
W Ewangelii św. Jana czytamy słowa Pana Jezusa: „Sługa nie jest większy od swego 
pana. Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować”. (J 15, 20)

Prawdziwości tej przestrogi doświadczają dziś miliony katolików na całym świe-
cie. Cały świat zroszony jest krwią chrześcijańskich męczenników. Doskonale przy-
gotowane raporty na temat prześladowań religijnych takich organizacji jak Pomoc 
Kościołowi w Potrzebie czy Open Doors nie pozostawiają wątpliwości: najbardziej 
prześladowaną grupą wyznaniową na świecie są dziś chrześcijanie. 

Jeżeli mnie 
prześladowali...

Krwawe prześladowanie 
chrześcijan
Represje i dyskryminacje 
w sferze publicznej



Wyznawcy Jezusa Chrystusa stanowią 
aż 80 procent wśród osób prześladowa-
nych i dyskryminowanych z powodu reli-
gii. Miesięcznie ginie średnio 345 chrze-
ścijan, którzy są zabijani tylko dlatego, że 
ich Mistrzem jest Zbawiciel. A iluż cierpi 
z powodu tortur, wygnania, pozbawienia 
środków do życia? Wyznawcy Chrystusa 
są upokarzani, wyśmiewani, fałszywie 
oskarżani. Są świadkami straszliwych 
bluźnierstw. Ich wiara wystawiana jest 
na najcięższą próbę w Chinach, Nigerii, 

Iraku, Pakistanie, Indonezji, Syrii i na Sri Lance… Pośród motywów wskazanych 
przez raporty jako przyczyny obojętności wobec prześladowań wymienia się niechęć 
do religii chrześcijańskiej, poprawność polityczną i postkolonialne poczucie winy. 

Walka z chrześcijaństwem ma wymiar globalny
Ataki na chrześcijan mają miejsce na całym świecie. Raport organizacji Pomoc 
Kościołowi w Potrzebie ukazuje kilka przykładów tylko z pierwszego kwartału 2019 

roku. To tylko niewielki wycinek. A co dzieje się w innych częściach glo-
bu? Permanentna walka z chrześcijaństwem prowadzona jest w pań-

stwach muzułmańskich, a także komunistycz-
nych, takich jak Chiny czy Korea Północna. 
W Sudanie wojna domowa trwa de facto od 
70 lat, doprowadzając do tego, że południe 

kraju zamieszkane głównie przez chrze-
ścijan odłączyło się od reszty państwa. 

To i tak nie zatrzymało prześladowań 
na tle religijnym, ale przynajmniej 
w pewnym stopniu je ograniczyło.

Od profanacji i aktów bluźnier-
czych nie jest wolny świat zachodni. 
W Niemczech czy Francji niszczone 
są świątynie i cmentarze. W kanadyj-

20 000 osób 
zostało 1 stycznia 
zmuszonych do 

ucieczki z diecezji 
Bangassou w Republice 
Środkowoafrykańskiej. 

W wyniku ataków 
islamistycznej grupy 
Séléka na katolickie 

punkty misyjne zginęło 
kilkadziesiąt osób.



skiej prowincji Quebec wprowadzono za-
kaz noszenia symboli religijnych. Ulicami 
miast zachodnich (także w Polsce) prze-
mierzają „parady” tzw. środowisk LGBT. Na 
każdej z tych skandalicznych imprez wyzy-
wani i ośmieszani są wyznawcy Chrystusa, 
a symbole religijne profanowane.

Sytuacja w Polsce
A jak wygląda sytuacja w Polsce? W ra-
porcie za rok 2018 Centrum Wolności 
Religijnej Ordo Iuris zgłosiło 31 przypad-
ków zdarzeń noszących znamiona prze-
stępstw z nienawiści względem chrześci-
jan w naszym kraju. Rzeczywista skala 
tych spraw jest jednak nieznana, ponie-
waż większość z podobnych zdarzeń nie 
jest w ogóle zgłaszana. Dominującą część 
przypadków stanowią akty wandalizmu, 
kradzieże czy podpalenia kościołów, ołta-
rzy, kaplic, cmentarzy. Opisano także m.in. 
sprawy obrazy uczuć religijnych, złośliwe-
go przeszkadzania we Mszy Świętej czy 
modlitwie. Ofiarami przestępstw z niena-
wiści na tle religijnym padają zarówno księża, jak i wierni.

