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Tajemnica Betlejemskiej Nocy
Drodzy Parafianie!
Jarząca się ozdobami choinka, śpiew kolęd i
biel opłatka na wigilijnym stole, a potem najczęściej powtarzane życzenia: „radosnych i błogosławionych świąt” - to tradycyjne elementy wigilijnej
wieczerzy. Potem jeszcze drobne prezenty pod choinką, dowody naszej wzajemnej życzliwości i już
niby ewangeliczni pasterze śpieszymy do kościoła,
aby zobaczyć, co się tej nocy wydarzyło, aby przeżyć jeszcze raz tajemnicę Bożej miłości objawionej
w małym Dziecięciu.
Misterium nocy Bożego Narodzenia to przede
wszystkim objawienie się niepojętej miłości Boga
do człowieka. Odwieczny Stwórca wszechrzeczy
staje się Człowiekiem? Ten, którego nie można
ogarnąć ani wzrokiem ani umysłem objawia się
jako małe Dziecko. Oto w najgłębszej prostocie i
ciszy sam Bóg przychodzi do mnie. Staje się obecny
wśród ludzi pod postacią słabego Dziecka, które
jest Miłością. W małym Dzieciątku narodzonym z
Maryi Dziewicy zstępuje na ziemię sam Syn Boży.
Odtąd na zawsze pozostanie On Emanuelem, Bogiem z nami.
Uroczystość Bożego Narodzenia nie jest tylko
pamiątką historycznego faktu, który wydarzył się
kiedyś w betlejemskiej grocie. Nie jest to obchodzenie rocznicy tego wielkiego
wydarzenia, lecz jego uobecnienie. Przez liturgiczne znaki Jezus ciągle na nowo
rodzi się, aby być z człowiekiem. Pragnie On przede wszystkim narodzić się w
moim sercu przez swoje Słowo, które mam przyjąć jak Maryja i urzeczywistnić w
swoim życiu. Nigdy jednak tego nie dokona, gdy to moje serce będzie dla Niego
zamknięte przez grzech. Nie dokona się w nim cud Bożego Narodzenia, jeżeli nie
będzie ono uległe Duchowi Świętemu.
Trzeba mi prostej wiary pasterzy i pokory mędrców ze Wschodu, aby zobaczyć
Boga w małym Dzieciątku złożonym gdzieś w kącie betlejemskiej groty. Trzeba mi
otwartego na powiew Ducha Świętego serca, aby usłyszeć anielskie chóry wysławiające dobroć Boga i głoszące pokój ludziom dobrej woli (por. Łk 2,14b).
Na zbliżające się Święta pragniemy złożyć życzenia przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze. Kolejny zaś Nowy Rok
niech będzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeń.
Ks. prob. Ignacy Zając
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W DZIEN
BOŻEGO NARODZENIA

CHLEB MIŁOŚCI

Wszystko jest, jak przed rokiem:
na szybach srebrne kwiaty
i ten sam obraz w ramach okien;
świat biały, jak opłatek...
Będzie wilia! - Uśmiechną się ludzie,
do świątecznej zasiądą wieczerzy błogosławiony grudzień!...
„W żłobie leży - któż pobieży..."
Pomyśl: na cudzej ziemi wśród
obcych,
tacy jak ty młodzi chłopcy
i małe dziewczęta
zaśpiewają tę samą kolędę.
Pamiętaj: będą
ludzie smutni, opuszczeni,
niepotrzebni nikomu i nikt z nimi słowa nie zamieni,
nie zaprosi do swego domu...
Weź do ręki biały opłatek,
choćbyś nawet nie miał go z kim
dzielić i życz szczęścia całemu światu;
niech się wszystkie serca rozweselą!...
Zdzisław Kunstman

A gdy zabłyśnie gwiazda
W błękitnej dalekości.
Będziemy z sobą dzielić
Opłatek – chleb Miłości.
A łamiąc okruch biały,
Wśród nocy świętej ciszy,
Niechaj się serca nasze
Jak dzwony rozkołyszą.
Oto już cud się spełnia,
Już biją w niebo dzwony.
O witajże nam, Jezu,
W Betlejem narodzony.
Rozwarły się niebiosa,
Już kolęd płyną dźwięki:
O witajże nam, witaj,
Jezuniu malusieńki.
Ty, któryś jest Miłością
i Sercem tego świata,
Zagarnij serca nasze
I w Imię Swoje zbrataj.
Niechaj zamilkną swary,
Zawiści, ludzkie złości.
Noc święta, wigilijna...
Dzielmy – CHLEB MIŁOŚCI.

