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W Iraku niebezpiecznie jest iÊç za trumnà
ksi´dza, który zginà∏ za wiar´. Na pó∏nocy
kraju, niedaleko Mosulu, oko∏o 2000
wiernych nie daje si´ jednak zastraszyç.
Pod palàcym s∏oƒcem czerwca 2007 roku
ca∏y kondukt modli si´ i wyznaje swojà
wiar´ w Zmartwychwstanie.
35-letni kap∏an nazywa∏ si´
Ragheed Aziz Ganni. Bezpo-
Êrednio po niedzielnej Eucha-
rystii zosta∏ on, wraz
z trzema katolickimi diakona-
mi, zastrzelony przez grup´
uzbrojonych fundamentali-
stów. Czterech m´czenników, ra˝onych
kulami nienawiÊci, zgin´∏o tu˝ za pro-
giem w∏asnego koÊcio∏a. Przez siedem lat
Aziz Ganni by∏ wzorowym studentem
w Rzymie. Dzi´ki Paƒstwa hojnoÊci,
dzi´ki ofiarom na Pomoc KoÊcio∏owi
w Potrzebie, ukoƒczy∏ tam teologi´.
Mimo dramatycznej sytuacji w Iraku
chcia∏ wróciç do ojczyzny. Pragnà∏ umac-
niaç swoich braci w wierze i pomagaç w
odbudowie jednoÊci w swym narodzie.
By∏ realistà, pe∏nym wiary realistà. Wie-
dzia∏, gdzie szukaç êróde∏ wody ˝ycia: w
otwartym boku Jezusa. Pewnego dnia
napisa∏: „Eucharystia przywraca nam
˝ycie, które chcà nam odebraç terrory-

Êci. Bez niedzielnej Mszy Êwi´tej, bez
Eucharystii, my, chrzeÊcijanie w Iraku, nie
moglibyÊmy przetrwaç.” Benedykt XVI
mówi, ˝e nasz Êwiat mo˝e odkryç Pana
poprzez Mi∏oÊç Bo˝à, uwidocznionà
w Jego m´czennikach, oraz w dzie∏ach
KoÊcio∏a – mi∏oÊci bliêniego i m´czeƒ-
stwie. Oba te czynniki stanowià o istocie
Pomocy KoÊcio∏owi w Potrzebie. Sà
motorem naszej pracy i pomocy, którà

Êwiadczymy. BezpoÊredni kontakt z prze-
Êladowanym i uciskanym na tym Êwiecie
KoÊcio∏em czyni nasze dzia∏ania cz´Êcià
walki o wiar´. Wielu chrzeÊcijan jest cie-
mi´˝onych. Sà oni ju˝ zm´czeni, wyczer-
pani z powodu d∏ugich nocy w wi´zie-
niach, niedostatku i poni˝eƒ. Z Chin
s∏yszymy g∏os: „Nie zostawiajcie nas
samych. Nie zapominajcie o nas
w swoich modlitwach. Odmawiajcie wraz
z nami naszà modlitw´ do Maryi: «Matko
¸askawa, spójrz w swej dobroci na wiel-
ki naród chiƒski, odkupiony najcenniej-
szà krwià Twojego Syna. Niebiaƒska
Cesarzowo Chin, módl si´ za nami.»”
Trzy dni przed Êmiercià ksiàdz Ragheed

przys∏a∏ nam e-maila ze zdj´ciem, na któ-
rym stoi uÊmiechni´ty w towarzystwie
ojca Werenfrieda w Rzymie. W liÊcie tym
zapewnia uroczyÊcie o swym niestru-
dzonym trwaniu na modlitwie wspólnie
z Pomocà KoÊcio∏owi w Potrzebie. Pisze
s∏owa, które dziÊ brzmià jak jego testa-
ment. „Zawsze modl´ si´ za Was wszyst-
kich i prosz´ Pana, by zachowa∏ Was od
wszelkiego z∏a.” Teraz, kiedy stoi przed

Bogiem, b´dzie si´ u Niego
wstawia∏ za przeÊladowanymi
chrzeÊcijanami. Jego osoba,
a tak˝e zast´py nieznanych
m´czenników, przypominajà
nam, ˝e wiara ∏àczy si´ z dawa-
niem Êwiadectwa i dochowy-
waniem wiernoÊci.

