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Cedry Libanu – poezja natury. Rosnàce
wysoko w górach wznoszà si´ jak
kolumny, podtrzymujàce firmament.
Ich drzewo jest twarde, a mimo to
dopasowuje si´ do ràk rzeêbiarza.
Figura naszej Pani Fatimskiej jest
z drewna cedrowego. Przed 40-tu laty
pewna rodzina pochodzàca z uciska-
nych krajów Europy Ârodkowo-
Wschodniej poprosi∏a o poÊwi´cenie
figury w Fatimie. Rodzina ta ma korze-
nie prawos∏awne i protestanckie. Prze-
jÊcie jej na wiar´ katolickà zosta∏o
przypiecz´towane w Fatimie. Ojciec
Werenfried by∏ dla tej rodziny proro-
kiem, przewodnikiem w sprawach
wiary i wielkim obroƒcà przeÊladowa-
nego KoÊcio∏a. We wrzeÊniu 1967 roku
matka tej˝e rodziny pielgrzymowa∏a
do Fatimy, gdzie wspó∏uczestniczy∏a
w zawierzeniu Dzie∏a Pomoc KoÊcio-
∏owi w Potrzebie Maryji. W tym roku
jubileuszowym naszej Organizacji jej
dzieci, wdzi´czne za szczególnà Bo˝à
obecnoÊç w dziejach ich rodziny, ofia-
rowa∏y t´ figur´ Benedyktowi XVI.
RadoÊç wynikajàca z tego faktu sta∏a

si´ równie˝ moim udzia∏em, gdy˝ dane
mi by∏o przekazaç figur´ Ojcu
Âwi´temu osobiÊcie. Papie˝ objà∏ jà,
kierujàc na nià pe∏ne wdzi´cznoÊci
spojrzenie. Nast´pnie podarowa∏ jà
Centrali naszej Organizacji w König-
stein, dodajàc: „Chcia∏bym Wam
powiedzieç, byÊcie z pe∏nego zaufania
Maryji do Jej Syna Jezusa uczyli si´ zno-
siç trudy ˝ycia codziennego w cierpli-

woÊci i radoÊci.” Nasza ma∏a delegacja
czu∏a, ˝e w tym momencie papie˝
powierza nam coÊ prosto ze swego
serca. To jest program na przysz∏oÊç.
Maryja ukaza∏a si´ w Fatimie, by przy-
gotowaç nas na ponowne przyjÊcie
Chrystusa. Mali pastuszkowie: Franci-
szek, Hiacynta oraz ¸ucja widzieli, jakà
tajemniczà, promieniujàcà jasnoÊcià
emanowa∏a Matka Bo˝a. Ona odzwier-
ciedla blask Swego Syna, który mówi o
sobie samym: „Ja jestem Êwiat∏oÊcià
Êwiata”. Ze ˝∏óbka w Betlejem promie-
niuje Jego Êwiat∏o na ka˝de pokolenie.

Przed 60-ciu laty ojciec Werenfried
za∏o˝y∏ Organizacj´ Pomoc KoÊcio∏owi
w Potrzebie. Wszystko zacz´∏o si´ od
proroczego artyku∏u, opublikowanego
w okresie adwentu, w którym nak∏a-
nia∏ ludzi by dali schronienie Jezusowi
obecnemu w cierpiàcych oraz przeÊla-
dowanych bliênich. Na mi∏oÊç Ojca,
który ofiarowa∏ nam Swojego Syna,
powinniÊmy odpowiadaç naszà soli-
darnà mi∏oÊcià do cierpiàcych i prze-
Êladowanych. Gdy papie˝ zobaczy∏ nas
w Castelgandolfo, zawo∏a∏ spontanicz-
nie: „Dzi´kuj´ za mi∏oÊç.” W nas
dostrzeg∏ równie˝ i Paƒstwa, dobroczy-
ƒców. W imieniu wszystkich cierpià-
cych, których Paƒstwo z naszà pomocà
wspieracie, przekazuj´ to Bo˝ona-
rodzeniowe pozdrowienie wszystkim:
„Dzi´kuj´ za mi∏oÊç.” Razem dzi´kuje-
my Bogu w Trójcy Jedynemu i pe∏ni
radoÊci wo∏amy za Dzieciàtkiem Jezus,
Maryjà i Józefem: „Dzi´kujemy za
mi∏oÊç.”
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„M´˝czyzna i kobieta po∏àczeni
ma∏˝eƒstwem tworzà ze swoimi dzie-
çmi rodzin´… Stwarzajàc m´˝czyzn´
i kobiet´, Bóg ustanowi∏ ludzkà
rodzin´ i nada∏ jej podstawowà struk-
tur´. Jej cz∏onkami sà osoby równe w
godnoÊci.”
Tak ujmuje to Katechizm KoÊcio∏a Kato-
lickiego (2.202f.). Ta oczywista prawda
dzisiaj wielokrotnie negowana, nie jest
szanowana w spo∏eczeƒstwach zseku-
laryzowanych. Dlatego katecheza musi
si´ cz´sto rozpoczynaç od Adama i Ewy
– od natury cz∏owieka, by wyjaÊniç, ˝e
rodzina chrzeÊcijaƒska „jest wspólnotà
wiary, nadziei i mi∏oÊci” i jako taka
„powinna nazywaç si´ KoÊcio∏em
domowym” (KKK 2.204).” „Dla KoÊcio∏a
od samego poczàtku zasadniczà kwe-