130 osób 
poniosło w połowie 

marca śmierć po 
atakach członków 
muzułmańskiego 

plemienia pasterzy Fulani 
na chrześcijańskich 

mieszkańców wiosek 
w nigeryjskim stanie 

Kaduna.

Nasza akcja – „Krzyż nadzieją świata”
W reakcji na antychrześcijańskie ataki, Stowarzyszenie Kultury 
Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi postanowiło zorganizo-
wać akcję „Krzyż nadzieją świata”, w ramach której do polskich 
domów zostaną rozesłane niewielkie poświęcone krzyżyki z symbolami 
Męki Pańskiej. Pragniemy przez to szczególnie uwrażliwić naszych roda-
ków na los prześladowanych chrześcijan. Prosimy też o modlitwę ró-
żańcową w intencji wszystkich naszych braci w wierze, którzy cierpią 
prześladowania, aby wytrwali w wierności Chrystusowi!

20 osób 
zostało zabitych oraz

90 osób 
rannych na skutek 

ataku islamistycznego 
przeprowadzonego 
pod koniec stycznia 

2019 roku na katedrę 
w Jolo w południowych 

Filipinach.



Kampania Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi, oprócz uwrażliwienia naszych rodaków 
na cierpienia i potrzeby chrześcijan na całym świecie, ma na celu konkretną pomoc 
lokalnej wspólnocie katolickiej w Sudanie Południowym, pozostającej pod duszpa-
sterską opieką misjonarzy kombonianów. 

Najmłodsze państwo świata
Sudan Południowy jest najmłodszym państwem świata, które będąc zamieszkałe 
w większości przez chrześcijan, odłączyło się w 2011 roku od reszty muzułmańskie-
go Sudanu, w którym obowiązuje prawo szariatu. Sudańscy chrześcijanie pochodzą-
cy przede wszystkim z plemienia Dinka i Nuer byli prześladowani. Dość powiedzieć, 
że tylko od 1983 roku wojna pochłonęła aż 1,5 miliona istnień ludzkich, a 4 miliony 
zmusiła do ucieczki. 

Ten długi okres prześladowań zakończyło dopiero podpisanie 9 stycznia 2005 
roku porozumienia z sudańskim rządem, nadające 10 południowym prowincjom 
autonomię. W grudniu 2005 przyjęto konstytucję, a także zaplanowano przeprowa-
dzenie referendum niepodległościowego, które ostatecznie odbyło się w styczniu 
2011 roku. Według oficjalnych danych 98,83 procent głosujących opowiedziało się za 
odłączeniem Sudanu Południowego od islamskiej części tego kraju, w następstwie 
czego 9 lipca 2011 roku nowe państwo proklamowało niepodległość. 

Pomoc dla 
Sudanu Południowego



Posługa Kościoła
Co ciekawe, obecność Kościoła Katolickiego na południowych terenach Sudanu 
jest stosunkowo krótka. Tamtejsze chrześcijaństwo zdominowane było wcześniej 
przez wspólnoty protestanckie. Swą misyjną posługę Kościół rozpoczął poprzez mi-
sjonarzy kombonianów dopiero w listopadzie 1991 roku, jednak niezwykle brutalna 
wojna domowa uniemożliwiła pracę duszpasterską. Misjonarze powrócili na te te-
reny osiem lat później, zakładając parafię pw. Świętego Krzyża należącą do diecezji 
Rumbek. W roku 2008 powstała wspólnota w miejscowości Yirol. 

