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Sprawozdanie roczne – rok 2018 

 

I    Duszpasterstwo: 

 

1. Chrzty dzieci-    26 

2. Bierzmowanie-    38 

3. Sakrament małżeństwa-  16 par 

4. Pogrzeby-    41 parafian (14 kobiet, 24 mężczyzn, 

                                                                              3 dzieci) 

5. Msze Św. za parafian-  60 

6. Komunii Św. rozdano - w kościele –       69525 

 

       - Zapasieki –                 6720 

 

       - przy objeździe chorych –   420 

 

7. Sakramentu namaszczenia chorych udzielono 16 parafianom. 

8. Udział we Mszy Św. niedzielnej – 1242 osób ( 30 osób więcej 

niż w ubiegłym roku) 

 

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, 3 Adoracje całodzienne, Róże Różańcowe, Msze Św. 

Apostolstwa Dobrej Śmierci, Msze Św. strażaków, górników, 

kierowców, nauczycieli i innych stanów, zawodów i imienników. 

Coniedzielne nabożeństwa do Najświętszego Dzieciątka Jezus, 

nabożeństwa w I czwartki, I piątki oraz w I soboty miesiąca. 

 

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 20 Róż Różańcowych w tym 3 młodzieżowe, 

zespół charytatywny, Rada Parafialna i Rada Ekonomiczna. 
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Delegacje naszej parafii brały udział w Dożynkach Diecezjalnych 

w Bystrej, w Diecezjalnym Kongresie Rodzin w Kalwarii 

Zebrzydowskiej. Odbyły się 2 pielgrzymki: do Włoch oraz z 

dziećmi I Komunijnymi i ich rodzicami do Krakowa – Łagiewnik, 

Centrum JP2 i Kalwarii Zebrzydowskiej. 

 

W 2018 roku Kościół Katolicki obchodził rok św. Stanisława Kostki. 

W marcu Misje Święte wygłosił ks. prałat Władysław Zązel.  

 

W ostatnim dniu Misji Świętych nastąpiła uroczysta procesja z 

krzyżem misyjnym. Wyruszyliśmy spod krzyża na Groniu i różne 

stany parafian niosły krzyż misyjny aż do kościoła. Nastąpiło 

uroczyste poświęcenie krzyża misyjnego a następnie w kościele nasza 

parafia została uroczyście oddana i zawierzona Najświętszemu Serca 

Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu NMP. 

3 maja na Zapasiekach odbyły się uroczystości w związku z 30 

rocznicą poświęcenia kaplicy. Uroczystemu odpustowi przewodniczył 

ks. prałat Jerzy Palarczyk. 

20 maja gościliśmy w naszej parafii siostry Szarytki, które 

rozprowadzały cudowne medaliki Niepokalanej. 

Na jesień gościliśmy w naszej parafii O. Cieleckiego, który przywiózł 

ze sobie relikwie św. Charbela. Ta uroczystość zgromadziła w naszym 

kościele  wielu wiernych, nie tylko z naszej parafii. 

W naszej parafii zainicjowaliśmy także kult Matki Bożej 

Pielgrzymującej Trzykroć Przedziwnej z niemieckiego Szynsztatu.  

W parafii istnieje już kilka kręgów M.B. Szynsztackiej. 

W związku ze 100 leciem Odzyskania Niepodległości odprawiliśmy 

10 Mszy św. za Ojczyznę. W związku z tym Jubileuszem odbyły się u 

nas następujące uroczystości: uroczysta Msza św. pod 

przewodnictwem biskupa Wiesława – z udziałem zacnych gości – w 

tym posłów na Sejm RP oraz rozciągnięcie 100 metrowej flagi i 

posadzeniem dębu 100 lecia. Natomiast dwa tygodnie później 11 

listopada uroczyście odsłoniliśmy płytę pamiątkową upamiętniającą 

zarówno 100 lecie niepodległości jak również naszych narodowych 

bohaterów sprzed 100 laty. Odbyły się w tym dniu także imprezy 

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

 

1. W kościele: 

 

- Zakupiono komplety strojów ministrantów – we 

wszystkich kolorach 

- Wymiana reflektorów w prezbiterium 

- Nowe obrusy na ołtarze 

- Zakup nowych świec na ołtarz i wieniec adwentowy 

- Zakup 2 nowych ornatów 

- Zakup 3 nowych puszek do komunikowania 

- Odsłonięcie tablicy patriotycznej na parkingu i godła 

państwowego w kościele 

- Remont ogrodzenia wokół kościoła i probostwa – 

wymieniono wszystkie łaty w przęsłach i większość 

sztachet. Pomalowanie wszystkich przęseł  

- Zakup oświetlenia na Święta i nowa dekoracja 

adwentowa 

2. Na Zapasiekach: 

 

-  Zakup nowych strojów dla ministrantów i nowy ornat 

-  Remont odwodnienia kaplicy 

- Zakup nowych drzwi wejściowych do kaplicy 

- Malowanie okien i ścian zewnętrznych kaplicy 

- Malowanie dachu kaplicy 

- Zakup nowego krzyża za zewnętrzną ścianę kaplicy 

- Odnowienie krzyża w prezbiterium kaplicy 

- Nowy obraz z Matką Bożą Królową Polski 

- Zakup figury św. Michała Archanioła. 

