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Szanowni Państwo,
Drodzy Przyjaciele Misji i Misjonarzy
Kończy się rok 2015, jednocześnie jest to też koniec kolejnego roku działalności naszego
Stowarzyszenia. Dlatego pozwólcie Szanowni Państwo, że w krótkiej formie przedstawię w imieniu
całego Zarządu tegoroczną naszą działalność. Najpierw pragnę serdecznie Państwu podziękować
za ogromne zaufanie dla naszej organizacji, które się przejawia wszystkimi darowiznami na rzecz
naszego Stowarzyszenia a przede wszystkim za przekazanie nam 1% odpisu od podatku
dochodowego za rok 2014 - do 10 listopada na konto Stowarzyszenia wpłynęło 19.715,66 zł.
Dzięki tej pomocy i wpłaconym darowiznom mogliśmy wypełnić swoja działalność statutową, której
głównym celem jest pomoc misjonarzom franciszkańskim z Prowincji św. Jadwigi, pracującym na
misjach, a pracują w rożnych częściach świata: Burkina Faso, Togo, Boliwia, Ziemia święta,
Rosja, Ukraina, Albania, Maroko, Kazachstan, Malawi. Bez wątpienia wszystkie te kraje łączy kilka
wspólnych problemów: edukacja, opieka medyczna, opieka nad dziećmi z rodzin patologicznych,
głód. W wielu krajach afrykańskich edukacja jest dostępna dla niecałych 50% dzieci i młodzieży,
szczególnie ważnym problemem jest dostęp do edukacji dziewcząt. Innym problemem to opieka
medyczna, jest ona dostępna dla niewielkiej grupy ludzi, w wielu krajach jest ona odpłatna,
niestety ze względu na ubóstwo rodzin jest niemożliwa. Innym problemem, o którym nas informują
misjonarze to bez wątpienia problem głodu, szczególnie dotyka ludność Afryki. Nierzadko się
zdarza że ludzie jedzą jeden posiłek w ciągu dnia, dotyczy to także dzieci.
Dlatego Szanowni Państwo staramy się owocnie i rzetelnie wykorzystać Waszą pomoc.
W tym roku do Stowarzyszenia wpłynęło 14 wniosków o pomoc. Wnioski opiewały na rożne
kwoty i o różną pomoc. Decyzją Zarządu postanowiliśmy zadośćuczynić następującym projektom:
Projekt nr 2014/34 – Organizacja zajęć, spotkań i wyjazdów dla dzieci i młodzieży w trakcie
roku szkolnego. Ukraina. Przekazana kwota pomocy – 800,00 EUR.
Projekt nr 2015/42 - Zakup wózków inwalidzkich dla dwóch kobiet po wylewie. Malawi. Przekazana kwota pomocy - 260,00 EUR.
Projekt 2015/47 – dofinansowanie zakupu nawozów sztucznych – Malawi. Przekazana
kwota pomocy - 1.100,00 EUR.
Projekt 2015/48 - Budowa kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusa. Petersburg, Rosja.
Przekazana kwota pomocy - 1.200,00 EUR. (m.in. dzięki wpłatom na cele kultu religijnego)
Projekt 2015/49 - Pomoc dla Kuchni Charytatywnej przy klasztorze Franciszkanów –
Ukraina. Przekazana kwota pomocy – 4.300,00 PLN.
Projekt 2015/51 – Zakup motoru dla O. Roberta Jurzysty. Togo. Przyznana kwota pomocy
1.300,00 EUR. Projekt został sfinansowany m.in. dzięki wpłatom w ramach projektu Kierowcy Misjom.
Kryterium, które stosuje Zarząd przy podziale Śródków to zaspokoić najpierw potrzeby dnia
codziennego np.: gdy musi wybrać pomiędzy budową salki na misji a zakupem nawozów
sztucznych, to oczywiście wybiera się to drugie, bo w tej sytuacji będzie można zaradzić braku
żywności dla ludzi. Bierzemy również pod uwagę możliwości uzyskania pomocy z innych źródeł a
także wskazany cel darowizny, który Państwo wskazujecie dokonując wpłaty.

