
Ka˝dego z nas kszta∏tujà doÊwiadczenia
˝ycia w rodzinie. Ja jestem najstarszym
spoÊród dziesi´ciorga rodzeƒstwa. Moi
rodzice zmarli wczeÊnie. By∏y to bardzo
trudne chwile. G∏´boko w nas pozosta∏o
jednak wspomnienie o tym, ˝e
rodzice byli g∏´boko wierzàcy-
mi chrzeÊcijanami. Ca∏a nasza
dziesiàtka urodzi∏a si´ w do-
mu. Gdy zbli˝a∏ si´ czas roz-
wiàzania, zaczynaliÊmy bawiç
si´ po cichutku – pe∏ni oczeki-
wania. Pierwszy okrzyk nowej siostrzyczki
lub braciszka by∏ dla nas jak dêwi´k dzwo-
nu, zwiastujàcego radosne wydarzenie.
Zawsze wyczekiwaliÊmy te˝ niedzielnego
wieczoru. Ojciec bra∏ wtedy do r´ki du˝à
ksià˝k´ z fascynujàcymi obrazkami. By∏ to
katechizm w t∏umaczeniu z j´zyka francu-
skiego. Spokojnie wyjaÊnia∏ nam tajemni-
ce wiary. Jedno by∏o dla nas pewne – to,
o czym mówi∏a ta ksià˝ka, autentycznie
wspó∏gra∏o z ˝yciem rodziców, stamtàd
nasza matka czerpa∏a swà dobroç i si∏´. 

To, co KoÊció∏ mówi o rodzinie, wpisa-

ne jest w serce cz∏owieka. Bóg Stworzyciel
uzdolni∏ m´˝czyzn´ i kobiet´ do wzajem-
nej mi∏oÊci i dawania nowego ˝ycia. Dziec-
ku chcia∏ zapewniç mocne oparcie w trwa-
∏ej przyjaêni ojca i matki, zwiàzanych nie-
rozerwalnie w´z∏em ma∏˝eƒstwa. Ta rze-
czywistoÊç jest dziÊ bardzo powa˝nie zagro-
˝ona. Ojciec Werenfried, proroczo prze-

czuwajàc kryzys rodziny, podjà∏ z nim zde-
cydowanà walk´. Chcemy pozostaç wierni
jego dziedzictwu. Nie zamykamy si´ zatem
na wo∏anie o pomoc z RPA, z diecezji Tza-
neen. Tamtejszy biskup pisze o l´ku dziew-
czàt przed zara˝eniem si´ AIDS. Pomaga-
my w tym regionie siostrze Bernadette.
Opracowa∏a ona skuteczny program „Wy-
chowanie do ˝ycia”, majàcy na celu zmian´
zachowaƒ, motywujàcy do chrzeÊcijaƒskie-
go prze˝ywania mi∏oÊci i seksualnoÊci.

Inny misjonarz, ojciec Moschner, pi-
sze pokrzepiajàce s∏owa z Asunción w Pa-

ragwaju. Sekty wprowadzajà tam wielki
zam´t. Ojciec Moschner podejmuje wy-
si∏ki, by ka˝da nowa rodzina opiera∏a si´
na mocnym fundamencie wiary. Jego na-
rz´dziem jest wydany przez Pomoc Ko-
Êcio∏owi w Potrzebie Katechizm. Teraz –
ze wzgl´du na du˝e zainteresowanie wier-
nych – prosi o nowe egzemplarze. 

