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„KoÊció∏ przekracza
granice tej Ziemi,
czerpiàc swe
niespo˝yte si∏y
z Chrystusa
Zmartwychwsta∏ego,
który powiedzia∏:
'A gdy si´ to dziaç
zacznie, nabierzcie
ducha i podnieÊcie
g∏owy, poniewa˝ zbli˝a
si´ wasze odkupienie'.”

Ku przebaczeniu
- zakoƒczenie drogi krzy˝owej
w Kibeho

Ojciec Werenfried (1913-2003)

Droga ucieczki m∏odej sekretarki przed
masakrami w Afryce Ârodkowej wiod∏a
przez siedem krajów. Na zawsze pozostanie w niej wspomnienie objawieƒ
w Kibeho w Rwandzie na poczàtku lat
80., kiedy to rozmawia∏a
twarzà w twarz z Maryjà,
„Matkà S∏owa – Nyina wa
Jambo”. Ta m∏oda wówczas kobieta, Alfonsina Mumureke, jest dziÊ klaryskà
w Abid˝anie na Wybrze˝u
KoÊci S∏oniowej. Jej imi´ zakonne, „Alfonsina od chwalebnego krzy˝a”, doskonale streszcza s∏owa, które wypowiedzia∏a do niej w Kibeho Matka Bo˝a.
W or´dziu, skierowanym tam do trzech
dziewczàt, pobrzmiewajà s∏owa, skierowane niegdyÊ do pastuszków w Fatimie. Tak˝e w Rwandzie Maryja powiedzia∏a: „Oka˝cie skruch´, nawróçcie si´,
dopóki jest czas” oraz nawo∏ywa∏a do
pokuty i zadoÊçuczynienia. Przypomnia∏a te˝ o wielkiej mocy modlitwy,
szczególnie modlitwy ró˝aƒcowej.
W Êwi´to Wniebowzi´cia roku 1982,

a wi´c w dzieƒ swego triumfu, Maryja
p∏aka∏a. Wskazujàc na grzechy Êwiata,
przepowiada∏a czas trudnych prób.
W objawieniach z Kibeho cierpienie
mia∏o wyraêne odniesienie do Chrystusa i dlatego otacza∏y je symbole ˝ycia.
Matka Bo˝a ukaza∏a dziewcz´tom „kwitnàcà ∏àk´” i „drzewa”, które mia∏y pod-

zuje, ˝e ka˝de cierpienie, prze˝ywane
z Chrystusem, przynosi Zbawienie i jest
wodà dla „kwitnàcej ∏àki”. Ka˝dy z nas
móg∏by za Afonsinà dodaç do swego
imienia otrzymanego na chrzcie s∏owa
„… od chwalebnego krzy˝a”.
P∏acz Maryi, „Nyina wa Jambo“, przypomina nam, ˝e ojciec Werenfried pragnà∏
osuszaç ∏zy tam, gdzie dziÊ p∏acze Bóg. Drodzy Przyjaciele,
„Matka S∏owa jest z nami,
Wasze hojne ofiary przyczynianawo∏uje do nawrócenia,
jà si´ do tego, ˝e Maryja mo˝e
pokazuje, ˝e ka˝de cierpienie,
nieÊç pociech´ z miejsc swoich
prze˝ywane z Chrystusem,
objawieƒ: z Kibeho w sercu
przynosi Zbawienie.”
Afryki, z Coromoto w Wenezulewaç. Promieniowa∏o z niej matczyne eli, gdzie poÊród ostrych sporów pozociep∏o. Jedna z wizjonerek, Nathalie, na- staje „Stra˝niczkà wiary narodu wenezwa∏a jà „Umubyeyi – Mamà”. Maryja zuelskiego” (Jan Pawe∏ II); a tak˝e
umocni∏a w wierze KoÊció∏ w Rwandzie z ukraiƒskiej Zarwanicy, gdzie rozkwii ca∏ej Afryce. Przygotowa∏a wierzàcych t∏a „∏àka”, zroszona krwià tak wielu m´na prze˝ycie ludobójstwa z 1994 roku. czenników.
Ju˝ przed tymi wydarzeniami da∏a im
pociech´, tak jak widok Chrystusa przemienionego na Górze Tabor przygotowa∏ aposto∏ów Piotra, Jakuba i Jana na
trudne chwile w Getsemani.
Nasze ˝ycie jako chrzeÊcijan przypomina histori´ z Kibeho: Matka S∏owa jest
Mi´dzynarodowy
z nami, nawo∏uje do nawrócenia, pokaAsystent KoÊcielny
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Ratunek dla Êwiata

