Domowy Kościół skupia małżeństwa, które
wezwane są do posługi na rzecz własnej
rodziny, posługi rozumianej jako
budowanie wspólnoty wiary, nadziei i
miłości. Wspólnoty, w której świadomość,
że wszyscy jej członkowie są dziećmi
Jedynego Boga i stąd posiadają swą
niepowtarzalność oraz godność, bez
względu na wiek i stopień rozwoju. Taka
świadomość uzdalnia do wielkodusznej
postawy służby na rzecz rodziny i poszczególnych jej członków,
a także przyjmowania daru służby od innych.
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WESPRZYJ NAS!!!
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Prosimy o 1% podatku, bo:
Prosimy o 1% podatku, bo:





świat wokół nas potrzebuje dobra, a razem możemy go
czynić więcej;
jesteśmy fundacją oazowiczów;
wiele inicjatyw w naszym Ruchu potrzebuje wsparcia;
to nie kosztuje, wystarczy odpowiednio wypełnić PIT.

Jak przekazać 1%:
W zeznaniu PIT36, PIT 37 lub innym:




Wpisz numer KRS 0000071891.
Podaj wysokość kwoty 1%.
Podaj cel szczegółowy: "Domowy Kościół Ośrodek w
Sandomierzu" ,wówczas pieniądze trafią do naszej
diecezjalnej wspólnoty i przez nas zostaną wykorzystane.

Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli naszą działalność w
poprzednich latach!
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