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Jezus mówi: „Ja daj´ im ˝ycie wieczne. Nie zginà one na wieki i nikt nie wyrwie ich
z mojej r´ki.” (J 10, 28)
SeminarzyÊci z kubaƒskiej diecezji Hawana w czasie modlitwy.

By∏o to w czasie spotkania z ksi´˝mi z ró˝nych krajów. Ojciec Werenfried prosi∏ nas,
byÊmy z „twórczym zaufaniem” ca∏ym
swym kap∏aƒskim ˝yciem s∏u˝yli KoÊcio∏owi w potrzebie. Ka˝dy z nas
odpowiada∏ tymi samymi
s∏owami: „B´d´ s∏u˝y∏”. To
w∏aÊnie znaczy byç ksi´dzem. W ostatnich latach pojawiajà si´ bolesne publikacje na temat ksi´˝y, którzy
okazali s∏aboÊç. Nierzadko te smutne przypadki wykorzystuje si´ w sposób demagogiczny. KoÊció∏ wyciàga odpowiednie
wnioski, stawiajàc teraz wi´ksze wymagania przy selekcji kandydatów do kap∏aƒstwa. Nacisk k∏adzie si´ nie tylko na kszta∏cenie w dziedzinie teologii, lecz przede
wszystkim na pog∏´bianie ˝ycia duchowego kandydatów. Jak wyjaÊnia arcybiskup
z Ozamis (Filipiny): „Czas formacji to
przede wszystkim osobista podró˝ z Chrystusem”. Chodzi tu o wewn´trznà relacj´
i rozwój dynamiki mi∏oÊci. Dzi´ki Paƒstwa
pomocy wspieramy, co siódmego seminarzyst´ na Êwiecie. Ze wzgl´du na brak ksi´-

˝y wielu neoprezbiterów jest przecià˝onych pracà. Ju˝ po kilku latach niektórzy
czujà si´ wypaleni. Nasza pomoc umo˝liwia im odnowienie powo∏ania dzi´ki wyjazdom na rekolekcje i studia.
W Wielkim PoÊcie ka˝dy z nas, kap∏anów,
odbywa owà „podró˝ z Chrystusem”, pro-

„B´d´ s∏u˝y∏”.
To w∏aÊnie znaczy
byç ksi´dzem.
wadzàcà nas do pierwszej stacji Triduum
Paschalnego – do Wielkiego Czwartku,
kiedy to Jezus ustanowi∏ sakramenty Eucharystii i kap∏aƒstwa. Jeden z naszych najwa˝niejszych tegorocznych projektów dotyczy KoÊcio∏a w Albanii, który cierpia∏
w czasach komunistycznych niezwykle
brutalne przeÊladowania. Kraj ten by∏
pierwszym paƒstwem w historii ludzkoÊci,
którego w∏adze oficjalnie zadeklarowa∏y
ateizm. W 1972 r. albaƒski kap∏an, ojciec
Kurtí, skoƒczy∏ 70 lat. W czasie ostatnich
pi´ciu lat w obozie karnym uniemo˝liwiano mu odprawianie Mszy Êwi´tej. W koƒcu zosta∏ skazany na Êmierç i stracony, po-
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„Mo˝emy zadbaç o to,
by przynajmniej dwie
osoby odpowiedzia∏y
na Bo˝e wezwanie,
by w przynajmniej
dwóch ludziach
by∏ widoczny
obraz Chrystusa,
by dwie s∏abe istoty
próbowa∏y byç ludêmi
dobrej woli:
ty i ja!”
Ojciec Werenfried (1913-2003)

