
Sprawozdanie z   życia   parafii rzymskokatolickiej   
pw. św.Ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu; za rok 2013

Włączyliśmy się duszpastersko w Rok Wiary – który przeżywał cały Kościół. 
Rekolekcje wielkopostne o Triduum Paschalnym z ks. prob. Emanuelem 
Pietrygą z Chorzowa.  Rekolekcje szkolne ks. Werbistów, Maraton Biblijny       
i Triduum wiary z Ojcem Janem Górą, p. Andrzejem Urbaniakiem i ks. prob. 
Marcinem Węcławskim; to tylko niektóre inicjatywy, które mam takie odczucie 
pogłębiły naszą wiarę! Mieliśmy też w roku 2013 – wizytację kanoniczną          
ks. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, który był pod wrażeniem życia 
duchowego parafii i inicjatyw gospodarczych, które udało się nam wspólnie 
zrealizować! Poświęcił też nasz dom parafialny, biuro i plebanię, które już 
służą naszym grupom duszpasterskim i wszelkim spotkaniom wspólnot 
mieszkaniowych i innych grup. (np. gościliśmy harcerzy przez kilka dni, 
młodzież udającą się na spotkanie Taize) Warunki; spotkań śniadaniowych      
po Roratach i inne; odbywają się już w godnych warunkach! A biuro 
parafialne także zaczyna już żyć!
 
Parafia nasza liczyła w roku 2013 – około 4900 wiernych. Podczas liczenia 
wiernych w październiku; okazało się, że w niedzielnej Mszy św. uczestniczy 
1721 wiernych, (jest to ogromny wzrost – o 200 osób w stosunku do roku 
ubiegłego między kaplicą a kościołem) Więcej osób przystąpiło też                   
do komunii św. w całym roku udzieliliśmy 59.200  komunii św., to także wzrost 
o ponad tysiąc.
Pożegnaliśmy w naszej wspólnocie  11 parafian! (w 2012r.- 6)
Natomiast chrzest przyjęło; 64 dzieci. (2012r. - 76)
Sakrament małżeństwa przyjęło 7 par (2012r. - 4)
Do I-komunii św. przystąpiło 98 dzieci (2012r. -95)
Sakrament Bierzmowania – przyjęło 44 młodych ludzi. (2012r.-40)

Pożegnaliśmy w tym roku; “wielu z łezką w oku”- ks. Pawła Froelicha,             
który służył u nas przez 5 lat. Powitaliśmy ks. Mikołaja Konarskiego, który 
rozpoczął po dwóch latach od święceń posługę w naszej parafii.                 
Zawsze możemy liczyć na ks. Stanisława! Cieszy posługa nadzwyczajnych 
szafarzy komunii św. -  których mamy sześciu! Ministranci i lektorzy, którzy 
się pięknie rozwijają, pod okiem prezesa Huberta i seniorów, są moją 
radością. Nasz Chór Rotondo z panią Natalią, grupy śpiewacze dzieci             
i młodzieży, schola liturgiczna, pod kierunkiem p. Krzysztofa,organisty.             
Grupy duszpasterskie; Ojca Pio, Grupa modlitewno-biblijna, krąg biblijny, 
Żywy Różaniec; ciągle zyskują nowych parafian, pogłębiających swoją wiarę. 
Eucharystyczny Ruch Młodych – liczy też na większą liczbę zaangażowanych 
dzieci. Ruch Domowego Kościoła – powstały kolejne kręgi małżeństw – to już 
6 kręgów; które spotykają się na modlitwie, czytaniu Pisma św.,formacji 
sakramentalnej. Przybył do nas nowy organista p. Krzysztof Tomiak, który 



zaangażował się w parafii w wiele dzieł. Jest także katechetą w naszej 
szkole. Pragnę podziękować; wszystkim katechetom; Paniom; Joannie, 
Marlenie i Joannie; zaagażowanym pięknie w szkole i parafii. W naszej 
szkole; powstało szkolne koło Caritas, oraz niedawno; "Szkolne Pogotowie 
Modlitewne". Już około 100 dzieci, z klas 4-6, każdego dnia modli się w 
intencjach: szkoły, parafii i pokoju na świecie, a także intencjach, które 
zostaną wpisane na stronie parafialnej. Dlatego na naszej stronie; 
www.pio.archpoznan.pl  pojawiła się zakładka "Skrzynka modlitwy". Każdy 
może wpisać swoje prośby, które zostaną dołączone do intencji Pogotowia. 
Wszystkie dzieci, które nie uczą się w naszej szkole, a chciałyby dołączyć do 
modlitewnego pogotowia, mogą zapisywać się u p.organisty (osobiście, lub 
mailowo).                                                                                                             
Mieliśmy jedynie niełatwą sytuację w zastępstwie gimnazjum; ale i tutaj ufam 
znajdzie się ktoś z zapałem i charyzmą do katechezy młodzieży.                      
Zaś w parafii pięknie rozwija się duszpasterstwo młodzieży, pod okiem ks. 
Mikołaja – życzę choćby podwojenia sił tej grupy młodych ludzi!                 
Dzięki składam; Panu kościelnemu Markowi i pani Ewie. Pani prawnik Ewie, 
Pani Ewie; która prowadzi poradnię rodzinną, rozpoczyna też pracę w biurze. 
Pani Małgorzacie dbającej z sercem o wystrój i kwiaty. Panu Jasiowi – 
gospodarzowi terenu. Cenię Radę duszpasterską i ekonomiczną.  Wszystkim 
zaagażowanym w grupy duszpasterskie, adoracje, nabożeństwa, różaniec, 
porządek w kościele, dekoracje i wspierającym proboszcza w dziele 
wykończenia kościoła – jestem wdzięczny. Bardzo wielu z Was poświęca 
swój czas dla parafii, wiele inicjatyw to pomysły parafian, które wspólnie 
wdrażamy w życie! Jak choćby ta najnowsza – peregrynacja relikwii bł. Jana 
Pawła II po rodzinach naszej parafii. Ufam, że przyniesie swoje owoce 
duchowe!

   SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
 Co udało się nam w tym roku zrobić?  Wchodziliśmy w ten rok 2013                
z długiem 14.605 zł. Który udało się nam szybko spłacić głównie dzięki 
ofiarom kolędowym, których było w sumie; 35.630zł.                                         
W kościele; Zgodnie z naszymi planami; położyliśmy ocieplenie i posadzkę, 
gdzie biegnie instalacja ogrzewania podłogowego, oraz instalację 
centralnego odkurzacza.To ogrzewanie podłogowe, już tej zimy nam służyło. 
Trudno nie było zauważyć komfortu uczestnictwa w Roratach, Maszch św. 
czy nabożeństwach! Zamontowane zostały dębowe drzwi zewnętrzne i drzwi 
wewnątrz kośioła. Umeblowaliśmy zakrystię ministrancką. Powstało 
pomieszczenie dla matek z dziećmi. Przenieślismy i nagłośniliśmy organy! 
Przybył nam pierwszy witraż; Matki Bożej Gwiazdy Morza, poświęcony 
podczas wizytacji przez ks. Arcybiskupa.  
Zanim przystąpiliśmy do zagospodarowania naszego terenu wokół kościoła; 
położyliśmy rurę grzewczą z węzła cieplnego z domu parafialnego do 
kościoła, oraz kable pod oświetlenie zewnętrzne. I wtedy przystąpiliśmy do 
położenia kostki brukowej i chodnikowej, który to etap prac, prawie w tej 

http://www.pio.archpoznan.pl/


chwili zakończyliśmy. Kupiliśmy wycieraczki i stojaki na rowery.                        
Tzw. “Mały domek”, gdzie będzie sklepik, toaleta i magazyn; został 
wyposarzony w meble! Jestem wdzięczny panu Borysowi – naszemu 
architektowi, który tak wiele czasu poświęca nadzorowaniu wszytkich prac      
i dbałości o każdy szczegół. 

 W domu parafialnym, w którego skład wchodzą; (2 sale parafialne, 
kawiarenka, 2 wikariaty, łazienki i toalety, probostwo, kuchnie, garaże, 
kotłownia)  przybyły meble, szafy, stoły i krzesła. Ukończone są niemal            
w całości; biura parafialne i kuchnie. Wyposażyliśmy wikariat na przyjęcie       
ks. Mikołaja i sale parafialne. Te prace wykończeniowe nadal trwają! 
Zaczynając od wydatków.
1. Na utrzymanie kościoła i funkcjonowanie parafii; prąd, wodę,ogrzewanie, 
podatki, ubezpieczenia wydaliśmy; 35.250zł.                                                     
Telefon, artykuły biurowe, druki książki; 8.300zł., kwiaty; 2500zł.                      
Wypłaty p.kościelnemu, organiście, dyrygentce chóru, gospodarzowi terenu; 
57.600zł.
2.Utrzymanie domu parafialnego; probostwa  i wikariatu; 30.800zł.
Komunikanty, wino, świece, dekoracje, materiały duszpasterskie, wodę pitną, 
kawę, ekspresy, wydaliśmy; 13.700zł.  
3. Instalacja centarlnego ogrzewania w kościele z posadzką, materiałami 
(mówiłem kiedyś o 8 km. przewodów grzewczych), sterowaniem, przejściem   
z węzła do kościoła; 133.000zł. 
4.Drzwi w kościele, meble w zakrystii, sklepiku, aluminiowe konstrukcje 
pomieszczenia dla matek z dziećmi 65.400zł. 
5. Kostka i płyty brukowe, piasek, beton, robocizna; 148.000zł.
6. umeblowanie plebanii, wikariatu, biur, sal parafialnych, wyposażenia 
kuchni, firany, zasłony, żaluzje; 64.500zł.
7. instalacje elekrtyczne, domofony, lampy, robocizna; 28.450zł.

