
Wymienianie ich imion jest niebezpieczne.
Z Bagdadu przybyli do Turcji tylko z tym,
co mieli na sobie. Jako chrzeÊcijanie, na-
le˝àcy do Katolickiego KoÊcio∏a Chaldej-
skiego, musieli uciekaç, ponie-
wa˝ islamscy terroryÊci zabili
ju˝ dwóch m∏odych m´˝czyzn
z ich wspólnoty i trzykrotnie
zamykano ich koÊció∏. Niektó-
rych ksi´˝y uprowadzono i tor-
turowano. Kobiety ˝yjà w cià-
g∏ym strachu przed gwa∏tem. ChrzeÊcija-
nie w Iraku sà tymi, którzy najbardziej
cierpià w chaosie politycznej i religijnej
nienawiÊci. Dzielnic´, w której mieszkali,
nazywa si´ „Watykanem Bagdadu”. Zo-
stali wyp´dzeni nagle. Ma∏ej chrzeÊcijaƒ-
skiej wspólnocie w Turcji, gdzie si´ po-
czàtkowo schronili, brakuje Êrodków, aby
ich utrzymywaç. 

Przez XX wiek przetoczy∏a si´ najpo-
t´˝niejsza w historii fala uchodêców, ca∏e
narody pozbawiano korzeni. Jeszcze
krwawià rany czystek etnicznych na Ba∏-

kanach, w Sudanie wygnani chrzeÊcijanie
dzieƒ w dzieƒ cierpià bied´. W naszej sie-
dzibie g∏ównej w Königstein mo˝na zo-
baczyç skromny pokój pracy o. Werenfrie-
da, w którym wisi obraz Ucieczka do
Egiptu. Na twarzy Êw. Józefa maluje si´
ojcowska troska. Na osio∏ku Maryja z Je-

zusem widaç, ˝e czujà si´ bezpiecznie,
b´dàc razem. Dla za∏o˝yciela Pomocy Ko-
Êcio∏owi w Potrzebie na pierwszym miej-
scu znajdowa∏a si´ solidarnoÊç z przeÊla-
dowanymi chrzeÊcijanami. Podobnie
z uchodêcami na ca∏ym Êwiecie – ponie-
wa˝ brakuje im wszystkiego. Nawet kra-
jobrazu, który widzieli, przychodzàc na
Êwiat i dorastajàc. Nasze Dzie∏o wspo-
maga ich ju˝ od 60 lat.

40 tysi´cy irackich chrzeÊcijan znalaz∏o
azyl w Syrii. Niewielka mniejszoÊç religij-
na chaldejskich katolików nie jest w stanie

przyjàç wszystkich. Niedawno przyby∏ do
nas ich biskup Antoine Audo i prosi∏ o po-
moc, wspólnie odprawiliÊmy Msz´ Êwi´tà.
W swoim kazaniu Jego Ekscelencja powie-
dzia∏: „Niedawno czyta∏em ksià˝k´ o Ojcu
Werenfriedzie. Jako mà˝ wiary i charyzma-
tyczny za∏o˝yciel Dzie∏a wywar∏ na mnie

du˝e wra˝enie. DziÊ dzi´kuj´
wszystkim dobroczyƒcom, któ-
rzy pomogli nam udzieliç wspar-
cia tych wszystkim uchodêcom.
I prosz´, powiedzcie wszystkim,
˝eby nie przestawali modliç si´
za uchodêców. To jest to, czego

nam najbardziej potrzeba w czasie próby”.
Na ca∏ym Êwiecie fala uchodêców przybie-
ra na sile. Za wiernoÊç Chrystusowi i Ko-
Êcio∏owi chrzeÊcijanie zamykani sà w wi´-
zieniach, inni bojà si´ o w∏asne ˝ycie. P∏y-
nà ∏zy i krew. Wy i ja – nie mo˝emy o nich
zapomnieç. 

Wdzi´czny b∏ogos∏awi´ Wam,

o. Joaquín Alliende
Mi´dzynarodowy Asystent KoÊcielny
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Pomoc KoÊcio∏owi w Potrzebie

„Nasi
przeÊladowani
bracia sà elità

KoÊcio∏a;
solidarnoÊç

z nimi
to sprawa
honoru”.

Ojciec Werenfried (1913-2003)

„Dla za∏o˝yciela Pomocy KoÊcio∏o-
wi w Potrzebie solidarnoÊç z prze-
Êladowanymi chrzeÊcijanami znaj-
dowa∏a si´ na pierwszym miejscu”. 