W katechizmie mojego
dzieciƒstwa by∏ obrazek Trójcy
Âwi´tej, a zaraz za nim – Âwi´-
tej Rodziny. W mojej pami´ci
oba zlewajà si´ ze sobà, dzi´ki
s∏owom, us∏yszanym niegdyÊ
z ust Jana Paw∏a II: „Bóg nie

jest samotnoÊcià, ale Rodzinà”. Dzi´kuj-
my Temu, który jest Rodzinà i niewys∏o-
wionym szcz´Êciem w mi∏oÊci, który stwo-
rzy∏ nas na swój obraz. Prosimy o jeszcze
hojniejsze ofiary, byÊmy nie byli zmuszeni
do odrzucenia ˝adnego z pilnych projek-
tów duszpasterskich na rzecz rodziny. B∏o-
gos∏awi´ Paƒstwu z wdzi´cznoÊcià serca. 

o. Joaquín Alliende
Mi´dzynarodowy Asystent KoÊcielny
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Pomoc KoÊcio∏owi w Potrzebie

„Troszczcie si´ o to,
by uczyniç

chrzeÊcijaƒskà
rodzin´

azylem mi∏oÊci,
która b´dzie

stamtàd niesiona
na ca∏y Êwiat”.

o. Werenfried

„To, co KoÊció∏ przepowia-
da o rodzinie, wpisane jest
w serce cz∏owieka”. 
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5. Âwiatowe

Spotkanie Rodzin

Walencja 2006



W s∏owach tych, wypowiedzianych w po-
∏owie maja br., papie˝ Benedykt XVI
okreÊli∏ relacj´ mi´dzy rodzinà a nowà
ewangelizacjà. Okazjà do ich wypowie-
dzenia by∏a 25. rocznica za∏o˝enia Papie-
skiego Instytutu Studiów nad Ma∏˝eƒ-
stwem i Rodzinà Jana Paw∏a II. Ten „in-
stytut macierzysty” posiada wiele dzieci
oraz jeszcze wi´kszà liczb´ wnuków –
niewielkie instytucje duszpasterstwa ro-
dzin na ca∏ym Êwiecie. W Gomie, do-
tkni´tej wojnà diecezji w Demokratycz-
nej Republice Konga, ich cz∏onkowie mu-
sieli zaczàç dzia∏alnoÊç od nowa. Specjal-
nie przygotowani katecheci zgin´li lub
zostali zmuszeni do ucieczki w czasie
wojny, a ocala∏e budynki zniszczy∏ wy-
buch wulkanu Nyragongo. Oni jednak si´
nie poddajà. W swoim wniosku opisujà

szczegó∏owo wyposa˝enie, potrzebne
do nowych pomieszczeƒ: 36 sztuk 2-cen-
tymetrowych gwoêdzi, deski, farb´, p´dz-
le, mas´ uszczelniajàcà itd. W tym bud˝e-
cie nic si´ nie zmarnuje. ObiecaliÊmy
im 15.000 euro. Ma∏e salki sà konieczne
do prowadzenia osobistych rozmów,
udzielania nauk i porad w trudnych spra-
wach ˝yciowych. Podstawà kszta∏cenia
i doradztwa jest nauka KoÊcio∏a, opiera-
jàca si´ na naturze cz∏owieka, tak jak to
zosta∏o wyra˝one w encyklice Humanae
vitae czy w adhortacji apostolskiej Fami-
liaris consortio.

Na nauce KoÊcio∏a opiera si´ rów-
nie˝ praca dzia∏ajàcej w 14 krajach Afry-

kaƒskiej Federacji Rodziny i ˚ycia
(AFLF). Ma ona na celu nie tylko uka-
zanie, jak byç szcz´Êliwà rodzinà, lecz
równie˝ to, jak skutecznie zwalczaç
AIDS – poprzez ma∏˝eƒskà wiernoÊç
i czystoÊç. Programy prowadzone przez
AFLF – obecnie wspieramy je kwo-
tà 33.000 euro – to szko∏y ˝ycia: macie-
rzyƒstwa, ojcostwa, znajdowania czasu
dla siebie i dla Boga. Wszystkiego tego
pary uczà si´ w trakcie kongresów, kur-
sów oraz cotygodniowych spotkaƒ. No-
wa ewangelizacja zaczyna si´ zawsze
od jednostki, od nas samych. Paƒstwa
hojnoÊç pozwala na za∏o˝enie wielu ro-
dzin w Afryce. Ich radoÊç w Bogu jest
najwspanialszym podzi´kowaniem.       •

