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„S∏owo Ewangelia oznacza
dobrà nowin´.
W najwi´kszym skrócie jej
przes∏anie jest takie,
˝e powinniÊmy kochaç Boga,
naszego Ojca, ponad
wszystko, a naszych bliênich
tak, jak samych siebie.
Jest to przes∏anie, które
Chrystus zwiastowa∏ poprzez
swojà Êmierç. Biada mi –
mówi Êw. Pawe∏ – gdybym
nie g∏osi∏ Ewangelii. Biada
tak˝e i nam, je˝eli jej nie
g∏osimy.”
Liban – studia zosta∏y zbombardowane, ale Krzy˝ nadal stoi.

Âw. Jan Ewangelista cz´sto przedstawiany jest w ikonografii z ksi´gà i piórem, zawsze w gotowoÊci, by zasiàÊç do
pisania. Twórcy Nowego Testamentu
wcale nie byli jednak pisarzami. Pierwotnie trudnili si´ czymÊ zgo∏a innym –
rybo∏ówstwem na Jeziorze
Galilejskim,
medycynà,
pobieraniem podatków. Spotkanie z Jezusem odmieni∏o
jednak ich ˝ycie. Po tym, jak
Jezus odszed∏ do Ojca, nie
mogli ju˝ milczeç, czuli si´
zmuszeni do g∏oszenia S∏owa. Nie zajmowali si´ jednak szerzeniem wydumanych teorii. Mówili ludziom o ˝yciu
z Chrystusem, o tym „coÊmy us∏yszeli, co
ujrzeliÊmy w∏asnymi oczami, na co
patrzyliÊmy i czego dotyka∏y nasze r´ce,
bo ˝ycie objawi∏o si´.” (1 J 1,1).
ChrzeÊcijaƒstwo nie jest religià jakiejÊ
ksi´gi. To wiara w Osob´. To wiara
w drugà Osob´ Trójcy Âwi´tej, w S∏owo,
które sta∏o si´ Cia∏em. Nie ubóstwiamy
tekstu Pisma. S∏owo ˚ycia potrzebuje
jednak zapisu, by przes∏anie Chrystusa
mog∏o zostaç wypisane w ludzkich ser-
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cach. Oto, jak z Dobrej Nowiny o Wcieleniu Boga zrodzi∏ si´ Nowy Testament.
Tak˝e na poczàtku XXI w. wiemy wszyscy doskonale, ˝e Nowa Ewangelizacja
potrzebuje ksià˝ek i pism. Dzi´ki
Paƒstwa hojnoÊci rozdano ju˝ miliony
Biblii i katechizmów. Ksi´gi te sà
wa˝nym argumentem w r´kach misjonarzy. G∏osiç Zmartwychwsta∏ego, to

