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„Pod Twoją obronę” – swe pierwsze kroki papież Franciszek
skierował do Matki Bożej

Drodzy przyjaciele,
W Roku Wiary obchodzimy 50. rocznicę
zwołania Soboru Watykańskiego II. Najważniejszy soborowy dokument, konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen
Gentium“, kończy się rozdziałem o Matce
Bożej. Tekst ten to nie „dodatek maryjny“, lecz przypomnienie faktu, że Maryja
jest dla Kościoła najdoskonalszym wzorem przyjęcia Bożego powołania. To Ona uosabia czystą
wiarę, bezinteresowną miłość
oraz jedność z Chrystusem.
Maryja oświeca Kościół blaskiem swych cnót i wspomaga
go jako najskuteczniejsza orędowniczka u Boga. Ona jest matką każdego człowieka, niezależnie od tego, czy
on o tym wie, czy nie.
Te „maryjne prawdy wiary“ znajdują swój
wyraz w niezliczonych sanktuariach na
całym świecie oraz w wielu dziełach sztuki. W żadnym razie nie jest jednak tak, że
Matka Boża jest obecna na ziemi wyłącznie w obrazach i figurkach. Bowiem
przede wszystkim żyje Ona pośród nas.
Jest sercem Kościoła, Matką, która czyni z
jego wspólnoty rodzinę, w której można
znaleźć pocieszenie i poczucie bezpieczeń-
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Wszechmocnemu wstawiennictwu
Maryi, Matki Kościoła
zawierzam moją i waszą posługę.
Niech pod Jej macierzyńskim
spojrzeniem, każdy z was
wędruje z radością, posłuszny
głosowi Jej Boskiego Syna,
umacniając jedność,
zgodnie trwając na modlitwie
i dając świadectwo
autentycznej wiary
w nieustanną obecność Pana.
Papież Franciszek podczas audiencji dla kardynałów
w dniu 15.03.2013

które niegdyś w Guadalupe powiedziała
do św. Juana Diega: „Nic nie powinno cię
przestraszać i smucić. Niech twoje serce
będzie spokojne. Czyż nie ma tutaj Mnie,
która jestem twoją Matką? Czy nie jesteś
pod moją opieką? Czegóż jeszcze więcej
pragniesz?“. Weźmy, jak Jan Apostoł,
Maryję do siebie, do naszych domów.
Gromadźmy się wokół Niej na modlitwie
różańcowej, a Ona uczyni z naszych
rodzin małe Kościoły domoczystą we, w których mieszka Bóg,
a wiara jest żywa.

stwa oraz poczuć się jak w domu. W swej
książce „Wstańcie, chodźmy!“ błogosławiony papież Jan Paweł II pisze poruszające słowa o obrazie Czarnej Madonny
z Częstochowy. Kiedy cudowny wizerunek miał peregrynować po całej Polsce,
komuniści chcieli udaremnić jego „wizytę“ i nakazali milicji „aresztować“ go.
W dalszą pielgrzymkę po parafiach udały
się więc puste ramy, co okazało się jeszcze

„Maryja uosabia
wiarę, bezinteresowną
miłość oraz jedność
z Chrystusem”.

bardziej wymowne! Pozbawione obrazu
ramy stały się niemym znakiem obecności
Matki Bożej i cały naród jeszcze żarliwiej
się do Niej modlił. Peregrynacja Maryi
zaowocowała wtedy w Polsce ogromnym
wzmocnieniem wiary, a ostatecznie to
wiara poprowadziła Polaków ku zwycięstwu nad komunistycznym reżimem.
Tak jak niegdyś w Nazarecie Bóg poprzez
Maryję zmienił bieg historii świata, tak też
i dziś przez Jej ręce kieruje biegiem dziejów. Matka Boża dodaje nam odwagi i do
każdego z nas kieruje umacniające słowa,

Dziękuję Wam, drodzy Przyjaciele, że pomagacie nam
w głoszeniu wszystkim ludziom, że Maryja jest ich Matką, Wspomożycielką we wszelkich potrzebach
i opiekunką rodzin. Zawierzamy majowej
Pani także naszego nowego papieża Franciszka. Niech Ona go chroni!
Błogosławię Wam i Waszym Rodzinom!
Wasz

o. Martin M. Barta
asystent kościelny
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Odkryć powołanie do miłości

wadzenie biura, materiały szkoleniowe).
Chcemy go wesprzeć kwotą 52 000 zł.

Nikt nie pisał o rodzinie tyle co bł. Jan Paweł II.

Peru – odnowienie przysięgi małżeńskiej,
tym razem z większą świadomością.

