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Drodzy Przyjaciele Misji i Misjonarzy
W pierwszą niedzielę adwentu rozpoczął się nowy rok duszpasterski
pod hasłem “W mocy Bożego Ducha”. O programie duszpasterskim
podczas konferencji prasowej w Warszawie mówili abp Wiktor Skworc:
„W ciągu tego nadchodzącego roku duszpasterskiego chcemy się skupić na
misji ochrzczonych i bierzmowanych. Pamiętajmy, że kiedy apostołowie
wyszli z wieczernika po otrzymaniu Ducha Świętego to poszli pełnić misję i
każdy katolik, każdy chrześcijanin, ma również misję do spełnienia, bo jest
napełniony Duchem Świętym. W mocy Ducha chcemy działać i każdy
chrześcijanin ma mieć świadomość misji Kościoła, jaką Kościół ma w świecie, ale także własnej
indywidualnej misji jako chrześcijanin we wspólnocie rodzinnej, parafialnej, także we wspólnocie
całego społeczeństwa. (…) Chcemy zachęcać żeby w mocy Ducha Świętego każdy chrześcijanin
wychodził i siebie ofiarował drugim, dlatego do realizacji tego programu zapraszamy wszystkich:
wspólnoty kościelne, ruchy, stowarzyszenia, parafie.”
Drodzy Przyjaciele Misji. Jednym z najpiękniejszych słów, które wypowiadają ludzie jest
słowo dziękuję. W imieniu Zarządu Stowarzyszenia i w imieniu misjonarzy chciałbym wszystkim
Wam podziękować, że jako chrześcijanie macie świadomość tej misji Kościoła i już teraz dajecie
siebie drugiemu człowiekowi. Jako Stowarzyszenie dzięki Wam pomagamy wspólnotom w
krajach, w których pracują Misjonarze franciszkańscy z Prowincji św. Jadwigi we Wrocławiu.
Kolejny raz przekonaliśmy się, jakim zaufaniem darzycie nasze Stowarzyszenie. W tym roku z
tytułu odpisu 1% podatku za 2017 r. oraz z otrzymanych darowizn mogliśmy zrealizować kolejne
projekty misyjne:
Projekt nr 2017/61 – wyposażenie ubogiej szkoły w Malawi; Projekt nr 2017/62 - zakup przyborów
szkolnych i zapłata za naukę w szkole – Togo; Projekt nr 2017/63 – Budowa muru wokół
szkoły w Dowa; Malawi; Projekt nr 2017/64 – Pomoc dla Kuchni Charytatywnej. Ukraina; Projekt
nr 2017/65 – Zakup szaf, stołów, krzeseł i łóżek dla misji w Togo; Projekt nr 2017/66 – Remont
budynku - utworzenie biblioteki i czytelni dla uczniów. Togo; Projekt nr 2017/67 – Remont
budynków gospodarczych na misji w Togo;
Wszystko to było możliwe dzięki Waszej pomocy - zarówno duchowej jak i materialnej.
Wszystkim jeszcze raz bardzo wielkie Bóg zapłać
za Wasze wsparcie i wierne trwanie przy naszych
Misjonarzach. Dziękuję za modlitwę, cierpienie i ofiarę,
którą wspieracie misyjne dzieło Kościoła.
Wdzięczny za Waszą współpracę misyjną, życzę
każdemu z Was błogosławionych i rodzinnych Świąt
Bożego Narodzenia. Niech Boża Dziecina hojnie obdarza
Was
potrzebnymi
łaskami
i
obejmie
swoim
błogosławieństwem. Niech już teraz będzie nagrodą za
serce, jakie okazujecie misjom. Dobrego, pełnego pokoju
i zdrowego Nowego 2019 Roku
Niech Pan Was błogosławi i strzeże.
Karol Gawlik Przewodniczący Zarządu

