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Mały jubileusz: to już trzeci „Raport” Sekretariatu Misji
Zagranicznych Księży Sercanów z Lublina. Z tej okazji
przypominaMY okładki dwóch poprzednich wydań.
W latach 2013-2015, dzięki wspaniałomyślności
Darczyńców, zaangażowaniu partnerów,

dziękujeMY!

współpracowników oraz wolontariuszy udało się
przekazać na projekty ponad 500 tys. zł. Kwota ta
wsparła posługę sercańskich misjonarzy w Azji, Afryce,
Ameryce Południowej i Europie Wschodniej.

„

Drodzy Przyjaciele
Misji Sercańskich,
z wielką radością rozpoczynam pisanie tego
listu. Z radością, ponieważ to już trzeci rok,
kiedy prezentujemy „Raport” Sekretariatu
Misji Zagranicznych Księży Sercanów
w Lublinie oraz projektu zbieramto.pl.
Trzy lata działania „dla misji i środowiska”
to jeszcze nie czas na generalne
podsumowania, ale całkiem dobry moment,
by nieśmiało pochwalić się pierwszą
„okrągłą kwotą” - ponad 500.000 zł przekazaną na projekty misyjne. Było to
możliwe dzięki Wam!
Niezwykle cieszy fakt, że „rośnieMY” pod
wieloma względami: sumy przekazanej
pomocy materialnej, zbiórek prowadzonych
w ramach zbieramto.pl| dla misji
i środowiska, liczby świeckich pracowników
i współpracowników Sekretariatu,
„Agent(ek) 925” oraz wolontariuszy. To
jednak nie cyfry, stan konta czy liczniki
są naszą największą siłą i sukcesem
Sekretariatu - a wiele otwartych
serc, które pragną nieść pomoc bliźnim
w najdalszych zakątkach świata.
Gorąco dziękuję wszystkim, którzy
w jakikolwiek sposób włączają się w pomoc
sercańskim dziełom misyjnym: każdej
osobie, która dokonała wpłaty na konto,
podarowała srebrny albo złoty złom,
wrzuciła do pojemnika baterię i płytę CD
lub ofiarowała zepsuty telefon komórkowy.
Każdy z tych gestów jest „na wagę złota”!
To wspaniałe, że nasza rodzina misyjna jest

coraz większa, a zaproponowane w ramach
zbieramto.pl formy pomocy sercańskim
misjonarzom znalazły Wasze uznanie.
zbieramto.pl |dla misji i środowiska zbieraMY, przetwarzaMY, pomagaMY, czyli
pomoc (także) bez pieniędzy, to hasło,
które nadaliśmy akcjom „zbieraczym”.
Nasze dotychczasowe doświadczenia
pokazują, że wiele osób pragnie pomagać
charytatywnie, ale ich sytuacja życiowa nie
zawsze pozwala na ofiary pieniężne. Tym
ważniejsza jest świadomość, że w ciągu
trzech lat, udało się nam wypracować
metodę pozafinansowego angażowania
Dobroczyńców w projekt Sekretariatu.
Staropolskie przysłowie mówi, że „kto raz
dziękuje, ten dwa razy prosi”. Rozwijając
myśl, bardzo dziękuję wszystkim
Darczyńcom i jednocześnie proszę o dalsze
wsparcie Księży Sercanów, posługujących
na misjach na całym świecie. Niech Pan
Jezus, w imię którego sercańscy misjonarze
opuszczają Polskę, obdarzy Was wieloma
łaskami za wszelkie dobro uczynione na
rzecz potrzebujących.
Z błogosławieństwem +

Zastępca Sekretarza Misji Zagranicznych
Księży Sercanów w Polsce
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2015 rok = 262 080 powodów
do radości i podziękowania
34 270 ZŁ

