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Sprawozdanie roczne – rok 2020 

 

I    Duszpasterstwo: 

 

1. Chrzty dzieci    39 

2. Bierzmowanie    34 

3. Sakrament małżeństwa  15 par (7 z Jaworzynki, 8 obcych) 

4. Pogrzeby-    25 parafian (12 kobiet, 13 mężczyzn) 

5. I Komunia św. dzieci  30 dzieci (w 8 grupach) 

6. Msze Św. za parafian-  72 (w tym część poza parafią) 

7. Komunii Św. rozdano - w kościele –     52.150 

 

       - Zapasieki –        5.020 

 

       - przy objeździe chorych –    160 

 

     Razem w Parafii rozdano 57.330 komunii świętych. 

8. Sakramentu namaszczenia chorych udzielono 8 parafianom. 

9. Udział we Mszy Św. niedzielnej – w tym roku nie liczono, ale 

było znacznie mniej niż w ubiegłym roku. 

 

Działalność duszpasterska to przede wszystkim Najświętsza 

Eucharystia sprawowana 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. rodzinne o godz. 9.00, Msze 

Św. Roratnie, Msze Św. za urodzaje, o urodzaje, Dożynki, Dni 

Krzyżowe, Rekolekcje wielkopostne, 3 Adoracje całodzienne, Msze 

Róż Różańcowych, Apostolstwa Dobrej Śmierci, Msze Św. strażaków, 

górników, pracowników leśnych, kierowców, nauczycieli i innych 

stanów, zawodów i imienników. Wiele Mszy Św. i nabożeństw 

różańcowych transmitowaliśmy na Facebooku i YouTube, - ze 

względu na panującą pandemię i ograniczenia z nią związane. I tu 

dziękuję ks. Łukaszowi oraz naszej scholi parafialnej.  

 

Duszpasterstwo to również coniedzielne nabożeństwa do 

Najświętszego Dzieciątka Jezus, nabożeństwa w I czwartki, I piątki 

oraz w I soboty miesiąca, nabożeństwa majowe i różańcowe. 
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Odprawialiśmy również Msze Św. dla kręgów Matki Bożej 

Szynsztackiej. Sprowadziliśmy też koronki dla Dzieciątka Jezus. 

Zostały poświęcone w Święta Bożego Narodzenia. Koronka jest 

odmawiana w kościele i w naszym rodzinach. 

 

Duszpasterstwo to również katechezy przy parafii: dla młodzieży 

bierzmowanej, rodziców dzieci pierwszokomunijnych, dla 

rodziców i chrzestnych, Oaza Rodzin, Akcja Katolicka, III Zakon 

Franciszkański, Poradnia Życia Rodzinnego, młodzież oazowa, 

Dzieci Maryi, ministranci, schola parafialna. 

W parafii istnieje kilka kręgów Matki Bożej Szynsztackiej i 18 róż 

różańcowych, a także Zespół Charytatywny, Rada Parafialna i Rada 

Ekonomiczna. Niektóre spotkania ze względu na pandemię zostały 

zawieszone. Nie odbyły się też w minionym roku pielgrzymki 

parafialne i inne wydarzenia duszpasterskie.  

 

W 2020 roku Kościół na Śląsku obchodził Rok Świętego Jana 

Sarkandra. W kościele urządziliśmy okolicznościową wystawę z okazji 

100. urodzin Jana Pawła II. Wydaliśmy też okolicznościowe kartki  

i stempel.  

 

26 marca odbyła się w naszym kościele Msza Św. w intencji 

powstrzymania epidemii koronawirusa z udziałem Rady Gminy na 

czele z Panią Wójt. 

 

19 czerwca świętowaliśmy 30. rocznicę święceń kapłańskich ks. bpa 

Wiesława Krótkiego. Modliliśmy się za niego w naszym kościele, 

połączyliśmy się z nim przez Internet i złożyliśmy życzenia.  

 

26 czerwca odbyła się u nas Msza Św. w intencji górali beskidzkich  

z okazji rocznicy powstania Związku Podhalan – Oddział Górali 

Śląskich. Mszy Św. przewodniczył i kazanie wygłosił ks. prałat 

Władysław Zązel. 

