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akcja „srebro na wagę złota”



Dobre s owo na dobry pocz tek…

lubiMY dzieli  si  dobrem

Raport 20143

Pomaganie jest… bardzo chrześcijańskie.  
Gdy otworzymy ewangelię, to od razu
zauważymy, że Jezus obok nauczania
bardzo konkretnie pomagał. Wypowiadaną
przez siebie naukę „wzmacniał” czynem.
Nigdy nie przechodził obojętnie obok tego,
kto cierpiał, płakał, był chory: ślepy, głuchy,
sparaliżowany. Dlatego w Kościele tak ważne 
są wszelkiego rodzaju dzieła miłosierdzia, 
tak ważne jest pochylanie się nad tymi, którzy 
są w jakiejkolwiek  potrzebie. 

Jednym w wymiarów włączania się polskich 
Sercanów w dzieła miłosierdzia jest rozwój 
projektu zbieramto.pl | dla misji i środowiska.
Często, w dość niekonwencjonalny
i (pozytywnie) zaskakujący dla wielu sposób, 
wspieramy dzieło ewangelizacyjne 
prowadzone przez naszych misjonarzy. 
Jest to niesamowicie piękne i wspaniale 
motywujące, kiedy tysiące ludzi buduje 
razem z nami cywilizację miłości, choćby 
poprzez wrzucenie starej baterii do 
„misyjnego” pojemnika. 

Statystyki są bardzo obiecujące. Nasza
kluczowa akcja, „srebro na wagę złota” 
przyniosła przepiękne owoce. W 2014 r.
zebraliśmy aż czterokrotnie więcej 
srebrnego złomu, niż w 2013 r. ! Obok 
kilogramów srebra, w puszkach coraz
częściej pojawiają się znaczące ilości złota,
dzięki czemu możemy przekazywać jeszcze
więcej pomocy materialnej. Narodziły 
się nowe akcje: „zbieraj i wspieraj”, 
(zbiórka baterii, płyt CD/DVD oraz 
zepsutych telefonów komórkowych) 
oraz „dobra moneta” 

(pozyskiwanie  bilonu pozostałego
po zagranicznych pielgrzymkach).
Rośnie również liczba Darczyńców
przesyłających pieniądze na konto,
dzięki czemu  efektywniej reagujemy
na potrzeby bliźnich w trudnej
sytuacji. Zbieramy coraz więcej…
W 2014 r. wysokość pomocy 
na realizację projektów misyjnych
wzrosła aż dwukrotnie
(w odniesieniu do 2013 r.). CieszyMY
się bardzo, ale od uczucia satysfakcji
ważniejsze jest to, że coraz więcej
ludzi jest nam życzliwych, coraz

zbieramto.pl. Rośnie liczba
„Agentek 925”, a także Darczyńców 
i wolontariuszy angażujących 
się w nasze zbiórki.

Niech Pan Bóg Was błogosławi za 
wszelkie dobro uczynione naszym 

I to jest moja, nasza największa
radość 2014 roku!

A zatem… CieszMY się i działajMY!
Bez końca …

podopiecznym +

PomagaMY bo… 
chceMY by  dla innych
wierzyMY w ludzi

Zastępca Sekretarza Misji Zagranicznych
Księży Sercanów w Polsce









 W 2014 r., w  ramach wsparcia posługi misyjnej ks. Andrzeja Sudoła scj  w Azji, kontynuowaliśmy dzieło budowy domów dla

w zmaganiach z potężnym tajfunem Sendong. Dotychczas w Wiosce M.B. Miłosierdzia w Opol wziesiono 500 domów na 600 
  zaplanowanych, 17 9 budynków powstało w 2014 r.). Z myślą o prawidłowym rozwoju i edukacji 

najmłodszych mieszkańców Wioski rozpoczęto budowę przedszkola.

Budowa domów w Wiosce
Matki Bożej Miłosierdzia na Filipinach
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Mieszkańcy kongijskiej miejscowości Butembo, wśród których posługuje ks. Jakub 

medycznej. Poza rękami gotowymi do ciężkiej pracy,  Kongijczycy nie mają 
prawie nic... W wyniku zamieszek i wykorzystywania ich kraju przez państwa 
wysokorozwinięte, od lat borykają się ze skrajnie trudnymi warunkami życia, 
niedożywieniem, brakiem dostępu do opieki zdrowotnej oraz leków.

W 2015 r. zbiórka srebrnego złomu w ramach akcji „srebro na wagę złota” zostanie przeniesiona do Afryki –  będzie wspierać
wzniesienie oraz wyposażenie Przychodni Zdrowia Jana Pawła II. 200 tys. PLN.

chód to
.

Budowa przychodni zdrowia Jana Pawła II w Kongo
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ofiary od indywidualnych
darczyńców

17 020 pln

fot. Anna Warchoł
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Ze srebrnego złomu pozyskanego w ramach akcji „srebro na wagę złota” powstają
równoramienne Krzyżyki sercańskie, wspierające działalność Sercanów
w krajach misyjnych. W 2013 i 2014 r. Krzyżyki „budowały” domy i przedszkole 
w Wiosce Matki Bożej Miłosierdzia w Opol na Filipinach. W 2015 r. dochód z ich 
rozprowadzania będzie przeznaczony na wzniesienie Przychodni Zdrowia Jana Pawła II 
w Butembo, w Kongo. Przychodnia Zdrowia będzie placówką udzielającą pomocy 
medycznej najbardziej potrzebującym Kongijczykom: maleńkim dzieciom, kobietom 
w ciąży, przewlekle chorym w zaawansowanym wieku.

Serbrne Krzyżyki sercańskie (różnych rozmiarów, także pozłacane i z bursztynem)
są dostępne w Sekretariacie Misji Zagranicznych Księży Sercanów w Lublinie
(szczegóły na www.zbieramto.pl/sklep-on-line) oraz w sklepie internetowym Profeto.pl
(www.sklep.profeto.pl – kategoria „dewocjonalia”).

krzyżyki sercańskie - symbole jedności z misjami
 

rozprowadzonych krzyżyków

łączna wartość ofiar 
za srebrne krzyżyki 

79 780 pln
2064 sztuki 
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