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w roku
2018

przekazaliśMY

702 233 zł
na projekty misyjne

9 188 zł
Kształcenie kleryków
na Filipinach

100 143 zł
„Adopcja Serc”
KDF na Filipinach

291 647 zł
Studnie
w Czadzie

Inne projekty misyjne
Sekretariatu

18 058 zł
Budowa kościoła
na Filipinach

zł

Leczenie
misjonarzy w Polsce

57 083 zł

72 581 zł
Dom dla misji
w Olsztynie

9 362

47 366 zł

8 211 zł
„Studia od Serca”
dla młodzieży
z Naddniestrza

Dom dla dzieci ulicy
w Kamerunie

47 240 zł
Intencje mszalne
dla misjonarzy

20 735 zł
Dożywianie i edukacja
dzieci na Filipinach

20 619 zł
„Adopcja Serc” dzieci
z plemienia Higaonon
na Filipinach

Pracujemy z Wami dla misji
ks. Zbigniew
Chwaja SCJ
Sekretarz Misji
Zagranicznych Księży
Sercanów

Maciej
Moczydłowski
opiekun wizerunku
z wykształcenia
magister socjologii

Krzysztof
Polaszek

Karolina
Mankiewicz

ks. Piotr
Chmielecki SCJ

opiekun Darczyńców

opiekun projektu
zbieramtowszkole.pl

Zastępca Sekretarza
Misji Zagranicznych,
Prezes Zbieramto ;-D

z wykształcenia
magister prawa i teologii

z wykształcenia
magister etnolingwistyki

z wykształcenia
magister lic. teologii

Magdalena
Wojtak
opiekun
wolontariatu

Piotr
Jopek
logistyk

pracownik firmy IT,
pracownik urzędu miasta,
z wykształcenia magister
z wykształcenia magister
lingwistyki stosowanej
inż. ochrony środowiska
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Budowa studni
w Czadzie

Czad jest jednym z najbiedniejszych oraz
„najgorętszych” krajów świata. Jest też
ostatnim krajem w Afryce, który usłyszał
Ewangelię. Pierwsi misjonarze dotarli
tam dopiero ok. 50 lat temu! Jest to więc
terytorium spragnione wody, która gasi
pragnienie fizyczne, ale również Wody
Życia – Jezusa. Budowanie studni, to nasza
bardzo konkretna pomoc misjonarzom
w głoszeniu Dobrej Nowiny. Parafianie
ks. Mariana Wenty SCJ są w 80%
analfabetami, więc np. dzięki takim
dziełom miłosierdzia może im mówić
o miłości bliźniego i dobroci Boga.
Koszt wywiercenia jednej studni
to 2400 euro.

27

studni
w 2018 r.

darczyńcy
indywidualni

zbieramTo
w Parafii

krzyżyki
sercańskie

woda
Staropolanka

291 647

zł
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Budowa szkoły
podstawowej
w Czadzie

Szkoła podstawowa prowadzona przy
misji księży sercanów w Colon, to dla
tamtejszych dzieci jedyna możliwość
zdobycia wykształcenia – nauczenia się
choćby czytać i pisać. Państwo czadyjskie,
jest tzw. państwem upadłym, czyli nie
zapewnia wszystkim obywatelom dostępu
do edukacji czy opieki medycznej, nie
kontroluje wszystkich swoich granic.
Struktura szkoły w parafii NSPJ w Colon
już istnieje. Dzieci uczą się w klasach
wybudowanych z drewnianych bali, a za
ściany służą roślinne maty. Dzieci siedzą
na betonowych ławach, nie mają ławek do
pisania. Pomożecie nam to zmienić?

