C. Parafialny Zespół „Caritas”
Rozliczenie Kasy: stan na dzień 31.12.2018 roku – do dyspozycji jest
suma w wysokości: 4.688,00 zł
Saldo z roku 2017 2.308,60 zł
Wpływy w 2018
15.223,94 zł
Rozchody w 2018 12.844,54 zł

W poszczególnych grupach:
PRZYCHODY
ofiary kolędowe
2 486,60 zł
kolekta wielkoczwartkowa
762,00 zł
skarbonki wielkopostne
540,42 zł
zbiórka z Niedzieli Miłosierdzia
614,15 zł
"Chlebki Miłości"
530,80 zł
karty świąteczne i świece
2 559,00 zł
ofiary imienne, zioła, paschaliki 2 194,00 zł
skarbonka "Caritas"
313,47 zł
GK RPA diety
1 175,00 zł
Dar ołtarza: Pielgrzymki
1 449,00 zł

Zbiórka celowa;
WSPARCIE LECZENIA Jasia Wajer: –2.602,50 zł
Konieczne poniesione wydatki:
KOSZTA DZIAŁALNOŚCI; 3.712,30 zł
skarbonki, naczynia jednorazowe, wyposażenie
954,30 zł
karty świąteczne
328,00 zł
remont budynku
2 362,27 zł
chlebki
67,73 zł
SUMY PRZEKAZANE DIECEZJI
zbiórka z Niedzieli Miłosierdzia
świece wigilijnej pomocy

DZIAŁANIA PARAFIALNE; 4.490,74 zł
Wsparcie indywidualne /słodycze dla dzieci
paczki świąteczne dla chorych
Dzień chorych/ pielgrzymki

2.039,00 zł
614,00 zł
1 425,00 zł

193,00 zł
2.452,70 zł
1 845,04 zł

Oprac. Ks. Andrzej Regent- proboszcz

PARAFIA RZYMSKOKSTOLICKA P.W. NAWIEDZENIA NMP
W TOPOLNIE
Sprawozdanie kolędowe za rok 2018
W minionym roku świętowaliśmy 300 –ną rocznicę Konsekracji naszej Świątyni. Również Sanktuarium „topoleńskie” znalazło się na szklaku Sanktuariów Diecezji Pelplińskiej – co spowodowało większy napływ pielgrzymów
zarówno indywidualnych jak i w grupach zorganizowanych. Łącznie było to ok. 1500 osób
Liczba mieszkańców Parafii na dzień 30.12.2018 wynosi
668 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 zmalała o ok 8%, ale są to osoby w
średnim wieku i „seniorzy”. W niedzielę 21 października we
mszy św., uczestniczyło 315 osób (ok. 61,9%). Jest to wynik
bardzo mylący – ponieważ około 20% uczestników niedzielnej liturgii było z poza Parafii.
14 maja 2019 roku młodzież kończąca gimnazjum i szkołę
podstawową- przystąpi do sakramentu bierzmowania po
dwuletnim okresie przygotowania. Niestety połowa młodzieży, która mieści się w tym przedziale wiekowym – zrezygnowała z tego sakramentu. Jak jest tego przyczyna?
Czy zawiodło wychowanie religijne w domu? Czy Parafia
nie jest wystarczająco „otwarta” na problemy młodego
pokolenia w okresie kryzysu religijnego związanego z dojrzewaniem? Czy fascynacja życiem w którym „nie ma
Boga!?”

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 31.12.2017 1.191,91 zł
Przychody w 2018 roku 93.129,13 zł
Wydatki w 2018 roku
93.853,32 zł
Saldo z dnia 31.12.2018
1.108,72 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:

49.705,70 zł
3.819,15 zł
10.665,00 zł
10.049,28 zł
280,00 zł
730,00 zł
2.950,00 zł
9.170,00 zł
5.760,00 zł
93.129,13 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

15.738,80 zł
3.829,00 zł
2.597,00 zł
1.411,00 zł
409,00 zł
2.162,00 zł
645,00 zł
825,00 zł
763,00 zł
2.725,00 zł
372,80 zł
78.114,52 zł
10.950,00 zł
2.745,00 zł
7.840,69 zł
7.264,17 zł
3.158,12 zł
3.082,99 zł
12.582,64 zł
859,40 zł
3.892,60 zł
1.300,00 zł
24.438,91 zł

B. KASA REMONTOWA – wydatki: 102.445,02 zł
Elewacja południowa prezbiterium ( wkład własny)
30.428,55 zł
Chodnik prze głównym wejściem
67.650,00 zł
Drobne modernizacje w kościele
655,35 zł
Koszta niekwalifikowalne prac konserwatorskich
1.519,72 zł
Plebania/ budynek gospodarczy; remonty i modernizacje 2.191,40 zł

KASA REMONTOWA – Przychody:44.521,10 zł
Dotacja; program partnerski – przesunięte na rok 2019
0,00 zł
Wpłaty imienne i „cegiełki”
29.770,00 zł
Dotacja: WUOZ
10.000,00 zł
Ofiary pozaparafialne:
4.751,10 zł

Aktualny stan kasy remontowej wynosi -29.495,80 zł ( deficyt)

