C. Parafialny Zespół „Caritas”
Rozliczenie Kasy: stan na dzień 31.12.2020 roku – do dyspozycji jest
suma w wysokości: 1.386,46 zł
Saldo z roku 2019 1.992,03 zł
Wpływy w 2020
8.213,00 zł
Rozchody w 2020 8.818,57 zł

W poszczególnych grupach:
PRZYCHODY
ofiary kolędowe
kolekta wielkoczwartkowa
skarbonki wielkopostne
zbiórka z Niedzieli Miłosierdzia
"Chlebki Miłości"
karty świąteczne i świece
ofiary imienne, zioła
skarbonka "Caritas"
GK RPA diety
Dar ołtarza: Pielgrzymki

3 005,50 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
1 964,00 zł
1 014,05 zł
398,00 zł
684,00 zł
372,00 zł

Zbiórka celowa;
Na Bejrut
775,50 zł
Konieczne poniesione wydatki:
KOSZTA DZIAŁALNOŚCI; 6.926,50 zł
naczynia jednorazowe, wyposażenie
remont budynku

49,50 zł
3 000,00 zł

SUMY PRZEKAZANE DIECEZJI
zbiórka na Bejrut
świece wigilijnej pomocy

DZIAŁANIA PARAFIALNE; 5.117,82 zł
Obsługa pielgrzymek
paczki świąteczne dla chorych
Dzień chorych

2.260,50 zł
775,50 zł
1 485,00 zł

550,00 zł
2.667,00 zł
291,57 zł

Oprac. Ks. Andrzej Regent- proboszcz

PARAFIA RZYMSKOKSTOLICKA P.W. NAWIEDZENIA NMP
W TOPOLNIE
Sprawozdanie kolędowe za rok 2020
Rok 2020 miał być rokiem wielkich uroczystości: stuleciem urodzin św. Jana Pawła II, rokiem beatyfikacji sł.
Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Niestety pandemia pokrzyżowała te wszystkie plany.
W życiu parafialnym był to również rok nowych doświadczeń – ograniczenie uczestnictwa we mszy św. Również trzeba było oszczędniej gospodarzyć środkami finansowymi.
Aktualna liczba mieszkańców Parafii na dzień 30.12.2020
wynosi 677 osoby.
Plany duszpasterskie będą uzależnione od sytuacji zdrowotnej – czy
uda się opanować pandemię. Wielkim problemem jest przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej, które spoczęło przede
wszystkim na przygotowaniu w Rodzinie.
Czy Rodzicom uda się sprostać tym nowym wezwaniom?
Plany inwestycyjne na rok 2021 to kontynuowanie realizacji
„drogi procesyjnej” wokół kościoła. Są aktualnie pewne opóźnienia, ale przy sprzyjającej pogodzie Wykonawca zamierza je
pokonać.
Do bieżącego sprawozdania jest dołączona deklaracja planowanych ofiar na cele inwestycyjne. Proszę deklarację przekazać
do końca stycznia do Biura Parafialnego.
Składam serdeczne „Bóg zapłać!” za wszystkie złożone
ofiary w tym niełatwym okresie minionego roku.

Piąte przykazanie kościelne poucza: „Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła”. Jedna z tych form troski jest wspieranie materialne zarówno własnej Parafii, jak i różnych innych instytucji kościelnych. Również utrzymanie osób duchownych w Polsce należy do parafian.
Kodeks Prawa Kanonicznego w Kan. 1287 §2 zaleca: „Z dóbr ofiarowanych przez wiernych na rzecz Kościoła, zarządca powinien przedstawić wiernym odpowiednie sprawozdanie, według norm, które winno
określić prawo partykularne.” Ponieważ w naszej Diecezji nie ma specjalnego wzoru jak winno wyglądać sprawozdanie – odwołuję się do wieloletniej praktyki własnego wzoru sprawozdania, które wręczam w czasie
kolędy.
Kasa Parafialna obejmuje trzy kategorie: A. wydatki BIEŻĄCE, B. inwestycje i REMONTY, C. działalność CHARYTATYWNA („Caritas”). Poniższe sprawozdanie uwzględnia ten podział, zarówno w odniesieniu do przychodów jak i wydatków.
A. KASA BIEŻĄCA
Saldo z dnia 31.12.2019
4.405,73 zł
Przychody w 2020 roku 101.993,96 zł
Wydatki w 2020 roku
93.959,81 zł
Saldo z dnia 31.12.2020 13.080,88 zł
Przychody w rozbiciu na poszczególne kategorie:
Kolekty niedzielne 45.482,55 zł
Kolekty obrzędowe
5.329,50 zł
50% ofiar kolędowych, wymianki 10.875,00 zł
Dar ołtarza, skarbonki, zbiórki 16.751,91 zł
Ofiary z biura
220,00 zł
10 % iura stolae
735,00 zł
Ofiary na energię: wpłaty imienne
3.420,00 zł
Opłaty cmentarne: za pomniki, za miejsca 10.990,00 zł
Ofiary za posługę: od chorych
8.190,00 zł
Przychody łącznie: 101.993,96 zł

Wydatki
Wydatki pozaparafialne
Kuria
WSD
KUL i Szkolnictwo Katolickie
Diecezjalny Fundusz Emerytalny
Ofiary na misje
Ofiara na Grób Pański
Ofiary na Stolicę Apostolską
Fundusz Stypendialny
Inne Instytucje kościelne
Dopłata do czasopism katolickich
Funkcjonowanie Parafii
Wynagrodzenia
Składki ZUS i podatek
Kult liturgiczny
Eksploatacja samochodu
Energia elektryczna – kościół
Materiały duszpasterskie
Biurowo – administracyjne
Utrzymanie terenów zielonych i kwiatów.
Utrzymania cmentarza: śmieci, woda
Ubezpieczenie obiektów
SPŁATA KREDYTU
Plebania: opał, prąd, gaz, ścieki, śmieci

19.071,86 zł
3.676,00 zł
4.089,00 zł
870,00 zł
409,00 zł
2.416,30 zł
620,00 zł
919,00 zł
837,40 zł
3.333,26 zł
1.901,90 zł
74.887,95 zł
10.870,00 zł
3.289,50 zł
8.647,09 zł
8.744,28 zł
3.031,96 zł
2.467,32 zł
2.918,81 zł
557,00 zł
4.518,79 zł
1.250,00 zł
11,592,79 zł
16.980,41 zł

B. KASA REMONTOWA – wydatki: 6.276,08 zł
Remont budynku gospodarczego
2.570,00 zł
Drobne modernizacje na cmentarzu
869,48 zł
Koszty niekwalifikowalne prac remontowych
197,00 zł
Plebania; remonty i modernizacje
2.639,60 zł

KASA REMONTOWA – Przychody:46.704,03 zł
Wpłaty imienne
33.261,00 zł
Dotacja:
0,00 zł
Ofiary poza parafialne 12.943,03 zł

Aktualny stan kasy remontowej wynosi: 42.084,18 zł

