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Przez ostatnie cztery lata, czyli od początku istnienia zbieramto. pl, 
dzięki zebranym przedmiotom (srebrny i złoty złom, elektrośmieci itp.) 
oraz darowiznom finansowym udało się przekazać na projekty misyjne

1 000 000 zł

...oraz wiele innych

dla ofiar tajfunu 
na     Filipinach

20 domów
w Czadzie

10 studni

w świetlicach przyparafialnych 
w Montevideo w Urugwaju

tysiące posiłków
dla dzieci ofiar tajfunu 

na Filipinach

przedszkole

w Kongu

przychodnia 
zdrowia
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Zastępca Sekretarza Misji Zagranicznych 
Księży Sercanów w Polsce

Drodzy Przyjaciele  
misji sercańskich,

...oraz wiele innych

jest tutaj zdecydowanie za mało miejsca, żeby wyrazić 
to wszystko, co chciałbym przekazać… Tak wiele 
dobra stało się udziałem naszym i misjonarzy dzięki 
Wam! Przede wszystkim Bogu niech będą dzięki za 
to, że pozwolił dotrzeć z przesłaniem o konieczności 
i wartości wspierania misji do tak wielu polskich 
serc. Cieszymy się każdą osobą, która przekazuje 
choćby najmniejszy datek na konto czy do puszki, jak 
i tymi, którzy podarowali złom srebra i złota, telefon 
komórkowy, kilka kilogramów papieru…

W minionym roku wystartowaliśmy w Sekretariacie 
Misji z trzema nowymi inicjatywami. Po pierwsze, biuro 
Darczyńców rozpoczęło pracę pełną parą. Darczyńcy, 
których adresy posiadamy, otrzymali od nas przesyłki 
związane z akcjami „wypominki misyjne” oraz „puste 
miejsce przy stole”. W każdym roku kalendarzowym 
będą Państwo otrzymywać od nas cztery listy.

Po drugie, możemy pochwalić się również rozwojem 
inicjatyw „zbieraczych”. W październiku ruszyła 
„parafia z misją”, czyli zbiórki makulatury i innych 
surowców wtórnych przy kościołach. W listopadzie 
natomiast wystartował portal szkołazmisją. pl 
dedykowany naszej współpracy ze szkołami 
i przedszkolami z całej Polski. „Szkoły z misją” 

prowadzą różnorodne zbiórki przez nas proponowane. 
Uczymy w ten sposób dzieci i młodzież wrażliwości 
na środowisko naturalne i potrzeby ubogich. Ponadto 
szkoła czy przedszkole może odebrać nagrody 
w programie partnerskim. 

Oczywiście trzeba wspomnieć także o tym „co słychać” 
na misjach i u naszych misjonarzy. A wśród projektów 
misyjnych widać zdecydowaną zmianę akcentów - 
z budowania na edukowanie. Cieszy mnie, że nasi 
Darczyńcy coraz chętniej deklarują wpłaty na projekty 
zatytułowane „Adopcja serc”, których celem jest 
przede wszystkim ofiarowanie wykształcenia osobie, 
której na to nie stać. 

Zapewniam, że codziennie modlę się wraz z moimi 
świeckimi współpracownikami w Waszych intencjach, 
polecając Bogu wszystko to, co dla Was ważne.

Z kapłańskim błogosławieństwem +
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19 510 zł
Intencje mszalne dla misjonarzy

70 215 zł
Przychodna Zdrowia
Jana Pawła II w Butembo w Kongu

106 200 zł
Budowa studni w Czadzie (10 studni)

28 600 zł
Dożywianie dzieci z Montevideo 

w Urugwaju

16 780 zł
Przyjazd młodzieży z Nadniestrza 
i Filipin na ŚDM 2016 do Krakowa

44 350 zł
Budowa przedszkola w Wiosce Matki 
Bożej Miłosierdzia w Opol na Filipinach 

32 150 zł
Budowa kościoła w Cagayan de Oro 
na Filipinach

4 200 zł
Budowa kościoła w Irpinie

10 855 zł
wolontariat świeckich 

w Albanii i na Filipinach

15 325 zł
Stypendia szkolne dla dzieci

z plemienia Higaonon

41 720 zł
Stypendia dla podopiecznych 
Sercańskiego Domu dla Dziewcząt (KDF) 
w Cagayan de Oro na Filipinach

