
Bóg jest miłością, a miłość urzeczywistnia 
się w relacji. Trójca Święta jest „czystą re-
lacją” Ojca, Syna i Ducha Świętego. I my, 
stworzeni na obraz Boży, jesteśmy istota-
mi relacyjnymi, zrodzonymi od początku 
do relacji, które nas kształtują. 
Pierwszym środowiskiem mi-
łości jest rodzina. Żadna inna 
instytucja nie ma takiego wpły-
wu na relacje, więzi i kształto-
wanie osobowości jak rodzina.

Kryzys spowodowany koronawirusem wy-
stawił ten rodzinny fundament na poważną 
próbę. Nagle rodziny zostały zmuszone do 
wspólnego spędzania całych dni w domu. 
Jest to zarazem wyzwanie i szansa, żeby 
ucieszyć się długimi godzinami przebywa-
nia z sobą. Próbie poddane zostały rów-
nież nasze relacje społeczne. Choć obec-
ny okres upływa pod znakiem ogromnej 
solidarności, to jednak wirus oddalił nas 
od siebie. Łatwo ulec pokusie postrzega-
nia bliźniego nie jako istoty stworzonej na 
obraz Boży, lecz jako potencjalnego źró-
dła zakażenia. Z jednej strony olbrzymie 
możliwości, jakie niosą ze sobą narzędzia 
komunikacji, pomogły nam w czasie kry-

zysu podtrzymywać relacje z bliskimi, 
przyjaciółmi, a nawet wspólnotą Kościoła; 
z drugiej – w wirtualnym świecie internetu 
narażamy się na niebezpieczeństwo utraty 
głębi i osobistego charakteru spotkania. 
Również wiary, naszej relacji z Bogiem, nie 
da się praktykować w sieci – potrzebuje 
ona realnej obecności i wspólnoty.

Świętość osiągnie ktoś, kto dojrzeje do  
autentycznej relacji z Bogiem, bliźnim 
i światem. Zadajmy sobie pytanie: jak  
odnosimy się do Boga, który nie zrywa 
z nami relacji, nawet jeśli żyjemy tak, jak 
gdyby Go nie było? Jak odnosimy się do 
bliźnich, do bliskich, do świata i do siebie 
samych? Dzięki nowoczesnym technolo-
giom ludzie są sobie bliżsi niż kiedykol-
wiek przedtem. Bardziej niż kiedykolwiek 
przedtem cierpią oni jednak zarazem z po-
wodu braku autentycznych relacji między-
ludzkich. Nadmierne korzystanie z me-
diów zmienia postrzeganie rzeczywistości, 
sprzyja rozwojowi narcyzmu, powoduje 
zanik empatii i samodzielnego myślenia, 

uzależnia, pozbawia wolnej woli i przy-
słania perspektywę wieczności. Jak wiele 
zależy od zachowania umiaru w sięganiu 
po środki komunikacji, a przede wszyst-
kim od aktywnego pielęgnowania relacji 
osobistych!

Drodzy Przyjaciele, wykorzystajmy czas 
kryzysu jako szansę na kształ-
towanie kultury relacji. Uczmy 
się na nowo słuchać Boga 
i siebie nawzajem, a zwłaszcza 
poświęcać uwagę dzieciom. 
Znajdujmy czas na modlitwę, 
refleksję i lekturę. Pogłębiaj-

my więź i miłość w rodzinie, grając w gry 
z dziećmi i czytając im książki. Upodobni 
to nasze życie do rzeczywistości Bożej mi-
łości, dzięki czemu zaczniemy odczuwać 
prawdziwą empatię dla wszystkich, którzy 
potrzebują naszej pomocy. 
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Drodzy Przyjaciele,
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„Nieprzyjaciel powie 
nam: «Zamknij się 
w sobie! […] Nie ufaj!». 
Dobro, przeciwnie, 
skłania do tego, 
żeby się otworzyć, 
być przejrzystymi 
i pokładać ufność 
w Bogu oraz w innych”.
Papież Franciszek,
modlitwa Regina Caeli, 
3 maja 2020 r.

