
..Sprawozdanie z   życia   parafii rzymskokatolickiej   pw. św.Ojca Pio             
z Pietrelciny w Poznaniu; za rok 2016

+ Nie miałem okazji wszystkich parafian powitać na kolędzie, więc Tych, 
którzy zamieszkali na terenię naszej parafii serdecznie witamy i zapraszamy 
do czynnego zaagażowania się w jej życie!
Przeżywaliśmy rok 2015/16 pod hasłem; “Nowe życie w Chrystusie” 
Weszliśmy w kolejny rok 2016/17, którego hasłem są słowa; Idzcie i głoście. 
To posłanie nas wszystkich z ewangelią! Na kolędzie otrzymujecie broszurę, 
która wprowadza nas w tę misję. Nie wyjedziemy raczej do krajów misyjnych, 
ale misje są także tutaj wobec naszych sąsiadów, przyjaciół, rodziny; mamy 
być misjonarzami, mamy głosić! Dlatego wracam znów do pięknej, jestem     
o tym przekonany idei; Sąsiedzkich kręgów modlitwy. Powstał już jeden krąg 
przy ul. Lukrecjusza, mam nadzieję że w lutym postaną kręgi przy ul.Seneki 
oraz Literackiej 45/J Na kolędzie zachęcam, by powstawały następne i widzę 
potencjał i chęć formacji i wspólnych spotkań; oby na tym się nie skończyło! 
Chcemy jako kapłani; uczestniczyć w tych sąsiedzkich spotkaniach na 
modlitwie, rozwazaniu Pisma św.,oraz umacnianiu w wierze. Ale z pewnością 
będą nam potrzebni katechiści, którzy wesprą nas kapłanów. W ubiegłym 
roku zachęcałem by w takim kursie katechistów uczestniczyli nasi parafialne. 
Niestety nikt się nie zgłosił. Mamy na obecną chwilę – 4 przygotowanych 
katechistów – ale potrzeba jeszcze 20, którzy włączą się w pomoc kapłanom. 
Więc proszę o odwagę i zgłoszenie się – jest w naszej wspólnocie bardzo 
wiele osób, które mogłyby pełnić tę posługę! 

Ten rok (2016), był szczególnym czasem dla Kościoła; z woli Ojca św. 
Franciszka; Nadzwyczajnym Rokiem Miłosierdzia. Mieliśmy nasz kościół 
jubileuszowy, cieszyliśmy się przywilejem Drzwi Świętych. Przeżywaliśmy 
1050 rocznicą Chrztu Polski. Uczestniczyliśmy w głównych obchodach na 
stadionie Inei. Gościliśmy młodzież na Światowych Dniach Młodzieży. Przybył 
do nas Ojciec św. Franciszek. Młodziez nasza uczestniczyła w ŚDM                
w Krakowie, byliśmy z delegacją parafii na Jasnej Górze. Przeżywaliśmy 
Rekolekcje Wielkopostne które głosił nam ks.prob.Jacek Rogalski z parafii 
błogosławionej Piątki z Dębca. Odbyły się rekolekcje szkolne dla szkoły 
podstawowej i Gimnazjum. W tym miejscu serdeczne dzięki składam 
wszystkim katechetom zaangażowanym w naukę i wychowanie dzieci             
i młodzieży.
Odbyły się drugie w historii parafii - Misje Parafialne głoszone przez Pallotyna 
ks. Piotra Perszewskiego. Odpustowi parafialnemu przewodniczył nasz były 
wikariusz Paweł Froelich. Zaś dzień; 25 września 2016r., przeszedł do historii 
jako chrzest naszego kościoła. JE Ks. Arcybiskup Metropolita Poznański 
Stanisław Gądecki; dokonał uroczystego poświęcenia naszego kościoła, który 
z takim zaangażowaniem parafian wykańczamy! Uroczystość jak choćby 
wczoraj słyszałem na kolędzie była przygtowana perfekcyjnie i jeśli chodzi       



