
1. Statystyka: 

    2017    2018 

chrzty   126    115 (-11) 

śluby   25    26 (+1) 

pogrzeby  74    87 (+13) 

bierzmowanie  101    70 (-31) 

I komunia św.  97    69 (-28) 

 wczesna  (6)    (9) (+3) 

rozdano komunii św. 248300    192000 (-40300) 

uczestnictwo w niedzielnych Mszach św. 

wiosna   4155    4318 (+163) 

jesień   3722    4030 (+308) 

 

2. Pomoc Potrzebującym – parafialny zespół Caritas: 

Pozyskaliśmy z skarbonki św. Antoniego, kolekt I piątku, darowizny: 29.336zł. 

Z tego funduszu wspieraliśmy potrzebujących naszej parafii w zakresie: zakup opału na zimę, 

lekarstwa, żywność, ubrania zimowe dla dzieci, rachunki za prąd i gaz, leczenie (W sumie 

udzielono pomocy 23 rodzinom i osobom samotnym kilka razy w roku), dofinansowanie wyjazdu 

dzieci do Zawoi, spotkanie kolędowe dla posługujących w parafii, upominki dla seniorów  (wiek 

80+ - 368os.), wyjazd ŚDM Panama 2019. 

ponadto: dofinansowanie akcji „Pieluszka dla maluszka”, „Polak z sercem”,  budowy przedszkola w 

Dolinie na Ukrainie, organizacja wigilii charytatywnej. 

Poprzez zbiórkę „Polak z sercem” przekazano ponad 3 tony żywności dla Polaków na Wschodzie. 

 

Oprócz działań zespołu Caritas prowadzona jest także doraźna pomoc bezpośrednio na probostwie. 

 

3. Media za rok 2018: 

a. Opał – 48 733 zł, piece ogrzewające całość kompleksu wraz z kościołem mają moc grzewczą 

ponad 300 kW 

b. Prąd – 16 600 zł (w tym prąd użyczany bezpłatnie na budowę stacjonarnego hospicjum) 

c. Gaz – 7025 zł 

d. Woda i kanalizacja – 9600 zł 

 

4. Inwestycje w Domu parafialnym i na probostwie. 

a. Naprawa i konserwacja pieców węglowych wraz z osprzętem – 4700 zł 

b. Tynkowanie wewnętrzne głównego komina pieców grzewczych i montaż nakładek 

wydłużających na kominie głównym i zapasowym. – 5861 zł 

c. Remont Sali nr 10 wraz z montażem instalacji audiowizualnej. 

d. Wymiana klamek i wkładek drzwi wejściowych na probostwo. 

e. Wymiana sprzętu gaśniczego. – 1600 zł 

f. Montaż i naprawa rolet automatycznych w domu Parafialnym – 4020 zł 

g. Wymiana oświetlenia na korytarzach domu parafialnego. – dar parafianina. 

h. Przeniesienie siedziby Hospicjum o. Pio i remont Sal nr 4 i 5- ze środków Hospicjum. 

i. Remont kancelarii wraz z wymianą umeblowania zgodnego z wymogami ochrony danych 

osobowych. - 4700 zł 

j. Naprawa i rozbudowa systemu alarmowego w Domu parafialnym. - 700 zł 

k. Rozpoczęcie generalnego remontu kolejnego mieszkania na probostwie, obejmującego 

wymianę wszystkich instalacji. (w trakcie prac) 



l. Malowanie jadalni, kuchni i zaplecza na probostwie. - 11 000 zł 

m. Malowanie Sal nr 14 i 15. - 3500 zł 

n. Wymiana kolejnego pionu wodno-kanalizacyjnego. – w  trakcie rozliczenia. 

 

5. Inwestycje w kościele i wokół kościoła: 

a. Montaż nowego nagłośnienia zewnętrznego wokół kościoła. - 6800 zł 

b. Zakup dwóch dużych zestawów nagłośnienia przenośnego oraz jednego mniejszego.  

