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

Rada Duszpasterska na spotkaniu 1 października 2018r. zapoznała się z przebiegiem
bieżących prac w obiektach parafialnych. Przyjęła także harmonogram zadań na najbliższy
okres.
Podsumowanie prac z ostatniego okresu:


Odnowienie ogrodzenia kościoła i nowy chodnik procesyjny - 21 września
zakończono inwestycję . Na podstawie umowy z Województwem Podkarpackim na jej
dofinansowanie Parafia otrzyma kwotę 400.000 zł jako refundację za poniesione koszty
po zapłaceniu faktury i dokonaniu wszelkich odbiorów. Wartość umowy na wykonane
prace projektowe wyniosła 665.770 zł. Wkład własny parafii – 265.770 zł . Stan konta
parafialnego: 132.605 zł



Poza realizowanym projektem wykonano szereg prac dodatkowych, które były
konsekwencją prac projektowych oraz tzw.logiki budowlanej. I tak: wykonano remont
schodów pomiędzy kościołem a plebanią, (dokładając nową kostkę i granitowe parapety,a
w najbliższym czasie pojawią się tam dwa nowe, nierdzewne pochwyty),wymieniono
instalację elektryczną łączącą dzwonnicę z kościołem i przebudowano instalację
zasilającą oświetlenie kościoła, pod chodnikiem procesyjnym wykonano kanały
techniczne, odnowiono trzy dzwony i wymieniono system ich sterowania, wywieziono
zniszczony trawnik z warstwą zalegającego gruzu, nawieziono 203 kubiki urodzajnej
ziemi, by przygotować 17 arów działki pod położenie nowego trawnika. Wykonano
nawodnienie terenu, by utrzymywać trawnik w należytym stanie technicznym, dokonano
odwodnienia całego ogrodzenia oraz zabezpieczenia agrowłókniną i ozdobnym
kamieniem, a także posadzono trawy ozdobne, położono trawę z rolki i przygotowano
fundamenty pod zamówione cztery nowe lampy wokół kościoła . W trakcie tych robót
wykonano wiele prac wkładem własnym parafian, pomocy firm z terenu parafii oraz firm
zewnętrznych. Dzięki tej pomocy udało się już zaoszczędzić kwotę kilkuset tysięcy
złotych. Rozliczenia z poszczególnymi wykonawcami jeszcze trwają.
Dziękujemy osobom i instytucjom, dzięki którym ten trudny projekt został doprowadzony
do finału. Zyskaliśmy piękne i trwałe otoczenie zabytkowego kościoła, który w całości jest
dumą i wizytówką naszej parafii.

Kończąc główny etap prac w kościele i wokół niego, warto je w kilku zdaniach podsumować.
Od sierpnia 2009 roku wykonano prace na łączną kwotę około 7,5 mln. zł., z czego ze
składek parafian 1 mln 850 tys. zł. Gdybyśmy wykonywali te prace z własnych środków to
zajęłoby to nam około 40-50 lat. Należy docenić fakt, że ks. Proboszcz posiada talenty
menadżerskie i potrafi skutecznie odnaleźć się w roli prowadzącego projekty, kierownika
budowy i inspektora nadzoru. To szczególna wartość dodana, będąca podstawą tak wielu
inwestycji , wykonanych na tak wysokim poziomie w ostatnich latach w naszej parafii.
Na podkreślenie zasługuje też fakt, że staraniem ks. Proboszcza w latach 2010-2011 została
przebudowana plebania za kwotę 720 tys. zł. Parafia dołożyła to tej inwestycji jedynie
117.000 zł. Pamiętajmy o sponsorach, darczyńcach i ludziach dobrej woli w modlitwach.
Należałoby także dodać, że przez te lata nie wyznaczaliśmy wysokości składanych ofiar na
cele remontowo-budowlane. Inaczej wygląda to w większości parafii naszej diecezji. Przy
znacznie mniejszych zakresach robót składki od rodziny oscylują miesięcznie wokół kwoty od
50 do 100 zł. My poprzez te lata zawsze informowaliśmy w komunikatach:
Nie wyznaczamy kwoty – każdy przekaże tyle, na ile go stać.
I niech tak zostanie!

Inne inicjatywy


Figura św. Krzysztofa – Figura została zamontowana, koszt całkowity to 3850 zł



Świetlica socjoterapeutyczna – w Parafialnym Centrum Kultury prowadzona jest
świetlica socjoterapeutyczna. Funkcjonuje ona w ramach statutowej działalności
Parafialnego Koła Caritas i jest finansowana z projektu prowadzonego przez Caritas
Archidiecezji Przemyskiej.
W zajęciach w ramach projektu uczestniczy grupa kilkudziesięciu dzieci z parafii.
Prowadzona jest także nieodpłatnie nauka języka angielskiego.

Planowane prace w tym roku:
1. Fotowoltaika – wszelkie procedury związane z naszym zadaniem zostały zakończone.
Projekt oczekuje na decyzje strategiczne na poziomie Zarządu Województwa
Podkarpackiego.
2. Prace wewnątrz kościoła


Prezbiterium – planowane jest zlecenie namalowania obrazów św. Jana Pawła II
oraz św. Siostry Faustyny. Poszukiwani są sponsorzy



Malowanie przedsionka – w najbliższym czasie firma odmaluje przedsionek
technologią sprawdzoną przy okazji konserwacji murów ogrodzenia

W roku przyszłym, po spłacie zobowiązań, rozpoczniemy prace na cmentarzu
parafialnym. Będą one prowadzone w zakresie takim, na jaki pozwolą gromadzone
fundusze.
Funkcjonowanie parafii
Parafia to wspólnota wiernych oraz organizm gospodarczy, tę wspólnotę obsługujący. Dla
prawidłowego funkcjonowania parafii potrzebny jest kościół parafialny, plebania jako miejsce
zamieszkania dla kapłanów, dom parafialny dla spotkań grup zorganizowanych oraz
cmentarz, wraz z zapleczem do godnego zorganizowania ostatniej posługi.
Parafia to kapłani, którzy dbają o naszą stronę duchową. Winniśmy być im stale wdzięczni za
ich codzienną posługę. Parafia to także osoby ją obsługujące: kościelny i organista. Nie
posiadają oni godnych uposażeń, które byłyby zapłatą za ich pracę. Tym bardziej bądźmy im
wdzięczni za to co czynią, służąc nam każdego dnia.
Należy także wspomnieć o osobach, które z poczucia odpowiedzialności za wspólnotę
znajdują czas na sprzątanie kościoła w wyznaczonym terminie, które pojawiają się na
zawołanie w okazjonalnych potrzebach.
Ważnym jest włączanie się w prace grup parafialnych i modlitewnych. To szczególna
odpowiedzialność za Kościół i wyjątkowa okazja do własnej formacji.
Ponawiamy apel o włączanie się w posługę lektorską. To zachęta do starszej młodzieży i
osób dorosłych.
Przeprowadzimy zbiórkę po domach, która będzie przeznaczona na spłatę zobowiązań po
przeprowadzonych w tym roku pracach. Będziemy także prowadzić comiesięczną składkę
celową w kościele. Prosimy także o pomoc nasze firmy i instytucje, zwracamy się z prośbą
do Rodaków rozproszonych po świecie.

O dalszych planach, postępach prac oraz potrzebach będziemy informować
Grodzisko Dolne, październik 2018
Proboszcz i Rada Duszpasterska

