Z życia i wiary

W trosce o Dom Boży
Nowa Rada Parafialna ma za sobą pierwszy
kwartał swojej pracy. Zapoczątkował go czas
adwentu i Świąt Bożego Narodzenia. Przedstawiciele Rady uczestniczyli w całym szeregu
uroczystych spotkań adwentowych wszystkich
grup parafialnych oraz w przeżyciach gwiazdkowych dzieci, młodzieży i chóru.
Na styczniowym posiedzeniu Rady zajmowaliśmy się finansami i przygotowaniem
preliminarza na rok 2019. Padła sugestia, aby
w związku z planowanym na najbliższe lata
szeregiem wydatków na remonty przyjąć zasadę, że co roku z wszystkich wpływów do
parafii (składki, kolekty,ofiary) minimum 20%
przeznaczymy na remonty, co pozwoli na lepsze planowanie większych remontów i sukcesywne zbieranie na ten cel środków.
10 lutego odbyło się Zgromadzenie Parafialne, na którym zatwierdzono przedstawione
sprawozdania za rok 2018 oraz udzielono absolutorium Radzie Parafialnej za rok 2018.
Z prac remontowych na rok 2019 parafia
chciałaby wykonać:
1. malowanie wnętrza kościoła w Jaworzu,
2. remont elewacji ścian zewnętrznych budynku dawnej szkoły w Jaworzu,
3. położenie kostki brukowej na kolejnym odcinku ścieżki na cmentarzu w Jaworzu,
4. malowanie wnętrza kościoła w Jasienicy,
5. wykonanie ogrzewania gazowego na parterze starej szkoły w Jasienicy.
W trakcie dyskusji na Zgromadzeniu podnoszono różnorodne sprawy:
Pan Jerzy Kukla odniósł się do zabytków
w naszej parafii. Wnioskował o regulację ulicy
Spacerowej, która biegnie wzdłuż cmentarza
w Jaworzu. Wyraził także nadzieję, że radni
gminy pochylą się nad tą sprawą.
Pan Janusz Cienciała stwierdził, że współfinansowanie remontów obiektów zabytkowych w gminie Jasienica jest dobrym pomysłem.
Pan Leopold Kłoda odniósł się do dwóch
zagadnień: „Betanii”, która nie przynosi zysków naszej parafii i osób niepłacących w parafii składek.
www.parafiajaworze.pl

