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Szanowni Państwo
.
Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego
to największe i najpiękniejsze święto.
Z tej okazji w imieniu wszystkich członków Stowarzyszenia
a także misjonarzy życzę wszystkim Drogim Przyjaciołom Misji:
niech te dni zwycięstwa życia nad śmiercią będą pełne radości,
miłości i pokoju, byśmy mimo różnych trosk i kłopotów,
mogli zawsze śpiewać radosne „ALLELUJA - Jezus żyje".
Wszystkiego dobrego Wam i Waszym Bliskim
Z wyrazami szacunku Karol Gawlik
Przewodniczący Stowarzyszenia

Drodzy Przyjaciele Misji i Misjonarzy
Od 8 grudnia przeżywamy szczególny rok w Kościele – Rok Miłosierdzia.
Odpowiadając na wezwanie Papieża Franciszka częściej niż zwykle staramy się pełnić
uczynki miłosierdzia. Czym są uczynki miłosierdzia czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego:
„2447 Uczynkami miłosierdzia są dzieła miłości, przez które przychodzimy z pomocą naszemu
bliźniemu w potrzebach jego ciała i duszy (Por. Iz 58, 6-7; Hbr 13, 3). Pouczać, radzić, pocieszać,
umacniać, jak również przebaczać i krzywdy cierpliwie znosić – to uczynki miłosierdzia co do
duszy. Uczynki miłosierdzia co do ciała polegają zwłaszcza na tym, by głodnych nakarmić,
bezdomnym dać dach nad głową, nagich przyodziać, chorych i więźniów nawiedzać, umarłych
grzebać (Por. Mt 25, 31-46). Spośród tych czynów jałmużna dana ubogim (Por. Tb 4, 5-11; Syr 17,
22) jest jednym z podstawowych świadectw miłości braterskiej; jest ona także praktykowaniem
sprawiedliwości, która podoba się Bogu (Por. Mt 6, 2-4)”
Jako Przyjaciele Misji nieomal automatycznie myślimy o Misjonarzach i krajach misyjnych,
dotkniętych biedą, chorobami, klęskami żywiołowymi, bezrobociem, bezdomnością
niesprawiedliwością społeczną, wreszcie wojną i prześladowaniem chrześcijan. Mamy przed
oczami wojnę w Syrii i emigrantów u bram Europy, którzy budzą zarówno współczucie jak i lęk.
Mamy świadomość, że jako jednostki nie jesteśmy w stanie wszystkim pomóc. Zawsze będzie
więcej potrzebujących niż darczyńców, ale tym bardziej wołajmy: Jezu ufam Tobie! … i działajmy!
Obejmijmy miłosierdziem modlitwy Misjonarzy i kraje misyjne, wszystkich głodnych,
cierpiących i umierających. Otoczmy też modlitwą organizacje niosące pomoc ubogim i siebie
nawzajem – bo przyjaciele się wspierają.
Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak wielkie są potrzeby dzieła misyjnego, dlatego
ośmielamy się prosić również o wsparcie finansowe. Oczywiście nie wszyscy mają możliwość
materialnie pomagać, ale do 30 kwietnia trwa czas rozliczeń podatkowych z Urzędami

Skarbowymi. Wielu z nas ma możliwość przekazania 1% odpisu od podatku dochodowego za rok
2015.
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
oraz wpisać kwotę nie więcej niż 1% podatku

Prosimy również o zaznaczenie pola „wyrażam zgodę”. Dzięki temu US będzie mógł wskazać
nam osobę, która przekazała swój 1% organizacji i będziemy mogli Państwa informować, w jaki
sposób środki pochodzące z 1% zostały wydatkowane. Brak takiej zgody uniemożliwia kontakt z
Państwem, ponieważ przekazana wpłata jest anonimowa – nie znamy darczyńcy.
Jest możliwe rozliczenie podatku online, za pomocą programu e-PITY zamieszczonego na naszej
stronie Stowarzyszenia www.pomagam-misjom.pl 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.
W tym miejscu chcemy podziękować wszystkim
Darczyńcom za dotychczasową ofiarną współpracę ze
Stowarzyszeniem, za zaufanie, wszystkie darowizny,
odpisy 1% a także za duchowe towarzyszenie misjonarzom
w ich posłudze i wszelkie przejawy troski i życzliwości.
Staramy się owocnie i rzetelnie wykorzystać Waszą pomoc
a o realizowanych projektach informujemy na Facebooku,
naszej stronie internetowej i właśnie w Biuletynie
Informacyjnym.

