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W trosce o Dom Boży

Nadszedł czas na krótkie podsumowanie 
pięciu lat pracy Rady Parafialnej. Stanowi-
liśmy zespół, którego zadaniem było zapew-
nienie sprawnego funkcjonowania całej na-
szej parafii we wszystkich filiałach. Jestem 
przekonany, że każdy z nas włożył tyle sił  
i zaangażowania, na ile posiadał umiejętności, 
czasu oraz możliwości. Podjęte różnego rodzaju 
starania nie poświęcaliśmy temu, aby zostać 
podziwianym, uwielbianym czy zapamięta-
nym. Jak wielu naszych poprzedników chcie-
liśmy  zrobić coś dla naszej społeczności wiary 
i jak oni pozostać w skromności i pobożności. 
Największa chwała człowieka nie polega na 
tym, czego on dokonał dla innych lub co zrobił  
w Bożym imieniu, ale na tym, czego Bóg do-
konał dla niego. To Bogu niech będą dzięki 
za to, że prowadził i wspierał działania naszej 
rady w trudnych czasach i sytuacjach. 

Pracę Rady Parafialnej rozpoczęliśmy w li-
stopadzie 2013 roku po wprowadzeniu przez 
Biskupa Diecezji ks. Pawła Amweilera. Dla 
mnie i dla paru innych radnych parafialnych, 
taki rodzaj wyzwania był zupełnie nowym 
doświadczeniem, ale mieliśmy w zespole ko-
leżanki i kolegów, dla których praca w Radzie 
Parafialnej poparta była wieloletnią rutyną. 
Pierwszym zadaniem, ale sukcesywnie po-
wtarzanym przed każdymi świętami, było do-
starczenie zaproszeń na przedświąteczne nabo-
żeństwa spowiednio-komunijne dla seniorów 
naszej parafii. Często były to sympatyczne roz-
mowy z doświadczoną starszyzną, ale sytuacje 
mniej przyjemne też się zdarzały. Tradycyjnie 
w okresie adwentu członkowie Rady Parafial-
nej brali udział w licznych spotkaniach gwiazd-
kowych z różnymi grupami w naszej parafii. 

Na przełomie każdego roku zajmowaliśmy 
się ułożeniem preliminarza finansowego na 
kolejny rok działania oraz podsumowaniem  
i analizą budżetu parafii za poprzedni rok. Po-
mimo tego, że duża część parafian nie opłaca 
składek rocznych, co było przedmiotem na-
szych dyskusji i  monitów, tak staraliśmy się 
gospodarować środkami finansowymi para-
fii, aby opłacać wszystkie niezbędne rachunki 

wynikające z kosztów utrzymania parafii oraz 
na bieżąco wypłacać wynagrodzenia dla pra-
cowników. Tutaj przypomnę, że każdy świecki 
członek Rady Parafialnej służy na rzecz parafii 
społecznie i nieodpłatnie. Ponadto  analizo-
waliśmy i uchwalaliśmy budżet domu reko-
lekcyjno-wypoczynkowego Betania. Budynek 
ten borykał się z trudnościami finansowymi od 
dłuższego czasu, jednak dzięki podjętej inicjaty-
wie nadzoru nad jej zarządzaniem dług wobec 
parafii nie wzrósł, a nawet w 2016 roku uda-
ło się dokonać niewielkiego zwrotu środków 
finansowych do parafii. Nadal zachowaliśmy 
religijny charakter domu, w którym odbywa-
ją się nabożeństwa, godziny biblijne i szkółki 
niedzielne. Corocznie staraliśmy się przygoto-
wać i urozmaicić obchody pamiątek kościołów 
i kaplicy, aby zachęcić do udziału także mło-
dych i najmłodszych członków naszej parafii. 
W okresach pamiątek przybywali kilkukrotnie 
do nas goście z partnerskiej parafii z Bockhorn, 
dla których przygotowywaliśmy wspólne spo-
tkania, podczas których wymienialiśmy zdo-
byte doświadczenia. Także sami odwiedzali-
śmy naszych partnerów, a dzięki występom 
zespołu Cantate mogliśmy być ambasadorem 
naszej kultury w Niemczech. Zaś dzięki udzia-
łowi w tych spotkaniach wójta gminy Jaworze 
Pana Radosława Ostałkiewicza, nawiązana zo-
stała również współpraca pomiędzy naszymi 
gminami. Każdego roku część członków Rady 
Parafialnej, przy wsparciu paru parafian, przy-
gotowywała do nabożeństw teren Kościoła 
Leśnego na zboczu Wysokiego. Rokrocznie bra-
liśmy udział w Zjazdach Bratniej Pomocy im. 
Gustawa Adolfa. 

