Raport z Budowy Kościoła z roku 2000
Drodzy Parafianie! Szanowni Państwo.
W 2000 Roku Świętym – Jubileuszowym, w Milenijnym Roku Diecezji
Krakowskiej mała cząstka Kościoła powszechnego i partykularnego – nasza
Parafia N.N.M.P na osiedlu RŜąka w Krakowie, rozpoczęła budowę kościoła i
plebani wraz z zapleczem duszpasterskim.
Po złoŜeniu wszelkich dokumentów w krakowskiej architekturze, długo
czekaliśmy na pozwolenie na budowę. Decyzja została wydana dopiero
7.09.2000 roku. Po jej uprawomocnieniu krakowska firma budowlana
„STAAND”, która wygrała przetarg budowlany przystąpiła do pierwszych prac :
odwodnienie terenu i pierwsze wykopy. Koncepcja budowy – projekt kościoła i
plebani oraz naturalne połoŜenie terenu działki budowlanej (spadek terenu)
nakazywało rozpocząć prace od fundamentów plebani wraz z zapleczem
duszpasterskim. Po ich wybudowaniu rozpoczniemy prace przy fundamentach
Kościoła. Wraz z rozpoczęciem budowy Parafialny Klub Sportowy „Orlęta –
RŜąka” rozpoczął budowę osiedlowego boiska sportowego do piłki noŜnej.
Będzie ono stanowiło całość w kompleksie rekreacyjno – sportowym przed i
wokół kościoła. Zrobiono odwodnienie terenu boiska i część ziemi nawieziono
z terenu budowy kościoła. Prace będą dalej postępować i moŜe juŜ na jesień uda
się rozegrać pierwszy mecz na duŜym, dobrym boisku. Tu pragnę podziękować
ofiarodawcom i sponsorom boiska : Firmie „STAAND”, Firmie „HEBAN”,
Panu Tadeuszowi Woźniczce, Panu Andrzejowi Dobroszowi za ofiarowane na
ten cel pieniądze. Klub prosi równieŜ o pomoc w tym dziele, dla dobra osiedla.
Prace budowlane przy kościele wykonuje firma wspomagana udziałem
męŜczyzn z parafii (kilku przyjętych do firmy), inni pracują odpłatnie. Są i tacy
– 16 panów zapisanych w księdze pracy – którzy pracowali bezinteresownie
przy budowie – za staropolskie „Bóg zapłać”. Wielką pomocą przy budowie jest
udział fachowej kadry inŜynierów z naszej parafii, którzy swoje prace wykonali
i wykonują bezpłatnie. Wszystkie prace geodezyjne prowadzi Pan mgr Józef
Budzowski. Projekty wodno – kanalizacyjne wykonał Pan mgr inŜ. Marek
Bacewicz. Pan Andrzej Kucharski jest inspektorem nadzoru i inwestorem
zastępczym naszej budowy. Bóg im zapłać za juŜ wykonane prace. DuŜą
pomocą materialną i sprzętową (wózki, podnośniki) słuŜy Firma „Heban” z
ulicy Kosocickiej. Firma „Elektron” z Krakowa – Pan Dyrektor Andrzej
Miernik – ofiarowała stal za prawie 10 tys. Złotych. Firma „ANDRE” S. C.
ofiarowała wodę i napoje na czas trwania budowy. Z wydziału Budownictwa
Sakralnego Kurii Krakowskiej otrzymaliśmy 25 tys.złotych. Byłem równieŜ z
przedstawicielami naszej Parafialnej Rady Duszpasterskiej na zbiórce pieniędzy
w Parafiach Kosocicach i Frydrychowicach. Kierując prośbę do tych Parafii

zebraliśmy na budowę 4.140 złotych z Kosocic i 4.463 złote z Frydrychowic. Z
wigilijnych opłatków na cele budowy wpłynęło 6.279 złotych.
Ofiary na budowę kościoła składamy w kaŜdą trzecią niedzielę miesiąca.
Zachęcam teŜ do nabywania cegiełek w zakrystii, i rozprowadzania ich wśród
znajomych i bliskich. Wspólnie szukajmy ofiarodawców – dobrych ludzi,
gotowych nam pomóc.
Zwracam się zwłaszcza do tych którzy obiecali wesprzeć materialnie
kiedy rozpoczniemy juŜ budowę. Proszę o pomoc. Ci co mogą ofiarować więcej
niech to uczynią wpłacając wprost na konto budowy. Blankiety wpłat moŜna
pobrać pod chórem w kaplicy. Niech powoli rośnie to wspólne dzieło na chwałę
Boga i Maryi, Matki BoŜej. Niech będzie naszą chlubą i pomnikiem naszej
Ŝywej wiary i religijności. Proszę równieŜ o modlitwę w intencji tego dzieła.
Chorzy niech ofiarują swoją samotność i cierpienie. Wspólnie raz modlitwą,
pracą i ofiarą budujmy nasz kościół.
Za wszystkich ofiarodawców, dobrodziejów, inŜynierów i budowniczych
w kaŜdą trzecią środę miesiąca o godzinie 18.00 odprawiana jest Msza Święta, a
na Nowennie do Matki BoŜej polecamy Ich jej opiece.
Z szacunkiem i wdzięcznością:

Ks. Andrzej Pieróg – Proboszcz Parafii.

