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wydarzenia

sprawozdanie
rady
ekonomicznej
Rada Ekonomiczna przy parafii Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus przedstawia sprawozdanie finansowe za rok 2011.

Sprawozdanie zostało omówione na jednym z cyklicznych
zebrań Rady Ekonomicznej z Księdzem
Proboszczem w dniu
5 stycznia 2012 roku.

D

ane finansowe przedstawiamy
w zaokrągleniu do tysiąca złotych.
Bilans otwarcia roku 2011 na
dzień 1 stycznia wynosił 368 tys. złotych.
Wpływy w roku 2011 wyniosły 2596 tys.
złotych. Składały się na nie:
1) Odszkodowanie od Miasta Stołecznego
Warszawy za zajętą na drogi ziemię należącą wcześniej do parafii; jest to odszkodowanie wypłacone parafii jednorazowo,
2) Przychody z cmentarza,
3) Zbiórki z tac i puszek,
4) Ofiary kolędowe,
5) Odsetki bankowe,
6) Darowizny,

7) Przychody z kursów przedmałżeńskich.
Wydatki wyniosły 1786 tys. złotych.
Głównymi pozycjami wydatków w roku
2011 były:
1. Remonty (tu: wymiana okna za organami, wymiana pieca gazowego CO w
budynku parafialnym, kawiarenka parafialna i pokoje noclegowe, wycinka drzew
na cmentarzu, projekt i I transza rozpoczętej budowy nowej plebanii) – 819 tys.
złotych.
2. Utrzymanie gospodarcze kościoła, budynków parafii i cmentarza (tu: wywóz
śmieci, monitoring, woda, gaz, energia
elektryczna, wynagrodzenia, wyżywienie, telekomunikacja) – 580 tys. złotych,
z czego sam gaz i energia elektryczna to
128 tys. złotych; oznacza to, że stałe średnie koszty utrzymania kościoła i parafii
wynoszą blisko 50 tysięcy miesięcznie.
3. Wydatki duszpasterskie i opłaty kurialne (tu: dofinansowanie ferii dla dzieci, wydatki dla grup parafialnych – schola, chór, ministranci, Bielanki, zakupy
alb, kwiatów, dewocjonalia) – 160 tys.
złotych.
Stan środków finansowych na dzień 31
grudnia 2011 wyniósł 1178 tys. złotych.
Pozycją, co do której Rada Ekonomicz-
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czym jest Rada Ekonomiczna?

K

anon 537 Kodeksu Prawa
Kanonicznego głosi: „W
każdej parafii powinna
być rada do spraw ekonomicznych, która rządzi się
nie tylko przepisami prawa
powszechnego, lecz także
normami wydanymi przez
biskupa diecezjalnego. Wierni
dobrani zgodnie z tymi
normami świadczą proboszczowi pomoc w administrowaniu dobrami parafialnymi.”

Rada ekonomiczna jest ciałem doradczym proboszcza,
które działa na podstawie
prawa kanonicznego. Powinna istnieć w każdej parafii.
Jej głównym zadaniem jest
pomoc proboszczowi w administrowaniu dobrami materialnymi parafii w oparciu o
prawo powszechne i dekrety
biskupa. Rada ekonomiczna
parafii nie jest jednak osobą
prawną i nie ma prawa reprezentowania parafii wobec

na chce podjąć działania korygujące, są
straty z obrotu czasopismami katolickimi. Drugi rok z rzędu parafia dopłaca do
tej pozycji blisko 15 tys. złotych (co oznacza, że wpływy z puszki przeznaczonej na
opłaty za czasopisma wraz ze zwrotami

czynności prawnych, chyba
że inne są postanowienia
biskupa. Zarządcą i reprezentantem prawnym majątku parafii jest proboszcz, który nie
ponosi odpowiedzialności za
nieważnie podjęte czynności
prawne, z wyjątkiem tych, z
których sam poniósł korzyść.
Rada ekonomiczna powinna
składać się przynajmniej z
dwóch doradców, którzy
zgodnie z przyjętym zwycza-