* Pieniądze ofiarowane nam na ten cel
w grudniu 2018 r., zostały przekazane do Czadu
w styczniu 2019 r.
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Budowa domu
dla dzieci ulicy
w Kamerunie

Choć jak pisaliśmy w listach do naszych
Darczyńców, dom „Magnificat” jest
bardzo potrzebny, to podjęliśmy decyzję
o wstrzymaniu jego finansowania. Za
przekazane z Polski pieniądze została
zakupiona ziemia oraz wyrównany teren
pod fundamenty. Okazało się jednak, że
biurokracja afrykańska nas przerosła. Na
przykład: kupno ziemi wcale nie oznacza,
że zostaje się jej właścicielem… Należy
jeszcze „wyrobić” akt własności. Wierzymy
bardzo, że Pani Angelinie Tebu uda się
pokonać wszelkie trudności i dzieci ulicy,
które wzięła pod opiekę, zamieszkają
kiedyś w godnych warunkach!

darczyńcy
indywidualni

57 083
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Intencje mszalne
dla misjonarzy
Kiedy chcemy wesprzeć misje, to nasze
myśli biegną np. ku potrzebie budowy
studni w Afryce czy dożywiania dzieci
na Filipinach. Czasem zapominamy,
że konieczne są również pieniądze na
utrzymanie misjonarzy, na potrzeby
dnia codziennego: jedzenie, paliwo lub
ubranie. Dobrą okazją, aby wesprzeć
utrzymanie księży sercanów na misjach
jest zamówienie u nich intencji mszalnych.

przyjmujemy
intencje
mszalne:
+ jednorazowe
+ gregoriańskie

30 Mszy św. za jedna osobę zmarłą

+ nazaretańskie

30 Mszy św. za osoby żyjące

darczyńcy
indywidualni

47 240

zł
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Remont Domu
dla misji
w Olsztynie

„Dom dla misji” w Olsztynie, to
spełnienie pewnego marzenia. Choć nie
zamykamy biur w Lublinie i Warszawie,
to w Olsztynie zyskujemy dom, który
cały ma być dedykowany pomocy
naszym zagranicznym misjonarzom.
Do naszej dyspozycji będzie tam duże
biuro z bezpośrednim wejściem od
ulicy oraz pokoje gościnne. Mamy
nadzieję przyjmować tam misjonarzy
przyjeżdżających do Polski na leczenie
i wakacje. Liczymy też na liczą obecność
osób zaangażowanych w wolontariat
„Missio Cordis” – osób świeckich
przygotowujących się do wyjazdu na misje.

darczyńcy
indywidualni

72 581

zł
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Leczenie
misjonarzy
w Polsce

Każdy z nas zdaje sobie sprawę, jaką
trudnością jest dostanie się do lekarza
specjalisty. Bulwersujemy się faktem, iż
zdarza się, że na niektóre wizyty musimy
czekać kilka miesięcy. W takiej samej
sytuacji znajdują się polscy misjonarze.
Choć są ubezpieczeni w NFZ, to ich
wakacje trwają tylko 2 miesiące. Bez
prywatnej, kosztownej opieki lekarskiej nie
mają szans wykonać potrzebnych badań
czy przejść zalecanych zabiegów w czasie
pobytu w Polsce. Aby stan zdrowia nie
stał się przyczyną zakończenia ich misji,
zbieramy pieniądze na leczenie w Polsce.

darczyńcy
indywidualni

9 362

zł
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„Adopcja Serc”
podopiecznych
Sercańskiego Domu
dla Dziewcząt
na Filipinach

Dramat dziewcząt z Kasanag Daughters
Foundation trudno opisać w kilku zdaniach.
Ich tragedie dokonywały się w domach
rodzinnych, tam gdzie dziecko powinno czuć
się najbardziej bezpieczne. Każdą z nich
czeka długa droga do przebaczenia ojcu
czy dziadkowi wykorzystania seksualnego.
Pobyt dziewczynek w Domu ma doprowadzić
do ich uzdrowienia wewnętrznego.
Misjonarze, pod przewodnictwem ks.
Franciszka Pupkowskiego SCJ, zapewniają
dziewczętom wszystko co jest potrzebne
w terapii: mieszkanie, wyżywienie, opiekę
psychologów, naukę w szkole.

