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Nale˝a∏ do tych wojowników, którzy
pod twardà zbrojà skrywajà dzieci´cà
mi∏oÊç do Maryi. W swym duchowym
testamencie ojciec Werenfried przypo-
mina o walce, którà toczy KoÊció∏ oraz
ka˝dy z nas, teraz i w godzinie naszej
Êmierci oraz o znaczeniu
Sàdu Ostatecznego. To
w∏aÊnie w tych s∏owach
ujawnia si´ jego pe∏na
czu∏oÊci mi∏oÊç do Maryi:
„Pozwól Maryjo, byÊmy,
gdy Ci´ tam spotkamy,
ujrzeli uÊmiech w Twoich oczach”. Pew-
nego popo∏udnia, pod koniec ˝ycia,
zwierzy∏ mi si´, jak mocno jego czeÊç dla
Matki Bo˝ej – wyra˝ajàca si´ w walce
o zdobycie dla Jezusa ludzkich serc,
nawracaniu i nowej ewangelizacji Rosji,
modlitwie i ofierze oraz Ró˝aƒcu – zako-
rzeniona jest w Or´dziu z Fatimy. Ojciec
Werenfried nie tylko bardzo kocha∏
Maryj´, ale te˝ szerzy∏ Jej kult. Jego kaza-
nia by∏y niewygodne, jego s∏owa niepo-
koi∏y sumienia. Zdawa∏ sobie spraw´, ˝e
Niewiasta obleczona w s∏oƒce zosta∏a
pos∏ana, by zmia˝d˝yç g∏ow´ w´˝a. Naj-

wyraêniej pragn´∏a Ona, by ojciec
Werenfried znalaz∏ si´ w tej walce
w pierwszym szeregu. – On zaÊ Jej
s∏ucha∏. Dlatego w∏aÊnie w 1956 r. poje-
cha∏ do Budapesztu do kardyna∏a Mind-
szenty’ego; a w latach 60. podjà∏ zaan-
ga˝owanie na rzecz ubogich w Ameryce
¸aciƒskiej; dlatego te˝ wspiera∏ Paw∏a VI

i Jana Paw∏a II w sporach dotyczàcych
czystoÊci i ˝ywotnoÊci wiary. Przed
40 laty w Fatimie zawierzy∏ nasze stowa-
rzyszenie Matce Bo˝ej. 14 wrzeÊnia,
w Êwi´to Podwy˝szenia Krzy˝a, przypo-
mnia∏ o czymÊ naprawd´ wa˝nym:
„Or´˝em, które przyniesie zwyci´stwo
w wojnie, jest pewne serce... najczulsze
serce... Ona sama.”
W maju Roku Jubileuszowego 2000 Jan
Pawe∏ II przyjecha∏ do Fatimy, by doko-
naç kanonizacji Pastuszków. Papie˝
uklàk∏ przed figurà Matki Bo˝ej i po-
b∏ogos∏awi∏ koron´, w której umieszczo-

no kul´, pochodzàcà z zamachu na jego
˝ycie. W nocnej procesji wzi´∏a udzia∏
najwi´ksza w historii liczba pielgrzy-
mów, wÊród nich wielu biskupów.
Powiedziano nam wówczas: „DziÊ zro-
biono wyjàtek. Mi´dzy biskupami a figu-
rà Matki Bo˝ej b´dzie szed∏ ojciec
Werenfried, bo w trudnych chwilach sze-

rzy∏ Or´dzie Fatimskie w Êwie-
cie.” SzliÊmy wraz z nim, pcha-
jàc jego wózek. O. Werenfried
promieniowa∏ g∏´bokà rado-
Êcià, radoÊcià ˝o∏nierza powra-
cajàcego po ci´˝kim boju do
swej niezwyci´˝onej Królowej.

