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Drodzy Darczyńcy Misyjni!
Co roku, od kiedy mogę pracować dla misji i zasiadam
do robienia podsumowań i statystyk, „chwytam się
za głowę” patrząc na ogrom dobra, który udaje się
nam wspólnie realizować. W „Raporcie” koncentrujemy
się na pokazaniu, w jaki sposób pieniądze naszych
Darczyńców zmieniają świat, czyniąc go piękniejszym
i bardziej sprawiedliwym.
Nie zapominajmy jednak, że naszą podstawową
misją jest głoszenie Ewangelii. Zadanie to realizują
przede wszystkim misjonarze przebywający tysiące
kilometrów poza granicami ojczyzny. Jestem jednak
przekonany, że nasze działania w Polsce, na zapleczu
misji, również są „opowieścią” o Jezusie Chrystusie,
naszym Zbawicielu. Mówimy i świadczymy o Nim
poprzez uczestnictwo w dziełach miłosierdzia, które
realizowane są przez misjonarzy.
Bóg zapłać za Wasze czynne uczestnictwo w działaniach
Sercańskiej Rodziny Misyjnej w 2021 roku!
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Zastępca Sekretarza Misji Zagranicznych
Księży Sercanów w Polsce

Studia od Serca
– stypendia
dla młodzieży

211 411 zł
Adopcja Serc

889 212 zł
Budowa studni

Czad

Pomoc dla dziewcząt
zagrożonych
prostytucją

194 389 zł

Budowa i wyposażenie
przychodni

Albania
Filipiny

Budowa domu
misyjnego

46 807 zł

Leki dla przychodni
zdrowia

74 059 zł

Dożywianie i edukacja
dzieci

54 720 zł

368 136 zł

100 378 zł

288 046 zł

Naprawa dachu szkoły

Kształcenie kleryków

64 387 zł
Środki transportu
dla misjonarzy

Łączna kwota przekazanej
pomocy dla misji w 2021 roku

Intencje mszalne dla
misjonarzy

Boliwia

Ukraina

74 194 zł

Tanzania

Czad

Budowa studni

171 426 zł

Filipiny

384 544 zł

Filipiny

Budowa centrum
charytatywnego
i kościoła

Czad

Ukraina
Tanzania
Naddniestrze

100 000 zł

300 000 zł

Adopcja Nadziei

255 307 zł

Inne projekty misyjne

3 577 016 zł

Pomoc dla dziewcząt
zagrożonych prostytucją
[Tanzania]
Za sprawą ojca Tomasza Podrazika i siostry Cecylii Bachalskiej
poznaliśmy historie młodych kobiet z biednej dzielnicy
w Dar es Salaam, które zmuszone są sprzedawać swoje ciało
na ulicy. Aby dać im szansę na zmianę sytuacji życiowej,
na misji ojców białych w stolicy Tanzanii powstało Centrum
Salome oferujące kursy zawodowe, językowe i zawodowe.
To projekt, którego realizacji podjęła się Fundacja Misja
Tandale ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych
w ramach grantu „Polska Pomoc”. Zabrakło jednak
funduszy na wyposażenie szkoły, dlatego potrzebne
było dodatkowe wsparcie. Dzięki Waszej pomocy udało
się wyposażyć szkołę krawiecką w maszyny do szycia,
stoły krawieckie, a inne sale w meble i komputery. Każda
absolwentka dostaje także maszynę do szycia, aby po
skończeniu szkoły mogła zarabiać na swoje utrzymanie
zamiast wracać na ulicę. Dziękujemy za Wasz
ogromny odzew!