darczyńcy
indywidualni

100 143

jak „adoptować”
dziewczynkę z kdf?
zł

Należy zadeklarować wpłatę min. 35 zł miesięcznie przez
rok. „Adopcja” ma charakter zbiorowy, gdyż miesięczny
koszt utrzymania dziecka w Domu wynosi 1200 zł.
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„Adopcja Serc”
dzieci z plemienia
Higaonon
na Filipinach

Jedna z dziewczynek, zanim otrzymała
pomoc dzięki „Adopcji Serc”, 2 lata nie
chodziła do szkoły. Rodzice nie posyłali
jej na naukę, bo nie mieli za co kupić
ubrania i finansować dojazdów. Poza tym
mogła pomagać im w pracach polowych,
bo koczownicze plemię Higaonon
utrzymuje się głównie z rolnictwa. Takich
historii znamy więcej… Dzięki Państwa
pomocy wszystkie dzieci, które zgłosił
do projektu ks. Jan Krzyściak SCJ, zostały
„zaadoptowane” przez Darczyńców
z Polski!
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darczyńcy
indywidualni

baterie

telefony
komórkowe

20 619

zł
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Kształcenie
kleryków
na Filipinach

Można postawić sobie pytanie, dlaczego
Filipiny nazywamy „krajem misyjnym”,
choć 80% jego obywateli to katolicy?
Odpowiedź znajdujemy w fakcie, że
na południu Filipin są tereny, których
mieszkańcy usłyszeli o Jezusie dopiero
ok. 30 lat temu! Nie ma też wystarczającej
liczby księży Filipińczyków, aby
dotrzeć na 7.000 wysp do 80 milionów
wiernych. Dlatego tak ważne jest
kształcenie miejscowego duchowieństwa.
W sercańskim seminarium w Cagayan de
Oro na wyspie Mindanao przygotowują się
do kapłaństwa również młodzi sercanie
z Wietnamu.

darczyńcy
indywidualni

9 188

zł
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Budowa kościoła
na Filipinach

Kolejny rok prosimy o pomoc w budowie
kościoła w Parafii Jezusa Nazareńskiego
w Dansolihon. W zeszłym roku powstały
ściany i zadaszono budynek. Ksiądz Jan
Krzyściak SCJ, proboszcz z Dansolihon,
próbuje uporać się z brakiem finansów
na wystrój wnętrza kościoła. Kilka
miesięcy temu została położona
posadzka z kamienia, a całkiem niedawno
zainstalowano tabernakulum zakupione
w Polsce. Jak jednak mówi ks. Jan: „Kościół
nie może być zbyt bogato wyposażony,
aby moi ubodzy parafianie nie czuli się tu
obco, ale jak u siebie w domu”.

darczyńcy
indywidualni

18 058

zł
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Dożywianie
i edukacja dzieci
na Filipinach

600 domków, które wybudowano
w Opol k. Cagayan de Oro, dla ofiar
tajfunu Sendong, to dar serca m.in.
Polaków. Kolejnym naszym krokiem było
zaproszenie Darczyńców do wybudowania
tam przedszkola. Zostaliśmy jednak
zaskoczeni faktem, że nie wszystkie
dzieci korzystały z darmowych zajęć tam
organizowanych… Okazało się, że rodzice
wstydzili się posyłać swoje dzieci na
naukę, bo nie mieli w co je ubrać lub dzieci
były głodne. Dzięki naszym Darczyńcom
oraz zbiórkom „Dobrych monet” wszystkie
dzieci mieszkające w Wiosce Matki Bożej
Miłosierdzia chodzą do przedszkola
i szkoły.

darczyńcy
indywidualni

dobre
monety

20 619

zł
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„Studia od Serca”
dla młodzieży
z Naddniestrza

„Studia od Serca” to wyjątkowy projekt...
Został on zainicjowany przez wolontariuszy
„Missio Cordis”, którzy pomagali latem
2017 r. w parafii w Słobodzie Raszków.
Wtedy dowiedzieli się, że kilkorgu z ich
uczniów, którym udzielali lekcji języka
angielskiego, grozi, że nie pójdą do szkoły
średniej tylko z powodu biedy. Problem
polegał na konieczności wyjazdu do
większego miasta i opłaceniu internatu.
Nasi wolontariusze po powrocie do Polski
zabrali się do działania i zbierają pieniądze
m.in. poprzez zbiórkę surowców wtórnych
w ramach akcji „Zbieramto w parafii”
w Krakowie-Płaszowie i udział w Targu
Staroci w Lublinie.