11 430 ZŁ

Budowa domów w Wiosce Matki Bożej
Miłosierdzia w Opol na Filipinach

Intencje mszalne

46 080 ZŁ

3 830 ZŁ

Budowa przedszkola w Wiosce Matki
Bożej Miłosierdzia w Opol na Filipinach

Przyjazd na Światowe Dni Młodzieży
2016 do Krakowa

19 020 ZŁ

3 000 ZŁ

Budowa kościoła i centrum dla młodzieży
w Cagayan de Oro na Filipinach

Sercańska Paraﬁa w Irpiń
k. Kijowa na Ukrainie

26 680 ZŁ

40 970 ZŁ

Stypendia dla młodych Filipinek z Sercańskiego
Domu dla Dziewcząt (Domu Kasanag Daughters
Foundation) w Cagayan de Oro na Filipinach

Dożywianie dzieci z Montevideo
w Urugwaju

73 010 ZŁ
Budowa Przychodni Zdrowia
Jana Pawła II w Butembo w Kongo

3 790 ZŁ

dziękujeMY!

Kształcenie przyszłych kapłanów w
seminarium Cagayan de Oro na Filipinach
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2015 rok „w kilogramach”:
Eko-akcja
„zbieram i wspieram”

2068 KG
baterii

921
KG
płyt CD/DVD

5

Akcja
„srebro na wagę złota”

21
KG
telefonów

KG 0,448
KG
! 53,215
srebrnego złomu
złotego złomu

+
98

placówek, gdzie
znajdują się
eko-pojemniki
misyjne „zbieram
i wspieram”

14

„agentek 925”
jest z nami

1388

liczba wszystkich
wpłat

27

miejsc, w których
odbyła się akcja
„srebro na wagę
złota” w 2015 r.

Statystyki są wymowne i ważne, jednak największy „kapitał” projektu zbieramto.pl | dla misji i środowiska stanowią
wspaniali i bezinteresowni ludzie! Każda odwiedzona parafia to „nowe historie starego srebra”, kolejne znajomości, szczere
uśmiechy oraz ręce gotowe do pomocy…
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wioska Matki Bożej
Miłosierdzia na
Filipinach w 2015 r.:

34 270 zł
= 3 domy

46 080 zł
= przedszkole

80 350 zł
łącznie

Budowa Wioski Matki Bożej Miłosierdzia w Opol k. CDO na Filipinach

wielkie wzruszenie: nowa historia życia
20 fiipińskich rodzin
Budowa domów w Wiosce Matki Bożej Miłosierdzia na Filipinach została ukończona! To niezwykle potrzebne dzieło
charytatywne udało się zrealizować zarówno dzięki hojnym ofiarodawcom z całego świata, jak i współpracy kilku
zgromadzeń zakonnych o chryzmacie misyjnym - m.in. Zgromadzeniu Księży Sercanów. Filipińskie rodziny, które
straciły dorobek całego życia w potężnym tajfunie, a teraz otrzymały nowy dach nad głową, nie kryją wielkiej radości.
To Wasze otwarte serca sprawiły, że w Wiosce stanęło 20 „srecańskich” spośród 600 wszystkich domów, w tym
kolejne 3 w 2015 r.. Ponadto, w 2015 roku, ukończono budowę przedszkola w stanie surowym.
W latach 2013-2015, dzięki akcji „srebro na wagę złota” odlaliśmy tysiące srebrnych Krzyżyków sercańskich - symboli
jedności z misjami. Dochód z ich rozprowadzania wspierał inwestycje w „naszej Wiosce”. W budowę wspólnoty,
zarówno materialnej, jak i duchowej, zaangażował się tam ks. Andrzej Sudoł SCJ.Przedszkole wymaga jeszcze
wykończenia i wyposażenia: koszt 25 000 zł.
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„Adopcja na odległość” małego Filipińczyka

daleko od polski, blisko serca
Po postawieniu domów kolejnym etapem budowy Wioski było zainwestowanie w przedszkole. Dla dzieci z rodzin,
które straciły cały dorobek życia w tajfunie Sendong, edukacja wydaje się być najlepszą i najpewniejszą drogą
wyjścia z biedy. Obecnie do tymczasowego przedszkola uczęszcza 95 maluchów w wieku 3-4 lat. Mali Filipińczycy
mogą przychodzić na zajęcia tylko na 1,5 godz. dziennie, ponieważ są podzieleni na 3 grupy. Przedszkole, które
będzie mogło pomieścić wszystkie dzieci jest bardzo potrzebne.
Kolejne wyzwanie stanowi zapewnienie profesjonalnego funkcjonowania placówki: zatrudnienie nauczycieli,
opłacanie mediów, zakup pomocy naukowych oraz zagwarantowanie jednego pełnowartościowego posiłku
podczas nauki.
Poprzez stronę www.misjesercanow.pl można materialnie i duchowo zaopiekować się konkretnym dzieckiem.

formy adopcji:

90 zł

miesięcznie

60 zł

miesięcznie

30 zł

miesięcznie

= edukacja i posiłek
= edukacja
= posiłek
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ofiary za:
złote krzyżyki

Kościół i centrum dla młodzieży w Cagayan de Oro na Filipinach

filipiński skarb

oraz od
indywidualnych
darczyńców

Młodzież to „skarb” filipińskiego Kościoła i narodu. Odpowiednio uformowana duchowo będzie swoim życiem
apostołować w Azji. Aby ustrzec młodych ludzi przed popadaniem w nałogi, czy dołączaniem do sekt, konieczne
jest zapewnienie przestrzeni, w której młode pokolenia będą rozwijać żywą wiarę i formować się wewnętrznie. Salki
parafialne przy kościele są niezbędne również z racji potrzeby formowania świeckich liderów, którzy pod nieobecność
kapłana przewodzą lokalnej wspólnocie wiernych.

19 020 zł

W latach 2013-2015, podczas akcji „srebro na wagę złota”, oprócz srebra, do puszek trafiało także złoto. Z „żółtego”
kruszcu również powstają Krzyżyki sercańskie - cegiełki. W 2016 r. pragniemy pomóc w wykończeniu nowej świątyni
oraz w finalizacji budowy centrum dla młodzieży: koszt 90 000 zł.

łącznie
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Program stypendialny dla młodych Filipinek z Sercańskiego Domu
dla Dziewcząt w Cagayan de Oro

historia z „happy endem”?

Kilkanaście filipińskich dziewcząt i tyle samo dramatycznych historii, które mają jeden punkt wspólny
- wykluczenie z rodziny po ujawnieniu wykorzystania fizycznego ze strony mężczyzn z najbliższej rodziny.
W Sercańskim Domu dla Dziewcząt spotkamy m.in. 7-dmio i 15-sto latkę. Zamiast odkrywać uroki dzieciństwa,
czy okresu dojrzewania, młode Filipinki musiały zmierzyć się z traumą przemocy i samotnością. Z pomocą przyszli
Księża Sercanie, którzy założyli Kasanag Daughters Foundation i otworzyli Dom KDF oraz Darczyńcy m.in. z Polski.
70 zł, to kwota pokrywająca zakwaterowanie jednej podopiecznej w Sercańskim Domu dla Dziewcząt.
50 zł wystarczy na pokrycie miesięcznej opłaty za szkołę.
30 zł zapewni pomoc psychologiczną i medyczną.
Przekazywane darowizny to forma „adopcji na odległość”. Ze względu na charakter Sercańskiego Domu dla
Dziewcząt wizerunki podopiecznych nie mogą być publikowane w Internecie. Dopiero po zadeklarowaniu stałej
(comiesięcznej) adopcji, przekazujemy informacje oraz zdjęcie dziecka objętego wsparciem.

