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„Ktoś powiedział: co by się stało,
gdybyśmy traktowali Biblię
tak jak traktujemy
nasze telefony komórkowe?
Gdybyśmy otwierali ją
wielokrotnie w ciągu dnia,
gdybyśmy czytali wiadomości
Boga zawarte w Biblii,
tak jak czytamy wiadomości
z komórki?”
Skarb w dłoniach – siostra
z Erytrei z Biblią

Drodzy Przyjaciele,
Biblia to księga rekordów. Jest najczęściej tłumaczoną, najbardziej rozpowszechnioną, najczęściej kupowaną,
a w dodatku najczęściej czytaną książką świata. Jest ona jednak czymś więcej niż tylko lekturą, którą czyta się
raz, a potem patrzy, jak pokrywa się
kurzem na półce. W Biblii jest mowa
o Bogu, ale przede wszystkim jest ona
słowem Boga skierowanym
do nas. W Piśmie Świętym Bóg mówi do mnie
osobiście, jak w esemesie
lub – aby zabrzmiało to
jeszcze piękniej – w liście
miłosnym. Któż z nas nie
chciałby otrzymać wiadomości albo przesłania bezpośrednio od
Stwórcy?
Biblia była pisana pod natchnieniem
Ducha Świętego. Oczywiście, autorzy
jej ksiąg byli ludźmi swoich czasów,
a w związku z tym używali ludzkich
słów, żeby wyrazić Boskie prawdy.
Teksy biblijne należy zatem czytać
w kontekście historycznym i kulturowym danej epoki. Mimo to wiara Kościoła pozwala nam dostrzec w licznych
warstwach tekstu coś więcej niż tylko
dzieło literackie. Wewnętrzną jedność

Papież Franciszek,
modlitwa Anioł Pański, 5 marca 2017 r.

Pismu Świętemu nadaje wiara w Jezusa, Syna Bożego, która jest zarazem
kluczem do interpretacji całości. Słowo
Boże staje się ciałem w historycznej
postaci Jezusa, a mimo to przekracza
wszelkie kategorie historyczno-krytyczne. Pismo da się nam poznać jako
wspaniała opowieść o Bożym planie
zbawienia wyłącznie pod warunkiem,
że uwierzymy, iż Ewangelia mówi nam
o prawdziwym Jezusie.

ną planecie. Traktujecie go jednak tak,
jakby był po prostu tekstem literackim
i niczym więcej”. Tak, z powodu owego „wybuchowego” potencjału Biblii
chrześcijanie w wielu krajach są prześladowani, więzieni i zabijani, tylko
dlatego, że mają w domu tę księgę lub
głoszą Słowo Boże innym ludziom.

Drodzy Przyjaciele, za zwykłą książkę
nikt nie chciałby umrzeć, ale za wyznanie miłosne już tak!
Postawmy Pismo Święte
„Z powodu «wybuchowego»
na centralnym miejscu
potencjału Biblii chrześcijanie
w naszych domach, często
je czytajmy i korzystajmy
w wielu krajach są prześladoz niego podczas modlitwy.
wani i zabijani”.
Im bardziej będziemy, tak
jak Matka Boża, zachowy„Żywe bowiem jest słowo Boże, sku- wać Jego słowa w naszych sercach i zateczne i ostrzejsze niż wszelki miecz mieniać je w czyn, tym lepiej będzieobosieczny” (Hbr 4,12). Słowo to prze- my je rozumieć i wyraźniej dostrzegać
nika myśli i pragnienia serca, obala ogrom złożonej w nim Bożej miłości.
ideologie i osądza polityczne manifesty. Biblia to „księga jak ogień” – pisze we wstępie do Biblii dla Młodych Błogosławi Was wdzięczny
z serii YOUCAT papież Franciszek,
który cytuje Mahatmę Gandhiego:
„Wy, chrześcijanie, przechowujecie
dokument zawierający taką ilość dynamitu, że mógłby on rozsadzić całą
cywilizację, postawić świat na głowie
o. Martin Maria Barta
i wprowadzić pokój na tej nękanej wojasystent kościelny
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Kuba –
spalać się
dla Chrystusa
„Sam Jezus był człowiekiem peryferii, pochodził z Galilei,
odległej od ośrodków władzy Cesarstwa Rzymskiego, od
Jerozolimy. A jednak Jego słowo zapoczątkowało zwrot
w historii, rewolucję duchową i ludzką, Dobrą Nowinę. Tym
skarbem mamy się dzielić z innymi!”