niewa˝ pope∏ni∏ „przest´pstwo”: ochrzci∏
dziecko. Wszyscy albaƒscy ksi´˝a byli wi´zieni i torturowani, jednak ani jeden nie
odstàpi∏ od wiary. Ka˝dy z nich jest dziÊ ˝ywym kamieniem w duchowej katedrze, jakà stanowi KoÊció∏ w Albanii. Tutejsi katolicy majà prawo jednak równie˝ do wznoszenia widzialnych katedr. Trwa
w∏aÊnie budowa jednej z nich –
w diecezji Lezhe. Dotychczas odbudowywano g∏ównie ma∏e wiejskie koÊció∏ki. Teraz chodzi
o Êwiàtyni´, która symbolizowa∏aby jednoÊç wszystkich wspólnot parafialnych z biskupem Lezhe. Na ten
rok obiecaliÊmy im 320 000 z∏. Pomó˝cie
nam Paƒstwo za pomocà tego gestu wyraziç wdzi´cznoÊç albaƒskim m´czennikom.
Ka˝demu z Was ˝ycz´ b∏ogos∏awionego
Triduum Paschalnego. W Wielki Czwartek
jako kap∏an myÊl´ o Was w sposób szczególny. Z ca∏ego serca Wam b∏ogos∏awi´

Mi´dzynarodowy
Asystent KoÊcielny
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Pomoc w budowie – dla KoÊcio∏a jutra

KoÊció∏ w Kouma Tokpli (Togo) jest odnawiany. Paƒstwa pomoc to 40 000 z∏.

Bambusowa kaplica w Miao – na budow´
koÊcio∏a obiecaliÊmy 80 000 z∏.

Wietnam – brakuje jeszcze 100 000 z∏ na bu-

Ludzie z plemienia Wancho w diecezji
Miao (Indie) byli kiedyÊ ∏owcami g∏ów.
DziÊ sà chrzeÊcijanami. Niestety nawet po∏owa spoÊród nich nie umie czytaç. Jednak nadzieja w Chrystusie jest im bezpiecznà i silnà kotwicà duszy (por. Hbr
6,19) – liczba katolików wÊród nich szybko roÊnie. Na Wielkanoc znów 500 osób
zostanie ochrzczonych. Ma∏e kaplice
z bambusa ju˝ nie wystarczajà. Mieszkaƒcy parafii Kanubari (21 wsi) pragnà zbudowaç koÊció∏, w którym wspólna nadzieja b´dzie mog∏a wzrastaç w modlitwie i sakramentach. Chata pe∏niàca funkcj´ kaplicy przesta∏a wystarczaç tak˝e w parafii
Santa Rosa w Tabatindze (Brazylia).
Przed trzema laty rozpocz´to tu budow´
koÊcio∏a z ceg∏y. Ârodków starczy∏o jednak tylko na mury. Zabrak∏o pieni´dzy na
dach, pod∏og´ i sufit. Msze odprawiane sà
wi´c w koÊciele, lecz pod namiotowym
zadaszeniem; w trakcie celebracji cz´sto
s∏ychaç ha∏as z sàsiedztwa, gdzie rozgoÊci∏a si´ jedna z sekt. Budowa koÊcio∏a mo˝e
byç rozumiana równie˝ jako znak sprzeciwu wobec dzia∏alnoÊci sekt.
Âwiàtynie potrzebujà kap∏anów i dlatego
tak bardzo potrzebne sà seminaria.
Brat Emmanuel z Burkiny Faso, gdzie
w 2007 r. sumà 91 600 z∏ wspomo˝emy
budow´ seminarium dla Burkiny Faso
i Nigru, ujmuje to w nast´pujàcy sposób:
„KoÊció∏ jutra potrzebuje dobrych, Êwi´tych i kompetentnych ksi´˝y. Nikt nie rozumie tego lepiej ni˝ Wy”. Jakie˝ w tych
s∏owach zaufanie! Dzi´ki Paƒstwa pomo●
cy nie zawiedziemy go.

dow´ koÊcio∏a w Ngoc Lien.

Santa Rosa w Tabatindze – na budow´ dachu i pod∏ogi obiecaliÊmy 29 320 z∏.

Owoc m´czeƒstwa – trwa budowa katedry
w Lezhe (Albania).

Blisko Nieba – to Paƒstwo umo˝liwili budow´ tej kaplic´ w peruwiaƒskich Andach.

