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W trosce o Dom Boży
Poątek 2016 roku to kolejna okazja do 

podsumowań działalności i funkcjonowania  
naszej parafii. Taką okazją było pedstawie-
nie rawozdania za 2015 rok pez księdza 
probosza Władysława Wantuloka podas 
Zgromadzenia Parafialnego, które odbyło się 
w dniu 7 lutego 2016 roku po nabożeństwie 
porannym w Jawou. W Zgromadzeniu Para-
fialnym uestniyło 54 łonków zgromadze-
nia (na 2604 parafian).

Po pedstawieniu statystyki parafialnej ks. 
probosz wzorem lat ubiegłych zaprezentował 
dokonania następujących grup parafialnych 
działających na ternie naszej parafii: Szkółki 
Niedzielne, Chórek Dziecięcy, Koło Młodzieży, 
Zeół Cantate, Ewangelicki Chór Kościelny, 
Polskie Towaystwo Ewangelickie oddział 
w Jawou, Koło Pań i Koło Zainteresowań 
oraz Rada Parafialna. Pomimo bardzo skró-
towego ujęcia całoronej działalności tychże 
grup parafialnych z zaciekawieniem można 
było słuchać o ich dokonaniach, pez dobre 
kilkanaście minut. Za wielkie zaangażowanie 
i udział grup parafialnych oraz pracowników 
parafii w życiu naszej ołeności kościelnej 
ks. probosz serdenie wszystkim podzięko-
wał.

W rawozdaniu omówiona została rów-
nież działalność Betanii w tech różnych 
aektach: religijny charakter funkcjonowania 
domu, działalność hotelowa i gastronomina. 
Każdą z nich można ocenić pozytywnie.

Pedstawiając rawy goodare, jakie 
zostały podjęte i zrealizowane w 2015 roku, 
ks. probosz podziękował gorąco wszystkim 
tym, któy swoimi ofiarami wierają bieżącą 
działalność parafii, jak i  prace remontowe pro-
wadzone w obiektach parafialnych.

Ponieważ temat opłacania składek kościel-
nych był omawiany z dużym zainteresowa-
niem na Zgromadzeniu Parafialnym rok temu, 
toteż Rada Parafialna podjęła działania, które 
pedstawiłem w jednym z weśniejszych nu-
merów informatora „ Z życia i wiary”.  Efektem 
podjętych kroków było zmniejszenie ilości 
osób, które nie wpłaciły na e parafii żadnej 
składki z 393 osób w 2014 roku do 297 osób 
w 2015 roku. Warci wnioskami płynącymi ze 

Zgromadzenia będziemy podejmować dalsze 
działania związane z dotarciem i zachęceniem 
do regulowania składek parafialnych wyni-
kających z Regulaminu Parafialnego Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeypoo-
litej Polskiej. W tym miejscu pozwolę sobie 
pytoyć słowa ks. probosza ze rawozda-
nia nawiązujące do tej kwestii: „Ktoś może po-
wiedzieć, że ta sytuacja to efekt ubożejącego 
ołeeństwa. Z całą pewnością w tej grupie 
są rodziny, które są biedne. Tę biedę widzimy 
i jak możemy, jako Rada Parafialna, udzielamy  
pomocy. Parafia w peciągu ubiegłego roku na 
cele charytatywne wydała ponad 7700zł. Jed-
nakże wśród tych, któy nie opłacają składki 
kościelnej, są także ludzie dobe sytuowani, 
co wynika z listy niepłacących składki, która 
w styniu tego roku została oądzona.” 

Nawiązując do wymienionego wyżej Re-
gulaminu, Rada Parafialna może w uzasadnio-
nych pypadkach zwolnić z płacenia składek 
kościelnych rodziny peżywające okresowe 
trudności finansowe.

W trakcie Zgromadzenia Parafialnego nasza 
skarbnik P. Lidia Kliber  pedstawiła rawoz-
danie finansowe za 2015 rok oraz prelimina 
na 2016 rok, które zostały pyjęte jednogło-
śnie pez łonków Zgromadzenia Parafialne-
go. Natomiast zawae w protokole Komisji 
Rewizyjnej uwagi zostały zalecone do wyko-
nania do 30 weśnia 2016 r . 

W zaplanowanym na 2016 rok prelimina-
u, poza środkami finansowymi na bieżącą 
działalność parafii, uwzględniono również 
budżet na prace remontowe, jakie zamieamy 
peprowadzić w tym roku.

W kaplicy w Świętoszówce planujemy 
peprowadzić remont okien, podstopnic 
w ławkach i ewentualnie posadzki, na co pe-
znaono ok. 21 tys. zł. 

Wokół kościoła w Jasienicy zamieamy 
wykonać odwodnienie i chodnik ped plano-
waną modernizacją parkingu  pez Uąd Gmi-
ny Jasienica. Tutaj uwzględniliśmy w budżecie 
około 14 tys. zł.  Ponadto w związku z kolejną 
szansą uzyskania z Gminy Jasienica dotacji na 
remont elewacji budynku parafialnego (starej 
szkoły ewangelickiej), zaplanowaliśmy kwotę 
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ok. 30 tys. zł. na pokrycie 50% kosztów remon-
tu, które powinna ponieść parafia. 

Nie zapomnieliśmy również o budynku 
parafialnym w Jawou, którego elewacja jest 
w złym stanie techninym, wymagającym 
remontu. Nadal prowadzimy starania i roz-
mowy z Uędem Gminy Jawoe, aby zreali-
zować zadanie dofinansowane ze środków ze-
wnętnych. Na ewentualne pokrycie udziału 
własnego pewidzieliśmy rezerwę budżetową 
parafii w wysokości ponad 100 tys. zł. 

Podas Zgromadzenia Parafialnego zostało 
zgłoszonych 10 wniosków i sugestii, z których 
ęść była pedmiotem dyskusji podas ze-
szłoronych posiedzeń Rady Parafialnej. 

Wnioski są cenną wskazówką, a zarazem 
warciem kierunku działań Rady Parafialnej 
na kolejne miesiące. Chciałbym wszystkim 
łonkom Zgromadzenia Parafialnego podzię-
kować za udział i troskę oraz zainteresowanie 
funkcjonowaniem i rozwojem naszej parafii.

O bieżącym stanie realizacji pyjętych zało-
żeń oraz o podjętych rawach goodarych 
w parafii, a także o ludziach, któy bezinte-
resownie niosą swoją pomoc na e naszej 
parafii, a którym być może, jesze nie zdoła-
łem podziękować, będę starał się informować 
w kolejnych wydaniach „Z życia i wiary.”  

Z okazji zbliżających się Świąt Wielka-
nocnych żyę, aby Zmawychwstały Chry-
stus pyniósł pokój, miłość i nadzieję, która 

wzmocni naszą wiarę i napełni serca radością.
Wszystkim żyę pede wszystkim zdrowia, 

pogody, radosnego, wiosennego nastroju i ser-
denych otkań w atmosfee domowego 
ciepła oraz wesołego Alleluja.

W imieniu Rady Paraalnej
Kurator Parai

Janusz Cienciała

Pyjdź, zaufaj, 
wejdź i się nie lękaj. 

Chrystus szeroko otwoył bramę 
życia ped tobą.


