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Życie w znaku krzyża – liturgia Wielkiego Piątku w Chartumie
(Sudan).

Drodzy Przyjaciele,
Okres Wielkiego Postu nawiązuje do
czterdziestu dni spędzonych przez Jezusa na pustyni i przywołuje pamięć
o walce, którą Pan stoczył tam z kusicielem. Na pustyni Jezus żywił się
Słowem Bożym, które uzdolniło Go
do pokonania pokus szatana i wybrania woli Ojca – dokonania zbawienia
ludzi przez mękę i śmierć
na krzyżu.
W tym czasie i my pragniemy odnajdywać w Słowie Bożym siłę i radość,
uzdalniającą nas do pójścia śladami Pana. Tylko
ten, kto zrozumiał misterium przyjętego z miłości cierpienia,
jest w stanie dostrzec niewyczerpane
źródło chrześcijańskiej siły i radości.
Krzyż obdarza nas siłą do codziennego kształtowania w duchu miłości naszego życia w rodzinie i w pracy oraz
w relacjach z najbliższymi, a zarazem
dawania poprzez dobre uczynki świadectwa o naszej wierze w Chrystusa.
Wobec owej niezgłębionej tajemnicy krzyża stajemy przede wszystkim
w misterium Eucharystii. Możemy
wówczas, przyjmując Ciało Chrystusa, żywić się niejako ofiarą krzyża.
Dzięki obecności Jezusa w Eucharystii
lepiej sobie również uświadamiamy,

„Krzyż nie jest przekleństwem,
lecz błogosławieństwem.
Jest on jednym z fundamentów
chrześcijaństwa.
Każdy z nas ma niejako na nowo
przeżywać to, czego doświadczył
w swoim ziemskim życiu Chrystus.
Z tego właśnie powodu naszym zadaniem
jest nie tylko głoszenie
Jego Dobrej Nowiny
i urzeczywistnianie Jego miłości do ludzi,
lecz przede wszystkim udział
w Jego ofierze krzyża, którą Pan
składać będzie aż do końca czasów”.
O. Werenfried van Straaten (1913–2003)

że jesteśmy biednymi grzesznikami
i dostrzegamy naszą słabość i kruchość. Owa świadomość grzeszności
nie wywołuje w nas jednak zniechęcenia i rezygnacji. Wręcz przeciwnie,
cierpienie i poświęcenie Jezusa, który
przyjął dla nas nawet śmierć na krzyżu, budzą w nas nową ufność w miłosierną miłość Boga, którą – niczym
magnesem – przyciąga nas On w swe

talna. Tylko ona może w radykalny
sposób przemienić nasze zniechęcenie, smutek i żal w żywą radość, która cechuje życie łaski. Przyjmujmy
z wdzięcznością małe codzienne krzyże, dzięki którym zyskujemy udział
w miłości, którą ogarnia świat Ukrzyżowany. Belgijski benedyktyn Paweł
von Moll powiedział: „Gdybyśmy
wiedzieli, jak wielką łaską obdarza
nas Bóg, powierzając nam
„Cierpienie i poświęcenie Jezu- krzyż, niemożność dźwisa, który przyjął dla nas nawet gania go uznawalibyśmy
śmierć na krzyżu, budzą w nas za męczeństwo”.
ufność w miłosierną miłość Zwracając się ku krzyżowi,
nie zapominajmy o otoBoga”.
czeniu szczególną miłością
tej części Kościoła, której
przebaczające ramiona. W okresie ciało pokrywają krwawiące rany ZbaWielkiego Postu ze wzruszeniem wiciela. Ofiarujmy prześladowanych,
i wdzięcznością rozważamy dobroć cierpiących, ale także tych, którzy nie
i nieskończoną czułość naszego Boga, poznali jeszcze Bożej miłości, sercu
który w ukrzyżowanym Panu przy- Matki Bolesnej, którą Jezus na krzywołuje do siebie grzesznika i odnawia żu uczynił Matką wszystkich wierzągo poprzez żal i pokutę.
cych.
Przeżyjmy ten czas świadomie w znaku krzyża. Z niego płynie dla nas bło- Błogosławi Was
gosławieństwo i zbawienie. Krzyża
kard. Mauro Piacenza
lęka się szatan, ponieważ znak naszego odkupienia wskazuje ludziom drogę skruchy i nawrócenia. Przeżyjmy
ten czas nawrócenia – powrotu do
prezydent
Boga – tak, aby jego zwieńczeniem
Pomocy Kościołowi w Potrzebie
stała się szczera spowiedź sakramen1
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Fundament dla Ducha

„Stwarzasz je, gdy ślesz swego
Ducha, i odnawiasz oblicze ziemi”
– mówi Psalm 104. Duch ożywia
słowa, a słowa składają się z liter.

