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Modlitwa o pokój na Bliskim Wschodzie – w swym domu rodzinnym
w górach libaƒska chrzeÊcijanka prosi za wstawiennictwem Êw. Charbela
o pokój w jej kraju

„Mi∏oÊci nie wolno
dawkowaç
ani reglamentowaç.
Interesuje jà
nie tylko to,
by ubodzy bracia
mogli zaspokoiç
swe podstawowe
potrzeby,
lecz za przyk∏adem
Ojca niebieskiego
jest gotowa daç im
tak˝e «wszystko inne»”.
o. Werenfried

Bóg znowu p∏acze. P∏acze w sercach niezliczonych uchodêców i wyp´dzonych naszych czasów. „Jego ∏zy sp∏ywajà nieprzerwanie po Boskim Obliczu Jezusa. ¸zy
biednych, z którymi uto˝samia
si´ Jezus, sà Jego ∏zami, a ∏zy
Jezusa sà ∏zami Boga”. Te s∏owa ojciec Werenfried napisa∏
przed prawie czterdziestu laty.
A zwracajàc si´ do nas wszystkich, kontynuowa∏: „Nie mo˝emy kochaç Boga, nie osuszajàc tych ∏ez.
Dlatego zaczà∏em w´drowaç przez morze
gruzów i po obozach przesiedleƒców w pokonanych Niemczech, po zamieszkanych
przez uchodêców terenach w Europie
i Azji oraz przez te wszystkie kraje i cz´Êci
Êwiata, w których p∏acze Bóg”. W´drówka
ta jeszcze si´ nie zakoƒczy∏a. Bóg wcià˝
p∏acze; dziÊ na Ba∏kanach, w Hindukuszu,
Chinach, Afryce, a przede wszystkim na
Bliskim Wschodzie, w Tyrze i Sydonie,
gdzie Jezus naucza∏ i uzdrawia∏, w Kanie,
gdzie na proÊb´ swej Matki przemieni∏

wod´ w wino. P∏acze w sercach uchodêców, do których przed dwoma tysiàcami
lat sam nale˝a∏. Ziemio Âwi´ta, jak bardzo
twoja gleba jest dziÊ przesiàkni´ta krwià
i ∏zami! Gdy w lipcu na nowo wybuch∏a
wojna i ludzie stali si´ uchodêcami, obj´liÊmy te obszary naszà doraênà pomocà.

Ostatni, którzy sà zmuszani do ucieczki, to zazwyczaj ksi´˝a i siostry zakonne.
Cz´sto pozostajà wÊród ruin, by pomagaç
tym, którzy sami nie sà w stanie uciec.
Tak˝e i oni nie majà ju˝ jednak niczego
poza pustymi d∏oƒmi. Tymi d∏oƒmi kap∏ani celebrujà Eucharysti´, w której
Chrystus zbawia nas poprzez
swà M´k´. Stypendia mszalne
sà dla nich cz´sto jedynym êród∏em utrzymania. Pomagajàc
im i w∏àczajàc si´ w ten sposób
w cierpienie milionów ludzi,
niesiemy mocà mi∏oÊci Chrystusa dzie∏o pojednania w ten bezduszny
Êwiat. Wyruszmy w drog´, tak jak to uczyni∏ ojciec Werenfried, by w przesiàkni´tej
krwià i ∏zami ziemi siaç ziarno mi∏oÊci.
Ws∏uchajmy si´ w nieme b∏aganie tych,
w których Chrystus mówi do nas: „Pójdê
za Mnà!”.
B∏ogos∏awi´ Wam

„Zasiewajmy w przesiàkni´tej krwià i ∏zami ziemi ziarno mi∏oÊci”.
Lecz có˝ to jest dla tak wielu? Ludzie sà
wyg∏odniali i spragnieni – równie˝ mi∏oÊci
i pokoju. Ich ∏zy to niemy krzyk o nasze
mi∏osierdzie. Wielu z nas rozumie to ciche
b∏aganie, bo sami niegdyÊ zostali wygnani
z ojczystych stron. Wówczas ów niemy
krzyk zosta∏ us∏yszany przez ojca Werenfrieda, który swym czynem zaczà∏ g∏osiç
pojednanie. DziÊ jednak po ca∏ym Êwiecie
tu∏a si´ ponad 13 milionów uchodêców –
cz´sto we w∏asnym kraju, w poszukiwaniu
miejsca, gdzie mogliby schroniç g∏ow´,
mówiàc: „Tu jest mój dom”.

