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Sprawozdanie 
z życia i działalności Parai Ewangelicko-

Augsburskiej w Jawou, złożone na Zgroma-
dzeniu Paraalnym w Jawou w Niedzielę 
Sexagesim� 8 lutego 2015 roku pez ks. pro-
bosza Władysława Wantuloka

Hasło roku 2014: „Le moim szęściem 
być blisko Boga”    Psalm 73,28

Słowa zaerpnięte z Psalmu 73 prowadziły nas 
w 2014 roku. Z tych słów dochodziło do nas hasło 
biblijne roku, które bmiało: Szęść Boże.

Muszę powiedzieć zaraz na samym poątku, 
że to hasło biblijne bardzo ęsto dochodziło do 
mnie, praktynie każdego dnia. Będąc w szkole, 
w uędzie, załatwiając różne rawy, mając ubra-
ną koloratkę, otykałem się z pozdrowieniem 
„Szęść Boże”. Myślę, że dla wieącego łowieka 
takie pozdrowienie jest ważne, bo pecież jako 
ludzie wieący żyymy sobie, chcielibyśmy tego, 
aby Bóg nam poszęścił, by udzielał nam swego 
błogosławieństwa, a pez to ynił nas szęśli-
wymi.

Prawdziwym szęściem, jak powiada Psalmi-
sta, jest taka relacja z Bogiem, która pozwoli nam 
bez zastanowienia powtóyć te waniałe słowa. 
Chodzi tutaj o peżycie, o doświadenie Bożej 
miłości w swoim życiu. Tylko miłość bowiem jest 
drogą do szęścia, a jedynym źródłem miłości 
między ludźmi jest miłość Boga do łowieka. Syn 
Boży stał się jednym z nas nie po to, by nasz kyż 
był cięższy, ani nie po to, byśmy szukali cierpienia 
y umawienia. On pyszedł nauyć nas swojej 
miłości po to, by Jego radość była w nas i by nasza 
radość była pełna „Ale teraz do ciebie idę i mówię 
to na świecie, aby mieli w sobie moją radość w 
pełni” (J 17,13). Chrystus jest jedyną skałą ludz-
kiego szęścia w doesności i w wieności. On 
jest jedynym fundamentem naszej radości, gdyż 
nikt nie kocha bardziej niż On, a szęście jest tam, 
gdzie jest miłość. Im mocniej trwamy w miłości 
Chrystusa, tym większy i tym bardziej bezpieny 
twoymy kawałek nieba na ziemi. Szęście budo-
wane na innym fundamencie niż miłość okazuje 
się iluzoryne i kruche. Jest ono wtedy podobne 
do domu zbudowanego na piasku. Takie szęście 
rozbije się o egoizm, pożądanie, zazdrość, zniechę-
cenie, o ludzką słabość y gech. 

Pan Bóg daje nam wiele możliwości do tego, 
abyśmy w Nim odnajdywali prawdziwe szę-
ście. Niestety, ęstokroć z tych możliwości nie 
koystamy. Szukamy szęścia w tym świecie, 

wśród zamienników i iluzji szęścia. Rok 2014 
był kolejnym rokiem w naszym życiu, w którym 
mogliśmy budować nasze relacje z Bogiem, 
mogliśmy szukać u Niego prawdziwego szęścia, 
które tylko On daje i dać może. Rodzą się 
pytania: Jak wykoystaliśmy ten as? Jak go 
wykoystaliśmy jako ołeność wieących, 
ołeność parafialna, rodzinna, jak i osobiście?