11 715 zł
Kształcenie przyszłych kapłanów 
w seminarium w Cagayan de Oro 
na Filipinach
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    udzielone w 2016 roku

401 620zł



19 510 zł
Intencje mszalne dla misjonarzy

70 215 zł
Przychodna Zdrowia
Jana Pawła II w Butembo w Kongu

106 200 zł
Budowa studni w Czadzie (10 studni)

28 600 zł
Dożywianie dzieci z Montevideo 

w Urugwaju

16 780 zł
Przyjazd młodzieży z Nadniestrza 
i Filipin na ŚDM 2016 do Krakowa

44 350 zł
Budowa przedszkola w Wiosce Matki 
Bożej Miłosierdzia w Opol na Filipinach 

32 150 zł
Budowa kościoła w Cagayan de Oro 
na Filipinach

4 200 zł
Budowa kościoła w Irpinie

10 855 zł
wolontariat świeckich 

w Albanii i na Filipinach

15 325 zł
Stypendia szkolne dla dzieci

z plemienia Higaonon

41 720 zł
Stypendia dla podopiecznych 
Sercańskiego Domu dla Dziewcząt (KDF) 
w Cagayan de Oro na Filipinach

11 715 zł
Kształcenie przyszłych kapłanów 
w seminarium w Cagayan de Oro 
na Filipinach

Budowa  przedszkola  na  Filipinach

zakończony
projekt

Gdy pięć lat temu w wyspę Mindanao uderzył 
tajfun, pilną potrzebą było zapewnienie dachu 
nad głową Filipińczykom, którzy stracili dobytek 
całego życia. Domy stanęły, rodzice mogli pójść 
do nowej pracy, musieli jednak wiedzieć, że 
ich pociechami ktoś się w tym czasie zajmie. 
Rozpoczęliśmy więc zbiórkę pieniędzy i... 

udało się! Wybudowaliśmy przedszkole. Budynek 
został poświęcony, wyposażony w podstawowe 
sprzęty i oddany do użytku. Maluchy w naszym 
przedszkolu mają zapewnioną całodzienną 
opiekę, zajęcia edukacyjne i pełnowartościowy 
posiłek.

44 350 zł =
darczyńcy indywidualni „wypominki misyjne” „dobra moneta”

12 650 zł
+ +

22 560 zł 9 140 zł
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Troska  o  najbiedniejszych  przedszkolaków  z  Opol

planowane źródła 
finansowania:

darczyńcy 
indywidualni „dobra moneta”+

nowy
projekt

Zależy nam nie tylko na „przetrzymaniu” dzieci 
w budynku wtedy, gdy ich rodzice pracują. 
Chcemy także zadbać o ich naukę, ponieważ to 
właśnie edukacja jest najlepszym sposobem 
na wyjście z biedy. Pobyt w przedszkolu 
kosztuje – trzeba kupić materiały edukacyjne 
i żywność, zatrudnić pedagogów i nauczycieli 
języka angielskiego. Na Filipinach znajomość 

angielskiego jest przepustką na studia lub do 
lepszej pracy. My opłacamy przedszkole dzieciom 
z najbiedniejszych rodzin z Wioski w Opol, 
zwykle półsierotom, którym tajfun zabrał jednego 
z rodziców. Przez wpłaty oraz zbiórki „dobrej 
monety” można wspierać wychowanie i edukację 
przedszkolaka z Opol. 

6 raport 
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Stypendium  szkolne  dla  dziecka 
z  plemienia  higaonon

15 325 zł =
darczyńcy indywidualni

3 210 zł
+

elektrośmieci

12 115 zł

serc”
„adopcja

Plemię Higaonon w filipińskich górach wiedzie 
koczowniczy tryb życia. W każdej rodzinie jest 
kilkoro dzieci, a jedynym źródłem dochodu 
rodziców są prace w rolnictwie. Z powodu 
biedy dzieci z tego plemienia często nie mogą 
uczęszczać do szkoły. Przeszkodą bywają wysokie 
góry i brak pieniędzy na dojazdy i podstawowe 
szkolne wydatki. „Adopcja”młodego Higaona to 

stypendium dla ucznia szkoły podstawowej lub 
średniej, pokrywające koszt dojazdów do szkoły, 
wyżywienia, zakupu mundurka, podręczników 
oraz czesnego.