o. Joaquín Alliende
Kierownik duchowy
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Oazy dla ludzi pozbawionych schronienia

„Ju˝ wkrótce islamscy fundamentaliÊci osiàgnà swój cel – wyp´dzenie
chrzeÊcijan oraz wyznawców innych
religii z Bliskiego i Ârodkowego
Wschodu”.
Przez ostatnie pi´tnaÊcie lat, od czasu,
gdy ojciec Werenfried napisa∏ te s∏owa,
z Libanu, Syrii, Iraku, a nawet Izraela wyjecha∏o bardzo wielu chrzeÊcijan. Pozostali trwajà, modlà si´ i proszà o pomoc.
Stawkà jest nie tylko przetrwanie. Grzegorz III, patriarcha greckokatolickiego
KoÊcio∏a melchickiego z siedzibà w Damaszku (Syria), ujmuje to tak: „Wspólnoty chrzeÊcijaƒskie nie mogà staç si´ skansenem, lecz muszà pozostaç ˝ywym Êwiadectwem Dobrej Nowiny poÊród muzu∏maƒskich braci”. W tym celu patriarcha
zainicjowa∏ budow´ oÊrodka duszpasterskiego w Maaruneh w pobli˝u Damaszku.
Ma∏a, liczàca ok. 2000 mieszkaƒców wioska zamieszkana jest prawie wy∏àcznie
przez chrzeÊcijan. Na ukoƒczenie budowy
potrzeba 15.000 euro. Inwestycja ju˝ si´
op∏aci∏a – m∏odzi regularnie ucz´szczajà
tu na katechez´, sp´dzajà czas wolny, pra-

Republika Po∏udniowej Afryki – katecheza
dla uchodêców w Durbanie
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cujà na rzecz wspólnoty. To od nich zale˝y przysz∏oÊç chrzeÊcijan w Syrii. Sà cz´Êcià „wspólnoty eucharystycznej”, jednej
z „wysp pokoju”, które – jak powiedzia∏
pod koniec lipca Benedykt XVI w apelu
o pokój na Bliskim Wschodzie – stawiajà
czo∏o ˝ywio∏om przemocy i nienawiÊci.
„Oto zwyci´ski marsz Boga” – powiedzia∏
Papie˝ – „w obliczu przemocy nie pos∏uguje si´ On przemocà, lecz jej przeciwieƒstwem – mi∏oÊcià”.

Syria – krzy˝ przetrwa poÊród minaretów,
jeÊli m∏odzie˝ pozostanie mu wierna

Turcja – wspólnota eucharystyczna, wyspa mi∏oÊci i pokoju

O nowà odwag´ ˝ycia
Pod takim has∏em ojciec Yakan tworzy
w Turcji „oaz´ mi∏oÊci” dla uchodêców
z Iraku. Ludzie ci znajdujà si´ w rozpaczliwym po∏o˝eniu – cz´sto samotni, owdowiali, bez dachu nad g∏owà, niektórzy
z nich nawet po próbach samobójczych.
Czy jesteÊcie Paƒstwo w stanie pomóc im
odnaleêç odwag´ do ˝ycia? ObiecaliÊmy
na ten cel 20.000 euro. Pomoc Afryce
niesie ONZ, ale ma ona tylko charakter
materialny. A ludzie potrzebujà czegoÊ
wi´cej. „Dzisiejszy Êwiat cierpi g∏ód nie
tylko chleba, ale przede wszystkim g∏ód

Uganda – oczekiwanie na lepszà przysz∏oÊç w obozie uchodêców Gulu

Podarowaç obecnoÊç Chrystusa

Od 41 lat Pomoc KoÊcio∏owi w Potrzebie otrzymuje i rozdziela stypendia mszalne. W zesz∏ym roku ich
liczba wynios∏a ponad 1,3 miliona.
Wspieramy ksi´˝y na ca∏ym Êwiecie
– przede wszystkim w Ameryce ¸aciƒskiej, Azji, Afryce i Europie
Wschodniej.