W mediach encyklika Pawła VI „Humanae vitae” bywa przedstawiana jako
„encyklika przeciwko antykoncepcji”. Tymczasem jest ona czymś znacznie więcej niż głosem sprzeciwu wobec sztucznej regulacji poczęć.
W dokumencie tym zapisano profetyczne słowa o małżeństwie jako „najgłębszej i najpełniejszej formie przyjaźni”.

Późniejszy papież Jan Paweł II miał
duży udział w tworzeniu tekstu
„Humanae Vitae“. To on w wielu dokumentach rozwinął później kluczowe
pojęcie „odpowiedzialnego rodzicielstwa“ i wielokrotnie prosił biskupów,
księży, siostry zakonne oraz katechetów
na całym świecie, by pomagali wiernym
tą odpowiedzialnością żyć. Elementem
takiej postawy jest otwartość na życie,
które daje Bóg, i podejmowanie decyzji
o liczbie posiadanych dzieci w zgodzie

W Ruandzie do Matki Bożej udają się wszyscy – pielgrzymka do Kibeho.
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z naturą oraz z uwzględnieniem warunków życiowych.
W Timorze Wschodnim zaniepokojeni
są nawet księża. Tutaj dzieci mają dzieci, a młodzi małżonkowie wiedzą zbyt
mało o psychice mężczyzny i kobiety,
ludzkim ciele, fazach kobiecego cyklu
i objawach płodności. Tego wszystkiego
uczą się oni na kursach o naturze człowieka i godności osoby ludzkiej jako
stworzonej na obraz Boga. Jan Paweł II
stworzył na tej podstawie nawet teologię ciała. Życie i przeżywanie miłości
w atmosferze wzajemnego szacunku
daje ludziom poczucie wartości. Szczególnie dotyczy to kobiet. W trzech diecezjach młodego państwa, którego ludność w ponad 95% stanowią katolicy,
kursy cieszą się dużym zainteresowaniem. Szkoli się nauczycieli, adaptuje
programy, tworzy grupy. Ubogi
Kościół nie jest jednak w stanie sam
ponosić wszystkich kosztów (ksero, pro-

W Afryce Środkowej konieczne jest wyjaśnienie i uporządkowanie sfery seksualnej.

Na Madagaskarze czy w innych biednych krajach sytuacja wygląda podobnie: dziewczęta w wieku 14–17 lat
wydawane są za mąż bez żadnego przygotowania intelektualnego i emocjonalnego. Także tutaj Kościół walczy o dojrzałe człowieczeństwo i miłość za pomocą programów nauczania naturalnego planowania rodziny i wartości rodzinnych, wdrażanych w szkołach
i w ramach specjalnych kursów.
Na Ukrainie mamy do czynienia
z innym problemem: tam młode małżeństwa muszą się nauczyć, że aborcja
nie jest metodą regulowania poczęć,
lecz formą zabijania dzieci. Po dziesięcioleciach niszczenia człowieka wraz
z jego zdolnością do kochania świadomość tego faktu musi być dopiero obudzona. Trzeba pomóc ludziom odkryć
godność życia i osoby, a także ogromne
znaczenie rodziny zarówno dla jednostki, jak i dla społeczeństwa. Wszystkie te
zadania wymagają stworzenia struktury
poradnictwa rodzinnego. Brakuje jednak kompetentnych nauczycieli regulacji poczęć i natury człowieka. W każdej
diecezji szkoleni są pod tym kątem
świeccy, siostry zakonne i księża.
Wspieramy te szkolenia kwotą 24 000
zł, ponieważ na Ukrainie, jak i wszędzie
indziej, niezwykle aktualne wydają się
słowa bł. Jana Pawła II: „Rodzina jest
drogą Kościoła”. Jego następca, Benedykt XVI, dodał, że jest ona „powołaniem do miłości, która czyni człowieka
prawdziwym obrazem Boga”.
G

Benedykt XVI: „Rodzina jest kolebką wartości ogólnoludzkich i chrześcijańskich”.
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Bóg mówi do wszystkich

Słowo nawraca. Prawda wyzwala.
Historia zna tego wiele przykładów: św. Augustyn, Edyta Stein
i św. Hilary to tylko niektórzy
z nauczycieli Kościoła, nawróconych dzięki lekturze Ewangelii.

