
     
 

Biuletyn Informacyjny 
     _________________________________________ 

    

        Stowarzyszenia Przyjaciół Misji Franciszkańskich 
 

 
   
   

                                   Drodzy Przyjaciele Misji i Misjonarzy 

 
W 2017 roku przypadła 10 rocznica powstania Stowarzyszenia Przyjaciół Misji 

Franciszkańskich. 

Jednym z najpiękniejszych słów, które wypowiadają ludzie jest słowo dziękuję, dlatego 

w imieniu Zarządu Stowarzyszenia i w imieniu misjonarzy chciałbym wszystkim Wam 

przekazać ich serdeczne pozdrowienia i wyrazy wdzięczności za Waszą pomoc.  

Kolejny raz przekonaliśmy się, jakim zaufaniem darzycie Państwo nasze 

Stowarzyszenie. W tym roku z tytułu odpisu 1% podatku za 2016 r. otrzymaliśmy 21.127,40 zł! 

Dzięki tym środkom a także przekazanym darowiznom mogliśmy zrealizować kolejne projekty 

misyjne.  

Wasz 1% daje życie, zdrowie,  radość a przede wszystkim nadzieję na lepsze życie. Gdyby 

nie Wasza pomoc duchowa i materialna byłoby nieraz o wiele trudniej ludziom żyć.  

 

Jako Stowarzyszenie pomagamy wspólnotom w krajach, w których pracują Misjonarze 

franciszkańscy z Prowincji św. Jadwigi we Wrocławiu. 

Do tej pory dzięki środkom z darowizn i 1% podatku mogliśmy między innymi sfinansować: 

zakup sprzętu medycznego, zakup zboża i żywności, zakup wyposażenia do świetlic, szkół, 

zakup komputerów, zakup materiałów szkolnych i podręczników, opłacić dożywianie i 

dofinansowanie wypoczynku dzieci, dofinansowanie kuchni charytatywnej, budowę domów 

socjalnych, zakup rur do nawadniania pól ryżowych, zakup wózków inwalidzkich, zakup 

nawozów sztucznych, dofinansowanie remontu sali parafialnej, dofinansowanie remontu 

kościoła, ukończona jest budowa studni i dach w szkole w Malawi. Zakupiono ławki do szkoły i 

podręczniki, dofinansowano naprawę i zakup środków transportu. Z pomocą materialną 

dotarliśmy do Boliwii, Burkina Faso, Burundi, Kazachstanu, Kenii, Malawi, Maroko, Rosji, 

Togo, Ukrainy, Wybrzeża Kości Słoniowej.  

 

 Wszystkim jeszcze raz bardzo wielkie Bóg zapłać za Waszą pomoc, za Wasze ofiary i 

duchową pomoc modlitewną. Bardzo proszę wszystkich o modlitwę za naszych Braci 

misjonarzy a także o nowe powołania misyjne.  

 Mamy nadzieję, że przez kolejne lata również będziecie 

z nami. Nikt z nas w pojedynkę nie byłby w stanie uczynić tyle 

dobra – razem możemy więcej.  

 

Wdzięczny za Waszą współpracę misyjną, życzę każdemu z 

Was błogosławionych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia.  

Dzielę się z każdym z Was świętym opłatkiem, niech Boża 

Dziecina obejmie swoim błogosławieństwem Was i tych, których 

obdarzyliście dobrem.  

         Dobrego, pełnego pokoju  i zdrowego Nowego 2018 Roku 

              Niech Pan Was błogosławi i strzeże.  

                     Karol Gawlik Przewodniczący Zarządu  
 

Nr 12/2017 
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Drodzy Sympatycy i Dobrodzieje Stowarzyszenia Przyjaciół Misji Franciszkańskich,  

 

 Kończy się Adwent i z niecierpliwością oczekujemy świąt Bożego Narodzenia, do 

których przygotowuje się cały świat chrześcijański. Wielu z nas cieszy się, że spotka się 

znowu z bliskimi przy rodzinnym stole. Zwykle jest to stół pełen smacznych potraw. 