Babcine mruczenie

Kl´czeç tak jak Niko∏aj: tak˝e w Miƒsku
(Bia∏oruÊ) babcie dbajà o przekazywanie
wiary wnukom.
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Niko∏aj le˝a∏ ju˝ w ∏ó˝ku, a babcia kl´cza∏a
i mrucza∏a coÊ pod nosem. Zauwa˝a∏ to
ju˝ wielokrotnie, kiedy rodzice zabierali
go na par´ dni do babci – mruczenie to
s∏ysza∏ zawsze, gdy zasypia∏.
„Co tam mruczysz?” – zapyta∏. „Modl´ si´.”
– odpowiedzia∏a. „Ca∏à noc?” – „Tak, ca∏à
noc.” Niko∏aj nigdy nie zapomnia∏ tego
krótkiego dialogu i d∏ugiego mruczenia.
DziÊ jest ksi´dzem. Czasem równie˝ sp´dza na kl´czkach ca∏à noc. Wierzy w moc
modlitwy. Teraz znów jest ona bardzo po-

trzebna. Jedyne w ca∏ym Kazachstanie
katolickie seminarium duchowne w Karagandzie (18 kleryków), w którym studiowa∏ tak˝e i on, znajduje si´ w ci´˝kiej
sytuacji. Koszty utrzymania ca∏ego seminarium nie sà wprawdzie du˝e, ale nie
ma ono ˝adnych Êrodków do utrzymania. W 2007 roku zabraknie 180 000 z∏.
Niko∏aj kl´ka do modlitwy. Tak jak jego
babcia, ufa Bogu. Kto pomodli si´ wraz
●
z nim? Kto us∏yszy jego b∏agania?

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

Zdj´cie: Magdalena Wolnik

„Oni przyszli do Niego” – afrykaƒscy rodzice towarzyszà synowi, który ma otrzymaç

Braterska wspólnota – klerycy dominikaƒ-

Êwi´cenia kap∏aƒskie. Jego podró˝ z Chrystusem to cz´Êç ich w∏asnej drogi ˝yciowej.

scy w Krakowie.

rium nie prowadzi seryjnej produkcji ksi´˝y. Ma ona byç przede wszystkim „osobistà podró˝à z Chrystusem”. Podró˝ nie
koƒczy si´ w momencie otrzymania Êwi´ceƒ. Wr´cz przeciwnie, w∏aÊnie dzisiaj dalsze kszta∏cenie, chwile duchowego wyTymi s∏owami z ewangelii Êw. Marka tchnienia, rekolekcje i kursy dla ksi´˝y sà
(3,13nn) rozpoczyna opis swojej placówki potrzebne bardziej ni˝ kiedykolwiek. Âw.
rektor
seminaMarek nazywa je
Pomoc KoÊcio∏owi w Potrzebie
rium duchowne„towarzyszeniem“
–
dzi´ki
Waszej
pomocy
–
wspiera
go w Cartago
Jezusowi, a arcyco siódmego seminarzyst´
(Kolumbia). Nie
biskup Chartumu
na Êwiecie:
ma tu wiele do
(Sudan) – „szczedodania. Bóg pogólnymi chwilami
Kontynent
2003 2004 2005 2006
Liczba seminarzystów
wo∏uje, kogo sam
∏aski,
b∏ogos∏achce. Us∏yszeç ten
wionymi
dniami”.
Europa Wsch. 10.899 10.054 8.967 8.786
g∏os – to dopiero
W jego kraju,
Afryka
2.002 2.184 1.248 1.904
poczàtek, powoogarni´tym wojAzja
894 1.483
761 1.396
∏anie trwa zaÊ
nà i znajdujàcym
Ameryka Pd.
5.020 4.747 4.726 4.638
przez ca∏e ˝ycie.
si´ pod rzàdami
Urzeczywistnia
islamistów, w któRAZEM
18.815 18.468 15.702 16.724
si´ w szafowaniu
rym Êwiadectwo
sakramentów
wiary
mo˝na
i g∏oszeniu S∏owa Bo˝ego. Seminarium po- przyp∏aciç Êmiercià, dni wspólnej modlitrzebuje ksià˝ek i nowej kuchni. S∏owa twy i dzi´kczynienia za powo∏ania majà
i chleba. ObiecaliÊmy na ten cel 36 000 z∏. podwójnie o˝ywczy wp∏yw: z jednej stroPos∏uga duszpasterska sta∏a si´ jednak ny na braterskà wspólnot´, z drugiej zaÊ –
trudniejsza w g∏oÊnym, pe∏nym przemocy na wol´ dalszego g∏oszenia Ewangelii.
Êwiecie, który zag∏usza g∏os powo∏ania. Je- Na Filipinach obiecaliÊmy 64 000 z∏ na
den z filipiƒskich kleryków ma na to ra- kszta∏cenie 41 seminarzystów w diecezji
d´: „Wo∏anie Pana dotyka mego serca. Mo- Ozami, w Sudanie zaÊ – 68 000 z∏ na prog´ zamknàç swoje uszy, ale nie serce… Je- gram formacyjny dla 71 ksi´˝y w ChartuÊli powiem Mu «tak», On sam b´dzie mnie mie. „Oni przyszli do Niego” – pomó˝my
●
podtrzymywa∏”. Jego biskup t∏umaczy: for- im przy Nim wytrwaç.
macja jest sprawà indywidualnà – semina„Potem wyszed∏ na gór´ i przywo∏a∏ do
siebie tych, których sam chcia∏, a oni
przyszli do Niego (…) aby Mu towarzyszyli, by móg∏ wysy∏aç ich na g∏oszenie
nauki.”