Nareszcie mo˝na zobaczyç ich koÊció∏:
przez 20 lat wierzàcy w Asmarze (Erytrea)

zbierali kamienie na jego budow´

1947 – 2007
60 lat w s∏u˝bie

KoÊcio∏a Powszechnego



W innych cz´Êciach Êwiata dochodzà do te-
go jeszcze bardziej wyrafinowane formy
przeÊladowaƒ. Przyk∏ad z Egiptu: wiele
czasu kosztuje duchownych uzyskanie po-
zwolenia na budow´ pomieszczeƒ koÊciel-
nych. Albo w Sudanie: znana jest n´dza
prowincji Darfur, gdzie mimo zawarcia
uk∏adu pokojowego przed dwoma laty set-
ki tysi´cy uchodêców nadal nie mogà po-
wróciç stamtàd do swojej ojczyzny. W Su-
danie istnieje wiele takich zapomnianych
„Darfurów” dla chrzeÊcijan, w których po-
moc niesie w∏aÊnie KoÊció∏, chocia˝ sam
cierpi. Utrzymuje on na przyk∏ad oÊrodki
opieki nad chorymi na tràd, malari´ i gruê-

lic´. Co drugie dziecko umiera, zanim
osiàgnie wiek 5 lat, brakuje wody, brakuje
szkó∏. „KoÊció∏ jest g∏osem biednych”, mó-
wi biskup Mazzolari. „Miliony dolarów ze
Êrodków pomocy humanitarnej wsiàkajà
w ziemi´, sà przejmowane przez skorum-
powany rzàd”, uzupe∏nia kardyna∏ Zubeir
Wako. PrzeÊladowany KoÊció∏ w Sudanie
liczy na nas. Potrzeba nam pilnie co naj-
mniej 800.000 z∏. Z podobnà dramatycznà
sytuacjà mamy do czynienia w Jaffnie, na
pó∏nocy Sri Lanki. Najpierw wojna, potem
tsunami, teraz ponownie wojna. Ludzie
nie majà nic do jedzenia, dobra pochodzà-
ce z pomocy humanitarnej sà sprzedawane
przez rzàd. KoÊció∏ je skupuje, by rozdaç
tym, co nic nie majà. Nigdy wi´cej nie po-
winno dojÊç do sytuacji, gdy ojciec sprze-
daje jedno ze swoich dzieci w niewol´, by
inne mog∏y prze˝yç. Pomagamy, przekazu-
jàc 80.000 z∏, lecz to tylko kropla w morzu
potrzeb. Z Waszà pomocà mo˝emy uczy-
niç wi´cej. Oka˝cie mi∏osierdzie!             •

Ró˝aniec to broƒ przeÊladowanych
i uciskanych. Nigdzie nie sprawdza
si´ to okreÊlenie bardziej ni˝ w klasz-
torach kontemplacyjnych w Chinach.

Od momentu utworzenia komunistyczne-
go paƒstwa zap∏aci∏y one ogromnà dani-
n´ krwi i cierpienia, a równie˝ dziÊ ˝yjà
i dzia∏ajà w ukryciu. Nie wolno nam poda-

waç nazw miejscowoÊci, a tym bardziej
˝adnych nazwisk. Jedno jest wa˝ne: oni
potrzebujà pomocy, by prze˝yç. Tak jak
wczeÊniej do Europy Ârodkowo-Wschod-
niej, tak i teraz p∏ynie Paƒstwa pomoc
sprawdzonymi kana∏ami KoÊcio∏a do po-
trzebujàcych. PrzyrzekliÊmy pewnemu
zgromadzeniu 40.000 z∏. Za to mo˝e ono
prze˝yç pó∏ roku – i modliç si´ za nas. •

lub podobnych projektów oraz umo˝liwià prac´ duszpasterskà Pomocy KoÊcio∏owi w Potrzebie. 3

Otwarte przeÊladowania

2 Przedstawione projekty stanowià przyk∏ady naszej pracy. Paƒstwa datki wspomogà realizacj´ tych

Wyrafinowane przeÊladowania

PrzeÊladowanie chrzeÊcijan przy-
biera dzisiaj wiele form. W Europie
i Ameryce Pó∏nocnej jest nim na przy-
k∏ad oszczerstwo. „Ze wszystkich
dóbr ziemskich najbardziej warto-
Êciowym jest dobra opinia”, powie-
dzia∏ ju˝ Êw. Franciszek Salezy.

