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„Nasza wiara
musi byç tak gorliwa
i tak promieniowaç
na zewnàtrz –
jak miasto na górze
i Êwiat∏o
na Êwieczniku
– by inni doszli
do przekonania,
˝e znaleêliÊmy
prawd´ i ˝ycie”.
Pe∏en wdzi´cznoÊci poca∏unek za Bibli´ dla dzieci – porzucone przez rodziców
dzieci w brazylijskim Campo Limpo

Nazwijmy babci´ Razia – to popularne
imi´ wÊród chrzeÊcijan w Pakistanie. Jej
wnuczek, nazwijmy go Yusif, ju˝ jako
dziecko wykazywa∏ zdolnoÊci plastyczne.
Razia uczy∏a Yusifa tego, co wed∏ug niej
jest najwa˝niejsze: by ˝yç godnie i w zgodzie z sumieniem.
Nauczy∏a go modlitwy i czytania Biblii. W swojej wiosce,
daleko na skraju pustyni,
Yusif lubi∏ patrzeç w rozgwie˝d˝one niebo. Wcià˝ odzywa∏o
si´ w nim pragnienie: „KiedyÊ chcia∏bym
zostaç ksi´dzem”. Jako trzynastolatek
Yusif prze˝y∏ decydujàce dla swego wyboru wydarzenie – grupa rozwÊcieczonych
muzu∏maƒskich fundamentalistów wtargn´∏a do miejscowego koÊcio∏a, poÊwi´conego Matce Bo˝ej, spali∏a ksi´gi liturgiczne, ksià˝ki do katechezy i ca∏e wyposa˝enie. Pobili te˝ ch∏opców ze znajdujàcej si´ obok koÊcio∏a szko∏y katolickiej.
Yusif zobaczy∏ dopalajàce si´ resztki mebli, us∏ysza∏ p∏acz dzieci i powiedzia∏
do siebie: „Tutaj cierpi Bóg. Musz´ wyjÊç

o. Werenfried

Mu naprzeciw i podarowaç Mu swe ˝ycie.
Nie mog´ d∏u˝ej Mu si´ opieraç”. DziÊ
Yusif ma 22 lata. Jest pogodnym i pobo˝nym klerykiem. Obrazy, które teraz maluje, przywodzà na myÊl Picassa.
Dyskryminacja i przeÊladowania rodzà
w chrzeÊcijanach g∏´bi´ wiary, o którà bardzo trudno tam, gdzie praktyki religijne sà

wzrok wobec pogardliwych uÊmieszków
tych „politycznie poprawnych”.
W dzieƒ Zielonych Âwiàtek na KoÊció∏ zst´puje z mocà Duch Âwi´ty. Burzy
wszelkà rutyn´. O˝ywia nas. Daje nam
radoÊç prze˝ywania wiary. A ogromnej
radoÊci „nie mo˝na zatrzymywaç dla siebie… Konieczne jest jej przekazywanie… Kto odkry∏ Chrystusa,
musi prowadziç do Niego in„Duch Â wi´ty daje nam
nych” (Benedykt XVI w KoloradoÊç prze˝ywania wiary nii 21. 08. 2005). Ka˝da pomoc
z Paƒstwa strony umo˝liwia
i burzy wszelkà rutyn´”. wydrukowanie jeszcze jednej
Biblii dla dzieci. Inna Razia
tylko obyczajem. W ojczyênie Yusifa kato- b´dzie uczy∏a swego wnuczka czytaç i kolicy sà zagro˝eni, wsz´dzie czyha na nich chaç S∏owo Bo˝e. A inni Yusifowie
niebezpieczeƒstwo. Nale˝à do najbied- na pi´ciu kontynentach b´dà przygotoniejszych spoÊród biednych – dotyczy to wywaç si´ do kap∏aƒstwa. Módlmy si´
zw∏aszcza kobiet. Pewien m´˝czyzna po- za Razi´ i Yusifa! Reprezentujà oni wiewiedzia∏ nam: „OczywiÊcie boj´ si´, ale lu innych. B∏ogos∏awi´ Paƒstwu i Paƒstwa
gdy patrz´ na Krzy˝ naszego Pana, czuj´, rodzinom.
˝e musz´ pozostaç Mu wierny, nawet gdyby mia∏o mnie to kosztowaç ˝ycie”. Gdy
s∏ysz´ takie s∏owa, wzbiera we mnie t´sknota. U nas wiara jest cz´sto tak znu˝ona,
˝e nie ma doÊç si∏y, by opieraç si´ duchoo. Joaquín Alliende
wi czasu i z zawstydzeniem spuszcza
Kierownik duchowy
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Pomoc dla seminarzystów – „Z mi∏oÊci do Ciebie…”
SeminarzyÊci w Chartumie (Sudan):
zarówno przy pracy…