CZONY

PROJEKT ZAKOŃ
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w roku 2021 przekazaliśmy

171 426 zł
W sumie w 2020 i 2021 roku
przekazaliśmy 211 426 zł
źródła
finansowania

Indywidualni
Darczyńcy

Naprawa dachu szkoły
[Czad]
Pod koniec czerwca 2021 roku gwałtowna
wichura zerwała dach z dwóch budynków szkoły
podstawowej w Bologo w Czadzie (w jej budowę
zaangażowany był m.in. ksiądz Jakub
Szałek). Zniszczeniu uległo także część ścian
i wyposażenie klas. Od miejscowego biskupa
diecezji Lai dostaliśmy prośbę o pomoc
w naprawie szkód. Dzięki szybkiej reakcji
Darczyńców udało się zdążyć z naprawą
dachu jeszcze przed rozpoczęciem roku
szkolnego w Czadzie i dzieci mogły wrócić
do nauki. To Wasza zasługa!

w roku 2021 przekazaliśmy

54 720 zł
źródła
finansowania

Indywidualni
Darczyńcy

PROJEKT ZA

KOŃCZONY
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Budowa domu
misyjnego [Ukraina]
Kościół św. Antoniego w Miropolu na Ukrainie
zawdzięcza swoje istnienie determinacji parafian
i ich wierze, która przetrwała zakaz kultu w okresie
komunizmu. Od 2019 roku proboszczem jest tutaj
ks. Edward Kozhukivskyy – sercanin polskiego
pochodzenia, który poprosił o pomoc w budowie
domu parafialnego. Zebraliśmy całą potrzebną
kwotę na budowę i wykończenie domu misyjnego.
Aktualny etap budowy to stan surowy zamknięty.
Prace wykończeniowe wewnątrz wykonywane
są w okresie zimowym, a prace
zewnętrzne planowane
są na wiosnę.

w roku 2021 przekazaliśmy

300 000 zł
źródła
finansowania

Indywidualni
Darczyńcy
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Y

PROJEKT ZAKOŃCZON

Budowa i wyposażenie
przychodni [Czad]
Ośrodek zdrowia im. Świętej Elżbiety w Baikoro,
który prowadzą siostry franciszkanki działa
24 godziny na dobę. Objawy malarii, infekcje,
choroby skóry i urazy to najczęstsze dolegliwości,
z jakimi zgłaszają się pacjenci. W kolejce do
lekarza najwięcej jest kobiet i dzieci. Siostry otaczają
szczególną troską dzieci niedożywione oraz kobiety
w ciąży.
Budowa nowej przychodni była konieczna, bo stary
budynek groził zawaleniem. Obecnie prace budowlane
zostały zakończone. Powstały dwa budynki.
W pierwszym znajduje się sala zabiegowa (konieczna
w przypadku nagłych wypadków), laboratorium
i sala szkoleniowa. W drugim sala porodowa, gabinet
dla kobiet w ciąży i apteka. Udało się także ogrodzić
teren przychodni. W projekt budowy zaangażowana
była również Fundacja Dzieci Afryki. To wszystko dzięki
Waszemu zaangażowaniu w pomoc Czadyjczykom!
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PROJEKT ZAKOŃCZONY

w roku 2021 przekazaliśmy

194 389 zł
W sumie w 2020 i 2021 roku
przekazaliśmy 494 143 zł
źródła
finansowania

Indywidualni
Darczyńcy

Wyposażenie szkoły
dla niewidomych
dzieci w Czadzie [Czad]
Niewidome dzieci w Czadzie są dla rodziny dużym
obciążeniem, dlatego najczęściej lądują na ulicy.
W Mundu 30 takich dzieci mieszka i uczy się
w jednym pomieszczeniu, którym jest stary
zawalający się budynek. To były magazyn bez
dostępu do toalety. Nasz wolontariusz, Daniel
Cieszyński, uruchomił zbiórkę na budowę szkoły
z internatem, aby poprawić warunki życia i nauki
niewidomych dzieci w Mundu. Jako Sekretariat
zbieramy fundusze na wyposażenie budynków.

NOWY

PROJEKT
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Piekarnia hostii [Angola]
Największa sercańska wspólnota misyjna w Angoli
znajduje się w Luandzie, stolicy kraju. Misjonarze
prowadzą tutaj ogromną parafię, niższe
seminarium i sklep, który zaopatruje diecezje
w całym kraju w materiały liturgiczne.
Największy problem jest z hostiami,
które sprowadzane są z Portugalii drogą
morską, co wpływa na ich jakość.
Rozwiązaniem jest budowa piekarni
chleba eucharystycznego, dzięki której
produkcja hostii mogłaby odbywać
się na miejscu.

NOWY

PROJEKT
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Budowa studni

[Czad]

Studnie w Czadzie budujemy wspólnie
z Wami od 2017 roku. Obecnie koszt odwiertu
i podłączenia studni wynosi 13,5 tysiąca
złotych (3 000 euro). Dlaczego są ciągle
potrzebne? Bo czysta woda w czadyjskich
wioskach to nadal towar deficytowy.
Jeśli w wiosce jest jedna studnia na
wszystkich mieszkańców, to od wczesnych
godzin porannych ustawiają się przy niej
długie kolejki kobiet z pojemnikami na wodę.
Nadal są miejsca, gdzie studni głębinowej
nie ma w ogóle.

w roku 2021 przekazaliśmy

889 212 zł

NADAL POMAGAMY

= 70 studni
Indywidualni
Darczyńcy

Coriss

Woda
z misją
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Budowa studni

[Tanzania]

W Tanzanii proces wydobycia wody
spod ziemi wiąże się z dużymi kosztami,
specjalistyczną wiedzą i sprzętem.
Powodem est kamieniste, powulkaniczne
podłoże. Jak podkreśla odpowiedzialny
za projekt o. Adam Cytrynowski: „Wiercenie
studni wymaga ogromnego zaufania
Bogu. To jak gra na giełdzie – możesz
mieć wszystko albo nic”. Dlatego radość
z tryskającego strumienia wody jest
nie do opisania. Koszt budowy studni
w Tanzanii wynosi od 25 do 38 tysięcy
złotych (w zależności od głębokości
odwiertu).

w roku 2021 przekazaliśmy

384 544 zł

= 11 studni
źródła
finansowania

Indywidualni
Darczyńcy
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Telefony
komórkowe

NADAL POMAGAMY

Adopcja Nadziei
[Boliwia]

G
NADAL POMA

AMY

W Boliwii dziecko towarzyszy rodzicom,
najczęściej matce, we wszystkich
codziennych czynnościach. Jeśli
matka sprzedaje na targu, dziecko
śpi w kartonie na ulicy. Jeśli trafia
do więzienia, dziecko odsiaduje
wyrok razem z nią. Dom dziecka sióstr
serafitek to miejsce, w którym
obowiązują inne zasady. Tutaj
podopieczni mają czas na zabawę,
naukę, rozwijanie swoich pasji.
Siostry dbają o zdrowie fizyczne
i psychiczne dzieci, a na co dzień
po prostu zastępują im rodziców.

w roku 2021 przekazaliśmy

288 046 zł
Indywidualni
Darczyńcy

Dobre
monety
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Jak podjąć Adopcję Nadziei?
Należy zadeklarować chęć wpłaty minimum 40 złotych miesięcznie
przez rok. Osoby, które chcą podjąć się regularnych wpłat, prosimy
o wpisanie w tytule przelewu: „Adopcja Nadziei – deklaracja stała”.

Adopcja Serc [Filipiny]
Do Sercańskiego Domu dla
Dziewcząt na Filipinach trafiają
dziewczynki, czasem kilkuletnie,
które zostały wykorzystane
seksualnie przez najbliższe osoby
z rodziny. Słuchając ich historii
trudno powstrzymać emocje…
Jednocześnie, widząc ich
radość i dziecięcą wiarę, którą
odzyskują w Kasanag, jesteśmy
pewni, że istnienie tego domu
ma sens. Te dzieci zasługują
na normalne dzieciństwo.
Dzięki Waszej pomocy jest
to możliwe.

w roku 2021 przekazaliśmy

211 411 zł
Indywidualni
Darczyńcy

Zegarki
tarczowe
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NADAL POM

AGAMY

Jak podjąć Adopcję Serc?
Należy zadeklarować chęć wpłaty minimum 40 złotych miesięcznie
przez rok. Osoby, które chcą podjąć się regularnych wpłat, prosimy
o wpisanie w tytule przelewu: „Adopcja Serc – deklaracja stała”.