 

15 października sakramentu bierzmowania udzielił naszej młodzieży 

ks. bp Piotr Greger.  
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Od 4 lat rozwija się w naszej parafii kult i nabożeństwo do Dzieciątka 

Praskiego. W kościele śpiewamy godzinki i odmawiamy koronkę,  

a w domach nowennę do Najświętszego Dzieciątka Jezus. Przed rokiem 

wprowadziliśmy tzw. Miesiąc Jezusowy, który trwa od 25 grudnia do 

25 stycznia. Utworzyliśmy też w naszym kościele stałą ekspozycję 

figurek Dzieciątka Bożego pochodzących z całego świata. A wszystko 

to po to, by zapalić do Dziecięctwa Bożego nasze rodziny, małżeństwa, 

nasze dzieci i młodzież, całe młode pokolenie Jaworzynki.  

W dzisiejszym zlaicyzowanym świecie jakże ważne jest dla nas 

wszystkich rozwinięcie w sobie ewangelicznych cech Dziecięctwa 

Bożego. Myślę, że wszyscy Nasi Parafianie pokochają te nabożeństwa, 

bowiem kult Dzieciątka Jezus w naszej parafii już przynosi 

błogosławione owoce. 

 

 

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

 

Ze względu na panującą pandemię i obostrzenia z nią związane, 

byliśmy zmuszeni do zawieszenia wszelkich inwestycji w parafii. 

Takie też było zarządzenie ks. bpa ordynariusza, by powstrzymać 

się od poważnych prac i inwestycji we wszystkich parafiach 

diecezji. Obostrzenia zarządzone przez biskupa dotyczyły nie 

tylko prac i inwestycji, ale także samego duszpasterstwa. Dlatego 

też nie odbyło się wiele uroczystości, takich jak: rekolekcje 

wielkopostne, pielgrzymki, Boże Ciało, dożynki diecezjalne, 

modlitwy za zmarłych na cmentarzu i inne. A wiele z pozostałych 

uroczystości odbyło się z ograniczoną liczbą wiernych. 

Przypomnę tylko, że ceremonie Triduum Paschalnego odbyły się 

przy pustych kościołach, a przez dłuższy czas we Mszy Św. 

mogło uczestniczyć tylko 5 osób, a później 20. Było to bolesne 

doświadczenie dla Kościoła, zarówno dla kapłanów, jak i dla 

wiernych. Był to dla nas wszystkich trudny czas i  trudny rok. 

Mimo panującej pandemii i zarządzonych obostrzeń, udało się  

w minionym roku dokonać kilka drobnych prac i zakupów: 

 

- wykonaliśmy małe balaski dla starszych parafian 

- umieszczono ozdobne elementy na ławkach, aby zamaskować 

czarne otwory po gwoździach 
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- zakupiliśmy nowy sprzęt AGD na probostwo: w tym lodówkę  

i inne 

- zakupiliśmy nową dekorację bożonarodzeniową i światełka tu 

do kościoła i na Zapasieki 

- zakupiliśmy bieliznę ołtarzową, szaty liturgiczne i obrusy. 

 

 

III     Finanse parafii: 

 

1. Przychody parafii stanowią: 

 

- miesięczna składka w drugą niedzielę miesiąca 

- niektóre składki niedzielne 

- część ofiar z kolędy 

- ofiara ze skarbonek (w tym na paczki dla potrzebujących) 

- składka za dzierżawę Domu katechetycznego – 2.500 zł miesięcznie 

- wpłaty na konto parafii (w tym roku 6 rodzin wpłaciło kwotę razem 

1.050 zł). 

Bardzo dziękuję tym rodzinom i wszystkim wiernym, którzy finansowo 

utrzymują parafię. 

 

 

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, składka na poszkodowanych  

w Bejrucie. W tym także część ofiar z kolędy oraz koszty 

ubezpieczenia obiektów. Z niektórych składek zostaliśmy zwolnieni, 

a niektóre musiałem odprowadzić w 50%. We wrześniu ojcowie 

franciszkanie zebrali też składkę na węgiel. 
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Rozchody Parafii to także wydatki związane z utrzymaniem 

kościoła, kaplicy na Zapasiekach oraz probostwa. W mijającym roku 

parafia musiała sfinansować: 

- zakup węgla na probostwo,  

- oświetlenie wszystkich obiektów,  

- ogrzewanie kościoła,  

- środki czystości dla wszystkich obiektów itp. 

