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Sprawozdanie roczne – rok 2019 

 

I    Duszpasterstwo: 

 

1. Chrzty dzieci    37 

2. Bierzmowanie    62 

3. Sakrament małżeństwa  20 par 

4. Pogrzeby-    17 parafian (5 kobiet, 12 mężczyzn,) 

5. I Komunia św. dzieci  17 

6. Msze Św. za parafian-  72 

7. Komunii Św. rozdano - w kościele –     72.150 

 

       - Zapasieki –         6.720 

 

       - przy objeździe chorych       260 

Razem w Parafii rozdano 79.130 komunii świętych. 

 

8. Sakramentu namaszczenia chorych udzielono 12 parafianom. 

9. Udział we Mszy Św. niedzielnej – 1417 osób (170 osób więcej 

niż w ubiegłym roku) 

 

Działalność duszpasterska to przede wszystkim sprawowana 

Eucharystia codziennie w kościele parafialnym i w kaplicy na 

Zapasiekach. Duszpasterstwo to także: 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, 

leśników, 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. 

W kaplicy na Zapasiekach odprawialiśmy również msze św. dla 

kręgów Matki Bożej Szynsztackiej. 

 

Duszpasterstwo to również katechezy przy parafii: dla młodzieży 

bierzmowanej, rodziców dzieci I komunijnych, dla rodziców i 

chrzestnych, Oaza Rodzin, Akcja Katolicka, III Zakon 
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Franciszkański, Poradnia Życia Rodzinnego, młodzież oazowa, 

Dzieci Maryi, ministranci, schola parafialna. 

W parafii istnieje kilka kręgów Matki Bożej Szynsztackiej. 

 

W parafii działa 20 Róż Różańcowych w tym 3 młodzieżowe, zespół 

charytatywny, Rada Parafialna i Rada Ekonomiczna. Delegacje naszej 

parafii brały udział w Dożynkach Diecezjalnych w Chybiu, w 

Diecezjalnej Pielgrzymce Rodzin w Kalwarii Zebrzydowskiej. Odbyły 

się 2 pielgrzymki: do Ziemi Świętej oraz do Sanktuariów Austrii i 

Francji. Z Lourdes została przywieziona cudowna figura Matki Bożej 

Uzdrowienia Chorych. Zostanie ona umieszczona w grocie koło 

dzwonnicy. Odbyła się także pielgrzymka dzieci I Komunijnych i ich 

rodziców do Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowic. 

 

W 2019 roku Kościół na Śląsku obchodził rok św. Melchiora 

Grodzieckiego. W kościele urządziliśmy okolicznościową wystawę. 

 

W kwietniu rekolekcje parafialne prowadził ks. Bartosz Łacek. 

 

13 kwietnia ks. biskup ordynariusz odwołał księdza Pawła Thena z 

funkcji wikarego w naszej Parafii. Zostaliśmy sami aż do 24 sierpnia – 

kiedy to przybył do nas nowy wikariusz – ks. Łukasz Lach. Przyznam, 

że te 4,5 miesiąca bez wikarego były dla nas trudnym wyzwaniem. 

 

11 czerwca sakramentu bierzmowania udzielił naszej młodzieży 

Ekscelencja ks. Wiesław Krótki.  

 

16 czerwca odbyły się u nas dziękczynne uroczystości urodzinowe: 55 

urodziny biskupa Wiesława, 85 urodziny pani Anny Krótki i 80 

urodziny ks. Prałata Palarczyka. 

 

11 listopada odbyła się w naszym kościele msza św. w intencji 

Ojczyzny z udziałem Rady Gminy. 

 

W tym roku obydwie nasze jednostki strażackie obchodziły 90 lecie 

powstania. Zostały odprawione dziękczynne msze św., zarówno na 

Zapasiekach, jak i w naszym kościele parafialnym. Nastąpiło też 
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poświęcenie nowego wozu strażackiego z udziałem wielu gości, w tym 

ministra pana Stanisława Szweda. 

 

We wrześniu poświęciłem także nowy lokal Poczty Polskiej w naszej 

miejscowości.  