Przyk∏ad Europy – w Unii Europejskiej
ma∏˝eƒstw jest coraz mniej od 1980 roku
(o 23,5%) i sà one zawierane coraz póê-
niej (Êredni wiek dla m´˝czyzn to 30 lat,
dla kobiet – 28 lat). Co trzecie dziecko,
a w niektórych krajach ju˝ co drugie, rodzi
si´ poza ma∏˝eƒstwem. Tak˝e liczba roz-
wodów od 1980 r. wzros∏a ogó∏em o 50%
– najbardziej w krajach katolickich: Portu-
galii (o 89%), we W∏oszech (o 62%)
i w Hiszpanii (o 59%). Co 33 sekundy do-
konywana jest aborcja – najwi´cej we
Francji, Wielkiej Brytanii, W∏oszech,
Niemczech i Hiszpanii. „Cywilizacje nie
umierajà – pisa∏ historyk kultury Toynbee.
– One pope∏niajà samobójstwo”.

Na drugim biegunie znajduje si´ „cy-
wilizacja mi∏oÊci” (Pawe∏ VI). W hisz-

paƒskiej Walencji podczas Âwiatowego
Spotkania Rodzin z udzia∏em Papie˝a
objawi si´ jej nieustanna ˝ywotnoÊç. Po-
przez wsparcie wielu projektów umac-
niajà Paƒstwo owà „cywilizacj´ mi∏oÊci”
oraz sam KoÊció∏, by „jeszcze mocniej
anga˝owa∏ si´ w przepowiadanie i co-
dziennà s∏u˝b´ na rzecz rodziny i ˝ycia”
(Jan Pawe∏ II). Czynicie to Paƒstwo
na ca∏ym Êwiecie – np. w Indiach, na Fi-
lipinach, na Ukrainie oraz w Rumunii,
tworzàc oÊrodki, w których rodziny mo-
gà si´ spotykaç, wymieniaç doÊwiadcze-
nia i gdzie mogà z radoÊcià poznaç nie-
wypaczonà przez media nauk´ KoÊcio∏a
o mi∏oÊci ma∏˝eƒskiej. Je˝eli tylko b´dà
Paƒstwo pomagaç i modliç si´, b´dziemy
wspólnie wspieraç ochron´ ˝ycia i rodzi-
ny – równie˝ w Europie, Ameryce i Au-
stralii. Duchowe wyzwania sà bowiem ol-
brzymie, a czas nagli.                           •

lub podobnych projektów oraz umo˝liwià prac´ duszpasterskà Pomocy KoÊcio∏owi w Potrzebie. 3

Mi∏oÊç przeciw samobójstwu

Liczby bywajà okrutne. Takie w∏aÊnie
sà liczby obrazujàce sytuacj´ ma∏-
˝eƒstwa i rodziny w krajach Zachodu.

Dem. Rep. Kongo – w zrujnowanej przez
wojn´ Gomie dzi´ki rozmowom indywidu-
alnym…

…oraz kursom umacnia si´ rodziny i ratu-
je przysz∏oÊç mi∏oÊci.

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

JeÊli pomo˝emy,
to „znów b´dzie
wi´cej rodziców,

niosàcych radosne
brzemi´ posiadania

licznej rodziny”. 

o. Werenfried

Podstawà jest nauka KoÊcio∏a

By wiara wcià˝ uzdrawia∏a

„Wielkie wyzwanie nowej ewangeli-
zacji, którà Jan Pawe∏ II g∏osi∏ z tak
wielkà ˝arliwoÊcià, potrzebuje wspar-
cia – wsparcia w postaci autentycz-
nej refleksji na temat ludzkiej mi∏o-
Êci. Mi∏oÊç ta stanowi bowiem uprzy-
wilejowanà drog´, którà Bóg wybra∏,
aby objawiç si´ Êwiatu”.

Z ciemnoÊci do Êwiat∏a – na Fazendas modlitwa i praca pomaga niegdysiejszym narkomanom wróciç do ˝ycia.

