
SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA RADY PARAFIALNEJ W DNIU 18.02.2018 r. 

 W dniu 18 lutego 2018 roku odbyła się Rada Parafialna, na której została podsumowana 

wizyta duszpasterska w parafii, prace remontowe i ustalenie planu działań na nowy rok 

kalendarzowy.                                                                                                

Ojciec Proboszcz podsumowując wizytę kolędową w poszczególnych miejscowościach 

podkreślił, iż wysuwa bardzo pozytywne wnioski. Parafianie są zadowoleni między innymi    

z powstania nowego parkingu i Stacji Św. Wojciecha. Usłyszane uwagi i porady weźmie     

pod konsultacje jak i również pod realizacje w swojej pracy duszpasterskiej w parafii.  

Planowane prace remontowe: 

1. Wykonanie chodnika od bramy do głównych drzwi wejściowych Kościoła (około 27000 zł). 

2. Wykonanie dalszej izolacji fundamentu Plebanii.  

3. Przygotowanie parkingu przy cmentarzu.  

W tym roku czekają parafię następujące wydarzenia i uroczystości: 

23 marca - godz. 18.30 - Droga Krzyżowa z Kościoła na cmentarz i z powrotem do Kościoła - 

Rodzice Dzieci I Komunijnych                                                                                  

30 marca - Droga Krzyżowa po Liturgii Wielkiego Piątku - Róże Różańcowe                                

22 kwietnia o godz. 11.45 - Spektakl o Św. Wojciechu (młodzież Bierzmowana)                             

29 kwietnia o godz. 12.00 - Odpust ku czci św. Wojciecha połączony z Sakramentem 

Bierzmowania i poświęceniem Stacji Św. Wojciecha                                                       

20 maja godz. 11.00 - I Komunia Św.                                                                        

26 maja - Pielgrzymka dzieci Komunijnych do Sanktuarium MB Fatimskiej w Polanicy                                                                                     

27 maja godz. 10.15 - Rocznica I Komunii Św.                                                              

31 maja - Uroczystość Bożego Ciała                                                                                                                                    

2 czerwca - Pielgrzymka dzieci rocznicowych do Sanktuarium na Górze Św. Anny                              

9 czerwca godz. 14 - 100 lecie OSP w Cieszęcinie                                               

23 - 25 czerwca - Pielgrzymka do Sanktuariów Podlasia                                                                                   

9 września - Dożynki Parafialne - Sopel - Kostrzewy                                                                                                                                     

15 września - Parafialna Pielgrzymka do Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu                         

Dekoracja Kościoła na Święta - Sopel - Kostrzewy 



 

Ojciec Proboszcz przedstawił sprawozdanie z kosztów prac w Parafii     

przeprowadzonych w 2017 r: 

1. Dokończenie parkingu przy Kościele.  

2. Chodnik przy Sali Parafialnej i wzdłuż ogrodzenia.  

3. Wykonanie stacji Św. Wojciecha (witraże, podstawy, podświetlenie).  

4. Ułożenie kostki i zadaszenie za plebanią.  

5. Ocieplenie i izolacja fundamentów na plebani.  

6. Zadaszenie wejścia na plebanię.      

7. Wiele innych drobnych prac konserwacyjno - remontowych (np. załatanie przecieków          

na wieży Kościoła). 

Razem koszt remontowo-konserwacyjny w Parafii w roku 2017 wyniósł 65.000 zł. 

Dziękujemy za wszystkie prace wykonane społecznie i złożone ofiary pieniężne                           

(szczególnie te na sfinansowanie witraży Św. Wojciecha). 

Wpływy ze składek wyniosły 28900 zł. Ofiarodawcy przekazali 18300 zł. Razem 47200 zł.  

Saldo 65000 – 47200 (składki i ofiary) – 10000 (kasa zakonna) = - 7800 zł (Deficyt) 

Prace na cmentarzu                                                                                                   

Chodniki - 8000 zł, Śmieci - 3000 zł, Doprowadzenie prądu, monitoring - 1500 zł   

Suma wpłat z opłaty cmentarnej 16000 zł + 4000 zł (zostało z 2016) = 20000 zł  

Wydatki - 12500 zł  

Saldo = 20000 zł - 12500 zł = 7500 zł - przeznaczone na wycinkę drzew i utwardzenie części 

parkingu na działce SKR-u w Cieszęcinie.  

Wnioski: 

 Wiele osób wskazywało na potrzebę podniesienia miesięcznej składki na 10 zł            

od rodziny. Pozostajemy jednak nadal przy apelu o dobrowolne wpłacanie większych ofiar 

osób, które na to stać oraz o dodatkową jednorazową wpłatę 40 zł od rodziny co odpowiada 

kosztowi jednej płyty granitowej, których zamówiliśmy 480 na nowy, równy chodnik          

do Kościoła, który jest tak oczekiwany przez Parafian. Pozwoli to pokryć bieżący deficyt        

i uniknąć deficytu w roku 2018.         


