
                                      
 
 
 
 
 

Szanowni Państwo,  
drodzy Przyjaciele Misji i Misjonarzy 

 

Rozpoczęliśmy nowy okres liturgiczny w Kościele – czas Wielkiego Postu, czas szczególnego 

przygotowania na święta Zmartwychwstania Chrystusa.  

W tym czasie pragniemy polecić Waszej trosce sprawy misyjne i problemy naszych 

misjonarzy. Chrystus powiedział: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich 

najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40). 

Dlatego włączmy się w wielkopostne dzieło pomocy misjom na ile możemy, na ile potrafimy: 

poprzez modlitwy i ofiary. 
 

Na radosne Święta Zmartwychwstania Pańskiego 

składamy serdeczne życzenia.  

Niech Chrystus Pan otworzy nasze oczy i serca,  

napełniając je światłem Zmartwychwstania, pokojem, radością, mocą ducha  

i wszelkim dobrem, abyśmy umieli Go rozpoznawać  

i o Nim świadczyć w naszym codziennym życiu. 

 

                                                                 Z franciszkańskim Pokój i Dobro 

                                                                            Przewodniczący  

                                                                              Karol Gawlik  

                                                               wraz z Zarządem Stowarzyszenia 

 

 

Szanowni Państwo,  

Kończy się pierwszy kwartał 2015 roku. Jest to czas, kiedy do Stowarzyszenia wpływa 

najwięcej wniosków o pomoc finansową w realizacji projektów misyjnych. Otrzymaliśmy takie 

wnioski z Malawi, Maroko, Burkina Faso, Ukrainy a także Rosji. 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 tych projektów. 

 

W Malawi, od kilku lat pracuje  O. Sebastian Unsner. W ramach poprzedniego projektu 

udało się zakupić 40 kompletów książek dla uczniów ósmej klasy szkoły podstawowej 

Mweziwawala w stacji misyjnej Mzukwa. Chcemy kontynuować pomoc szkole poprzez zakup 40 

kompletów książek dla uczniów siódmej klasy i 40 kompletów książek dla uczniów szóstej klasy. 

Jest to podyktowane troską o to, aby ci uczniowie mieli dobre przygotowanie przed rozpoczęciem 

nauki w ostatniej klasie szkoły podstawowej. Braki powstałe w młodszych klasach, nie z winy 

samych uczniów, ale z powodu braku materiałów do nauki, są później trudne do odrobienia, co 

sprawia, że wielu uczniów nie zdaje końcowego egzaminu. Chcemy też zakupić 30 ławek dla 

szkoły podstawowej w Mtenthera. 

Poza pomocą szkole jest wiele innych potrzeb. Drugi raz chcemy pomóc w zakupie 

nawozów sztucznych, brakuje środków na odnowienie sali parafialnej i budowę kościoła. Chcemy 

też pomóc dwom kobietom po wylewie, których nie stać na zakup wózków inwalidzkich. 
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O. Symeon Stachera z Maroko, wspólnie z o. Jean Baptiste z Parafii Wniebowzięcia NMP 

w Tangerze zwrócił się o pomoc w zakupie produktów żywnościowych, dofinansowanie transportu, 

zakupie koców i ubrań dla migrantów afrykańskich obecnych w Maroku. Migranci próbują dostać 

się do Europy. Nasza Diecezja Tangeru jest ostatnim punktem Maroka. Tutaj gromadzą się ludzie 

młodzi ze wszystkich krajów Afryki (Senegal, Mauretania, Wybrzeże Kości Słoniowej, Kamerun, 

Kongo, Mali, Togo, Benin, Nigeria, etc.) i proszą kościół katolicki o pomoc humanitarną i duchową.  

Projekt   pragnie   zaspokoić   minimalne   potrzeby   ludzi, młodych emigrantów afrykańskich i 

Marokańczyków  uczestniczących w Centrum Spotkań w ramach naszej Diecezji.  

 

Kolejny raz chcemy pomóc budowie domów socjalnych dla katechistów z Burkina Faso. Do 

tej pory udało nam się już sfinansować budowę czterech takich budynków. Nasze środki 

przeznaczane są na zakup materiałów budowlanych oraz transport.  Prace budowlane we 

własnym zakresie wykonuje ludność wioski. 

 

Również w tym roku chcemy pomóc  dzieciom korzystającym ze świetlicy św. Antoniego 

działającej przy naszym kościele franciszkańskim w Tarnopolu na Ukrainie. 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.  

 

Ostatni projekt przesłał O. Julian Mańkowski, który od początku 2014 roku pracuje w 

Petersburgu w Rosji.  

