
Komunikat Rady Duszpasterskiej

Parafii pw. św. Barbary w Grodzisku Dolnym

29 czerwca 2022r. 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.

Podsumowanie prac z ostatniego okresu:

 Farmy fotowoltaiczne z lat ubiegłych – Inwestycja nie jest zakończona. Z ramienia  Kurii
Metropolitalnej w Przemyślu ustanowiony został prokurent spółek parafialnych, który czyni starania,
aby rozliczyć projekty oraz włączyć farmy do sieci. Powinno to nastąpić w najbliższym czasie. 

 Termomodernizacja Centrum Kultury i kościoła  – Na ten cel w roku 2013 parafia zaciągnęła
kredyt w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie na kwotę 622.000 zł.
Pozostały jeszcze do spłaty cztery raty kwartalne, co wraz z odsetkami stanowi kwotę ok. 46.000 zł.

 Parafialna farma fotowoltaiczna – Wniosek dotyczący przebudowy stodoły, dalszej
termomodernizacji kościoła oraz farmy prosumenckiej o mocy 39kW, złożony do Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, jest nadal w trakcie
procedowania. 

Z uwagi na drastyczny wzrost cen energii elektrycznej podjęto decyzję o budowie tejże farmy, nie
czekając na decyzję NFOŚiGW. Została ona uruchomiona pod koniec marca, a produkowany prąd
zasila obiekty parafialne. To działanie konieczne, aby zmniejszyć koszty energii. Koszt farmy to ok.
150 tys. zł. Jeżeli projekt zostanie pozytywnie rozstrzygnięty, to jej finansowanie będzie częściowo
rozliczone z projektu.  

 Grota – Firma Kwiaton z Boguchwały wykonała 6 - metrowy krzyż, a pod nim figury św. Jana Pawła
II i bł. kardynała St. Wyszyńskiego oraz figurę MB Fatimskiej. Koszt 33 tys. zł. Prace fundamentowe
wykonała nieodpłatnie firma SUDR z Grodziska Dolnego. Wokół krzyża i figur położono granitową
płytę. Koszt – 6.000 zł, z czego połowę sfinansował Wykonawca -  firma kamieniarska Last Bet
z Laszczyn. Rośliny przekazała i nasadzeń wokół krzyża dokonała firma Dąbek z Giedlarowej, zaś
prace elektryczne ( odgromienie, podświetlenie) wykonał nieodpłatnie Jan Majkut
z Gr.Górnego. Piwnica, w której będzie umiejscowiona tężnia solankowa, a nad nią Grota Matki
Bożej z Lourdes została odkopana, zaizolowana i docieplona. Wykonano nowe schody w środku
i na zewnątrz.  Koszt materiałów 6.957 tys. zł.

 Ogrzewanie kościoła – wykonano przyłącz gazowy oraz zainstalowano dwa piece CO. Koszt
inwestycji – 50.000 zł. Z uwagi na drastyczny wzrost cen gazu zmniejszona została w lutym 2022
temperatura w kościele z 12 do 8 stopni Celsjusza. Na ogrzewanie kościoła za sezon 2021/2022
złożono na tacę około 10.000 zł. Fakturę za miesiąc styczeń zapłaciliśmy w kwocie14.500 zł. 

 Uzupełnienie ogrodzenia – uzupełniono brakujące fragmenty ogrodzenia działek parafialnych
i ogrodzono nową farmę fotowoltaiczną. Koszt materiałów i robocizny  16.139 zł. Firma Stanisława
Bechty udzieliła parafii rabatu na materiały w kwocie 5.000 zł.

 Okablowanie i monitoring – dla ochrony przed dewastacją połączono siecią oraz zamontowano
kamery w celu monitorowania obiektów parafialnych oraz farmy fotowoltaicznej za kwotę 10.000 zł.
Pozostałe 9.000 zł pokrył Darczyńca.

 Scalenie – parafia zapłaciła 100 tys. zł. za nowe grunty uzyskane przy scaleniu działek
parafialnych w Grodzisku Dolnym.

 Tablica na cmentarzu – przed 1. listopada 2021 roku zamontowano i poświęcono tablicę
przypominająca o 53 Grodziszczanach zamordowanych na Kresach Wschodnich (miejsca kaźni:
Pyszówka, Basznia Dolna, Basznia Górna oraz Podlesie).

 Kaplica – wykonano przyłącz kanalizacyjny do kaplicy pogrzebowej dzięki wsparciu Urzędu Gminy
w Grodzisku Dolnym 

 Plebania – z uwagi na wzrost cen gazu zainstalowano do ogrzewania plebanii piec węglowy.
Drugą część zimy ogrzewano plebanię węglem i drewnem. 



 Las parafialny – strażacy z OSP Grodzisko Dolne i Górne przeprowadzili pielęgnację lasu
parafialnego. Pozyskane drzewo pozwoli na wykonanie wiaty za stodołą jako magazynu, a  także
miejsca dla materiału opałowego na kolejną zimę.

 Cmentarz – przygotowano kilka miejsc na pochówki w nowej części cmentarza. Potrzeba w tym
miejscu wykonać chodnik ( obok krzyża).

Planowane prace:

 Grota – Planuje się wykonanie prac w piwnicy polegających na adaptacji wnętrza
i zamontowaniu tężni solankowej

 Kaplica pogrzebowa – Po 9 latach użytkowania planowany jest okresowy remont (odmalowanie
ścian w środku, remont katafalku i chłodni). 

 Ogrzewanie kościoła – Jeżeli warunki techniczne pozwolą na przeróbkę pompy ciepła na
zasilanie elektryczne (z prądu uzyskiwanego z farmy) będzie stanowić ona alternatywne źródło
ogrzewania. Drugą pompę (z piwnicy, w której będzie grota) planuje się sprzedać.

  Na koncie parafialnym zgromadzone są środki w kwocie  25.882 zł. Bieżące faktury do
zapłaty to kwota ponad 28.000 zł. Oraz 150.000 zł za farmę wykonaną na wiosnę. Członkowie
Rady Parafialnej przeprowadzą zbiórkę na powyższe cele po domach w lipcu 2022 r.

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

 I niech tak zostanie!

Uroczystości odpustowe i bierzmowanie poprzedzą rekolekcje parafialne wg następującego programu:

Sobota 23. lipca

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

Niedziela 24.lipca

7.00 Msza św. z nauką ogólną

9.00 Msza św. z nauką ogólną, a po niej nauka stanowa dla pań

11.00 Msza św. z nauką ogólną, a po niej nauka stanowa dla panów 

17.00 Msza św.z nauką ogólną

Poniedziałek 25.lipca

9.00 Msza św. dla chorych, starszych i samotnych. Po Mszy św. odwiedziny chorych pozostających
w domach

18.00 Msza św. z nauką ogólną

Wtorek 26.lipca

7.00  Msza św. z kazaniem odpustowym

9.00 Msza św. połączona z sakramentem bierzmowania, którego udzieli ks. bp Krzysztof Chudzio. Po
Mszy św. poświęcenie krzyża i figur największych z Polaków

11.00 Suma odpustowa i jubileuszowa

17.00 Msza św. z kazaniem odpustowym, a po niej kolejna edycja „Wieczorów ze św. Anną”. 

O dalszych planach, postępach prac oraz potrzebach będziemy informować

Grodzisko Dolne, lipiec 2022

Ks. Proboszcz i Rada Duszpasterska


