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Każdy pomaga, jak umie najlepiej –
chrześcijańskie rodziny z Betlejem
pracują nad szopką.
Zapewnia ona chrześcijanom
z Ziemi Świętej –
dzięki ich pracy i Państwa miłości –
przyszłość w dosłownym
tego słowa znaczeniu.

Na biurko Papieża trafiają listy z całego
świata. Gdy kończył się Rok św. Pawła,
znalazła się tu prośba o ogłoszenie „Roku
Modlitwy za kapłanów”. Benedykt XVI
prośbę tę przemodlił i w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa zainaugurował Rok Kapłański. Na wszystkich kontynentach pojawiły się szybko różne
inicjatywy. W wielu krajach
wierni modlą się za posługujących kapłanów. Heroiczny
Kościół kubański wydał broszurę zawierającą liczne świadectwa i modlitwy. Wierni
proszą o opiekę patronkę swego kraju – „Virgen de la Caridad”, Matkę
Bożą Miłosierdzia. Teksty na każdy dzień
miesiąca przedstawiają w pięknych słowach sylwetkę jednego z duszpasterzy.
Trzeciego dnia miesiąca zanoszona jest
modlitwa za o. Francisco Vallsa: „Panie
Jezu Chryste, daj, by poprzez świadectwo
Twego wybranego sługi, jego bezwarunkowe oddanie się Tobie, bezinteresowną
służbę i wierność modlitwie młodzi usłyszeli Twe wezwanie do naśladowania Cię
i głoszenia Ewangelii wszystkim narodom”. Wierni proszą też Ducha Świętego,
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„Nie wolno wam
zapominać o istocie
Świąt Bożego Narodzenia
– o tym, że Chrystus
pragnie stać się
w swym świętym Kościele
i w każdym z nas
nowym człowiekiem
nowym stworzeniem
po to, aby w ciemnościach
naszych czasów
zajaśniała w nas
Jego postać, Jego dobroć,
Jego litość, Jego miłość
i Jego miłosierdzie.”
Ojciec Werenfried (1913-2003)

stość nabiera konkretnych kształtów
w nas grzesznikach.
Wkrótce po moich święceniach kapłańskich, pewien znany krzewiciel chrześcijańskiej nauki społecznej, powiedział mi:
„Joachimie, nigdy nie pozwól, by modlitwa przed Komunią świętą stała się dla
ciebie rutyną. Słowa: ‘Panie, nie zważaj na
nasze grzechy, lecz na wiarę swojego
Kościoła’ wypowiadaj zawsze świadomie”.
Ojciec Werenfried zainicjował swoje
Dzieło, by pomóc kapłanom
„Święcenia kapłańskie ozna- wypędzonym z państw komuczają, że odtąd w nowy spo- nistycznych. My niesiemy jego
spuściznę dalej. W Roku
sób należę do Niego, a przez Kapłańskim będziemy zatem
starali się o to na tyle, na ile
to także do innych.”
pozwoli nam na to Państwa
dzający moje święcenia kapłańskie otwo- niestrudzona hojność, by Chrystus mógł
rzyłem Pismo Święte, ponieważ chciałem w swym Słowie i w Eucharystii przychootrzymać Słowo na ten szczególny dzień. dzić do kolejnych pokoleń ludzi na świeMój wzrok padł na następujący fragment: cie i obdarzać ich swym Zbawieniem.
‘Uświęć ich w Prawdzie’. Wtedy zrozu- Każdemu i każdej z Was błogosławię
miałem, że Pan mówi o mnie i do mnie”.
Te znane słowa przemówiły wtedy do
przyszłego Papieża całkiem na nowo. Oto
jak streszcza swe doświadczenie: „Woda,
w której zanurza nas Chrystus, to On sam.
Święcenia kapłańskie oznaczają, że odtąd
w nowy sposób należę do Niego, a przez
ojciec Joaquín Alliende, prezydent
to i do innych”. Ta tajemnicza rzeczywiaby wejrzał na ofiarę o. Herminio, „który
głosi Ewangelię w głębi kraju, niosąc młodym ludziom i rodzinom zbawienie i życie
w Chrystusie”. Modlą się również za
o. Raúla, aby pozostał „dobrym, heroicznym Samarytaninem”. Książeczka zawiera 30 historii, które są zarazem prośbą
i dziękczynieniem.
W Wielki Czwartek Papież Benedykt
XVI podzielił się z kapłanami swym osobistym przeżyciem: „W wieczór poprze-
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Kropla Zbawienia

Siostra Marie Akl wie, że ona i jej
współsiostry są na właściwej drodze.
Widzą to w pełnych wdzięczności
oczach dzieci.