W związku z ważnym dla nas, ewangelików 
wydarzeniem, jakim były obchody 500-lecia 
Reformacji, braliśmy udział w pracy komisji, 
która przygotowywała program obchodów 
tego jubileuszu w naszej parafii. Scenariusz 
obejmował roczny kalendarz wydarzeń od li-
stopada 2016 do listopada 2017 roku. Po opra-
cowaniu programu przystąpiliśmy do przy-
gotowań, zaproszeń i organizacji obchodów 
jubileuszu, począwszy od koncertu Orkiestry 
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Reprezentacyjnej Straży Granicznej i Arty-
stów Scen Muzycznych z Śląska, a skończyw-
szy na koncercie zespołu Trzecia Godzina Dnia.  
W związku z licznymi koncertami organizowa-
nymi nie tylko w Roku Jubileuszowym, ale 
również corocznymi koncertami świątecznymi, 
nakładem własnej pracy usunęliśmy fronty 
pierwszych ławek  w kościele w Jaworzu, dając 
przestrzeń i swobodę konieczną dla występu 
artystów. Dzisiaj to miejsce wypełnia wyeks-
ponowany i wiszący na solidnej konstrukcji, za-
bytkowy dzwon z krótkim wygrawerowanym 
opisem.  W ramach EDK gościliśmy w parafii 
uczestników przybyłych do nas z Radomia i Ni-
dzicy, z którymi odbyliśmy wspólne spotkania 
przy kolacji i podczas pikniku po nabożeństwie 
niedzielnym w Jaworzu. Dla naszych parafian 
podczas EDK zostały zorganizowane przejazdy 
autokarowe do Wisły i Bielska-Białej. 

W ramach licznych spotkań i nabożeństw  
z okazji Jubileuszu Reformacji członkowie 
Rady Parafialnej byli uczestnikami uroczy-
stej sesji Rad Gmin Jaworza i Jasienicy, której 
efektem było podjęcie uchwały, a następnie 
posadzenie pamiątkowych dębów przy na-
szych kościołach. 

W 2016 roku członkowie Rady Parafialnej  
w Jaworzu czynnie włączyli się w kwestę 
cmentarną podczas Święta Zmarłych wraz  
z członkami PTE. Natomiast podczas niedziel 
adwentowych włączaliśmy się do pracy w kan-
celarii parafialnej w celu pomocy w sprzedaży 
opłatków, kalendarzy, 
świec diakonijnych oraz 
przyjmowania ofiar pie-
niężnych na światło ju-
trzenne.

Z ważniejszych 
spraw gospodarczych, 
które zostały zrealizo-
wane, można wymie-
nić remont kominów 
i wykonanie podciągu 
zabezpieczającego przed 
uginaniem się stropu  
w budynku starej szko-
ły ewangelickiej w Ja-
sienicy oraz naprawę 
części dachu garażu  
w Jaworzu, uszkodzo-

nego podczas wichury przez spadający ko-
nar. Zadaniem, jakie zostało wykonane dzię-
ki wsparciu finansowemu Urzędu Gminy  
w Jasienicy oraz dofinansowaniu przez Brat-
nią Pomoc im. Gustawa Adolfa, był remont 
dachu budynku administracyjnego w Jasie-
nicy. Ponadto została zmodernizowana strona 
internetowa parafii, a członkowie rady para-
fialnej uzyskali dostęp on-line do protokołów 
i zestawień bieżących comiesięcznych rozcho-
dów i przychodów parafii. Jednym z ostatnich 
zadań zrealizowanych w 2014 roku była wy-
miana wyeksploatowanego  pieca gazowego 
ogrzewającego budynek parafialny w Jaworzu. 
Doposażona została sala parafialna w sprzęt 
multimedialny i gabloty, które dofinansowa-
ne zostały przez Śląski Urząd Marszałkowski 
w ramach zadania „ 30 –lecie PTE i TMJ”.

W 2015 roku dzięki darowiźnie małżeństwa 
z Jasienicy została zamontowana kamera do 
nagrywania nabożeństw, które umieszczane są 
na stronie internetowej parafii w celu umoż-
liwienia oglądania osobom, które z różnych 
względów nie mogą uczestniczyć w tych nabo-
żeństwach. W wyniku wygospodarowanych 
niewielkich środków finansowych w 2015 roku 
oraz zaangażowaniu członków rady i części pa-
rafian z filiału można było w kolejnym roku 
dokonać remontu wnętrza kaplicy w Świę-
toszówce. Natomiast dzięki kolejnemu dofi-
nansowaniu Urzędu Gminy w Jasienicy oraz 
naszemu udziałowi w przygotowaniu koszto-
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rysu, wniosku, przetargu i nadzorowi przepro-
wadziliśmy remont elewacji budynku admi-
nistracyjnego w Jasienicy. Remont wymagał 
dużego zaangażowania i organizowania narad 
budowlanych z racji różnego rodzaju ustaleń 
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków  
i wykonawcą prac. 

