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Drodzy Przyjaciele. Dobrodzieje i sympatycy misji franciszkańskich,

Przekonywujące są słowa Jezusa, który mówi do swoich zatroskanych słuchaczy: „Strzeżcie 
się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: 
«To ja jestem» oraz: «Nadszedł czas»” (Łk 21, 8). I dodaje: „nie trwóżcie się, gdy posłyszycie 
o wojnach i przewrotach”. 
Od jakiego zatem zwodzenia Jezus chce nas uwolnić? Od pokusy odczytywania wydarzeń 
najbardziej dramatycznych w sposób przesądny lub katastroficzny, tak jakbyśmy zbliżali się 
do końca świata i nie warto byłoby dziś angażować się w nic dobrego. Jeśli myślimy w ten 
sposób, to pozwalamy, by kierował nami lęk, i być może wtedy z chorobliwą ciekawością 
szukamy odpowiedzi w bredniach magów lub w horoskopach, których nigdy nie brakuje. 
Dzisiaj wielu chrześcijan udaje się do wróżek, chcą poznać horoskop, zastępując w  sobie 
głos Boga. Za często polegamy na wymyślnych teoriach głoszonych przez jakiegoś „mesja-
sza” pojawiąjącego się w ostatniej chwili i zwykle zawsze  spiskowego. Dzisiaj ta psychologia 
spisku wyrządza nam szkodę. Gdzie podział się Duch, gdzie go szukać? W chodzeniu na 
poszukiwanie „gur” w duchu spisku, nie ma Pana.
Jezus nas przestrzega: „Nie dajcie się zwieść”, nie dajcie się oślepić łatwowiernej ciekawości, 
nie stawiajcie czoła wydarzeniom, poruszeni lękiem, ale raczej uczcie się odczytywać wyda-
rzenia oczami wiary. Jeśli historia ludzkości jest naznaczona dramatycznymi wydarzeniami, 
sytuacjami cierpienia, wojnami, rewolucjami to ufającym Bogu „włos z głowy wam nie spad-
nie”. Jezus mówi, że to wszystko nie jest końcem. 
Nie możemy dać się sparaliżować lękowi lub poddać się pesymizmowi tych osób, które uwa-
żają, że wszystko jest już stracone i nie ma sensu angażować się w życie. Uczeń Pana nie 
ulega osłabieniu przez rezygnację, nie poddaje się zniechęceniu nawet w najtrudniejszych 
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sytuacjach, ponieważ jego Bóg jest Bogiem zmartwychwstania i nadziei. Z Nim zawsze moż-
na spojrzeć w górę, zacząć od nowa. 
Co mówi do nas Pan przez ten moment kryzysu?  Co Pan mówi do nas, w obliczu tej trzeciej 
wojny światowej? Co mówi do nas Pan? I choć mają miejsce złe wydarzenia, które rodzą 
ubóstwo i cierpienie, chrześcijanin stawia sobie pytanie: Co, konkretnie, mogę uczynić dobre-
go? Nie nam wolno uciekać. 
Drodzy Przyjaciele misji franciszkańskich
Mimo różnych trudnych sytuacji, które nas spotykają jesteście dalej naszymi dobrodziejami. 
Dzisiaj widzimy, jak ludzie powstają przeciwko ludziom, i z udręką patrzymy, jak bardzo 
poszerzyły się konflikty, jak wojny powodują śmierć tak wielu niewinnych ludzi i pomnażają 
truciznę nienawiści.  Jakże wiele ludzi jest ciężko doświadczonych i zrozpaczonych, migruje 
w poszukiwaniu nadziei, a wiele osób żyje w niepewności kolejnego dnia. 
To ludzie ubodzy są najbardziej dotknięci przez każdy kryzys. Tych spotykamy na misjach. 
Często są to ludzie, których przyszłość w rękach i władzy innych.   Wielkie Bóg zapłać, że 
Wasze serca nie są przytłumione i obojętne, że słyszycie krzyk bólu słabych, płacz głodnych 
dzieci, radość dzieci, które dzięki Wam mogą się uczyć i to wy dotknęliście ich przyszłość 
nadzieją.
Powołanie misjonarza to również odkrywanie ludzkiej samotności i udręki, która czai się 
w człowieku. Dlatego misjonarzowi trzeba Ewangelią dotykać, ukrytych i  ciemnych zauł-
ków ludzkiego życia i powołania, bo tam widać nędzę, płacz, bólu i cierpienie. 
Dlatego w  imieniu naszych franciszkańskich misjonarzy: zapalajmy dalej światła nadziei 
pośród ciemności; wykorzystujmy okazje do dawania świadectwa Ewangelii radości i bu-
dowania świata bardziej braterskiego; angażujmy się odważnie na rzecz sprawiedliwości, 
praworządności i pokoju, stając zawsze u boku najsłabszych.
Wielkie Bóg zapłać za Waszą wytrwałą modlitwę. Bóg zapłać osobom chorym i w pode-
szłym wieku, za ofiarowanie swojej choroby, cierpienia i starości.
W imieniu naszych misjonarzy dziękuję za każdą pomoc materialną. Niech Pan wszystkich 
błogosławi, strzeże, obdarzy łaską i pokojem.

