
Sprawozdanie z   życia   parafii rzymskokatolickiej   
pw. św.Ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu; za rok 2014

“Wierzę w Syna Bożego” - było hasłem roku 2013/14
“Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” - to hasło roku 2014/15 – Przez 
Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa. 
To hasło główne lat 2013-2017.
Poszukujemy nowych form towarzyszenia ludziom w doświadczeniu 
nawrócenia. Chcemy zachęcać wierzących do patrzenia na swoje życie jak 
na proces, w którym powinien dokonywać się wzrost dojrzałosći w wierze.
Na tej drodze potrzeba osób towarzyszących; doświadczonych duszpasterzy, 
stałych spowiedników i kierowników duchowych, którzy pomogą odczytywać 
znaki, dadzą wsparcie w trudnych chwilach i przez to wzmocnią wierność 
Bogu i gotowość otwarcia się na Jego obecność. Poznanie Boga winno 
owocować żywą relacją z Nim i życiem z wiary. To są niełatwe zadania 
wymagające dla nas i wszystkich wierzących – każdego z Was! 
 Parafia nasza liczyła w roku 2014 – około 5000 osób. Podczas liczenia 
wiernych w październiku; okazało się, że w niedzielnej Mszy św. uczestniczy 
1643 wiernych. Biorąc pod uwagę, że powstała parafia św. Moniki na Starym 
Strzeszynie to jest to znów wzrost. Do komunii św. przystąpiły 664 osoby.       
W całym roku udzieliliśmy; 65.800. w roku 2013 - 59.200  komunii św.
Pożegnaliśmy w naszej wspólnocie  12 parafian (w 2013r.- 11)
Natomiast chrzest przyjęło; 75 dzieci. (2013r. - 64)
Sakrament małżeństwa przyjęło 9 par (2013r. - 7)
Do I-komunii św. przystąpiło 142 dzieci (2013r. -98)
Sakrament Bierzmowania – przyjęło 44 młodych ludzi. (2013r.- 44)

Pożegnaliśmy w tym roku; ks. Mikołaja Konarskiego  Powitaliśmy ks. 
Tomasza Matuszaka, ktory z wielką gorliwością rozpoczął służbę w naszej 
wspólnocie. Od kilku ładnych lat jest z nami; ks. Stanisław. Jego posługa 
Słowa Bożego, w konfesjonale, celebracji Mszy św. jest dla nas wielką 
pomocą i łaską. 
Przeżyliśmy skromnie 29 lutego 2014r. - pierwszy nasz jubileusz 10-lecia 
powołania do zycia naszej wspólnoty parafialnej. Był to rok kanonizacji 
świętych papieży; Jana XXIII I Jana Pawła II. Kilkunastu naszych parafian 
uczestniczyło w tym wielkim wydarzeniu. Przygotowaniem do tej uroczystości 
była peregrynacja relikwii św. Jana Pawła po rodzinach naszej prafii. Gościło 
je i modliło się przy nich 97 rodzin. Koncert papieski przedstawił nam kwintet 
“Grandioso” Byliśmy z pielgrzymką w Ziemi świętej, w Rumunii. Młodzież była 
na swoim obozie i na Lednicy. Rekolekcje wielkopostne przeprowadził nam 
O.Tomasz Aleksiewicz dominikanin o całunie Turyńskim, do odpustu 
parafialnego przygotował nas ks. Robert Klemens-filipin.
Sakramentalna posługa. Msze św. sprawujemy codziennie o 18.30, w środy 



