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Michael Shields to kap∏an, wokó∏ którego

dziejà si´ cuda. W Madaganie, mieÊcie por-

towym i by∏ym obozie jenieckim na dale-

kiej Syberii, jest on nieustannie Êwiadkiem

mocy wiary i mi∏oÊci. To ona pcha ludzi ku

pojednaniu. Tutaj ka˝dy

dêwiga dziedzictwo gu∏agu:

jako ofiara lub dziecko ofia-

ry, przeÊladowca lub ktoÊ

z jego rodziny. „Tylko ktoÊ,

kto wierzy, mo˝e si´ z tym

uporaç” – mówi ojciec Mi-

chael. „I tylko wierzàcy wi´êniowie byli

w stanie prze˝yç, poniewa˝ poÊwi´cali ˝y-

cie, nierzadko dla swych dr´czycieli”. Spo-

tkaniom przeÊladowców i ofiar towarzy-

szy ma∏o s∏ów i wiele ∏ez. To rodzaj nieme-

go porozumienia, przebaczenia, Êwi´to

mi∏oÊci – jednym s∏owem pojednanie. 

Pojednanie to nie tylko wspomnienie. Jest

ono zawsze aktualne, tu i teraz. Kiedy

szeÊçdziesiàt lat temu we Flandrii ojciec

Werenfried zaczà∏ g∏osiç pojednanie

z Niemcami, pami´ç o tych, którzy zgin´li,

wcià˝ by∏a ˝ywa w sercach ocala∏ych, choç

cz´sto miesza∏a si´ z nienawiÊcià do wro-

gów. Nasz za∏o˝yciel g∏osi∏ mi∏oÊç i nigdy

nie przestawa∏ nawo∏ywaç ludzi do pojed-

nania. Na poczàtku we Flandrii, potem

w Niemczech, w Europie, na Bliskim

Wschodzie, w Ameryce ¸aciƒskiej, Azji

i Afryce. Pot´pia∏ re˝imy i systemy poli-

tyczne, ale nie ludzi. Wierny zasadzie 

Êw. Augustyna „Kochaj grzesznika, niena-

widê grzechu”, wierzy∏, ˝e wielkanocne

Âwiat∏o mo˝e zaÊwieciç wszystkim. 

Ojciec Werenfried zwyk∏ mawiaç: „Dajàc

pieniàdze, pocieszasz, dajàc mi∏oÊç – zba-

wiasz”. Staramy si´ dzia∏aç zgodnie z tà

maksymà. Sprawiamy, ˝e g∏os chrzeÊcijan

na Kubie jest s∏yszalny; umo˝liwiajàc m∏o-

dym na Filipinach poznawanie Biblii,

otwieramy przed nimi horyzonty wiary;

w Rosji dzi´ki Paƒstwu ludzie mogà s∏u-

chaç audycji prawdy, zaÊ na Bliskim

Wschodzie – czytaç w j´zyku arabskim

s∏owa Ojca Âwi´tego. A tam, gdzie ludziom

trudno dos∏yszeç g∏os Boga, bo diabe∏ wy-

konuje „krecià robot´” w mediach i polity-

ce – tak jak to si´ dzieje w niektórych post-

komunistycznych krajach – kap∏an znaj-

dzie do nich dost´p w obliczu Êmierci, na

cmentarzu, kiedy ˝egnajà si´ z najbli˝szy-

mi. To tam cz´sto s∏yszà po raz pierwszy

Dobrà Nowin´ o Zmartwychwstaniu,

o pojednaniu si´ z Bogiem. 

Pocieszajàc, modlàc si´ i s∏u˝àc,

przekazujemy dalej zbawczà mi-

∏oÊç Chrystusa.

Tu i teraz jest Wielkanoc, we

wspó∏czesnych nam cierpiàcych

i przeÊladowanych, ukryta jest

tak˝e dla nas szansa zmartwych-

wstania. Od szeÊçdziesi´ciu lat Pomoc Ko-
Êcio∏owi w Potrzebie pielgrzymuje po

Êwiecie, wydeptujàc Êcie˝k´ przebaczenia.

To Êlad Paƒstwa mi∏oÊci. Modl´ si´, ˝eby

ten Êlad pozosta∏ i by∏ coraz wyraêniej wi-

doczny. 

Wasz wdzi´czny

Mi´dzynarodowy 
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„Chrystus ˝àda takiej
mi∏oÊci, która góry

przenosi. Poniewa˝ On
nigdy nie ˝àda od nas

czegoÊ niemo˝liwego, si∏à
naszej wiary jesteÊmy 
w stanie rzeczywiÊcie

burzyç góry n´dzy, 
ignorancji, nieporozumieƒ,
nienawiÊci i oboj´tnoÊci.
Jest to zwykle kwestia

pojednania, które mo˝e byç
osiàgni´te tylko dzi´ki

modlitwie, pokorze 
i bezinteresownej mi∏oÊci”. 

Ojciec Werenfried (1913-2003)

„Od szeÊçdziesi´ciu lat
Pomoc KoÊcio∏owi 
w Potrzebie pielgrzymuje 
po Êwiecie, wydeptujàc
Êcie˝k´ pojednania.”

1947 • 2007

60 lat w s∏u˝bie 

KoÊcio∏a Powszechnego    

www.pkwp.org

O. Werenfried wierzy∏, ˝e wielkanocne Âwiat∏o
mo˝e zaÊwieciç wszystkim. Siostry z za∏o˝onego
przezeƒ zgromadzenia Córek Zmartwychwstania
(tu: przy jego grobie w Königstein) 
wcielajà t´ ide´ w ˝ycie, 
nie tylko w Afryce.
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„Panie, jedyna nadzieja, jedyna ufnoÊç,
jedyna niewzruszona obietnica – w mi-
∏osierdziu Twym.” To przekonanie Êw.
Augustyna („Wyznania”) leg∏o równie˝
u podstaw dzie∏a pojednania ojca We-
renfrieda. 

Bez mi∏osierdzia, które ka˝e patrzeç

ponad podzia∏ami, nie mo˝e byç mowy

o pojednaniu mi´dzy ludêmi. Cz´sto jest

ono tylko kwestià wiedzy, zrozumienia, j´-

zyka. W jaki na przyk∏ad sposób wierni

z Bliskiego Wschodu, mówiàcy tylko po

arabsku, mogà poznaç or´dzia Ojca Âwi´-

tego? Teraz znamy ju˝ odpowiedê na to

pytanie: dzi´ki arabskoj´zycznemu biule-

tynowi rzymskiej katolickiej agencji praso-

wej Zenit. W pierwszym numerze, poÊwi´-

conym papieskiej wizycie w Turcji za-

mieszczone zosta∏o przemówienie Bene-

dykta XVI „GodnoÊç cz∏owieka podstawà

dialogu”. Biuletyn jest wspólnà inicjatywà

arabskiej sekcji Radia Watykaƒskiego oraz

czasopisma „Oasis”, wydawanego przez

patriarch´ Wenecji. Z tego te˝ wzgl´du, za-

powiadajàc jego wydawanie, napisano:

„ChcielibyÊmy przerzuciç most dialogu

mi´dzy kulturami i religiami”. Agencja 

Zenit utrzymuje si´ z ofiar dobroczyƒców.

Na pierwsze dwa lata wydawania biulety-

nu obiecaliÊmy pomoc w wysokoÊci 

280 000 z∏. Kto chcia∏by pomóc w budo-

wie tego mostu pojednania? 

