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Drodzy Przyjaciele Misji Franciszkańskich

 Hasło obecnego roku duszpasterskiego, „Wierzę w Syna Bożego”, nabiera szczególnego wyrazu 
przy pustym grobie Jezusa. Właśnie przez zmartwychwstanie bowiem uwiarygodnił On i potwier-
dził swą boską godność i prawdę swej boskiej nauki. Dlatego jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, 
próżna jest nasza wiara (por. 1 Kor 15, 14). 

 W tę szczególną uroczystość, będącą świętem naszej wiary, myśli nasze i serca kierujemy  
ku tym, którzy prawdę o Bogu objawiającym się i zbawiającym w Jezusie Chrystusie niosą ludziom 
żyjącym w mroku prawdy i cieniu śmierci (por. Łk 1, 79). 

 Wszystkim zaś przyjaciołom franciszkańskich misji życzę, by radość tej wiary i radość Ewangelii 
przemieniały życie nasze i wokół nas; by były źródłem pokoju i męstwa (por. J 14, 27), zwłaszcza  
dla tych, którzy dziś szczególnie odczuwają ich brak. 

o. Dymitr Żeglin ofm
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List z Afryki
Drodzy Bracia i Siostry w Polsce! 
Bliscy, Przyjaciele i Znajomi!
 
 Od kilku dni zabieram się pisania... my-
ślałem nawet na święto Kobiet, ale się nie 
udało.
 Wszystkiego najlepszego na święto-
wanie Kobiecości! Pamiętałem szczególnie  
o Was i Waszych Rodzinach!
 Dzięki Bogu jesteśmy cali i zdrowi, bez 
sytuacji bliskiego czy bezpośredniego nie-
bezpieczeństwa. To znaczy, że raczej się 
uspokoiło w mieście. 
 Przykład? W ubiegły czwartek pojecha-
łem do arcybiskupstwa, gdzie od początku 
kwietnia ubiegłego roku pozostawiliśmy, 
jak wielu innych księży i misjonarzy, nas sa-
mochód Toyote Hilux. Już wtedy był prze-
widziany przegląd i wymiana oleju wiec te-
raz to się przydało. Doszedł niestety nowy 
wydatek: zakup dwóch akumulatorów, bo 
poprzednie przestały poprawnie działać 

mimo, że założone były pod koniec lutego 
2013, ale w bezruchu około roku... tyle o 
samochodzie.
 Inną dobrą wiadomością technicz-
ną jest fakt, ze od soboty, 1 marca, mamy 
wreszcie możliwość używania wody ze 
studni głębinowej, wywierconej pod 
koniec listopada. Dopiero teraz, po ty-
godniach „niebezpiecznych” w Bangui, 
przybył technik, aby założyć i uregulować 
pompę. Tak wiec, po ponad roku - wtedy, 
gdzieś w lutym - marcu, było trochę wody z 
sieci miejskiej! - można skorzystać z prysz-
nica! Zwykle bywało tak jak we wiosce: z 
wiaderkiem i z wiaderka!
 Dzięki pomocy franciszkańskiej orga-
nizacji pomocy z Niemiec chcemy zakupić 
tutaj pewne artykuły: ryż, maniok, olej, sól, 
mydło, leki i opatrunki, aby tym wspomóc 
kilka tysięcy uciekinierów, którzy nadal po-
zostają w obejściu Wyższego Seminarium 
duchownego tu w Bimbo, niedaleko od 

nas. Jak się da, to jutro załatwię to z hur-
townikami.
 Tutaj przypomina się opowiastka o 
pewnym księdzu, który pomagał parafia-
nom załatwić niektóre sprawy w urzędzie. 
Ksiądz przedstawia sprawę, prosi o jej 
załatwienie a pani od biurka mówi: „Pro-
szę księdza, jak się da, to się zrobi !” Na 
to ksiądz: „Proszę Pani, jak się zrobi, to się 
da!...”
 Młodzi poszli właśnie odwiedzić ucie-
kinierów w sąsiedztwie, a ja zabieram się 
do notatek o świętym Franciszku: rozprawa 
z ojcem wobec biskupa Asyżu! Nie chodzi 
tylko o fakt, o to co Franciszek zrobił (oddał 
pieniądze i szaty, ale też o sens tego gestu 
czy znaku! I dla niego samego i dla nas dzi-
siaj!
 Pozdrawiam ciepło, dziękuję za wszel-
ką pamięć, życzliwość i modlitwy!