łączna kwota wpłat:

26 680 zł

od indywidualnych
darczyńców
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kształcenie
przyszłych kapłanów:

3 790 zł

od indywidualnych
darczyńców

Sercańskie seminarium w Cagayan de Oro na Filipinach

„złota droga ku kapłaństwu”

Smutna i niepokojąca jest dla nas postępująca laicyzacja Europy. W kościołach widzimy coraz mniej wiernych
modlących się i przyjmujących sakramenty. Wiele diecezji i zakonów dotknął kryzys powołań. Dzięki Bogu, Kościół
dynamicznie rozwija się w Azji. W Cagayan de Oro mieści się sercańskie seminarium, gdzie studenci filozofii z Filipin
i Wietnamu rozpoczynają drogę ku kapłaństwu. Przygotowanie kandydata do kapłaństwa obejmuje kilka obszarów.
Oprócz formacji duchowej, niezbędna jest też formacja intelektualna. A ta jest dość kosztowana... Klerycy „od Ojca
Dehona” uczęszczają na Uniwersytet św. Franciszka Ksawerego w Cagayan de Oro, gdzie rok nauki kosztuje 1 200 $.
Postanowiliśmy, że w 2016 r. złoty złom zbierany „przy okazji” akcji „srebro na wagę złota” będzie przekazywany na
rzecz przygotowania do kapłaństwa sercańskich kleryków z Filipin i Wietnamu.
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Budowa Przychodni Zdrowia Jana Pawła II w Butembo w Kongo

w kolejce „po życie”…

Kiedy w ubogiej, kongijskiej wiosce Butembo pojawia się personel medyczny, kolejki pacjentów zdają się nie
mieć końca… Często nie chodzi o wyleczenie uporczywego kaszlu czy ból brzucha - w takiej kolejce stoi się
zazwyczaj po życie! Bywa, że kontakt z przyjezdnym lekarzem lub pielęgniarką to jedyna szansa na uratowanie
kobiety w ciąży, noworodka, małego dziecka, czy starszego człowieka… To właśnie w tych grupach społecznych
umieralność jest największa. Wiele chorób, na które cierpią Kongijczycy, jest w pełni uleczalnych. Śmiertelne stają
się dopiero tam, gdzie nie ma stałego dostępu do ośrodka zdrowia.
Dokończenie Przychodni Zdrowia Jana Pawła II: koszt 84 tys. zł. Jest to „cena życia” wielu mieszkańców. Każda
darowizna stanowi cegiełkę przyśpieszającą zakończenie budowy.

łączna kwota wpłat:

73 010 zł
od indywidualnych
darczyńców
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ofiary od
indywidualnych
darczyńców:

26 010 zł
„misyjne dary serca” +
„kolędujmy misyjnie”:

14 960 zł
łącznie:

40 970 zł

=4 552 merenderos

Dożywianie dzieci z Montevideo w Urugwaju

merenderos

„Mamo, jestem głodny”- to zdanie słyszy codziennie wiele matek na całym świecie, ale w dzielnicy nędzy Casavelle
w Montevideo zdanie to brzmi szczególnie smutno. W „czerwonej strefie”, najbiedniejszym rejonie stolicy,
mieszkają rodzice, którzy nie mogą zapewnić swoim dzieciom nawet jednego ciepłego posiłku w ciągu dnia. To dla
małych Urugwajczyków sercańscy misjonarze, m.in. ks. Wojciech Adamczyk SCJ, prowadzą świetlice przyparafialne.
Dzieci zbierają się tam na różnego rodzaju zajęcia oraz otrzymują podwieczorki - merenderos.
W 2015 r. dzięki: ofiarom od Darczyńców, akcji „kolędujMY misyjnie”, darom sercańskich neoprezbiterów i dzieci
pierwszokomunijnych oraz przelewom na konto udało sięsfinansować 4 552 merenderos. Zachęcamy Dobroczyńców
Sekretariatu do dalszego wspierania inicjatywy dożywiania dzieci z Urugwaju!
Koszt jednego merendero to 9 zł.
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Budowa kościoła i centrum edukacyjnego w Irpiń k. Kijowa na Ukrainie

misja: „kijów”

