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To przywilej dla ksi´dza, s∏u˝yç takiemu Dzie∏u, jak Pomoc KoÊcio∏owi w Potrzebie:
Papie˝ Benedykt XVI przyjmuje na prywatnej audiencji Ojca Alliende

Od adwentu w 1947 roku min´∏o ju˝ 60
lat, kiedy Pomoc KoÊcio∏owi w Potrzebie
dzia∏a na froncie ewangelizacji Êwiata.
Ojciec Werenfried nawo∏ywa∏ nas nieustannie, by „wsz´dzie tam, gdzie Bóg
p∏acze, ocieraç Jego ∏zy”.
„Program Jezusa – to «serce,
które
widzi»”,
naucza
Benedykt XVI w swojej
encyklice o mi∏oÊci. Pomoc
KoÊcio∏owi w Potrzebie
realizuje program Jezusa
ju˝ od 60 lat. Od samego poczàtku nasze
Dzie∏o postrzega∏o rzeczywistoÊç Êwiata
oczami papie˝y. Ka˝dy kolejny papie˝
ukazywa∏ o. Werenfriedowi, gdzie sà najbardziej cierpiàce dzieci Boga, p∏aczàce
Jego gorzkimi ∏zami.
Pius XII wskazywa∏ na bied´ czasu powojennego i potrzeb´ pojednania mi´dzy
zwyci´zcami a zwyci´˝onymi. Ojciec
Werenfried sta∏ si´ równie˝ wiernym
towarzyszem cierpiàcego KoÊcio∏a na
Wschodzie. B∏ogos∏awiony Jan XXIII
prosi∏ go w decydujàcym momencie
o pomoc dla Ameryki ¸aciƒskiej.
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Egzemplarz bezp∏atny

„Niewa˝ne,
jak czarna i ciemna
jest ziemia
– Bóg zdobi jà szatà
Êwi´toÊci.
Nasze Dzie∏o jest
skrawkiem tej szaty,
utkanym z nici
mi∏oÊci
i wdzi´cznoÊci.”
Ojciec Werenfried (1913-2003)

Póêniej uwaga papie˝a skierowa∏a si´ na
cierpienie Azji i Afryki. Ojciec Werenfried okaza∏ si´ tak˝e cennym sojusznikiem Paw∏a VI w czasie posoborowego
kryzysu wiary. Jan Pawe∏ II powierzy∏ mu
szczególnà intencj´: pojednanie mi´dzy
KoÊcio∏em katolickim a prawos∏awnym.
Za ka˝dym razem papie˝ zakreÊla∏ hory-

w Potrzebie.” W tym momencie ma∏a
∏ódka przep∏ywa∏a przez jezioro.
Przysz∏o mi na myÊl trzykrotne pytanie
Jezusa na brzegu innego jeziora: „Piotrze,
czy mi∏ujesz mnie wi´cej ani˝eli ci?”
(J 21,15).
Priorytetem dla obecnego papie˝a jest
skoncentrowanie si´ w pe∏ni na tajemnicy Mi∏oÊci i szukanie jednoÊci.
Pytanie
o przysz∏oÊç Pomocy
„JesteÊcie gotowi, by przez
nast´pne 60 lat zarzucaç KoÊcio∏owi w Potrzebie wymasieci na nowo – dok∏adnie ga dzisiaj od nas odpowiedzi:
tam, gdzie Bóg najcz´Êciej Kochasz Mnie w twoich braciach? Czy chcesz ich wspomap∏acze?”
gaç, aby Ewangelia dotar∏a do
zont dzia∏ania. I zawsze profetyczna wszystkich? JesteÊcie gotowi, by przez
inwencja tego holenderskiego ksi´dza nast´pne 60 lat zarzucaç sieci na nowo –
otwiera∏a serca katolików i sk∏ania∏a ich dok∏adnie tam, gdzie Bóg najcz´Êciej
do koniecznej ofiarnoÊci. Pozostajàc w p∏acze? To sà pytania do nas wszystkich.
tej tradycji pytamy: co b´dzie nowym Znam Waszà odpowiedê.
wyzwaniem dla Benedykta XVI?
Pewnego wiosennego popo∏udnia przy- Wdzi´czny b∏ogos∏awi´ Was,
jà∏ on nas w swojej rezydencji w Castel
Gandolfo. Otwarte okno wychodzi∏o na
Jezioro Albaƒskie. UjrzeliÊmy papie˝a
wyciàgajàcego r´k´ na powitanie.
Popatrzy∏ na mnie i powiedzia∏: „To przywilej dla ksi´dza, s∏u˝yç takiemu Dzie∏u
Mi´dzynarodowy
koÊcielnemu, jak Pomoc KoÊcio∏owi
Asystent Duchowy
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Uczyç si´, modliç, mieç nadziej´
z Biblià dla dzieci

