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W trosce o Dom Boży
Jednym z najistotniejszych wydarzeń  

w mijającym kwartale było niewątpliwie 
Zgromadzenie Parafialne, jakie odbyło się  
w dniu 11 lutego 2018 roku. Niestety, uczest-
niczyło w nim, jak co roku, zaledwie 46 osób. 
Ze względu na tak niską frekwencję postaram 
się przybliżyć czytelnikom informatora „Z życia  
i wiary” w krótki sposób przebieg zgromadze-
nia oraz podjęte przez Radę Parafialną ustale-
nia i uchwały w sprawach związanych z funk-
cjonowaniem parafii w minionym czasie. 

Po przedstawieniu obszernego sprawoz-
dania proboszcza z życia i działalności parafii 
za rok 2017 przystąpiono do dyskusji. Pierw-
sza osoba zabierająca głos, wyrażając troskę  
o obecny charakter obiektu „Betanii”, zauważyła, 
że budynek utracił swój dawny klimat spotkań  
i dyskusji, a wykłady prowadzone przez ks. 
prof. Marka Uglorza nie są ogłaszane w koście-
le ani na stronie internetowej parafii. Udziela-
jąc odpowiedzi, ks. W. Wantulok wyjaśnił, że 
stoimy przed ważnymi decyzjami związanymi 
z tym obiektem, gdyż parafia nie jest właści-
cielem, tylko dzierżawi ten obiekt od diecezji. 
Wobec powyższego dalsze inwestowanie z bu-
dżetu parafii w budynek, który wymaga spo-
ro nakładów finansowych, aby polepszyć nie 
tylko komfort wypoczynku, ale przede wszyst-
kim stan techniczny budynku jest niemożliwe. 
Brakuje środków finansowych na remonty bu-
dynków, które stanowią własność parafii. Ko-
lejne pytanie dotyczyło stanowiska kościoła 
w kwestii problemu cudzoziemców. Proboszcz 
powiedział, że Kościół dwa lata temu zaanga-
żował się w pomoc Węgrom. Obecnie w War-
szawie mieszka kilka rodzin, którymi kościół 
się zajmuje i służy pomocą. Natomiast nasza 
parafia włącza się w pomoc Ukrainie, organi-
zując zbiórkę paczek dla dzieci. Kończąc dysku-
sję, rozmówczyni zaproponowała, by poszukać 
partnerskiej parafii np. na Ukrainie i udzielać 
im pomocy podobnie, jak kiedyś nam udziela-
no. Z kolei następna osoba w swoim wystąpie-
niu doceniła działania, które są prowadzone  
w „Betanii”, lecz zauważyła brak odpowiedzial-
nych z ramienia Rady Parafialnej, którzy zaję-

liby się rozliczeniem kolekty. Wspólnie z ks. 
Andrzejem Krzykowskim wyjaśnialiśmy, że po 
rezygnacji z członkostwa w Radzie Parafialnej 
2 osób zaangażowanych w ten rejon, o rozli-
czenia kolekty został poproszony Pan Erwin 
Stojak, ponieważ z tych pieniędzy opłacane są 
przyjazdy księży głoszących kazania, organiści 
oraz przygotowywany jest poczęstunek po na-
bożeństwie. Konkludując, rozmówczyni zasu-
gerowała, aby poprosić kogoś z uczestników 
nabożeństwa o zajęcie się rozliczaniem kolekt. 
W kolejnych wypowiedziach  zasugerowano 
uzupełnienie sprawozdania o informację do-
tyczącą wręczenia nagrody Starosty Bielskiego 
dla Pani Małgorzaty Penkali – Ogrodnik, dyry-
gentki zespołu „Cantate”, oraz zwrócono uwa-
gę na duży udział i pomoc finansową Wójta 
Gminy Jaworze i władz Sejmiku Wojewódz-
kiego w organizację wydarzeń związanych  
z Jubileuszem 500 lat Reformacji. Proboszcz po-
informował, że informacja o wręczeniu nagrody 
została podana w sprawozdaniu za 2016 rok.
Natomiast kolejny rozmówca podziękował za 
zrealizowanie w minionym roku aż tylu przed-
sięwzięć zawartych w sprawozdaniu, ale zwró-
cił uwagę na brak informacji o wyborach do 
Synodu Diecezji i Kościoła oraz reprezentan-
tach naszej parafii. Drugie pytanie dotyczyło 
zakupu parceli obok kaplicy w Świętoszówce. 
Udzielając odpowiedzi ksiądz proboszcz poin-
formował, że Radni z filiału temat ten poruszali 
na jednym ze spotkań Rady Parafialnej, jed-
nak został on zawieszony do czasu zakończe-
nia pertraktacji z właścicielem działki w spra-
wie obniżenia ceny. Po zakończonej dyskusji 
Zgromadzenie Parafialne jednogłośnie przyjęło 
sprawozdanie proboszcza za 2017 rok.

