
Sprawozdanie z wydatków misyjnych  za 2014 rok 

Dzięki ofiarom Darczyńców, Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich przy Zgromadzeniu Księży Marianów,  

przekazało ponad  286 000 zł. dla biednych i potrzebujących w krajach misyjnych.  
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Misje Księży Marianów  

Zgromadzenie Księży Marianów  

Działa od 1673 roku. To pierwsze, powstałe na ziemiach polskich męskie, katolickie  zgromadzenie 

zakonne. Duchowość Marianów koncentruje się na szerzeniu kultu Niepokalanego Poczęcia Matki 

Bożej i nabożeństwie wstawienniczym za dusze czyśćcowe. Obecnie Zgromadzenie liczy około 500 

księży, braci i osób stowarzyszonych. Prowadzi 3 prowincje (Polska, USA, Brazylia) oraz 7 wikariatów 

(azjatycki, kameruński, litewski, łotewski, portugalski, rwandyjski, ukraiński). Ojciec Stanisław 

Papczyński, założyciel Marianów, został beatyfikowany 16 września 2007 roku. 

Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich  

Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich działa od 1994 roku,  od 2013 roku jest organizacją pożytku 

publicznego. Stowarzyszenie wspiera finansowo i modlitewnie misje prowadzone przez Księży 

Marianów, wydaje kwartalnik Z Niepokalaną, prowadzi linię modlitewną, pomaga najuboższym, 

chorym, sierotom i ofiarom klęsk żywiołowych oraz konfliktów zbrojnych. 

Misjonarze mariańscy na świecie  

Księża Marianie pełnią posługę kapłańską na terenie 6 kontynentów: Azja, Afryka, Ameryka Północna, 

Ameryka Południowa, Europa i Australia. Działają w 18 krajach. Są to: Argentyna, Australia, Białoruś, 

Brazylia, Czechy, Filipiny, Kamerun, Kazachstan, Litwa, Łotwa, Niemcy, Portugalia, Rwanda, Słowacja, 

Ukraina, USA (Stany Zjednoczone), Wielka Brytania, Włochy. 

 

 

                

 

 

Praca misjonarza 

jest ponad ludzkie 

siły i byłaby 

niemożliwa do 

wykonania bez 

Łaski Bożej, 

pomocy i wsparcia 

modlitewnego. 

 

Misjonarze pracują 

niezależnie od 

okoliczności takich 

jak: wojna, klęska 

żywiołowa, 

prześladowanie 

chrześcijan, skrajna 

bieda, choroby.  

 

Nie każdy może 

pojechać na misje, 

ale każdy może 

zostać 

misjonarzem przez 

wspieranie misji 

modlitwą, 

cierpieniem, ofiarą. 

 Bóg zapłać! 
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Kraje, dla których Stowarzyszenie przekazało darowizny:   
 

Kraj Kwota w zł. 

Białoruś 35 000 

Filipiny 77 044 

Kamerun 17 822 

Kazachstan 34 800 

Rwanda 21 000 

Ukraina 100 580 

Razem: 286 246 
 

 

Ośrodki działania misjonarzy mariańskich w obdarowanych krajach:  

 
  

UKRAINA FILIPINY BIAŁORUŚ 

 
  

KAZACHSTAN RWANDA KAMERUN 
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Cele, na które przekazano darowizny:  
 

Cel Kraj Kwota w zł. 

Bieżące potrzeby misji w zakresie rozwoju i pomocy 
potrzebującym  

Rwanda, Kamerun, 
Białoruś, Ukraina, 

Rwanda 

38 772 
 

Budowa kościoła i kaplicy w krajach misyjnych  Białoruś, Filipiny 40 000 

Dom starców Ukraina 10 000 

Polacy w Kazachstanie  Kazachstan 28 800 

Pomoc bezdomnym i dom samotnej matki  Ukraina 7000 

Pomoc ofiarom klęski żywiołowej  Filipiny 62 044 

Pomoc ofiarom konfliktu zbrojnego na Ukrainie 
(Donieck, Ługańsk, Charków) oraz uchodźcom  

Ukraina 77 080 

Seminarium  Kamerun 16 550 

Sieroty Kazachstan 6000 

   

Razem:  286 246 
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Podsumowanie pomocy dla potrzebujących  

Dzięki Darczyńcom, Stowarzyszeniu Pomocników Mariańskich w 2014 roku udało się zrealizować 

projekty pomocy biednym i potrzebującym w następujących krajach misyjnych:  

FILIPINY – ofiarom tajfunu na Filipinach zostało rozdane 1 379 zestawów podstawowych 

produktów, 1 161 toreb z produktami spożywczymi, 11 500 litrów wody pitnej oraz 5 000 kilogramów 

ryżu. W skład jednego zestawu podstawowych produktów wchodziły następujące przedmioty:  rzeczy 

do spania (mata, koc, moskitiery), artykuły gospodarstwa domowego (czajnik, naczynie żaroodporne, 

garnek, łyżka, widelec, talerz, kubek), artykuły do usuwania skutków tajfunu (MOP, szczotka, miękka 

szczotka, miotła z kijem, szufelka, worek, wiadro 10 litrów, miska). W skład każdej paczki spożywczej 

wchodziły produkty takie jak: 5 kg. ryżu, 9 różnych puszek z jedzeniem, 1 paczka kawy, cukier, sok                  

i herbatniki oraz 10 litrów wody pitnej.  

