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Biuletyn Informacyjny 

Stowarzyszenia Przyjaciół Misji Franciszkańskich 

Szanowni Państwo 

 

 Rozpoczęliśmy kolejny rok działalności Stowarzyszenia   Przyjaciół   Misji    Franciszkańskich  

im. O. Dominika Kiescha. Pragniemy zdać krótką relację z kolejnych etapów realizacji rozpoczętych 

projektów i jednocześnie poinformować o planach związanych z wykorzystaniem środków 

pieniężnych nadsyłanych na naszą działalność statutową, a szczególnie tych, które przekazujecie 

nam w ramach jednego procentu z podatku.  

 

Wizyta w Burkina Faso Animatora ds. Misji O. Krystiana Pieczka 

 

W dniach od 28 stycznia do 10 lutego 2013 roku miałem okazję przebywać na naszej misji w 

Korsimoro w Burkina Faso. Pobyt ten był związany z 2 projektami, które są prowadzone w obecnej 

chwili na tej misji, przez Referat Misyjny i Stowarzyszenie Przyjaciół Misji Franciszkańskich im. O. 

Dominika Kiescha:  

 

1. Pomoc przy zagospodarowaniu działek uprawnych  

 

 Pierwszy projekt, który prowadzimy w tej chwili, to zagospodarowanie ziemi na działki 

uprawne dla ludności z misji Korsimoro. Obecnie jest 70 działek, docelowo ma być 150. Ziemia jest 

własnością misji, która jest dana w dzierżawę miejscowej ludności.  Ale żeby ziemia była zdatna do 

uprawy, trzeba było doprowadzić wodę z zbiornika, który jest w pobliżu tych działek. Dzięki Państwa 

pomocy mogliśmy zakupić rury, które doprowadzają wodę na te działki oraz pompę do pompowania 

wody z zbiornika.  

 

2. Zagospodarowanie 4 hektarów buszu na pola ryżowe. 

 

 Drugi projekt, który zaczęliśmy w Korsimoro, to tworzenie pól ryżowych. Misja w ubiegłym 

roku otrzymała w darze 4 hektary ziemi, co prawda jest to busz, który trzeba wykarczować a 

następnie dostosować, aby można było uprawiać ryż. Na razie trwa karczowanie buszu. Następnym 

etapem będzie zrekultywowanie ziemi. Jest potrzeba zakupienia traktora, który będzie służył 

miejscowej ludności przy pracach polowych na tym polu ryżowym oraz sadzonek ryżu na ten rok. 

Mamy nadzieje, że z pracami ludzie zdążą przed sezonem deszczowym, aby już w tym roku w 

czasie pory deszczowej można było zacząć uprawiać ryż.  

O. Krystian Pieczka –Wiceprezes 

Projekty na 2013: 

 Projekt nr 23 - Zakup traktora dla misji w Korsimoro jest jednym z priorytetowych projektów 

przewidzianych do realizacji w 2013 roku. 

 

 Projekt nr 24 - Pomoc przy budowie kościoła na misji w Korsimoro. Plany i wizualizację kościoła 

można zobaczyć na stronie stowarzyszenia w zakładce projekty misyjne. 

 

 Projekt nr 27 - dom dla Sióstr FMM w misji Korsimoro w Burkina Faso. Franciszkanki Misjonarki Maryji 

mają przybyć do parafii we wrześniu. Będą prowadziły formację kobiet i dziewcząt, będą uczyły 

szycia, higieny, opieki nad dziećmi. Do tego dochodzi praca w parafii z młodzieżą i dziećmi. Potrzebne 

wiec będą jakiejś struktury, jak sale do formacji, oraz wyposażenie.  

 

 Projekt nr 10 - Remont i rozbudowa Centrum Edukacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych w 

Concepcion – Boliwia.  

 

Kolejne projekty są w trakcie weryfikacji. Ukażą się na stronie Stowarzyszenia w zakładce projekty 

misyjne. 



 

Szanowni Państwo. 

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia jak i obdarowanych pragniemy serdecznie 

podziękować za pomoc, jaką otrzymujemy, zwłaszcza za przekazany nam 1%, za to 

ogromne zaufanie, jakim nas darzycie.  

W Roku Wiary, drodzy Przyjaciele Misji, pragniemy Was zachęcić do 

jeszcze większego zaangażowania w misyjną działalność kościoła. Wiara 

umacnia się, gdy jest przekazywana, więc dzielmy się wiarą, prośmy w 

wytrwałej modlitwie o nowe powołania misyjne, pomagajmy misjonarzom przez 

modlitwę, cierpienie i ofiarę. 

     Błogosławionych Świąt Wielkanocnych, wiele radości, dobra i radosnego Alleluja  

                              życzy Państwu Zarząd Stowarzyszenia 

 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

1% podatku – Początek roku to czas rozliczeń z Urzędem Skarbowym. Po raz kolejny zwracamy się do 

Państwa z prośbą o przekazanie 1% podatku na rzecz naszego stowarzyszenia. Wspólnie możemy zrobić 

więcej. To bardzo proste. Wystarczy w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT) składanym w Urzędzie 

Skarbowym, w rubryce: „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego Organizacji Pożytku Publicznego 

(OPP)” wpisać numer KRS Stowarzyszenia:   

0000286552 

 

Można podać szczegółowy cel 1%. Można również wyrazić zgodę na przekazanie OPP swojego imienia, 

nazwiska oraz adresu wraz z informacją o kwocie 1%. Jeżeli takiej zgody darczyńca nie wyraża, 

Stowarzyszenie otrzymuje z US jedynie anonimową informację o wartości darowizny. W takim wypadku nie 

mamy możliwości przesłania podziękowania darczyńcy. 

 

Ofiary i darowizny. 

 

Działania Stowarzyszenia można wspomóc wpłacając dowolną kwotę na konto Stowarzyszenia. 

(przekaz pocztowy, przelew bankowy).  

Dziękujemy za każdą darowiznę i pomoc naszemu Stowarzyszeniu. Szczególnie jesteśmy wdzięczni 

tym, którzy zdecydowali się systematycznie pomagać Stowarzyszeniu. Każda nawet najmniejsza wpłata 

jest dla nas ważna, bowiem pozwala nam realizować kolejne projekty, a w ten sposób pomagać misjom.  

 
Kontakt: 

Stowarzyszenie Przyjaciół Misji Franciszkańskich im. O. Dominika Kiescha 
ul. Klasztorna 6, 47 154 Góra św. Anny 

tel. 77 /  463 09 26 
(od wtorku do soboty w godzinach: od 9:30 do 15:00) 

e-mail:  spmf@poczta.onet.pl                www.pomagam-misjom.pl 
 

 Zarząd Stowarzyszenia: 
Michał Panicz –Przewodniczący;  O. Krystian Pieczka- Wiceprzewodniczący;  Janina Pala - sekretarz 

 
KRS 0000286552 

 
nr rachunku: 98 1090 2239 0000 0001 0756 1761 
tytułem: wpłata na działalność statutową stowarzyszenia 
lub wspierając konkretne dzieło, wskazać numer projektu, którego wpłata ma dotyczyć. Informacje o 
projektach można znaleźć na stronie internetowej stowarzyszenia. 
 
Darowizny i wpłaty zagraniczne  (należy podać nr IBAN i Swift Stowarzyszenia): 
IBAN:   PL 98 1090 2239 0000 0001 0756 1761                     BIC/ SWIFT:  WBKPPLPP 
 


