
 

 

 

Czym jest nasze dzieło? 

Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie jest międzynarodową 
katolicką organizacją, której celem jest pomoc służąca pojednaniu i ewangelizacji. Została 
założona w 1947 roku przez ojca Werenfrieda van Straaten (1913-2003). Pomoc duchowa  
i materialna  udzielana jest chrześcijanom, przede wszystkim katolikom, którzy z powodu 
prześladowań, poniżenia, braku księży lub z innych powodów żyją w zagrożeniu utraty wiary 
lub napotykają na trudności w jej praktykowaniu. Po spotkaniu z ks. kard. Stefanem 
Wyszyńskim w Rzymie w 1957 roku, o. Werenfried zapoczątkował pomoc dla Kościoła w 
Polsce. W pierwszej kolejności otrzymały ją zakony kontemplacyjne i seminaria duchowne. 
Pomoc ta kontynuowana jest nieprzerwanie do dzisiaj. Ważnym jej elementem było także 
fundowanie stypendiów naukowych, umożliwiających przygotowanie kadry dla polskich 
seminariów duchownych oraz uczelni katolickich. 

Obecnie organizacja wspiera projekty o charakterze pastoralno-humanitarnym w ponad 
150 krajach. Angażujemy się głównie w kształceniu kleryków i księży jak również sióstr 
zakonnych oraz osób świeckich. Żadne powołanie nie może być zmarnowane z powodów 
finansowych. W samej tylko Nigerii jest 9000 seminarzystów, ich rodziny jednak są często zbyt 
ubogie, by umożliwić im drogę do kapłaństwa. W ostatnich latach nasza organizacja wsparła 
materialnie 18468 seminarzystów na całym świecie. Ważne miejsce w naszej pomocy zajmuje 
troska o budowę lub remonty kościołów i budynków katechetycznych. W duchu nowej 
ewangelizacji wspieramy druk Biblii. Jednym z naszych największych projektów jest Biblia 
dla dzieci przetłumaczona na 180 języków. Jej dotychczasowy nakład przekroczył 43 miliony 
egzemplarzy. Dla wielu dzieci na świecie jest to jedyna książka, jaką posiadają; często spełnia 
ona rolę elementarza. Obok tego sztandarowego projektu uruchomione zostały inne kampanie 
duszpasterskie i humanitarne - takie jak: pomoc materialna dla chrześcijan z Ziemi Świętej: 
„SOS dla Ziemi Świętej”, wspomaganie zakonów kontemplacyjnych: „Cicha i wierna 
obecność”, oraz wsparcie dla Syrii pogrążonej w niekończącej się wojnie: „Mleko dla Aleppo”. 
Współpracujemy również z polskim rządem w leczeniu ofiar wojny w Syrii.  Wielka fala 
uchodźców na Bliskim Wschodzie sprawia, że coraz więcej ludzi gromadzi się w obozach 
prowadzonych często przez instytucje kościelne. Jednym z takich jest obóz w irackim Erbilu. 
Nasza pomoc ma za zadanie zaopatrzyć obóz w najbardziej potrzebne rzeczy codziennego 
użytku. Jednym z ostatnich projektów pomocowych jest kampania „Wakacje od wojny złych 
wspomnień”, w ramach której organizujemy dla syryjskich dzieci i młodzieży trzy obozy 
wakacyjne: dwa w Aleppo oraz trzeci w Homs. Papieskie Stowarzyszenie „Pomoc Kościołowi 
w Potrzebie” wraz z Konferencją Episkopatu Polski organizuje co roku w drugą niedzielę 
listopada Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. W tym dniu w każdej parafii  
w Polsce odbywa się kwesta na rzecz pomocy dla konkretnego kraju, w którym chrześcijanie 



są uciskani i prześladowani. Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie podlega 
bezpośrednio Stolicy Apostolskiej, której składamy coroczny raport na temat naszej 
działalności. Wspiera nas 700000 dobroczyńców z 23 krajów na świecie. Polska jest 17 krajem, 
gdzie utworzony został sekretariat narodowy. Działamy tu na podstawie decyzji Konferencji 
Episkopatu Polski z dnia 18.03.2004 jako kościelna osoba prawna oraz decyzji ministra spraw 
wewnętrznych z dnia 09.12.2005 roku. Osiem razy w roku ukazuje się nasz Biuletyn, w którym 
informujemy o najbardziej pilnych prośbach i projektach skierowanych do nas. Nasza pomoc 
dla Kościoła prześladowanego zawiera trzy elementy: modlitwę, informację oraz pomoc 
materialną. 