Tak wiele zawdzi´czamy cierpiàcym
cz∏onkom KoÊcio∏a. Nasza wdzi´cznoÊç
przynagla nas do towarzyszenia im
w modlitwie i do wykazania si´ hojno-
Êcià. „To oni sà prawdziwà elità KoÊcio∏a”
(o. Werenfried). Sà najpi´kniejszym i naj-
bardziej przekonywujàcym obliczem
Ludu Bo˝ego.
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„Gdzie jest brat twój Abel?
To pytanie nie jest skierowane

wy∏àcznie do morderców,
ale do ka˝dego z nas.

Gdy, tak jak Kain, próbujemy
uwolniç si´ od odpowiedzialnoÊci

i zachowujemy si´ tak,
jakbyÊmy nie byli stró˝em

naszego brata, tracimy swojà
wiarygodnoÊç jako ludzie

i jako chrzeÊcijanie.”
Ojciec Werenfried (1913-2003)

„M´czennicy sà najpi´kniej-
szym i najbardziej przeko-
nywujàcym obliczem Ludu
Bo˝ego”

„Dzi´kuj´ za Waszà mi∏oÊç”
Benedykt XVI

www.pkwp.org

Ksiàdz Ragheed Aziz Ganni z ojcem Werenfriedem.
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Uk∏adanie kamienia na kamieniu – oto
logika tych, którzy budujà Królestwo
Chrystusa. Królestwo to przyjdzie
bowiem, jak pisze papie˝ Benedykt
XVI, „poprzez s∏uchajàce serce” – to
Królestwo jest w nas samych.
Wewn´trzne kamienie to modlitwa,
spowiedê, komunia Êwi´ta, chrzest,
bierzmowanie. Kamienie te potrzebujà
godnej oprawy. Na terenie klasztoru Êw.
Micha∏a w Zadarze (Chorwacja) stoi
koÊció∏, w którym ojcowie franciszka-
nie codziennie s∏uchajà spowiedzi.
P∏ynie przy tym wiele ∏ez. Sporo wody
na posadzk´ leje si´ jednak tak˝e przez
dach. Pilnie potrzebna jest naprawa
pokrycia tego „domu spowiedzi”, jak
nazywajà koÊció∏ mieszkaƒcy regionu.
ObiecaliÊmy 32.000 z∏, nast´pne
60 000 z∏ przyrzekliÊmy koÊcio∏owi Êw.
Miko∏aja w parafii Kistanje. Mieszka tam
1500 katolików, chorwackich ucieki-

nierów z Kosowa. Wi´kszoÊç z nich to
dzieci i m∏odzie˝, których fundament
duchowy wymaga jeszcze umocnienia
wieloma kamieniami. Z myÊlà o tym
wielki plac budowy otworzy∏ jesienià
ojciec Michal Toth z Koszyc (S∏owacja).
Dzi´ki swym wysi∏kom zdo∏a∏ kupiç
teren by∏ego obozu letniego, w którym
m∏odzi indoktrynowani byli przez
komunistów. Ma to byç obóz wolnoÊci,
odkupienia, centrum ewangelizacji.
M∏odzie˝ znajduje si´ dziÊ bowiem pod
zgubnym wp∏ywem tych, dla których
bo˝kiem jest mamona. „Obóz wymaga
odnowienia, tak samo jak ˝ycie ducho-
we m∏odych ludzi” – mówi ojciec
Michal. Mamy propozycj´: czy ka˝dy
z Paƒstwa móg∏by op∏aciç jeden kamieƒ
tej budowy – cegie∏k´ o wartoÊci 100 z∏?
Pieniàdze te zostanà zamienione na
walut´, której wartoÊci zmierzyç nie
sposób: na ¸ask´. l

Kamienie Królestwa Bo˝ego

Nie kaza∏ im przychodziç do siebie – sam do nich poszed∏ i zbudowa∏ im domy Bo˝e:

ojciec Werenfried w 1965 r. w Bukavu (dzisiejsza Dem. Rep. Kongo).

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

Ten dzwon w Indiach czeka na dzwonnic´.

Kto pomo˝e w jego budowie?

I ja nale˝´ do Królestwa Bo˝ego: Pomó˝

mojej ojczyênie – Birmie!