Niezwyk∏ym mostem wiodàcym ku

wzajemnemu zrozumieniu jest równie˝

ekumeniczna agencja informacyjna B∏ago-
wiest-Info. Informuje ona regularnie

o przebiegu trudnego cz´sto dialogu mi´-

dzy prawos∏awnymi a katolikami. Rosyj-

skie i zachodnie gazety, agencje, stacje ra-

diowe i telewizyjne cz´sto cytujà to nie-

zwyk∏e êród∏o informacji. Pragniemy

wspomóc tegoroczny bud˝et Agencji

kwotà 320 000 z∏. Cel jest szczytny: budo-

wa mostów poprzez wiarygodne informa-

cje i „odnawiaç oblicze Ziemi – tej ziemi”,

jak powiedzia∏ Jan Pawe∏ II. Tej ziemi 

– innej nie mamy. ●

Mosty mi∏osierdzia

Któ˝ lepiej móg∏by przybli˝yç chrzeÊci-
jaƒstwo ni˝ sam papie˝? Benedykt XVI,
jeszcze jako profesor, napisa∏ ksià˝k´
„Wprowadzenie do chrzeÊcijaƒstwa”.
Wst´p by∏ krótki i jasny: „Wierz´ –
amen”.

Ksià˝ka doczeka∏a si´ wielu wzno-

wieƒ, przet∏umaczono jà na kilka j´zyków.

Teraz, dzi´ki Paƒstwa pomocy, tak˝e na ro-

syjski. To prawdziwe dzie∏o pojednania,

zw∏aszcza ˝e przedmow´ do wydania ro-

syjskiego napisa∏ metropolita Cyryl, odpo-

wiedzialny w Cerkwi rosyjskiej za stosunki

zagraniczne. Inne dzie∏o pojednania to t∏u-

maczenie na arabski Biblii dla dzieci.
W ilu˝ czytajàcych jà dzieciach zrodzi si´

nadzieja Zbawienia – tak jak zrodzi∏a si´

ju˝ w milionach ich rówieÊników na ca∏ym

Êwiecie, które Bibli´ pozna∏y. Dzi´ki ˝yciu

Jezusa, Jego s∏owom i dzia∏alnoÊci wszyscy

jesteÊmy dzieçmi Bo˝ymi. A wcià˝ jeszcze

tak wiele dzieci Go nie zna... ●

„Wprowadzenie 

do chrzeÊcijaƒstwa”

w j´zyku rosyjskim.

Daç nadziej´

Zbawienia – Biblia

dla dzieci po arabsku.

Izrael, Palestyna – jeden kraj, dwa narody, trzy religie: 

w 1958 r. ojciec Werenfried odwiedzi∏ Ziemi´ Âwi´tà, 

mieszkajàcych tam chrzeÊcijan oraz uchodêców.

Most ku Rosji – dialog w B∏agowiest-Info. 

Most ku Êwiatu arabskiemu – logo nowej

wersji biuletynu agencji Zenit.

Dzie∏a pojednania

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

Pojednanie
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Wiara na Kubie jest g∏´boko zakorze-
niona, nawet po dziesi´cioleciach ko-
munistycznej dyktatury.

„Paƒstwo zabija tradycj´, a naród spra-

wia, ˝e zmartwychwstajà” – opowiada

nam pewien biskup, którego nazwiska

wolimy nie podawaç, mimo ˝e on sam si´

nie boi. Do tradycji nale˝à równie˝ proce-

sje w Wielki Piàtek lub w Bo˝e Cia∏o. Przy-

chodzà na nie tysiàce ludzi, którzy Êpiewa-

jà i modlà si´. Ale gdy procesje rozciàgajà

si´ na trzysta-czterysta metrów, z ty∏u nie

s∏ychaç ju˝ s∏ów i Êpiewu dobiegajàcych

z poczàtku pochodu. G∏os ewangelizacji

niknie w zgie∏ku t∏umu. Kubaƒski biskup

prosi nas o pomoc, by S∏owo Bo˝e mog∏o

byç nie tylko g∏oszone, ale i wyraênie s∏y-

szane – na ty∏ach i we wszystkich innych

miejscach procesji. ObiecaliÊmy mu, za-

tem 32000 z∏ na zakup urzàdzeƒ nag∏a-

Êniajàcych.