Misyjne spotkanie na Jasnej Górze
W dniach 1-2 grudnia 2018 r. na Jasnej Górze uczestniczyliśmy z grupą około 500 osób z
różnych stron Polski w sympozjum misjologicznym i czuwaniu misyjnym.
Zorganizowała je Papieska Unia Misyjna, aby pogłębić ducha misyjnego i oddać się
macierzyńskiej opiece Matki Bożej.
Spotkanie pod hasłem „Mocni w Duchu przy sercu Maryi” rozpoczęło się Mszą Świętą w Kaplicy
Cudownego Obrazu, której przewodniczył bp Mirosław Gucwa z Republiki Środkowoafrykańskiej.
Biskup diec. Bouar w homilii podziękował za wsparcie modlitewne, zwłaszcza Różom Żywego
Różańca.
Po Mszy Świętej w Auli Kordeckiego
wysłuchaliśmy wykładu bp. Andrzeja Czai,
przewodniczącego Komisji Nauki Wiary
Konferencji Episkopatu Polski, który
przedstawił temat roli Ducha Świętego w
misji Kościoła. Prelegent podkreślił, że
Duch Święty uzdalnia Kościół do realizacji
misji apostolskiej, czyniąc misjonarzami
jego członków, na ile są otwarci na Jego
działanie.
Przejmujące
świadectwo
cierpienia
afrykańskiego Kościoła dał Bp Mirosław
Gucwa, który przybliżył zebranym historię
ewangelizacji w Republice Środkowoafrykańskiej. Podzielił się z zebranymi
doświadczeniem, jak Duch Święty prowadzi
tamtejszy Kościół drogą zawierzenia, mimo krwawych prześladowań, dokonujących się w tym
kraju od pięciu lat. Były też świadectwa o życiu Kościoła w Mongolii.
W czasie Apelu Jasnogórskiego dyr. krajowy PDM ks. Tomasz Atłas, zaprosił wszystkie
wspólnoty Kościoła w Polsce do szczególnego przeżywania października 2019 r., ogłoszonego
przez papieża Franciszka Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym.
Czuwanie misyjne rozpoczęło się adoracją Najświętszego Sakramentu. W programie był
różaniec, o północy rozpoczęła się Msza Święta, której przewodniczył bp Leszek Leszkiewicz z
diec. tarnowskiej, misjonarz w Ekwadorze w latach 2001-2006. Następnie odbyło się
nabożeństwo misyjne, przyjęcie trzech nowych członków do Papieskiej Unii Misyjnej, kolejna
część różańca a na koniec czuwania odmówiono Jutrznię i Akt zawierzenia Pani Jasnogórskiej
dzieła misyjnego Kościoła w Polsce.
W spotkaniu wzięli udział członkowie PUM, klerycy z kół misyjnych, osoby przygotowujące
się do wyjazdu na misje, przedstawiciele Misyjnego Apostolstwa Chorych oraz róże Żywego
Różańca, a także przyjaciele, sympatycy i ci, którym sprawy misji są bliskie.
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 i na prezenty, którymi cieszyliśmy się też przy okazji św. Mikołaja.
Misjonarze ze swoimi podopiecznymi również czekali na św. Mikołaja. Dla wielu dzieci była to
okazja do zjedzenia jedynego posiłku w ciągu dnia a o prezentach nie było mowy. Dlatego mamy
do Was propozycję – projekt: świąteczny dar dla misji.
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W czasie tego radosnego oczekiwania na Narodzenie Bożej Dzieciny, dzielmy się z innymi
radością i tym co mamy. Możemy pomóc misjonarzom w prowadzeniu kuchni charytatywnej czy
pomóc dzieciom w zakupie przyborów szkolnych, opłatach za szkołę itp. Wiemy, że nie każdy
może złożyć materialną ofiarę ale każdy może ofiarować w intencji misji modlitwę lub
cierpienia. Z góry dziękujemy wszystkim, którzy włączą się w ten projekt.
Z listu br. Waldemara Czarnockiego: „Jak co roku zwracam się do Stowarzyszenia
Przyjaciół Misji Franciszkańskich o dofinansowanie działalności Kuchni charytatywnej, działającej
przy naszym klasztorze w Tarnopolu, w Ukrainie.
Nasza kuchnia charytatywna wydaje każdego dnia posiłki dla ok. 40 osób. W okresie
zimowym ponad 50 osób każdego dnia zgłasza się do nas po posiłek.
Potrzebujący to ludzie biedni, starsi, rodziny wielodzietne i ludzie z
marginesu społecznego. Otrzymują oni każdego dnia zupę z „wkładką” i
chleb. Pod koniec każdego miesiąca dajemy potrzebującym środki czystości
takie jak mydło, pasta do zębów, szampon, chusteczki higieniczne. W miarę