W kontekście tego radosnego oczekiwania na Narodzenie Bożej Dzieciny poruszył nas list, 

który otrzymaliśmy 10 grudnia od O. Rafała Segieth, misjonarza pracującego od niedawna na 

misji w Togo. (Wcześniej O. Rafał pracował w Burkina Faso): 

 

„Drodzy Przyjaciele Misji 

Pozdrawiam z zakurzonego Bombengu. Od wczoraj mamy 

bardzo silny Harman, czyli wiatr ze zawiesiną kurzu. Nie widać dalej 

jak na 50 m. Misja w Bombengu w Togo, w której od niedawna 

pracuję jest bardzo zdewastowana. Budynki mają już 30 lat, wszystko 

się sypie. Nie ma wody, mury są popękane, okna mają braki w 

szybach a siatki są popękane, więc w pomieszczeniach jest mnóstwo 

insektów. Niegdyś żółte ściany teraz są szare, pokryte brudem. 

Całość wymaga generalnego remontu i zakupu wyposażenia. 

 

W ramach projektu chcemy 

wyremontować starą kaplicę, która mogłaby 

posłużyć jako biblioteka i czytelnia dla 

uczniów, oraz jako miejsce spotkań.   

 

Musimy zbudować toalety i aneks 

kuchenny. Na dzień dzisiejszy są dwie toalety 

publiczne, zupełnie zdewastowane. Kuchnia 

też praktycznie nie istnieje. Brakuje nawet 

naczyń. 

Nie jesteśmy w stanie bez pomocy z 

zewnątrz niczego zrobić we własnym 

zakresie, brakuje pieniędzy na jedzenie i 

podstawowe potrzeby, więc jak jeszcze zająć 

się bieżącymi naprawami? To samo jest w 

parafii, czy diecezji. Wszystko w rozsypce. 

Dlatego mówię sobie. że nawet najmniejsza 

pomoc i to jeszcze dobrze wykorzystana 

posłuży wszystkim. 
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Budynek to jedna sprawa, kolejną sprawą jaką chcielibyśmy się zająć to naprawa i 

powiększenie naszego kurnika, który się rozsypał ze starości. Nie mogę jeszcze podać 

konkretnych sum, bo szukamy kogoś aby to wycenił. Powiedziałem sobie, że nawet 

najmniejszy grosz wykorzystamy i zrobimy co będzie w naszych możliwościach. Tutaj gdzie 

popatrzeć, to by trzeba coś zrobić, bo zaniedbania były wielkie. 

 

Dziękuję jeszcze raz za wszystko, pozdrawiam i życzę jeszcze błogosławionego Adwentu! 

O. Rafał Segieth” 

 

 

 Pozdrowienia z Malawi 

 

 

Dzieci ze szkoły podstawowej w Mtenthera razem z O. 

Sebastianem Unsner przesyłają pozdrowienia i podziękowania 

wszystkim darczyńcom, dzięki pomocy których mogą się uczyć.  

 

My również dziękujemy za zaangażowanie i prosimy o dalsze 

wsparcie projektu. 

Prace związane z 

budową i 

wyposażeniem szkoły dalej trwają. Ponadto 

jest to jedna z wielu szkół podstawowych 

znajdujących się na terenie parafii pod 

wezwaniem św. Benedykta Afrykańczyka w 

Dowa. Jeszce wiele dzieci nie ma szansy 

by się uczyć, mogą tylko o szkole marzyć. 

Potrzeba ludzi o wielkim sercu, którzy 

pomogą spełnić te marzenia. Pomóc można 

przekazując dowolną darowiznę na rzecz 

szkoły w Dowa. 

 

 



 

4 
 

O. Robert Jurzysta OFM, misjonarz  pracujący w Togo przesłał nam 

projekty  z misji Bakoissi. 

„Co roku poszukuję pieniędzy na pomoc młodzieży w płaceniu na 

szkolę i zakup przyborów szkolnych. 

Poprzez pracę na misji - sprzątanie, obcinanie trawy i obcinanie drzew 

czy udział w innych pracach jak sprzątanie wioski z woreczków 

plastykowych, których tu jest wiele, młodzież i dzieci zarabiają sobie na 

szkolę. Działanie takie ma wymiar edukacyjny – młodzi uczą się 

szacunku do pracy i współodpowiedzialności za środowisko w którym żyją. 

