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40 594 zł
„Adopcja Serc” KDF

30 216 zł
„Adopcja Serc” dzieci 
z plemienia Higaonon

32 910 zł
Przychodnia zdrowia w Kongu

16 150 zł
Seminarium

w Cagayan de Oro

15 080 zł
Dożywianie dzieci

w Montevideo

22 295 zł
Dożywianie i edukacja dzieci

w Opol

25 943 zł
Budowa kościoła

w Dansolihon4 532 zł
Zagraniczny

wolontariat misyjny

190 159 zł
Studnie

w Czadzie

24 040 zł
Intencje mszalne

dla misjonarzy

108 670 zł
Dom dla misji
w Olsztynie

39 140 zł
„Ślub na Filipinach”

26 795 zł
Inne projekty misyjne

Sekretariatu 6 400 zł
Leki i leczenie misjonarzy

w Polsce

w roku 
2017

przekazano
na projekty misyjne
582 925 zł



Zastępca Sekretarza Misji Zagranicznych 
Księży Sercanów w Polsce

Drodzy Przyjaciele misji !

Co roku z wielką przyjemnością zasiadam do pisania 

listu do Państwa. Jest to przede wszystkim okazja do 

spojrzenia w stronę nieba i podziękowania Panu Bogu 

za bardzo wiele dobrych rzeczy, które wydarzyły się 

w pracy naszego Sekretariatu Misji Zagranicznych, co 

też miało przełożenie na bardzo konkretną pomoc 

misjonarzom. Mam świadomość, że od razu po oddaniu 

chwały Bogu, wielkie słowa uznania należą się Państwu – 

misyjnym Darczyńcom.

Podsumowując miniony czas na uwagę zasługuje 

z pewnością nasze najmłodsze „dziecko” czyli projekt 

„Zbieramto w parafii”, który przeżywał w 2017 

roku swoje pierwsze urodziny. Wydaje się to wręcz 

nieprawdopodobne, ale dzięki okresowym zbiórkom 

„śmieci” przy parafiach, czyli głównie: makulatury, 

elektrośmieci, złomu stalowego udało się wybudować aż 

6 studni w Czadzie!

Mały jubileusz obchodzi w 2018 r. też samo 

Zbieramto. pl. Już od pięciu lat zbieramy – przetwarzamy 

– pomagamy. Okazuje się, że „pomoc bez pieniędzy” 

może być bardzo skuteczna, 

bo nasz pomocowy licznik, 

w przeliczeniu na złotówki, 

zaczyna zbliżać się do 

miliona złotych.

A analizując pomoc 

przekazaną przez Was dla misji 

na pierwszym miejscu wypada wymienić 

budowy studni w Czadzie, które zechciało wesprzeć 

najwięcej osób. Ciągle otrzymujemy od misjonarzy 

zapytania o możliwość sfinansowania kolejnych 

odwiertów. Cieszymy się bardzo również rozwojem 

projektu „Adopcji Serc” czyli wsparciu w zdobyciu 

wykształcenia dla dzieci z ubogich, filipińskich rodzin. 

Za wszystko dziękuję i zapewniam, że codziennie 

modlimy się w Sekretariacie Misji w intencjach, które 

Państwo nam przekazujecie i tych, które nosicie w sercu. 
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Adopcja Serc 
podopiecznych 
Sercańskiego Domu 
dla Dziewcząt (KDF) 
w Cagayan de Oro 
na Filipinach
Wielu ludzi nie potrafi sobie poradzić ze zranieniami 
psychicznymi. A co w przypadku naruszenia nietykalności 
cielesnej? Z traumą molestowania seksualnego muszą 
radzić sobie podopieczne Sercańskiego Domu dla 
Dziewcząt. Na szczęście w swoim dramacie nie zostały same. 
Po wyroku sądowym przebywają w bezpiecznym miejscu, 
jakim jest palcówka prowadzona przez księży sercanów. 
Wiele osób z Polski wspiera dziewczęta poprzez „Adopcję 
Serc”.

Jak „adoptować” podopieczną Domu?
Zadeklarować na przynajmniej rok wpłatę w wysokości 
min. 30 zł miesięcznie. Rodzic adopcyjny otrzymuje  
pod opiekę konkretną dziewczynkę. Adopcja ma 
charakter zbiorowy – miesięczny koszt utrzymania 
dziecka w Domu to 1200 zł.