o liturgię i przyjęcie przed kościołem. I tak rzeczywiście było! Wszyskim, 
którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w to wielkie nasze święto – Bóg 
zapłać. 
 Parafia nasza liczyła w roku 2016 – około 5090 osób. W niedzielnej 
Mszy św. uczestniczy 1829 wiernych, to jest wzrost o 170 osób. Do komunii 
św. przystąpiły 779 osoby. To jest wzrost o ponad 100 osób. Oby Eucharystia 
niedzielna “serce wspólnoty” - przyciągała nas wszystkich.                                
W całym roku udzieliliśmy; 68.800. w roku 2015 - 66.500  komunii św.
Pożegnaliśmy w naszej wspólnocie  22 parafian (w 2015r.- 11)
Natomiast chrzest św. przyjęło 59 dzieci (2015r. - 53)
Sakrament małżeństwa przyjęły 8 par (2015r. - 4)
Do I-komunii św. przystąpiło 96 dzieci  (2015r. - 111)
Sakrament Bierzmowania – przyjęło 35  młodych ludzi. (2015r.- 40)              
       Był to trzeci rok gorliwej duszpasterskiej posługi w naszej parafii; 
wikariusza, ks.Tomasza Matuszaka, któremu za służbę i posługę młodzieży, 
Domowemu Kościołowi, chorym jestem wdzięczny! Dzielnie wspomaga nas; 
ks.Stanisław. Na miejsce ks. Ireneusza trafił do nas Salezjanin; ks. Arnold 
Zimiński, którego pomoc w konfesjonale i kapłańska służba a także pomoc 
psychologiczna, której już udziela parafianom są ze wszech miar cenne.

Sakramentalna posługa.  Z komunią św. prócz pierwszej soboty, kiedy my 
kapłani odwiedzamy chorych; idą w niedziele nadzwyczajni szafarze komunii 
św. których mamy siedmiu. Okazja do spowiedzi św. jest codziennie pół 
godziny przed Mszami św., także staramy się jeśli to mozliwe spowiadać       
w niedziele. Swój dyżur ma Ojciec Dariusz w miejsce ojcaMariana(zwykle 
drugi wtorek miesiąca)  Ma swoich stałych penitentów. Przygotowanie do 
sakramentu chrztu św.; prócz spotkań z kapłanem odbywa się spotkanie 
rodziców z katechistami. Mamy ich  czworo! Do sakramentu bierzmowania 
przygotowuje się młodzież gimnazjum. W tym roku w nieco zmieninej formie 
spotykając się w małych grupach. Z rozmów kolędowych wydaje się to 
owocniejszą formą. Dzieki składam zaangażowanym w to dzieło animatorom 
Działa poradnia małżeńska oraz dla narzeczonych. Kontynuowana jest 
pomoc prawna.
Wśród grup duszpasterskich działają, modlą się i formują;
Żywy Różaniec dorosłych oraz grupa rodziców modląca się za swoje dzieci.
Rada duszpasterska i ekonomiczna. Grupa modlitewno-biblijna,Grupa 
modlitwy św. Ojca Pio, Krąg biblijny z ks. prof. Januszem. Wspólnota 
małżeństw – Domowego Kościoła, (liczy 7 kręgów) Cieszymy się z gorliwych; 
ministrantów, na nowych kandydatów czekamy. Działa nasz Chór Rotondo. 
Schola dziecięca "Piosenki" i schola liturgiczna "Familia" Raduję się z posługi 
p.Krzysztofa i jego zaagażowania, także w szkolnym "Caritas".  Parafialny 
zespół Caritas przedstawił nam już sprawozdanie za kolejny rok pracy. Niech 
rozwija się nadal pomagając potrzebującym. Przy tej okazji warto wspomnieć, 
że w ciągu roku było u nas kilku misjonarzy, których wspieraliśmy, wiele akcji 
związanych z pomocą w kataklizmach a także Caritas, czy choćby parafii św. 