stià by∏a obrona rodziny jako istoty
ka˝dego spo∏ecznego porzàdku” tak
mówi dziÊ Benedykt XVI. To wszystko
rozpoczyna si´ jeszcze przed Êlubem.
Papie˝ mówi, dobrze przygotowane
ma∏˝eƒstwa zamykajà furtk´ przed roz-
wodem i Wy równie˝ pomagacie w
realizacji tego przygotowania na ca∏ym
Êwiecie, a˝ po Mauritius. Tam swojà sie-
dzib´ ma FAAF (Afrykaƒska Fundacja
dla ˚ycia w Rodzinie). Stamtàd organi-
zuje ona seminaria dla nauczycieli
rodzinnych w Republice Demokra-
tycznej Konga, w Czadzie, na Wy-
brze˝u KoÊci S∏oniowej, w Togo,
Liberii, Nigerii, Ghanie, Kamerunie
i Kenii. Ci nauczyciele b´dà wprowa-
dzaç ma∏˝eƒstwa w tajemnic´ szcz´Êcia,

które wzrasta z wiernoÊci i poÊwi´cenia.
Potrzeba czyni cz∏owieka pomys∏owym.
W Urugwaju, kraju ekstremalnie zse-
kularyzowanym, korzysta si´ podczas
kursu ma∏˝eƒskiego z Ma∏ego Katechi-
zmu wydanego przez Pomoc KoÊcio∏owi
w Potrzebie. On jest kamieniem w´giel-
nym dla KoÊcio∏a domowego. W cen-
trum pastoralnym w BoÊni gdzie
wczeÊniej reperowa∏o si´ samochody,
dzisiaj „reperuje” si´ ma∏˝eƒstwa i ro-
dziny. Równie˝ i w innych krajach,
w których komunizm pozostawi∏
w ludziach duchowà pustyni´, powsta-
jà, dzi´ki Wam, nowe mocne rodziny.
Op∏aca si´ inwestowaç w to istotne
ogniwo przysz∏ego porzàdku spo∏ecz-
nego. l

KoÊció∏ domowy – wspólnota mi∏oÊci

Nauka mi∏oÊci: Lekcje dla rodzinnych nau-

czycieli w Kinshasa (Dem. Rep. Kongo)

„Rodzina” z rytmem: W Centrum Pasto-

ralnym w Rosji

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

Razem z Wami podarowa∏ dzieciom nowy dom: Ojciec Werenfried 1966 r. w Rio

KoÊció∏ jest jej ostojà: chrzeÊcijaƒska

matka w Pakistanie

Pierwszy KoÊció∏ domowy: ˚ywy Nazaret

w Ostravie (Czechy)
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Nie pozosta∏ nawet kamieƒ na kamieniu. Trz´sienie ziemi,
które w sierpniu wstrzàsn´∏o Peru zburzy∏o chaty, domy,
kaplice, mosty, ulice, koÊcio∏y. Pozosta∏y tylko ruiny. Siostra
Maria Adelajda Franciszkanka Niepokalanego Pocz´cia
opowiada: „kl´cza∏yÊmy i modli∏yÊmy si´. Gdy ziemia dr˝a∏a
wysz∏yÊmy na zewnàtrz. Ludzie przybiegli i do∏àczyli do nas.
Modli∏yÊmy si´ z nimi. Przez dwadzieÊcia dni troszczy∏yÊmy
si´ o ludzi i pomaga∏yÊmy dotkni´tym nieszcz´Êciem cho-
waç ich ukochanych. Pewien ojciec zginà∏, gdy ratowa∏
swoje szeÊciomiesi´czne dziecko.” Dzi´ki Wam, Francisz-
kanki b´dà mog∏y zamieniç kamienie i ruiny w nadziej´.
„Módlcie si´ z nami, prosi siostra Maria, byÊmy nie stracili
nadziei w Bogu, który nam powiedzia∏: „Przyjdêcie do mnie
wszyscy, którzy utrudzeni i obcià˝eni jesteÊcie a Ja was
pokrzepi´” (Mt 11,28). W ka˝dym kamieniu, który ofiaruje-
cie na odbudow´, kryje si´ przysz∏oÊç. Dla sióstr sà to
kamienie mi∏oÊci. One potrzebujà ich wiele. l

