Sprawozdanie za Rok Pański 2021 – parafia Wilkowyje
Dane podstawowe:
 parafia liczyła ok. 2150 wiernych (ok. 750 rodzin)
 posługiwał 1 kapłan, pomocą służyli doraźnie księża z okolicznych parafii
A. Życie religijne
1. Sakramenty, pogrzeby:
 chrzest – 25, w tym 6 spoza parafii, wyłącznie dzieci (rok wcześniej 29)
 bierzmowanie – 14, wyłącznie młodzież (rok wcześniej 24)
 Eucharystia
 I Komunia – 22, wyłącznie dzieci, w tym 2 we wieku wczesnym (rok wcześniej 13)
 odprawione msze święte – 549 (rok wcześniej 538)
 rozdane Komunie – 13.900 (rok wcześniej 12.800)
 sakramenty chorych – 31 razy, w tym namaszczenie 14 razy (rok wcześniej 85/45); pod koniec
roku pojawiły się prośby o przynoszenie Komunii chorym przez szafarzy w niedzielę
 małżeństwa – 8, w tym 4 spoza parafii (rok wcześniej 7)
 pogrzeby – 22 (rok wcześniej 13)
2. Katecheza:
 w ZSP nr 1 – uczyły dwie katechetki, uczęszczało 93% uczniów (stan IX 2021)
 w ZS nr 7 – uczył jeden katecheta, uczęszczało 60% uczniów (stan IX 2021)
 proboszcz prowadził grupy kandydatów do bierzmowania i I Komunii oraz katechizował w
Bukowym Domu (Mikołów-Kamionka)
 charakter katechetyczny miały msze szkolne i msze/modlitwy młodzieżowe
3. Osoby stale pomagające w parafii:
 Parafialna Rada Duszpasterska – 14 członków świeckich
 pięciu nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.
 dwóch organistów (spoza parafii), doraźnie wspomagało troje innych
 dwoje kościelnych
 gospodarz
 gospodyni probostwa (spoza parafii)
 dwie panie sprzątające
 dekoratorka
Kancelarię i księgowość prowadził samodzielnie proboszcz.
4. Grupy parafialne:
 Żywy Różaniec – 99 osób, w tym nadzelatorka i 5 zelatorek róż
 Dzieci Maryi – 6 dziewcząt i moderatorka
 ministranci – 16 chłopców, w tym 2 animatorów
 grupa młodzieżowa MOST – kandydaci do bierzmowania oraz 4-6 osób ze szkoły średniej

5. Media katolickie:
 średnio sprzedawano 10 egz. Gościa Niedzielnego tygodniowo oraz 8 egz. Małego Gościa
Niedzielnego miesięcznie (nastąpił spadek sprzedaży)
 wydawana była cotygodniowa gazetka Królowa Aniołów, której nakład wzrósł z 60 do 80 egz.
(brak jednak perspektyw, by osiągnąć wcześniejszy nakład 120-140 egz.)
 inne oferowane czasopisma kupowano sporadycznie, może należy rozważyć ich wycofanie
 strona internetowa i konto na Facebooku cieszyły się dość dużym zainteresowaniem
 użytkowano kanał na YouTube w celu transmisji mszy oraz publikowania ogłoszeń, a także
wykorzystano go podczas rekolekcji parafialnych (pozytywne reakcje)
6. Ważniejsze wydarzenia religijne:
 31 stycznia – modlitwa wieczorna z kolędowaniem
 11 lutego – msza dla chorych z namaszczeniem (niska frekwencja z powodu obostrzeń)
 26–28 lutego – rekolekcje parafialne pod nazwą „Ranczolekcje” (dostosowane do sytuacji
epidemicznej – w programie m.in. katechezy on-line, indywidualna Droga Krzyżowa ulicami
parafii, modlitwa Taizé); rekolekcje szkolne ponownie odwołane
 12 maja – bierzmowanie
 22–23 maja – I Komunia (w trzech grupach)
 22 maja – wigilia Zesłania Ducha Św., msza w języku łacińskim
 3 czerwca – procesja Bożego Ciała (ołtarze wyjątkowo na balkonach domów)
 23–31 lipca – nowenna przed odpustem (codzienna modlitwa wieczorna)
 31 lipca/1 sierpnia – odpust parafialny (w programie m.in. agapa i koncert organowy)
 3 sierpnia – pielgrzymka autokarowa do sanktuarium Matki Bożej Anielskiej w Dąbrowie
Górniczej (w programie także cerkiew w Sosnowcu i park Gródek w Jaworznie)
 24 września – inauguracja młodzieżowej grupy MOST
 21 listopada – msza dziękczynna za beatyfikację ks. Jana Machy
 w adwencie: roraty dla dzieci i dla dorosłych z poczęstunkiem, modlitwa wieczorna, koncert
chóru Pro Arte
B. Działalność charytatywna
1. Doraźna pomoc potrzebującym
Finansowana była z ofiar wiernych (skarbonka „Chleb św. Antoniego”). Korzystało z niej kilka
osób. Chodziło zwykle o wykupienie leków czy zakup artykułów spożywczych. Ze względu na brak
parafialnego zespołu Caritas zajmował się tym proboszcz.