Wspólnota  
z Bogiem  

– kleryk z Indii  
czytający  

Biblię

„Wiary nie da się praktykować 
w sieci – potrzebuje ona realnej 
obecności i wspólnoty“
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Udoskonalaniu miłości małżonków i pro-
wadzeniu ich w ten sposób do – jak to 
określono już w Humanae Vitae – „odpo-
wiedzialnego rodzicielstwa” służą reali-
zowane w wielu krajach Afryki projekty 
szkolenia małżonków na nauczycieli i spe-
cjalistów Naturalnego Planowania Ro-
dziny (NPR). Tak na przykład - w diecezji 
Kumbo (Kamerun) - do końca obecnego 
programu każda z pięćdziesięciu czterech 
par prowadzących co miesiąc przeszkoli 
dwie inne, dzięki czemu na koniec tę za-
lecaną przez Kościół metodę regulacji po-
częć będzie stosować ponad pięć tysięcy 
małżeństw.

Liderzy projektu Sebastian i Clarisse 
przewidują następujące rezultaty: spad-
nie liczba aborcji i zgonów matek; dzięki 
większym odstępom między narodzinami 
kolejnych dzieci będzie można poświęcić 
więcej uwagi ich wychowaniu; wzrośnie 
poszanowanie godności kobiety, a nie-
rzadko zostanie ona odkryta na nowo; 
pogłębieniu ulegnie życie duchowe i mi-
łość małżonków. Ten program, służący 
dowartościowaniu człowieka, wspieramy 
kwotą 48 000 zł.

W archidiecezji Bukavu (Demokratyczna 
Republika Kongo) ks. François-Xavier Ma-
roy wraz z diecezjalną radą świeckich roz-
szerzył podobny program o pracę z młody-
mi dorosłymi w trzynastu parafiach. Chodzi 
o to, aby jeszcze przed zawarciem małżeń-
stwa poznali oni świat prawdziwej miłości. 
Przecież Bóg „miłuje radość człowieka” 
i – jak pisze papież Franciszek – „w gruncie

rzeczy z namiętnościami można przebyć 
piękną drogę, co oznacza coraz większe 
ukierunkowanie ich na projekt daru z sie-
bie i pełnej samorealizacji, który ubogaca 
relacje interpersonalne w obrębie rodziny” 
(Amoris Laetitia, nr 148). Na dofinansowa-
nie tego dwuletniego programu dla 26 mał-
żeństw i 52 młodych dorosłych przeznacza-
my 60 000 zł. •

Nieodłącznymi elementami wspólnoty 
są wspólna modlitwa i śpiew

Modlitwa łączy i jednoczy. Śpiew wznosi 
duszę ku Bogu.

Właśnie dlatego modlitewniki i śpiewniki 
są spoiwem całej wspólnoty. Funkcję tę 
pełnią zwłaszcza wtedy, gdy napisano je 
w rzadkim, ale własnym języku, na przy-
kład w narzeczu Santalów, największego 
ludu na terenie diecezji Dinadźpur w pół-
nocnym Bangladeszu. Diecezja (obecnie 
ok. 62 000 katolików) szybko rośnie, a taka 

książka jest dla kapłanów najważniejszym 
narzędziem katechezy. Nakład poprzed-
niego, ósmego wydania (2013) dawno się 
jednak wyczerpał, a środków na druk dzie-
wiątego brak. Od grudnia biskup Seba-
stian Tudu poszukuje hojnych ofiarodaw-
ców, którzy mogliby go wesprzeć. Koszt 
druku pięciu tysięcy egzemplarzy wynosi 
27 320 zł. W Państwa imieniu obiecaliśmy 
pomoc, aby już w Boże Narodzenie wszy-
scy mogli wspólnie modlić się i śpiewać. •

Literatura religijna

Śpiewać każdy chce

Duszpasterstwo rodzin

Odpowiedzialne 
rodzicielstwo w Afryce
„Łaska bowiem sakramentu małżeństwa ma w istocie przede wszystkim udosko-
nalać miłość małżonków” – pisze papież Franciszek w adhortacji Amoris Laetitia 
(nr 89); aby tak jednak było, konieczne jest „wychowanie uczuciowości i instynktu” 
(nr 148).

Derrick i Antoinette, 
specjaliści od życia 
rodzinnego, po 
zakończeniu szkolenia

