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Sprawozdanie roczne – rok 2014 

I     Duszpasterstwo 

1. Chrzty dzieci   41 

2. I Komunia św.   33 

3. Bierzmowanie   30 

4. Sakrament Małżeństwa  13 par 

5. Pogrzeby    23(11 kobiet, 11 mężczyzn, 1 dziecko) 

6. Msze św. Za Parafian  55 

- Komunii św.  rozdano – w kościele   85 021 

-  na Zapasiekach   10 985 

-  przy objeździe chorych        542  

- 22 parafianom udzielono Sakramentu Namaszczenia Chorych. 

     Udział we Mszy św. niedzielnej - 1430 wiernych. 

     Jeśli chodzi o działalność duszpasterską, to trzeba wymienić Msze św: 

               za Parafian - 55, za dusze w czyśćcu cierpiące, 

      Msze św. pierwszopiątkowe (spowiedź miesięczna) 

      Msze św. szkolne, Msze św. roratnie, Dni Krzyżowe,  

      Rekolekcje Wielkopostne, Msze św. Róż Różańcowych, 

      Msze św. za urodzaje, o urodzaje, dożynki, 

      Msze św. strażaków, górników i innych stanów i zawodów, 

      imienników. 

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

 

7. Wielkim wydarzeniem w Parafii była Uroczysta Msza Dziękczynna za dar 

kanonizacji  Bł. Jana Pawła II oraz uroczyste wprowadzenie relikwii 

 „Ex Capillis Sancti Juannis Pauli II Papae” do naszego kościoła w dniu 

27.04.2014r. Program uroczystości był następujący: 

1). Msza św. , w czasie której nastąpiło powitanie oraz uczczenie przez 

ucałowanie Relikwii św. Jana Pawła II 

2). Poświęcenie obrazów „Jezu ufam Tobie” i „ Św. Jan Paweł II”. 

3). Przekazanie wiernym Kanonizacyjnej Iskry Miłosierdzia. 

4). Odsłonięcie pamiątkowej tablicy przed kościołem i jej poświęcenie. 
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5). Przejście do domu katechetycznego oraz uroczyste otwarcie wystawy 

„Gronie dla Ojca Św.”, prezentującej dzieła twórców z Istebnej, Jaworzynki, 

Koniakowa. 

6). Medale, banknoty, stemple, z okazji Kanonizacji JPII. 

7). Powołanie Klubu Kolekcjonera Pamiątek Św. JPII. 

8). Występy zespołów góralskich oraz orkiestry. 

9). Wyłożenie „ Księgi Podziękowań, Próśb i postanowień dla Św. JPII”. 

10). Sprzedaż kremówek papieskich. 

Uroczystość ta odbiła się szerokim echem w całej Diecezji i w Polsce. 

8. Ważnym wydarzeniem w życiu parafii był pobyt u nas ks. biskupa 

Wiesława oraz uroczysta Msza Dziękczynna Jego Ekscelencji z okazji 50 

rocznicy urodzin.  

     Równie doniosłym wydarzeniem był pobyt Prałata ks. Arkadiusza 

Noconia – urzędnika Watykańskiego i wykładowcy na Uniwersytecie 

Gregoriańskim w Rzymie. Pamiętamy Jego słowa podziwu dla parafian:  

„ Dziękuję wam za przywiązanie do kościoła, za wiarę i miłość do Chrystusa 

 i Jego Matki Maryi” (cytat z kazania w Uroczystość 15.08.). 

Pożegnaliśmy uroczyście ks. Leszka Waleczka i witaliśmy u nas nowego 

paterka ks. Janusza Ponca. 

     Założyliśmy w parafii nową grupę modlitewną: Stowarzyszenie Matki 

Boskiej Patronki Dobrej Śmierci, do którego zapisało się 350 parafian. Msze 

św. dla tego stowarzyszenia odbywają się w każdą drugą sobotę miesiąca 

(zawsze zapraszamy dodatkowego kapłana z kazaniem). 

     Duszpasterstwo to również katechezy przy parafii: katecheza dla 

młodzieży bierzmowanej, rodziców Dzieci Pierwszokomunijnych, dla 

rodziców i chrzestnych, młodzieży oazowej, Dzieci Maryi, Oaza Rodzin, 

Poradnia Życia Rodzinnego, Akcja Katolicka, ministranci.  

W parafii działa też 17 Róż Różańcowych i zespół charytatywny. Mamy też 

3 Nadzwyczajnych Szafarzy Eucharystii, którzy przygotowywali się  

w Bielsku i zostali ustanowieni przez Biskupa Romana. 

