie jest prezesem Polskiego Towa-
rzystwa Ewangelickiego oddział w Jaworzu. 
Ważnym elementem pracy p. Leopolda na 
rzecz parafii i Jaworza są kontakty partnerskie  
z parafiami w Niemczech: w Sandhausen  
i Bockhorn. Pan Leopold jest odpowiedzialny 
za te kontakty, organizując nasze wyjazdy do 
partnerów i ich pobyt u nas. To partnerstwo 
jest też bardzo dobrą wizytówką naszej miej-
scowości. Jeszcze raz gratulujemy p. Leopoldo-
wi przyznanej nagrody.

Dom Wypoczynkowo - Rekolekcyjny 
„Betania”

Jak co roku ze względu na wielotorowość 
prowadzonej działalności należy rozpatrywać 
ten okres w trzech różnych kategoriach:

Jednym z aspektów działania i funkcjono-
wania domu były, jak w latach poprzednich 
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działania związane z religijnym charakterem 
domu, Ilość nabożeństw oraz ich częstotliwość 
została zachowana, jak również ilość cotygo-
dniowych godzin biblijnych.
Regularnie odbywają się spotkania w jed-
ną niedzielę miesięcznie po południu, poza 
okresami wakacji, prowadzone przez ks. prof. 
Marka Jerzego Uglorza, a liczba uczestników to 
około 30 osób. 

Prowadzenie godzin biblijnych odbywają-
cych się co środę, jak w latach poprzednich przy-
padało Parafiom ze Starego Bielska i Jaworza. 

Ilość nabożeństw niedzielnych utrzymana 
była na poziomie z lat poprzednich zarówno 
tych dla najmłodszych (co niedziela), jak i do-
rosłych (raz na dwa tygodnie) oraz nabożeństw 
ze spowiedzią i Komunią Świętą. Zachowane 
zostały również spotkania po nabożeństwach 
przy kawie i herbacie oraz tradycyjnym cieście. 
Ilość uczestników zarówno nabożeństw, jak  
i spotkań jest zmienna, czasami wynosi około 
100 osób.

Innym aspektem są usługi noclegowe, któ-
re w znacznym stopniu zależą od jakości ofe-
rowanych pokoi. Obecnie ludzie szukają noc-
legów w pokojach z łazienkami i telewizorami, 
czego nie możemy im w 100 % zapewnić. Jed-
nakże stosunek podaży do popytu na rynku 
noclegów zmienił się drastycznie, gdyż w Biel-
sku i okolicach brakuje miejsc noclegowych.  
W minionym roku uzyskaliśmy mniejszy ob-
rót ze sprzedaży noclegów niż planowany. Za-
miast planowanych 150.000 zł uzyskaliśmy 
tylko 128.006 zł. Jednakże noclegi opierają 
się głównie na stałych mieszkańcach domu, 
bez poważnych modernizacji nie uzyskamy  
w 2019 roku lepszego wyniku.

Ostatnim kierunkiem działania domu jest 
sprzedaż posiłków, zarówno codziennych 
obiadów dla przychodzących z zewnątrz, jak  
i obsługa gastronomiczna gości korzystających 
z noclegów. „Betania” świadczy także usługi 
związane z cateringiem i organizacją wszelkie-
go rodzaju imprez. Wymienić można: chrzci-
ny, konfirmacje czy komunie, urodziny, stypy. 
Uzyskane dochody ze sprzedaży usług gastro-
nomicznych były w zeszłym roku niestety niż-
sze niż planowane: łącznie plan: 165.000 zł, 
wykonanie 123 543,50 zł.

Z bilansu zamknięcia końca roku widać, 

że „Betania” w 2018 roku uzyskała dochód  
w kwocie: 5 449 zł 

Modernizacja i remont domu oraz kaplicy 
jest niezbędnym elementem dającym możli-
wość powrotu do uzyskania zysków.

Nabożeństwa
Nabożeństwo stoi w centrum życia reli-

gijnego naszego Kościoła. Odbywają się one  
w czterech punktach w parafii, w każdą nie-
dzielę w Jaworzu, w Jasienicy i w Świętoszów-
ce oraz co dwa tygodnie w „Betanii”. Nabożeń-
stwa w „Betanii” są odprawiane głównie przez 
księży spoza parafii. Tu trzeba podkreślić, że to 
nasza Parafia dba o to, aby zaprosić księdza na 
nabożeństwo do „Betanii”. Ustaleniem kazno-
dziejów zajmuje się ks. Andrzej Krzykowski, 
któremu serdecznie za to dziękuję. W dalszym 
ciągu raz w miesiącu odbywały się niedzielne 
nabożeństwa wieczorne w Jaworzu i w Jasieni-
cy. Nabożeństwa te odbywały się niezależnie 
od nabożeństw dopołudniowych. Frekwencja 
na tych nabożeństwach kształtuje się między 
10 a 50 uczestników. Nabożeństwa te odpra-
wiają proboszczowie parafii. W parafii odby-
wają się nabożeństwa rodzinne, nabożeństwa 
według liturgii młodzieżowej, w których reali-
zując ideę powszechnego kapłaństwa, angażu-
ją się czynnie osoby świeckie, dzieci, młodzież 
i dorośli. Według statystyki przeciętnie w nie-
dzielę w czterech punktach, gdzie prowadzone 
są nabożeństwa, uczestniczy 410 osób, co sta-
nowi 16% parafian. 

