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List misyjnyList misyjny

czas daje nam możli-
wość przemiany serc 
i  powrotu do Boga 
lecz również stawia 
przed nami specjalne 
zadanie, by w  swo-
im środowisku być 
apostołami Bożego 
Miłosierdzia. Znaczny 
wkład w  szerzenie 
idei Miłosierdzia 
Bożego wnoszą mi-
sjonarze pallotyńscy. 

Dzięki hojności ofiarodawców rozwijają 
w krajach misyjnych liczne dzieła chary-
tatywnie, służące miejscowej ludności. 
Ważnym elementem ich pracy jest apostol-
stwo słowa drukowanego. „Dzienniczek” 
św. Siostry Faustyny Kowalskiej i inne po-
zycje książkowe na temat miłosierdzia, tłu-
maczone i wydawane są w językach rodzi-
mych. W wielu krajach misyjnych powstały 
sanktuaria Miłosierdzia Bożego, w których 
głoszenie nauki Jezusa o przebaczeniu jest 
niezwykle cenne w procesie pojednania 
między plemionami. Wkład pallotynów 
w to dzieło został doceniony przez wła-
dze Rwandy, które uhonorowały polskiego 
misjonarza ks. Stanisława Urbaniaka SAC 
nagrodą UMURINZI W’IGIHANGO – „Za 
Budowanie Jedności”, przyznawaną w ra-
mach narodowego programu budowania 
jedności.

Drodzy Dobrodzieje, pragnę podzię-
kować Wam za aktywną współpracę w mi-
jającym roku. Jestem bardzo wdzięczny 
za wszelkie zaangażowanie się osobiste 
w  nasze projekty misyjne. Dzięki Wam 
mogą one rozwijać się i przynosić dobre 
owoce miłosierdzia.  Prezentujemy je w ni-
niejszym Informatorze, mając nadzieję, że 
stanie się on użytecznym źródłem wia-

domości o formach współpracy i nowych 
projektach. Podane są w nim także terminy 
naszych spotkań w roku 2016. Serdecznie 
zapraszam na rejonowe dni skupienia, 
doroczne rekolekcje, czuwanie misyjne 
i pielgrzymki. Bardzo liczę na kontynuację 
naszej współpracy, ponieważ razem może-
my dokonać wiele dobrego. 

W Jubileuszowym Roku Miłosierdzia 
obfitującym w szczególne łaski, zachę-
cam wszystkich do kontemplacji Jezusa 
i polecania siebie oraz swoich bliskich 
w  Misyjnej Nowennie Mszalnej do 
Miłosierdzia Bożego, którą odprawia-
my w każdym miesiącu, przez dziewięć 
kolejnych dni. 

Wierzę, że Rok Miłosierdzia będzie dla 
nas czasem nawrócenia, bogatym w uczyn-
ki miłosierdzia, tak bardzo dziś potrzeb-
ne współczesnemu światu. Niech Jezus 
Miłosierny błogosławi Wam wszystkim!

 
Ks. dr Grzegorz Młodawski SAC 

Dyrektor ds. Misji i Pomostu
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Miłosierdzie, to najważniejszy przymiot 
Boga, z  którego płyną przeogromne łaski. 
W dzisiejszych niespokojnych czasach, ta nie-
zwykle istotna prawda naszej wiary, stała nam 
się wyjątkowo bliska. Każdy z nas potrzebuje 
wiary w to, że Bóg jest miłosierny i daje nam 
łaskę przebaczenia. W  tym kontekście do-
niosłą sprawą dla duchowego życia Kościoła 
jest ustanowienie przez papieża Franciszka 
Nadzwyczajnego Roku Świętego Miłosierdzia. 
Ten szczególny czas łaski rozpoczął się 8 grud-
nia 2015 r., ceremonią otwarcia Drzwi Świętych 
w Bazylice św. Piotra w Rzymie i trwać będzie do  
20 listopada 2016 r. Motywując swoją decyzję 
papież powiedział: Jestem przekonany, że cały 
Kościół, który bardzo potrzebuje miłosierdzia, 
bo jesteśmy grzesznikami, będzie mógł znaleźć 
w  tym Jubileuszu radość, by odkryć i  uczynić 
owocnym Boże miłosierdzie, przez które wszyscy 
jesteśmy wezwani do dawania pociechy każdemu 
człowiekowi naszych czasów. Nie zapominajmy, 
że Bóg przebacza wszystko i że Bóg przebacza  
zawsze. 

Drodzy Współpracownicy, potraktujmy sło-
wa Ojca Świętego jako zaproszenie do włącze-
nia się w obchody Jubileuszu Miłosierdzia. Ten 

ZaprasZamy do nadsyłania
intencji stycZniowych 

Tradycyjnie 22 stycznia 
w dniu św. wincentego 
pallottiego odprawiamy 
we wszystkich kościołach 
pallotyńskich 30 mszy 
św. zbiorowych. Będzie-

my modlić się za wstawiennictwem na-
szego świętego Założyciela w Waszych 
intencjach, nadesłanych na załączonych 
kartkach. Ofiary złożone z tej okazji prze-
znaczone będą na misje. 

posyŁaM Was, nr 101-1/2016, Kwartalnik Pallotyńskiego Sekretariatu Misyj-
nego i Pomostu Prowincji Chrystusa Króla
ReDakCJa: ks. dr G. Młodawski SAC, red. nacz., ks. J. Limanówka SAC, B. Sawicka 
WaRuNki pReNuMeRaty: dobrowolna ofiara na cele misyjne
okŁaDka: na pierwszej stronie: obchody święta Miłosierdzia Bożego w Kabuga, 
Rwanda; na ostatniej stronie: przygotowania do ŚDM w Krakowie 
ZDJĘCia: archiwum Sekretariatu Misyjnego, ks. S. Filipek, ks. A. Myjak, W. Bieliński, 
ks. P. Karp, ks. A. Dębski; issN 1234-0111; DRuk: Apostolicum 

Drodzy 
Przyjaciele 
Misji i Kościoła 
na Wschodzie
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PALLOTYŃSKIE REKOLEKCJE MISYJNE

CZUWANIE MISYJNE NA JASNEJ GóRZE 
16 /17 kwietnia 2016 r.

 
Rozpoczęcie 16 kwietnia 2016 r. apelem Jasnogórskim o godz. 21.00. 

od godz. 21.00 do godz. 4.30 kontynuacja czuwania nocnego 
w kaplicy cudownego obrazu.

ZaCHĘCaMy Do WŁĄCZeNia siĘ W pRogRaM DoDatkoWy

sobota, 16 kwietnia 2016 r.