60zł/mc – opłaty szkolne, posiłek, dojazd do szkoły
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Adopcja seminarzysty z sercańskiego seminarium 
w Cagayan de Oro na Filipinach

11 715 zł = darczyńcy indywidualni

serc”
„adopcja

Młodzi mężczyźni z Azji pragnący być księżmi 
muszą pokonać wiele trudności. W sercańskim 
seminarium w Cagayan de Oro oprócz 
Filipińczyków kształcą się także Wietnamczycy, 
ponieważ w ich ojczyźnie Kościół jest 
prześladowany. Ci, którzy chcą pójść śladami 
ojca Dehona muszą przygotować się jednak na 

duże wydatki. Uczęszczanie na uniwersytet na 
zajęcia z teologii i filozofii to rocznie koszt ok. 
1200 dolarów. Jeśli rodziny kleryka nie stać na 
takie opłaty, o sfinansowanie edukacji stara się 
Zgromadzenie Sercanów. Także nasi Darczyńcy 
mogą „adoptować” kleryka poprzez wpłatę 
w dowolnej wysokości.
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41 720 zł = darczyńcy indywidualni

Program  stypendialny  dla  podopiecznych 
Sercańskiego  Domu  dla  Dziewcząt

serc”
„adopcja

Kasanag to w filipińskim języku visaya określenie 
pierwszego promienia słońca, który wyłania się 
po nocy. To także nazwa fundacji, która pomaga 
odzyskać spokój i szczęście młodym Filipinkom 
wykorzystanym seksualnie przez osoby z rodziny 
czy sąsiedztwa. Mieszkają w Sercańskim Domu 
dla Dziewcząt, ponieważ w domu rodzinnym 

nie były bezpieczne lub musiały go opuścić, gdy 
odważyły się wyjawić prawdę o molestowaniu.

70 zł/mc - wyżywienie podopiecznej w domu KDF
50 zł/mc - czesne w szkole
30 zł/mc - opieka psychologiczna

raport  
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Budowa  kościoła  w  Cagayan  de  Oro  na  Filipinach

32 150 zł =
darczyńcy indywidualni

14 050 zł
+

złote krzyżyki sercańskie

18 100 zł

zakończony
projekt

Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP 
w Cagayan de Oro na Filipinach to jedna 
z największych katolickich wspólnot w tym 
dużym mieście. Nowy kościół stanął w miejscu 
poprzedniego, który nie mieścił już parafian. 
Obok świątyni znajduje się także Centrum dla 
Młodzieży i niezbędne salki, w których młodzież 

tworzy katolickie stowarzyszenia i spotyka się 
na katechezach, a świeccy katechiści uczęszczają 
na zajęcia teologiczne. Do parafii tej przynależy 
15 kaplic dojazdowych położonych w górskich 
wioskach, zatem przygotowanie i posługa 
katechistów stają się szczególnie istotne pod 
nieobecność kapłana.
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Dożywianie  dzieci w  Urugwaju

28 600 zł = darczyńcy indywidualni

-podwieczorki
merenderos

Pod wpływem masońskiej władzy z początków 
XX wieku Urugwaj stał się krajem ateistycznym, 
w którym katolicyzm został całkowicie 
wytrzebiony, a festiwale, karnawał i sport wyparły 
święta i tradycje religijne. Sercanie pracują 
w Montevideo w tzw. czerwonej dzielnicy, 
gdzie agresja i przestępstwa są na porządku 

dziennym. Starają się choćby na chwilę wyrwać 
z ulicy dzieci. Zapraszają je na podwieczorek do 
świetlicy i łączą go z modlitwą i minikatechezą. 
Posiłek ten jest dla wielu dzieci często jedynym 
ciepłym posiłkiem w ciągu dnia i jedyną okazją 
do spędzenia czasu w przyjaznej atmosferze.

