
Cz´sto si´ zdarza, ˝e narkomani na Far-
mach Nadziei w Brazylii, gdzie w duchu
Ewangelii uwalniajà si´ z na∏ogu, po kil-
ku miesiàcach tracà nadziej´, ˝e zdo∏ajà
d∏u˝ej wytrzymaç i mówià do
Frei Hansa, za∏o˝yciela farm:
„Chc´ odejÊç, chc´ z powro-
tem”.

Ojciec Franciszkanin mó-
wi im wtedy: „JesteÊ wolny,
mo˝esz odejÊç. Ale zanim
opuÊcisz farm´, po˝egnaj si´ z siostrami,
które ca∏y czas si´ za ciebie modli∏y”.
Dla ka˝dej z farm sà siostry kontempla-
cyjne, które dzieƒ i noc modlà si´ za uza-
le˝nionych. Podtrzymujà nadziej´. Sà
kotwicà ∏aski, a przez to mocno trzymajà
dusze, targane przez diab∏a za pomocà
narkotyków. Dziewi´ç na dziesi´ç osób,
które ˝egnajà si´ z siostrami, po tym spo-
tkaniu pozostajà na farmie. Nic nie jest
mocniejsze od modlitwy. 

W BoÊni karmelitanki z klasztoru
w Stup w Sarajewie modlà si´ za naszych

ofiarodawców w Ameryce. W Polsce sio-
stry ze wszystkich zgromadzeƒ kontem-
placyjnych modlà si´ za nasze Dzie∏o.
Teraz, tak samo jak wczeÊniej, czujà si´
zobowiàzane proÊbà o. Werenfrieda
i czynià to ch´tnie. W Afryce Córki
Zmartwychwstania pracujà i modlà si´

za dobroczyƒców, w duchu „Ojca Za∏o-
˝yciela”, jak mówià. Na ca∏ym Êwiecie
siostry w swoich celach albo przed Naj-
Êwi´tszym Sakramentem na kolanach
upraszajà ∏aski z nieba dla Pomocy Ko-
Êcio∏owi w Potrzebie. To jest fundament
naszej pracy.

„Cz∏owiek nigdy nie jest wi´kszy, ni˝
wtedy, gdy kl´czy” – powiedzia∏ Jan XXIII.
Nigdy nie jest wi´kszy, ni˝ w pokorze
przed Bogiem. To by∏a, to jest tajemnica
si∏y oddzia∏ywania i charyzmy o. Weren-
frieda. Siostry o˝ywiajà t´ charyzm´

i nadajà jej form´, w ciszy i samotnoÊci.
One sà naszym pokornym g∏osem
przed Bogiem. Pomoc egzystencjalna
dla nich jest pomocà egzystencjalnà dla
nas. A cz´sto majà one tylko nas. W nie-
których krajach jest w klasztorach
„dzwonek biednych”. To dzwon, w który

siostry uderzajà, gdy ju˝ od
wielu dni nie majà nic do je-
dzenia. W tak wielu listach
mo˝na s∏yszeç jego jasny
dêwi´k! Wiemy wtedy, ˝e
ostatnie rezerwy pomocy egzy-
stencjalnej siostry odda∏y

na potrzeby biednych, nie zwa˝ajàc
na to, ˝e same nic nie majà, tylko w∏a-
Ênie ten dzwonek. Znów go s∏ysz´, dro-
dzy Przyjaciele, i prosz´ Was w imieniu
modlàcych si´ w ciszy sióstr i tego Dzie-
∏a: Miserere eis, zmi∏ujcie si´ nad nimi,
miarà ich mi∏oÊci mierzcie wasze dary. 

Z wdzi´cznoÊcià Wam b∏ogos∏awi´

o. Joaquín Alliende
Kierownik duchowy
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Pomoc KoÊcio∏owi w Potrzebie

„Zgromadzenie
Córek Zmartwychwstania

narodzi∏o si´ z krwi 
kongijskich

m´czenników. 
Istnieje dzi´ki mi∏oÊci 

licznych wiernych 
dobroczyƒców.