13.30 –  spotkanie na Jasnej Górze przy pomniku 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego, zwiedzanie 
Jasnej Góry 

15.00 –  Koronka do Miłosierdzia Bożego, Msza święta 
w Dolinie Miłosierdzia, ul. Kordeckiego 49 

17.00 – Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich 
20.00 – Akatyst 

DNI SKUPIENIA 
Zapraszamy do udziału w dniach skupienia, organizowanych w różnych rejonach Polski. 
Spotkania mają miejsce w kościołach lub kaplicach zakonnych. Rozpoczęcie o godz. 14.00, 
(wyjątkowo spotkanie w olsztynie rozpocznie się o godz. 15.00). W programie: Msza św., na-
bożeństwo, konferencja, możliwość złożenia intencji Mszy św. i zakupu pamiątek misyjnych. 

10 kWietNia 2016

kieLCe, ul. Fosforytowa 6, kościół pw. św. W. Pallottiego – ks. E. Sigel, ks. J. Kędziora 
RaDoM, ul. Młodzianowska 124, kościół pw. św. Józefa Oblubieńca NMP, kaplica – 
ks. J. Limanówka, ks. M. Pasiuk
RZesZÓW, ul. Partyzantów 38, kościół pw. św. Józefa – ks. A. Dębski, ks. R. Rusinek 
ZĄBki, ul. Wilcza 8, kaplica SAC – ks. J. Gugała, ks. W. Osica, ks. B. Bahashi
 

17 kWietNia 2016

WaRsZaWa, ul. Skaryszewska 12, kościół pw. św. W. Pallottiego – ks. Dębski, ks. B. Bahashi, 
br. A. Fułek 

12 CZeRWCa 2016

BiaŁystok, ul. Sybiraków 2, kościół pw. Ducha Świętego, kaplica – ks. E. Sigel, ks. J. Kędziora
giŻyCko, ul. Pionierska 14 A, kościół pw. św. Kazimierza Królewicza – ks. J. Limanówka,  
ks. M. Pasiuk
ŁoMŻa, ul. Dworna 32, kościół Sióstr Benedyktynek – ks. A. Dębski, ks. R. Rusinek 
oLsZtyN, ul. Dybowskiego 2, kościół pw. św. Franciszka z Asyżu – ks. J. Gugała, ks. B. Bahashi 
sieDLCe, ul. Rawicza 32, kościół Sióstr Benedyktynek – ks. A. Religa, ks. W. Osica 
 

11 WRZeśNia 2016
 
kRakÓW, ul. Grodzka 54, kościół pw. św. Andrzeja – ks. A. Dębski, ks. R. Rusinek
LuBLiN, ul. Warszawska 31, kościół pw. Wieczerzy Pańskiej, kaplica – ks. J. Limanówka, 
ks. M. Pasiuk
otWoCk, ul. Żeromskiego 6, kościół pw. Zesłania Ducha Świętego – ks. J. Gugała, 
ks. J. Kędziora
puŁaWy, ul. Lubelska 7, kościół pw. Matki Bożej Różańcowej – ks. W. Osica, ks. B. Bahashi

09 paźDZieRNika 2016

NoWe Miasto N/ piLiCĄ, ul. Rawska 5, Siostry Niepokalanki – ks. E. Sigel, ks. J. Kędziora
pRusZkÓW, ul. Zawiszy 3, kaplica Sióstr Eucharystek – ks. J. Limanówka, ks. M. Pasiuk
ZieLoNka, ul. Sienkiewicza 49, kaplica Sióstr Dominikanek – ks. Dębski, ks. B. Bahashi
ŻyRaRDÓW, ul. Narutowicza 30, kościół pw. Matki Bożej Pocieszenia – ks. J. Gugała, 
ks. R. Rusinek

Dla chętnych istnieje możliwość dojazdu na czuwanie misyjne autokarem. 
Wyjazd o godz. 9.00, spod Katedry Praskiej św. Floriana i św. Michała Archa-
nioła, ul. Floriańska 3, Warszawa. Powrót do Warszawy po zakończeniu czu-
wania. Zgłoszenia na przejazd autokarem przyjmujemy do 13 kwietnia, koszt 
przejazdu – 50 zł.

CZĘstoCHoWa
14-17 kwietnia 2016 r.

Dom Pamięci Stefana Kardynała Wyszyń-
skiego, ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego 12

Prowadzący 
ks. Jerzy Gugała SAC.
Koszt pobytu 240 zł. 
Zgłoszenia przyjmujemy 
do 8 kwietnia 2016 r., 
pod nr tel. 22 771 51 19.

LaskoWiCe poMoRskie
1-4 września 2016 r.  

Dom Rekolekcyjny Księży Werbistów, 
ul. Długa 44

Prowadzący 
ks. Andrzej Dębski SAC. 
Koszt pobytu 200 zł. 
Zgłoszenia przyjmujemy 
do 18 sierpnia 2016 r., 
pod nr tel. 22 771 51 19.

Rekolekcje misyjne w Częstochowie i Laskowicach Pomorskich 
rozpoczynają się w czwartek o godz. 18.00 – kolacją, a kończą obiadem w niedzielę. 
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TAK! RODZINIE W AFRYCE

pRosiMy o oBJĘCie MoDLitWĄ i poMoCĄ MateRiaLNĄ 
uBogie RoDZiNy Z aFRyki 

W misyjnym programie pomocy rodzinom mogą wziąć udział wszyscy; osoby indywidualne 
lub grupy osób (instytucje, uczelnie, szkoły, klasy lub inne wspólnoty) zbierające środki finan-
sowe na wsparcie dla rodzin w Afryce. Nawet najmniejsze dofinansowanie otwiera perspek-
tywę poprawy trudnych warunków życia. Zdobycie odpowiedniego wykształcenia i zawodu 
jest podstawą utrzymania rodziny i daje nadzieję godnego życia.

pomoc w nieprzewidzianych zdarzeniach – wyraża się jednorazową 
pomocą dla osób poszkodowanych w wypadkach losowych, takich jak 
utrata domu i dobytku (co często zdarza się podczas pory deszczowej 
lub pożaru), nagła śmierć członka rodziny, choroba, niepełnosprawność 
i inne niespodziewane sytuacje. 

