C. Parafialny Zespół „Caritas”
Rozliczenie Kasy: stan na dzień 27.12.2012 roku – do dyspozycji jest
suma w wysokości: 2.339,57 zł
Saldo z roku 2011 1.199,61 zł
Wpływy w 2012
9.797,05 zł
Rozchody w 2012 8.657,09 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
Dar ołtarza: Pielgrzymki

1 633,00 zł
405,90 zł
224,00 zł
467,70 zł
634,00 zł
561,67 zł
1 862,12 zł
160,00 zł
393,50 zł
1 445,00zł
537,16 zł

Zbiórka celowa; dla poszkodowanych przez huragan – 1.473,00 zł
Konieczne poniesione wydatki:
KOSZTA DZIAŁALNOŚCI; 461,96 zł
kartoniki do chlebków, skarbonki
50,00 zł
karty świąteczne
236,00 zł
Zakup wyposażenia
103,51 zł
chlebki
72,45 zł
SUMY PRZEKAZANE DIECEZJI
zbiórka z Niedzieli Miłosierdzia
Tydzień Miłosierdzia
świece wigilijnej pomocy
pomoc poszkodowanym
DZIAŁANIA PARAFIALNE; 5.492,13 zł
Festyn dożynkowy/słodycze dla dzieci
paczki świąteczne dla chorych
Dzień chorych/ pielgrzymki
Festyn Rodzinny

2.703,00 zł
155,00 zł
210,00 zł
865,00 zł
1 473,00 zł

351,64 zł
2.111,87 zł
810,55 zł
2.218,07 zł
Oprac. Ks. Andrzej Regent- proboszcz

PARAFIA RZYMSKOKSTOLICKA P.W. NAWIEDZENIA NMP
W TOPOLNIE
Sprawozdanie kolędowe za rok 2012
Rok duszpasterski 2012/2013 przeżywamy jako ROK
WIARY. Dla naszej wspólnoty Parafialnej jest to jednocześnie „rok Maryjny”, gdyż 8 grudnia minie 25 lat od
koronacji Cudownego Obrazu – którego dokonał Ks. Bp
Marian Przykucki – ostatni Biskup Chełmiński... Jest to
również ostatni rok trzyletniego cyklu : Kościół domem i
szkoła komunii. Miniony rok, pozwolił mi dostrzec pewne
„owoce” mojego pobytu w tej wspólnocie. Całkowicie mnie
zaskoczyło to, czego Parafianie dokonali organizując w tajemnicy przede mną, uroczystość trzydziestolecia mojego
„proboszczowania”. Jeszcze raz serdecznie dziękuję Wam
za wspólne świętowanie w niedzielę 2 września 2012.
Ustabilizowała się liczba osób regularnie uczestniczących w
niedzielnej Eucharystii, ale są to osoby w średnim wieku i
„seniorzy”. W niedzielę 21 października we mszy św.,
uczestniczyło 280 osób (ok. 58%). W młodym pokoleniu (
młodzież ze starszych klas szkoły podstawowej i szkół ponadgimnazjalnych i studiująca) ciągle mocno widać zanik
potrzeby życia sakramentalnego. Nowa ewangelizacja, do
której jesteśmy zobowiązani, wymaga od nas, abyśmy jeszcze bardziej szukali drogi dotarcia do umysłów i serc pokolenia „europejczyków”- którymi się stają absolwenci szkół
trzeciego tysiąclecia. Czy chrześcijaństwo to tylko kulturowy znak tożsamości młodych Polaków – czy świadomy wybór WARYTOŚCI. ?! Oby jak najwięcej osób wybrało to
drugie.
BYĆ SOLĄ ZIEMI!

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 27.12.2011 1.481,67 zł
Przychody w 2012 roku 78.389,01 zł
Wydatki w 2012 roku
73.377,38 zł
Saldo z dnia 27.12.2012 6.493,30 zł
Przychody w rozbiciu na poszczególne kategorie:
Kolekty niedzielne 36.812,28 zł
Kolekty obrzędowe 3.564,70 zł
50% ofiar kolędowych, wymianki 9.395,00 zł
Dar ołtarza, skarbonki, zbiórki 9.737,89 zł
Ofiary z biura i od pielgrzymów 3.066,14 zł
10 % iura stolae 1.076,00 zł
Ofiary na energię: wpłaty imienne 3.590,00 zł
Opłaty cmentarne: za pomniki, za miejsca 5.570,00 zł
Ofiary za posługę: od chorych 5.577,00 zł
Przychody łącznie: 78.389,01 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
Utrzymanie terenów zielonych i kwiatów.
Utrzymania cmentarza: śmieci, woda
Ubezpieczenie obiektów
Plebania: opał, prąd, gaz, szambo, śmieci

13.616,00 zł
3.670,00 zł
2.415,00 zł
1.280,00 zł
250,00 zł
418,20 zł
908,00 zł
504,00 zł
632,00 zł
642,00 zł
2.480,00 zł
416,00 zł
59.761,38 zł
6.780,00 zł
3.284,67 zł
5.164,33 zł
8.238,11 zł
3.744,61 zł
1.753,75 zł
3.402,65 zł
1.744,52 zł
975,95 zł
1.100,00 zł
23.572,79 zł

B. KASA REMONTOWA – wydatki: 129.075,21 zł
Prace konserwatorskie; prospekt II i III etap 91.447,00 zł
Chrzcielnica – II rata
6.455,58 zł
Dokumentacja generalnego remontu kościoła 24.038,95 zł
Plebania; remonty i modernizacje
5.567,70 zł
Opłaty bankowe za kredyt
1.565,98 zł

KASA REMONTOWA – Przychody:113.778,54 zł
Dotacja; program partnerski 49.972,52 zł
Wpłaty imienne
25.500,00 zł
Dotacja: WUOZ i UG Pruszcz 35.000,00 zł
Ofiary pozaparafialne:
3.306,02 zł

Aktualny stan kasy remontowej (po doliczeniu salda z 2011
21.871,88 zł) wynosi 6.575,21 zł