Brat Zbigniew Tadeusz Kusy
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 Franciszkańskim pozdrowieniem ,,Pokój i dobro” witam 
sympatyków, czytelników naszej gazetki, a zwłaszcza do-
brodziejów, dobroczyńców, tych wszystkich, którym nie jest 
obojętna sprawa misji.
 W ubiegłym roku byłem na kursie językowym w Rosji. 
Dokładnie w Sankt-Petersburgu. Poznałem wtedy tylko 
trzech braci z projektu Rosja-Kazachstan. Nawet nie my-
ślałem, że będzie mi dane spotkać się po raz kolejny i tak 
szybko z naszymi braćmi z Petersburga. Mało tego! Miałem 
w tym roku możliwość spędzić trochę czasu z wszystkimi 
braćmi z projektu Rosja-Kazachstan, którzy wyszli ostatecz-
nie z inicjatywą i zaprosili mnie na część swojego pobytu  
w Polsce. 
 W dniach 29-31 stycznia 2014 roku byłem w Krakowie-
Bronowicach. Nasi współbracia z Bronowic gościli u siebie 
wspólnotę braci, która na co dzień posługuje na Dalekim 
Wschodzie. Samą kapitułę poprzedził kilkudniowy pobyt 
braci w klasztorze w Krakowie-Broniowicach. W Krakowie, 
dla braci z Fundacji Rosja-Kazachstan był to czas braterskie-
go spotkania we wspólnym gronie. Był to także czas na za-
aklimatyzowanie się w polskich warunkach. Trzeba mieć na 
uwadze różnice czasu, zmianę miejsca i wiele godzin lotu 
itd. Uczestniczyłem we wszystkich punktach dnia. Odma-
wiałem z braćmi wspólne modlitwy (brewiarz) po rosyjsku. 
Służyłem do Mszy św. Oczywiście wszystko w języku rosyj-
skim. Zadawałem braciom wiele pytań. Odbyłem wiele in-
teresujących, inspirujących rozmów. Mój pobyt z końcem 
stycznia w Krakowie-Bronowicach był możliwy dlatego, że 
w tym roku w Polsce (w dniach 1-5 lutego) odbywała się 
w Kalwarii Zebrzydowskiej Kapituła Fundacji Rosja-Kazach-
stan. 

 Może teraz parę słów o samej kapitule. W dniach 1-5 lu-
tego 2014 roku w Kalwarii Zebrzydowskiej obradowała Ka-
pituła Fundacji Rosja-Kazachstan, na którą przybyło 19 braci 
z Fundacji. Specjalnymi gośćmi całej Kapituły byli: wizytator 
generalny o. Patryk Olich, delegat generalny o. Klaudiusz Mi-
chalski. Przybyli nawet bracia z Rzymu. Z Kurii Generalnej: o. 
generał Michael Perry, o. definitor Ernest Siekierka i sekretarz 
ewangelizacji misyjnej o. Massimo Tedoldi. Samą kapitułę po-
przedził dzień skupienia. W trakcie kapituły został wybrany 
nowy zarząd Fundacji Rosja-Kazachstan. Nowym prezesem 
(prezydentem) Fundacji został o. Bogumił Bednarski, który 
zastąpił ustępującego, także Polaka o. Eliota Mareckiego, któ-
rego historia i początki powołania franciszkańskiego związane 
są z naszą Prowincją oraz z panewnickim klasztorem. Podczas 
kapituły odniesiono się do ostatniej adhortacji papieża Fran-
ciszka ,,Evangelii Gaudium”.
 Interesująca, międzynarodowa i jednocześnie wielce 
prosta, braterska wspólnota duchowych synów św. Francisz-