Myślę, że te pytania są istotne i ważne także 
w chwili, kiedy podsumowujemy to, co jest za nami. 
Podsumowując nasze życie parafialne w roku 2014, 
patymy na to, y jest ono takie, że ełnia nasze 
oekiwania y też nie ełnia, podsumowujemy 
rawy dotyące goodarki parafialnej, 
remontów i najrozmaitszych pedsięwzięć, które 
są pez Parafię podejmowane. Powinniśmy też 
postawić pytanie o naszą duchowość, o nasze życie 
religijne, które powinno wzrastać pez wzrost 
naszej wiary, popez nasze życie w ołeności 
z Bogiem. W tym wszystkim nie można tracić 
z ou Kościoła, niedzielnego, świątenego 
i tygodniowego nabożeństwa. Pisałem o tym 
w moim zeszłoronym rawozdaniu. Czy coś 
w tym względzie zmieniło się na lepsze? W roku 
2013 w zwykłą, statystyną niedzielę były 452 
osoby na nabożeństwie w terech punktach, gdzie 
odbywają się nabożeństwa. W roku minionym 
było nieznanie lepiej, bo 464 osoby, to prawie 
18% wszystkich parafian To oywiście statystyka. 
Są w naszej ołeności parafialnej osoby, które 
w ogóle do kościoła nie chodzą. Mówią: idę do 
kościoła, kiedy mam taką potebę. A co wtedy, gdy 
tej poteby nie ma? Jeśli jej nie będę pielęgnował 
w swoim życiu, to ona zaniknie.

To hasło biblijne minionego roku „Le moim 
szęściem być blisko Boga” wzywa nas do tego, 
abyśmy pielęgnowali nasze relacje z Bogiem, 
abyśmy nie ustawali w modlitwach i pogłębianiu 
relacji z Panem, koystając z każdej nadaającej 
się ku temu okazji. Módlmy się o to, aby Pan 
wzbudzał w nas, w naszych dzieciach pragnienie 
bycia w Domu Bożym, w ołeności wieących. 
Mamy ten pywilej, że w każdej chwili możemy 
pogłębiać nasze szęście, aż stanie się absolutne, 
kiedy staniemy twaą w twa z Panem, a On 
zaprosi nas do mieszkań, które osobiście dla nas 
pygotował.

STATYSTYKA PARAFIALNA ZA ROK 2014

Chty      25
Śluby ew. 4 mieszane 8  12
Pogeby     29
Wstąpienia       5
Wystąpienia      0
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Komunikanci    3534
Wprowadziło się       10
Wyprowadziło się       42
Stan dusz na dzień 31.12.2014  2601
Płacących składki    1725
Liba osób, które nie płacą składek   432
Rodzin w parafii      1219
Dzieci w 4 punktach nauania
Szkółki Niedzielnej     119
Dzieci w 6 punktach szkolnych i w 5 punktach 

pedszkolnych nauania lekcji religii   257
Młodzież szkół średnich uęszająca w 2 punk-

tach katechetynych na lekcje religii    15
Średnia ofiarność            157,93 zł

Na terenie parafii działają:
- Nabożeństwa dla dzieci w Szkółkach Nie-

dzielnych odbywają się w 4 punktach: w Jawo-
u, Jasienicy, Świętoszówce i Betanii. W roku 
rawozdawym uestniyło w nich łąnie 
119 dzieci, zaś prowadziło szkółki nieodpłatnie 18 
nauających z pygotowaniem pedagoginym 
lub po ukońonych kursach uprawniających 
do prowadzenia szkółek. Szkółki odbywają się 
równolegle do nabożeństw za wyjątkiem Be-
tanii. W Jawou dzieci uestniyły w liturgii 
poątkowej w kościele. Dzięki staraniom Parafii 
i upejmości Koła Emerytów i Rencistów w Świę-
toszówce dzieci z Świętoszówki mogą odbywać 
swoje nabożeństwa w pomieszeniu należącym 
do Koła, a to pozwala prowadzić szkółkę równo-
legle do nabożeństwa w kaplicy. Pomieszenie 
dla dzieci udostępniane jest nieodpłatnie, za co 
pragnę bardzo serdenie podziękować. Tematyka 
nabożeństw dla dzieci jest zgodna z perykopami 
niedzielnymi. Program opracowywany jest pez 
Centrum Misji i Ewangelizacji, zaś koordynacją 
nabożeństw szkółek niedzielnych zajmuje się 
Anna Wantulok. Dzieci ze szkółki w Jasienicy wy-
stąpiły parokrotnie w kościele Zmawychwstania 
Pańskiego z programem w asie nabożeństw nie-
dzielnych i świątenych. Program pygotowała 
p. pastorowa Dorota Kykowska. Wszystkim pro-
wadzącym szkółki niedzielne składam serdene 
podziękowania.