Są to te same litery, które poruszyły serca wielu późniejszych świętych i umożliwiły Bogu odnawianie za ich pośrednictwem oblicza ziemi. Najbardziej znanym
przykładem oddziaływania Słowa jest
historia świętego Augustyna. Dzięki
lekturze Słowa nawrócili się niezliczeni
ludzie. Materialny fundament działania
Ducha tworzy Biblia – Księga Ksiąg.
W zeszłym roku PKWP wspierała finansowo wydane przez inne instytucje

Dobra Nowina w ilustracjach – w Egipcie Biblię poznają już najmłodsi.

2 032 356 egzemplarzy Pisma Świętego
i innych publikacji. Dodać do tego należy setki tysięcy naszej Biblii dla dzieci,
która wydana została już w 177 językach
w łącznym nakładzie 51,2 milionów egzemplarzy, Książeczki o Różańcu dla dzieci
(1 mln egzemplarzy) i dla dorosłych (2,7
mln egzemplarzy), Drogi krzyżowej oraz
wielu innych pozycji.
Odnawianie oblicza ziemi – taki jest
właśnie cel głoszenia Dobrej Nowiny
za pomocą słów i obrazów. Duch musi
się posługiwać również środkami nowoczesnej techniki. Na Ukrainie działa
On poprzez EWTN („Sieć Telewizyjną
Wiecznego Słowa”). Wsparliśmy wprowadzenie tej największej na świecie
katolickiej stacji telewizyjnej do sieci
kablowych. Niebawem rozpocznie on

Tutaj jesteśmy w domu – wywiad w Sat7,
chrześcijańskiej telewizji dla Bliskiego
Wschodu.

Duch Chrystusa wieje, kędy chce – Zesłanie Ducha Świętego w Mendi (Papua-Nowa
Gwinea).

nadawanie za pośrednictwem satelity,
aby Słowo mogło docierać również do
regionów wiejskich (96 000 zł). W kraju, któremu grozi powrót do dyktatury,
katolickie stacje radiowe i telewizyjne są
prawdziwymi oknami wolności.
•

Biblia dla Afryki
Chrześcijan
najszybciej
przybywa w Afryce. To tam jest najwięcej
zgromadzeń zakonnych, najwięcej
kleryków, najwięcej nowych księży
i najwięcej chrztów. A wszystko to
pomimo ekspansji agresywnego niekiedy islamu.

Tym ważniejsze jest, aby Dobrą Nowinę
szerzono tam w sposób pełny, niezafałszowany i zrozumiały. Temu właśnie celowi
służy Biblia Afrykańska. Jest to wydanie
Pisma Świętego z komentarzami i informacjami dotyczącymi tła kulturowo-historycznego w postaci przypisów i ilustracji.
Dołożono wszelkich starań, aby zawarte
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w niej treści były całkowicie zgodne z nauką wiary. Biblia ma umożliwiać jednak
zarazem inkulturację wiary. Słowo Boże
nie ma wypierać różnych kultur i tradycji,
lecz napełniać je ewangeliczną miłością
i w ten sposób zapadać w serce każdego
człowieka. Nowa Biblia ukazała się już
w języku angielskim i portugalskim. Nie
ma jeszcze wersji francuskiej. Pracują nad
nią – we współpracy ze Stolicą Apostolską
– uczeni z Afryki Zachodniej, z regionu
Wielkich Jezior i środkowej części kontynentu. Dystrybucją Biblii we francuskojęzycznych krajach Afryki zajmą się siostry
paulistki. Na razie brakuje środków na sfinansowanie druku. Nie może to przeszko-

Aby Słowo zostało właściwie zrozumiane,
potrzebne są Jego objaśnienia w postaci
przypisów i ilustracji.

dzić realizacji projektu, który umożliwi
zakorzenienie się Dobrej Nowiny w sercach milionów Afrykanów. Obiecaliśmy
na ten cel 120 000 zł.
•

Przedstawione projekty stanowią przykłady naszej pracy. Państwa datki wspomogą realizację tych
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Budowa murów wiary

Zabijani gołymi rękami, nożami
i z karabinów w Kolumbii, Meksyku, Brazylii, Wenezueli, Panamie
i na Haiti, w Tanzanii, na Madagaskarze i w Nigerii, w Indiach, Syrii
i na Filipinach – w 2013 roku oddało swe życie, służąc Chrystusowi, dziewiętnaścioro katolickich
księży i sióstr zakonnych. Oprócz
tego w atakach na kościoły zginęły setki wiernych. Chrześcijanie są
najbardziej prześladowaną mniejszością religijną na świecie. Liczbę prześladowanych, dyskryminowanych i wypędzonych z domów
wyznawców tej religii ocenia się
łącznie na sto milionów.

