
Z życia i wiary

www.parafiajawoe.plInformator Paraalny nr 7930

Pamiątka Założenia i Poświęcenia kościoła 
to urodziny lokalnego kościoła. Nie zapomnij 
o tych urodzinach. Taka myśl umieszona na 
okładce popedniego numeru zachęcała do 
pyjścia na dziękynne nabożeństwo z tej 
okazji. Takich nabożeństw w naszej parafii 
mamy tery.

W pierwszą niedzielę lipca dziękowaliśmy 
Bogu za kaplicę w Świętoszówce. W tym roku 
była to 59 ronica jej wybudowania.

W tecią niedzielę sierpnia obchodziliśmy 
233 ronicę wybudowania kościoła w Jawo-
u.

W ostatnią niedzielę sierpnia po raz szósty 
peżywaliśmy nabożeństwo dziękynne za 
kaplicę w Domu Rekolekcyjno – Wypoynko-
wym „Betania”.

Zaś w tecią niedzielę weśnia odbyło się 
dziękynne nabożeństwo w Jasienicy w 124 
ronicę budowy kościoła Zmawychwstania 
Pańskiego.

Pamiętać o tych urodzinach... Tegorone lato 
obfitowało w fale upałów, które pokrywały się 
z naszymi pamiątkami założeń. Wielu z naszych 
parafian, w obawie ped upałem,  zrezygnowa-
ło w tym roku z uestnictwa w tychże nabożeń-
stwach. Szególnie osoby starsze lub mające 
problemy ze zdrowiem były ostrożne w tej ma-
terii. Ale y tylko? Czy tylko tym faktem nale-
ży tłumayć słabszą frekwencję niż w poped-

nich latach, nieraz również upalnych? Może jest 
to jakaś obojętność, która po cichu, ale skute-
nie wkrada się do naszej religijnej i duchowej 
postawy? Może coraz odleglejsze daty powsta-
nia naszych sakralnych obiektów powodują, że 
nie oduwamy wagi tego, jak wielki wysiłek 
ktoś musiał włożyć, aby wybudować kościół 
y kaplicę, a później pez dziesiątki lat ją 
utymywać i pielęgnować do naszych asów. 
Wielkiego znaenia nabiera fakt, że żyjemy 
w asach, w których, opró ogromnego ze-
świecenia, stoimy wobec zagrożenia konfron-
tacji z islamem, który zalewa Europę i prędzej 
y później dote również i do nas. Dlatego 
parafrazując pewną myśl, teba nam pamię-
tać, aby: „dziękować Bogu za kościoły, dopóki 
je jesze mamy”. Bo to w nich peżywamy 
wszystkie najważniejsze chwile naszego życia. 
Poąwszy od chtu świętego, w asie którego 
włąeni zostajemy do ołeności Kościoła 
chrystusowego, konfirmacji, ślubu. Opró tych 
wzniosłych chwil są dziesiątki i setki ważnych 
wydaeń, kiedy w niedzielnym nabożeństwie 
peżywamy ołeność wiary z drugim ło-
wiekiem we wólnej modlitwie, uwielbianiu 
Boga w pieśni, słuchaniu tego, co Bóg do mnie 
w swoim słowie mówi i posilaniu się darami 
stołu Pańskiego, ciała i krwi Chrystusa.

Może te mocne słowa reeksji pobudzą nas 
do właściwej postawy świadka Jezusa Chry-
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stusa w tym świecie. Kościół to ołeność 
wieących. Każdy jest ważny. Tak jak cegły 
w ścianie. Każda ełnia określone zadanie, ma 
zadanie, które wypełnia, zarówno ta w funda-
mencie, jak i ta użyta na strychu. Każdy łonek 
parafii również ma swoje znaenie i zadania 
do wypełnienia. W rozwijaniu życia i dzia-
łalności parafialnej, także w domu i rodzinie, 
trosząc się o wychowanie dzieci i młodzieży, 
dając wzór właściwego postępowania.

W tym roku kaznodzieją w asie pamiąt-
ki poświecenia kaplicy w Świętoszówce był 
ks. prof. Marek Uglo. W Jawou słowo 
Boże zwiastował ks. dr Adrian Korago. 
W „Betanii” kaznodzieją był ks. Kysztof 
Cienciała, który w kazaniu w oparciu o tekst 
z I listu ap. Św. Jana wskazał na znaenie miło-

ści, której w obecnych asach mamy tak wielki 
deficyt. Bóg jest miłością i każdy kto chce, aby 
jego życie wydawało owoce miłości, musi iść 
do źródła miłości, które jest w Bogu. Takim 
miejscem otkania z Bogiem jest właśnie ko-
ściół, kaplica, za które dziękujemy co roku Bogu 
w tym „urodzinowym” dniu pamiątki poświę-
cenia i założenia.

W Jasienicy gościliśmy ks. radcę Henryka 
Reske z Oesza. Pogoda w tym dniu wystawiła 
nas na próbę zaufania. Ciężkie, ciemne chmury 
jakie sunęły po niebie oszędziły nas i w a-
sie nabożeństwa nie adła ani jedna kropla 
deszu. Pygotowane parasole okazały się 
niepotebne.

ks. Andej Kykowski