Każdego roku szukam trochę pieniędzy /500- 600 Euro/ na to, aby im pomóc. 

Druga sprawa. Trwa remont naszego budynku w którym mieszkamy, bo nie było w nim 

łazienki i ubikacji. Dom będzie odnowiony bo ma już 35 lat. Proszę o pomoc  aby umeblować 4 

pomieszczenia. Brakuje szaf, stołów, krzeseł i lóżek z materacami. Jeżeli by się udało 

otrzymać na to pomoc, to byśmy byli wam bardzo wdzięczni. 

Dziękuję raz jeszcze, z modlitwą. O. Robert Jurzysta” 

 

 

NOWE PROJEKTY MISYJNE 

 
Trwa nabór wniosków na lata 2018/2019. Do tej pory 

wnioski z prośbą o pomoc finansową w realizacji 

projektów przesłał O. Sebastian Unsner, misjonarz z 

Malawi, O. Robert Jurzysta i O. Rafał Segieth, misjonarze 

pracujący w Togo i br. Waldemar Czarnocki z Ukrainy:  

 

Projekt nr 2017/61 – wyposażenie ubogiej szkoły w 

Malawi – O. Sebastian Unsner 

Projekt nr 2017/62 - zakup przyborów  szkolnych  i  zapłata  za  naukę  w  szkole  – Togo – 

O. Robert Jurzysta 

Projekt nr 2017/63 – Budowa muru wokół szkoły w Dowa; Malawi. – O. Sebastian Unsner. 

Projekt nr 2017/64 – Pomoc dla Kuchni Charytatywnej. Ukraina – Br. Waldemar Czarnocki 

Projekt nr 2017/65 – Zakup szaf, stołów, krzeseł i łóżek dla misji w Togo. – O. Robert 

Jurzysta 

Projekt nr 2017/66 – Remont  budynku - utworzenie biblioteki i czytelni dla uczniów. Togo – 

O. Rafał Segieth. 

Projekt nr 2017/67 – Remont budynków gospodarczych na misji w Togo. - O. Rafał Segieth. 

Projekt nr 2017/68 – Budowa nowego kościoła w stacji Magwero; Malawi. O. Sebastian 

Unsner. 

 

Szczegóły projektów dostępne są na naszej stronie internetowej www.pomagam-misjom.pl  

 

http://www.pomagam-misjom.pl/
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List O Symeona Stachery 
 

Boże Narodzenie w Maroku 2017 
Nowy Rok 2018 

                  Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus !!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
      Nasza mała wspólnota franciszkańska razem z Ministrem Generalnym z Rzymu 2017. 
 

Wiele wydarzeń ostatnich tygodni dzielę razem z Wami...  
Odnowiony Kościół w Tetuanie, który po rocznym remoncie został na nowo otwarty uroczysta 
Eucharystia razem z Nuncjuszem Apostolskim Maroka. Początki Kościoła Matki Bożej 
Zwycięskiej sięgają lat 30 zeszłego wieku. Dach, ściany czterech naw, spływ wody z rynien, 
boczne kaplice, instalacja elektryczna, mury otaczające kościół, tynki zewnętrzne i 
wewnętrzne, dachy wielopoziomowe wymagały szybkiej interwencji. W ciągu dwunastu 
miesięcy szukaliśmy Dobrodziejów, aby rozpocząć prace restauracyjne. Ekipa marokańska 
przez pierwsze tygodnie pracowała bez wynagrodzenia.  Miesiące kwiecień, maj, czerwiec i 
lipiec dopisały i pozwoliły nam wykonać prace na dachu (800 m2). Równolegle prowadzono 
prace wewnątrz kościoła z grupą tynkarzy i malarzy… 
 
    Odpowiedzialny Konstruktor Khalid uwieńczył dzieło pod koniec października. Konsulat 
Generalny z Hiszpanii pomógł nam w przygotowaniu Inauguracji Kościoła w dniu święta 
patronalnego Matki Bożej Zwycięskiej. 
 
