Z życia i wiary

W trosce o Dom Boży
Relację z działań i wydaeń, jakie miały
miejsce w ubiegłym kwaale w naszej parafii,
rozponę od Zgromadzenia Parafialnego, które odbyło się 5 lutego 2017 roku. Tradycyjnie
ilość osób biorących udział w Zgromadzeniu
była bardzo mała. Na 2596 parafian obecnych
było 47 osób, co być może odzwierciedla skalę zainteresowania rawami naszej parafii.
Mam nadzieję, że swoje zainteresowanie
pejawicie Pańﬆwo choć popez zapoznanie
się z obszernym rawozdaniem probosza
z życia i działalności parafii, ytając niniejszy
informator parafialny lub zamieszony tekﬆ
rawozdania na ﬆronie internetowej parafii.
Jednak taka forma pozbawia Pańﬆwa udziału
w dyskusji y w głosowaniu.
Wobec powyższego poﬆaram się pybliżyć
pebieg Zgromadzenia Parafialnego i jego
najiﬆotniejsze elementy i poﬆanowienia.
Womniane już weśniej rawozdanie probosza z życia i działalności parafii za 2016
rok zoﬆało pyjęte jednogłośnie. Naﬆępnie
rawozdanie finansowe za 2016 rok pedﬆawiła skarbnik Pani Lidia Kliber. W rawozdaniu omówione zoﬆały pychody i rozchody,
jakie miały miejsce w ubiegłym roku. Na
pychody parafii składają się między innymi:
składki rone, ofiary i ynności, darowizny
na działalność charytatywno-opiekuńą, dotacje, opłaty cmentarne, wpływy z telefonii
cyfrowej i inne tzw. sumy pechodnie. Natomiaﬆ rozchody to m.in. wynagrodzenia osób
duchownych, płace pracowników świeckich,
prace zlecone, koszty podróży, wydatki adminiﬆracyjno-biurowe na utymanie funkcjonowania parafii, koszty reprezentacyjne, składki
na cele ogólnokościelne, wydatki na remonty
budynków parafialnych, wydatki cmentarne
oraz charytatywne, konkursy i realizowane
zadania. Naﬆępnie Pan Józef Król odytał
protokół Komisji Rewizyjnej po peprowadzonej w dniu 20 ﬆynia 2017 roku kontroli
finansowej, informując, że komisja ﬆwierdziła
prawidłowo prowadzoną goodarkę, a poniesione wydatki uznała za celowe. W związku
z powyższym Zgromadzenie Parafialne pywww.parafiajawoe.pl

jęło jednogłośnie rawozdanie finansowe
i udzieliło Radzie Parafialnej absolutorium
z działalności finansowej za 2016 rok. Naﬆępnie po pedﬆawieniu preliminaa na kolejny
2017 rok zoﬆał on pyjęty jednogłośnie pez
Zgromadzenie Parafialne.
W dalszej ęści zebrania Pani Beata Heinrich pedﬆawiła koncepcję architektoniną
remontu budynku „dawnej jawoańskiej
szkoły ewangelickiej” w formie prezentacji
multimedialnej. Koncepcję pygotowała nieodpłatnie Pracownia Projektowa „STYL” Pana
Jeego Kukli. Głównym celem i pierwszym
etapem prac, jakie planujemy peprowadzić,
będzie remont pokrycia dachu wraz z rynnami,
rurami uﬆowymi oraz naprawa odpaonych
i odpadających tynków na elewacji budynku.
Jeśli na realizację prac nie uda się pozyskać
dofinansowania ze środków zewnętnych,
roboty będą rozłożone na poszególne etapy
na peﬆeni kilku lat. Jednak równoeśnie
prowadzimy rozmowy i uﬆalenia z firmą ECOMEX , która peprowadzi kalkulacje i audyt,
a naﬆępnie pygotuje wniosek do Miniﬆerﬆwa Ochrony Środowiska, które wprowadza
program umożliwiający dofinansowanie termomodernizacji m.in. obiektów sakralnych
w wysokości 85-90%. Na ﬆyniowym posiedzeniu Rada Parafialna podjęła uchwałę
o wyrażeniu zgody na oądzenie niezbędnej dokumentacji w kwocie około 17.000 zł
popedzającej złożenie wniosku w ramach
w/w programu.
W trakcie Zgromadzenia Parafialnego probosz naszej parafii ks. W. Wantulok w formie
prezentacji zapoznał zebranych z planowanymi wydaeniami podas Ewangelickich Dni
Kościoła (EDK) w dniach 15-18 erwca 2017
roku. Organizowane będą one w Uﬆroniu,
Wiśle, Cieszynie i Bielsku-Białej. W miaﬆach
tych będą odbywać się wykłady, ﬆudia biblijne, otkania, sztuki teatralne, seanse filmowe i koncey, a w Bielsku-Białej w Hali
Spoowej pod Dębowcem odbędzie się nabożeńﬆwo. Na teren naszej parafii pyjadą goście- parafianie z Mrągowa, Radomia oraz Ni-
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dzicy, któy wólnie z nami będą brać udział
w EDK. Naszym zadaniem jeﬆ wziąć udział
w tych pedsięwzięciach, jak również zachęcić
naszych znajomych i sąsiadów do wólnego
świętowania tak ważnego jubileuszu 500-lecia Reformacji.
W naszej parafii zoﬆała peprowadzona digitalizacja wszyﬆkich ksiąg parafialnych pez
Pana Łukasza Kominiaka. Za tę nieodpłatną
pracę wyrażamy słowa podziękowania.
Natomiaﬆ w związku z zawakowaniem
miejsca łonka Rady Parafialnej po rezygnacji
Pani Marii Mach-Król, na lutowym posiedzeniu podjęto uchwałę o uzupełnieniu składu
rady pez zaﬆępcę z okręgu Jasienica, pana
Mariusza Golę.
Na lutowym posiedzeniu Rady Parafialnej skarbnik-Pani Lidia Kliber pedﬆawiła
rawozdanie finansowe Betanii za 2016 rok
i plan finansowy na 2017 rok, które zoﬆały
jednogłośnie pyjęte pez Radę. W 2016 roku
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bilans rozchodów i wpływów w Betanii po raz
pierwszy od wielu lat osiągnął wynik dodatni,
co pozwoliło na zwrot do parafii ęści pożyki w kwocie 2000 zł.
Wielkanoc to as otuchy i nadziei. Czas
odradzania się wiary w siłę Chryﬆusa
i drugiego łowieka. Żyymy, aby Święta Wielkanocne pyniosły radość oraz
wzajemną żyliwość. By ﬆały się źródłem
wzmacniania ducha.
Niech Zmawychwﬆanie, które niesie
odrodzenie, napełni Was pokojem i wiarą,
niech da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością pateć w pyszłość
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