W ramach pracy z dziećmi w lipcu 2014 odbyły 
się półkolonie dla dzieci. Głównym organizatorem 
tych półkolonii była Anna Wantulok. Dla dzieci 
był zorganizowany wyjazd do Średniowienej 
Warowni w Inwałdzie i do Beskidzkiego Centrum 
Naukotechniki w Świnnej. Dzieci mogły skoy-
stać także z hali oowej w Jasienicy, gdzie zor-
ganizowane zostały zajęcia oowe. Pez cały 
tydzień zajęcia dzieci odbywały się w Jawou 
i w Jasienicy pod okiem kadry pedagoginej 

wieranej pez wolontariuszy z grupy młodzie-
żowej. Na zakońenie półkolonii dzieci wystąpi-
ły z programem na nabożeństwach w Jasienicy 
i w Jawou, co będzie też coronie praktykowane. 

- Chórek Dziecięcy działa w Parafii od 1995 roku 
i jest prowadzony pez p. Erykę Binek-Pytlowa-
ny, liy 8 dzieci. W roku rawozdawym odbył 
40 prób, zaś konceował 16 razy. Opró wystę-
pów w parafii w asie nabożeństw świątenych, 
szkolnych, konceów w wieoe pasyjnym 
i w koncercie kolęd, chórek pygotował program 
na Dzień Matki, który był pedstawiany na pikni-
ku parafialnym. W roku rawozdawym chórek 
występował także w teate w Cieszynie w kon-
cercie „Dzieci śpiewają kolędy”. W erwcu dzieci 
z chórku wzięły udział w wyciece do Zatorlandu, 
podas której zwiedziły park ruchomych dino-
zaurów, muzeum szkieletów i skamieniałości, park 
owadów, park mitologii na wodzie, dom odwró-
cony do góry nogami. Pani Eryka Binek-Pytlo-
wany w roku 2014 została uhonorowana Laurem 
Srebrnej Cieszynianki.

- Koło Młodzieży - Działanie młodzieży funk-
cjonuje na dwóch płaszyznach. Grupa młodzie-
ży uęszającej na lekcje religii organizowane 
w 2 punktach katechetynych w Jasienicy i Jawo-
u liy 15 uniów: 10 w Jasienicy i 5 w Jawou. 
W ubiegłym roku lekcji odbyło się 34.

Grupa młodzieży uęszająca na otkania 
młodzieży pokonfirmacyjnej liy 10-15 osób. 
Spotkania odbywają się napemiennie raz w Ja-
wou, raz w Jasienicy. W okresie zimowym wy-
stępuje problem komunikacyjny. W pozostałych 
okresach młodzież bardzo ęsto dojeżdża rowera-
mi lub skuterami.

Spotkania młodzieży i lekcje religii odbywają 
się regularnie. Normalnych otkań młodzieży 
odbyło się 32. Poza tym odbyły się: 3 ogniska, 
rekolekcje pasyjne dla uniów szkół średnich, 
konce Tomka Żóko, świątene otkanie ad-
wentowe młodzieży. Młodzież wzięła udział 
w wyciece do „Beskidzkiej Oazy” w Pisku w Re-
publice Czeskiej.

Poza tym młodzież pomagała w organizacji pik-
niku parafialnego i w asie półkolonii dla dzieci, 
prowadziła nabożeństwo reformacyjne z liturgią 
młodzieżową w Jasienicy i wieór wólnego 
kolędowania w Jasienicy 26 grudnia.

Opiekunem Koła Młodzieży jest ks. Andej 
Kykowski.

