C. Parafialny Zespół „Caritas”
Rozliczenie Kasy: stan na dzień 31.12.2013roku – do dyspozycji jest
suma w wysokości: 3.588,98 zł
Saldo z roku 2012 2.339,57 zł
Wpływy w 2013
11.449,31 zł
Rozchody w 2013 10.199,90 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, zioła, paschaliki
skarbonka "Caritas"
GK RPA diety i dotacja
Dar ołtarza: Pielgrzymki

1 842,20 zł
662,50 zł
420,00 zł
527,88 zł
423,50 zł
550,10 zł
1 966,70 zł
1 187,00 zł
615,02 zł
1 485,00zł
1 052,41zł

Zbiórka celowa; dla poszkodowanych na Filipinach –717,00 zł
Konieczne poniesione wydatki:
KOSZTA DZIAŁALNOŚCI; 1 646,72 zł
kartoniki do chlebków, skarbonki, paschaliki
380,00 zł
karty świąteczne
222,00 zł
Zakup wyposażenia (naczynia jednorazowe)
964,92 zł
chlebki
79,80 zł
SUMY PRZEKAZANE DIECEZJI
zbiórka z Niedzieli Miłosierdzia
Tydzień Miłosierdzia
świece wigilijnej pomocy
pomoc poszkodowanym: Filipiny
DZIAŁANIA PARAFIALNE; 6.376,18 zł
SKC Zbrachlin /słodycze dla dzieci
paczki świąteczne dla chorych
Dzień chorych/ pielgrzymki
Festyn Rodzinny

2.177,00 zł
175,00 zł
420,00 zł
865,00 zł
717,00 zł

256,04 zł
2.371,04 zł
1 180,49 zł
2.568,61 zł
Oprac. Ks. Andrzej Regent- proboszcz

PARAFIA RZYMSKOKSTOLICKA P.W. NAWIEDZENIA NMP
W TOPOLNIE
Sprawozdanie kolędowe za rok 2013
Rok duszpasterski 2013/2014 jest pierwszym rokiem
przygotowującym do Jubileuszu 1050 Chrztu Polski...
Przypada on w roku 2016 : Świętować go będziemy wraz z
Ojcem Świętym w ramach Światowych Dni Młodzieży..
Nadchodzący rok będziemy przeżywać pod hasłem: „WIERZĘ W SYNA BOŻEGO”. Jest to czas w którym każdy
ochrzczony powinien odpowiedzieć na pytanie: Czy Jezus Chrystus jest MOIM Zbawicielem, czy tylko traktuje
Go jako Zbawiciela Świata?!
Liczba mieszkańców Parafii na dzień 26.12.2013 wynosi
702 osoby. Niestety jest to liczba na podstawie „rejestru”
Parafii – i nie odpowiada ona realiom, gdyż część osób
przebywa za granicą, a część w innych miejscach w związku
z nauką. Ustabilizowała się liczba osób regularnie uczestniczących w niedzielnej Eucharystii, ale są to osoby w średnim wieku i „seniorzy”. W niedzielę 20 października we
mszy św., uczestniczyło 242 osób (ok. 53%). W młodym
pokoleniu ( młodzież ze starszych klas szkoły podstawowej
i szkół ponadgimnazjalnych i studiująca) nasila się 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.
WIERZĘ W SYNA BOŻEGO!

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 31.12.2012 6.493,30 zł
Przychody w 2013 roku 79.845,57 zł
Wydatki w 2013 roku
78.908,95 zł
Saldo z dnia 31.12.2013 7.429,92 zł
Przychody w rozbiciu na poszczególne kategorie:
Kolekty niedzielne 40.063,13 zł
Kolekty obrzędowe 5.538,48 zł
50% ofiar kolędowych, wymianki 9.540,00 zł
Dar ołtarza, skarbonki, zbiórki 8.088,96 zł
Ofiary z biura
230,00 zł
10 % iura stolae
995,00 zł
Ofiary na energię: wpłaty imienne 3.190,00 zł
Opłaty cmentarne: za pomniki, za miejsca 6.970,00 zł
Ofiary za posługę: od chorych 5.230,00 zł
Przychody łącznie: 79.845,57 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, ścieki, śmieci

13.552,01 zł
3.531,00 zł
2.238,00 zł
1.785,51 zł
224,50 zł
423,00 zł
1.805,00 zł
575,00 zł
874,00 zł
587,00 zł
1.303,00 zł
206,00 zł
65.356,94 zł
6.400,00 zł
2.718,00 zł
5.942,21 zł
7.595,68 zł
4.350,50 zł
4.443,37 zł
5.692,34 zł
523,90 zł
4.153,12 zł
1.100,00 zł
22.412,32 zł

B. KASA REMONTOWA – wydatki: 435.059,45 zł
Prace konserwatorskie; empora I etap
83.321,51 zł
Remont konserwatorski dachu – I etap
335.913, 94 zł
Koszta niekwalifikowalne prac konserwatorskich
12.192,53 zł
Plebania; remonty i modernizacje
2.987,62 zł
Opłaty bankowe za przelewy
643,85 zł

KASA REMONTOWA – Przychody:166.423,92 zł
Dotacja; program partnerski
Wpłaty imienne i „cegiełki”
Dotacja: WUOZ i Kurii
Ofiary pozaparafialne:

54.992,20 zł
59.050,00 zł
40.000,00 zł
12.381,72 zł

Aktualny stan kasy remontowej wynosi -262.060,32 zł ( deficyt)
(po doliczeniu salda z 2012 w wysokości: 6.585,21 zł)