 

Od trzech lat rozwija się w naszej Parafii kult i nabożeństwo do 

Dzieciątka Praskiego. W tym roku po raz pierwszy wprowadziliśmy 

tzw. miesiąc Jezusowy, który trwa od 25 grudnia do 25 stycznia. 

Utworzyliśmy też stałą ekspozycję figurek Dzieciątka Bożego w 

naszym kościele. A wszystko to po to, by zapalić do Dziecięctwa 

Bożego nasze rodziny, młode małżeństwa, a przede wszystkim nasze 

dzieci i młodzież, całe młode pokolenie Jaworzynki. W dzisiejszym 

materialistycznym świecie, jakże ważne jest dla nas wszystkich 

rozwinięcie w sobie ewangelicznych cech dziecięctwa Bożego. Myślę, 

że wszyscy nasi Parafianie przyjmą i pokochają ten kult i nabożeństwo 

do Dzieciątka Jezus. Bądźcie pewni, że jest to tylko kwestia czasu, a 

wszyscy zobaczymy wspaniałe owoce tego kultu.  

 

8 grudnia nastąpiło uroczyste zawierzenie Parafii Niepokalanemu 

Sercu Najświętszej Maryi Panny. Tekst zawierzenia zawieszony jest we 

wnęce przy krzyżu. 

 

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

 

- remont strychu na probostwie, 

- malowanie drzwi zewnętrznych kościoła, 

- nowa gablotka przed kościołem, 

- wykonanie kominów na domu katechetycznym, 

- remont pomieszczenia pod zakrystią, 

- wykonanie odwodnienia wokół kościoła i na parkingu, 

- remont częściowy pokoju księdza wikarego i księdza 

proboszcza 

- wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego zbiornik gazu na 

Zapasiekach, 

- remont organów, 

- zakup nowego tabernakulum do kaplicy na Zapasiekach 

(zakup ten sfinansowała pani Urszula Bury ze Szkawlonki), 
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- wymiana wszystkich okien w kaplicy na Zapasiekach, 

- wykonanie projektu technicznego instalacji ppoż w kościele 

i w kaplicy na Zapasiekach oraz częściowy remont elektryki, 

- wymiana oświetlenia w ołtarzu głównym, 

- wykonanie stałej ekspozycji Dzieciątka Bożego, 

- zakup dwóch odkurzaczy przemysłowych. 

 

 

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 – 2.500 miesięcznie 

 

 

2. Rozchody parafii: 

- kolekty obowiązkowe przeznaczone na: diecezję, 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. 

Do Kurii wpłacamy także część ofiar z kolędy oraz koszty 

ubezpieczenia. 

 

Rozchody Parafii to także wydatki związane z utrzymaniem 

kościoła, kaplicy na Zapasiekach oraz probostwa: 

- zakup węgla na probostwo,  

- dwukrotny zakup gazu na ogrzewanie kaplicy na Zapasiekach,  
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- oświetlenie wszystkich obiektów,  

- ogrzewanie kościoła,  

- środki czystości dla wszystkich obiektów itp. 

- 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) 

- parafia płaci również podatek do Urzędu Skarbowego w Cieszynie 

od wszystkich mieszkańców naszej parafii (również za 

ewangelików i świadków Jehowy) 

 

3. Koszty inwestycji i wydatki w 2019 r. Oto niektóre z nich: 

 

- wykonanie odwodnienia kościoła i parkingu i remont 

pomieszczenia pod zakrystią, 

- dwa kominy na domu katechetycznym, 

- remont organów (wymiana oskórowania piszczałek, konserwacja 

drewnianych piszczałek, strojenie całych organ oraz usunięcie 

usterek technicznych, 

- remont – adaptacja strychu na probostwie, 

- wykonanie projektu techniczno-wykonawczego instalacji ppoż, 

wyłącznika prądu w kościele i kaplicy, 

- remont elektryki w kościele, 

- instrukcja przeciwpożarowa kościoła i kaplicy na Zapasiekach, 

- ogrodzenie zbiornika gazu, 

- wymiana okien w kaplicy na Zapasiekach. Tę kwotę sfinansowała 

Centrala Oazy w Katowicach. Zgodnie z zawartą umową między 

Parafią, a duszpasterstwem oazowym od 5 lat oaza nie płaciła za 

wynajem kaplicy. W miesiącach wakacyjnych bezpłatnie 

korzystali z kościoła i kaplicy. Składali tylko niewielkie kwoty za 

media na Zapasiekach. 

