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„Aposto∏owie trwali wraz
z Maryjà, Matkà Jezusa,
wspólnie na modlitwie.
W odpowiedzi ich udzia∏em
sta∏ si´ cud Zes∏ania
Ducha Âwi´tego.
JeÊli b´dziemy trwaç
wspólnie na modlitwie
razem z Maryjà, papie˝em
i prawdziwymi aposto∏ami,
którzy wcià˝ jeszcze
sà wÊród nas, to cuda b´dà
si´ dzia∏y tak˝e na naszych
oczach.”

Kontemplacja w miejscu narodzin Pana – matka prze∏o˝ona Maria Lucyna.

¸agodny wietrzyk muska wzgórza,
wÊród których po∏o˝one jest Betlejem.
To widok, który porusza dusz´. Miasto
narodzin Jezusa jest podzielone, przecina je mur. Gdy w grudniu zesz∏ego
roku nasza Organizacja obchodzi∏a
60-lecie istnienia, Stolica
Apostolska poprosi∏a nas
o wsparcie chrzeÊcijan w
Ziemi Âwi´tej. PojechaliÊmy
tam, by na miejscu zapoznaç
si´ z sytuacjà. Smutek da si´
odczuç nawet tutaj, w ogrodzie betlejemskiego Karmelu – oazie
spokoju tego rejonu. Ludzi przygn´biajà bezwzgl´dne poczynania wojskowych i panujàcy terror. ChrzeÊcijanie
w Palestynie sà wyczerpani dziesi´cioleciami wojny, z l´kiem patrzà w przysz∏oÊç. Nadal jednak stojà na stra˝y
pewnego skarbu: groty, w której Dziewica Maryja porodzi∏a nam Syna
Bo˝ego.
Wielu chrzeÊcijan zapomina dziÊ
o tym, co naprawd´ wydarzy∏o si´ tu
przed dwoma tysiàcami lat. Dlatego
dobry Bóg wybra∏ konsekrowanà

mi∏o
Êç”

Ojciec Werenfried (1913-2003)

kobiet´, karmelitank´, by g∏osi∏a na
nowo tajemnic´ Wcielenia, którà objawi∏a nam Maryja przez narodzenie
Dzieciàtka Jezus. W naszych czasach
Betlejem – dzi´ki beatyfikacji siostry
Mariam (1846–1878), za∏o˝ycielki Karmelu w Betlejem i Nazarecie, przez
Jana Paw∏a II w 1983 roku – ponownie
og∏oszone zosta∏o miejscem Êwi´tym.

nieodparty sens powo∏ania konsekrowanych kobiet.
Aby przyjÊç na Êwiat, Bóg potrzebowa∏
dziewiczego ∏ona Maryi. Aby KoÊció∏
nie pozosta∏ osierocony bez matki,
Jezus na Golgocie powierzy∏ nas swej
Matce. I tak do dziÊ poÊwi´cone Bogu
kobiety w heroiczny sposób w∏àczajà
si´ w ˝ycie KoÊcio∏a: rozmawiajà
z Bogiem w ciszy kontem„I tutaj, kl´czàc przy placji, nauczajà religii na
grobie, rozumiem lepiej Kubie Fidela Castro, niosà
nieodparty sens powo∏ania pociech´ wÊród niekoƒczàcych si´ wojen w Afryce,
konsekrowanych kobiet.”
wiernie wspierajà chrzeÊcijan w chiƒskich katakum„Ma∏a Mariam” przybli˝a nas znów do bach, trwajà przed tabernakulum
Boga. Wsz´dzie s∏ychaç tu g∏osy: „Ona w pustoszejàcych koÊcio∏ach Europy.
jest jednà z nas, mówi naszym j´zy- Pomagamy im na pi´ciu kontynentach.
kiem, ma rysy podobne do naszych. Oka˝cie Paƒstwo swà hojnoÊç!
Ona rozumie nasz ból i wstawia si´ za Mo˝ecie byç pewni, ˝e ka˝dy grosz
nami”. Przybywam na jej grób jako inwestowany w s∏u˝b´ tych Êwi´tych
pielgrzym. Klasztorna kaplica inten- kobiet, wyda plon stokrotny – owoc
sywnie promieniuje obecnoÊcià tej Chrystusowej Ewangelii.
wielkiej mistyczki. Przychodzi mi na
myÊl jej pokorne wo∏anie do Ducha
Âwi´tego: „Mi∏oÊci Bo˝a – poch∏oƒ
mnie (...), od wszelkiego niebezpieczeƒstwa zachowaj mnie”. I tutaj,
kl´czàc przy grobie, rozumiem lepiej
Mi´dzynarodowy Asystent KoÊcielny
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Siostry – êród∏a mocy dla misji

Siostra Agnes z Ukrainy potrafi dostrzec

Siostra Maria z Zadaru (Chorwacja) pos∏u-

Zadaniem urszulanek w Miƒsku (Bia∏oruÊ)

Boga w stworzeniu.

guje si´ technikà w s∏u˝bie Ewangelii.

jest s∏u˝ba Bogu w wielkim mieÊcie.

