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Sprawozdanie roczne – rok 2013 

 

I     Duszpasterstwo 

1. Chrzty dzieci  38 

2. I Komunia św.  32 

3. Bierzmowanie  35 

4. Sakrament Małżeństwa 18 

5. Pogrzeby   19 

6. Msze św. Za Parafian 50 

   Komunii św.  rozdano: 

      - w kościele                                          84 233  

- na Zapasiekach    9 426 

- przy objeździe chorych                           460  

 118 parafianom udzielono sakramentu namaszczenia chorych. 

    7. Udział we Mszy św. niedzielnej - 1430 wiernych. 

        Msze św.: za Parafian, za dusze w czyśćcu cierpiące, 

      Msze św. pierwszopiątkowe (spowiedź miesięczna) 

      Msze szkolne, Msze roratnie, Dni Krzyżowe,  

      Rekolekcje adwentowe, Msze św. Róż Różańcowych, 

      Msze św. za urodzaje, o urodzaje, dożynki, 

      Msze strażaków, górników i innych stanów i zawodów, 

      imienników. 

      Msza św. za Ojczyznę 11.XI. z udziałem wielu gości. 

      Wielkim wydarzeniem w parafii były Prymicje bp. O. Wiesława, 

      które odbiły się szerokim echem w całej diecezji i w Polsce. 

         Katecheza dla młodzieży, katecheza młodzieży bierzmowanej, 

         katecheza dla rodziców dzieci I Komunijnych, katecheza dla   rodziców 

         i chrzestnych; spotkania Akcji Katolickiej, spotkania młodzieży oazowej, 

         spotkania dzieci Maryi, Oaza rodzin, Poradnia Życia Rodzinnego, spotkania    

         z ministrantami. 

        W parafii działa około 20 Róż Różańcowych. 

         Ważnym też momentem w życiu parafii było pożegnanie ks. Prałata  
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        Jerzego Palarczyka – długoletniego proboszcza. 

   Uczyniliście to godnie – bo On na to zapracował przez 29 lat. Dziękujemy Mu. 

Radością napawa fakt, iż nasz kościół gromadzi co niedzielę wysoki 

procent naszych parafian – w porównaniu z innymi parafiami diecezji. Wielu też 

gości odwiedziło nasz kościół i wszyscy podkreślają, ze mamy piękny kościół, że 

bardzo dobrze się w nim czują – skłania on do modlitwy i kontaktu z Bogiem 

poprzez naszych potężnych patronów św. Apostołów Piotra i Pawła. Parafianie 

nasi to ludzie pobożni, kultywujący wartości i tradycje naszych ojców. Są u nas 

silne więzy rodzinne, jest silna więź z kościołem. Stanowimy mocną i żywą 

rodzinę parafialną, której ojcem jest św. Piotr i św. Paweł. Nie zawaham się 

stwierdzić, że Jaworzynka to Duchowe Serce Beskidów . I za to Wam dzisiaj 

serdecznie dziękuję. Za Wasze modlitwy, za przywiązanie do kościoła, za Waszą 

wiarę i miłość do Chrystusa i Jego Matki Maryi. Bóg zapłać. Oby się nam wiodło 

tak dalej. 

 

II   Sprawy materialne – co udało się zrobić w minionym roku 

- Zakupiono nowe ornaty i obrusy haftowane. 

 - Remont domu katechetycznego 

 - Zakupiono kosiarkę spalinową 

  - Remont kaplicy na Zapasiekach 

 - Remont dzwonów 

 - Zakupiono dywany do kościoła 

 - Naprawa organów 

 - Zorganizowano prymicje biskupie  O. Wiesława 

 - Położono panele podłogowe w 3 pokojach na probostwie 

 - Przeprowadzono naprawę i konserwację  pieca olejowego na  

    probostwie i pieca gazowego na Zapasiekach 
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 - Wymieniono żarówki na ledy – w Domu Katechetycznym, na  

              probostwie, w kaplicy na Zapasiekach i niektóre żarówki w kościele 

 - Zakupiono i naprawiono niektóre urządzenia na probostwie – w tym  

             nowe  zawory w kaloryferach 

 - Remont nagłośnienia w kaplicy na Zapasiekach  

 - Zakup oleju opałowego na probostwie 

 - Zakup gazu do kaplicy na Zapasiekach 

 - Wykonanie dwóch nowych obrazów bł. Jana Pawła II 

 - Wykonanie dekoracji adwentowej i świątecznej – w tym nowe kute  

    stojaki do choinek 

 - Naprawa organów I zakup nowego mikrofonu na organy. 

