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Nadeszło Boże Narodzenie:

Potęga żywiołów
Coraz szybciej, coraz więcej, zalew obra-
zów, trąby powietrzne, powodzie. Na
światowych giełdach ręce wznoszą się w
górę w geście bezsilności. Ludzie nie mają
pracy. Mówi się, że systemem
nerwowym dzisiejszego świata
jest elektroniczna sieć nowo-
czesnej komunikacji. Zbliża
się kolejna fala złych wiado-
mości. Czy przy tej szalonej
prędkości nie gubi się przy-
padkiem tego, co daje radość i uskrzydla?

Wołanie, któremu nie sposób się
oprzeć
Im trudniejsze czasy, tym bardziej
potrzebna jest radość. We wnętrzu roślin
naukowcy odkryli szczególne ruchy
wzrostowe. Istnieją siły, którym te orga-
nizmy nie potrafią się oprzeć. Ciepło
i światło tak mocno oddziałują na sło-
necznik, że musi się on ku nim zwrócić.
Botanicy mają na ową fascynację słońcem
specjalne określenie – heliotropizm.

Głód słońca
Człowiek nie może inaczej, jak tylko
zwrócić się ku Źródłu szczęścia. Ten, kto
wskazuje drogę do radości, zdobywa
nasze serca. Na tym właśnie polega
magia Bożego Narodzenia. Dobra Nowi-
na anioła kieruje nas ku prawdziwej
Światłości: Pasterze z Betlejem, oto zwia-
stuję wam radość wielką, która będzie
udziałem całego narodu (por. Łk 2,10).

Jezus jest jedynym Słońcem wśród nocy
na naszej drodze do Ojca.

Haiti też było Betlejem
Wyniszczone państwo Haiti na Kara-
ibach jest jednym z najuboższych na
świecie. To właśnie tam papież Jan Pa-
weł II szczególnie gorąco nawoływał do
„Nowej Ewangelizacji”. To był wielki
duszpasterski program jego pontyfikatu.
Papież nie mówił o „reewangelizacji”,
ponieważ nie chodziło mu o powrót do
dawnych form. Jego spojrzenie wybiega-

ło raczej ku temu, co nowe. Podobnie jak
w Betlejem rozpoczęła się nowa epoka
w dziejach Kościoła. Jan Paweł II zapra-
szał wówczas nas wszystkich, byśmy
pozwolili się obudzić niezrównanemu
Światłu dnia, które zostało stworzone
przez samego Boga. Papież wzywał na
Haiti by ludziom naszych czasów ponow-
nie ukazać podstawę źródła prawdziwej
radości. Wymaga to od nas byśmy napeł-

nili się radością Maryi i Józefa
i od żłóbka z tym wyruszyli
w drogę, bo Dzieciątko na
sianku to Emanuel, Bóg
z Nami, który stał się człowie-
kiem. Zwiastujcie tę radość,
zapalajcie nią innych, stańcie

się zwiastunem Zbawienia.

Z kapłańskim błogosławieństwem dla
Państwa i Państwa rodzin – Wasz
prezydent
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„Wkrótce Boże Narodzenie.
Błyszczące szopki

i stare kolędy
będą przypominać nam
niezapomnianą historię

Maryi i Józefa,
którzy w zimie wędrowali
przez górskie bezdroża

do Betlejem,
gdzie nie było dla nich
miejsca w gospodzie.

Tak rozpoczęła się historia
naszego Zbawienia”.

