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Sprawozdanie roczne – rok 2015  

I Duszpasterstwo 

1. Chrzty dzieci –     29 

2. I Komunia Święta –    43 

3. Bierzmowanie –     36 

4. Sakrament małżeństwa –   8 par 

5. Pogrzeby – 28 parafian ( 14 kobiet, 14 mężczyzn) 

6. Msze Św. za parafian -   65 

Komunii Św. rozdano    - w kościele  – 86 125  

                                          - Zapasieki  –   9 638 

                                          - przy objeździe chorych – 680  

Sakramentu namaszczenia chorych udzielono 34 parafianom. 

7. Udział we Mszy Św. niedzielnej – 1316 osób, co stanowi 61% 

wszystkich katolików naszej parafii. 

Działalność duszpasterska to: Msze Św. za parafian, za dusze w 

czyśćcu cierpiące, Msze Św. pierwszopiątkowe (spowiedź 

pierwszopiątkowa) , Msze Św. szkolne, Roratnie, Msze Św. za 

urodzaje, o urodzaje, Dożynki, Dni Krzyżowe, Rekolekcje 

wielkopostne, Rekolekcje przed Peregrynacją, Róże Różańcowe, Msze 

Św. Apostolstwa Dobrej Śmierci, Msze Św. strażaków, górników, 

kierowców, nauczycieli i innych stanów, zawodów i imienników. 

Duszpasterstwo to również katechezy przy parafii: dla młodzieży 

bierzmowanej, rodziców dzieci I komunijnych, dla rodziców i 

chrzestnych, Oaza Rodzin, Akcja Katolicka, III Zakon Franciszkański, 

Poradnia Życia Rodzinnego, młodzież oazowa, Dzieci Maryi. 

W parafii działa 17 Róż Różańcowych, zespół charytatywny, Rada 

Parafialna, którą w tym roku powołałem. Delegacje naszej parafii 

brały udział w Dożynkach Diecezjalnych w Strumieniu i w 

Diecezjalnym Kongresie Rodzin w Kalwarii Zebrzydowskiej. Dzieci I 

komunijne i rodzice odbyli pielgrzymkę do Zakopanego, a Druga 

Parafialna Pielgrzymka prowadziła po sanktuariach Wschodniej i 
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Północnej Polski oraz Wilna. W kwietniu odbył się u nas Konwent 

Wielkanocny wszystkich kapłanów naszego dekanatu. W czerwcu 

odbyła się Uroczystość 25-lecia Święceń Kapłańskich Ekscelencji Ks. 

Biskupa Wiesława Krótki z udziałem Biskupa Ordynariusza naszej 

Diecezji Romana Pindla. Wielkim wydarzeniem w naszej parafii była 

Peregrynacja Cudownego Obrazu „Jezu Ufam Tobie” oraz relikwii Św. 

Faustyny i Św. Jana Pawła II. Obecni byli: Ks. Bp. Ord. Roman Pindel, 

wszyscy kapłani dekanatu oraz kapłani pracujący oraz pochodzący z 

Jaworzynki. Przed Peregrynacją odbyły się dwudniowe rekolekcje.  

Z okazji uroczystości świątecznych Bożego Narodzenia koncertowali u 

nas: Józef Skrzek, Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w 

Cieszynie, Zespół Regionalny „Istebna”. 

W IV kwartale roku założono w naszej parafii III Zakon Franciszkański. 

 

II Sprawy materialne – co udało się zrobić w minionym roku: 

1. W kościele:  

- podłogi pod ławkami  

- remont oświetlenia ( założono 5 żyrandoli), dokonano 

wymiany wszystkich żarówek i reflektorów 

-  w ołtarzu wyrzeźbiono i pozłocono lilie ozdobne 

- odnowiono i pozłocono krzyż procesyjny  

- zakupiono nową figurę Św. Melchiora Grodzieckiego i wydano 

okolicznościowe obrazki z racji 20 rocznicy kanonizacji tego 

świętego naszej ziemi. 

- odnowiono figurę Matki Bożej (zewnętrzna strona kościoła) i 

oświetlono ją. 

- zakupiono materiały dekoracyjne na różne uroczystości – 

banery, świece, oświetlenia 

2. Na Zapasiekach:  

- remont pomieszczeń poddasza kaplicy, częściowy remont 

dachu (pojawiły się dziury w dachu) 

- odnowiono wszystkie ławki (przeszlifowane i pomalowane) 
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- położona została nowa wykładzina w kaplicy 

- zakupiono nowy dywan do prezbiterium i chodnik.  

3.  Probostwo: 

- dokonano całkowitego remontu kuchni i przedpokoju 

(zerwano spróchniałe podłogi, zrobiono wylewki i ogrzewanie 

podłogowe, położono płytki) 

- zakupiono nowy sprzęt kuchenny, sprzęt AGD 

- wymieniono drzwi 

- całkowity remont dachu i kominów (położono nową więźbę, 

ocieplono i pokryto specjalną blachą) 

- ocieplono górną część elewacji probostwa 

- dobudowano drewniany balkon 

- założono nową instalację odgromową.  

