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W trosce o Dom Boży
Ujmując mijające wydaenia w słowa, które 

postanowiłem zaweć w kolejnym aykule skiero-
wanym do tych wszystkich z Was, któy w trosce 
o dom Boży wyrażacie swoje zainteresowanie ży-
ciem naszej parafii, zauważam jak szybko biegnie 
as, a zarazem kolejny kwaał naszego życia. Każ-
dy z nas pisząc kronikę z życia, potrafiłby dostec 
i pemyśleć sobie mijające wydaenia. Analizując 
je, jako ludzie wieący, zadalibyśmy sobie wów-
as niejedno pytanie, szególnie teraz w okresie 
pasyjnym. Czy nasza droga życia, nasze zachowanie, 
postępowanie, udział w ołeności kościelnej jest 
taki, jakiego oekuje od nas Bóg? 

Cytuję z książeki z „Biblią na co dzień”:  Flp 
1,27;   „Niech życie Wasze będzie godne ewangelii 
chrystusowej, abym (…) słyszał o Was, że stoicie 
w jednym duchu, jednomyślnie waląc ołem za 
wiarę ewangelii.”

Pechodząc z reeksji do wydaeń w naszej 
parafii, należy womnieć o jednym z ważniej-
szych, jakim było Zgromadzenie Parafialne, które 
odbyło się w lutym 2015 roku. Jednak nim do-
szło do zgromadzenia, Rada Parafialna na swo-
im styniowym otkaniu podjęła uchwały, 
w których pyjęła do zatwierdzenia na Zgroma-
dzeniu Parafialnym,  rawozdanie finansowe za 
2014 rok i prelimina budżetowy na rok 2015. 
Podas tego otkania nasza skarbnik P. Lidia 
Kliber pedstawiła rawozdanie finansowe 
i prelimina budżetowy, omawiając pychody 
i wydatki w poszególnych grupach klasyfikacji 
budżetowej. Po pytaniach i dyskusji łonków 
Rady Parafialnej na temat budżetu, w wyniku 
głosowania wyżej wymienione uchwały pyjęto 
jednogłośnie.

Analizując budżet parafii, należy zauważyć, że 
osiągane pez parafię pychody wystarają na 
jej bieżące funkcjonowanie oraz na wykonanie 
drobnych prac remontowo-konserwacyjnych. 
W związku z powyższym pyjęto założenie, 
że w 2015 roku zrealizujemy wymianę okien 
i malowanie pomieszeń na paee domu pa-
rafialnego w Jasienicy, co zostało zorganizowane 
i wykonane podas ferii zimowych. Natomiast nie 
planujemy realizacji kolejnych, większych zadań 
remontowych, a rok 2015 planujemy potraktować 
jako rok oszędzania i szukania możliwości pozy-

skania środków finansowych, które pozwoliłyby 
w następnych latach między innymi odmalować 
nasze kościoły. Wyjątek stanowiłoby pojawienie 
się możliwości realizacji dużych projektów, na 
które moglibyśmy  pozyskać pieniądze ze źródeł 
zewnętnych. 

W dniu 8 lutego 2015 roku po nabożeństwie, 
w sali parafialnej odbyło się Zgromadzenie Parafial-
ne, w którym uestniyło 43 zgromadzonych na 
2601 parafian. Po pywitaniu zebranych, wyboe 
Prezydium Zgromadzenia ks. probosz Władysław 
Wantulok pedstawił rawozdanie z życia parafii 
za 2014 rok. W swoim wystąpieniu pedstawił 
statystykę parafialną oraz omówił działalność 
wszystkich grup działających na terenie parafii, 
wymieniając ich liebność, ilość otkań i najważ-
niejsze wydaenia z ich działalności. Omówione 
zostały również rawy goodare w minionym 
roku oraz działalność Betanii. O rawach goo-
darych pisałem już we weśniejszych aykułach, 
więc je pominę. Jeśli chodzi o Betanię to można po-
wiedzieć, że w 2014 roku kierownik P. Erwin Stojak 
zaął realizować założenia, odrabiając zaległości 
z roku popedniego, dzięki emu parafia nasza do 
działalności Betanii w minionym roku nie dołożyła 
żadnych środków finansowych. Nadal zachowano 
religijny charakter domu, tj. nabożeństwa, godziny 
biblijne i szkółki niedzielne. 

