
Kochani Parafianie!

Parafialna Rada Ekonomiczna 

Najpilniejsze prace (wstępnie zaplanowane do realizacji w 2018 roku) Szacunkowe koszty

Odnowienie kaplicy Św. Teresy od Dzieciątka Jezus (malowanie ścian, zakup relikwiarium, 
ławek, klęczników)

25 000 zł

Wykonanie kompletnej inwentaryzacji budynków kościola i domu parafialnego           
(koniecznej do planowania prac remontowych, projektowych dot. rozbudowy, przebudowy 
budynku lub instalacji) - prace już zlecone

8 310 zł

Zabezpieczenie stropu pod kancelarią parafialną 3 500 zł

Zakup i instalacja wiecznej lampki 5 000 zł

Opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy i aranżacji wnętrz kościoła i domu 
parafialnego

Ufundowane przez pracownię 
architektoniczną

Projekt nowej instalacji centralnego ogrzewania kościoła                                                                                             
Modernizacja centralnego ogrzewania, przebudowa kotłowni, nowa instalacja grzewcza

415 000 zł

Odnowienie kaplicy Matki Boskiej Nieustajacej Pomocy                                                                                                 
(malowanie, przygotowanie miejsca na wota)

25 000 zł

Wymiana okien w nawach bocznych – 7 okien x 15000zł/szt  +  koszt montażu 105 000 zł

Zbudowanie podjazdu dla wózków inwalidzkich przy wejściu do kościoła 35 000 zł

SUMA 621 810 zł

→ przelewem na konto bankowe parafii, jako darowizna lub jako fundusz parafialny 

→ przez ufundowanie konkretnej inwestycji (np. wymiany poszczególnych okien – fundator może zostać upamiętniony tabliczką)

INFORMACJA O PLANOWANYCH PRACACH REMONTOWYCH W KOŚCIELE ORAZ DOMU PARAFIALNYM

Działająca od stycznia 2017 roku Rada Ekonomiczna Parafii kościoła św. Teresy od Dzieciątka Jezus przygotowała plan najpilniejszych 
remontów w kościele i domu parafialnym. Jest to początek prac, które ze względu na ogromny zakres i potrzeby są zaplanowane na 
wiele lat.  Realizacja tych prac jest w ogromnej mierze uzależniona od Waszej hojności. Dlatego gorąco prosimy Was o wsparcie 
odnowienia naszej świątyni jako miejsca naszej wspólnej modlitwy i spotkań!

Parafia Rzymskokatolicka Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus
ul. Tamka 4A, 00-349 Warszawa

Nr konta parafiii: Bank Polska Kasa Opieki S.A. 26 1240 2887 1111 0010 6397 6970                                                                                                                                                                                                

Serdeczne Bóg zapłać za wszelkie formy wsparcia odnowienia naszej świątyni!

                                                       Parafia Rzymskokatolicka Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus

Na potrzeby prowadzonych prac będziemy prowadzić kwestę w każdą pierwszą niedzielę miesiąca. 

dodatkowo można wesprzeć remont:


