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W trosce o Dom Boży
Zakończyliśmy bardzo istotny dla nas, 

ewangelików rok, który związany był z obcho-
dami jubileuszu 500-lecia Reformacji. W na-
szej parafii na podkreślenie zasługuje również 
liczny udział parafian w kończących ten jubi-
leusz wydarzeniach. Z zadowoleniem wspomi-
namy uroczyste nabożeństwo z okazji Jubile-
uszu Reformacji w dniu 31 października 2017 
roku z udziałem władz samorządowych Gmi-
ny Jaworze, gdzie piękne  życzenia zgromadzo-
nym złożył Wójt Gminy dr Radosław Ostał-
kiewicz. Wspólnie z przewodniczącym Rady 
Gminy p. Mieczysławem Brzezickim przekazali 
na ręce proboszczów obraz kościoła leśnego na 
Wysokim, który jest przypomnieniem i świa-
dectwem determinacji przetrwania w wie-
rze ewangelickiej naszych przodków. Z kolei  
w przeddzień nabożeństwa odbyła się uroczy-
sta, wspólna sesja Rad Gmin Jaworza i Jasie-
nicy, w której oprócz samorządowców uczest-
niczyli członkowie Rad Parafialnych z Jaworza, 
Wieszcząt i Międzyrzecza z księżmi i Biskupem 
Diecezji ks. dr. Adrianem Korczago,  a także 
proboszczowie kościoła rzymsko-katolickie-
go. Obrady uświetnił występ zespołu Cantate  
i występ Pana Piotra Michalika recytującego 
swoją twórczość poetycką. Efektem sesji było 

podjęcie uchwały i posadzenie pamiątkowych 
dębów przy kościołach ewangelickich w Jawo-
rzu, Jasienicy, Międzyrzeczu i Wieszczętach.

Ostatnim zaplanowanym elementem świę-
towania Jubileuszu 500 lat Reformacji w na-
szej parafii był koncert zespołu Trzecia Go-
dzina Dnia (TGD) w dniu 5 listopada 2017 r.  
w kościele w Jaworzu. Koncert cieszył się du-
żym zainteresowaniem, o czym świadczył po 
brzegi wypełniony kościół. Jeszcze raz podzię-
kowania kierujemy do Rady Gminy Jaworze  
i Pana Wójta za sfinansowanie tego wydarzenia.

W dniu Święta Zmarłych członkowie Rady 
Parafialnej włączyli się po raz kolejny w kwe-
stę cmentarną wspólnie z członkami PTE od-
dział w Jaworzu. Dzięki kweście i szczodrości 
odwiedzających groby zebrano 2604 zł w Ja-
sienicy oraz 4735 zł w Jaworzu. Zgromadzone 
dotychczas środki finansowe w kwocie po-
wyżej 20 tys. pozwolą nam na rozpoczęcie re-
montu alejek cmentarnych wiosną 2018 roku. 
Aktualnie dokumentacja projektowa, która zo-
stała złożona u Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków, znajduje się w procedurze admini-
stracyjnej związanej z wydaniem pozwolenia 
na prowadzenie robót przy zabytku nierucho-
mym wpisanym do rejestru zabytków. Taką 
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samą procedurą objęty jest również  projekt 
budowlany remontu starej szkoły ewangelic-
kiej w Jaworzu. W trakcie tej procedury kon-
serwator zabytków dokonał wizji lokalnej, 
na podstawie której zlecił uszczegółowienie 
i wprowadzenie drobnych zmian w zakresie 
detali architektonicznych. Aktualnie biuro pro-
jektowe dokonuje uzgodnień i wprowadza 
poprawki.

Pozwolenie konserwatorskie i budowlane 
jest nam niezbędne do wystąpienia z wnio-
skami o dofinansowanie remontu. Wspólnie 
z radnym parafialnym Edwardem Kenigiem 
monitorujemy aktualny stan procedur udzie-
lania dotacji przez Śląski Urząd Marszałkow-
ski, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego oraz przez Śląskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. W związku ze zmia-
ną Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami trwają prace nad opracowaniem 
nowych regulaminów i wniosków o udziele-
nie dotacji, które zostaną opublikowane do 15 
stycznia 2018 roku. Przypomnę, że nadal ocze-
kujemy na rozstrzygniecie podziału dofinan-
sowania w Narodowym Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdzie, po 
wykonaniu opracowań audytowych, złoży-
liśmy wnioski na wykonanie prac termomo-
dernizacyjnych w dniu 31.03.2017r. Oczekiwa-
nie na rozstrzygnięcie złożonych wniosków 
wstrzymuje nas z kolei z podjęciem działań  
w kierunku poprawy systemu ogrzewania sa-
lek w Jasienicy, gdzie miedzy innymi odby-

wają się szkółki niedzielne dla dzieci. Jednak 
prowadzimy rozpoznanie techniczne i koszto-
we wykonania nowego ogrzewania, będącego 
alternatywnym rozwiązaniem, w przypadku 
gdy nie uzyskamy dofinansowania z WFOŚi-
GW. Pragniemy wykorzystać wszelkie możli-
we źródła dofinansowania, gdyż budżet naszej 
parafii nie jest w stanie udźwignąć wydatków 
związanych z większymi remontami budyn-
ków. Jeśli jednak nie uda się pozyskać żad-
nych dodatkowych środków, będziemy starali 
się skorzystać ze szczodrości parafian, zbierając 
pieniądze na konkretny, umotywowany wy-
datek, związany z polepszeniem stanu tech-
nicznego naszych budynków i kościołów. Jed-
nak jesteśmy dobrej myśli i pełni nadziei na 
pozytywne rozstrzygnięcia. Szczególnie teraz  
w okresie adwentu prośby o spełnienie na-
szych oczekiwań i zamierzeń zanośmy w mo-
dlitwie do Bożej Dzieciny,  podczas spotkań 
gwiazdkowych z licznymi grupami parafialny-
mi, a także w trakcie adwentowych i świątecz-
nych nabożeństw.

W imieniu Rady Parafialnej życzę wszyst-
kim nam prawdziwie wielkiej radości płynącej 
z Narodzenia Pańskiego, gdy Bóg przychodzi 
zamieszkać między nami, dając 
odpoczynek w ludzkich sercach 
oraz nadzieję, że Nowy Rok bę-
dzie szczęśliwszy.

Kurator Parafii
Janusz Cienciała

Przyjść do stajenki i pokłonić się dziecięciu, 
przynieść Mu dary i ucieszyć oczy 
jego widokiem – to jedno. 

Pozwolić Mu narodzić się w swoim sercu, 
pozwolić Mu w sobie wzrastać, 
złożyć Mu dar z samego siebie, 
ujrzeć w Nim Boga, swego Zbawcę – to drugie. 

I jednego, i drugiego, 
aby spełniło się w życiu każdego czytelnika, 
nie tylko w czasie świąt Bożego Narodzenia, 
ale i w całym 2018 roku 
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