
Komunikat Rady Duszpasterskiej

Parafii pw. św. Barbary w Grodzisku Dolnym

5. lipca 2021r. odbyło się spotkanie, podczas którego Parafialna Rada Duszpasterska  zapoznała się
z funkcjonowaniem parafii oraz z przebiegiem bieżących prac w obiektach parafialnych. Przyjęła
także harmonogram zadań na najbliższy okres.

Wprowadzenie Relikwii św. Barbary

Został wykonany relikwiarz, który ma kształt krzyża umocowanego na postumencie w kształcie
wieży. Całość jest pozłacana. Relikwie zostały umieszczone w centrum krzyża, a na jego ramionach
po obu stronach ulokowano wizerunki dziewięciu najważniejszych świętych. Wykonanie relikwiarza
kosztowało 17, 5 tys. zł.

Relikwie zostaną wprowadzone do parafii w formie procesyjnej. Powitanie nastąpi w Miasteczku,
obok pomnika, w poniedziałek 26. lipca. O godz. 10.30 wyruszy z kościoła uroczysta procesja. Do
parafii przybędzie przedstawiciel biskupa belgijskiego z dokumentem potwierdzającym
autentyczność Relikwii. Uroczystości przewodniczył będzie ks. biskup Stanisław Jamrozek.

Pełny program uroczystości 23 – 26 lipca 2021

Rekolekcje parafialne stanowiące kontynuację naszego przygotowania duchowego.

Piątek 23.lipca 

18.00 – Msza św. z nauką ogólną.

Sobota 24. lipca 

9.00– Msza św. z kazaniem dla chorych, starszych i samotnych. Po Mszy św. odwiedziny chorych
w ich domach.

18.00 – Msza św. z nauką ogólną. Po Mszy św. spotkanie z młodzieżą i kandydatami do
bierzmowania.

Niedziela 25. lipca

7.00, 9.00,11.00 i 17.00 – Msze św. z nauką ogólną. Po Mszy św. o godz. 9.00 nauka stanowa dla
kobiet, a po sumie dla mężczyzn. Po Mszy św. o godz 17.00 prezentacja Całunu Turyńskiego
i wykład na Jego temat.

Poniedziałek 26. lipca – dzień odpustu

7.00 i 9.00 – Msze św. z kazaniem odpustowym.

10.30 – procesyjne wyjście do Miasteczka, oczekiwanie i wprowadzenie Relikwii do kościoła oraz ich
przywitanie. Uroczysta suma odpustowa.

17.00 – Msza św. z kazaniem odpustowym i błogosławieństwo na zakończenie rekolekcji.

18.00 – Koncert organowy.

25. i 26. lipca w spichlerzu zostanie wystawiona jedna z dwu najwierniejszych w Polsce kopii Całunu
Turyńskiego.

Na stałe Relikwie zostaną umiejscowione w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej na przeszklonym
postumencie. Planuje się, po uzgodnieniu z Kurią Metropolitalną, wprowadzenie stałego
nabożeństwa w parafii do świętych z GRODZISKIEGO RELIKWIARZA. 

Po ponad  600 latach funkcjonowania parafii, w której kolejne pokolenia otrzymywały łaski przez
wstawiennictwo naszej Patronki, otrzymamy Jej Relikwie. Będzie to wydarzenie epokowe.
Przygotujmy się na nie przede wszystkim w wymiarze duchowym, byśmy Ją przywitali i przyjęli



z czystym sercem. Prosimy o świąteczny wystrój trasy procesji oraz udekorowanie głównych dróg
i wszystkich domów w parafii. Nawet jeśli nie będziemy uczestniczyć w sumie odpustowej, przyjdźmy
wszyscy do Miasteczka, by powitać naszą szczególną Orędowniczkę. Niech przywita ją cała gmina,
wioska i parafia. Zaprośmy wszystkich!

Podsumowanie prac z ostatniego okresu:

 Farma fotowoltaiczna – zamontowano dwie farmy, natomiast trzecia jest w trakcie przygotowań
do instalacji. Farmy nie są jeszcze włączone do sieci i nie przynoszą dochodu.

 Przebudowa stodoły, dalsza termomodernizacja kościoła oraz fotowoltaika – wniosek
złożony do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie jest
w trakcie procedowania. Niedługo powinno zostać wydane pozwolenie na budowę. Do
rozliczenia pozostaje jeszcze profesjonalna dokumentacja techniczna wykonana przez firmę
Speed Project pana Jakuba Szostaka z Leżajska.

 Planowane prace:

 Grota – dokonano uzgodnień z konserwatorem zabytków w Rzeszowie. Mając na uwadze
przewidywane koszty przedsięwzięcia, planuje się wykonanie i posadowienie  krzyża, a pod nim
układu zakupionych brył skalnych, na których umiejscowiona zostanie figura Matki Bożej. Grota
solna powinna powstać w drugim etapie inwestycji. Szacowany koszt pierwszego etapu - 50 tys.
zł.

 Ogrzewanie kościoła - ze względu na zużycie techniczne pompy ciepła znajdującej się obok
kościoła, planuje się jej demontaż. Kościół byłby ogrzewany piecem gazowym, zainstalowanym
w kotłowni. Prace w kotłowni powinny zostać wykonane przed sezonem grzewczym. Szacowany
koszt  to około 25 tys. zł.

 Droga na cmentarz – dla poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego konduktów pogrzebowych
konieczne jest wykonanie drogi równoległej z placu kościelnego do drogi na cmentarz (wzdłuż
drogi powiatowej). W tym celu zostaną podjęte rozmowy z zarządcą drogi (powiat) i właścicielem
gruntu ( gmina).

 Kaplica – planuje się wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do kaplicy pogrzebowej oraz jej
okresowy remont (odmalowanie ścian w środku, remont katafalku i chłodni). Szacowany koszt
remontu – 10 tys. zł

 Scalenie –  parafia uzyska dwie niepodzielone nieruchomości o łącznej powierzchni 22
ha(obecne grunty oraz uzyskane w wyniku scalenia). Koszt wykupu nowych gruntów  wyniesie
100 tys. zł.

 Tablica na cmentarzu – obok krzyża upamiętniającego tych, którzy zginęli za Ojczyznę,
zostanie zamontowana tablica przypominająca o Grodziszczanach zamordowanych na Kresach
Wschodnich  ( miejsca kaźni: Pyszówka, Basznia Dolna, Basznia Górna oraz Podlesie) .

Funkcjonowanie parafii

 Rada zapoznała się z pracą kościelnego i organisty. Ustalono kwotę  250 zł – wypłacaną obu
panom za ich posługę podczas  pogrzebów i ślubów. 

 Rada zapoznała się ze stanem finansów. Na koncie parafialnym znajduje się kwota 125 tys.zł.
Na zrealizowanie zaplanowanych powyżej prac i inwestycji brakuje około 60 tys. zł.

Członkowie Rady Parafialnej  przeprowadzą zbiórkę  na powyższe inwestycje   po Mszach św.
18. lipca 2021 r. Ofiary prosimy składać w podpisanych kopertach.

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, lipiec 2021

Ks. Proboszcz i Rada Duszpasterska