Modlitwa z dzieçmi podczas katechezy

Na lekcji religii na Kiribati wszystkie dzie-

w górach Peru.

ci sà obecne.

Lucia. Pukamy do wielu drzwi, ale nie
otrzymujemy wsparcia, bo jesteÊmy
zgromadzeniem kontemplacyjnym”.
A przecie˝ klasztory modlàcych si´,
kontemplujàcych Pana sióstr sà
„ukrytymi êród∏ami mocy dla misji
i KoÊcio∏a”. Tego zdania by∏ równie˝
ojciec Werenfried, który, inicjujàc
wi´ksze projekty, prosi∏ siostry zawsze
o modlitw´. Owe êród∏a mocy, miejsca
cichej i pokornej modlitwy, nie b´dà
jednak mog∏y istnieç, je˝eli nie b´dzie
komu ich budowaç i utrzymywaç. Dlatego obiecaliÊmy siostrze Marii Lucii
na budow´ klasztoru w Cajamarca
136 000 z∏.
Inna karmelitanka, zmar∏a w wieku
zaledwie 26 lat, b∏. El˝bieta z Dijon
mówi∏a
swym
wspó∏siostrom:
„Pozwólmy Chrystusowi staç si´ w nas
ponownie cz∏owiekiem, by powtórzy∏a si´ niejako tajemnica Jego Wcie-

lenia. Prosz´ go, by do mnie przyszed∏
i zamiast mnie adorowa∏, pokutowa∏
i zbawia∏”.
Oto moc ¸aski, która zbawia. Tak samo
rzecz ma si´ z zakonami aktywnymi.
Zbawcze dzie∏o prowadzà zakonnice
w Turzovce (S∏owacja), zajmujà si´
dzieçmi i m∏odzie˝à, modlà si´ wraz
z nimi w domu z przeciekajàcym
dachem. W Kiszyniowie (Mo∏dawia)
siostry wydajà biednym posi∏ki, prowadzà przedszkola, przygarniajà do
siebie dzieci ulicy. Na wyspach Kiribati na Pacyfiku, siostry troszczà si´
o chorych i dzieci. Pomó˝cie Paƒstwo
naprawiç dach w Turzovce (80 000 z∏),
zakupiç
samochód,
potrzebny
w nag∏ych wypadkach na Kiribati
(60 000 z∏) oraz zapewniç byt siostrom w Mo∏dawii (94 000 z∏). W ten
sposób dacie im si∏´ do podejmowal
nia kolejnych dzie∏.

Jan Pawe∏ II cz´sto mówi∏ o „geniuszu kobiety“. Nale˝y do niego
z pewnoÊcià równie˝ skrupulatnoÊç, dobrze widoczna w naszej
wspó∏pracy z siostrami.
Rozliczajà si´ skrupulatnie z ka˝dego
gwoêdzia, ka˝dej ceg∏y, ka˝dego
kawa∏ka drewna, ka˝dego gniazdka.
Inaczej mówiàc – ka˝da z∏otówka
zostaje w jak najlepszy sposób wykorzystana. Przyk∏adem tego sà karmelitanki bose z Cajamarca (Peru). Ich
klasztor pod wezwaniem Êw. Józefa
i Ma∏ej Tereski nabiera kszta∏tów – niestety g∏ównie na papierze. „Zasmuca
nas, ˝e budowa prawie si´ nie posuwa” – mówi matka prze∏o˝ona Maria

„Aby Chrystus sta∏ si´ we mnie cz∏owiekiem” – Êluby jednej z sióstr w Chorwacji.

