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„Pozostaj´ optymistà,
poniewa˝
Bóg jest Mi∏oÊcià
i nie przestaje poprzez
zsy∏anie Ducha Âwi´tego
nape∏niaç ca∏ej Ziemi
Mi∏oÊcià Chrystusa
i mi∏oÊcià tych
wszystkich, którzy
naÊladujà Go swoim
˝yciem.”

Âwiatowy Dzieƒ M∏odzie˝y w Denver w 1993 r.: ojciec Werenfried wÊród 200 000
m∏odych.

Joseph Ratzinger jest muzykiem, dobrym
pianistà. Jego gestykulacja i melodia
j´zyka zdradzajà dobre wyczucie rytmu.
Jego umys∏ si´ga g∏´boko. Ka˝da ze stron
autobiografii papie˝a Êwiadczy o tym, ˝e
modlitwa jest w jego ˝yciu jak stale
powracajàca melodia. Benedykt, cz∏owiek duchowoÊci.
P∏ynàc w czasie Âwiatowych
Dni M∏odzie˝y w 2005 r. w
Kolonii statkiem w otoczeniu
przedstawicieli pi´ciu kontynentów, promieniowa∏ radoÊcià. Ojciec Âwi´ty pragnà∏,
aby w centrum Êwi´ta m∏odzie˝y znajdowa∏ si´ Chrystus. Jego celem, jako duszpasterza i wychowawcy by∏o to, by w sercach uczestników tego radosnego i
barwnego zlotu narodzi∏o si´ coÊ
trwa∏ego i mocnego. Organizatorzy Âwiatowych Dni M∏odzie˝y w Sydney z ca∏à
ÊwiadomoÊcià starajà si´ o mocne zakorzenienie tego wydarzenia w wierze. Nie
ma to byç jeszcze jedna impreza masowa,
lecz spotkanie poruszajàce sumienia,
wol´ oraz serca. Same s∏owa tu nie
wystarczà. Nawiàzujàc do swego
umi∏owanego poprzednika, Benedykt
wybra∏ symbol, który wyraêne nawiàzuje

Ojciec Werenfried (1913-2003)

do owej rzeczywistoÊci – relikwie
m∏odego b∏ogos∏awionego Pier Giorgio
Frassati (1901–1925). Ten m∏ody
cz∏owiek by∏ zapalonym alpinistà. Wspiàwszy si´ na szczyt, si´ga∏ ch´tnie po
gitar´, by umiliç czas towarzyszom
wyprawy. Zmar∏ w Turynie na polio, którym zarazi∏ si´, udajàc si´ do dzielnic
n´dzy, by w heroiczny sposób – bez
zwracania uwagi na zasady higieny –

mywania Prawdy w nieustannej walce,
to jest nie ˝ycie, lecz wegetacja”. W swej
encyklice na temat nadziei papie˝
g∏´boko zanurza si´ w tajemnice ludzkiej duszy: „Kiedy ktoÊ doÊwiadcza
w swoim ˝yciu wielkiej mi∏oÊci, jest to
moment «odkupienia», który nadaje
nowy sens jego ˝yciu.” I w∏aÊnie o to chodzi. Ka˝dy z m∏odych powinien doÊwiadczyç tego, ˝e Chrystus umar∏ za niego,
kierowany Mi∏oÊcià, która dla
„Niech Êwiadectwo papie˝a wielu jest g∏upstwem. Aby ta
i m∏odych ludzi stanie si´ Dobra Nowina mog∏a dotrzeç
do jeszcze wi´kszej liczby
wo∏aniem dla KoÊcio∏a osób, Pomoc KoÊcio∏owi
w Potrzebie umo˝liwi∏a
Powszechnego”
wyjazd na to spotkanie przedpomagaç najubo˝szym. Ta ofiara, która stawicielom ubo˝szych krajów. Dzi´kujekosztowa∏a go ˝ycie, nie by∏a jakimÊ poje- my za Paƒstwa hojnoÊç. Prze˝yjmy
dynczym, zuchwa∏ym czynem. Stanowi∏a wydarzenie w Sydney w modlitewnej
raczej konsekwencj´ jego pe∏nego pasji ∏àcznoÊci z jego uczestnikami. Niech
naÊladowania Chrystusa. Pier Georgio Êwiadectwo papie˝a i m∏odych ludzi stazauwa˝y∏, ˝e bez odwo∏ania do ˝ywego nie si´ wo∏aniem nadziei dla KoÊcio∏a
Boga b´dzie nas parali˝owa∏ egoizm i nie Powszechnego.
b´dziemy mogli ˝yç w pokoju. Nie by∏
bojaêliwym, zrezygnowanym chrzeÊcijaninem. Podczas spotkania w Sydney nie
da si´ zapomnieç o wyznaniu m∏odego
b∏ogos∏awionego: „Z ka˝dym dniem
rozumiem coraz bardziej, jaka to ¸aska
byç katolikiem. ˚ycie bez Wiary, bez dzieMi´dzynarodowy Asystent KoÊcielny
dzictwa, którego si´ broni, bez podtrzy1
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„Potrzebujemy Chrystusa”

