


rok
2019

140 725  zł
Szkoła podstawowa

w Czadzie

74 460 zł
USG dla Fundacji 

Africa Med

418 625 zł
Studnie

w Czadzie

227 447 zł
Dom dla misji

w Olsztynie

123 327 zł
„Adopcja Serc” 

KDF na Filipinach

71 160 zł
Intencje mszalne

dla misjonarzy

69 169 zł
Inne projekty misyjne

Sekretariatu 

60 918  zł
Leczenie 

misjonarzy w Polsce

38 831 zł
Kształcenie kleryków

na Filipinach

23 394 zł
Dożywianie dzieci 

z plemienia Higaonon 
na Filipinach

34 400 zł
„Studia od Serca”

dla młodzieży
z Naddniestrza

20 252 zł
Dożywianie i edukacja 

dzieci na Filipinach

4 520 zł
Przychodnia zdrowia 

w Albanii

19 460 zł
Budowa kościoła

na Filipinach

suma
1 326 668 złprojekty misyjne

1 099 241 zł
dom dla misji  
w olsztynie

227 447zł =+



Drodzy 
darczyńcy 
misji!
Ojciec Leon Dehon, Założyciel 
naszego zgromadzenia zakonnego, 
pod koniec swojego życia zapisał: 
„Ideałem mojego życia, ślub, który 
złożyłem w młodości, była chęć 
zostania misjonarzem. Poparłem 
go setką misjonarzy i co więcej 
utrzymuję ich we wszystkich 
częściach świata”. Ojciec Dehon 
zaangażował mocno swoje 
zgromadzenie w działalność 
misyjną Kościoła. Już w 10 lat po 
założeniu Zgromadzenia Księży 
Najświętszego Serca Pana Jezusa, 
w 1888 roku, wysłał pierwszych 
sercanów na misje w Ekwadorze. 
Do „misyjnej sztafety” w 1967 roku 
dołączyli również księża sercanie 
z Polski, którzy rozpoczęli misję 
w Indonezji. 

Udział naszej prowincji zakonnej 
w dziele misyjnym prowadzonym 
przez Zgromadzenie Księży 
Sercanów trwa do dziś. Zdaję 
sobie sprawę, że ta misja nie 
byłaby tak owocna bez krajowego 
zaplecza wspierającego misje, 
czyli przede wszystkim bez 
Państwa – misyjnych Darczyńców 
– ofiarujących modlitwy, cierpienia 
oraz pieniądze. Wyrażam 
Wam ogromną wdzięczność za 
zaangażowanie w dzieło niesienia 
Ewangelii przez sercanów na 
całym świecie. Zapewniam też 
o naszej nieustannej pamięci przed 
Bogiem – w modlitwie za Was i we 
wszystkich intencjach, które nosicie 
w Waszych sercach. 

Z kapłańskim błogosławieństwem +

Przełożony Prowincjalny  
Zgromadzenia Księży Sercanów  

w Polsce 1 326 668 zł



Budowa studni 
w czadzie
Pewnie każdy z nas doświadczył, 
czym jest brak wody, np. z powodu 
awarii wodociągu lub podczas 
uprawiania sportu. Czy jesteśmy 
w stanie sobie wyobrazić, że 
codziennie nie mamy dostępu do 
wody pitnej? Albo że woda, którą 
pijemy, z powodu obecnych w niej 
bakterii może nawet zabić? Ta druga 
sytuacja to codzienność mieszkańców 
wiosek z parafii Colon i Batchoro, 
którym głoszą Ewangelię sercańscy 
misjonarze. Z Państwa pomocą coraz 
więcej ludzi otrzymuje dostęp do 
wody pitnej. W 2019 r. misjonarze 
wybudowali 40 studni głębinowych! 
Każda studnia oznacza dostęp do 
czystej wody gruntowej dla  
ok. 200 osób.

