Raport z Budowy Kościoła z roku 2002
Drodzy Parafianie!
Decyzją naszego Księdza Kardynała Franciszka Macharskiego, kaŜda parafia
budująca nowy kościół, została otoczona patronacką opieką. Naszej Parafii
zostały przydzielone 3 dekanaty:
1. Kraków – Prokocim z 8 Parafiami: BieŜanów, Nowy BieŜanów,
Kosocice, Piaski Nowe, Piaski Wielkie, Prokocim, Nowy Prokocim,
Rybitwy.
2. Sucha Beskidzka z 10 Parafiami : Hucisko, Krzeszów, Kurów,
Lachowice, Stryszawa, Stryszawa Dolna, Sucha Beskidzka, Ślemień,
Tarnawa Dolna i Zembrzyce.
3. Zakopane z 10 Parafiami : Antałówka, Bystre, Cyrhla, Chramcówki,
Harenda, Kościelisko, Krzeptówki, Święty KrzyŜ, Olcza i Najświętszej
Rodziny.
Raz w roku ksiądz budujący kościół odwiedza daną parafię, głosi słowo BoŜe i
zbiera ofiarę na tacę na budowę swojego kościoła. I to jest pomoc diecezji, czyli
określonej parafii dla wiadomej parafii i konkretnie budującego kościoła.
W tym roku udało mi się odwiedzić wraz z Panem Andrzejem Jaglarzem –
przedstawicielem naszej Rady Duszpasterskiej – 4 parafie : Najświętszej
rodziny – BieŜanów Nowy ( ofiara – 13.062zł), Matki BoŜej RóŜańcowej –
Piaski Nowe ( ofiara -9.180zł), Świętego Wojciecha – Kraków os. Bronowickie
(ofiara – 8.233zł), Świętej Anny w Stryszawie (ofiara – 5.813 zł). Pozostałe
parafie odwiedzimy przez kolejne niedziele całego roku. Wniosek jest i taki, Ŝe
przez 28 niedziel nie będę obecny w naszej parafii. Innej pomocy z Kurii
Krakowskiej na budowę kościoła juŜ chyba nie będzie. Pod koniec ubiegłego
roku i do tej pory otrzymaliśmy z Kurii 90.000zł. W naszej parafii zebraliśmy na
budowę w styczniu 2002 roku kwotę 10.730zł. W lutym 2002 – 11.567 zł. Na
konto bieŜące wpłynęło 2.390 zł a z rozprowadzonych cegiełek od 17 X 2001 r.
– 2.070zł.
Planujemy w tym roku wznieść ściany kościoła w górę tak, aby w jedną z nich,
przy wejściu do kościoła 31 V 2002 roku – w nasz Odpust Parafialny- Ksiądz
Kardynał Franciszek Macharski mógł wmurować kamień węgielny poświęcony
juŜ przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Bardzo bym chciał, zgodnie z decyzją
Rady Parafialnej wykonać prace na plebanii, aby księŜa mogli wspólnie
zamieszkać – Ŝeby podczas Wizytacji Kanonicznej naszej parafii 1 i 2 grudnia
2002 roku Ksiądz Kardynał mógł juŜ ją poświęcić. Dalej proszę o modlitwę w
intencji tego BoŜego dzieła, proszę o ofiary pienięŜne, o pomoc w

rozprowadzaniu cegiełek (daję je w komis w zakrystii) o szukanie Ŝyczliwych
ludzi – ofiarodawców.
Proszę teŜ Matkę BoŜa – patronkę budującego się Kościoła o orędownictwo w
wypraszaniu potrzebnych łask dla inŜynierów i pracowników budowy naszego
kościoła.
Ks. Andrzej Pieróg – Proboszcz Parafii.

