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Високопреосвящений Владико,
Преподобні Отці,

Дорогі Брати та Сестри

Звертаємось  до  Вас  з  проханням про  фінансову  підтримку  для  ремонтово-
будівельних  праць,  що  їх  проводимо  при  Церкві  Різдва  Пресвятої  Богородиці  у
Розділлю на Лемківщиі. 

У  кризовий  час  наглої  потреби  ремонту,  якого  головною  причиною  був
трагічний  стан  підвалин  нашого  храму  побудованого  на  неукріплені  землі,
Парафіани  доклали  багато  зусиль  щоб  у  2018  році  провести  ряд
високоспеціалізованих  робіт.  По  перше:  глибокими,  від  6  до  8  метровими,
бетонними стовпами  було укріплено ґрунт. По друге: 42 таких стовпи були увінчані
новим  фундаментом.  По  Третье:  конструкцію  стін  та  дотеперішніх  фундаментів
було скріплено з новою спорудою окремими полученнями. Всі праці були виконані
високоякісно та згідно усіх норм, що дало ефект: затримано процес тріщин на стінах
та стелі Церкви. Вже від року не поглиблюються дотеперішні та не появляються
нові тріщини. 

Весь  кошт  ремонту  це  влизько  360  тисяч  золотих.  Це  був  перший  та
необхідний  етап.  Парафія  отримала  всього  майже  230  тисяч  дотації  з  чотирьох
джерел.  Зібрано  більше  80  тисяч  золотих  для  забезпечення  власного  уділу  у
загальних коштах. Та своїми руками виконали нефахові будівельні роботи на суму
майже 50 тисяч золотих. Це дуже велике зусилля враховуючи що Наша Парафія це
сього 25 “домів”. 

Але ми не здаємось.  Хоча Вже більше року молимося у Церкві в сусідньому
селі, що належить римо-католикам. Знаємо, що перед нами ще багато праці. Хоч ми
затримали процес нищіння храму то тепер мусимо докласти всьяких зусиль, щоб
направити потрісані стіни та привернути красу Храмові який знищив час та стихія.

Приготовляємо документації, виготовляємо проекти щоб подавати аплікації на
дальші можливі джерела фінансування нашого ремонту. Кошти отримані від вірних
Нашої  Архиєпархії  збільшать  суму  власного  внеску  вказані  при  проханнях  про
гроші  для  наших  грантодавців.  Все  обіцяємо  чесно  розрахувати  перед  Вами
Владико, Богом та історією. Уклінно просто про підтримку та зрозуміння нашого
прохання.

З належною пошаною від імені Парафії

Парох
о. Григорій Назар
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