W małej parafii w Mpendae na Zanzibarze (Tanzania) zaczęło się 30 lat temu
od garstki wiernych. Choć miejscowość
położona jest w regionie zamieszkałym
przez radykalnych islamistów, z biegiem
czasu chrzest przyjmowało tutaj coraz
więcej osób, w związku z czym wierni
szybko przestali się mieścić w małej kaplicy. Zbudowali oni zatem kościół i planowali wzniesienie domu parafialnego oraz
domu dla sióstr. Tego było już za wiele
muzułmańskim radykałom. Grupa młodych ludzi, zwiedziona populistycznymi
hasłami („Chrześcijanie zabierają wam
miejsca pracy!”), napadła na kościół,
splądrowała go i podpaliła. Świątynię już
wyremontowano, ale niebezpieczeństwo
nie zostało zażegnane. Jak się tu spokojnie modlić i odprawiać msze? Parafianie
chcą otoczyć kościół, plebanię i konwent
wysokim na trzy metry murem o łącznej długości 210 metrów. Mury dzielą,
ale mogą także chronić. Na tę ochronę obiecaliśmy wiernym z Mpendae
120 000 zł.
Ochrony potrzebują również chrześcijańscy uchodźcy z Syrii. Nie mogą oni
wrócić do ojczyzny, przedostają się zatem do Jordanii, Libanu i Turcji. Często
są niemal zupełnie pozbawieni dobytku.
Bez pomocy z zewnątrz stracą nawet te
kilka drobiazgów, które udało im się ze
sobą zabrać. Niesiemy im konkretną
pomoc humanitarną, którą objętych
jest na przykład 50 uciekinierów z Syrii,
czekających na zakończenie walk w ka-

Podpalony kościół El-Amir
Tadros w Minii (Egipt) obrazuje codzienność życia prześladowanych chrześcijan.

tolickiej parafii w Mersinie (Turcja) –
potrzebujemy na ten cel 88 000 zł.
W przetrwaniu najbardziej pomaga jednak silna wiara. Z tego właśnie powodu
wspieramy również projekty, pogłębiające i umacniające świadomość wiary
prześladowanych chrześcijan. Tak jest
na przykład w Chartumie, gdzie kardynał Gabriel Zubeir Wako organizuje
kursy dla katechetów, którzy będą uczyć
religii uchodźców w Sudanie Północnym
(84 000 zł), a jego biskup pomocniczy
Daniel Adwok Kur opiekuje się szesnastoma klerykami, mającymi pełnić

Ofiary islamistów – pogrzeb chrześcijan zamordowanych w Sadad (Syria).

posługę zarówno na północy, jak i na
południu Sudanu (146 400 zł). Kościół
w Sudanie Północnym podlega szykanom ze strony islamskiego rządu. Bez
Państwa pomocy mury chrześcijaństwa
w tym kraju runą.
•

Chiny – dom Boży w sercach
Chrześcijaństwo w Chinach rozwija
się dynamicznie. Codziennie powstaje pięć nowych parafii, a liczba chrześcijan wzrosła od 1980 roku z pięciu
do co najmniej osiemdziesięciu milionów wiernych (w tym dwunastu
milionów katolików). O wolności religijnej nie może być
jednak mowy.

Kościół katolicki poddany jest
ciągłej inwigilacji. Gromadzenie
się na modlitwę jest w niektórych okolicach wciąż jeszcze bardzo ryzykowne. Z Chin dotarło
do nas to świadectwo: „Wiele
osób musi do dziś uczestniczyć
we Mszy Świętej odprawianej

lub podobnych projektów oraz umożliwić pracę duszpasterską Pomocy Kościołowi w Potrzebie.

w starym namiocie, a Najświętszy Sakrament adorować w zniszczonym budynku.
Ludzie ci nigdy nie widzieli witraży ze scenami z Biblii i dzieł gotyckiej architektury.
W święta kilka ławek, które mamy, rezerwuje się dla dzieci i staruszków. Większość
wiernych klęczy na ziemi, ale
i tak z każdym dniem ich przybywa. Stary budynek nie jest ich
już w stanie pomieścić, ale nic
nie może osłabić miłości tych
sióstr i braci do Boga oraz zgasić
ich nadziei. Dom Boży znajduje
się w ich sercach. Co czwartek
organizujemy całodobową adorację. Mimo wszystkich trudności z pomocą Pana podejmiemy
próbę zbudowania kościoła”. •
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Drodzy Przyjaciele,

Podczas spotkania z Ojcem Świętym w Watykanie nasz międzynarodowy asystent kościelny, ojciec Martin, w imieniu wszystkich ofiarodawców przekazał Papieżowi dokument ze złożonymi w wielu językach
życzeniami urodzinowymi dla Następcy Piotra. To prawdziwy skarbiec podziękowań, wyrazów miłości i przyrzeczeń wierności – zewnętrzny wyraz
globalnej kampanii modlitewnej, z której papież Franciszek bardzo się uradował.

