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            Dwa  świąteczne  słowa  

Kochani Dobroczyńcy Misji,                      

dzielenie się i pomaganie jest… bardzo 
przyjemne. Badania psychologiczne 
pokazują, że kiedy kogoś wesprzemy  
(i nie chodzi tylko o pieniądze…),  
to po prostu czujemy się dobrze, jesteśmy  
z siebie zadowoleni. Przewrotnie można  
też powiedzieć, że pomaganie jest  
w pewnym stopniu egoistyczne,  
bo podnosi naszą samoocenę…  
 
Na szczęście, motywacja „pomagam,  
by poczuć się lepiej” jest zazwyczaj wtórna  
do spontanicznej chęci pomocy płynącej 
wprost z serca! Trzeba pomagać, trzeba  
się dzielić, trzeba wspierać bliźnich, którzy 
„się źle mają”. Dlaczego? Dla chrześcijanina 
odpowiedź jest oczywista. Zatrzymując  
się przy osobie w potrzebie naśladujemy  
Pana Jezusa, naszego Pana i Zbawiciela. 
 
DzieliMY się z Wami kolejnymi 
wiadomościami z funkcjonowania  
naszego sercańskiego Sekretariatu Misji 
Zagranicznych i rozwoju projektu 
zbieramto.pl | dla misji i środowiska.  
Robimy to z wielką radością, w bardzo 
szczególnym czasie, tuż przed Bożym 
Narodzeniem, kiedy ludzie bardzo hojnie 
dzielą się tym, co posiadają z tymi, którzy 
pomocy potrzebują.  
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Miłej lektury! 

 
 Nasze dzielenie się, to jednak tylko 
„odblask” podzielenia się sobą samym, 
którego dokonał Bóg. On z nieskończonej 
swoje miłości posłał na świat swojego 
Syna, który stał się jednym z nas.  
Być może powyższe zdanie nieco nam 
spowszedniało, wydaje się tak oczywiste… 
Trzeba je jednak powtarzać i zachwycać  
się nim w nieskończoność. Bóg podzielił  
się sobą z wielkiej miłości do człowieka,  
do CIEBIE! 
 
I my dzielMY się tym, co posiadamy,  
na wzór naszego Boga. Niech nadchodzące 
Święta Bożego Narodzenia będą bogate  
w dzielenie się tym, co duchowe  
i materialne oraz niech będą kolejną okazją 
do odkrycia daru wielkiej miłości, którym 
obdarował nas Bóg w osobie Jezusa 
Chrystusa. Błogosławionych Świąt Bożego 
Narodzenia! 
 
 
 
 
 
 
 
  

                             
 

    Zastępca Sekretarza Misji Zagranicznych                               
     Księży Sercanów  w Polsce  



               Zaczynamy od podzielnia się „dobrymi” liczbami…  

9 domów  
i pomoc w  budowie przedszkola 

w Wiosce Matki Bożej Miłosierdzia  
na Filipinach  

 

Dzięki wspaniałomyślności 

naszych Darczyńców w 2014 r. 
mogliśmy bardzo aktywnie 
wspierać posługę srecańskich 
misjonarzy i konkretnie pomagać 
potrzebującym.  

21 570 PLN 
stypendia dla  

młodych Filipinek  
z Sercańskiego Domu 
dla Dziewcząt (KDF) 
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Z następnym numerem  
e-biuletynu prześlemy 
„Raport 2014” – już teraz 
serdecznie zachęcamy  
do lektury tej publikacji! 
Tymczasem, z wielką radością 
dzieliMY się „pozytywnymi” 
liczbami i efektami tegorocznych 
działań. 

  
 

2044 KG baterii  
296 KG płyt CD/DVD  

12 KG telefonów 

Akcja 
„zbieraj  

 i wspieraj” 

171 910 PLN 

 Łączna kwota  
pomocy 2014 r.  

