
XXIII Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie - 
04.12.2022  „Posłani w pokoju Chrystusa”

W II  Niedzielę  Adwentu,  zgodnie z  uchwałą  Konferencji  Episkopatu Polski,
obchodzony  jest  Dzień  modlitwy  i  pomocy  materialnej  Kościołowi
na  Wschodzie,  któremu  w  tym  roku  towarzyszy  hasło:  „Posłani  w  pokoju
Chrystusa”.  Celem  tego  dnia  jest  duchowe  i  materialne  wsparcie  Kościoła
katolickiego w krajach Europy Wschodniej i Azji Środkowej, czyli na Białorusi,
Litwie,  Łotwie  i  Estonii,  na  Ukrainie  w  Mołdawii,  Rosji,  Armenii,
Azerbejdżanie,  Gruzji,  Kazachstanie  oraz  w  Tadżykistanie,  Kirgizji
i  Uzbekistanie.  Aktualnie,  Kościołowi  za  wschodnią  granicą,  służy  198
kapłanów diecezjalnych,  387  kapłanów zakonnych,  320  sióstr  i  40  braci
zakonnych z Polski oraz wolontariusze świeccy.
Czas adwentu to czas wyjątkowy, najpierw z racji na szczególne treści religijne
i bogactwo tradycji z tym okresem związanych, ale także dlatego że wprowadza
nas bezpośrednio w Tajemnicę Wcielenia – Słowo stanie się Ciałem i zamieszka
miedzy nami!
      Tegoroczny adwent jest szczególny, bo naznaczony trwającą już dziewiąty
miesiąc zbrojną inwazją Rosji na Ukrainę. Za naszą wschodnią granicą wciąż
rozgrywa się  dramat,  mieszkańcy  Ukrainy  tracą  swoje  domy,  bliskich  i  siły
do  zmagania się z wojenną rzeczywistością. Coraz więcej ukraińskich rodzin
pozostaje bez dachu nad głową i szuka schronienia u krewnych czy znajomych
w spokojniejszych rejonach inni korzystają z gościnności parafii i wielu innych
instytucji  a  jeszcze  inni  zdecydowali  się  opuścić  Ukrainę  wybrać   życie
na emigracji w tym 1,3 miliona w Polsce. Wśród tych, którzy zostali, wielu nie
stać  na  odbudowę lub wyremontowanie  zniszczonego  domu,  a  nawet  kupno
żywności  i  artykułów  pierwszej  potrzeby.  W  tej  sytuacji  i  w  perspektywie
rozpoczynającej się zimy, ludzie ci mogą liczyć jedynie na pomoc z zewnątrz.
       W ogromnej fali pomocy jaka płynie z Polski, od samego początku wojny
uczestniczy  też  Zespół  Pomocy  Kościołowi  na  Wschodzie  przy  Konferencji
Episkopatu Polski. We współpracy z różnymi instytucjami, wspólnotami i dzięki
ofiarodawcom  indywidualnym  udało  się  i  nadal  udaje  zorganizować  wiele
transportów z pomocą humanitarną a także pomagać tym, którzy zdecydowali
się schronić w Polsce.
       Nasze wsparcie, poprzez parafie, zgromadzenia zakonne czy instytucje takie
jak  Caritas  Spes  Ukraina,  kierowane  jest  przede  wszystkim  do  ludzi
mieszkających  na  obszarach  szczególnie  dotkniętych  skutkami  wojny.
Dotychczas, na pomoc Ukrainie z funduszy Zespołu wydaliśmy 1 504 000 zł.
z  tych  pieniędzy  zakupiliśmy  żywość,  artykuły  medyczne,  środki  czystości
a  także  generatory  prądotwórcze  a  w  ostatnim  czasie  finansujemy  zakup
piecyków do ogrzewania i płyt do zabezpieczenia okien. Pokrywamy też koszty
transportu  pomocy  humanitarnej  –  takich  transportów  zorganizowaliśmy
26!!!  Ponadto  wspieramy  też  finansowo  funkcjonowanie  domów  seniora,



