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Tak w 2017 roku wyglądał klasztor i dom misyjny w Borysowie. 

Po pożarze księża łatali dziury dyktą. Przedsionek spłonął, dach przeciekał, budynku nie dało się ogrzać.



Jak przebiega budowa 
nowego domu misyjnego? 



Harmonogram budowy 

Marzec 2018 

Rozbiórka 

Czerwiec 2018 
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Lipiec 2018 

Pierwsza 
kondygnacja 

Wrzesień 2018 

Druga 
kondygnacja

Marzec 2019 

Dach 



Marzec 2018 roku. 
Rozpoczynamy rozbiórkę starego domu misyjnego. 



Marzec 2018 rok. Fotografie z rozbiórki



Czerwiec 2018 roku. 
Wykonujemy wykop pod fundamenty. 



Lipiec 2018 roku. Wylewamy fundamenty.



Lipiec 2018 roku. 
Stawiamy ściany 
pierwszej kondygnacji. 



Sierpień 2018 roku. 
Budujemy strop nad pierwszą kondygnacją. 



Sierpień 2018 roku. 
Wylewamy strop żelbetowy. 



Wrzesień 2018 roku.
Stawiamy ściany boczne drugiej kondygnacji. 



Październik 2018 roku. 
Podnosimy ściany. Wylewamy schody.   



Listopad 2018 roku. 
Kładziemy konstrukcję drewnianą pod dach budynku 

i zabezpieczamy budowę na zimę. 



Marzec 2019 rok. 
Kładziemy pokrycie izolacyjne pod dach.  



Co będzie w nowym domu misyjnym?



W tym pomieszczeniu dwanaście działających w parafii wspólnot 
będzie spotkać się na wspólnej modlitwie. 

Tu będą działać Legion Maryi i kółka różańcowe. 



Tu będzie wejście do punktu Caritas, gdzie biedni mieszkańcy parafii otrzymają pomoc 
(paczki żywnościowe, używane buty i ubrania, książki i zeszyty dla dzieci). 



Tu będziemy prowadzić kursy wprowadzenia 
do chrześcijaństwa dla byłych ateistów. 



Tu wierni będą mogli porozmawiać z kapłanem, wyspowiadać się z całego 
życia oraz przygotować do złożenia przysięgi trzeźwości.  



Tu będzie salka katechetyczna dla dzieci. 



Tu urządzimy punkt Caritas i jadłodajnię dla ubogich w dalszej przyszłości. 



W bocznej części budynku będą mieszkania dla kapłanów. 



Dodatkowe informacje 

W najbliższym czasie będziemy kłaść pokrycie na dach budynku. Kolejne etapy budowy
to: postawienie ścianek działowych, montaż okien, położenie tynków, wylanie podłoża
pod posadzki oraz montaż drzwi wewnętrznych. Szczegółowe sprawozdanie, obejmujące
koszty poszczególnych etapów budowy, opublikujemy po zakończeniu projektu.

Ofiary dla parafii w Borysowie prosimy wpłacać na konto:
Centrum Pomocników Mariańskich

Bank Pekao S.A. VII O/Warszawa
60 1240 1109 1111 0010 7752 5847
z dopiskiem: Pomoc dla Borysowa



Bóg zapłać za pomoc!
Codziennie modlimy się w Waszej intencji.