O. Błażej Kurowski OFM 
Animator misji franciszkańskich 

Góra św. Anny, Boże Narodzenie 2022 

Mimo niepewności zaprosiliśmy do Domu Pielgrzyma rodziców, rodzeństwo i przyjaciół 
misji franciszkańskich. Po spotkaniu wszyscy byli zadowoleni i mówili, że bardzo było po-
trzebne w tym trudnym czasie takie spotkanie. Bardzo znaczące było podzielenie się opłat-
kiem, wyrażenie życzeń i wspólna modlitwa za misje i misjonarzy. 
Nowy Rok 2022, zaczął się dla nas jako czas nadziei. Dalej byliśmy ograniczani przepisami 
dotyczącymi pandemii korona wirusa. Z tego powodu nie odbył się bal misyjny w Domu 
Pielgrzyma. Wielu naszych przyjaciół było zawiedzionych z tego powodu. Ale to nie było 
ostatnie smutne doświadczenia na początku roku. Udało się w uroczystość Objawienia Pań-
skiego w bazylice św. Anny wraz z  dziećmi z Góry św. Anny zorganizować podczas wszyst-
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kich Mszy św. kolędowanie. Każdego roku 
dzieci z Góry św. Anny wspomagają szkołę 
im. O. Grzegorza Rudola OFM w Boliwii. 
Kolejna smutna wiadomość dotarła z  Bo-
liwii od biskupa Bonifacego Antoniego 
Reimanna, który po raz kolejny zachorował 
na koronawirusa. Biskup, przebywał w szpi-
talu katolickim w Santa Cruz. Odkryto także 
u  Niego bakterie w  płucach. Bakterie były 
widocznym śladem koronawirusa. 
Biskup przebywał jakiś czas w izolacji u sióstr 
zakonnych w Santa Cruz. Kolejne zakażenie 
covidem przechodził dość łagodnie i po 10 
dniach wrócił na biskupstwo do Concep-
cion. Ale biskup po kilku dniach miał zno-
wu poważne kłopoty ze zdrowiem. Dużo nie 
brakowało, aby swoje 70-te urodziny spędził 
w szpitalu. Choroby go nie opuszczają. Prze-
chodzi kolejną infekcję, a  lekarze zaplano-
wali 06 czerwca kolejny zabieg w  szpitalu 

w Santa Cruz. Po tym zabiegu i badaniach serca jego stan zdrowia się poprawił. Cieszyliśmy 
się bardzo, że nasz biskup z Boliwii we wrześniu przyjechał na urlop. Wspomniałem, że w  
tym roku skończył już 70 lat życia. Niedługo będzie obchodził rocznice 40-lecia pobytu jako 
misjonarza w Boliwii. 