Szko∏a ˝ycia: Tak˝e w Sudanie Biblia dla dzieci jest ich skarbem

Na poczàtku by∏o S∏owo. A S∏owo sta∏o
si´ Pismem i dzia∏a∏o mi´dzy nami.
Dzia∏a tak˝e teraz. Ma∏a wersja Pisma
Âwi´tego, Biblia dla dzieci, dociera do
milionów.
W Ameryce ¸aciƒskiej S∏owo dzia∏a
w 19 j´zykach (na Êwiecie w 153) ju˝ od
28 lat, w nak∏adzie 24 milionów egzemplarzy. W sumie nak∏ad na ca∏ym Êwiecie
wynosi ju˝ ponad 45 milionów. Zacz´∏o
si´ od j´zyka hiszpaƒskiego i portugalskiego. W czasie pielgrzymki w maju do
Brazylii, Papie˝ otrzyma∏ w prezencie
10-milionowy egzemplarz Biblii w tym
kraju (patrz zdj´cie). Dla wielu dzieci jest
to jedyna ksià˝ka, ksià˝ka ich ˝ycia – na
przyk∏ad dla dzieci ulicy w Maringá. Dla
nich jest ona tak˝e S∏owem, które ∏àczy.

Kiedy przychodzà do Sióstr, modlà si´
w kaplicy klasztornej tak˝e za Was.
Dzieci modlà si´ z Biblià, uczà si´
z Biblià, z Biblii czerpià nadziej´ na godne
˝ycie: Biblia jest dla dzieci skarbem. S∏owo
dzia∏a. Paƒstwa ofiary je uskrzydlajà, nie tylko w Ameryce ¸aciƒskiej. W Syrii dzieci sà
„dumne, mogàc przyjÊç z tà ksià˝kà na lekcje religii”, pisze do nas pewien biskup. Inni
te˝ chcieliby mieç takà odwag´ wyznawania
wiary, ale brakuje im Pisma Âwi´tego.
Na pó∏nocy Demokratycznej Republiki
Konga nauczyciel pisze wyrazy na piasku
albo w powietrzu. Brakuje papieru, tablicy
i ksià˝ek. Biblia jest cz´sto jedynym podr´cznikiem, a tak˝e przyjacielem dzieci,
który wprowadza je w ˝ycie. A jest jeszcze
G
wiele dzieci, które na to czekajà.

Nasz Za∏o˝yciel, Ojciec Werenfried, a jednoczeÊnie „ojciec” Biblii dla dzieci

„Wierz´”: Ksià˝ka jednoÊci Êwiata
To ju˝ 4,5 miliona egzemplarzy w 22
j´zykach, Bóg jednak mówi w sercu do
ka˝dego osobno. W Argentynie wi´zieƒ
czyta ma∏y katechizm „Wierz´” i odczuwa
pragnienie przyj´cia chrztu. W Paragwaju,
gdzie tak˝e rozrastajà si´ sekty, „rodzice
dostali teraz do r´ki coÊ godnego zaufania
dla swoich dzieci”, pisze do nas pewien
misjonarz. W Pakistanie rodziny chrzeÊcijaƒskie „czujà si´ utwierdzone w wierze,
tym bardziej, ˝e nie jest to ˝adne suche
dzie∏o teologiczne, lecz ksià˝ka pe∏na
cytatów, opowieÊci i obrazów”, pisze sios2

tra Regina. Zewszàd docierajà do nas listy
od wdzi´cznych Sióstr i Braci. Pokazujà
one, ˝e wspania∏omyÊlnoÊç Paƒstwa
umacnia jednoÊç KoÊcio∏a na ca∏ym
G
Êwiecie.