domów  dziecka  i  wielu  wspólnot  parafialnych,  które  przyjęły  uchodźców
wewnętrznych. Pomogliśmy też w organizacji letniego wypoczynku dla dzieci,
–  które  dzięki  temu  mogły,  choć  na  chwilę  oderwać  się  od  wojennej
rzeczywistości.
Na wsparcie uchodźców, którzy przybyli do Polski przeznaczyliśmy 156 000
złotych, na doraźną pomoc oraz dla ośrodków, które ich przyjmowały.
Działalność Zespołu to nie tylko Ukraina, choć oczywiście w obecnej sytuacji
głównie na tym kraju się koncentrujemy.
W roku 2022 zostało już zrealizowanych  214  próśb, na kwotę  2 121 000
złotych.
Z zebranych i  przekazanych na Wschód pieniędzy,  jak już  podaliśmy wyżej
na  Ukrainę  trafiło  1  504  000  zł.  Pozostałą  kwotę  przeznaczyliśmy
na  organizację  letniego  wypoczynku  połączonego  z  formacją  dla  dzieci
i młodzieży. Tą pomocą objęliśmy 32 grupy z Ukrainy, Białorusi, Uzbekistanu,
Kazachstanu i  Syberii,  jak  wspominają  organizujące ten  wypoczynek Siostry
czy Kapłani – dla wielu uczestników jest to wyjątkowy czas nie tylko zabawy,
spotkań,  modlitwy,  ale  też  regularnego  jedzenia!  Wspieramy  też
funkcjonowanie  świetlic,  przedszkoli,  domów  dziecka,  domów  seniora
i  samotnej  matki,  przytuliska  dla  bezdomnych  oraz  stołówki  i  kuchnie
prowadzone  przez  siostry  i  braci  zakonnych  służące  dożywianiu  dzieci,
starszych  i  najbiedniejszych.  Pamiętamy  też  o  tych,  którzy  ze  Wschodu
do Polski przyjechali, w tym również o studentach z Białorusi, Ukrainy i Gruzji,
poprzez  wypłacanie  stypendiów.  Zespół  świadczy  też  nieustannie  pomoc
liturgiczną  dla  Kościoła  katolickiego  na  Wschodzie  poprzez  zakup  dla
konkretnych parafii paramentów liturgicznych, nagłośnień do kaplic i świątyń,
ksiąg  liturgicznych,  a  także  modlitewników  i  śpiewników  oraz  wszelkiego
rodzaju  pomocy  katechetycznych.  Ciągle  jeszcze  ważną  część  naszych
wydatków  stanowią  dotacje  na  odbudowę  oraz  renowację  kościołów,  kaplic
świetlic  i  sal.  Ponadto,  Zespół  finansuje  wysyłkę  prasy  katolickiej,  w  tym
wiadomości  KAI  czy  czasopisma  „Miłujcie  się”  oraz  wspiera  wydawnictwa
i  media  działające  w ramach  Kościoła  na  Wschodzie,  a  także inne projekty.
Z  inicjatywy  Zespołu  powstał  też  Wolontariat  Syberyjski,  skupiający  osoby
świeckie, które w czasie swojego urlopu czy wakacji pomagają duszpasterzom
i  siostrom zakonnym na Wschodzie.  W 2022 roku na  posługę  wolontaryjną
mimo ograniczeń na Ukrainę, do Kazachstanu i do Włoch, wyjechało 12 osób.
Jesteśmy  na  końcowym  etapie  opracowywania  leksykonu  wraz
ze  wspomnieniami  na  temat  udziału  polskich  duchownych w odradzaniu  się
Kościoła Katolickiego na Wschodzie.
Jest to bardzo ważne i dzieło, które pozwoli ocalić od zapomnienia to co zrobili
kapłani  i  siostry  zakonne  z  Polski  dla  Kościoła  za  wschodnią  granicą,
szczególnie  po  tzw.  „pierestrojce”.  Ponadto  Dyrektor  Zespołu  wyjeżdża  na
Wschód,  aby  na  miejscu  poznać  potrzeby  i  sprawdzić  realizacje  projektów,



w  mijającym  roku  odwiedził  pięciokrotnie  Ukrainę  włącznie  z  dotarciem
do Charkowa oraz Kazachstan, Litwę, Mołdawię i Naddniestrze.
Zachęcamy  do  wsparcia  duchowego  i  materialnego  dzieł  duszpasterskich,
ewangelizacyjnych  i  charytatywnych  Kościoła  katolickiego  na  Wschodzie.
Ofiary  zebrane  w  II  niedzielę  Adwentu  a  także  napływające  od  stałych
ofiarodawców  indywidualnych  przez  cały  rok,  służą  bezcenną  pomocą
katolikom we wszystkich tamtejszych diecezjach.
W tym dniu z Kościołem w Polsce i poza jej granicami, łączą się wierni z wielu
parafii  za wschodnią granicą,  dziękując Bogu za modlitwę i  składane ofiary.
„Dzień  modlitwy  i  pomocy  materialnej  Kościołowi  na  Wschodzie”  tam,
za  wschodnią  granicą,  jest  dniem  wdzięczności  za  tych,  którzy  pomagają
duchowo i materialnie.
W imieniu kapłanów, sióstr i braci zakonnych oraz wolontariuszy świeckich,
posługujących aktualnie na Wschodzie a także wiernych, składamy serdeczne
podziękowanie za wszelką pomoc i modlitwę.
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