
Bądźmy wdzięczni naszym Dobrodziejom! Prośba o wsparcie Akcji MIVA Polska! 
 

Drogi i Czcigodny Księże Proboszczu! 
Nasi Misjonarze z Archidiecezji Warmińskiej od lat posługują głosząc Słowo Boże w 
najodleglejszych częściach świata! Dziękując za wsparcie i okazywaną życzliwość zwracam się z 
serdeczną prośbą o wsparcie Akcji MIVA Polska - św. Krzysztof 2014! 
Dzięki wsparciu z MIVA Polska nasi Warmińscy Misjonarze w ostatnim czasie mogli zakupić 
konieczne do ich misyjnego posługiwania pojazdy i tak: 
- Ks. Zdzisław Nurczyk FD z Warmii - od 24 lat na misjach w Brazylii - otrzymał z MIVA Polska 
pomoc w wysokości: 5000 Euro i z Dzieła Misyjnego Archidiecezji Warmińskiej: 3000 Euro - dzięki 
temu zakupił pojazd, który pięknie mu służy w docieraniu do swoich parafian!  
- Ks. Tomasz Rosa FD z Warmii - od 2009 r. na misjach w Tanzanii - otrzymał z MIVA Polska 2000 
Euro i 500 Euro z naszego Dzieła Misyjnego - zakupił motocykl i dobrze mu służy w docieraniu do 
trudno dostępnych wiosek! 
- Ks. Jacek Kryszk FD z Warmii - od 2003 r. na misjach w Brazylii - otrzymał w tym roku 6000 Euro z 
MIVA Polska i zakupił samochód. Wybudował kościół i centrum pastoralne - pojazd bardzo ułatwia 
mu pracę misyjną! Każdy z Misjonarzy będąc w Polsce otrzymał od Dzieła Misyjnego AW dotację 
urlopową, którą przekazał im na spotkaniach Abp Wojciech Ziemba. 
 

Proszę o ogłoszenie i zachęcenie wiernych do złożenia ofiar do puszek lub przy poświęceniu 
pojazdów na MIVA Polska w ramach Akcji Św. Krzysztof (informuję, że akcja prowadzona przez 
sekretariat księży werbistów z Pieniężna jest wewnętrzną - zakonną akcją, a MIVA Polska 
wspomaga też bardzo wielu polskich misjonarzy Werbistów). 
Ofiary proszę wpłacać bezpośrednio na konto Komisji Episkopatu ds. Misji - MIVA Polska: Pekao 
SA Oddział I Warszawa nr konta:  69 1240 1037 1111 0000 0691 6802 
Potwierdzenie o wpłatach i podziękowanie zostanie wysłane przez MIVA Polska do każdej parafii 
oraz do Kurii Metropolitalnej w Olsztynie. 
 

Z modlitwą za Wasze szczęśliwe i bez wypadkowe podróże - wypraszając wsparcie od św. 
Krzysztofa - Wam i wszystkim parafianom - dobrodziejom Warmińskich Misjonarzy - przesyłam  
serdeczne Bóg Zapłać! 
 

ks. dr Marian Midura - misjonarz - delegat Arcybiskupa ds. Misji - Archidiecezji Warmińskiej 

 