2. Akcje:
 z powodu pandemii nie odbył się bal charytatywny
 w kwietniu zorganizowano akcję „Flagi”, dochód przeznaczono na pomoc Amelce z Żor (mimo
kampanii informacyjnej zainteresowanie akcją było mniejsze niż się spodziewano)
 w maju zorganizowano zbiórkę na poszkodowanych w wyniku katastrof naturalnych
 w czerwcu członkowie Żywego Różańca przekazali datki na pomoc misjonarzom
 tradycyjnie ufundowano stypendia dla uczniów w ZSP nr 1 na koniec roku szkolnego

 24 października Dzieci Maryi ponownie przeprowadziły akcję „Misyjny kołocz”, środki
wsparły Lukrecję z Kamerunu w ramach adopcji na odległość, w której parafia bierze udział
 w grudniu przekazano paczki świąteczne seniorom i chorym parafianom (po konsultacjach na
forum Parafialnej Rady Duszpasterskiej zrezygnowano z paczek socjalnych)
C. Sprawy gospodarcze
1. Finanse:
 przychód 261.000 zł, rozchód 269.000 zł (różnica znów pokryta z oszczędności z roku 2019)
 z tego 36.000 zł to tzw. sumy przechodnie (kolekty i zbiórki odprowadzane na cele zewnętrzne:
misje, seminarium, wydział teologiczny, potrzeby archidiecezji, fundacje itd.)
 do dyspozycji parafii było zatem 225.000 zł, pochodzących wyłącznie z ofiar wiernych (w tym
kolekty i zbiórki gotówkowe 122.000 zł, darowizny na konto 62.000 zł)
2. Najpoważniejsze wydatki:
 remont dachu 100.000 zł
 etap 2. remontu salek 33.000 zł
 okna latarni (wieżyczki) kościoła 27.000 zł
 opał 12.600 zł
 media (prąd, woda, ścieki, telefon) 11.700 zł
 drzwi na probostwo 5.000 zł
 bezprzewodowy zestaw mikrofonowy i statywy 3.300 zł
 odnowienie witrażu św. Jana Pawła II 2.000 zł
3. Dary, akcje na rzecz parafii
Wierni ofiarowali parafii konkretne rzeczy, wynikające z potrzeb, np. choinki, dary ze żniw, kamerę
internetową, telefon. Ufundowali też figury do szopki. Zorganizowano kiermasz adwentowy, z
którego dochód był przeznaczony na prace remontowe.
4. Uwagi i prognozy
 saldo bieżące na koniec roku wynosiło 15.000 zł (wobec 23.000 zł w roku 2020)
 choć spadła liczba uczestników mszy (liczenie wiernych w 2019 r. – 470 osób, w 2021 r. – 400)
nie spadła wysokość kolekt i zbiórek, co pozwalało na bieżąco opłacać rachunki i inwestycje
 do spłaty za remont dachu pozostaje 100.000 zł, a za okna – 20.000 zł; uwzględniając
dotychczasowe doświadczenie, można przypuszczać, iż uda się to spłacić w roku 2022
 oddanie do użytku kuchni w domu parafialnym w roku 2022 jest wątpliwe ze względu na
ograniczone środki finansowe; szansą na przyspieszenie prac byłoby znalezienie sponsora
 koszty mediów wzrosły o 1/3 w porównaniu z rokiem 2020, spodziewane są dalsze podwyżki
 z obecnych ofiar niemożliwe jest godziwe opłacanie pracowników; konieczne będzie
wprowadzenie dodatkowych zbiórek na pokrycie kosztów osobowych – parafia musi być
przykładem elementarnej sprawiedliwości, wpisanej w chrześcijańską etykę
ks. Marcin Piasecki

