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Pomoc KoÊcio∏owi w Potrzebie
www.pkwp.org
Pozdrowienie Ojca Âwi´tego podczas modlitwy Anio∏ Paƒski
z dnia 16 wrzeÊnia 2007 roku skierowane do przedstawicieli
Dzie∏a Pomoc KoÊcio∏owi w Potrzebie:

Z okazji jubileuszu 60-lecia Stowarzyszenia Pomoc KoÊcio∏owi w Potrzebie Ojciec Âwi´ty skierowa∏ or´dzie
do przedstawicieli organizacji przebywajàcych w dniach 11–16 wrzeÊnia
w Castel Gandolfo. W pe∏nej wersji
jest ono dost´pne na wszystkich
stronach internetowych biur Pomocy
KoÊcio∏owi w Potrzebie. Oto kilka
fragmentów:
Jego ÂwiàtobliwoÊç papie˝ Benedykt
XVI, w imieniu którego kieruj´ te s∏owa
do Paƒstwa, ogarnia spojrzeniem pe∏nym wdzi´cznoÊci 60-letnià histori´
Dzie∏a Pomocy KoÊcio∏owi w Potrzebie,
zapewniajàc Paƒstwa oraz ca∏à organizacj´ wraz z jej dobroczyƒcami z ca∏ego
Êwiata o duchowej ∏àcznoÊci oraz pami´ci w modlitwie.
Aktualne problemy: Oddalenie od
Boga i brak wolnoÊci
Od poczàtku swojego pontyfikatu
Ojciec Âwi´ty podkreÊla∏, ˝e najwi´kszà
potrzebà cz∏owieka naszych czasów jest
Bóg, o którym wielu ludzi i ca∏e
spo∏eczeƒstwa zapominajà. Z jednej
strony to wp∏ywy sekularyzmu oraz relatywizmu […] przyczyniajà si´ do tego, i˝
wiele osób w tym tak˝e wielu ChrzeÊcijan staje si´ praktycznie ateistami. Z drugiej zaÊ strony nadal na Êwiecie sà jeszcze kraje, w których ludzie nie mogà