„Wo∏anie Pana dotyka mego serca.”
SeminarzyÊci na Filipinach.

Przystanek w podró˝y z Chrystusem – Êwi´cenia kap∏aƒskie w Cartago (Kolumbia).

lub podobnych projektów oraz umo˝liwià prac´ duszpasterskà Pomocy KoÊcio∏owi w Potrzebie.
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W maju Ojciec Âwi´ty przyjedzie do
Brazylii, by wziàç udzia∏ w Konferencji Ogólnej Episkopatu Ameryki ¸aciƒskiej. Przygotowaniu do tego
wielkiego wydarzenia – w Ameryce
¸aciƒskiej mieszka prawie po∏owa
wszystkich katolików Êwiata – s∏u˝à
liczne przedsi´wzi´cia i spotkania.
Pomoc KoÊcio∏owi w Potrzebie pomog∏a w organizacji kongresu pod
has∏em „Praca duszpasterska wraz
z Maryjà”, który odby∏ si´ w Meksyku. Arcybiskup Santiago de Chile, kardyna∏ Francisco Javier Errázuriz,
przewodniczàcy CELAM (Rady Episkopatów Ameryki ¸aciƒskiej i Karaibów), napisa∏ do nas: „Z serca dzi´kuj´ Paƒstwu w imieniu biskupów
i wszystkich uczestników kongresu. To wa˝ne wydarzenie, b´dàce przygotowaniem na spotkanie z Ojcem Âwi´tym, uÊwiadomi∏o nam, jak cenny jest
skarb mi∏oÊci do Matki Bo˝ej, którym Bóg obdarowa∏ nasz kontynent. Bez
Paƒstwa pomocy wszechstronne i owocne prace kongresu nie by∏yby mo˝liwe (…) B´dziemy zanosiç Bogu w czasie Eucharystii Paƒstwa intencje, zawierzajàc je tak˝e sercu Maryi, patronki ca∏ej Ameryki”.

