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W trosce o Dom Boży
Szanowni ytelnicy naszego parafialnego 

kwaalnika, zainteresowani działaniami Rady 
Parafialnej pozwólcie, że podzielę się z Wami 
informacjami na temat wydaeń, jakie miały 
miejsce w okresie wakacyjnym.

W dniu 22 erwca br. doszło do otkania 
pedstawicieli Rady Parafialnej z Biskupem 
Diecezji ks. dr Adrianem Korago  i pedsta-
wicielami Rady Diecezji Cieszyńskiej. Celem 
otkania było zapoznanie nowego Biskupa 
z funkcjonowaniem Domu Rekolekcyjno-Wy-
poynkowego „Betania”. Podas otkania 
pedstawiono rozlienie finansowe „Betanii” 
do końca 2015 roku oraz poinformowano o za-
kresie poynionych prac remontowych w tym 
obiekcie, w który nasza parafia zainwestowała 
około 100 tys. zł od momentu pejęcia nieru-
chomości w zaądzanie. Pojawiały się różne 
propozycje i pomysły, jednak podas pierw-
szego otkania żadnych wiążących zobowią-
zań nie podjęto.

Na erwcowym otkaniu Rady Parafial-
nej nasza koleżanka Olga Klaube pedstawi-
ła wydaenia, jakie odbywały się w „Betanii” 
z udziałem dzieci, które uroyście obchodziły 
swoje urodziny połąone z zakońeniem roku 
szkolnego. Podobne otkania miały miej-
sce również w lutym i kwietniu. Poęstunek 
wówas organizują rodzice „urodzinowych 
dzieci”, a panie prowadzące szkółki we wół-
pracy z rodzicami pygotowują upominki oraz 
program zabaw. Tego typu inicjatywy, które 
odbywają się w naszych filiałach zasługują na 
wielkie słowa uznania. Temat młodzieży wy-
wołał kolejny raz dyskusję wśród łonków 
rady. Jednak nie ilość dyskusji, a konkretne  
pomysły i działanie są potebne, aby można 
było zachęcić młodzież do udziału w życiu 
parafii. Ponieważ młodzież dużo asu ędza 
ped komputerem, to może dobrym rozwią-
zaniem byłby kontakt internetowy, w którym 
mogliby pedstawić swoje oekiwania i po-
mysły wobec parafii.   Zdecydowano, że do 
tego wątku powrócimy na naszych powakcyj-
nych otkaniach.

Z kolei pewodniący komisji cmentarnej 
Ryszard Stanclik pedstawił radnym parafial-

nym rawozdanie z wizji lokalnej, którą pe-
prowadzono na cmentau w Jawou. W wizji 
uestniyli opró weśniej wymienionego 
również Panowie Marcin Biłek, Ryszard Kur-
cjus-geodeta,  Jey Kukla-biuro projektowe, 
księża oraz kurator.

W wyniku tych ynności ustalono, że geo-
deta dokona pomiarów i wyrysuje plan, na 
bazie którego zostanie zaprojektowany układ 
dróżek i chodników cmentarnych tak, aby roz-
mieszenie grobów i kolumbarium w nowej 
ęści cmentaa pozwoliło na zachowanie 
ładu i poądku komunikacyjnego oraz wizu-
alnej harmonii i estetyki cmentaa.

Renowację ścieżek planujemy rozpoąć 
od starej ęści cmentaa, gdyż tutaj pebieg 
ścieżek należy dostosować do istniejących linii 
położenia grobów. Tutaj każda ścieżka będzie 
miała odrębny wygląd w zależności od ilości 
miejsca między grobami. Projekt aktualnie 
znajduje się w fazie oądzania tak, aby jego 
wstępna wersja została pedstawiona do ak-
ceptacji podas posiedzenia Rady Parafialnej 
w drugiej połowie weśnia. Po akceptacji zo-
stanie wszęta procedura uzyskania pozwole-
nia konserwatorskiego i budowlanego. 

Również ten sam zeół otkał się, aby 
pygotować dane wyjściowe do koncepcji 
prac remontowych w domu administracyj-
nym na Placu Kościelnym 26 (stara szkoła 
ewangelicka). W wyniku otkania komisja 
ustaliła, że w koncepcji zostanie określony za-
kres robót zewnętnych i wewnętnych oraz 
nowe funkcje i układ pomieszeń na  kondy-
gnacjach budynku, co stwoy możliwość wy-
ceny poszególnych etapów robót. Ustalono, 
że wstępną koncepcję pygotuje Pracownia 
Projektowa „Styl”.