- Zeół Cantate prowadzony pez p. Małgo-
atę Penkala-Ogrodnik działa od 1997 roku. Zeół 
liy 25 osób, w jego skład wchodzą łonkowie 
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z Parafii w Jawou oraz 4 osoby z Parafii w Sta-
rym Bielsku. W roku rawozdawym zeół 
odbył 47 prób. Zeół występował w 2014 roku 
31 razy. W parafii zeół występował 23 razy, 6 
razy poza Parafią i 2 razy dla środowiska. Poza 
Parafią zeół występował: w Ustroniu, Pozna-
niu, Lubieni, Pokoju, Białej, Międzyeu. Zeół 
konceował dwukrotnie w Szpitalu w Jawou. 
Zeół zorganizował dwie wycieki do Poznania 
oraz Lubieni i Pokoju, podas których połąono 
zwiedzanie pięknych zakątków naszego kraju ze 
otkaniami w parafiach w diaoe i udziałem 
w nabożeństwach.

- Ewangelicki Chór Kościelny prowadzony 
p. Krystynę Gibiec jest najstarszą organizacją dzia-
łającą na terenie parafii, istnieje od 1912 roku. Chór 
na koniec roku rawozdawego liył 41 łon-
ków. W roku rawozdawym odbył 51 prób. 
W ciągu roku konceował 36 razy. Chór prowadzi 
w parafii służbę odwiedzinową pośród seniorów. 
Członkowie chóru odwiedzili z żyeniami urodzi-
nowymi 207 osób. Py okazji okrągłych urodzin 
chóyści idą z żyeniami wraz z księdzem. Chór 
zorganizował Bal Chórowy, Jubileuszowy X Mię-
dzynarodowy Konce Ewangelickich Chórów Zie-
mi Cieszyńskiej w Amfiteate w Jawou, w któ-
rym wzięły udział chóry z: Bażanowic, Cieszyna, 
Drogomyśla, Dzięgielowa, Goleszowa, Jawoa, 
Lesznej, Puńcowa, Skoowa, Wisły Centrum, Wi-
sły Głębiec i Luteran Chorus z Tyńca oraz ay-
ści z Gliwickiego Teatru Muzynego. Chór także 
tykrotnie wystąpił w sanatorium w Jawou, 
dając koncey kuracjuszom. Chór pygotował 
nabożeństwo na Święto Żniw, podas którego 
wystąpił w strojach śląskich, pedstawił krótki 
obęd pekazania chleba, ynnie uestniył w 
liturgii i zaprezentował pieśni dziękynne. Chór 
zorganizował także dwie wycieki: do Niemiec 
- śladami ks. dr M. Lutra i do Tarnowskich Gór. 
Poza parafią chór konceował w Cieszynie, Tar-
nowskich Górach, Bażanowicach oraz w Tyńcu 
w Republice Czeskiej. 

- Polskie Towaystwo Ewangelickie którego 
prezesem jest p. Jan Kliber zrealizowało 24 formy 
działalności, w tym 19 otkań tematynych. Od-
dział był wółorganizatorem Wieoru Pasyjne-
go i organizatorem kwesty cmentarnej, w której 
udział wzięło 14 łonków oddziału, któy zebrali 
4265 zł.  Z inicjatywy PTEw na naszym cmentau 
w Jawou postawiono tablicę z planem cmentaa 
i zabytkowymi grobami na cmentau. Stan lieb-
ny oddziału 31.12.2014 roku wynosił 53 osoby. 

W roku 2014 PTEw Oddział w Jawou obcho-
dził jubileusz 30-lecia działalności. Parafia pozy-

skała na ten cel fundusze z Uędu Marszałkow-
skiego w Katowicach. Dzięki tym funduszom zor-
ganizowano otkanie jubileuszowe; wyposażono 
salę parafialną w ęt multimedialny, z którego 
mogą koystać wszystkie grupy i organizacje 
z terenu parafii; zakupiono gabloty wystawo-
we, które będą służyły wszystkim organizacjom, 
w celu zaprezentowania swej działalności; została 
wydana także książka o dziejach oddziału Polskie-
go Towaystwa Ewangelickiego w Jawou.