Materia∏ na lekcj´ i na ˝ycie: jak w szkole
na Filipinach

Bezcenna ksià˝ka zostaje zapakowana:
punkt wysy∏kowy katechizmu na Kubie

Przedstawione projekty stanowià przyk∏ady naszej pracy. Paƒstwa datki wspomogà realizacj´ tych
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Ziarenka gorczycy padajàce
na rol´ Êwiata
Ga∏´zie drzewa które wyros∏o z ziarnka
gorczycy dosi´gajà nieba
– maszty przekaênikowe i anteny
we Lwowie na Ukrainie

S∏owo na falach radiowych: Siostra Nadiya
g∏osi Ewangeli´ poprzez radio Voskresinnya

Jan Pawe∏ II powiedzia∏, ˝e musimy
„odnowiç oblicze ziemi – tej ziemi”. Nie
mamy innej ziemi, a ona ma oblicze
medialne. Nowa ewangelizacja nie
mo˝e obyç si´ bez „ziarnka gorczycy”
padajàcego na grunt mediów.
To grunt kamienisty, a wi´c praca
b´dzie trwa∏a odpowiednio d∏u˝ej. Na
Litwie, jedynym kraju postsowieckim,
w którym katolicy stanowià wi´kszoÊç, to
„ziarnko gorczycy” nazywa si´ „Ma∏e studio”
(MaÏoji studija). Ta rozg∏oÊnia radiowa
dociera poprzez muzyk´, literatur´ i czytania biblijne do wielu s∏uchaczy, którzy nie
znajà Dobrej Nowiny. Audycja „Kultura
i religia” otrzyma∏a nawet nagrod´ za 2005 r.
Ale praca medialna wymaga nak∏adów
czasu, wielu profesjonalistów i ogromnych Êrodków finansowych. ObiecaliÊmy
200 000 z∏. Aby ziarnko gorczycy wyros∏o
na drzewo, na którego ga∏´ziach gnie˝d˝à
si´ ptaki niebieskie. (Mt 13, 31)
Wychowanie chrzeÊcijaƒskie to tak˝e
cel istnienia radia Voskresinnya we
Lwowie na Ukrainie. Ojciec Andrij wyjaÊnia, jak wartoÊci chrzeÊcijaƒskie mogà
naznaczyç ˝ycie ludzi tak˝e teraz, a ojciec

Orest ukazuje, jak mimo n´dzy mo˝na ˝yç
radoÊcià i nadziejà Zmartwychwstania.
Sens ˝ycia i chrzeÊcijaƒskie rozumienie
ma∏˝eƒstwa, mi∏oÊci i pracy sà wa˝nymi
tematami dla Patriarchy KoÊcio∏a greckokatolickiego na Ukrainie, Lubomira kardyna∏a Huzara. Przygotowa∏ on obszerny,
˝yciowy i budujàcy program. Pomagamy
poprzez 600 000 z∏.
Bez pieni´dzy wiele rozg∏oÊni
musia∏oby zamilknàç. Przede wszystkim
sieç ma∏ych radiostacji na Haiti albo

W Afryce – tu w Nigerii – bez radia

Ojciec Roel Mejia prowadzi audycje

Ewangelia w audycji radiowej – w Radiu

nie us∏yszano by Dobrej Nowiny

na ˝ywo w San Pedro Sula, w Hondurasie

Sofia, w Moskwie

w Amazonii, Afryce Ârodkowej, Chinach,
Laosie, Wietnamie – na dalekich, cz´sto
niedost´pnych terenach, których bez
radia nie da si´ pozyskaç dla Ewangelii.
We wszystkich tych krajach Wasza otwarta
d∏oƒ rzuca ziarna S∏owa. To si´ op∏aca,
ziarno wschodzi, nawet, gdy rola jest
G
kamienista. Nie zamykajcie d∏oni.

lub podobnych projektów oraz umo˝liwià prac´ duszpasterskà Pomocy KoÊcio∏owi w Potrzebie.
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„Dzi´kujemy. Liczymy na was”.
By∏ poranek w sierpniu 2006 roku.
Ojciec Saad Sirop Hanna, lat 35,
odprawia∏ w Bagdadzie Msz´ Êwi´tà.
Nagle do kaplicy wpadli zamaskowani ludzie, wyciàgn´li go si∏à na
zewnàtrz i uprowadzili jako zak∏adnika. To tylko jedno z wielu porwaƒ –
tak ekstremiÊci próbujà wyp´dziç
chrzeÊcijan z miasta. Ojca Saad
wypuszczono po 28 dniach. Teraz ten katolicko-chaldejski duchowny studiuje w Rzymie dzi´ki stypendium, które otrzyma∏ z Pomocy KoÊcio∏owi
w Potrzebie.
Pisze do nas: „W czasie porwania w ka˝dym momencie czu∏em Bo˝à obecnoÊç. Tylko dzi´ki Niemu jeszcze ˝yj´. Teraz studiuj´ – zaczà∏ si´ nowy rozdzia∏ w moim ˝yciu. Jestem bardzo wdzi´czy Pomocy KoÊcio∏owi
w Potrzebie. Zawsze o Was myÊl´, gdy odprawiam Msz´ Êwi´tà.
ChrzeÊcijanie w mojej ojczyênie ˝yjà w ci´˝kich warunkach. Potrzebujà
pomocy od ka˝dego, a szczególnie od was, naszych Sióstr i Braci w Chrystusie. Âwiat nigdy nie powinien zapomnieç, ˝e wiara narodzi∏a si´ na
Bliskim Wschodzie. Módlcie si´ za nas i pomagajcie. Liczymy na Was.”

