
Dziękujemy za Akcję św. Krzysztof 2020 - t  gr za 1 k 
w 2O. roku działalności MX¥A Polska

L.dz.23 l/W/20
Ksiądz Proboszcz
Parafia Św. Antoniego Padewskiego
Smażyno 4 
84-217 SMAŻYNO 
Archidiecezja Gdańska

Czcigodny Księże Proboszczu!

Składam serdeczne podziękowanie za ofiary na środki transportu dla misjonarzy 
w wysokości 1 390,00 zł (jeden tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt złotych, zero groszy) w
ramach Akcji św. Krzysztof -  1 grosz za 1 kilometr w czasie XXI Ogólnopolskiego Tygodnia 
św. Krzysztofa.

Pragnę wyrazić uznanie dla wielkodusznej pomocy i solidarności z misjonarzami 
w tym trudnym i niepewnym czasie pandemii. Dzięki przekazanym ofiarom, będziemy mogli 
zrealizować najbardziej palące prośby od misjonarzy i misjonarek, którzy zwrócili się do 
MIVA o pomoc. Ich posługa w dużej mierze jest zależna od sprawnych środków lokomocji. 
Poprzez nasze ofiary i modlitwę uczestniczymy w ich misyjnym trudzie. Misjonarska 
wdzięczność to nie tylko listy i podziękowania, które umieszczamy skrupulatnie w Wielkiej 
Księdze Wdzięczności MIVA Polska, którą przechowujemy w naszej siedzibie, ale także Msze 
św. i modlitwy w intencji Ofiarodawców i Dobrodziejów MIVA odprawiane przez 
misjonarzy w każdą pierwszą sobotę miesiąca.

Dziękuję wszystkim, zarówno osobom duchownym jak i świeckim, za wszelkie 
przejawy zaangażowania na rzecz misji i współpracę z MIVA Polska, która pod Patronatem 
Komisji Episkopatu Polski ds. Misji wspiera misjonarzy w imieniu Kościoła w Polsce.

Niech dobry Bóg błogosławi, a św. Krzysztof niech pomaga wszystkim kierowcom 
i podróżującym szczęśliwie docierać do celu każdej podróży.

Z serdecznym pozdrowieniem oraz modlitewną wdzięcznością

ks. Jerzy Kraśnicki
dyrektor MIVA Polska
z-ca Krajowego Duszpasterza Kierowców

Warszawa, dn. 1 października 2020 r.
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DYPLOM WDZIĘCINOŚGI
za udział w Akcji Św. Krzysztof - 1  g r z a ł  km 

i pomoc w zakupie środków transportu 
dla polskich misjonarzy 

otrzymuje

Parafia
Św. Antoniego Padewskiego 
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Ks. Jerzy Kraśnicki
Dyrektor MIVA Polska

Bóg zapłać 
za wsparcie!

Warszawa, dn.01.10.2020r.

Bp. Jerzy Mazur SVD
Przewodniczący

Komisji Episkopatu Polski ds. misji
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