darczyńcy
indywidualni

zbieramTo
w Parafii

Targ Staroci
w Lublinie

8 211

zł
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„Missio Cordis”
Wolontariusze „Missio Cordis” mieli już swoje doświadczenia misyjne
w Albanii i w Naddniestrzu. Osoby w wieku +18 lat zapraszamy 3 razy
do roku na spotkania w Warszawie, przygotowujące do wyjazdów
zagranicznych oraz na formację duchową w ramach lubelskiej Szkoły Życia
Chrześcijańskiego i Ewangelizacji Świętej Maryi z Nazaretu Matki Kościoła.
Nasi wolontariusze angażują się w zbiórki w ramach projektu Zbieramto
i Targ Staroci w Lublinie, podczas których zbierają środki na „Studia od
Serca” dla młodzieży z Naddniestrza.

raport
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„Woda z misją”
We współpracy z producentem wody mineralnej
„Staropolanka” przygotowaliśmy specjalną ofertę dla
firm, instytucji, klasztorów, urzędów i dużych rodzin :-)
Z każdej wydanej złotówki na zakup „Staropolanki”
poprzez stronę www.wodazmisja.pl otrzymujemy
10 groszy, które przeznaczamy na budowę studni
w Czadzie.

2580
na budowę

zł

studni

w Czadzie
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Od powstania projektu Zbieramto,
w styczniu 2013 r., Darczyńcy przekazali
nam:

264,870
srebrnej biżuterii

kg

3,009

kg

złotej biżuterii

W 2018 r. otrzymaliśmy od Was:

32,553

kg

srebrnej biżuterii

0,538

kg

złotej biżuterii
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Krzyżyk sercański
Krzyżyk sercański kryje w sobie opowieść
o trzech miłościach. Ta pierwsza, to
miłość płynąca od Jezusa, umierającego
na krzyżu do człowieka. On pozwolił się
ukrzyżować dla naszego zbawienia. Puste
serce w środku krzyżyka, to wyzwanie dla
noszącego, aby pamiętał, że na miłość
Jezusa trzeba odpowiadać codziennie,
życiem Ewangelią. I po trzecie – zakup
krzyżyka jest konkretnym aktem miłości
bliźniego – dochody z dystrybucji krzyżyka
trafiają na budowę studni w Czadzie.

2781

sprzedanych krzyżyków
sercańskich

98 241

zł

na budowę studni w Czadzie

Zapraszamy po srebrne, złote
i drewniane krzyżyki sercańskie
do sklepu internetowego:

sklepzmisja.pl

Dzieci aktywnie włączające się
w akcję „Zbieramto w szkole”
w SP w Psarach
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W szkołach i przedszkolach zbieramy:

srebrny
„złom”

dobre
monety

baterie

makulaturę

telefony
komórkowe

klocki
LEGO

zegarki
tarczowe

puszki
aluminiowe

7190

kg

= 18 344 zł

uczniowie i przedszkolaki ofiarowali
na misje w 2018 r.

www.zbieramtowszkole.pl
kontakt@zbieramtowszkole.pl

darmowe zajęcia!
Istnieje możliwość zaproszenia nas do szkoły/przedszkola
na zajęcia pt. „Od ekologii do dobroczynności”.
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Na zaproszenie księży proboszczów
przeprowadzamy 3-4 razy w roku akcję
„Zbieramto w parafii”. Zbieramy wtedy
zazwyczaj następujące surowce wtórne:

makulatura

89 378 kg

złom

elektrośmieci

72 031 kg

odzież używana

12 736 kg

1 004 kg

pozyskaliśmy
w 2018 r.
Wolontariusz - p. Stanisław - podczas akcji
„Zbieramto w parafii” w Parafii Matki Bożej
Nieustającej Pomocy w Lubartowie