W Gwinei-Bissau ca∏a wioska cieszy si´,
˝e siostry przyje˝d˝ajà teraz cz´Êciej.

Wietnam, Tatarstan, Gwinea, Ukraina, Senegal, Bia∏oruÊ – w wielu
miejscach na Êwiecie ludzie chcà
byç bli˝ej Jezusa.
Chcieliby regularnie uczestniczyç we
Mszy Âwi´tej, s∏uchaç przekazu Dobrej
Nowiny, a biskupi, ksi´˝a i siostry
zakonne z radoÊcià przyjechaliby im
s∏u˝yç. Tym, czego brakuje, nie sà wi´c
ludzie dobrej woli, lecz Êrodki transportu, pozwalajàce pokonywaç znaczne odleg∏oÊci. Arcybiskup Conakry
(Gwinea) prosi w imieniu trzech
ksi´˝y z pó∏nocy kraju o pomoc w
zakupie jeepa. Przy jego pomocy
mo˝liwe by∏oby umacnianie wiernych
sakramentami, zw∏aszcza w odleg∏ych

Majàc samochód zamiast roweru, ojciec Maurício móg∏by cz´Êciej odwiedzaç dzieci.

wioskach, stanowiàcych enklawy na
obszarach zdominowanych przez
islam. Ich mieszkaƒcy powtarzajà:
„Potrzebujemy Boga”. Liczba chrzeÊcijan wzrasta, ale si∏a zabobonu pozostaje wielka – biskup martwi si´, ˝e
wierni mogà wpaÊç w r´ce sekt lub
przejÊç na islam. ObiecaliÊmy mu
68 000 z∏ na zakup samochodu. Tak˝e
siostra Marie Nguyen powinna otrzymaç w∏asny motorower za 4 800 z∏.
Tak jak inne siostry w Wietnamie,
katechizuje ona dzieci i doros∏ych,
zanosi NajÊwi´tszy Sakrament do starszych i chorych, przygotowuje ze scholà pieÊni na Eucharysti´ i zajmuje si´
przedszkolem. To zbyt wiele osób, by
dotrzeç do nich na piechot´ czy nawet
rowerem. Rower dawno przesta∏
wystarczaç równie˝ o. Maurício z pó∏nocno-wschodniej Brazylii (zob.
zdj´cie). Do jego parafii nale˝y 150
wiosek, le˝àcych na ∏àcznej powierzchni 4000 km2. W przypadku Kazania w
Rosji mamy do czynienia z jeszcze