do wydawców nie bilansują się). 15 tys.
złotych wolelibyśmy przeznaczyć np. na
dofinansowanie większej liczby wyjazdów dzieci na ferie czy wakacje. Dlatego
będziemy podejmować działania po weryfikacji sposobu rozchodzenia się czaso-

jem, nie powinni być zależni
finansowo od proboszcza
(np. wikariusze, katecheci,
kościelni).
Raz w roku rada ekonomiczna
powinna składać sprawozdanie finansowe z przychodów
i poniesionych kosztów. Sposób składania sprawozdania
określa biskup ordynariusz.

pism.
Warszawa, 15 stycznia 2012
Michał Bukowicki
Piotr Kaczmarek
Małgorzata Łaszczewska
Wiesław Skwarko
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NeokatechumenaT

Czym jest Droga Neokatechumenalna, która wielu
osobom pomogła w odnalezieniu sensu życia przy
Chrystusie?

W

pierwotnym
Kościele, kiedy świat
był pogański, ten,
kto chciał zostać chrześcijaninem, musiał rozpocząć
„katechumenat”,
będący
itinerarium formacji przygotowującej do Chrztu. Dziś
proces sekularyzacji doprowadził wiele osób do porzucenia wiary i Kościoła: stąd
konieczne jest itinerarium
formacji do chrześcijaństwa.
Droga Neokatechumenalna nie
jest ruchem czy stowarzyszeniem, lecz narzędziem w łonie
parafii, by na nowo przywieść do
wiary ludzi, którzy ją porzucili.
Zapoczątkowana w latach sześćdziesiątych w jednym z ubogich
przedmieść Madrytu, została
poparta przez arcybiskupa Madrytu Casimiro Morcillo, który
dostrzegł w tej pierwszej grupie
rzeczywiste odkrycie Słowa Bożego i praktyczną realizację odnowy liturgicznej, wprowadzanej wówczas przez Sobór.
Wziąwszy pod uwagę pozytywne
doświadczenie w parafiach Madrytu i Rzymu, w 1974r. Kongregacja Kultu Bożego określiła to
doświadczenie mianem „Drogi
Neokatechumenalnej”.
Chodzi o drogę nawrócenia, poprzez którą odkryć można bo-

gactwo Chrztu.
Droga rozprzestrzeniła się na ponad 900 diecezji w 105 krajach,
gdzie w 6 000 parafii istnieje 20
000 wspólnot.
W 1987r. w Rzymie otwarto
Misyjne Międzynarodowe Seminarium „Redemptoris Mater”, przyjmujące młodzieńców,
których powołanie dojrzewa we
wspólnocie Neokatechumenalnej, i którzy gotowi są pójść na
cały świat. W konsekwencji wielu biskupów przejęło rzymskie
doświadczenie i dziś w świecie
istnieje ponad siedemdziesiąt
diecezjalnych misyjnych seminariów "Redemptoris Mater", w
których formuje się ponad tysiąc
seminarzystów.
W odpowiedzi na wezwanie papieża Jana Pawła II do nowej
ewangelizacji, wiele rodzin, które przeszły już Drogę, ofiarowało
się do pomocy w dziele misyjnym Kościoła, i przeprowadziło
się do najbardziej zeświecczonych i zdechrystianizowanych
obszarów świata, przygotowując
powstanie nowych parafii misyjnych.
Obecny papież wielokrotnie
podkreślał znaczenie wspólnot
Drogi dla współczesnego Kościoła. Niedawno, na specjalnej
audiencji, w obecności inicjatorów Drogi, a także 1200 katechistów wędrownych, kilkuset
prezbiterów i seminarzystów z
misyjnych seminariów Redemptoris Mater oraz wielu członków wspólnot, Benedykt XVI
potwierdził aprobatę Kościoła
dla celebracji neokatechumenalnych. Jednocześnie Ojciec
Święty wezwał członków wspólnot do aktywnego udziału w
dziele ewangelizacji, w jedności
z całym Kościołem, w wymiarze
powszechnym, diecezjalnym i
parafialnym.
za: camminoneocatecumenale.it/new/