Ojciec Werenfried (1913-2003)

„Jezus jest jedynym Słońcem
wśród nocy na naszej drodze
do Ojca”

„Dzi´kuj´ za Waszà mi∏oÊç”
Benedykt XVI

www.pkwp.org

Zanurzone w świetle wiary: Stajenka i Plac św. Piotra, Dzieciątko i Namiestnik Chrystusa.
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Nawodnić wewnętrzne pustynie

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

Ewangeliz
acja

Kim chciałbyś być, kiedy dorośniesz?
Na to pytanie zadawane dzieciom na
całym świecie, w diecezji Kolda
w Senegalu otrzymuje się krótką
odpowiedz: „chcę żyć”.
One chcą po prostu przeżyć. Dlatego
decydują się na ryzykowny rejs w zmur-
szałych łodziach. Wiele z nich zostaje
wyrzuconych już martwych przez fale na
białe plaże „ziemi obiecanej” – Europy.
„W Koldzie matki same namawiają dzie-
ci do przeprawy. To jest dla nich jedyna
nadzieja” – bp Jean-Marie Bassène przy-

pomina słowa Benedykta XVI z jego
homilii inauguracyjnej:

„Pustynia ma wiele form. Istnieje
pustynia nędzy, pustynia głodu i pra-
gnienia”.

W Koldzie pustynie te naprawdę istnieją.
„Na świecie mnożą się zewnętrzne pusty-
nie, ponieważ tak rozległe stały się pusty-
nie wewnętrzne”. Chodzi o „wypalenie
duszy, gdzie zanika świadomość godności
i drogi człowieka”. Ośrodek dla młodzie-
ży, miejsce modlitwy i katechezy, ma na

celu umocnienie wiary i przywrócenie
dzieciom nadziei. Lecz aby mógł powstać,
potrzebny jest dar Państwa miłości.
Na świecie miejsc takich jak Kolda jest
wiele. Przede wszystkim w krajach,
w których jeszcze niedawno spustoszenie
w ludzkich duszach czynił komunizm. Tu
kulturę chrześcijańską trzeba budować
od podstaw. W Bańskiej Bystrzycy (Sło-
wacja) w Wyższej Szkole Kultury Chrze-
ścijańskiej kształcą się studenci i kateche-
ci w takich dziedzinach jak: duszpaster-
stwo rodzin, liturgika czy opieka hospi-
cyjna. Pomagacie Państwo w zakupie
wyposażenia tej szkoły. W Kownie
z kolei wspieracie archidiecezjalne Cen-
trum Katechetyczne w organizowaniu
rekolekcji dla młodzieży.
Na Sri Lance młodzi znają jedynie
wojnę. Sekty i buddyjscy ekstremiści pró-
bują wykorzystać tutejszą biedę, aby
oddalić chrześcijan od Kościoła. W diece-
zji Kandy walczy się z tym, organizując
programy dla młodzieży. W roku św.
Pawła – jak pisze do nas tamtejszy biskup
– „dąży się do pogłębienia wiary”.
Ewangelizacja ma wiele twarzy. Jest
sprawą życia i śmierci, nie tylko w kra-
jach najuboższych. Także u nas istnieją
wewnętrzne pustynie. I także tu możemy
ofiarować innym Wodę Życia. l

Programy dla kobiet w Pakistanie afir-
mują ich godność

Matka Boża z Madu (Sri Lanka) prze-
trwała wśród bratobójczych walk

W jego wiosce w Indiach nie ma kapli-
cy, zabrał się więc sam do budowy

Program św. Pawła w Meksyku ma na
celu ewangelizację indiańskiej ludności

Wiara, Nadzieja, Miłość
– aby życie mogło trwać
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„Pokój jest dziełem sprawiedliwo-
ści i miłości”.
Te słowa św. Augustyna Kościół potwier-
dza nie tylko w wielu swych dokumen-
tach, ale i w praktycznym działaniu.
W Kolumbii stał się on pośrednikiem
między zwaśnionymi grupami. Służba
Miłości jest dla wielu wzorem. Także w
innych krajach Ameryki Łacińskiej prosi
się Kościół o pomoc. Łączy się go bowiem
ze sprawiedliwością. Pośredniczenie wią-
że się jednak z prowadzeniem dialogu,
podróżami i spotkaniami. Służba pokojo-
wi kosztuje. Opłacamy przeloty księżom
i biskupom. Kto z Państwa pomoże
zakupić bilety na loty pokoju? l