…jak i w czasie wolnym
umacnia ich wspólnota.

Laudate omnes gentes
– klerycy w Nigerii…

…ofiarujà Panu swe ˝ycie
– Êwi´cenia kap∏aƒskie
w Ocaña (Kolumbia).
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„Prawda w r´ku”

„Przywo∏a∏ dziecko, postawi∏ je przed
nimi…” (Mt 18, 2). Oto uczniowie,
a poÊród nich dziecko. Dziecko to
przysz∏oÊç Êwiata, tak˝e KoÊcio∏a.
Równie˝ ojciec Werenfried stawia∏ dzieci
niejako w centrum katechezy, oddajàc
do r´ki milionom z nich na ca∏ym Êwiecie
specjalnie przygotowanà dla nich Bibli´.
Dzi´ki Paƒstwu kontynuujemy to dzie∏o.
Od 1979 roku 43 miliony egzemplarzy
w 148 j´zykach, dzi´ki którym serca dzieci otwierajà si´ na S∏owo. A kto (jeszcze)
nie umie czytaç, ten pilnie s∏ucha, przygotowujàc ze swà rodzinà i katechetà obrazy
z ˝ycia Jezusa – tak jak w Pakistanie, gdzie
z resztek tkanin tworzone sà sceny, które
b´dà potem oglàdaç w Biblii dla dzieci.
Póêniej przeczytajà s∏owa Jezusa –
cz´sto Biblia ta jest jedynà ksià˝kà, z jakà
majà do czynienia – by nast´pnie z Ma∏ego Katechizmu dowiedzieç si´, jaka p∏ynie z nich nauka. Tak˝e i ta zaaprobowana przez Watykan ksià˝ka osiàgn´∏a ju˝
nak∏ad liczony w milionach egzemplarzy

Âwi´temu Tomaszowi z Akwinu zawdzi´czamy nie tylko g∏´bokie myÊli o Trójcy Âwi´tej, mi∏oÊci i cnotach kardynalnych. Doktor KoÊcio∏a
z XIII w. by∏ równie˝ autorem wspania∏ych hymnów o Eucharystii.
Ten Êwi´ty dominikanin ujà∏ je w modlitw´. Âpiewamy je w czasie Bo˝ego Cia∏a.
Eucharystii dotyczy∏y tak˝e jego ostatnie
s∏owa. Na kolanach modli∏ si´ na g∏os:
„Z mi∏oÊci do Ciebie studiowa∏em, czu-

Pomoc KoÊcio∏owi w Potrzebie wspiera – dzi´ki Paƒstwa
pomocy – co siódmego seminarzyst´ na Êwiecie:
Kontynent

2002

Europa Wsch.

9.752 10.899 10.054 8.967

Afryka

1.134 2.002 2.184 1.248

Azja

1.039

Ameryka ¸ac.