© Ilona Budzbon/ACN

Papież Franciszek wykorzystuje każdą
okazję, aby przypomnieć Kościołowi,
a więc nam wszystkim, o naszym misyjnym obowiązku. Dzielenie się skarbem
Dobrej Nowiny oznacza też zwykle dzielenie losu peryferii pogrążonych w skrajnym ubóstwie. Siostry ze zgromadzenia
Misjonarek Nauczającego i Uzdrawiającego Zbawiciela (Misioneras de Jesús Verbo
y Victima) posługują tam, gdzie brakuje
księży, choćby w Guasimal na Kubie.
Pięć zakonnic opiekuje się tam trzydziestoma położonymi z dala od cywilizacji

wioskami. Wrogi Kościołowi komunizm
przez kilkadziesiąt lat wpędzał tu ludzi
w ubóstwo i poczucie beznadziei. Na tym
gruncie wyrastają teraz liczne sekty, dla
których stęsknieni Boga ludzie stają się
łatwym łupem. Do tego dochodzi jeszcze
plaga alkoholizmu.
Pięć sióstr niesie ludziom światło Ewangelii; czeka na nie 9000 dusz, więc zakonnice nie znają odpoczynku. Wielokilometrowe odległości między wioskami
pokonują dwudziestopięcioletnim busem.
Spalają się dla Chrystusa, ale nie mogą za-

Wyjaśniać prawdę –
katecheza dla dziewcząt.

rabiać na swoje utrzymanie, a jako członkinie młodego zakonu nie dysponują
rezerwami. Matka Maria Verónica prosi
o pomoc w opłaceniu żywności, odzieży,
wody i prądu, a także o dofinansowanie
podróży do domu macierzystego, w którym zakonnice mogłyby odpocząć duchowo. Potrzeba w sumie 3 600 zł. rocznie
na każdą siostrę. Pomóżmy im, aby „radość Ewangelii dotarła aż na krańce ziemi
i żadne peryferie nie zostały pozbawione jej światła” (Evangelii gaudium, 288).
Również peryferie Kuby. 
•

Droga krzyżowa
nad Nilem

„«W moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest
Kościół» – pisze św. Paweł Apostoł, odsłaniając zbawczą wartość cierpienia”.

Młode katolickie Koptyjki –
ich ojczyzną jest Egipt
i tutaj chcą pozostać.
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Tak rozpoczyna się list apostolski Salvifici
Doloris św. Jana Pawła II poświęcony cierpieniu. Koptowie w Egipcie praktykują
Pawłowe słowa w swoim życiu. Należą
oni do najstarszych gmin chrześcijańskich. Raz po raz padają ofiarą krwawych
zamachów, palone są ich kościoły, a islamiści porywają i gwałcą dziewczęta.
Chrześcijanie nad Nilem pokonują drogę
krzyżową i żaden nie wie, dokąd ona prowadzi. Mimo wszystko chcą jednak wytrwać w ojczyźnie. Wielu, aby zaświadczyć o swojej wierze, tatuuje sobie krzyż

na ręku. Wyznawcy Chrystusa wiedzą, że
częścią Ewangelii jest męka. Patriarchat
koptyjskokatolicki zamierza wyjaśnić
wiernym sens cierpienia, aby łatwiej mogli
je znosić. Wzorem jest Chrystus, którego
cierpienie prowadzi do życia. Patriarchat
poprosił nas o pomoc w wydaniu 5000
egzemplarzy modlitewnika poświęconemu Drodze Krzyżowej (15 800 zł), który
ma być rozdawany w kościołach. Wszyscy
chcą się modlić. Dla tych ludzi to modlitwa o życie, o przeżycie Chrystusowego
Ciała – Kościoła nad Nilem.
•

Przedstawione projekty stanowią przykłady naszej pracy. Państwa datki wspomogą ich realizację
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Arcydzieło w służbie pokoju

Pomocnicy małżonków w Pakistanie troszczą się o to,
by rodziny żyły miłością.

