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W trosce o Dom Boży
W drugim kwaale 2015 roku z wielu waż-

nych wydaeń niewątpliwie największym 
w naszej parafii była majowa konfirmacja. Aktu 
uznania dojałości cheścijańskiej dla 30-tu 
młodych dziewąt i chłopców, po weśniej-
szym nauaniu i egzaminie oraz ślubowaniu 
konfirmacyjnym, błogosławieństwie, ale rów-
nież pyjęciu do zboru  pez podanie ręki, do-
konali nasi księża w obecności zgromadzonych 
wiernych. Tak, jak w domu parafialnym ped 
konfirmacją, chciałbym i teraz żyyć naszym 
najmłodszym konfirmantom dużo pomyślno-
ści w życiu oraz Błogosławieństwa Bożego, 
aby nadal potrafili ufać i powieać się Bogu 
oraz umacniać się w wiee, dając świadectwo 
swoją obecnością w życiu kościoła tak, jak y-
nili to podas nauki konfirmacyjnej.

W związku z decyzją naszego kolegi Da-
wida Pasińskiego o rezygnacji z łonkostwa 
w Radzie Parafialnej, na majowym posie-
dzeniu rada pyjęła do swojego grona, po 
weśniejszym ślubowaniu, Panią Izabelę 
Michalik. Podas otkania omówiono obo-
wiązki nowej łonkini, które będą związane 
z rejonem Bielska-Białej i Domu Rekolekcyj-
no-Wypoynkowego Betania. 

Ponieważ zbliżają się Pamiątki Założenia 
Kościołów w naszej parafii, pragnę poinformo-
wać o terminach oraz zaprosić na uroystości 
i otkanie ze Słowem Bożym:

5 lipca, godz. 10.00- Świętoszówka – Pa-
miątka Poświęcenia Kaplicy, kazanie wygłosi 
ks. Marek Uglo;

16 sierpnia, godz.10.00 Jawoe – Pamiątka 
Poświęcenia Kościoła; kazanie wygłosi ks. Ad-
rian Korago z Goleszowa;

30 sierpnia, godz. 10.00 „Betania” Pamiąt-
ka Poświęcenia Kaplicy, kazanie wygłosi ks. 
Kysztof Cienciała z Bielska;

20 weśnia, godz. 10.00 Jasienica, Pamiąt-
ka Poświęcenia kościoła, kazanie wygłosi ks. 
Henryk Reske z Oesza.

Nie ma wątpliwości, że zdecydowana 
większość z nas day dużą sympatią porę 
wiosenno-letnią, nie tylko ze względu na tem-
peraturę, słońce i wypoynek wakacyjny ale 
również mniejsze wydatki związane z oge-
waniem budynków. 

Temat ten poruszam nie bez kozery, ponie-
waż w popednim aykule pisałem o analizie 
budżetu naszej parafii, którą pedstawiono na 
Zgromadzeniu Parafialnym w lutym obecnego 
roku. Opró kosztów związanych z bieżącym 
utymaniem parafii istotnym elementem funk-
cjonowania jest wykonywanie prac konserwa-
cyjnych i remontowych w budynkach, szegól-
nie o tak długim okresie ekloatacji, jak nasze 
kościoły, kaplica y budynki parafialne.

Poszukując możliwości różnych rozwiązań 
i dofinansowań, bo pecież zdajemy sobie 
rawę, że ze składek kościelnych większych 
i kosztownych remontów nie zdołamy pe-
prowadzić, zaprosiliśmy na majowe otka-
nie Rady Parafialnej Pana dr. Leszyńskiego 
z Akademii Górnio - Hutniej w Krakowie, 
który zapoznał nas z możliwością zastoso-
wania w naszych budynkach odnawialnych 
źródeł energii z wykoystaniem ogniw fo-
towoltainych. Podas otkania radni pa-
rafialni zasypali prelegenta gradem pytań, 
na które Pan doktor udzielał wyerpujących 
odpowiedzi. Jednak precyzyjne wyjaśnienie 
naszych pytań i wątpliwości co do zastosowa-
nia tej metody w budynkach parafialnych oraz 
wielkości dofinansowania będzie możliwe po 
peprowadzeniu wizji lokalnej i audytu ener-
getynego budynków. Taka ścieżka postępo-
wania znalazła aprobatę wszystkich obecnych 
na otkaniu łonków Rady Parafialnej.

Ponadto w związku z końącą się we we-
śniu gwarancją na roboty budowlane, polegają-
ce na remoncie elewacji kościoła w Jawou, od-
było się otkanie wewnętnej komisji, która 
dokonała oględzin i określiła powstałe usterki. 

Za pomoc i udział w komisji chciałbym po-
dziękować Panom: Jeemu Kukli, Marcinowi 
Biłkowi, Ryszardowi Stanclikowi i Edwardo-
wi Kenigowi.

Koystając z okazji, żyę wszystkim uda-
nych urlopów,  wakacji oraz odpoynku od 
codziennych obowiązków. 

Janusz Cienciała
Kurator Parai