Następnie skarbnik Pani L. Kliber przed-
stawiła sprawozdanie finansowe, omawia-
jąc wpływy i rozchody parafii za 2017 rok, po 
czym przewodniczący Parafialnej Komisji Re-
wizyjnej odczytał protokół z kontroli.

Komisja kontrolowała następujące zagad-
nienia, które przedstawię w skrócie:

a)  zgodność wydatków z preliminarzem 
budżetowym,
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b)  gospodarkę majątkiem ruchomym 
 i nieruchomym,
c)  księgi rachunkowe parafii,
d)  prowadzenie ksiąg metrykalnych i do-

kumentacji parafialnej,
e)  prowadzenie ksiąg protokołów. 
Poza tym Parafialna Komisja Rewizyjna 

skontrolowała stan realizacji zaleceń pokon-
trolnych i stwierdziła, że z opóźnieniem utwo-
rzono księgę wieczystą dla nieruchomości  
w Jaworzu i księgę wieczystą dla nierucho-
mości filiału Świętoszówka oraz nie dokona-
no utworzenia nowych ksiąg wieczystych dla 
nieruchomości filiału Jasienica. Ponadto komi-
sja rewizyjna stwierdziła niewykonanie zale-
cenia dotyczącego podziału parceli nr 1198/6 
w obrębie nieruchomości w Jaworzu, która  
w części stanowi nową kwaterę cmentarza,  
a w części pastwisko. Ks. proboszcz przyjął 
uwagi i pozostawił je Zgromadzeniu Parafial-
nemu pod głosowanie. Zabierając głos, wyja-
śniłem zebranym, że wieloletnie zaniechania 
w kwestii uporządkowania starych zapisów 
w ewidencji nieruchomości na nowe księgi 
wieczyste wymaga dłuższego czasu i starań  
w załatwieniu tego typu spraw w Starostwie 
Powiatowym i Sądzie Rejonowym. Przypo-
mnę, że Ustawa o księgach wieczystych i hi-
potece obowiązuje od 1982 roku.  Załatwie-
nie spraw, które przez tak wiele lat czekały,  

w ciągu roku obchodów 500-lecia Reformacji, 
gdzie parafia poza bieżącymi sprawami orga-
nizowała wiele dodatkowych przedsięwzięć, 
jest zbyt dużym obciążeniem. Cieszy jednak 
fakt, że Zgromadzenie Parafialne przy jednym 
głosie przeciwnym udzieliło Radzie Parafialnej 
absolutorium. Żałuję jednak, że przewodniczą-
cy Parafialnej Komisji Rewizyjnej  nie przyjął 
wyjaśnień, argumentów i deklaracji probosz-
cza, że będzie kontynuował rozpoczęty proces 
porządkowania starych zapisów w ewidencji 
nieruchomości, tylko podjął pochopne działa-
nia, przesyłając protokół Radzie Diecezjalnej. 
Posunięcie to jest niezgodne z § 41 Regulaminu 
Parafialnego. Proces porządkowania zapisów 
w księgach wieczystych jest kontynuowany 
sukcesywnie, co przewodniczącemu Parafialnej 
Komisji Rewizyjnej było wyjaśniane.

Na zakończenie Zgromadzenia Parafialnego 
sekretarz Pani Olga Kaulbert odczytała proto-
kół ze Zgromadzenia, który został przyjęty jed-
nogłośnie. 

