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W trosce o Dom Boży
Okres letni to nie tylko as odpoynku, 

ale również pracy i wydaeń, których ęsto 
sami jesteśmy uestnikami. Takie momenty 
peżywaliśmy także w naszej parafii. Jak już 
weśniej pisałem, ze względu na ubiegający 
okres gwarancyjny wykonanego remontu 
elewacji kościoła w Jawou peprowadzili-
śmy pegląd wykonanych 5 lat temu prac bu-
dowlanych, tym razem z udziałem inektora 
nadzoru i wykonawcy robót. Pomimo że pięć 
lat to dość długi okres, w trakcie którego stan 
techniny i estetyny budynku może się 
pogorszyć, choćby pod wpływem zmiennych 
warunków atmosferynych, to jednak poza 
paroma pęknięciami i odpaeniami tynku na 
cokole i ęściowo na boniach prostokątnych, 
jedyną bardziej zauważalną usterką było 
odwarstwienie tynku w dolnej ęści cokołu 
oraz odbarwienie elewacji od strony wejścia 
głównego do kościoła.  Dzięki wyrozumiałe-
mu podejściu wykonawcy robót do naszych 
uwag, kościół po wykonaniu poprawek 
nadal wygląda pięknie i okazale. Uważam, 
że powinniśmy dążyć do poprawy estetyki 
wnęta naszego Domu Bożego, a motywacją 
niech będzie zbliżająca się ronica 500-le-
cia Reformacji. Ciekawy jestem stanowiska 
naszych parafian w tej kwestii. Myślę, że 
dobrym rozwiązaniem byłoby umieszenie 
tego pytania na stronie internetowej naszej 
parafii, gdzie każdy z nas mógłby oddać swój 
głos.

Tematem omawianym podas posiedzeń 
Rady Parafialnej była również rawa mon-
tażu kamery do nagrywania nabożeństw 
w kościele w Jawou i zamieszanie ich na 

stronie internetowej parafii w celu umoż-
liwienia oglądania, szególnie tym z nas, 
któy z różnych pyyn nie mogą osobiście 
w tych nabożeństwach uestniyć. 

Pan Gustaw Malik pedstawił i omó-
wił problem związany z odprowadzeniem 
wód deszowych z terenu wokół budynku 
parafialnego w Jasienicy. Z kolei P. Ryszard 
Stanclik poruszył rawę odnowy i moderni-
zacji ciągów komunikacyjnych na cmentau 
w Jawou, o co wnioskuje zaąd PTE 
w Jawou. Część łonków naszej rady brała 
udział w pygotowaniu Pamiątek Założenia 
Kościoła w Jawou i Kaplicy w Świętoszów-
ce oraz w Betanii. Natomiast pygotowaniem 
nabożeństwa w Kościele Leśnym na zbou 
Wysokiego polegającym na wykoszeniu 
i usunięciu trawy oraz montażu nagłośnienia 
zajęli się Panowie Marcin Biłek, Edward Pod-
stawny, Ryszard Stanclik, Jey Ryrych, Jan 
Stekla i Marek Kubala oraz 10-letni Kamil 
Klima. Udział pedstawiciela młodego po-
kolenia daje nam nadzieję, że zwyaj py-
gotowań do nabożeństw w Kościele Leśnym 
będzie kontynuowany w pyszłości.

Wywiezienie na górę ęści uestników 
nabożeństwa samochodami terenowymi za-
wdzięamy Panu Mateuszowi Wieii i Panu 
Jeemu Siodłakowi – Naelnikowi Grupy 
Beskidzkiej GOPR, który na naszą prośbę wy-
raził zgodę na udostępnienie pojazdu kiero-
wanego pez Pana Edwarda Golonkę.

Wszystkim tym wymienionym i niewy-
mienionym, któy poświęcili swój as, za-
interesowanie i chęci do pracy na e naszej 
parafii serdenie dziękuję za bezcenną po-
moc.

Wielkie słowa uznania kieruję również 
pod adresem Chóru Kościelnego, Zeołu 
Cantate oraz Orkiestry Diecezjalnej, któy 
z wielkim zaangażowaniem, a dzięki we-
śniejszym żmudnym pygotowaniom, 
uświetniali nasze uroystości kościelne, 
a także godnie reprezentowali nas między 
innymi podas wizyty w panerskiej parafii 
w Bockhorn y w trakcie gmin-
nych uroystości dożynkowych.
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Dziękujemy pani Kataynie i Marcinowi Ryry-
chom za ufundowanie kamery do nagrywania 
nabożeństw umieszanych na stronie interne-
towej parai www.paraajawoe.pl