BoÊnia i Hercegowina – krzy˝ mi∏oÊci
przeciw ˝ywio∏owi nienawiÊci

Zdj´cie: KIN / Andrzej Polec
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mi∏oÊci” – mawia∏a Matka Teresa. T´ mi∏oÊç próbujà daç jezuici, prowadzàcy
duszpasterstwo uchodêców w Tanzanii,
a tak˝e misjonarze Ducha Âwi´tego
w Durbanie (RPA). Ofiarujà swój czas
i si∏y, organizujàc warsztaty i katechez´.
W ten sposób pokazujà tym, którzy utracili wszystko, jak zapominaç i przebaczaç.
To daje si∏´ do ˝ycia. Równie˝ i tu potrzeba pieni´dzy, a tych ojcowie nie majà.
W obu przypadkach obiecaliÊmy pomoc
w wysokoÊci 15.000 euro.
Uchodêcy czekajà na naszà pomoc
tak˝e blisko nas, w Europie. W BoÊni
i Hercegowinie powracajàcy ludzie zastajà w swych miejscowoÊciach zgliszcza
koÊcio∏ów. Chcà je odbudowaç, znów
postawiç przy nich krzy˝. Równie˝ ich,
wraz z dzielnym biskupem Komaricà,
który nawet w czasie wojennej zawieruchy nie opuÊci∏ swej diecezji, zamierzamy wesprzeç sumà 20.000 euro. Bóg
znów musi otrzymaç mieszkanie – w sercach i w tabernakulum.
•

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

˝e odprawienie Mszy Êwi´tej staje si´
mo˝liwe. To samo odnosi si´ do sytuacji
na Madagaskarze, w Indiach i na Filipinach, a w jeszcze wi´kszym stopniu –
w Republice Ârodkowoafrykaƒskiej, skàd
wo∏a do nas o pomoc ojciec Felicien-Bernard z diecezji Bambari. Z kolei w Demokratycznej Republice Konga po d∏ugich
Stypendium mszalne
latach wojny brakuje
to ofiara pieni´˝na dla
wszystkiego, a kap∏an
kap∏ana, który sprawuuosabia nadziej´, si∏´
je Msz´ Êwi´tà w inteni wiar´. „Bez Waszej pocji ofiarodawcy. Nie
mocy nie by∏oby to mo˝mo˝na w ten sposób naliwe” – pisze arcybibyç owoców ∏aski. Styskup Boulos Borkhoche,
pendium mszalne Êcimelchicki metropolita
Êlej ∏àczy ofiarodawc´
Bosry, Hauran i Khaz ofiarà Mszy Êwi´tej,
bab w Syrii. Panujàce
w diecezji ubóstwo to
dzi´ki czemu w spodla niego powód do rasób szczególny objawia
doÊci: „Przecie˝ nasz
si´ tajemnica Êwi´tych
Pan, Jezus Chrystus, te˝
obcowania. Tak oto motak ˝y∏ i wzywa∏ do nagà byç Paƒstwo obecni
Êladowania siebie!”.
w Andach, gdzie kaZdj´cie: Andrzej Polec
Równie˝ on i jego ksi´p∏ani sprawujà EuchaDla ojca Werenfrieda
˝a utrzymujà si´ prawie
rysti´ w odci´tych od
Msza Êwi´ta stanowi∏a
wy∏àcznie z Paƒstwa
Êwiata wioskach, choç
centrum ˝ycia
datków. Oni i wszyscy
ubodzy ch∏opi nie sà
nawet w stanie zap∏aciç za ich podró˝, nie inni ksi´˝a, którym pomagajà Paƒstwo powspominajàc nawet o utrzymaniu. Ma∏y przez stypendia mszalne, ofiarujà nam najdatek z Paƒstwa strony sprawia jednak, wi´kszy skarb – obecnoÊç Chrystusa. •