Tak˝e do Birmy odnoszà si´ s∏owa
Chrystusa: „Pozwólcie dzieciom przy-
chodziç do mnie”. I ch´tnie przycho-
dzà. Wiele z nich odwiedza siostry. Ich
domostwa sà biedne, pokoje przypo-
minajà cele wi´zienne. Tak˝e kaplice
sà stare, ciasne i gro˝à zawaleniem.
Ludzie pod w∏adzà dyktatury wojsko-

wej pracujà w warunkach przypomi-
najàcych czasy niewolnictwa. Walczà
o prze˝ycie. W tym kraju jest niewielu
katolików. Anga˝ujà si´ oni spo∏ecz-
nie, podkreÊlajà znaczenie rodziny.
„Jest nas ma∏o, mo˝emy si´ tylko
modliç” – mówi arcybiskup Rangunu,
Charles Maung Bo. Ale ich praca niesie
pociech´ i otwiera serca na Boga –
dzi´ki Paƒstwa pomocy. l

Tak˝e do Birmy odnoszà si´ s∏owa Chrystusa:
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Ukryte formy przeÊladowania

„Przyjaêƒ nale˝y do najbardziej
potrzebnych rzeczy w ˝yciu” – wiemy
to ju˝ od czasów Arystotelesa. Wielu
Ojców KoÊcio∏a pisa∏o o podstawie
przyjaêni z Bogiem – o mi∏oÊci.
„Bez przyjació∏ nie mo˝na ˝yç” – pisze
do nas wszystkich na ten temat pewien
ksiàdz z Bia∏orusi, dzi´kujàc Wam,
swym przyjacio∏om, za pomoc. Dla
gn´bionego w tym kraju KoÊcio∏a ozna-
cza ona po prostu przysz∏oÊç. Chodzi o
pomoc dla 66 seminarzystów. W kraju
¸ukaszenki KoÊció∏ ˝yje w ciàg∏ym
zagro˝eniu. Mo˝e byç, ˝e za kilka lat
wszyscy zagraniczni ksi´dza b´dà musie-
li stamtàd wyjechaç. By∏aby to ponad
po∏owa wszystkich kap∏anów. Ju˝ sied-
miu z nich – a tak˝e pi´ciu siostrom – nie
przed∏u˝ono wizy.
Przez wiele lat nauczali o mi∏oÊci nie-
przyjació∏, teraz ich wspólnoty parafialne
zosta∏y osierocone. Bez kap∏anów –

podobnie jak bez Paƒstwa systematycz-
nej pomocy – KoÊció∏ si´ wykrwawi. To
samo dotyczy wàt∏ych roÊlinek wspólnot
chrzeÊcijaƒskich, wyros∏ych na arabskich
pustyniach. Potrzeba tam zw∏aszcza kate-
chetów. Wikariat apostolski w krajach
arabskich (Zjednoczone Emiraty
Arabskie, Oman, Jemen, Bahrajn,
Katar i Arabia Saudyjska) liczy zaled-
wie pi´çdziesi´ciu ksi´˝y na dwa miliony
chrzeÊcijan. Ich liczba jest ÊciÊle kontro-
lowana z uwagi na powa˝nie ograniczo-
nà, w wi´kszoÊci tych paƒstw, wolnoÊç
religijnà. Bez zaanga˝owania Êwieckich
nic si´ nie uda – w niektórych parafiach
po kilka tysi´cy dzieci czeka na kate-
chez´. Na ich kszta∏cenie obiecaliÊmy
100 000 z∏. Ten wydatek si´ op∏aci. To
one b´dà nawadniaç duchowe pustynie.
Jeszcze inaczej wyglàda sytuacja KoÊcio∏a
na Kubie – w kraju o d∏ugiej chrzeÊcija-
ƒskiej tradycji. Mimo pewnych znaków
nadziei na lepszà przysz∏oÊç wiele tu mil-
czàcych dzwonów, niszczejàcych koÊ-
cio∏ów, rozpadajàcych si´ msza∏ów
i wyblak∏ych szat liturgicznych. S∏owo
musi ponownie nabraç kszta∏tu –
w dêwi´ku dzwonów, w szatach litur-
gicznych i ksi´gach, w murach i dachach
Êwiàtyƒ. To Paƒstwo w tym pomagacie,
przeczuwajàc w sercach znaczenie s∏ów
Jana Paw∏a II: „˚aden cz∏owiek nie mo˝e
jak Kain twierdziç, ˝e nie jest odpowie-
dzialny za los swego brata.” l

Milczàce, ale ocala∏e – dzwony z Mayari

(Kuba).

Ojczyzna dla wyp´dzonych z Kosowa –

Êwiàtynia na obczyênie.

Wo∏anie z jednego z obozów dla uchodêców

w pó∏nocnym Sudanie: „Chc´ do domu.”

KoÊció∏ na po∏udniu Sudanu musi zaczynaç

od niczego: siostry Combonianki wyrabia-

jà gliniane ceg∏y do budowy domu.