- Koło Pań i Koło Zainteresowań - oba pro-
wadzone pez p. Annę Wantulok. Koło Pań liy 
68 łonkiń, panie otykały się w dwóch 
grupach w Jasienicy i w Jawou. Kilka razy 
w roku odbywało się wólne otkanie ca-
łego Koła. Koło otkało się w roku rawoz-
dawym 31 razy. Po raz 19 panie pygotowa-
ły nabożeństwo i otkanie po nabożeństwie 
z okazji Światowego Dnia Modlitwy, zgodnie 
z liturgią opracowaną pez cheścijanki z Egiptu. 
Panie zorganizowały ty wycieki: do Muzeum 
PRL-u w Rudzie Śląskiej i Planetarium w Choo-
wie, na Słowację, gdzie zwiedziły Rużemberok, 
Vilkolinec i Kościół Święty Kyż, do Ogrodu 
Biblijnego oraz skansenu w Choowie. Trady-
cyjnie panie pygotowały otkania seniorów 
w adwencie i w pasji w Jawou i w Jasienicy, 
zajęły się również obsługą innych otkań para-
fialnych. Delegacja Koła uestniyła w XXIII 
Ogólnopolskim Forum Kobiet Luterańskich 
w Warszawie oraz w Konferencji Pedstawicielek 
Kół Pań Diecezji Cieszyńskiej i w Konferencji Ko-
biet w Wiśle Jaworniku. 

Prowadząca Koło Anna Wantulok jest wice-
pewodniącą Diecezjalnej Komisji ds. Kobiet 
i wicepewodniącą Komisji ds. Kobiet Synodu 
Kościoła, którego jest łonkiem. Z racji pełnionych 
funkcji uestniyła w organizowaniu i prowadze-
niu otkań kobiet na terenie naszej Diecezji, jak 
i całego Kościoła.

- Koło Zainteresowań liy 8 łonkiń, w roku 
2014 otkało się 30 razy. Koło uestniyło 
między innymi: w Majówce, Święcie Pstrąga 
i w Dożynkach, w kiermaszu wielkanocnym 
i bożonarodzeniowym w Jawou, w Jarmarku 
Mikołajowym w Tyńcu, prowadziło kiermasz 
wielkanocny w parafii w Świętochłowicach 
i w parafii w Wirku, kiermasz bożonarodzenio-
wy w parafii w Mikołowie. Prace łonkiń Koła 
prezentowane były dwukrotnie w „Galerii na 
Zdrojowej” w Jawou oraz w Sali Sesyjnej UG 
w Jawou.  Koło zorganizowało także dwie wycie-
ki: do Pisaowic na Święto Azalii oraz do Czeskie-
go Cieszyna i odwiedziły Rybi dum w Chotěbuz. 
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W minionym roku Koło aktywnie wółpra-
cowało z Ośrodkiem Promocji Gminy Jawoe, 
Stowayszeniem Miłośników Sztuki w Jawou, 
Stowayszeniem „Nasze Jawoe” oraz Lokalną 
Grupą Działania „Ziemia Bielska”.

Rada Paraalna – Rok 2014 był pierwszym ro-
kiem, który Rada, wybrana pod koniec 2013 roku, 
pepracowała w całości. W peciągu tego asu 
odbyło się 11 posiedzeń Rady Parafialnej. Tylko 
w sierpniu, z powodu mojego urlopu, Rada Para-
fialna nie otkała się. W tym asie Rada podjęła 
13 uchwał, które dotyyły wielu dziedzin naszego 
życia parafialnego. Została też stwoona ecjalna 
strona internetowa, do której dostęp mają tylko 
łonkowie Rady, gdzie są umieszane ważne 
informacje dotyące pracy Rady Parafialnej. Chcę 
bardzo serdenie podziękować p. Markowi Hein-
richowi za nieodpłatne stwoenie strony interne-
towej Rady Parafialnej.  

Podsumowując: w roku rawozdawym 
w Parafii odbyły się 283 otkania, próby, zebra-
nia, nie liąc zorganizowanych wycieek, otkań 
dwudniowych, rekolekcji. W otkaniach tych 
uestniyło 244 osób. W naszym parafialnym ży-
ciu jest miejsce dla każdego, kto chce zaangażować 
się w życie naszej parafialnej ołeności.