Chiny: „Cz∏owiek nigdy nie jest wi´kszy
ni˝ wtedy, gdy kl´czy” (Jan XXIII)

Otwarte przeÊladowania w Iraku: zamachy na chrzeÊcijan. Babel-College musia∏ zo-
staç przeniesiony na pó∏noc kraju. Paƒstwo sà ich nadziejà

Egipt: L´k o w∏asne dzieci. Koptyjska mat-
ka nie wie, jak sobie dalej radziç

Ciche przeÊladowania na Bia∏orusi: Wydalenia ksi´˝y i sióstr z Bia∏orusi sà dla KoÊcio-
∏a bardzo bolesne, wierni potrzebujà ich. My pomagamy im, dzi´ki Wam

Do diecezji Banja Luka powoli wra-
cajà wyp´dzeni katolicy, którzy sà
tam ogromnà mniejszoÊcià. Otrzy-
mujà rent´ w wysokoÊci ok. 320 z∏,
co nie wystarcza starszym ludziom
nawet na leki i opa∏.

Co najmniej 50 gospodarstw domowych
obawia si´ ci´˝kiej zimy. Caritas postara∏
si´ dla nich o piece, my obiecaliÊmy po-
moc w wysokoÊci 18.000 z∏. na zakup
drewna opa∏owego, ̋ eby ju˝ przed Âwi´ta-
mi mieli przynajmniej ciep∏o. W tej diece-
zji znajduje si´ te˝ Parafia Proroka Elia-
sza. Tak˝e tutaj nic nie majà. Proboszcz

Slavko mówi: „Nie mam serca, by prosiç
ich o ofiary. Od kogó˝? Cierpieliby jeszcze
bardziej”. A on pilnie potrzebuje samo-
chodu, poniewa˝ musi dostaç si´ do dzie-
ci z nowo za∏o˝onej Szko∏y Europejskiej
w Bihac, która jest oddalona od parafii
o 130 km. Ufajàc Paƒstwa wspania∏omyÊl-
noÊci, przyrzekliÊmy 26.000 z∏. Natomiast
proboszcz Branko z Parafii Rostovo prosi
o pomoc, by zakoƒczyç prace budowlane
w swoim domu parafialnym. O czym nie
powiedzia∏: jest chory na serce, w zesz∏ym
roku dwa razy by∏ w szpitalu, a mieszka
w budynku w stanie surowym, bez izolacji.
Mówi o budowie tylko dlatego, ˝e potrze-

buje go 37 rodzin z parafii. Chcemy za-
koƒczyç t´ budow´, koszty jej wyno-
szà 24.000 z∏. Proboszcz Branko i jego pa-
rafia pragn´liby doÊwiadczyç, ˝e istnieje
wspólnota wierzàcych.                            •

BoÊnia i Hercegowina: wyp´dzenie, powrót i bieda

Krzy˝ w ziemi – symbol cierpienia i na-
dziei na ojczyzn´ w niebie

Jeszcze bez koÊcio∏a, ale ju˝ w domu:
Msza Êwi´ta w Sokoline

Dzwon i drewno: Najpierw trzeba prze-
trwaç zim´, by potem wybudowaç KoÊció∏

Wenezuela: Âwi´to Matki Boskiej Gromnicznej w Meridzie. Pomimo nasilajàcego si´
szykanowania duchownych i KoÊcio∏a przez rzàd, chrzeÊcijanie trwajà przy wierze

Sri Lanka: Oczekiwanie na jedzenie. Naj-
biedniejszym pomaga tylko KoÊció∏

Egipt: W bezpiecznym miejscu. Odwiedzi-
ny u chorego

Sudan: Przysz∏y g∏os biednych. Niektórzy
uczniowie zostanà klerykami
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Pierwszeƒstwo
dla przeÊladowanych chrzeÊcijan
Prawie codziennie dostaj´ listy z proÊbà
o pomoc. Mimo najlepszych ch´ci nie mo-
g´ spe∏niç wszystkich tych próÊb. Najwa˝-
niejsze jest dla mnie jednak Dzie∏o o. We-
renfrieda, Pomoc KoÊcio∏owi w Potrzebie.
Dopóki chrzeÊcijanie w tak wielu krajach
sà przeÊladowani, dopóty nie b´dzie spoko-
ju na Êwiecie. 

Ofiarodawczyni z po∏udniowych Niemiec 

Po ˝yciu wype∏nionym pracà
Nie mamy ˝adnych posiad∏oÊci, nasze
oszcz´dnoÊci zosta∏y zu˝yte, ale jakoÊ wià-
˝emy koniec z koƒcem. Podobnie powodzi
si´ z pewnoÊcià tysiàcom, którzy ca∏e ˝ycie
ci´˝ko pracowali, by pod koniec ˝ebraç
na swoje utrzymanie. Mimo to moja ˝ona
poradzi∏a mi wspomóc Pomoc KoÊcio∏owi
w Potrzebie, poniewa˝ sà ludzie, którzy ma-
jà jeszcze mniej ni˝ my. Do naszych mo-
dlitw do∏àczam wi´c 15 Euro na pomoc po-

trzebujàcym. Niech Bóg ulituje si´ nad
biednymi!