Przemyślenia i refleksje 
po Kapitule Fundacji 

Rosja–Kazachstan 
w Polsce

Z Krakowa nie jest tak daleko :-)
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ka z Asyżu z projektu Rosja-Kazachstan, pokazała mi piękno 
i realizm powołania franciszkańskiego, misyjnego. Jeden 
otwarty na drugiego. Różnice kulturowe, językowe, czy czę-
sto inne patrzenie na wiele spraw, nie musi od razu ozna-
czać gorsze, błędne spojrzenie na cały Kościół, jego misyj-
ność, czy na ludzi w Rosji, lub Kazachstanie. Nie ma już Żyda 
ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, 
nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście 
kimś jednym w Chrystusie Jezusie (List do Galatów 3,28).
 Jest bardzo ważne pielęgnowanie braterskich więzi. Tak 
samo z więzami rodzinnymi. Każdy z nas o tym dobrze wie. I 
pewno bardzo sobie cenimy takie relacje, więzi, które nadają 
sens naszemu życiu i motywują nas do działania. Nikt z nas na 
dłuższą metę nie jest przecież samotną wyspą. Bardzo dobrze 
o tym wiedzą i mogą to poświadczyć misjonarze. Zwłaszcza 
ci, pracujący w pojedynkę lub w bardzo małych wspólnotach. 
Podobnie myślą i czynią wszyscy bracia (franciszkanie) z pro-
jektu Rosja-Kazachstan, którzy pokonują wiele trudności i 
spotykają się raz do roku na dorocznym spotkaniu, na takim 
zjeździe. W rodzinnej atmosferze przez kilka dni mają namiast-
kę braterstwa, które przede wszystkim cechuje i wyróżnia na-
sze życie franciszkańskie. Podczas takiego spotkania jest czas 
na rozmowy, wymianę wspólnych doświadczeń na polu misyj-
nym, ale nie tylko. Bracia także spotykają się na wspólnotowej 
Eucharystii, modlitwie oraz podczas wieczornych rekreacji. Ta-
kie spotkanie pomiędzy braćmi ma podobny charakter jak w 
naszych domach, gdy odwiedza nas ktoś z rodziny. Poruszane 
są wtedy ważne i trochę mniej ważne tematy dotyczące pro-
blemów życia codziennego. Najważniejsze jednak jest w tym 
wszystkim to, że się spotykamy. Potrafimy dla siebie nawza-
jem znaleźć odrobinę czasu. Umiemy porozmawiać ze sobą w 
cztery oczy, co dzisiaj czasami graniczy wręcz z cudem. 
 Trwajmy w obecności Pana, nie zamykajmy naszych serc 
na bliźniego.

 z darem modlitwy
Br. Kanizy Kąkol ofm 

U Matki Bożej – Kalwaria Zebrzydowska
Kapituła Fundacji Rosja-Kazachstan 1-5.02.2014 r.

Styczeń 
Aby chrześcijanie różnych wyznań mogli podążać 
do jedności, której pragnie Chrystus.

Luty 
Aby kapłani, zakonnicy i świeccy wielkodusznie 
współpracowali w misji ewangelizacyjnej.

Marzec
Aby liczni młodzi ludzie odpowiedzieli na wezwa-
nie Pana do poświęcenia życia głoszeniu Ewangelii.

Kwiecień 
Aby Zmartwychwstały Pan napełnił nadzieją serca 
osób doświadczanych przez ból i chorobę.

Maj
Aby Maryja, Gwiazda Ewangelizacji, prowadziła mi-
sję Kościoła, gdy głosi on Chrystusa wszystkim na-
rodom.

Czerwiec 
Aby Europa odnalazła swoje chrześcijańskie korze-
nie poprzez świadectwo wiary wierzących.

Lipiec
Aby Duch Święty wspierał dzieło świeckich, którzy 
głoszą Ewangelię w krajach najuboższych.

Sierpień
Aby chrześcijanie w Oceanii głosili z radością wiarę 
wszystkim ludom kontynentu.

Wrzesień
Aby chrześcijanie, natchnieni Słowem Bożym, an-
gażowali się w służbę chorym i cierpiącym.

Październik 
Aby Światowy Dzień Misyjny rozbudził w każdym wie-
rzącym pasję i gorliwość, by nieść Ewangelię całemu 
światu.

Listopad 
Aby młodzi seminarzyści, zakonnicy i zakonnice 
mieli mądrych i dobrze przygotowanych formato-
rów.

Grudzień 
Aby rodzice, przekazując dzieciom cenny dar wiary, 
byli autentycznymi ewangelizatorami.

Papieskie 
Intencje Misyjne 

na rok 2014
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мир и добрo!