Na „lekcji szczęścia 
małżeńskiego” w Bukavu

Kamerun  
– Clarisse wyjaśnia 

biologiczne fakty



Centrum Duszpasterstwa Młodzieży im. Jana 
Pawła II w Sarajewie dokłada różnorakich 
starań, by ten program przekładał się na 
osobiste życie podopiecznych. Co roku przyj-
muje ponad dziesięć tysięcy młodych z całej 
Bośni i Hercegowiny. Uczestniczą oni w obo-
zach letnich, szkoleniach dla wolontariuszy, 
dniach modlitwy i skupienia z podziałem na 
grupy wiekowe, zlotach młodzieży, plenero-
wych drogach krzyżowych, pielgrzymkach 
i debatach międzyreligijnych. O organizację 
i realizację projektów dba dwudziestu pra-
cowników zatrudnionych na pełny lub nie-
pełny etat oraz trzystu wolontariuszy. W do-
bie koronawirusa wszystkie przedsięwzięcia 
wstrzymano lub odłożono w czasie. Zinten-
syfikowano natomiast działania w sferze 
online. Udostępniano wywiady, rozważania 
duchowe, webinaria i porady dla młodych 
z problemami psychologicznymi – liczba 
odwiedzin strony internetowej wzrosła dzie-
sięciokrotnie. Prawda nie podlega zamro-
żeniu. Niestety to samo trzeba powiedzieć 

o wydatkach Centrum. Wynoszą one około 
100 000 euro; instytucja prosi nas o pilną po-
moc. Obiecaliśmy jej 120 000 zł.

Do aktualnej sytuacji musieli się dostoso-
wać również bracia ze Wspólnoty św. Jana 
w Addis Abebie (Etiopia). Ich obozy let-
nie dla młodych stały się mniej liczne, ale 
częstsze. Podobnie ma się rzecz ze szko-
łami wiary i filozofii dla studentów. Waż-
ne dla formowania serc młodych są na-
dal również odwiedziny w domach sierot 
i starców, oczywiście z zachowaniem nie-
zbędnych środków ostrożności. Ich celem 
jest – jak wyjaśnia o. Athanase Markarian 
– przezwyciężenie lęku u dzieci i młodych. 
Obiecaliśmy braciom wsparcie w wysoko-
ści 40 000 zł. •

 „Kościół wędruje wraz z całą ludzkością 
drogami historii”.

Tak czytamy w Kompendium społecznej 
nauki Kościoła. Dziś te słowa nie są chy-
ba nigdzie bardziej aktualne niż w Nika-
ragui. Znajomość nauki społecznej Ko-
ścioła ma fundamentalne znaczenie dla 
pokoju w tym kraju, ponieważ proponuje 
ona „zasady refleksji; formułuje kryte-
ria sądu; podaje kierunki działania” we 

współżyciu społecznym (por. Katechizm 
Kościoła Katolickiego 2423). W takim 
przeświadczeniu biskupi Nikaragui pra-
gną na dużą skalę rozprowadzać w swoich 
diecezjach katechizm DOCAT. Chodzi o to, 
by księża, zakonnicy, katecheci i liderzy 
świeccy patrzyli na sytuację społeczną 
z perspektywy Ewangelii oraz uświa-
damiali ludność kraju, jakie ma prawa 
i obowiązki. Celem na drodze historii Ni-
karagui jest sprawiedliwość społeczna,

DOCAT – katechizm społeczny  
dla młodych

połączona z poszanowaniem godności 
człowieka. Obiecaliśmy sfinansować koszt 
26 400 egzemplarzy DOCAT. •

 Z perspektywy Ewangelii

Duszpasterstwo młodzieży

Chrystus 
programem życia

Święty Jan Paweł II był papieżem 
młodych. Od początku wołał do nich: 
„Wyjdźcie Chrystusowi naprzeciw! 
Wyjdźcie Mu naprzeciw z całą energią 
i zapałem waszych młodych serc! Tylko 
On jest rozwiązaniem wszystkich wa-
szych problemów; tylko On jest Drogą, 
Prawdą i Życiem; tylko On jest nadzieją 
ludzkości”.

Pielgrzymka młodych  
w Bośni i Hercegowinie  
w 2019 r.

Etiopia – przygotowania 
do obozu letniego

Bracia ze Wspólnoty  
św. Jana w akcji
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Znakomita katecheza dla dzieci
Jeszcze raz chcielibyśmy serdecznie podzię-
kować za Waszą posługę, za wspaniałe pro-
jekty, a przede wszystkim – za Wasze artykuły. 
Z wielką radością wykorzystujemy i rozdajemy 
– na przykład przy okazji dziecięcych przyjęć 
urodzinowych – materiały do Biblii dla dzieci. 
Jest to znakomita katecheza dla najmłod-
szych. Teksty poruszają serca i rzeczywiście 
prowadzą do Pana. Bardzo za nie dziękujemy!