Rodzina, zwłaszcza uboga, jest dla pallotynów 
w Afryce głównym celem posługi, ponieważ 
misjonarze starają się łączyć głoszenie 
Ewangelii z  pracą socjalną i  edukacyjną. 
Z myślą o członkach rodzin, którzy nie mają 
szans na poprawę swego bytu, Pallotyński 
Sekretariat Misyjny rozpoczyna nowy projekt 
pod hasłem: tak! RoDZiNie W  aFRyCe, 
którego zadaniem jest wspieranie rodzin 
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. 

trzy aspekty pomocy w ramach projektu:

pomoc w edukacji – polega na pokryciu kosztów studiów wyższych 
członka rodziny. Beneficjentami programu są absolwenci szkół śred-
nich, którzy nie mogą kontynuować nauki, gdyż ich rodzina nie ma 
środków na opłacenie edukacji uniwersyteckiej. Ukończenie szkoły 
wyżej daje niepowtarzalną szansę na wyjście z ubóstwa i lepszą 
przyszłość. 

pomoc na start – to krótkotrwała pomoc finansowa dla ro-
dzin i osób młodych pragnących usamodzielnić się, założyć 
rodzinę, ale pozbawionych domu i źródła utrzymania. Takie 
wsparcie umożliwia zakup ziemi, wybudowanie skromnego 
domu, opłacenie kursów zawodowych lub zakup sprzętu do 
wykonywania zawodu. 

PIELGRZYMKI
Misyjne grupy pielgrzymkowe modlą się w intencji misji, misjonarzy oraz o nowe po-
wołania misyjne. W czasie pielgrzymek codziennie odprawiana jest Msza św., podczas 
której pątnicy modlą się również w intencjach przesłanych wcześniej do Pallotyńskiego 
Sekretariatu Misyjnego i Pomostu. Zapraszamy do udziału w pielgrzymkach:

1-3 maja 2016 r.
V Majowa Pielgrzymka Różańcowa 
z Matką Słowa 
Gdańsk – Gietrzwałd 
Przewodnik: 
ks. Roman Rusinek SAC

15-26 lipca 2016 r.
XXVI Międzynarodowa Pielgrzymka 
Piesza Suwałki-Wilno 
grupa „Zielona”
Przewodnik: ks. Andrzej Dębski SAC

6-15 sierpnia 2016 r.
305 Warszawska Pielgrzymka 
Piesza na Jasną Górę
grupa „Czerwono-Żółto-Zielona” 
Przewodnik : ks. Marek Pasiuk SAC 

pieLgRZyMoWaNie DuCHoWe
 
Osoby, które nie mogą fizycznie wyruszyć na pielgrzymi szlak, zachęcamy do piel-
grzymowania duchowego poprzez włączenie się w plan pielgrzymki, dopasowując 
go do swojego rytmu dnia:
 
plan dnia pielgrzyma
l modlitwy poranne, Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP;
l udział w porannej lub wieczornej Mszy św. (lub komunia duchowa);
l Koronka do Siedmiu Boleści;
l Anioł Pański, godz. 12.00;
l różaniec; 
l Koronka do Miłosierdzia Bożego lub Droga Krzyżowa, godz. 15.00;
l w piątki: lektura duchowa;
l godz. 21.00 Apel Jasnogórski w łączności z Radiem Maryja.
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Sanktuarium Matki Bożej w Kibeho 
w Rwandzie zostało wybrane na kolejne 
miejsce adoracji Najświętszego Sakra-
mentu w intencji pokoju na świecie. Ini-
cjatorem utworzenia w różnych częściach 
globu dwunastu ośrodków Wieczystej Ad-
oracji Najświętszego Sakramentu w inten-
cji pokoju, jest Stowarzyszenie Communita 
Regina della Pace z Radomia. Ośrodki ad-
oracji powstają w miejscach szczególnie 
doświadczonych dramatycznymi skutka-
mi konfliktów zbrojnych, brakiem poro-
zumienia pomiędzy narodami i religiami. 

Ośrodki adoracji działają już w Jerozoli-
mie (Izrael), Oziornoje (Kazachstan) i Yamo-

Każdy może przyczynić się do szybkiego 
ukończenia tego dzieła. 

Dobrowolne ofiary można przesyłać 
na następujące konto bankowe 

z dopiskiem: OŁTARZ DLA KIBEHO 
 

sekRetaRiat MisyJNy saC
ul. skaryszewska 12, 03-802 Warszawa

nr konta: 79 1600 1462 1846 4273 6000 0006 
(ołtarz dla Kibeho)

IBAN: PL79 1600 1462 1846 4273 6000 0006
BIC: PPAB PLPK

ussoukro (Wybrzeże Kości Słoniowej). Do 
każdego z  tych miejsc Stowarzyszenie 
ufundowano ołtarze adoracyjne, będą-
ce darem pielgrzymów z całego świata. 

Obecnie, w pracowni gdańskiego arty-
sty Mariusza Drapikowskiego, trwają prace 
nad „ołtarzem pojednania”, przeznaczo-
nym dla sanktuarium w Kibeho, które zo-
stało wzniesione dla upamiętnienia pierw-
szych uznanych przez Kościół objawień 
maryjnych w Afryce (1980-1989).

Zapraszamy do współudziału w reali-
zacji projektu ołtarza, który stanie w środ-
ku Afryki, w kraju dotkniętym tragicznym 
ludobójstwem.

DZIĘKI LUDZIOM DOBREJ WOLI 
POWSTAJE 
OŁTARZ ADORACJI 
DLA SANKTUARIUM 
W KIBEHO Pallotyni posługują w Wybrzeżu Kości 

Słoniowej od 25 lat. Obecnie 15 współbra-
ci po wiecznej profesji pracuje w trzech 
diecezjach: w Yamoussoukro – w Bazylice 
Matki Bożej Pokoju, w diecezji San Pedro 
– w Grand Béréby, typowej wiejskiej pa-
rafii w  buszu oraz w  diecezji Yopougon 
– w miejskiej parafii Świętego Zbawiciela 
Miłosiernego. Teraz tworzy się czwarta pla-
cówka pallotyńska w Abidżanie, w dzielnicy 
Abobo.

Na powierzchni 2,5 hektara mają po-
wstać: dom formacyjny, przyszła parafia 
i pomieszczenia przeznaczone na działal-
ność socjalną, szczególnie z  młodzieżą. 
Budowa domu formacyjnego już się roz-
poczęła i potrwa ok. 8 miesięcy.

To przedsięwzięcie jest absolutną ko-
niecznością, gdyż klerycy są zmuszeni do 
odbywania studiów w różnych krajach: za-
czynają w parafii Grand Bereby, w warun-
kach naprawdę spartańskich, następnie 
kierowani są do nowicjatu w Rwandzie, fi-
lozofię studiują w Kongo, a teologię w Keni 
lub w Kamerunie. Od przyszłego roku, po 
ukończeniu budowy domu, nasi klery-
cy teologię będą studiować w Abobo na 
ICMA. Jest to, utrzymujący wysoki poziom 
nauczania i dający możliwość uzyskania 
stopnia magistra, katolicki instytut misyjny 
w Abidżanie. 