i soboty także o g.9.oo. Chcemy w tym roku wprowadzić od wiosny- 
codzienną Mszę św. poranną. Czekamy na propozycje godziny jej 
sprawowania!  Z komunią św. prócz pierwszej soboty, kiedy my kapłani 
odwiedzamy chorych; idą w niedziele nadzwyczajni szafarze komunii św. 
których mamy sześciu. Okazja do spowiedzi św. jest w naszej wspólnocie 
codziennie pół godziny przed Mszami św. Także w niedziele. Swój dyżur ma 
Ojciec Marian (zwykle drugi wtorek miesiąca) Ma już swoich stałych 
penitentów. Przygotowanie do sakramentu chrztu św., wzbogaciliśmy 
spotkaniem rodziców z katechistami. Mamy ich dwoje. Kolejne dwie osoby 
odbywają w tej chwili kurs przygotowawczy do tej posługi. Do sakramentu 
bierzmowania przygotowuje się młodzież gimnazjum. Narzeczonych, którzy 
pragną przyjąć Sakrament małżeństwa, zapraszamy przynajmniej na 3 
miesiące przed ślubem. Działa u nas prowadzona przez panią Ewę - 
poradnia małżeńska w drugi i trzeci piątek miesiąca.
Wśród grup duszpasterskich działają, modlą się i formują;
Żywy Różaniec dorosłych oraz grupa rodziców modląca się za swoje dzieci.
Na okres 5 lat powołana została Rada duszpasterska i ekonomiczna.       
Grupa modlitewno-biblijna,Grupa modlitwy św. Ojca Pio, Krąg biblijny, 
Eucharystyczny Ruch Młodych, Wspólnota małżeństw – Domowego Kościoła, 
(liczy już 6 kręgów)  Ministranci lektorzy i seniorzy. Nasz Chór Rotondo            
z panią dyrygent – Natalią. Schola dziecięca i schola liturgiczna, pod 
kierunkiem p. Krzysztofa, organisty – liczą już po 30 osób. To piękny rozwój  
w tym roku. Cieszę się z posługi p.Krzysztofa i jego zaagażowania.                  
Przy okazji dziękuję wszystkim katechetom mniej lub bardziej włączjącym się  
w pomoc i współpracę także w parafii.Prócz szkolnego koła Caritas, 
doczekaliśmy się powstania parafialnego zespołu caritas, ktory swoje dyżury 
ma we wtorki po Mszy św. wieczornej. Rozwija się duszpasterstwo młodzieży, 
pod przewodnictwem ks.Tomasza oraz studentki Moniki. 
Wszystkie grupy duszpasterskie są wypisane w gablocie ogłoszeń, pragną 
się rozwijać, czekają na nowych członków, uczestników spotkań, są tam też 
podane terminy spotkań oraz kontakt do osób je prowadzących i 
animujących.                                            

Funkcjonowanie parafii nie byłoby możliwe bez ludzi którzy niemal codziennie 
jej służą. Myślę tu o Panu kościelnym; Marku i pani Ewie. Pani prawnik Ewie, 
Pani Ewie; która prowadzi poradnię rodzinną, pomaga także w biurze.             
Paniom Małgorzacie i Annie dbającej z sercem o wystrój kościoła, porządek    
i kwiaty. Panu Jasiowi – gospodarzowi terenu.  Bardzo wielu z Was poświęca 
swój czas dla parafii, wiele inicjatyw nie udałoby się bez waszej pomocy          
i gorliwej służby dla tej wspólnoty. 



   SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
 Co udało się nam w tym roku zrobić?  Wchodziliśmy w ten rok 2014 bez 
specjalnego długu, jedynie za kostkę brukową, którą systematyczni kładliśmy.
 Dla ciekawości w tej chwili jest to 2500 m2. i 445 m. opornika. Rozebralismy 
tzw. “blaszak”, oraz naszą kaplicę. Jakaś część wyposażenia kaplicy; trafiła 
do naszego kościoła; ale wiekszość przekazaliśmy jako nasz dar dla 
budujących się kościołów i kaplic – Na Starym Strzeszynie – św. Moniki, 
parafii w Kamionkach, kaplicy szpitalnej w Kiekrzu, oraz Lusówku. 
 Na miejscu kaplicy położymy w tym roku kostkę brukową by wokół kościoła 
było przejście procesyjne, powstanie też tam małe rondo gdzie stanie figura 
MB Fatimskiej. W kościele przybyło oświetlenie łuków, chóru, prezbiterium. 
Przybyły gabloty wewnetrzne i zewnetrzne. Wewnętrzne drzwi przeszklone. 
Stojaki na rowery, meble do sklepiku. W tym roku także pojawił się rzutnik 
multimedialny, ekran i komputer. Nagłośnienie kościoła, chóru, wzmacniacze, 
kolumny, mikrofony. Okazało się że sprawdziły się wykonane przedtem 
badania akustyczne, które pomogły w tak dobrym, bez pogłosu nagłośnieniu.
Przybyły marmurowe; 4 kropielnice i 6 zacheuszków. Nabylismy 8 
klęczników-konfesjonałów, przybył komplet ślubny. Poświęciliśmy                    
i  umieściliśmy z tyłu kościoła figurę św. Antoniego. Korzystamy już z 2 
stałych konfesjonałów, trzeci jest zamówiony. Otworzyliśmy salę do tenisa 
stołowego. Nie udało się nam wykonać witraży w 3 dużych rozetach.              
Projekt nie został zaakceptowany, w tej chwili czekamy na nowe pomysły        
i projekty. W tym roku mamy nadzieję na realizację.
                    