Rodzina z Niemiec

Znalazłam Wasz Biuletyn w kościele
Kiedy po raz pierwszy usłyszeliśmy Wasz 
apel o pomoc finansową, nie byliśmy od razu 
przekonani, czy mamy Was wesprzeć. Naj-
pierw chciałam sprawdzić podane przez Was 
informacje w różnych źródłach. Jednak już 
w kilka tygodni później znalazłam nagle nu-
mer Waszego Biuletynu na stoliku w kościele. 
Poczułam, że to coś więcej niż przypadek, że 
to coś, co ma głębsze znaczenie. Niech Bóg 
błogosławi Wam wszystkim i Waszej pracy. 

Rodzina ze Słowacji

Wspaniała nowina
To wspaniała nowina, że w czasie koronawi-
rusa odprawiacie Msze Święte w intencji nas, 
ofiarodawców. Teraz, kiedy nikt nie może 
uczestniczyć w Eucharystii, łatwiej mi choć 
trochę utożsamić się z wieloma ludźmi, któ-
rym staram się pomagać. Niech Bóg nam 
wszystkim błogosławi!

Ofiarodawca z USA

Ofiara od chrześcijan i muzułmanów
Niedawno przesłałem Państwu przez internet 
drobną sumę dla uchodźców w Syrii. Teraz 
chciałbym Wam wyznać, że jestem zaprzyjaź-
niony z pewną rodziną muzułmańską. Ci lu-
dzie sami są w trudnej sytuacji – mają niskie 
dochody i dwoje upośledzonych umysłowo 
dzieci. Po zakończeniu Ramadanu przekazali 
mi drobną kwotę na Państwa dzieło pomocy. 
Tak bardzo mnie to ucieszyło, że postanowi-
łem podwoić tę sumę.

Ofiarodawca z Holandii

Wierni z archidiecezji São 
Paulo w Brazylii długo cze-
kali na małe Kompendium 
modlitw i życia chrześcijań-
skiego dla katolików. Ksią-
żeczka zawiera modlitwy 
na każdy dzień i wprowa-
dzenia do najpopularniej-
szych nabożeństw katolic-
kich. Dzięki Waszej hojności 
wydrukowano aż 350 000 egzemplarzy. Arcybiskup São Paulo, kard. 
Odilo Pedro Scherer, dziękuje Wam z całego serca. Jest przekonany, 
że książeczka „pomoże rodzinom i wspólnotom w umacnianiu, po-
głębianiu i głoszeniu wiary zgodnie ze starą prawdą: «tak wierzę, jak 
się modlę, i jak wierzę, tak się modlę»”. Kompendium będzie wspar-
ciem w obu tych sferach.

Drodzy Przyjaciele,
Pewnego razu usłyszałem, jak po Mszy 
Świętej dwunastoletnia ministrant-
ka powiedziała do mamy: „Mamo, 
nie wiem, czy potrafię uwierzyć we 
wszystko, co mówią w Kościele, ale tak 
dobrze się tutaj czuję!”

Myślę, że z pomocą łaski Bożej rodzicom 
dziewczynki udało się ukierunkować ją 
na przeżywanie życia z Bogiem. Poczu-
cie bezpieczeństwa w relacji z Bogiem, 
Którego – oby! – można doświadczyć 
w rodzinie, jest ważnym warunkiem 
rozwoju dojrzałego życia wiary.

Dzięki Państwa nieustannej pomocy 
PKWP na całym świecie może udo-
stępniać narzędzia niezbędne do 
prowadzenia duszpasterstwa rodzin 
i młodzieży. Należą do nich choćby roz-
prowadzana w milionach egzemplarzy 
ceniona Biblia dla dzieci i katechizmy 
z serii YOUCAT, pomocne zwłaszcza 
w przygotowaniu do Pierwszej Komu-
nii Świętej oraz Sakramentu Bierzmo-
wania. Udostępnianie YOUCAT w wer-
sji cyfrowej przyczynia się do wzrostu 
zainteresowania młodych sprawami 
wiary.

Chciałbym, żeby cieszyli się Państwo 
wraz ze mną z tych obserwacji i poma-
gali nam dalej podążać tą drogą.

Wasz wdzięczny
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Prosimy o przekazywanie Biuletynu po przeczytaniu przyjaciołom, 
sąsiadom, proboszczowi parafii. Teksty w nim opublikowane można 
umieszczać w gazetce oraz wystawce parafialnej. Prosimy o przesyłanie 
nam adresów osób zainteresowanych naszą działalnością.
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Kompendium dla katolików

Potrzeby, miłość i wdzięczność – Państwa listy