 

3. Probostwo: 

- zakup nowej zamrażarki 

- remont niektórych urządzeń w tym kosiarki i maszyny do 

odśnieżania 

- ocieplenie wewnętrzne łazienki 
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III     Finanse parafii: 

 

1. Przychody parafii stanowią: 

 

- miesięczna składka w drugą niedzielę miesiąca 

- niektóre składki niedzielne 

- część ofiar z kolędy 

- ofiara ze skarbonek 

- składka za dzierżawę Domu katechetycznego  

 

 

 

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, Dzień Papieski, pomoc 

misjom, Fundusz Obrony Życia, Dom Matki i Dziecka w Bielsku – 

Białej, budowa świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie, kościoły 

na Wschodzie, Kościół prześladowany – na te cele wpłaciliśmy do 

Kurii Diecezjalnej. 

 

 

Wydatki związane z utrzymaniem kościoła, kaplicy na Zapasiekach 

oraz probostwa: 

- zakup węgla na probostwo,  

- zakup gazu na ogrzanie kaplicy na Zapasiekach,  

- oświetlenie wszystkich obiektów,  

- ogrzewanie kościoła,  

- środki czystości dla wszystkich obiektów itp. 

- ubezpieczenie wszystkich obiektów 

- materiały duszpasterskie 

- bieżące zakupy i opłaty rachunków 

- materiały dekoracyjne, banery 
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- 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 

potrzebujących i paczki dla chorych w parafii z okazji 

Świąt Wielkanocnych i Świąt Bożego Narodzenia) 

- parafia płaci również podatek do Urzędu Skarbowego w Cieszynie 

od wszystkich mieszkańców naszej parafii (również za 

ewangelików i świadków Jehowy) 

 

Poniesione koszty inwestycji, które w 2018 r. wykonaliśmy. Oto 

niektóre z nich: 

- stroje ministrantów i alby  

- węgiel na probostwo 

- ogrzewanie kościoła prądem  

- oświetlenie świąteczne - choinki  

- komplet obrusów na ołtarze  

- wymiana reflektorów w prezbiterium  

- nowe świece na ołtarz i wieńce adwentowe  

- remont ogrodzenia wokół kościoła i probostwa + pomalowanie 

- dekoracja świąteczna i adwentowa 

- nowe drzwi wejściowe do kaplicy  

- nowy krzyż na zewnątrz kaplicy na Zapasiekach  

- obraz z M.B. Królową Pokoju na Zapasiekach 

- zakup figury św. Michała Archanioła do kaplicy  

- zakup nowej zamrażarki na probostwo  

- bieżące remonty urządzeń  

 

I inne: 

- święta Wielkanocne i święta Bożego Narodzenia, Mikołaj, Roraty, 

paczki dla potrzebujących, paczki dla chorych, media. 

 

Dzięki Bogu udało się to wszystko zorganizować i opłacić. Dziękuję 

wszystkim, którzy mi pomagali. Dziękuję za składane ofiary, 

szczególnie te w każdą drugą niedziele miesiąca – Bóg zapłać! 
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IV    Plany na przyszłość: 

- odwodnienie i izolacja zewnętrznych ścian kościoła 

- elewacja kościoła 

- ogrzewanie kościoła 

- malowanie kościoła 

- wymiana instalacji elektrycznej, mikrofonowej i alarmowej 

 

 

 

V    Zakończenie: 

 

Wielką radością napawa nas to, że wszystkie cztery obiekty i obejścia 

nabierają nowego blasku i pięknieją. W następnych latach chcemy 

podjąć kolejne inwestycje. Zwracamy się z serdeczną prośbą o dalsze 

wspieranie tego zbożnego dzieła w myśl V przykazania kościelnego: 

„Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła”. 

 

Składamy serdeczne podziękowania każdemu, kto swymi ofiarami, 

cierpieniem oraz modlitwą wspiera wysiłki kapłanów oraz Parafii. 

Pragnę Was zapewnić o naszej pamięci modlitewnej i wdzięcznym 

sercu. Dziękuję też księdzu Pawłowi, katechetom, Służbie Ołtarza: 

ministrantom, szafarzom, kościelnym z Gronia i Zapasiek, 

organistom, panią pracującym w kościele, kaplicy i na probostwie. 

Dziękuję członkom Akcji Katolickiej, Rady Parafialnej, Rady 

Ekonomicznej, członkom Apostolstwa Dobrej Śmierci, Róź 

Różańcowych i Zespołu Charytatywnego. Dziękuję pani z poradni 

życia rodzinnego, paniom piorącym stroje liturgiczne oraz 

wszystkim innym parafianom, którzy w jakikolwiek sposób 

udzielają się i angażują się w pomoc i życie kościoła i parafii. 

Dziękuję też zespołowi Jetelinka, orkiestrze i naszym strażakom. 

Wszystkim – raz jeszcze – serdeczne Bóg zapłać! 

 

Jaworzynka, 31.12.2018 Ks. Kanonik Stanisław Pindel 

 

proboszcz parafii 