raport 2019  |  projekty misyjne

418 625 zł

indywidualni 
darczyńcy

krzyżyki 
sercańskie

woda 
Staropolanka 

zbieramto  
w parafii

zbieramto  
w szkole

11 500zł
(2600 euro)

koszt budowy  
jednej studni



Budowa szkoły 
podstawowej 
w czadzie
Świat, który nazywamy zachodnim, 
traktuje dostęp do edukacji jako 
prawo człowieka – każde dziecko 
powinno się uczyć. Edukacja, która 
dla europejskich dzieci jest czasami 
przykrym obowiązkiem, dla tysięcy 
dzieci w Czadzie jest marzeniem! 
Szkoła istnieje w Colon tylko dzięki 
obecności misjonarzy sercanów. 
Jeszcze do niedawna dzieci zasiadały 
w betonowych ławach, a zabudowania 
szkoły zrobione były z drewnianych 
pali i roślinnych mat. Dzięki 
Państwa hojności w grudniu 2019 r. 
poświęcono pierwszy budynek 
murowanej szkoły w Colon.  
W 2020 r. będziemy zbierać  
pieniądze na wybudowanie  
drugiej części szkoły.

raport 2019  |  projekty misyjne 140 725 zł

indywidualni 
darczyńcy



Przenośne usg 
dla fundacji  
africa med
Podjęliśmy współpracę z niezwykłymi 
lekarzami i studentami medycyny, 
którzy poświęcają swoje urlopy 
i wakacje, aby leczyć ludzi w Afryce. 
Jak opowiadają młodzi polscy lekarze, 
w Kenii i Tanzanii, gdzie wyjeżdżają 
na wolontariat, ludzie umierają 
na choroby, które w Europie leczy 
się na etapie podstawowej opieki 
medycznej. Problemem na Czarnym 
Lądzie jest też diagnostyka – właściwe 
odczytywanie przez tamtejszych 
medyków wyników badań. 
W momencie, kiedy lekarze  
przywiozą ze sobą z Polski 
własne USG, będą mogli 
wykonać badania 
i odczyty, które 
ocalą życie wielu 
ludzi!

raport 2019  |  projekty misyjne

indywidualni 
darczyńcy 74 460 zł



Dom dla misji  
w olsztynie
Trzy lata temu przełożeni księży 
sercanów w Polsce zadecydowali, 
aby poddać generalnemu remontowi 
dom zakonny w Olsztynie. 
Odnowienie budynku i dalsza 
jego działalność zostały związane 
z naszym sekretariatem misji. Są tam 
pomieszczenia przeznaczone na biuro, 
w którym na rzecz misji zagranicznych 
pracują miejscowi księża sercanie 
i osoby świeckie. Dysponujemy też 
pokojami gościnnymi, z których 
korzystają misjonarze w czasie  
urlopu w ojczyźnie. Zapraszamy  
też Państwa – naszych  
Darczyńców do odwiedzenia  
tego miejsca, jak i do pobytu  
w Olsztynie. Łączna kwota  
wsparcia remontu Domu  
dla Misji wyniosła  
408698 zł.

raport 2019  |  projekty misyjne

indywidualni 
darczyńcy

księża sercanie
z austrii, niemiec, 

szwajcarii, usa 227 447 zł

Projekt
zakończony



„Adopcja serc” 
sercański dom 
dla dziewcząt 
(kdf)  
na filipinach
Misyjni Darczyńcy chętnie wspierają 
projekt, jakim jest opieka nad 
dziewczętami z Sercańskiego 
Domu dla Dziewcząt w Cagayan 
de Oro na Filipinach. Dziewczynki, 
mieszkanki Domu w wieku 6-18 lat, 
doświadczyły przemocy seksualnej 
w rodzinie ze strony najbliższych 
np. ojca, wujka, dziadka.  W fundacji 
założonej przez księży sercanów 
wracają do wewnętrznej równowagi. 
Wychowawcy i misjonarze prowadzą 
je też do budowania relacji z Panem 
Bogiem, która ma zaowocować 
przebaczeniem oprawcy.