Potrzeby, mi∏oÊç i wdzi´cznoÊç – Wasze listy
˚yczenia z Amazonii
KoÊció∏ Misyjny w Puyo z regionu
Amazonii cieszy si´, mogàc Êwi´towaç
z Wami jubileusz 60-lecia dzia∏alnoÊci.
ChcielibyÊmy przes∏aç Paƒstwu najserdeczniejsze ˝yczenia i podzi´kowania za
wielkà pomoc w ewangelizacji. Bez niej
tak˝e misjonarze byliby „w potrzebie”.
Rafael Cob García,
Biskup Wikariatu Apostolskiego w Puyo,
Ekwador

Teraz mieszkam w Hiszpanii, gdzie od
razu nawiàza∏em kontakt z miejscowym
biurem Pomocy KoÊcio∏owi w Potrzebie.
Jestem szcz´Êliwy, mogàc nale˝eç do
grona ofiarodawców tak˝e tutaj. Poprzez
lektur´ Biuletynu odkrywam ciàgle na
nowo, jak wspaniale byç cz´Êcià tego
KoÊcio∏a, który jest obecny na ca∏ym Êwiecie, i który cierpi i modli si´: to szczególne
doÊwiadczanie „obcowania Êwi´tych”.
Niemiecki ofiarodawca z Hiszpanii

Wierny Dzie∏u tak˝e za granicà
Pozna∏em Pomoc KoÊcio∏owi w Potrzebie
wiele lat temu. MieliÊmy w domu ksià˝k´
Ojca Werenfrieda „Nazywajà mnie Ojcem
S∏oninà” i ju˝ sam tytu∏ przyku∏ mojà
uwag´. Ojciec Werenfried i jego Dzie∏o
by∏y wa˝nà instytucjà w zniszczonych i
biednych Niemczech zaraz po wojnie.

W duchu Ewangelii
My, klasa 5. i 6., zebraliÊmy 1462,28 z∏ na
Pomoc KoÊcio∏owi w Potrzebie, poniewa˝
Wasze Dzie∏o jest tym, które rzeczywiÊcie
pracuje w duchu Ewangelii i pomaga
wszystkim naszym siostrom i braciom, którzy sà w potrzebie.
Dwie klasy szkolne z Irlandii

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
Präsident

Kolumna
Uznania
z wysokiego szczebla
POMOC KOÂCIO¸OWI W POTRZEBIE

jest Stowarzyszeniem na „prawie
papieskim“, co oznacza, ˝e naszym
prze∏o˝onym jest papie˝, który
kontaktuje si´ z nami poprzez prefekta Kongregacji ds. Duchowieƒstwa. Nowym prefektem tej Kongregacji zosta∏ brazylijski kardyna∏
Claudio Hummes, który zna nas ju˝
od wielu lat jako partnerów przy
ró˝nych projektach.
13 kwietnia z∏o˝y∏em mu oficjalnà
wizyt´ wraz z naszym Duchowym
Asystentem o. Joaquínem Alliende
i wiceprezydentem Pieterem van der
Velden. Kardyna∏ przyjà∏ nas w towarzystwie dwóch wspó∏pracowników i poÊwi´ci∏ nam wiele czasu. Na
poczàtku poinformowaliÊmy go dok∏adnie o aktualnej sytuacji naszego
60-letniego Dzie∏a teraz – cztery lata
po Êmierci naszego Za∏o˝yciela.
Kardyna∏ w szczerych s∏owach wyrazi∏ swoje zaufanie wobec prowadzàcych Dzie∏o i poleci∏ nam podzi´kowaç Paƒstwu za niezachwianà wiernoÊç, której nieustannie dajecie dowód poprzez POMOC KOÂCIO¸OWI W POTRZEBIE. Na koniec udzieli∏ nam, a za naszym poÊrednictwem
tak˝e Paƒstwu i ca∏ej naszej pracy
swojego b∏ogos∏awieƒstwa.
To b∏ogos∏awieƒstwo i Paƒstwa
wiernoÊç – to sojusz z Sercem
Jezusa. Wi´cej nie trzeba dla przysz∏oÊci Dzie∏a.
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