U Boga 
siostry czerpià si∏´ 
do rozpoczynania 
ciàgle od nowa”.

o. Werenfried

„One sà naszym pokornym g∏o-
sem przed Bogiem. Pomoc
egzystencjalna dla nich jest po-
mocà egzystencjalnà dla nas”.
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Od „Ojca Za∏o˝yciela” nauczy∏y si´, jak zabraç si´ do pracy i pomagaç innym. Cór-
ki Zmartwychwstania w akcji, tutaj – w Demokratycznej Republice Konga



Ukryta mi∏oÊç, niewidzialna s∏u˝ba – tak
praca staje si´ modlitwà. To utrzymuje
klasztor przy ˝yciu. Jest on jedyny na wy-
spie i na przestrzeni ponad 300 lat swoje-
go istnienia prze˝y∏ wiele re˝imów, wiele
bied. Niestety, maszyna do wypieku ho-
stii ju˝ si´ rozpada. ObiecaliÊmy siostrom
nowà. Kosztuje ona 55.000 euro, ale za-
opatrzy Kub´ w chleb, w którym poprzez
s∏owa kap∏ana przychodzi do nas zbawie-
nie. A siostry, szcz´Êliwe, b´dà mog∏y da-
lej si´ modliç.

Podobnie jak na Kubie wsz´dzie ist-
niejà Marty i Marie – siostry, które aktyw-
nie i kontemplacyjnie, cz´sto w ukryciu,
zaopatrujà KoÊció∏ w to, co najpotrzeb-
niejsze. Ale same cz´sto tego nie majà.
Wspiera je Pomoc KoÊcio∏owi w Potrze-
bie. Na przyk∏ad siostry klauzurowe
w Polsce, które „wszystkie nasze intencje
codziennie w∏àczajà w swojà modlitw´”.
Albo siostry w Republice Dominikaƒ-
skiej, które troszczà si´ szczególnie o star-

szych ksi´˝y. Tak˝e siostry w Brazylii, któ-
re poprzez swojà wspierajàcà obecnoÊç
bronià liczne dzieci przed wp∏ywami sekt.
Jest tak wiele sióstr jak Matka Teresa,
dzia∏ajà one i pracujà dzi´ki Paƒstwa po-
mocy. Ich proÊby sà skromne. Po-

przez 150 do 200 euro pomocy egzysten-
cjalnej wspomagajà Paƒstwo jednà siostr´
przez ca∏y rok. My prawie zawsze mówi-
my „tak”. One przecie˝ nie majà nawet
stypendiów mszalnych, jak biedni ksi´˝a,
one majà tylko Paƒstwa otwarte serca.   •

Tymi s∏owami nawo∏ywa∏ przed trzema la-
ty Papie˝ Jan Pawe∏ II do odnowy w mo-
dlitwie. Ale co zrobiç, gdy rodziny nie ma,
poniewa˝ zniszczy∏a jà wojna, jak w by∏ej
Jugos∏awii, lub n´dza i bieda, jak w Ta-
d˝ykistanie, które wyp´dzajà dzieci
na ulice? Wtedy Matka KoÊció∏ musi zna-
leêç formy zast´pcze. Na przyk∏ad kuch-
nia wydajàca zup´, którà siostry Oksana,
Alicja i Maria, s∏u˝ebnice Pana i Matki
Bo˝ej z Matary, zorganizowa∏y w Duszan-
be (Tad˝ykistan), ˝eby opiekowaç si´
biednymi dzieçmi i oprócz zupy przekazy-
waç tak˝e ludzkie wartoÊci. Po jedzeniu

dajà dzieciom miejsce do zabawy, rysowa-
nia i Êpiewu, a tak˝e z nimi w´drujà.