Ogólna suma poniesionych kosztów w 2013r. To 587.500zł.  Plus spłacony 
dług z początku roku 14.605 Plus wpłata parafii na stowarzyszenie; 16.500      
to daje 618  .605zł.     Tyle wydalismy w tym roku na wykończenie kościoła            
i domu parafialnego, oraz całe funkcjonowanie parafii.                            

Nasze przychody:
W tym roku ze składek niedzielnych zebraliśmy kwotę 213.100 zł.         
Zaś wśród wpłat na nasze konto – jest 101 osób, rodzin, firm, także spoza 
parafii. Są wpłaty od 35 zł, poprzez 50,100 czy więcej na miesiąc. Ogólna 
kwota tych wpłat na konto to: 254.363 zł. Są też tutaj wpłaty fundatorów, 
drzwi, witraża I inne wpłaty przekazane mi osobiście! Ale i tak to większa 
kwota, niż niedzielne składki!
Byłem w tym roku z kazaniami i spotkaniami z grupami modlitwy św. Ojca Pio 
w 5 parafiach; dwukrotnie na Podolanach, U św. Jana Kantego, św. Rocha,     
i Maryi Królowej w Poznaniu, oraz w Kolegiacie Szamotulskiej. Udało się nam 
zebrać; 28.410 zł.



Z Zabawy karnawłowej, dzierżawy parkingu i anten, sprzedaży chryzantem 
moich rodziców, sklepiku i innych inicjatyw np. naszych cegiełek – 57.800zł. 
 Z kolędy jak już wspomniałem; zebraliśmy na budowę kościoła 35.630zł.
 Z Kurii Arcybiskupiej otrzymaliśmy pomoc w kwocie; 30.000 zł.

To daje razem; 619.303 zł. Po podliczeniu wpływów i naszych wydatków; 
okazało się że rozpoczęliśmy; 2014 rok bez długu na plusie; 698zł. Z tym 
że na ten rok przeszły zobowiązania  ale; tylko za płyty i kostkę brukową;        
ok. 30.000zł. A ponieważ prace te trwają, na bieżąco staramy się spłacać!

Nie zalegamy ze składkami na rzecz Archidiecezji, misji, Stolicy 
Apostolskiej, KUL, Wydziału Teologicznego, szkół katolickich. Wspieraliśmy 
wielkokrotnie Caritas, misje, misjonarzy, biedne kościoły i wiele innych dzieł. 
Wywiązaliśmy się z daniny diecezjalnej! Wspomnę, że w daninę diecezjalną 
włączyły w tym roku 394 rodziny; w 2012 uczyniło to dokładnie tyle samo 
rodzin, na ok.1400 tworzących naszą wspólnotę. 

Wspomnę też jeszcze o Stowarzyszeniu na rzecz budowy ul.  
Wańkowicza.  Powołaliśmy je do życia, ponieważ nie ma innej metody,            
na wybudowanie tego odcinka drogi. Cały czas przypominam, że chodzi tu      
o drogą miejską, osiedlową, poza naszym terenem, która ma posiadać, 
chodnik i parkingi. Na rzecz stowarzyszenia parafia dokonała 11 wpłat na 
kwotę 16.500 zł. Z 5 zbiórek przed kościołem zebraliśmy kwotę; 5.740 zł. 
Ponadto 37 różnych osób wpłaciło w sumie kwotę 17.020 zł. Suma wpłat więc 
to kwota 39.260. Stan konta (po zapłaceniu za usługi geodezyjne) – 38.485zł. 
Nadal więc potrzebujemy na I etap jeszcze ok. 60.000 zł., żeby uzyskać 
dofinansowanie! Liczyłem też i liczę na pomoc wspólnoty mieszkaniowej 
sąsiadującej z nami bloków.

Jakie są nasze plany?  Pierwszym już zrealizowanym było rozebranie tzw. 
“blaszaka”. W kolejnym etapie rozbierzemy kaplicę. Część wyposażenia 
kaplicy trafiła już do kościoła; powstał m.in., z prezbiterium w kaplicy - podest 
na chórze. Dalsze wyposażenie chcemy przekazać dla budujących się 
kościołów i kaplic. Ale jest np. do zabrania; piękne biurko z zakrystii, szafy       
czy używany sejf. Po rozebraniu kaplicy będziemy mogli przystąpić do 
dalszego zagospodarowania terenu. W domu parafialnym czeka na 
dokończenie duża sala i kawiarenka. A w kościele  – oświetlenie, monitoring, 
kościoła. Kolejne; witraże, prezbiterium ( ogromne wyzwanie, kolejne 
projekty, które tworzymy już od chyba dwóch lat) Ale potrzebujemy akceptacji 
komisji kurialnej. Dalsze plany to konfesjonały, nagłośnienie i rzutnik 
multimedialny tekstów. 
Całe sprawozdanie zostanie umieszczone na naszej stronie internetowej w 
Aktualnościch!                                                                                                     
A ja Panu Bogu dziękuję za kolejny rok pracy i służby i Wam wszystkim 
mówię; Bóg zapłać!

Ks. proboszcz Andrzej Herkt 


