Z życia i wiary

W trosce o Dom Boży
Mija kolejny wiosenny okres, który dla
Rady Parafialnej był czasem podejmowaniaważnych uchwał i przedsięwzięć mających
na celu dbałość o nasze dobra parafialne oraz
zachęcenie i ułatwienie parafianom udziału
w Ewangelickich Dniach Kościoła.
Podczas marcowego posiedzenia po złożeniu ślubowania, do składu Rady Parafilnej
został przyjęty pan Mariusz Gola z Jasienicy,
któremu życzyliśmy dużo Błogosławieństwa
Bożego w służbie dla Kościoła. P. Mariusz Gola
otrzymał listę parafian ze swojego regionu
w celu przejęcia obowiązków po odejściu
p. Marii Mach-Król.
W Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
w dniu 31.03.2017 r. zostały złożone wnioski
o dofinansowanie zadań termomodernizacyjnych. Audytem energetycznym objęto cztery
budynki z naszej parafii, dla których po wnikliwej analizie audytorów przewidziano zakresy
prac termomodernizacyjnych. W Jaworzu opracowaniu poddano budynek plebanii, budynek
starej szkoły ewangelickiej i kościół, natomiast
w Jasienicy budynek starej szkoły ewangelickiej. Rozpatrzenie wniosków nastąpi jesienią
tego roku. Niezależnie od opracowania audytowego, które w ramach prac termomodernizacyjnych przewiduje między innymi wymianę starych pieców na tzw. odnawialne źródła
energii, jakimi są pompa ciepła czy ogniwa
fotowoltaiczne, wykonywany jest projekt budowlany remontu starej jaworzańskiej szkoły
ewangelickiej. Projekt ten jest po wstępnych
uzgodnieniach z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków Delegatura w Bielsku-Białej.
Jednak prace budowlane mogą być rozpoczęte
dopiero po uzyskaniu stosownego pozwolenia
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budowlanego od Starosty Bielskiego. Z takim
wnioskiem można wystąpić po wszystkich
uzgodnieniach i pozwoleniu konserwatora na
prowadzenie robót budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków. Procedura uzyskania pozwoleń może
potrwać do lipca. Biorąc pod uwagę czas, jaki
potrzebny jest na przygotowanie kosztów poszczególnych etapów robót, jakie moglibyśmy
jeszcze w tym roku wykonać oraz wybór wykonawcy, to rozpoczęcie prac należy wstępnie
zaplanować na wrzesień. Jesień to z kolei dobry okres na wykonywanie robót tynkarskich
na elewacji budynku ze względów technologicznych (zbyt suche i gorące letnie powietrze
przyczynia się do znacznych pęknięć tynku).
W takiej sytuacji musimy dołożyć starań, aby
we wrześniu, po urlopie i po pamiątce założenia rozpocząć prace remontowe. Firma P. Piotra Ryrycha wykonała wymianę pozostałych,
ostatnich okien w budynku administracyjnym
w Jaworzu.
Podczas naszych posiedzeń omówiliśmy
przedsięwzięcia związane z udziałem i przyjęciem gości, którzy przyjadą z: Radomia 43
osoby, Nidzicy 28 osób aby wspólnie z nami
uczestniczyć w Ewangelickich Dniach Kościoła
na terenie naszej diecezji. Oprócz bardzo bogatego programu EDK, wypełnionego różnorakimi atrakcjami od wczesnych godzin porannych
do późnych godzin wieczornych, a nawet nocnych, Rada Parafialna zaplanowała dla gości
i naszych parafian spotkanie w sobotę wieczorem i piknik po nabożeństwie niedzielnym
w kościele w Jaworzu. Takie świętowanie
będzie okazją do wzajemnego poznania się
ewangelików z różnych stron Polski, a także
radowaniasię i demonstrowania 500- letnie-
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go istnienia wiary ewangelickiej i jej mocnych
korzeni na Śląsku Cieszyńskim.
W wielu sytuacjach dotyczących podkreślenia mocnego charakteru czy siły istnienia,
przytacza się powiedzenie: „Trzymie sie, jak lutersko wiara kole Cieszyna”. Przodkowie nasi
na takie określenie pracowali latami, a my,
w co głęboko wierzę, potwierdzimy wiarygodność i aktualność tego powiedzenia swoją
obecnością podczas EDK. W celu ułatwienia
osobom, które chciałyby brać udział w EDK,
ale mają problem z dojazdem, Rada Parafialna
podjęła uchwałę o zorganizowaniu autobusów do przewozu parafian do Wisły, Cieszyna
i Bielska-Białej. W czasie Ewangelickich Dni
Kościoła, w dniu 15 czerwca, odbędzie się Zjazd
Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa w Wiśle,
gdzie delegatami z naszej parafii zostali wybrani panowie Józef Łuczyna, Marek Heinrich
i Ryszard Stanclik.
Podczas naszych spotkań omawialiśmy sprawę malowania kościoła w Jaworzu i następnie
w Jasienicy. Spotkaliśmy się również z firmą
malarską w celu wyceny prac, lecz zbyt wysoka wycena jak na możliwości finansowe parafii prac malarskich i postawienia rusztowań,
inspiruje nas do szukania innych rozwiązań,
o czym postaram się poinformować w następnych artykułach.
Z drobniejszych wydatków związanych
z gospodarowaniem mieniem parafii, została
zakupiona tuba do nagłośnienia w kościele
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w Jasienicy, co zostało zaaprobowane w drodze uchwały przez Radę Parafialną, a także
uchwalono dofinansowanie wyjazdu konfirmantów w Pieniny.
Tradycyjnie okres letni to w naszej parafii
czas, w którym odbywają się Pamiątki Założenia Kościołów, na które pragniemy zaprosić
w następujących terminach:
2 lipca, godz. 10.00 – Świętoszówka – Pamiątka Poświęcenia Kaplicy, kazanie wygłosi
ks. Zdzisław Sztwiertnia z Wisły Jawornika,
20 sierpnia godz.10.00 – Jaworze – Pamiątka Poświęcenia Kościoła, kazanie wygłosi
ks. Adam Malina z Katowic Szopienic,
27 sierpnia godz. 10.00 – Betania – Pamiątka
Poświęcenia Kaplicy, kazanie wygłosi ks. Marek Michalik z Wisły Czarnego,
17 września godz.10.00 – Jasienica – Pamiątka Poświęcenia Kościoła, kazanie wygłosi
ks. Grzegorz Giemza z Warszawy.
W tym tak ważnym dla nas ewangelików
roku obchodów 500-lecia Reformacji, życzę
wszystkim Wam wiele radości i satysfakcji
z uczestnictwa w wielu niezapomnianych uroczystościach
i nabożeństwach dziękczynnych, a także spokojnego i udanego wypoczynku.
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