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Drodzy Przyjaciele Ruchu Światło-Życie! 

 
Dom Rekolekcyjny w Dąbrówce jest miejscem, w którym każdego roku wiele osób 

w różnym wieku doświadcza radości Ewangelii płynącej ze spotkania z Jezusem. Jest to 
miejsce wyjątkowe, ale wymaga jeszcze sporo naszej troski. Z tego względu w tym roku 
podjęliśmy następujące prace remontowe: 
 

1. Kapitalny remont kuchni: 
• wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnych,  
• przystosowanie instalacji do nowych urządzeń,  
• wymiana płytek oraz zakup urządzeń gastronomicznych. 

      2. Modernizacja pokoi:  
• wykonanie z pełnym wyposażeniem w każdym pokoju łazienek, w łącznej 

liczbie 18,  
• wymiana podłóg w pokojach z PCV na płytki,  
• wymiana rur wodno-kanalizacyjnych,  
• modernizacja wszystkich drzwi w pokojach oraz zakup nowych drzwi do 

łazienek. 
3. Wymiana instalacji rur centralnego ogrzewania w całym budynku. 
4. Wymiana okien w całym budynku oraz specjalnych, przyciemnianych okien 

w kaplicy. 
5. Malowanie całego budynku wewnątrz. 
6. Zakup i instalacja nagłośnienia w kaplicy i w refektarzu. 
7. Instalacja nowego oświetlenia w prezbiterium. 

 
W związku z tym, abyśmy mogli podjąć i skutecznie zrealizować powyższe zamierzenia, 
od marca 2014 r. rozpoczynamy III edycj ę „Funduszu remontowego”. Dlatego 
ośmielamy się zaprosić do tego dzieła wszystkich chętnych. Czas trwania Funduszu 
zaplanowany jest na okres 12 miesięcy. Do Funduszu można dołączyć poprzez 
bezpośredni kontakt z ks. Grzegorzem Lipcem, ks. Krzysztofem Dukielskim i s. Anną 
Baćmaga oraz z Parą Diecezjalną. Pieniądze można wpłacać gotówką lub na podane niżej 
konto z dopiskiem „Fundusz remontowy”. 
Nr konta: PKO BP SA 57 1020 4317 0000 5202 0236 6730 
Raz w miesiącu podczas Oazy Modlitwy sprawowana jest Msza św. w intencji wszystkich 
ofiarodawców. Dziękując za wszelką pomoc materialną składaną do tej pory, liczymy na 
dalsze wsparcie.   
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