 
 

Akcja „srebro na wagę złota”  

 



                 Akcja „kolędujMY misyjnie”  

 
 
 

Dotychczas zebraliśmy:                
2014 r. 14 260 PLN (na przedszkole) 

2013 r. 10 840 PLN (1 dom) 
 
  
 

Hej kolęda, kolęda! 

 
DzieliMY się wspomnieniem… 
 
Siedzieliśmy z rodziną przy stole, racząc 
się pysznym makowcem, który został  
z Wigilii i zastanawialiśmy się, czemu 
zanika piękna tradycja kolędowania  
„po domach”, kiedy to zabrzmiał dzwonek, 
zwiastujący przybycie gości. Otworzyłem 
drzwi… a tam kolędnicy! Spora ekipa… 
Maryja, Król, Anioł, Rycerz. Uśmiechnięci, 
pełni radości… Śpiewali kolędy, pastorałki, 
deklamowali wierszyki i rozdawali 
pierniczki. Kwestowali na budowę 
przedszkola na Filipinach  – opowiada 
mieszkaniec Pliszczyna. 
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Tak przebiegała druga edycja akcji 
„kolędujMY misyjnie”, zorganizowana  

w dniach 26.12.2013 – 06.01.2014 r.   

Po raz pierwszy kolędowanie odbyło  
się  na początku stycznia 2013 r.   
w kilku sercańskich i zaprzyjaźnionych 
parafiach. Poprzebierane grupy dzieci  
i młodzieży nieśli świąteczne pozdrowienie  
i zbierali ofiary na budowę domów  
w Wiosce Matki Bożej Miłosierdzia  
na Filipinach, w której zamieszkały ofiary 
Sendong. 

W „kolędujMY misyjnie” zaangażowali  
się wolontariusze i mieszkańcy: Bytowa, 
Pliszczyna, Sosnowca, Krakowa, Węglówki, 
Koszyc Małych, Stadnik (2014 r.)  
oraz Warszawy, Bytowa, Węglówki,  
Krakowa-Płaszowa, Binczarowej (2013 r.).  
 
Przed nami kolejna, trzecia już edycja 
zorganizowana z myślą o dożywianiu dzieci 
 w Urugwaju.  



 
 
 
  
 

              Dożywianie dzieci w Urugwaju 
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Dzielnica Casavalle, zwana potocznie 

„czerwoną strefą”, to najuboższa część 
Montevideo – stolicy Urugwaju. Panuje  
tu ogromne bezrobocie i jeszcze większe 
poczucie beznadziei. Rodziny egzystują  
na marginesie życia społecznego,  
nie potrafiąc poradzić sobie z wyzwaniami 
codzienności. Do bezradnych, wykluczonych 
Urugwajczyków pojechał sercański misjonarz, 
ks. Wojciech Adamczyk. Pracuje także  
z dziećmi, posługując w świetlicy 
przyparafialnej.  
 
Świetlice w Montevideo to miejsca,  
w którym chłopcy i dziewczęta w wieku  
od 2 do 15 lat  dostają wsparcie socjalne  
i duchowe. Są  „karmieni” ciepłą zupą  
oraz… modlitwą. Każdy podwieczorek 
(merendero) poprzedza „rozmowa z Bogiem”.   
 

 W ciągu roku, w dwóch ośrodkach  
 w Montevideo, pomocą socjalną  objęto  
280 dzieci, wydając ok. 8 tysięcy posiłków. To jednak wciąż za mało! 
DzielMY się z Urugwajczykami, pomagając zakupić produkty na merendero. 

 
Stołówka w świetlicy jest zawsze pełna 
 
Nikt tutaj nie grymasi i nie wybrzydza, dzieci 
delektują się każdym kęsem. Często to, co 
podopieczni ks. Wojciecha zjedzą w świetlicy 
jest ich jedynym posiłkiem w ciągu dnia!  
 
By tych posiłków mogło być jeszcze więcej, 
zainaugurowaliśmy akcję dożywiania małych 
Urugwajczyków z „czerwonej strefy”.  
 