40 594 zł darczyńcy
indywidualni

pr
oj

ek
ty
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Adopcja Serc dzieci 
z plemienia Higaonon 
na Filipinach
Plemię Higaonon zamieszkuje górzyste tereny parafii Jezusa 
Nazareńskiego w Dansolihon. Źródłem utrzymania rodzin 
jest praca w rolnictwie. W przypadku, kiedy rodziców nie 
stać na pokrycie kosztów związanych z wysłaniem dziecka 
do szkoły (posiłek, mundurek, podręczniki), zostaje ono 
w domu i pomaga w pracach polowych. I choć istnieje 
na Filipinach obowiązek szkolny, w praktyce on nie 
funkcjonuje. „Adopcja” małego Filipińczyka to dla wielu 
dzieci jedyna szansa na zdobycie wykształcenia.

Jak „adoptować” Higaonona? 
Zadeklarować na min. rok wpłatę 60 zł miesięcznie. 
Rodzic adopcyjny otrzymuje pod opiekę konkretne 
dziecko oraz wiadomości o nim.

= +14 200 zł 16 016 zł30 216 zł
darczyńcy

indywidualni
elektrośmieci
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Wspieramy przyszłych 
kapłanów z Seminarium 
w Cagayan de Oro 
na Filipinach
Wykształcenie na Filipinach to prawdziwy skarb. Aby 
mieć szanse je zdobyć, potrzebna jest duża inwestycja 
finansowa, gdyż każda szkoła poza podstawową jest 
płatna. W przypadku sercańskich kleryków na Filipinach 
roczny koszt uczestnictwa w zajęciach na Uniwersytecie 
św. Franciszka Ksawerego w Cagayan de Oro to 1200 
dolarów amerykańskich. Wydatek ten powinni ponieść 
rodzice seminarzysty. W momencie, kiedy ich na to nie stać 
poszukiwani są Darczyńcy, aby na przeszkodzie do realizacji 
powołania kapłańskiego i zakonnego nie stanęły pieniądze.

16 150 zł darczyńcy
indywidualni
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Budowa kościoła 
w Dansolihon na Filipinach
Świątynia, miejsce modlitwy i kultu Pana Boga, to dla każdej 
wspólnoty parafialnej najważniejszy budynek. Najczęściej 
z powodu rozmiarów takiej budowli i potrzebnych na nią 
pieniędzy budowa kościoła trwa wiele lat. Na Filipinach 
nie może ona trwać zbyt długo z powodów przyrodniczo-
pogodowych. Desek do szalunków można użyć tylko raz, 
bo szybko po rozebraniu stają się „przysmakiem” korników. 
Natomiast z położeniem dachu koniecznie trzeba zdążyć 
przed porą deszczową, aby ulewne deszcze nie naruszyły 
murów. Miejscowi ludzie, choć są bardzo ofiarni, nie są 
w stanie sami ukończyć budowy Bożego domu.

25 943 zł darczyńcy
indywidualni
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„Ślub na Filipinach”
Wydawać by się mogło, że ślub kościelny w kraju, gdzie 
80% społeczeństwa to katolicy jest dla wierzących 
oczywistością. Tymczasem jest inaczej... Wielu nie zawiera 
sakramentalnego związku z powodu biedy. Nie stać ich 
przede wszystkim na opłacenie formalności związanych ze 
ślubem cywilnym. Zdarza się nawet, że problemy materialne 
nie pozwalają dotrzeć na katechezę przedślubną osobom, 
które mieszkają daleko od kościoła parafialnego. Misjonarze 
w takich sytuacjach organizują „masowe śluby” nawet dla 
kilkudziesięciu par. Nie pobiera się wtedy od nich żadnych 
opłat za ceremonię kościelną.