Misja Yirol obejmuje przede wszystkim ludność plemienia Dinka, jedną z dwóch 
największych grup etnicznych w Sudanie Południowym. – Między plemionami 
Dinka i Nuer cały czas toczy się walka, w której giną ludzie. Ludzie są poranieni 
duchowo, psychicznie i fizycznie. Chcą kierować się zemstą. Musimy im tłumaczyć 
podstawowe rzeczy, a także napominać w ostrych słowach. Te słowa i gesty działają. 
I wierzymy, że to jest za sprawą Ducha Świętego – mówi o. Krzysztof Zębik MCCJ, 
opiekun miejscowej wspólnoty. 

– Gdy Kościół przybył na te tereny, zastał już wspólnoty protestanckie, z którymi 
związana jest miejscowa starszyzna oraz kobiety. Głosząc Dobrą Nowinę postano-
wiliśmy więc zainwestować w edukację oraz odpowiadać na najbardziej naglące 
potrzeby – mówi misjonarz. Takie działania przyciągnęły do kaplic prowadzonych 
przez kombonianów dzieci i młodzież. 

Misjonarz podkreśla, że młodzież jest przyszłością tego nowo powstałego pań-
stwa, dlatego kombonianie muszą włożyć spory wysiłek w ich formację, by byli 
zdolni wyprowadzić kraj ze skutków działań wojennych. 



Projekt budowy kaplic w Piirciok i Kowic 
Dwie wspólnoty z diecezji Rumbek – w Piirciok i Kowic – czekają na wybudowanie 
dwóch kaplic. Wierni z tych miejscowości są członkami plemienia Atuot. Niestety 
brak jakichkolwiek środków nie pozwalał jak dotąd na wybudowanie jakiegokol-
wiek budynku, który służyłby celom religijnym. – Wierni na razie modlą się w cie-
niu rosnących tam drzew. O ile podczas pory suchej nie jest to jakimś problemem, to 
już podczas pory deszczowej – od kwietnia do listopada – uczestnictwo w niedzielnej 
Mszy Świętej jest niemożliwe – ubolewa o. Krzysztof. – Warto również podkreślić, że 
ta kaplica będzie także służyła w dziele formacji katechumenów – podkreśla. 

Chcąc pomóc naszym afrykań-
skim braciom w wierze, pragniemy 
wesprzeć ojców kombonianów 
w budowie dwóch kaplic: o wy-
miarach 17 m x 7 m, wysokości 3 m, 
z 16 oknami i trojgiem drzwi, wypo-
sażonych w 20 ławek, z wydzieloną 
zakrystią wyposażoną w szaty i na-
czynia liturgiczne. – Jeśli chcemy, 
by katolickie wspólnoty w Sudanie 

Południowym się rozwijały, musimy im zapewnić ochronę przed deszczem i wiatrem. 
Oczywiście w tej części świata każdy litr wody jest na wagę złota, toteż wspieramy 
także odwierty studni. Kolejny problem – głód, zagrożenie suszą. Staramy się od-
powiadać na te największe potrzeby, bo trudno mówić o Panu Bogu, gdy ludzie są 
głodni – zapewnia ojciec Krzysztof. 

Biorąc pod uwagę fakt, że do zbu-
dowania są dwie kaplice, ojcowie 
kombonianie potrzebują na ten 
cel 20 000 dolarów amerykań-
skich, czyli ok. 77 000 złotych. 
Jeśli dołożymy do tego potrzebę 
wyposażenia kaplic w ławki oraz 
zakrystię, szaty i sprzęty liturgicz-
ne, koszt wzrasta do 30 000 dola-
rów – ok. 115 000 złotych. 



Misjonarze Kombonianie
Misjonarze Kombonianie Serca Jezusowego są 
zgromadzeniem misyjnym, założonym przez 
św. Daniela Comboniego w roku 1867. W swym 
zaangażowaniu misyjnym współpracują 
z Kościołami lokalnymi, z innymi zgromadze-
niami zakonnymi, z organizacjami społecznymi 
i ludźmi świeckimi. Innym celem duszpaster-
skiej pracy jest wcielanie w życie hasła, którego 
autorem jest założyciel zgromadzenia: Zbawić Afrykę przez Afrykę. Oznacza to, że na 
terenach misyjnych kombonianie starają się jak najszybciej wychować i wykształcić 
miejscowych księży i katechistów oraz działaczy odpowiedzialnych za lokalne wspól-
noty. Uczniowie św. Daniela Comboniego, żyjąc z ewangelizowanym ludem, angażują 
się we wszystkie dziedziny życia ludzkiego – od religii, przez edukację aż do spraw spo-
łecznych. Do Polski kombonianie przybyli w 1986 roku. Ponadto są obecni w prawie 
40 krajach Afryki, Ameryki Północnej i Łacińskiej, Azji i Europy. Od 1872 roku istnieje 
także żeńska gałąź zakonu – misjonarki kombonianki. 

