Sprawozdanie za Rok Pański 2020 – parafia Wilkowyje
Dane podstawowe:
• parafia liczyła ok. 2100 wiernych (ok. 750 rodzin)
• posługiwał 1 kapłan, pomocą służyli doraźnie księża z okolicznych parafii
A. Życie religijne
1. Sakramenty, pogrzeby:
• chrzest – 29, wyłącznie dzieci (rok wcześniej 58)
• bierzmowanie – 24, wyłącznie młodzież
• Eucharystia
 I Komunia – 13, wyłącznie dzieci, w tym 1 w wieku wczesnym
 msze święte – 538 oraz 20 odprawionych przez proboszcza w domu podczas izolacji
 rozdane Komunie – 12.800 (rok wcześniej 24.800)
• sakramenty chorych – 85 razy, w tym namaszczenie 45 razy
• małżeństwa – 7, w tym tylko 1 z parafii (rok wcześniej 23)
• pogrzeby – 13 (rok wcześniej 19)
2. Katecheza:
• w ZSP nr 1 – uczyły dwie katechetki, uczęszczało 95% uczniów (stan IX 2020)
• w ZS nr 7 – uczyło dwóch katechetów, uczęszczało 57% uczniów (stan IX 2020)
• proboszcz prowadził grupy kandydatów do bierzmowania i I Komunii oraz katechizował
w Bukowym Domu (obecnie siedziba na Kamionce)
• charakter katechetyczny miały cotygodniowe msze szkolne i comiesięczne msze
młodzieżowe (cykl zakłócony przez epidemię)
3. Osoby stale pomagające w parafii:
• Parafialna Rada Duszpasterska – 14 członków świeckich
• pięciu nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.
• dwóch organistów (spoza parafii)
• dwoje kościelnych
• gospodarz
• gospodyni probostwa (spoza parafii)
• dwie panie sprzątające
• dekoratorka
Kancelarię i księgowość prowadził samodzielnie proboszcz.
4. Grupy parafialne:
• Żywy Różaniec – 102 osoby, w tym nadzelatorka i 5 zelatorek róż

• Dzieci Maryi – 6 dziewcząt i moderatorka
• ministranci – 14 chłopców, w tym 3 w trakcie kursu animatorskiego
5. Media katolickie:
• sprzedawano tygodniowo 10-15 egz. Gościa Niedzielnego oraz miesięcznie 10 egz.
Małego Gościa Niedzielnego
• wydawana była gazetka Królowa Aniołów, której nakład spadł ze 120 do 60 egz.
• do dyspozycji były inne tytuły czasopism, np. Różaniec, Misyjne Drogi
• parafia prowadziła stronę internetową i konto na Facebooku
• w marcu uruchomiono kanał na YouTube (w celu transmitowania mszy oraz
publikowania ogłoszeń)
6. Ważniejsze wydarzenia religijne:
• 2 lutego – modlitwa wieczorna z kolędowaniem
• 11 lutego – msza dla chorych z udzieleniem namaszczenia
• 1 marca – msza z okazji 75. rocznicy Tragedii Górnośląskiej
• rekolekcje parafialne i szkolne – odwołane z powodu epidemii COVID-19
• od marca do maja – coniedzielny obchód kapłana z Najświętszym Sakramentem ulicami
parafii na 4 trasach; w tej samej formie także Boże Ciało 11 czerwca
• 30 maja – wigilia Zesłania Ducha Św., msza łacińska
• 18 września – bierzmowanie (dwukrotnie przekładane z powodu epidemii)
• 27 września – I Komunia (przełożona z powodu epidemii)
• w adwencie po raz pierwszy roraty dla dorosłych (7 mszy); roraty dla dzieci w formie
hybrydowej (3 msze w kościele, pozostałe on-line z innych parafii)
B. Działalność charytatywna
1. Doraźna pomoc potrzebującym
Finansowana była z ofiar wiernych. Korzystało z niej kilka rodzin, w tym jedna mająca przez
kilka miesięcy problemy z opłacaniem czynszu.
2. Akcje:
• 22 lutego odbył się IX Wilkowyjski Bal charytatywny (po raz 9.), ponownie wsparto
zakup protez dla Amelii Pyki z Żor
• członkowie Żywego Różańca przekazali datki na pomoc misjonarzom
• 18 października Dzieci Maryi przeprowadziły akcję „Misyjny kołocz”, środki wsparły
adopcję na odległość, w której parafia bierze udział
• w grudniu zorganizowano akcję pomocy najbardziej potrzebującym, przekazano 50
paczek świątecznych

C. Sprawy gospodarcze
1. Finanse:
• przychód 242.500 zł, rozchód 251.000 zł (różnica pokryta z oszczędności z roku 2019)
• z tego 23.500 zł to tzw. kwoty przechodnie (kolekty i zbiórki odprowadzane na misje,
seminarium, wydział teologiczny, fundacje itd.)
• do dyspozycji parafii było zatem 219.000 zł, pochodzących wyłącznie z ofiar wiernych
(w tym kolekty i zbiórki gotówkowe 116.500 zł, darowizny przelewem 60.000 zł)
2. Najpoważniejsze wydatki:
• remont dachu 100.000 zł
• etap 1. remontu salek 45.000 zł
• opał 12.500 zł
• naprawa napędu dzwonów 10.500 zł
• media (prąd, woda, ścieki, telefon) 9.000 zł
• 4 kropielnice bezdotykowe 7.000 zł
• 2 przenośne zestawy nagłaśniające 5.000 zł
• katafalk składany 3.000 zł
3. Dary w naturze
Zdarzało się, że wierni ofiarowywali parafii konkretne rzeczy, wynikające z potrzeb, np.
choinki, dary ze żniw, płyn do dezynfekcji.
4. Uwagi i prognozy
• saldo bieżące wynosi 23.000 zł (wobec 31.500 zł w roku 2019)
• parafia była przez półtora roku zwolniona z kolekt na archidiecezję i remont katedry, od
2021 r. będzie je ponownie odprowadzać
• do spłaty za remont dachu pozostało jeszcze 200.000 zł
• znacznie zmniejszono zużycie wody (głównie przez ograniczenie sadzenia roślin),
jednak wobec podwyżek cen prądu należy spodziewać się większych opłat za media
• obecny nakład gazetki parafialnej jest poniżej opłacalności ekonomicznej, tygodniowo
trzeba dopłacać do niej 40 zł; jeśli ta tendencja się utrzyma, daje to kwotę 2.000 zł
rocznie, chyba że podnieślibyśmy cenę do 1,50 zł
• utrzymanie parafii spoczywało w dużej mierze na wąskiej grupie parafian: dwie rodziny
wpłacały po 1.000 zł miesięcznie (11% budżetu), kilkanaście rodzin po 100-300 złotych
(dalsze 25% budżetu); proboszcz dziękuje każdemu, kto poczuwał się do materialnej
odpowiedzialności za parafię, zwłaszcza w trudnym czasie epidemii i wobec rosnących
cen
ks. Marcin Piasecki