Od paru lat nabożeństwa na płytkach CD są 
dostarczane do osób starszych, jak również na-
bożeństwa z Jaworza można oglądać na stro-
nie internetowej parafii www.parafiajaworze.
pl. Bardzo serdecznie dziękuję ks. Andrzejowi 
Krzykowskiemu, który jest odpowiedzialny za 
nagrywanie płytek CD z nabożeństwem oraz 
p. Markowi Wantulokowi i firmie ESCOBB  
p. Marka Heinricha za umieszczanie nabo-
żeństw na naszej stronie internetowej. Te 
wszystkie działania są prowadzone nieodpłat-
nie.

W parafii odbywają się nabożeństwa pasyj-
ne, adwentowe, okolicznościowe. Niestety ob-
serwujemy, że liczba uczestników tych nabo-
żeństw maleje. 
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Kontakty zagraniczne
Parafia w ostatnich latach utrzymuje kon-

takty w Parafią z Bockhorn we Fryzji w Niem-
czech. We wrześniu przebywała u nas grupa 38 
osób z naszej partnerskiej Parafii. Z gośćmi przy-
byli burmistrz Bockhorn Andreas Meinen i ks. 
Ute Ermeling. Trzeba podkreślić, że partnerskie 
kontakty z miastem Bockhorn utrzymuje także 
Gmina w Jaworzu. Po przybyciu gości odby-
ło się spotkanie w Urzędzie Gminy w Jaworzu  
z wójtem Gminy Radosławem Ostałkiewi-
czem, z vicewójtem Anną Skotnicką-Nęcką,  
z przewodniczącym Rady Gminy Mieczy-
sławem Brzezickim i innymi pracownikami 
Urzędu. W czasie uroczystej kolacji z krótkim 
koncertem wystąpił Chór. Nasi goście odwie-
dzili Żywiec. Zwiedzili browar, potem byli na 
skoczni w Wiśle Malince, uczestniczyli w Świę-
cie Pieczonego Ziemniaka w Jaworzu. Wieczo-
rem w sali parafialnej odbyło się spotkanie  
z Radą Parafialną. W spotkaniu uczestniczy-
li vicewójt Jaworza Anną Skotnicka-Nęcka  
i przewodniczący Rady Gminy Jaworze Mie-
czysław Brzezicki. W niedzielę goście uczestni-
czyli w pamiątce poświęcenia kościoła Zmar-
twychwstania Pańskiego w Jasienicy. Kazanie 
wygłosiła ks. Ute Ermeling. Słowa pozdro-
wienia przekazał burmistrz Bockhorn An-
dreas Meinen. Po nabożeństwie goście wraz  
z gospodarzami z Gminy i Parafii uczestniczyli  
w obiedzie w Papuga Park Hotel, gdzie goście 
mieszkali. Dziękuję: p. Leopoldowi Kłodzie, 
który nadzorował i koordynował cały pobyt 
gości, p. Małgorzacie Pen-kali-Ogrodnik za po-
moc w organizacji i tłumaczenie, i p. Annie Wi-
śniewskiej za tłumaczenie w sobotę w czasie 
wycieczki. Podziękowanie dla Urzędu Gminy w 
Jaworzu za częściowe pokrycie kosztów wizyty.

W roku sprawozdawczym zmarł wiel-
ki przyjaciel naszej parafii ks. Viktor Meyer  
z Zweibrücken, który wielokrotnie odwiedzał 
naszą parafię wspierając wiele naszych przed-
sięwzięć.

Niestety, kontakt z partnerską Parafią  
w Sandhausen od paru lat nie istnieje. 
Sprawy gospodarcze

W roku sprawozdawczym przygotowywano 
projekt remontu budynku administracyjnego 
w Jaworzu, który pomoże nam w przygotowa-
niach założeń remontowych tego budynku. 

Efektem tej pracy jest pozwolenie na budowę, 
wydane zarówno przez konserwatora zabyt-
ków, jak i Starostwo Powiatowe. Dokumen-
ta-cja remontu oraz pozwolenia na budowę są 
niezbędne dla uzyskania środków zewnętrz-
nych, o które stara się Parafia. Pragnę podzię-
kować Pracowni Projektowej „Styl” p. Jerzego 
Kukli za przygotowanie dokumentacji umoż-
liwiającej remont budynku „starej szkoły”  
w Jaworzu.

Wykonano prace stratygraficzne w koście-
le w Jaworzu. Wykonanie tych prac było nie-
zbędne do uzyskania zgody konserwatora za-
bytków na malowanie kościoła. Program prac 
związanych z malowanie kościoła wykonał p. 
Janusz Cienciała – kurator Parafii w kadencji 
Rady Parafialnej 2013-2018. Mamy nadzieję, że 
prace malarskie w naszym kościele rozpoczną 
się w bieżącym roku.