Doświadczają tego, gdy któryś z ojców
przychodzi, przyznając się ze wstydem, że
jego małe córeczki nauczyły go jak
powstrzymywać wściekłość i agresję lub
kiedy widzą, jak muzułmańskie i chrześcijańskie dzieci wspólnie się bawią. Praca sióstr Dobrego Pasterza w parafii Btedi pod Baalbek w Libanie, z ich 45
dziewczętami w domu i kolejnymi 54
dziećmi w centrum Deir Al Ahmar,
wydaje się być kroplą w morzu potrzeb.
W tym zniszczonym przez wojnę i przemoc regionie jest to jednak kropla Zbawienia. Z pomocą najskromniejszych
środków, siostry umożliwiają swym podopiecznym naukę w szkole, zapewniają
im wyżywienie, ubranie, a często także

Świadectwo prześladowań – wieża kościelna
pod Saidą na południu Libanu.

W imię Dzieciątka

Syndrom poaborcyjny, psychiczne
konsekwencje usunięcia ciąży, to
temat tabu. Cierpi na niego większość
kobiet, które poddały się aborcji.

Zdarza im się widzieć swoje dziecko we
śnie. Są to nocne koszmary: na widok
bawiącego się dziecka ból przeszywa im
serce – tak właśnie mogłyby bawić się ich
dzieci. W oczach żyjących dzieci pojawia się
zaś nieme pytanie: Czy to, że żyję, to tylko kwestia szczęścia? Życie tych kobiet
wypełnia pustka.
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Litwa, kraj krzyży i jezior – mała pielgrzymka młodych.

pomoc psychologiczną. Większość
dziewcząt pochodzi z rodzin dysfunkcyjnych lub rozbitych, wiele doświadczyło
traumy. Wspólne świętowanie Bożego
Narodzenia da im wyobrażenie, jak wielką miłością Bóg obdarzył wszystkich
ludzi. Siostrze Marie sen z powiek spędzają ceny żywności, które ostatnio wzrosły trzykrotnie. „Biedni nie mają już

Świadectwo wiary – nauka modlitwy, także
za tych, „którzy was prześladują”.

nawet prawa do jedzenia”. Siostry liczą
na naszą pomoc.
Chrześcijanie żyją w Libanie od ponad
1500 lat i są przywiązani do swej ojczyzny.
Długą tradycję ma również Kościół na
Litwie. Kraj obchodzi tysiąclecie istnienia,
ta rocznica jest w dużej mierze związana z
chrystianizacją tych terenów. Przyszłość
chrześcijaństwa spoczywa w rękach ludzi
młodych. Ich zainteresowanie wiarą jest
duże. Centrum Młodzieżowe diecezji Telsze organizuje seminaria, katechezy, obozy letnie i pielgrzymki. Do tej pory w inicjatywach tych wzięło udział już ponad
1500 młodych. Rozwijające się Centrum
jest „bardzo ważne dla naszej diecezji” –
pisze biskup Jonas Boruta. Obiecaliśmy
na ten cel 20.000 zł. To także nie wiele
więcej niż kropla w morzu potrzeb, ale
jest to kropla niosąca Zbawienie w przyszłość.
G

Pustkę tę – otwartą, niezabliźniającą się
ranę – nosi dziś w sobie wiele kobiet. Również do nich przychodzi Dzieciątko Jezus,
które pragnie je uzdrowić. Konferencje Episkopatu Ameryki Łacińskiej postanowiły
tym kobietom pomóc, dać im możliwość
pojednania się ze sobą i z Bogiem. Pomoc
organizuje Elisabeth Bunster, która sama
jest matką. Ma duże doświadczenie, ale Często udaje się uratować dziecko – młoda
bardzo ograniczone środki. Jej inicjatywa mama z Peru.
jest dalekosiężna. Kobiety, które doświad- Świadectwo wiary – nauka modlitwy, także za
czą uzdrowienia, będą przestrzegać przed kami życia – w imię leżącego w żłobie Dziepodobnym losem inne. Zostaną głosiciel- ciątka. Kto z Państwa może im pomóc? G

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

Świąteczne Prezenty dla Kościoła w potrzebie
Kościół cieśli – 400 zł
Symbol obecności chrześcijan
– kościół św. Józefa w Pale.

