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        Stowarzyszenia Przyjaciół Misji Franciszkańskich 
 

 
   
   

                                   Drodzy Przyjaciele Misji i Misjonarzy 

 
W pierwszą niedzielę adwentu rozpoczął się nowy rok duszpasterski dla Kościoła katolickiego w 

Polsce pod hasłem "Eucharystia daje życie". Tym razem program rozpisano na trzy lata (2019–2022) i 

będzie koncentrował się na Eucharystii. Poświęcony będzie zapraszaniu wiernych do świadomego 

udziału w tajemnicy Wieczernika, przekazywaniu wiernym prawd wiary związanych z Eucharystią oraz 

zapraszaniu do udziału w Eucharystii dzieci i młodzieży .   

Eucharystia to dziękczynienie. W każdy wtorek w Sanktuarium św. Anny na Górze św. Anny 

modlimy się w intencji dobrodziejów. Do tej formy wdzięczności chcemy dołączyć nasze słowa 

podziękowania dla Was, drodzy Przyjaciele Misji Franciszkańskich. W imieniu Zarządu 

Stowarzyszenia i w imieniu misjonarzy chcemy wszystkim Wam podziękować, za Waszą obecność, 

każde dobre słowo, modlitwę i wsparcie materialne działań Stowarzyszenia. To dzięki Wam 

pomagamy wspólnotom w krajach, w których pracują Misjonarze franciszkańscy z Prowincji św. 

Jadwigi we Wrocławiu. W tym roku z tytułu odpisu 1% podatku za 2018 r. oraz z otrzymanych 

darowizn mogliśmy zrealizować kolejne projekty misyjne w Malawi, Togo i Ukrainie: 2018/68 – Zakup 

projektora wideo dla misji w Togo 2.308.00 PLN; 2018/69 – Pomoc dla Kuchni Charytatywnej. Ukraina 

4.700,00 PLN; 2018/70 – Pomoc dla Szkoły św. Antoniego w Tarnopolu. Ukraina 1.000,00 EUR; 

2018/71 – Pomoc młodzieży i dzieciom w opłaceniu szkoły i w zakupie przyborów szkolnych. Togo. 

1.000,00 EUR; 2018/73 – Zakup 11 rowerów dla katechistów. Togo. 1.008,00 EUR; 2018/74 – pomoc 

dla ubogiej szkoły w Malawi. 2.000,00 EUR. 

Wszystko to było możliwe dzięki Waszej pomocy - zarówno duchowej jak i materialnej.  

 

Wszystkim jeszcze raz bardzo wielkie Bóg zapłać. 

Wdzięczny za Wasze serce i współpracę misyjną, życzę każdemu z 

Was błogosławionych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia. Niech w 

Waszych sercach zawsze goszczą wiara, nadzieja i Miłość, która stała się 

Ciałem i zamieszkała między nami. Niech obecność Boża w Eucharystii 

będzie dla nas codziennie Bożym Narodzeniem. Dobrego, pełnego pokoju  

i zdrowego Nowego 2020 Roku w imieniu Zarządu i wszystkich członków 

Stowarzyszenia życzy 

                                 Karol Gawlik Przewodniczący Zarządu  

 

PROJEKTY MISYJNE NA LATA 2020/2021 
 

Trwa nabór i weryfikacja wniosków na lata 2020/2021.  
Wzorem lat ubiegłych i w oparciu o cele wskazywane przez 
darczyńców, chcemy naszą pomocą finansową wesprzeć 
głównie projekty: 

1.  edukacyjne – dla szkół w Malawi, Togo i w Tarnopolu w 
Ukrainie w tym opłaty za szkołę, zakup podręczników i 
przyborów szkolnych, zakup wyposażenia klas, świetlic i 
bibliotek; 

2. wspomagać działalność kuchni charytatywnej, gdzie od 
wielu już lat posiłek otrzymują ludzie biedni, niezaradni życiowo, wykluczeni na margines 
społeczeństwa; 

3. wpierać działalność misjonarzy na rzecz rozwoju lokalnych wspólnot w tym również pomoc dla 
katechistów i pomoc w podstawowym utrzymaniu misjonarzy. 
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Zachęcamy również do właczenia się w akcję Kwiaty dla misji.  
Wielu 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 franciszkańskich, zamiast zakupu kolejnego bukietu kwiatów. 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 . 
 