 Ktoś zastanawiać się może w ogóle 
nad sensem i potrzebą niniejszego arty-
kułu. Co może wnieść do mojego życia? 
Dlaczego i skąd taka nazwa – Fundacja 
Rosja-Kazachstan? O co tak naprawdę w 
tym chodzi? I co wspólnego z tym mają 
Franciszkanie (Zakon Braci Mniejszych)?
 Na początek, tytułem wstępu kil-
ka słów wyjaśnienia. Termin ,,fundacja” 
w odniesieniu do naszego codziennego 
życia, z pewnością jest znany i w jakimś 
stopniu zrozumiały. Jednak wyjaśniając, 
warto wiedzieć, że fundacja jest organi-
zacją pozarządową. Utrzymuje się najczę-
ściej z dobrowolnych ofiar ludzi. Sprawy 
społeczne i gospodarczo - użyteczne są 
głównym celem danej fundacji. Istnienie 
i działalność określonej fundacji wpisuje 
się w posługę ewangelizacyjno-misyjną 
Kościoła. Dlatego fundacja może doty-
czyć również działalności w zakresie kultu 
religijnego.
 Artykuł, który proponuję stanowi 
świetną okazję, aby bliżej przyjrzeć się 
posłudze Braci Mniejszych w ramach pro-
jektu ,,Fundacja Rosja-Kazachstan”. Za-
chęcam więc do dalszej lektury.
 Jeśli jest mowa o Europie Wschod-
niej czy dalekiej Azji, nie można mówić 
o tej części świata inaczej jak o misji, jaką 
Kościół ma do wypełnienia względem 
wszystkich, tych którzy tak naprawdę są 
głodni i szukają Boga. Szukają często po 
omacku. Niewielu może wie, że tak na-
prawdę pierwszym zakonem misyjnym 
w Kościele, byli właśnie Franciszkanie. 
Dlatego stąd na terenie dzisiejszej Rosji i 
Kazachstanu obecność Braci Mniejszych. 
Ktoś się może zastanawiać po co w tej 
części świata potrzebni są Franciszkanie? 
Pamiętajmy, że to zlepek wielu kultur, re-
ligii i wyznań oraz różnic językowych. To 
także nawiązanie do wielu bolesnych ran, 
jakie pozostawiła historia. Jest to również 
konieczność pomocy nie tylko material-
nej, socjalnej, ale przede wszystkim du-

Fundacja św. Franciszka Rosja-Kazachstan

Zapraszamy na:
XII Ogólnopolskie 
Spotkanie Przyjaciół 
Misji Franciszkańskich 
na Górze św. Anny

Odbędzie się ono w dniach 14–15 czerwca 2014 roku.
Tradycją tych pielgrzymek jest już nabożeństwo Dróżek Maryjnych 
odprawiane na Kalwarii oraz Różaniec w intencji misji. Jak co roku w 
spotkaniu wezmą udział sekretarze ds. misji oraz misjonarze przeby-
wający na urlopach w Polsce.
Zgłoszenia uczestnictwa w pielgrzymce i rezerwacji noclegów prosi-
my dokonywać bezpośrednio w Domu Pielgrzyma:

 Dom Pielgrzyma tel.: (77) 404-83-60
 al. Jana Pawła II 7 fax.: (77) 462-53-20
 47-154 Góra św. Anny email: dom.pielgrzyma@neostrada.pl
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chowej, krzewienia wiary i ukazywania 
ludziom zamieszkującym dzisiejszą Rosję 
i Kazachstan sensu życia Ewangelią oraz 
sakramentami. Te wszystkie aspekty życia 
są niejako wpisane w specyfikę i charak-
ter pracy misyjnej, ewangelizacyjnej Braci 
Mniejszych. Ale przede wszystkim chodzi 
o naszą obecność, o dawanie świadec-
twa.
 Warto przypomnieć w tym miejscu 
słowa Jezusa, żeby jeszcze lepiej sobie 
uzmysłowić sens i cel oraz ogromną war-
tość obecności Braci Mniejszych pośród 
tych ludzi, tak mocno różniących się mię-
dzy sobą pod wieloma względami. Nale-
ży pamiętać, że są to często ludzie otwarci 
na franciszkańskie ,,pokój i dobro” (po ro-
syjsku ,,мир и добрo”). Jezus w Ewangelii 
jasno mówi do swoich uczniów ( a więc 
i do Franciszkanów): Idźcie na cały świat 
i głoście Ewangelię (Mk 16,15). Zwróćmy 
uwagę, że Jezus nie pyta, nie daje moż-
liwości wyboru. Wręcz jest to nakaz, ale 
wynikający z wielkiej miłości Boga wzglę-
dem każdego człowieka. To właśnie ów 
człowiek jest skarbem w oczach Boga.
 Nasz Ojciec, św. Franciszek świetnie 
to rozumiał i dlatego z wielkim ubole-
waniem i przejęciem wołał, że: ,,Miłość 
jest niekochana”. W odpowiedzi na nadal 
aktualne wezwanie, które jako pierwszy 
usłyszał: ,,Franciszku, idź odbuduj mój 
Kościół, gdyż popada w ruinę’’ – bardziej 
staje się zrozumiały fakt, iż nie mogło 
zabraknąć Franciszkanów w Rosji, czy 
Kazachstanie. Jeszcze piękniej rozeznał 
to w ostatnim czasie Zakon Braci Mniej-
szych, który objął misję na Wschodzie 
specjalnym projektem ,,Fundacja Rosja-
Kazachstan”. Jest to jeden z ważniejszych 
projektów Braci Mniejszych, któremu pa-
tronuje sam Ojciec Generał, Michael An-
thony Perry OFM.
 To zobowiązuje, a jednocześnie po-
kazuje wielką i zarazem naglącą potrzebę 
nowych, świętych powołań do pracy w 
ramach projektu ,,Fundacja Rosja-Kazach-
stan”. Powierzamy tę sprawę wszystkim 