3.670 5.020 4.747 4.726

RAZEM

2

2003

2004

894 1.483

wa∏em i trudzi∏em si´, g∏osi∏em Ciebie
w kazaniach i nauczaniu… Nigdy nie powiedzia∏em niczego przeciw Tobie, je˝eli
jednak nieÊwiadomie mi si´ to zdarzy∏o,
niech Matka KoÊció∏ to poprawi”. Có˝
za wspania∏y program dla ka˝dego seminarium duchownego!
Imi´ Êwi´tego nosi du˝e seminarium
w Makurdi (Nigeria). 450 (!) kleryków kroczy tam Êladami wielkiego Doktora KoÊcio∏a. Tak jak on ˝yjà w ca∏kowitym ubóstwie.
Brakuje im chleba. Majà ma∏o ksià˝ek. Nie
ka˝dy ma w∏asne ∏ó˝ko. Potrzebna jest im
pilnie piekarnia i pomoc egzystencjalna.
50 spoÊród nich nocuje poza seminarium. Planujemy sfinansowanie budowy

2005

761

15.595 18.815 18.468 15.702

Tak˝e klerycy na Ukrainie sà fanami pi∏ki
no˝nej

piekarni i Êwiadczenie pomocy materialnej. ObiecaliÊmy na te cele 25.000 euro.
Czynimy to z mi∏oÊci do Eucharystii, bo
dzi´ki seminarzystom na ziemi´ zst´powaç b´dzie Bóg. To dla Niego studiujà,
czuwajà, pracujà i Êpiewajà. Bez obecnoÊci Chrystusa, bez Jego zmartwychwstania, jak mówi Êw. Pawe∏ (por. 1 Kor 15,
13-14), nasza wiara by∏aby szaleƒstwem,
a Êwiat „bezsensem, królestwem z∏a,
k∏amstwa, Êmierci” – dodaje rosyjski poeta So∏owjow. Klerycy czekajà na naszà
pomoc tak˝e w Rosji, Mo∏dawii, na Bia∏orusi i Ukrainie. Czasem 1300 lub 1400
euro, czasem 7000 euro wystarcza na zapewnienie im odpowiedniego wykszta∏cenia, dzi´ki czemu b´dà mogli g∏osiç
S∏owo Bo˝e i nauczaç w duchu KoÊcio∏a
katolickiego. Dla Polski pomoc ta wynosi 230.000 euro – po 50 euro na jednego
seminarzyst´. Z naszego kraju wywodzi
si´ wielu ksi´˝y, pracujàcych w KoÊciele
Powszechnym, równie˝ w Europie Zachodniej. To owoc Paƒstwa ofiar i modlitwy – „z mi∏oÊci do Ciebie”. Niech ta hojnoÊç serc nie gaÊnie.
•

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

A S∏owo sta∏o si´ obrazem: w Hajdarabadzie (Pakistan) ojciec Anjou Soares i jego
katecheta dumnie prezentujà dzie∏o rodzin

Dwa znaki przysz∏oÊci – dzieci i Biblia:
szcz´Êliwe dzieci z klasy szkolnej w Zambii. Czy nie powinniÊmy tak uszcz´Êliwiç równie˝ innych dzieci?

(ok. 4 mln w 20 j´zykach), pokazujàc, jak
bardzo ludzie spragnieni sà Prawdy. Z ponad 60 krajów docierajà do nas naglàce
proÊby oraz listy pe∏ne wdzi´cznoÊci. Misjonarz z Paragwaju pisze: „W konfrontacji z licznymi sektami rodzice i katecheci
majà dzi´ki Ma∏emu Katechizmowi
Prawd´ w r´ku”. Nie ma niczego prawdziwszego ni˝ autentyczne S∏owo Bo˝e.
Od naszej hojnoÊci zale˝y to, jak szybko
i jak daleko b´dzie ono g∏oszone – po-

przez teksty, obrazki, a czasem te˝ w postaci komiksu.
•
Seria komiksów
„M´˝czyêni
i kobiety Biblii”
daje
chrzeÊcijaƒskiej
mniejszoÊci
w Pakistanie
poczucie
wspólnoty

