Z życia i wiary

W trosce o Dom Boży
Dobiega końca drugi kwartał 2019 roku,
w którym to czasie członkowie rady parafialnej pochylali się nad sprawami remontowymi naszych obiektów i kościołów, by na czas
przygotować wszystkie dokumenty i załatwić
niezbędne formalności.
Na kwietniowym posiedzeniu Rady Parafialnej podjęto dwie uchwały dotyczące spraw
kadrowych. Pierwsza związana jest z odejściem
dotychczasowej księgowej, pani Beaty Heinrich,
która nadal prowadzić będzie sprawy kadrowe
i płace. Natomiast prowadzenie księgowości
w parafii powierzono pani pastorowej Annie
Wantulok. Druga uchwała dotyczyła powołania
nowej organistki w Jaworzu, w związku ze śmiercią śp. Anny Widajewicz. Powołano na to stanowisko panią Małgorzatę Penkala-Ogrodnik.
W kwietniu parafia wystosowała także pismo do Rady Diecezjalnej w sprawie związanej z dalszym funkcjonowaniem „Betanii”.
W dniach 29.04 do 03.05 miał miejsce drugi etap malowania kościoła w Jaworzu, natomiast w dniach 03.06 do 07.06 odbył się trzeci jego etap. I za te kolejne wykonane prace
chciałem w imieniu parafii bardzo serdecznie
podziękować jej wykonawcom.
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 nieodpłatnie udostępnił i postawił pan Jan Stroka.
Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które pomagały w pracach przygotowawczych i potem w sprzątaniu po każdym malowaniu. Dziękuję członkom Rady Parafialnej
z Jaworza, członkom Ewangelickiego Chóru Kościelnego, państwu Janinie i Gustawowi Kubala, pani Joannie Schimke oraz panu Edwardowi
Przyszlakowi, który wykonywał wszelkie prace
związane z oświetleniem, jego odnowieniem,
stałym odłączaniem i podłączaniem, czy też
ściągnięciem i powieszeniem żyrandoli.
Podziękowania należą się także całej rzewww.parafiajaworze.pl

szy naszych parafian, którzy ofiarnie składali
dary na malowanie kościoła. Pokazali, że gdy
trzeba, potrafią i także chcą brać na swe barki
odpowiedzialność za swój Kościół. Został jeszcze jeden etap malowania. Chcielibyśmy, aby
do sierpnia kościół został wymalowany (bez
wieży i przedsionków).
Na majowym posiedzeniu Rady Parafialnej
ze spraw gospodarczych podjęto uchwałę dotyczącą wyboru wykonawcy i podpisania umowy na roboty budowlane dotyczące wykonania elewacji „starej szkoły” w Jaworzu. Jest nią
firma Pani Agaty Pawlus z Międzyrzecza Górnego. Firma rozpocznie prace w tym roku.
Rada Parafialna podjęła także uchwałę
o dofinansowaniu wyjazdu konfirmantów do
Lublina oraz wyjazdu zespołu „Cantate” do Łodzi.
Rozpatrywano także pismo, które wpłynęło
do parafii od pana Ryszarda Michalika.
Pismo dotyczyło koncepcji zagospodarowania budynku gospodarczego na dom pogrzebowy w którym planuje stworzyć:
- kaplicę ekumeniczną,
- chłodnię na przechowywanie zwłok
- pomieszczenie na przygotowanie zwłok do
ceremonii pogrzebowej,
- na poddaszu budynku sklep, w którym będzie można zakupić, trumny, urny,wieńce,itp.
co jest związane z pogrzebami,
Dom pogrzebowy ma być wyposażony
w dwa samochody pogrzebowe ( karawany).
W związku z wieloma pytaniami postanowiono dyskusję na ten temat przenieść na
czerwcowe zebranie Rady Parafialnej, na które to spotkanie zostanie także poproszony sam
pomysłodawca. Temat został dokładnie omówiony. Do sprawy Rada Parafialna powróci na
sierpniowym posiedzeniu.