    Delegacja naszej parafii brała udział w Diecezjalnych Dożynkach  

w Czańcu.  
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     Odbyła się pielgrzymka dzieci Pierwszokomunijnych do Kalwarii 

Zebrzydowskiej i Wadowic. 

     Odbyła się też niezapomniana pielgrzymka szlakiem Sanktuariów 

Zachodniej Polski (od Góry Św. Anny poprzez Wambierzyce, Krzeszów, 

Górkę Klasztorna , Gniezno, Licheń, Leśniów, Jasna Górę i inne). 

     Podczas Odpustu do Kaplicy na Zapasiekach wprowadzono i poświęcono 

nową figurę Matki Bożej. 

 

II     Sprawy materialne – co udało się zrobić w minionym roku 

- remont instalacji elektrycznej na probostwie,  

- całkowity remont 3 łazienek, 

- remont i umeblowanie zalanego  pokoju na probostwie, 

- remont wejścia na strych i zakup ocieplanych drzwi, 

- remont komina na probostwie, 

- modernizacja pieca na probostwie, 

- zakup opału na zimę, 

- częściowe wykonanie parkingu, 

- wycinka drzew wokół terenu kościelnego, 

- wykonanie ziemnego przyłącza prądu do probostwa, 

- oświetlenie parkingu, 

- montaż nowej instalacji elektrycznej, 

- nowe przyłącze wody do domu katechetycznego, 

- przyłącze wodno-kanalizacyjne do mających powstać wkrótce mediów WC 

  na zewnątrz domu katechetycznego, 

- gruntowny remont domu katechetycznego, 

- wydzierżawienie domu katechetycznego na rzecz nowopowstałej 

   Przychodni Terapeutycznej dla dzieci z parafii, 

- montaż urządzeń alarmowych na probostwie, w kościele oraz intercomu, 

- zakup wyświetlacza tekstów pieśni do kościoła – Firma Rduch, 

- wymiana żarówek na ledy (kaplica Zapasieki, probostwo, dom 

  katechetyczny 

-zakup nagłośnienia na cmentarz, 

- zakup dwóch obrazów „Jezu ufam Tobie” i „Św. Jan Paweł II”, 

- zakup relikwiarza i relikwiarium, 

- wydanie medali św. Jana Pawła II, 

- odsłonięcie pamiątkowej tablicy przy wejściu do kościoła  

- zakup banerów na kanonizację i Boże Ciało, 
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- zakup strojów liturgicznych ministrantów i szafarzy, 

- zakup 2 stuł papieskich, 

- zakup chodnika ozdobnego do kaplicy na Zapasiekach, 

- częściowy remont zaplecza kaplicy na Zapasiekach, 

- zakup materiałów dekoracyjnych na śluby i inne uroczystości, 

- renowacja ołtarza maryjnego (wymiana elementów zniszczonych przez 

   szkodniki drewna), 

- wymiana konstrukcji obu ołtarzy  

- impregnacja ołtarzy i ambony, 

- złocenie głównego ołtarza (zostaną jeszcze pozłocone niektóre elementy 

  ołtarza wykonywane przez rzeźbiarza p. J. Bojko). 

     Po raz drugi już - za moich czasów- nastąpiło strojenie organów oraz 

częściowa naprawa instalacji elektrycznej organów. Tym razem porządnie 

wykonała to firma z Katowic. 

 

III     Finanse Parafii 

1.Przychody Parafii 

     Przychody stanowią: miesięczna składka w drugą niedzielę miesiąca, 

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, kaplica i parafia. 

     Dziękujemy za zamawiane Msze św. i stypendia mszalne, które stanowią 

utrzymanie kapłanów. 

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

i wyłącznie z Waszych ofiar. Innych źródeł nie było. 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 składam serdeczne Bóg zapłać.  
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2. Rozchody Parafii 

 - Wpłaty planowane do Kurii Diecezjalnej to tzw. Kolekty 

obowiązkowe przeznaczone na:  diecezje (średnio co miesiąc), seminarium, 

nowe kościoły, budownictwo kościelne, duszpasterstwo specjalne, cele 

charytatywne, Misje, Caritas, Boży Grób,  świętopietrze, KUL i Papieski 

Uniwersytet w Krakowie, Dom Księży Emerytów, Muzeum Diecezjalne. 

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

 - na wsparcie zakonów klauzurowych 

 - na Radio diecezji Anioł Beskidów 

 - na budowę kościołów wskazanych przez Kurię 

  - 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 Światowe Dni Młodzieży 

 - na Kościół Prześladowany 

 - na Dzień Papieski i inne. 