BOŻE

Wszystko
na szybach
i ten sam
świat biały
Będzie wil
dzie,
do świątec
błogosław
„W żłobie
Pomyśl: na
obcych,
tacy jak ty
i małe dzie
zaśpiewają
Pamiętaj:
ludzie smu
niepotrzeb
i nikt z nim
nie zapros
Weź do rę
choćbyś n
dzielić i życz szcz
niech się w
lą!...

Halina Golczowa
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BOŻE NARODZENIE – TRADYCJE I ZWYCZAJE

B

oże Narodzenie obok Wielkanocy jest najuroczyściej obchodzonym świętem. Jest to święto rodzinne, przeważnie spędzane w gronie
najbliższych ludzi - sięga tradycjami dawnych czasów.
Zachowały się nawet ślady obrzędów z czasów słowiańskich.
Do wieczerzy wigilijnej zasiadano z zapadnięciem
zmroku, z chwilą ukazania się pierwszej gwiazdy pilnie
wypatrywanej przez dzieci. Zaczynano od dzielenia się
opłatkiem połączonym ze składaniem sobie życzeń. Piękny ten zwyczaj
zachował się w Polsce do czasów obecnych. Dla dzieci jest to chyba najpiękniejszy wieczór w roku, w którym atmosfera baśni urzeczywistnia się na
parę godzin, gdy pod pięknie ubraną choinka, w świetle kolorowych światełek znajdują prezenty, o których marzyły.
Na wsi stawiano kiedyś często niewymłócone snopy zboża w czterech
kątach izby, w której odbywała się wigilijna wieczerza. Wierzono również,
ze o północy zwierzęta rozmawiają ludzkim językiem, lecz podsłuchanie
takiej rozmowy nie przynosiło szczęścia.
Powszechnym obyczajem jest kładzenie siana pod obrus, którym nakryto stół wigilijny.
Pięknym staropolskim zwyczajem jest zapraszanie na Wigilie ludzi samotnych - tak aby w ten wieczór nikt nie był opuszczony i smutny.
PASTERKA

P

asterka - Msza św. o
północy, w noc Bożego
Narodzenia - stanowi
zasadniczy moment wszystkich
zwyczajów powiązanych z obchodami przyjścia Chrystusa na
świat.
Uroczystość Bożego Narodzenia nie była znana przed IV
wiekiem. Przez pierwsze trzy
wieki Kościół obchodził jedynie
datę zmartwychwstania Chrystusa. Ewangelie nie zajmują się bliżej dokładnym ustaleniem dnia narodzin Chrystusa. Kościołowi antycznemu wystarczała sama znajomość faktu narodzin Zbawiciela i przebieg wszystkich wy-
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darzeń związanych z osobą Jezusa Chrystusa. Natomiast chrześcijanie pochodzący z kultury hellenistycznej przywiązywali duże znaczenie do daty
narodzin. Dzień 25 grudnia, jako data liturgicznych obchodów święta narodzenia Chrystusa jest raczej symbolicznym ustaleniem kalendarzowym.
Impulsem do powstania osobnego święta liturgicznego narodzenia było
oświadczenie Soboru w Nicei (325), że Jezus Chrystus jest prawdziwym
Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Od V wieku źródła liturgiczne przekazują nam pierwszy formularz mszalny na Boże Narodzenie. Od połowy VI
wieku Rzym zna już tradycję trzech Mszy św.: Pasterkę, Mszę o świcie i
Mszę w dzień.
Dzisiejszy porządek czytań Liturgii Słowa nie odpowiada już tej dawnej
interpretacji. Pasterka otwiera cykl liturgicznych obchodów związanych z
tajemnicą Wcielenia, czyli przyjęcia przez Syna Bożego ludzkiej natury i
przyjścia na świat.
DZIELNIE SIĘ OPŁATKIEM