Ruszyła także sprawa „Betanii” - w dniu
06.06.2019 odbyło się w „Betanii” spotkanie
przedstawicieli naszej Rady z Radą Diecezjalną
Diecezji Cieszyńskiej na czele z ks. biskupem
Adrianem Korczago. Był to dobry czas do rozmów, bo minęło właśnie 10 lat od chwili, kiedy
nasza parafia przejęła od diecezji w dzierżawę
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na 20 lat ten obiekt. To Rada Parafialna była
inicjatorem tego spotkania, w związku z docierającymi wcześniej do parafii różnymi wieściami związanymi z przyszłością „Betanii”. Ze
strony parafii zostały przedstawione wszystkie
aspekty związane z utrzymaniem i prowadzeniem tego obiektu. Przez 10 lat nasza parafia
robiła wszystko, by ten obiekt utrzymać. Były
to nie tylko środki finansowe, ale także tysiące godzin pracy społecznej, bo nie starczyło
na wszystko pieniędzy. Zadłużenie „Betanii„
względem parafii jest bardzo znaczące. Prowadzimy rozmowy z diecezją, bo nie stać nas na
to, by stale w ten obiekt inwestować. Dla parafii najważniejszą sprawą było zawsze dobro
tej garstki parafian, która od lat tam się zbiera,
by przeżywać swą wiarę. Zachowanie w „Betanii”, tego elementu kultu religijnego było od
samego początku jedynym motywem, który decydował ongiś o przejęciu „Betanii”. I to
zostało z naszej strony bardzo mocno podkreślone. Parafia nasza oczekuje od diecezji, aby
niezależnie od tego, jakie będą na przyszłość
plany względem „Betanii”, został zachowany
ten element kultu. Na spotkaniu uświadomiono wszystkim, jaki jest obecny stan techniczny
budynku i jak wiele trzeba jeszcze włożyć, by
mógł spełniać wszystkie swoje dotychczasowe
funkcje. Ustalono, że obie strony spotkają się
na kolejnym spotkaniu za trzy miesiące.
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Dnia 10 czerwca odbyło się w parafii
spotkanie rodziców przyszłych konfirmantów
z proboszczem naszej parafii. W spotkaniu wzięła udział pani diakon Ewa Below, Naczelny
Wizytator Religii w naszym Kościele. O takie
spotkanie zabiegali rodzice, którzy są bardzo
zaniepokojeni pogłoskami na temat możliwości nieprzeprowadzenia zapisów na naukę konfirmacyjną we wrześniu bieżącego roku. Swój
protest i obawy przelali na papier, kierując na
ręce proboszcza pismo.
W dniu 17.06.2019 odbyło się posiedzenie
Rady Parafialnej, na którym omówiono wspomniany problem. Rada Parafialna podjęła następującą uchwałę: Rada Parafialna zgadza się
z pismem rodziców przyszłych konfirmantów
i podziela obawy tam wyartykułowane. Deklaruje, że podejmie stosowne działania na
rzecz zmiany wieku dzieci konfirmowanych.
(Uchwała 19/9/2019)
Jednym z najważniejszych przeżyć w życiu
każdego wierzącego człowieka jest konfirmacja, którą w tym roku uroczyście przeżywaliśmy
w dniu drugiego czerwca. I na zakończenie,
ku refleksji serca, chcę przytoczyć słowa, jakie
skierowałem do tegorocznych konfirmantów
w sali parafialnej, przed wyjściem do Kościoła:
Drodzy Konfirmanci! Na drodze życia każdego z Was dziś jest wielki i ważny dzień. Takim jest on też i dla naszej parafii, która wiąże
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z Wami wielkie nadzieje na przyszłość.
Chciejcie widzieć ten dzień nie jako coś, co
zamyka w Waszym życiu pewien okres nauki
o wierze i Kościele, ale widzieć ten dzień jako coś
co w sposób uroczysty się przed Wami otwiera,
co się dopiero zaczyna, co jest początkiem nowej drogi, na której ustawicznie będziecie duchowo dojrzewać.