Camilo, Miguel i Dzieciàtko Jezus

BliskoÊç Dzieci´cia przemienia serca – ludzie na Kubie, zarówno starzy, jak i m∏odzi, przyjmujà Jezusa

Wkrótce ka˝dy o nich us∏yszy. Nazywa si´ ich „Dzieçmi KoÊcio∏a”. Majà
od oÊmiu do dwunastu lat, zanoszà
do domów Jezusa – ma∏à figurk´ betlejemskiego Dzieciàtka.
Tylko nieliczni ich odprawiajà. Zwykle
pukajà i otwiera si´ im, choç przecie˝ wielu Kubaƒczyków od dziesi´cioleci nie s∏ysza∏o ani nie chcia∏o s∏yszeç wyswobadzajàcej Ewangelii tego Dzieci´cia. Równie˝
Camilo trafi∏ na takà rodzin´. Matka

otworzy∏a ch∏opcu, wys∏ucha∏a, co mówi∏
o Dzieciàtku w ˝∏óbku i zaprowadzi∏a go
do swego w∏asnego synka, Miguela, chorego na raka szeÊciolatka.
Camilo przyniós∏ Miguelowi S∏owo o ˝yciu. Dwa dni
póêniej zobaczy∏ go z matkà w koÊciele. Po kilku
dniach Miguel umar∏, mocno trzymajàc w r´ku Dzieciàtko Jezus. Camilo jest pewien: „Miguel jest teraz jednym z nas, Dzieci KoÊcio∏a”. Kuba, wyspa

komunizmu, prze˝ywa dzi´ki temu Jezuskowi wiele cudów nawrócenia. 350.000 figur znalaz∏o ju˝ miejsce w domach –
a przede wszystkim w sercach.
Kuba jest spragniona Ewangelii
o zbawieniu. Tamtejszy KoÊció∏
prosi nas, by do Êwiàt Bo˝ego
Narodzenia pomóc w dostarczeniu kolejnych 300.000 figur
Dzieciàtka do domów – wraz z Camilo
i innymi. B´dziemy nieÊç Dobrà Nowin´,
kto przy∏àczy si´ do nas?
•

lub podobnych projektów oraz umo˝liwià prac´ duszpasterskà Pomocy KoÊcio∏owi w Potrzebie.
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Rok póêniej
„Wojna zniszczy∏a wszystkie domy w Mayen Abun” – napisa∏ Roberto z diecezji El
Obeid w Sudanie. Trafi∏a tam Paƒstwa pomoc (zob. Biuletyn nr 2/2005). Dzi´ki niej
ludzie mogli wypalaç ceg∏y i budowaç domy, przede wszystkim jeden – dom dla sierot. „Teraz przybywajà uciekinierzy z Darfuru, wÊród nich wiele dzieci”. Inne zosta∏y
wykupione z niewoli przez biskupa Gassisa (zdj´cie po prawej) i szukajà swych rodziców. W oÊrodku misyjnym b´dzie si´ mieÊci∏a tak˝e szko∏a dla dzieci i centrum kszta∏cenia katechetów. Tutejsza diecezja jest olbrzymia, powierzchnià
dorównuje Francji. „JesteÊmy bardzo
szcz´Êliwi i g∏´boko wdzi´czni – pisze dalej Roberto. – To wszystko jest dzie∏em
Paƒstwa dobroczyƒców. Modlimy si´
za Was wraz z dzieçmi”.