Pan z Lucon, Francja

Jak Rut
Wysy∏am Wam 100 Euro: 63 Euro na Msze
za moich bliskich zmar∏ych, a 37 Euro
na tych, którzy ich najbardziej potrzebujà.
Prosz´ mi wierzyç, aby wys∏aç ten dar, musz´
dzia∏aç troch´ jak Rut (z Biblii), a wi´c zbie-
raç owoce, które spad∏y z drzew sàsiadów. 

Ofiarodawczyni z Orense, Hiszpania

Bóg Paƒstwa przys∏a∏
ByliÊmy w wielkiej rozpaczy. Wzruszony
dzi´kuj´ Pomocy KoÊcio∏owi w Potrzebie
za pomoc, którà otrzymali nasi seminarzy-
Êci. Widaç by∏o ju˝ koniec i nie wiedzieliÊmy
zupe∏nie, jak zamknàç rok. ByliÊcie dla nas
ratunkiem. Bóg Was przys∏a∏, niech On to
wynagrodzi. Pomoc KoÊcio∏owi w Potrzebie
mo˝e liczyç na naszà modlitw´.
Dom Marco Eug˘nio Galrão Leite de Almeida, 

Biskup Estâncii, Brazylia

Hans-Peter Röthlin 
prezydent

Kolumna

Transmisja
S∏yszàc to s∏owo mimowolnie myÊlimy
o radiu albo telewizji. Tam nadaje si´
transmisje. Ale w s∏owie tym ukryte
jest jeszcze jedno: misja, s∏owo ozna-
czajàce tak˝e zadanie, rozes∏anie.

Tak jak sam KoÊció∏, tak i nasze
Dzie∏o ma jasnà misj´, która pocho-
dzi jeszcze od naszego Za∏o˝yciela, 
o. Werenfrieda. Zosta∏a ona jasno
sformu∏owana w jego „Wskazówkach
Duchowych” i naszych statutach: za-
daniem naszego Dzie∏a jest pomoc
KoÊcio∏owi w potrzebie na ca∏ym
Êwiecie, poprzez modlitw´, informacj´
i aktywne wsparcie finansowe. To czy-
nimy ju˝ od 60 lat!

W imieniu wszystkich wspó∏pracow-
ników Dzie∏a chcia∏bym w tym miej-
scu zapewniç, ˝e czujemy si´ mocno
zobowiàzani do wype∏nienia naszej
misji i robimy wszystko, by podo∏aç
g∏ównemu zadaniu naszego Dzie∏a
wsz´dzie, gdzie si´ tego od nas wyma-
ga. Tak jak przedtem, tak i teraz
„Bóg p∏acze” w swoim KoÊciele i cze-
ka na naszà pomoc, którà mo˝emy
Êwiadczyç dzi´ki Paƒstwa wspania∏o-
myÊlnoÊci. Za to dzi´kujemy Paƒ-
stwu z serca.

P.S. Poza tym codziennie czuj´, jak 
o. Werenfried pomaga nam wype∏niaç
naszà misj´, dziÊ bardziej ni˝ kiedy-
kolwiek wczeÊniej!

Potrzeby, mi∏oÊç i wdzi´cznoÊç – Wasze listy

„Dzi´kujemy Wam
za artyku∏ o Akcji
Ró˝aƒcowej w We-
nezueli w Biulety-
nie nr 6. Modlili-
Êmy si´ wspólnie.
ChcieliÊmy do∏à-
czyç si´ do milio-
na dzieci, które
18 paêdziernika od-
mawia∏y ró˝aniec
o pokój i jednoÊç, zaprosiliÊmy
tak˝e rodziny z sàsiednich parafii.
Ju˝ na tydzieƒ przed tà datà 20
dzieci spotka∏o si´ i wspólnie
przygotowa∏o plakat o tej Akcji.

18 paêdziernika
przysz∏o ponad 30
dzieci ze swoimi
mamami do KoÊ-
cio∏a, by modliç
si´ na ró˝aƒcu. Na
koniec wspólnie na-
pisaliÊmy kartk  ́ do
dzieci w Wenezu-
eli, ˝eby podzi´ko-
waç im za ten po-

mys∏. Je˝eli w nast´pnym roku
równie˝ odb´dzie si´ dzieƒ
«Êwiatowej modlitwy ró˝aƒco-
wej», ponownie chcielibyÊmy
w tym uczestniczyç”.

Poni˝szy list napisa∏a do nas w imieniu wielu rodzin
Anna Jennings z Australii:


