
Komunikat Rady Duszpasterskiej

Parafii pw. św. Barbary w Grodzisku Dolnym

Rada Duszpasterska na spotkaniu w dniu 3 sierpnia 2020 r. zapoznała się
z funkcjonowaniem parafii oraz z przebiegiem bieżących prac w obiektach
parafialnych. Przyjęła także harmonogram zadań na najbliższy okres.

Podsumowanie prac z ostatniego okresu:

 Spłacono zadłużenie w kwocie 100 tys. zł. za wykonanie chodnika
procesyjnego wokół kościoła w  roku 2018.

 Cmentarz parafialny –  położono krawężniki i wykonano podbudowę pod
nawierzchnię asfaltową dróg. Zapłacono wykonawcy – SUDR w Grodzisku
Dolnym - 35 tys. zł. jako zaliczkę za wykonane prace i materiały.

 Przebudowa stodoły, dalsza termomodernizacja kościoła oraz fotowoltaika
– wniosek złożony do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie jest w trakcie procedowania. 

 Relikwiarz – zebrano kwotę 30.630 zł. 

o Przewidywany koszt relikwiarza to kwota ok. 10 tys. zł. - termin wykonania
wrzesień 2020

o Z zebranych na ten cel środków planuje się także odnowienie naczyń
liturgicznych  - koszt ok. 5 tys. zł

o Pozostałą kwotę przeznaczy się na zapłatę za nawierzchnię asfaltową na
drogach cmentarnych

 Farma fotowoltaiczna – zamontowano pierwszą  farmę, druga jest w trakcie
montażu. Spółkę zarządzającą farmą  czeka teraz rozliczenie inwestycji (odbiór,
zapłata oraz uzyskanie dotacji). Następnym krokiem będzie włączenie do sieci.
Na chwilę obecną farma nie przynosi żadnego dochodu.

 Zieleń wokół kościoła – zaangażowaniem nieodpłatnym firmy prywatnej jest
odnawiana zieleń na terenie wokół kościoła i plebanii.

 Oczko wodne k. plebanii - pracą własną księży oraz wolontariuszy, przy
zaangażowaniu sponsorów, przeprowadzono kompleksową modernizację oczka
wodnego.

 Sad parafialny, warzywniak, zielnik – przy nieodpłatnej pomocy firm z zewnątrz
dokonano założenia sadu,  warzywniaka z tunelem foliowym oraz zielnika.

 Świetlica socjoterapeutyczna – zakończyły się zajęcia w świetlicy
socjoterapeutycznej w Parafialnym Centrum Kultury. Rozpoczęto starania
o przedłużenie jej działalności na kolejne lata z projektu prowadzonego przez
Caritas Archidiecezji Przemyskiej. Przez najbliższe dwa lata świetlica działać
będzie na zasadach wolontariatu.

Planowane prace:

 Nawierzchnia dróg cmentarnych – dokończenie rozpoczętych w tym roku prac
to koszt ok. 65 tys. zł.



 Grota Matki Bożej – w kolejnym roku, po dokonaniu stosownych uzgodnień –
planuje się wykonanie groty w skarpie pomiędzy stodołą a spichlerzem. Będzie to
parafialne miejsce kultu Matki Bożej.

 Zagospodarowania parteru i piwnic Punktu Katechetycznego – zakończyła
się umowa z Gminą Grodzisko Dolne na użyczenie tej części obiektu. Wymagane
jest znalezienie najemcy budynku oraz remont pod nowe jego przeznaczenie. 

 Biblioteka parafialna – potrzeba urządzenia księgozbioru parafialnego (który
kiedyś był użytkowany przez bibliotekę publiczną) w pomieszczeniu Parafialnego
Centrum Kultury i udostępnienia go Parafianom. Poszukiwani są Wolontariusze
do prowadzenia tej biblioteki.

 Rekultywacja terenu po wycince drzew obok cmentarza – usunięcie pni oraz
wyrównanie terenu.

Funkcjonowanie parafii

 Rada zapoznała się z pracą Kościelnego i Organisty. To szczególna posługa dla
całej wspólnoty parafialnej, a forma jej rekompensaty, stosowana do tej pory,
zostaje utrzymana. Rada pozytywnie zaopiniowała przedłużenie umowy
z dotychczasowym Kościelnym oraz Organistą na pracę i wynajmowane
mieszkanie.

 Chrzty w formie uroczystej – na Mszach św. – odbywać się będą w drugą
niedzielę miesiąca oraz w drugi dzień Wielkanocy i Bożego Narodzenia.
W pozostałych przypadkach – w tygodniu -  chrzest będzie po Mszy św.

 Zachęcamy do włączania się w prace grup parafialnych i modlitewnych.
To szczególna odpowiedzialność za Kościół i wyjątkowa okazja do własnej
formacji.

 Zachęcamy do włączania się w posługę lektorską, szczególnie starszą młodzież
i osoby dorosłe.

Począwszy od marca tego roku żyjemy w zagrożeniu epidemii Covid-19. Przeżyliśmy
doświadczenie nieobecności na Mszach św., szczególnie dotkliwe w okresie
Wielkanocy. W trosce o zdrowie własne oraz parafian apelujemy o stosowanie
się do zaleceń władz cywilnych i zakrywanie ust i nosa w kościele.

Aby dokończyć prace na cmentarzu potrzebne są nam dodatkowe środki. Z uwagi na
stan epidemii nie będzie zbiórki po domach. Nadal będziemy prowadzić
comiesięczną składkę celową w kościele.

Ze względu na panującą epidemię zmieniamy formę zbiórki celowej. Członkowie
Rady Parafialnej przeprowadzą zbiórkę na dokończenie prac na cmentarzu.  Przy
wyjściu z  kościoła, w pierwszą i drugą niedzielę września, po  każdej Mszy św.
można będzie złożyć ofiarę.

Tak jak dotąd nie wyznaczamy kwoty – każdy przekaże tyle, na ile go stać.

I niech tak zostanie!

O dalszych planach, postępach prac oraz potrzebach będziemy informować 

Grodzisko Dolne, sierpień 2020

Ks. Proboszcz i Rada Duszpasterska


