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            Dwa słowa  

Kochani Dobroczyńcy Misji, 

z wielką radością przesyłaMY pierwszy 
numer e-biuletynu „informujeMY”! 
 
Pragniemy przekazywać Wam jak 
najwięcej wyczerpujących informacji               
o pracy na rzecz ewangelizacji świata                         
i wspierania sercańskich misjonarzy.  
 
MaMY nadzieje, że e-biuletyn będzie 
dobrym i ciekawym narzędziem 
komunikowania newsów, podsumowań, 
sukcesów. Pierwszy numer  jest bardzo 
"rozległy", bo dotyczy okresu od kwietnia 
do listopada 2014 r. 

 
 

1 

Dobrych rzeczy „nazbierało” się 
naprawdę dużo. Nie chceMY zatem 
„uronić nawet kropli" w prezentowaniu 
naszych dzieł. Dlatego zaczynamy  
od kwietniowej "dobrej monety”... 
Intrygująca nazwa, prawda? O co 
dokładnie chodzi? Odsyłam do tekstu  
na stronie 2. 
 
Dalej, spoglądaMY z tęsknotą na letni 
czas i "wakacje z misjami". Z wielką 
przyjemnością wracam pamięcią                 
do kolonii w Kołobrzegu i Koszycach 
Małych, podczas których prawie 80 dzieci 
i nastolatków, wesoło spędzało czas, 
pogłębiając duchowość misyjną.  
Było radośnie i aktywnie! 
 

 
 Miłej lektury! 

 
Czas letnich miesięcy to też wielki przełom 
dla akcji "srebro na wagę złota”. Nasza 
„srebrna inicjatywa” przekroczyła "morza              
i kontynenty" i zawitała do Kanady,  
do Toronto.  
 
Działo się także w Polsce!  
W Buku odbył się niezwykły festyn,  
na którym zaprezentowano specjalne 
stoisko Krzyżyka sercańskiego. W trzech 
parafiach udało się zebrać srebrny złom  
na budowę jednego domu w Wiosce Matki 
Bożej Miłosierdzia na Filipinach! 
 
Dziękując za wsparcie, zarówno to 
materialne, jak i modlitewne, przyjmijcie 
proszę zapewnienie o moim gorącym 
wstawiennictwie przed Panem  
w Waszych intencjach. 
 
  

                             
 

    Zastępca Sekretarza Misji Zagranicznych                               
     Księży Sercanów  w Polsce  



              Inauguracja akcji „dobra moneta”  

Dotychczas zebraliśmy: 
574,05 euro  

517 koron czeskich  
410 forintów 

Akcja  „dobra moneta” polega                               

na zbiórce drobnych monet – bilonu             
w zagranicznej walucie (euro, $, innych), 
który zostaje przeznaczony na budowę 
domów  w Wiosce Matki Bożej 
Miłosierdzia na Filipinach, w której 
zamieszkają ofiary tajfunu. Ciekawą 
rzeczą jest to, że zbiórka odbywa się  
w środkach lokomocji – autokarach.  

 
 

1 lub 2 euro czy dolarów to (teoretycznie) 
niewiele, ale jeśli pomnoży się ten nominał x 
100 uczestników pielgrzymki i (kilka 
autokarów)… zebrana kwota staje się 
bardzo konkretna. Już za 2 200 euro można 
wybudować jeden nowy dom na Filipinach, 
w których zamieszka wieloosobowa, 
niezwykle wdzięczna rodzina. 
 
„dobra moneta” została zainagurowana   
pod koniec kwietnia b.r.  Termin ten                   
nie został wybrany przypadkowo – celowo 
korespondował z czasem pielgrzymowania 
do Watykanu na kanonizację św. Jana Pawła 
II. „Nasz Papież” ze szczególną troską  
i wielką miłością pochylał się  nad              
osobami słabymi, ubogimi oraz 
pokrzywdzonymi przez los. Pragnęliśmy,   
by radosna uroczystość wyniesienia Papieża 
Polaka na ołtarze otwierała serca 
pielgrzymów na chęć pomocy najbardziej 
potrzebującym i przypominała o tym, jak 
wiele możemy zdziałać okazując 
miłosierdzie.  

 

Inspiracją dla akcji był czysto „praktyczny” 
aspekt i własne doświadczenia… Często 
zdarza się, że po powrocie do kraju z 
zagranicznych wycieczek, pielgrzymek  
w portfelach i kieszeniach zostają drobne 
w obcej walucie. Nie wiadomo 
co z nimi zrobić, gdyż wymiana w 
kantorach jest (niemalże) nieopłacalna.  

 
Akcja „dobra moneta” będzie realizowana 
cyklicznie, we współpracy z biurami 
pielgrzymkowymi i tour-operatorami.  
Zapraszamy właścicieli oraz pracowników  
biur do partnerskiej współpracy. Kontakt                  
i zgłoszenia podmiotów: biuro@zbieramto.pl. 
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              Ewangelizacja  z Sercanami  i… „wakacje z misjami” 

80 uczestników  
napawa radością.                           

Do zobaczenia za rok,  
w większym gronie!  

Szczegóły (bliżej lata)                                   
na www.zbieramto.pl!  

Wakacje już za nami,                       

ale wspomnieniami z letniego  
czasu lubiMY (i chceMY) 
dzielić się nadal!  