Ze względu na wysokie koszty, realiza-
cję całego projektu trzeba było rozłożyć na 

kilka lat. Pierwszy etap obejmuje budowę 
części głównej z pokojami dla kleryków, 
jadalnią, salą i biblioteką. W drugim etapie 
zostanie zbudowana kaplica publiczna, a na 
końcu powstanie dom Stowarzyszenia.

Pragnę wyrazić szczerą wdzięczność 
wszystkim Współpracownikom misyjnym 
w Polsce, którzy na miarę swoich możliwo-
ści wspierają misje pallotyńskie modlitwą 
i ofiarą. 

Ks. Antoni Myjak SAC, 
Wybrzeże Kości Słoniowej 

Seminarium w Abobo
Projekty misyjneProjekty misyjne
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Pallotyńska Adopcja 
Serca jest dziełem pomocy 
dzieciom żyjącym w kra-
jach misyjnych przez rodzi-
ny mieszkające w Polsce.

Głównym celem Ado- 
pcji Serca jest pomoc 
dziecku w jak najszybszym 
usamodzielnieniu się, czyli 
w wykształceniu i zdobyciu zawodu. Ro-
dzina adopcyjna wpłaca na konto Sekre-
tariatu Misyjnego 16 EURO miesięcznie 
lub 70 zł (w tym zawarte są już koszty ad-
ministracyjne). Pieniądze przekazywane 
są na konta pallotyńskich placówek misyj-
nych z przeznaczeniem dla konkretnego 
dziecka. Kwota ta wystarcza na skromne 

DRoDZy  RoDZiCe  aDopCyJNi 
Wpłaty na Pallotyńska Adopcję Serca prosimy kierować na numery kont:

 
PLN: 80 1020 1026 0000 1902 0242 0461
IBAN – pL 80 1020 1026 0000 1902 0242 0461; KOD BIC (SWIFT) – BpkopLpW
 
EURO: 35 1020 1042 0000 8602 0018 8615 
IBAN – pL 35 1020 1042 0000 8602 0018 8615; KOD BIC (SWIFT) – BpkopLpW

utrzymanie i wykształcenie dziecka w za-
kresie szkoły podstawowej, średniej czy 
też nauki zawodu. Pomoc świadczona jest 
do 18 roku życia, a jeśli dziecko kontynu-
uje naukę, udzielana jest nie dłużej niż do 
21 roku życia.

W Adopcję Serca mogą włączyć się 
wszyscy: osoby indywidualne, rodziny, 
klasy szkolne, firmy i inne grupy osób, 
składające się na utrzymanie jednego 
dziecka. Rodzice adopcyjni otrzymują 
podstawowe informacje o dziecku oraz 
zdjęcie dziecka. Możliwa jest łączność 
korespondencyjna. 

W  imieniu misjonarzy zapraszamy 
do włączenia się w dzieło adopcji ser-
ca. Ratując dzieci, które są nadzieją dla 
następnych pokoleń, rozwijamy w sobie 
bezcenny dar miłości.

Pallotyńska 
Adopcja Serca

Dzień pierwszy
Dziś sprowadź mi ludzkość całą, 
a szczególnie wszystkich grzeszników. 
Drugi dzień 
Dziś sprowadź mi dusze kapłańskie 
i dusze zakonne.
Dzień trzeci
Dziś sprowadź mi wszystkie dusze 
pobożne i wierne.
Dzień czwarty
Dziś sprowadź mi pogan i tych, 
którzy mnie jeszcze nie znają.
Dzień piąty

Dziś sprowadź mi dusze heretyków 
i odszczepieńców.
Dzień szósty
Dziś sprowadź mi dusze ciche i pokorne, 
i dusze małych dzieci.
Dzień siódmy
Dziś sprowadź mi dusze, które szczególnie 
czczą i wysławiają miłosierdzie moje. 
Dzień ósmy
Dziś sprowadź mi dusze, 
które są w więzieniu czyśćcowym. 
Dzień dziewiąty
Dziś sprowadź mi dusze oziębłe.

MISYJNA NOWENNA MSZALNA 
DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

W każdym miesiącu Jubileuszowego Roku Miłosierdzia, przez dziewięć pierwszych 
kolejnych dni, w kaplicy Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego i Pomostu odprawiana 
jest Misyjna Nowenna Mszalna do Miłosierdzia Bożego. Ten szczególny czas pozwala 
na ogarnianie modlitwą intencji podanych miesiąc wcześniej. 

Dobrowolne ofiary składane przy tej okazji tworzą Fundusz Misyjny, dzięki któremu 
mogą być wspierane konkretne dzieła miłosierdzia.

Zachęcamy do przesyłania intencji, polecających 
siebie i swoich bliskich Miłosierdziu Bożemu.

słowa pana Jezusa 
z Dzienniczka św. siostry Faustyny:

(fragmenty)

Pragnę, abyś przez te dziewięć dni sprowadzała 
dusze do zdroju mojego miłosierdzia, 

by zaczerpnęły siły i ochłody, i wszelkiej łaski, 
jakiej potrzebują na trudy życia, 
a szczególnie w śmierci godzinie. 

W każdym dniu przyprowadzisz do serca mego 
odmienną grupę dusz i zanurzysz je w tym morzu 

miłosierdzia mojego. 
A ja te wszystkie dusze wprowadzę w dom Ojca mojego.

intencje poszczególnych dni:
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Wydarzenia

Dobiegła końca czte-
roletnia animacja mi-
syjna diecezji warszaw-
sko-praskiej. Uroczyste 
zakończenie odbyło się 
25 października 2015 r. 
w kościele pw. Miłosier-
dzia Bożego w Ząbkach. 
W czasie liturgii bp Marek 
Solarczyk przypomniał, że 
wszyscy jesteśmy odpowiedzial-
ni za dzieło misyjne  – Ono do-
tyczy każdego z nas teraz i tutaj 
– w tej przestrzeni życiowej, w której 
przyszło nam funkcjonować – podkreślił 
biskup.

Liturgię poprzedził festyn misyjny 
zorganizowany przez Pallotyński Sekre-
tariat Misyjny i Dzieło Misyjne Diecezji 
Warszawsko-Praskiej. W programie zna-
lazł się pokaz motocykli polskich daka-
rowców, bajki afrykańskie przedstawione 
przez aktorów, występ zespołu muzycz-
nego, wystawa przechwyconych towarów 
przez Służbę Celną, stoiska misyjne oraz 
loteria fantowa. 