Nasza obecność prowincji św. Jadwigi trwa w Boli-
wii od 1979 roku, a jej pierwsi misjonarze: O. Grze-
gorz Rudol i  O. Zygmunt Skrzydło odeszli już do 
wieczności i spoczywają na ziemi boliwijskiej. 

Pożegnanie w Kłodzku 
Ojców Zygmunta 

i Grzegorza w 1989 roku.
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Oprócz biskupa naszą obecność dalej prezentują O. Feliks Skrzydło, który po kapitule pro-
wincjalnej nadal należy do wspólnoty franciszkańskiej w Tarija i Br. Feliks Skrzypacz, który 
nadal przebywa w San Ignacio de Velazco.

W styczniu br. dochodziły smutne wiadomości z Kazachstanu. Sytuacja była bardzo trudna 
przez kilkadziesiąt dni. Wyłączony był prąd, telefony i internet. Właściwie nie było możli-
wości kontaktu ze światem. O. Bogumił z Alma Aty poinformował mnie, kiedy telefony były 
czynne tylko kilka godzin, że nie grozi im niebezpieczeństwo, ale w całym mieście plądro-
wano sklepy i przez prawie dwa tygodnie nie było nawet chleba. Najgorsze były noce, kiedy 
strzelano z wszystkich stron. Psychoza strachu była wielka. Były na mieście również ofiary 
śmiertelne. Przez kolejne tygodnie życie wróciło do normalności i franciszkanie mogli kon-

O. Feliks Skrzydło

Biskup Antoni Bonifacy Reimann

Br. Feliks Skrzypacz 
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tynuować duszpasterstwo w swoim kościele. Już na początku roku dla naszych współbraci 
na misjach był to czas wielkiej próby. 
W lutym dotknęła nas wojna, najbardziej niespodziewane wydarzenia, jakie mogło się zda-
rzyć. Wcześniej wydawało się, że to niemożliwe. Każdego dnia patrzymy na działania wo-
jenne, cierpienie ludzi, płaczące dzieci i tysiące ludzi z pomocnym sercem. To nasze jutro 
w ciągu kilku dni stało się bardzo niepewne.
 

Brat Waldemar Czarnocki OFM /1957-2022/

Smutna wiadomość dotarła do nas 18 listopada, że w szpitalu w  Raciborzu zmarł Br. Walde-
mar Czarnocki. Od wielu lat należał do wspólnoty franciszkańskiej w Tarnopolu. Wspólno-
ta ta od wielu lat apostołowała wśród grekokatolików. Br. Waldemar przesyłam informacje 
o nocnych alarmach, ukrywanie się każdego dnia w schronach wraz z kobietami i dziećmi. 
Każdego dnia towarzyszyła mu niepewność i  strach. Mówił, że tam każdy dzień jest nie-
pewny i nie wiadomo co przyniesie. Przeżywał ludzkie tragedie, płacz najbliższych i ludzi, 
którzy pogrzebali swoich zabitych i poległych. Angażował się bardzo w pomoc materialną 
płynącą z Polski. Przyjeżdżał do Polski zabierając jedzenie, lekarstwa i odzież. W ostatnim 
czasie prawie każdego tygodnia był w Polsce. Organizował bardzo dużo transportów, mimo 
niebezpieczeństwa 

Przed wojną prowadził przy parafii kuchnię dla ubogich. Pomagał jak tylko mógł dzieciom 
i ubogim. Cenili go kapłani greckokatolicki, dla których sprowadzał pomoc. Jeszcze będąc 
we Wrocławiu w latach 90-tych prosił o pomoc dla dzieci kapłanów grekokatolickich. W na-
szej rzeczywistości nie zawsze był dobrze rozumiany. Ale dzięki Niemu wiele dzieci skoń-
czyło studia i zaczęło pracować.