Potrzeby, miłość i wdzięczność – Państwa listy
Zaradzić cierpieniom i problemom
Bardzo poruszył mnie październikowy
numer „Biuletynu“. Na każdym kontynencie – zarówno w krajach bogatych, jak
i biednych – ludzi przytłaczają cierpienia
i problemy. Dotyczą one choćby nienarodzonych, jak i ludzi w podeszłym wieku.
Na szczęście Państwo niesiecie im pomoc,
w związku z czym załączam czek na 200
$, pozostawiając Wam decyzję o przeznaczeniu tych środków. Życzę Wam, aby
Bóg błogosławił Waszą pracę.
Czytelniczka z Australii
Solidarność z Sumbawangi
Choć odrzuciliście moją prośbę o wsparcie, nie jestem rozczarowany. Odczuwam
wdzięczność za to, że pomagacie moim
najbardziej potrzebującym siostrom
i braciom. Doceniam Waszą wielką hojność wobec całego Kościoła i naszej diecezji. Mam nadzieję, że pomożecie nam
następnym razem, i zapewniam o modlitwie w intencji Waszego dzieła i ofiarodawców.
Ksiądz z Tanzanii

Wszyscy jesteście w naszych modlitwach
Dzielmy się miłością, wyciągając dłoń do
naszych braci, którzy doznają niewypowiedzianego cierpienia z powodu swojej
wiary – i nie tylko. Jak wielką lekcją jest
dla nas ich postawa! Jakże mali, a zarazem szczęśliwi jesteśmy my, że możemy
swobodnie głosić wiarę w naszego Zbawiciela! Panie, jakże porusza mnie cierpienie ludzi, zwłaszcza dzieci, z powodu
głodu, zimna i lęku! Bracia „najmniejsi”, wszyscy jesteście w naszych modlitwach.
Ofiarodawca z Portugalii
„Świat w potrzebie”
W mediach często o Was słyszę i nie
mogę wtedy nie pomyśleć o licznych
działaniach, które prowadzicie na całym
świecie. Być może powinniście zmienić
nazwę Waszego dzieła na „Świat w potrzebie“! W każdym razie wyraża ono
we wspaniały sposób Boże miłosierdzie
wobec tego świata.
Stary misjonarz z Moluków (Indonezja)

Pomoc Kołciołowi w Potrzebie
ul. Wiertnicza 142, 02-952 Warszawa
tel./fax: 22 / 845 17 09
e-mail: info@pkwp.org, www.pkwp.org
ING Bank Śląski 31 1050 1025 1000 0022 8674 7759
PKO BP S.A. 87 1020 1068 0000 1402 0096 8990
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Po otrzymaniu godności kardynała abp Seulu Andrew Yeom Soojung powiedział: „Ta powierzona
mi przez Boga misja zobowiązuje
mnie do modlitwy i starania się
ze wszystkich sił o ewangelizację Azji, zwłaszcza Chin i Korei
Północnej”. Jak dodał nowy purpurat, posługa głoszenia Ewangelii na jego kontynencie stanowi „ważne zadanie dla Kościoła
w Korei”. W wypełnianiu tego
zadania będzie pomagać PKWP
– i to na miejscu. Konferencja
biskupów Korei Płd. zgodziła się
na utworzenie w Seulu naszego
biura. Już wcześniej nieśliśmy
tam pomoc, teraz jednak będziemy mogli towarzyszyć tamtejszym
ofiarodawcom, zbierając datki na
dzieło ewangelizacji.
Nasza organizacja otworzy również biuro w Meksyku – trzecie po
Chile i Brazylii na „kontynencie
katolickim”. Zjawisko to odzwierciedla przesuwanie się punktu
ciężkości Kościoła powszechnego
w dzisiejszym świecie. Dzięki nowym placówkom będziemy bliżej
ludzi i ich potrzeb – a także bliżej
mieszkających w danym miejscu
ofiarodawców. Miłość Chrystusa
łączy nas ponad granicami kontynentów. Umożliwia to Państwa
hojność i wierność. W obliczu takiej postawy mogę powiedzieć tylko gracias („dziękuję”, po koreańsku muszę jeszcze poćwiczyć…).

Redakcja: Pomoc Kościołowi w Potrzebie
Wydawca odpowiedzialny: Kirche in Not/Ostpriesterhilfe,
Postfach 1209, D-61452 Königstein
– Wydrukowano w Polsce
– De licentia competentis auctoritatis ecclesiasticae
http://www.kirche-in-not.org
Prosimy o przekazywanie Biuletynu po przeczytaniu przyjaciołom, sąsiadom, proboszczowi parafii. Teksty w nim opublikowane
można umieszczać w gazetce oraz wystawce parafialnej. Prosimy o przesyłanie nam adresów osób zainteresowanych naszą
działalnością.