Dożywianie
NADAL POMAGA
MY
i edukacja dzieci
[Filipiny]
Na Filipinach pandemia, obostrzenia
i utrata źródeł dochodu pogłębiły ubóstwo
wielu rodzin. W regionie, w którym pracują
sercańscy misjonarze są rodziny, które nie
mogą zapewnić dzieciom nawet jednego
ciepłego posiłku dziennie. Pomoc dociera
do społeczności z plemienia Higaonon oraz
dzieci w Opol. Tam znajduje się przedszkole,
które oprócz edukacji i posiłku
zapewnianego dzieciom, umożliwia
aktywizację zawodową ich mam.

w roku 2021 przekazaliśmy

74 059 zł
źródła
finansowania

Indywidualni
Darczyńcy
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Kształcenie kleryków
[Filipiny]
Kandydaci na księży w Cagayan de Oro
w swojej formacji poznają życie
wspólnotowe i sercańską duchowość, opartą
na wskazówkach założyciela zgromadzenia,
ojca Leona Dehona. Oprócz tego studiują,
mają swoje obowiązki, czas na sport
i rekreację. To wszystko jest możliwe dzięki
stałemu wsparciu z Polski. Gdyby nie ta
pomoc, młodzi Filipińczycy i Wietnamczycy
nie mieliby szans na opłacenie czesnego
na lokalnym uniwersytecie, gdzie studiują
filozofię.

w roku 2021 przekazaliśmy

100 378 zł
źródła
finansowania

Indywidualni
Darczyńcy

NADAL POMAGAMY

raport 2021 ■ aktualne projekty misyjne

Studia od Serca –
stypendia dla młodzieży
[Naddniestrze]
Młodzież pochodzenia polskiego ze wsi SwobodaRaszków, która chce kontynuować naukę poza szkołą
podstawową wspieramy od 4 lat. Od tamtego czasu
udało się pomóc już 20 osobom: „Dzięki temu
mają ułatwiony start w dorosłe życie, a dorosłe
życie muszą zaczynać już w wieku 16 lat, kiedy
wyjeżdżają z kraju i opuszczają rodziny” – mówi
ks. Marcin Januś, sercanin koordynujący projekt.
W 2021 roku w ramach projektu mieszkającą
w Naddniestrzu Polonię wsparła dodatkowo
Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.

w roku 2021 przekazaliśmy

74 194 zł
Indywidualni
Darczyńcy

NADAL POMAGAMY

Fundacja
PGNiG
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Fundacja Missio
Cordis

Budowa centrum
charytatywnego
i kościoła [Ukraina]
Na terenie sercańskiej parafii w Irpieniu powstaje
długo wyczekiwany kościół. Trwają prace budowlane,
którymi kieruje odpowiedzialny za projekt ks. Tadeusz
Wołos SCJ. Obecnie zatrudnieni przy budowie
pracownicy zaangażowani są we wznoszenie
murów kościoła. Dzięki jego budowie, miejsce,
gdzie obecnie odprawiane są Msze Święte,
zostanie zaadaptowane na potrzeby centrum
charytatywnego. Niestety niestabilna
sytuacja ekonomiczna na Ukrainie powoduje,
że parafianie są w stanie tylko w niewielkim
stopniu finansować budowę.

w roku 2021 przekazaliśmy

100 000 zł
źródła
finansowania

Indywidualni
Darczyńcy
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NADAL POMAGA

MY

Leki dla przychodni
zdrowia [Albania]
Ambulatorium na sercańskiej misji w Boriç
to zaledwie kozetka, biurko i toaleta. Lekarz
i pielęgniarka mają tam bardzo skromne
warunki pracy. Jednak dla okolicznych
mieszkańców, których nie stać na
opiekę medyczną, to miejsce jest
jedyną szansą na leczenie. Kobiety,
dzieci, ludzie starsi – wszyscy
są bardzo wdzięczni za Waszą
pomoc, która dociera do nich dzięki
obecności polskiego misjonarza,
ks. Jarosława Grzegorczyka SCJ.

w roku 2021 przekazaliśmy

46 807 zł
źródła
finansowania

Indywidualni
Darczyńcy

NADAL POMAGAMY
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Środki transportu
NADAL POMAGAMY
dla misjonarzy
Warunki, w których misjonarze dojeżdżają
do kaplic na terenie swoich parafii są naprawdę
trudne. Często podróż zajmuje kilka godzin
w jedną stronę, a więc trzeba wyruszyć
bladym świtem. Jazda samochodem po
glinianej grząskiej drodze pełnej kolein
bardziej przypomina jazdę traktorem
niż samochodem. Dlatego koszty
eksploatacji pojazdów misyjnych
są wysokie. Jeszcze wyższa jest jednak
wartość sakramentów, z którymi
misjonarze docierają do miejscowej
ludności.