 
 
 
 

Podczas zajęć 
ewangelizacyjnych                             
i katechez uczniowie 
szkół podstawowych  
oraz  gimnazjów 
pogłębiali swoją wiarę  
i rozwijali duchowość 
misyjną. Były dyskusje  
z opiekunami, prelekcje 
dotyczące posługi 
misyjnej, animacje 
edukacyjne, a także 
codzienna Eucharystia. 
 
Nie zabrakło czasu                    
na integrację w plenerze 
oraz aktywny relaks. 
Koloniści czerpali wiele 
radości z pobytu w parku 
linowym, plażowania, 
gier zespołowych, jazdy 
konnej, czy wypraw                   
na pływalnię. Trudno 
było się rozstać – jeszcze 
przed wyjazdem  padały 
pytania o kolejną edycję!  
 

W tym roku, uczestnicy   
„wakacji z misjami,” 
zorganizowanych przez 
Księży Sercanów, 
odpoczywali w Koszycach 
Małych i w Kołobrzegu. 
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Na „wakacje z misjami” 
zapraszamy nie tylko 
uczestników misyjnego 
kolędowania, ale wszystkie 
osoby (dzieci i młodzież), 
które pragną być bliżej Pana 
Boga poprzez formację 
duchową – tłumaczy                     
ks. Piotr Chmielecki scj, 
opiekun kolonistów                              
i pomysłodawca wyjazdów. 

     



 
 

Polski kościół w Toronto 

              Byliśmy za Oceanem… 

Toronto to jest TO! 

Na początku sierpnia b.r. akcja 
„srebro na wagę złota” została  
zainaugurowana w Kanadzie.  
Wierni z polskiego kościoła  
św. Kazimierza nie zawiedli!  
 
Po wysłuchaniu ogłoszeń 
parafialnych, podczas których 
nakreślono ideę i mechanizm akcji, 
z radością deklarowali chęć wzięcia 
udziału w zbiórce srebrnego złomu. 
Nabywali także Krzyżyki sercańskie 
– symbole jedności z misjami, 
które to powstały z kruszcu 
przekazanego przez polskich 
Darczyńców. Dochód z 
rozprowadzenia Krzyżyków = 1/5 
domu! 
 
Historia tysięcy Filipińczyków, 
którzy stracili bliskich i dorobek 
całego życia w potężnym tajfunie 
Sendong, budziła wielkie 
wzruszenie. Otwartość serc                     
i solidaryzowanie się kanadyjskiej 
Polonii z mieszkańcami Filipin były 
dla nas równie wzruszające! 
Akcja zbiórki srebra w Toronto trwa 
do końca października.  

Dotychczas w Wiosce powstało 500 domów 
na 600 planowanych, 17 dzięki 
Darczyńcom z Polski w tym 11 domów                     
"ze srebra”. W akcji wzięło udział ponad 50 
polskich parafii i jedna zagraniczna 
(Toronto). 

4 

Parafia św. Kazimierza jest nie tylko hojna,  
ale i bardzo gościnna - Misjonarze Oblaci 
Maryi Niepokalanej z entuzjazmem i wielką 
życzliwością przyjęli koordynatorkę akcji 
„srebro na wagę złota”. DziękujeMY! 



               Działo się w… Buku, Mosinie, Myślenicach! 

 
 
 

Trzy parafie mogą „zbudować” 

jeden dom? Jasne, że tak!  
Dla dobrych ludzi, wrażliwych na 
ludzką tragedię nie ma nic 
niemożliwego . Hojność wiernych  

z myślenickiej parafii p.w. Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny, parafii  
p.w. Świętego Mikołaja w Mosinie 
oraz bukowskiej parafii p.w. św. 
Stanisława Biskupa i Męczennika 
przeszła nasze najśmielsze 
oczekiwania!  
 
W Mosinie zebrano 3 589 gramów 
srebrnego złomu (i 2 gramy złotego 
złomu), w Myślenicach 1 617 
gramów, a w Buku 1 204 gramy.          
W sumie, z trzech akcji pozyskano  
6 410 gramów srebrnego złomu, 
uśrednionego do próby 925,                
co oznacza JEDEN NOWY DOM  
DLA FILIPIŃCZYKÓW!  

 

Akcje w Buku, Mosinie i w Myślenicach 
odbywały się w lipcu i sierpniu b.r. 
Tymczasem jesienią (14.09), Bukowianie  
po raz kolejny przyszli z pomocą ubogim 
Filipińczykom. Na festynie parafialnym, 
pojawiło się stoisko Krzyżyka sercańskiego. 
Można było przy nim nabyć Krzyżyk  
– symbol jedności z misjami wykonany  
z różnych materiałów i w różnych rozmiarach. 
Dochód z rozprowadzania Krzyżyków 
wspomoże budowę Wioski.  
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W 3 parafiach zebrano  
6 410 g srebrnego złomu 



 
 
 
  
 

 
 
 
  
 

                 

Sekretariat Misji Zagranicznych Księży Sercanów w Lublinie 
 

 
ul. Radzyńska 3a, 20-850 Lublin 

tel. +48 537 411 405 
biuro@zbieramto.pl, www.zbieramto.pl 

 
 
 

Bank BNP Paribas 
Nr rachunku PLN: 79 1600 1462 1847 3641 5000 0008 

Nr rachunku $: 52 1600 1462 1847 3641 5000 0009 
Dla przelewów w innych walutach: 

IBAN: PL79 1600 1462 1847 3641 5000 0008    BIC: PPAB PLPK 

 


