RADA PARAFIALNA

Szczecin. dn. 8.03.2015

Parafii Rzymskokatolickiej
pw. Ś

wię
tych Apostoł
ów Piotra i Pawł
a
70-747 Szczecin, ul. Niklowa 1

DOBRZY PARAFIANIE!
Zwracamy siędo Was z proś
bąo pomoc na rzecz dzieł
a modernizacji Domu Sióstr Zakonnych
Misjonarek Chrystusa Króla w Podjuchach. Jak dobrze wiecie, w naszej parafii od wielu lat pokorną
sł
uż
bępeł
niąsiostry Misjonarki. Ich posł
uga czę
sto cicha i niewidoczna, istotnie kształ
tuje nasze
duchowe otoczenie. Siostry zaangaż
owane sąw katechezę
, wychowanie dzieci i mł
odzież
y,
troszcząsięo nasz koś
ciół
, towarzysząw modlitwie naszej wspólnocie, niosąpomoc najuboż
szym
naszej parafii. Stą
d ich obecnoś
ćw naszej parafii winniśmy traktowaćjako wielki dar. Niestety
zwykł
a codziennoś
ćżycia naszych sióstr daleka jest od podstawowych standardów bytowania.
Nasze siostry mieszkająw zakonnym domu, w którym przecieka dach, w którym panuje tak duż
a
wilgoć
, iż na stał
e zadomowił się grzyb. Wszelkie instalacje wodne, grzewcze nie były
modernizowane od półwieku, stą
d czę
sta awaryjnoś
ći niska efektywnośćsystemów. Ponieważ
budynek domu zakonnego jest niedocieplony, wymaga nieproporcjonalnie wysokich nakł
adów w
okresie grzewczym. W zwią
zku z tym Rada Parafialna w ostatnim okresie dokonał
a rzeczowej
technicznej oceny stanu budynku domu sióstr. Zyskaliś
my silne przekonanie co do pilnej
koniecznoś
ci przeprowadzenia remontu kapitalnego obiektu. W tym szerokim kontekś
cie
apelujemy do Was o solidarne wsparcie dzieł
a poprzez pomoc finansową
, rzeczową
, usługi
doradcze i zaangaż
owanie osobiste. Ponieważ zakres przewidzianych remontem prac jest
naprawdęduż
y, wybaczcie, ale nie załatwimy tej sprawy jednąniedzielnątacą
. Nasze dział
ania
musząmiećwymiar przemyś
lany, systemowy i systematyczny. Dlatego oś
mielamy sięprzedł
ożyć
Wam deklarację(na odwrocie), którąpo przeczytaniu, namyś
le, prosimy o wypeł
nienie i zwrot.
Celem deklaracji jest zorientowanie sięw moż
liwoś
ciach naszej wspólnoty w zakresie podję
cia
ewentualnych zobowią
zańremontowych. Bóg zapł
aćza wszelkie wyś
wiadczone dobro!

RADA PARAFIALNA

DEKLARACJA
na okolicznośćplanowanej modernizacji Domu Sióstr Zakonnych w Podjuchach
W zwią
zku z planowanym remontem Domu Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla w Podjuchach
deklarujęwsparcie w postaci:

① 
Pomocy finansowej w postaci jednorazowej wpł
aty w wysokoś
ci: .......................................
PLN.

②
Stałej pomocy finansowej w postaci comiesię
cznych wpł
at w wysokoś
ci: ............................
PLN.

UWAGA: Płatności można dokonywać na dedykowane subkonto: Nazwa Banku, Nazwa
Wł
aściciela Rachunku i numer konta, lub przekazują
c wpł
aty w kopercie na niedzielnątacęz
dopiskiem: 
"OFIARA NA DOM SIÓSTR"
.

③

Pomocy rzeczowej. Okreś
l rodzaj pomocy (
np: cegł
a klinkierowa, drzwi, panele podł
ogowe,
styropian, grzejniki, gips, zaprawa klejowa, masa tynkarska, rury i kształ
tki z polipropylenu, płytki,
pł
yty gipsowo-kartonowe, pł
yty styropianowe, pł
yty pilś
niowe, wykł
adziny podł
ogowe, wełna
mineralna, farba emulsyjna, wszelkie inne materiał
y pomocnicze konieczne do remontu
) i napisz:

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
...........
④
Pomocy o charakterze doradczo-eksperckim oraz ś
ciś
le okreś
lonej fizycznej pracy w okresie
remontu. Proszę okreś
l dziedzinę pomocy (instalacje, docieplenia, roboty wykoń
czeniowe,
kładzenie

pł
ytek/paneli,

inne)

i

napisz:

................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
...

Na zakoń
czenie proszę podpisz deklarację, chyba ż
e pragniesz pozostać
anonimowy, wówczas pozostaw bez podpisu. Następnie proszęwrzućjądo
specjalnej skrzynki, którąznajdziesz w głównej nawie naszego koś
cioł
a. Jeśli
nadejdzie wiele głosów poparcia, rozpoczniemy z Tobąremont Domu Sióstr
Misjonarek :) Szczęś
ćBoże!