Przyjęcie do rodziny Kościoła – chrzest w Republice
Środkowoafrykańskiej.

Według papieża Franciszka rodzina jest „arcydziełem Boga”, głęboko zapisanym
w naturze człowieka. Potrzebni są jednak pomocnicy, którzy będą pielęgnować ten
Boży skarb. W każdym kraju ich posługa wygląda inaczej. Oto dwa przykłady.

W diecezji Hajdarabad w Pakistanie
wśród 28 milionów muzułmanów żyje
50 000 katolików. W tak zislamizowanym otoczeniu chrześcijańscy małżonkowie są niczym prorocy. Trudno jednak
nauczać o naturze sakramentu małżeństwa, o jednakowej godności mężczyzny
i kobiety, ich równości, nierozerwalności
ich związku oraz wzajemnej wierności,
tym bardziej, że chrześcijańskie rodziny
należą do najuboższych warstw społeczeństwa. Pomagający w pielęgnowaniu
arcydzieła udają się do rodzin i organizują
dla nich warsztaty. Pokazują im, na czym
polega życzliwe porozumiewanie się oraz
jak dzięki łasce sakramentu małżeństwa

można się opierać presji z zewnątrz i rozwiązywać rodzinne konflikty. Przygotowują młode pary do małżeństwa i uczą
ich wzajemnego szacunku oraz rozumienia kobiecości i natury mężczyzny. Czas
i siłę na przejście odpowiedniego przygotowania znalazło sześć małżeństw, które
teraz przekazują swoją wiedzę innym. Na
posługę pomocników czeka siedemnaście
parafii. Warsztaty związane są jednak
z koszami, które przekraczają możliwości diecezji. Bp Samson Shukardin prosi
o pomoc. Obiecaliśmy mu 51 000 zł.
Dzięki tej kwocie będzie mógł przez trzy
lata finansować program mający na celu
odnowienie arcydzieła rodziny.

Pielęgnowanie tego skarbu jest również
troską archidiecezji w Bangi (Republika
Środkowoafrykańska). Tutaj do wspomnianych problemów dochodzą jeszcze
inne: AIDS, bardzo młody wiek matek
oraz ogromna liczba sierot i kobiet samotnie wychowujących dzieci, co jest konsekwencją trwającej od trzech lat wojny
domowej. Przygotowanie 78 par, które
później w parafiach będą wspierać rodziny
i matki w charakterze asystentów duszpasterskich, odbywa się w duchu papieskich tekstów: Humanae Vitae Pawła VI,
Familiaris Consortio św. Jana Pawła II
i Amoris Laetitiae papieża Franciszka. Jak
bowiem napisał papież Polak, rodzina jest
„źródłem pokoju dla całej rodziny ludzkiej”. Na pielęgnowanie tego wspaniałego Bożego arcydzieła w Bangi obiecaliśmy 52 000 zł. 
•

Pragnienie prawdy
„Dla rodziny musimy zrobić coś wielkiego, na przykład wydać Biblię dla
dzieci”.

Słowo Boże nie zna granic – ten
libański student czyta YOUCAT.

To pragnienie ojciec Werenfried wyrażał wielokrotnie. Dostrzegał on związek
między Dobrą Nowiną, życiem, rodziną a młodymi w Kościele. Do dziś Biblia dla dzieci PKWP ukazała się w 202
krajach i regionach, w 187 językach,
w łącznym nakładzie około 51 milionów
egzemplarzy. Przeznaczony dla młodzieży YOUCAT wydano w wielu wersjach
– jako katechizm, Biblię dla młodych,
modlitewnik, podręcznik przygotowujący