W 2016 roku rozpoczęliśmy spotkania z Pra-
cownią Projektową „Styl” w celu przygotowa-
nia koncepcji remontu budynku starej szkoły 
ewangelickiej w Jaworzu oraz dróżek i chod-
ników cmentarza w Jaworzu. Po określeniu 
zakresu robót zewnętrznych i wewnętrznych 
powierzono biuru projektowemu sporządzenie 
projektu budowlanego. 

W 2017 roku zostały wymienione pozosta-
łe okna w budynku administracyjnym w Ja-
worzu oraz wykonano audyt energetyczny 
czterech budynków parafialnych, a w dniu 
30.03.2017 r. złożony został wniosek do Mi-
nisterstwa Ochrony Środowiska w ramach 
programu umożliwiającego dofinansowanie 
termomodernizacji m.in. obiektów sakralnych 
w wysokości 85-90%. Środki finansowe nie zo-
stały jeszcze rozdysponowane ani też nie prze-
słano pisemnych odpowiedzi. Postępowanie 
nie zostało jeszcze zakończone. 

Wykonany został projekt remontu alejek 
cmentarnych i usytuowania kolumbarium na 
terenie cmentarza w Jaworzu, co pozwoliło 
na rozpoczęcie w 2018 roku pierwszego eta-
pu wykonania chodników z kostki brukowej  
w nowej części cmentarza. Prace będą kontynu-
owane. Natomiast wokół kościoła w Jasienicy 
zostało wykonane odwodnienie fundamen-
tów i położono około 200m2 kostki brukowej.

W 2018 roku sporządziliśmy i wysłaliśmy 
do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
wniosek o udzielenie dotacji celowej na wyko-
nanie remontu elewacji trzech ścian zewnętrz-
nych budynku dawnej szkoły ewangelickiej 
w Jaworzu, rozpatrzonego niestety odmownie. 
W trakcie kadencji Rady Parafialnej podejmo-
waliśmy wiele prób pozyskania zewnętrznych 
środków finansowych, jednak w dzisiejszych 
realiach sposób udzielania dotacji i oceniania 
preferencji jest trudny do zrozumienia. Nie-
mniej jednak wygospodarowane własne, choć 
skromne środki finansowe mogą być dobrym 
początkiem na kontynuację zaplanowanych re-

montów. Tym bardziej, że w wyniku żmudnej  
i czasochłonnej procedury został wykonany 
projekt budowlany remontu budynku sta-
rej szkoły ewangelickiej w Jaworzu wraz ze 
stosownymi pozwoleniami, niezbędnymi do 
rozpoczęcia robót budowlanych w obiekcie 
zabytkowym. Podobnie i my, rozpoczynając 
kadencję, odziedziczyliśmy projekt budowla-
ny i stosowne pozwolenia na remont budyn-
ku administracyjnego w Jasienicy, co pozwo-
liło nam na wykonanie zaplanowanych prac  
w budynku. 

 Po zakończonych w czerwcu tego roku ba-
daniach stratygraficznych powłok malarskich 
wnętrza kościoła, w uzgodnieniu z probosz-
czem parafii, został wykonany „Program Kon-
serwacji Bieżącej Powłok Malarskich Wnętrza 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Ja-
worzu”. W sierpniu program wraz z wnioskiem 
złożono do konserwatora zabytków. Aktualnie 
oczekujemy na uzyskanie pozwolenia na po-
dejmowanie innych działań przy zabytku nie-
ruchomym wpisanym do rejestru zabytków 
tak, aby można było w przyszłości kontynu-
ować zaproponowaną przez Pana Pawła Lorka 
inicjatywę odnowienia wnętrza kościoła z wy-
korzystaniem firm malarsko –budowlanych, 
będących członkami naszej parafii.

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim 
członkom Rady Parafialnej oraz księżom za 
współudział we wszystkich opisanych i nie-
opisanych przeze mnie przedsięwzięciach wy-
konywanych dla naszej parafii z  zaangażowa-
niem i poświęceniem swojego czasu. 

Słowa uznania i podziękowania kieruję rów-
nież w stronę wszystkich grup parafialnych za 
wszelkiego rodzaju służbę i dzielenie się swoim 
talentem na rzecz naszej parafii oraz kreowa-
nie jej dobrego wizerunku w oczach nie tylko 
lokalnej społeczności. Dziękuję także wszyst-
kim tym, którzy nam pomagali, wspierali nas 
pomysłami i kreatywnymi uwagami.  Praca  
z Wami była dla mnie wielką satysfakcją i mam 
nadzieję, że pozostawi w naszych 
sercach dobre wspomnienie  
z wykonanej pracy na rzecz na-
szej społeczności kościelnej. 

Kurator Parafii
Janusz Cienciała