Br. Waldemar przed kolejnym wyjazdem na Ukrainę
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W czasie pobytu na Ukrainie zachorował poważnie na serce i przeszedł ciężką operację ser-
ca. Nawet po operacji serce mu nadal dokuczało. Kilkakrotnie był w szpitalu. 
Po kapitule prowincji zdecydował się wrócić do prowincji. Mówił, że te nie przespane noce 
wojny i przebywanie w schronach go bardzo osłabiły. W ostatnim czasie często dotykały go 
omdlenia. Bardzo mu przeszkadzały w codziennym życiu. Został przyjęty do szpitala w Ra-
ciborzu i poddany badaniom. W nocy z 17 na 18 listopada odszedł dość niespodziewanie do 
wieczności w wieku 65 lat. 
Jego pogrzeb odbył się w Raciborzu 23 listopada i tam też spoczął na cmentarzu wraz z in-
nymi franciszkanami. Do klasztoru w Raciborzu został przydzielony na rekonwalescencję 
i odpoczynek. Niestety, Pan zaproponował mu odpoczynek wieczny. A zatem, niech Anio-
łowie zawiodą go do nieba. 

Patrząc wstecz na poprzednie lata, zwłaszcza na czas 
pandemii, który paraliżował i  blokował wiele inicjatyw, 
byliśmy przekonani, że w  referacie misyjnym wszystko 
powoli wraca do minionego porządku. Niestety wybuchła 
wojna, która pokrzyżowała wiele zamierzonych planów. 
Jako referat misyjny patrząc na ból i cierpienie tak wielu 
ludzi postanowiliśmy pomagać Ukrainie. Dzięki naszemu 
zaangażowaniu i zbiórkom: jedzenia, ciepłych ubrań, ko-
ców, śpiworów, środków higienicznych oraz lekarstw oraz 
środkom pieniężnym udało się bezpiecznie przekazać tę 
pomoc. 

O. Symeon Stachera OFM 

W tym roku O. Symeon Stachera obchodził 30-lecie swojej pracy misyjnej. Rozpoczynał 
ją w Boliwii w 1992 roku. Napisał w jednym z listów z Boliwii: „Przez prawie trzy lata nad 
brzegami jeziora Titicaca w wysokich Andach poznawałem język, zwyczaje i kulturę Indian 
Ajmara. Żeby wejść z nimi w większą bliskość, trzeba było zaakceptować ich jedzenie i sposób 
mieszkania pospołu z  ich zapchlonymi osiołkami, jedyną siłą pociągową, ułatwiającą życie 
na wysokości czterech tysięcy metrów. Kiedy wydało się, że osiągnąłem już z  Indianami pełne 
porozumienie, trzeba było się żegnać. Powierzono mi kierownictwo duszpasterstwa młodzie-
żowego i powołaniowego na całą Boliwię”. 
Po dziesięciu latach pobytu pożegnał się z Boliwią, bo generał zakonu zaapelował o misjo-
narzy do Maroka, najstarszej misji franciszkańskiej na świecie. Po misyjnych latach prze-
pracowanych w Boliwii wylądował w samym centrum islamu w Maroku. Przyświecały mu 
wskazania św. Franciszka, aby Bracia Mniejsi szli między Saracenów. 
W swojej pracy misyjnej w Maroku wikariuszem generalnym diecezji Tanger, proboszczem 
katedry i zakonnym gwardianem. Zaangażowany od lat w Papieskich Dziełach Misyjnych. 
W tym nawale pracy organizm się upomniał, by mu poświęcić więcej czasu. Przez dłuższy 
czas przebywał w Polsce podając się leczeniu. W ostatnim liście napisał: „…Kilka miesięcy 
pobytu w  różnych centrach rehabilitacyjnych poprawiły bardzo stan mojego zdrowia. Prze-

Odebranie ambulansu
dla Tarnopola
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szedłem także ostatnio zabieg na tzw. „bezdech senny” … Już jestem w Tangerze. Dziękuje za 
twoje serce gotowe do pomocy i jestem w modlitwie... Codziennie dbam o kondycję kręgosłupa. 
Stosuję wszelkie zalecenia z Polski i już od listopada zacznę nową misję w stolicy Maroka w Ra-
bacie. Jest tam cieplej i mniej wilgotności. W sumie w Tangerze byłem prawie 13 lat. Dziękuję 
za ten cudowny czas choć nie zawsze łatwy. Ciągle brakuje nam biskupa i nie ma chętnych za 
wielu...
 Jeszcze przed wyjazdem z Polski zostałem przyjęty do Stowarzyszenia FAUSTINUM w Krako-
wie Łagiewnikach. Z siostrami MB Miłosierdzia współpracuję od lat jako misjonarz miłosier-
dzia w kraju muzułmańskim”.