Przychodzà tysiàcami, dzieƒ w dzieƒ.
Ich pieÊni wys∏awiajà „Nyina wa Jambo” – „Matk´ S∏owa”.
Tu, w Kibeho (Rwanda), przed 25 laty
Matka Bo˝a wezwa∏a Êwiat do nawrócenia
– tak samo jak wczeÊniej w Fatimie. Ludzie
powinni si´ modliç, bo Êwiat stoi nad przepaÊcià. „Nyina wa Jambo” by∏a smutna –
opowiada∏y dziewcz´ta, majàce objawienia. Jednà z nich czeka∏o m´czeƒstwo
w czasie straszliwej masakry 1994 roku,
druga wstàpi∏a do klasztoru, zaÊ trzecia,
Nathalie, s∏u˝y pielgrzymom w Kibeho.
Tutejsze objawienia jako jedyne w Czarnej
Afryce zosta∏y uznane przez KoÊció∏; liczba pielgrzymów roÊnie. Prawie nie ma tu
urzàdzeƒ sanitarnych, zaÊ wzniesiony
zgodnie z nakazem Maryi koÊció∏ wymaga
remontu. Domek, w którym mieszka Nathalie, ma zostaç przekszta∏cony w punkt
rejestracji pielgrzymów; Nathalie potrze-

Kibeho Êwi´tuje przybycie krzy˝a i ikony
Âwiatowych Dni M∏odzie˝y

Kibeho w roku jubileuszowym

50. rocznica PKWP – ojciec Werenfried

– zbiórka na procesj´ przed sanktuarium

odmawia ró˝aniec w Fatimie

zmieni si´ w „kwitnàcà ∏àk´”

buje nowego mieszkania – pragnie bowiem, tak jak chcia∏a tego Matka Bo˝a, pozostaç w Kibeho. Pami´tajàc o akcie zawierzenia naszego stowarzyszenia Matce Bo˝ej Fatimskiej (1967), obiecaliÊmy 200 000 z∏ na remont
koÊcio∏a oraz 70 000 z∏ na domek dla Nathalie. Afrykaƒska
Fatima musi zostaç nale˝ycie
wyposa˝ona.
Módlcie si´ nieustannie za
KoÊció∏ – tak prosi∏a Matka Bo˝a przed 90 laty w Fatimie. Miejsce to zwiàzane jest bezpoÊrednio
z Rosjà. Kto w Zwiàzku Radzieckim
oÊmiela∏ si´ mówiç o objawieniach, ryzykowa∏ sp´dzenie ca∏ych lat w gu∏agu. Mo-

dlono si´ jednak tak˝e w Rosji radzieckiej.
Ojciec Werenfried jeszcze w czasach sowieckich (1991 r.) przerzuci∏ telewizyjny
most modlitwy mi´dzy Fatimà a Moskwà. Obecnie czterech biskupów rosyjskich wraz z dziewi´çdziesi´cioma najwierniejszymi czcicielami Maryi chce
wyruszyç w jubileuszowà
pielgrzymk´ do Fatimy. Brakuje im jednak 100 000 z∏. Pomó˝cie Paƒstwo ponownie po∏àczyç Rosj´ z Fatimà mostem z ludzkich serc. Z pewnoÊcià ucieszy to Matk´ S∏owa. Modlitwa stanowi,
bowiem êród∏o nawrócenia i pojednania
G
z Bogiem.

Te imponujàce wie˝e wznoszà si´ nad

Lud pragnie wstawiennictwa Maryi -

Ukraina - w Zarwanicy, miejscu pojedna-

sanktuarium w Coromoto (Wenezuela)

uroczyste wejÊcie do bazyliki w Coromoto

nia, modlà si´ tak˝e prawos∏awni

Matka Bo˝a z Kibeho: Ka˝de cierpienie
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Przedstawione projekty stanowià przyk∏ady naszej pracy. Paƒstwa datki wspomogà realizacj´ tych
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s∏owo dotar∏o jak najdalej

Kenia – Odprawianie Mszy Êwi´tej przed

Indie – radoÊç z przybycia ksi´dza nowym

szko∏à umo˝liwi∏ samochodów terenowy

samochodem

Irak – przejazd busikiem sióstr to chwila
wytchnienia od doÊwiadczanej tu, na co
dzieƒ nienawiÊci