Do Kurii wpłacamy także część ofiar z kolędy.  

Z żadnych składek i kolekt nie jesteśmy zwolnieni. 

 Rozchody Parafii to także koszty szeregu inwestycji, które w 2014 

roku wykonaliśmy. Wydaliśmy wiele pieniędzy, ale chce podkreślić, że na 

koncie parafii mamy środki na dalsze inwestycje. 

 Rozchody Parafii to również: 

 - utrzymanie kościoła i kaplicy na Zapasiekach, Domu  

              Katechetycznego i Probostwa (w tym oświetlenie obiektów  

              i ich ogrzewanie) 

 - ubezpieczenie wszystkich obiektów w firmie Alianz (w tym  

             ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej) 
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 - comiesięczne pensje pracowników 

 - materiały duszpasterskie, które systematycznie przychodzą z Kurii  

             i za które co kwartał trzeba  płacić   

 - bieżące zakupy i opłaty rachunków 

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

 - inne wydatki  ( w tym Mikołaj, Roraty i Święta, paczki dla chorych 

             i potrzebujących w parafii, itp.). 

Dzięki Bogu udało się to wszystko zorganizować i opłacić. Dziękuję 

wszystkim, którzy mi pomagali. Udało się nie tylko wszystko opłacić, 

dokonać inwestycji, ale także zaoszczędzić na dalsze wydatki. To wszystko 

dzięki Waszym ofiarom, które są darami kochających serc. Jestem w pełni 

tego świadomy: kochacie Pana Jezusa, kochacie swój kościół, kochacie swoich 

kapłanów. Dziękujemy i miłością chcemy odpowiadać na Waszą miłość. 

 

IV     Plany na przyszłość 

1. Kapitalny remont dachu na probostwie 

2. Ocieplenie probostwa 

3. Wymiana zbutwiałych podłóg na probostwie 

4. Malowanie elewacji kościoła  

5. Nowe oświetlenie kościoła ( prace już trwają, by na Święta 

Wielkanocne zawisły 3 długie żyrandole ) 

6. Wykonanie  podłóg pod ławki w kościele  (przewidywany termin – 

styczeń; zaliczka na drewno została już wpłacona) 

7. Zakończenie prac przy parkingu 

8. Wykonanie nowych kominów na probostwie 

9. Uruchomienie zewnętrznego WC z wodą i umywalkami 

(przewidywany termin –wiosna) 

10.Przegląd stropu kościoła 

11.Postawienie dużego blaszanego garażu w miejscu starych ubikacji 
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12.Zawiązanie Rady Parafialnej, której do tej pory nie było a istnieje  

      potrzeba, by niezależnie działały Akcja Katolicka i Rada Parafialna. 

 

V   Zakończenie 

Wielką radością napawa nas to, że nasz kościół i kaplica nabierają 

nowego blasku i pięknieją. Gruntownie remontowane są probostwo i dom 

katechetyczny. W roku 2015 i następnych latach chcemy kontynuować 

rozpoczęte dzieło. Zaoszczędzone parafialne pieniądze gromadzone są na 

koncie parafii. Wiosna zaczniemy kolejne inwestycje. Zwracamy się  

z serdeczną prośbą  o dalsze wspieranie tego zbożnego dzieła przez ofiary 

składane w kościele i kaplicy, a także inne dary oraz pomoc fizyczną, aby 

zaplanowane prace mogły być kontynuowane i zakończone. 

Składamy serdeczne podziękowanie każdemu, kto swymi ofiarami  

i bezinteresowną pracą przyczynia się do tego wielkiego dzieła. Bóg wam to 

wynagrodzi – szczególnie wtedy, gdy Jego pomocy będziecie potrzebować.  

Wszystkim ofiarodawcom, wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób 

udzielają się i angażują w życie kościoła i parafii upraszamy Łask Bożych. 

Bez Waszej pomocy i miłości nie zrobilibyśmy niczego. Serdecznie Wam 

dziękuję, Bóg zapłać. Pragnę Was jeszcze raz zapewnić o mojej pamięci   

o Was w modlitwie i wdzięcznym sercu. 

Dziękuję też służbie ołtarza : ministrantom, szafarzom, kościelnym, 

organistom, sprzątaczkom, paniom piorącym bieliznę ołtarzową, alby, 

paniom na probostwie, członkom Akcji Katolickiej oraz wszystkim innym. 

Dziękuję też p. Jankowi Kawulokowi , naszemu długoletniemu kościelnemu, 

który z powodów zdrowotnych prosił o zwolnienie z tej funkcji.  

Bóg zapłać. 

 