     Dzień 26 listopada 2017 – niedziela, zgromadziła nie tylko małą grupę katolików z Tetuanu, 
ale głównie migrantów z Afryki Subsaharianskieji przybyłych z Hiszpanii dobrodziejów. 
Konsulat Generalny z Hiszpanii wystosował zaproszenie po arabsku do władz muzułmańskich 
miasta Tetuanu i do przyjaciół naszego Centrum Dialogu Islamsko-Chrześcijańskiego. 
 
     Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem Nuncjusza apostolskiego i Arcybiskupa 
Santiago Agrelo z Tangeru zgromadziła około 300 osób. W kościele zabrakło miejsc 
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siedzących. Muzułmanie przybyli z wielkim szacunkiem uczestnicząc w Eucharystii 
sprawowanej po hiszpańsku. 
 
   Po Mszy świętej wszyscy udali się do Centrum Dialogu Międzyreligijnego na poczęstunek 
przygotowany przez naszych parafian. Jedzenie zostało cudownie rozmnożone, bo starczyło 
dla wszystkich. 
 
    Radości nie było końca. Kościół został uratowany. Muzułmanie dali dowody tolerancji i 
szacunku dla naszej obecności wśród nich. Władze miasta postanowiły opiekować się 
ogrodem przed kościołem. Specjalnie zainstalowano wodę, aby podlewać kwiaty i trawnik. 
Centrum Dialogu z Islamem otworzyło i w tym roku naszą szkołę. Mamy obecnie zapisanych 
400 osób uczestniczących regularnie w zajęciach formacyjnych. 
 
     Często myślę, jak Pan Bóg nam daje dowody swojej miłości. Z jednej strony niełatwe 
sytuacje codzienne do rozwiązywania, z drugiej strony Jego miłująca obecność wśród 
nas, Jego Hojność, Jego nieskończona miłość. 
 
     Moje kontakty z muzułmanami są bardzo dobre. Z wieloma rodzinami współpracuję i często 
rozmawiamy w imię Boga, który nas kocha, który stworzył świat tak dla chrześcijan jak i dla 
muzułmanów, dla wszystkich innych nacji i religii. 
Świat ciągle potrzebuje budowniczych miłości i miłosierdzia. Zostać budowniczym miłości i 
miłosierdzia to inwestować w niebo, w szczęście dla wszystkich...Miłosierdzie oznacza, że 
drzwi serca Bożego i Kościoła są zawsze otwarte. 

Kochać całym sercem. To oznacza ,czynić to bez żadnej rezerwy i bez zastrzeżeń, bez 
fałszywych interesów i myślenia o osobistym sukcesie. 

Miłość  polega na wychodzeniu naprzeciw drugiej osobie, rozumieniu jej, akceptacji i 
przebaczaniu. Jest to stałe wyzwanie. 

 Dobrze jest nauczyć się dziękować za to, co mamy, rezygnując wielkodusznie i dobrowolnie z 
tego, co powierzchowne, po to, by być blisko ludzi. 

     Na  czas Radosnego Bożego Narodzenia z serca dzielę to co najpiękniejsze: miłość i 
dobroć. I tak jak błogosławiony Alojzy Orione powtarzam: „Czyń zawsze dobrze, czyń 
wszystkim dobrze, źle nigdy i nikomu”. 
 

BŁOGOSŁAWIONEGO NOWEGO ROKU 2018. 
 
                                                                          pozdrowienia z gorącego Maroka 
                                                                                        w miłości : 
                                                                                Symeon  Czesław ofm 
 
 
Drodzy Przyjaciele Misji Franciszkańskich.  

 

Misjonarze głoszą Ewangelię wśród tych, którzy jeszcze nie wierzą w Boga bądź są na 

początku drogi wiary. Pomagają innym, ale i sami potrzebują pomocy, zarówno tej duchowej 

jak i materialnej. Otoczmy ich modlitwą i dziękujmy Bogu za ich posługę.  
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Różaniec za misje ma już wieloletnią tradycję. Założycielką dzieła różańca misyjnego, 

obejmującego modlitwą apostolską misję Kościoła była Paulina Jaricot (1826 r.). Już jako 

młoda dziewczyna ta Francuzka poświęcała się dziełom misyjnym, skupiając wokół siebie 

osoby zainteresowane ewangelizacją narodów. Organizowała je w piętnastoosobowe grupy, z 

których każda osoba zobowiązywała się do rozważania i odmawiania codziennie jednej - 

otrzymanej tajemnicy. Tak oto codziennie rozważany był cały różaniec misyjny. 

