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Nasz parafialny wieczernik coraz częściej wymaga 
troski i  prac naprawczych. Tylko w  ciągu minionych 
10 miesięcy musieliśmy naprawiać nagłośnienie, kilku-
krotnie wzywany był serwisant pieca centralnego ogrze-
wania, naprawy wymagał cały mechanizm kościelnej 
dzwonnicy. Ostatnie półtora roku, w którym towarzyszy 
nam epidemia koronawirusa nie ułatwia i tak trudnej sy-
tuacji finansowej parafii. Mimo podjętych starań (napi-
sanego i złożonego wniosku) nie otrzymaliśmy unijnych 
środków pozwalających na przeprowadzenie termomo-
dernizacji budynku kościoła wraz z  kosztownym od-
wodnieniem jego murów. Nie możemy już jednak dłu-
żej czekać z remontami, gdyż „gołym okiem” widać jak 
zniszczeniu ulegają kolejne elementy zjedzonej zębem 
czasu konstrukcji.

Nagląca wydaje się być sprawa utrzymującej się w ko-
ścielnych murach wilgoci. Przy wejściu na chór od stro-
ny bramy wjazdowej jesienią ubiegłego roku odpadł ol-
brzymi płat tynku (naprawy zostały wykonane w trybie 
pilnym dzięki dobrej woli i  pomocy zaprzyjaźnionych 
z  parafią budowlańców). Podobny problem pojawił się 
po ostatniej zimie z drugiej strony wejścia na chór, gdzie 
zatkany przepust wody na zewnątrz, spowodował jej za-
stój i zawilgocenie muru (zdj. 1.)

Zdj. 1. Grzyb na suficie przy wejściu na chór  
nad kaplicą Matki Bożej

Problem potęgują liczne niedoróbki dekarskie na da-
chu kościoła (zdj. 2.) oraz brak odpowiedniej cyrkulacji 
powietrza na schodach wiodących na chór (zdj. 3.).

Zdj. 2. Niedoróbki blacharskie na dachu 

Zdj. 3. Wilgoć na schodach wiodących na chór
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Przebudowy wymaga taras nad wejściem głównym 
do kościoła (zdj. 4 i  5 ), gdyż piętrząca się tam woda 
z dachu w połączeniu ze zmiennymi temperaturami po-
wietrza rozrywa niejako mury co skutkuje odpadaniem 
elementów elewacji (zdj. 6).

Zdj. 4. Taras nad wejściem głównym 

Zdj. 5. Odprowadzenie wody na tarasie

Zdj. 6. Odpadający tynk nad wejściem głównym do kościoła

To niestety tylko początek długiej listy potrzeb, 
których koszt został oszacowany przez fachowców 
na około 87 000 zł.

Jako rada parafialna zwracamy się do wszystkich ludzi 
dobrej woli o pomoc w zebraniu potrzebnych środków 
finansowych. Na  ten moment parafia dysponuje zaled-
wie 15% potrzebnej sumy, gdyż wcześniejsze – nieprze-
widziane tak naprawdę awarie (wymienione na początku 
niniejszego listu) opróżniły parafialne konto. Zdajemy 
sobie sprawę, że życie codzienne jest coraz droższe i każ-
demu jest coraz trudniej w dobie rosnącej w całym kraju 
inflacji. Będziemy jednak wdzięczni za każdą złotówkę, 
która będzie darem serca i wyrazem solidarności z całą 
wspólnotą parafialną.

Może nie dziś, bo nie masz jak, ale może za tydzień 
lub miesiąc uda Ci się wygospodarować choćby drobną 
kwotę i przekazać na remont naszej świątyni. 

Możesz to zrobić w następujący sposób:

składając ofiarę na tacę  
w drugą niedzielę miesiąca;

składając ofiarę do puszek,  
z którymi przy wyjściu z kościoła stać będą 

przedstawiciele Rady Parafialnej;

składając ofiarę w zakrystii lub kancelarii parafialnej 
za pośrednictwem terminala  

do płatności bezgotówkowych;

za pośrednictwem ofiaromatu  
ustawionego za ławkami w nawie głównej;

robiąc przelew na subkonto parafialne  
z wykorzystaniem bramki internetowej  

Taca on-line dostępnej na stronie internetowej  
www.podwyzszenie.pl

robiąc przelew bezpośrednio na konto parafialne  
nr 61 1020 4391 0000 6502 0056 4120  

w banku PKO BP, tytułem: „remont kościoła”.

Możliwości jest wiele, bo i potrzeb nie brak. Głęboko 
wierzymy, że razem jesteśmy w stanie zrobić wiele do-
brego dla naszej wspólnoty parafialnej, której wspólnym 
celem powinna być m.in. troska o świątynię.

Z darem modlitwy,
Rada parafialna na czele z księdzem proboszczem