- 5300 zł 

c. Wymiana klamek i zamków drzwi wejściowych i wewnętrznych. - 1800 zł 

d. Produkcja i montaż podkładek materiałowych na siedziska ławek. - 3300 zł 

e. Obraz św. Cecylii – dar parafianki. 

f. Nasadzenia trawy i rozbudowa fragmentu ścieżki obok krzyża misyjnego – 300 zł 

g. Sezonowe nasadzenia kwiatów. Ok. 1000 zł 

 

6.   Ważniejsze wydarzenia: 

• Wieczory Uwielbienia – co miesiąc. 

• Organizacja grupy ŚDM Panama 2019 i zbiórki na wyjazd – co 2 miesiące od 2017 r. 

• Nabożeństwo ekumeniczne z udziałem pastora ewangelickiego i duchownego 

grekokatolickiego – styczeń. 

• Droga Krzyżowa ulicami Pszczyny - marzec 

• Klub Seniora – od kwietnia 2018 r. znacznie rozwinięcie działalności (warsztaty, koła 

zainteresowań, wykłady, wycieczki). 

• Triduum Paschalne z rozbudowaną oprawą liturgii – marzec/kwiecień 

• Tydzień Biblijny – kwiecień. 

• Przenosiny siedziby Hospicjum o.Pio kwiecień- sierpień. 

• Marsz dla Życia i Rodziny – maj. 

• Weekend ze św. Stanisławem Kostką (koncert Arkadio, ewangelizacja, spotkania) – 

maj/czerwiec. 

• Parafialny Piknik Bezpieczeństwa – czerwiec. 

• Bierzmowanie – czerwiec. 

• Pielgrzymka do San Giovanni Rotondo – czerwiec. 

• Pobyt grupy dzieci i młodzieży z Ukrainy – czerwiec. 

• Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę lipiec/sierpień. 

• Pobyt młodzieży z Rudy Śląskiej – Orzegowa – sierpień. 

• Obchody rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, ugoszczenie weteranów. 

• Jubileuszowy 25. Festyn parafialny z koncertem niemaGotu i zebranie środków  

na duszpasterstwo dzieci i młodzieży– wrzesień. 

• Marsz Wszystkich Świętych – listopad. 

• Koncert z cyklu Musica da Chiesa – listopad. 

• Koncert z okazji 11. Listopada. 

• Szkolenia z powiatowego urzędu pracy – grudzień. 

• Konsultacje społeczne w sprawie terenów zielonych wokół kościoła – grudzień. 

• Jutrznia i Pasterka  z rozbudowaną oprawą liturgii. 

• Wspólne kolędowanie  w kościele przy Stajence– grudzień. 



7. Parafia bezpłatnie lub za symboliczną ofiarę poza grupami i wspólnotami stricte o charakterze 

katechetycznym udostępnia pomieszczenia następującym grupom, organizacjom i wydarzeniom: 

• Hospicjum św. o. Pio. 

• Stowarzyszenie „Słyszący sercem”. 

• Polski Związek Niewidomych. 

• Grupa AA Alfa. 

• Grupa Al-Anon. 

• Harcerski Klub Ratowniczy Pszczyna. 

• Klub Seniora. 

• Mediator sądowy. 

8. Poza w/w w parafii działają, m.in. następujące grupy: 

Ministranci, Dzieci Maryi, Oaza Młodzieżowa, Szkoła Ewangelizacji Cyryl i Metody, Wspólnota 

Młodzieży „Czerpak”, Grupa Uwielbienia, Chór Schola Cantorum, Krąg Biblijny, Katecheza dorosłych, 

Poradnia Życia Rodzinnego, Studium Przedmałżeńskie, Parafialny Zespół Caritas (charytatywny), 

Bractwo Szkaplerzne, Akcja katolicka, Biuro Radia Maryja. 

 

Dane opracował Zespół w składzie: 

 Ks. Proboszcz Marek Brewko, Maria Dziech, Dominik Michalski 

 


