
Komunikat Rady Duszpasterskiej
Parafii pw. św. Barbary w Grodzisku Dolnym

Na spotkaniu w dniu 23 października 2015 roku Rada Duszpasterska zapoznała 
się z przebiegiem bieżących prac w obiektach parafialnych. 

Rada podsumowała także swoją pięcioletnią kadencję. Podkreślono, że podjęcie w 
tym okresie tak szerokiego zakresu prac, aby maksymalnie wykorzystać możliwość ich 
finansowania ze środków zewnętrznych, było słuszne. Na 42 wnioski złożone do różnych 
instytucji  38 znalazło wsparcie.  Było to możliwe dzięki  olbrzymiemu zaangażowaniu 
całej  parafii  oraz  grona  osób  wspierających  nasze  działania.  Wkład  własny  parafian, 
składany  w  ostatnie  niedziele  miesiąca,  podczas  zbiórek  w  domach  czy  w  drodze 
indywidualnych wpłat, był także bardzo istotny. 

Wszystkim za  okazane  w tym okresie  wsparcie  i  modlitwy  w intencji  parafii 
składamy serdeczne Bóg zapłać !

Podsumowanie prac i realizacji poszczególnych zadań:

Przychody parafii w roku 2015r :

zbiórki i wpłaty indywidualne – 96.254 zł., zbiórki z ostatnich niedziel miesiąca – 81.312 
zł.,  wpłaty  Polonii  –  17.763  zł.,  BOŚ  –  25.253  zł.  (za  sprzedaż  świadectwa 
energetycznego),  zaliczka  od  Wojewódzkiego  Konserwatora  Zabytków  –  45.000  zł., 
refundacja Urzędu Marszałkowskiego - 47.886 zł, zbiórka na cmentarzu 2.106 zł.
W tym roku wpłyną jeszcze: 

dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – 50.000 zł,
dotacja od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – 45.000 zł
dotacja  z  Urzędu Gminy  Grodzisko  Dolne  w kwocie  57.285  zł  na  częściowe 
pokrycie spłaty pożyczki z projektu termomodernizacyjnego.

Wydatki:

Organy w kościele parafialnym – zakończono  prace  przy  przebudowie  chóru  i 
montażu organów. Zapłacono firmom kwotę 227.000 zł. Po ostatecznym odbiorze prac w 
miesiącu listopadzie pozostanie do zapłaty kwota 37.000 zł.
Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej:

działka pod kaplicę -  1.571 zł ( całość)
parking za kościołem – 1.947 zł ( rata roczna – jedna z dziesięciu). 

Pożyczka tytułem wkładu własnego do projektu termomodernizacyjnego – 
67.292. zł kapitał + 22.084 zł odsetki
Spichlerz + sufit w jadalni Parafialnego Centrum Kultury– 180.000 zł
Audyt energetyczny obiektów parafialnych – 12.000 zł.  Dzięki audytom parafia 
(jako  pierwsza  parafia  w  Polsce)  uzyskała  świadectwo  energetyczne,  które  zbyła  na 
giełdzie za kwotę 25.000 zł i uzyskała tym samym 13.000 zł dochodu netto.



Nagłośnienie i nowe mikrofony na chórze – 2.539 zł
Nowa konstrukcja i dekoracja Bożego Grobu – 5.500 zł.
Mechanizm dzwonu na kaplicy pogrzebowej – 3.000 zł
Renowacja bocznych drzwi kościoła od Grodziska Górnego – 2.000 zł.

Problemy do rozwiązania:

Cmentarz – Rada  z  uznaniem  oceniła  sposób  zarządzania  cmentarzem  przez  p.  W. 
Grzywnę.  Nadal  brak  jednak  rozwiązania  kompleksowego.  Cmentarz  nasz  wymaga 
dużych  nakładów  finansowych,  m.  in.  na  urządzenie  dróg  i  alejek,  oświetlenie, 
ogrodzenie i parking. Jest cmentarzem wyznaniowym. Na terenie gminy nie ma miejsca 
na pochówek osób, które nie są katolikami.
Parafialne Centrum Kultury –  obiekt  wymaga  na  chwilę  obecną  wyposażenia  w 
niezbędny sprzęt, potrzebne jest dalsze rozwijanie  działalności dla dobra ogółu parafian 
(pomoc najuboższym przez Caritas i Stowarzyszenie).

W dalszej perspektywie:
Wymiana kostki wokół kościoła
Poprawa elewacji kościoła ( malowanie)
Renowacja ogrodzenia i  zabytkowych kapliczek w ogrodzeniu

Prace planowane w przyszłym roku:

Parafialne Centrum Kultury -  w  dalszym  ciągu  należy  szukać  środków  na 
dokończenie prac konserwatorskich przy polichromii w jadalni (do dziś wykonano około 
70% prac restauratorskich)
Droga krzyżowa w kościele – stacje drogi krzyżowej wymagają odnowienia. Podjęte 
zostały działania w kierunku pozyskania sponsora.
Prezbiterium i stół ołtarzowy -  Rada Duszpasterska szczegółowo zapoznała się  ze 
wstępnymi  koncepcjami  ołtarza  autorstwa  artysty  -  rzeźbiarza  pana  Jana  Siuty  z 
Krakowa. Zaakceptowała propozycję ks. Proboszcza o podjęciu kompleksowych prac w 
tym kierunku. Będą one przebiegać wg następującego harmonogramu:
uzgodniona  zostanie  z  Kurią  Metropolitalną  w Przemyślu  koncepcja  wyglądu ołtarza 
(kamiennego stołu ofiarnego), chrzcielnicy, ambony, miejsca przewodniczenia oraz stalli 
w prezbiterium
4 grudnia 2015 roku ks.  abp Mieczysław Mokrzycki,  Metropolita Lwowski,  przekaże 
naszej  parafii  relikwie  św.  Jana  Pawła  II,  które  umiejscowione  w  relikwiarzu,  po 
wykonaniu ołtarza,  stanowić będą jego część.
elementy wyposażenia prezbiterium montowane będą  sukcesywnie w okresie do 2 lat. 
Całość prac szacuje się na kwotę ok. 200 tys. zł. 

Na cele powyższe dalej prowadzić będziemy zbiórki po domach i comiesięczną składkę 
celową w kościele.



Prosimy także o pomoc nasze firmy i  instytucje,  zwracamy się  z  prośbą  do rodaków 
rozproszonych po świecie:

Nie wyznaczamy kwoty – każdy przekaże tyle, na ile go stać.

Wiele  do  tej  pory  udało  się  zrobić  wspólnym  wysiłkiem.  Ufamy,  że  nasze  dalsze 
zaangażowanie,  a  także  modlitwa  w  intencji  powodzenia  tych  zamierzeń  przyniosą 
efekty.

O dalszych planach, postępach prac oraz potrzebach 
będziemy sukcesywnie informować
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