Drodzy Sympatycy i Dobrodzieje Stowarzyszenia Przyjaciół Misji Franciszkańskich,  
     

6 lipca 2019 r. w klasztorze Zakonu Braci Mniejszych w Górze Św. Anny odbyło się Walne  
Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Misji Franciszkańskich im. O. Dominika Kiescha. 
Przedmiotem Zebrania były: informacja Zarządu z działalności za okres 2016-2018; Przyjęcie 
sprawozdania finansowego za okres 2016-2018; udzielenie Zarządowi absolutorium za okres 2016-
2018; Zmiana statutu; wybór nowych władz Stowarzyszenia w związku z upływem kadencji 
poprzednich. 
Po dyskusji Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia przyjęło sprawozdania, udzieliło absolutorium 
Zarządowi oraz zatwierdziło zmiany w Statucie Stowarzyszenia – uwzgledniające zmiany przepisów 
prawa. Statut Stowarzyszenia dostępny jest na stronie internetowej: www.pomagam-misjom.pl  

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

Zarządowi życzymy skuteczności w wypełnianiu stojących przed Państwem zadań, wytrwałości 
w dążeniu do wytyczonych celów, odwagi w podejmowaniu kolejnych wyzwań, satysfakcji z pracy na 
rzecz Stowarzyszenia. 

    

W 16 grudnia 2019 roku mija 40 rocznica wyjazdu naszych 
misjonarzy do Boliwii. 
 
W 1979 roku jako pierwsi misjonarze z Prowincji św. Jadwigi do Boliwii 
wyjechali O. Grzegorz Rudol i O. Zygmunt Skrzydło. W 1983 roku 
dołączyli do nich ojcowie Antoni Bonifacy Reimann, Feliks Skrzydło i 
brat Feliks Skrzypacz. 25.02.1986 r. tragicznie zginął O. Grzegorz 
Rudol.   W tym samym roku z pomocą misyjną udali się do Boliwii       
O. Marcin Brylka i O. Kornel Dworaczek. W 1993 dołączył do nich       
O. Symeon Stachera, który wyjechał z Boliwii w roku 2001. Przez 
prawie 10 lat pracował z młodzieżą. Koordynował działalność Młodzieży 
Franciszkańskiej (Juventud Franciscana), zajmował się również 
duszpasterstwem powołaniowym dla chłopców. 
16 października 2001 r. O. Antoni Bonifacy Reimann został mianowany 
biskupem Wikariatu Apostolskiego Nuflo de Chávez na miejsce 
zmarłego biskupa Edwarda Bösla. 1 grudnia O. Antoni przyjął święcenia 
biskupie z rąk Kard. Julio Terrazasa Sandovala w katedrze w 
Concepción. W roku 2002 do misjonarzy w Boliwii dołączył O. Atanazy 
Polanko, który pełnił funkcję sekretarza O. bpa Antoniego Reimanna. 
W październiku 2003 pracę w Wikariacie Nuflo de Chávez rozpoczął     
Br. Tarsycjusz Lamik, w listopadzie 2006 – Br. Marek Baranowicz.       
W listopadzie 2008 do Santa Cruz przyjechał O. Kacper Nowakowski. 
8 grudnia 2009 roku w Concepción zmarł O. Zygmunt Skrzydło. 
 

Na przestrzeni lat nastąpiły zmiany personalne w klasztorach 
naszej Prowincji, w efekcie część misjonarzy powróciło do Polski lub 
pracuje w innych krajach. Aktualnie w Boliwii pozostali: O. bp Bonifacy 
Antoni Reimann, O. Feliks Skrzydło i Br. Feliks Skrzypacz. 

GDZIE  PRACUJĄ 
MISJONARZE? 

ZIEMIA ŚWIĘTA 
O. Eleazar Wroński 
O. Włodzimierz Mamala 
O. Teofil Niewiński 

BOLIWIA 
O. bp Bonifacy Antoni 
Reimann 
O. Feliks Skrzydło 
Br. Feliks Skrzypacz 

MAROKO 
O. Simeon Stachera 

MALAWI 
O. Sebastian Unsner 

TOGO 
O. Rafał Segieth 
O. Robert Jurzysta 

KAZACHSTAN 
O. Bogumił Bednarski 
O. Julian Mańkowski 
O. Witold Pelczar 
O. Łazarz Żukowski 
Br. Adam Kokoszka 

UKRAINA 
Br. Waldemar Czarnocki 

http://www.pomagam-misjom.pl/
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Zmarł misjonarz, br. Tadeusz Armatys (1948-2019). 
 