Przy Domu Katechetycznym powstały nowe toalety z bieżącą 

wodą. Są one ogólnodostępne dla wszystkich. 

 

III Finanse parafii 

1. Przychody parafii stanowią: 

- miesięczna składka w drugą niedzielę miesiąca  

- niektóre składki niedzielne 

- część ofiar z kolędy 

- ofiara ze skrzynki 

- ofiara ze skarbonki Św. Antoniego i skarbonki za dusze w 

czyśćcu cierpiące 

- składka za dzierżawę Domu katechetycznego – 2 500zł 

 

2. Rozchody parafii: 

- kolekty obowiązkowe przeznaczone na: diecezję (co miesiąc), 

seminarium, budownictwo kościelne, duszpasterstwo specjalne, cele 

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

Uniwersytet w Krakowie, Dom Księży Emerytów, Muzeum 

Diecezjalne 

- zbiórki okazjonalne:  wsparcie zakonów klauzurowych, Radio Anioł 

Beskidów, budowa kościołów wskazanych przez Kurię, pomoc 
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misjom, Fundusz Obrony Życia, Dom Matki i Dziecka w Bielsku – 

Białej, budowa świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie, kościoły na 

Wschodzie, ŚDM, Kościół prześladowany i inne. 

- wydatki związane z utrzymaniem kościoła i kaplicy na Zapasiekach 

oraz probostwa (zakup węgla, gazu, oświetlenie obiektów, 

ogrzewanie ich) 

- ubezpieczenie wszystkich obiektów  

- materiały duszpasterskie 

- bieżące zakupy i opłaty rachunków 

- materiały dekoracyjne, banery  

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

- comiesięczne pensje pracowników + firma ochroniarska 

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

potrzebujących w parafii) 

Rozchody parafii to także koszty szeregu inwestycji, które w 2015 r. 

wykonaliśmy. Oto niektóre z nich: 

- podłogi pod ławkami  

- żyrandole i żarówki  

- remont kuchni, ogrzewanie podłogowe  

- remont dachu probostwa, ocieplenie górnej elewacji  

- instalacja odgromowa  

- balkon, rolety  

- figura Św. Melchiora  

- dywan i chodnik do kaplicy na Zapasiekach  

- oraz wiele innych, np. pełny zbiornik gazu, 12t węgla itp. 

Dzięki Bogu udało się to wszystko zorganizować i opłacić. Dziękuję 

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

dokonać inwestycji. 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: 

- powołanie nowej Parafialnej Rady Duszpasterskiej  

- powołanie Parafialnej Rady ds. Ekonomicznych  
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- ocieplenie probostwa – dolna elewacja  

- remont schodów na probostwie – 2x 

- malowanie elewacji kościoła 

- zakończenie prac przy parkingu 

- postawienie blaszanego garażu w miejscu starych ubikacji 

- ogrzewanie w kościele 

- wykonanie dwóch figur do kościoła: Św. Jana Sarkandra oraz Św. 

Józefa Rzemieślnika  

 

V Zakończenie: 

Wielką radością napawa nas to, że kościół i kaplica, a także 

probostwo nabierają nowego blasku i pięknieją. Gruntownie 

remontowane są probostwo, dom katechetyczny i kaplica na 

Zapasiekach. W roku 2016 i następnych latach chcemy kontynuować 

rozpoczęte dzieło. 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.  

 

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 

bardzo potrzebować. Możecie być również pewni pomocy ze strony 

kościoła i parafii. 

Wszystkim ofiarodawcą, wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób 

udzielają się i angażują w życie Kościoła i parafii, upraszamy obfitych 

Łask Bożych. Bez Waszej pomocy i miłości nie zrobilibyśmy niczego. 

Serdecznie Wam dziękuję! Bóg zapłać! Pragnę Was jeszcze raz 

zapewnić o mojej pamięci modlitewnej i wdzięcznym sercu. 

 

Dziękuję też księdzu wikaremu, służbie ołtarza: ministrantom, 

szafarzom, kościelnym, organistom, członkom Apostolstwa Dobrej 

Śmierci, członkom Róż Różańcowych, paniom z Zespołu 

Charytatywnego, paniom pracującym w kościele i na probostwie, 

członkom Akcji Katolickiej, Radzie Parafialnej oraz wszystkim innym 

parafianom. Szczególne podziękowania za długoletnią pracę na rzecz 
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kaplicy na Zapasiekach składamy panu Michałowi Polok oraz pani 

Danucie Skurzok (obecnie troskę o kaplicę przejęły panie Elżbieta 

Wojnar i Magdalena Jałowiczor, którym serdecznie dziękuję). 

Serdecznie dziękuję również pani Marii Ligockiej za 27 lat troski o 

czystość naszego kościoła. Od 1 stycznia sprzątania naszego kościoła 

podjęła się pani Teresa Haratyk, której serdecznie dziękujemy. 

 

Jaworzynka, 31.12.2015                        Ks. Kanonik Stanisław Pindel 

                                                                            proboszcz parafii  

 

 

  