Nowością były nabożeństwa z liturgią młodzie-
żową prowadzone pez ks. prof. Marka Jeego 
Ugloa.

Pypomnę, że działalność Betanii w 2014 roku 
objęliśmy ołenym nadzorem w 5-cioosobowym 
składzie łonków Rady Parafialnej. 

W dalszej ęści Zgromadzenia rawozdanie 
finansowe za rok 2014 pedstawiła P. Lidia Kli-
ber, omawiając poszególne pozycje klasyfika-
cji budżetowej, jakie składają się na pychody 
i wydatki związane z funkcjonowaniem naszej pa-
rafii. Następnie P. Józef Król odytał rawozdanie 
komisji rewizyjnej, informując, kiedy i jakie ele-
menty podlegały kontroli finansowej. Po krótkiej 
dyskusji rawozdanie finansowe, rawozdanie 
komisji rewizyjnej oraz udzielenie Radzie Parafial-
nej absolutorium zostało jednogłośnie zatwierdzo-
ne pez Zgromadzenie Parafialne. 

Ostatnim ważnym elementem Zgromadzenia 
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było pedstawienie preliminaa budżetowego 
na 2015 rok i po krótkiej dyskusji jego jednogło-
śne pyjęcie, jednak z drobną poprawką dotyącą 
uwzględnienia środków finansowych na remont 
dróżek cmentarnych. 

Pozwolę sobie podzielić się z Wami, drodzy 
parafianie, informacją, która była pedmiotem 
dyskusji zarówno na otkaniu  Rady Parafialnej, 
jak i na Zgromadzeniu Parafialnym, a dotyyła nie-
opłacanych składek kościelnych pez 393 osoby na 
2601 łonów naszej parafii.  Zastanawialiśmy się 
nad upublinieniem listy dłużników, le jednak 
postanowiliśmy jesze wzorem lat popednich, 
doręyć weśniej pypomnienie o zaległości, ale 
wzbogacone o dodatkowe informacje takie jak nr 
konta bankowego parafii, cele, na które peznao-
ne są pieniądze ze składek oraz podanie informacji, 
że wysokość opłat w sytuacji pogebów jest ty-
krotnie wyższa, jeśli nie opłacamy składek.

Jednoeśnie dziękuję wszystkim tym, któy e-
telnie coronie opłacają należne składki kościelne. 
Serdenie dziękuję również daryńcom P. Jeemu 
Ryrychowi za wpłatę na fundusz remontowy bu-
dynku parafialnego w Jawou oraz P. Kataynie 
i Marcinowi Ryrychom za ufundowanie wyposa-
żenia salki parafialnej w Jasienicy w nowoesny 
ęt multimedialny.

Żyenia Świątene
Pyjmijcie serdene żyenia Wesołego Allelu-

ja oraz dużo zdrowia i pogody ducha. Niech radość 
Wielkanocy napełni nasze serca nadzieją i obfito-
ścią łask od Chrystusa Zmawychwstałego.

W imieniu Rady Parafialnej

Kurator Parai
Janusz Cienciała

Zmawychwstanie nie było i nie jest 
bynajmniej sielankowym wydaeniem. 
Z mocą rozsadził skały grobu. 
Z mocą rozerwał więzy 
krępujące rawiedliwych i wyrwał ich 
z paszy śmierci. 
Z mocą wiedzie też nas drogą nie mającą kresu.
Tej mocy na as świąt Wielkiejnocy 
i każdy następny dzień 
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