Potrzeby, mi∏oÊç i wdzi´cznoÊç – Wasze listy
˚ebrak dla Boga
Za∏àczam czek na 2466 $. Moja 90-letnia
matka zosta∏a w ostatnie Bo˝e Narodzenie potràcona przez samochód i dozna∏a
ci´˝kiego urazu kolana. Polecia∏am do
niej i zajmowa∏am si´ nià przez kilka tygodni, nie chcia∏am jednak pobraç przyznawanego przez paƒstwo dodatku opiekuƒczego. Mama namawia∏a mnie jednak
usilnie, ˝ebym to zrobi∏a, mówiàc: „Ojciec
Werenfried prosi o wsparcie i chce, ˝ebym
pos∏a∏a mu jeszcze troch´ pieni´dzy”. Przesy∏am, zatem kwot´ otrzymanà za bilet lotniczy i za opiek´ nad nià. Dzi´kuj´. Niech
Bóg Wam b∏ogos∏awi.
Czytelniczka z Kanady
UÊmiech Dzieciàtka Jezus
Nie wiem, jak mam Wam dzi´kowaç za
hojne wsparcie na rzecz utrzymania naszego seminarium oraz pomoc okazanà

siostrom – naszym wspania∏ym wspó∏pracowniczkom. Trudno wyraziç s∏owami,
jak wielkie znaczenie mia∏a ta pomoc dla
ca∏ej diecezji. Mog´ Was tylko zapewniç,
˝e jesteÊcie stale obecni w naszych modlitwach. Niech Bóg Wam wynagrodzi,
a dzieciàtko Jezus niech Was obficie obdarzy swoim uÊmiechem.
Dom Alessio Saccardo SJ, Biskup
Ponta de Pedras, Brazylia
Pami´ci mojego ojca
W Biuletynie (nr 8/2006) zwróci∏am uwag´ na list z seminarium duchownego w Poznaniu. Z okolic tego miasta pochodzi∏
mój ojciec. Niestety, ju˝ nie ˝yje, a ja nigdy
nie uczy∏am si´ polskiego. Ch´tnie dowiedzia∏abym si´ czegoÊ wi´cej o tym seminarium i wspar∏a je finansowo, dedykujàc to
pami´ci mojego ojca.
Czytelniczka z Anglii

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, proboszczowi parafii. Teksty w nim opublikowane mo˝na umieszczaç w gazetce oraz
wystawce parafialnej. Prosimy o przesy∏anie nam adresów osób zainteresowanych
naszà dzia∏alnoÊcià.
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Hans-Peter Röthlin
Präsident

Kolumna
Nawrócenie
Pewien gorliwy duszpasterz wypisa∏ na swej wizytówce màdra rad´:
„Nawróç si´ ju˝ dziÊ – unikniesz t∏oku na Sàdzie Ostatecznym!”.
Nawrócenie to dla mnie krok w kierunku Boga. Nawrócenie zwiàzane
jest przede wszystkim z mi∏oÊcià:
jest mi∏oÊcià, na którà si´ zdobywam, gdy uÊwiadamiam sobie w∏asnà win´, to, ˝e okaza∏em si´ tak niedoskona∏y. Nawróciç si´ – to znaczy
zdaç si´ ca∏kowicie na nauczanie
oraz Osob´ Jezusa Chrystusa.
Chodzi wi´c przede wszystkim o coÊ
bardzo osobistego. Nawrócenie zak∏ada pokor´: przyj´cie tego, czym
naprawd´ jestem, ∏àcznie z ciemnymi stronami mojego „ja”. Pokorà
jest móc powiedzieç: jestem niczym,
Bóg jest wszystkim. Nawrócenie zak∏ada odwrócenie si´ od tego, co nie
jest prawdziwe, i zwrócenie ku Bogu, który jest wszystkim. Odwrócenie si´ od z∏a, a zwrócenie ku dobru;
jest to przemiana we mnie, mo˝liwa
wy∏àcznie dzi´ki mi∏oÊci.
KiedyÊ podczas katechezy zrozumia∏em, ˝e moje nieprzemyÊlane s∏owa sprawi∏y jednemu z uczniów
przykroÊç. Nie dawa∏o mi to spokoju. Po zaj´ciach przeprosi∏em go. Popatrzy∏ na mnie wielkimi oczyma,
a potem z szelmowskim uÊmiechem
powiedzia∏: „Prosz´ si´ nie przejmowaç, nikt nie jest doskona∏y!”.
W tym sensie ˝ycz´ nam wszystkim owocnego prze˝ycia Wielkiego Postu.
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