
Drodzy Przyjaciele Misji! 
Dziś jeszcze bardziej niż kiedykolwiek potrzeba budowania mostów łączących tych, którzy pozbawieni są 
tego, co niezbędne do codziennego życia. W naszym imieniu czynią to Misjonarze, którzy głosząc Ewangelię 
troszczą się o naszych braci. 
Wspierajmy misje naszą modlitwą, 
cierpieniem i pomocą materialną.  

Niech bożonarodzeniowym darem 
będzie pomoc w projektach, które 
zawierzają nam misjonarze.  
W tym roku w intencji wszystkich 
Dobroczyńców, nowenna Mszy 
świętych przed Bożym Narodzeniem 
zostanie odprawiona w Malawi  
(Afryka) w diecezji Dedza.  
Celebrował ją będzie ks. bp. John 
Chithonje.  

Nazywam się o. Józef i należę do Zgromadzenia  św. Józefa. Wraz z moimi współbraćmi posługujemy         
w Sierra – Medellin, jest to uboga i niebezpieczna kolumbijska prowincja. Staramy się służyć tym, wśród 
których żyjemy. Pisząc ten projekt ośmielamy się prosić o pomoc dla naszych ubogich i opuszczonych dzieci 
i młodzieży. Nazwaliśmy go: Budowniczy Nadziei. Dzięki waszej pomocy, dzieci będą miały możliwość 
otrzymania ciepłego posiłku w ciągu dnia, a zamiast być wychowywane przez ulicę, będą mogły znaleźć 
bezpieczne i przyjazne schronienie. Dziękujemy Wam za każdy gest solidarności i pomocy. 

BOŻE  NARODZENIE  2020

Franciszek, Fratelli tutti,8.

Bardzo pragnę, abyśmy w tym czasie, w którym przyszło nam 
żyć, uznając godność każdej osoby ludzkiej, byli w stanie na 

nowo ożywić wśród wszystkich światowe pragnienie braterstwa. 

o. Józef Meluso, Kolumbia 

Kolumbia – pomoc opuszczonym dzieciom



Jestem polskim misjonarzem ze Zgromadzenia 
Księży Marianów, pracuję w Kamerunie od 16 lat.     
Od 2014 na nowej placówce misyjnej w Minkama.    
To pierwsza parafia w Kamerunie poświęcona           
św. Janowi Pawłowi II. Dzięki zaangażowaniu wielu 
ludzi mamy już prąd oraz wybudowaną studnię.            
Z owoców tej pracy korzysta okoliczna ludność. 
Następnym etapem jes t budowa kośc io ła 
parafialnego pod wezwaniem św. Jana Pawła II.  
Chcielibyśmy, aby nowy kościół był konsekrowany        
w 2024 roku w 10. rocznicę kanonizacji naszego 
Wielkiego Rodaka. Ludność miejscowa w miarę 
swoich możliwości angażuje się w pracę i zbiórki 
finansowe, ale bez pomocy z zewnątrz nie będzie 
możliwe ukończenie trwającej budowy. Bardzo 
prosimy o wsparcie i pomoc finansową. Za każdy 
gest dobroci składamy serdeczne Bóg zapłać!

Kamerun - kościół św. Jana Pawła II

Pochodzimy z Argentyny, a nasze powołanie misyjne realizujemy w Kazachstanie. Same będąc bardzo 
ubogie, staramy się służyć tym, do których zostałyśmy posłane. Wieloletni system totalitarny pozostawił tutaj 
wielkie spustoszenie w sercach ludzi. Posługujemy w parafii, przygotowując dzieci i dorosłych do chrztu 
świętego i innych sakramentów. Odwiedzamy ludzi w domach, szczególnie osoby starsze, samotne i chore. 
Aby móc lepiej służyć miejscowym ludziom, potrzebowałybyśmy zakupić trochę lekarstw, lodówkę i pralkę,        
a także niewielki komputer. Bardzo prosimy o pomoc. Za każdy dar serca już teraz dziękujemy. 

Kazachstan - lodówka i pralka dla misjonarek
ks. Krzysztof Pazio, MIC, Kamerun

s.	Maria	Aurora	Mora,	 Służebnice Jezusa i Maryi, Kazachstan

Drodzy Przyjaciele!  Niech Nowonarodzony Zbawiciel świata obdarza nasze serca, rodziny, Ojczyznę i cały 
świat darem swej miłości i pokoju. Podnieś Rękę Boże Dziecię i błogosław wszystkim ludziom! Dziękujemy 
Wam za waszą gorliwość i obecność na misyjnych ścieżkach Kościoła.  

Informujemy, że nadwyżka ofiar zostanie przekazana na podobne cele charytatywne w krajach misyjnych. 
Ofiarę można również złożyć online na naszej stronie www.klawerianki.pl