Wszystkie ważniejsze wydaenia są odno-
towywane w Informatoe Parafialnym „Z życia 
i wiary”.  W roku rawozdawym wyszły 4 
numery Informatora. Jest on wydawany w na-
kładzie 400 egzemplay. Chcę bardzo serdenie 
podziękować w tym miejscu ks. A. Kykowskie-
mu i wszystkim autorom tekstów do Informatora, 
dzięki którym jest on bardzo bogaty w swojej tre-
ści. Praca nad Informatorem odbywa się ołe-
nie, bez wynagrodzenia. W roku rawozdawym 
udało się utymać cenę Informatora na wysokości 
5 złotych. Informator jest wydawany w Bielsku 
w drukarni „Augustana”. Informator jest bardzo 
pozytywnie oceniany poza naszą Parafią. Jest on 
też bardzo dobrą kroniką naszego życia parafialne-
go. Informator jest także obecny na naszej stronie 
internetowej www.parafiajawoe.pl. Pod koniec 
roku wydano w parafii kalenda na rok 2015 
w którym pedstawiono szlak miejsc związanych 
z ewangelikami na terenie naszej Parafii.

W roku rawozdawym odprawiono w Para-
fii 251 nabożeństwa: w Jawou 98, w Jasienicy 73, 
w Świętoszówce 49, w „Betanii” 31. W Parafii są 
prowadzone godziny biblijne w „Betanii”, wól-
nie z Parafią w Starym Bielsku.

Chciałbym w tym miejscu bardzo serdenie 
podziękować wszystkim prowadzącym grupy 
parafialne, działającym na terenie naszej parafii, 

wszystkim pracownikom parafialnym za służbę 
i wielkie w niej zaangażowanie w roku 2014.

Rok Katechizmu
Zbliżamy się do 2017 roku, w którym będzie-

my obchodzili wielki jubileusz 500 lat Reforma-
cji. Każdy rok zbliżający nas do tej ronicy jest 
poświęcony jakiemuś tematowi związanemu 
z Reformacją. Rok 2014 był Rokiem Katechizmu. 
Tematowi katechizmu, jak również katechizacji 
były poświęcone następujące otkania:

- wykład zatytułowany Mały katechizm – zna-
ny?... nieznany?, który pedstawił ks. Marcin 
Bóska, który jest autorem najnowszego pekła-
du Małego Katechizmu ks. dr Marcina Lutra. Po 
otkaniu można było zakupić Mały Katechizm 
według najnowszego tłumaenia;

- ubiegłorona Akademia Reformacyjna była 
także poświęcona katechizmom Lutra, a referat 
pedstawił ks. Władysław Wantulok;

- w Informatoe Parafialnym „Z życia i wiary” 
można peytać cykl aykułów ks. A. Kykow-
skiego pod tytułem „Katecheza dla dorosłych”;

- w listopadzie mogliśmy wysłuchać referatu 
ks. prof. Marka Jeego Ugloa, który był poświę-
cony katechizacji wółesnego pokolenia: „Ka-
techizujmy postmodernistyne pokolenie”.

W roku 2014 Diecezjalna Komisja ds. 500 lat 
Reformacji ogłosiła konkurs zatytułowany „Róża 
Lutra”. W konkursie z powodzeniem uestniyły 
dzieci z naszej Parafii. Mayna Kłoda z ZSP w Ja-
sienicy zajęła 1 miejsce w swojej grupie wiekowej. 
Karolina Kłoda zajęła drugie miejsce w swojej 
grupie, a praca May Cholewik została wyróż-
niona. Prace nagrodzone i wyróżnione w etapie 
diecezjalnym, jak i parafialnym można obejeć na 
wystawie, która jest w sali parafialnej w Jawou.

Dom Wypoynkowo - Rekolekcyjny „Beta-
nia”

Rok 2014 był rokiem, w którym po złym 2013 
roku, Dom zaął realizować założenia, w powol-
nym tempie odrabiając zaległości popedniego 
roku.

