C. Parafialny Zespół „Caritas”
Rozliczenie Kasy: stan na dzień 27.12.2011 roku – do dyspozycji jest
suma w wysokości: 1.199,61 zł
Saldo z roku 2010 1.323,16 zł
Wpływy w 2011
8.650,85 zł
Rozchody w 2011 8.774,40 zł

W poszczególnych grupach:
PRZYCHODY
ofiary kolędowe
kolekta wielkoczwartkowa
skarbonki wielkopostne
zbiórka z Niedzieli Miłosierdzia
zbiórka z T. Miłosierdzia
"Chlebki Miłości"
karty świąteczne i świece
ofiary imienne
skarbonka "Caritas"
GK RPA diety i dotacja
Zbiórka na ofiary kataklizmów

1 677,00 zł
464,40 zł
332,15 zł
454,20 zł
439,50 zł
410,90 zł
1 443,00 zł
350,00 zł
1 027,50 zł
960,00 zł
1 092,20 zł

Konieczne poniesione wydatki:
KOSZTA DZIAŁALNOŚCI; 1.267,96 zł
kartoniki do chlebków, skarbonki
70,00 zł
karty świąteczne
152,00 zł
Zakup wyposażenia
978,13 zł
chlebki
67,83 zł
SUMY PRZEKAZANE DZIECEZJI 2.162,00 zł
zbiórka z Niedzieli Miłosierdzia
180,00 zł
Tydzień Miłosierdzia
125,00 zł
świece wigilijnej pomocy
765,00 zł
pomoc poszkodowanym
1 092,00 zł
DZIAŁANIA PARAFIALNE; 5.344,44 zł
SKC - Zbrachlin/słodycze dla dzieci
paczki świąteczne dla chorych
Dzień chorych/ pielgrzymki
Festyn Rodzinny

242,37 zł
1.999,73 zł
577,73 zł
2.524,61 zł
Oprac. Ks. Andrzej Regent- proboszcz

PARAFIA RZYMSKOKSTOLICKA P.W. NAWIEDZENIA NMP
W TOPOLNIE
Sprawozdanie kolędowe za rok 2011
Rok duszpasterski 2011/2012 będzie rokiem, którego hasło brzmi: „Kościół naszym domem”. Jest to drugi rok
trzyletniego cyklu : Kościół domem i szkoła komunii. Dostrzegamy, że w dalszym ciągu, więzi parafialne się rwą;
relacje między wiernymi a proboszczem często nacechowane są agresją, niechęcią, wrogością… Słabnie poczucie tożsamości chrześcijańskiej, wstydzimy się naszej wiary..
W naszej Parafii co roku maleje liczba osób pełniących posługę lektora, od dwóch lat nie przybył żaden ministrant, od
wielu lat nie ma ani chóru, ani scholi. Ciągle nierozwiązany
jest problem nadzwyczajnych szafarzy komunii świętej. Odnoszę wrażenie, że uczestnictwo w liturgii niebezpiecznie
sprowadza się do „bycia widzem”, a nie aktywnym uczestnikiem. A sposób sprawowania Eucharystii niedzielnej
jest miarą żywotności naszej wiary.
Ustabilizowała się liczba osób regularnie uczestniczących w
niedzielnej Eucharystii, ale są to osoby w średnim wieku i
„seniorzy”. W niedzielę 16 października we mszy św.,
uczestniczyło 278 osób (ok. 55%). W młodym pokoleniu (
młodzież ze starszych klas szkoły podstawowej i szkół ponadgimnazjalnych i studiująca) coraz mocniej widać zanik
potrzeby życia sakramentalnego.
A jakie świadectwo życia religijnego dają nasi Parafianie przebywający za granicą ( czy to w ramach pracy, czy w czasie wakacyjnego wypoczynku)?
„Kościół moim domem” – czy tak
uważam?
„Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej” – oby i to powiedzenie
każdy Parafianin odnosił do wspólnoty Kościoła.

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 27.12.2010 -2.629,67 zł
Przychody w 2011 roku 78.999,50 zł
Wydatki w 2011 roku
74.888,16 zł
Saldo z dnia 27.12.2011 1.481,67 zł
Przychody w rozbiciu na poszczególne kategorie:
Kolekty niedzielne 34.839,72 zł
Kolekty obrzędowe 4.525,78 zł
50% ofiar kolędowych, wymianki 8.725,00 zł
Dar ołtarza, skarbonki, zbiórki 15.305,30 zł
Ofiary z biura i od pielgrzymów
956,70 zł
10 % iura stolae
972,00 zł
Ofiary na energię: wpłaty imienne 3.580,00 zł
Opłaty cmentarne: za pomniki, za miejsca 3.975,00 zł
Ofiary za posługę: od chorych 6.120,00 zł
Przychody łącznie: 78.999,50 zł

Wydatki
Wydatki pozaparafialne
Kuria
WSD
KUL i Szkolnictwo Katolickie
Świątynia Opatrzności Bożej
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
Koszt albumów; :Kościoły diecezji..
Utrzymania cmentarza: śmieci, woda
Ubezpieczenie obiektów
Plebania: opał, prąd, gaz, szambo, śmieci

13.129,90 zł
3.311,50 zł
1.927,00 zł
1.060,00 zł
305,00 zł
414,00 zł
1.542,00 zł
525,00 zł
616,00 zł
506,20 zł
2.455,00 zł
468,20 zł
61.758,26 zł
6.770,00 zł
3.451,19 zł
8.369,25 zł
9.788,72 zł
3.483,80 zł
1.970,50 zł
2.933,29 zł
3.500,00 zł
720,00 zł
500,00 zł
20.271,51 zł

B. KASA REMONTOWA – wydatki: 136.989,69 zł
Prace konserwatorskie; organy, prospekt i chrzcielnica 116.827,03 zł
Mur przykościelny - ukończenie
7.508,61 zł
Utrzymanie parkingu i terenu wokół kościoła
1.535,58 zł
Plebania; remonty i modernizacje
7.816,32 zł
Drobne naprawy i koszta dokumentacji
3.302,15 zł

KASA REMONTOWA – Przychody:163.926,49 zł
Dotacja; program partnerski
Wpłaty imienne
Dotacja: DPS-BOC-WUOZ
Ofiary pozaparafialne: BS- GS- Bleryk

53.200,00 zł
24.900,00 zł
62.866,49 zł
22.960,00 zł

Aktualny stan kasy remontowej (po odliczeniu deficytowego salda z
2010 -5.064,92) wynosi 21.871,88 zł