i radosny. Dzia∏alnoÊç duszpasterska
w obszarze Êrodków masowego przekazu le˝y tak˝e na sercu papie˝owi
Benedyktowi XVI, który we wrzeÊniu
2007 roku prosi∏ nas, by jeszcze intensywniej pracowaç w tej dziedzinie.
S∏owo musi staç si´ obrazem, ˝ywym
obrazem w sercu cz∏owieka. Niestety,
wiele projektów – w tym tak˝e w krajach, gdzie chrzeÊcijanie sà
dziÊ uciskanà mniejszoÊcià –
„S∏owo musi staç si´
z braku Êrodków oczekuje
obrazem, ˝ywym obrazem wcià˝ na swà realizacj´.
Pomó˝cie nam Paƒstwo, by
w sercu cz∏owieka.”
Ewangelia naszego Pana, który zwyci´˝y∏ Êmierç i grzech,
tak˝e uczyç modlitwy, poniewa˝ „pierw- mog∏a dotrzeç do jeszcze wi´kszej liczszym istotnym miejscem uczenia si´ by serc, po to, by Chrystus móg∏ w tych
nadziei jest modlitwa“ (Benedykt XVI, sercach zmartwychwstaç! Za wstawienSpe salvi). Wa˝nym narz´dziem ewan- nictwem NajÊwi´tszej Marii Panny
gelizacyjnym sà tak˝e wspó∏czesne modl´ si´ o b∏ogos∏awione Âwi´ta WielÊrodki masowego przekazu. Nasza orga- kanocne dla Paƒstwa i dla nas wszystnizacja wspiera dziesiàtki radiostacji kich, z wdzi´cznoÊcià
w Ameryce ¸aciƒskiej, Azji, na Bliskim
Wschodzie, w Europie Wschodniej
i Afryce. W epoce, w której opinia
publiczna tak mocno kszta∏towana jest
przez obraz, pos∏ugujemy si´ tak˝e filmem i telewizjà, by Dobra Nowina
KoÊcio∏a by∏a g∏oszona w sposób ˝ywy Mi´dzynarodowy Asystent KoÊcielny
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„Wierz´” przemienia ˝ycie
„Ewangelia (...) jest przes∏aniem, które
tworzy fakty i zmienia ˝ycie.” – pisze
Benedykt XVI w swojej najnowszej
encyklice o nadziei. Biblia dla dzieci
i Ma∏y Katechizm „Wierz´” wydane
przez Pomoc KoÊcio∏owi w Potrzebie
mogà byç tego najlepszym dowodem.
W Salto (Urugwaj) nasz Katechizm
u˝ywany jest na kursach przedma∏˝eƒskich oraz w dziesi´ciu szko∏ach
jako podstawowy podr´cznik dla tysiàca
katechetów. „Ma∏y Katechizm sta∏ si´ integralnà cz´Êcià naszego ˝ycia” – pisze
biskup Daniel Zorrilla, proszàc jednoczeÊnie o 3000 kolejnych egzemplarzy. W
Archidiecezji Montevideo oraz w chilijskiej Melipilla ksià˝ka ta pomaga w duszpasterstwie rodzin, a w sàsiedniej Argentynie, podobnie jak w Brazylii, stanowi

duchowà twierdz´ w obronie przed sektami. Dobra Nowina przemienia tak˝e
ludzkie ˝ycie w Afryce. W Kamerunie
równie˝ protestanci dopytujà si´ o Katechizm „Wierz´”, w Togo przyczynia si´
on do wielu nawróceƒ, w Senegalu
i Gwinei umacnia wiernych i wzbudza
powo∏ania. Siostra Cordula pisze z Zambii:
„Bardzo aktywni sà tutaj ZielonoÊwiàtkowcy. Nasza katolicka m∏odzie˝ potrzebuje rzetelnej wiedzy, aby oprzeç si´ naciskom, szczególnie podczas studiów.
Ma∏y Katechizm jest êród∏em solidnej
formacji.”
Ma∏y Katechizm ma ju˝ 10 lat, 5 milionów
egzemplarzy w 21 j´zykach przemienia
ludzkie ˝ycie. Bo „kto ma nadziej´, ˝yje
inaczej; zosta∏o mu dane nowe ˝ycie.” (Spe
salvi, 2). To Paƒstwo rozbudzili t´ nadziej´.

Ludzie tacy, jak ci katecheci w Peru,
wznoszà twierdz´ wiary.

Na tym jednak nie koniec. W planach jest
ponad pó∏ miliona egzemplarzy Katechizmu, w tym 10 000 w j´zyku chiƒskim.
W przypadku Biblii dla dzieci – ponad
milion, w tym 20 000 po arabsku. Nadzieja nie zna granic, jeÊli zechcà jà Paƒstwo
l
nadal umacniaç.

Singilamingui!

Boliwia – Dobra Nowina dla ˝o∏nierzy.

Ghana – prezent Êlubny – nasz Katechizm
na nowà drog´ ˝ycia.

