
W roku 2020 – mimo trudnego czasu pandemii - wykonaliśmy 

prace inwestycyjne na łączną kwotę 150 tys. złotych. 

Najważniejsze z nich to: 

• gruntowny remont zakrystii wyposażonej w meble 

dębowe; 

• przebudowa schodów do zakrystii; 

• wymiana drzwi wejściowych pod chórem; 

• zainstalowanie w kościele urządzenia PROsystem 

Jest to nowoczesna, bezinwazyjna technologia osuszania 

murów, zabezpieczająca przed zawilgoceniem, zagrzybieniem    

i zniszczeniem obiektu. Niestety mury kościoła są bardzo 

zawilgocone, przez co zaczął nam w niektórych miejscach 

odpadać tynk. Dzięki temu niewielkiemu urządzeniu, który 

zamontowała nam firma z Chorwacji od której go zakupiliśmy, 

nie musimy wykonywać pracochłonnej i kosztownej izolacji 

fundamentów kościoła. 

• zakup dwóch stacji bezdotykowych do dezynfekcji 

rąk;   

• wymiana dachu na plebanii wraz z ociepleniem; 

• remont jadalni; 

• wykonanie łazienki przy kancelarii parafialnej; 

• wstawienie czterech nowych drzwi oraz nowego 

okna na półpiętrze plebanii; 

• zamontowanie nowych drzwi i okien przy wejściu 

do salki katechetycznej. 
 

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem parafii i jej 

funkcjonowaniem wyniosły 101 tys. złotych (za same media, 

śmieci, telefon, internet i ubezpieczenie budynków zapłaciliśmy 

ponad 36 tysiący). 
 



Jak już informowaliśmy na naszej stronie parafialnej w 

ubiegłym roku wsparliśmy różne instytucje kościelne i dzieła 

charytatywne na łączną kwotę 36 tysięcy złotych. 
 

Wpływy z tacy w ubiegłym roku – przez mniejszą, z powodu 

pandemii, liczbę wiernych w kościele – spadły co prawda o      

40 tysięcy złotych w porównaniu do roku 2019, ale wzrosły za to 

o 30 tysięcy wpłaty od ofiarodawców, również te przelewane na 

konto parafialne. 
 

Cieszę się, że w nowy rok 2021 weszliśmy z nadwyżką 

finansową. Pozwala to z optymizmem patrzeć na czekające nas  

plany inwestycyjne. A zamierzamy zrealizować następujące 

przedsięwzięcia: 
 

W KOŚCIELE 

1. Wykończyć schody do zakrystii wraz z balustradą. 

2. Odnowić zakrystię przeznaczoną dla lektorów i ministrantów. 

3. Wymienić zadaszenie nad dwoma zakrystiami. 

4. Wykonać obramowanie granitowe wokół obrazu św. Józefa. 

5. Zamontować nowe drzwi boczne do kościoła. 

6. Wymienić okna w pomieszczeniu gospodarczym pod chórem. 

7. Wybudować Grotę Matki Bożej w Ogrodzie Maryjnym. 

NA PLEBANII 

8. Przeprowadzić gruntowny remont kuchni. 

9. Wstawić nowe zewnętrzne drzwi do kancelarii. 

   10. Wymienić balustrady na balkonach. 

W BUDYNKU Z SALKĄ 

    11. Wymienić pozostałe cztery okna. 

    12. Wykonać ogrodzenie od strony parkingu a także zamontować 

          bramę wjazdową na plebanię. 



Czas pokaże, które z tych abmitnych planów uda się nam 

faktycznie przeprowadzić. Chciałbym przy okazji zasygnalizować 

jeszcze jedną bardzo ważną inwestycję: w ciągu najbliższych 

5-10 lat musimy koniecznie przygotować się do 

wymiany dachu kościoła.  
 

Drodzy Parafianie! Zwracam się do Was z prośbą o wsparcie 

finansowe przedstawionych inwestycji (w postaci kopert przy 

niedzielnej tacy bądź w formie wpłat na konto parafii). 

Przypomnę, że wszystkie złożone ofiary są odnotowywane w 

Księdze Ofiarodawców (zawsze można przyjść do kancelarii 

i sprawdzić swoją wpłatę). 
 

Za dotychczas złożone przez Was ofiary wyrażam moją 

ogromną wdzięczność. Bez Waszych ofiar nie udałoby 

się tyle zrobić. Szczególne słowa podziękowania 

składam naszym hojnym sponsorom. Niech Bóg 

wynagrodzi ofiarność wszystkich Darczyńców swoim 

obfitym błogosławieństwem, a nasza Pani 

Zabierzowska otacza macierzyńską opieką! 