Święty Daniel Comboni – patron misjonarzy
Św. Daniel Comboni (ur. 15 marca 1831 w Limone sul Garda – zm. 10 października 1880 
w Chartumie). Wielki misjonarz Afryki. Święcenia kapłańskie otrzymał 31 grudnia 
1854. W pierwszą podróż misyjną na ten kontynent – do Sudanu – wyruszył we wrze-
śniu 1857 r. Założył dwa instytuty – męski i żeński dla misji w Afryce. W 1877 roku 
został mianowany Wikariuszem Apostolskim Afryki Środkowej i konsekrowany na 
jej pierwszego biskupa. Zmarł wskutek przemęczenia i uciążliwego klimatu. Papież 
Jan Paweł II beatyfikował go 6 kwietnia 1994 roku, a ogosił świętym 5 października 
2003 roku. Św. Daniel Comboni jest patronem misjonarzy (także świeckich). Jego 
wspomnienie liturgiczne przypada 10 października.

Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie
Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie (PKwP) to międzyna-
rodowa katolicka organizacja pozarządowa. Początki jej działalności sięgają roku 
1947. Założycielem był holenderski duchowny, ojciec Werenfried van Straaten. 
Organizacja zajmuje się głównie pomocą dla chrześcijan prześladowanych za wiarę. 
Przewodniczącym polskiej sekcji jest ks. prof. Waldemar Cisło. 



Warszawa, dn. 29.06.2019 r. 
Drodzy Przyjaciele!

Informacja, modlitwa i pomoc materialna, to trzy kroki, którymi kieruje się 
Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Świadomość losu naszych 
braci i sióstr w wierze, otwiera nasze serca na solidarność w modlitwie i darze serca. 

Jestem wdzięczny za podjętą przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. 
Ks. Piotra Skargi inicjatywę niesienia pomocy chrześcijanom w Republice Sudanu 
Południowego. To najmłodsze dziecko świata. Państwo, które powstało 9 lipca 2011 
roku. Było ogromną nadzieją na życie w pokoju. Niestety kraj ten ciągle nękany jest 
wewnętrznymi konfliktami. Dziękuję i proszę o włączenie się w proponowaną akcję 
budowy miejsc kultu w Sudanie Południowym. 

Wszystkich sympatyków Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra 
Skargi zapewniamy o naszej modlitwie. 

Z wyrazami szacunku

ks. prof. UKSW dr hab. Waldemar Cisło 
Dyrektor Sekcji Polskiej

Pomoc Kościołowi w Potrzebie

Modlitwa za prześladowanych chrześcijan
Boże, poprzez tajemnicze zrządzenie Twej Miłości, pozwoliłeś swemu 
Kościołowi uczestniczyć w cierpieniu Twego Syna, wzmocnij nasze 
Siostry i Braci, którzy z powodu swej wiary są prześladowani. Obdarz ich 
swoją mocą i wytrwałością, aby w każdym ucisku pokładali w Tobie całą 
swą ufność, a w cierpieniu wiernie świadczyli o Tobie. Podaruj im radość 
z uczestnictwa w ofierze Chrystusa i obdarz pewnością, że ich imiona są 
zapisane w Księdze Życia. Daj im siłę do naśladowania Chrystusa, która 
wesprze ich w dźwiganiu Krzyża, a w utrapieniu ustrzeże ich chrześci-
jańską wiarę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Pomoc
Kościołowi
w Potrzebie


