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Szanowni Państwo
Pragniemy z całego serca podziękować Wam za życzliwość, dar modlitwy i wsparcie
materialne, jakimi darzycie nasze misyjne dzieło. Mamy świadomość, że w Polsce działa wiele
organizacji pożytku publicznego, tym bardziej dziękujemy, że to właśnie nas obdarzyliście
zaufaniem i jesteście z nami. Czujemy się zobowiązani, by nie zawieść tego zaufania.
Szanowni Państwo. Coraz częściej wpływają do Stowarzyszenia prośby o wsparcie w
zakupie lub remoncie środków transportu, bądź prośby o dofinansowanie zakupu paliwa. Dla
misjonarzy posiadanie samochodu lub motoru nie jest żadnym luksusem, ale koniecznością. Jest
to jedyny sposób, by dotrzeć do ludzi mieszkających w odległych wioskach, dotrzeć do szpitala lub
szkoły. Często są to dziesiątki a nawet setki kilometrów do pokonania, do tego w trudnych
warunkach. Takie podróże wiążą się również, z dużymi kosztami zakupu paliwa.
Każdy z kierowców, zwłaszcza tych, którzy mieszkają w niewielkich miejscowościach lub
wioskach, doskonale wie, jak trudno dotrzeć do pracy, gdy brakuje transportu. Dlatego chcemy
zaproponować nowy projekt – Kierowcy na rzecz misji. Zebrane środki pozwoliłyby na pomoc w
zakupie paliwa, remontu lub wymiany na nowsze środki transportu. Proponujemy w dowód
wdzięczności Panu Bogu za każdy bezpieczne pokonany odcinek drogi, pomoc misjonarzom w
formie ofiary, przekazując np. 1 grosz za przejechany 1 kilometr. Oczywiście nie ma obowiązku
stosowania takiego przelicznika. Każda, nawet najmniejsza wpłata ma wartość. Akcja trwać
będzie do końca roku, z możliwością wznawiania w kolejne lata. Do akcji można włączyć się w
dowolnym czasie. Zachęcamy również do modlitwy w intencji ofiar i poszkodowanych w
wypadkach drogowych.
Kolejny projekt chcemy zrealizować dla
szkół podstawowych na misji w Dowa w Malawi.
O. Sebastian Unsner, aktualnie pracuje w
Dowa w Malawi. Podzielił się z nami trudnościami,
z jakimi borykają się mieszkańcy Dowa i
okolicznych miejscowości.
Jednym z nowych
projektów, który chcemy zrealizować to zakup
książek i przyborów szkolnych dla szkół
podstawowych, które są daleko w buszu. Dzieci z
tych szkół nie mają wielkich szans na dostanie się
do dobrych szkół średnich, bo często nie mają z
czego się uczyć.

List O. Symeona Stachery z Maroka:

Z WIELBLĄDA NA DACIE SANDERO NA DROGACH MAROKA
Misyjne drogi,
Najpiękniejsze z najpiękniejszych człowieczych dróg.
Bo po nich Słowo Boże się ściele
Unosząc ziemie pod nieba próg
(Sergiusz Rabinin)

Droga jest symbolem pielgrzymowania i dochodzenia do celu,
spotykania ludzi. Drogi zbliżają świat i skracają odległości,
pozwalają czynić dobro. Ogólnie drogi Maroka są wspaniale.
Transport publiczny (bus, kolej, samolot, tramwaj) dostępny w
miastach. Do wiosek dociera transport, ale w górskich strefach ( Rif i
Atlas) to tylko na wielbłądzie czy osiołku można podróżować. W
wąskich uliczkach mediny (starego miasta), tylko osiołek jest jedyną
siłą pociągową. Misjonarze franciszkańscy są otwarci na każde
wezwanie. Samochodem dojeżdżamy do miejsc, gdzie z ludźmi
marokańskimi muzułmanami czynimy wspólnie dzieła pomocy
humanitarnej i charytatywnej. Male wspólnoty chrześcijańskie są rozrzucone po całym Maroku. Z
Meknesu dojeżdżamy w jedną niedzielę do Azrou (80 km), w następną do Ouzdy (320 km), w
trzecią niedzielę do Tazy (220 km), w czwartą niedzielę zostajemy na miejscu w naszym Centrum
świętego Antoniego.
Stowarzyszenie Pomocy Misjom Franciszkańskim
imieniem o. Dominika Kiescha przyszło nam z
pomocą już kilka razy. Wspólnymi silami mogliśmy
wymienić zajeżdżone samochody (Fiat Uno i Fiat
Sienna – oba 12-sto letnie) na nowe, zakupione w
Maroku. Staramy się wspierać produkcję lokalną, stąd
ostatnio zakupiony wóz, to DACIA SANDERO,
produkowany od dwóch lat w Tangerze. Nie szukamy
luksusów, ale pragniemy solidarnie z ludem używać
środków ogólnie dostępnych.
Z Tangeru często jeździmy do Ceuty, skąd
transportujemy kilkaset kilogramów żywności, odzieży, środków kosmetycznych. Wszystko dla
emigrantów z Afryki subsahariańksiej i ubogich rodzin marokańskich.
Samochody SPRAWUJĄ SIĘ SUPER. Jutro jadę na wymianę oleju i filtrów. Dziękuję sercem za
wszelkie inicjatywy Stowarzyszenia Pomocy Misjom i zapraszam do Maroka na wielbłądy po
Saharze.
Symeon Stachera ofm

