Dom misyjny w Borysowie
Sprawozdanie dla Darczyńców
Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich

STOWARZYSZENIE POMOCNIKÓW MARIAŃSKICH
PRZY ZGROMADZENIU KSIĘŻY MARIANÓW

PARAFIA W BORYSOWIE NA BIAŁORUSI. SPRAWOZDANIE DLA DARCZYŃCÓW, WARSZAWA 2017

CZY WIESZ, ŻE KAŻDEG O DNIA PARAFIANIE W BORYSOWIE MYŚLĄ O TO BIE?

Jesteś ich Siostrą lub Bratem w Chrystusie Panu.
Jesteś odpowiedzią na ich modlitwy.
Kiedy prosili Pana Boga o cud, w Twoje ręce trafiła
ulotka Stowarzyszenia z opisem domu misyjnego
zniszczonego przez pożar.
Oto Borysów…
Parafia, w której co trzecia osoba żyje poniżej granicy
ubóstwa.
Parafia, w której kapłani łatają dyktą dziurawy dach.
Parafia, w której komunizm przez długie dekady
próbował wyrwać ludziom wiarę z serc, ale nigdy nie
osiągnął tego celu.

Borysowa nie da się porównać do innych parafii, ani zapomnieć.
Gdzie indziej księża nocują na strychu, do którego wchodzi się
po drabinie, pełniąc posługę w ruderze, będącej częściowym
pogorzeliskiem?
Gdzie indziej 12 wspólnot spotyka się w domu z cieknącym
dachem, bez łazienki, o ścianach połatanych dyktą przez
kapłanów?

Dobrodzieje Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich,
w marcu 2017 roku poprosiliśmy Was o pomoc w budowie nowego centrum misyjnego w Borysowie.
Dziękujemy z serca za Wasze wsparcie modlitewne, ofiarność, dobre słowo, życzliwość wobec
kapłanów i parafian. Wasze modlitwy przyniosły owoce, Wasza hojność była tak wielka, iż przekroczyła
nasze najśmielsze oczekiwania.
Z nieskrywaną radością informujemy Was, iż udało nam się zgromadzić i przekazać na rzecz budowy
nowego domu misyjnego w Borysowie 611 157 zł.
Ta kwota byłaby nieosiągalna gdyby nie Wasze serca, szczodrość i wrażliwość.
Bóg Wam zapłać po stokroć!
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CO ROBIMY I ZROBIMY DZIĘKI WSPAR CIU DARCZYŃCÓW?


Wiosną 2018 rozpoczniemy budowę nowego domu misyjnego.



Wierzymy, że z Bożą pomocą kapłani będą mogli przeprowadzić się do niego przed zimą 2018 roku.



W tym samym czasie planujemy uruchomić jadłodajnię i punkt pomocy najbiedniejszym – Caritas. Choć
nie postawiono nawet jednej cegły pod budowę jadłodajni do misjonarzy przyszło wiele osób
z pytaniem, czy będą mogły z niej skorzystać.

Stan realizacji projektu
Działanie

Pracujemy nad tym

Ukończone

Zakup ziemi pod budowę nowego domu
misyjnego w Borysowie (972 m²)
Wykonanie planów architektonicznych
budynku
Szczegółowy plan budynku z
uwzględnieniem kancelarii parafialnej,
jadłodajni dla ubogich, mieszkania dla
kapłanów, miejsca do spotkań wspólnot
parafialnych itp.
Kwestie formalne i administracyjne
związane z budową na Białorusi
Poinformowanie parafian o budowie
nowego domu misyjnego i jadłodajni dla
ubogich, pierwsza wspólna modlitwa
kapłanów i parafian za Ofiarodawców
Wykonanie szacunkowego kosztorysu
budowy ze stanem zerowym, surowym i
wykończeniowym
Negocjacje cen budowy, surowców itp.

JAK WYDAMY ZEBRANĄ K WOTĘ?

Przedmiot wydatku

Kwota na podstawie szacunkowego kosztorysu [PLN]

Roboty ziemne
Fundamenty
Konstrukcja stanu zerowego
Konstrukcja stanu surowego
Izolacja przeciwwodna
Stolarka okienna na parterze

56 200
34 550
190 000
295 000
1 350
10 950

RAZEM

Około: 588 050 zł

Dodatkowe środki przeznaczymy na pokrycie części dachu wraz z izolacją. Cena budowy jednego m²
dachu wyniesie około 389,40 zł. W planach architektonicznych uwzględniono 280 m² dachu.
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Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie Panu,
przyjmując od Was ofiarę zobowiązałem się przed Panem Bogiem, iż wydam ją mądrze, gospodarnie
i zgodnie z przeznaczeniem. Myślę, iż Darczyńcy dają Stowarzyszeniu nie tylko jałmużnę, ale – co
ważniejsze – pomocną dłoń w wyrazie chrześcijańskiego miłosierdzia i zaufania.
Z serca błogosławię wszystkim, którzy swoim zaangażowaniem, modlitwą i wsparciem pomogli
w budowie nowego domu duszpasterskiego w Borysowie. Bracia i Siostry, wielka była Wasza hojność.
Dziękuję, że okazaliście kapłanom miłosierdzie, że ulitowaliście się nad bliźnimi, skrzywdzonymi przez
trudne czasy komunizmu. Codziennie modlę się, aby Dobry Bóg obdarzył Was i Wasze rodziny pokojem,
zdrowiem, miłością i błogosławieństwem. Cieszcie się i radujcie, gdyż pomogliście misjonarzom
zaprowadzić ludzi do zbawienia, a taki uczynek miłosierdzia jest Panu Bogu najmilszy. Jestem pewien,
że wkrótce odczujecie owoce modlitwy księży marianów i wdzięcznych parafian z Borysowa.
Ojciec Władysław

Dyrektor Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich
Ps. Prace budowlane rozpoczną się na wiosnę 2018 roku. Wówczas przygotujemy dla Was
szczegółowe sprawozdanie z wydatków oraz serię zdjęć. Obecnie dysponujemy jedynie szacunkowym
kosztorysem. Podane w nim kwoty mogą ulec zmianie na skutek niezależnych od nas czynników. Część
materiałów budowlanych staramy się pozyskać nieodpłatnie. Negocjujemy również inne koszty
związane z administracją i logistyką budowy oraz przede wszystkim zakupem surowców.
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