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Dnia 25 lutego 2012 r. o godzinie 11.00 w sali 179 w Gmachu Senatu odbyło się drugie 

posiedzenie Parlamentarnego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Prześladowaniom  

i Dyskryminacji Chrześcijan na Świecie. Posiedzenie rozpoczął przewodniczący zespołu 

senator Jan Filip Libicki od przedstawienia celów dla jakich utworzony został zespół – jest 

nim bieżące monitorowanie sytuacji prześladowanych chrześcijan na świecie oraz – w miarę 

możliwości – przeciwdziałanie temu zjawisku. Członkowie zespołu postanowili zmienić 

dotychczasową nazwę zespołu na „Parlamentarny Zespół Obrony Chrześcijan na 

Świecie”. Ponadto wybrano drugiego wiceprzewodniczącego – został nim poseł Mirosław 

Pawlak. W dalszej części posiedzenia zaproszeni goście: Maciej Wilkosz prezes 

stowarzyszenia Głos Prześladowanych Chrześcijan, Tomasz Korczyński reprezentujący Open 

Doors oraz  

ks. Waldemar Cisło z organizacji - Pomoc Kościołowi w Potrzebie, przybliżyli działalność 

tych chrześcijańskich organizacji pomocowych.  
 

Organizacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie powstała w grudniu 1947 r. Została 

założona przez o. Werenfrieda van Straaten, holenderskiego norbertanina, który przejęty 

losem uchodźców niemieckich wdrożył zasadę: „Kochaj bliźniego swego jak siebie samego”. 

Jest to organizacja międzynarodowa, działająca w 17 krajach na świecie, w Europie, Ameryce 

Północnej, Ameryce Łacińskiej, w Australii. Jest to organizacja katolicka, podlegająca 

bezpośrednio Stolicy Apostolskiej, odpowiadająca przed Papieżem i Kongregacją ds. 

Duchowieństwa. Polska sekcja tej organizacji działa formalnie w Polsce od stycznia 2006 r. 

 

 



 

Działalność Open Doors rozpoczęła się w 1955 roku, kiedy to Holender Anne van der 

Bijl zapoczątkował pomoc prześladowanym chrześcijanom w krajach bloku wschodniego. 

Dzisiaj Open Doors jako międzywyznaniowa i międzynarodowa organizacja udziela pomocy 

chrześcijanom, którzy są prześladowani za wiarę w ponad 50 krajach. Organizacja prowadzi 

akcję informacyjną o tym, gdzie chrześcijanie są prześladowani, jaka pomoc jest im pilnie 

potrzebna oraz nawołuje do modlitwy za nich. W Polsce Open Doors swój oficjalny początek 

miało 15 lipca 2010 roku. Polski oddział organizacji ma siedzibę w Warszawie i opiera się 

głównie na pracy wolontariuszy.  

 

Stowarzyszenie Głos Prześladowanych Chrześcijan jest członkiem stowarzyszonym 

International Christian Association, w ramach którego współpracuje z międzynarodową 

organizacją The Voice of the Martyrs, wspierającą prześladowany Kościół od ponad 40 lat. 

Stowarzyszenie podejmuje akcje wsparcia i zachęty ludzi wierzących w krajach, które 

wyzwoliły się spod władzy komunistycznej, celem odbudowy ich życia i świadectwa 

chrześcijańskiego. Działa na rzecz jedności wszystkich wierzących przez udzielanie pomocy 

niezależnie od przynależności wyznaniowej oraz przez ujawnianie i nagłaśnianie okrucieństw 

popełnianych na chrześcijanach. 

 

Przedstawiciele tych organizacji poinformowali uczestników posiedzenia o skali 

prześladowań i dyskryminacji, które dotykają chrześcijan na świecie. Prześladowania 

obejmują 100 mln chrześcijan na świecie w 50 krajach. W rankingach prowadzonych przez 

wymienione powyżej organizacje pomocowe, niechlubne, najwyższe miejsca od lat zajmują 

takie kraje jak: Korea Północna, Afganistan, Arabia Saudyjska, Somalia i Iran. Pomoc 

niesiona prześladowanym za wiarę polega na wsparciu materialnym rodzin osób więzionych, 

rozdawaniu Biblii i literatury religijnej, budowie kościołów. Organizacje te wspierają także 

duchowo ofiary prześladowań i członków ich rodzin, prowadzą akcje informacyjne o sytuacji 

chrześcijan na świecie.  

 

Protokół sporządzono  

w Biurze Spraw Senatorskich 

tel. (22) 694 95 40 

bss@nw.senat.gov.pl 

 