Te siostry zabiegajà o przysz∏oÊç dzie-
ci, my dajemy im skromnà pomoc egzy-
stencjalnà (1.500 euro). Dzieci sà przy-
sz∏oÊcià KoÊcio∏a – tak˝e w Indiach,
gdzie 5 diecezji w Orissy zorganizowa∏o
ca∏oÊciowy program duchowej odnowy
m∏odzie˝y (3.500 euro). Rekolekcje, mo-
dlitwy, zaj´cia z katechizmem majà si´
zakoƒczyç w 2007 r. wielkim spotkaniem
katolickiego ruchu m∏odzie˝y z udzia-
∏em 3.000 m∏odych z ca∏ego regionu. 

Tak˝e na Litwie, w BoÊni, na Haiti,
w Kazachstanie i Egipcie chcà impuls ze
Âwiatowych Dni M∏odzie˝y zanieÊç
do swych wspólnot. Ziarno Dobrej No-
winy wschodzi, a Paƒstwa ofiary u˝yênia-
jà ziemi´.                                              •

lub podobnych projektów oraz umo˝liwià prac´ duszpasterskà Pomocy KoÊcio∏owi w Potrzebie. 3

Zupa, zabawa, modlitwa z Matkà KoÊcio∏em

Powo∏anie nad Amazonkà. Jej zaufanie
Bogu jest owocem modlitwy

Oddanie Bogu cia∏em i duszà: nowicjusz-
ki w Macapá (Brazylia)

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

Skromne, skuteczne, radosne – nasze siostry

40 lat Córek Zmartwychwstania

Od 35 lat karmelitanki bose na Ku-
bie piekà hostie dla oÊmiu prowincji
na wyspie. „Dzi´ki pracy jesteÊmy
szcz´Êliwe – pisze matka prze∏o˝o-
na Maria Teresa – poniewa˝ to jest
chleb, który zostanie przemieniony
w Cia∏o Chrystusa”.

RadoÊç Zmartwychwstania jest zaraêliwa: w Kongregacji jest ju˝ ponad 200 sióstr; pracujà w Kongo, Ruandzie, Kamerunie
i od trzech lat tak˝e w Brazylii

Nauka dla duszy – lekcja katechizmu
w diecezji Suhak (Egipt)

Wietnam: PieÊƒ dla Boga. Siostra Fran-
ciszka podaje ton

Sudan: Có˝ zrobi∏by biskup Gassis bez
sióstr Matki Teresy?

Nauka dla ˝ycia: M∏ode chrzeÊcijanki
przy pieczeniu chleba w Egipcie

Listopad 1966 r.: o. Werenfried (zdj´cie),
o. Jan Engelen i matka Hadewych zak∏a-
dajà w Bukavu (Demokratyczna Republi-
ka Konga) Zgromadzenie Córek Zmar-
twychwstania. M∏ode afrykaƒskie dziew-
czyny i kobiety, które poÊród swojego lu-
du modlà si´ i pracujà. Wsz´dzie sà wzy-

wane. Wiele lat po powo∏aniu kongrega-
cji napisze Ojciec Werenfried, ˝e noszà
prawd´ o Zmartwychwstaniu, „tak jak
kobieta nosi nowe ˝ycie, aby je oddaç
spo∏eczeƒstwu, spoÊród którego sama
wysz∏a”. Dzisiaj tak˝e. Teraz ponownie
chcà zamieszkaç i dzia∏aç w pewnym

miejscu w Ruandzie, gdzie w 1998 r. szeÊç
z nich odda∏o ˝ycie jako m´czennice.
Pralnia, kurnik, ma∏a stodo∏a i pod∏àcze-
nie pràdu – ch´tnie obiecaliÊmy
im 11.000 euro na ten wielki krok pojed-
nania i rozpocz´cia od nowa. JesteÊmy
pewni: Paƒstwo uczynià go z nami.         •