Parafia Maryi Królowej Pokoju z
diecezji Yokadouma (Kamerun)
podąża w roku św. Pawła śladami
Apostoła Narodów.
Skończyła się im jednak Dobra Nowina
– nie mają już Biblii. Możemy pomóc,
posyłając Biblię dla Dzieci i inne wydania
Księgi Ksiąg. Prosi o nie wiele parafii
i diecezji Afryki. Właśnie tam, na
podatnym gruncie, trzeba siać. Podob-
nie jest w Azji i Ameryce Łacińskiej. Nie
ma lepszego ziarna niż Słowo Boże. Nie
ma też lepszej ceny – przesyłając nam
40 złotych, pomożecie Państwo dotrzeć
Dobrej Nowinie o Wcieleniu i Zbawie-
niu do wielu ludzkich serc. l

Nie mają niczego. Często muszą
opuszczać swe domy, aby nie
porwano im córek, nie zabito synów.
Irakijscy chrześcijanie stali się we wła-
snej ojczyźnie grupą prześladowaną.
To tutaj żył Abraham, kwitły wspól-
noty, Dobra Nowina promieniowała
stąd w świat. Teraz ich udziałem stał się
głód i wygnanie. Dajemy im to, co
niezbędne – paczki z mąką, mlekiem
w proszku, ryżem, solą, cukrem, konser-
wami. Ich rozdzielaniem zajmuje się
siostra Merna. Paczki otrzymało dotąd
750 rodzin, a potrzeby są znacznie więk-
sze. Kto zechce ofiarować na ten cel
300 złotych? l

Prezenty bożonarodzeniowe dla nas

Chrystus – nowe Słońce

Zakopali swoje trofea, a wraz z nimi
przeszłość. W Arunachal Pradesh, kraju

wschodzącego słońca w północno-
wschodnich Indiach, mity i religie
naturalne wciąż jednak są żywe. Dla
wielu plemion nowym Słońcem jest
Chrystus. W innych nadal czci się słoń-
ce i księżyc, a z powodu niektórych zwy-
czajów i obrzędów wciąż cierpią kobiety
i dziewczęta. Dlatego tak ważne jest
pielęgnowanie w tym rejonie wątłej
roślinki wiary, a zatem głoszenie Dobrej
Nowiny. Potrzeba do tego kaplic (28
jest w budowie lub remoncie), kateche-
zy (Ewangelii chce nauczać 520 katechi-
stów!), ośrodków dla młodzieży (dla
tysięcy młodych) oraz jeepów dla mi-
sjonarzy (nie ma tu dróg). Po prostu

ewangelizacja – możliwa jest tylko z
Państwa pomocą! l

Ziarno Ewangelii
–– 40 złotych

Paczki przetrwania
–– 300 złotych

Bilet na lot pokoju 
–– 200 złotych

Dziś jestem z tatą na Mszy św. Kiedy
dorosnę sam będę w niej uczestniczył.

Wielu było łowcami głów. Od kilku lat
są chrześcijanami. 
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Narodziny Boga! Dziecko – czy
istnieje wspanialszy znak nadziei 
i radości? Konkretna rodzina
przyjęła Życie. Jest to Życie na
Wieczność, dla nas wszystkich,
dla każdego z nas. 

W ten sposób Bóg chciał nas zba-
wić. Temu delikatnemu dziecku
zawierzyli całym sercem Maryja i
Józef. Później Jezus będzie musiał
cierpieć i o tym wiedziała Maryja.
To tajemnica, ale cierpienie jest
„bezpieczną królewską drogą do
Nieba” Dziś już wiemy, że Bóg
płacze z cierpiącymi, że mają oni
w Jego sercu szczególne miejsce.
Ich świadectwo przynosi owoce
życia wiecznego, zbliża nas do
Boga. Jest owocne także dla nas,
niosących ulgę w cierpieniu.

