
..Sprawozdanie z   życia   parafii rzymskokatolickiej   
pw. św.Ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu; za rok 2015

“Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” - to było hasło roku 
duszpasterskiego 2014/15. Symbolem tego roku z liturgii chrzcielnej był 
krzyż. Tak się pięknie złożyło, że w tym roku na miejsce podniszczonego 
krzyża przy ul Literackiej poświęciliśmy i postawiliśmy 14.09. w święto 
Podwyższenia Krzyża św. nowy krzyż. Weszliśmy już w rok 2015/16 którego 
hasłem jest ; “Nowe życie w Chrystusie”. Zaś symbolami tego roku są woda    
i biała szata. Nasza chrzcielnica, która powoli jest wykańczana, prowadzi nas 
do tych znaków. Ten rok jest szczególnym czasem dla Kościoła; z woli Ojca 
św. Franciszka; Nadzwyczajnym Rokiem Miłosierdzia, 1050 rocznicą Chrztu 
Polski. Gościć będziemy młodzież z całego świata na Światowych Dniach 
Młodzieży. Przybędzie do nas Ojciec św. Franciszek. A w naszej parafii; 
Otworzyliśmy; “Drzwi święte” związane z łaskimi odpustów, które można w 
naszym Jubileuszowym kościele uzyskać! Czekają nas; Rekolekcje 
Wielkopostne; już od II niedzieli Wielkiego Postu. Misje Parafialne na których 
zakończenie; 25 września; ks. Arcybiskup dokona poświęcenia naszego 
kościoła, który z takim zaangażowaniem parafian wykańczamy! Chcemy jak 
najlepiej i duchowo i materilanie się do tego jedynego w dziejach każdego 
kościoła przygotować. O tych wydarzeniach w ciągu roku będziemy 
informować!
 Parafia nasza liczyła w roku 2015 – około 5050 osób. W niedzielnej 
Mszy św. uczestniczyło (niedziela października)1643 wiernych, do komunii 
św. przystąpiły 664 osoby. To jest poziom roku ubiegłego. Teraz w czasie 
jeszcze świątecznym jest nas więcej. Oby Eucharystia niedzielna przyciągała 
naszych parafian. ( w najnowszym numerze Gościa Niedzielnego można 
przeczytać artykuł o osbie, która pisze o sobie, że jest uzależniona od Mszy 
św. codziennie pragnie przystępować do komunii św. - piękne uzależnienie!)    
W całym roku udzieliliśmy; 66.500. w roku 2014 - 65.800  komunii św.
Pożegnaliśmy w naszej wspólnocie  11 parafian (w 2014r.- 12)
Natomiast chrzest przyjęło 53 dzieci (2014r. - 75)
Sakrament małżeństwa przyjęły tylko 4 pary (2014r. - 9)
Do I-komunii św. przystąpiło 111 dzieci (2014r. - 142)
Sakrament Bierzmowania – przyjęło 40 młodych ludzi. (2014r.- 44)              
       Drugi rok gorliwej duszpasterskiej pracy i posługi rozpoczął w naszej 
parafii; wikariusz, ks.Tomasz Matuszak, który w służbie młodzieży, 
ministrantom, Domowemu Kościołowi, chorym; jest nam wielką pomocą. 
Dzielnie i z poświęceniam wspomaga nas; ks.Stanisław.                                   
Na miejsce ks. Roberta trafił do nas Salezjanin; ks. Ireneusz, mam taką 
nadzieję, że na kilka lat zwiąże się z naszą wspólnotą.
 Parafialne rekolekcje wielkopostne; głosił nam: ks.prob.kan.Eugeniusz 
Guździoł – prob. parafii św. Michała Archanioła w Poznaniu, egzorcysta. 
Temat; “ Nawracajcie się i wierzcie w ewangelię” Przeciwnik wasz diabeł jak 
lew ryczący krąży szukając kogo by pożreć”". Mocni w wierze przeciwstawcie 
się jemu! Rekolekcje szkolne; dla szkoły podstawowej i Gimnazjum; 