Drodzy Przyjaciele Misji.
Dziękując za Waszą życzliwość i wszelkie dobro,
którego stale doświadczamy,
życzymy Wam i sobie otwartości serca,
które zdolne jest do poświęcenia na rzecz bliźniego.
Życzymy wiary, która pozwoli nam kroczyć drogami miłości
i która rozpali ewangeliczny zapał w niesieniu Wielkanocnego
Orędzia każdemu spotkanemu człowiekowi.
Niech Chrystus Zmartwychwstały
będzie obecny na naszych życiowych drogach.
Z franciszkańskim Pokój i Dobro
Zarząd Stowarzyszenia

Projekty misyjne
W I kwartale 2014 r. udało się przekazać środki na projekty:
Projekt nr 2011/11 - parafia Larache w Maroko - dofinansowanie zakupu samochodu;
Projekt nr 2011/14 - Budowa kolejnych dwóch nowych domów socjalnych na misji w
Korsimoro w Burkina Faso;
Projekt nr 2013/31 - Budowa muru wokoło kościoła - Malawi
W zależności od wysokości środków uzyskanych z 1% odpisu od podatku dochodowego za 2013
rok oraz ofiar i darowizn na cele statutowe, chcemy zrealizować kolejne projekty:
Projekt nr 2012/21 – Zakup przyborów szkolnych dla uczniów z szkoły Św. Antoniego w
Tarnopolu
Projekt nr 2012/23 - zakup małego traktora z oprzyrządowaniem, do uprawiania pól
ryżowych - misja Korsimoro w Burkina Faso;
Projekt nr 2012/24 - pomoc przy budowie nowego kościoła w Korsimoro - Burkina Faso;
Projekt nr 2014/32 - Pomoc w zakupie książek i przyborów szkolnych dla szkół
podstawowych na misji w Dowa – Malawi;
Projekt nr 2014/33 – Kierowcy na rzecz misji;
Trwa weryfikacja kolejnych wniosków o pomoc. Więcej informacji i szczegółów na temat
projektów znajdą Państwo na stronie www.pomagam-misjom.pl w zakładce projekty misyjne.
Realizacja projektów uzależniona jest od środków, jakie uda nam się zebrać. W ramach
prowadzonych działań nieustannie poszukujemy darczyńców i sponsorów, dlatego też zachęcamy
do wsparcia projektów poprzez jedną z podanych możliwości:
Ofiary i darowizny na cele statutowe - działania Stowarzyszenia można wspomóc wpłacając
dowolną kwotę na konto Stowarzyszenia - nr rachunku: 98 1090 2239 0000 0001 0756 1761 (np.
przekaz pocztowy, przelew bankowy).
1% podatku – Aby przekazać 1% podatku na rzecz naszego
Stowarzyszenia wystarczy w rocznym zeznaniu podatkowym
(PIT) w rubryce: „Wniosek o przekazanie 1% podatku
należnego Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)” wpisać
numer KRS Stowarzyszenia: 0000286552.
Można to zrobić online, za pomocą programu e-PITY
zamieszczonego na naszej stronie Stowarzyszenia. W
programie jest już wpisany nasz nr KRS.
Często spotykamy się z opiniami, że nie warto przekazywać organizacjom OPP odpisu 1%, bo to
nie są wielkie pieniądze. W rzeczywistości każdy grosz jest ważny, bo z tych „groszy” zbierają się
kwoty, które pozwalają realizować kolejne projekty.
Szanowni Państwo.
Zdajemy sobie sprawę, że wiele osób boryka się z problemami finansowymi. Ale pomagać może
każdy. Konkretną pomocą dla Stowarzyszenia jest również informowanie innych o prowadzonej
przez nas działalności. Mamy ograniczone możliwości dotarcia do szerszego grona odbiorców z
powodu wysokich kosztów reklamy jak i ograniczeń wynikających z Ustawy o ochronie danych
osobowych. Jeżeli uważacie, że to co robimy ma sens i jest godne wsparcia, polecajcie nas
innym. Z góry za wszelką pomoc dziękujemy.

O nas
Stowarzyszenie działa od 2007 roku. Naszym celem jest prowadzenie działalności charytatywnej
poprzez szeroko pojętą pomoc misjonarzom franciszkańskim z Prowincji św. Jadwigi, pracującym w
Afryce i Ameryce Południowej, oraz krajach położnych na terenie dawnego Związku Radzieckiego.
Aktualnie Misjonarze z Prowincji Św. Jadwigi pracują w Albanii, Boliwii, Burkina Faso, Izraelu,
Kazachstanie, Malawi, Maroko, i na Ukrainie.
Stowarzyszenie skupia 27 członków. Działalność stowarzyszenia opiera się na nieodpłatnej pracy
Zarządu, członków i pracy wolontariuszy.
Źródłem dochodu są darowizny od osób fizycznych, odpisy z 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych i składki członków stowarzyszenia.
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
20 sierpnia 2007 r. Stowarzyszenie uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego,

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:
Karol Gawlik –Przewodniczący; O. Krystian Pieczka- Wiceprzewodniczący;
Maria Kanas – Sekretarz; Jan Kalnik – Członek; Brygida Steindor - Członek
KRS 0000286552
nr rachunku: 98 1090 2239 0000 0001 0756 1761
Dokonując wpłat na konto prosimy o wpisanie tytułu wpłaty: działalność statutowa
stowarzyszenia lub wspierając konkretne dzieło, wskazać numer projektu, którego wpłata ma
dotyczyć.
Darowizny i wpłaty zagraniczne (należy podać nr IBAN i Swift Stowarzyszenia):
IBAN: PL 98 1090 2239 0000 0001 0756 1761
BIC/ SWIFT: WBKPPLPP
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, pocztą e-mail bądź
telefonicznie. Dziękujemy za współpracę.
Jeżeli nasza korespondencja dotarła pod niewłaściwy adres, to bardzo przepraszamy.