2

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

Bliski Wschód – byç Êwiadkiem Mi∏oÊci Chrystusa
Bohaterowie naszych czasów: siostry zakonne nauczajàce dzieci w
islamskiej Strefie Gazy i wspierajàce
najubo˝szych mieszkaƒców Bejrutu;
chrzeÊcijanie pozostajàcy w Iraku
mimo ciàg∏ego zagro˝enia; ksi´˝a
i zakonnice, z nara˝eniem ˝ycia prowadzàcy m∏odzie˝ do Chrystusa.
Katecheza w Turcji, w Bagdadzie i na
Bliskim Wschodzie – niektóre projekty muszà byç realizowane bardzo
dyskretnie. Cisi bohaterowie. Anonimowi aposto∏owie nadziei. ChrzeÊcijaƒskie oazy poÊród pustyni islamu.
Ich modlitwy za nas ju˝ jutro mogà
staç si´ modlitwami m´czenników.
W Gazie staranowano drzwi do szko∏y
i do klasztoru Sióstr Ró˝aƒca Âwi´tego,
w∏amano si´ do kaplicy, zniszczono
figur´ z NajÊwi´tszym Sercem Pana
Jezusa, podarto ksià˝eczki do nabo˝eƒstwa i po∏amano Êwieczniki. Z klas
szkolnych i biur skradziono komputery i drukarki.
Wybuchy granatów spowodowa∏y
po˝ar, eksplodowa∏y zbiorniki z wodà.
Siostry postanowi∏y jednak zostaç
i zaczàç wszystko od poczàtku. Proszà
Boga o zmi∏owanie dla Bliskiego
Wschodu i o pokój dla ludzi – nas zaÊ
o pomoc w odbudowie swej siedziby.
ObiecaliÊmy im 40 000 z∏ oraz
modlitw´.

Po w∏amaniu – spalona Êwietlica Sióstr
Ró˝aƒca Âwi´tego.

W Izraelu i Palestynie – Ziemi
Âwi´tej, w Iraku – ziemi Abrahama,
w miejscach, w których powstawa∏y
pierwsze pr´˝ne wspólnoty chrzeÊcijaƒskie, wyznawcy Chrystusa dziÊ sà
ju˝ tylko nieznacznà mniejszoÊcià, ale
ich obecnoÊç jest Êwiadectwem
mi∏oÊci Jezusa do wszystkich. Niektórzy chcà wyjechaç, jednak wielu
pragnie zostaç. Wspieranie ich w podstawowych potrzebach to Paƒstwa
l
Êwiadectwo wiary.

Papie˝ Pawe∏ VI w 1964 r. by∏ w Jerozoli-

Za murem, ale nie odci´ci od Chrystusa:

mie witany z otwartymi ramionami.

krzyk nadziei w Palestynie.

Kuba – oblicze nadziei

„Gdyby nie solidarnoÊç chrzeÊcijan na
ca∏ym Êwiecie, nie moglibyÊmy przetrwaç
w Ziemi Âwi´tej“ – mówi abp Twal, koadiu-

Sà przy nich. Trzymajà za r´k´ chorych, umierajàcych obdarowujà
swym czasem i pe∏nym mi∏oÊci
uÊmiechem, który daje nadziej´.
Nocami czuwajà w ciszy przy ∏ó˝kach
cierpiàcych i modlà si´. Zdobywajà
lekarstwa, których nikt inny na t´
wysp´ nie przywozi. UÊmierzajà ból
cia∏a, ale jeszcze bardziej ból duszy. Bo
przecie˝ „wiara jest substancjà nadziei”,
jak pisze Benedykt XVI w encyklice
„Spes salvi”. Nadzieja ta ma dla cierpiàcych w kubaƒskiej diecezji Camaguey
oblicze szeÊciu S∏u˝ebniczek Maryi
i Chorych. „Panie, nie mam cz∏owieka”
– powiedzia∏ chory przy sadzawce
Betesda (J 5,7). One jednak sà z nimi
i swojà nadziejà nape∏niajà serca

maluczkich. Aby mog∏y trwaç w s∏u˝bie
mi∏oÊci i mi∏osierdzia, zapewniamy im
Êrodki na utrzymanie. I w ten oto sposób niesiecie Paƒstwo wraz z nimi
dzie∏o mi∏oÊci, uÊmiechacie si´, czul
wacie i modlicie si´.

Ich mi∏oÊç zwraca si´ ku chorym – s. Pilar
i s. Concepción w Camaguey (Kuba).

tor ¸aciƒskiego Patriarchy Jerozolimy.
lub podobnych projektów oraz umo˝liwià prac´ duszpasterskà Pomocy KoÊcio∏owi w Potrzebie.
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Podzi´kowania kierujà przede
wszystkim
do
Chrystusa.
Nast´pnie do Paƒstwa, dobroczyƒców, dzi´ki którym 32 siostry
z
„Klasztoru
ma∏ych
kwiatów” mog∏y z∏o˝yç Êluby
wieczyste. Nale˝à do zgromadzenia sióstr misjonarek Pomocy
Maryi dla ChrzeÊcijan w Indiach.
Pracujà w Indiach, we W∏oszech,
w Niemczech, Brazylii i Afryce. Jedna z sióstr, która dzi´ki Paƒstwa
pomocy ukoƒczy∏a nauk´, pisze: „Droga Jezusa od narodzin do
Êmierci by∏a podró˝à do Ojca. Moje ˝ycie to tak˝e podró˝ w intymnoÊç z Bogiem. Na tej drodze pomagajà nam czystoÊç, ubóstwo
i pos∏uszeƒstwo”. Zapewnia nas, ˝e wszyscy jesteÊmy obecni
w modlitwach „ma∏ych kwiatów”.