Sercańscy misjonarze przebywający na Ukrainie stają przed bardzo ważnym – ewangelizacyjnym i społecznym
wyzwaniem. Jest nim prowadzenie parafii w mieście Irpiń oddalonym 30 km. od Kijowa. Irpiń liczy 43 tys.
mieszkańców wielu wyznań. W mieście znajduje się wyższa uczelnia, co przekłada się na dużą liczbę studentów.
Właśnie młodych ludzi Księża Sercanie pragną objąć szczególną opieką duszpasterską: zbudować silną wspólnotę,
zbliżyć do Boga, zjednoczyć na modlitwie.
Dotychczasową posługę wśród parafian misjonarze opierają o duchowość Serca Pana Jezusa. Organizują m.in.
Formację Serca Jezusa, gdyż Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa jest silnie zakorzenione wśród praktyk religijnych
tamtejszych katolików, a wynagrodzenie Bogu przez Serce Pana Jezusa jest zawsze aktualne. Aby Sercanie mogli
rozwijać kolejne inicjatywy ewangelizacyjne na Wschodzie potrzeba dodatkowych funduszy. do zamknięcia
budowy: 986 000 zł.

łączna kwota wpłat:

3 000 zł

od indywidualnych
darczyńców
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wsparcie dla
młodych:

Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016

3
574 zł
od indywidualnych
darczyńców

512 kg

kasztanów

= 256 zł

3 830 zł
łącznie

polska gościnność

Marzenie młodych ludzi z Naddniestrza o przyjeździe na Światowe Dni Młodzieży 2016 do Krakowa ma szansę się
spełnić. Pragniemy dofinansować przejazdy autokarowe relacji N-K-N dla jak największej grupy pielgrzymów (koszt
800 zł osoba). Na ŚDM 2016 chcielibyśmy zaprosić także jednego Filipińczyka, co wiąże się z kwotą 4 000 zł.
Światowe Dni Młodzieży, to niepowtarzalna okazja, by modlić się z Papieżem Franciszkiem i wielbić Pana Boga
RAZEM, bez względu na rejon świata, z którego się pochodzi. Pomimo organizacji różnych zbiórek i kiermaszów
charytatywnych, młodzi ludzie z Naddniestrza i Filipin nie są w stanie samodzielnie pokryć kosztów całego
uczestnictwa w tym pięknym wydarzeniu. Pomóżmy im zjawić się w Krakowie!
Z myślą o gościach z Naddniestrza, jesienią 2015 r., odbyła się „premierowa” zbiórka kasztanów. W przyszłym roku do
kasztaNOWEJ inicjatywy zapraszamy przedszkola, szkoły oraz parafie.
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Ofiary okazjonalne

misyjne dary serca
Dzień prymicji, czy dzień pierwszej komunii świętej, to piękny czas zjednoczenia z Chrystusem i z bliskimi. Jak
się okazuje, dla wielu osób, jest to także czas dzielenia się - dzieci pierwszokomunijne z sercańskich parafii oraz
sercańscy Neoprezbiterzy postanowili przekazać ofiary dla potrzebujących z krajów misyjnych.
Księża: Adam Podsiadło SCJ z rodzicami oraz Krzysztof Satoła SCJ z mamą przekazali w sumie 1 700 zł na
rzecz dożywiania małych Urugwajczyków ze świetlic przyparafialnych w dzielnicy nędzy w Montevideo. Dzieci
pierwszokomunijne z sercańskich parafii ofiarowały łącznie 4 750 zł dla głodnych dzieci z Urugwaju.
Pięknie dziękujemy za otwarte serca!

dar sercańskich
neoprezbiterów:

1 700 zł
dar dzieci
pierwszokomunijnych:

4 750 zł
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„srebro na wagę złota”
w 2015 r.:

53,215 kg
srebrnego złomu

27

miejsc, w których odbyła się
akcja „srebro na wagę złota”

3 nowe domy
i kontynuacja budowy
przedszkola

Akcja „srebro na wagę złota”

53,215 kg… dobroci
W 2015 r., w ramach akcji Sekretariatu Misji Zagranicznych Księży Sercanów „srebro na wagę
złota”, Darczyńcy podarowali ponad 50 kg złomu srebrnego oraz prawie pół kilo złotego! „Srebrna”
inicjatywa zawitała do 22 parafii w różnych miejscowościach w całej Polsce, a także do 4 szkół oraz
wspólnoty.
„srebro na wagę złota” to flagowa akcja Sekretariatu, dzięki której w latach 2013-2015 udało się
wznieść domy i przedszkole w Wiosce Matki Bożej Miłosierdzia na Filipinach. Jest to także inicjatywa
szczególna: polega na „pomocy bez pieniędzy”. Tutaj darem na „wagę złota” jest pogięty kolczyk nie do
pary, zerwany łańcuszek, pierścionek bez oczka… Przekazując srebrne precjoza, których naprawa często
jest nieopłacalna, można pomóc najuboższym. Nasi wspaniałomyślni Darczyńcy nierzadko poszli o krok
dalej i do puszek charytatywnych, oprócz srebra, wrzucali także złoto, które „stawało się” Krzyżykami
sercańskimi - cegiełkami misyjnymi.
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Budowa studni w Czadzie

ugaśmy pragnienie!
Mieszkańcy Batchoro (Czad), gdzie ewangelizuje ks. Marian Wenta SCJ, są spragnieni… Pragnienie to
ma wymiar zarówno duchowy, jak i fizyczny… O ten pierwszy - szerzenie Słowa Bożego i rozpalanie
płomienia wiary, dba sercański misjonarz. O ten drugi - dostęp do bezcennych, czystych kropli
w skwarny dzień, mogą zadbać ludzie dobrej woli dzielący się srebrnym pierścionkiem bez oczka czy
zerwanym łańcuszkiem.
W surowym, piaszczystym Czadzie, gdzie temperatura w trwającej przez pół roku porze suchej osiąga
ponad 45 st. C., studnie głębinowe są rzadkością. Mieszkańcy Batchoro codziennie wędrują wiele
kilometrów do źródła i nie zawsze wracają z pełnymi dzbanami. Tymczasem, brak wody to brak flory
i fauny. Brak wody to głód. Brak wody to choroby. Brak wody to brak… życia. PomóżMY wywiercić
studnię, podarujmy życie… W 2016 r. pieniądze uzyskane ze sprzedaży Krzyżyków sercańskich,
odlanych z kruszców zebranych w ramach akcji „srebro na wagę złota”, zostaną przeznaczone na
budowę studni w Czadzie. W myśl powiedzenia, że „kropla drąży skałę”, każdy gram podarowanego
złomu to nadzieja na poprawę trudnych warunków egzystencjalnych afrykańskiej społeczności.

potrzeba:

9600 zł
lub

6 kg

srebrnego złomu
lub

125 g

złotego złomu

= 1 studnia
w czadzie isyjny
kt m
nowy proje
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srebrne krzyżyki sercańskie:

2 028

sztuk

cegiełek rozprowadzonych
w 2015 roku

Krzyżyk sercański

wezwanie do wypełniania serca
miłością
Ten niewielki Krzyżyk niesie wielkie przesłanie: Bóg kocha człowieka ofiarnie i bezgranicznie. Wycięte
w środku serce, które to przez nieregularne ramiona Krzyżyka, zdaje się pulsować, symbolizuje
zaproszenie do codziennego miłowania bliźniego. Jest także znakiem jedności z sercańskimi misjami.
Krzyżyki sercańskie: z drewna, srebra, złota czy bursztynu są rozprowadzane jako cegiełki, wspierające
posługę Sercanów w dalekich krajach.
Krzyżyk sercański to deklaracja przynależności do Chrystusa oraz Kościoła Katolickiego, a zarazem
wyraz solidarności z dziełami misyjnymi. Krzyżyki można pozyskać osobiście w Sekretariacie Misji
Zagranicznych Księży Sercanów w Lublinie oraz poprzez stronę: www.zbieramto.pl - zakładka „E-SKLEP”.
zapraszaMY!
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Więcej, niż wolontariat

agentki od misji… specjalnych
Są zapracowanymi żonami, matkami, żywiołowymi studentkami, nauczycielkami... Niektóre prowadzą
własny biznes. Mają po dwadzieścia kilka, a czasem „trochę” więcej lat :). „Agentki 925”… Rożne
miejsca zamieszkania, różne profesje, różny wiek - ta sama motywacja: bezinteresowna pomoc
potrzebującym.
Wszystko zaczyna się od akcji „srebro na wagę złota” i jej koordynacji w parafii oraz w najbliższym
środowisku (rodzina, przyjaciele, sąsiedzi, współpracownicy). Na tym jednak nie koniec - „Agentki
925” wychodzą z inicjatywami, aktywnie działając na wielu dodatkowych polach. Organizują spotkania
i pikniki charytatywne w szkole, przeprowadzają zbiórki elektrośmieci w przedszkolach, inspirują
ideą kolejne kandydatki. Do tego są wspaniałymi rzeczniczkami pomocy sercańskim misjonarzom
i nieocenionym wsparciem dla Sekretariatu. Bycie „Agentką 925”, to więcej niż wolontariat, czy forma
„pomocy bez pieniędzy” - to pełna empatii postawa i bardzo konkretne działania. Według relacji
praktykujących dają radość i satysfakcję.

„agrntki 925”:

14

„agentek 925”
jest z nami!

925
A
925
A
925
A
5
A 92

5
2
9
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„zbieram i wspieram” w 2015 r.:

1764,50 zł
= 2 068 kg baterii

460,50 zł

= 921 kg płyt cd/dvd

315 zł

= 21 kg
telefonów komórkowych

0 zł

= 0 kg puszek
aluminiowych

2 540 zł

łącznie

Akcja „zbieram i wspieram”

coś (elektro)śmieciowego
= coś dobrego
Kolejna, po „srebro na wagę złota”, akcja oparta o model „pomocy (także) bez pieniędzy”. W ramach
„zbieram i wspieram” pozyskujemy elektrośmieci: zużyte baterie, płyty CD i DVD oraz zepsute telefony
komórkowe. Dochód z ich utylizacji wspierał budowę domów i przedszkola dla ofiar tajfunu Sendong
z Filipin.
W 2016 r. pragnieMY rozszerzyć „zbieram i wspieram” o zbiórkę puszek aluminiowych na rzecz
dożywiania dzieci w Urugwaju. ZapraszaMY do współpracy szkoły, bursy, koła misyjne. Puszki prosimy
dostarczyć do Sekretariatu Misji Zagranicznych Księży Sercanów w Lublinie lub sprzedać i wpłacić
pieniądze na konto. 1 merendero za 3 kilogramy puszek!

98 placówek, gdzie znajdują się eko-pojemniki misyjne
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Akcja świąteczno-noworoczna na rzecz dzieci