 
Inicjatorem tego ważnego 

dla Kościoła powszechnego 
przedsięwzięcia, był abp Hen-
ryk Hoser SAC, ordynariusz 
diecezji warszawsko-pra-
skiej. W animację włączył się 
Pallotyński Sekretariat Misyj-
ny we współpracy z Dziełem 
Misyjnym Diecezji Warszaw- 
sko-Praskiej. W ciągu czterech 
lat animacja misyjna objęła 

27 grudnia 2015 r. 
Regia św. Rodziny 
w Rwandzie i Demo-
kratycznej Republi-
ce Konga, dekretem 
Przełożonego Gene-
ralnego SAC, ks. Ja- 
coba Nampudaka-

ma, zostanie przekształcona w Prowincję. 
Będzie to pierwsza pallotyńska prowincja 
na kontynencie afrykańskim. Ten prawny 
akt Zarządu Generalnego jest wyrazem 
uznania dla polskich pallotynów, zarówno 
w kraju, jak i na terenach misyjnych. Jest 
on uwieńczeniem 43 lat trudnej pracy na 
tym terenie, zwanym Regionem Wielkich  
Jezior.

Warto zauważyć, że obecności naszych 
współbraci w tym regionie towarzyszą licz-
ne niebezpieczeństwa. W czerwcu 1973 r. 
dziesięciu pierwszych pallotynów rozpo-
częło działalność w Rwandzie. Trzy tygo-
dnie po ich przybyciu miały miejsce masa-
kry i przewrót polityczny. Piętnaście następ-
nych lat względnego spokoju skończyło się 
ludobójstwem. Kongo, zwłaszcza Region 
Kiwu, to od 1996 r. miejsce ciągłych kon-

fliktów, masowych 
ruchów migra-
cyjnych. Mimo 
tych trudności 
pallotyni trosz-
czą się o powo-
łania i pomoc 

Kościołowi 
lokalnemu. 

Pierwszy 
pallotyn 
rwandyj-
ski, wy-

święcony w1985 r., dzisiaj jest Radcą Gene-
ralnym w Rzymie. Obecnie Regia Świętej 
Rodziny liczy 40 księży, 3 diakonów, 2 braci 
oraz 50 seminarzystów, nowicjuszy i postu-
lantów. 

Pallotyni zaangażowali się w  wiele 
ważnych dzieł. Są to: wydawnictwo i dru-
karnia Pallotti-Presse, prowadzące ewan-
gelizację, zwłaszcza przez prasę katolicką 
(Hobe i Kinyamateka); sanktuarium Maryj-
ne Matki Słowa w Kibeho; dwa sanktuaria 
Miłosierdzia Bożego w Ruhango i Kabuga. 
Dotyczy to również apostolatu Grup Miło-
sierdzia Bożego na całą Rwandę, promocji 
społecznej nauki Kościoła oraz działających 
na wysokim poziomie Centrów Formacyj-
nych: Genezareth w Goma i św. W. Pallot-
tiego w Kigali. Pallotyński Caritas i Adopcja 
Serca, poprzez konkretne akty miłosierdzia, 
czynią wiarygodnym nasze przepowiadanie 
ewangeliczne.

Ogrom rozpoczętego dzieła pobudza 
serce do wdzięczności: Bogu za Jego mi-
łosierne błogosławieństwo, a wszystkim 
ludziom dobrej woli za ich solidarne za-
angażowanie misyjne. Trzeba troszczyć się 
o przekazane dziedzictwo. Pozostaje zatem 
podjęcie wyzwania, a  Pan Bóg, bogaty 
w Miłosierdzie, niech będzie uwielbiony. 

Ks. Stanisław Filipek SAC, Rwanda

NOWA PALLOTYŃSKA PROWINCJA ZAKOŃCZENIE ANIMACJI MISYJNEJ 
DIECEZJI WARSZAWSKO-PRASKIEJ

Wydarzenia

swym zasięgiem wszystkie pa-
rafie i szkoły na terenie diece-

zji. Misjonarze z Pallotyńskiego 
Sekretariatu Misyjnego przybliżali 

wiernym rzeczywistość misji, głosząc ka-
zania na niedzielnych Mszach św. i prze-
prowadzając katechezy dla dzieci i mło-
dzieży w szkołach. Kazania dotyczyły misji 
w Sierra Leone, gdzie posługują misjona-
rze ad gentes oraz misjom pallotyńskim 
prowadzonym w Afryce i Ameryce Ła- 
cińskiej. Żywimy nadzieję, że przeprowa-
dzona animacja wpłynie na pogłębienie 
zaangażowania misyjnego wśród wier-
nych diecezji i zaowocuje nowymi po-
wołaniami misyjnymi.

Barbara Sawicka
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Ten gest Ojca Świętego nie rozwiał 
jednak kontrowersji wokół miłosierdzia. 
Współczesny świat ma z nim jeszcze więk-
szy problem niż starożytni. Dla niektórych 
miłosierdzie to „kościelny termin”, za któ-
rym kryje się jedynie utyskiwanie na zły 
los. Innym kojarzy się z litością. Jeszcze 
innym – ze wspieraniem „darmozjadów”. 
Wielu chrześcijan skrupulatnie przestrze-
ga Godziny Miłosierdzia i nie zapomina 
o odmówieniu koronki. Niektórzy kończą 
na tym swój akt miłosierdzia. Jednak po-
stawa „pomodliłem się za ubogich, więc 
uważaj mnie za usprawiedliwionego, bo 
już swoje zrobiłem” – nie wystarczy by 
rzeczywiście pomóc innym. Podkreśla to 
wyraźnie Stary Testament, który często 
określa miłosierdzie jako hesed. Słowo 
to odnosi się do relacji międzyludzkich. 
Oznacza dobroć, życzliwość 
i wierność, związaną z czynną 
pomocą. 

Ojcowie Kościoła podkre-
ślali wagę wzajemności do-
świadczanego dobra. Jakby in-
tuicyjnie wyczuwali, że ma ona 
znaczenie wspólnototwórcze, 

a przez to szerszy wymiar – społeczny. 
Ten, kto doznał miłosierdzia, miłosier-
dziem odpłaca. 

W te działania wpisuje się działalność 
społeczna Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej 
Salvatti.pl. W zeszłym roku niemal ad hoc 
udało się pomóc w odbudowie domów 
po straszliwej powodzi w Bośni. Teraz Fun-
dacja regularnie wspiera dom dla dzieci 
ulicy Casa Hogar w Kolumbii, pomaga 
wybudować oddział położniczy w Rwan-
dzie, dostarcza fundusze na dożywianie 
dzieci zarażonych wirusem HIV w krajach 
Afryki. Udało się jej stworzyć ofiarną spo-
łeczność darczyńców, którym nie brakuje 
‘wyobraźni miłosierdzia’, i którzy potrafią 
‘nosić brzemiona innych’. Można do niej 
dołączyć m. in. przekazując 1 proc. podat-
ku na rzecz Fundacji.