Droga
Neok atechumenalna
poświęcona jest "formacji w wierze osób dorosłych i starszej młodzieży". Została zainicjowana przez hiszpańskiego malarza Kiko Argüello (na zdjęciu
poniżej) wspólnie z Carmen Hernández
(absolwentką chemii, która pragnęła poświęcić się misjom) i włoskim kapłanem, ks.
Mario Pezzim w 1964, w czasach rządów
gen. Franco. Powstała pod wpływem Soboru Watykańskiego II, który podkreślał
potrzebę odpowiedzi Kościoła na zmiany
społeczne XIX i XX wieku, w szczególności na sekularyzację, ze szczególną troską
poprzez tworzenie wspólnot i powrót do
liturgii. W 1990 roku Droga została uznana
przez bł. Jana Pawła II jako itinerarium formacji katolickiej ważnej dla społeczeństwa
i czasów dzisiejszych. W 1997 roku papież
powiedział do inicjatorów
Drogi na
specjalnej audiencji:
„Iluż
to młodzieńców i
dziewcząt dzięki
Drodze odkryło
swoje powołanie kapłańskie
i zakonne! Wasza dzisiejsza
wizyta
daje
dobrą okazję
także mnie, by
dołączyć
się
do waszej pieśni uwielbienia i
dziękczynienia za
„wielkie rzeczy”,
których Bóg dokonuje w tym
doświadczeniu.”

zaproszenie
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KATECHEZY
DLA DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY
poniedziałki i czwartki, godz. 19.30

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie,
nie może ujrzeć królestwa Bożego. (J 3,3)

W ramach przygotowań do misji parafialnych
rozpoczynają się w naszej parafii katechezy.
Serdecznie zapraszamy dorosłych i młodzież od 13 roku życia.

pierwsze spotkanie – 30 stycznia 2012 r. o godz. 19.30.
Zapraszają ks. Proboszcz i Katechiści
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opinie

intencje mszalne
1 lutego (środa)
7.00 – dziękczynno-błagalna
za otrzymane łaski i zdrowie
w rodzinach Woźniaków i
Pietrzyków z prośbą o dalsze
błogosławieństwo Boże
8.00 – za śp. Janinę Wojnarowską w 30. dzień po śmierci
18.00 – o zdrowie i wszelkie
łaski Ducha Św. dla Jarosława;
za śp. Józefa Lubańskiego w
miesiąc po śmierci; o zdrowie
i potrzebne łaski dla Haliny
Lubańskiej w dniu 80. urodzin
2 lutego (czwartek, Święto
Ofiarowania Pańskiego)
7.00 – za śp. Zygmunta Matusiaka w 7. rocznicę śmierci
8.00 – 1) za śp. Marię i Tadeusza Jarczewskich oraz zmarłych z rodziny Jarczewskich i
Wajmanów
2) o zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla Justyny
18.00 – 1) o liczne i święte
powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz o błogosławieństwo Boże dla kapłanów
pracujących w naszej parafii
(intencja Wspólnoty Krwi
Chrystusa)
2) za śp. Stanisława
Fabisiewicza w 30. dzień po
śmierci
3 lutego (piątek)
7.00 – za śp. Henryka Bicza w 8.
rocznicę śmierci o łaskę życia
wiecznego
8.00 – w intencji żywych i
zmarłych członków Straży Honorowej Najświętszego Serca
Pana Jezusa
18.00 – za śp. Zofię i Stanisława
Fabisiewicz, Mariannę, Szymona i Franciszkę Kowalczyk oraz
śp. Stanisława Fabisiewicza
4 lutego (sobota)
7.00 – dziękczynno-błagalna z
prośbą o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego
dla Bartosza Woźniaka z okazji
10. rocznicy urodzin
8.00 – w intencji żywych i
zmarłych członków Straży
Honorowej Niepokalanego
Serca Maryi
18.00 – za śp. Mariannę Rozbicką w 1. rocznicę śmierci oraz
śp. Henryka Rozbickiego
5 lutego (V ndz zwykła)
7.30 – dziękczynno-błagalna o
zdrowie i Boże błogosławieństwo w dniu imienin Agaty
9.30 – o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla
Agaty w dniu imienin
11.00 – o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i łaski
Ducha Św. dla Łukasza, Wiktorii
i Dominika
12.30 – w intencji Kółek Żywego Różańca
18.00 – o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki

na luty 2012 r.
Bożej dla Barbary z okazji
urodzin
6 lutego (poniedziałek)
7.00 –
8.00 – za śp. Michała Woźniaka,
Stefanię i Wiktora Kozłowskich
18.00 – o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Ryszarda
Sobieszka
7 lutego (wtorek)
7.00 –
8.00 – za śp. Sabinę Krystecką i
Halinę Stańską
18.00 – za śp. Helenę i Juliana –
o łaskę życia wiecznego
8 lutego 2012 r. (środa)
7.00 –
8.00 – za śp. Jadwigę i Franciszka Szydlik
18.00 – o zdrowie i wszelkie
łaski Ducha Św. dla Jarosława
9 lutego (czwartek)
7.00 –
8.00 – za śp. Apolonię
18.00 – za śp. Tadeusza Wolskiego w 23. rocznicę śmierci
10 lutego (piątek)
7.00 – za śp. Elżbietę Godek
oraz zmarłych z rodziny Nalewajków, Godków, Mireckich i
Paciaków
8.00 –
18.00 – za zmarłych z naszych
rodzin, polecanych w wypominkach
11 lutego (sobota)
7.00 – za śp. Stanisława Wziątka, Mariannę i Józefa Pająków
oraz zmarłych z rodziny Wiśników i Wziątków
8.00 – 1) o zdrowie i wszystkie
potrzebne łaski Boże dla rodziny Nowakowskich
2) o Boże błogosławieństwo, zdrowie i łaski
Ducha Św. dla Teresy
18.00 – za śp. Janinę
12 lutego (VI ndz zwykła)
7.30 – za śp. Janinę, Jerzego,
Hannę i Pawła Sokołowskich
oraz śp. Józefę Walkiewicz i
wszystkie dusze w czyśćcu
cierpiące
9.30 – za śp. Sławomira Wilman
w 18. rocznicę śmierci
11.00 – za śp. Alojzego Wiluszyńskiego w 1. rocznicę
śmierci
12.30 – za śp. Edwarda Pastewkę w 6. rocznicę śmierci
– (chrzty)
18.00 – za śp. Piotra Przygodę
w 30. rocznicę śmierci oraz
śp. Władysława i Honoratę
Gromadka
13 lutego (poniedziałek)
7.00 – za parafian
8.00 –
18.00 – za śp. Anastazję i Aleksandra Pindor
14 lutego 2012 r. (wtorek)
7.00 – za śp. Zofię Bednarską w