39 140 zł darczyńcy
indywidualni

180 zł
koszt ślubu 
jednej pary 

pr
oj

ek
ty
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Dożywianie i edukacja dzieci 
z Opol na Filipinach
Wielu Filipińczyków z różnych powodów nie ma szans na 
zdobycie finansowanego przez państwo podstawowego 
wykształcenia. Niektóre dzieci nie mają możliwości 
uczęszczania do szkoły, bo jej po prostu nie ma. 
W przedszkolu w Wiosce Matki Bożej Miłosierdzia każde 
dziecko może uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych. Nie 
wszyscy rodzice chcą jednak posyłać dzieci na naukę, bo 
wstydzą się, że nie mają w co je ubrać czy dać im coś do 
zjedzenia. Dzięki Waszej pomocy dzieci z najbiedniejszych 
rodzin w Wiosce otrzymują bezcenny prezent, jakim jest 
edukacja.=

+8 045 zł 14 250 zł

22 295 zł

darczyńcy
indywidualni
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Budowa studni w Batchoro 
w Czadzie
Napić się czystej wody to marzenie wielu mieszkańców 
pustynnego Czadu. W przypadku, kiedy nie mają dostępu 
do studni, wodę potrzebną do każdej życiowej czynności 
czerpią z małych, ręcznie wykopanych dołów. Doły te 
napełniają się w porze deszczowej. Woda ta zawiera jednak 
wszystko to, co deszczówka zabiera ze sobą. A należy tu 
dodać, że mieszkańcy parafii prowadzonej przez ks. Mariana 
Wentę SCJ nie mają toalet, nie ma tam także kanalizacji. 
Na szczęście w Polsce znajduje się wiele wrażliwych 
osób chcących pomóc w takiej biedzie. W 2017 roku 
sfinansowaliście budowę aż 18 studni!=

+ +40 100 zł 91 020 zł 59 039 zł

190 159 zł

darczyńcy
indywidualni

srebrne i złote 
krzyżyki sercańskie
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Budowa przychodni zdrowia 
w Butembo w Kongu
„Niewielka przychodnia zdrowia pomogłaby bardzo naszym 
parafianom mającym trudny dostęp do opieki zdrowotnej. 
Umiera tu wiele kobiet w ciąży oraz małych dzieci. 
Ludzie mają przeciętnie dochód w wysokości 40 dolarów 
miesięcznie, uzyskiwany z uprawy ziemi: manioku, fasoli 
oraz hodowli małej trzody: kóz czy kur. Miejscowi podjęli 
się zrobienia cegły potrzebnej do budowy, ale na tym ich 
dobra wola i możliwości się kończą” – tak napisał do nas 
w listopadzie 2013 roku z Butembo ks. Paweł Sowik SCJ. 
Dziękujemy Panu Bogu i setkom Darczyńców, że udało 
się ukończyć budowę tak bardzo potrzebnej placówki 
medycznej!

32 910 zł

197 955 zł

darczyńcy
indywidualni

łączny koszt budowy

raport 
2017

projekty

projekt 
zakończony



15 080 zł

93 090 zł

darczyńcy
indywidualni

łączne wsparcie przez 4 lata

Dożywianie dzieci 
w Montevideo w Urugwaju
Przez 4 lata funkcjonowania projektu dożywiania dzieci 
w Montevideo przekazaliście na ten cel aż 93 030 zł, co 
przełożyło się na 10 343 podwieczorki – merenderos. 
Wiemy jednak dobrze, że nie liczby są tu najważniejsze, 
ale to, że dzieci z ubogich rodzin mogły zjeść często jedyny 
pełnowartościowy posiłek w ciągu dnia. Natomiast każde 
spotkanie z dziećmi w świetlicy było okazją dla misjonarzy 
do poprowadzenia katechezy i wspólnej modlitwy. 
Sercańscy misjonarze z Polski, którzy opuścili Urugwaj, 
przekazali prowadzenie tego pięknego dzieła sercanom 
z Włoch.

projekt 
zakończony

raport 
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Dom dla misji w Olsztynie
Posiadanie domu to jedna z najważniejszych potrzeb 
człowieka. I choć w przypadku życia zakonnego nie można 
mówić o żadnej prywatnej własności, to jest nam potrzebna 
przestrzeń, gdzie będziemy mogli poświęcać się pracy 
w Polsce na rzecz naszych misjonarzy zagranicznych. 
W Olsztynie remont idzie pełną parą. Po jego zakończeniu 
Dom ma spełniać 3 zasadnicze funkcje: gościnną – być 
domem dla misjonarzy przyjeżdżających na leczenie 
i wypoczynek do Polski; biurową – Sekretariat Misji będzie 
miał tam biura „z prawdziwego zdarzenia”; zakonną – 
zostanie powołana do życia wspólnota księży sercanów.