UKRAINA - w związku z trudną sytuacją polityczną na Ukrainie zbiórka jest kontynuowana. 

Dotychczas udało się: zaopatrzyć w wodę pitną i produkty pozwalające na zaspokojenie 

elementarnych potrzeb trzy obozy dla uchodźców z Ługańska, Doniecka i okolic Krymu. Ponadto 

Księża Marianie, przy wsparciu sióstr zakonnych, pełniących posługę w Charkowie, wspierali 

uchodźców przebywających w okolicy Charkowa w domach prywatnych, wzdłuż linii frontu. 

Przekazano im: leki, jedzenie, pieluszki i mleko dla dzieci. W grudniu 2014 roku w okolicy Charkowa 

przebywało ponad 30 000 uchodźców. Wcześniej, dzięki wsparciu Darczyńców, Stowarzyszeniu 

Pomocników Mariańskich udało się zrealizować następujące projekty: pomóc biednym z parafii Św. 

Rodziny w Charkowie w zakupie żywności i podstawowych produktów, wesprzeć Dom Miłosierdzia 

dla starszych, chorych i samotnych w Gródku, sfinansować zakup chleba i produktów spożywczych 

niezbędnych do wydawania obiadów dla skrajnie ubogich w Charkowie, wesprzeć dom samotnej 

matki w Korotyczu, wesprzeć biednych z parafii w Sewastopolu na Krymie, sfinansować leczenie 

księdza Leonida, pełniącego posługę kapłańską w Charkowie.  

PROJEKTY W REALIZACJI I PROJEKTY CIĄGŁE:   

1. Budowa kaplicy na Filipinach (w 2014 roku SPM przekazało na ten cel 15 000 zł.) 

2. Budowa Kościoła w Mińsku (w 2014 roku SPM przekazało na ten cel 25 000 zł.) 

3. Utrzymanie misji w Kazachstanie i pomoc dla mieszkających tam Polaków, potomków zesłańców 

(w 2014 roku SPM przekazało na ten cel 28 800 zł.) 

4. Pomoc misjom na Białorusi (w 2014 roku SPM przekazało na ten cel 10 000 zł.) 

5. Pomoc misjom w Kamerunie (w 2014 roku SPM przekazało na ten cel 1 272 zł.) 

6. Dofinansowanie misji w Rwandzie (w 2014 roku SPM przekazało na ten cel 21 000 zł.) 

7. Dofinansowanie oratorium dla sierot w Kazachstanie (SPM przekazało na ten cel  6 000 zł.) 

8. Dofinansowanie seminarium w Kamerunie  (w 2014 roku SPM przekazało na ten cel 16 550 zł.) 

Lepiej jest dawać 
jałmużnę, aniżeli 
gromadzić złoto. 
Jałmużna uwalnia od 
śmierci i oczyszcza              
z każdego grzechu. 
Ci, którzy dają 
jałmużnę, nasyceni 
będą życiem. 

Tb 12, 9-11 
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Jak pomóc misjom i potrzebującym?  

1. Przekaż jałmużnę (ofiarę pieniężną) – Centrum Pomocników Mariańskich,  

numer konta: 60 1240 1109 1111 0010 7752 5847. 

2. Ustal w banku stałe zlecenie przelewu i wspieraj nas regularnie.  

3. Przekaż 1% podatku dla Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich,                                        

KRS 0000 44 89 63, poproś o to również rodzinę, znajomych i przyjaciół.  

4. Módl się za misjonarzy mariańskich i dzieła, które prowadzą.  

Jak my pomagamy naszym Darczyńcom?  

1. Codziennie w intencji osób, pomagającym misjom jest odprawiana Msza Święta, aby 

Pan Bóg ich pobłogosławił.  

2. Dla naszych Darczyńców regularnie wysyłamy bezpłatne pomoce do modlitwy                          

i kwartalnik Z Niepokalaną, przybliżający pracę mariańskich misjonarzy i poruszający 

problemy życia chrześcijańskiego.   

3. W trudnych sytuacjach do dyspozycji naszych Darczyńców pozostaje Linia Modlitwy 

tel. 22 833 32 34, e-mail: liniamodlitwy@marianie.pl (w dni powszednie 9:00 - 15:00) 

Kontakt:  

 Chcesz widzieć jak została wydana Twoja darowizna? 

 Masz pytania o bieżące potrzeby misji? 

 Chcesz pomóc? 

Napisz do nas: wsparcie@marianie.pl 
 

Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich 

Przy Zgromadzeniu Księży Marianów 

ul. Św. Bonifacego 9, 02-914 Warszawa 

tel. 22 833 74 05;  fax: 22 833 32 33 

www.spm.org.pl 

„Człowiek jest wielki 

nie przez to,                  

co posiada,                

lecz przez to, kim jest; 

nie przez to, co ma, 

lecz przez to, czym 

dzieli się z innymi.”                            

Św. Jan Paweł II 

 

 

 

 Woda gasi płonący 

ogień, a jałmużna 

gładzi grzechy.               

(Syr 3, 30-31). 

 

 

 

Nie gromadźcie sobie 

skarbów na ziemi, 

gdzie mól i rdza niszczą 

i gdzie złodzieje 

włamują się i kradną. 

Gromadźcie sobie 

skarby w niebie. 

(Mt 6: 19-20) 
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