Na jego twarzy nie widaç by∏o triumfu –
uÊmiecha∏ si´ tylko, odmawiajàc Ró˝a-
niec. Gdy na niego patrzyliÊmy, przypo-
mina∏y nam si´ cz´sto powtarzane s∏o-
wa: „W Fatimie Maryja nie mówi∏a o uk∏a-
daniu si´ ze Êwiatem, lecz o jego nawra-
caniu, pokucie oraz modlitwie ró˝aƒ-
cowej. Nie zapomnijcie Jej s∏ów!” B∏ogo-
s∏awiàc Wam z ca∏ego serca, prosz´ o t´
∏ask´ dla ka˝dego i ka˝dej z Was
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Rano przyje˝d˝ajà do szko∏y na wóz-
kach inwalidzkich. Aktywnie biorà
udzia∏ w zaj´ciach, a po po∏udniu
uczà si´ – na ile sà w stanie – szycia,
Êpiewu i prac r´cznych.

„Mam nadziej´, ˝e kiedyÊ b´dà
mogli zarobiç na swoje utrzymanie” –
pisze siostra Dipika Palma z Rajshahi
w Bangladeszu. Wraz z innymi sio-
strami opiekuje si´ 25
niepe∏nosprawnymi dzieçmi. Dla nich
zakonnice sà jak matki. Codziennie
uczestniczà we Mszy Êwi´tej. W bardzo

skromnym domu sióstr nie ma jednak
kaplicy. Koszt jej urzàdzenia wyniós∏by
60 000 z∏. Siostry modlà si´ o pomoc
– us∏yszcie ich wo∏anie.

W Zimbabwe Franciszkanki Mi-
sjonarki Afryki, chcàc ukazywaç
m∏odym ludziom chrzeÊcijaƒskie
postawy oraz chroniç ich przed AIDS
i narkotykami, stworzy∏y program
„M∏odzi ˝yjà”. Wojna i dyktatura znisz-
czy∏y kraj i spowodowa∏y upadek oby-
czajów. „M∏odzie˝ to nasza nadzieja” –
mówi siostra Eunice. Równie˝ i to

dzie∏o domaga si´ od nas wsparcia.
W Vinh Long (Wietnam) huragan

Durian zniszczy∏ wszystkie trzy domy
Sióstr Mi∏oÊniczek Krzy˝a Âwi´tego,
w których schronienie otrzymywali
bezdomni i chorzy. Odprawiali tam
swe rekolekcje równie˝ ksi´˝a i zakon-
nicy. Krzy˝ jest ci´˝ki, ale siostry go
umi∏owa∏y. Muszà jednak byç w stanie
go dêwigaç. Tak jak Szymon z Cyreny,
pragniemy im w tym pomóc. Obie-
caliÊmy tym siostrom wsparcie tak˝e
w wysokoÊci 60 000 z∏. l

Us∏yszcie ich wo∏anie

Bangladesz – siostry wspólnie modlà si´

o kaplic´

W Zambii siostry szyjà ubrania dla ubo-

gich...

Indie – karmelitanki cieszà si´ z odremon-

towania klasztoru

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

Zimbabwe – program „M∏odzi ˝yjà” dla

najm∏odszego pokolenia.

„Rodzice byli katolikami” – tak pod-
sumowuje swe ˝ycie Pedro.

Ma 76 lat. Kiedy mia∏ 6 lat, umar∏a
mu matka, a gdy mia∏ 9 – zostawi∏ go
ojciec. Pewne ma∏˝eƒstwo zabra∏o go
na ferm´ kurzà, by s∏u˝y∏ jako tania si∏a
robocza. Nie zna∏ szko∏y, za to doskona-
le wiedzia∏, co to g∏ód. Uciek∏, znajdujàc
schronienie u kobiety, która samotnie
wychowywa∏a czterech ch∏opców,
sprzàtajàc i prasujàc do póêna w nocy.
Zosta∏ handlarzem ulicznym, wiele
podró˝owa∏, doczeka∏ si´ syna, który,
raniony przez terrorystów, wkrótce

potem zmar∏. Pedro zaczà∏ cierpieç na
depresj´; wszyscy go opuÊcili. Pewnego
dnia znalaz∏y go Ma∏e Siostry Samot-
nych Starców i zaopiekowa∏y si´ nim.
Ich mi∏osierdzie pozwala mu przypo-
mnieç sobie okres, gdy jeszcze ramiona
ojca i uÊmiech matki by∏y dla niego
ca∏ym Êwiatem.