w wolnoÊci wyznawaç swojej wiary.
„A S∏owo cia∏em si´ sta∏o i zamieszka∏o
wÊród nas” (por. J 1,14)
„Wewn´trzna natura KoÊcio∏a wyra˝a
si´ w troistym zadaniu: g∏oszenie S∏owa
Bo˝ego, sprawowanie Sakramentów,
pos∏uga mi∏oÊci (Encyklika Deus Caritas
est, 25)”. Te „zadania ÊciÊle ze sobà
zwiàzane i nie mogàce byç od siebie
oddzielone” sà miarà skutecznego
oddzia∏ywania KoÊcio∏a we wszystkich
czasach.
Dlatego chcia∏bym Dzie∏o Pomocy
KoÊcio∏owi w Potrzebie utwierdziç
w s∏usznoÊci dalszego wspierania dzia∏ajàcych na rzecz KoÊcio∏a osób konsekrowanych oraz Êwieckich, tak by ci dysponujàc dojrza∏à duchowà, ludzkà, intelektualnà oraz pastoralnà formacjà jak
i potrzebnymi Êrodkami materialnymi
mogli byç sprawnymi narz´dziami
dzia∏ania ∏aski Bo˝ej w koÊcio∏ach lokalnych i na misjach.
Dwie dziedziny wymagajà tutaj poÊwi´cenia szczególnej uwagi. Jest oczywistym fakt, ˝e to media majà dziÊ ogromny wp∏yw na kultur´ i ˝ycie ludzi […]
KoÊció∏ pilnie potrzebuje ludzi, dzi´ki
którym Bóg w sposób szczególny
b´dzie móg∏ byç obecny w tak szerokim
wymiarze, którzy Jego s∏owu nadadzà
g∏os oraz kszta∏t, wykorzystujàc we
w∏aÊciwy sposób wszelkie dost´pne
techniczne mo˝liwoÊci tak, by Jego
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Drodzy Przyjaciele,
nast´pca Âwi´tego Piotra
wyra˝a wdzi´cznoÊç
i modli si´ za Wasze Dzie∏o
b´dàce wymownym
Êwiadectwem mi∏oÊci
Bo˝ej. G∏oÊcie nadal
ludziom t´ dobrà nowin´,
˝e Bóg jest dla nas
kochajàcym Ojcem […]
Tam, gdzie Bóg
w sercach ludzi mieszka,
tam mogà wzrastaç pokój
i sprawiedliwoÊç.
Chcemy byç Dzie∏em Bo˝ej
Mi∏oÊci w naszym Êwiecie.
Niech Bóg Wam
b∏ogos∏awi.
uzdrawiajàca Nowina mog∏a dotrzeç do
najdalszych zakàtków Êwiata.
Âwiat∏o i si∏a dla Waszego Dzie∏a
Z wielkà troskà spoglàdamy równie˝ na
zagro˝one egzystencjà koÊcio∏y lokalne
o wielowiekowej tradycji na Bliskim
i Ârodkowym Wschodzie, jak i na licznych katolików, pozbawionych opieki
duszpasterskiej, którzy doÊwiadczajà
ograniczeƒ we wspólnotowym i publicznym wyznawaniu swojej wiary. W niektórych krajach ze wzgl´du na panujàce
okolicznoÊci, KoÊció∏ ma ograniczone
pole dzia∏ania dla swej pastoralnej
pos∏ugi […]
Niech wszechmogàcy Bóg obdaruje
Dzie∏o Pomocy KoÊcio∏owi w Potrzebie
Swoim Êwiat∏em i si∏à, by mog∏o i w przysz∏oÊci nieÊç pomoc tam, gdzie KoÊció∏
jej najbardziej potrzebuje. Jego ÂwiàtobliwoÊç papie˝ Benedykt XVI udziela
Wam, Waszym wspó∏pracownikom, jak
i dobroczyƒcom za wstawiennictwem
NajÊwi´tszej Dziewicy z Fatimy, która
w sposób szczególny patronuje Waszemu Stowarzyszeniu, swojego apostolskiego b∏ogos∏awieƒstwa.

Kardyna∏ Tarcisio Bertone,
Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej
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Stypendia mszalne: b∏ogos∏awieƒstwo niebios

Papua-Nowa Gwinea: Wybierajàc kap∏aƒ-

Sudan: Ojcowie Guido i Todo nie mogliby

Brazylia: Tutaj obecny jest Pan. W niektó-

stwo tutaj, decydujà si´ na ˝ycie w biedzie.

prze˝yç bez Paƒstwa pomocy.

rych diecezjach jest On wszystkim, co
ksi´˝a posiadajà.

Tu by∏ Pan: w Tyrze i Sydonie, na po∏udniu Libanu. Przed
Sydonem na wzniesieniu znajduje si´ figura „Matki Bo˝ej
Oczekujàcej” powrotu syna, zwana Marià z Mantary. W dolinie
rozciàga si´ obóz palestyƒski, z kilkoma meczetami w tle,
a zaraz za nimi znajduje si´ dzielnica chrzeÊcijan – niczym
wyspa, nad którà góruje kilka wie˝ koÊcielnych. To móg∏by
byç obraz pokojowego wspó∏˝ycia dwóch narodów. Jednak
„od 1948 r. Arabowie i ˚ydzi zwalczajà si´ nawzajem”, pisze
maronicki arcybiskup Tyru, „my, chrzeÊcijanie, chcemy byç
Êwiadkami pojednania i pokoju”. Wojna wyczerpuje ostatnie
si∏y tej diecezji. Jednak chrzeÊcijanie modlà si´ nadal i kiedy
odprawiajà Msz´ Êwi´tà, wiedzà: tutaj obecny jest Pan. „Stypendia mszalne, które Paƒstwo nam przysy∏ajà, sà dla nas jak
b∏ogos∏awieƒstwo niebios”, sà nawet czymÊ wi´cej: Paƒstwo
pomagajà nam byç Êwiadkami zbawienia i pokoju, pisze arcybiskup.

Ruanda: W Eucharystii tkwi si∏a do przebaczania.