Ono dopiero poprzez żywą wiarę i służbę
nabiera głębi. I takimi chcemy Was widzieć
w naszej parafii.
Ktoś kiedyś powiedział:
„To, kim jesteś, jest Bożym darem dla ciebie.
To, co ze sobą zrobisz, jest twoim darem dziękczynnym dla Boga.”
Chciejcie uczyć się tego dziękczynienia i każdego dnia na swych sercach je ożywiać, dając
przy tym świadectwo o swej przynależności.
Współczesny zmaterializowany świat ma
dziś wiele wszystkim do zaoferowania. Drogi stoją otworem w bliskie i odległe strony.
Z umiarem z nich korzystajcie, by nie utracić
gdzieś po drodze tej wąskiej ścieżki, która wiedzie nas do Pana, do swego Kościoła, któremu
Wy dziś w Majestacie Sieni Pańskich złożycie
swoje ślubowanie.
Często zadawać będziecie sobie pytanie, jaką
drogą iść dalej. I ono będzie z pewnością wiele
razy do Was powracać. Gdy nieraz stawać będziecie na rozdrożu swych dróg, ono także pój-

dzie wraz z Wami. W każdej trudnej życiowej
sytuacji, czy też gdy zabrniecie w ślepy zaułek
– to pytanie o drogę i sens życia będzie zawsze
dotykać Waszej duszy. I właśnie na wszystkie
takie chwile chcę Wam położyć na sercu jedną
ze strof wiersza, gdzie poeta powiada:
„ I w Tobie wszystko nam drogie,
My w Tobie jesteśmy bogaci,
Lecz biedny ten, co Cię nie poznał,
Lub z serca na zawsze Cię traci.”
I na koniec chciałbym dodać coś z własnego doświadczenia wiary. Patrząc za siebie, na
minione 53 lata po konfirmacji, przez cały czas,
poprzez różne grupy parafialne, zawsze byłem
w bliskości swego Kościoła. Otóż ta bliskość
ubogacała serce i ducha, pozwalała widzieć
w służbie dla swego Kościoła, parafii ten najwyższy wymiar poruszających doznań i przeżyć.
One umacniały w wierze i dawały nadzieję na
zawsze piękniejsze jutro. I nigdy nie żałowałem przebytych minionych dróg, lecz przeciwnie, zawsze sercem pełnym wdzięczności temu
Najwyższemu za każdy dzień
dziękuję.
I podobnych odczuć dziś
życzę i Wam. A ku temu niech
Pan Was prowadzi, wspiera
i błogosławi.”
Kurator Parafii
Ryszard Milli

Kontakt elektryczny
Dwóch ludzi wchodzi do ciemnego pokoju i staje przed elektrycznym kontaktem.
Jeden z nich to ktoś z naszej cywilizacji, drugi przybył z głębokiego buszu. Pierwszy
twierdzi, że wystarczy przycisnąć ten mały przedmiot, a w pokoju zrobi się jasno. Drugi niedowierzająco kręci głową. Co ma zrobić ten pierwszy, aby jego towarzysz uwierzył? Wygłosić referat o istocie elektryczności, o sposobie jej wytwarzania i przesyłania
na dalekie odległości, o działaniu różnych urządzeń i funkcji żarówki? Czy taki uczony
wywód pomoże temu człowiekowi uwierzyć? Co należy zrobić? – Pozwolić, aby sam przełączył kontakt. Gdy zobaczy światło – uwierzy!
Nie pomoże głęboki wykład teologiczny, aby ktoś mógł
uwierzyć w Boga. Człowiek musi sam doświadczyć. Musi sam
wyciągnąć rękę do Boga, musi sam chcieć poznać Boga. Gdy to
uczyni, Bóg dokona reszty. Jezus powiedział, że Bóg sam nauczy i przekona człowieka o swoim istnieniu, jeśli ktoś będzie
chciał. A wtedy w ciemności naszej zajaśnieje światłość.
www.parafiajaworze.pl
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