Aby Dobra Nowina docierała
do ludzi – potrzeba 200 zł

Ciągle w drodze
– ojciec Francis
z jednym z katechetów.

Nie może być nam obojętne, czy świątynie, świadectwa
historii wiary, znikną z powierzchni ziemi.

Przed dwunastu laty powstała diecezja Asansol, około
250 kilometrów na północny zachód od Kalkuty (Indie).

A już na pewno nie wtedy, gdy ich patronem jest św. Józef, jak
w przypadku kościoła w Pale (Bośnia i Hercegowina). To
jedyna drewniana świątynia w Bośni. Ma prawie sto lat i przetrwała wiele wojen oraz prześladowań. Trzeba ją jak najszybciej
wyremontować. Wokół niej kardynał Puljic – Arcybiskup Sarajewa chce odbudować wspólnotę parafialną. „Obojętność powoduje powolne obumieranie człowieczeństwa” – mówi Papież
Benedykt XVI. Jak chyba żaden inny święty, ziemski ojciec
Jezusa, cieśla Józef, jest symbolem człowieczeństwa dyskretnego, a zarazem wiernego i ofiarnego. Jego drewniany kościół ma
stać się nie tylko nowym centrum duchowym Bośni, ale także
świadectwem naszej cichej i wiernej hojności. Potrzebujemy 250
naśladowców świętego Józefa.
G

Należące do niej wioski są rozrzucone na dużej przestrzeni.
O. Francis i o. Edward mają codziennie do przebycia co najmniej 30 kilometrów. Publiczne środki transportu jeżdżą rzadko, a drogi są miejscami tak złe, że autobusy nie mogą się po
nich poruszać. Ojcowie, aby dotrzeć do swych podopiecznych,
wsiadają więc na rowery. Ten stan rzeczy utrudnia pracę duszpasterską i wyczerpuje księży, zdanych w dodatku na kaprysy
natury (ulewy, upały). Grupy katechetów i duszpasterstwo
rodzin, opieka nad katechumenami – kapłani są coraz bardziej
potrzebni. Ojcom Francisowi i Edwardowi obiecaliśmy dwa lekkie motocykle. Ich koszt to 5.600 zł. Pojazdów takich pilnie
potrzebuje także wielu innych kapłanów. Czy znajdzie się
wśród nas stu przyjaciół księży z Indii?
G

Biblia dla chrześcijan
z Mali – 20 zł

Mali to kraj Biblii, w każdym razie jest on motorem napędowym apostolatu biblijnego, zapoczątkowanego decyzją
I Synodu Biskupów Afryki w roku 1994.

W dokumencie Synodu czytamy: „Powinniśmy podjąć starania o to, aby wszyscy wierni mogli już w młodości zapoznawać
się z Pismem Świętym”. W Mali słowa te traktuje się bardzo
poważnie, mimo że dla zwykłych wiernych Biblia jest po prostu za droga. Chrześcijanie to 2% spośród 12 milionów mieszkańców kraju; Biblię posiada tylko co dziesiąty z nich, pozostali
(216 000 wiernych) jej nie mają. Pismo Święte powinni mieć
wszyscy. W latach 2009–2011 Biblię ma co roku otrzymywać
1000 osób. Koszt tego przedsięwzięcia to 60.000 zł – jeden
egzemplarz kosztuje 20 zł. A gdybyśmy tak na Święta wysłali dzielnym Malijczykom nie 3000, a 6000 lub 10 000
Biblii?
G
lub podobnych projektów oraz umo˝liwià prac´ duszpasterskà Pomocy KoÊcio∏owi w Potrzebie.
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Apostolskie błogosławieństwo dla nas wszystkich
Za pośrednictwem naszego Prezydenta, o. Joaquína Alliende,
watykański Sekretariat Stanu
skierował do nas na polecenie
Papieża Benedykta XVI te słowa:

Pierre-Marie Morel,
Sekretarz Generalny

„Z radością potwierdzam, że
Ojciec Święty otrzymał Ojca list,
w którym w związku z opublikowaniem encykliki „Caritas in veritate” wyraża Ojciec swą synowską
wierność Papieżowi oraz Magisterium Kościoła.