„Pozostaç wiernym w mi∏oÊci Chrystusa”
Nie powinniÊmy pokazywaç zdj´ç, mówià. Nie podawaç te˝ nazwisk. I ˝adnych nazw
miejscowoÊci ani w ogóle ̋ adnych detali, które mog∏yby je zidentyfikowaç. ̊ ycie m∏o-
dych sióstr w Chinach jest trudne. Nieustannie muszà si´ przeprowadzaç, ciàgle si´
bojà, ˝e zostanà zadenuncjowane i uwi´zione. Ale dzia∏ajà dalej „z mi∏oÊci do Chry-
stusa”. Dzia∏ajà, to znaczy w ciàgu dnia pracujà, a nocà kontynuujà kszta∏cenie teolo-
giczne – i modlitw´. I dlatego proszà: wspomó˝cie nas, nie tylko pomocà egzystencjal-
nà, ale przede wszystkim modlitwà, „abyÊmy pozosta∏y silne i wierne w mi∏oÊci Chry-
stusa”. Ich ˝ycie to cudowna modlitwa – dzi´kujmy Bogu za to êród∏o ∏aski.            •
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„Jako modlitwa o pokój, ró˝aniec
by∏ te˝ zawsze modlitwà rodziny
i za rodzin´ weêcie znów ufnie do
ràk koronk´ ró˝aƒca”.

Akcja ró˝aƒcowa

Ten projekt prawie
nic nie kosztuje.
Jednak stawka nie mog∏aby byç wi´ksza:
chodzi o jednoÊç i pokój. Na poczàtek
w Wenezueli, gdzie powsta∏a ta inicjaty-
wa, ale równie˝ na ca∏ym Êwiecie. „Mi-
lion dzieci modli si´ na ró˝aƒcu” – to by∏
cel Êwieckich z ró˝nych duchowych ro-
dzin w Wenezueli. JednoÊç i pokój, nie
tylko w tym kraju, to jeszcze kwestia
przysz∏oÊci. ChrzeÊcijanie stawiajà na mo-
dlitw´ dzieci, tak˝e w szpitalu „Josemaria
de los Ríos”, gdzie na oddziale onkologii

razem z rodzicami, piel´gniarkami i leka-
rzami powierzajà si´ Matce Bo˝ej. 

18 paêdziernika o 9.00 rano rozpoczy-
na si´ kolejny Dzieƒ Ró˝aƒca. W po-
przednim roku niezliczone liczby dzieci
w Ameryce ¸aciƒskiej, Stanach Zjedno-
czonych i Europie modli∏y si´ wspólnie.
Prosi∏y wtedy o tysiàce egzemplarzy ksià-
˝eczki o ró˝aƒcu, wydanej przez Pomoc
KoÊcio∏owi w Potrzebie. Âwiat jej potrze-
buje. Do∏àczmy si´ te˝ my. •

Wezwanie
idzie w Êwiat: 

„Gdziekolwiek 
jesteÊcie, 

módlcie si´ z nami”,
napisane jest 

na plakacie akcji

Wenezuela: O pokój modlà si´ nawet
w wi´zieniu dla m∏odzie˝y
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Siostra Thér¯se Bui Thi
Kinh dzi´kuje Paƒstwu
z serca. Dzi´ki 3.000
euro ogromnie Paƒ-
stwo uszcz´Êliwili jej
40 nowicjuszek. Mogà
za to prze˝yç 40 dni,
a dodatkowo kupiç pod-
r´czniki i jeszcze op∏a-
ciç przejazd do klasz-
toru dla 20 z nich. Sio-
stra Thér¯se pisze: „Dzi´kujemy Paƒstwu bardzo serdecznie, ˝e okaza∏y-
Êmy si´ godne, by otrzymaç Paƒstwa pomoc. Wiemy wszystkie, ˝e te pie-
niàdze to owoc ci´˝kiej pracy. Pochodzi ona z wielkodusznych serc i obie-
cujemy Paƒstwu, ˝e codziennie zanosimy Bogu intencje Paƒstwa i wszyst-
kich ofiarodawców. Niech On Paƒstwa ochrania i darzy zdrowiem”. Czy to
nie cudowne, wiedzieç, ˝e te skromne siostry modlà si´ za nas?

Wietnam – 40 wdzi´cznych nowicjuszek
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Dzi´kuj´ za ten wspania∏y pomys∏! 
Historia Yusifa w Biuletynie nr 4 by∏a cu-
downa. Przekazuj´ 300 euro na dalsze roz-
prowadzanie Biblii. Dzi´kuj´, o. Werenfrie-
dzie, za ten wspania∏y pomys∏!