rocznicę śmierci
8.00 – za śp. Jadwigę w 42.
rocznicę śmierci i Ludwika
Borowskich
18.00 – za śp. Kazimierę Bechcicką, Teresę Borowik i Teresę
Godlewską w 20. rocznicę
śmierci
15 lutego (środa)
7.00 –
8.00 – za śp. Kazimierza Bolek
w 30. dzień po śmierci
18.00 – za śp. Ks. Juliana Chrościckiego z okazji imienin; o
zdrowie i wszelkie łaski Ducha
Św. dla Jarosława; za śp. Krystynę Hamera w 30. dzień po
śmierci; za śp. Henrykę Bielińską w 30. dzień po śmierci
16 lutego (czwartek)
7.00 –
8.00 – za śp. Juliannę, Ludwika
i Lecha Karok oraz Katarzynę,
Edwarda i Aleksandra Perz
18.00 – błagalna, o kanonizację
bł. Jana Pawła II i beatyfikację
sługi Bożego kardynała Stefana
Wyszyńskiego, z prośbą o potrzebne łaski dla parafii za ich
wstawiennictwem
17 lutego (piątek)
7.00 –
8.00 –
18.00 – za śp. Michała Dyga w
5. rocznicę śmierci
18 lutego (sobota)
7.00 –
8.00 – 1) za śp. Lecha Przek w
30. dzień po śmierci
2) za śp. Stanisławę Bromboszcz w 30. dzień po śmierci
18.00 – za śp. Andrzeja Chacia
w 10. rocznicę śmierci
19 lutego (VII ndza zwykła)
7.30 – za śp. Zofię Pakuła w 18.
rocznicę śmierci
9.30 – za śp. Feliksa i Henryka
Piórkowskich
11.00 – za śp. Witolda Milewskiego w 4. rocznicę śmierci
12.30 – za śp. Zenona Możejko
i Leokadię Hinz oraz zmarłych z
rodziny Rogoszów i Możejków
18.00 – za śp. Edwarda Ryszkowskiego w 5. rocznicę śmierci i śp. Pawła Sobkowicza w 13.
rocznicę śmierci
20 lutego (poniedziałek)
7.00 – za Parafian
8.00 – za śp. Halinę Malarecką
w 5. rocznicę śmierci
18.00 – za śp. Irenę, Jerzego,
Leokadię i Jana Mazgajskich
21 lutego (wtorek)
7.00 –
8.00 –
18.00 – za śp. Józefę i Wojciecha – o łaskę życia wiecznego
22 lutego (Środa Popielcowa)
7.00 –
8.00 – za śp. Andrzeja Wądołowskiego w 30. dzień po

śmierci
18.00 – o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski
dla Andrzeja Kordela i jego
rodziny
19.30 – o łaski Boże dla Marty z
okazji urodzin i imienin
23 lutego (czwartek)
7.00–
8.00 – za śp. Józefa Szeredę w
30. dzień po śmierci
18.00 – za śp. Antoniego Wegner w rocznicę śmierci
24 lutego (piątek)
7.00 –
8.00 –
18.00 – za śp. Wojciecha
Machowskiego w 1. rocznicę
śmierci
25 lutego (sobota)
7.00 – za śp. Annę, Mikołaja,
Stefanię, Stefana, Jana, Marię,
Szymona i Józefę
8.00 – za śp. Mariannę i Bolesława Skonecznych
18.00 – za śp. Józefa Biela w 43.
rocznicę śmierci
26 lutego (I ndz Wlk. Postu)
7.30 – za śp. Apolonię Chludzińską w 1. rocznicę śmierci
9.30 – za śp. Stanisława Rokickiego w 5. rocznicę śmierci
11.00 – za śp. Mariannę, Jana
i Teodora Przyjankowskich
oraz Konstancję, Piotra, Leszka
Ambroziak i Walentego Ambroziaka w 7. rocznicę śmierci
12.30 – za śp. Janinę, Franciszka i Grzegorza Sołtysiak
18.00 – za śp. Tadeusza w 9.
rocznicę śmierci oraz rodziców
i zmarłych z rodziny Stypików i
Kownackich
27 lutego (poniedziałek)
7.00 –
8.00 – 1) za śp. Bronisławę,
Jana, Tadeusza i Wacława
Trojan
2) za śp. Krystynę Borkowską w 30. dzień po śmierci
18.00 – za śp. Annę, Edwarda i
Mariana Mizerskich
28 lutego (wtorek)
7.00 –
8.00 – za śp. Stanisławę Kaszewską w 10. rocznicę śmierci
18.00 – za śp. Halinę Jabłońską
29 lutego (środa)
7.00 –
8.00 –
18.00 – o zdrowie i wszelkie
łaski Ducha Św. dla Jarosława;
za śp. Sabinę Toporską w 16.
rocznicę śmierci oraz Wiesława i Teresę Toporskich; za śp.
Reginę Zych w 30. dzień po
śmierci; za śp. Zofię Zielińską
w 30. dzień po śmierci; za śp.
Eugenię Stefaniak w 30. dzień
po śmierci; za śp. Franciszka
Godlewskiego w 30. dzień po
śmierci