- dwukrotny zakup gazu na Zapasiekach, 

- węgiel na probostwo, 

- media, woda, ścieki, śmieci 

- monitoring kościoła i parafii + remont tych urządzeń; 
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- nowe gaśnice + remonty urządzeń na probostwie (xero i inne); 

- Święta Wielkanocne i Święta Bożego Narodzenia, Mikołaj, 

Roraty, paczki; 

- prąd (kościół, kaplica i probostwo); 

- neostrada, telefon; 

- środki czystości i sprzęt. 

Oprócz wymienionych były jeszcze inne wydatki jak: stała ekspozycja 

pod chórem, nowa gablotka na zewnątrz, malowanie drzwi kościoła, 

zakup dwóch odkurzaczy i inne wcześniej wymienione. 

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! 

 

IV    Plany na przyszłość: 

- jeśli chodzi o duszpasterstwo to zaraz po feriach pragniemy 

wprowadzić katechezę dla dorosłych (1 raz w miesiącu). Temat 

katechezy będzie zapowiedziany w ramach ogłoszeń. 

Zaś jeśli chodzi o inwestycje to czeka nas: 

- ogrzewanie kościoła 

- elewacja kościoła 

- malowanie kościoła 

- wymiana instalacji elektrycznej, mikrofonowej i alarmowej 

Mimo ponoszonych przez Parafię tak wielu kosztów na koncie 

parafialnym mamy jeszcze zaoszczędzone środki finansowe. 

Oszczędzamy z myślą o nowych inwestycjach. 

 

V    Zakończenie: 

Moi Kochani. Wielką moją radością jako proboszcza jest fakt, że nasze 

wysiłki duszpasterskie przynoszą błogosławione owoce. Ludzie nasi 

kurczowo trzymają się Kościoła, prowadzą bogate życie religijne, 

przystępują w wielkiej liczbie do sakramentów świętych. Chętnie też 

współpracują z duszpasterzami, szanują i kochają swoich kapłanów. 

Troszczą się też o świątynię – w myśl V przykazania kościelnego: 

„Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła”. Stąd też wszystkie 

nasze cztery obiekty parafialne ciągle nabierają nowego blasku i 

pięknieją. Są prawdziwą wizytówką Jaworzynki. Ale Kochani, przed 

nami kolejne inwestycje: gruntowny remont kościoła. Jak Pan Bóg 

pobłogosławi, da siły i zdrowie, to wspólnym wysiłkiem tego 
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dokonamy. Zwracam się z serdeczną prośbą do wszystkich moich 

Kochanych Parafian, by nadal wspierali to zbożne dzieło. Pan Bóg 

Wam to stokrotnie wynagrodzi. 

Serdecznie dziękuję za składane ofiary, życzliwość, pomoc i modlitwy. 

Pragnę Was zapewnić o naszej pamięci modlitewnej i wdzięcznym 

sercu. Dziękuję też księdzu Łukaszowi za duszpasterską pracę i 

poświęcenie, katechetom, Służbie Ołtarza: ministrantom, szafarzom, 

kościelnym z Gronia i Zapasiek, organistom, paniom 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 w życie kościoła i 

parafii. Dziękuję też naszej scholi, kapeli Jetelinka, orkiestrze i 

naszym strażakom. Wszystkim – raz jeszcze – serdeczne Bóg zapłać! 

Niech Matka Najświętsza i nasi święci patronowie wstawiają się za 

Wami, a Najświętsze Dzieciątko Jezus niech wam hojnie błogosławi, 

darzy zdrowiem i potrzebnymi łaskami. Zakończę słowami 

umieszczonymi pod chórem: „O Boskie Dziecię Jezu błogosław nam! 

Amen. 

 

Jaworzynka, 31.12.2019 Ks. Kanonik Stanisław Pindel 

 

proboszcz parafii 


