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Drugi kwartał w życiu naszej
parafii cechuje wielka dynamika wydarzeń. Święta Zmartwychwstania Pańskiego napełniły domy radością, którą daje
zwycięstwo życia nad śmiercią.
To w okresie wielkanocnym
z całą mocą głosi Kościół, przypominając fundamentalną prawdę wiary, że w Jezusie Chrystusie dane jest nam zbawienie i życie
wieczne. Na początku czerwca kolejna grupa młodych ewangelików złożyła swoje konfirmacyjne
ślubowanie, a w Święto Trójcy Świętej już po raz
dziewiętnasty obchodziliśmy jubileusz złotej i diamentowej konfirmacji. Stanowi to dla wielu bardzo ważne wydarzenie, bo, przypominając sobie
ten ważny duchowy moment, na nowo utwierdzają się w przyrzeczeniu wierności Chrystusowi
i Kościołowi Ewangelickiemu. Relacje z tych wydarzeń znajdują się w środku informatora.
Wiosenna aura sprzyja wycieczkom, które organizowane są przez działające w naszej parafii grupy.
Zespół Cantate, Koło Pań czy  PTEw zorganizowały
wyjazdy do ciekawych miejsc, o czym relacjonują
w swoich artykułach. Już po raz piętnasty odbył
się w amfiteatrze Międzynarodowy Koncert Chórów Ziemi Cieszyńskiej, który zgromadził licznych
wykonawców z Polski i Republiki Czeskiej. Dzieci
miały również ważne chwile w czasie nabożeństw
na zakończenie roku szkolnego oraz podczas ogniska w ogrodzie w Jasienicy, na zakończenie szkółek niedzielnych.
W tym czasie wykonano kolejne etapy malowania kościoła w Jaworzu. Została część chórowa
i kruchta. Ten etap zakończony zostanie do Pamiątki Założenia, która odbędzie się18 sierpnia.
Przed nami okres wakacji. Dla wielu czas intensywnych prac polowych, czas żniw, zmagania się
z czasem i pogodą. Dla innych to upragniony urlop,
wyjazdy i wypoczynek.
Wakacje w życiu parafii to przede wszystkim
lipcowe półkolonie dla dzieci oraz pamiątki założeń kościołów i kaplic, o których informujemy
w planie nabożeństw na ten czas.
Oprócz relacji z działalności poszczególnych grup
parafialnych są artykuły związane z historią, nauką
Kościoła, refleksje etyczne zachęcające do przemyśleń. Dowiedzieć się można jakie bogactwo zawarte jest w malinach czy też dlaczego niektóre ptaki
teraz od nas odlatują. To wszystko w tym numerze.
Życzymy przyjemnej lektury.
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