9 zł - „merendero” dla jednego dziecka
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Budowa  studni  w  Czadzie

pragnienie
ugaśMY

106 200 zł=
darczyńcy indywidualni srebrne krzyżyki sercańskie makulatura na misje

dar dzieci pierwszokomunijnych

20 425 zł
+ +

52 090 zł 23 565 zł

10 120 zł

Przyczyną wysokiej śmiertelności, epidemii, 
głodu i biedy w Czadzie jest brak dostępu do 
wody pitnej. Budowa jednej studni głębinowej 
to koszt 2400 euro (ok. 10.500 zł). W parafii 
ks.  Mariana Wenty SCJ w Batchoro powstało 
ich już 10. Nie ustajemy jednak w staraniach 

o budowę kolejnych studni. Parafia to 50 wiosek, 
których mieszkańcy codziennie przemierzają 
kilometry, by przynieść do domu kilka wiader 
niezbędnej do życia wody.

12 raport 
2016



Budowa  przychodni  w  Kongu

życie
ratujMY

23 565 zł
70 215 zł =

darczyńcy indywidualni

55 115 zł
+

kolędnicy misyjni

15 100 zł

Dwa budynki Przychodni Zdrowia Jana Pawła 
II już stoją w sercańskiej parafii w Butembo 
w Kongu. To górska wioska położona w rejonie 
toczących się od lat konfliktów. W naszej 
przychodni jeden pielęgniarz już przyjmuje 
pacjentów, którym zapewnia doraźną pomoc. 
W Butembo najważniejsze jest jednak 
otoczenie profesjonalną opieką medyczną 

dzieci i rodzących kobiet, które często umierają 
z powodu braku szybkiego dostępu do lekarza 
i lekarstw. W tym roku naszym celem jest więc 
wyposażenie przychodni w niezbędne do 
leczenia poważniejszych chorób i wykonywania 
zabiegów łóżka, sprzęty medyczne i leki.
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Budowa  kościoła  w  Irpinie

4 200 zł = darczyńcy indywidualni

Budowę kościoła w Irpinie wspierają głównie 
prowincje sercanów z zachodniej Europy. Udało 
się już przykryć dachem budynek w stanie 
surowym. Proboszcz, ks. Jan Podobiński SCJ 
zabiega teraz o wykończenie kościoła. Na razie 
miejscowi katolicy na Mszach świętych spotykają 
się w prywatnym domu, który służy jako kaplica. 
Kościół i powstałe obok niego centrum dla 

młodzieży wraz z akademikiem ma szansę 
zostać sercem katolickiej wspólnoty w Irpinie. 
Jest to szczególnie ważne w kraju, który do dziś 
mierzy się ze skutkami sowieckiej, wrogiej Bogu 
i Kościołowi, propagandy.

14 raport 
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ks. Zbigniew Chwaja SCJ

ks. Piotr Chmielecki SCJ

Anna Zając

Piotr Jopek

Maciej Moczydłowski

Kinga Rybarczyk

Sekretarz Misji 
Zagranicznych

Zastępca Sekretarza 
Misji Zagranicznych

Opiekun Darczyńców

Logistyk

Grafik

Opiekun wizerunku

Wyjazd każdego misjonarza to 
konieczność przygotowania badań 
lekarskich, szczepień, dokumentów, 
wiz. Gdy misjonarz już jest za granicą, 
zadaniem władz zakonnych jest 
zadbanie o jego podstawowe potrzeby 
oraz podtrzymanie kontaktu z rodziną. 
Wszystkie te działania koordynuje 
Sekretariat Misji Zagranicznych. To w jego 
ramach zbieramy pieniądze na misje 
i dzieła charytatywne podejmowane 
przez misjonarzy, organizujemy „Wakacje 
z misjami i językami” czy „Kolędników 
misyjnych”. Sekretariat podtrzymuje także 
stały kontakt z Darczyńcami i rodzinami 
misjonarzy poprzez m.in. codzienną 
modlitwę, Msze święte sprawowane w  
ich intencji czy spotkania w sercańskich 
domach na terenie całej Polski.
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W sercańskich parafiach oraz w Bytowie już na dobre zakorzenił się zwyczaj misyjnego kolędowania. 
Anioły, diabły, król Herod, królowie, pastuszkowie i oczywiście Święta Rodzina – przebrane dzieci 
i młodzież po Mszy świętej wyruszają na ulice swoich miasteczek, śpiewają kolędy, grają na 
instrumentach, rozdają nasze „Raporty” i opowiadają o misjach sercańskich. A mieszkańcy? Otwierają 
drzwi domów, słuchają albo i podśpiewują razem z kolędnikami. Okazują także wyjątkową hojność. 