 

Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego różaniec misyjny jest 

kolorowy? Każdy kolor w różańcu misyjnym symbolizuje jeden 

kontynent.   

Proponujemy, by modlitwą różańcową objąć misjonarzy 

franciszkańskich z prowincji św. Jadwigi pracujących na 

kontynentach: 

 

W Afryce (kolor zielony różańca) aktualnie pracuje 4 

misjonarzy: 

- w Malawi: O. Sebastian Unsner 

- w Maroko: O. Symeon Stachera 

- w Togo: O. Robert Jurzysta i O. Rafał Segieth. 

 

W Ameryce Południowej (kolor czerwony) - w Boliwii pracują: 

Bp O. Antoni Bonifacy Reimann, O. Kacper Nowakowski, Br. Feliks Skrzypacz i O. Feliks 

Skrzydło. 

Niebieski kolor różańca oznacza Oceanię i symbolizuje Ocean spokojny, na którym rozsiane 

są liczne wyspy. 

 

W Azji (kolor żółty) pracują: 

- w Kazachstanie: O. Bogumił Bednarski i O. Julian Mańkowski, 

- w Ziemi Świętej: O. Eleazar Wroński, Br Tadeusz Armatys i O. Zacheusz Drążek. 

 

W Europie (kolor biały) pracują: 

- w Albanii: O. Włodzimierz Mamala i O. Leonard Deja 

- w Ukrainie: Br Waldemar Czarnocki i O. Borys Olejnik 

 
Członkowie Róż Różańcowych mogą pomóc misjom poprzez: 

– codzienną modlitwę, 

– pogłębianie wiedzy za pośrednictwem czasopism,  

– wspieranie powołań kapłańskich,  

– systematyczną, niewielką ofiarę na rzecz misji. 

 

NTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY NA ROK 2018 

 

Styczeń - ewangelizacyjna: Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie, wraz z innymi 

mniejszościami religijnymi, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności. 
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Luty - powszechna: Aby ci, którzy sprawują władzę materialną, polityczną lub duchową, nie 

pozwolili, by rządziła nimi korupcja. 

 

Marzec - ewangelizacyjna: Aby cały Kościół uznał pilną potrzebę formacji do rozeznania 

duchowego w aspekcie indywidualnym i wspólnotowym. 

 

Kwiecień - powszechna: Aby odpowiedzialni za idee i sposób zarządzania w gospodarce mieli 

odwagę odrzucać gospodarkę wykluczającą i by potrafili otwierać nowe drogi. 

 

Maj - ewangelizacyjna: Aby wierni świeccy wypełniali swoją specyficzną misję, wykorzystując 

swoje twórcze zdolności, by odpowiadać na wyzwania dzisiejszego świata. 

 

Czerwiec - powszechna: Aby sieci społecznościowe sprzyjały solidarności i poszanowaniu 

drugiego w jego odmienności. 

 

Lipiec - ewangelizacyjna: Aby kapłani, którzy w trudzie i samotności żyją swoją pracą 

duszpasterską, czuli się wspomagani i pokrzepiani przez przyjaźń z Panem i braćmi. 

 

Sierpień - powszechna: Aby wielkie wybory ekonomiczne i polityczne chroniły rodziny jako skarb 

ludzkości. 

 

Wrzesień - powszechna: Aby młodzież na kontynencie afrykańskim miała dostęp do edukacji i 

pracy we własnej ojczyźnie. 

 

Październik - ewangelizacyjna: Aby osoby konsekrowane rozbudziły swój zapał misyjny i były 

obecne wśród ubogich, zepchniętych na margines i tych, którzy nie mają głosu. 

 

Listopad - powszechna: Aby język serca i dialogu przeważał zawsze nad językiem oręża. 