w roku 2021 przekazaliśmy

64 387 zł
źródła
finansowania

Indywidualni
Darczyńcy
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Intencje mszalne dla misjonarzy
Na misjach praktycznie nie istnieje tradycja składania ofiar za odprawioną
przez kapłana Mszę Świętą w konkretnej intencji. Aby wesprzeć misjonarzy
w ich codziennej pracy i posłudze duszpasterskiej, przesyłamy
im intencje polskich Darczyńców. Często taka forma wsparcia
finansowego to jedyne źródło stałego dochodu wspólnoty
misyjnej w Czadzie, na Ukrainie czy w Naddniestrzu.

Przyjmujemy intencje mszalne:
+ jednorazowe
+ wieczyste
+ gregoriańskie – 30 Mszy św. za jedną osobę zmarłą
+ nazaretańskie – 30 Mszy św. za osoby żyjące
Kontakt:
ks. Marek Przybyś SCJ
+48 797 535 622
modlitwa@misjesercanow.pl

w roku 2021 przekazaliśmy

368 136 zł
raport 2021 ■ aktualne projekty misyjne

NADAL POMAGAMY

Inne projekty misyjne

14 337 zł

54 800 zł

14 655 zł

57 500 zł

66 960 zł

18 900 zł

Leczenie misjonarzy

Utrzymanie Domu
dla Misji w Olsztynie

28 155 zł

Budowa studni w RPA

Rozbudowa kościoła
w Boliwii

Budowa studni
w Kenii

Dzień dziecka
w Tanzanii

Stypednia dla
studentów w RPA

Łączna kwota przekazanej
pomocy na pozostałe
projekty misyjne w 2021 roku

255 307 zł
raport 2021 ■ inne projekty misyjne

Co robimy dla Darczyńców?
Bez Waszej pomocy Sekretariat Misji Zagranicznych Księży
Sercanów nie mógłby realizować swojej misji. Dlatego staramy
się, abyście czuli się częścią Sercańskiej Rodziny Misyjnej.
Rodziny, w której ważne są relacje, wspólna modlitwa, spotkania.

Modlimy się za Was

i w Waszych
intencjach

Codziennie księża sercanie i pracownicy świeccy
Sekretariatu Misji Zagranicznych modlą się
w intencji Darczyńców. W pierwsze piątki
miesiąca sprawowana jest Msza święta
za Sercańską Rodzinę Misyjną.

Organizujemy

spotkania, pielgrzymki
i kolonie
We wrześniu 2021 roku ponad
30 osób (Darczyńców i ich rodzin)
uczestniczyło w pielgrzymce
do Medjugorie i placówki misyjnej
w Boriç, gdzie pracuje ks. Jarosław
Grzegorczyk SCJ. W połowie
września 2022 roku planujemy
kolejną pielgrzymkę misyjną
dla Darczyńców, tym razem
do Mołdawii i Naddniestrza.

W połowie sierpnia 2021 roku
w Koszycach Małych k. Tarnowa
odbył się kolejny turnus
„Wakacji z misjami i językami”
dla dzieci i młodzieży z rodzin
zaangażowanych w pomoc
misjom. Na kolejne kolonie
misyjne zapraszamy
do Koszyc Małych
w dniach 15-21
sierpnia
2022 roku.

Jak wysłać zebrane rzeczy?
Prosimy o nadawanie listów poleconych lub paczek:
Sekretariat Misji Zagranicznych Księży Sercanów,
Rakowa 11, 10-185 Olsztyn.
Zebraliśmy w 2021 roku od osób indywidulanych i parafii:

+
Zegarki
tarczowe
20,9 kg

Dobre
monety
504 kg

Makulatura
21,1 t

Telefony
komórkowe
481 kg

Elektrośmieci
12,3 t

Złom
2,26 t

Srebrna
biżuteria
40,127 kg

Złota
biżuteria
0,509 kg

Biżuteria
CORISS
3423

sprzedanych
sztuk

Te surowce zbieramy tylko we współpracy
w wybranymi parafiami. Bardzo prosimy nie wysyłać
do biura misyjnego makulatury i dużych elektrośmieci.