misyjnie kolędujmy i merenderos
fundujmy!
Otwarte serca nauczycieli, opiekunów i kolędników misyjnych oraz przyjaźnie otwarte… drzwi wielu
domów w kilku miejscowościach w Polsce sprawiły, że trzecia edycja akcji „kolędujMY misyjnie”
zakończyła się powodzeniem. Kolędnicy misyjni wytrwale odwiedzali kolejne mieszkania, śpiewali
kolędy i pastorałki, nieśli bożonarodzeniowe pozdrowienie oraz rozdawali pachnące pierniczki… Dzieci,
młodzież i dorośli poświęcili swój wolny czas, by pomóc w zebraniu środków na posiłki dla małych
Urugwajczyków z dzielnicy nędzy w Montevideo. Uzyskana kwota pozwoli na ufundowanie prawie
tysiąca podwieczorków - „merenderos”.
Kolędowanie charytaywne na rzecz misji to już tradycja Sekretariatu. Czwarta edycja „kolędujMY
misyjnie”, którą mamy nadzieję zorganizować, wesprze budowę Przychodni Jana Pawła II dla
Kongijczyków.

„kolędujmy misyjnie”
trzecia edycja:

185

rozśpiewanych kolędników
ponad

800

rozdanych pierniczków

8 510 zł

łączna kwota zbiórki
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dar srm

10 000 zł
na budowę
Przychodni JP II
w Kongo
od uczestników
SRM

Sercańskie Rekolekcje Młodzieżowe

by młodość była aktywna i piękna
Tworzymy wielką rodzinę młodych ludzi, która integruje się, bawi i formuje duchowo na rekolekcjach. Łączy nas jedno:
mamy w sercu pięć gramów szaleństwa i TRZYMAMY Z JEZUSEM!
Rekolekcje w naszym wydaniu łączą młodzieńcze pasje z pogłębieniem wiary. Dzień rozpoczynamy jutrznią. W trakcie
spotkań dyskusyjnych zastanawiamy się jak w dzisiejszym świecie być uczniami Jezusa, a podczas Eucharystii
otwieramy nasze serca, by Chrystus wypełnił je swoją miłością.
Zimą spotykamy się na nartach. Jeździmy na stokach Kotelnicy Białczańskiej, a wieczorami korzystamy z uroku
basenów termalnych. Dla młodzieży pełnoletniej organizujemy spotkanie noworoczne połączone z kursem tańca
i zabawą sylwestrową. Dla młodszych, w okresie ferii zimowych, organizujemy rekolekcje na nartach.
Uczestnicy naszych rekolekcji korzystają bezpłatnie z wypożyczalni sprzętu narciarskiego. Dla osób pragnących uczyć
się jazdy na nartach lub na snowboardzie, organizujemy szkółkę narciarską.
Latem zapraszamy pod żagle, na wspinaczkę tatrzańskimi szlakami, w Alpy i na cudowne adriatyckie plaże. Szczegóły
i zapisy na stronie internetowej www.rekolekcje.scj.pl.
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darczyńcy sercańscy

patroni medialni

pomagasz? odlicz to od podatku!
Na podstawie art. 55 ust. 7 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej o ofiarodawca, rozliczając się z Urzędem
Skarbowym za 2015 r. może odliczyć darowizny od dochodu. Odliczenie od dochodu przysługuje w wysokości dokonanej darowizny, nie wyżej jednak niż
w kwocie stanowiącej 6 % dochodu podatnika.

Sekretariat Misji Zagranicznych Księży Sercanów
ul. Radzyńska 3a, 20-850 Lublin, tel. +48 537 411 405
biuro@zbieramto.pl, www.zbieramto.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

MY

zbieraMY

przetwarzaMY

pomagaMY

zbieraMY

|

Nr rachunku EURO: PL 41 1600 1462 1847 3641 5000 0013

przetwarzaMY

pomagaMY

zbieraMY

przetwarzaMY

Niniejszy raport jest dokumentem wewnętrznym Sekretariatu Misji Zagranicznych Księży Sercanów
oraz projektu „zbieramto.pl dla misji i środowiska” dedykowanym Darczyńcom i nie ma charakteru księgowego.
Fot. na okładce i na stronie 11: Anna Warchoł
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zbieramy: pieniądze, złom srebra i złota, telefony, baterie, płyty cd i dvd, zagraniczny bilon