Uzbierane w 2016 roku przez kolędników misyjnych pieniądze wydatnie wsparły budowę Przychodni 
Zdrowia Jana Pawła II w Kongu. 

Kolędnicy  misyjni

16 raport 
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Nieodłącznym elementem działalności Sekretariatu stały się wakacyjne obozy dla dzieci i młodzieży. 
Przyjeżdżają na nie dzieci naszych Darczyńców, ich kuzyni czy przyjaciele. Podczas tygodniowego turnusu mają 
zajęcia z angielskiego, a niekiedy także podstawy języków, którymi posługują się misjonarze – hiszpańskiego czy 
filipińskiego visaya. Do tego sport, wycieczki i zwiedzanie okolicznych atrakcji. 

„Wakacje z misjami i językami” to także czas spędzany z Bogiem: dzieci codziennie uczestniczą w Mszy świętej, 
a podczas kilku katechez misyjnych mają okazję dowiedzieć się, jak wygląda praca misjonarzy.

Wakacje  z  misjami  i  językami

raport  
2016 17



Często zależy nam na konkretnym terminie sprawowania intencji danej Mszy świętej. W wielu misyjnych 
krajach tymczasem w ogóle nie ma zwyczaju ich zamawiania, sercańscy misjonarze przyjmują więc intencje 
od swoich rodaków. Misyjnym Darczyńcą można zatem także zostać prosząc o Mszę świętą w Sekretariacie 
Misji. Możliwe jest zamawianie pojedynczych Mszy św., „gregoriańskich” (30 Mszy za osobę zmarłą) czy 
„nazaretańskich” (30 Mszy za osobę żyjącą). Ofiary z intencji mszalnych przeznaczane są na utrzymanie 
misjonarza.

W październiku i listopadzie zachęcamy do przesyłania „wypominków misyjnych”. W intencji zmarłych 
osób poleconych naszym modlitwom przez cały listopad księża posługujący w Sekretariacie będą 
codziennie sprawowali Mszę świętą oraz modlili się podczas adoracji Najświętszego Sakramentu. Ofiary za 
wypominki przeznaczone zostaną na jeden z projektów misyjnych.

Misyjne  intencje  mszalne 
i  „wypominki  misyjne”

raport 
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przetwarzaMY
zbieraMY

pomagaMY
„Pomoc bez pieniędzy” pierwszy raz 
wyruszyła w świat w styczniu 2013 roku. 
To wtedy rozpoczęliśmy zbiórki srebrnego 
i złotego złomu. Potem zajęliśmy się 
także bateriami, telefonami, sprzętem 
AGD, makulaturą, a nawet zbieraniem 
drobnych monet wszystkich walut świata. 
Nieustannie podejmujemy współpracę 
z nowymi szkołami, parafiami czy 
firmami, dając możliwość pomagania tym, 
którym trudno jest zdobyć się na ofiarę 
pieniężną. Wszystkie zebrane przedmioty 
„zamieniamy” na pieniądze, które budują 
studnie,  przedszkola czy kościoły. 