Kurator, pan R.Milli podkreślił, że w funkcjonowaniu „Betanii” istotny jest także aspekt
duchowy i nie można sprowadzać jej działalności tylko do poziomu zysków i strat.
Pani Janina Kubala odniosła się do sprawy
nagłośnienia w kościele w Jaworzu, sugerując
by jego jakość polepszyć.
Zgromadzeniu przewodniczyli: proboszcz parafii oraz kurator pan R. Milli, a całość protokołowała pani Jolanta Szczugiel.
Na lutowym posiedzeniu Rady Parafialnej
wnioski ze Zgromadzenia już były w części
omawiane. W sprawie „Betanii” szerzej wypowiemy się po czekającej parafię rozmowie
z biskupem naszej diecezji. W sprawie niepłacących składek ustalono, że po raz kolejny zostanie opracowane i dostarczone do nich pismo, w którym prosić będziemy o określenie
się, co do swojej duchowej tożsamości i przynależności do naszej parafii.
Ks. Władysław Wantulok poinformował
wszystkich, że Urząd Gminy w Jasienicy przyznał dotację na ogrzewanie gazowe na parterze starej szkoły oraz na malowanie kościoła w
Jasienicy. Podjęto działania, by w odpowiednim terminie złożyć stosowną dokumentację.
O pozyskanie środków finansowych na wyżej
wymienione remonty zabiegali panowie Jan
Batelt i Janusz Cholewik. I tu w imieniu całej
parafii bardzo serdecznie dziękujemy.
Wpłynęły także do Rady dwa wnioski,
które rozpatrywano:
Pismo pani Beaty Heinrich, naszej księgowej z prośbą o zwolnienie. Szukamy na jej
miejsce nowej osoby. Chętnych prosimy o osobisty kontakt z proboszczem parafii. Do czasu
znalezienia nowej osoby większość obowiązków zobowiązała się przejąć pani pastorowa
Anna Wantulok.
Pismo Rady Parafialnej z Wieszcząt, która
zwróciła się z prośbą o dotację na cele remontowe. Rada przyznała dar w wysokości 2000zł.
W dniach 11 do 16 marca w kościele w Jaworzu trwały prace malarskie wnętrza kościoła. Zakończony został pierwszy jego etap, obejmujący nawę kościoła aż po pierwsze ławki.
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Całość prac malarskich koordynował pan
Paweł Lorek. I to jego inicjatywą było, by
do realizacji tego zadania wykorzystać firmy
budowlano-malarskie naszej parafii.
Prace malarskie wykonywali: Tomasz Lorek, Adam Pasterny i Zdzisław Penkala.
Rusztowania udostępnił i postawił pan
Jan Stroka.
Przed samym malowaniem została także
wymieniona przez pana Edwarda Przyszlaka
instalacja elektryczna. Program malowania
dla konserwatora zabytków wykonał pan
Janusz Cienciała. Brał on też udział w spotkaniach z konserwatorem zabytków.
Całej tej wymienionej powyżej grupie fachowców bardzo serdecznie dziękujemy za
wykonane już prace, za kunszt i piękno wniesione do Sieni Pańskich naszego kościoła
w Jaworzu. Dziękuję także członkom Rady
Parafialnej oraz członkom chóru za wszystkie
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wykonane prace przygotowawcze przed malowaniem, jak też prace porządkowe po malowaniu. Ktoś kiedyś powiedział:
„W ofiarowaniu siebie najpiękniejsze jest
to, że to, co do nas wraca, jest zawsze lepsze
od tego, co dajemy. Otrzymujemy odpowiedź
o wiele bardziej hojną niż nasze działanie.”
W kancelarii parafialnej są wyłożone listy,
na które można złożyć swoją ofiarę na malowanie kościoła w Jaworzu. Tym, którzy już złożyli na ten cel ofiarę, bardzo serdecznie dziękujemy.
Na marcowym spotkaniu Rady Parafialnej
ponownie dyskutowano na temat „Betanii”
i zadecydowano, że parafia wystosuje pismo
do Rady Diecezjalnej, prosząc o spotkanie, by
wspólnie wypracować najlepsze rozwiązanie
sprawy. Drugim tematem było omówienie
treści pisma, jakie ma być dostarczone osobom
nie płacącym składki kościelnej. Trzecim tematem była sprawa ławek w kościele w Jaworzu.
Pan Mirosław Wiśniewski przygotował bardzo szczegółową informację o stanie technicznym ławek i innych elementów drewnianych
w kościele w Jaworzu, które są atakowane
przez szkodniki. Za to opracowanie bardzo ser-
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decznie dziękujemy. Rada zdecydowała, że
jak się tylko ociepli, będzie organizować akcje,
by we własnym zakresie, stopniowo nasączać
drewno stosownym preparatem.

Kurator Parafii
Ryszard Milli

„Gdy nadejdą święta,
niech nadzieja i radość
zastukają do Waszych drzwi,
a Wielkanoc przyniesie
pomyślność, szczęście
i piękny uśmiech każdego dnia.”
Chcę życzyć, by pośród Waszych doznań
i przeżyć promieniowało piękno i słońce, które
napełniać będą Wasze serca ożywczym tchnieniem radości i nadziei. I tak jak przyroda na
wiosnę ujmuje i zachwyca, tak chciejmy i nasze życie takim czynić. Ku refleksji dedykuję
wszystkim strofy wiersza anonimowego auto-
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ra pt. „Podaruj mi wiosnę”.

Podaruj mi wiosnę
Przynosisz mi bukiet
i słowo wyniosłe,
przepych drogich kwiatów
wśród sztucznej zieleni,
a ja wolę dostać
zwykłe kwiaty wiosny,
całą ich urodę
prostoty docenić.
Rwać garściami
błękit niezapominajek,
leżeć wśród stokrotek
na zielonej trawie,
kolorami maja
do syta się najeść,
słuchać jak skowronek
śpiewa stary szlagier.
Daj mi bukiet fiołków,
zaprowadź do wiosny,
wprost na kwietną łąkę,
tam gdzie ptasi zlot.
Gdzie po deszczu tęcza
naszych wyznań prostych,
ukwieci nas bzami
przez następny rok.
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