 

Grudzień - ewangelizacyjna: Aby osoby zaangażowane w posługę przekazu wiary potrafiły 

znaleźć język właściwy dla dzisiejszych czasów, w dialogu z kulturami. 

Watykan, 13 lutego 2017 r. 

Franciszek 

 

Modlitwa chorych za misje 

 

Boże, Ojcze nasz, w ciężkim położeniu i chorobie daj nam sile, abyśmy nasze cierpienia i 

nasza niemoc zjednoczyli z krzyżem Chrystusa. Pełni zaufania prosimy Ciebie: nie pozwól 

nam zapomnieć, że jesteś przy nas. Spraw, abyśmy nie zwątpili, gdy długo będziemy czekać 

na Twoją odpowiedz. Przez naszą duchową więź z misjonarkami i misjonarzami daj siłę i 

pociechę Twojej bliskości tym wszystkim, którzy w chorobie nie znajdują już ludzkiej pomocy. 

Spraw, abyśmy przez nasze cierpienia wyprosili umocnienie w wierze i miłości ludziom na 

całym świecie. Powołaj wielu młodych ze wszystkich narodów do Twojej misjonarskiej służby. 

Najlepszy Ojcze, ufamy, że w Twoim królestwie wszystkie łzy zostaną otarte, nie będzie już 

śmierci, choroby ani żadnego cierpienia... W naszej drodze do Ciebie, bądź z nami. Amen. 
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Kontakt: 

Stowarzyszenie Przyjaciół Misji 
Franciszkańskich im. O. Dominika Kiescha 

ul. Klasztorna 6,  47-154 Góra św. Anny 
 

mail:  spmf@poczta.onet.pl   
 

 www.pomagam-misjom.pl 
 
 

 
 

Od 20 sierpnia 2007 r. Stowarzyszenie 
posiada status 

Organizacji Pożytku Publicznego, 
 

 KRS 
0000286552 

 

 
Ofiary i darowizny na cele statutowe - działania Stowarzyszenia można wspomóc wpłacając 
dowolną kwotę na konto Stowarzyszenia (np. przekaz pocztowy, przelew bankowy). 
Dokonując wpłat na kont o prosimy o wpisanie tytułu wpłaty: działalność statutowa stowarzyszenia 
lub wspierając konkretne dzieło, wskazać numer projektu, którego wpłata ma dotyczyć.  
 

nr rachunku:  
IBAN:   PL             98 1090 2239 0000 0001 0756 1761  
BIC/ SWIFT:  WBKPPLPP 
 
Darowizny i wpłaty zagraniczne  (należy podać nr IBAN i Swift Stowarzyszenia) 
 
Uwaga: 

Biuletyn Informacyjny powstał po to, by każdy z darczyńców Stowarzyszenia wiedział, co się dzieje z 
środkami wpłacanymi na rzecz Stowarzyszenia. Staramy się dwa razy w roku przesyłać taką informację. Jeżeli 
Państwo chcą otrzymywać Biuletyn jedynie za pośrednictwem poczty e-mail, to prosimy o przesłanie na adres 
spmf@poczta.onet.pl  swojego adresu e-mail wraz z imieniem i nazwiskiem.  
 

Szanujemy Państwa prywatność, więc jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać od nas korespondencji, to również 
prosimy o zgłoszenie tego faktu pocztą tradycyjną lub pocztą e-mail. Dziękujemy za współpracę. 

 
Jeżeli nasza korespondencja dotarła pod niewłaściwy adres, to bardzo przepraszamy. 

 
Zarząd Stowarzyszenia: 

Karol Gawlik – Przewodniczący;   
O. Błażej Bernard Kurowski - 

Wiceprzewodniczący;   
Maria Kanas – Sekretarz;  

Jan Kalnik – Członek; 
Brygida Steindor – Członek 

 

Jak możesz pomóc? 

 

Przekaż 1% podatku 

  

Zostań naszym darczyńcą 
Nr rachunku: 

98 1090 2239 0000 0001 0756 1761 
 

Poleć nas znajomym 

 
Polub nas  

i poproś o to znajomych 

 
Dziękujemy! 

 
www.pomagam-misjom.pl 

 