- ubezpieczenie wszystkich obiektów 

- materiały duszpasterskie i kancelaryjne 

- bieżące zakupy i opłaty rachunków 

- materiały dekoracyjne 

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

- comiesięczne pensje pracowników + firma ochroniarska 

- inne wydatki (w tym Roraty i święta, paczki) 

- parafia płaci również podatek do Urzędu Skarbowego w Cieszynie 

od wszystkich mieszkańców naszej parafii (również za 

ewangelików, świadków Jehowy i wolnych chrześcijan) 

 

3. Inwestycje i wydatki w 2020 r. Oto niektóre z nich: 

 

-  balaski 

-  sprzęt AGD na probostwo 

-  dekoracja świąteczna do kościoła i kaplicy 

-  monitoring kościoła, kaplicy i parafii 

-  przegląd i zakup gaśnic 

-  Gaspol  (wynajem zbiornika) 

-  roraty, paczki dla chorych i potrzebujących 

-  prąd kościół 

-  prąd probostwo 

-  prąd Zapasieki 

-  opał na probostwo + palacz 

-  media (woda, ścieki, śmieci) 

-  Neostrada, telefon 

-  środki czystości i sprzęt gosp. 

-  materiały duszpasterskie + materiały kurialne i kancelaryjne 

-  płyny dezynfekcyjne 

-  ławki 
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Oprócz wymienionych mieliśmy jeszcze inne wydatki, takie jak: 

bieżące zakupy żywnościowe na probostwo, opłaty pracowników 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 niedzielę miesiąca oraz te ze skarbonek 

i skrzynek – Bóg zapłać! 

 

 

IV    Plany na przyszłość: 

 

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 i ograniczonych 

przychodów w tym roku, na koncie parafialnym mamy zaoszczędzone 

środki finansowe. Oszczędzamy z myślą o gruntownym remoncie 

kościoła, który zamierzam rozpocząć w nowym roku. Oby to był lepszy 

rok od tego, który kończymy. Tego Wam i sobie z całego serca życzę. 

 

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. Po gruntownym 

remoncie mamy probostwo, kaplicę na Zapasiekach i dom 

katechetyczny, przed nami gruntowny remont kościoła. Jak Pan Bóg 

pobłogosławi, da siły i zdrowie, to wspólnym wysiłkiem tego 

dokonamy. Zwracam się z serdeczną prośbą do wszystkich moich 

Kochanych Parafian, by nadal wspierali to zbożne dzieło. Pan Bóg 
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Wam to stokrotnie wynagrodzi. Pamiętajcie, kochani, wszyscy mamy 

dwa domy: dom rodzinny i nasz wspólny dom, Dom Boży – kościół. 

Wszyscy troszczmy się o jeden i o drugi dom. Dlatego serdecznie 

dziękuję Wam za składane ofiary, życzliwość, pomoc i modlitwę. 

Pragnę Was zapewnić o naszej pamięci modlitewnej i wdzięcznym 

sercu. Dziękuję też księdzu Łukaszowi za pomoc i duszpasterską 

pracę. Dziękuję 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, Róż Różańcowych i Zespołu 

Charytatywnego. Dziękuję pani z poradni życia rodzinnego oraz 

wszystkim innym parafianom, którzy w jakikolwiek sposób udzielają 

się i angażują w życie kościoła i parafii. Dziękuję też za złożone 

artykuły żywnościowe i ofiary dla potrzebujących. Dziękuję 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 i darzy potrzebnymi łaskami. 

Niech zachowa Was w dobrym zdrowiu i oddali od nas tę pandemię 

oraz wszelkie niebezpieczeństwo. Pozwólcie, że zakończę słowami 

modlitwy Sługi Bożego o. Cyryla od Matki Bożej, którą otrzymał 

osobiście od Najświętszej Maryi Panny: „O Dzieciątko Jezus, biegnę 

do Ciebie i proszę, abyś przez wstawiennictwo Twojej Świętej Matki 

zechciało nam towarzyszyć w tej szczególnej potrzebie, ponieważ 

wierzę, że Twoja boskość może nam przyjść z pomocą. Mam ufną 

nadzieję, że otrzymamy Twoją świętą łaskę. Amen. 

 

Jaworzynka, 31.12.2020 Ks. Kanonik Stanisław Pindel 

   proboszcz parafii 

 

 
 