Pismo Święte nawraca także dziś.
Biblia dla najmłodszych „Bóg mówi do
swoich dzieci” wciąż umożliwia wielu
maluchom na całym świecie pierwszy,
przystępny i niezapomniany kontakt
z historią Jezusa. Niektórzy dzięki
naszej Biblii dla dzieci odkryli swoje
powołanie; tak było na przykład
z o. José da Silvą z Brazylii czy klerykiem Fabio Losadą z Kolumbii, który
był bardzo poruszony, widząc, w jak
wielu językach ukazała się już „jego”
książeczka. A jest to na dziś dzień 174
języków i prawie 51 milionów egzemplarzy. Codziennie ich zresztą przybywa, ponieważ biskupi, księża i siostry
zakonne wciąż przysyłają nam nowe
zamówienia. Co ciekawe, mają na uwadze nie tylko dzieci. O. Armand Alowakinnou z Beninu opiekuje się więźniami. Szukając sposobów pomagania
im w odkryciu Jezusa, natrafił na
Biblię dla dzieci. „Uznałem, że książeczka »Bóg mówi do swoich dzieci«
dobrze się do tego nada. W niedzielę
na Mszę Świętą przychodzi około stu
więźniów. Jeśli moglibyście przysłać mi
200 egzemplarzy, z pewnością przyczy-

Dynamika miłości

„Dlatego sakrament małżeństwa
nie jest wymysłem Kościoła, został
naprawdę stworzony równocześnie
z człowiekiem jako takim i stanowi owoc dynamiki miłości” (Benedykt XVI).

Owa dynamika miłości, „w której mężczyzna i kobieta odnajdują się nawzajem
i dzięki temu znajdują też Stwórcę, który
powołał ich do miłości“, wymaga komunikacji i wspólnych działań. W Czadzie
nie jest to sprawą oczywistą. Tam tradycyjnie rozdziela się dobra osobiste oraz
obowiązki męża i żony. Wspólnota
„Święty Józef – żyć po chrześcijańsku

Filipiny – w diecezji Manila dzieci modlą się
na różańcu.

Argentyna – o. Daniel czyta żołnierzom „Rozważania Różańcowe”.

Chiny – dostawa Biblii dla dzieci, bo głód
wiary jest wielki.

Litwa – „Bóg mówi do swoich dzieci” na lekcji religii.

nią się one do nawrócenia kolejnych
braci”.

w jego kraju nie istnieje prawie w ogóle literatura religijna, brakuje dobrych
książek do nauki wiary i wychowywania w niej. Nawrócenie, katechizacja,
wychowanie – na trzy lata przed śmiercią św. Jan Bosko, człowiek, który znał
się na tym doskonale, wołał: „Jakże
wiele dusz zostało uratowanych dzięki
dobrym książkom!”. Wy także możecie
się dziś do tego przyczynić.
G

Podobny wpływ na czytelników mają
„Rozważania Różańcowe”. Jeden
z biskupów Myanmaru (Birmy) pisze:
„Obie te książki towarzyszą naszym
wiernym na każdym kroku jako podstawowa strawa duchowa”. W liście prosi
też o kolejne egzemplarze, ponieważ

w rodzinie” z diecezji Pala (36 000 katolików, milion muzułmanów) próbuje
zmienić te przyzwyczajenia dzięki programowi formacji, uczącej dialogu
i modlitwy małżeńskiej. Oto fragmenty
świadectw: „Pierwszy raz naprawdę ze
sobą rozmawialiśmy”; „Nigdy wcześniej
się razem nie modliliśmy”; „Mówić żonie:
»Przepraszam«? Nie wypada! Teraz to
robię”; „Traktowałem żonę jak dziecko,
nie było mowy o dialogu. Teraz ze sobą
rozmawiamy i jesteśmy szczęśli”. W programie wzięło już udział ponad tysiąc par.
Wiele kolejnych pragnie przyjechać na
rekolekcje, odnowić przysięgę małżeńską,
dowiedzieć się więcej o chrześcijańskim

rozumieniu małżeństwa i rodziny. Zapotrzebowanie jest ogromne. Brakuje domu
rekolekcyjnego. Udało się zdobyć kawałek ziemi, ale na budowę już nie wystarczyło. Obiecaliśmy 98 000 zł – żeby
G
miłość nie traciła swej dynamiki.