Wi´ê mi∏oÊci
Eucharystia „jest znakiem jednoÊci, wi´zià
mi∏oÊci, ucztà paschalnà, podczas której
przyjmujemy Chrystusa, dusze nape∏niamy ∏askà i otrzymujemy zadatek przysz∏ej
chwa∏y” (Êw. Augustyn). Dzi´ki stypendiom mszalnym wi´ê t´ odczuwa si´ na caBrazylia –
stypendia mszalne
to du˝a pomoc
dla Macapá, jednej
z najbiedniejszych
diecezji w tym kraju

Angola –
eucharystyczna
jednoÊç z diecezjà
Novo Redondo

Bia∏oruÊ –
Msza Êwi´ta
w Miƒsku,
gdzie KoÊció∏
podnosi si´ z ruin

Indie –
Msza dla dzieci
w Mahanpur:
„To jest
cia∏o Moje…”

Meksyk –
„oto Baranek
Bo˝y, który g∏adzi
grzechy Êwiata”,
obecny w Tijuanie

Dzi´ki Paƒstwa stypendiom mszalnym ten peruwiaƒski kap∏an mo˝e docieraç do
umierajàcych z sakramentami

∏ym Êwiecie. Ofiary umacniajà samych kap∏anów. Jeden z nich pisze z Kuby: „Po raz
pierwszy otrzymuj´ pieniàdze od osób,
których nie znam; ich dar pozwala zaradziç wielkim problemom, w obliczu których sam nie wiedzia∏em ju˝, co robiç”.
Bóg wiedzia∏ – dzi´kujmy Mu za to.
•

lub podobnych projektów oraz umo˝liwià prac´ duszpasterskà Pomocy KoÊcio∏owi w Potrzebie.
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„Wierz´” – wielu ludzi
wypowiada to s∏owo
z ˝arliwoÊcià i wdzi´cznoÊcià. WÊród nich
jest katecheta Rémi
Boni Angaman z Abid˝anu (Wybrze˝e KoÊci S∏oniowej). Dzi´kuje on z ca∏ego serca Pomocy KoÊcio∏owi w Potrzebie za katechizm pod takim tytu∏em. „Jest êród∏em wielkiej radoÊci, pozwala odnowiç katechez´ i uczyniç jà bogatszà w treÊci, daje si∏´ i odwag´ do wzrastania w wierze”. Z katechizmu uczà si´ dzieci szkolne (zob. zdj´cie). Rémi mówi, ˝e dzi´ki niemu zarówno on
sam, jak i dzieci czujà si´ szcz´Êliwi. Wspólnie pragnà modliç si´
za Was; uwa˝ajà, ˝e w ten sposób najlepiej wyra˝à swojà
wdzi´cznoÊç. RzeczywiÊcie trudno sobie wyobraziç pi´kniejsze
podzi´kowanie.

Potrzeby, mi∏oÊç i wdzi´cznoÊç – Wasze listy
Staram si´ ˝yç mi∏oÊcià
Od kiedy otrzyma∏am Paƒstwa ksià˝k´
„Wierz´”, odczuwam coraz wi´kszà bliskoÊç Boga i staram si´ ˝yç mi∏oÊcià. B´d´
nadal przesy∏aç Paƒstwu drobne ofiary – to
wprawdzie niedu˝o, ale otrzymuj´ jedynie
ma∏à emerytur´ po m´˝u. Dzi´kuj´ Wam
za modlitw´ i prosz´, byÊcie dalej walczyli
o popraw´ losu ubogich
Emerytka z Ettlingen (Niemcy)

Dzi´kuj´, Ojcze-S∏onino!
Pod koniec lat 80. wpad∏a mi w r´ce ksià˝ka Ojca-S∏oniny „Tam, gdzie p∏acze Bóg”.
Ciàgle jeszcze pami´tam towarzyszàcy lekturze ból i ∏zy, p∏ynàce po policzkach m∏odego, „rozpieszczonego” chrzeÊcijanina. DziÊ
z radoÊcià znalaz∏em Waszà stron´ internetowà i przypomnia∏em sobie tamte wa˝ne
chwile i rozbudzonà na nowo mi∏oÊç do KoÊcio∏a, który przeÊladowany jest tak˝e i dziÊ.
Ofiarodawca z W∏och