Aby podjąć „adopcję serc”
jednej z dziewczynek, należy zadeklarować wpłatę 
min. 35 zł miesięcznie przez rok. „Adopcja” ma 
charakter zbiorowy, ponieważ utrzymanie jednego 
dziecka w Domu kosztuje 1200 zł miesięcznie. 

raport 2019  |  projekty misyjne

indywidualni 
darczyńcy 123 327 zł

dobre  
monety

gr



Kształcenie 
kleryków  
na filipinach
Powiedziano już niezliczoną 
liczbę słów o kryzysie powołań 
kapłańskich w Europie. Niestety, 
w ostatnich latach zaczął on mocno 
dotyczyć również Polski. Każdego 
roku systematycznie spada liczba 
kandydatów do kapłaństwa. Ta 
sytuacja dotknęła również nas 
– księży sercanów w Polsce. Na 
szczęście w sercańskim seminarium 
w Cagayan de Oro nie brakuje 
młodych mężczyzn pragnących się 
formować i poświęcić swoje życie 
w służbie Najświętszemu Sercu Pana 
Jezusa. Jest tam nawet dość „tłoczno”, 
gdyż razem z młodymi Filipińczykami 
do kapłaństwa przygotowują się 
klerycy sercańscy z Wietnamu.

raport 2019  |  projekty misyjne

indywidualni 
darczyńcy 38 831 zł



Dożywianie 
i edukacja 
dzieci 
na filipinach
Kontynuujemy akcję w „naszej 
wiosce” – Wiosce Matki Bożej 
Miłosierdzia w Opol. Mówimy  
„naszej”, gdyż została ona 
wybudowana także za pieniądze 
Darczyńców Sekretariatu Misji 
Zagranicznych Księży Sercanów dla 
ofiar tajfunu Sendong. Dzieci, które 
wspieramy, by nie były głodne i mogły 
chodzić do przedszkola czy szkoły, 
to najczęściej sieroty. Któryś z ich 
rodziców zginął podczas tajfunu, 
który zniszczył 9000 domów i odebrał 
życie 1200 osobom. I choć minęło już 
sporo czasu od daty tych tragicznych 
wydarzeń (grudzień 2011 r.), wytrwale 
pomagamy najbiedniejszym dzieciom 
z Opol w zdobyciu wykształcenia.

raport 2019  |  projekty misyjne

indywidualni 
darczyńcy 20 252 zł

dobre  
monety

gr



Budowa 
kościoła  
na filipinach
Jeszcze kilka lat temu kaplica 
w Dansolihon – ubogiej, podmiejskiej 
dzielnicy Cagayan de Oro – była 
obsługiwana „dojazdowo” przez 
księży sercanów formujących 
kleryków w seminarium. Gdy podjęto 
decyzję o ustanowieniu tam parafii, na 
pierwszego proboszcza wyznaczono 
ks. Jana Krzyściaka SCJ. Ksiądz Jan 
dynamicznie rozpoczął działania na 
swojej nowej misji. Owocem jego 
pierwszych wizyt duszpasterskich 
w rodzinach, kiedy to dowiedział się 
o wielkiej liczbie nieochrzczonych, 
małych parafian, był chrzest ponad 
1000 dzieci! Rozpoczął też budowę 
nowego kościoła, którą wsparliśmy 
w latach 2017-2019 kwotą 63461 zł.

raport 2019  |  projekty misyjne

indywidualni 
darczyńcy 19 460 zł

Projekt
zakończony



Można powiedzieć, że w przypadku 
Higaonów nasze wsparcie działa 
niczym system zero-jedynkowy  
– albo wesprzemy rodziny finansowo, 
by mogły kupić dzieciom ubrania 
czy podręczniki albo dzieci zostaną 
w domu i będą pracować w polu.  
Na Filipinach państwo nie jest 
w stanie „doprowadzić” nieobecnego 
dziecka do szkoły. 