Czad – pojazd dla sióstr s∏u˝y równie˝

Papua Nowa Gwinea – „Czarnej Madonnie“

Wietnam – „armia rowerów” do dyspozycji

wielu innym osobom

przyda∏oby si´ tak˝e malowanie

tutejszego KoÊcio∏a

Kompas dla swego ˝ycia ojciec Dariusz ju˝ ma – inaczej nie zosta∏by
ksi´dzem.
Teraz brakuje mu jeszcze kompasu dla
∏odzi „Czarna Madonna“, by móg∏ poruszaç si´ mi´dzy wyspami na Morzu Bismarcka (Papua Nowa Gwinea) a sta∏ym
làdem równie˝ w nocy. Ma do op∏yni´cia
260 kilometrów wybrze˝a, a na S∏owo, które przywozi ze sobà, czeka 18 000 osób.
„Czarna Madonna“ ma jednak ju˝ swoje lata – przyda∏by si´ nowy motor, ∏aƒcuchy
kotwiczne, Êwiat∏a nawigacyjne, wyposa˝enie ratunkowe i inny sprz´t. ObiecaliÊmy ojcu Dariuszowi 32 000 z∏, ˝eby móg∏
utrzymaç kurs. Kto pomo˝e nam spe∏niç te
obietnic´?

Pomoc na rzecz motoryzacji od 1995 do marca 2007 roku
Samochody
Europa

Łodzie
motorowe

Motocykle

Rowery

Konie, muły

3.553

0

6

0

0

Ameryka

456

35

33

136

20

Afryka

506

210

8

2.795

0

Azja

547

519

15

533

0

Bez samochodu siostry nazaretanki
z Mi˝hirii w ukraiƒskich Karpatach nie
mog∏yby dotrzeç do szeÊciu górskich wiosek, którymi si´ opiekujà. Oprócz tego
prowadzà jeszcze katechez´ w kilku szko∏ach. Wysi∏ek si´ op∏aca – wielu ludzi odnajduje Boga.
Samochód jest wehiku∏em S∏owa rów-

nie˝ w boÊniackiej parafii Gornja Tramosnica, do której powoli wracajà wyp´dzeni niegdyÊ katolicy. Zastajà tylko ruiny,
wi´c tym wa˝niejsze jest pocieszenie ich
przez konkretny czyn – ojciec Stipic odwiedza ich w zrujnowanych domostwach,
przywo˝àc lekarstwa, drewno, a cz´sto
G
tak˝e troch´ s∏oniny.

Dziesi´ç milionów Biblii dla dzieci
Ojciec Âwi´ty w Brazylii – by∏a to jednoczeÊnie pielgrzymka ewangelizacji
i umocnienia. Benedykt XVI g∏osi∏ Dobrà Nowin´ i umacnia∏ swych braci
w wierze.
Dlatego niema∏e znaczenie symboliczne mia∏ fakt, ˝e w czasie papieskiej wizyty
Brazylia otrzyma∏a dziesi´ciomilionowy
egzemplarz Biblii dla dzieci. Od ponad 28
lat nasza ksià˝eczka ma s∏u˝yç w∏aÊnie g∏oszeniu Ewangelii oraz umacnianiu katoli-

ków w tym kraju, n´kanym przez bied´
i sekty. W wielu miejscach katecheza bez
Biblii dla dzieci jest nie do pomyÊlenia, i,
jak mówi siostra Elfrida, staje si´ ona nawet
„b∏ogos∏awieƒstwem w wi´zieniach, gdzie
sekty robià wszystko, by pozyskaç sobie
wi´êniów”. Dziesi´ç milionów spoÊród
44 rozprowadzonych po ca∏ym Êwiecie egzemplarzy – w ˝adnym innym kraju nie ma
tak wielu katolików jak w Brazylii i w ˝adnym innym nie ma tak wielkiego zapotrze-

Brazylia, kraj m∏odych – Biblia dla dzieci
jest tu szczególnie potrzebna

bowania na naszà Bibli´. JeÊli b´dziecie
Paƒstwo nadal nas wspieraç, jej egzemplarz co roku otrzyma milion tutejszych roG
dzin.

lub podobnych projektów oraz umo˝liwià prac´ duszpasterskà Pomocy KoÊcio∏owi w Potrzebie.
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Diecezja Palgaht w Indiach to kraj
pól ry˝owych i kwitnàcych palm. ˚yjà tam równie˝ chrzeÊcijanie, wywoHans-Peter Röthlin
Präsident

dzàcy swe poczàtki od Êwi´tego Tomasza Aposto∏a. W diecezji tej pra-

Kolumna

cuje ojciec Abraham George Palathinkal. Jest tu odpowiedzialny za
prac´ socjalnà. Przed kilkoma tygo-

Zaufanie

dniami zawita∏ do Königstein; by∏ tu
nie po raz pierwszy, Pomoc KoÊcio∏owi w Potrzebie wpisa∏a si´ w histori´ jego ˝ycia. Jako m∏ody teolog tylko dzi´ki stypendium PKWP móg∏
dokoƒczyç swoje badania na uniwersytecie w Lowanium (Belgia).
Napisa∏ wtedy: „Sposób, w jaki opiekujecie si´ nami (stypendystami) jest
tak osobisty i ujmujàcy, ˝e jestem naprawd´ szcz´Êliwy, mogàc Wam podzi´kowaç za t´ nieocenionà pomoc i s∏u˝b´”.