Katecheza na co dzieƒ
Dzi´kuj´ Paƒstwu za ostatni numer „Biuletynu”, który bardzo mnie wzruszy∏. Chc´
wesprzeç Was nie tylko za∏àczonym czekiem – jak tego pragnà∏ ojciec Werenfried,
b´d´ si´ równie˝ modliç za naszych braci
i siostry, pracowaç na rzecz g∏oszenia Dobrej Nowiny na ca∏y Êwiat i pomagaç biednym. Dzi´kuj´ za „Biuletyn” – jest on dla
mnie katechezà na co dzieƒ.

Lekcja dla naszej wiary
Na pierwszej stronie Biuletynu 4 zosta∏o zamieszczone bardzo pi´kne zdj´cie – „pe∏en
wdzi´cznoÊci poca∏unek za Bibli´ dla dzieci”. Bardzo poruszy∏ mnie widok tych dzieci, szcz´Êliwych z powodu otrzymania w∏asnej Biblii, ca∏ujàcych jà z radoÊci. Jaka˝ to
lekcja dla naszej wiary, która – jak mówi
o. Alliende – „jest cz´sto znu˝ona”.

Czytelniczka z Monkstown (Irlandia)

Czytelnik z Grenoble (Francja)

Adres pocztowy: Pomoc KoÊcio∏owi w Potrzebie – ul. Pu∏awska 95 –
02-595 Warszawa – tel./fax: 022 / 8451709 – e-mail: info@pkwp.org
Adres i konto bankowe: ING Bank Âlàski o/Warszawa, 02-670 Warszawa, ul. Pu∏awska 152, Nr konta: 31 1050 1025 1000 0022 8674 7759. Prosimy o przekazywanie
„Biuletynu” po przeczytaniu przyjacio∏om, sàsiadom, proboszczowi
parafii. Teksty w nim publikowane mo˝na umieszczaç w gazetce oraz
wystawce parafialnej. Prosimy o przesy∏anie nam adresów osób
zainteresowanych naszà dzia∏alnoÊcià.
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Hans-Peter Röthlin
prezydent

Kolumna

Pierwszeƒstwo
ma zawsze
bliêni
Zdarzy∏o si´ to na poczcie w ma∏ym
miasteczku w czasie wakacji. W d∏ugiej kolejce czekali zniecierpliwieni
ludzie. Jeden z dwóch obs∏ugujàcych opuÊci∏ stanowisko, by na zapleczu – gdzie wszyscy mogli go jednak dobrze widzieç – oddaç si´
z wielkà uwagà pracy nad jakimÊ
najwyraêniej wa˝nym zleceniem.
Min´∏o ponad pó∏ godziny i nic –
tylko kolejka ros∏a. Jak by∏o do
przewidzenia, oczekujàcy ludzie
wszcz´li wielkà awantur´…
Tak˝e i ja sta∏em w tej kolejce,
a rosnàca niecierpliwoÊç sk∏oni∏a
mnie do rozmyÊlania: co by∏o nie
tak w ca∏ej tej sytuacji? Doszed∏em
do nast´pujàcego wniosku: pierwszeƒstwo powinni mieç dla mnie
zawsze ludzie, potrzebujàcy mnie tu
i teraz, a nie ci, którzy do mnie
dzwonià czy zostawiajà dla mnie
jakieÊ zlecenie. To mo˝e poczekaç –
mog´ oddzwoniç za chwil´, a zleceniem zajàç si´ po „zamkni´ciu
okienka”. Cz∏owiek, który przychodzi do mnie teraz i który pilnie
mnie potrzebuje, powinien mieç
pierwszeƒstwo przed wszystkim innym. Czy i Pan Jezus nie trzyma∏
si´ tej zasady?
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