możliwości kupujemy osobom
starszym i chorym lekarstwa.
Trzy razy w roku w Boże
Narodzenie, Wielkanoc i odpust
św. Antoniego organizujemy
specjalne świąteczne obiady w
czasie których biedni dostają też
paczki żywnościowe. Także na
św. Mikołaja dostają skromne
paczki słodyczy.
Aby to było możliwe
zwracamy się do ludzi dobrej
woli o wsparcie tego dzieła.”

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.
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.
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O. Robert Jurzysta OFM, misjonarz z Togo przesłał nam trzy projekty z misji Bakoissi.
1. Pomoc młodzieży i dzieciom w płaceniu szkoły i w zakupie
przyborów szkolnych.
Drodzy Przyjaciele Misji. Tym razem zwracam się ponownie z tą samą
prośbą do was co w ubiegłym roku. To znaczy pomoc dzieciom w opłaceniu
szkoły i przyborów szkolnych.
Dużo dzieci otrzymało pomoc finansową, aby opłacić szkołę, kupić ubranka i
przybory, ale nie wszystkim można było pomóc, ponieważ jest ich bardzo
wiele.
Dziś również proszę o przyznanie pomocy dla naszych dzieci, których jest tu wiele i z braku
funduszy wiele nie chodzi do szkoły, zostawili naukę.
Wysyłając zdjęcia do was z niektórych uroczystości sami zauważyliście, że jest tu wiele dzieci,
rodziny są wielodzietne. I te dzieci borykają się często z wieloma problemami materialnymi. Dzieci
często są niedożywione, w domach nie ma prądu i aby się uczyć przychodzą często na misję,
oczywiście odwiedzają nas i dzielą się z nami ze swoimi problemami, bo rodzice nie są zawsze
wstanie im pomóc. Jak wszyscy wiemy, że ogólnie wszędzie w państwach Afrykańskich panuje
bieda tak też jest i tutaj w Togo. I tak jak wszędzie, gdzie pracowałem na Parafii czy w Togo czy w
Burkina Faso, to staraliśmy się wspierać dzieci czy młodzież.
Dziś znowu proszę was o pomoc dla moich
dzieci z Barokioski, szczególnie dla tych,
które nie mają rodziców i nie mają znikąd
pomocy.
W rym roku pomoc finansowa była
otrzymana od Was i przez Caritas
Diecezjalny. Dzięki temu mogliśmy pomóc
wielu uczniom w zapłaceniu szkoły, w
zakupie przyborów czy ubranka.
Dzieci i młodzież pracowała często w sobotę
dbając o czystość na misji czy na mieście
sprzątając i zbierając śmieci na drodze,
których jest tu bardzo dużo. Po prostu
uczymy ich czystości. Oczywiście w czasie
wakacji również młodzież pomagała w pracach polowych dla ludzi starszych.
2. Zakup wyposażenia do czytelni i biblioteki
Parafia nasza powstała cztery lata temu, więc znaczy, że zaczynamy od początku we
wspólnocie i też w parafii. Piszę jednak o pomoc w urządzeniu biblioteki i czytelni, gdzie nasi
uczniowie by mogli przyjść i skorzystać z potrzebnych książek, wypożyczyć czy na miejscu
skorzystać z czytelni. Misja nasza posiada małą salę, z której po odnowieniu chcemy przekształcić
właśnie na bibliotekę i czytelnię.
Dlaczego miejscowość Barkoissi jest w miarę wielką miejscowością - liczy około 15000 tysięcy
mieszkańców? Jest tu dużo dzieci i młodzieży, która uczęszcza do szkoły.
Szkół jest tu w miarę wiele. Kilka szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Liceum na Region i nie
ma tu żadnej biblioteki, więc wspólnie z braćmi postanowiliśmy coś zrobić, aby pomóc młodzieży.
Dlatego proszę was o pomoc i pozytywne załatwienie prośby.
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3. Zakup rowerów dla katechistów.
Jak już pisałem wcześniej, parafia jest młodą parafią, która na początku boryka się z wieloma
problemami Po pierwsze sytuacja polityczna i ekonomiczna w kraju jest ciężka, wiele ludzi żyje w
ubóstwie, więc Kościół lokalny potrzebuje jeszcze wiele pomocy jak - Misjonarzy czy pomocy
finansowej. Widać jednak, że pomału ludzie zaczynają brać w opiekę Kościół lokalny i Misjonarzy.
Ludzie zaczynają się angażować w różną pomoc Kościołowi (utrzymanie kapłanów, kościołów czy
kaplic, przynoszą dary na misje jedzenie czy zadbanie o biednych w parafiach)
Dobry więc to znak dla nas, że ludzie zaczynają sami dbać o swój Kościół. Mimo tego
potrzebujemy jeszcze wiele pomocy od Was, dlatego dziś piszę jeszcze o jedną pomoc.
Pomoc w zakupie 11 rowerów dla Katechistów.
W Parafii mamy 11 katechistów, którzy pracują, jako Wolontariusze Nie maja żadnej zapłaty
od Parafii no, bo nie ma nawet z czego im zapłacić. Żyją z uprawy ziemi. Mieszkają we
wioskach, gdzie są Kaplice, również muszą dotrzeć do innych wiosek z posługą. Są Oni wielką
pomocą dla nas. Ucząc Katechezy podczas nieobecności Kapłana sprawują Liturgię Słowa w
Niedzielę. Uczestniczą z nami w różnych spotkaniach czy formacjach, które organizujemy w
różnych wioskach.
Kiedy przyjechałem do parafii dostałem pomoc do zakupu rowerów dla Katechistów z Polski od
MIVA Polska. Jednak przez ten czas rowery się zniszczyły. Stan dróg jest bardzo kiepski, są to
drogi polne i dojazdy do wiosek ciężkie, szczególnie w porze deszczowej rowery się często psują.
Staramy się pomagać w naprawach, ale teraz są tak zniszczone, że jest ciężko naprawić i
postanowiliśmy, aby Was poprosić o pomoc w zakupie 11 rowerów dla Katechistów.
Dziękuję raz jeszcze, z modlitwą. O. Robert Jurzysta”

