Drodzy Przyjaciele i Darczyńcy Ruchu Światło-Życie
zapraszamy do IV edycji Funduszu Remontowego
Ruch Światło-Życie, który w naszej diecezji obejmuje swoją pracą formacyjną wszystkie grupy
wiekowe od dzieci poprzez młodzież a na rodzinach kończąc stale się rozwija. Każdego roku
z rekolekcji wakacyjnych korzysta ponad 1000 osób. Natomiast w ciągu roku natomiast poza
spotkaniami w grupach parafialnych i kręgach Domowego Kościoła formacja odbywa się także na
Oazach modlitwy dla dzieci i młodzieży oraz weekendowych rekolekcjach dla rodzin. Oazy Modlitwy,
które organizujemy w naszych Ośrodkach Rekolekcyjnych w Pionkach i Dąbrówce kilka razy w każdym
miesiącu, gromadzą grupy często przekraczające 100 uczestników. W wakacje młodzież i rodziny
Domowego Kościoła przeżywają swoje rekolekcje we wszystkich naszych ośrodkach: Rudniku,
Dąbrówce, Zarzęcinie i Pionkach.
Każdego roku staramy się modernizować nasze ośrodki, by były bezpieczne i sprzyjały przeżywaniu
rekolekcji. Dzięki pomocy wielu osób wspierających nas w tym dziele na przestrzeni ostatnich lat
mogliśmy przeprowadzić wiele prac remontowych, o których informujemy poniżej.
Obecnie pilną potrzebą jest dobudowanie sali na spotkania i pogodne wieczory w Domu Rekolekcyjnym
w Dąbrówce oraz wykonanie boiska. Teraz refektarz jest dla nas zarówno miejscem spożywania
posiłków, jak też salą spotkań. Abyśmy mogli to zrealizować, od maja 2015 r. decyzją Kręgu
Diecezjalnego i zebranych na Zjeździe Moderatorów rozpoczynamy IV edycję FUNDUSZU
REMONTOWEGO. Serdecznie zapraszamy do tego dzieła wszystkich chętnych.
Założenia IV Funduszu Remontowego:
1. Czas trwania Funduszu zaplanowany jest na okres 12 miesięcy (do maja 2016 r.).
2. Dowolną kwotę wpłacamy raz w miesiącu.
3. Wpłaty w Centrum Ruchu przy ul. Malczewskiego 1 (wtorek i środa w godz. 10–16)
4. Zadeklarowaną kwotę można wpłacać również na podane konto z dopiskiem „Darowizna na IV
Fundusz Remontowy”.
Nr konta: PKO BP SA 57 1020 4317 0000 5202 0236 6730
5. Raz w miesiącu podczas Oazy Modlitwy sprawowana jest Msza św. w intencji wszystkich
ofiarodawców.

Prace, które mogliśmy zrealizować dzięki ofiarnej pomocy i zaangażowaniu w Fundusz
Remontowy:
W Domu Rekolekcyjnym im. Ks. Kazimierza Mazura w Dąbrówce
 wykonanie ekologicznej oczyszczalni ścieków
 umeblowanie zakrystii
 ocieplenie wełną mineralną tzw. „skosów” i wymiana okien na poddaszu
 wymiana okien w całym budynku oraz specjalnych, przyciemnianych w kaplicy
 remont kuchni, zmywalni i ich uposażenie (układanie płytek oraz zakup mebli i urządzeń
gastronomicznych)
 wykonanie mebli w pokojach (szafek, stołów i wieszaków)
 wymiana podług we wszystkich pokojach z PCV na płytki
 modernizacja instalacji elektrycznej (wymiana puszek i kontaktów, montaż plafonów)
 wymiana instalacji hydraulicznej (plastik na metal)
 malowanie całego budynku wewnątrz




zakup i instalacja nagłośnienia w kaplicy i refektarzu
wykonanie łazienek (w każdym pokoju) i zakup wyposażenia (zabudowa, tynkowanie, płytki,
elektryka, drzwi, umywalki, kabiny natryskowe, malowanie).
W Domu Rekolekcyjnym „Betania” w Pionkach:
 wymiana wszystkich okien
 rozbudowa wejścia tzw. ganku
 ułożenie kostki brukowej i zrobienie odwodnienie przy wejściu do wspomnianego „ganku”
 wymiana wszystkich baterii przy umywalkach i prysznicach
 malowanie kaplicy
 zakup pojemnościowych podgrzewaczy gazowych wody RICHMOND
 zakup kuchni gazowej i taboretu
 wyrównanie terenu rekreacyjnego oraz zakup słupków i siatki do gry
W Domu Rekolekcyjnym w Rudniku:
 wymiana podłoża pod podłogi w diakonii z PCV na płytki, (4 pokoje)
 kompleksowy remont dwóch łazienek w diakonii, wyposażenie w nowe urządzenia sanitarne
 wymiana płytek na klatce schodowej, montaż balustrady
 wykonanie łazienki na parterze
 modernizacja poddasza na pokój dla dzieci, termoizolacja wełną i regipsem
 remont klatki schodowej na poddaszu
 remont bramy wjazdowej
Te wszystkie prace mogliśmy zrealizować dzięki ofiarnej pomocy wielu osób, a także dzięki włączeniu
się w powołany do tego celu FUNDUSZ REMONTOWY.
Dziękujemy za wszelką pomoc materialną składaną do tej pory i liczymy na dalsze wsparcie.
Moderator Diecezjalny Ruchu Światło-Życie
Ks. Grzegorz Lipiec

