Raport z Budowy Kościoła z roku 2001
Drodzy Parafianie!
Po zimowej przerwie, w połowie marca, rozpoczęliśmy pracę przy budowie
kościoła i plebanii. Trwa osuszanie terenu przygotowanego pod fundamenty
kościoła. Tzw. „suchy beton” – moŜna połoŜyć tylko na pewny grunt, osuszony
i utwardzony,
Na początku marca otrzymaliśmy darowiznę od krakowskiej cegielni Biegonice
– Zasławice 10.000 pustaków MAX – 25 000zł. Wcześniej dostaliśmy poprzez
Kurię Metropolitarną w Krakowie, od firmy Jopek darowiznę na 35,730 zł –
dachówkę, gonty, cegłę itd. NaleŜało więc przystąpić do budowy plebanii, mając
praktycznie materiał na jej realizację. Budowa trwa, co juŜ znacznie widać.
Plany są taki, aby w tym 2001 roku wybudować fundamenty kościoła –
stan „0” i plebanię w stanie surowym, tak aby w fundamentach udostępnić
dzieciom i młodzieŜy sale spotkać i rekreacji. MoŜe przez wakacje 2002 roku
uda się księŜom zamieszkać w części plebanii, Jest to koniecznie, aby księŜa
wreszcie mieszkali razem „u siebie”.
WyraŜam wdzięczność i serdeczne Bóg zapłać tym, którzy
systematycznie składają swe ofiary na naszą budowę w III niedzielę kaŜdego
miesiąca na tacę, czy to wpłacając na konto budowy. Dziękuję równieŜ
anonimowym ofiarodawcom. Proszę o pomoc w budowie tych, którzy jeszcze
nie włączyli się w to dzieło. Chciejcie mieć swój udział, swoją „cegiełkę” w
zewnętrznym znaku naszej wiary i religijności. KaŜda złoŜona ofiara jest
wpisywana do „Księgi Ofiarodawców”. Niech nikogo w niej nie zabraknie.
Pomagają nam i inne parafie. Z przedstawicielami naszej Parafialnej Rad
Duszpasterskiej wyjeŜdŜamy na zaproszenie tych parafii. Tam głoszę kazania i
zbieram na tacę. W ten sposób w parafii Krempachy zebraliśmy 3.085 zł.
Z parafii Miłosierdzia BoŜego na osiedlu Oficerskim w Krakowie 9.898 zł. Z
parafii Kraków – Rybitwy 1.956 zł. A z parafii Piaski Nowe 9.512. Z
rozprowadzonych cegiełek XII 2000 – II 2001 r. – 2.850 zł. Z wydziału
Budownictwa Sakralnego Kurii otrzymałem 15.000zł, z ofiar kolędowych
składanych na ten cel przez wszystkich księŜy Archidiecezji. Dziękuję
serdecznie firmie „Elektron” za darowiznę 2.400zł.
Wspólnie razem szukajmy ofiarodawców i dobroczyńców, chciejmy
rozprowadzać cegiełki ( moŜna w zakrystii brać je w komis). Zwracam się
ponownie z prośbą do tych , którzy obiecali wesprzeć materialnie kiedy
rozpoczniemy juŜ budowę. Proszę o pomoc. Ci co mogą ofiarować więcej niech
to uczynią wpłacając na konto budowy. Blankiety wpłat moŜna pobrać pod

chórem kaplicy. Wspierajmy to dzieło BoŜe ku chwale Maryi Nawiedzającej
swoją modlitwą, ofiarnym cierpieniem…
Szczególnie proszę męŜczyzn, aby zapytać kiedy mogą przyjść i
popracować za „Bóg zapłać”, aby księga pracy zapełniała się naszymi
nazwiskami.
Podaję teŜ do wiadomości parafian, Ŝe zrezygnowaliśmy z dalej
współpracy – nadzoru autorskiego z Pracownią Architektury S.C A.K
Filusiowie i P. Bieleński oraz wybranym przez nich inŜ. Konstruktorem.
Spowodowane to zostało brakiem elastyczności w rozwiązywaniu potrzeb
inwestora przy budowie plebanii. W ich miejsce mamy juŜ innych inŜynierów.
Kończąc informuję Ŝe za wszystkich ofiarodawców i 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.