Potrzeby, mi∏oÊç i wdzi´cznoÊç – Wasze listy
Kaplica umocni∏a naszà nadziej´
Dzi´ki kaplicy, wzniesionej w naszej dzielnicy przez Pomoc KoÊcio∏owi w Potrzebie, mogliÊmy przygarnàç m∏odych ludzi z ulicy. Inaczej nie mieliby gdzie przebywaç. Mo˝emy teraz tak˝e zapewniç dzieciom porzàdnà katechez´. To wszystko nape∏nia nas nadziejà.
Czytelniczka z Santiago de Chile

Pi´kna niespodzianka
W jednym z ostatnich numerów Biuletynu
przeczyta∏em artyku∏ o misjonarzach na Somosir – co za niespodzianka! W roku 1937
mój wuj, kapucyn, zamieszka∏ mi´dzy Batakami. Praca misyjna w tamtym miejscu sta∏a
si´ dla niego osobistà drogà krzy˝owà. W czasach, gdy nie s∏yszy si´ nic o muzu∏maƒskiej
Indonezji i trudnej sytuacji tamtejszych chrzeÊcijan, ogromnà radoÊç sprawia wiadomoÊç,
˝e dzie∏o mojego wuja i jego wspó∏braci nie
pad∏o na „miejsce skaliste”. Chcia∏bym przeznaczyç tegorocznà ofiar´ wielkopostnà

na potrzeby tej w∏aÊnie misji. Wystarczy ona
na utrzymanie jednej rodziny Bataków.
Czytelnik z Vlaardingen (Holandia)

Na potrzeby KoÊcio∏a w Tanzanii
Mój syn zda∏ szcz´Êliwie egzamin i przekazuje
Paƒstwu 1000 euro na wsparcie dla KoÊcio∏a
w Tanzanii. Bogu niech b´dà dzi´ki za wszystkie ∏aski, jakich udzieli∏ mojemu synowi.
Matka z Chassieu (Francja)

Wezwani, by pomóc
Za ka˝dym razem, gdy czytamy Paƒstwa
Biuletyn, czujemy si´ wezwani, by wesprzeç
Paƒstwa choçby w skromnym zakresie naszà ofiarà. Potrzeby sà olbrzymie, ale praca,
którà wykonujecie, mobilizuje nas wcià˝
do tego, by spojrzeç w nasze serca i odpowiedzieç. Chcia∏abym zatem wraz z ca∏à rodzinà przekazaç Paƒstwu 2000 $. Niech
Bóg b∏ogos∏awi Was i Waszà prac´!
Ofiarodawczyni z Australii

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 publikowane 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
prezydent

Kolumna

Boski
pomys∏
Chyba ka˝dy z nas doÊwiadczy∏ ju˝, jak
pi´knie jest spo˝ywaç posi∏ek z kimÊ,
kogo kochamy. Nie trzeba du˝o – pizza,
talerz spaghetti lub te˝ po prostu troch´
chleba. Buduje to wspólnot´ – i w czasie radosnej uczty to, co spo˝ywamy,
smakuje jakoÊ inaczej, lepiej. Tak by∏o
i podczas Ostatniej Wieczerzy. Tak˝e
dzi´ki temu posi∏kowi powsta∏a wspólnota – i równie˝ tutaj to, co uczestnicy
spo˝ywali, dostàpi∏o przemiany. Ale
przemiany o wiele g∏´bszej. Jezus powiedzia∏ wówczas o stojàcych przed nim
chlebie i winie: „To jest Cia∏o moje, to
jest Krew moja, które zostanà za was
wydane. To czyƒcie na mojà pamiàtk´!”
(por. ¸k 22, 19-20).
W sakramencie Komunii Jezus wnika w moje „ja”, wnika w Twoje „Ty”,
wnika w ka˝dego z nas. Stajemy si´
w bardzo konkretny sposób mistycznym
Cia∏em Jezusa, stajemy si´ KoÊcio∏em.
To nasze powo∏anie – „prze˝yç jeszcze
raz” ˝ycie Chrystusa, jak to wyrazi∏ ojciec Werenfried.
Jezus da∏ ludziom wszystkich czasów
szans´, utorowa∏ im drog´, by mogli
wejÊç z Nim w g∏´bokà osobowà komuni´ – czyni to równie˝ dzisiaj. Czy to nie
genialny pomys∏, oferta, z której powinniÊmy z wdzi´cznoÊcià korzystaç jak
najcz´Êciej?
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