Marzenie o Biblii
Marzenie siostry Marii nazywa si´
Aline. „Marzenie Aline” jest to projekt, majàcy na celu zabranie
dziewczàt z ulicy.
Takich dziewczàt, którymi opiekujà
si´ franciszkanki w Brazylii, jest
obecnie 175. 13-letnia Franciane
pisze: „Mama codziennie powtarza,
jak bardzo jest szcz´Êliwa, ˝e nie

Te dzieci z Brazylii majà przysz∏oÊç –
wiedzà, co jest najwi´kszym skarbem.
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jestem na ulicy i ˝e tu pracuj´. Wszystkie dziewczyny majà tu takie same
prawa i obowiàzki. Dzi´kuj´ wszystkim ludziom, którzy pomagajà w tym,
by nasze marzenie si´ ziszcza∏o”.
Cz´Êcià tego marzenia jest tak˝e Biblia
dla dzieci. Dziewcz´ta modlà si´ i
p∏aczà z Biblià w d∏oni. „Wokó∏ nas
coraz wi´cej przemocy, napadów –
mówi Danielle, w „Marzeniu Aline” ju˝
od roku – ale tutaj uczymy si´ z Biblii,
co znaczà mi∏oÊç i przyjaêƒ. Wiem
teraz, czym jest godnoÊç cz∏owieka”.
Siostra Irma otrzyma∏a sto egzemplarzy ma∏ej Biblii. „Dla naszych,
zagro˝onych przemocà podopiecznych z najbiedniejszych rodzin ka˝dy
z nich to skarb. Dlatego zdecydowa∏yÊmy, ˝e Biblie pozostanà w ich
domach.” Kto spe∏ni marzenie dziewl
czàt o w∏asnej Biblii dla dzieci?

Pierwsze egzemplarze Biblii dla
dzieci zosta∏y rozdane w 1979 r.
w czasie spotkania biskupów Ameryki ¸aciƒskiej z Janem Paw∏em II.
Od tego czasu ukaza∏a si´ ona w 156
j´zykach i 138 krajach w ∏àcznym
nak∏adzie 45 mln egzemplarzy. Wiele
dzieci ma tylko t´ jednà ksià˝k´. Dla
niektórych j´zyków jest to jedyne
wydawnictwo i co za tym idzie,
wa˝ny element to˝samoÊci. We
wszystkich tych j´zykach rozbrzmiewa dla Paƒstwa wcià˝ to samo s∏owo.
W sango, g∏ównym j´zyku Afryki
Ârodkowej, brzmi ono Singilamingui
l
– dzi´kuj´!

Ma∏a Laura z Argentyny przysz∏a do Jezusa
– i czyta o Nim z naszej Biblii dla dzieci.

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

Aby Êwiat nie zginà∏
„Gdzie nie widzi si´ Boga, tam ginie
cz∏owiek i ginie Êwiat“ (Benedykt
XVI). We wspó∏czesnych spo∏eczeƒstwach kultury masowej do obowiàzków mediów nale˝y uwidacznianie
obecnoÊci Boga i Prawdy w ludzkim
˝yciu.
Dlatego wspieramy prac´ chrzeÊcijaƒskich, zw∏aszcza katolickich, mediów,
takich jak Radio Veritas w Azji, radio
Bakhita w Sudanie, agencje informacyjne Blagovest Media w Rosji i UCANews w Azji, telewizja Télé Lumière na
Bliskim Wschodzie czy Radio Zmartwychwstanie na Ukrainie. Wszystkie
one, a tak˝e wiele innych na ca∏ym Êwiecie, wskazujà Drog´ i umacniajà w Prawdzie. ¸àczà serca i umacniajà wiar´.
Dotyczy to szczególnie rejonów
obj´tych wojnà. Dlatego ojcowie kombonianie stworzyli Radio Bakhita,
nazwane tak na czeÊç Joséphine Bakhita – niewolnicy, a potem zakonnicy, jak
dotàd jedynej Êwi´tej z Sudanu. Do jego
wiernych s∏uchaczy zaliczajà si´ g∏ównie
m∏odzi ludzie. Nadawanie mo˝liwe jest
dzi´ki masztowi, którego budow´
wsparli Paƒstwo sumà 48 000 z∏.