Monika Mostowska

Ponad 100 osób uczestniczyło w zjeź-
dzie rodzin pallotyńskich misjonarzy, 
zorganizowanym w dniach 2-4 paździer-
nika 2015 r. w Centrum Animacji Misyjnej 
w Konstancinie-Jeziornej. Na zaproszenie 
dyrektora ds. misji i Pomostu, ks. Grzegorza 
Młodawskiego SAC, rodzice, rodzeństwo, 
krewni i przyjaciele pallotyńskich misjona-
rzy i kapłanów posługujących na Wschodzie 
dzielili się przeżywaniem misyjnego powo-
łania swoich bliskich.

Podczas tych trzech dni, oprócz celebra-
cji Eucharystii, wspólnej modlitwy, rodziny 
misjonarzy miały okazję dowiedzieć się, 
co obecnie dzieje się na misjach. W czasie 
piątkowego spotkania zaprezentowano 
film „Rok słodkiej wody”, przedstawiający 
problem niedoboru wody, z którym zmaga-
ją się mieszkańcy Rwandy i Demokratycznej 
Republiki Konga.

W sobotę uczestnicy wysłuchali konfe-
rencji ks. prof. Czesława Parzyszka SAC na 
temat życia konsekrowanego. Podczas Eu-
charystii, dziękowano za 40 lat kapłaństwa  
ks. Józefa Barana SAC i ks. Aleksandra Pietrzy-
ka SAC oraz 25-lecie kapłaństwa: ks. Jerzego 
Limanówki SAC i ks. Andrzeja Dębskiego SAC.

Za pośrednictwem telemostu rodziny 
mogły spotkać się z misjonarzami posłu-

gującymi w Rwandzie, Barbadosie, St. Luci, 
Wybrzeżu Kości Słoniowej, Kolumbii, We-
nezueli i Ukrainie. Multimedialne spotkanie 
wzbudziło wiele emocji zarówno wśród ro-
dziców, jak i misjonarzy. 

Ostatni dzień zjazdu, zbiegł się z obcho-
dami Pallotyńskiej Niedzieli Misyjnej. Pod-
czas Mszy św. modlono się za misje w Peru, 
gdzie została otwarta nowa pallotyńska 
placówka. Na zakończenie Mszy św. odbyła 
się ceremonia posłania misjonarzy: ks. Ada-
ma Gałązki SAC i ks. Marcina Grzyba SAC, 
na nowe misje do Wietnamu. 

Cechą szczególną każdego spotkania 
w gronie rodzin misjonarzy jest prawdziwa 
radość i siła, płynąca ze wspólnej modlitwy 
w intencji kapłanów pracujących poza gra-
nicami ojczyzny. Zjazd przyczynił się do za-
cieśnienia więzi – wszyscy tworzyli jedną 
wielką rodzinę pallotyńską i misyjną.

Redakcja

KULTURA MIŁOSIERDZIA

Zjazd rodzin misjonarzy

Pallotyńska Fundacja Misyjna salvatti.Pl
ul. Wilcza 8; 05-091 Ząbki; tel.: 22 771 51 65; 602 336 106

e-mail: salvatti@salvatti.pl; www.salvatti.pl

Żeby przekazać jeden procent 
podatku na rzecz pallotyńskiej 
Fundacji Misyjnej saLvatti.pl

wystarczy w zeznaniu 
podatkowym pit wpisać 

kRs 0000309499

Przełożeni SAC z misjonarzami 
udającymi się do Wietnamu

Miłosierdzie to wada, którą można wybaczyć jedynie starcom, ko-
bietom i dzieciom – twierdził arystoteles, przekonując, że jest ono 
reakcją emocjonalną, niewłaściwą ludziom, którzy kierują się ro-
zumem. Chrześcijaństwo przez wieki udowadniało, że to właśnie 
miłosierdzie ma potencjał rozwoju świata. papież Franciszek pod-

kreślił jego wartość, ustanawiając w kościele z początkiem grudnia 
2015 r. – Rok Miłosierdzia.
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MSZE ŚW. WIECZYSTE 

W XVIII w. pojawiła się 
w Kościele idea Związku 
Mszalnego. W 1915 r. pal-
lotyni założyli ligę o  na-
zwie Związek Mszalny lub 
Dzieło Powołań Kapłań-
skich i Zakonnych. Uzyska-
ła ona błogosławieństwo 
papieża Piusa XII. 

Codziennie księża 
pallotyni odprawiają  
3 Msze św. za osoby wpisane do księgi 
Wieczystych Mszy świętych. Osoby te 
mają także udział w modlitwach i dobrach 
duchowych Wspólnoty Pallotyńskiej. Do 
udziału w Misyjnych Wieczystych Mszach 
św. można wpisać każdego, podając jego 
imię: całą rodzinę, dzieci, osoby stojące 
z dala od Boga, chorych, zmarłych, można 
zamówić Msze św. Wieczyste również za 
siebie.

Misyjne Msze św. Wieczyste stanowią 
najlepszy prezent duchowy z okazji róż-
nych rodzinnych uroczystości. Osoba, za 
którą odprawiane są Msze św. Wieczyste, 
otrzymuje pamiątkowy obrazek.

Dobrowolne ofiary z tej okazji przeka-
zywane za każdą osobę jednorazowo lub 
wielokrotnie przeznaczone są na kształ-
cenie przyszłych pallotynów – misjo- 
narzy.

MSZE ŚW. W DNIU 22 STYCZNIA

Są to Msze św. zbiorowe odprawia-
ne każdego roku 22 stycznia w uroczy-
stość patronalną naszego Założyciela św. 
Wincentego Pallottiego. W  kościołach 
pallotyńskich w Polsce odprawiamy tego 

dnia 30 Mszy św. w podanych przez Was 
intencjach.

 
MSZE ŚW. MAJOWE

 
W  maju, w  kościołach pallotyńskich 

w Polsce, odprawiamy codziennie 18 Mszy 
św. w poleconych nam intencjach. 

 
MSZE ŚW. LISTOPADOWE

 
W listopadzie w kościołach pallotyń-

skich w  Polsce, odprawiamy codzien-
nie 24 Msze św. w Waszych intencjach. 
Zachęcamy do włączenia w te intencje nie 
tylko zmarłych, ale również można polecić 
Bogu inne sprawy i potrzeby. 

 
Msze ŚW. fATIMSkIE

 
od maja do października, trzyna-

stego dnia każdego miesiąca, w Sank-
tuarium Matki Bożej Fatimskiej w Dowby-
szu na Ukrainie odprawiamy Msze św. 
zbiorowe w podanych nam intencjach. 
Przekazane ofiary są przeznaczone na 
szerzenie kultu Matki Bożej Fatimskiej na  
Ukrainie.

