
W JAKI SPOSÓB MOŻNA POMÓC W BUDOWIE KOŚCIOŁA  

ŚW. JÓZEFA RZEMIEŚLNIKA W SWARZĘDZU? 

 

1. W każdą pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy Świętej o g.11.30 odbywa się licytacja pucharów   

i medali ks. proboszcza, które zdobył na różnych turniejach tenisa stołowego  

2. W każdą drugą niedzielę miesiąca składka w czasie Mszy Świętej przeznaczona jest na ten cel 

3. W każdą niedzielę można przynosić skarbonki z monetami. Puszka: "MONETA NA JÓZEFA". (Puste 

skarbonki - puszki można otrzymać w biurze parafialnym)  

4. W każdą czwartą niedzielę miesiąca po Mszy Świętej o g.11.30 odbywa się finał akcji: 

"ZŁOTÓWKA NA JÓZEFA"  (Ze złotówek układamy kilometry). W akcję można włączyć się także 

poprzez ufundowanie poszczególnych odcinków, przelewem na konto parafialne.                                   

I tak: przekazane 44 zł to 1 metr, 440 zł - 10 metrów, 4400 zł - 100 metrów, a 44.000 zł - kilometr.                                                                                 

5. Do nabycia są także tabliczki fundatorów, które następnie będą umieszczone w widocznym dla 

wszystkich miejscu. Na tabliczce pojawi się: imię, nazwisko, lub nazwa firmy ofiarodawcy.  

Tabliczka dla osób, które ofiarują: 1.000 PLN  

6. Do nabycia są też cegiełki o wartości 50 PLN i 100 PLN  

7. Są też do nabycia wyjątkowe cegiełki z drewna (wersja limitowana), które było na dachu 

kaplicy przed modernizacją kościoła o wartości 100 PLN  

8. Dokonać można także wpłaty na konto parafii lub złożyć ofiarę w biurze parafialnym (Darowizny 

przekazane na cele kultu religijnego (art. 26 ust. 1 pkt 9 lit b ustawy o PIT), podlegają odliczeniu 

w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu. ) 



9. Od czasu do czasu odbywać się będą zbiórki w różnych zaprzyjaźnionych parafiach.                  

Osoby zbierające ofiary będą stały przed kościołem z puszką i będą ubrane w opisane 

niebieskie koszulki 

10. Można też być sponsorem konkretnych rzeczy (tablica z kolorowymi kartkami na których 

wypisane są potrzebne rzeczy do kościoła, wystawiona jest przy wyjściu z kościoła) 

11. Co pewien czas odbywają się także wyjątkowe licytacje różnych ciekawych rzeczy 

12. Bóg zapłać za każdą pomoc i bardzo, bardzo dziękuję za zrozumienie. Każdego dnia pamiętam 

o dobroczyńcach w modlitwie podczas Mszy Świętej.  

 

ks. Łukasz Lewandowski 
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SPONSORUJĄC  

KONKRETNĄ RZECZ  

MOŻNA POMÓC  

W BUDWOWIE   

NASZEGO KOŚCIOŁA   

 
ZA KAŻDĄ POMOC BARDZO, BARDZO DZIĘKUJĘ 

KS. PROBOSZCZ 

  

STAN NA DZIEŃ: 16.12.2017  



 

  

POKRYJ KOSZT 

 

UŁOŻENIA FRAGMENTU 

POSADZKI W KOŚCIELE  

 



CEGIEŁKA: 450 ZŁ 

KUP MNIE 
WYKONAJ MNIE 

 

KOMANDOR   

DO SALKI  
 



 

KUP MNIE 

 
DRZWI  

 

W CZĘŚCI DUSZPASTERSKIEJ 

 



 

KUP MNIE 
 

DRZWI  

DO BUDYNKU    
 



 

KUP MNIE 

GABLOTA  

OGŁOSZENIOWA 

 
OSTATNIA SZTUKA !!! 



 

KUP MNIE 

 
TABLICZKA FUNDATORA 

 

Z IMIENIEM I NAZWISKIEM  
 

 



 

 

 

 

 
 

WYKONAJ  MNIE 

 

ŁAWKI  

DO KOŚCIOŁA 



WYKONAJ  MNIE 

 

WIEŻA   

 

KOŚCIOŁA  



WYKONAJ  MNIE 

 

ELEWACJA 

ZEWNĘTRZNA 

KOŚCIOŁA  



WYKONAJ  MNIE 

 
WEWNĘTRZNE 

OCIEPLENIE DACHU

 