„Wykszta∏cenie: brak” – tak mo˝na
przeczytaç w ˝yciorysie Lucia. Czytaç
i pisaç nauczy∏ si´ samodzielnie i póêno.
Tak˝e i ten 75-latek – tak jak pozosta-
∏ych 2420 staruszków, którymi z odda-
niem opiekuje si´ 254 siostry w Boliwii

i Peru – zosta∏ opuszczony przez
wszystkich. Siostry dzia∏ajà tak˝e
w Argentynie i Chile. „Dajà mi odwa-
g´, by ˝yç” – pisze Lucio – „i poczucie,
˝e jestem potrzebny”. Wasza pomoc
sprawia, ˝e jest to mo˝liwe. l

2421-krotne mi∏osierdzie

...zaÊ w Wietnamie s∏u˝à z mi∏oÊcià oso-

bom starszym
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Siostra Erika jest najm∏odsza – ma
56 lat. Pe∏ni funkcj´ kierowcy, gra
na organach, prowadzi chór dzie-
ci´cy, uczy w trzech szko∏ach i przy-
gotowuje dzieci do pierwszej spo-
wiedzi i Komunii Êwi´tej.

87-letnia siostra Karmela jest naj-
starsza – gotuje dla ksi´˝y i prowadzi
modlitwy w koÊciele parafialnym
w Dudincach (S∏owacja). Prze∏o˝ona,
matka Eva Mihokova (72 lata), prowa-
dzi chór kobiecy oraz kràg biblijny,
a tak˝e doglàda chorych w domu star-
ców. Siostra Maria Pia (83 lata) pierze
i prasuje obrusy na o∏tarz oraz ornaty.
To niema∏o. Dudince to uzdrowisko,
do którego przyje˝d˝a wielu ksi´˝y
i codziennie odprawia si´ tu kilka mszy
oraz innych nabo˝eƒstw. Bez sióstr –
a tak˝e bez samochodu – trudno
by∏oby sobie wyobraziç ˝ycie tej para-
fii. Nie mogliÊmy i nie chcieliÊmy
odmówiç, gdy zostaliÊmy poproszeni
o pomoc (24 400 z∏) w sfinansowaniu
zakupu nowego auta.

Równie˝ Mi∏osierne Siostry Êw.
Wincentego a Paulo w Rijece (Chor-
wacja) z zapa∏em i skutecznie opieku-
jà si´ osobami chorymi, starymi, dzie-
çmi i bezdomnymi. Niektóre siostry
same sà ju˝ stare i schorowane. Przez
ca∏e ˝ycie – równie˝ w czasie wojny –
bezinteresownie pomaga∏y innym,
teraz same skazane sà na czyjàÊ
pomoc. Cz´Êç klasztoru musi zostaç
przebudowana i pilnie wymaga
remontu. Niezw∏ocznie potrzebna jest
nasza pomoc. Z dalekiej Astany

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

Rosja – gdy siostra jest w pobli˝u, chory

Fiodor czuje si´ szcz´Êliwy

Polska – siostry klauzurowe przy hafto-

waniu paramentów

Rosja – posi∏ek po zakoƒczeniu katechezy

S∏owacja – pe∏ne mi∏oÊci spojrzenie siostry

pozwala zapomnieç o samotnoÊci i staroÊci

Bo myÊlà bardziej o tym, by kochaç...

w Kazachstanie dociera do nas wo-
∏anie o pomoc tamtejszego arcybisku-
pa, Tomasza Pety: „Naszych 59 sióstr
zakonnych daje z siebie wszystko.
A poniewa˝ te niezastàpione robotni-
ce Winnicy Paƒskiej sà tak˝e ludêmi
z krwi i koÊci, prosimy o pomoc w ich
utrzymaniu”. Któ˝ móg∏by odmówiç
takiej proÊbie? Wszystkie te oraz wiele
innych sióstr sà w swych domach kimÊ
w rodzaju matek, których mi∏oÊç Êw.
Tomasz z Akwinu porównuje z mi∏o-
Êcià samego Boga – Êwi´ty mówi
o nich, ˝e „myÊlà bardziej o tym, by
kochaç, ni˝ o tym, by byç kochanymi”.
Ta mi∏oÊç naprawd´ zas∏uguje na
naszà ofiar´. l

