Raport z Budowy Kościoła z grudnia roku
2001
Drodzy Parafianie!
JuŜ na początku marca tego roku, dzięki dobrej pogodzie mogliśmy
kontynuować budowę plebani. Równocześnie trwały prace przy wykopach
ziemi pod fundamenty Kościoła.
Na początku Czerwca 0 mimo częstych opadów udało się przy dobrej pogodzie
wylać tzw. „chudy beto” pod nawy Kościoła. Na przełomie czerwca i lipca
rodzina górali Kaczorów sprawie i szybko wykonała dach plebani kryjąc go
dachówką. Wielką pomocą słuŜyli tu lektorzy naszej parafii. Następnie trwały
prace przy ławach Kościoła. Tony stali (zbrojenia) i wiele kubików betonu.
Dalej mury fundamentów Kościoła i setki stempli tak metalowych jak i
drewnianych. Potem zbrojenie płyty tak aby, 30X wylać 121,5 m betonu B-20
na tony uzbrojonej stali. Przed zimą zrobiliśmy to co było w planie: stan surowy
plebani z oknami i fundamenty Kościoła tzw. Stan zerowy. Zostały równieŜ
zaizolowane i ocieplone mury Kościoła oraz obsypane ziemią. PoniewaŜ na
budowie zdarzały się zniszczenia i kradzieŜe koniecznością był stróŜ z
plebańskim psem. WyraŜam wdzięczność tym panom, którzy podjęli trud stróŜa
i robią to bezinteresownie.

Prace przy boisku obok Kościoła zostały przerwane. Trwają sprawy
odwłaszczeniowe części działki a te ciągną się długo. Ufam, Ŝe na wiosnę 2002
roku ruszą dalsze prace i rozpocznie się równieŜ powstawanie kompleksu
rekreacyjno – sportowego wokół Kościoła.

Pragnę podziękować Panom inŜynierom, kierownictwu i pracownikom firmy
„STAAND” za terminowe ukończenie prac i zabezpieczenie budowy przed
zimą. Dziękuję równieŜ wszystkim męŜczyznom – parafianom, zwłaszcza
zbrojarzom, którzy w tym roku za „Bóg zapłać” przepracowali przy budowie
łącznie 832 godziny. Opatrzności BoŜej dziękuję, Ŝe niewypał z II wojny
wykopany z ziemi fundamentów Kościoła nikomu nie wyrządził krzywdy.
Został zabezpieczony przez policję i zabrany przez saperów. Przez okres zimy
pozostaje wypłacić zaległości i zrobić harmonogram dalszych prac na plebani i
Kościele.
Od maja tego roku z trzeciej niedzieli kaŜdego miesiąca zebraliśmy do grudnia
76,776 zł. Z innych składek 34.498 zł, ze ślubów, pogrzebów, naboŜeństw
fatimskich, I Komunii Św., Bierzmowania 11.656 zł. Z Kurii Krakowskiej
otrzymaliśmy 95.000zł, Firma „Contractor” (dostawca Betonu) ofiarował
darowiznę 10.000 zł. Wraz z przedstawicielami naszej Rady Duszpasterskiej
odwiedziliśmy następujące parafie, gdzie głosiłem Słowo BoŜe i zbierałem
składkę na budowę Kościoła: Piaski Nowe – 9.512zł, Nowa Biała – 1.881zł,
Piaski Wielkie 6.249 zł, Kraków Parafia Św. Szczepana – 12.085zł, Myślenice
Zarabie – 4.740zł, Kurów – 2.032zł, Maków Podhalański ( moja rodzinna
parafia, tuŜ przed powodzią) 13.045zł, Pcim – 8.224zł, Wieliczka Parafia Św.
Klemensa – 14.347 zł, Sucha Beskidzka – 13.026 zł, Kraków Parafia Św.
Mikołaja 7.585zł.. Ze sprzedanych cegiełek – 7.440zł.
Pragnę powiedzieć serdeczne „Bóg zapłać” wszystkim parafianom, którzy
składają ofiarny na tacę czy bezpośrednio na konto parafii. Dalej proszę o
modlitwę, ofiarowane cierpienie w intencji budowy. Proszę o pomoc materialną,
o pracę przy budowie, przy stróŜowaniu, o pomoc w rozprowadzaniu cegiełek,
tak aby to BoŜe Dzieło systematycznie wrastało w górę, aby budowa
postępowała do przodu.
Kończąc informuję Ŝe za wszystkich ofiarodawców, dobrodziejów, inŜynierów i
budowniczych w kaŜdą trzecią Środę miesiąca o godzinie 18.00 jest odprawiana
Msza Święta, a na Nowennie do Matki BoŜej polecamy Ich jej opiece.

Z szacunkiem i wdzięcznością.

Ks. Andrzej Pieróg – Proboszcz Parafii.