S∏owo Bo˝e potrzebuje jednak tak˝e

ciszy. Potrzeba jej na modlitwie w klaszto-

rach. Patronka Europy, karmelitanka, 

Êw. Edyta Stein, o zatopionych w cichej

modlitwie zakonnicach powiedzia∏a: „Jest

naszym powo∏aniem stanàç przed Bo-

giem w imieniu wszystkich”. W Samporze,

ma∏ej wiosce na S∏owacji, takie ˝ycie pra-

gnie prowadziç dziewi´ciu benedykty-

nów. Ciàgle jeszcze mieszkajà oni w zwy-

k∏ym baraku. Modlà si´ po osiem godzin

dziennie, pracujà w ogrodzie i w polu. Ma-

jà dzia∏k´ pod nowy klasztor, ale brak im

pieni´dzy na budynki, które odgradza∏y-

by ich od zgie∏ku Êwiata. ObiecaliÊmy im

160 000 z∏, ˝eby jak najszybciej mogli

zbudowaç swój nowy dom. Dziewi´ciu

braci b´dzie wstawiaç si´ za nami, stojàc

przed Panem. Ich cicha modlitwa jest 

sama Ewangelià. ●

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

Ewangelizacja

Lud Bo˝y w drodze – procesja na Kubie

odbywa si´ jeszcze bez g∏oÊników.

Filipiny – przekazywaç m∏odym g∏´bi´ wiary. 

Staç przed Bogiem – benedyktyni Lukasz,

Franti‰ek, Vladimir i Damian.

Rulenge (Tanzania) – Biblie i rowery dla ka-

techetów. 

G∏oÊniki i cisza

Guaratinguetá – pierwsza Z 35 Farm
Nadziei. Tu, w Brazylii, 12 maja pa-
pie˝ Benedykt XVI b´dzie przema-
wia∏ do m∏odych, o których mo˝na
powiedzieç: „Cieszcie si´ ze mnà,
bo znalaz∏em owc´, która mi zgin´-
∏a" (¸k 15,6). 

Ci m∏odzi ludzie przybywajà bo-

wiem prosto z piek∏a narkomanii. Na

Farmach Nadziei doznali uzdrowienia.

Uzdrowi∏y ich Ewangelia i mi∏oÊç. S∏o-

wo Bo˝e ponownie sta∏o si´ w nich cia-

∏em. „Kochaç to dawaç wszystko wraz

z sobà bez miary!” – mówi Êw. Teresa

od Dzieciàtka Jezus. Tutaj sta∏o si´ to

dzi´ki modlitwie i pracy. W Guaratin-

guetá Papie˝ b´dzie spoglàda∏ w obli-

cza mi∏oÊci. ●

Miejsca nadziei,
oblicza mi∏oÊci

Guaratinguetá pod Sa~o Paulo – to

miejsce nadziei powsta∏o w 1983 roku. 

To Paƒstwa ofiary umo˝liwiajà im

rozpocz´cie nowego ˝ycia dzi´ki 

modlitwie i pracy.
T∏umy oczekujàce na katechez´ w nowej

diecezji Purnea (Indie).
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Hans-Peter Röthlin
Präsident

Kolumna

18 miesi´cy po Êmierci naszego 

Za∏o˝yciela w obecnoÊci wielu wa˝-

nych dostojników koÊcielnych i oso-

bistoÊci ˝ycia publicznego dokonali-

Êmy w siedzibie naszej centrali

w Königstein otwarcia Centrum 

Ojca Werenfrieda. Obecnie Centrum

stanowi – dla partnerów naszych

projektów z ca∏ego Êwiata, miesz-

kaƒców okolicznych miejscowoÊci,

dziennikarzy, lecz przede wszyst-

kim dla ofiarodawców z krajów,

w których prowadzimy zbiórki pie-

ni´dzy – ulubione miejsce spotkania

z „Ojcem S∏oninà”.

OczywiÊcie w Centrum znajduje si´

równie˝ s∏ynny kapelusz, który 

s∏u˝y∏ ojcu Werenfriedowi do zbie-

rania datków – to jedna z najwi´k-

szych atrakcji, jakie czekajà na 

naszych goÊci. Nigdy nie jest pusty...

Niedawno Centrum odwiedzi∏a gru-

pa paƒ. Wszystkie by∏y pod du˝ym

wra˝eniem. Pod koniec zwiedzania

jedna z nich wzi´∏a oprowadzajàce-

go na bok i zapyta∏a go: „Czy przyj-

mujà Paƒstwo równie˝ spadki?”