Ukraina – nikt nie ma wi´cej delikatnoÊci

i poÊwi´cenia ni˝ siostry

W 2006 r. wspomogli Paƒstwo 807
projektów pomocy siostrom na
ca∏ym Êwiecie. Wasze datki
umo˝liwi∏y wsparcie materialne
sióstr na Ukrainie (3 200 z∏), zakup
urzàdzenia do wypieku hostii na
Kubie (220 000 z∏) i przebudow´
klasztoru na S∏owacji (200 000 z∏).
W Polsce pomaga si´ ju˝ od 50
lat. Siostry dzi´kujà Wam poprzez
swà modlitw´.

Przyk∏ad da∏a sama Maryja. Na wize-
runku, który przekaza∏a Êw. Juanowi
Diego i który dziÊ czczony jest jako
Matka Bo˝a z Guadalupe, jej oblicze
nosi metyskie rysy.

To swoista niebiaƒska inkulturacja.
Równie˝ twarz Chrystusa na obrazie, poda-
rowanym przez Benedykta XVI podczas
pielgrzymki do Brazylii tamtejszym bisku-
pom, przypomina mieszkaƒców Ameryki
¸aciƒskiej. To „Cristo del envio”, „Chrystus
posy∏ajàcy aposto∏ów”, który wysy∏a swych
uczniów jako ˝o∏nierzy wiary na ewangeli-
zacj´ kontynentu, by g∏osili Dobrà Nowin´,

majàc do dyspozycji jedynie samych siebie
i swojà kultur´. Do tego w∏aÊnie wzywa
Ojciec Âwi´ty. W Ameryce ¸aciƒskiej szcze-
gólnym zaanga˝owaniem w tej misji odzna-
czajà si´ siostry zakonne. Wraz z Papie˝em
wo∏a do nas „Cristo del envio”: Pomó˝cie im
odnawiaç oblicze ziemi – ich ziemi oraz
ca∏ej planety! l

Oblicza misji
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Hans-Peter Röthlin
Präsident

Kolumna

JakiÊ czas temu podczas weekendu
odwiedzi∏o mnie oko∏o dwudzie-
stu starych znajomych, cz´Êciowo
z bardzo daleka. Niektórych spo-
Êród nich nie widzia∏em ju˝ od
trzydziestu lat. Kilkoro przyje-
cha∏o z dzieçmi, inni z ma∏-
˝onkiem. Jeden z nich od czasu
naszego ostatniego spotkania
zosta∏ ksi´dzem.
Pragnà∏em opowiedzieç im o pra-
cy Pomocy KoÊcio∏owi w Potrze-
bie. W moim mieszkaniu pokaza-
∏em im film „Ojciec-S∏onina”. Spo-
doba∏ si´! Wszyscy byli pod du˝ym
wra˝eniem. Dziewi´cioletnia Na-
dine zwierzy∏a mi si´: „MyÊla∏am,
˝e to b´dzie jakiÊ nudny film, ale
potem zobaczy∏am, ˝e mówi on
o wielu bardzo wa˝nych sprawach
w naszym ˝yciu!” Ma∏a obejrza∏a
film jeszcze raz.
Film chcia∏ obejrzeç powtórnie
tak˝e 45-letni Toni. Ma on raczej
krytyczne usposobienie, jest jed-
nak cz∏owiekiem bardzo zaanga-
˝owanym. Po namyÊle powiedzia∏:
„Kupi´ od Ciebie kaset´, i to po
dobrej cenie”. „Ok” – odpar∏em –
„ale cen´ ustalasz sam.” Toni otwo-
rzy∏ swój portfel i wyjà∏ z niego sto
euro oraz 290 franków szwajcar-
skich – ca∏kiem spora suma jak na
26-minutowy film! „Poka˝´ film
mojemu szefowi, on powinien coÊ
dla was zrobiç – a dzi´ki kasecie ja
sam b´d´ móg∏ prowadziç dla was
zbiórk´.”

