C. Parafialny Zespół „Caritas”
Rozliczenie Kasy: stan na dzień 31.12.2019 roku – do dyspozycji jest
suma w wysokości: 1.992,03 zł
Saldo z roku 2018 4.688, 00 zł
Wpływy w 2019
11.596,35 zł
Rozchody w 2019 14.292,32 zł

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

2 751,00 zł
732,50 zł
364,50 zł
765,50 zł
521,00 zł
2 584,50 zł
1 050,95 zł
60,40 zł
1 517,00 zł
894,00 zł

Zbiórka celowa;
W 2019 roku PZC nie przeprowadził żadnej zbiórki „celowej”
Konieczne poniesione wydatki:
KOSZTA DZIAŁALNOŚCI; 6.926,50 zł
skarbonki, naczynia jednorazowe, wyposażenie
1 087,90 zł
karty świąteczne
121,90 zł
remont budynku
5 660,00 zł
chlebki
56,70 zł
SUMY PRZEKAZANE DIECEZJI
2.248,00 zł
zbiórka z Niedzieli Miłosierdzia
763,00 zł
świece wigilijnej pomocy
1 485,00 zł

DZIAŁANIA PARAFIALNE; 5.117,82 zł
Wsparcie: piknik i słodycze dla dzieci
paczki świąteczne dla chorych
Dzień chorych/ pielgrzymki

479,80 zł
3.176,82 zł
1 461,20 zł

Oprac. Ks. Andrzej Regent- proboszcz

PARAFIA RZYMSKOKSTOLICKA P.W. NAWIEDZENIA NMP
W TOPOLNIE
Sprawozdanie kolędowe za rok 2019
Rok 2020 to rok 100 urodzin św. Jana Pawła II, rok beatyfikacji sł. Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego,
oraz rok refleksji nad Eucharystią pod hasłem „Wielka
Tajemnica wiary”. Jak wygląda nasza wiara w Eucharystię ? Jak troszczymy się o uczestnictwo młodego pokolenia w niedzielnej mszy św.? Jaka jest nasza troska o
„godne przystępowanie do Komunii Świętej”? Czy nasza
Parafia ma „przyszłość” przed sobą? Co mówią statystki?
Liczba mieszkańców Parafii na dzień 30.12.2019 wynosi
680 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 dalsze ok 4%, ale są to
osoby w średnim wieku i „seniorzy”. W niedzielę 20 października we mszy św., uczestniczyło 260 osób (ok. 40,4%).
Jest to wynik bardzo mylący – ponieważ około 20% uczestników niedzielnej liturgii było z poza Parafii.
17 czerwca 2020 roku młodzież z klasy ósmej i siódmej
szkoły podstawowej- przystąpi do sakramentu bierzmowania po dwuletnim okresie przygotowania. Niestety część
młodzieży, która mieści się w tym przedziale wiekowym –
nie uczestniczyła w przygotowaniach do tego sakramentu.
Jaka 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 31.12.2018
Przychody w 2019 roku
Wydatki w 2019 roku
Saldo z dnia 31.12.2019

1.108,72 zł
88.162,49 zł
85.506,48 zł
4.405,73 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:

49.792,46 zł
3.934,86 zł
11.060,00 zł
1.085,17 zł
450,00 zł
1.005,00 zł
2.400,00 zł
10.665,00 zł
7.770,00 zł
88.162,49 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
SPŁATA KREDYTU
Plebania: opał, prąd, gaz, ścieki, śmieci

19.389,05 zł
5.686,00 zł
3.638,00 zł
1.340,00 zł
409,00 zł
2.710,00 zł
618,50 zł
946,00 zł
753,50 zł
2.778,00 zł
510,05 zł
66.117,43 zł
10.860,00 zł
2.913,50 zł
7.445,67 zł
7.786,04 zł
2.653,02 zł
1.781,42 zł
3.694,56 zł
1.147,08 zł
5.786,00 zł
1.250,00 zł
897,05 zł
19.903,09 zł

B. KASA REMONTOWA – wydatki: 338.124,46 zł
Elewacja południowa prezbiterium ( za rok 2018)
50.000,00 zł
Elewacja południowa nawy kościoła ( za rok 2019) 285.714,29 zł
Drobne modernizacje w kościele
616,20 zł
Koszta niekwalifikowalne prac konserwatorskich
1.000,07 zł
Plebania; remonty i modernizacje
793,90 zł

KASA REMONTOWA – Przychody:368.707,92 zł
Dotacja; program partnerski – z roku 2018 i 2019
Wpłaty imienne i Kuria
Dotacja: WUOZ i UG
Ofiary pozaparafialne i kredyt bankowy:

249 999,98 zł
56.377,00 zł
29.000,00 zł
28.330,94 zł

Aktualny stan kasy remontowej wynosi: 1.087,66 zł