tym, którym głęboko leży na sercu i nie 
jest obojętna sprawa nowych powołań. 
Prośmy dobrego Boga, aby piękne dzie-
ło, które zapoczątkowali Bracia Mniejsi w 
Rosji i Kazachstanie dalej się rozwijało i 
przynosiło obfite owoce.
 Przemiany polityczne i gospodarcze 
w dużej mierze przyczyniły się do tego, 
że dzisiaj można spotkać Braci Mniejszych 
w Rosji, czy Kazachstanie. W roku 1989 
na zaproszenie kapłanów i katechetów 
byłego Związku Radzieckiego przyjechali 
Franciszkanie. Od 1991 r. Bracia byli zachę-
cani do pracy w ewangelizowaniu na tym, 
trzeba zaznaczyć, niełatwym terenie. Fran-
ciszkanie m.in. próbowali i nadal próbują 
dialogu poprzez spotkania z mnichami 
rosyjskimi. Prowadzone są rozważania na 
temat podobieństw duchowości francisz-
kańskiej i prawosławnej. W 1994 r. Generał 
Zakonu Braci Mniejszych określił podsta-
wowe zasady działalności Franciszkanów 
we Wspólnocie Niepodległych Państw. 
Wskazał, jak bardzo jest ważna i symbo-
liczna dla całego projektu ,,Fundacja Rosja 
-Kazachstan” data 1997 r. Wtedy to została 
prawnie ustanowiona Fundacja św. Fran-
ciszka w Rosji i Kazachstanie. Bracia Mniejsi 
aktualnie są obecni w trzech wspólnotach 
w Rosji (Sankt Petersburg, Nowosybirsk, 
Ussuryjsk) i w dwóch wspólnotach w Ka-
zachstanie (Ałma Ata i Tałdykorgan).
 Jeszcze raz należy podkreślić, że 
cała działalność Braci Mniejszych w ra-
mach fundacji jest całkowicie zależna od 
Ojca Generała. A skoro fundacja, to musi 
mieć również swojego prezesa. Jest nim 
Polak o. Eliot Marecki OFM. Jego zdaniem, 
główne cele obecności Franciszkanów 
w Rosji i Kazachstanie to: wzrost ducha 
braterstwa między wszystkimi braćmi, 
duszpasterska troska o powołania (o 
czym już wcześniej była mowa), w duchu 
franciszkańskiej prostoty i miłości, oraz 
braterska i pełna szacunku współpraca 
z duchownymi Kościołów lokalnych, po-
szczególnymi wspólnotami zakonnymi. 
Ponadto jednym z ważniejszych celów 