Drodzy przyjaciele

Jego Świątobliwość Benedykt XVI dziękuje Ojcu z całego serca za ten
gest i poleca Ojca Najwyższemu i Wiecznemu Kapłanowi Jezusowi
Chrystusowi, aby nadal umacniał On Ojca w Swej łasce i w codziennej
pracy na rzecz najuboższych z ubogich. Jednocześnie Papież prosi
Najświętszą Maryję Pannę, aby otaczała swą opieką Ojca, wszystkich
współpracowników oraz dobroczyńców Pomocy Kościołowi w Potrzebie
i udziela wszystkim z radością apostolskiego błogosławieństwa”.

Potrzeby, miłość i wdzięczność – Państwa listy
Księża nas potrzebują
Pragnęłabym pomagać Wam bardziej –
chcę przynajmniej starać się o popularyzację Waszego Dzieła, zwłaszcza teraz,
gdy Ojciec Święty ogłosił w Kościele Rok
Kapłański. Księża z pewnością potrzebują naszej pomocy i naszej modlitwy,
o której codziennie pamiętam. Niech Bóg
błogosławi Wasze Stowarzyszenie.
Siostra Colette z Kanady
To Wy dajecie nam robotników na żniwo Pana
Z wielką radością kończymy bardzo
intensywny rok akademicki. Jesteśmy
szczęśliwi, że dzięki Państwu i Waszym
ofiarodawcom mogliśmy wyświęcić czterech nowych kapłanów. W nadchodzącym roku będzie ich nawet dziewięciu.
Za to wszystko dziękujemy Bogu, prosząc Go, aby wciąż posyłał robotników na

swe żniwo. Wszystko to możliwe jest
wyłącznie dzięki Państwa pomocy. Bóg
zapłać!
Itamar Vian,
arcybiskup Feira de Santana
(Brazylia)
Zagrożenie dla wiary
Dziękuję za regularnie otrzymywane
listy. My w Australii żyjemy w pokoju,
wygodzie i bezpieczeństwie i zbyt łatwo
zaczynamy się nad sobą użalać! Czytając
o katolickich wspólnotach, które muszą
znosić prześladowania, a jednak starają
się głosić Dobrą Nowinę i zachowywać
wiarę, odczuwam radość i głęboką
wdzięczność wobec Boga. Czasem wydaje mi się, że pokój, komfort i bezpieczeństwo stanowią dla wiary większe
zagrożenie niż fizyczne prześladowania.
Ofiarodawca z Australii
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„Miłość Boża wzywa nas do wyjścia
z tego, co jest ograniczone i nieostateczne, dodaje nam odwagi do działania i dalszego poszukiwania dobra
wszystkich, nawet jeśli nie realizuje
się to natychmiast, nawet jeśli to, co
zdołamy uczynić (...), jest zawsze
mniejsze od tego, czego gorąco pragniemy. Bóg daje nam siłę do walki
i znoszenia cierpienia z miłości dla
wspólnego dobra, ponieważ On jest
naszym Wszystkim, naszą największą Nadzieją. Rozwój potrzebuje
chrześcijan z ramionami wzniesionymi do Boga w postawie modlitwy,
chrześcijan kierujących się świadomością, że miłość pełna prawdy,
caritas in veritate, która jest
u początków autentycznego rozwoju,
nie jest naszym wytworem, ale
została nam podarowana”.
Tak pisze Ojciec Święty w swej najnowszej encyklice „Caritas in veritate”.
Drodzy Przyjaciele, z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
zachęcam Was do przeczytania tej
encykliki, do rozważania jej słów
i do głębokiej refleksji nad tym
otrzymanym od Papieża Benedykta XVI darem.
Życzę Państwu i Państwa Rodzinom radosnych i błogosławionych
Świąt!
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