Tak˝e w Iraku stypendia mszalne sà cz´sto jedynym
êród∏em utrzymania kap∏anów. W tym roku, mimo trwajàcej
wojny, arcybiskup udzieli∏ Êwi´ceƒ diakonatu czterem klerykom. Tak jest równie˝ i w Afryce. „JesteÊcie jak nasza Matka”,
mówi rektor Seminarium w Bomie (Demokratyczna Republika Konga), a w Kabale (Uganda) rektor swoje przekonanie uto˝samia ze sformu∏owaniem Paw∏a VI z 1965 roku, ˝e „to
jest tajemnica wiary: Êwi´ta Eucharystia przynosi nam zbawienie i si∏´ p∏ynàcà z przebaczenia.” Tutaj obecny jest Pan
– i wsz´dzie tam, gdzie poprzez stypendia mszalne przyczyniajà si´ Paƒstwo do tego, by równie˝ i w Paƒstwa ˝yciu urzeczywistnia∏a si´ Jego zbawcza moc oraz wsz´dzie tam, gdzie
l
modlà si´ w intencjach Paƒstwa w czasie Mszy Êwi´tej.

Kamerun: ObecnoÊç Pana czyni wszystkich braçmi.

Stypendia mszalne: przekazujemy je w Paƒstwa intencjach
Kontynent

2002

2003

2004

2005

2006

Europa Wsch.

389.464

302.588

308.460

447.117

457.704

Afryka

311.510

197.051

259.227

269.907

387.466

Azja

398.145

273.888

270.932

289.379

376.583

Ameryka ¸aciƒ.

362.215

297.336

320.521

292.047

363.272

W sumie

1.461.334 1.070.863 1.159.140 1.298.450 1.585.025
Gwatemala: W ofierze jest zbawienie – tak˝e dla ksi´˝y.
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Przedstawione projekty stanowià przyk∏ady naszej pracy. Paƒstwa datki wspomogà realizacj´ tych

„Streszczenie Ewangelii”

Do modlitwy… wystàp! Pewna kompania

Wewn´trzna wolnoÊç: Dni skupienia

w Kordobie (Argentyna) w modlitwie

z Maryjà dla wi´êniów w Kordobie.

ró˝aƒcowej.

Ró˝aniec jest dla wszystkich: dla kobiet,
m´˝czyzn, dzieci, dla menad˝erów,
murarzy i kelnerów, jak równie˝
wi´êniów i ˝o∏nierzy – Matka Bo˝a jest
wszystkich. Tak jak sama Dobra Nowina,
której ró˝aniec jest „streszczeniem”
(Jan Pawe∏ II).
Gdy po zamachu terrorystycznym
11 wrzeÊnia 2001 r. papie˝ poleci∏
ró˝aniec jako modlitw´ o pokój na Êwiecie, a w rok póêniej – w Roku Ró˝aƒca –
doda∏ do niego Tajemnice Âwiat∏a,

Pomoc KoÊcio∏owi w Potrzebie dzi´kowa∏a Ojcu Âwi´temu za pomocà ma∏ej
ksià˝eczki: „Ró˝aniec. RadoÊç, Âwiat∏o,
Cierpienie, Chwa∏a”. Od tego czasu
ksià˝eczka ta rozesz∏a si´ po Êwiecie, ju˝
w 11 j´zykach osiàgajàc ponad milion
egzemplarzy nak∏adu. Dla wielu to wielka pomoc, tak˝e na codzieƒ.
Arcybiskup Santiago de los Caballeros (Republika Dominikany) prosi o
tysiàce egzemplarzy dla planowanego
duszpasterstwa rodzin. Jest przekonany,

˝e „ró˝aniec pomaga rodzinie stawaç si´
prawdziwym koÊcio∏em domowym”.
A biskup z Huanuco w Peru podziela to
przekonanie w swojej proÊbie: „Poprzez
t´ ksià˝eczk´ umacniamy jednoÊç
w rodzinach.” Zapotrzebowanie na to
„streszczenie Ewangelii” jest du˝e,
l
pomó˝cie je zaspokoiç.