Z przyczyn organizacyjnych jesteśmy 
zmuszeni zrezygnować z zasady, że 
Darczyńca wspiera konkretne dziecko. 
Będziemy nadal wspomagać te dzieci, 
ale przez przekazywanie pieniędzy 
ks. Janowi Krzyściakowi SCJ, 
a on rozdysponuje je najbardziej 
potrzebującym rodzinom.  

Dożywianie 
i edukacja dzieci 
z plemienia 
higaonon 
na filipinach

raport 2019  |  projekty misyjne

indywidualni 
darczyńcy 23 394 zł



„Studia 
od serca” 
stypendia dla 
młodzieży  
z naddniestrza
Do Naddniestrza, do parafii 
w Swobodzie Raszków, gdzie 
proboszczem jest ks. Marcin 
Januś SCJ, jeżdżą wolontariusze 
Sercańskiego Wolontariatu Misyjnego 
„Missio Cordis”. Pomagają tam 
w prowadzeniu letniej półkolonii czy 
prowadzą lekcje języka angielskiego. 
Z jednego z pobytów przywieźli 
olbrzymią chęć pomocy miejscowej 
młodzieży. Bez wsparcia z zewnątrz, 
w postaci stypendiów, tamtejsi 
nastolatkowie skończą edukację na 
szkole podstawowej! Ich rodziców nie 
stać na opłacenie internatu w mieście. 
„Studia od Serca” to stypendia 
szkolne dla młodzieży, pragnącej 
kontynuować naukę w szkole średniej.

raport 2019  |  projekty misyjne

34 400 zł

indywidualni 
darczyńcy

zbieramto  
w parafii

targi staroci  
w lublinie



Leki dla 
przychodni 
zdrowia 
w albanii
Nasza zakonna rodzina może 
pochwalić się nowym misjonarzem! 
Do Albanii do Boriç wyjechał ks. 
Jarosław Grzegorczyk SCJ. Albania do 
1985 r. była rządzona przez Envera 
Hodżę, który chciał uczynić z niej 
pierwszy całkowicie ateistyczny kraj 
na świecie. Wielu księży katolickich 
zostało uwięzionych, zakazano 
gromadzenia się na modlitwę, 
sprawowania Eucharystii. Jeśli ksiądz 
został przyłapany na złamaniu tego 
zakazu, obcinano mu palce, aby 
nie mógł chwytać i unosić hostii! 
Dyktatura ta przyniosła Albańczykom 
również nędzę materialną, której 
skutkiem jest m.in. brak dostępu do 
podstawowej opieki medycznej.

raport 2019  |  projekty misyjne

indywidualni 
darczyńcy 4 520 zł

Nowy 
projekt



Leczenie 
misjonarzy 
w polsce
Każdy z nas dobrze wie, jak trudno 
jest uzyskać wizytę u specjalisty 
w ramach Narodowego Funduszu 
Zdrowia. Jest to „luksus” praktycznie 
nieosiągalny dla misjonarzy, 
których urlop w Polsce trwa 
zazwyczaj około dwóch miesięcy. 
Nie mogą oni również liczyć na 
dobrą opiekę medyczną w krajach 
swoich misji w Afryce czy Azji. Na 
przykład na Filipinach, z powodu 
skomplikowanego systemu 
państwowych ubezpieczeń 
zdrowotnych, nasi misjonarze nie są 
wcale ubezpieczeni. Dlatego każdy 
pobyt w Polsce jest dla nich bardzo 
ważny również pod kątem możliwości 
przebadania się czy przeprowadzenia 
potrzebnego leczenia. 

raport 2019  |  projekty misyjne

indywidualni 
darczyńcy 60 918 zł



Przyjmujemy intencje mszalne:
+ jednorazowe 

+ gregoriańskie
30 Mszy św. za jedną osobę zmarłą 

+ nazaretańskie (do Dworu Niebieskiego)
30 Mszy św. za osoby żyjące

Zamawianie  
intencji mszalnych
ks. Marek Przybyś SCJ 
+48 797 535 622
modlitwa@misjesercanow.pl