Siostry misjonarki ze „swoimi” dzieçmi –
nie tracà nikogo i niczego.

Tych dwoje mo˝e wreszcie znów ˝yç w ra-
doÊci i zaufaniu.

Dem. Rep. Kongo – tak˝e w diecezji Kol-
wezi rodziny trzymajà si´ razem.

Ukraina – radoÊç sprawia dzieciom modli-
twa z naszym o. Alliende.

Rumunia – to „cywilizacja mi∏oÊci” uÊmie-
cha si´ do nas.

Znajdowaç czas dla siebie i dla Boga –
tego pary uczà si´ w trakcie kongresów…

…takich jak ten w Trivandrum (Indie)
w ramach „Forum Ojców i Matek”.
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Wiara uzdrawia. Tak samo dziÊ, jak przed
dwoma tysiàcami lat. Wówczas by∏a to
epilepsja, parali˝, tràd. DziÊ – narkotyki.
Wiara i mi∏oÊç do Chrystusa sprawiajà, ˝e
na Farmach Nadziei dziejà si´ cuda

uzdrowienia (zdj´cia z Fazendas w Brazy-
lii). Wielu m∏odych przybywa tu, by wró-
ciç do normalnego ˝ycia. Tylko w bardzo
nielicznych przypadkach si´ to nie udaje
– to równie˝ cud, w ka˝dym razie dla spe-

cjalistów od spraw na∏ogów. Dla ojca We-
renfrieda cuda te stanowi∏y oczywistoÊç
wiary, której trzeba pomóc tak˝e w spo-
sób materialny. Dlatego prosi∏ Paƒstwa
o pomoc. Prosimy o nià i my.                 •
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Dzi´ki Wam wspieramy od wielu
lat Radio Sofija w Moskwie. Re-
dakcja przys∏a∏a nam kilka listów
od s∏uchaczy. Skierowane sà one
– jak podkreÊlono – przede
wszystkim do Paƒstwa: „…roz-
g∏oÊnia tak wype∏ni∏a nasze ˝y-
cie, ˝e sta∏a si´ niemal cz∏onkiem
rodziny”; „Kiedy s∏ysz´ rano
Wasz g∏os, czuj´ dotyk kochajà-
cej d∏oni Pana, wyciàgni´tej
do s∏uchaczy…”; „Wasze audycje
uczà nas ˝ycia duchowego, ukie-
runkowujà nasze ˝ycie”; „Wasze
audycje rozszerzy∏y duchowy ho-
ryzont naszego myÊlenia”; „Otrzyma∏em od Was silnà formacj´ du-
chowà”; „Dajecie mi drogowskazy moralne i pomagacie ˝yç. Dzi´ku-
j´, z serca dzi´kuj´”.

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 publikowane mo˝na umieszczaç w gazetce oraz
wystawce parafialnej. Prosimy o przesy∏anie nam adresów osób
zainteresowanych naszà dzia∏alnoÊcià.

Redakcja: Jürgen Liminski, Claude Piel
Wydawca odpowiedzialny: Kirche in
Not/Ostpriesterhilfe, Postfach 1209, 
D-61452 Königstein – Wydrukowano
w Polsce – De licentia competentis auc-
toritatis ecclesiasticae 

http://www.kirche-in-not.org

Dla odwa˝nych ksi´˝y i sióstr
Przesy∏amy 1000 £ - prawie ca∏y dochód
ze sprzeda˝y osobistych przedmiotów.
Paƒstwa relacje o odwa˝nych ksi´˝ach
i siostrach zakonnych w niebezpiecznych
regionach Êwiata tak nas poruszy∏y, ˝e
zdecydowaliÊmy si´ przeznaczyç pieniàdze
na rzecz jednej lub dwóch znajdujàcych
si´ w szczególnej potrzebie parafii.