Małżeństwa po warsztatach zaczynają rozmawiać ze sobą i razem się modlić.

lub podobnych projektów oraz umo˝liwià prac´ duszpasterskà Pomocy KoÊcio∏owi w Potrzebie.
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Życzeniem Jego Świątobliwości Benedykta XVI było,
żeby w Roku Wiary jak
najwięcej młodzieży otrzymało katechizm młodych
„Youcat”. Zakupić tę książkę pragnął także Episkopat
Boliwii, jednak koszt 25 000
egzemplarzy
przekroczył
możliwości biskupów, poprosili nas oni więc o pomoc. Po
otrzymaniu, dzięki Waszej hojności, pozytywnej odpowiedzi, odpowiedzialny wówczas za tę inicjatywę bp Jesús Juárez Párraga z diecezji El Alto pisał zachwycony: „Dziękuję! Dziękuję! Tysiąckroć dziękuję! Na tę wiadomość skakaliśmy w episkopacie z radości. Boliwijski Kościół z serca dziękuje za tę łaskę, że nasza młodzież będzie
mogła właśnie w tym szczególnym czasie na nowo odkryć i pogłębić
swoją wiarę. Modlimy się za Was. Niech Bóg Wam wszystkim błogosławi!”.

Baron
Johannes
von
Heereman

prezydent
zarządzający

Potrzeby, miłość i wdzięczność – Państwa listy

Bezbrzeżna radość
Nie potrafię opisać Wam niewypowiedzianej radości maluchów, kiedy dostają
do rąk Biblię dla dzieci. Są wtedy takie
szczęśliwe! O egzemplarze książki proszą
nas też dzieci prawosławnych i protestantów. Chętnie je rozdajemy. Często prosimy dzieci, żeby pamiętały w modlitwie
o ofiarodawcach PKWP. Teraz robią to
już w sposób zupełnie naturalny.
Johannes Zakaria,
Biskup Katolickiego Kościoła Koptyjskiego
w Luksorze (Egipt).

Przykład braci w kapłaństwie
Kiedy widzę moich braci w kapłaństwie,
jak pracują dla Królestwa Bożego, znosząc przy tym nędzę i głód, prześladowania i więzienie, bardzo mnie to boli.
Wspaniałe jest jednak to, że się nie zniechęcają. Dla mnie, jako księdza, to wspaniały przykład!
Ksiądz z Portugalii

Ważne powołanie
Bardzo dziękuję za przepiękne kalendarze!
Nasz proboszcz wyłożył je na stoisku
z prasą i rozeszły się jak „świeże bułeczki”.
Dziękuję za to, że na jednym ze zdjęć
umieściliście modlących się starszych
ludzi. Jest to przypomnienie o tym, jakże
ważnym, powołaniu nas, osób w podeszłym wieku. Niech Bóg błogosławi
Wasze dzieło!
Ofiarodawczyni z Kanady
Ojciec Słonina
Kiedyś, przed wieloma laty, przeczytałem
wezwanie „Ojca Słoniny” do wspierania
potrzebujących i tak zacząłem pomagać.
Kościół, Ciało Chrystusa, jest w potrzebie
również dziś, wspieram Was więc nadal –
prawie zawsze, kiedy dostaję kolejny Biuletyn – i będę to robił, dopóki będzie starczać emerytury albo dopóki Pan nie zawoła: „Twój czas się skończył!”
Wieloletni ofiarodawca z Anglii

Pomoc KoÊcio∏owi w Potrzebie
ul. Wiertnicza 142, 02-952 Warszawa
tel./fax: 22 / 845 17 09
e-mail: info@pkwp.org, www.pkwp.org
ING Bank Âlàski 31 1050 1025 1000 0022 8674 7759
PKO BP S.A. 87 1020 1068 0000 1402 0096 8990
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Czas między abdykacją Benedykta XVI a wyborem papieża Franciszka był czasem bez ojca – czuliśmy się osieroceni. Miałem jednak
poczucie, że to cierpienie ma sens,
że czegoś nas uczy. Wszystkie
ludzkie więzi tu na Ziemi przemijają. Wciąż trzeba kogoś żegnać.
Musimy również pozwolić odejść
temu pokornemu, skromnemu
i troskliwemu papieżowi, którego
odważnej decyzji o przekształceniu
PKWP w Fundację Papieską tak
wiele zawdzięczamy. Podobnie jak
jego poprzednicy, którzy ukształtowali nasze dzieło, postępował jak
Namiestnik Chrystusa. Możemy
mieć zatem ufność, że sam Bóg
trzyma nasze losy w swoich dłoniach. Bóg podarował nam nowego pasterza. W dalszym ciągu
Benedyktowi XVI jesteśmy winni
naszą miłość, wierność zaś przede
wszystkim nowemu następcy św.
Piotra, nowemu Papieżowi. Wierność ta stanowi fundament naszego dzieła. To ona jest więzią
łączącą cierpiący Kościół, naszych
ofiarodawców i nas, którzy mamy
służyć i jednym, i drugim, być między nimi pomostem. Pozostając
w tej łączności i prosząc, abyście
nie ustawali w modlitwie za
Namiestnika Chrystusa, najserdeczniej Was pozdrawiam
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