wi´kszym obszarem – tutejsze seminarium duchowne oddzia∏uje na ca∏y
region nadwo∏˝aƒski. Liczba studiujàcych w nim kleryków roÊnie i wynosi obecnie 74 osoby. Zaopatrzenie dla
po∏o˝onej na uboczu placówki cz´sto
nie dociera na czas, bo stary samochód
dostawczy nie nadaje si´ ju˝ do u˝ytku.
Odkàd Matka Bo˝a Kazaƒska powróci∏a do siebie, miasto sta∏o si´ celem
wielu pielgrzymek. W sierpniu 2004 r.
papie˝ Jan Pawe∏ II zwróci∏ s∏ynnà
ikon´ prawos∏awnej cerkwi. W czasach, gdy na Wschodzie panowa∏
komunizm, by∏a ona przechowywana
w Watykanie. Matka Bo˝a dzia∏a. Przed
jej wizerunkiem modlà si´ zarówno
prawos∏awni, jak i katolicy. Seminarium sta∏o si´ „silnym oÊrodkiem formacji duchownych”, do którego Êciàgajà m∏odzi ludzie nie tylko z
Tatarstanu, ale i z innych cz´Êci regionu. Samochód dostawczy dojedzie
daleko – 52 000 z∏ to dobra duchowa
l
inwestycja w przysz∏oÊç.

Ten ksiàdz na Ukrainie móg∏by dotrzeç

Du˝y kraj – du˝e odleg∏oÊci. Liczymy

Ona ma ju˝ motorower, siostra Marie

samochodem do znacznie wi´kszej liczby

na przyspieszenie dla katechizacji w

Nguyen ciàgle jeszcze czeka na swój.

osób.

Kazachstanie.
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Przedstawione projekty stanowià przyk∏ady naszej pracy. Paƒstwa datki wspomogà realizacj´ tych
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Nadzieja na nowe ˝ycie
Obóz uchodêców w Kakumie w kenijskiej diecezji Lodwar: 90 000 ludzi,
g∏ównie z Sudanu, jedna trzecia
z nich to katolicy. Od 15 lat ˝yjà
w obozie – w warunkach wysokiej
przest´pczoÊci, przemocy, wzajemnej nieufnoÊci.
Codzienne oczekiwanie na pomoc, niedo˝ywienie, choroby. To KoÊció∏ wnosi
w te ciemnoÊci troch´ Êwiat∏a. Diecezja
powo∏a∏a tu do istnienia du˝à parafi´
Âwi´tego Krzy˝a. To wezwanie jest symbolem, zaÊ Êwiat∏o ˝ycia i nadziej´ na
przysz∏oÊç niosà uchodêcom jezuici i
salezjanie Don Bosco, którzy przygotowujà katechetów, celebrujà Eucharysti´,
prowadzà szko∏y, kszta∏cà m∏odych
ludzi. Zdobywszy zawód murarza, stolarza, Êlusarza, krawca, elektryka, mechanika czy pracownika administracji,
uchodêcy mogliby po opuszczeniu obozu zaczàç nowe ˝ycie. Pomog∏oby to
KoÊcio∏owi w Sudanie, umocni∏o pokój,
umo˝liwi∏o ludziom godne ˝ycie. Na
kszta∏cenie katechetów obiecaliÊmy
40 000 z∏. To podstawa. To katecheci
b´dà bowiem pokazywaç ludziom
Mi∏oÊç, która w obozie ju˝ dziÊ nadaje
nadziei konkretne oblicze. JeÊli Paƒstwo
zechcecie, oblicze Mi∏oÊci mo˝e mieç
Wasze rysy.

Pomoc dla uchodêców w parafii Rutshuru w Dem. Republice Konga.

w obozie uchodêców w Rutshuru.