Szanowni Państwo ta pomoc w postaci zrealizowanych projektów była możliwa tylko dzięki
Waszej ofiarności i Waszej pomocy. W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Misji
Franciszkańskich im. O. Dominika Kiescha składam serdeczne słowa podziękowania. Myślę że
będę też wyrazicielem podziękowań od misjonarzy i ludzi, wśród
których pracują.
W imieniu wszystkich członków Stowarzyszenia a także
misjonarzy życzę wszystkiego dobrego Wam i Waszym Bliskim na
nadchodzące Święta Bożego Narodzenia, oraz wielu sukcesów w
życiu zawodowym i osobistym w Nowym Roku 2016
Z wyrazami szacunku Karol Gawlik
Przewodniczący Stowarzyszenia
Szanowni Państwo,
8 grudnia rozpoczęliśmy szczególny rok w Kościele – Rok Miłosierdzia.
W Orędziu na Światowy Dzień Misyjny w 2015 r. Papież Franciszek napisał między innymi:
„Na ogromnej przestrzeni misyjnej działalności Kościoła każdy wierzący jest wezwany, by jak
najlepiej przeżywał swoje zaangażowanie wynikające z chrztu, zgodnie ze swoją osobistą sytuacją
życiową".
Odpowiadając na wezwanie Papieża włączajmy się w dzieło pomocy misjom na ile możemy,
na ile potrafimy: poprzez modlitwy i ofiary.
Dziękując Wszystkim Darczyńcom za ofiarną współpracę ze Stowarzyszeniem a także za
duchowe towarzyszenie misjonarzom w ich posłudze, proszę o dalszą życzliwość i wsparcie, w
miarę możliwości, któregoś z poniższych projektów misyjnych:
Projekty, które w tym roku zostały odłożone z powodu braku środków na ich realizację:
Projekt nr 2015/40 - Pomoc w zakupie książek i przyborów szkolnych dla dzieci ze szkoły
Św. Antoniego - Tarnopol, Ukraina.
Projekt nr 2015/41 - Pomoc w zakupie 30 ławek dla szkoły podstawowej w Mtenthera.
Malawi.
Projekt nr 2015/43 - Pomoc w zakupie produktów żywnościowych, dofinansowanie
transportu, zakup koców i ubrań dla migrantów afrykańskich obecnych w Maroku.
Projekt nr 2015/44 - Pomoc w odnowieniu sali parafialnej. Malawi.
Projekt nr 2015/45 - Dofinansowanie budowy kościoła w stacji misyjnej w Mtethera. Malawi.
Projekt nr 2015/46 - Dofinansowanie remontu kościoła w stacji misyjnej w Malawi.
Szczególnej uwadze polecamy dwa projekty:
1. Projekt 2015/50 - Budowa studni.
Jest to nowy projekt z tzw. oddolnej inicjatywy.
Latem gościliśmy na Górze Św. Anny misjonarza z Burkina
Faso – O. Rafała Segieth OFM. W czasie spotkania z
osobami, które uczestniczą w projekcie edukacyjnym Adopcja
na odległość: „Dać im nadzieję” O. Rafał dzielił się swoim
doświadczeniem pracy na misjach. Opowiadał o spotkaniu ze

starcem z jednej z odległych wiosek należących do misji Korsimoro. Człowiek ten miał
jedno pragnienie, dożyć czasu, kiedy w jego wiosce powstanie studnia. Niczego więcej nie
pragnął. Na to świadectwo zareagowała jedna z uczestniczek spotkania, S.M. Leonia, która
stwierdziła: „no to wybudujmy studnię”.
W taki sposób zrodził się nowy projekt do
którego
przystąpiło
Koło
Misyjne
prowadzone przy Szkole Podstawowej nr 1
w Ozimku. Opiekunem Koła jest właśnie
S.M. Leonia Pyrek. Dołączyło również Kółko
Misyjne z Jemielnicy, które działa pod
opieką S.M. Nikoli Bednarek.
Oba koła z wielkim
zaangażowaniem podjęły się zbierania środków m.in.
poprzez wykonanie ozdób świątecznych i stroików, które
zostały sprzedane w czasie kiermaszów świątecznych a
dochód przekazano na projekt Budowa studni. Łącznie oba
Koła przekazały już kwotę 2.500,00 PLN! Bardzo
dziękujemy za zaangażowanie i taką pomoc. (Widzieliśmy
wykonane prace – piękne!)
Zapraszamy również wszystkich którzy chcieliby dołączyć do projektu, bo potrzebujemy
około 10.000,00 EUR na realizację projektu.
2. Z dniem 1 stycznia 2016 chcemy rozpocząć kolejną edycję projektu nr 2016/52 –
Kierowcy misjom.
O. Robert Jurzysta, który przez wiele lat pracował z O. Rafałem w Burkina Faso aktualnie
został oddelegowany do pracy w Togo. Jest to nowoutworzona parafia do której należy 8
wiosek oddalonych od parafii średnio 30 km. Żeby spotkać się z ludźmi, prowadzić
duszpasterstwo, sprawować tam sakramenty trzeba po prostu na miejsce dojechać. Nie ma
tam zorganizowanych środków lokomocji, dlatego zakup pojazdu – w tym przypadku
motoru uznaliśmy za priorytetowy. Mogliśmy na ten cel przyznać pomoc między innymi
dzięki Darczyńcom, którzy dokonywali dotychczas wpłat na projekt Kierowcy misjom.
Dlatego uznaliśmy, że wznowimy w 2016 roku projekt, gdyż problemy z transportem, koszty
napraw pojazdów czy po prostu zakup paliwa są nieodłącznym elementem życia
misjonarzy. Posiadanie samochodu czy motoru nie jest tu luksusem a koniecznością,
ponadto misjonarze służą nimi całej społeczności.
Zachęcamy zatem kierowców do włączenia się w to dzieło. Niech dziękczynieniem za
bezpieczne podróżowanie po naszych drogach będzie pamięć i pomoc tym, którzy zmagają
się z ogromnymi problemami w tej dziedzinie.
Z franciszkańskim Pokój i Dobro
Karol Gawlik

Więcej informacji i szczegółów na temat projektów znajdą Państwo na stronie
www.pomagam-misjom.pl w zakładce projekty misyjne.
Informujemy również, że jesteśmy na Facebooku. Prosimy o udostępnianie
naszego profilu: Stowarzyszenie Przyjaciół Misji Franciszkańskich im. O. Dominika
Kiescha. Niech Przyjaciół Misji Franciszkańskich jest coraz więcej.

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

Zarząd Stowarzyszenia:
Karol Gawlik –Przewodniczący; O. Krystian Pieczka- Wiceprzewodniczący;
Od 20 sierpnia
2007 r.–Stowarzyszenie
posiada
status Organizacji
Pożytku
Publicznego,
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.