prowadziły Siostry Dominikanki z Krakowa. Kolejne rekolekcje adwentowe 
miały szczególny wymiar związany już z Miłosierdziem Bożym, głosił jem nam 
ks. Krzysztof Biernat – Pallotyn. Uwieńczeniem było poświęcenie w dniu          
8 grudnia; inauguracji Roku Miłosierdzia – obrazu wileńskiego Jezusa 
Miłosiernego, namalowanego i ofiarowanego parafii; przez p. Monikę               
i Łukasza naszych parafian.
Sakramentalna posługa. Prócz Mszy św. o g.18.30, wprowadziliśmy Mszę 
św. poranną o g. 8.oo  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 swoich stałych penitentów. 
Przygotowanie do sakramentu chrztu św., wzbogaciliśmy spotkaniem 
rodziców z katechistami. Mamy ich już czworo! Państwo; Ewa i Michał, panie 
Anna i Katarzyna. Mają pomagać nam kapłanom jako świeccy w 
przygotowaniu do sakramentów. Do sakramentu bierzmowania przygotowuje 
się młodzież gimnazjum. Działa prowadzona przez panią Ewę - poradnia 
małżeńska oraz dla narzeczonych.
Wśród grup duszpasterskich działają, modlą się i formują;
Żywy Różaniec dorosłych oraz grupa rodziców modląca się za swoje dzieci.
Rada duszpasterska i ekonomiczna.  Grupa modlitewno-biblijna,Grupa 
modlitwy św. Ojca Pio, Krąg biblijny z ks. prof. Januszem. Wspólnota 
małżeństw – Domowego Kościoła, (liczy już 7 kręgów) para Rejonowa; Ewa   
i Wojciech mogą być dumni! Przybywa nam gorliwych; Ministrantów, lektorów 
i innych, którzy odbywają kolejne kursy, by Liturgia była jak najpiękniej i 
godnie sprawowana. Prezes Hubert i jego współpracownicy stają na 
wysokości zadania. Działa nasz Chór Rotondo z panią dyrygent – Natalią. 
Schola dziecięca "Piosenki" i schola liturgiczna "Familia" pod kierunkiem p. 
Krzysztofa, organisty – ciągle się rozwijają. Cieszę się z posługi p.Krzysztofa  
i jego zaagażowania, także w szkole i szkolnym "Caritas". Wszystkim 
katechetom; Pani; Joannie, Marlenie, Marcie składam szczere Bóg zapłać. 
Religia w szkole jest prowadzona na wysokim poziomie, o czym mówią 
uczniowie i rodzice. Parafialny zespół Caritas, z p. Piotrem i jego ekipą - 
młody ale pełen zapału i pomysłów, wspomaga za wsparciem parafian – 
wielu ludzi także spoza parafii czy karaju!
Rozwija się duszpasterstwo młodzieży, pod przewodnictwem ks.Tomasza 
oraz 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. Zawiesił swoje działania Eucharystyczny Ruch 
młodych. Żeby nie było o samych sukcesach – ale może powróci do życia?     
Funkcjonowanie parafii nie byłoby możliwe bez ludzi którzy niemal codziennie 
jej służą. Myślę tu o Panu organiście Krzysztofie i kościelnym; Marku i pani 
Ewie. Pani prawnik Ewie, Pani Ewie; pomagającej 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. Jeden tylko przykład – Roraty i śniadania dla dzieci,  
kawa; nie miały by miejsca się bez zaangażowania niemal 15 osób; w tą tylko 
inicjatywę! 
Z duszpastersko-kulturalnych działań, warto przypomnieć, że działa pod 
kościołem sala do tenisa stołowego. Wynajmujemy dla dorosłych i młodzieży 
salę w naszej szkole. W domu parafialnym; odbyły się letnie i zimowe 
półkolonie dla dzieci. Wiele imprez z Sylwestrem, zabawą karnawałową 
młodzieży, rodzinnymi uroczystościami udało się nam gościć. Otworzyliśmy 
parafialną kawiarenkę; “Cafe Pio” Byliśmy z pielgrzymkami Niemcy-Belgia- 
Francja, a także na pionierskiej wyprawie do Santiago de Compostella, którą 
w tym roku planujemy powtórzyć inną trasą!

   SPRAWOZDANIE MATERILANO - FINANSOWE  
Z materialnych zamierzeń udało się nam; zakończyc kolejny etap prac nad  
kostką brukową, by wokół kościoła było przejście procesyjne. Powstało tam 
małe rondo gdzie stanie w tym roku mała kapliczka z figurą MB Fatimskiej. 
Rozpoczęliśmy widoczne przed śniegiem; prace ogrodnicze wokół kościoła. 
Przybyły maszty i flagi pieknie zdobiące otoczenie kościoła. W kościele;
poświęciliśmy i  umieściliśmy z tyłu kościoła figurę św. Rity, odtąd 
odprawiamy każdego 22 dnia miesiąca nabożeństwo za Jej przyczyną. 
Przybył 3 stały konfesjonał, klęczniki i balaski, choć jeszcze nie 
zamontowane. Przybyły w 3 dużych rozetach – witraże symbolizujące Trójcę 
św. - projekt i wykonanie nasz parafianin p. Marek. Rozpoczeliśmy budowę 
organów, których projekt przedstawiliśmy. W zakładce “Muzyka”- jest 
tworzony przez p. Krzysztofa dziennik ich budowy. Mowa o stronie 
internetowej parafii. Odebraliśmy zamówione na posadzkę  w kościele płyty 
marmurowe(ok.600m2) Przybyła nam monstrancja – dar parafian na 25-lecie 
miejscowego proboszcza, i baldachim procesyjny – dar rodziców dzieci 
komunijnych, oraz puszki na konsekrację Ciała i Krwi Pańskiej na pierwsze 
czwartki miesiąca – dar moich kolegów i koleżanek z klasy I rodzinnego 
Przemetu na 25-lecie.  W domu parafialnym;dużą salę św. Ojca Pio  
wyposażyliśmy w system audiowizualny i nagłośnienie, planujemy połozenie 
tam mozaiki, wyposażyliśmy w meble i sprzęty agd kawiarenkę.          
                   Zaczynając od wydatków.
1. Na utrzymanie kościoła i funkcjonowanie parafii; prąd, wodę,ogrzewanie, 
podatki, ubezpieczenia  artykuły biurowe, druki, kwiaty, wydaliśmy; 75.600zł.   
Wypłaty p.kościelnemu, organiście, dyrygentce chóru, gospodarzowi terenu, 
sprzątającym kościół, pani w biurze; 85.000zł.
2.Utrzymanie domu parafialnego; probostwa i wikariatu; 24.100zł.
3. Kostkę brukową, beton, piasek, robociznę; 35.200zł.                                      
4. Konfesjonał, meble, AGD – 22.200zł. 
5. Oświetlenie zewnętrzne kościoła; lampy, reflektory, elektrycy – 26.000zł.
6. Prace ogrodnicze, nasadzenia, ziema – 13.000zł.
7.Figura św. Rity, nowy krzyż, monstrancja, witraże Trójcy św. – 88.500zł.
8. Rzutnik, ekran i nagłośnienie sali parafialnej, maszty i flagi  – 18.300zł.