Zupe∏nie inaczej przedstawia si´ sytuacja w diecezji Goma w Dem. Republice Konga. Tutaj nie mo˝na by∏o
myÊleç o przysz∏oÊci – musieliÊmy
pomóc natychmiast. Brakowa∏o chleba,
wody, koców, lekarstw. Pó∏ miliona
ludzi, z czego dwie trzecie to katolicy,
uciek∏o przed walkami i grasujàcymi
˝o∏nierzami, którzy mordowali, plàdrowali, gwa∏cili. LudnoÊç t∏umnie
nap∏yn´∏a do Gomy. Byli tam tak˝e
ksi´˝a, siostry zakonne i Êwieccy,
próbujàcy zapanowaç nad bezmiarem
nieszcz´Êç i rozpaczy. Pos∏aliÊmy tam
podstawowe Êrodki do ˝ycia, samochód
dla ksi´dza i pomogliÊmy w kszta∏ceniu
Êwieckich. Przypomina to scen´ z Ewangelii wed∏ug Êw. Jana: „Jest tu jeden
ch∏opiec, który ma pi´ç chlebów
j´czmiennych i dwie ryby, lecz có˝ to
jest dla tak wielu?”. Jezus wzià∏ to, co
mieli i nakarmi∏ wszystkich do syta. On
dzia∏a cuda, jeÊli my dajemy to, co
mamy. Kto pomo˝e duchownym, starajàcym si´ o to, by ludzie w Gomie odzyskali godnoÊç, by odnaleêli nadziej´? l

W Iraku mamy do czynienia z najwi´kszà tragedià uchodêstwa w historii Bliskiego Wschodu. Wed∏ug danych
Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodêców, 17% ludnoÊci jest bezdomna,
2,2 miliona uciek∏o za granic´, drugie
tyle jest uchodêcami we w∏asnym kraju. Dla chrzeÊcijan dochodzi do tego
bieda, przeÊladowania i eksterminacja.
Ofiarà terroru pad∏ nawet arcybiskup
KoÊcio∏a Chaldejskiego w Mosulu,
który – jak mówi wydany przez
ONZ komunikat – „ca∏e swe ˝ycie
poÊwi´ci∏ sprawie dialogu ekumenicznego i pokoju w Iraku”. Jego
m´czeƒstwo sta∏o si´ g∏oÊne. Wielu
chrzeÊcijan umiera w sposób niezauwa˝ony, wi´kszoÊç cierpi lub tu∏a si´
po kraju. Nie majà niczego oprócz
Nadziei, jakà daje wiara. Nadziej´ t´
podtrzymujecie Paƒstwo poprzez swol
jà pomoc.

Kenia – o. Avelino potrzebuje pomocy

...w obozie uchodêców S∏owo Bo˝e to

Arcybiskup Mosulu, Jego Ekscelencja

w formacji duszpasterskiej, poniewa˝…

moc i nadzieja cz∏owieka.

Rahho, z ksi´˝mi, siostrami i Êwieckimi.

Msza Êw. koncelebrowana przez bp. Ngabu i o. Kantora

Irak: bieda, przeÊladowania,
eksterminacja

lub podobnych projektów oraz umo˝liwià prac´ duszpasterskà Pomocy KoÊcio∏owi w Potrzebie.
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Papieskie zaproszenie na Âwiatowe Dni M∏odzie˝y skierowane
jest do wszystkich m∏odych.
Wielu ch´tnie pojecha∏oby do
Sydney, jednak nie mo˝e sobie
na to pozwoliç. W 2005 r. pomogliÊcie Paƒstwo niejednemu
z nich – m.in. grupom z Sudanu
i z Turkmenistanu, dla których by∏o to bardzo wa˝ne wydarzenie.
DoÊwiadczenie wiary, nadziei i mi∏oÊci, które sta∏o si´ wówczas
ich udzia∏em, sk∏oni∏o Lucy
z Chartumu do napisania
w podzi´kowaniu: „JesteÊmy
jednym cia∏em w Chrystusie”.
Z pewnoÊcià doÊwiadczà tego
w Sydney i ci m∏odzi, których
wspieracie
Paƒstwo
teraz.
W nich i my b´dziemy tam
obecni.