Budowa kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusa, na potrzeby 

ponad sześcio-tysięcznej parafii, mieszkających w południowej 

dzielnicy Petersburga robotników, rozpoczęła się we wrześniu 

1907 roku. Twórcą projektu kościoła był architekt Stefan 

Gałęzowki. Wskutek rewolucji 1917 roku, budowa kościoła nie 

została dokończona. W latach 30-tych, elewacja kościoła została 

poważnie zniszczona, a wnętrze przebudowane na mieszkania dla 

robotników. W roku 1998 budynek kościoła został odzyskany 

przez parafię pw. Najświętszego. Seca Jezusa. Od tego czasu w kościele prowadzone są w 

kościele prace renowacyjne. Ponieważ ww. kościół jest zabytkiem o znaczeniu państwowym 

(federalnym), koniecznym jest rozpracowywanie projektu renowacji i uzyskanie pozwolenia na 

każdy kolejny etap pracy. Dotychczas zostały przeprowadzone następujące prace: usunięcie 

czteropiętrowej wewnętrznej konstrukcji, hydroizolacja zewnętrzna, hydroizolacja wewnętrzna 



                                      
piwnicy, częściowa instalacja konstrukcji posadzki kościoła. Za pieniądze budżetu państwa 

przeprowadzono instalację części neogotyckich okien. Niestety, od czterech lat kościół jest 

zamknięty, ze względu na prace prowadzone wewnątrz budynku kościelnego. 

Ponieważ w roku bieżącym chcemy uzyskać pozwolenie na instalację płyty podłogowej w 

kościele i tę pracę dokończyć (co pozwoli parafianom wrócić do kościoła), konieczne jest 

opracowanie odpowiedniego projektu i równoczesna instalacja systemu ogrzewania kościoła.  

 Otrzymaliśmy ofertę miejscowej firmy „LOGIKA...”, dotyczącą rozpracowania projektu i 

instalacji węzła grzewczego. Koszty wszystkich prac wynoszą 1.900.000 rubli (około 27 tysięcy 

EUR). 

 

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

obdarzyliście do tej pory mogliśmy zrealizować 35 projektów na łączną kwotę 175.702,47 zł. 

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. 

                                                                 Karol Gawlik – Przewodniczący Stowarzyszenia 

 

Na realizację czekają kolejne projekty:  

 Projekt nr 2015/38 - Budowa domu socjalnego na misji w Burkina Faso. Szacowany koszt 

projektu - 2.500,00 EUR.  

 Projekt nr 2015/39 - Pomoc w zakupie książek i przyborów szkolnych dla szkoły 

podstawowej w Mzukwa - misja w Malawi. Szacowany koszt projektu - 3.000,00 EUR.  

 Projekt nr 2015/40 - Pomoc w zakupie książek i przyborów szkolnych dla dzieci ze szkoły 

Św. Antoniego - Tarnopol, Ukraina. Szacowany koszt projektu - 1.000,00 EUR.  

 Projekt nr 2015/41 - Pomoc w zakupie 30 ławek dla szkoły podstawowej w Mtenthera. 

Malawi. Szacowany koszt projektu - 2.100,00 EUR.  

 Projekt nr 2015/42 - Zakup wózków inwalidzkich dla dwóch kobiet po wylewie. Malawi. 

Szacowany koszt projektu - 260,00 EUR.  

 Projekt nr 2015/43 - Pomoc w zakupie produktów żywnościowych, dofinansowanie 

transportu, zakup koców i ubrań dla migrantów afrykańskich obecnych w Maroku. 

Szacowany koszt projektu- 2.700,00 EUR  

 Projekt nr 2015/44 - Pomoc w odnowieniu sali parafialnej. Malawi.  

 Projekt nr 2015/45 - Dofinansowanie budowy kościoła w stacji misyjnej w Mtethera. Malawi. 

Szacowany koszt projektu 3.000,00 EUR.  

 Projekt nr 2015/46 - Dofinansowanie remontu kościoła w stacji misyjnej w Malawi. 

Szacowany koszt projektu 3.000,00 EUR.  

 Projekt 2015/47 – dofinansowanie zakupu nawozów sztucznych – Malawi 

 Projekt 2015/48 - Budowa kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusa. Petersburg, Rosja. 

 

Inne aktywne projekty:  

 Projekt nr 2014/33 - Kierowcy misjom.  