Dołączyć do naszych 
ekologiczno- charytatywnych akcji 
można w każdej chwili i każdym miejscu: 
wystarczy odezwać się do nas, a my 
pomożemy zorganizować zbiórkę wśród 
znajomych, w szkole czy w parafii. 

ks. Piotr Chmielecki SCJ

Anna Zając

Maciej Moczydłowski

Twórca zbieramto.pl

Opiekun 
wolontariuszy

Twórca materiałów 
graficznych
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Zbiórka srebrnego 
i złotego złomu

na wagę
srebro
złota

srebra

43,317 kg 
złota

0,703 kg 

W 2016 r. ofiarowano nam:

20 raport 
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Zalegający w szufladzie, odkładany do naprawy srebrny 
lub złoty złom może zdziałać jeszcze wiele dobra.  
Od początku naszej działalności zbieramy złom srebra 
i złota: pierścionki bez oczka, urwane bransoletki, 
kolczyki bez pary. Oddajemy go do rafinacji, a powstały 
podczas niej granulat służy do wytwarzania sercańskich 
krzyżyków. Z ich sprzedaży sfinansowaliśmy budowę 
domów dla rodzin poszkodowanych przez tajfun 
na Filipinach. Od początku 2016 roku dochody ze 
sprzedaży krzyżyków przeznaczamy na budowę studni 
w Czadzie. 

Parafialne, rodzinne lub firmowe akcje zbiórek 
srebrnego i złotego złomu nieustannie są więc  
„na wagę życia”. 



Krzyżyk Sercański

0,703 kg złote  
krzyżyki sercańskie

23 

srebrnych 
krzyżyków sercańskich

1988 

W 2016 r. sprzedaliśmy:
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Powstał jako symbol spotkania sercańskiej młodzieży 
w Niemczech kilkadziesiąt lat temu i tak się spodobał, 
że dziś noszą go nie tylko osoby związane z sercanami, 
lecz także ci, których urzekła jego wyjątkowa forma 
– połączenie krzyża i serca. Krzyż to dla chrześcijan 
najważniejszy symbol – atrybut odkupieńczej śmierci 
Chrystusa oraz znak Jego wielkiej miłości. W krzyżyku 
sercańskim wycięte jest serce. To znak niedomagania 
i tęsknot człowieka, które może wypełnić tylko Bóg, 
a także milczące wezwanie do tego, by miłością 
odpowiedzieć na miłość Chrystusa. 

Sercański krzyżyk można kupić w biurze Sekretariatu 
w Lublinie, na www.sklep.profeto.pl oraz w sieci 
sklepów APART. 



Brzęczące w portfelu pozostałości po zagranicznych 
wakacjach albo pielgrzymkach, których nie chce przyjąć 
żaden kantor można „wziąć za dobrą monetę”. Zebrane 
„drobniaki” polskich i zagranicznych walut, a także 
monety kolekcjonerskie i wycofane z obiegu można 
przez cały rok przekazywać do lubelskiego Sekretariatu 
Misji Zagranicznych Księży Sercanów. Wystarczy ogłosić 
zbiórkę „dobrej monety” w autokarze wracającym 
z wycieczki, w parafii albo wśród znajomych i odezwać 
się do nas. My opłacamy kuriera, który odbiera paczkę 
z monetami, a z dochodu uzyskanego z ich zbiórki 
opłacamy pobyt w przedszkolu dzieci z najbiedniejszych 
rodzin w Opol.

Zbiórka monet i banknotów 
z całego świata 
oraz polskich groszy

dobra
moneta

186 kg 
groszy

984
euro

255 
dolarów 
amerykańskich

56 
dolarów 
kanadyjskich

10 
dolarów 
australijskich

2950 
koron 
czeskich 

90 
kun 
chorwackich

232 
funty 
brytyjskie

489 
marek 
niemieckich
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„Zbieram i wspieram” to hasło naszej drugiej, po 
„srebrze na wagę złota”, inicjatywy, która jest 
dobroczynna i ekologiczna jednocześnie. Nasze 
pojemniki na baterie, telefony komórkowe i płyty CD 
stoją już w wielu szkołach i firmach. Parafie i szkoły 
mogą także zorganizować dla nas zbiórki zużytego 
sprzętu AGD/RTV, jednak minimalna jego ilość, 
która musi zostać zebrana, to 400 kg. Pojedyncze 
elektrosprzęty przyjmujemy tylko w Lublinie. Recykling 
małych elektrośmieci, czyli baterii i telefonów 
komórkowych, oraz dużych elektrośmieci, czyli 
sprzętu AGD/RTV, „odgraca” szuflady i piwnice, 
chroni środowisko, a do tego pozwala uzyskać środki 
finansowe. Przeznaczamy je na stypendia dla Higaonów.