Napis na szyldzie: „KoÊció∏ katolicki”

– z Paƒstwa pomocà Aizawl (Indie) otrzy-

ma godnà Êwiàtyni´.

Modliç si´ za Chiny
Niektórzy biskupi przychodzà do nas
z jednà tylko proÊbà: Módlcie si´ za nas!
Gdyby biskupi chiƒscy mogli pod-
ró˝owaç, z pewnoÊcià by do nich do∏à-
czyli. Przyzwyczaili si´ ju˝ do cierpienia,
samowoli w∏adz, przeÊladowaƒ. Cier-
pià, bo kochajà. Nasza modlitwa jest dla
tej cz´Êci mistycznego Cia∏a Chrystusa
niczym transfuzja krwi. Tym, czego
wierni w Chinach potrzebujà najbar-
dziej, jest pewnoÊç, ˝e mogà na nas
liczyç. Pomagamy im te˝ – na ile
mo˝emy – materialnie. Projekty sà goto-
we. Najwa˝niejsza jest jednak modli-
twa. Jak mawia∏ ojciec Werenfried, „Bóg
nigdy nie odmawia swemu KoÊcio∏owi
∏ask, których potrzebuje.” l



4

Adres pocztowy: Pomoc KoÊcio∏owi w Potrzebie
– ul. Pu∏awska 95 – 02-595 Warszawa – tel./fax: 022 / 8451709
– e-mail: info@pkwp.org
Adres i konto bankowe: ING Bank Âlàski o/Warszawa, 02-670 Warszawa,
ul. Pu∏awska 152, nr konta: 31 1050 1025 1000 0022 8674 7759.

Prosimy o przekazywanie Biuletynu po przeczytaniu przyjacio∏om, sàsiadom, pro-
boszczowi parafii. Teksty w nim opublikowane mo˝na umieszczaç w gazetce oraz
wystawce parafialnej. Prosimy o przesy∏anie nam adresów osób zainteresowanych
naszà dzia∏alnoÊcià.

Redakcja: Jürgen Liminski, Claude Piel
Wydawca odpowiedzialny:
Kirche in Not/Ostpriesterhilfe,
Postfach 1209, D-61452 Königstein
– Wydrukowano w Polsce
– De licentia competentis auctoritatis

ecclesiasticae

http://www.kirche-in-not.org

Hans-Peter Röthlin
Prezydent

Kolumna

Pewna kobieta stan´∏a na progu
nowego roku. Tam spotka∏a rok
2008 w ludzkiej postaci. Takiej
mo˝liwoÊci nie mo˝na przegapiç.
Kobieta zapyta∏a wi´c Êmia∏o rok
2008, co dla niej przygotowa∏. Rok
2008 zastanowi∏ si´ chwil´ i odpo-
wiedzia∏ w koƒcu pytaniem: „A co
przyniós∏ Ci rok 2007?” Teraz
z kolei kobieta pomyÊla∏a przez
chwil´ i zacz´∏a wyliczaç: „Stary
rok by∏ nudny, m´czàcy i niesko-
ƒczenie d∏ugi.” Rok 2008 wes-
tchnà∏ i mówi: „Przykro mi, ale i ja
nie b´d´ móg∏ daç Ci wiele wi´cej.”
Wtedy druga kobieta stan´∏a na
progu nowego roku. I ona spo-
tka∏a rok 2008 w ludzkiej postaci
i chcia∏a wykorzystaç niepowta-
rzalnà okazj´, by dowiedzieç si´
wi´cej o nadchodzàcym czasie.
Chcia∏a wiedzieç, co jej przynie-
sie. Rok 2008 znów zada∏ pytanie:
„A co Tobie przyniós∏ rok 2007?”
Kobieta zacz´∏a sobie przypomi-
naç i odrzek∏a: „Spotka∏am
dobrych ludzi, zdoby∏am nowych
przyjació∏. To by∏ bardzo ciekawy
i rok, pe∏en nowych rzeczy.” Rok
2008 odetchnà∏ i powiedzia∏:
„Tak˝e nowy rok ma dla Ciebie
wiele niespodzianek.” Z Bo˝à
pomocà ˝ycz´ Paƒstwu dobrego,
pe∏nego b∏ogos∏awieƒstwa Bo˝ego
Nowego Roku.

PS: Wiele zale˝y od nas jaki b´dzie
dla nas ten 2008 rok.

Drodzy Przyjaciele!