Dnia 14 listopada 2019 roku zmarł w szpitalu św. Józefa w Jerozolimie w wieku 71 lat, w zakonie 48, 
misjonarz w służbie Kustodii Ziemi Świętej 39, współbrat Prowincji św. Jadwigi br. Tadeusz Armatys 

OFM. 
Br. Tadeusz urodził się 23 października 1948 r. w Wielopolu koło Tarnowa. 
Tam spędził swoje młodzieńcze lata. W wieku 22 lat wstąpił do Prowincji 
św. Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych. Po rocznym nowicjacie w Borkach 
Wielkich w dniu 18 września 1971 r. złożył swoje pierwsze śluby zakonne, 
a 29 stycznia 1977 r. w Kłodzku złożył śluby wieczyste. Do 1980 r. 
przebywał w klasztorze w Górze św. Anny, gdzie posługiwał jako 
zakrystian i ogrodnik. Tam utwierdził się w swoim pragnieniu i powołaniu 
do posługi w Ziemi Świętej. Swoją posługę na rzecz Kustodii Ziemi Świętej 
rozpoczął w maju 1980 r. 
Br. Tadeusz w ostatnich dniach swojego życia, w związku z pogarszającym 
się stanem zdrowia, został przewieziony do szpitala św. Józefa w 
Jerozolimie, gdzie 14 listopada 2019 r. odszedł do Pana. Uroczystości 
pogrzebowe odbyły się w piątek 15 listopada br. o godz. 15:00 w kościele 

pw. Najświętszego Zbawiciela w Jerozolimie. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył i homilię 
wygłosił o. kustosz Francesco Patton. 
 
Modlitwa za zmarłych misjonarzy 
 
Błogosławiony bądź Boże  
za świadectwo Twoich misjonarzy. 
To Ty natchnąłeś ich serca zapałem apostolskim, 
żeby opuścili na zawsze swe rodziny i ziemię ojczystą  
i pojechali tam, na ziemię sobie nieznaną 
głosić Ewangelię, tym, których uważali za swoich braci. 
 
Błogosławiony bądź Boże, za wszystkie łaski,  
jakie spłynęły na ten lud, 
przez ich słowa, przez ich ręce oraz za ich przykładem. 
Poświęcili oni swoje życie do końca. 
Spraw, o Panie, aby ten Kościół, zroszony ich potem  
i krwią, osiągnął dojrzałość. 
Aby zrodził wielu synów i wiele córek,  
którzy zastąpią tych, co odeszli. 
Aby imię Twoje było wielbione na całej ziemi. 
                                                                     Amen. 
(Modlitwę przygotował Referat Misyjny Zgromadzenia Sióstr Św. Michała Archanioła w Warszawie) 
 

Drodzy Przyjaciele Misji Franciszkańskich 
 
W ostatnich miesiącach wielokrotnie misjonarze informowali nas o kolejnych zamachach 
terrorystycznych w Burkina Faso.  
Nie jest to dla nas kraj obcy, bo przecież przez wiele lat w  listach przybliżali nam go O. Robert 
Jurzysta i O. Rafał Segieth, misjonarze, którzy pracowali na misji w Burkina Faso.  
Stowarzyszenie dzięki Waszemu wsparciu zrealizowało tam też wiele projektów. 

Ocenia się, że od 2015 r. w Burkina Faso w wyniku zamachów terrorystycznych zginęło ponad 
600 osób. Liczba osób, które zdecydowały się na opuszczenie swych domostw, wzrosła od początku 
2019 r. niemal pięciokrotnie – do 500 tys. Ofiarami tych ataków są często duchowni, tak 
chrześcijańscy, jak i muzułmańscy, uważani przez dżihadystów za nie dość radykalnych lub oskarżani 
o współpracę z władzami. 

Wraz z misjonarzami prosimy Was o modlitwę za ten kraj, za ofiary i ich rodziny. Dziękujemy. 

Do domu Ojca odeszli już: 
 
Śp. O. Grzegorz Rudol – Boliwia 
Śp. O. Kornel Dworaczek – Libia i Boliwia 
Śp. O. Klaudiusz Plottek – Ziemia Święta 
Śp. Br Kazimierz Orleański – Chiny, USA 
Śp. O. Zygmunt Skrzydło – Boliwia 
Śp. O. Wilhelm Fornal - Cypr 
Śp. O. Kazimierz Zdrzałek - Ziemia Święta 
Śp. Br. Tadeusz Armatys – Ziemia Święta 
 
Wieczny  odpoczynek racz im dać Panie 
A światłość wiekuista niechaj im świeci, 
niech odpoczywają w pokoju wiecznym. 
                                                              Amen 
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Papieskie intencje modlitewne na rok 2020.  
 
