
Niedawno na rachowickiej stronie internetowej zachęcaliśmy do 
zainteresowania się blogiem (http://pokranceswiata.pl/category/afryka/), 

pisanym przez naszego parafianina franciszkańskiego misjonarza -  ojca 

Symeona: 
Dla ułatwienia dostępu do bloga w menu naszej strony internetowej 
dodaliśmy nową kategorię, która ten blog otwiera. 
Blog jest reportażowym zapisem przeżyć, uczuć i refleksji misjonarza 
Symeona, który wkrótce po prymicji rozpoczął w Afryce swoją posługę  

Jesteśmy przekonani, że grono czytelników bloga stale się rozrasta 

i coraz więcej osób poważnie myśli, w jakiej formie mogliby wesprzeć 

dzieło naszego misjonarza. Tym bardziej, że sam autor nam to 

podpowiada - patrz cytat: 

„Wesprzyj misjonarza 

Jeśli czujesz, że chcesz coś od siebie dać, możesz wybrać jedną z dróg: 

-modlić się za konkretnego misjonarza  

Ucieszymy się, gdy nas poinformujesz o tym, że jesteś jego zapleczem duchowym. Bez osób 

modlących się za misje i prowadzone akcje ewangelizacyjne bardzo trudno byłoby misjonarzowi 

na własną rękę działać. 

-wesprzeć finansowo dzieło misyjne  

Szczegóły na stronach: 

Misja o. Symeona   http://misje-ofm.pl/ „ 

 

Ażeby ułatwić Państwu dotarcie do istotnych treści przybliżających ideę 

misji franciszkańskich, a zawartych w internetowej franciszkańskiej 

stronie, do której kieruje nas o. Symeon, dokonaliśmy niezbędnych 

skrótów, które podajemy poniżej:  

„Obecność franciszkańska w Afryce sięga czasów św. Franciszka, i przez wieki podjęto 

całą serię wypraw misyjnych na ten Kontynent. Wiele z nich owocuje do dziś. Bracia 

z całego świata udawali się do Afryki, aby życiem, modlitwą i pracą świadczyć 

o Ewangelii i przyjmować do swej wspólnoty tych, których Pan natchnął, żeby przyjęli 

nasz sposób życia. Nasza obecność w Afryce jest nacechowana różnością 

i różnorodnością. Bracia są zaangażowani we wszelkiego rodzaju działalności, lecz 

można powiedzieć, że ich posługa w większej części obejmuje ubogich 

i potrzebujących, że stoją po stronie uciskanych oraz osób pozbawionych głosu 

i zepchniętych na margines, że starają się o pokój i pojednanie w licznych sytuacjach 

konfliktów, politycznych zamieszek i wojny domowej.” 

http://pokranceswiata.pl/category/afryka/
http://misje-ofm.pl/


 

 
 

Światowy zasięg Franciszkańskiej działalności misyjnej 

 

 

Republika Środkowej Afryki – kraj posługi misyjnej o. Symeona 

  „ W Polsce Braci Mniejszych franciszkanów jest nas ok. 1400. Tworzymy pięć 

prowincji, które terytorialnie obejmują prawie całą Polskę. Każda z prowincji za punkt 

honoru poczytuje sobie pielęgnowanie misji, w których Zakon aktywnie uczestniczy od 



czasów naszego założyciela św. Franciszka z Asyżu, który żył w latach od 1182 do 

1226. 

   Sprawy związane z misjami koordynowane są w poszczególnych prowincjach przez 

Sekretarzy ds. Ewangelizacji Misyjnej. Aby zagwarantować jedność w działaniu na 

polu misyjnym Sekretarze poszczególnych prowincji spotykają się razem w ramach 

Konferencji Zachodniosłowiańskiej. w skład wspomnianej Konferencji wchodzą 

Sekretarze pięciu polskich prowincji, jednej prowincji Czeskiej i Słowackiej. 

   Sekretarzem ds. Ewangelizacji Misyjnej w naszej prowincji Wniebowzięcia 

w Katowicach Panewnikach, a zarazem Sekretarzem Konferencji 

Zachodniosłowiańskiej jest o. Dymitr Żeglin. 

Głównym zadaniem sekretariatu jest propagowanie misji franciszkańskich po przez 

organizowanie dni skupienia, rekolekcji dla Przyjaciół Misji i członków Franciszkańskiej 

Unii Misyjnej, spotkań z młodzieżą akademicką i gimnazjalną oraz głoszenie kazań 

w różnych parafiach. 

Jeśli chcesz być przyjacielem misji nie tylko przez modlitwę, ale także przez ofiarę 

podajemy nasz adres oraz konto:”  

Adres: 
   Prowincjalny Sekretarz ds. Ewangelizacji Misyjnej 

   o. Dymitr Żeglin OFM 
   ul. Panewnicka 76 

   40-760 KATOWICE 
   tel. fax: +48 32 252-68-70 wew. 410.  

 
Wpłaty przekazem: 

 

   Prowincjalny Sekretarz ds. Ewangelizacji Misyjnej 
   o. Dymitr Żeglin OFM 

   ul. Panewnicka 76 
   40-760 KATOWICE 
 

Wpłaty na konto: 
- Na misje: 

Prowincjalny Sekretarz ds. Ewangelizacji Misyjnej 
PKO BP o/ K-ce nr 31 1020 2313 0000 3102 0175 1783 
 

-Konto dewizowe - dolarowe (USD) $: 

Prowincjalny Sekretarz ds. Ewangelizacji Misyjnej  
PKO BP o/ K-ce nr 17 1020 2313 0000 3102 0029 0924 
 

-Konto dewizowe - (EURO) €: 

Prowincjalny Sekretarz ds. Ewangelizacji Misyjnej  

PKO BP o / K-ce nr 30 1020 2313 000 3502 0031 8139. 