S∏owo duszpasterskie przez Radio Sofia w

Radio Soleil na Haiti dociera do najdal-

Rosji.

szych stron.

Rozg∏oÊnia Mazoji Studija na Litwie to

Boliwia – pieÊƒ Ewangelii to pieÊƒ wolno-

radio dla ludzi m∏odych.

Êci.

Âwiat∏o Prawdy w Sudanie niesie Ojciec
Hubert ze zgromadzenia Ojców Bia∏ych
przy pomocy swego pisma Vigilance
(CzujnoÊç) Soudan. Jak pisze kardyna∏
Zubeir Wako, tego typu publikacje sà
szczególnie wa˝ne z powodu cenzury

prasy ze strony islamskiego rzàdu.
W tym przypadku, by móc kontynuowaç to dzie∏o, wystarczy ju˝ 8 000 z∏.
Tak˝e wierni rozproszeni po wioskach
w boliwijskich Andach, dokàd misjonarze nie mogà docieraç regularnie, pragnà us∏yszeç lub zobaczyç coÊ o Bogu.
ObiecaliÊmy biskupom 40 000 z∏, by
mo˝liwa by∏a radiowa i telewizyjna
transmisja Mszy Âwi´tej na ca∏y kraj. Do
tego przedsi´wzi´cia KoÊció∏ potrzebuje dziennikarzy dobrej woli, którzy czujà si´ odpowiedzialni za Prawd´. Bez
odpowiedniego wykszta∏cenia nie jest
to mo˝liwe. Równie˝ i ono jest inwestycjà w przysz∏oÊç Dobrej Nowiny – aby
l
Êwiat nie zginà∏.

Telewizja SAT 7 to okno nadziei dla chrzeÊcijan Egiptu.

Biblia w ka˝dym domu
Biblia jest i pozostanie pierwotnym
êród∏em, Ksi´gà ksiàg. Jak powiedzia∏ papie˝ Benedykt XVI do biskupów Ameryki ¸aciƒskiej w Aparecida, jest ona „ska∏à S∏owa Bo˝ego”,
na której mamy budowaç nasze
˝ycie i nasze pos∏annictwo.
Biskupi wzi´li to sobie do serca.
W trudno dost´pnych rejonach dorzecza Amazonki w Peru „ka˝da rodzina
powinna mieç w domu Bibli´”. Tutej-

sze rodziny nie mogà sobie jednak na
nià pozwoliç. Biskup Julián García Centen
~o prosi nas o 8 z∏, po∏ow´ ceny, na
ka˝dà Bibli´, by mog∏a ona dotrzeç do
domów 10 000 rodzin. W Gwatemali
potrzeba 5000 egzemplarzy Biblii,
w Paragwaju, kraju rzàdzonym przez
wrogów wiary – 50 000. Rok 2008 jest
w Ameryce ¸aciƒskiej rokiem ewangelizacji. Bez Biblii to niemo˝liwe. Bez
l
paƒstwa pomocy równie˝.

Peru: Biblia chroni przed sektami niczym
dach przed deszczem.

lub podobnych projektów oraz umo˝liwià prac´ duszpasterskà Pomocy KoÊcio∏owi w Potrzebie.
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Hans-Peter Röthlin
Prezydent

Kolumna
Niespodziewane
spotkanie

Biblia rozpala serca: dzieci w silnie zlaicyzowanych Czechach
dzi´kujà Paƒstwu za Bibli´ dla dzieci. Ona je umacnia.