jest podejmowanie przez Braci na tym 
terenie różnych form współpracy, dialogu 
między religiami z naciskiem na ubogich 
i na mniejszości religijne i etniczne. Bra-
cia otaczają duchową opieką zwłaszcza 
katolickie wspólnoty obrządku łacińskie-
go. W Rosji i Kazachstanie żyją również 
Polacy lub ich potomkowie, a jeszcze w 
większym stopniu ludzie, którzy czasem 
słabo znają język polski, ale mają polskie 
korzenie i z tego są bardzo dumni.
Na dzień dzisiejszy cała ,,Fundacja Ro-
sja-Kazachstan” liczy 21 braci. Piękno 
i bogactwo tej niewielkiej grupy Braci 
Mniejszych polega na tym, że jest ona 
międzynarodowa. Dla przykładu: pięciu 
Włochów, pięciu Polaków, czterech Kore-
ańczyków i dwóch Rosjan.
 W formie pewnego podsumowa-
nia, przytaczam relacje niektórych braci, 
którzy mogą dużo więcej powiedzieć niż 
sam artykuł, jako ich osobiste doświad-
czenie pracy misyjnej w Rosji, czy Ka-
zachstanie. Jeden z braci, pracujący na 
Syberii tak wyraził swoje doświadczenie: 
,,Dziękuję Panu Bogu za to, że miałem 
możność otrzymać tak wiele przez kon-
takt z ludźmi starszymi zesłanymi na Sy-
berię w czasach Stalina”. Punktem wyjścia 
tego doświadczenia, według słów jeszcze 
innego z braci, jest kochać i odczuwać 
ziemię rosyjską z całą jej odmiennością i 
z jej ludzkim bogactwem. To samo można 
odnieść do Kazachstanu.
 Dziękuję za poświęcony czas i życzę 
Wszystkim wiele pokoju i dobra!

Z braterskim pozdrowieniem
br. Kanizy Kąkol ofm

Zainteresowanych tą tematyką odsyłamy 
na niżej podane strony internetowe:
http://www.franciszkanie.net/
http://misje-ofm.pl/
http://www.misyjnedrogi.pl/
http://www.zakonfranciszkanow.pl/
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Fundacja Franciszkanów
w Panewnikach
nr konta Fundacji
69 1020 2313 0000 3202 0472 6719

Celem Fundacji jest:

a) krzewienie zasad ekumenizmu, dialogu międzyreligijnego i patriotyzmu, 
a także troska o zachowanie i ochronę kultury i dziedzictwa narodowego, 
polegające w szczególności na wzbogacaniu współczesnej myśli i metod 
w zakresie opieki i pomocy społecznej, kultury i sztuki, nauki, ekologii, 
oświaty i wychowania;

b) realizacja inwestycji kościelnych i sakralnych w tym troska o zabytki;
c) działalność charytatywno-opiekuńcza;
d) aktywność w zakresie świadczenia pomocy humanitarnej szczególnie  

w krajach gdzie posługują misjonarze z prowincji Wniebowzięcia NMP  
w Katowicach;

e) działalność edukacyjno-wychowawcza;
f ) wolontariat.

Franciszkanie dziękują 
za każdą ofiarę

Muzea Misyjne
w Katowicach

1. Muzeum Misyjne Zakonu Braci Mniejszych, Prowincji Wniebowzięcia NMP. 
w Polsce, przy klasztorze/parafii pw. Św. Ludwika IX króla i Wniebowzięcia NMP. 
w Katowicach, ul. Panewnicka 76, 40-760 Katowice-Panewniki.

 KONTAKT: o. Dymitr Żeglin, Koło Misyjne przy WSD OFM 
   lub Biuro Misyjne.
 Tel. 32/52 68 70 wewn. 410, 411 (Biuro Misyjne).
 E-mail: biuromisyjne@interia.pl

2. Muzeum Misyjne Archidiecezji Katowickiej przy Parafii św. Michała Archanioła 
w Katowicach, ul. Gawronów 20, 40-527 Katowice. 

 KONTAKT: proboszcz: Ks. Prał. dr Marek Spyra,
 Tel. 32/205 40 61 // 48 502 150 394.
 E-mail: parafia@michal.wiara.org.pl

3. Muzeum Misyjne im. Kardynała Augusta Hlonda przy parafii pw. Matki Bo-
skiej Bolesnej w Mysłowicach-Brzęczkowicach (Mieści się w Oratorium św. Woj-
ciecha), ul. Gen. Ziętka 25, 41-412 Mysłowice-Brzęczkowice.

 Muzeum czynne jest od poniedziałku do piątku 
 od 16.00 do 18.00.
 KONTAKT: Tel. 32/222 65 15.
 E-mail: brzeczkowice@katowice.opoka.org.pl

4. Muzeum Misyjne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Po-
czętej (śląskich) przy Domu Prowincjalnym w Katowicach, 

 ul. Panewnicka 63, 40-760 Katowice-Panewniki.
 KONTAKT tel.: 32/252 54 93 // fax: 32/252 18 39.
 E-mail: panewniki@sluzebniczki.pl