Dzięki Zbieramto oraz sprzedaży biżuterii CORISS w 2021 r.
przekazaliśmy na misje

149 458 zł

=

„Dobre Monety” przeznaczamy na dom dziecka
Hogar de la Esperanza w Santa Cruz w Boliwii.
W 2020 roku otrzymaliśmy między innymi:

781

622

euro

marki
niemieckie

13 126

1 860

koron
czeskich

koron
norweskich

612

305

dolarów
amerykańskich

litów
litewskich

220

709

funtów
brytyjskich

kun
chorwackich

1 882

864

szylingów
austriackich

franki
szwajcarskie

54 kg

107 kg

pozostałych
walut świata

Jak przekazać Dobre Monety?
„Dobre Monety”, czyli wszystkie pieniądze świata (zarówno aktualne, jak
i wycofane z obiegu) można wysyłać przesyłką rejestrowaną do naszego
biura misyjnego na adres: Rakowa 11, 10-185 Olsztyn.

monet
z PRL-u

2208 kg
polskich
groszy

1450
Zachęcamy wszystkie placówki edukacyjne:
uczelnie wyższe, szkoły średnie i podstawowe
oraz przedszkola do zbierania, wspólnej troski
o środowisko naturalne i pomagania ubogim!

Rekomendacja MEiN

Otrzymaliśmy w 2021 roku od placówek edukacyjnych:

Telefony
komórkowe
704 kg

Puszki
aluminiowe
105 kg

Srebrna
biżuteria
5,201 kg

Złota
biżuteria
0,032 kg

Zegarki
tarczowe
82 kg

Dzięki Zbieramto w szkole
w 2021 r. zebraliśmy na misje

78 426

zł

Baterie
29 406 kg

Dobre monety
1 902 kg

Laptopy
80 kg

Nagrody dla szkół ufundowali:

Z każdej złotówki wydanej
na zakup wody poprzez
stronę www. wodazmisja.pl
otrzymujemy 10 gr na budowę
studni w Czadzie.
• oferta dla firm, instytucji,
klasztorów
• minimalna kwota
zamówienia to 650 zł brutto
• darmowa dostawa wody
kurierem
• możliwość zakupu
wszystkich produktów
z portfolio „Staropolanki”

Buduj z nami
studnie w Czadzie
dzięki zakupom
na stronie:

-15%
rabat

z kodem

STUDNIE15
dla Darczyńców
ważny do
31.10.2022 r.

Biżuteria Coriss powstaje
z przekazywanego nam starego
złota i srebra, któremu dajemy
drugie życie.

głosimy Ewangelię
pomagamy Ubogim
tworzymy Więzi
www.mlodzisercanie.pl

DOŁĄCZ DO SERCANÓW!
Duszpasterstwo powołań
ks. Franciszek Wielgut SCJ
tel. 510 975 709
mlodzisercanie@scj.pl

ul. Rakowa 11, 10-185 Olsztyn
tel. +48 537 411 405
kontakt@misjesercanow.pl

www.misjesercanow.pl
www.zbieramto.pl | www.zbieramtowszkole.pl | www.coriss.pl
dane do przelewów:
Nr rachunku PLN: 79 1600 1462 1847 3641 5000 0008
Nr rachunku DOLAR: PL 52 1600 1462 1847 3641 5000 0009
SWIFT: PPAB PLPK

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

Działalność Sekretariatu Misji Zagranicznych Księży Sercanów wspiera sercańska fundacja Missio Cordis.
Niniejszy raport jest dokumentem wewnętrznym Sekretariatu Misji Zagranicznych Księży Sercanów dedykowanym Darczyńcom. Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca
Jezusowego – Sekretariat Misji Zagranicznych oświadcza, że nie magazynuje ani nie przetwarza we własnym zakresie odpadów, np. makulatury czy ZSEiE. Nasza działalność ma
jedynie charakter informacyjny, łączący ofiarodawców z profesjonalną firmą recyklingową – REMONDIS Electrorecycling.