 Projekt nr 2012/24 - Pomoc przy budowie nowego kościoła w Korsimoro - Burkina Faso  

 Projekt nr 2012/23 - Zakup małego traktora z oprzyrządowaniem do uprawiania pól 

ryżowych - misja Korsimoro w Burkina Faso 

 

Więcej informacji i szczegółów na temat projektów znajdą Państwo na stronie 

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

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


 

List O. Symeona Stachery z Maroko 
 

Tanger, Maroko, 
                              Wielki Post -  WIELKANOC 2015                                                                       

Moja mała misja  
W Afryce - w Kamerunie 2015 

 
      Sercem i miłością pozdrawiam z misji w CZARNEJ AFRYCE - w Kamerunie. Od tygodnia przebywam tutaj z 
posłania papieskiego jako dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych. Przygotowania trwały cały miesiąc. Pomimo, że 
Maroko jest w Afryce, to jednak Kamerun należy do Afryki tropikalnej i niesie w sobie wiele wymagań. 
Szczepienia przeciwko Żółtej febrze i przeciwko Meninhitis (zapalenie opon mózgowych), profilaktyczne 
zabezpieczenie przeciwko malarii... Od kilku miesięcy ta cześć Afryki walczy z sektą Boko Haram, która porywa i 
zabija ludzi.  
 
      Dopełniłem , co ode mnie wymagano, dostałem wizę i samolotem francuskich linii lotniczych doleciałem do 
YAOUNDE - stolicy Kamerunu. Nocą odebrano mnie z lotniska. Właściwie musiałem sam sobie poradzić, bo 
ksiądz afrykański, który miał czekać na mnie nie dojechał na czas. Taksówkarze proponowali mi swoje usługi, 
ale wolałem szukać innych rozwiązań. Po 40 minutach zobaczyłem 2 siostrzyczki czarnoskóre i zbliżyłem się do 
nich. Po kilku minutach francuskiej pogadanki zaproponowały mi swoją pomoc. 
 
       Była już 22.00 w nocy...  To było tak samo jak 25 lat temu w Boliwii. Wjeżdżałem do stolicy Kamerunu i 
widziałem mnóstwo ludzi na ulicy, poboczach, w domkach drewnianych odkrytych palmami. Ludzie świętowali, 
jedli na ulicy, dzieci biegały... Mnóstwo ruchu, życia, radości i muzyki... TO MÓJ ŚWIAT , pomyślałem, JESTEM 
U SIEBIE, BĘDZIE CUDOWNIE... 
 
     Każdy dzień otwierał nowe sekrety życia. Przez cały 
tydzień miałem też okazję poznać misje 14 krajów 
afrykańskich francuskojęzycznych (Togo, Burkina Faso, 
Burundi, Wybrzeże Kości Słoniowej, Kongo Kinszasa, Kongo 
Brazaville, Niger, Czad, Gwinea Ekwadorska, Gwinea Bissau, 
Republika Środkowej Afryki, Mali, Gabon, Benin). Czarni 
afrykańscy misjonarze 
opowiadali całymi dniami o swoich misjach. 
 
       Afryka Czarna - Subsaharańska, to nowa nadzieja 
Kościoła, to cząstka Kościoła dynamicznego, pełnego życia, 
ubogiego materialnie, ale bogatego sercem i miłością... Przez 
cały tydzień pracy misyjnej odwiedziliśmy kilka diecezji, wiele parafii, rodzin, centra nauczania, ubogich... 
Codzienne Msze święte były świętowaniem życia, zaufaniem Panu Bogu, powierzeniem się Matce Bożej, bardzo 
tutaj czczonej ... 
 
      Kamerun liczy 20 milionów ludzi. 40 procent to katolicy, inni to muzułmanie, protestanci i religie tradycyjne 
afrykańskie... Światło, woda, drogi są w dużych centrach, na peryferiach brakuje wiele rzeczy... Kraj się rozwija 
powolutku. Prezydent Paul Bija rządzi od 33 lat... Ma już 82 lata i nie chce oddać władzy.  
Dzisiaj odprawialiśmy Mszę świętą w Katedrze Matki Bożej Zwycięskiej. W niedziele jest tu 6 Mszy świętych. 
Każda Eucharystia bardzo uroczysta, trwająca prawie 2 godziny : śpiewy, tańce, muzyka z instrumentami 
tradycyjnymi... WSZYSTKO TAK BARDZO KOLOROWE, PEŁNE RUCHÓW I OKLASKÓW, PEŁNE RADOŚCI I 
ŻYCIA... 
 
      To tak króciutko na dobry początek... Po południu przeczytałem słowa Papieża Franciszka skierowane do 
nowych Kardynałów. Skopiowałem sobie niektóre zdania, niesamowity program życia ucznia Chrystusa, 
cudowne wezwania na Wielki Post...  
 

"Niech miłość będzie znakiem rozpoznawczym waszej służby. Miłość bez granic. Kochaj sercem 
ludzkim... Droga Jezusa to droga miłosierdzia . Drogą Kościoła jest niepotępienie NIKOGO NA WIEKI. 

Droga Kościoła jest wyjściem z własnego ogrodzenia i poszukiwanie ubogich. Trzeba wyjść i szukać..." 
 

Radością i sercem pozdrawiam, pragnąc by miłość Chrystusowa była naszą codzienną siłą, byśmy nigdy nie 
ostali w drodze, ale ciągle poszukiwali nowych dróg i granic, które trzeba nam przekraczać. 