Potrzeby, mi∏oÊç i wdzi´cznoÊç – Wasze listy
Ofiara dzi´ki Maryi
Za∏àczamy ofiar´ w wysokoÊci 20 000 z∏.
Prosimy, abyÊcie pomogli w ten sposób przeÊladowanym chrzeÊcijanom,
przede wszystkim w krajach islamu.
Wdzi´cznoÊç za t´ ofiar´ nale˝y si´
w ca∏oÊci naszej umi∏owanej Matce
Bo˝ej! To dzi´ki Niej byliÊmy w stanie
te pieniàdze przekazaç.
Ma∏˝eƒstwo z Holandii
Razem na Âwiatowe Dni M∏odzie˝y
Po tym, jak mia∏em szcz´Êcie uczestniczyç w Âwiatowych Dniach M∏odzie˝y
w Denver, z radoÊcià chcia∏bym pomóc
m∏odym z biednych krajów, by mogli
w tym roku byç z nami w Sydney.
Ofiarodawca z Oxley,
Australia
Ofiary zamiast kwiatów
Mój mà˝ odszed∏ w pokoju do Pana po
d∏ugiej walce z rakiem. Prosi∏, aby
zamiast kwiatów na jego pogrzebie

obecni z∏o˝yli ofiary na rzecz Waszego
stowarzyszenia. Kwiaty sà pi´kne, ale
szybko wi´dnà. Wasze dzie∏o daje za to
˝ycie ludziom i KoÊcio∏owi. Dlatego
moje córki i ja z wielkà radoÊcià
spe∏niamy wol´ m´˝a i przesy∏amy
Wam zebrane pieniàdze.
Ofiarodawczyni z Luton,
Anglia
Przyjàç do serca S∏owo Bo˝e
Dzi´kuj´ Paƒstwu i wszystkim ofiarodawcom za szybkie przes∏anie 80 Biblii
dla Dzieci. „RadoÊç, jakà sprawiamy
innym, powraca do naszych serc”.
Niech to b´dzie b∏ogos∏awieƒstwo dla
ofiarodawców, którzy majà wielki
wk∏ad w t´ misj´. Dzieci b´dà bra∏y do
r´ki Bibli´ i przyjmowa∏y do serca
S∏owo Bo˝e. Wasza Biblia b´dzie te˝
najwa˝niejszà pomocà na lekcjach religii, w czasie katechezy i dzieci´cych
spotkaƒ modlitewnych.
O. Marcin, Ukraina

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
SolidarnoÊç
bez granic
˚ydowska legenda opowiada
o pewnym m´˝czyênie, który
przyszed∏ do rabina zdziwiony,
˝e biedni sà bardziej skorzy do
pomocy innym ni˝ bogaci. Rabin
kaza∏ mu wyjrzeç przez okno.
„Co widzisz?”. Przez szyb´ zobaczy∏ kobiet´ z wózkiem i dziecko.
Nast´pnie rabin kaza∏ m´˝czyênie spojrzeç w lustro. „Co teraz
widzisz?” – zobaczy∏ tylko siebie. „Sam widzisz – powiedzia∏
m´drzec – szyba zrobiona jest
ze szk∏a i lustro tak˝e ze szk∏a.
Wystarczy cieniutka warstwa
srebra z wierzchu i cz∏owiek
dostrzega ju˝ tylko samego
siebie.”
Ta opowieÊç daje du˝o do myÊlenia. Tym bardziej jesteÊmy
wdzi´czni, ˝e ponad 700 000
ludzi na ca∏ym Êwiecie wspiera
swymi ofiarami dzie∏o Pomoc
KoÊcio∏owi w Potrzebie. Czym
bylibyÊmy bez zast´pów naszych
dobroczyƒców?
P.S. Ojciec Werenfried powiedzia∏:
„Kto nie pami´ta o biednych
i maluczkich, czyni z KoÊcio∏a
ekskluzywny klub, w którym nie
ma ju˝ miejsca dla tych, w których cierpieniu zobaczy∏em ∏zy
Chrystusa.”
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