Projekt 2015/50 - Budowa studni.
Drodzy Przyjaciele Misji Franciszkańskich – jesteśmy na półmetku! Na projekt zebrano już blisko
20.000,00 PLN!!!
Stało się to możliwe dzięki zaangażowaniu członków:
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Kółka Misyjnego z Jemielnicy, które działa pod opieką S.M.
Nikoli Bednarek
Koła Misyjnego prowadzonego przy Szkole Podstawowej
nr 1 w Ozimku - opiekunem Koła jest S.M. Leonia Pyrek.
Koła Misyjnego z Krośnicy, którego opiekunem jest Pani
Edyta Bieniek.
Młodzież z wielkim zaangażowaniem podjęła się zbierania środków m.in. poprzez akcję
Kolędników Misyjnych, wykonanie ozdób świątecznych i stroików czy przez zbiórkę makulatury.
Dochód z tych akcji bezinteresownie przekazano na realizację projektu Budowa studni.
Dobre wiadomości przekazaliśmy O. Rafałowi Segieth. W odpowiedzi napisał w liście: „Gdyby
do tego doszło, to będę przeszczęśliwy, bo wtedy moje
delikatne i dalekie obietnice nie pójdą na marne.
Staruszek, który naprawdę za tym chodził i prosił, już
dwa, trzy miesiące temu umarł. Jeszcze przed śmiercią
powiedział rodzinie, aby mi o tym przypomnieć i
poprosić. Powiedziałem rodzinie i wspólnocie, że kiedy
do tego dojdzie, to najpierw pójdziemy na jego grób,
aby tam wylać wodę, a następnie ludzie z rodziny i
wioski będą mogli napić się wody. Jest to więc dla mnie
sprawa honoru.”
Zapraszamy również wszystkich, którzy chcieliby dołączyć do tego projektu, bo potrzebujemy
około 10.000,00 EUR na jego realizację.
W sierpniu tego roku O. Rafał Segieth obchodzi swoje 35-lecie pracy misyjnej w Afryce.
Swoją pracę rozpoczął w Togo, gdzie wyjechał na zaproszenie miejscowego biskupa
franciszkańskiego. Obecnie O. Rafał pracuje w Burkina Faso, w parafii Korsimoro, gdzie podjął
pracę w 2005 r.
Od początku naszej działalności (2007 r.) O. Rafał współpracuje z naszym stowarzyszeniem.
Wspólnie udało się zrealizować już kilka projektów misyjnych, miedzy innymi budowy domów
socjalnych, zakup pomy i rur do nawadniania pól ryżowych, zakup książek, odzieży, żywności dla
dzieci i młodzieży w Korsimoro.
O. Rafałowi z okazji jubileuszu dziękujemy za
owocną współpracę życzymy wiele sił, pogody ducha
i satysfakcji z misyjnej posługi.
W styczniu rozpoczęliśmy kolejną edycję projektu
nr 2016/52 – Kierowcy misjom.
Co prawda to lipiec jest zwykle miesiącem, gdy
kierowcy szczególnie pamiętają o św. Krzysztofie –
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patronie kierowców, ale już dzisiaj zachęcamy wszystkich kierowców do włączenia się w to dzieło.
Niech dziękczynieniem za bezpieczne podróżowanie po naszych drogach będzie pamięć i pomoc
materialna o tych, którzy zmagają się z ogromnymi problemami w tej dziedzinie. Proponujemy 1
grosz za każdy bezpiecznie przejechany kilometr, ale może to być dowolna kwota. Chcemy
pomóc misjonarzom w utrzymaniu środków transportu, w ich naprawie, a jeśli to konieczne w
wymianie. W miarę możliwości chcemy też zakupić rowery dla katechistów.
Problemy z transportem, koszty napraw pojazdów czy po prostu zakup paliwa są nieodłącznym
elementem życia misjonarzy. Posiadanie samochodu czy motoru jest koniecznością, nie ma innej
możliwości dotarcia do ludzi mieszkających w odległych wioskach a przecież praca duszpasterska
tego wymaga. Środki transportu pomagają misjonarzom w ich posłudze i służą całej społeczności.
W dalszym ciągu chcemy realizować projekty wspomagające edukację w Malawi i na
Ukrainie. Ciągle brakuje podręczników, przyborów szkolnych i wyposażenia w szkołach, więc w
miarę możliwości nadal będziemy finansować te projekty.