Potrzeby, mi∏oÊç i wdzi´cznoÊç – Wasze listy
Znów mamy wod´
Za∏àczam rachunek za ostatnie naprawy w naszym klasztorze. Znów mamy
bie˝àcà wod´. Niestety koszty materia∏ów by∏y wy˝sze ni˝ oczekiwa∏yÊmy,
ale z pomocà ofiarodawców mog∏yÊmy
za wszystko zap∏aciç. Dlatego z ca∏ego
serca, za tyle lat wiernego wsparcia,
mówimy Paƒstwu „Bóg zap∏aç”. Przyjmijcie na pamiàtk´ ma∏y podarek –
haftowanà stu∏´ do Waszej kaplicy.
B´dziemy tak˝e nadal wspieraç Was
modlitwà.
Z rozg∏oÊni watykaƒskiej dowiadujemy
si´ z radoÊcià o Waszej pomocy na
ca∏ym Êwiecie.
Matka prze∏o˝ona dominikanek
klauzurowych w Znojmo (Czechy)
Wielkie „tak”
Za∏àczam niewielkà ofiar´ na potrzeby
ksi´˝y z Europy Wschodniej i Trzeciego
Âwiata. Ojciec Werenfried w 1947 roku
powo∏a∏ do ˝ycia wielkie dzie∏o pomocy cierpiàcym, a dziÊ ich potrzeby materialne i duchowe nie sà wcale mniejsze
ni˝ wówczas. Jestem pewna, ˝e nie by∏
on w stanie przewidzieç, jakie znacze-

nie dla gn´bionego przez egoizm i konflikty Êwiata b´dzie mia∏o jego „tak”
wypowiedziane wobec Boga.
Ofiarodawczyni z Australii
40 lat modlitw za Stowarzyszenie
Pomoc KoÊcio∏owi w Potrzebie
Bardzo si´ ucieszy∏am, czytajàc w „Biuletynie“ o Waszym jubileuszu. Stwierdzi∏am przy tym, ˝e jestem zwiàzana
z Wami od 40 lat. Nawet wówczas, gdy
nie mog∏am wspomagaç Was materialnie, zawsze pami´taliÊcie o wysy∏aniu
mi „Biuletynu”. Dzi´kuj´! Pami´tam
o Was wszystkich w moich modlitwach.
Siostra zakonna z Kamerunu
Wymarzona praca dzi´ki
ojcu Werenfriedowi
Ojciec Werenfried pomóg∏ mi w znalezieniu wymarzonej pracy. W∏aÊnie po
raz pierwszy otrzyma∏am rozliczenie
podatkowe. Kwot´, otrzymanà jako
zwrot podatku, oddaj´ Ojcu-S∏oninie!
We wszystkich trudnych sprawach
zwracam si´ do niego – zawsze mi
pomaga i towarzyszy.
M∏oda ofiarodawczyni z Niemiec

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
Prezydent

Kolumna
Póêna refleksja
By∏o to poÊród zawieruchy
II wojny Êwiatowej, gdzieÊ w
pobli˝u linii frontu. U pewnego
ksi´dza zjawi∏o si´ trzech
˝o∏nierzy, proszàc go o pochowanie poleg∏ego towarzysza
na miejscowym cmentarzu.
„Dobrze, ale czy wasz przyjaciel by∏ katolikiem?” – zapyta∏
kap∏an. Tego ˝o∏nierze nie wiedzieli. „W takim razie musz´
pochowaç go poza murem
cmentarza”. Tak si´ te˝ sta∏o.
Wiele lat po wojnie tamci trzej
chcieli odwiedziç grób towarzysza. Nie mogli go jednak znaleêç. Poszli wi´c zapytaç si´ o to
ksi´dza. Ten odrzek∏: „Zrozumia∏em, ˝e wtedy pope∏ni∏em
b∏àd. Ale grób ju˝ tam by∏.
Zrobi∏em wi´c wyrw´ w murze
i przesunà∏em go tak, by grób
znalaz∏ si´ na terenie cmentarza”.
Bardzo mi si´ podoba ta historia. Nigdy nie jest za póêno,
byÊmy rozszerzyli nasze serca
i zrobili w nich wi´cej miejsca
na mi∏oÊç...

P.S.: Ojciec Werenfried powiedzia∏ kiedyÊ w nawiàzaniu do
tej prawdy: „Znakiem na naszym czole powinna byç mi∏oÊç.
Mi∏oÊç Boga i bliêniego.”
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