 

III   Finanse Parafii 

1.Przychody Parafii 

 Przychody stanowią niektóre składki niedzielne oraz część ofiar  

z kolędy. Jest jeszcze ofiara ze skrzynki i ofiary ze skarbonki św. Antoniego  

i skarbonki za dusze w czyśćcu cierpiące. Składam serdeczne podziękowanie 

każdemu, kto swymi ofiarami wspiera to wielkie dzieło, jakim jest nasz kościół  

i parafia. 

 Dziękujemy także za zamawiane Msze św. i stypendia mszalne. 

 Dziękuję także za inne ofiary. Kościół i parafia utrzymują się tylko  

i wyłącznie z Waszych ofiar. Innych źródeł nie ma. Dlatego bardzo Wam 

dziękujemy i modlimy się za Was. Pamiętajcie: „Radosnego dawcę miłuje Bóg”. 

Jestem pewien, że Bóg w swej dobroci hojniej Wam to wszystko wynagrodzi, niż 

się spodziewacie. Wam, którzy stanowicie ponad połowę naszych parafian – 

którzy wzięliście na swoje ramiona odpowiedzialność za ten kościół, za jego 

utrzymanie i rozwój, a także za utrzymanie dwóch kapłanów. Wszystkim 

ofiarodawcom upraszam obfitości Łask Bożych  i składam serdeczne Bóg zapłać. 
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Jeszcze raz pragnę Was zapewnić o mojej pamięci modlitewnej i wdzięcznym 

sercu. 

2. Rozchody Parafii 

 - Wpłaty planowane do Kurii Diecezjalnej to tzw. Kolekty obowiązkowe 

 To kolekty na:  diecezje (średnio co miesiąc), seminarium, nowe kościoły, 

budownictwo kościelne, duszpasterstwo specjalne, cele charytatywne, Misje, 

Boży Grób,  świętopietrze, KUL i Papieski Uniwersytet w Krakowie, Dom Księży 

Emerytów. 

Ponadto do Kasy Kurii zostały wpłacone tzw. zbiórki okazjonalne takie jak: 

 - na wsparcie zakonów klauzurowych 

 - na Radio diecezji Anioł Beskidów 

  - na pomoc misjom 

 - na Fundusz Obrony Życia 

 - na Dom Matki i Dziecka w Bielsku-Białej 

 - na budowę świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie 

 - na Kościoły na Wschodzie  

 - na Kościół Prześladowany 

 - na Dzień Papieski i inne. 

Do Kurii wpłacamy także część ofiar z kolędy.  

Z żadnych składek nie jesteśmy zwolnieni. 

Rozchody Parafii to także: 

 - utrzymanie kościoła i kaplicy na Zapasiekach, Domu Katechetycznego  

              i  Probostwa 

 - ubezpieczenie wszystkich obiektów w firmie Alianz (w tym  

             ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej) 
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 - comiesięczne pensje pracowników 

 - materiały duszpasterskie 

 - bieżące zakupy i opłaty rachunków 

 - przeglądy i remonty urządzeń w kościele, na probostwie i w kaplicy 

 - inne wydatki  ( w tym Mikołaj, Roraty i Święta). 

Dzięki Bogu udało się to wszystko zorganizować i opłacić. Dziękuję wszystkim, 

którzy mi pomagali – sam bym tego na pewno nie udźwignął. 

 

IV   Plany na przyszłość 

1. Parking –między Domem Katechetycznym a sąsiadami (wybierzemy ziemię,  

                     utwardzimy kamieniem). 

2. Kołatek domowy w kościele (zwalczyć szkodniki i zabezpieczyć ołtarz, ławki,  

    STROP KOŚCIOŁA!). 

3. Wymiana okien w zakrystii i małych okienek na chórze. 

4. Zakup rzutnika tekstów. 

5. Gruntowny remont probostwa. Najpierw remont łazienek. Chcę także    

wymienić instalację elektryczną – jest stara i stanowi zagrożenie.  

    W dalszej kolejności podłogi na probostwie i remont ogrzewania. W kolejnym  

    roku ocieplenie probostwa. 

    Bardzo proszę kochanych Parafian o wspieranie tego dzieła jakim jest nasz  

    kochany kościół – Dom Boży i nasz wspólny dom. Z Bożą pomocą będziemy  

    tutaj szerzyć kult Boży, kult naszych potężnych patronów i kontynuować  

    wyznaczone prace.  

 

      