Zbiórka elektrośmieci

zbieram
i wspieram

dużego RTV/AGD

25 122 kg 

płyt CD

1 092 kg 

baterii

3 188 kg 

telefonów 
komórkowych

102 kg 
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Nasza współpraca ze szkołami 
i przedszkolami już od początku była 
miła i owocna. Wysyłaliśmy do szkół 
pojemniki na baterie, a później dyplomy 
z podziękowaniami za efekty zbiórki. 
Od tego roku uczniowie i nauczyciele 
angażujący się w pomoc sercańskim 
misjom pod hasłem „Szkoły z misją” 
mogą, jak do tej pory, zbierać i pomagać, 
a do tego odbierać nagrody. 25% z tego, 
co uczniowie uzbierają, przynosząc do 
szkoły srebro, monety, baterie, telefony, 
klocki LEGO wraca do nich w postaci 
punktów wymienianych na nagrody na 
szkołazmisją.pl. Pozostała część dochodu 
z recyklingu zebranych przedmiotów 
wspiera misyjne dzieła sercanów. 

A dołączenie do projektu? Kilka kliknięć 
na szkołazmisją.pl i gotowe!

Kinga Rybarczyk Piotr Jopek

Opiekun projektu 
szkołazmisją.pl

koordynator 
odbiorów 

elektrośmieci
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zbieraj

odbieraj nagrody
pomagaj



W parafiach zbieraliśmy już srebrny 
i złoty złom. W 2016 roku okazało się, 
że makulatura i elektrośmieci zbierane 
do kontenerów na parafialnym parkingu 
również mogą „budować” studnie. 
Dwie parafie z Gliwic i sercańska 
parafia z Bełchatowa zyskały tym 
samym miano „parafii z misją”. Żeby je 
zdobyć, trzeba ogłosić w swojej parafii 
zbiórkę makulatury, elektrośmieci czy 
dużego sprzętu AGD i zaangażować 
parafian. Przykład Gliwic i Bełchatowa 
pokazuje, że warto. Kilka zbieraczych 
akcji przeprowadzonych tam podczas 
weekendów i udało się ufundować cenne 
studnie w Czadzie. Pieniądze pozyskane 
z recyklingu zebranych przedmiotów 
wystarczyły na budowę trzech studni 
w Batchoro.
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łączymy
uczymy

pomagamy



przekaż darowiznę

lub

lub

lub

jednorazową

srebrnego złomu, telefonów komórkowych, monet czy makulatury

do Sekretariatu na adres: Sekretariat Misji Zagranicznych ul. Radzyńska 3a, 20-850 Lublin

za misjonarzy i osoby, wśród których pracują

zadzwoń pod nr 537 411 405

zadzwoń pod nr 537 411 405

napisz na adres biuro@zbieramto.pl

napisz na adres biuro@zbieramto.pl

stałą

przeprowadź w parafii lub szkole zbiórkę

prześlij starą biżuterię czy też „dobrą monetę”

pomódl się

zamów intencje mszalne

Wesprzyj misje
raport 
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3. września 
Pliszczyn

7. maja
Stadniki

do Sekretariatu na adres: Sekretariat Misji Zagranicznych ul. Radzyńska 3a, 20-850 Lublin

za misjonarzy i osoby, wśród których pracują

sponsorzy 27raport  
2016

Na podstawie art. 55 ust. 7 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej o ofiarodawca, rozliczając się z Urzędem 
Skarbowym za 2016 r., może odliczyć darowizny od dochodu. Odliczenie od dochodu przysługuje w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż 
w kwocie stanowiącej 6 % dochodu podatnika.

Zapraszamy naszych Darczyńców na spotkanie organizowane przez Sekretariat:

pomagasz? odlicz to od podatku!

spotkania darczyńców sercańskich misji

darczyńcy sercańscy



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

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

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

MY     zbieraMY     przetwarzaMY     pomagaMY     zbieraMY     przetwarzaMY     pomagaMY     zbieraMY     przetwarzaMY 

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


