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Dramatyczna sytuacja dzieci w czasie koronawirusa 

Niecałe dziesięć lat temu, tuż przed Bożym Narodzeniem, w Filipiny uderzył potężny tajfun 

Sendong, który zrównał domy z ziemią i pozbawił życia setki osób. Wielu ludzi straciło 

bliskich i cały dobytek. Nie zdołali się jeszcze w pełni otrząsnąć z tego kataklizmu, a już 

nadszedł kolejny. 

 
Filipińska kultura nie pozwala mieszkańcom rozpaczać, 

ale ich sytuacja stała się dramatyczna. Misjonarze, którzy 

pracują wśród nich, opowiadają, że widują dzieci 

zbierające złom, by pomóc rodzicom. 

Filipiny są drugim krajem w Azji 

Południowo-Wschodniej najbardziej 

dotkniętym koronawirusem. Panujące 

od marca obostrzenia spowodowały 

masowe bezrobocie i uniemożliwiły 

znalezienie pracy. Nie ma możliwości 

pracy za granicą, w turystyce, w kraju 

można pracować jedynie w co drugi 

dzień tygodnia. W najgorszej sytuacji 

znalazły się liczne rodziny wielodzietne.  

Ubodzy, inaczej niż w Polsce, nie są objęci 

powszechnymi ubezpieczeniami zdrowotnymi. 

Dostęp do lekarzy i szpitali jest poza ich 

zasięgiem. Najbardziej cierpią dzieci. Szkoły są 

zamknięte. Do zdalnej nauki trzeba mieć 

odpowiednie warunki, na które ich rodziców po 

prostu nie stać. Najmłodsi nie mogą się więc 

uczyć, leczyć, a często nie mają co jeść. 

Filipińczycy dzięki swojej wierze nie tracą jednak 

nadziei. Uciekają się do Bożego Miłosierdzia, 

którego kult jest wśród nich bardzo 

rozpowszechniony.  
 

 



POMOC DZIECIOM Z FILIPIN. SPRAWOZDANIE DLA DARCZYŃCÓW, WARSZAWA 2021 

 

 

 

 

 

2 

Wsparcie Darczyńców z Polski 

Dzięki pomocy Darczyńców Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich zebrało na ten 

cel 879 589 zł. Pieniądze te zostały przekazane na ręce ks. Dariusza Drzewieckiego MIC, który 

jest odpowiedzialny za misję na Filipinach.  

 

Wsparcie w liczbach 

Kwota przekazana na potrzeby dzieci z Filipin 879 589 zł 

Liczba rodzin mieszkających w wiosce Matki Bożej Miłosierdzia 

(wybudowanej przy wsparciu misjonarzy po tajfunie w 2011 r., której 

mieszkańcy są głównym odbiorcą pomocy misjonarzy) 

548 

Liczba osób mieszkających w wiosce Matki Bożej Miłosierdzia 2629 

Liczba dzieci w wieku od 3 do 10 lat, które otrzymały specjalny 
świąteczny posiłek i podarunki 

541 

 

 

Misjonarze wraz z Podopiecznymi codziennie modlą się w intencji Darczyńców 
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Podsumowanie projektu 

 

                   

 

W grudniu 2020 r. misjonarzom z Filipin udało się rozdać aż 2,5 tony ryżu, który jest 

podstawą tamtejszej diety. Rodziny otrzymywały go w 25-kilowych workach, a razem z nim 

warzywa, konserwy, sól, makaron.  

    

 

      



POMOC DZIECIOM Z FILIPIN. SPRAWOZDANIE DLA DARCZYŃCÓW, WARSZAWA 2021 

 

 

 

 

 

4 

 

 

Dzięki Waszym ofiarom uczniowie nie mający dostępu do komputera otrzymali 

pomoce umożliwiające im naukę w czasie, kiedy szkoły są zamknięte. Misjonarze 

mariańscy zakupili drukarki do szkół, żeby można było drukować materiały 

edukacyjne dla dzieci.  

   

 

Misjonarze rozdali także dzieciom klapki, aby nie chodziły boso. Jest to szczególnie 

ważne w klimacie, w którym stopy są atakowane przez pasożyty.  
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Wszystkie dotychczasowe ofiary przyczyniły się do tego, by najbardziej potrzebujący mogli 

przeżywać trudny czas pandemii i towarzyszących jej obostrzeń w sposób umożliwiający im 

w miarę normalne funkcjonowanie. Pomogły one również wszystkim potrzebującym pełniej 

przeżyć święta Bożego Narodzenia. 

 

Jeszcze raz dziękujemy za pomoc. Zapewniamy o modlitwie za Was podjętej przez misjonarzy 
i ich Podopiecznych, przede wszystkim dzieci, które z wdzięcznością mówią o swoich 
Dobrodziejach. Wierzę, że Bóg wynagrodzi Wam otwarte serca, a dobro, które uczyniliście, 
wróci do Was pomnożone. 
 
 
 

W imieniu dzieci z serca dziękujemy Ofiarodawcom. Bóg zapłać za 
pomoc! 

 