W minionym kwaale komisja, w której 
brał udział Wojewódzki Konserwator Zabyt-
ków, pedstawiciel Uędu Gminy Jasienica, 
kierownik budowy, inektor nadzoru oraz 
pedstawiciele Rady Parafialnej,  odebrała 
protokołem końcowym prace remontowe 
elewacji budynku starej szkoły ewangelic-
kiej w Jasienicy. Zadanie remontowe zostało 
już  pedstawione do rozlienia w jednostce 
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wółfinansującej - Uędzie 
Gminy Jasienica. Waość koń-
cowa wykonanych prac wynio-
sła 58.950,00 zł. 

W okresie wakacyjnym mie-
liśmy okazję peżywać kolejne 
pamiątki założeń oraz nabożeń-
stwo w Leśnym Kościele.

Nowym wyzwaniem, jaki 
podjęliśmy w tym roku, było 
pygotowanie pikniku po pa-
miątce założenia w kościele 
w Jawou. Pomimo nie do 
końca yjającej aury, poza 
utą duchową, jaką mogliśmy 
peżyć podas nabożeństwa 
w kościele, mogliśmy również zakosztować 
pygotowanych kulinariów. Szkoda tylko, że 
pogoda nie pozwoliła naszym najmłodszym 
w pełni skoystać z pygotowanych atrakcji. 

Trudno nie womnieć o wszystkich tych, 
któy swoim zaangażowaniem i warciem 
pomogli pygotować nasze parafialne ped-
sięwzięcia.

 W dniu 08.08.2015r. wykonano prace po-
ądkowe, polegające na wykoszeniu trawy 
i jej upątnięciu oraz zebraniu śmieci na tere-
nie Leśnego Kościoła na zbou Wysokiego.

W pracach uestniyli: panowie Edward 
Stekla, Edward Podstawny, Ryszard Stanclik, 
Jey Ryrych, Kamil Klima i Marcin Biłek.

Za pewóz osób do Kościoła Leśnego 
chciałbym serdenie podziękować naszym 
niezawodnym pyjaciołom z GOPR i Nadle-
śnictwa w Jawou.

Z kolei w pygotowaniu pikniku w Jawou 
oraz w pygotowaniu do nabożeństwa i pik-
niku podas pamiątki założenia w „Betanii”  
brali udział: pani Izabela Michalik, panowie 
Marek Hainrich z synami, Ryszard Stanclik,  
Edward Podstawny, Marek Wantulok oraz 
pracownicy „Betanii” ze szególnym zaanga-
żowaniem organizacyjnym p. Marcina Biłka 
i p. Erwina Stojaka. 

Podziękowanie kieruję również do pracow-
ników Uędu Gminy Jawoe za pywiezie-
nie i rozłożenie dużych namiotów w celu logi-
stynego zabezpieenia naszych parafialnych 
pikników oraz P. Wójtowi za wyrażenie zgody, 
warcie i udział w uroystości. 

Kolejnym wyzwaniem organizacyjnym 
była wizyta 8 - mioosobowej delegacji 
z naszej panerskiej Parafii z Bockhorn. Tutaj 
wielkie słowa uznania i podziękowania za 
towayszenie w wyciece na górę Żar, w uro-
ystościach kościelnych i gminnych oraz za 
pomoc w pokonywaniu barier językowych dla 
p. Małgoaty Penkali - Ogrodnik i p. Leopol-
da Kłody oraz za pygotowanie poęstun-
ku po nabożeństwie dla p. Jolanty Szugiel 
i p. Agaty Obracaj. 

W uzupełnieniu informacji z popedniego 
aykułu pragnę poinformować, że w dniu 6 
listopada 2016 roku pragniemy zorganizować 
w naszej parafii uroysty konce rozpoyna-
jący Jubileusz 500-lecia Reformacji. Na nasze 
zaproszenie pozytywnie odpowiedzieli ayści 
scen muzynych z Śląska oraz Orkiestra Re-
prezentacyjna Straży Graninej z Nowego 
Sąa. Aktualnie ayści i kapelmist konsul-
tują i uzgadniają repeuar, którym wólnie 
będą chcieli stwoyć utę muzyną.  Mam 
nadzieję, że nasz kościół pomieści prawie 60 
aystów i linie zgromadzonych słuchay, 
któy zechcą tego wieoru zaerpnąć rozko-
szy muzynej.

Końąc, chciałbym serdenie podziękować 
również naszym rodzimym aystom, Chórowi 
oraz Orkieste Diecezjalnej za uświetnienie 
uroystości parafialnych podas 
womnianych już weśniej, pa-
miątek założenia Domów Bożych. 

Janusz Cienciała 
Kurator Parai