Moniki. Trudno wyliczać, ale to ogromne serce i wyczulenie na różne naszych 
parafian jest wielkie!
Rozwija się duszpasterstwo młodzieży, pod przewodnictwem ks.Tomasza  
Wszystkie grupy duszpasterskie są wypisane w gablocie ogłoszeń, pragną 
się rozwijać, czekają na nowych członków, uczestników spotkań, są tam też 
podane terminy spotkań oraz kontakt do osób je prowadzących i 
animujących. W Planie duszpasterskim na stronie internetowej parafii można 
także się z tym zapoznać. Wysyłam prócz tego ogłoszenia parafialne do 
ponad 1300 parafian drogą meilową. To się sprawdza jak słyszę i jest taka 
możliwość by dołączyć do tego udogodnienia. Proszę tylko nowych parafian, 
by taką prośbę przesłali na nasz adres; o.pio@archpoznan.pl 
Funkcjonowanie parafii nie byłoby możliwe bez ludzi którzy niemal codziennie 
jej służą. Myślę tu o Panu organiście i kościelnym; Pani prawnik, Pani  
pomagającej w biurze. Paniom dbającym  o wystrój kościoła, porządek i 
kwiaty. Bardzo wielu z Was poświęca swój czas dla parafii, wiele inicjatyw nie 
udałoby się bez waszej pomocy i gorliwej służby dla tej wspólnoty. Jeden 
tylko przykład – Roraty i śniadania dla dzieci, kawa; nie miały by miejsca  bez 
zaangażowania niemal 20 osób; w tą tylko inicjatywę! 
Z duszpastersko-kulturalnych działań, warto przypomnieć, że działa pod 
kościołem sala do tenisa stołowego. Wynajmujemy dla dorosłych i młodzieży 
salę w naszej szkole. W domu parafialnym; odbyły się letnie i zimowe 
półkolonie dla dzieci. Wiele imprez z Sylwestrem, zabawą karnawałową  
młodzieży, rodzinnymi uroczystościami udało się nam gościć. Otworzyliśmy 
parafialną kawiarenkę; “Cafe Pio”, choć muszę przyznać, że mimo tego,          
iż dopłacaliśmy do jej funkcjonowania nie udało się zachować jej otwartej        
na każdą niedzielę. Jest do dyspozycji parafian; ale zapewne będzie czynna   
z racji takich jak dziś uroczystości! Tegoroczne rekolekcje wielkopostne będą 
w niecodziennym terminie; bowiem rozpoczną się Niedzielą Palmową, tuż 
pzed świętami a poświęcone będą Objawieniom Fatimskim, których setną 
rocznicę w tym roku będziemy obchodzić.

   SPRAWOZDANIE MATERIALNO - FINANSOWE  
Z materialnych zamierzeń udało się nam; ukończyć i włączyć illuminację 
zewnetrzną kościoła. Położona została posadzka w kościele. Przybyły meble 
w prezbiterium, kilka szaf w zakrystii i domu parafilanym. Zawisł dzwon; “św. 
Jan Paweł II”, przybyły zegary. Zamontowaliśmy 8 witraży przedstawiających 
życie św. Ojca Pio, toczyły się prace ogrodnicze, przybyły obrazy świętych, 
puszki i kielich do nowego tabernakulum, żłóbek oraz ściana ołtarzowa z 
wystrojem z onyxu. Czekamy na płaskorzeźbę św. Ojca Pio. Swoje miejsce 
ma znaleźć wieczna lampka i relikwie naszego patrona.W dużej sali domu 
parafialnego poświęcona została mozaika św. Ojca Pio. Kontynujemy budowę 
organów to dzieło bedzie w tym roku na pierwszym miejscu. 
W tym roku chcemy też postawić kapliczkę z figurą MB Fatimskiej i poświecić 
ją 13 maja w stulecie I – objawienia.           
                  



 Zaczynając od wydatków.
Już na poczatku roku udało się nam spłacić zadłużenie, które w kwocie 
55.700zł., przeszło na 2016r. Szczególnie za płyty marmurowe do kościoła      
i kostkę brukową z robocizną oraz organy.
1. Na utrzymanie kościoła i funkcjonowanie parafii; prąd, wodę,ogrzewanie, 
podatki, ubezpieczenia, artykuły biurowe, druki, kwiaty, wydaliśmy; 81.400zł.   
Wypłaty p.kościelnemu, organiście, dyrygentce chóru, gospodarzowi terenu, 
sprzątającej kościół, pani w biurze; 86.000zł.
 2.Utrzymanie domu parafialnego; probostwa i wikariatu; 26.200zł.
 3. Meble w prezbiterium i domu parafialnym; balaski 18.300zł.                          
4. Oświetlenie zewnętrzne kościoła; lampy, reflektory, elektrycy – 16.000zł.
5. Prace ogrodnicze, nasadzenia, ziema, kamień  28.000zł.
6.  8 Witraży związanych ze św. Ojcem Pio – 81.600zł.
7. Mozaika św. Ojca Pio w domu parafialnym, reszta za wyposażenie 