Często podczas nabożeństw słyszy się słowa: “pomódlmy się w intencjach Ojca Świętego”.  Zwykle wydaje 
się, że jest to taka zwykła modlitwa za Papieża, np. o błogosławieństwo czy o zdrowie dla niego. W 
rzeczywistości jest to modlitwa w intencjach, które Ojciec święty wyznacza na dany miesiąc i w których on 
sam się modli, a nie za niego samego. 
 
Na początku 2019 roku Ojciec Święty Franciszek wyznaczył następujące intencje na poszczególne 
miesiące 2020 roku: 
 
Styczeń   
Intencja ewangelizacyjna: o promocję pokoju na świecie. 
Módlmy się, aby chrześcijanie i ci, którzy należą do innych religii oraz ludzie dobrej woli umacniali pokój i 
sprawiedliwość na świecie.  
Luty   
Intencja powszechna: o usłyszenie wołania migrantów. 
Módlmy się, aby głos braci migrantów, którzy wpadli w ręce przemytników, pozbawionych skrupułów, był 
usłyszany oraz wzięty pod uwagę.  
Marzec   
Intencja ewangelizacyjna: za katolików w Chinach. 
Módlmy się, aby Kościół w Chinach zachował wierność Ewangelii i wzrastał w jedności. 
Kwiecień   
Intencja powszechna: o wyzwolenie od uzależnień. 
Módlmy się, aby wszystkie osoby będące pod wpływem uzależnień otrzymały pomoc i były otoczone 
opieką.  
Maj   
Intencja ewangelizacyjna: za diakonów. 
Módlmy się, aby diakoni, wierni służbie Słowa i ubogim, byli ożywiającym znakiem dla całego Kościoła. 
Czerwiec   
Intencja ewangelizacyjna: o drogę serca. 
Módlmy się, aby ci, którzy cierpią odnaleźli swoje drogi życia, pozwalając się dotknąć Sercu Jezusa. 
Lipiec   
Intencja powszechna: za nasze rodziny. 
Módlmy się, aby dzisiejszym rodzinom towarzyszyły: miłość, szacunek oraz rada.  
Sierpień   
Intencja powszechna: za ludzi morza. 
Módlmy się za wszystkie osoby, które pracują oraz żyją na morzu, łącznie z marynarzami, rybakami oraz za 
ich rodziny.  
Wrzesień   
Intencja powszechna: o szacunek dla zasobów planety. 
Módlmy się, aby zasoby planety nie były rabowane, ale dzielone w sposób uczciwy i z poszanowaniem. 
Październik   
Intencja ewangelizacyjna: za misję świeckich w Kościele. 
Módlmy się, aby wierni świeccy, a szczególnie kobiety, na mocy chrztu, w większym stopniu byli włączani w 
podejmowanie odpowiedzialności za Kościół.  
Listopad   
Intencja powszechna: sztuczna inteligencja. 
Módlmy się, aby postęp w dziedzinie robotyki oraz sztucznej inteligencji zawsze pozostawał w służbie 
ludzkiego istnienia.  
Grudzień   
Intencja ewangelizacyjna: za życie modlitwy. 
Módlmy się, aby nasza osobista relacja z Jezusem Chrystusem była ożywiana przez Słowo Boże i przez 
życie modlitwy. 
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Drodzy Przyjaciele Misji Franciszkańskich. 
 
Biuletyn Informacyjny powstał po to, by każdy z darczyńców Stowarzyszenia wiedział, co się 
dzieje z środkami wpłacanymi na rzecz Stowarzyszenia. Co w roku staramy się 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. 
 
Informacja o Przetwarzaniu Danych Osobowych 
 

1. Administratorem Państwa danych osobowych, jest Stowarzyszenie Przyjaciół Misji 
Franciszkańskich im. O. Dominika Kiescha z siedzibą ul. Klasztorna 6, 47-154 Góra Św. Anny,       
e-mail: spmf@poczta.onet.pl 

2. Stowarzyszenie wyznaczyło Inspektora ochrony danych. Kontakt z Inspektorem możliwy jest 
listownie, pisząc na adres Stowarzyszenia: ul. Klasztorna 6, 47-154 Góra Św. Anny, z dopiskiem: 
Dane osobowe., elektronicznie poprzez adres e-mail spmf@poczta.onet.pl 