 

 

 

 
Pragniemy, by w tych trudnych warunkach 
materialnych miały chociaż namiastkę 
prawdziwego dzieciństwa.  
Bynie budziły się z myślą, czy nie pójdą 
głodne spać. 
 
Zachęcamy do włączenia  
się w naszą inicjatywę poprzez wpłaty. 
Dane do przelewu można znaleźć  
na ostatniej stronie e-biuletynu.  

 

 
 
 
  
 



            Seniorzy podzielili się wolnym czasem i srebrem 
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Oto przykład, jak wspaniale można działać 

na rzecz potrzebujących w najbliższym 
środowisku. Oto dowód, że „srebrny wiek” 
nie obliguje do siedzenia w domu, ale jest 
doskonałą okazją do dzielenia się wolnym 
czasem i angażowanie w akcje charytatywne, 
takie jak „srebro na wagę złota”…  
Lokalna społeczność ma ogromną moc 
sprawczą w zmienianiu świata na lepsze… 
Nie tylko tego „po sąsiedzku”, ale także  
tego za oceanem.  
 
 
 

      

Grupa ok. 20 pań z dużą uwagą  
i zaangażowaniem słuchała opowieści  
o Kościele, wierze na Filipinach  
oraz budowie Wioski Matki Bożej 
Miłosierdzia dla ofiar tajfunu Sendong.  
Na rzecz filipińskich rodzin, które zostały 
bez dachu nad głową po starciu z żywiołem, 
przekazały ponad 400 gram srebrnego 
złomu obiecując kontynuację zbiórki!  
 
Składamy serdecznie podziękowania hojnym 
Darczyńcom z Klubu seniora i Siostrze 
Marcie Ulińskiej – koordynatorce Klubu. 
 
Gram do grama… 
 
Taka postawa napawa wielkim optymizmem, 
zwłaszcza w akcji, w której liczy się każdy 
gram srebra. Warto inspirować naszą 
misyjną  inicjatywą członków rodziny, 
znajomych, sąsiadów. Piękne owoce 
przynoszą także zbiórki na terenie 
kościołów. Jesteśmy bardzo wdzięczni, 
kiedy parafianin uda się do swojego Księdza 
Proboszcza i powie kilka zdań o „srebro  
na wagę złota”, pokaże ulotkę, uzyska 
zgodę na kontakt z naszej strony. Niektórzy 
na  tym nie poprzestają, włączając  
się  w całą logistykę oraz zbieranie  
precjozów po Mszach św. – podkreśla  
z uśmiechem ks. Piotr 

 

Osoby zainteresowane pomocą  
przy inicjatywie „srebro na wagę złota”  
prosimy o kontakt mailowy pod adresem 
srebro@zbieramto.pl. 

 
 
 

      DziękujeMY! 
 
  
 

Wrocławscy seniorzy pomagają 
budować domy na Filipinach 
 
1 grudnia 2014 r. ks. Piotr Chmielecki scj  
(pomysłodawca inicjatywy „srebro na wagę 
złota”) odwiedził członkinie Klubu seniora 
„Nazaret” funkcjonującego we Wrocławiu  
w ramach Fundacji Tobiaszki.  
 

      



Bezcenne elektrośmieci  

Akcja „srebro na wagę złota” rozbudza 

motywację na dalsze pomaganie,  
zwłaszcza wśród …młodszych 
Darczyńców… 
 
Szkoła Podstawowa  nr 83 im. Jana 
Kasprowicza we Wrocławiu, Szkoła 
Podstawowa nr 2 w Łaziskach Górnych  
z Zespołu Szkół im. Piastów Śląskich  
oraz Przedszkole Nr 41 Sióstr Augustianek 
to placówki, w których dzieci (wraz  
z nauczycielami) podjęły wyzwanie zbiórki 
srebrnego złomu, by po niedługim czasie 
włączyć się w kolejną akcję charytatywną  
Sekretariatu Misji Zagranicznych Księży 
Sercanów w Lublinie – „zbieraj i wspieraj”. 
Jej celem jest gromadzenie zużytych 
baterii, płyt CD/ DVD, telefonów 
komórkowych w eko-pojemnikach. 
 
