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W trosce o Dom Boży

Przystępując do pisania artykułu, uświada-
miam sobie, jak szybko minął kolejny kwartał, 
ale też kolejny etap działań podejmowanych 
przez Radę Parafialną, o których postaram się 
rzetelnie poinformować wszystkich wiernych 
czytelników naszego kwartalnika.

W poprzednim artykule wspomniałem, że 
wystąpiliśmy do Śląskiego  Wojewódzkie-
go Konserwatora Zabytków w Katowicach  
z wnioskiem o udzielenie dotacji na remont 
elewacji trzech ścian zewnętrznych budynku 
starej szkoły ewangelickiej w Jaworzu. Infor-
muję z przykrością, że wniosek został rozpa-
trzony odmownie.  Dla zaspokojenia ciekawo-
ści polecam zobaczyć na stronie internetowej 
Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach, 
jakie wnioski zostały rozpatrzone pozytyw-
nie. Wystarczy wejść w zakładkę „DOTACJE”, 
a potem w rozszerzenie aktywne „DOTACJE 
2018” i otworzyć „wykazy zaproszonych wnio-
skodawców do kolejnego etapu”. Jednak nie 
zniechęcamy się i zgodnie z podjętą uchwałą 
podejmujemy kolejne działania, zapraszając 
wykonawców do złożenia oferty na wykona-
nie prac remontowych tak, aby określić realny 
koszt robót, po czym ustalić, jaką kwotę środ-
ków finansowych z budżetu parafii możemy 
przeznaczyć na to zadanie i ile ścian elewacji 
poddać remontowi w 2018 roku. Natomiast na 
brakującą część środków chcemy zaplanować 
ogłoszenie zbiórki, ale  jednocześnie wystąpić  
z wnioskiem o pożyczkę do Konsystorza.  
W wyniku tak przeprowadzonej analizy moż-
liwości finansowania zadania możemy podjąć 
uchwałę dającą możliwość podpisania umowy 
z wyłonionym wykonawcą. Aktualnie oczeku-
jemy na złożenie ofert przez wykonawców.

W celu kontynuacji  zapoczątkowanej  
w zeszłym roku inicjatywy odnowienia wnę-
trza kościoła w Jaworzu Rada Parafialna pod-
jęła uchwałę o przeprowadzeniu badań straty-
graficznych, które są niezbędnym elementem 
procedury uzyskania zgody konserwatora za-
bytków na wykonanie prac malarskich. Na 
badania stratygraficzne zostały przygotowane 

stosowne środki finansowe. Miejsca odkry-
wek, które z pewnością każdego z parafian 
uczestniczących w nabożeństwach zastanawia-
ły, stanowią rezultat przeprowadzonych ba-
dań, które po opracowaniu zostaną złożone do 
konserwatora zabytków.

Niewątpliwie posiadanie rejestrowanych 
zabytków wiąże się z dodatkowymi wymaga-
niami w zakresie dokumentacji projektowej, 
badań, pozwoleń konserwatorskich i dodat-
kowych wydatków, ale daje też możliwość 
ubiegania się o dofinansowanie prac remonto-
wych z różnych źródeł zewnętrznych, chociaż 
w dzisiejszych realiach jest to dla nas trudne 
wyzwanie. 

W minionym czasie wystosowaliśmy kilka 
takich wniosków o czym pisałem we wcze-
śniejszych artykułach, jednak wnioski pozo-
stały bez pozytywnych rozstrzygnięć. 

W drugim kwartale tego roku Rada Para-
fialna uchwałą zaakceptowała zakup 200 m2 
kostki brukowej z przeznaczeniem na remont 
chodników wokół kościoła w Jasienicy. Przed 
ułożeniem kostki brukowej wykonano od-
wodnienie fundamentów kościoła, co pomoże 
w osuszeniu ścian, a w przyszłości pozwoli na 
malowanie wnętrza kościoła.

Z kolei na remont alejek na cmentarzu w Ja-
worzu zaplanowano w tym roku kwotę oko-
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ło 12.000 zł uzyskaną podczas kwest w dniu 
święta zmarłych. Po przeprowadzonych roz-
mowach i negocjacjach z wykonawcami usta-
lono termin rozpoczęcia prac na początek lipca 
tego roku. 

