C. Parafialny Zespół „Caritas”
Rozliczenie Kasy: stan na dzień 31.12.2017 roku – do dyspozycji jest
suma w wysokości: 2.308,60 zł
Saldo z roku 2016 1.825,57 zł
Wpływy w 2017
16.234,26 zł
Rozchody w 2017 15.751,23 zł

W poszczególnych grupach:
PRZYCHODY
ofiary kolędowe
2 213,50 zł
kolekta wielkoczwartkowa
545,20 zł
skarbonki wielkopostne
480,25 zł
zbiórka z Niedzieli Miłosierdzia
807,00 zł
"Chlebki Miłości"
512,20 zł
karty świąteczne i świece
2 211,90 zł
ofiary imienne, zioła, paschaliki 1 155,70 zł
skarbonka "Caritas"
91,07 zł
GK RPA – diety
1 096,00 zł
Dar ołtarza: Pielgrzymki
1 230,50 zł

Zbiórka celowa;
Akcja Rodzina – Rodzinie i „Wichura”: –5.890,84 zł
Konieczne poniesione wydatki:
KOSZTA DZIAŁALNOŚCI; 3 297,70 zł
skarbonki, paschaliki, chlebki
268,00 zł
karty świąteczne
148,30 zł
Zakup wyposażenia/ naczynia jednorazowe 2 797,55 zł
SUMY PRZEKAZANE DIECEZJI
Pomoc ofiarom wojny w Syrii
świece wigilijnej pomocy
pomoc ofiarom: „Wichura”
Pomoc: Meksyk
DZIAŁANIA PARAFIALNE – ; 3.858,53 zł
słodycze dla dzieci
paczki świąteczne dla chorych
Dzień chorych/ pielgrzymki

2.339,00 zł
780,00 zł
1 425,00 zł
2 980,00 zł
350,00 zł

120,00 zł
2.478,93 zł
1 259,60 zł

Caritas Polska: Rodzina – Rodzinie 3 060,00 zł
Oprac. Ks. Andrzej Regent- proboszcz

PARAFIA RZYMSKOKSTOLICKA P.W. NAWIEDZENIA NMP
W TOPOLNIE
Sprawozdanie kolędowe za rok 2017
W bieżącym roku duszpasterskim świętujemy trzechsetną
rocznicę konsekracji naszego kościoła.
Dla naszej Parafii jest to wydarzenie. Uroczystej mszy św.
będzie przewodniczył dnia 10 czerwca Ks. Bp Dr Ryszard
Kasyna. W minionym roku przeżyliśmy wizytację kanoniczną, do chwili obecnej nie otrzymaliśmy żadnych pisemnych wskazań, poza ustnymi zaleceniami Komisji Kurialnej.
Bardzo serdeczni dziękuję wszystkim Parafianom za zorganizowanie świętowania mojego 35-lecia pobytu w Parafii. Dziękuję również za wręczone mi upominki.
Liczba mieszkańców Parafii na dzień 30.12.2017 wynosi
689 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 lub pracą. Liczba osób regularnie uczestniczących w
niedzielnej Eucharystii stale maleje i są to osoby w średnim
wieku i „seniorzy”. W niedzielę 10 października we mszy
św., uczestniczyło tylko 240 osób (ok. 50% - a roku ubiegłym; 69,9%). Tym razem zabrakło około 20% uczestników
niedzielnej liturgii, którzy przybywają z poza Parafii.
Młode pokolenie naszych Parafian ( młodzież ze starszych
klas szkoły podstawowej i szkół ponadgimnazjalnych i studiująca) – było obojętne na świadectwa wiary jakie dała młodzież z całego świata w roku 2016 w Krakowie. Nowy program przygotowania do sakramentu bierzmowania ma umożliwić młodzieży „odnalezienia” swego miejsca w Kościele.
Módlmy się o odrodzenie naszej wiary!!!!

Co dla nich znaczy, że Jezus Chrystus Król jest moim Zbawicielem?
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 31.12.2016 10.550,78 zł
Przychody w 2017 roku 98.659,02 zł
Wydatki w 2017 roku
108.042,89 zł
Saldo z dnia 31.12.2017
1.191,91 zł
Przychody w rozbiciu na poszczególne kategorie:
Kolekty niedzielne
Kolekty obrzędowe
50% ofiar kolędowych, wymianki
Dar ołtarza, skarbonki, zbiórki
Ofiary z biura
10 % iura stolae
Ofiary na energię: wpłaty imienne
Opłaty cmentarne: za pomniki, za miejsca
Ofiary za posługę: od chorych
Przychody łącznie:

47.271,55 zł
6.546,70 zł
10.800,00 zł
13.041,77 zł
410,00 zł
1 140,00 zł
3.009,00 zł
11.780,00 zł
4.660,00 zł
98.659,02 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
Plebania: opał, prąd, gaz, ścieki, śmieci

20.416,10 zł
4.539,00 zł
3.930,40 zł
1.420,00 zł
409,00 zł
2.118,00 zł
640,00 zł
1.119,50 zł
780,00 zł
5.007,90 zł
452,30 zł
87.176,79 zł
11.055,00 zł
2.681,50 zł
7.367,25 zł
6.805,94 zł
3.014,43 zł
13.056,09 zł
4.047,73 zł
2.526,65 zł
5.646,32 zł
950,00 zł
30.025,88 zł

B. KASA REMONTOWA – wydatki: 5.310,43 zł
Prace konserwatorskie;
0,00 zł
meble w zakrystii
1.600,00 zł
Koszta niekwalifikowalne prac konserwatorskich 1.948,80 zł
Plebania: remonty i modernizacje
1.760,63 zł

KASA REMONTOWA – Przychody:61.213,85 zł
Dotacja; program partnerski 24.980,97 zł
Wpłaty imienne i „cegiełki” 32.250,00 zł
Dotacja: WUOZ i UG
0,00 zł
Ofiary pozaparafialne:
4.182,88 zł

Aktualny stan kasy remontowej wynosi 28.428,12 zł