Ma∏˝eƒstwo z zachodniej Anglii

Balsam dla duszy
„Biuletyn” to dla mnie zawsze balsam dla
duszy – balsam na cierpienia, nie tylko
chrzeÊcijan. Wydaje mi si´, ˝e wiele spo-
Êród krótkich listów od ofiarodawców to
wspania∏a duchowa zach´ta dla tych, któ-
rzy si´ wahajà, którzy uwa˝ajà, ˝e ich sto-
sunkowo ma∏y datek nic nie da. A prze-
cie˝ znamy przypowieÊç o ubogiej wdowie,
która poszczàc, da∏a wszystko, co mog∏a
daç owego dnia. Paƒstwa Bibli´ dla dzieci
daruj´ ˝ebrzàcym bezdomnym, którzy
przyjmujà jà z zaskoczeniem i wdzi´czno-

Êcià. Ciesz´ si´, ˝e Pomoc KoÊcio∏owi
w Potrzebie jest nieodzownym uzupe∏nie-
niem i ubogaceniem dla wierzàcych, a po-
za tym ukazuje KoÊció∏ w Europie i na ca-
∏ym Êwiecie w dobrym Êwietle.

Ofiarodawczyni z Bad Honnef (Niemcy)

Zawsze b´d´ dzi´kowaç ojcu Werenfriedowi
Lektura „Biuletynu” wzrusza mnie do ∏ez,
czerpi´ z niego inspiracj´. Tylu potrzebujà-
cych, tyle wspólnot w potrzebie, tylu wyp´-
dzonych... Prosz´ przyjàç ode mnie 50
euro na najpilniejsze potrzeby. Dzi´kuj´,
˝e jesteÊcie r´kà wyciàgni´tà do potrzebu-
jàcych. Zawsze b´d´ dzi´kowaç ojcu We-
renfriedowi.

Czytelniczka z Bordeaux (Francja)

Dzi´kuj´ za ró˝aniec
Bardzo dzi´kuj´ za cudowny ró˝aniec
z Ziemi Âwi´tej, wykonany z tak wielkà
mi∏oÊcià. B´d´ go zawsze przechowywaç
niczym skarb.

Czytelniczka z Australii

Hans-Peter Röthlin 
prezydent

Kolumna

Egzamin koƒcowy

Gdyby student zna∏ pytania, które
b´dà na egzaminie koƒcowym, przy-
gotowa∏by dok∏adne odpowiedzi.
Równie˝ ˝ycie jest naukà, na koƒcu
której trzeba b´dzie zdaç egzamin.
Bóg w swej mi∏oÊci da∏ ju˝ jednak
cz∏owiekowi poznaç pytania, na któ-
re ten b´dzie musia∏ odpowiedzieç.
„Bo by∏em g∏odny, a da∏eÊ mi jeÊç;
by∏em spragniony, a da∏eÊ mi piç”.
Materia∏ do przygotowania na ten
egzamin stanowiç b´dà dzie∏a mi∏o-
sierdzia – dzie∏a, przez które Bóg wi-
dzi, czy by∏ naprawd´ kochany i czy
s∏u˝ono Mu poprzez braci. Pe∏nimy
Bo˝à wol´, przemieniajàc nasze ˝ycie
w nieustajàce dzie∏o mi∏osierdzia. 

Niezale˝nie od naszego powo∏a-
nia – czy jest nim ojcostwo czy macie-
rzyƒstwo, praca na roli czy za biur-
kiem, pe∏nienie funkcji pos∏a czy g∏o-
wy paƒstwa, studia czy praca fizyczna
– przez ca∏y dzieƒ mo˝emy poÊrednio
lub bezpoÊrednio karmiç g∏odnych,
pouczaç nieumiej´tnych, znosiç
ucià˝liwych, radziç wàtpiàcym, mo-
dliç si´ za ˝ywych i umar∏ych. Gdy
przyjmiemy nowà postaw´, postaw´
troski o dobro bliêniego we wszyst-
kim, co czynimy, to ka˝dy dzieƒ na-
szego ˝ycia pomo˝e nam przygotowaç
si´ do dnia ostatniego – i b´dziemy
zbieraç skarby, których „mól nie
zniszczy”.

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