Potrzeby, mi∏oÊç i wdzi´cznoÊç – Wasze listy
Teraz jesteÊmy bogaci
Dzi´kuj´ za szeÊç paczek ksià˝ek. Niedziela Misyjna by∏a prawdziwym
Êwi´tem: wspólne oglàdanie Biblii,
katechizmów i plakatów przybli˝y∏o
zgromadzonym sens misji – jak wielkà
mi∏oÊç wyra˝a ten dar! Wszyscy si´
radowali i modlili za ofiarodawców.
Bàdêcie pewni, ˝e zrobimy ze wszystkiego dobry u˝ytek. Z tekstami Pisma
Âwi´tego w d∏oni, katecheza jest bogatsza i bardziej autentyczna.
Klaretynka z Kpalime
(Togo)

Pomóg∏ nam ojciec Werenfried
Z wielkà wdzi´cznoÊcià i radoÊcià
spiesz´, by Paƒstwa poinformowaç, ˝e
ojciec Werenfried okaza∏ nam pomoc.
Rodzina mojej siostry by∏a w wielkich
k∏opotach – ca∏e ich mienie mia∏o
zostaç zlicytowane. Wiem, jak wielkie
by∏o zaufanie ojca Werenfrieda, kiedy
widzia∏ ludzi w potrzebie, którym
nale˝a∏o pomóc. Dlatego poprosi∏am

go o wstawiennictwo. DziÊ dowiedzia∏am si´, ˝e licytacja zosta∏a
odwo∏ana. Dla mnie to jak cud.
Benedyktynka sakramentka
z Ortenburga (Niemcy)
Dzi´kuj´ za pomoc duchowà
S∏owa Waszego prezydenta o „odtrutce
na nienawiÊç” bardzo mnie poruszy∏y.
Dzi´kuj´ Wam za duchowà pomoc
i wsparcie.
Ofiarodawczyni
z Marcq-en-Baroeul (Francja)
Dla dobra ca∏ego KoÊcio∏a
Dzi´kuj´ wszystkim wspó∏pracownikom i dobroczyƒcom Pomocy
KoÊcio∏owi w Potrzebie, którzy regularnie pomagajà przy kszta∏ceniu
naszych ksi´˝y lub w innych inicjatywach. Jestem przekonany, ˝e Bóg
pob∏ogos∏awi nasze wspólne dzie∏o,
podj´te nie tylko dla diecezji Nitry, ale
dla dobra ca∏ego KoÊcio∏a.
Viliam Judák, biskup Nitry
(S∏owacja)

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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W roztargnieniu rozglàdam si´ po
dworcu w Zurychu, szukajàc mojego pociàgu. Nagle zagaduje mnie
m∏ody m´˝czyzna: „CzeÊç! HansPeter, to ja Christian, twój by∏y
uczeƒ”. OczywiÊcie, ˝e pami´tam.
Christian odnalaz∏ mnie 10 lat
temu przez Internet i odwiedzi∏ w
Rzymie wraz ze swojà niedawno
poÊlubionà ˝onà.
Có˝ za „przypadek”, ˝e si´ spotkaliÊmy! Witam go serdecznie.
Mówi mi „Wiesz, twoje lekcje religii bardzo mnie wtedy poruszy∏y,
nada∏y zupe∏nie nowy sens mojemu ˝yciu. Nigdy ci tego nie
zapomn´. A wiesz, ˝e wcià˝ jestem
szcz´Êliwym m´˝em. No to wszystkiego dobrego. W razie czego
wiem, gdzie ci´ szukaç.” I ju˝ go
nie by∏o.
To niespodziewane spotkanie da∏o
mi do myÊlenia. A wi´c te nasze lekcje wtedy w szkole by∏y jednak
wa˝ne. Najwyraêniej Christian coÊ
z nich wyniós∏. Jak gdzieÊ przeczyta∏em, „nikt nie mo˝e odejÊç od
nas z pustymi r´koma” Tak, o to
w∏aÊnie chodzi. Ka˝de spotkanie z
innym cz∏owiekiem, gdziekolwiek
by do niego nie dosz∏o, stanowi dla
mnie szans´, którà mog´ wykorzystaç lub zmarnowaç – jest to
wyzwanie, które pragn´ podjàç
teraz w sposób jeszcze bardziej
konsekwentny!
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