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

do bierzmowania i do spowiedzi, a także
DOCAT – praktyczne streszczenie katolickiej nauki społecznej. Wydawcą serii
jest papieska fundacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Łączny nakład samego
tylko katechizmu YOUCAT w ponad
150 krajach wyniósł 4 miliony egzemplarzy. To naprawdę „coś wielkiego”.
Dzięki Państwa hojności w zeszłym roku
udało nam się też wydać w sumie półtora miliona egzemplarzy wielu innych
pozycji z dziedziny liturgii i duchowości.
Najczęściej czytaną książką świata pozostaje Biblia. Jej nakład jest szacowany na
trzy miliardy egzemplarzy. 
•
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Aż na Madagaskar
Siostra Solange ze Zgromadzenia Córek Św. Pawła
na Madagaskarze czuje się
szczęśliwa, bo dostrzega
wymierne owoce swojej
działalności – ewangelizacji
poprzez książki. Mały Katechizm Katolicki w języku
francuskim oraz Książeczka o Różańcu w języku malgaskim cieszą się wielkim
powodzeniem. „Książeczka
o Różańcu dla dzieci używana jest w szkołach jako
podręcznik, a wydania dla
starszych grup wiekowych, młodzież i dorośli często używają
jako pomocy w osobistej modlitwie lub na spotkaniach modlitewnych”. Zapasy magazynowe tych pozycji powoli znikają, ale za
to rośnie wiara. S. Solange z całego serca dziękuje Państwu za
skuteczną pomoc. „Łączy nas miłość dzieci Bożych” – pisze. I to
właśnie napełnia ją taką radością i wdzięcznością.

prezydent
zarządzający

Drodzy Przyjaciele,

Potrzeby, miłość i wdzięczność – Państwa listy
Wasza misja
Jestem mocno przekonany, że budowa
Kościołów, formacja kapłanów i sióstr zakonnych oraz wsparcie niesione przez was
zwłaszcza w regionach, gdzie dochodzi
do brutalnego prześladowania chrześcijan, są niezwykle ważne. To misja poprzez
dawanie przykładu, poprzez głoszenie
Słowa Bożego, poprzez uczynki miłosierdzia. I wy, i wszystkie Wasze działania są
tu niezastąpione.
Czytelnik z Austrii

Książeczka o Różańcu
dla Aborygenów
Po raz pierwszy w ciągu czternastu lat,
od którego to czasu mieszkam wraz
z Aborygenami w pewnej osadzie w stanie Queensland, dwie kobiety poprosiły mnie, żebym codziennie odmawiała
z nimi Różaniec; przekonałam się, jakie

błogosławione owoce wydaje ta modlitwa. Chciałabym w związku z tym zamówić 10 egzemplarzy Waszej Książeczki
o Różańcu z dwudziestoma tajemnicami,
fragmentami z Pisma Świętego, rozważaniami i modlitwami. Jest ona świetnie
zrobiona, a „moje” kobiety ją uwielbiają.
Siostra zakonna z Australii
Ofiara zamiast przyjęcia
Ochrzciliśmy właśnie córeczkę i postanowiliśmy z mężem, że nie będziemy organizować przyjęcia, lecz kwotę, którą wydalibyśmy na ten cel, przeznaczymy na
ludzi w potrzebie. W końcu tam, gdzie
mieszkamy, łatwo jest być katolikiem,
prawda? Bardzo nam zależy, żeby pomagać ludziom prześladowanym z przyczyn
religijnych. Z góry dziękujemy za pomoc
w przekazaniu naszej ofiary na dobry cel.
Małżonkowie z Brazylii

Pomoc Kościołowi 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
4

Szczególnym językiem, językiem młodych, posługuje się
YOUCAT. Wspaniale jest widzieć, że tylu młodych ludzi
czyta go z radością, wręcz połyka – choćby na Światowych
Dniach Młodzieży, podczas
których rozprowadzamy go
w dziesiątkach tysięcy egzemplarzy. Katechizm dla młodych
został już przetłumaczony na
kilka języków i ma milionowe
nakłady. Patronat nad tym
globalnym projektem objęła
Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
Dystrybucję książki ułatwia
fakt, że działamy w ponad
140 krajach świata.
W skład serii YOUCAT wchodzą również inne książki,
w tym Księga Ksiąg, wydana
jako Biblia dla młodych. Zawarta w niej Dobra Nowina dociera do młodzieży we
wszystkich krajach, również
arabskich. To sukces, który jest
możliwy dzięki Państwa hojności, ba! można powiedzieć, że
dzięki Państwu Kościół pozostaje młody!

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. Prosi-my o przesyłanie nam adresów osób
zainteresowanych naszą działalnością.
Sfinansowano ze środków Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza
w ramach projektu edukacyjnego "Męczennicy XXI wieku"