Poszukiwani: Ludzie, którzy b´dà modliç si´ z nami
„Odmawiajcie ró˝aniec”, mówi∏a
Matka Bo˝a dzieciom w Fatimie.
To by∏o ju˝ przed 90-cioma laty,
lecz proÊba Maryi teraz jest jeszcze
bardziej aktualna ni˝ kiedyÊ. 18 paêdziernika o 9.00 ponownie rozpocznie
si´ Akcja Ró˝aƒcowa. Miliony dzieci
b´dà modliç si´ na ró˝aƒcu o pokój
i pojednanie. Inicjatywa ta narodzi∏a
si´ w Wenezueli i dotar∏a ju˝ na wszystkie kontynenty. „My nie potrzebujemy
pieni´dzy, o to zatroszczy si´ Maryja”,
mówià inicjatorzy, „potrzebujemy

ludzi, którzy b´dà modliç si´ z nami.”
Fatima jest jak ziarnko gorczycy.
Wschodzi ono w Kazachstanie, gdzie
drukujemy modlitewnik z ró˝aƒcem
(60 000 z∏) oraz na Sri Lance i w Indiach. Tam dzi´ki Paƒstwa pomocy
(w wysokoÊci 80 000 z∏) Siostry Ró˝aƒcowe dzieƒ i noc mogà modliç si´
przed NajÊwi´tszym Sakramentem
odmawiajàc kolejne tajemnice w intencji pokoju na Êwiecie (zdj´cie z prawej).
„S∏owo to wi´cej ni˝ tylko przekaz”,
pisze Romano Guardini, „to moc, istota,

kszta∏t”, a „ró˝aniec sk∏ada si´ ze Êwi´l
tych s∏ów”. Pomódlmy si´ z nimi.

Wenezuela, 18 paêdziernika 2006 r.: dzieci pro-

Jan Pawe∏ II: „Rodzina, która modli si´ wspólnie, trwa zjednoczona”. Czy to wÊród

mieniujà radoÊcià po modlitwie ró˝aƒcowej.

natury czy w kaplicy, w Kenii lub Armenii: wsz´dzie ∏àczy nas Maryja.

lub podobnych projektów oraz umo˝liwià prac´ duszpasterskà Pomocy KoÊcio∏owi w Potrzebie.
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Najpi´kniejszà i najlepszà formà
dzi´kczynienia jest modlitwa.
Córki Zmartwychwstania, z okazji
40-lecia powstania ich zgromadzenia, u∏o˝y∏y modlitw´ za swoich
dobroczyƒców i przys∏a∏y nam
jako list dzi´kczynny:
Wszechmogàcy wieczny Bo˝e, pob∏ogos∏aw Dzie∏o Pomoc KoÊcio∏owi
w Potrzebie. Ty sam je wybra∏eÊ, by nas, Twoje Córki Zmartwychwstania,
powo∏aç do ˝ycia jako wspólnot´, dodawaç odwagi i wspomagaç. B∏ogos∏aw
naszym za∏o˝ycielom oraz odpowiedzialnym za rozwój tego Dzie∏a. Wynagrodê wspó∏pracownikom i dobroczyƒcom Dzie∏a dobre czyny. Doprowadê
wszystkich, którzy w imi´ Twoje czynià nam dobro, do szcz´ÊliwoÊci ˝ycia
wiecznego. Dopomó˝ Córkom Zmartwychwstania byç wdzi´cznymi za
wszystko, co otrzymujà. Daj nam si∏´, byÊmy okazywa∏y t´ wdzi´cznoÊç
poprzez ca∏kowite poddanie si´ Twojej woli oraz goràcà mi∏oÊç do biednych
i niewzruszonà wiernoÊç swojemu powo∏aniu. Niech za wstawiennictwem
Bo˝ej Matki, NajÊwi´tszej Dziewicy Maryi, zostanie nam udzielona ta ∏aska,
prosimy Ci´ o to przez Twojego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Amen.
W imieniu Córek Zmartwychwstania, Matka Generalna Petronella Nkaza,
Bukavu (Demokratyczna Republika Konga)

