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NOWE ORGANY W PARAFII
�WIÊTEGO JÓZEFA

25 listopada 2018 roku o godzinie

18.00 w parafii �wiêtego Józefa na
osiedlu Kalinowym 5 Arcybiskup Me-
tropolita Krakowski Marek Jêdraszew-
ski odprawi³ uroczyst¹ mszê �wiêt¹,
podczas której dokona³ aktu przebu-
dzenia i po�wiêcenia nowo wybudo-
wanych organów. Na tê szczególn¹
uroczysto�æ licznie przybyli go�cie za-
proszeni przez ksiêdza proboszcza
Adama Podbierê, a w�ród nich ksiê¿a
proboszczowie z s¹siednich para-
fii, ksiê¿a, którzy kiedy� pracowali w
parafii �w. Józefa, Andrzej Buczkow-

ski, przewodnicz¹cy Rady i Zarz¹du
Dzielnicy XVI Bieñczyce, a tak¿e pro-
jektanci i wykonawcy organów. Prace
nad budow¹ instrumentu trwa³y pó³
roku. Organy, które stanê³y w naszym
ko�ciele powsta³y w 1966 roku w
Gelnhausen w Niemczech i s³u¿y³y
tamtejszej parafii przez blisko 50
lat.  Maj¹ one 37 g³osów roz³o¿onych
na trzech sekcjach manua³owych i sek-
cji peda³owej, ³¹cznie 2699 piszcza³ek,
z czego najwiêksza liczy 5,5 m d³ugo-
�ci i �rednicê 27 cm, a najmniejsza
jest wielko�ci �s³onego paluszka�. Po-

mys³odawc¹ budowy organów jest
proboszcz parafii �w. Józefa ks. Adam
Podbiera, który chcia³, by piêkne
d�wiêki, wydobywaj¹ce siê z tego
królewskiego instrumentu uwielbia³y
Boga w naszym ko�ciele. Marzê o

tym, by subtelne brzmienia piszcza³ek

wznosi³y nasze serca i umys³y ku Bogu

podczas ka¿dej mszy �wiêtej i nabo-

¿eñstw � komentuje ks. proboszcz

Adam Podbiera. Instrument ten z pew-
no�ci¹ bêdzie cieszy³ uszy kolejnych
pokoleñ parafian. 

Magdalena Dziedzic
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