Dzielimy się listem, który
przesłał
nam
br
Waldemar
Czarnocki z Ukrainy.
Dzięki
Państwa wsparciu i odpisom 1% od
podatku dochodowego za 2014 r.
mogliśmy wesprzeć PROJEKT NR
2015/49 - Pomoc dla Kuchni
Charytatywnej
przy
klasztorze
Franciszkanów - Ukraina.
"5 stycznia, w przeddzień Wigilii
Bożego Narodzenia za starym
stylem
tzn.
kalendarzem
juliańskim,. w naszym klasztorze w
Tarnopolu , odbyło się Wigilijne
spotkanie dla osób ubogich,
bezdomnych, samotnych, którzy na
co dzień korzystają z naszej
"kuchni dla ubogich". Był barszczyk,
ryba z ziemniakami i najważniejsze - kutia. Także wiele słodkości. Wszystko to dzięki pomocy
naszych dobrodziejów z Ukrainy i Polski. A także dzięki pomocy Stowarzyszenia Przyjaciół Misji
Franciszkańskich. Wszystkim w imieniu obdarowanych składamy serdeczne Bóg zapłać. Ten co w
żłobie leży niech czuwa nad Wami. Br Waldemar"
W tym roku również chcemy wspomóc działania Kuchni Charytatywnej – Projekt nr 2016/53.
Od kilku lat pomagamy przy budowie domów socjalnych z Burkina Faso. Udało nam się już
sfinansować budowę kilku takich budynków. Aktualnie zbieramy środki na budowę kolejnego
domu socjalnego - Projekt nr 2015/38.
Aktualnie trwa nabór i weryfikacja kolejnych wniosków misyjnych. Więcej informacji i
szczegółów na temat projektów znajdą Państwo na stronie www.pomagam-misjom.pl w zakładce
projekty misyjne.
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Szanowni Państwo.
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, to mówcie nas
innym, udostępniajcie nasz profil na Facebooku, niech Przyjaciół Misji będzie coraz więcej. Z góry
za wszelką pomoc dziękujemy. Przewodniczący Stowarzyszenia Karol Gawlik
Oficjalna modlitwa na Jubileuszowy Rok Miłosierdzia 2015/1016.
Panie Jezu Chryste, Ty nauczyłeś nas, abyśmy byli miłosierni, jak Ojciec
nasz niebieski i powiedziałeś nam, że kto widzi Ciebie, widzi także i Jego.
Ukaż nam Twoje oblicze, a będziemy zbawieni.
Twój wzrok pełen miłości uwolnił Zacheusza oraz Mateusza od niewoli
pieniądza, a nierządnicę i Magdalenę od szukania szczęścia wyłącznie w
rzeczach stworzonych.
Wzrok ten sprawił, że Piotr zapłakał po zdradzie, a żałujący Dobry Łotr
usłyszał zapewnienie o Raju.
Pozwól nam tak wysłuchać słów, które wypowiedziałeś do Samarytanki, jakbyś je wypowiedział do
każdego nas: O, gdybyś znała dar Boży!
Ty, który jesteś Obliczem widzialnym Ojca niewidzialnego, Boga, który objawia swoją wszechmoc
przede wszystkim przez przebaczenie i miłosierdzie: spraw, aby Kościół na świecie stał się
widzialnym obliczem Ciebie, swojego Pana zmartwychwstałego i uwielbionego.
Ty zechciałeś również, aby Twoi słudzy przybrani byli w słabość po to, aby mogli okazywać
słuszne współczucie tym, którzy trwają w niewiedzy i błędzie: niech każda osoba, która się do nich
zwraca, czuje się oczekiwana, kochana oraz doświadcza przebaczenia od Boga.
Poślij Twojego Ducha i uświęć wszystkich nas Jego namaszczeniem, aby Jubileusz Miłosierdzia
był rokiem łaski od Pana, a Twój Kościół z
odnowionym entuzjazmem mógł nieść dobrą nowinę
ubogim, głosić wolność więźniom i uciśnionym oraz
przywracać wzrok niewidomym.
Prosimy o to za wstawiennictwem Maryi, Matki
Miłosierdzia, Ciebie, który z Ojcem i Duchem Świętym
żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen
źródło:

http://www.iubilaeummisericordiae.va

Zespół Ahaju Fusion z Boliwii wykonuje muzykę
z Ameryki Południowej. Zespół ma w swoim
repertuarze przeboje światowe, w tym polskie w
aranżacjach na instrumenty typowe dla kraju
pochodzenia wykonawców – Charango i fletnię Pana.
Serdecznie zapraszamy.
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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

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

KRS 0000286552
Ofiary i darowizny na cele statutowe - działania Stowarzyszenia można wspomóc wpłacając
dowolną kwotę na konto Stowarzyszenia (np. przekaz pocztowy, przelew bankowy).
Dokonując wpłat na kont o prosimy o wpisanie tytułu wpłaty: działalność statutowa stowarzyszenia
lub wspierając konkretne dzieło, wskazać numer projektu, którego wpłata ma dotyczyć.

nr rachunku:
IBAN: PL
98 1090 2239 0000 0001 0756 1761
BIC/ SWIFT: WBKPPLPP
Darowizny i wpłaty zagraniczne (należy podać nr IBAN i Swift Stowarzyszenia)

Informujemy, że jesteśmy na Facebooku. Prosimy o udostępnianie naszego
profilu: Stowarzyszenie Przyjaciół Misji Franciszkańskich im. O. Dominika Kiescha.
Niech Przyjaciół Misji Franciszkańskich jest coraz więcej.
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.
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