Potrzeby, mi∏oÊç i wdzi´cznoÊç – Wasze listy
Modlitwa za Biuletyn Pomocy
KoÊcio∏owi w Potrzebie
Dzi´kuj´ bardzo za Wasz serdeczny list.
Przyniós∏ mi on wiele radoÊci, ale jednoczeÊnie odczuwam smutek, gdy˝ z powodu ma∏ej renty, którà obecnie otrzymuj´, ju˝ nie bardzo mog´ pomagaç
Wam finansowo. Ale mam nadziej´, ˝e
Bóg wys∏ucha mojà pokornà modlitw´
za Biuletyn Pomocy KoÊcio∏owi w Potrzebie. Wiele si∏ i Bo˝ego b∏ogos∏awieƒstwa dla Waszej na pewno nie∏atwej
pracy.
Emerytka z Burghausen, Niemcy
Wa˝ne dla naszej wiary
Wasze Dzie∏o obchodzi w tym roku jubileusz 60-lecia. W ten sposób pragn´
wyraziç swojà wielkà radoÊç i z∏o˝yç
najlepsze ˝yczenia z tej okazji. Okràg∏y
jubileusz przywodzi na myÊl s∏owa

wdzi´cznoÊci i pochwa∏y za wszystko, co
to Êwiatowe Dzie∏o zdzia∏a∏o tak˝e
w Diecezji Zagrzeb i ca∏ej Chorwacji.
Wasze liczne projekty pomog∏y wzrastaç
nam w wierze i wydawaç owoce.
Kardyna∏ Josip Bozanic
Arcybiskup Zagrzebia, Chorwacja
Pewna specjalna darowizna
Przekazujemy troch´ pieni´dzy, które
zosta∏y zebrane z okazji Êlubów zakonnych jednej z naszych sióstr specjalnie
dla Waszego Dzie∏a. Âluby odby∏y si´
13 maja, w Êwi´to Objawieƒ Matki
Boskiej Fatimskiej. Tego samego dnia
w∏oscy dobroczyƒcy Êwi´towali 60-tà
rocznic´ powstania Pomocy KoÊcio∏owi
w Potrzebie! Zapewniamy, ˝e zawsze
si´ za Was modlimy.
Siostry z Klasztoru Âw. Klary
z Vicoforte, W∏ochy

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
Antidotum
na nienawiÊç
Kto idzie przez ˝ycie z otwartymi
oczami, ten nie mo˝e nie zauwa˝yç, jak wiele na Êwiecie jest
cierpienia i n´dzy. My tak˝e nie
jesteÊmy od tego wolni. A kiedy
krzywda, cierpienie dotykajà nas
ze strony naszych prze∏o˝onych,
przyjació∏ lub nawet cz∏onków
rodziny, powstaje niebezpieczeƒstwo, ˝e naszymi sercami zaw∏adnà z∏oÊç i nienawiÊç. Co dzieƒ
modl´ si´ o si∏y, by tak si´ nie
sta∏o. Chc´ walczyç z krzywdà
i biedà, uÊmierzaç cierpienie wsz´dzie tam gdzie to mo˝liwe.
W ˝adnym wypadku nienawiÊç
nie mo˝e decydowaç o moim
˝yciu i stopniowo je zatruwaç.
Tego tak˝e nauczy∏em si´ od Ojca
Werenfrieda, który w 1947 r., tworzenie swojego Dzie∏a rozpoczà∏
od wielkiej akcji pojednania.
Swój szczytowy moment osiàgn´∏a ona w „Kampanii przeciw nienawiÊci”. Uczy∏ on chrzeÊcijan,
jak kochaç swoich dawnych wrogów, a przez to sta∏ si´ jednym
z duchowych pionierów zjednoczonej Europy. Jego antidotum na
trucizn´ nienawiÊci to czynna
mi∏oÊç bliêniego. Mo˝e to byç
uÊmiech, dzi´ki któremu nawiàzujemy kontakt, przeprosiny lub
dzi´kczynienie, a mo˝e jakiÊ
gest wspó∏czucia albo drobna
przys∏uga. Po prostu kiedyÊ spróbujcie!
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