Pobyt misjonarzy na urlopie jest również okazją do skorzystania z  leczenia. Ze względów 
zdrowotnych przyleciał z Ziemi św. O. Włodzimierz Mamala. Przeprowadzono badania spe-
cjalistyczne tarczycy. Lekarze żydowscy chcieli go operować. Diagnoza polska wykluczyła 
operację. W Izraelu nie ma takich specjalistów od schorzeń tarczycy jak w Polsce. W maju 
przyleciał z Togo O. Rafał Siegieth. Jego obecność była związana z beatyfikacją sióstr Elżbie-
tanek we Wrocławiu, które zostały zamordowane przez Sowietów w 1945 roku. Wśród nich 
była parafianka O. Rafała, S.M. Edelburgis (Juliana) Kubitzki. 
Dzięki pobytowi O. Rafała w Polsce w sobotę 18 czerwca odbyło się spotkanie z rodzicami 
adopcyjnymi w Domu Pielgrzyma. Dzięki programom adopcyjnym możemy wraz z rodzi-

O. Symeon
Stachera

O. Symeon Stachera
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cami pomóc w edukacji dzieci z Burkina Faso i Togo. 
Programami edukacyjnymi kieruje O.  Rafał Siegieth 
OFM. W Burkina Faso ma swoich współpracowników. 
Cieszyliśmy się, że w spotkaniu udział brała również 
młodzież szkolna i dzieci. 
Z Kazachstanu na urlopie byli; O. Julian Mańkowski 
i O. Bogumił Bednarski oraz O. Ksawery Mokrzycki. 
Po kapitule prowincji św. Jadwigi do wspólnoty w Ka-
zachstanie dołączył O. Alan Brzyski, były Minister 
Prowincjalny. Nasza obecność w Kazachstanie się po-
większyła. 
Gościliśmy również misjonarzy z  Ziemi Św. wspo-
mnianego już O. Włodzimierza Mamalę; O. Teofila 
Niewińskiego i O. Eleazara Wrońskiego. Również de-
cyzją kapituły prowincji do Ziemi św. wrócił O. Zache-
usz Drążek. Nasza obecność w „perle misji francisz-
kańskich” również się powiększyła.

Spotkanie rodziców adopcyjnych O. Rafał i spotkanie rodziców adopcyjnych
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W  tym roku mamy do radości, bo również 
misje w  Togo zostały wzbogacone o  nowego 
misjonarza O. Olafa Jankowicza. O. Olaf przez 
ostatni rok przygotowywał się w Centrum For-
macji Misyjnej w Warszawie, a obecnie przeby-
wa na kursie języka francuskiego. W  styczniu 
2023 roku zasili nasze misje w Togo. 
Bardzo aktywny był O. Robert Jurzysta, któ-
ry przekazywał informacje dotyczące misji 
w  Togo. Również prowincja Zachodnio Afry-
kańska miała swoją kapitułę prowincjalną. 
Wybrano na kolejne trzy lata ministra prowin-
cjalnego. W kapitule prowincjalnej brali udział 
nasi togijscy misjonarze. 
 Niestety, już na kapitule O. Rafał dowiedział 
się, że na terenie jego parafii przeprowadzono 
atak zbrojny na ludzi, którzy należą do jego pa-
rafii. O. Rafał napisał: „Znów miał miejsce atak 
obok mojej parafii koło Korbongou. Zabito 7 na-
stolatków którzy jechali rowerami. Kto, co, jak??? 
... te 3 kropki dają najlepszą odpowiedź. W nocy 