zaproszenie
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C o będ
zie?

Co już było?
O Kanonizację

Msza św. w intencji kanonizacji bł. Jana Pawła II i o beatyfikację

sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, z prośbą o potrzebne
łaski dla parafii za ich wstawiennictwem została odprawiona
w poniedziałek 16 stycznia o godz. 18.00. Jak zawsze radość
budziłą duża grupa posługujących Bielanek.

Imieniny

Z racji imienin śp. ks. Henryka Miastowskiego, byłego proboszcza naszej parafii oraz śp. ks. Henryka Rokickiego została
odprawiona Msza św. w ich intencji w czwartek 19 stycznia o
godz. 18.00.

Czas Wielkiego Postu

Niedługo rozpoczyna się okres Wielkiego Postu. Już teraz za-

chęcamy do udziału w piątkowych Drogach Krzyżowych (godz.
17.00 dla dzieci, oraz po Mszy św o godz. 18.00 - dla młodzieży
i dorosłych), oraz w niedzielnym nabożeństwie Gorzkich Żali
(godz. 17.15). Warto zawczasu pomyśleć o spowiedzi, czy indywidualnych postanowieniach pokutnych.

przedsmak MISJI

W Środę Popielcową (22 II) kazania wygłosi ojciec Krzysztof
OMI. Nauki te będą zapowiedzią Misji parafialnych, jakie odbędą się na jesieni w naszej parafii.

W obrOnie mediów

W Niedzielę Chrztu Pańskiego, 8 stycznia, po Mszach św. zbierane były podpisy pod petycją do Krajowej Rady Radiofonii i
Telewizji w sprawie przyznania Telewizji Trwam i Radiu Maryja
należnego miejsca na tzw. multipleksie. W lipcu 2011 r. KRRiT
nie przyznała koncesji dla TV Trwam na nadawanie drogą
naziemną programu w technologii cyfrowej, co ogranicza możliwości rozwoju tych mediów. Jest to przejaw dyskryminacji
mediów katolickich oraz działanie wbrew wolności i niszczenie
jeszcze jednej szansy na ewangelizację. Dlatego zwracamy się
z żądaniem o respektowanie praw osób, którym drogie są te
katolickie stacje.

ministranci i bielanki

Wizyta św. Mikołaja, prezenty, kolędy i goście – tak wyglądało

kalendarium

kolędowe
Luty 2012

spotkanie opłatkowe Męskiej i Żeńskiej Służby Liturgicznej,
czyli ministrantów i Bielanek, które odbyło się w niedzielę
8 stycznia. Wspólne świętowanie rozpoczęło się modlitwą
poprowadzoną przez ks. Proboszcza, który złożył też życzenia.
Należy zaznaczyć, że spotkanie to nie odbyłoby się gdyby nie
zaangażowanie Zarządu Ministranckiego (m. in. Adama Pakuły,
Macieja Jałoszyńskiego, Daniela Dutkiewicza) oraz najstarszych
Bielanek (Pauliny Gerasik i Agnieszki Link). Swoją pomoc również zaoferowały nieocenione mamy.
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Wszystkich, którym - z różnych przyczyn - nie udało się
przyjąć kapłana po kolędzie, a chcieliby to uczynić, prosimy o zgłoszenie proponowanego terminu takiej wizyty (do
ustalenia) w zakrystii, lub kancelarii parafialnej.