MSZE ŚW. GREGORIAŃSkIE

Msze św. gregoriańskie – to 30 Mszy 
św. odprawionych przez kolejne 30 dni 
w  intencji jednej osoby zmarłej. Za- 
mówione w naszym sekretariacie Gre- 
gorianki mogą być odprawiane najwcze-
śniej za trzy miesiące od przyjęcia zgło-
szenia. Prosimy, aby ofiara składana przy 
zamawianiu Mszy św. gregoriańskich nie 
była niższa niż 900 zł za jedną osobę 
zmarłą.

 

MSZE ŚW. JEDNORAZOWE
 
Zamówienie Mszy św. terminowej, 

w podanej przez Was intencji, należy 
uczynić z trzymiesięcznym wyprzedze-
niem. Msze św. terminowe odprawiane 
są przez kapłanów pracujących w naszym 
sekretariacie, jak również przekazywane są 
misjonarzom. W związku z tym nie jeste-
śmy w stanie określić godziny odprawienia 
Mszy św. Wysokość ofiary prosimy dosto-
sować do zwyczaju panującego w parafii. 

 Współpraca w działalności misyjnej 
i reewangelizacji – POMOST

Misje potrzebują wsparcia każdego z nas. Możemy to uczynić na wiele sposobów: 
ofiarować swoją modlitwę, trudności i cierpienia, jakich codziennie doświadczamy 
lub ofiarę materialną. Wybierz odpowiednią dla Ciebie formę i dołącz do grona 
współpracowników, aby wspólnie pomagać misjonarzom. 

MoDLitWa 
duchowe wsparcie dla misjonarzy i ich podopiecznych

 
Najważniejszą formą duchowej pomocy jest współpraca du-

chowa, czyli modlitwa, ofiara i świadectwo życia chrześcijańskie-
go. Naszą modlitwą możemy uprosić wiele łask dla tych, 

którzy głoszą Chrystusa w różnych zakątkach świata. 
Okazją do wspierania misji i Kościoła na Wschodzie 
mogą stać sie przeżyte w duchu Ewangelii trudno-
ści i cierpienia, jakich codziennie doświadczamy. 

DaR  MsZy  śWiĘteJ
Intencje  mszalne  dla  misjonarzy 

 
Najpiękniejszym darem, jaki możemy ofiarować naszym bliskim jest zamówienie 

w ich intencji Mszy świętej. W Pallotyńskim Sekretariacie Misyjnym i Pomostu istnieje 
możliwość zamówienia: Gregorianek, Mszy św. jednorazowych i Mszy św. zbiorowych. 
Ofiary składane z tej okazji przeznacza się na cele misyjne. Misjonarze są wdzięczni za 
każdą intencję, ponieważ często stypendia mszalne to ich jedyne źródło utrzymania.
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gnących wspierać misjonarzy w ich pracy 
pomocą duchową i materialną. Poprzez 
zamieszczane artykuły, świadectwa, listy 
misjonarzy, prezentuje pracę ewangeliza-
cyjną, ze szczególnym uwzględnieniem 
działalności pallotynów w krajach misyj-
nych i w Ukrainie. 

Roczne, dobrowolne ofiary z prenu-
meraty przeznaczane są na cele misyjne.

POMOST
PALLOTYŃSkIE DZIEłO POMOCY 

DLA kATOLIkóW NA WSChODZIE

POMOST, wspierany przez wiele osób 
dobrej woli, służy wiernym na Wschodzie 
pomocą duchową i materialną. Pomoc ta 
obejmuje: formację nowych powołań ka-
płańskich i zakonnych, odrestaurowanie 
starych świątyń lub budowę nowych, wy-
posażenie miejsc kultu i ośrodków dusz-
pasterskich, wsparcie materialne miejsco-
wej ludności, organizowanie wypoczynku 
letniego dla dzieci i młodzieży oraz finan-
sowanie posiłków dla najuboższych. W ra-
mach działalności POMOSTU głoszone są 
rekolekcje i kazania na temat Kościoła na 
Wschodzie. Wciąż poszukiwani są nowi 
współpracownicy, którzy zechcieliby 
ofiarami duchowymi i  materialnymi 
wesprzeć dzieło reewangelizacji.

Pallotyńscy alumni często pochodzą z ro-
dzin ubogich, które nie są w stanie pokryć 
kosztów formacji seminaryjnej. patronat 
klerycki polega na modlitwie w intencji 
powołań kapłańskich i zakonnych oraz 
na dobrowolnej ofierze materialnej, 
przeznaczonej na kształcenie klery-
ków, przez co najmniej jeden rok. 

ŚRODkI TRANSPORTU 
NA MISJACh

Praca misjonarza często wiąże się 
z  pokonywaniem dużych odległości. 
W skład misyjnych parafii często wcho-
dzi kilkadziesiąt wiosek położonych na 
rozległym terenie. 

Samochody, motocykle czy łodzie 
są konkretnym narzędziem potrzebnym 
w realizowaniu codziennej, kapłańskiej 
posługi. W trudnych warunkach klima-
tycznych pomagają dotrzeć misjona-
rzom z Ewangelią i pomocą socjalną do 
mieszkańców wiosek często położonych 
w buszu, z dala od głównych dróg. Pojazd 
misjonarza jest często jedynym środkiem 
transportu w okolicy i służy wszystkim 
mieszkańcom. Wykorzystywany jest na 
wiele sposobów: w  niesieniu pomocy 
charytatywnej lub medycznej, przy bu-
dowach a nawet w ratowaniu ludzi pod-
czas klęsk żywiołowych czy konfliktów 
zbrojnych. 

PRENUMERATA kWARTALNIkA 
„POSYłAM WAS”

Czasopismo adresowane jest do 
Współpracowników Misyjnych, Współ-
pracowników „POMOSTU”, animatorów 
misyjnych, katechetów oraz wszystkich 
zainteresowanych tematyką misyjną, pra-

Msze ŚW. ZA WSTAWIENNICTWEM 
MATkI BOŻEJ SłOWA z kIBEhO 

ODPRAWIANE 
W MIEJSCU OBJAWIEŃ 

 
Msze św. za wstawien-

nictwem Matki Bożej Słowa 
odprawiane są w  każdą 
ostatnią sobotę miesiąca, 
w Sanktuarium Matki Bożej 
w Kibeho, w Rwandzie.  

MSZE ŚW. PIELGRZYMkOWE

każdego dnia, podczas trwania piel-
grzymek: 

• do Wilna, w dniach 15-24 lipca, 
•  na Jasną Górę, w dniach 6-15 sierpnia, 

odprawiamy zbiorowe Msze św. w  in-
tencjach podanych przez Was oraz 
o  błogosławieństwo Boże dla misjo- 
narzy.