O. Zacheusz ze współbratem z  Kustodii 
Ziemi Św. 
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mieliśmy bardzo dużo ludzi na misji. Szczególnie kobiety i dzieci. Zgłosiłem to władzom, więc 
przysłali patrole. Noc była spokojna.  Dostałem numery od najważniejszych osób od bezpie-
czeństwa w razie potrzeby. Też mam nadzieję, że się to skończy, ale obiecali niedługo wrócić. 
W sumie mowa o 29 zabitych plus ten w przeddzień   nasz sąsiad.  Bóg zapłać za modlitewne 
wsparcie”.

Ojcowie Robert i Rafał z Togo

Kapituła prowincji 
w Togo
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O. Sebastian Unsner dalej jest definitorem swojej prowincji i pracuje przez lata w Malawi 
w parafii w Dowa. 

Każdego roku na Górze św. Anny odbywa się przed Bożym Narodzenie i Wielkanocą kier-
masz misyjny. Panie z Góry św. Anny przygotowują ozdoby świąteczne, a w Adwencie Fran-
ciszkański Zakon Świeckich przygotowuje pierniki Bożonarodzeniowe, które są rozprowa-
dzane na Górze św. Anny. Dochód jest przekazywany na potrzeby misji franciszkańskich. 

Kapituła prowincji w Togo

O. Sebastian Unsner
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Kiermasz misyjny na Górze św. Anny 

W ramach pomocy misjom franciszkańskim referat misyjny organizuje różne akcje, by po-
móc misjonarzom i realizować projekty misyjne. Zbieramy makulaturę i złom. Współpra-
cujemy ze wspólnotami Franciszkańskiego Zakonu Świeckich i Różami Różańcowymi, Ma-
riankami i uczniami szkół i przedszkoli. Dzięki tej współpracy mogliśmy pomagać misjom. 

Misyjni 
współpracownicy 
z Bytomia 
w Warszawie
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Również Stowarzyszenie Przyjaciół Misji Franciszkańskich Im. O. Dominika Kiescha ma 
swój udział w  pomocy misjom. Z  tego miejsca dziękuję wszystkim, którzy się angażują 
w  działalność i  przekazują 1 procent od podatku na cele misyjne. Mogliśmy zrealizować 
przez Waszą dobroć kilka projektów. 

Klerycy na spotkaniu Papieskich Dzieł misyjnych w Warszawie
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Również kleryckie koło misyjne jednego wieczoru w tygodniu modli się za misje i naszych 
misjonarzy. W tym roku byli bardzo aktywni w czasie warsztatów misyjnych, które odbyły 
się we Wrocławiu. W niedziele misyjną lub też inne niedziele rozprowadzają kalendarze mi-
syjne, organizują niedziele misyjne po parafiach pokazując także eksponaty misyjne. 
W tym roku znowu rozpoczęło swoje normalne życie nasze muzeum misyjne. Odwiedziły 
nas zorganizowane grupy dzieci pierwszo komunijne i pojedynczy pielgrzymi. Grupy od-
wiedzające muzeum misyjne, wpisują się do księgi pamiątkowej. 

Goście w referacie i muzeum misyjnym 2022 
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Referat misyjny od wielu lat organizuje na Górze św. Anny rekolekcje dla Róż Różańcowych. 
Również i w tym roku w Domu Pielgrzyma odbyły się rekolekcje dla Róż pomagającym mi-
sjom. Rekolekcje wygłosił O. Błażej Kurowski OFM. 

Róże Różańcowe z Bytomia 
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INICJATYWY MISYNE PROWINCJI FRANCISZKAŃSKICH W POLSCE

W ramach współpracy między prowincjami franciszkańskimi w Polsce, co roku w czerwcu 
na Górze św. Anny odbywa się pielgrzymka przyjaciół misji franciszkańskich i miłośników 
Ziemi Św. W tym roku pielgrzymka odbyła się 18 i 19 czerwca. 