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

Potrzebujà ksià˝ek,

by móc przekazaç

wiar´: Babcie

w Kazachstanie

Prezenty Bo˝onarodzeniowe dla KoÊcio∏a potrzebujàcego

4 z∏ kieszonkowego na modlitewnik

80 z∏ za jeden kamieƒ mi∏oÊci

800 z∏ na jeden rower

280 z∏ – pe∏en bak paliwa, nape∏nione serce

Dzieci w Diecezji Karaganda (Kazachstan) ch´tnie
modli∏yby si´ i wspólnie Êpiewa∏y. Modlitewnik jest roz-
chwytywany, nowy nak∏ad 10.000 egzemplarzy jest tylko
w planach. Zapotrzebowanie jest du˝e. Równie˝ muzu∏-
manie ch´tnie modliliby si´ i Êpiewali z tej ksià˝eczki. Które
z Waszych wnuków czy dzieci ofiarowa∏oby ze swojego kie-
szonkowego 4 z∏, by dzieci w Kazachstanie mog∏y Êwi´towaç
nie tylko w czasie Bo˝ego Narodzenia i Wielkanocy? l

One straci∏y

wszystko

i proszà o Waszà

modlitw´: jedna

z sióstr szuka

pozosta∏oÊci

w ruinach.

Duc in altum:

Wyp∏yƒ na g∏´bi´

Syberii – my

pomo˝emy Wam!

Z klasztoru do szkó∏ jest pi´ç kilometrów, a do wsi gdzie
˝yjà starzy i chorzy, którzy nie sà w stanie przyjÊç do
koÊcio∏a, gdzie siostry prowadzà ko∏a biblijne dziesi´ç kilo-
metrów. Takà odleg∏oÊç trzeba przebyç równie˝ i do innych
wiosek, gdzie prowadzone sà ko∏a pastoralne oraz kateche-
tyczne. Bez rowerów ma∏o da si´ zrobiç w Afryce. Przy ich
pomocy zwi´ksza si´ ewangelizacja. l

Jazda dla S∏owa:

Rowery dla sióstr,

kleryków

i katechetów

Jedna parafia jest tak du˝a jak Austria, inna tak jak po∏owa
Polski czy Portugalii. 36 ksi´˝y Diecezji „Przemienienia
Paƒskiego” (Novosibirsk) jest w stanie, tylko dzi´ki zmoto-
ryzowaniu, przemierzyç odleg∏oÊci Syberii. Cena benzyny
bardzo wzros∏a. Istnieje wi´c niebezpieczeƒstwo, ˝e wizyty
pastoralne, istotna cz´Êç pracy duszpasterskiej (biskup
Werth), stanà si´ rzadsze. Ale Siostry i Bracia czekajà na
S∏owo Bo˝e oraz sakramenty. Ofiarujàc 280 z∏ nape∏nicie
jednemu ksi´dzu bak paliwa – a wierzàcym serca.
Wp∏acajàc 2400 z∏ pokryjecie roczne koszty podró˝y jed-
nego ksi´dza do wiernych. Czy Wasze serce jest tak du˝e
i g∏´bokie jak t´sknota chrzeÊcijan na Syberii? l
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Prezydent

Kolumna

W ferie odwiedzi∏em zakon
pustelniczy kartuzów w Saint-
Pierre-de- Chartreuse we Francji
– który zrobi∏ na mnie wra˝enie,
wspólnota ta przetrwa∏a niena-
ruszona wszystkie trudniejsze i
∏atwiejsze momenty w historii od
900 lat. Poruszajàce multime-
dialne widowisko pokaza∏o ich
˝ycie na przestrzeni stuleci. Msza
Êwi´ta w ma∏ych, prastarych
kaplicach i klasztorach. Kilku
doros∏ych, grupa harcerzy oraz
celebrujàcy nabo˝eƒstwo pustel-
nik. W krótkim kazaniu opowie-
dzia∏ on o swoim osobistym
doÊwiadczeniu Jezusa Chrystusa
w sercu. To by∏o poruszajàce,
poniewa˝ on przekazywa∏ praw-
d´ o rzeczywistoÊci duchowej
w sposób absolutnie wiarygodny,
mówi∏: „a kiedy przyst´pujecie
do Komunii Âwi´tej, wówczas
przychodzi On do Waszych serc
i zostaje z Wami, jeÊli tylko tego
chcecie. Uwierzcie mi, On jest
Przyjacielem, na którego mo˝ecie
liczyç, nigdy Was nie zawiedzie,
cokolwiek by si´ wydarzy∏o.”
Wypowiada∏ te s∏owa z tak wia-
rygodnym uÊmiechem, ˝e trzeba
by∏o mu wierzyç – przekonujàcy
Êwiadek wiary naszych czasów.

