
  

 

BUDOWA 

OGRODZENIA          

W ATOKU 
Ochrona misji przez jadowitymi wężami                               

i innymi niebezpieczeństwami                       

zwierzętami z dżungli 

 
Dzięki pomocy Darczyńców Stowarzyszenie 
Pomocników Mariańskich zebrało 31 000 zł. 

na budową nowego ogrodzenia w Atoku. 
Pozwoliło to zapewnić bezpieczeństwo dzieciom, 

korzystającym ze szkoły i akcji dożywiania 
oraz wszystkim odwiedzającym misję. 

 

 
 

Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich 
przy Zgromadzeniu Księży Marianów 

Warszawa, 2016 r. 
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Kamerun – miniaturka Afryki 
 

 
 

Święty Jan Paweł II odbył 14 pielgrzymek na 

kontynent afrykański oraz często apelował o 

okazanie jego mieszkańcom chrześcijańskiego 

miłosierdzia. Porównując Afrykę do człowieka 

pobitego przez zbójców pod Jerychem, wykazał się 

troską o mieszkańców tego, dotkniętego licznymi 

nieszczęściami, lądu. 

 

 
 

Jak opisać Kamerun? Krańcowa bieda, niedożywienie 

dzieci, niedostatki wody pitnej, skrajnie upalny 

klimat, malaria i inne choroby tropikalne, brak szkół, 

analfabetyzm, niedostatek kapłanów, niedobory w 

zakresie ewangelizacji, ekspansja islamu, wierzenia 

pogańskie, powszechny brak szczepień                          

i pomocy medycznej.  

 

To naprawdę trudny kraj dla każdego misjonarza.  

W Kamerunie, niemalże na każdym kroku, daje się 

zaobserwować jak ważna jest pomoc bliźnim w 

potrzebie.  

Księża marianie w Kamerunie 
 

W jednym z apeli św. Jana Pawła II o pomoc 

Afryce pojawiło się zawołanie: Mówię                       

w imieniu tych, którzy nie mogą się 

odezwać. Podobnie czynią misjonarze 

mariańscy, zachęcający wiernych z Polski do 

wsparcia swoich parafian. 

 

 
 

Marianie w Kamerunie pełnią posługę od 

1999 roku. Trzy lata później powierzono im 

opuszczoną misję w Atoku, skrajnie 

zaniedbaną i niewyobrażalnie biedną. Gdy 

nasi kapłani przyjechali do Atoku zastali kozy 

przechadzające się po terenie zrujnowanej 

świątyni. Tylko dzięki wsparciu Darczyńców 

w ciągu kolejnych lat udało im się ukończyć 

remont kościoła i otworzyć diecezjalne 

sanktuarium Miłosierdzia Bożego.  

 

Obecnie w Kamerunie księża marianie 

prowadzą: diecezjalne sanktuarium 

Miłosierdzia Bożego w Atoku; akcję 

dożywiania dzieci; szkołę dla ubogich dzieci; 

22 kaplice dojazdowe; duszpasterstwo                

w kilkudziesięciu wioskach; duszpasterstwo 

powołań; seminarium; ośrodki pomocy 

charytatywnej dla najuboższych, 

osieroconych dzieci oraz chorych i kalekich.  

Wiele uwagi misjonarze poświęcają walce           

z analfabetyzmem, która pomaga całym 

rodzinom wydostać się w biedy.   
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 Przyczyna zorganizowania zbiórki   

Tereny misji w Atoku ogrodzone były drewnianym płotem, który niestety nie spełniał swojej roli. Po silnych 

opadach deszczu sztachety zostały uszkodzone i przez powstałe wyrwy na teren misji dostawały się jadowite 

węże i inne groźne zwierzęta z pobliskiej dżungli. Sytuacja była bardzo niebezpieczna, ponieważ pojawiały się 

one na terenie, gdzie księża prowadzili szkołę dla dzieci oraz akcję dożywiania. Misjonarze z Atoku martwili się 

bardzo, że nie są w stanie zapewnić bezpieczeństwa swoich wiernym, uczestniczącym w różnych 

nabożeństwach.  

 Budowa nowego ogrodzenia 

         

Dzięki wsparciu Darczyńców z Polski teren misji udało się ogrodzić murem z pustaków, osadzonym na 

wkopanych w ziemią fundamentach. Nowe ogrodzenie jest solidne, posłuży jeszcze przez długie lata. 

Gwarantuje, iż na teren misji nie przedostaną się węże, ani inne żyjące w dżungli zwierzęta, które mogą 

stanowić śmiertelne niebezpieczeństwo dla modlących się wiernych i dzieci korzystających z pomocy 

misjonarzy.  Ks. Franciszek Filipiec, pełniący posługę na misjach w Atoku, z całego serca dziękuję wszystkim 

Darczyńcom: Bóg zapłać za Waszą pomoc! Serdecznie dziękujemy za zbudowanie ogrodzenia. Katolicy z Atoku 

modlą się w intencji Darczyńców. 

 Podsumowanie zbiórki  

31 000 zł. Kwota przekazana przez Darczyńców Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich dla misji 
w Atoku, w celu wybudowania nowego ogrodzenia, które ochroni dzieci  i wiernych przed 
jadowitymi wężami i groźnymi zwierzętami z dżungli. 

140,2 m. Liczba metrów ogrodzenia, która została wybudowana w 2015 roku lub zostanie 
ukończona w najbliższym czasie.  

221 zł. Koszt metra bieżącego ogrodzenia (w tym: rozbiórka starego ogrodzenia; wykopanie 
fundamentu; zakup materiałów: pustaków, cementu i tynku; praca murarza; 
wypożyczenie maszyny do mieszania betonu.) 

2800  Liczba wiernych w parafii odwiedzająca teren misji.  

700  Liczba dzieci objętych programem duszpasterskim oraz programem pomocy dla 
najuboższych, w tym dożywianiem i kształceniem. 

 

 

 
 

Bardzo dziękuję wszystkim Darczyńcom,  
Dzięki ofiarności którym udało nam się ukończyć  
budowę ogrodzenia w Atoku. Wiele osób będzie 

korzystać z owoców Państwa pomocy.  
Zapewniam o modlitwie w intencji Dobrodziejów.  

 
Ojciec Władysław MIC  

 