108 670 zł darczyńcy
indywidualni
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Leki i leczenie misjonarzy 
w Polsce
Misje zapewne kojarzą się nam głównie z sakramentalną 
posługą księży oraz dziełami socjalnymi przez nich 
prowadzonymi. To jednak niepełny obraz tego wszystkiego, 
co do misji jest potrzebne. Wyjazdy misjonarzy możliwe 
są dzięki szerokiemu „zapleczu misyjnemu”, jaki stanowi 
np. Sekretariat Misji Zagranicznych Księży Sercanów. Aby 
misjonarz mógł bez większych przeszkód pracować w Afryce 
czy Azji, potrzebuje on wizyt u lekarzy w czasie wypoczynku 
w Polsce. Nie ma wtedy czasu na czekanie w kolejkach „na 
NFZ” i trzeba sfinansować prywatną wizytę u dentysty czy 
okulisty.

6 400 zł darczyńcy
indywidualni
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Zagraniczny wolontariat 
misyjny Missio Cordis 
i projekt „Studia od Serca”
Wyjazd na wolontariat misyjny to marzenie wielu młodych. 
Do tego zmienia się też sytuacja w Kościele i coraz częściej 
zaczyna brakować kapłanów i sióstr zakonnych. W takiej 
sytuacji wsparcie świeckich staje się niezbędne. Dotarcie 
na miejsce misji bywa jednak bardzo kosztowne, jest 
to wydatek przekraczający możliwości budżetowe np. 
studenta. Nasi wolontariusze w zeszłym roku pracowali 
na Filipinach i w Naddniestrzu (Mołdawii). Owocem ich 
posługi na wschodzie Europy jest utworzenie funduszu 
stypendialnego „Studia od Serca” dla młodzieży, która bez 
tego nie miałaby szans podjęcia studiów ze względu na 
konieczność wyjazdu do większego miasta.

4 532 zł darczyńcy
indywidualni
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5lat

otrzymaliśmy 
od Was:

za zbudowaliśMy816 700 zł 24  
studnie

20 domów 
oraz przedszkole

w Czadzie dla ofiar tajfunu 
na Filipinach

2,5 kg
złota

235 kg
srebra

55 ton
elektrośmieci 

244 ton
makulatury
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zbiórki elektrośmieci
Zbieramy „dla misji i środowiska” elektrośmieci małe i duże. 
Do tych małych zaliczamy: telefony komórkowe, baterie, 
płyty CD. Zbierają z nami szkoły, przedszkola, uczelnie, firmy, 
urzędy. Zbieramto dostarcza potrzebne materiały do zbiórki: 
pojemniki oraz plakaty. Duże elektrośmieci, takie jak np. 
komputery, telewizory czy pralki można przekazywać jako 
wsparcie dla misji tylko podczas akcji „Zbieramto w parafii” 
lub dostarczyć do naszego lubelskiego biura.=

+ +32 tony 11 ton 243 kg

16 016 zł

„dużych” 
elektrośmieci

baterii telefonów 
komórkowych

Za pośrednictwem poczty uzasadnione jest 
przesyłanie do nas jedynie telefonów komórkowych. 
W przypadku innych elektrośmieci koszty poniesione 
za paczkę przewyższą jej zawartość.

łączna wartość elektrośmieci
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Dobre monety
O co chodzi w idei „dobrych monet”? Kiedy wracamy 
z wakacji czy pielgrzymki i w kieszeni zostaje nam np. 
1,54 euro, to zastanawiamy się, co z tym zrobić? Kantory 
najczęściej nie proponują wymiany monet. Nie wiadomo 
również, kiedy odbędziemy kolejną podróż zagraniczną 
i będziemy mieli okazję je wydać. Akcja „dobre monety” to 
zatem odpowiedź na ten „problem”, czyli zbiórka pieniędzy 
z całego świata. Nie jest istotne czy ofiarowane nam 
pieniądze są aktualnie używane czy wyszły już z użycia. 
Każdą monetę i banknot zamienimy w pomoc!