9. Płyty na prezbiterium kościoła, ołtarz, ambona – 125.000 zł.
10. Na płyty posadzki w kościele wpłaciliśmy – 50.000 zł.
11. Na mozaikę Ojca Pio w domu parafialnym wpłaciliśmy; 12.500zł.
12. Na budowę organów wpłaciliśmy- 80.000zł.

Ogólna suma poniesionych kosztów w 2015r. To 655.400zł. W  2014r. Było to 
512.480 zł. 
Tyle wydaliśmy w tym roku na wykończenie kościoła, otoczenie, dom 
parafialny, oraz funkcjonowanie parafii, kościoła.                          
Nasze przychody:
W tym roku ze składek w kościele; zebraliśmy kwotę 224.100 zł.                      
Z daniny diecezjalnej przeznaczonej na naszą parafię zebraliśmy 31.000 zł.    
Na nasze konto parafialne wpłacają regularnie, bądź wpłaciły jednorazowo 64 
rodziny. Ogólna kwota tych wpłat na konto to: 221.800 zł. Są też tutaj wpłaty 
fundatorów, witraży,chrzcielnicy,organów,i wpłaty przekazane mi osobiście! 
Byłem w tym roku z kazaniami, na Podolanach – zebraliśmy; 4300zł.
Z Zabawy karnawłowej, dzierżawy parkingu i anten, sprzedaży chryzantem 
moich rodziców, sklepiku i innych inicjatyw np. naszych cegiełek – 68.400zł. 
Z kolędy zebraliśmy na wykończenie kościoła 35.200zł.
Wchodziliśmy w rok 2015r. Na plusie; 15.700zł.
To daje razem; 599.700 zł.
 Po podliczeniu wpływów i naszych wydatków; okazało się że 
rozpoczęliśmy; 2016 rok. Z małym zadłużeniem; 55.700zł.                               
Pozostały nam do spłaty; kostka brukowa, płyty marmurowe na posadzkę w 
kościele, dalsze prace, które trwają i w miarę możliwości będziemy je 
kontynuować, jak np. nasze organy!      

Powtstał w tym roku pomysł na budowę Domu Opieki przy naszej 
parafii. Na spotkaniu organizacyjnym pojawiło się ponad 30 osób, które chcą 
się w to dzieło włączyć. Powstaje w tej chwili projekt koncepcyjny Domu 
dziennej opieki dla starszych i chorych. Bo taka wizja jest najbardzej realna.   

W ogłoszeniach, informacjach z racji niedziel gospodarczych, 
wspominam bardziej szczegółowo o tym co robimy. Należałoby wspomnieć    
o naszej pomocy dla dla ofiar trzęsienia ziemi w Nepalu, zbiórkach  
wspierających misjonarzy, siostry zakonne, fundacje. Także o tym że nie 
zalegamy z żadnymi składkami na rzecz Archidiecezji, Misji, ŚDM, Kul,            
i innych. To jest piękne świadectwo Waszej troski o parafię, wykończenie 
naszego kościoła, ale i Kościół w Polsce i na świecie!                                        
Całe sprawozdanie zostanie umieszczone na naszej stronie internetowej w 
Aktualnościch!
Na koniec Panu Bogu niech będą dzięki za kolejny rok pracy i służby. Niech 
ten rok 2016 – przyniesie nam wiele radości i pokoju; niech ziszczą się nasze 
plany i 25 września oddamy Panu Bogu na wyłączną Jego chwałę; naszą 
świątynię – oddamy też nas Bogu, który widzi z jakim poświęceniem 
wznosiliśmy i teraz upiększamy nasz dom, nasze miejsce modlitwy w którym 
tak dobrze się czujemy! 
 Amen!  Ks. proboszcz Andrzej Herkt 


