
                                      
 
 
 
 
 

Szanowni Państwo 
 

Dobiega końca rok 2014. Jest to okazja, aby chociaż krótko przedstawić całoroczną naszą 

pracę. Najpierw składam serdeczne podziękowania za całoroczne wpłaty na działalność naszego 

Stowarzyszenia. Ogromnie dziękuję za to, że Państwo pamiętacie o nas w swoim domowym 

budżecie. W imieniu całego Zarządu pragnę także podziękować za przekazanie nam 1% podatku 

za rok 2013. Pragnę poinformować, że zebraliśmy w ten sposób kwotę 20.023,57 zł. 

 

W tym roku zadecydowaliśmy przesłać pomoc do następujących krajów: 

Malawi, gdzie od kilku lat pracuje  O. Sebastian 

Unsner. Na terenie jego misji znajduje się kilka szkół. 

Szkoła podstawowa w wiosce Mzukwa i w stacji 

misyjnej Mzukwa powstała w 1998 roku z inicjatywy 

naszego współbrata z Bośni. Do tego czasu dzieci 

musiały chodzić 7-8 kilometrów do innej szkoły. Było 

to uciążliwe zwłaszcza dla najmłodszych dzieci. 

Po ustanowieniu tej szkoły więcej dzieci ma 

możliwość do nauki. Najmłodsze dzieci nadal uczą się 

pod drzewem, bo nie ma dość klas, ale chodzą do 

szkoły. Poza tym jest problem z książkami dla 80 

uczniów z klas maturalnych, nie stać uczniów żeby 

sobie zakupić podręczniki.  Drugi projekt nadesłany         

z tego kraju, to pomoc mieszkańcom wioski Dowa w zakupie nawozów sztucznych. Pensja wynosi 

15 tys. Kwacha, a worek 50 kg nawozów sztucznych kosztuje miesięczną pensje. Dla wielu 

mieszkańców wiosek taki zakup nie jest możliwy. 

 

Innym krajem, gdzie zdecydowaliśmy przesłać pomoc jest Kazachstan. Ojciec Eliot i Ojciec 

Bogumił przysłali prośbę o pomoc dla uczniów, których nie stać na uczęszczanie do szkół.  

Praca z dziećmi obejmuje 5 grup wiekowych: trzy dziecięce i dwie młodzieżowe. Zajęcia te 

dotyczą nie tylko spotkań katechetycznych. Organizowane są zajęcia w grupach tematycznych: 

prace ręczne, nauka języka angielskiego, kółko teatralne, wyjazdy edukacyjne. Potrzebne jest też 

uzupełnienie umeblowania pomieszczeń, w których prowadzone są spotkania i zakup komputera, 

z którego mogliby korzystać podopieczni. 

 

Od kilku miesięcy śledzimy z niepokojem to, co się dzieje na Ukrainie. Bracia pracujący w 

Tarnopolu proszą nas o pomoc dla świetlicy św. Antoniego działającej przy naszym kościele 

franciszkańskim. Zwrócono się do nas o pomoc dla uczniów tejże świetlicy. Konkretnie chodzi       

o przybory szkolne i podręczniki. Dzięki tej świetlicy dzieci mają codziennie jeden ciepły posiłek      

i opiekę wychowawczą. Wiele z dzieci uczęszczających do świetlicy, to dzieci z rodzin 

patologicznych. Zarząd podjął decyzje, aby tej prośbie zadośćuczynić. 
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Od kilku lat pomagamy przy budowie 

domów socjalnych dla katechistów z Burkina 

Faso. Udało nam się już sfinansować 

budowę trzech takich budynków. Cała 

ludność wioski czynnie angażuje się w 

budowę domów przez wykonanie wykopów, 

dostarczanie wody ze studni odległej o 1 km, 

dostarczenie żwiru, kamieni oraz  zrobienie 

cegieł. Pomoc ludzi znacznie obniża koszty 

budowy.  

Nasze środki przeznaczane są na 

zakup materiałów budowlanych oraz 

transport. W tym roku dzięki Państwa 

pomocy możemy sfinansować budowę 

czwartego budynku socjalnego. Mamy nadzieję, że ta forma pomocy kontynuowana będzie          

w kolejnych latach. 

 

Szanowni Państwo. Dzięki Państwa dobroci i ogromnemu zaufaniu, jakim nas obdarzyliście 

w tym roku i w poprzednich latach, mogliśmy powyżej wymienione projekty zrealizować. Jeszcze 

raz w moim własnym imieniu, jak i w imieniu całego Zarządu Stowarzyszenia a chyba najbardziej 

w imieniu tych wszystkich, którzy skorzystali z naszej wspólnej pomocy - serdeczne dziękujemy. 

 

W zależności od wysokości środków uzyskanych z 1% odpisu od podatku dochodowego za 

2014 rok oraz ofiar i darowizn na cele statutowe, będziemy podejmować realizację kolejnych 

projektów. Obecnie trwa nabór wniosków na 2015 rok. 