W dniu 17 stycznia odbyło się kolejne spo-
tkanie proboszczów i kuratorów Diecezji Cie-
szyńskiej z ks. biskupem Adrianem Korczago. 
Po długiej dyskusji i wielu propozycjach usta-
lono cennik opłat za czynności na 2018 rok, 
ujednolicony co do zasady w całej diecezji.

Rada Parafialna na spotkaniu w dniu 22 
stycznia 2018 roku jednogłośnie przyjęła 
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uchwałą nowy cennik parafialny za czynno-
ści w parafii. Natomiast ze względu na znacz-
ną ilość osób niepłacących składki kościelnej, 
Rada Parafialna uchwałą zobowiązała księży 
do przestrzegania cennika opłat w pełnym wy-
miarze w stosunku do tych osób, które składek 
nie opłacają. 

Cennik przedstawia tabela poniżej:
W związku z pojawieniem się informacji 

na stronie internetowej Śląskiego Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków w Katowicach  
o terminie składania wniosków sporządziliśmy 
i wysłaliśmy wniosek o udzielenie dotacji ce-
lowej na wykonanie remontu elewacji trzech 
ścian zewnętrznych budynku dawnej szkoły 
ewangelickiej w Jaworzu, jako zabytku wpisa-
nego do rejestru zabytków. Ogólny koszt prac 
objętych wnioskiem wynosi 278 502,04 zł. Za 
pomoc w przygotowaniu wniosku szczególnie 
pragnę podziękować P. Józefowi Łuczynie, któ-
ry sporządził kosztorys, jak również pozosta-
łym kolegom z Rady Parafialnej, którzy brali 
udział przy konstruowaniu wniosku, a także 
pracownikowi Gminy Jaworze, Panu Radkowi 
Hudziec za wsparcie merytoryczne.

Dziękuję serdecznie Panom Marci-
nowi Biłkowi, Edwardowi Podstaw-
nemu i Gustawowi Kubali za pomoc  

w obsłudze pieców grzewczych w budynku 
parafialnym w Jaworzu w trakcie nieobecności 
kontuzjowanej Pani kościelnej. Dziękuję tak-
że Paniom Helenie Urbaś i Janinie Kubala za 
utrzymanie porządku w budynku starej szkoły 
w Jaworzu.

Dziękuję także członkom Rady Parafialnej  
i wszystkim grupom parafialnym za kolejny 
rok służby na rzecz naszej parafii oraz wszyst-
kim tym, którzy swoim wsparciem, pomocą  
i regularnym opłacaniem składek kościelnych 
wykazują troskę o Dom Boży. 

Zdrowych, pogodnych, 
pełnych wiary, nadziei i miłości 

Świąt Wielkanocnych,
radosnego, wiosennego nastroju, 

serdecznych spotkań w gronie rodziny 
i wśród przyjaciół 

oraz wesołego Alleluja
w imieniu Rady Parafialnej

życzy
Kurator Parafii 

Janusz Cienciała

Cennik parafialny
Czynność             Stawka w pełnym wymiarze   Stawka dla płacących składki
Ślub w kościele       900 PLN       600PLN 
Pogrzeb     1800 PLN      600 PLN 
Opłata za miejsce na grób 20 lat 1500 PLN      500 PLN  
Opłata za miejsce urnowe      750 PLN      250 PLN 
Prolongata grobu 10 lat 
       pojedynczy 1200 PLN      400 PLN 
       podwójny   2400 PLN      800 PLN

Składka parafialna
Przypominamy również o opłacaniu składki parafialnej zgodnie z Regulaminem Parafial-

nym § 7 
1. Każdy członek Parafii, który został konfirmowany albo wstąpił do Kościoła i ukończył 

18 lat, zobowiązany jest do płacenia składek parafialnych. Składki te powinny wynosić nie 
mniej niż 1% jego dochodu.

2. W uzasadnionych przypadkach Rada Parafialna może obniżyć wysokość składki para-
fialnej lub zwolnić od tego obowiązku pojedynczych parafian bądź też określone grupy spo-
łeczne np. uczniów, studentów, bezrobotnych, czy też rodziny przeżywające okresowe trud-
ności finansowe.W uchwale dotyczącej zwolnienia powinien być określony czas trwania 
tego zwolnienia.