NOWE PROJEKTY MISYJNE NA LATA 2018/2019
Trwa nabór wniosków na lata 2018/2019. Do tej pory wnioski z prośbą o pomoc finansową w realizacji
projektów przesłali O. Rafał Segieth i O. Robert Jurzysta - misjonarze pracujący w Togo, br. Waldemar
Czarnocki z Ukrainy i O. Sebastian Unsner, misjonarz z
Malawi.
PROJEKT nr:
2018/68 – Zakup projektora wideo dla misji w Togo.
2018/69 – Pomoc dla Kuchni Charytatywnej. Ukraina
2018/70 – Pomoc dla Szkoły św. Antoniego w Tarnopolu.
Ukraina
2018/71 – Pomoc młodzieży i dzieciom w opłaceniu szkoły i w
zakupie przyborów szkolnych.
2018/72 – Zakup wyposażenia do czytelni i biblioteki. Togo.
2018/73 – Zakup 11 rowerów dla katechistów. Togo.
2018/74 – pomoc dla ubogiej szkoły w Malawi.
Zachęcamy do właczenia się w akcję Bukiet dla misji.
Każdy z nas organizyje lub uczestniczy w różnych uroczystościach rodzinnych, chrzcinach, w I
Komunii św., w jubileuszach czy towarzyszy nowożeńcom w czasie zawierania związku małżeńskiego.
Zwykle dodatkiem do prezentu są kwiaty. Zachęcamy, by proponować gościom złożenie ofiary na
rzecz misji zamiast zakupu kolejnego bukietu. Zebrane w ten sposób środki będą duchowym kwiatem
pomocy potrzebującym, którzy będą mieli fizyczny udział w naszej radości, bo otrzymają za to
konkretną pomoc.
Szczegóły projektów dostępne są na naszej stronie internetowej www.pomagam-misjom.pl
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MODLITWA PRZYJACIELA MISJI
Panie Jezu Chryste.
Mój brat i moja siostra
są smutni.
Mój brat i moja siostra
nie znają Ciebie.
Mój brat i moja siostra
są głodni.
Spraw by nie stracili nadziei.
Poślij ludzi o dobrym sercu,
Do moich braci i sióstr.
Niech zaniosą im
odrobinę radości.
Niech mówią im o Tobie.
Niech nakarmią ich chlebem.
Proszę Cię o wiarę i miłość
dla misjonarzy,
Zwłaszcza, jeśli tracą siły,
jeśli chorują,
jeśli czują się bezradni.
Proszę Cię o ducha
miłosiernego współczucia,
By nie zabrakło pomocników,
Dla jednych i drugich.
W tych intencjach ofiaruję Ci
Moje dzisiejsze wyrzeczenie…
Ojcze nasz....
***
Panie, obudź w każdym,
kto należy do Twojego Kościoła
prawdziwy zapał misjonarski,
by głosić Chrystusa tym,
którzy Go jeszcze nie poznali,
i tym, którzy przestali wierzyć.
Spraw, by było wiele powołań
i podtrzymuj swą łaską
misjonarzy w dziele
ewangelizacji.
Pozwól, by każdy z nas poczuł
się odpowiedzialny za misje,
a przede wszystkim zrozumiał,
że naszym pierwszym