Potrzeby, mi∏oÊç i wdzi´cznoÊç – Wasze listy
Bez Ciebie moje konto
by∏oby pe∏niejsze…
Dzieki Ci, ojcze Werenfriedzie, za 60 lat
istnienia Pomocy KoÊcio∏owi w Potrzebie!
Bez Ciebie moje konto by∏oby pe∏niejsze,
ale moje ˝ycie – o wiele bardziej puste!
A poniewa˝ w twoim kapeluszu pozostaje
wcià˝ tyle miejsca, w roku jubileuszowym
przekazuj´ Ci 14 400 z∏ – po 240 za ka˝dy rok.
Wierna ofiarodawczyni z Niemiec
Skromna rola w Bo˝ym
„planie ratunkowym”
Dzi´kujemy za Biuletyn. Smutno jest czytaç o tym, jak ci´˝kie mo˝e byç ˝ycie naszych braci w Chrystusie, cierpiàcych za
swojà wiar´. Niestety nie jesteÊmy w stanie
wyratowaç ich z opresji. Wszechmogàcy
Bóg nosi ich jednak w Swym sercu i pobudza Wasze stowarzyszenie do dzia∏aƒ.
JesteÊmy wdzi´czni, ˝e dzi´ki stypendiom

mszalnym dajecie nam mo˝liwoÊç odegrania skromnej roli w Bo˝ym „planie ratunkowym”, który stanowi odpowiedê na nasze i Wasze modlitwy. Prosimy o przes∏anie - w miar´ mo˝liwoÊci – naszej ofiary
na siedem Mszy Êwi´tych do ksi´˝y, którzy
cierpià przeÊladowania.
Ma∏˝eƒstwo z Australii
Z mojej renty
Znam Pomoc KoÊcio∏owi w Potrzebie ju˝
od lat. Od samego poczàtku by∏em pod
wra˝eniem Waszej dzia∏alnoÊci na rzecz
cierpiàcego KoÊcio∏a na ca∏ym Êwiecie.
Owoce Waszej pracy to wspó∏czesne cuda.
Niedawno przeszed∏em na emerytur´.
Przesy∏am 20 000 z∏ z mojej odprawy. Niestety, jako emeryt nie b´d´ móg∏ przesy∏aç
na Wasze dzie∏o takich kwot, jak dotychczas. Niech Bóg b∏ogos∏awi Wam i Waszej
pracy na ca∏ym Êwiecie.
Emeryt z Dublina, Irlandia

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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Zawsze bolesna jest sytuacja, w której ktoÊ – wszystko jedno, z jakiego
powodu – traci zaufanie do cz∏owieka, do wspólnoty, do organizacji… Zaufanie jest bowiem fundamentem ˝ycia spo∏ecznego. Gdy pojawia si´ zielone Êwiat∏o, id´ lub jad´, ufajàc, ˝e ci, którzy majà czerwone, zatrzymajà si´ i zaczekajà.
Wsiadajàc do samolotu, ufam za∏odze, ˝e dowiezie mnie ca∏ego i zdrowego do celu. Idàc na operacj´, obdarzam zaufaniem chirurga. Zaufanie konieczne jest na co dzieƒ.
˚ycie bez niego staje si´ piek∏em.
Piek∏em staje si´ równie˝ wówczas,
gdy ktoÊ zawiedzie zaufanie. To dopiero ból!
Relacja zaufania do drugiego cz∏owieka jest najwa˝niejsza w ˝yciu.
Jak jednak mog´ przekonaç innych,
by mi zaufali? Na pewno nie przemocà lub pieni´dzmi. Zaufania nie
mo˝na wymusiç ani kupiç. Mog´ je
otrzymaç tylko wtedy, gdy najpierw
sam nim kogoÊ obdarz´, co zawsze
niesie ze sobà pewne ryzyko. W koƒcu staje si´ przez to podatny na zranienia i ∏atwo mnie wykorzystaç.
Warto jednak zaryzykowaç!

P.S. Nasze zaufanie do Boga z pewnoÊcià nie zostanie zawiedzione –
gwarantuje nam to mi´dzy innymi
fakt Zes∏ania Ducha Âwi´tego.
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