Na kwietniowym posiedzeniu Rada Pa-
rafialna uchwaliła dofinansowanie wyjazdu 
konfirmantów w Góry Świętokrzyskie. Tego-
roczny Zjazd Bratniej Pomocy imieniem króla 
Gustawa Adolfa odbył się w dniu 31.05.2018 
roku w Parafii Ewangelicko- Augsburskiej  
w Jaworze w Diecezji Wrocławskiej. Naszą 
parafię na tym zjeździe reprezentowali Józef 
Łuczyna, Renata i Edward Podstawny oraz Ja-
nusz Cienciała. 155 Walny Zjazd BPiGA po roz-
dzieleniu środków finansowych w wysokości 
261 tys. zł. zakończył się uroczystym nabożeń-
stwem, podczas którego Słowo Boże wygłosił 
zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej ks. bp Wal-
demar Pytel. Jak co roku zbiórka ofiar na Brat-
nią Pomoc odbyła się i naszej parafii.

W związku z wejściem w życie z dniem 25 
maja tego roku Rozporządzenia o Ochronie Da-
nych Osobowych członkowie Rady Parafialnej 
podczas posiedzenia majowego zostali zapo-
znani przez Proboszcza Władysława Wntuloka 
z „Polityką ochrony danych osobowych prze-
twarzanych w związku z celami statutowymi 
wraz z oceną ich ryzyka w Parafii Ewangelic-
ko- Augsburskiej w Jaworzu”. Po wysłuchaniu 
Rada Parafialna jednogłośnie dokument za-
twierdziła.

Zaplanowano również wystosowanie za-
proszeń dla księży na nabożeństwa dziękczyn-
ne związane z pamiątkami założenia naszych 
kościołów i kaplicy w następujących termi-
nach

1 lipca, godz.10.00 – Świętoszówka – kaza-
nie wygłosi ks. Piotr Sztwiertnia,

15 sierpnia godz. 11.00- Kościół Leśny na 
zboczu Wysokiego kazanie wygłosi ks. Andrzej 
Krzykowski,

19 sierpnia godz. 10.00 – Jaworze- kazanie 
wygłosi bp Waldemar Pytel,

26 sierpnia godz. 10.00 – Jaworze – kazanie 
wygłosi ks. Marcin Pysz z Pisza,

16 września godz.10.00 – Jasienica- Kaza-
nie wygłosi pfarrerin Ute Ermerling z Parafii  
w Bockhorn.

Wybory do Rady Parafialnej.

Jesienią bieżącego roku mija pięcioletnia 
kadencja obecnej rady parafialnej. W związku z 
tym faktem zaplanowano na dzień 7 paździer-
nika 2018 roku po nabożeństwie wybory no-
wej rady, jednocześnie we wszystkich naszych 
okręgach. 

Liczba mandatów w poszczególnych okrę-
gach przedstawia się następująco: 

Jaworze – 7, Jasienica – 6, Świętoszówka – 3. 
Wybierana również będzie komisja rewizyjna 
-3 mandaty. Liczba zgłoszonych kandydatów 
nie jest ograniczona, jednak termin zgłasza-
nia kandydatów upływa w dniu 23 września. 
Uprzejmie proszę o zgłaszanie przez parafian 
posiadających czynne prawo wyborcze kan-
dydatów godnych zaufania, którzy podejmą 
się zaszczytnej, ale odpowiedzialnej funkcji re-
prezentowania swoich rejonów i całej parafii  
w Radzie Parafialnej. Do zgłoszenia kandydata, 
należy dołączyć zgodę na kandydowanie, pod-
pisanej przez kandydata. Wszelkie szczegóło-
we informacje dotyczące wyborów, jak i zasad 
funkcjonowania rady parafialnej zawarte są  
w „Regulaminie Parafialnym”  tekst ujednoli-
cony z 24 czerwca 2015 r.  

Wszystkim czytelnikom naszego kwartalni-
ka w imieniu własnym oraz całej Rady Para-
fialnej życzę dużo pozytywnych, miłych wra-
żeń podczas letniego wypoczynku oraz wiele 
radości i satysfakcji z uczestnictwa w uroczy-
stościach i nabożeństwach dzięk-
czynnych.

Janusz Cienciała
Kurator Parafii

Ty możesz/powinieneś usiąść na tym miejscu.