Gdy ten odpowiedzia∏ twierdzàco,

powiedzia∏a: „W taki razie zapisz´

Wam swój dom – przekonaliÊcie

mnie!”

Ojciec Werenfried i jego kapelusz

czekajà równie˝ na Twojà wizyt´...

„Nasz ma∏y szeÊciokàtny ko-

Êció∏ek to istna pere∏ka.

Wszyscy go podziwiajà. Co

prawda w Êrodku brakuje

jeszcze niemal wszystkiego,

ale i tak jesteÊmy bardzo

szcz´Êliwi. Dzi´kujemy, dzi´-

kujemy!” Siostra Maria z Te-

resina w pó∏nocno-wschod-

niej Brazylii pracuje w jednej

z dzielnic ubóstwa. Cz´sto

myÊli o nas, swoich przyjacio∏ach, jak pisze,

„ze ÊwiadomoÊcià, ˝e sami nie mo˝emy wiele

zrobiç. Jest to mo˝liwe dopiero razem z Wa-

mi”. Stara kaplica z gliny zosta∏a ju˝ rozebra-

na – kolejna, jeszcze m∏odsza parafia wykorzysta pokrycie jej dachu, by

zbudowaç prostà kaplic´. „To prawdziwy wyÊcig z sektami” – pisze siostra.

Nowa kaplica dodaje otuchy zarówno jej, jak i tym, którzy jej pomagajà. 

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

Drobna kwota z najbli˝szej pensji

DziÊ wys∏a∏em zamówienie na kilka ksià-
˝ek o modlitwie. Mam 17 lat i w tej chwili
ucz´ si´ zawodu. Niestety nie jestem w sta-
nie z∏o˝yç teraz ˝adnego datku. Mog´ tyl-
ko zapewniç, ˝e pami´tam o Was wszyst-
kich i o Waszym stowarzyszeniu w mojej
modlitwie. A je˝eli b´dzie to tylko mo˝liwe,
ofiaruj´ Paƒstwu drobnà kwot´ z mojej
najbli˝szej pensji.

M∏ody czytelnik z Niemiec

Wiem o Was od samego poczàtku

Dzi´kuj´ za otrzymane od Paƒstwa infor-
macje o sytuacji w Wietnamie. Stowarzy-
szenie Pomoc KoÊcio∏owi w Potrzebie jest
mi szczególnie bliskie – Waszà dzia∏alno-
Êcià interesowa∏am si´ ju˝ od chwili, gdy
ojcu Werenfriedowi powierzono zorgani-
zowanie pomocy niemieckim ksi´˝om, któ-
rzy zostali zmuszeni do opuszczenia
swych rodzinnych stron bez Êrodków do

˝ycia. Wiedzia∏am te˝ o jego pomyÊle ˝e-
brania o s∏onin´ wÊród mieszkanek Flan-
drii. Dzia∏alnoÊç Pomocy KoÊcio∏owi

w Potrzebie stanowi dla mnie ˝ywy do-
wód na istnienie Boga. ˚ycz´ Paƒstwu, by
wspomaga∏ On Was w Waszej trudnej, ale
te˝ porywajàcej pracy. Pami´tam o Was
w mojej modlitwie. 

Czytelniczka 
z Villefranche-sur-Saône (Francja)

Dzi´kuj´

Dzi´kuj´ za to, co robicie. Dzi´kuj´ za za-
ch´t´ do piel´gnowania i obrony naszej
wiary. Jak bardzo powinniÊmy byç
wdzi´czni za mo˝liwoÊç codziennego
udzia∏u we Mszy Êwi´tej! Dzi´kuj´ przede
wszystkim za wszystkich, którzy nie tylko
chcà praktykowaç swà wiar´, lecz rów-
nie˝ biorà na siebie ryzyko Êwiadczenia
o niej w niebezpiecznych sytuacjach.

Ofiarodawca z Denver (USA)

Atrakcyjny 
kapelusz