Pani z Pary˝a, Francja

Inni myÊlà i czujà jak my!
Chcemy Paƒstwu serdecznie podzi´kowaç,
˝e umo˝liwili nam Paƒstwo podró˝
na Âwiatowe Dni M∏odzie˝y. To by∏a nie
tylko nasza pierwsza podró˝, to by∏ nasz
pierwszy kontakt z ludêmi, którzy tak myÊlà
i ˝yjà jak my. Wzbogaci∏a ona nasze serca!

Grupa m∏odzie˝y z Turkmenistanu

DoÊwiadczyç ˝ywego KoÊcio∏a
Zainteresowanie Domem M∏odzie˝y, który
ma byç wybudowany w Sarajewie, jest
po Âwiatowych Dniach M∏odzie˝y coraz
wi´ksze. Coraz wi´cej m∏odych chce po-
móc przy jego budowie; na Âwiatowych
Dniach M∏odzie˝y zobaczyli ˝ywy KoÊció∏,

a doÊwiadczyli go w spotkaniu z innymi
m∏odymi. Mi∏oÊç Chrystusa zapala. My
wszyscy jesteÊmy Paƒstwu tak wdzi´czni
za pomoc. 

Duszpasterz m∏odzie˝y, Sarajewo, BoÊnia

Zjednoczeni w goràcej modlitwie
Czujemy ogromnà wdzi´cznoÊç dla tych
wszystkich, którzy Pomocy KoÊcio∏owi
w Potrzebie przynoszà swój wdowi grosz, by
nas wspomóc. Za to wsparcie odwdzi´cza-
my si´ naszà goràcà modlitwà.

Siostry Karmelitanki,
Karmel Janua Coeli, Tarnów

Dla przeÊladowanych katolików
Niedawno otrzyma∏em dodatek do swojej
renty w wysokoÊci 100 dolarów i mog´ si´
bez niego obejÊç. PrzeÊladowani katolicy
na Êwiecie potrzebujà ka˝dej pomocy, któ-
ra jest im ofiarowana. Prosz´, weêcie te 100
dolarów, ˝eby kilku z nich pomóc. 

Ofiarodawca z Gayndah Qld, Australia

Hans-Peter Röthlin 
prezydent

Kolumna

Co mo˝e
zdzia∏aç

jeden uÊmiech!
On nic nie kosztuje, ale wiele znaczy.
Wzbogaca tych, którzy go otrzymujà,
nic przy tym nie odbierajàc tym, któ-
rzy go dajà. 

Pojawia si´ w jednej sekundzie, ale
wspomnienie o nim, mo˝e trwaç ca∏e
˝ycie. Nikt nie jest tak bogaty, by
móg∏ si´ bez niego obyç, ani tak
biedny, by nie móc go ofiarowaç.
Uszcz´Êliwia rodzin´, pobudza ˝yczli-
woÊç w ˝yciu spo∏ecznym i jest zna-
kiem przyjaêni.

Oznacza wytchnienie dla zm´czo-
nych, nadziej´ dla zniech´conych.
Jednak nie mo˝e byç ani kupiony,
ani po˝yczony, wy˝ebrany czy skra-
dziony, poniewa˝ nie jest wymiernym
prezentem – dopóki nie zostanie po-
darowany. A jeÊli ktoÊ jest zbyt zm´-
czony, by ofiarowaç jeden uÊmiech,
to ty jemu go podaruj! Nikt nie po-
trzebuje uÊmiechu bardziej ni˝ ten,
który nie jest w stanie go ofiarowaç.

Kto z˝y∏ si´ z tà myÊlà, ten pojà∏ coÊ
najwa˝niejszego w chrzeÊcijaƒskim
przes∏aniu: Ewangelia jest Dobrà
Nowinà, która daje powód do rado-
Êci, uÊmiechem Boga do ludzi.

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