obowiązkiem w szerzeniu wiary
jest prawdziwe
chrześcijańskie życie.
Amen

Intencje papieskie na rok 2019
Na początku 2018 roku, a konkretnie 3 stycznia, Ojciec Święty
Franciszek wyznaczył następujące intencje na poszczególne miesiące
2019 roku:
Styczeń
Intencja ewangelizacyjna: za młodzież.
Za młodzież, szczególnie z Ameryki Łacińskiej, aby idąc za przykładem
Maryi odpowiedziała na wezwanie Pana do niesienia światu radości
Ewangelii
Luty
Intencja powszechna: za ofiary przemocy.
O wielkoduszne przyjmowanie ofiar handlu ludźmi i przymusowej
prostytucji oraz wszelkiej innej przemocy.
Marzec
Intencja ewangelizacyjna: za chrześcijańskie wspólnoty.
Aby wspólnoty chrześcijańskie – szczególnie te, które są
prześladowane – odczuły, że są blisko Chrystusa, a ich prawa były
respektowane.
Kwiecień
Intencja powszechna: za pracowników na obszarach wojennych.
Za lekarzy i ich współpracowników humanitarnych na terenach
objętych wojną, którzy ryzykują swoje własne życie dla ocalenia życia
innych.
Maj
Intencja ewangelizacyjna: za Kościół w Afryce.
Aby Kościół w Afryce, przez zaangażowanie swoich wiernych, stał się
zaczynem jedności dla swoich członków oraz znakiem nadziei dla
całego kontynentu.
Czerwiec
Intencja ewangelizacyjna: za kapłanów.
Aby kapłani, przez skromność i pokorę swojego życia, zaangażowali
się na rzecz aktywnej i solidarnej służby najbardziej potrzebującym.
Lipiec
Intencja powszechna: o sprawiedliwość.
Aby osoby wymierzające sprawiedliwość kierowały się uczciwością i
aby obecna na świecie niesprawiedliwość nie miała ostatniego słowa.
Sierpień
Intencja ewangelizacyjna: za rodziny.
Aby rodziny, przez życie modlitwy i miłości, stawały się coraz lepszymi
“szkołami prawdziwego wzrostu człowieczeństwa”.
Wrzesień
Intencja powszechna: za polityków, naukowców i ekonomistów.
Aby politycy, naukowcy i ekonomiści wspólnie pracowali na rzecz
ochrony mórz i oceanów na świecie.
Październik
Intencja ewangelizacyjna: o Ducha Świętego.
Aby tchnienie Ducha Świętego zrodziło nową misyjną ”wiosnę” w
Kościele.
Listopad
Intencja powszechna: o komunikację i pojednanie.
Aby na Bliskim Wschodzie, gdzie wspólnie żyją różnorodne wspólnoty
religijne, zapanował duch dialogu i pojednania.
Grudzień
Intencja powszechna: za dzieci.
Aby każdy kraj podjął, priorytetowo i zdecydowanie, działania mające
na celu polepszenie
6 przyszłości dzieci, szczególnie tych cierpiących.