75 106

pozyskaliśMY dzięki zbiórkom
„śmieci” w parafiach w 2018 r.

zł
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Zbieramy:

+ wszystkie pieniądze świata
np. euro, dolary, korony, szekle…

+ pieniądze wycofane już z obiegu
np. polskie z okresu PRL lub z krajów strefy euro

+ monety kolekcjonerskie
+ polskie grosze
Zebraliśmy w 2018 r. :

759
euro

767

marek
niemieckich

8451
koron
czeskich

585

szekli
izraelskich

237

funtów
brytyjskich

19 585 171 kg 813 kg 5 102 zł
forintów
węgierskich

18 344

zł

łącznie suma darowizn „Dobrych monet”

monet
z PRL

polskich
groszy

inne waluty
świata

„Dobre monety” zbieramy: w parafiach,
szkołach i przedszkolach oraz z biurami
pielgrzymkowymi. Pielgrzymi pod koniec
podróży oglądają przygotowany przez nas
film, a po zakończeniu projekcji „wyrusza
do akcji” charytatywna puszka na pieniądze,
których najprawdopodobniej nie da się
wymienić w Polsce w kantorze.

jeśli wybieracie się państwo
na pielgrzymkę organizowaną
przez parafię
zachęcamy do przeprowadzenia zbiórki
„Dobrych monet” - po kontakcie z naszym
biurem prześlemy potrzebne materiały.

www.DobreMonety.pl
Wspierają nas:
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Młoda Para z Misją
Kwiaty towarzyszą nam w szczególnych
momentach życia: przynosimy je na
chrzest, ślub, pogrzeb. Czasem zdarza
się, że jest ich za dużo i wtedy stają się
„problemem”. Tak często jest po ślubie –
goście składają tyle bukietów, że trudno
taką ilość kwiatów zagospodarować. Naszą
propozycją jest, aby „zamiast kwiatów”
włączyć się w akcję Młoda Para z Misją.
Narzeczeni otrzymują od nas puszkę na
zbieranie datków, ulotki opisujące projekt
misyjny (dla chętnych) oraz podziękowanie
od dzieci w Czadzie lub na Filipinach, do
których dotarła pomoc nowożeńców.

5
Młodych

Par z Misją

5 378

zebranych pieniędzy

zł
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Obrączki ślubne
Narzeczeni mają możliwość wsparcia misji
poprzez zaproszenie gości do kwesty na
rzecz misji po ceremonii ślubu kościelnego,
ale też przez zakup obrączek z krzyżykiem
sercańskim.

ORLEN - karty
Karty dla Darczyńców Sekretariatu Misji i ich
znajomych. Zniżka 10 gr/litr dowolnego
paliwa. Aby uzyskać kartę należy dokonać
przelewu w wysokości 7 zł na nasze konto
i podać w tytule numer rejestracyjny auta.
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Wakacje z misjami
i językami
Szósty raz zapraszamy dzieci po 3,4,5,6
klasie szkoły podstawowej na letnie
kolonie:

18-23 sierpnia 2019 r.
Koszyce Małe k. Tarnowa
(Dom rekolekcyjny księży sercanów)

25-30 sierpnia 2019 r.
Nowe Kawkowo k. Olsztyna
(Dom rekolekcyjny Zacheusz)
Koszt 640 zł. Zniżkę 50 zł otrzymują:
rodzeństwo, kolędnicy misyjni, uczniowie
szkół i przedszkoli, które czynnie
uczestniczyły w projekcie „Zbieramto
w szkole” w roku szkolnym 2018/2019.
Zniżki nie kumulują się.

Zapisy:
wakacje@MisjeSercanow.pl
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sponsorzy

partnerzy techniczni

pomagasz? odlicz to od podatku!
Na podstawie art. 55 ust. 7 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej ofiarodawca, rozliczając się z Urzędem
Skarbowym za 2018 r., może odliczyć darowizny od dochodu. Odliczenie od dochodu przysługuje w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż
w kwocie stanowiącej 6 % dochodu podatnika.

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

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
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

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

