C. Parafialny Zespół „Caritas”
Rozliczenie Kasy: stan na dzień 31.12.2014 roku – do dyspozycji jest
suma w wysokości: 4.475,77 zł
Saldo z roku 2013 3.588,98 zł
Wpływy w 2014
11.817,66 zł
Rozchody w 2014 10.930,87 zł

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

2 032,80 zł
627,78 zł
402,40 zł
622,40 zł
468,20 zł
1 837,20 zł
779,22 zł
802,66 zł
1 866,00zł
336,00zł

Zbiórka celowa;
Ukraina, Bałkany, Syria, prześladowani chrześcijanie: –2.043,00 zł
Konieczne poniesione wydatki:
KOSZTA DZIAŁALNOŚCI; 1 520,82 zł
skarbonki, paschaliki
305,00 zł
karty świąteczne
268,00 zł
Zakup wyposażenia (naczynia jednorazowe)
887,97 zł
chlebki
59,85 zł
SUMY PRZEKAZANE DIECEZJI
zbiórka z Niedzieli Miłosierdzia
świece wigilijnej pomocy
pomoc ofiarom: Ukraina/ Irak
Pomoc: Syria/powódź na Bałkanach
DZIAŁANIA PARAFIALNE; 6.097,05 zł
Stowarzyszenie „Topolanki”/słodycze dla dzieci
paczki świąteczne dla chorych
Dzień chorych/ pielgrzymki
Festyn Rodzinny

3.313,00 zł
410,00 zł
860,00 zł
1.228,60 zł
814,40 zł

855,14 zł
1.723,48 zł
1 314,98 zł
2.203,45 zł

Oprac. Ks. Andrzej Regent- proboszcz

PARAFIA RZYMSKOKSTOLICKA P.W. NAWIEDZENIA NMP
W TOPOLNIE
Sprawozdanie kolędowe za rok 2014
Rok duszpasterski 2013/2014 był pierwszym rokiem
przygotowującym do Jubileuszu 1050 Chrztu Polski...
Jubileusz przypada w roku 2016 : Świętować go będziemy
wraz z Ojcem Świętym w ramach Światowych Dni Młodzieży. Nadchodzący rok będziemy kolejnym okresem
przygotowania: przeżywać pod hasłem: „Nawracajcie się! I
wierzcie w Ewangelię”. Czy w życiu kieruję się Ewangelią
– czy „radami” celebrytów?
Liczba mieszkańców Parafii na dzień 26.12.2014 wynosi
703 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. Nieznacznie zmniejszyła się liczba osób regularnie
uczestniczących w niedzielnej Eucharystii, ale są to osoby w
średnim wieku i „seniorzy”. W niedzielę 19 października we
mszy św., uczestniczyło 236 osób (ok. 51,5%). W młodym
pokoleniu ( młodzież ze starszych klas szkoły podstawowej
i szkół ponadgimnazjalnych i studiująca) w dalszym ciągu
nasila się zanik potrzeby życia sakramentalnego ( szczególnie niepokojące jest życie w związkach bez sakramentu małżeństwa: konkubinat – to grzech ciężki!).
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 WARTOŚCI. ?! Oby jak najwięcej osób wybrało to drugie.

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 31.12.2013 7.429,92 zł
Przychody w 2014 roku 84.891,78 zł
Wydatki w 2014 roku
74.427,44 zł
Saldo z dnia 31.12.2014 17.894,26 zł
Przychody w rozbiciu na poszczególne kategorie:
Kolekty niedzielne 41.603,86 zł
Kolekty obrzędowe 5.280,07 zł
50% ofiar kolędowych, wymianki 9.965,00 zł
Dar ołtarza, skarbonki, zbiórki 9.553,85 zł
Ofiary z biura
440,00 zł
10 % iura stolae 1.020,00 zł
Ofiary na energię: wpłaty imienne 3.324,00 zł
Opłaty cmentarne: za pomniki, za miejsca 8.605,00 zł
Ofiary za posługę: od chorych 5.100,00 zł
Przychody łącznie: 84.891,78 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

16.321,78 zł
4.297,00 zł
2.598,50 zł
1.100,00 zł
420,00 zł
783,00 zł
1.590,00 zł
595,00 zł
861,00 zł
650,00 zł
2.733,20 zł
894,08 zł
58.105,66 zł
6.480,00 zł
2.763,00 zł
4.574,34 zł
4.808,53 zł
5.052,16 zł
2.694,10 zł
6.813,82 zł
669,01 zł
2.650,82 zł
950,00 zł
20.105,66 zł

B. KASA REMONTOWA – wydatki: 425.904,40 zł
Prace konserwatorskie; empora II etap
90.755,76 zł
Remont konserwatorski dachu – II etap
327.762, 16 zł
Koszta niekwalifikowalne prac konserwatorskich
989,85 zł
Plebania/ budynek gospodarczy; remonty i modernizacje
4.832,57 zł
Opłaty bankowe za przelewy
1.564,06 zł

KASA REMONTOWA – Przychody:640.692,71 zł
Dotacja; program partnerski 558.398,80 zł
Wpłaty imienne i „cegiełki” 40.690,00 zł
Dotacja: WUOZ i UG
30.000,00 zł
Ofiary pozaparafialne:
11.603,91 zł

Aktualny stan kasy remontowej wynosi -47.272,01 zł ( deficyt)
(po doliczeniu salda(deficyt) z 2013 w wysokości: -262.060,32 zł)