Prośmy Pana o łaskę hojności,
która nasze serca czyni większymi
i prowadzi nas do wspaniałomyślności.
Papież Franciszek - twitter

Zarząd Stowarzyszenia:
Karol Gawlik – Przewodniczący;
O. Błażej Bernard Kurowski Wiceprzewodniczący;
Maria Kanas – Sekretarz;
Jan Kalnik – Członek;
Brygida Steindor – Członek

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.
Oznacza to m.in., że każda osoba fizyczna (podatnik PIT) oraz prawna (podatnik CIT) może
przekazać na Stowarzyszenie darowiznę i odliczyć ją od podatku.
OSOBY FIZYCZNE
Każda osoba fizyczna (podatnik PIT), która przekaże darowiznę na cele charytatywne może odliczyć
ją od dochodu w zeznaniu podatkowym na koniec roku podatkowego. Łączna kwota odliczeń z tego
tytułu nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu. Odliczenia
dokonuje się wpisując w deklarację roczną kwotę dokonywanych odliczeń. Szczegóły wszelkich
odliczeń umieszcza się w załączniku PIT/O. Podać należy:
-kwotę przekazanej darowizny,
-kwotę dokonanego odliczenia,
-dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres.
Do wykazania darowizny wystarczy dowód wpłaty na rachunek obdarowanego tytułem:
darowizna na cele statutowe.
Podstawa prawna: art. 26, ust.1, punkt 9 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dn.
26.07.1991 r. z późniejszymi zmianami.
OSOBY PRAWNE
Każdy podatnik CIT może odliczyć wydatki z tytułu darowizn na rzecz organizacji prowadzących
działalność pożytku publicznego, które będą stanowić nie więcej niż 10% dochodu.
Darowiznę odlicza się od dochodu w załączniku CIT-D.
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Odliczenie dokonywane jest na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. W
przypadku darowizny innej niż pieniężna - dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny,
oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.
Tytuł przelewu: "Darowizna na cel, na który chce się przeznaczyć darowiznę, w ramach
prowadzonej działalności statutowej Stowarzyszenia." lub: "Darowizna na cele statutowe."
Podstawa prawna: art. 18, ust. 1, punkt 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dn.
15.02.1992 r. z późniejszymi zmianami.
Darowizna powinna zostać przekazana na następujące konto Stowarzyszenia:

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)

Zeskanuj kod
i rozlicz się szybko,
wygodnie i bezpiecznie
w programie e-pity,
przekazując nam swój

podatku

KRS 0000286552.
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 prosimy o zgłoszenie tego faktu pocztą tradycyjną lub pocztą e-mail.
Dziękujemy za współpracę.

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