Te wszystkie zadania są związane ze stwo-
rzeniem dokumentacji potrzebnej do prowa-
dzenia prac remontowych. Niestety, pochła-
niają one dużo czasu i środków finansowych, 
niemniej jednak trzeba je wykonać, by uzyskać 
pozwolenie na prowadzenie prac w obiektach 
zabytkowych. Rok 2018 był czasem przygoto-
wywania tej dokumentacji. 

W roku sprawozdawczym wykonano re-
mont chodników wokół kościoła w Jasieni-
cy. Przed ułożeniem kostki brukowej wyko-
nano odwodnienie fundamentów kościoła, 
co pomoże w osuszeniu ścian. Te prace były 
wykonane z własnych środków parafii, po-
chodzących głownie z kwest cmentarnych pro-
wadzonych co roku na cmentarzu w Jasienicy.

W nowej części cmentarza w Jaworzu wybru-
kowano główną aleję i alejkę boczną pomiędzy 
rzędem z grobami urnowymi, a rzędem z groba-
mi normalnymi. Środki na ten remont pocho-
dziły z kwest cmentarnych prowadzonych na 
cmentarzu w Jaworzy w ostatnich latach. 

Chciałbym bardzo serdecznie podziękować 
wszystkim, którzy swoimi ofiarami wspierają 
działania parafii.

Niestety są w parafii osoby, które nie wpła-
ciły na rzecz parafii żadnej składki czy ofiary. 
Za rok 2018 - 356 osób nie opłaciło składki 
kościelnej. Nieopłacenie składki jest równo-
znaczne z pozbawieniem prawa wyborczego, 
zarówno czynnego, jak i biernego, i zgodnie 
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z decyzją Rady Parafialnej opłaty cmentarne 
dla takich osób liczone są razy trzy. Będziemy 
tych zasad bardzo rygorystycznie się trzymali 
w bieżącym roku. 
Kilka uwag dotyczących roku 2019

„Szukaj pokoju i dąż do niego”. 

Te słowa Psalmu 34,15 prowadzą nas jako 
hasło biblijne roku 2019. Słowo pokój jest jed-
nym z najczęściej powtarzanych przez ludzi 
słów, na co dzień i od święta. Wydaje się, że 
mamy wszystkiego pod dostatkiem z wyjąt-
kiem pokoju. Niektórzy twierdzą, że człowiek 
mówi najwięcej o tym, czego mu brakuje. 

Czego nam dzisiaj bardziej potrzeba niż po-
koju? 

Możemy mieć wszystko, czego ludzkie serce 
zapragnie, lecz jeśli nie mamy pokoju, to tak 
naprawdę nie mamy niczego. Pokój jest wa-
runkiem szczęścia rodziny, narodów  i każdego 
człowieka. Pokój jest owocem miłości i praw-
dziwego wyzwolenia, w pierwszym rzędzie 
wyzwolenia od zła i grzechu. Jezus, wysyła-
jąc  swoich uczniów, napomina ich, aby nieśli 
przesłanie pokoju – radosną nowinę o nowym 
życiu. Wszystko zawarte jest tylko w jednym 
słowie „pokój”. Swoich uczniów pozdrawia 
„Pokój wam”. Bóg chce i pragnie, aby każdy 
człowiek i wszyscy ludzie żyli w pokoju i mi-
łości, gdyż On sam jest Bogiem Pokoju.

Prawdziwego pokoju szukajmy u Boga. 
Aniołowie na polach betlejemskich, zwiastu-
jąc narodzenie Jezusa Chrystusa, śpiewali, że  
z Jego narodzeniem nastał na ziemi pokój, 
który Jezus ze sobą na świat przynosi. Jezus 
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przyszedł na tę ziemię jako Książę Pokoju  
i pragnął, aby Jego pokój zapanował w ser-
cach wszystkich ludzi. On powiada też o So-
bie, że daje światu pokój, którego świat dać 
nie może. Prośmy nieustanne o pokój i dążmy 
do niego.

Ks. Władysław Wantulok

Via Dolorosa

Stałeś z pochyloną głową,
Spętaną bólem korony cierniowej,
Wydany na pastwę gawiedzi tego świata.
Władca dłonie umywał od winy,
Tłum z wrzaskiem domagał się krzyża,
Wydając Cię w ręce kata.
Na Twą głowę leciały słowa plugawe i drwiny
Tych, którzy niedawno zwali Ciebie królem.
Stałeś milcząco, z goryczą i bólem
Znosząc razy i modląc się cicho.
Modliłeś się pewnie o wytrwanie
Wiedząc, że przeznaczą Ci
Długie i ciężkie konanie za winy ludu,
Który miałeś zbawić.
I gdy wisiałeś wysoko przybity
Do belki hańbiącego drzewa,
Tylko słowa matki, Jana i złoczyńcy
Przebijały się przez ból, duszność i pragnienie.

Nikt nie widział Twej wielkości
Wspaniałej w słowach przebaczenia.
A Ty cierpiałeś,
By się spełniło Słowo.

Henryk Dominik

Chwila z poezją