 W domu i biurze parafialnym, przybyły i nadal są w realizacji meble choćby 
do kawiarenki. Zakończyliśmy montowanie wszystkich lamp i oświetlenia.

Zaczynając od wydatków.
1. Na utrzymanie kościoła (trzeba sobie uświadomić, że wyższe niż 
utrzymanie kaplicy) i funkcjonowanie parafii; prąd, wodę,ogrzewanie, podatki, 
ubezpieczenia  artykuły biurowe, druki, kwiaty, wydaliśmy; 71.780zł.                
Wypłaty p.kościelnemu, organiście, dyrygentce chóru, gospodarzowi terenu, 
sprzątającym kościół, pani w biurze; 79.800zł.
2.Utrzymanie domu parafialnego; probostwa i wikariatu; 32.300zł.
3. Kostkę brukową, beton, piasek, robociznę; 105.400zł.                                    
4. Drzwi wewnętrzne, gabloty, stojaki na rowery, meble – 34.200zł. 
5. Rozbiórka kaplicy 20.000zł.
6. Oświetlenie, lampy, reflektory, robociznę elektryków – 46.000zł.
7. Konfesjonały stałe i przenośne, meble, figura św. Antoniego 25.000
8. Rzutnik, ekran i nagłośnienie kościoła ze sprzetem i robocizną – 43.000zł.
9. Wpłaciliśmy na schody i płyty na prezbiterium kościoła – 55.000 zł.



Ogólna suma poniesionych kosztów w 2014r. To 512.480 zł.
Plus wpłata parafii na stowarzyszenie; 18.000zł.  to daje 530.480zł.
Tyle wydalismy w tym roku na wykończenie kościoła, otoczenie, i domu 
parafialnego, oraz funkcjonowanie parafii, kościoła, domu parafialnego.            

Nasze przychody:
W tym roku ze składek w kościele; zebraliśmy kwotę 214.100 zł.                      
Z daniny diecezjalnej przeznaczonej na naszą parafię zebraliśmy 19.000 zł.    
Wśród wpłat na nasze konto – są 82 osoby, rodziny, firmy. Są wpłaty od 35 zł, 
poprzez 50,100 i więcej na miesiąc. Ogólna kwota tych wpłat na konto to: 
201.645 zł. Są też tutaj wpłaty fundatorów, drzwi, kropielnic, zacheuszków,  
inne wpłaty przekazane mi osobiście! 
Byłem w tym roku z kazaniami, głosiłem rekolekcje w 4 parafiach;  na 
Podolanach, w Kamieńcu, w Koninie i Czapurach.  Udało się nam zebrać; 
13.760zł.
Z Zabawy karnawłowej, dzierżawy parkingu i anten, sprzedaży chryzantem 
moich rodziców, sklepiku i innych inicjatyw np. naszych cegiełek – 59.470zł. 
 Z kolędy zebraliśmy na wykończenie kościoła 38.280zł.
To daje razem; 546.255 zł.
 
Po podliczeniu wpływów i naszych wydatków; okazało się że rozpoczęliśmy; 
2015 rok bez długu a wręcz na plusie; 15.775zł.                                            
Pozostały nam do spłaty; kostka brukowa(końcówka) rozbiórka kaplicy, oraz 
sukcesywnie granit na schody i prezbiterium.         

 Wspomnę też, że w daninę diecezjalną włączyło w tym roku 361 
rodzin;  w 2013 uczyniły to 394 rodziny, na ok.1400 tworzących naszą 
wspólnotę. 

Podaję jeszcze informację o Stowarzyszeniu na rzecz budowy              
ul. Wańkowicza. Mamy tam w tej chwili na koncie; niewiele ponad 60.000 zł. 
Ale ufam że w tym roku tą inwestycję przeprowadzimy. Część ofiar 
kolędowych także chciałbym przeznaczyć na to dzieło. Oraz liczę ciągle na 
pomoc Wspólnoty mieszkaniowej sąsiadującej z kościołem.

Całe sprawozdanie zostanie umieszczone na naszej stronie internetowej w 
Aktualnościch!                                                                                                     

Na koniec Panu Bogu niech będą dzięki za kolejny rok pracy, służby                
i poświęcenia. Wam zaś wszystkim mówię; Bóg zapłać! Niech Dobry Bóg 
prowadzi nas do świętości i wspiera nasz patron św. Ojciec Pio! “Nawracajmy 
się i wierzmy coraz głębiej w Ewangelię”.

Ks. proboszcz Andrzej Herkt 