Jednym z aektów działania i funkcjonowa-
nia domu były, jak w latach popednich działa-
nia związane z religijnym charakterem domu, ilość 
nabożeństw oraz ich ęstotliwość została  zacho-
wana, jak również ilość uestników co tygodnio-
wych godzin biblijnych. Nowością wprowadzoną 
w minionym roku były nabożeństwa z liturgią 
młodzieżową odbywające się w wybrane niedzie-
le po południu, prowadzone pez ks. prof. Marka 
Ugloa. Prowadzenie godzin biblijnych, jak w la-
tach popednich, pypadało Parafiom ze Starego 
Bielska i Jawoa. Ilość nabożeństw niedzielnych 
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utymana była na poziomie z lat popednich, 
zarówno tych dla najmłodszych, jak i dorosłych. 
Zachowane były również otkania po nabożeń-
stwach py kawie i herbacie oraz tradycyjnym 
cieście. Ilość uestników zarówno nabożeństw 
jak i otkań  wzrosła, co znów kieruje nasze my-
ślenie na zmianę ksztau i wielkości kaplicy, gdyż 
ilość osób jest tak duża, że nie mieszą się one 
w kaplicy.

Jak co roku odbyły się w naszym Domu o-
tkania w ramach konferencji księży organizowane 
pez Diecezję zarówno w okresie postnym, jak 
i adwentowym.

W ramach działań dotyących remontu domu 
i ulepszaniu otoenia dokonano nieznanych 
prac remontowych w pokojach gościnnych. 
W większości zarobione pieniądze były pezna-
one na bieżące utymanie obiektu oraz pepro-
wadzenie niezbędnych prac remontowych. Budo-
wa placu zabaw rozpoęta w 2013 roku znów nie 
doekała się szęśliwego zakońenia, jej dalszy 
ciąg pewidziany jest na 2015 rok. 

Działanie Domu w zakresie wypoynku 
i pyjmowania gości w minionym roku odbiega-
ło znaąco od roku popedniego, byli to głów-
nie goście indywidualni z różnych stron Europy 
i kraju.

 Wydajemy także codziennie obiady dla chęt-
nych, których liba jest niewielka, ale stała. 
W każdą niedzielę serwujemy nadal obiady, 
a ilość ich zależna jest, jak obserwujemy, w znaą-
cym stopniu od pogody.

Sprawy goodare
W roku 2014 w działaniach remontowych para-

fii skupiono się na następujących tematach:
- Prace w budynku „starej szkoły” w Jasieni-

cy (Międzyecka 109). W roku rawozdawym 
został wykonany remont więźby dachowej na 
tym budynku. Remont ten był kontynuacją prac 
w tym budynku, które trwają pez ostatnie lata. 
Koszt remontu wyniósł 110 675,65 złotych. Na ten 
cel udało nam się pozyskać środk z Uędu Gminy 
w Jasienicy w wysokości 50 000 złotych i dota-
cję z Bratniej Pomocy imieniem Gustawa Adolfa 
w wysokości 7 000 złotych. Resztę, yli ponad 
50 000 złotych pokryliśmy ze środków własnych 
Parafii. W latach 2012 do 2014 na remont „starej 
szkoły” wydano 153 675,65 złotych. Chcę w tym 
miejscu podziękować Radzie Gminy w Jasienicy 
za udzieloną dotację. Szególnie dziękuję Edwar-
dowi Kenigowi za wielką pomoc w prowadzeniu 
prac remontowych w budynku w Jasienicy. Na 
popednim Zgromadzeniu Parafialnym podję-
liśmy uchwałę o pekazania Uędowi Gminy 

w Jasienicy działki, która stanowi dziś parking 
py Kościele Zmawychwstania Pańskiego 
w Jasienicy pod budowę parkingu gminnego. 
9 weśnia 2013 roku Konsysto naszego Kościoła 
wyraził zgodę na pekazanie działki. Notarialne 
pekazanie działki Uędowi Gminy w Jasienicy 
odbyło się 19 sierpnia 2014 roku.

- Z większych inwestycji w minionym roku na-
leży odnotować zakup i zamontowanie nowego 
pieca centralnego ogewania na plebanii w Ja-
wou. Koszt tego pedsięwzięcia wyniósł 15 876 
złotych.