Przed kaplicą WNMP w Porębie 

Droga Krzyżówa na kalwarii
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W dniach od 21 do 24 czerwca gościliśmy w Dusznikach Zdroju misjonarzy przebywających 
na urlopach. Program spotkania przewidywał strawę duchową dla misjonarzy oraz zapo-
znanie się z atrakcyjnymi miejscami tym rejonie Kotliny Kłodzkiej. I tak misjonarze między 
innymi zwiedzili: Park Zdrojowy z Dworkiem Chopina w Dusznikach Zdroju, muzeum pa-
piernictwa w Dusznikach Zdroju, Kudowę Zdrój, Góry Stołowe i Wambierzyce. 
W sierpniu odbyły się warsztaty misyjne we Wrocławiu w klasztorze na Karłowicach. Co 
roku to spotkanie jest dedykowane braciom na formacji początkowej. W tym roku tematem 
wiodącym była Ziemia Święta. Poza wykładami i spotkaniami z misjonarzami był to rów-
nież czas wymiany doświadczeń misyjnych i misyjnego zaangażowania. 
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Bardzo dziękujemy w imieniu wszyst-
kich naszych misjonarzy za Waszą 
wielką pomoc. Bóg zapłać za intencje 
mszalne, które odprawiają misjonarze. 
Za Msze św. gregoriańskie i do Dworu 
Niebieskiego. Każda Wasza ofiara jest 
dla nich nieocenioną pomocą, zwłasz-
cza na utrzymanie placówki misyjnej, 
kościołów i  kaplic, ale także dotarcia 
do tych, którzy mieszkaj daleko. Dzię-
ki Waszym ofiarom ci ludzi mają moż-
liwość częstego goszczenia misjonarza 
ze Mszą św., katechezą i innymi sakra-
mentami św. 
Niech Pan Bóg nas wszystkich bło-
gosławi, strzeże i  chroni przed nie-
bezpieczeństwem i  chorobą, i  darzy 
pokojem. Wszystkim życzymy błogo-
sławionego i  zdrowego wakacyjnego 
odpoczynku, Dziękujemy Wam za 
każdą modlitwę, duchowe i material-
ne wsparcie. 
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Warsztaty misyjne we Wrocławiu
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FRANCISZKANIE PROWINCJI ŚW. JADWIGI
NA MISJACH

O. Eleazar Wroński,
O. Włodzimierz Mamala,
O. Teofil Niewiński,
Br. Andrzej Kulba
o. Zacheusz Drążek

O. Simeon Stachera

O. Rafał Seigieth
O. Robert Jurzysta
o. Olaf Jankowicz

O. Bogumił Bednarski
O. Julian Mańkowski

O. Witold Pelczar
O. Ksawery Mokrzycki

Br. Adam Kokoszka
o. Alan Brzyski

O. bp Bonifacy Reimann
O. Feliks Skrzydło

Br. Feliks Skrzypacz

O. Sebastian Unsner

ZIEMIA ŚWIĘTA

MAROKO

TOGO

KAZACHSTAN

BOLIWIA

MALAWI
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REFERAT MISYJNY
PROWINCJI ŚW. JADWIGI

ZAKONU BRACI MNIEJSZYCH

ul. Klasztorna 6
47-154 Góra św. Anny

tel: 77 463 09 26; kom. 601 766 957
www.referatmisyjny.pl. 

referatmisyjny.ofm@gmail.com

Numer rachunku PLN: 87 1600 1156 1847 6991 7000 0019

Rachunek Walutowy Referat Misyjny - EURO:

PL 60 1600 1156 1847 6991 7000 0020
BIC: PPABPLPK

Rachunek Walutowy- Referat Misyjny – USD

PL 83 1600 1156 1847 6991 7000 0091
BIC: PPABPLPK

Konta programów adopcyjnych:

BNP Paribas
62 1600 1462 1847 6991 7000 0121

Bank Spółdzielczy Leśnica
18 8907 0008 2001 0000 2227 0001