 

Więcej informacji i szczegółów na temat projektów znajdą Państwo na stronie 

                 www.pomagam-misjom.pl w zakładce projekty misyjne. 

 

Szanowni Państwo.  

 

Kończy się adwent i coraz bliżej do tej 

szczególnej nocy, gdy Bóg przychodzi do nas   

w postaci bezbronnego dziecka. Niech ten czas 

Świąt Bożego Narodzenia pozwoli Wam, 

Drodzy Dobrodzieje i Przyjaciele misji odczuć 

radość, pokój i życzliwość bliźnich. 

 

Dziękując za Wasze zaufanie, pamięć     

i wszelkie dobro, którego stale doświadczamy 

życzymy Wam błogosławionych Świąt Bożego 

Narodzenia, a w Nowym 2015 Roku             

wiele radości, dobra i samych sukcesów 

 

Z franciszkańskim Pokój i Dobro 
           Przewodniczący  
              Karol Gawlik  
wraz z Zarządem Stowarzyszenia 

 

http://www.pomagam-misjom.pl/


                                      
List O. Symeona Stachery z Maroko 

TANGER, LISTOPAD  2015   
      

    SZCZĘŚĆ BOŻE !!! 
  ASSALAMA   ALEJKUM    

( Pokój i Dobro) 
  
 Minęły wakacje, cudowne spotkania, pełne dobra, radości i uśmiechu, pełne Bożej Mocy, aby ciągle 
iść i się nie poddawać, pomimo trudności, o jakie troszczy się każdy dzień naszego życia.  
 
     Będąc w Polsce, szukałem, jak być wiernym przyjaźniom, które są wspólnym dzieleniem i zasiewaniem 
dobra i miłości. Jak nie przegapić sytuacji i osób, do których powinienem dotrzeć. Jakże cudowne jest 
powołanie, do jakiego wyznaczył nas Chrystus, mówiąc do świętego Piotra: „Od teraz ludzi będziesz 
łowił”.  
 

Ufam, że był to wspaniały wspólny czas i do szybkiego spotkania, jakie będzie nam dane 
przeżywać… 

 
Dzisiaj sobota, zaczynam dzień od 5.00 rano, trochę gimnastyki, bo brzuszek rośnie, cząstka 

różańca i pierwsza Msza święta po włosku u Sióstr Franciszkanek ze Szpitala Włoskiego, następnie 
brewiarz razem z braćmi po hiszpańsku. Muszę zdążyć na 8.00, bo raz w tygodniu Siostry Matki Teresy      
z Kalkuty czekają na Eucharystię po angielsku, a następnie spowiedź święta (tak co tydzień). Dziś kobiety 
polskie poprosiły mnie o Mszę świętą za zmarłych po polsku, właśnie wchodzą do Katedry (w Tangerze jest 
siedem małżeństw polsko-marokańskich). Jutro niedziela dla urozmaicenia Msza święta po francusku        
z Afrykańczykami i wieczorem po hiszpańsku dla Europejczyków. I żeby było jeszcze bardziej kolorowo, to 
na ulicy i w urzędach dogadujemy się po arabsku. Prawdziwa wieża Babel... 

 
Organizujemy kolejny rok pracy, służby, cierpliwości, katechezy, odwiedzin w więzieniu, spotkań… 
 
   Jeszcze pozostało wiele do wyremontowania w Diecezji Tangeru (Al Hoceima, Martil, Tetuan...).  Ale 
ufam, że za rok, za dwa, będzie ukończone wszystko. I później, to już będę na całego „szalał na morzach 
dusz ludzkich.” 

 
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. To, czym nas karmi propaganda tego świata, niech nie uśpi nas na 
dobro, które zwycięża zło. „Czyń zawsze dobrze, czyń wszystkim dobrze, źle nigdy i nikomu.” 

 
         Od kilku lat jeżdżę do Granady         
w Hiszpanii na Uniwersytet Katolicki, aby 
dzielić się moimi doświadczeniami pracy 
misyjnej z muzułmanami. W tym roku 
otwieramy u nas w Tangerze Centrum 
Spotkań Chrześcijańsko-Islamskich. 
Pragniemy ukazać światu, że „człowiek- 
człowiekowi winien być BRATEM”. To 
najpiękniejsze powołanie w Chrystusie – 
odkrywać w drugim człowieku obraz Boga. 
                                                                                 
pozdrowienia z gorącego Maroka                                                                                         
w miłości O. Symeon  ofm 

 
 

 
Prawdziwa radość muzułmańsko-chrześcijańska 
Moi studenci j .hiszpańskiego 



INFORMACJE O NAS: 
 
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. 
 

 

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 
 
     
 

Od 20 sierpnia 2007 r. Stowarzyszenie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, 

 
    

     
 
 

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. 

Zarząd Stowarzyszenia: 
Karol Gawlik –Przewodniczący;  O. Krystian Pieczka- Wiceprzewodniczący;   
Maria Kanas – Sekretarz; Jan Kalnik – Członek; Brygida Steindor – Członek 

 

KRS 0000286552 