Orazio Petrosillo by∏ nieod∏àcznym
towarzyszem Jana Paw∏a II – odby∏
wraz z Papie˝em ponad 50 podró˝y.
W maju tego roku zmar∏ w wieku 60
lat w nast´pstwie wylewu krwi do
mózgu. By∏ jednym z najcz´Êciej pro-
szonych o komentarze watykanistów.
„Przybli˝a∏ nam postacie papie˝y,
pozostawi∏ nam swój uÊmiech” –
napisa∏ w ca∏ostronicowym artykule
po˝egnalnym (zob. zdj´cie) „Il Mes-
saggero“, dziennik, z którym stale
wspó∏pracowa∏. Orazio mia∏ jeszcze
jednà pasj´ – kocha∏ nasze stowarzy-
szenie. „Jest moim przyjacielem” –
tak mówi∏ o nim ojciec Werenfried. Orazio przez wiele lat t∏umaczy∏
dla „Biuletynu” jego listy. Regularnie przyje˝d˝a∏ na nasze kolegia
redakcyjne i spotkania naszej Rady Generalnej, równie˝ i nam przy-
bli˝ajàc postacie papie˝y oraz ˝ycie Wiecznego Miasta. Ciao, Orazio –
b´dzie nam Ciebie brakowa∏o.

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

Codzienna modlitwa za wstawien-
nictwem ojca Werenfrieda
Po tym jak ˝ona poroni∏a w czerwcu
2004 r. codziennie modli∏em si´ za wsta-
wiennictwem ojca Werenfrieda, i docze-
ka∏em si´ jego pomocy. 9 marca 2007
roku przysz∏a na Êwiat nasza córeczka
Luisa. Dzi´kujàc za ten cud, wysy∏am
dziÊ Paƒstwu sporà sum´ pieni´dzy.

Szcz´Êliwy ojciec z Niemiec

Budowniczy mostów pokoju
Dzi´ki Waszemu stowarzyszeniu mo-
g∏am ukoƒczyç w Kanadzie kurs,
majàcy na celu przygotowanie uczestni-
ków do roli budowniczych mostów poko-
ju. Dzi´ki temu, czego si´ tam nau-
czy∏am, b´d´ w stanie pomagaç w mojej
ojczyênie ludziom, którzy prze˝yli
traum´ terroru, przemocy i wykorzysty-
wania seksualnego, w odnajdywaniu na
nowo sensu ˝ycia. Dzi´kuj´ Wam
z ca∏ego serca za umo˝liwienie mi
udzia∏u w kursie. Niech ojciec Weren-
fried or´duje w niebie za Waszymi ofia-
rodawcami i ca∏ym stowarzyszeniem,

niosàcym ludziom na ca∏ym Êwiecie tyle
dobra.

Siostra zakonna z Hondurasu

Fatima zawsze mnie interesowa∏a
Bardzo poruszy∏y mnie artyku∏y o Fati-
mie i Kibeho w numerze 4/2007 Wasze-
go Biuletynu. Ze smutkiem przeczyta∏em
o losie ruandyjskich uciekinierów. Mam
nadziej´, ˝e mój ma∏y datek choç troch´
b´dzie móg∏ im pomóc. Wy natomiast
kontynuujcie Wasze pi´kne dzie∏o.
Ofiarodawca z Gladesville (Australia)

Waszym proÊbom nie odmawiam
Cz´sto denerwuje mnie i m´czy ciàg∏e
otrzymywanie listów z proÊbami o po-
moc. Waszym proÊbom jednak nie
odmawiam – zbyt wielu wokó∏ nas cier-
piàcych chrzeÊcijan. Bierzecie na siebie
najtrudniejsze zadania, ale dzi´ki dat-
kom ofiarodawców udaje Wam si´ osià-
gnàç wi´cej ni˝ innym; prosz´ Was
o spo˝ytkowanie przes∏anej przeze mnie
kwoty na pomoc cierpiàcym.

Czytelniczka z Pary˝a (Francja)

We w∏asnej sprawie