14 250 zł
łączna wartość „dobrych monet”

213 

920 

763 514 

6726 654 35 240 

59 kg 331 kg 

marek
niemieckich

kun 
chorwackich

euro koron 
duńskich

koron 
czeskich

franków 
szwajcarskich

forint 
węgierskich

monet 
PRL

polskich 
„groszówek”
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„Dobre monety” to:

a) Pieniądze z całego świata 
pozostałe w portfelu po podróży, wycieczce czy pielgrzymce;

b) Pieniądze z krajów, gdzie obecnie płaci się w euro, 
czyli np. marki niemieckie, lity litewskie czy korony słowackie;

c) Polskie monety i banknoty z okresu PRL;

d) Pieniądze zniszczone, 
np. poprzez wypranie;

e) Monety kolekcjonerskie, 
np. srebrne czy 2 zł nordic gold;

f) Polskie grosze 
(1,2,5,10,20,50).
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Zbieramto w szkole 
i w parafii
Szczególnie ważnymi partnerami w zbiórce surowców 
wtórnych są dla nas szkoły i przedszkola oraz parafie. Dla 
placówek edukacyjnych powstał portal zbieramtowszkole. pl, 
którego mottem jest „zbieraj – pomagaj – odbieraj 
nagrody”. Beneficjentów zbierania jest przynajmniej trzech: 
środowisko naturalne, misjonarze i ich podopieczni oraz 
społeczność szkolna. Każdej darowiźnie przyporządkowane 
są punkty, które można wymienić na nagrody. „Zbieramto 
w parafii” to najczęściej weekendowe akcje zbiórek 
makulatury, elektrośmieci i złomu stalowego. ZapraszaMY 
do współpracy kolejne szkoły, przedszkola, uczelnie 
i parafie!=

+ +163 tony 6 ton 1,5 tony

59 039 zł

makulatury złomu 
stalowego

komputerów

łączna wartość
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Jak możesz pomóc 
misjom?

pomódl się
za misje i misjonarzy

ofiaruj 
pieniądze 

na jeden z projektów 
misyjnych prześlij

starą biżuterię, monety, 
telefon komórkowy

do naszego biura

w szkole czy 
przedszkolu 

pomóż zainicjować projekt 
„zbieramto w szkole” 

kup
krzyżyk sercański

www.sklepzmisją.pl kup
kawę lub herbatę

www.sklepzsercem.pl
intencje 
mszalne

zamów u misjonarza
kontakt@misjesercanow.pl
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zbiórka srebrnej i złotej 
biżuterii
Każdy rozerwany łańcuszek, pęknięty pierścionek czy 
pojedynczy kolczyk, które do nas trafiają są „na wagę 
zdrowia i życia”. Skarby te przekazywane są do jubilera 
i dzięki poddaniu ich odpowiednim procesom otrzymują 
kształt krzyżyka sercańskiego. Natomiast krzyżyki to cegiełki 
na budowę studni w pustynnym i biednym Czadzie.

Zastanawiasz się czy przedmiot, który chcesz 
podarować jest ze srebra lub złota? Nie przejmuj się 
tym! Przyjmujemy wszystko, a jubiler dokonuje selekcji. 
Zachęcamy do przesyłania listem poleconym 
zniszczonej biżuterii do naszego biura w Lublinie.

+46,017 kg 0,911 kg
złomu srebra złomu złota 
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krzyżyk sercański
Równoramienny krzyżyk z pustym sercem szybko zdobył 
uznanie i stał się znakiem rozpoznawczym rodziny 
sercańskiej na całym świecie. Ukazuje on miłość Jezusa, 
umierającego na krzyżu, do człowieka. Puste serce jest 
wyzwaniem dla nas, aby na tę miłość odpowiadać życiem 
pełnym dobra. W Polsce dodaliśmy krzyżykowi jeszcze 
jedno znaczenie – jest on wyrazem solidarności z biednymi 
i wsparcia misjonarzy w ich pracy ewangelizacyjnej. 