Na progu tego stulecia wielki papie˝ Jan Pawe∏ II powie-
dzia∏ do nas s∏abym ju˝ g∏osem, lecz bardzo jasno: Duc in
altum! Teraz i ja p∏yn´ wraz z Wami ∏odzià nadziei. Pan
postawi∏ mnie za sterem jako sekretarza generalnego
Pomocy KoÊcio∏owi w Potrzebie, ale nawigowa∏ b´dzie on

sam – tak samo jak prowadzi∏ mnie przez 58 lat ˝ycia, w pracy na uniwer-
sytecie i wielu stanowiskach w mi´dzynarodowych przedsi´biorstwach.
Przewidzia∏ tak˝e moje spotkanie z ˝onà Annà i powierzy∏ nam wychowa-
nie siedmiorga dzieci. Najwi´kszym jednak jego darem dla nas wszystkich
jest Eucharystia, êród∏o wszelkiej nadziei. Na poczàtku nowego roku
chcia∏bym Wam powiedzieç, jak wielka jest nasza RadoÊç i jak bardzo
powinniÊmy pragnàç zaÊwiadczyç o Nadziei, która w nas ˝yje. Tak, w∏aÊnie
Wy rozumiecie najlepiej, ˝e KoÊció∏ potrzebuje Waszej pomocy, by nadal
byç dla wielu ziemià obiecanà Nadziei. W naszej ∏odzi Bóg powierza nam
tysiàce ksi´˝y, kleryków, sióstr zakonnych i Êwieckich. Dla nich wszyst-
kich, którzy cz´sto sà przeÊladowani z powodu swej wiary, my jesteÊmy
tymi, którzy niosà Nadziej´. Dzi´kuj´ Wam, drodzy Przyjaciele, za Waszà
modlitw´ i hojnoÊç, ˝ycz´ b∏ogos∏awionego roku 2008
Wasz Pierre-Marie Morel

Potrzeby, mi∏oÊç i wdzi´cznoÊç – Wasze listy
Ewangelizacja bez paszportu
Jak˝e niezwyk∏e sà Paƒstwa proÊby!
Rowery, os∏y do poruszania si´ po stro-
mych górskich Êcie˝kach albo ta proÊba
o sk∏adki na remont ∏odzi, przy pomocy
której polski ksiàdz mo˝e zawoziç Dobrà
Nowin´ na rozproszone wysepki Papui
Nowej Gwinei. Dzi´ki Paƒstwu mog´
przy∏àczyç si´ do ewangelizacji „bez
paszportu, ale z Chrystusem“.

Czytelniczka z Loures, Portugalia

Pomoc KoÊcio∏owi w Potrzebie
zamiast nauki jazdy
Z radoÊci, ˝e moja córka zda∏a egzamin
na prawo jazdy, oddaj´ Paƒstwu rów-
nowartoÊç niewykupionych godzin jazd.
Dzi´kuj´ za Waszà dzia∏alnoÊç.

Ofiarodawczyni z Francji

Ró˝aniec pod poduszkà
Dzi´kuj´ za pi´knà Gwiazd´ Betlejem-
skà. Bardzo mi si´ podobajà te drobne
przedmioty z drzewa oliwnego, jak rów-

nie˝ Paƒstwa ró˝aniec. Mam go zawsze
pod poduszkà i cz´sto modl´ si´ na nim
w nocy. Betlejem jest tym miejscem na
Êwiecie, które najch´tniej bym odwie-
dzi∏, by ukl´knàç tam, gdzie Chrystus
sta∏ si´ cz∏owiekiem. ˚ycz´ Paƒstwu
powodzenia w niesieniu pomocy
˝yjàcym na tych ziemiach chrzeÊcija-
nom. Pami´tamy o nich w modlitwie.
Ofiarodawca z Maryknoll (Australia)

S∏u˝ba cierpiàcemu ludowi Bo˝emu
Dzi´kuj´ za serdeczne przyj´cie w König-
stein. Dzi´kuj´ Bogu za wspania∏à s∏u˝b´,
którà Pomoc KoÊcio∏owi w Potrzebie pe∏ni
na ca∏ym Êwiecie wobec cierpiàcego ludu
Bo˝ego. Do∏o˝´ wszelkich staraƒ, aby
informowaç Paƒstwa o wa˝niejszych pro-
jektach w naszym regionie. ˚ycz´
Paƒstwu wiele si∏, potrzebnych do konty-
nuowania dzie∏a, które tak bardzo nosi∏
w sercu ojciec Werenfried.

Manoel Delson Pedreira da Cruz,
biskup Caicó (Brazylia)

Rok 2008
w ludzkiej postaci