Intencje 
mszalne dla 
misjonarzy
Misjonarze najczęściej posługują 
pośród bardzo ubogich ludzi. Nasze 
projekty pomocowe skierowane są 
właśnie do tych, którzy materialnie 
posiadają bardzo mało, a do których 
misjonarze przychodzą z Ewangelią. 
Jednak sami księża także potrzebują 
wsparcia w codziennym utrzymaniu: 
muszą kupić jedzenie i ubranie oraz 
zapłacić za paliwo czy naprawę 
samochodu. Możemy ich wesprzeć 
poprzez zamawianie intencji 
mszalnych. 

raport 2019  |  projekty misyjne

indywidualni 
darczyńcy 71 160 zł



Księża sercanie z Chennai zostali 
poproszeni przez miejscowego 
biskupa o podjęcie się wypieku 
hostii dla całej diecezji Eluru, gdyż 
siostry zakonne, które dotychczas się 
tym zajmowały, są już w podeszłym 
wieku. Dodatkowo maszyny, którymi 
siostry się posługują, są przestarzałe. 
Wiemy, że jeśli nie ma chleba 
eucharystycznego, to nie można 
sprawować Mszy świętej! Budowa 
piekarni hostii w Indiach to dzieło 
szczególnie misyjne, gdyż żyje tam 
tylko ok. 18 milionów katolików na  
1,3 miliarda obywateli kraju, 
co stanowi zaledwie 1,4% 
społeczeństwa.

* Pieniądze ofiarowane na ten cel  
w grudniu 2019 r. przekazaliśmy do Indii 
w styczniu 2020 r.

Piekarnia chleba 
eucharystycznego 
w eluru w indiach

raport 2019  |  projekty misyjne



Zebraliśmy – otrzymaliśmy w 2019 r.:

49,292 kg
srebrna biżuteria złota biżuteria

1,451 kg

prosimy wysyłać listem poleconym lub paczką do naszego biura misyjnego w Olsztynie

zbieramy tylko podczas akcji „Zbieramto w parafii”.
W 2020 r. (niestety)  

nie będziemy prowadzić  
zbiórki odzieży używanej. 

łączna wartość darowizn na misje  
w 2019 r. dzięki ZBIERAMTO

246 544 zł

raport 2019  |  zbieramTo

10 080 zł

dobre monety
1527 kg

telefony komórkowe
236 kg

baterie
16 206 kg

elektrośmieci
41 818 kg

makulatura
86 005 kg

złom
14 523 kg

zegarki tarczowe
7,8  kg

odzież używana
68 440 kg



Woda z misją
oferta dla firm, instytucji, klasztorów

minimalna kwota zamówienia to 650 zł brutto

darmowa dostawa wody kurierem 

możliwość zakupu wszystkich produktów 
z portfolio „Staropolanki” 

+
+
+
+

z każdej wydanej złotówki na zakup wody poprzez stronę 

otrzymujemy
raport 2019  |  zbieramTo

10 gr 
na budowę studni w czadzie
www.wodazmisja.pl 

W 2019 r. nasi Darczyńcy 
podarowali dzięki piciu ;-)  
wody mineralnej „Staropolanka”:

10 080 zł
na budowę studni w Czadzie



Zbiórka srebrnej 
i złotej biżuterii

zbieramy 
srebrną i złotą biżuterię:

W 2019 r. otrzymaliśmy:

raport 2019  |  

zniszczoną

49,292 kg
srebra złota

1,451 kg

zdekompletowaną niepotrzebną 

* Zdarza się, że zostaje nam podarowana biżuteria z czasu 
PRL, takich firm jak np. ORNO czy Warmet. Aktualnie ceny tych 
wyrobów sięgają nawet kilkuset złotych za sztukę. Dlatego 
zdecydowaliśmy się nie przetapiać tej biżuterii na krzyżyki 
sercańskie, ale sprzedawać ją na aukcjach w serwisie  
www.zbieramto.pl/aukcje
(mamy nadzieję, że nasz serwis aukcyjny wystartuje w pierwszej połowie 2020 r.) 