Chciałbym bardzo serdenie podziękować 
wszystkim, któy swoimi ofiarami wierają re-
monty prowadzone w Parafii, jak i bieżącą dzia-
łalność parafialną. Bez Waszych ofiar nie byłoby 
tego wszystkiego, co udało nam się w ubiegłym 
roku wykonać. Niestety, są w Parafii osoby, któ-
re nie wpłaciły na e Parafii żadnej składki y 
ofiary. Na koniec roku 2014 były to 432 osoby, na 
koniec stynia 2015 roku ta liba zmniejszyła 
się do 393.  Zgodnie z naszym prawem do końca 
stynia można regulować składki kościelne za rok 
ubiegły. Nieopłacenie składki jest równoznane 
z pozbawieniem prawa wyborego, zarówno 
ynnego jak i biernego, i zgodnie z decyzją Rady 
Parafialnej opłaty cmentarne dla takich osób lio-
ne są razy ty. Będziemy tych zasad bardzo rygo-
rystynie się tymali w bieżącym roku. 

Ktoś może powiedzieć, że ta sytuacja to efekt 
ubożejącego ołeeństwa. Z całą pewnością 
w tej grupie są rodziny, które są biedne. Tą bie-
dę widzimy i jak możemy, jako Rada Parafialna, 
udzielamy im pomocy. Parafia w peciągu ubie-
głego roku na cele charytatywne wydała pra-
wie 14 000 zł.  Jednakże wśród tych, któy nie 
opłacają składki kościelnej są także ludzie dobe, 
a nawet bardzo dobe sytuowani, co wynika 
z listy niepłacących składki, która w styniu tego 
roku została oądzona.

Kilka uwag dotyących roku 2015
ostoł Paweł pisze:  „Dlatego pyjmujcie 

jedni drugich, jak i Chrystus pyjął nas ku chwa-
le Boga”. Te słowa wyjęte z listu do Rzymian 
z 15 rozdziału  i 7 wiersza prowadzą nas, jako ha-
sło biblijne roku 2015. To hasło biblijna dotyka, 
myślę, bardzo istotnego problemu, a mianowicie 
naszej odpowiedzialności za siebie nawzajem 
i za to, co razem twoymy. Do naszego dobre-
go funkcjonowania zarówno w sfee duchowej, 
jak i materialnej potebujemy siebie nawzajem. 
Wółpracując ze sobą, pamiętając o całej Parafii, 
a nie tylko o swoim filiale, możemy osiągnąć wię-
cej, niż działając w pojedynkę. Prawdziwa doja-
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łość nie polega na uzależnieniu się od innych, ani 
też nie jest poleganiem tylko na sobie. Dojałość 
cheścijanina to dobrowolna wółzależność. My 
po prostu siebie nawzajem potebujemy! Pote-
bujemy siebie wszędzie - w domu, w rodzinie, 
w Kościele, w pracy.

ostoł Paweł w tym haśle biblijnym zwra-
ca też uwagę na to, że wzajemność w dawaniu 
i braniu, w ofiarowaniu swoich waości innym 
i erpaniu z systemu waości uznawanych pez 
innych ma służyć Bożej chwale, a nie budowaniu 
własnej pozycji, jak to asem ma miejsce w re-
lacjach miedzy ludźmi. Jeśli cokolwiek ynimy 
w naszym działaniu dla innych albo z innymi, 
teba pamiętać zawsze, że ynimy to ku chwale 

Boga. Pez nasze życie i działanie to Bóg, a nie 
my, ma być uwielbiony.

„Dlatego pyjmujcie jedni drugich, jak i Chry-
stus pyjął nas ku chwale Boga” - to bardzo pięk-
ne, ale też i trudne zadanie, które dane jest nam 
na ten Nowy 2015 Rok. Wao o tych słowach 
pamiętać, gdy pyjdzie na nas pokusa oceny 
zachowania i postępowania innych. To hasło bi-
blijne wzywa nas do tego, abyśmy umieli doste-
gać u innych to, z ego sami możemy skoystać, 
a jednoeśnie możemy im ofiarowywać to, co 
sami uznajemy za waościowe i dobre. To wszyst-
ko zaś niech będzie u nas ynione ku chwale 
Boga. 