P.S: Niezliczone sà na Êwiecie
klasztory kontemplacyjne – twier-
dze niewzruszonej niczym wiary
w Boga. Dzi´ki Wam mo˝emy je
finansowo poratowaç…

Zaostrzy∏o si´ przeÊladowanie
chrzeÊcijan w Iraku. Kto mo˝e, ten
ucieka za granic´. Pozostajà star-
si z biskupem Louisem Sako.
Arcybiskup z Kerkuk jest Wam
wdzi´czny za pomoc, której udzie-
lacie Siostrom i Braciom w Iraku.
Z okazji jubileuszu 60-lecia Orga-
nizacji Pomoc KoÊcio∏owi w Po-
trzebie arcybiskup pisze nam:
„W imieniu wszystkich Irakijczy-
ków dzi´kuj´ za∏o˝onej przez ojca
Werenfrieda mi´dzynarodowej
Organizacji za jej znakomità
prac´. Zjednoczeni w modlitwie
dzi´kujemy za te wszystkie ∏aski,
które Bóg pos∏ugujàc si´ Waszym
Dzie∏em podarowa∏ ludzkoÊci.”
I skromnie dodaje: „Ufam, ˝e
przysz∏oÊç b´dzie lepsza.”

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

Szcz´Êç Bo˝e z Syberii
Z ca∏ego serca gratuluj´ z okazji jubileuszu
60-tej rocznicy Pomocy KoÊcio∏owi w
Potrzebie! Bardzo serdecznie chcia∏bym
podzi´kowaç za wieloletnià pomoc, którà
otrzymaliÊmy od Pomocy KoÊcio∏owi w Po-
trzebie. Âwiadomi ∏àcznoÊci, która si´ga
dalece poza finansowà pomoc, bardzo jà
cenimy i jesteÊmy niesamowicie wdzi´czni,
˝e zosta∏o nam ofiarowane tak du˝e
wsparcie. Nasz KoÊció∏ katolicki tutaj na
Syberii nie móg∏by dzia∏aç dalej bez tej nie-
ustannej, wspania∏ej pomocy.

Ks. bp Józef Werth z Diecezji
„Przemienienia Paƒskiego”

(Novosybirk), Rosja

Na nowo zarzucaç sieci
W piàtym numerze Biuletynu Ojciec Allien-
de skierowa∏ do nas pytanie zawierajàce
program na nast´pne 60 lat, odpowiedê na
nie brzmi: tak, jesteÊmy gotowi, dzisiaj i w
przysz∏oÊci, zarzucaç na nowo sieci,
dok∏adnie tam, gdzie Bóg najcz´Êciej
p∏acze. Przekazujemy równie˝ 1600 z∏ dla
cierpiàcego KoÊcio∏a na ca∏ym Êwiecie.

Ma∏˝eƒstwo z Francji

Niech Bóg b∏ogos∏awi Paƒstwu!
W∏aÊnie czytam, ˝e mieliÊcie dzisiaj Paƒ-
stwo audiencj´ u Ojca Âwi´tego. Niektóre
fragmenty przemówienia, papie˝ kierowa∏
do Pomocy KoÊcio∏owi w Potrzebie. One
odpowiadajà Prawdzie – tak je odebrali-
Êmy. Serdeczne podzi´kowania, niech Bóg
b∏ogos∏awi wszystkich pracujàcych w Orga-
nizacji.

Ks. bp Manghesteab Tesfanariam
z Asmary, Erytrea

Miliony podzi´kowaƒ z Birmy
W imieniu ksi´˝y, ojców, sióstr i Êwieckich
jak równie˝ i ludzi innej wiary w naszej
diecezji, chcia∏bym Paƒstwu wyraziç milio-
ny podzi´kowaƒ za wszelkà udzielonà
nam pomoc. Pomog∏o nam przede wszyst-
kim Wasze egzystencjalno-pastoralne
wsparcie. Dzi´kuj´ tak˝e za Waszà
modlitw´.

W imieniu Sióstr i Braci w wierze
z Birmy

Wierni Êwiadkowie
wiary