Krzyżyki sercańskie

Sprzedaliśmy

2491
krzyżyków 
sercańskich

135 223 zł
na budowę studni w Czadzie

www.sklepzmisja.pl
Zachęcamy do zakupu krzyżyków srebrnych, złotych, drewnianych:

raport 2019  |  



zbieramy*
we współpracy ze szkołami i przedszkolami:

W 2019 r. dzięki współpracy  
z placówkami edukacyjnymi:

* operatorem zbiórki elektrośmieci  
jest firma REMONDIS Electrorecycling

raport 2019  |  

srebrną 
biżuterię

baterie klocki  
lego

zegarki 
tarczowe

dobre  
monety

telefony 
komórkowe

21 339 zł
takiej wartości pomoc  
przekazaliśmy na misje

gr



zbieramy

PS. Jesteśmy pełni obaw, że w związku ze 
zmianami prawa dotyczącego gospodarki 
odpadami w Polsce zostaniemy zmuszeni do 
zakończenia zbiórek surowców wtórnych przy 
parafiach. Choć przepisy prawa mające chronić 
środowisko naturalne są bardzo potrzebne, 
to w naszym przypadku mogą one okazać się 
„zabójcze”... Będziemy informować w Internecie 
czy odbędą się zaplanowane na 2020 r. zbiórki.

W 2019 r. zebraliśmy dzięki  
współpracy w parafiami:

surowców 
wtórnych

123 570 kg =

raport 2019  |  

makulaturę elektrośmieci złom dobre  
monety

zegarki  
tarczowe

gr

48 559 zł
takiej wartości pomoc  
przekazaliśmy na misje



Zebraliśmy w 2019 r. :

37 607 zł

Suma pomocy  
dla misji

zbieramy:
wszystkie 

pieniądze świata 
pieniądze  

wycofane z obiegu
monety 

kolekcjonerskie 
polskie  
grosze 

gr

raport 2019  |  zbieramTo

euro

np. euro, dolary, 
szekle, korony

np. polskie z PRL, 
marki niemieckie

marek 
niemieckich 

kun 
chorwackich

dolarów 
amerykańskich

litów 
litewskich

franków 
szwajcarskich

szekli 
izraelskich 

monet  
z PRL

polskich 
groszy

inne waluty 
świata

1657 325 871 272 178

225 1169 166 kg 1331 kg 1509 zł

dzięki „Dobrym monetom”



dobre monety zbieramy
we współpracy z:

W 2019 roku regularnie wspierały nas biura pielgrzymkowe:

prosimy wysyłać „Dobre 
monety” do biura 

misyjnego w Olsztynie

zbieramy wszystkie 
pieniądze świata  

= monety i banknoty

indywidualnymi 
darczyńcami

biurami podróży  
i pielgrzymek

szkołami

parafiami

www.dobremonety.pl



Młoda para z misją

Zamiast kwiatów przeprowadźcie 
wśród gości ślubnych zbiórkę  
na/dla:

budowę studni w Czadzie 

„Studia od Serca” na stypendia szkolne  
dla młodzieży z Naddniestrza 

dziewcząt z KDF na Filipinach 

lub dowolny, wybrany przez narzeczonych, 
projekt misyjny

Otrzymasz od nas: 
puszkę na zbiórkę datków 

bileciki do zaproszenia  
z informacją o zbiórce  
(dla chętnych)

wyjątkowe podziękowanie  
za pomoc na misjach 

+
+

+
+

+
+

+

raport 2019  |  zbieramTo

przekazało na różne  
projekty misyjne 

6 569 zł

5 młodych par  
z misją





ul. Rakowa 11, 10-185 Olsztyn

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

www.misjesercanow.pl

www.zbieramto.pl   |   www.zbieramtowszkole.pl  |   www.sklepzmisja.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. 
Zgromadzenie Księży NSJ - 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 profesjonalnymi firmami recyklingowymi.

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