audiowizualne sali 44.000zł.
8. Płyty marmurowe na posadzkę kościoła i ich położenie; 95.000zł. 
9. Na budowę organów wpłaciliśmy- 123.000zł.
10. Za dzwon oraz zegary na wieży ich sterowanie; 87.000zł.
11. Obrazy świętych, puszki i kielich, trybularz, mała monstrancja 25.500zł      
12. Projekt, wykonanie podkonstrukcji, płyty z onyxu, robocizna, 

podświetlenie, tabernakulum, odlewy – 210.000zł.
13. żłóbek; 21.000zł. Maszyna do konserwacji podłogi;10.800zł.
14. Uroczystość poświęcenia kościoła; orkiestra, telebim i kamery, znaczki,     
foldery, filmy, stoiska z lodami, ciepłym posiłkiem, germażerka – 29.350zł. 
Przy okazji gorąco polecam film z tej uroczystości (jest w sklepiku) – niech 
będzie pamiatką  w naszych domach dla pokoleń a dla nas cegiełką na 
dalsze prace.                                                      

Ogólna suma poniesionych kosztów w 2016r. To 1.038.850zł.                          
2015r. Było to 655.400zł. W  2014r., dla porównania 512.480 zł. 
Tyle wydaliśmy w tym roku na wykończenie, wyposażenie, ubogacenie 
kościoła, otoczenia, domu parafialnego, oraz funkcjonowania parafii                 
i kościoła. Jak widać to był niesłychanie bogaty rok w wydarzenia                     
i inwestycje! Na bardzo wiele przedsięwzięć, znaleźli się ofiarodawcy, rodziny, 
które chcą pozostawić w naszej świątyni swój ślad. Bóg Wam zapłać za tą 
troskę i serce o dobro, piękno naszej świątyni i parafii.                     

Nasze przychody:
W tym roku ze składek w kościele; zebraliśmy kwotę 275.700 zł.                      
Z daniny diecezjalnej przeznaczonej na naszą parafię zebraliśmy 32.600 zł.    
Na nasze konto parafialne wpłacają regularnie, bądź wpłaciły jednorazowo 93 
osoby bądź rodziny. Ogólna kwota tych wpłat na konto to: 517.545 zł.              
Są też tutaj wpłaty fundatorów witraży,organów, ołtarza i inne wpłaty 
przekazane mi osobiście! 
Byłem w tym roku z kazaniami w Nowych Skalmierzycach, Przeźmierowie       



i Przemęcie – zebraliśmy tam; 12.660zł.
Z Zabawy karnawłowej, dzierżawy parkingu i anten, sprzedaży chryzantem 
moich rodziców, sklepiku, ofiary rodziców dzieci komunijnych i innych 
inicjatyw np. naszych cegiełek – 78.400zł. Parafia MB Pocieszenia z racji 
poświęcenia kościoła przekazała nam na organy 10.000zł.
Z kolędy zebraliśmy na wykończenie kościoła 33.400zł.                                     

Tak więc zebraliśmy 960.305zł.                                                  
Po podsumowaniu weszliśmy w rok 2017 z długiem 78.545zł. Są to jeszcze 
spłaty za witraże, oświetlenie zewnetrzne, materiały elektryczne. Oraz za 
nieskończoną jeszcze ścianę ołtarzową.                                                            

Należałoby wspomnieć także o tym że nie zalegamy ze 
składkami na rzecz Archidiecezji, Misji, ŚDM, Kul, i innych. To jest piękne 
świadectwo Waszej troski o parafię, wykończenie naszego kościoła, ale          
i Kościół w Polsce i na świecie!                                                                           
Całe sprawozdanie zostanie umieszczone na naszej stronie internetowej         
w Aktualnościch!

Był to rok szczególny – jak często tu już powtarzałem! Oddaliśmy Panu Bogu 
na wyłączną Jego własność nasz kościół. Dobrze czujemy się w naszej 
świątyni, i jesteśmy z niej dumni. Cieszą słowa wręcz zachwytu ludzi, którzy 
odwiedzają nasz Dom Boży. Niech Dobry Bóg nas nadal wspiera i błogosławi 
na wszystko co nas czeka w kolejnym Anno Domini 2017
 Amen!  Ks. proboszcz Andrzej Herkt 