OfIARY NA CELE MISYJNE 
I REEWANGELIZACYJNE 

Pallotyni prowadzą działalność mi- 
syjną w  Rwandzie, Republice Demo-
kratycznej Konga, Wybrzeżu Kości 
Słoniowej, Kolumbii, Wenezueli i na Anty-
lach. Posługują duszpastersko również na 
Ukrainie. Ich działalność może rozwijać się 
dzięki ofiarnej współpracy osób odda-
nych misjom. Zachęcamy więc do skła-
dania regularnych lub jednorazowych 
ofiar na cele misyjne i reewangeliza- 
cyjne. 

PATRONAT MISYJNY 

Polega na objęciu opieką misjonarza 
poprzez ofiarowanie za niego, w miarę 
swoich możliwości: Mszy św., modlitwy, 
różańca lub innych darów duchowych. 

Osoba, która włączy się w  dzieło 
Patronatu Misyjnego, deklaruje również 
dowolną kwotę przeznaczoną na sfinan-
sowanie prac podejmowanych przez mi-
sjonarza. Nawet najmniejsza, systema-
tyczna ofiara, stanowi znaczną pomoc 

w pracy misyjnej szczególnie, jeśli mi-
sjonarz będzie miał liczną grupę patro-
nów. Wszyscy, którzy podejmą Patronat 
Misyjny otrzymają zdjęcie misjonarza. 
Mogą też pisać listy, by wspomóc go 
w trudnych chwilach. Patron może włączyć 
się również w pozyskiwanie nowych osób 
pomagających kolejnym misjonarzom. 

PATRONAT kLERYCkI 

Jest jedną z form pomocy kandyda-
tom do kapłaństwa z krajów misyjnych. 

NasZa  CZĄstka  DoBRa 
Pomoc  materialna  dla  misji



paLLotyŃski sekRetaRiat MisyJNy 
pRoWiNCJi CHRystusa kRÓLa

ul. skaryszewska 12, skr. poczt. 255 
03-802 Warszawa

tel.: +48 22 771 51 19 
e-mail: biuro@sekretariat-misyjny.pl

konto: 80 1020 1042 0000 8102 0009 9101
 
https://www.facebook.com/sekretariat.misyjny

www.sekretariat-misyjny.pl

Światowe Dni 
Młodzieży 
Spotkajmy się w Krakowie!
 26-31 lipca 2016

Spotkajmy się 
w Krakowie!
Światowe Dni Młodzieży
 26-31 lipca 2016



poMost – paLLotyŃskie DZieŁo poMoCy 
DLa katoLikÓW Na WsCHoDZie 

ul. Wilcza 8, 05-091 Ząbki 
tel. +48 22 771 51 70

e-mail: pomost.sac@o2.pl
konto: 33 1020 1127 0000 1902 0007 7248

Spotkajmy się 
w Krakowie!
Światowe Dni Młodzieży
 26-31 lipca 2016

 
https://www.facebook.com/sekretariat.misyjny

www.sekretariat-misyjny.pl
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U L .  W I L C Z A 8 ,  0 5 - 0 9 1  Z Ñ B K I
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Z G Ł O S Z E N I E
Pragnę zamówić:

MISYJNĄ NOWENNĘ MSZALNĄ 
DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia
w intencji:

.......................................................................

.......................................................................

MSZĘ ŚW. INDYWIDUALNĄ 
w intencji:

.......................................................................

.......................................................................
 
 

MSZE ŚW. GREGORIAŃSKIE
30 Mszy św. odprawianych dzień po dniu 

za jedną osobę zmarłą:

śp. .................................................................

 
MSZE ŚW. WIECZYSTE 

w intencji:
 

żyjących: ......................................................

.......................................................................
 

zmarłych: ......................................................

.......................................................................
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S E K R E T A R I A T M I S Y J N Y S A C

U L .  S K A R Y S Z E W S K A 1 2 ,  0 3 - 8 0 2  W A R S Z A W A
nazwa odbiorcy cd.

nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota s∏ownie (wp∏ata)

nazwa zleceniodawcy

nazwa zleceniodawcy cd.
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nr rachunku odbiorcy

80 1020 1042 0000 8102 0009 9101

odbiorca

Sekretariat Misyjny SAC

ul. Skaryszewska 12

03-802 Warszawa

kwota

zleceniodawca

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------
(adres)

op∏ata:

8 0 1 0 2 0 1 0 4 2 0 0 0 0 8 1 0 2 0 0 0 9 9 1 0 1

D A R O W I Z N A

✂

✂

Z G Ł O S Z E N I E
Pragnę zamówić:

MISYJNĄ NOWENNĘ MSZALNĄ 
DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia
w intencji:

.......................................................................

.......................................................................

MSZĘ ŚW. INDYWIDUALNĄ 
w intencji:

.......................................................................

.......................................................................
 
 

MSZE ŚW. GREGORIAŃSKIE
30 Mszy św. odprawianych dzień po dniu 

za jedną osobę zmarłą:

śp. .................................................................

 
MSZE ŚW. WIECZYSTE 

w intencji:
 

żyjących: ......................................................

.......................................................................
 

zmarłych: ......................................................

.......................................................................



✂

✂

MSZĘ ŚW. ZA WSTAWIENNICTWEM 
MATKI BOŻEJ SŁOWA Z KIBEHO

ODPRAWIANĄ W MIEJSCU OBJAWIEŃ
w intencji:

...............................................................................

...............................................................................

Moje dane: 
 

...............................................................................

 nazwisko i imię
 

...............................................................................

ulica i nr domu
 

...............................................................................

kod pocztowy             miejscowość
 

...............................................................................

telefon                      nr „SM” 
 

...............................................................................

e-mail 
 

...............................................................................

data imienin

W celu uniknięcia nieporozumień 
Wypełniając przekaz pocztoWy 

prosimy zWrócić uWagę na:
 
l dokładne i czytelne wypełnianie blankietów  
 przekazu imieniem, nazwiskiem i adresem,
l	wpisanie przeznaczenia wpłaty w miejscu „TYTUŁEM”,
l	w przypadku zamawiania Mszy św., 
 intencje prosimy przekazać za pośrednictwem listu, 
 (osoby przekazujące treść intencji drogą 
 elektroniczną, proszone są o podawanie
 swoich danych lub nr „SM”).

W celu uniknięcia nieporozumień 
Wypełniając przekaz pocztoWy 

prosimy zWrócić uWagę na:
 
l dokładne i czytelne wypełnianie blankietów  
 przekazu imieniem, nazwiskiem i adresem,
l	wpisanie przeznaczenia wpłaty w miejscu „TYTUŁEM”,
l	w przypadku zamawiania Mszy św., 
 intencje prosimy przekazać za pośrednictwem listu, 
 (osoby przekazujące treść intencji drogą 
 elektroniczną, proszone są o podawanie
 swoich danych lub nr „SM”).


