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Misjonarze mariańscy pełnią posługę na Filipinach od 2008 roku. Pomagają biednym, nauczają 

o Bożym Miłosierdziu, wspierają ofiary klęsk żywiołowych (dwukrotnie nieśli pomoc ofiarom tajfunu), 

udzielają sakramentów, nawracają i głoszą Dobrą Nowinę. Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 

rozwija się na Filipinach od czasów drugiej wojny światowej. Było to możliwe za sprawą materiałów 

wydrukowanych przez Księży Marianów w USA, które żołnierze amerykańscy zabierali ze sobą na Daleki 

Wschód. Od wielu lat biskupi i wierni świeccy prosili, aby marianie przybyli na Filipiny, dla pogłębiania 

wiary i szerzenia nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego. Otwarcie misji w tym kraju było darem 

wdzięczności marianów za dar beatyfikacji Założyciela Zgromadzenia.  

W 2016 roku, dzięki wsparciu naszych Darczyńców, Stowarzyszenie Pomocników 

Mariańskich przekazało 23 500 USD (ok. 100 000 zł.) dla misji mariańskiej na Filipinach. Celem 

projektu było ukończenie prac budowlanych, remontowych i wyposażenie kaplicy domu zakonnego w 

Davao. 

 

Ponieważ nie mamy tu kościoła kaplica służy również wiernym          

z parafii, jako miejsce modlitwy i spotkań wspólnotowych. 

Dotychczas ewangelizacja odbywała się w iście spartańskich 

warunkach. Zarazem: liczba wiernych rosła w związku z licznymi 

nabożeństwami, dotyczącymi rozwijającego się na Filipinach 

kultu Bożego Miłosierdzia. Od 2016 roku na Filipinach piękne 

owoce zbiera również kult św. Stanisława Papczyńskiego – 

założyciela Zgromadzenia Księży Marianów.  

 

← Parafianka z Davao modli się z dzieckiem przy obrazie                   

Św. Stanisława Papczyńskiego.  

 



Kaplica w domu zakonnym                                                             Misje Zgromadzenia Księży Marianów na Filipinach 

 

  Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich  ul. Św. Bonifacego 9, 02-914 Warszawa 

 

Szczegółowe zastawienie wydatków w USD przedstawia tabela poniżej: 

Przedmiot wydatku Kwota w USD 

 

Wydatek obejmuje 

Ogrodzenie i brama  2430 Elementy metalowe, cement, żwir, części 

mocujące do bramy, wrota bramy, podstawowa 

robocizna  

Sprzęt nagłaśniający do 

celów ewangelizacyjnych  

2172 Kolumny ze statywami, mikrofonami                              

i wzmacniaczem, wyświetlacz i laptop  

Remont kaplicy  3782 Remont obejmował: pomalowanie 

pomieszczenia, wymianę świateł i drobne 

naprawy  elektryczne, zabezpieczenie okien 

kratami, założenie zasłon verticale na okna oraz 

inne, drobniejsze prace 

Wyposażenie kaplicy  5133 Ołtarz, tabernakulum, ławki, pulpit liturgiczny. 

Dodatkowo została zakupiona i zamontowana 

klimatyzacja 

Pomoce ewangeliczne  4221 Krzyż, przewodnik po Ewangelii, wieczna lampka, 

naczynia liturgiczne, księgi liturgiczne  

Sprzętu liturgiczny 2978 Część naczyń liturgicznych (w tym kielich 

liturgiczny, kielich mszalny), monstrancja, zestaw 

ornatów, 10 stół kapłańskich, obrazy do Drogi 

Krzyżowej 

Koszty administracyjne, 

komunikacyjne  

960 Dodatkowe wynagrodzenia związane z pracami 

budowalnymi 

Materiały budowlane, 

niewliczonych do 

podstawowego kosztu 

remontu  

896 Część farb, tynki, niektóre elementy metalowe do 

ogrodzenia  

Pozostałe wydatki 

związane z remontem  

446 Płyny, kleje, emulsje  

Konserwacja mebli  256 Materiały i robocizna 

Inne, drobne wydatki lub 

zmiany w kursach walut i 

koszty przelewu 

226 - 

   

RAZEM:  23 500 USD  

 

Orientacyjny przelicznik walut:         

1 USD = 46,5  PHP (peso filipińskie)          

1 PHP = 0,085 zł. 

(Projekt realizowany był przez wiele miesięcy, w czasie których kurs walut wielokrotnie się zmieniał.) 
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Dokumentacja fotograficzna projektu: 

 
 

 

  
Powyżej: brama i ogrodzenie. Z uwagi na specyficzny klimat panujący na Filipinach metalowe części 
zostały zabezpieczone przed niszczeniem i korozją. Prace konserwacyjne będą wykonywane 
regularnie w kolejnych latach.  
 

            
 

Powyżej: fotografie kaplicy po remoncie z nowym wyposażeniem. 
 
  

Projekt został ukończony tylko dzięki wsparciu Darczyńców z Polski 

 

Bóg zapłać za okazaną pomoc! 

Z serca błogosławię Darczyńcom  

Stowarzyszenia  Pomocników Mariańskich.  

Wasza pomoc przynosi owoce.  

Codziennie modlę się w Waszej intencji. 

 
Dyrektor Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich   

 