Dlatego radujmy się! Możemy
zawołać za św. Pawłem: „Pan jest
blisko!” (Flp 4,5). Jest blisko,
kiedy cierpimy, daje pocieszenie i
radość, jeśli Go przyjmujemy, tak
jak w ramiona biorą Dzieciątko
Maryja i Józef.

Błogosławionych, radosnych
Świąt!

„Wróciliśmy do domu
napełnieni radością, łaską 
i Duchem Świętym”. Tak
zaczyna się list z wyrazami
wdzięczności grupy mło-
dych katolików z Aszcha-
badu (Turkmenistan), któ-
rzy dzięki Państwu mogli
wziąć udział w Światowych
Dniach Młodzieży w Syd-
ney. Dla tej małej wspólnoty z islamskiego kraju możliwość wspól-
nej modlitwy z Ojcem Świętym była nie tylko „wielkim szczę-
ściem”, lecz także umocnieniem na przyszłość. Przesyłają Pań-
stwu serdeczne podziękowania. Poczucie wspólnoty i bycia czę-
ścią Kościoła Powszechnego to coś, czego – dzięki Wam – nigdy
nie zapomną. Pozostanie z nimi w codzienności życia w Aszcha-
badzie.

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

Oryginalne pozdrowienia
Wasz Biuletyn jest dla mnie dużą rado-
ścią. Bardzo za niego dziękuję! Od lat
jestem związana z Wami i wkrótce za
pośrednictwem banku znów prześlę
Wam pozdrowienia.

Ofiarodawczyni ze Stuttgartu (Niemcy)

Wdzięczność poprzez modlitwę
Koncelebrując z Ojcem Świętym Mszę na
zakończenie Światowych Dni Młodzieży z
wdzięcznością zanosiłem Panu w modli-
twie Wasze Stowarzyszenie. W Australii
mieszka ponad 500 000 Libańczyków,
podczas gdy Liban sprawia wrażenie
kraju niemal wymarłego. Cierpimy z po-
wodu eksodusu ludności, ale radość Świa-
towych Dni Młodzieży, dodaje nam sił.

bp Samir Nassar, maronicki arcybiskup
Damaszku 

Umocniony przez Różaniec 
W zeszłym tygodniu nieoczekiwanie zna-
lazłem się w szpitalu. Poznałem tam
pewną starszą panią o imieniu Alma.
Rozmawialiśmy jakiś czas, a potem
odmówiliśmy razem Różaniec. Ponieważ

nie miała własnego różańca, dałem jej
jeden z Waszych. 
Była zachwycona! Umocniło ją to tak
bardzo, że po raz pierwszy od lat poczuła
pragnienie przyjęcia sakramentów. Teraz
jest już w domu i choć ciągle ma bóle,
wspiera ją moc Bożej Łaski. Wasza „akcja
różańcowa” przynosi wielkie owoce. 

Ofiarodawca z Anglii

Dobro z bólu
W zeszłym roku miałam wypadek.
Otrzymałam 1000 euro odszkodowania.
Zdrowia mi to nie zwróci, ale przynajm-
niej mam okazję zrobić dobry uczynek.
Załączam czek. 

Ofiarodawczyni z Francji 

Bank ojca Werenfrieda
Załączoną sumę dostałem od krewnego 
w ramach spłaty bezprocentowej pożycz-
ki. Ponieważ w tej chwili pieniądze te nie
są mi potrzebne, chętnie składam je 
w depozycie w banku ojca Werenfrieda,
w starym, wytartym kapeluszu, z prze-
znaczeniem na potrzeby Kościoła w Chi-
nach. Ofiarodawca z Cork (Irlandia)

Drodzy przyjaciele

Prosimy o przekazywanie Biuletynu po przeczytaniu przyja-
cio∏om, sàsiadom, proboszczowi parafii. Teksty w nim opub-
likowane mo˝na umieszczaç w gazetce oraz wystawce parafi-
alnej. Prosimy o przesy∏anie nam adresów osób zaintere-
sowanych naszà dzia∏alnoÊcià.

Pierre-Marie Morel,
sekretarz generalny