 
Na czas Wielkiego Postu i Radości ZMARTWYCHWSTANIA szaleństwem Bożego Miłosierdzia 

pozdrawiam: 



                                      
                                 z serca życzę  - Symeon ofm 

                                                 

List Bpa O. Antoniego Bonifacego Reimanna z Boliwii 
 
Drodzy Bracia i Siostry 
 

Prowadząc rozmowy telefoniczne z pewnością każdy słyszał frazę taką jak ta: brakuje mi kredytu, 
oddzwoń proszę, bateria jest już wyczerpana nie mogę dłużej rozmawiać. 

 
Dlaczego o tym mówię, ponieważ pragnę nawiązać do wielkopostnych praktyk. Większość osób 

konsekrowanych a także kapłanów uczestniczy w corocznych rekolekcjach, dniach skupienia i odnowy ducha. 
Praktyki te mają na celu nie tyle wypoczynek co umocnienie się, naładowanie, przyjęcie ogromu Bożej Łaski, 
Jego siły i mocy, przyjęcie tożsamości Boga, dzięki której stajemy się całkowicie do Niego podobni. 

 
Czas Wielkiego Postu łączący się z celebracjami wielkanocnymi Wigilii Paschalnej sprzyja umocnieniu 

świadomości Wiary i to nie tylko w kręgach życia konsekrowanego czy kapłańskiego, ale dotyczy w ogólności 
Ludu Bożego. 

 
Papież Franciszek wskazuje naprawdę, iż proces umacniania 

świadomości Wiary realizuje się przez przyjęcie Słowa Bożego oraz przez 
celebrację Sakramentów, szczególnie zaś Eucharystii. Pożywając Eucharystię 
stajemy się tym, co przyjmujemy. Bóg przemienia nas w siebie, przyjmujemy 
Jego przymioty i stajemy się do Niego całkowicie podobni tak dalece, że nas 
„przebóstwia” i pozwala nam uczestniczyć w Jego doskonałości. W Bogu nie ma 
miejsca na zobojętnienie. 

 
Potrzeba komunikacji 

 
Każdy jest tego świadomy, że aby nastąpiła międzyludzka komunikacja nie wystarcza dbałość o to czy 

bateria jest naładowana, czy są impulsy na karcie, czy też w ogóle mieć telefon. Najważniejszym jest cel – chęć 
skomunikowania się z drugim człowiekiem. Owocem wyżej wspomnianych praktyk postnych ma być właśnie 
taka postawa – stała komunikacja z Bogiem – komunia, jedność, a także z drugim człowiekiem – bycie blisko, 
bycie otwartym, oczekującym. 

 
Wielki Post to czas zadumy, który Bóg daje człowiekowi, by ten mądrze i owocnie go wykorzystał. W 

swoim przesłaniu wielkopostnym Papież zadaje pytanie „Gdzie jest brat twój”? 
 
Myślimy o najmniejszych, biednych słabych to przecież wraz z nimi tworzymy jeden organizm – ciało, 

którego głową jest sam Chrystus. W tym kontekście rodzi się pytanie o to, czy kiedykolwiek zrodziła się we mnie 
troska o braci zmarginalizowanych i w czym ona się przejawia? 
 
Słowa nie wyczerpują możliwości komunikacyjnych 

 
Autentyczne ludzkie więzi nie ograniczają się tylko do wypowiadanych słów ale stają się wspólnotą życia 

i mają wydźwięk w życiu skierowanym na drugiego człowieka w solidarności i wyrozumieniu. Dlatego Papież 
Franciszek zaprasza do miłosiernej pomocy osobom nam najbliższym, ale także tym nieznanym. Wielki Post jest 
dobrą okazją do zainteresowania się bliźnim, w sposób bardzo konkretny, choć niewielki. 

 
W tym miejscu chciałbym serdecznie Wam podziękować za zorganizowanie Balu Misyjnego w Ośrodku 

Misyjnym na Górze św. Anny. Ofiary z tego balu zostaną przekazane na Dom dla Rehabilitacji Osób 
uzależnionych od substancji toksycznych. Również dziękuję Kolędnikom z Góry św. Anny za ofiary zebrane na 
szkole im. O. Luciano Rudolla w Nucleo 14. Przyszły też ofiary od trzech ofiarodawców osobistych na cele 
misyjne, za które Bóg Wam zapłać. 

 
Niech Wam Bóg błogosławi, aby spotkanie z Chrystusem, który za nas umarł i zmartwychwstał, umocniło 

nas w wierze i miłości wzajemnej. 
 

Wdzięczny za każdy jej wyraz 
+ Antonio B. Reimann, OFM 

Concepción, 14 luty 2015 

 
 



 
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 