Gdzie mogę go kupić?
Kiermasz krzyżyka prowadzony jest podczas zbiórek 
srebra i złota w parafiach. Można go również kupić 
w sklepie internetowym: www.sklepzmisją.pl 
oraz w lubelskim biurze Sekretariatu

91 020 zł
łączny dochód ze sprzedaży 

krzyżyków 
2309 

sprzedanych
krzyżyków 
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Wakacje z misjami i językami
Z pewnością każdy rodzic, który chce wysłać swoje dziecko 
na zorganizowany wypoczynek szuka takiego miejsca 
i takich osób, które zapewnią kolonistom zarówno dobry 
odpoczynek, jak i bezpieczną zabawę oraz atrakcyjne 
zajęcia. Z całą odpowiedzialnością możemy powiedzieć, że 
zapraszamy do nas właśnie na taką kolonię. Program dnia 
wypełniony jest modlitwą, katechezą misyjną, nauką języka 
obcego, wycieczkami, zabawami.

Szczególnie zapraszamy kolędników misyjnych i uczniów 
ze szkół, które zdobędą tytuł „Szkoły z misją”. 
Za zaangażowanie na rzecz misji dzieci zostaną 
nagrodzone zniżką w opłacie za kolonię.
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Nowe Kawkowo k. Olsztyna 
Dom rekolekcyjny Zacheusz 
29 lipca – 4 sierpnia 2018 r.

dzieci po 4, 5, 6, 7 klasie szkoły podstawowej

Koszyce Małe k. Tarnowa 
Dom rekolekcyjny księży sercanów 
19-25 sierpnia 2018 r. 

dzieci po 3, 4, 5, 6 klasie szkoły podstawowej

Koszyce Małe k. Tarnowa 
Dom rekolekcyjny księży sercanów 
26 sierpnia – 1 września 2018 r.

dzieci po 4, 5, 6, 7 klasie szkoły podstawowej

Zgłoszenia: kontakt@misjesercanow.pl

Świetna cena
Koszt 580 zł. Kolędnicy misyjni i uczniowie ze szkół, które 
zdobędą w roku szkolnym 2017/18 certyfikat „Szkoły 
z misją” oraz ich rodzeństwo otrzymują zniżkę 60 zł. 
„Promocje” nie łączą się :)
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Misyjna kawa
Kawa „Paray-le-Monial” jest mieszanką ręcznie palonych 
ziaren: brazylijskich, indyjskich oraz ziaren z Kolumbii. 
Mieszanka kaw zachwyca czekoladowym aromatem oraz 
zapachem suszonych pestkowców. Doskonale komponuje 
się z mlekiem.

Kupując kawę i herbatę w sklepzsercem.pl wspierasz 
budowę studni w Czadzie.

PROMIEŃ Mariówka
Polecamy miejsce rehabilitacji dla duszy i ciała. Jedyne takie 
sanatorium na Mazowszu prowadzone przez Zgromadzenie 
Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej.

www.promien.mariowka.net
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Na podstawie art. 55 ust. 7 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej ofiarodawca, rozliczając się z Urzędem 
Skarbowym za 2017 r., może odliczyć darowizny od dochodu. Odliczenie od dochodu przysługuje w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż 
w kwocie stanowiącej 6 % dochodu podatnika.

pomagasz? odlicz to od podatku!

sponsorzy

partnerzy techniczni
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ul. Radzyńska 3a, 20-850 Lublin    |    ul. Łowicka 46, 02-531 Warszawa

tel. +48 537 411 405 
kontakt@misjesercanow.pl

www.misjesercanow.pl

www.zbieramto.pl   |   www.zbieramtowszkole.pl  |   www.sklepzmisją.pl   |   www.dobremonety.pl

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 
Nr rachunku PLN: 79 1600 1462 1847 3641 5000 0008

Niniejszy raport jest dokumentem wewnętrznym Sekretariatu Misji Zagranicznych Księży Sercanów dedykowanym Darczyńcom i nie ma charakteru księgowego.

Nr rachunku $: PL 52 1600 1462 1847 3641 5000 0009   
BIC: PPAB PLPK

Nr rachunku EURO: PL 41 1600 1462 1847 3641 5000 0013  
BIC: PPAB PLPK