3. Przekazane nam Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach:  
a. Zawarcie i wykonanie umowy, w tym kontaktowanie się w związku z jej realizacją (deklaracja 

członkowska/wolontariacka, wpłata na prowadzoną przez nas działalność tytułem darowizny, 
przekazany 1% podatku, wniosek o pomoc finansową). Art.6 ust.1 lit.b Rozporządzenia RODO 

b. Obowiązek prawny (określony innymi przepisami, np. ustawą o rachunkowości, kodeksem 
pracy, ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, itp.) w tym archiwizowanie dokumentacji, tj. 
umów i dokumentów rozliczeniowych. Rozpatrywania skarg i reklamacji.; Art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO. 

c. Uzasadniony interes Administratora - możliwość nawiązania i kontynuowania współpracy lub 
kontaktu, wypełnienie obowiązku statutowego – informowania darczyńców o wydatkowanych 
środkach pochodzących z darowizn i odpisów 1% podatku Art.6 ust.1 lit.f rozporządzenia RODO 
oraz Statut. 

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa w tym 
podatkowego i rachunkowego dla dokumentów finansowo-księgowych. 

5. Każdemu Członkowi/Wolontariuszowi/Darczyńcy/Beneficjentowi przysługuje prawo do: 
a. uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych Osobowych, w tym o kategoriach 
przetwarzanych Danych Osobowych i ewentualnych odbiorcach danych, 
b. żądania skorygowania nieprawidłowych Danych Osobowych lub uzupełnienia niekompletnych 
Danych Osobowych 
c. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych - przy czym żądanie 
zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania, 
d. złożenia sprzeciwu – w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego 
interesu Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO), 
e. przenoszenia Danych Osobowych – poprzez otrzymanie danych od Administratora formacie 
umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu, 
f. złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 
00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane Osobowe są przetwarzane sprzecznie z 
prawem. 
 
Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych Osobowych powinny być 
kierowane na adres siedziby Stowarzyszenia lub e-mail spmf@poczta.onet.pl. 
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Chcesz skorzystać z odliczenia podatkowego? Przekaż NGO darowiznę. 
 
Przypominamy, że warto przekazać darowiznę swojej ulubionej organizacji pozarządowej, a potem 
skorzystać z ulgi przy rozliczaniu się z urzędem skarbowym.  
 
Darowizny możemy przekazywać cały rok – w każdej chwili! To nasze pieniądze i nasza decyzja. 
Dlaczego przypominamy o darowiznach właśnie teraz? Ma to związek z zasadami dokonywania odliczeń 
w PIT. Żeby w najbliższym okresie rozliczeniowym (który zakończy się w kwietniu 2020 r.) skorzystać z 
odliczenia, darowiznę musimy przekazać do końca roku. Został miesiąc! 
 
Do końca kwietnia 2020 r. będziemy rozliczać się z urzędem skarbowym - będą to rozliczenia za rok 
2019. Żeby przy tych rozliczeniach móc skorzystać z ulgi, trzeba zrobić darowiznę w roku, za który się 
rozliczamy. Ale ważny jest nie tylko czas przekazania darowizny. Ważny jest również sposób - jak to 
robimy.  
 
Darowizna to pieniądze z twojej kieszeni, które darowujesz stowarzyszeniu.  
Uwaga! Darowizna to nie to samo co 1%!   
 
JAK?      gotówka lub przelew na konto  
Uwaga! Możesz odliczyć tylko darowiznę przekazaną na konto bankowe organizacji. 
 
Konto Stowarzyszenia:  

IBAN:   PL             98 1090 2239 0000 0001 0756 1761  
BIC/ SWIFT:  WBKPPLPP 
Darowizny i wpłaty zagraniczne  (należy podać nr IBAN i Swift Stowarzyszenia) 
 
KOMU?  organizacja pozarządowa zarejestrowana w KRS.  
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. 
 
NA CO?  na cele statutowe Stowarzyszenia mieszczące się w sferach pożytku publicznego. 
 
CO W TYTULE PRZELEWU? "Darowizna na cel, na który chce się przeznaczyć darowiznę, w ramach 
prowadzonej działalności statutowej Stowarzyszenia." lub: "Darowizna na cele statutowe."  
Odlicz darowiznę w swoim PIT! Do 6% od twojego dochodu. Zachowaj potwierdzenie przelewu 
darowizny. Uwaga! Osoba prawna może odliczyć darowiznę w swoim CIT (do 10% od swojego dochodu). 

 
Podstawa prawna: art. 18, ust. 1, punkt 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dn. 

15.02.1992 r. z późniejszymi zmianami.  

 

Rozlicz się szybko, 
wygodnie i bezpiecznie 

w programie e-pity, 
przekazując nam swój  

 
        podatku  

 
KRS 0000286552. 

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 

 