Ksiądz Piotr odwiedza szkoły  
i przedszkole 
 
Przekazanie zebranego srebra  
i podsumowanie akcji zazwyczaj odbywa 
się w większym gronie, czasem  
– tak jak w SP nr 83 podczas innych 

ważnych uroczystości. We Wrocławiu  
ks. Piotr miał okazję spotkać się  

z kilkudziesięcioma uczniami podczas finału 
międzyszkolnego konkursu „Kochajmy 
przyrodę jak Święty Franciszek”. Każda  
z wizyt była wyjątkowa, niepowtarzalna  
– w Łaziskach Górnych w sali 
gimnastycznej stawiły się dzieci  
i młodzież z całej szkoły podstawowej  
i gimnazjum! Była projekcja filmików  
z Filipin, opowieści o budowie Wioski… 
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W krakowskim przedszkolu było bardziej 
kameralnie – spotkania z 4 i 6-cio latkami 
przebiegały w małych grupach, ale dzieci  
były nie mniej ciekawe i aktywne. Podobnie  
jak ich starsi koledzy, zadawały pytania,  
z zainteresowaniem słuchały opowieści  
o Filipinach.  

 



                Kongijczycy potrzebują naszej pomocy!  

Codzienność mieszkańców Butembo 

(Kongo) jest bardzo trudna – częste 
niepokoje na tle politycznym, skrajna 
bieda, brak dostępu do pomocy 
medycznej – to problemy, z jakimi  
mierzą każdego dnia, nie tracąc  
przy tym nadziei, pogody ducha  
i wzajemnej życzliwości. Marzeniem  
(oraz wielką potrzebą) lokalnej 
społeczności jest budowa Przychodni 
Zdrowia Jana Pawła II.  
 
Marzenie staje się rzeczywistością 
 
Zaczęto kopać pierwsze fundamenty!  
To zasługa także polskich Darczyńców, 
którzy w 2014 r. przekazali 17 020 PLN 
na ten cel (koszt inwestycji to 200 000 
PLN).   
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Dotychczas kobiety w ciąży, maleńkie dzieci  
i starsi ludzie nie mogli liczyć na podstawową 
opiekę lekarską. Często, bezpowrotnie, tracili 
przez to zdrowie, a nawet życie. Przychodnia 
Zdrowia to szansa dla wszystkich chorych  
i cierpiących. 
 
Akcja „srebro na wagę złota”  
dla ubogich Kongijczyków 
 
Po zakończeniu budowy Wioski Matki Bożej 
Miłosierdzia na Filipinach pragniemy 
kontynuować pozyskiwanie srebrnego złomu  
i nadal rozprowadzać Krzyżyki sercańskie  
– cegiełki, by przyspieszyć powstawanie 
placówki medycznej w Butembo.  
 
Jednocześnie, istnieje możliwość składnia 
ofiar pieniężnych na Przychodnię Zdrowia.  
 

Mieszkańcy Butembo z radością włączyli  
się w inicjatywę, ofiarowując swój czas  
i ręce gotowe do pracy. Wiedzą,  
że to WIELKA SPRAWA, często sprawa  
życia lub śmierci. 

Dane do przelewu zostały podane  
na ostatniej stronie e-biuletynu. 
DziękujeMY za każdą wpłatę. 



                Na koniec… dziękujemy za otwarte serca  
                i dzielimy się świątecznymi życzeniami… 
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Pokoju i radości  

płynących z dzielenia  

się opłatkiem, miłością  

oraz uśmiechem 

przy  wigilijnym stole,  

a także nieustających  

błogosławieństw  

od  Dzieciątka Jezus    

w  Nowym Roku 

życzy   

ks. Piotr Chmielecki scj  

 

 

 

wraz  

z Zespołem  

zbieramto.pl                                   

dla misji i środowiska 



 
 
 
  
 

 
 
 
  
 

                 

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 

 