N

ajważniejszym i najbardziej wzruszającym
momentem było i jest
dzielenie
się
poświęconym
opłatkiem. Staropolskie opłatki
były różnokolorowe i bardzo
ozdobne. Dziś opłatki są białe i
ozdobnie wytłaczane.
Nazwa "opłatek" pochodzi od
łacińskiego słowa "oblatum",
czyli dar ofiarny. Dawniej człowiek składał ofiary nieznanym
siłom - wodzie, piorunom, wiatrom, trzęsieniom ziemi, by ustrzec się od tego wszystkiego, co mogło mu
zagrażać. Praktyka pieczenia chleba przaśnego, niekwaszonego, takiego,
jakiego używał Pan Jezus przy Ostatniej Wieczerzy, pochodziła z czasów
biblijnych, od Mojżesza i zachowała się w Kościele do dziś, choć obecnie
ten chleb ma inny wygląd, jest bielszy, cieńszy i delikatniejszy. Opłatki,
jakie my dziś znamy (nebula - mgiełka) pierwsi zaczęli wypiekać zakonnicy
z klasztoru benedyktyńskiego we Francji. Stamtąd zwyczaj ten rozpowszechnił się na całą Europę i wraz z chrześcijaństwem przybył także do
Polski. Opłatek używany był jednak wyłącznie do Mszy św. i do konsekracji
komunikantów dla wiernych. Dopiero od XV wieku stał się bardziej popu-
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larny, kiedy nastąpił jego masowy wypiek. Był przekąską do wina, środkiem
do pieczętowania listów, smarowany miodem był przysmakiem dzieci.
KOLĘDA

N

ierozłącznym elementem Świąt Bożego
Narodzenia jest kolęda. Nazwa kolęda
pojawiła się dawno temu. Wywodzi się
ona od słowa "calendae", tak bowiem Rzymianie
nazywali początek każdego miesiąca. Owe kolędy, szczególnie styczniowe, czyli noworoczne,
obchodzili bardzo radośnie, bawili się, śpiewali,
składali sobie życzenia i obdarowywali prezentami. Kościół katolicki zniósł stary, pogański
zwyczaj obchodzenia kolęd, zachowała się jednak tradycja śpiewania pobożnych pieśni, sławiących narodziny Chrystusa, odwiedzania się w domach, kupowania świątecznych podarunków. W ten sposób do języka naszych dziadków weszło
łacińskie słowo "calendae" czyli kolęda.
JASEŁKA

P

ierwsze jasełka urządził dawno temu, w
roku
1223,
wielki
miłośnik Dzieciątka Jezus - św.
Franciszek z Asyżu w skalnej
grocie w Greccio. Ojcowie i
bracia z Zakonu zwyczaj ten
ponieśli na cały świat, w tym
także do Polski, gdzie już pod
koniec XIII wieku pojawiły się
figury przedstawiające całą
scenę Bożego Narodzenia.
Nadszedł jednak czas, gdy
ludziom znudziło się coroczne
oglądanie drewnianych czy
kamiennych figur. Pomysłowi
bracia zakonni zaczęli więc
wystawiać najpierw ruchome
figury, później zaś kukiełkowe i
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właśnie takie widowiska zaczęły gromadzić wielkie tłumy ludzi. Niestety
reakcja ludzi na te przedstawienia nie była godna miejsca, w jakim je wystawiano - kościoła i dlatego jasełka z nich usunięto. Zaczęto je wystawiać
w różnych miejscach (większych domach, placach, ulicach).
CHOINKA I PREZENTY

N

a wigilię Bożego Narodzenia niemal każda polska rodzina umieszcza w swoim mieszkaniu i dekoruje choinkę. Jest to jedna z najmłodszych tradycji wigilijnych. Początkowo, w tym również na
ziemiach polskich, popularna była "jodlka", czyli wierzchołek sosny, jodły
lub świerku zawieszony u pułapu. Drzewko to miało chronić dom i jego
mieszkańców od złych mocy. Choinka w obecnej formie przyjęła się w
Polsce dopiero w XVIII w. i zwyczaj ten przeniósł się z Niemiec. Opisuje to
m.in. Zygmunt Gloger w "Encyklopedii Staropolskiej": "Za czasów pruskich,
tj. w latach 1795-1806, przyjęto od Niemców zwyczaj w Wigilie Bożego
Narodzenia ubierania dla dzieci sosenki lub jodełki orzechami, cukierkami,
jabłuszkami
i
mnóstwem świeczek woskowych".
Kościół był początkowo niechętny temu
zwyczajowi, lecz szybko
nadał choince chrześcijańską symbolikę "biblijnego drzewa wiadomości dobra i zła", pod
którym rozpoczęła się
historia ludzkości. Choinkę wnosi się do domu
w dniu, w którym
wspominamy
pierwszych ludzi - Adama i
Ewę. Na choince nie
może zabraknąć jabłek,
bo właśnie te owoce
były na owym biblijnym
drzewie, a ponadto
jabłko
symbolizuje
zdrowie. Wśród iglastych gałązek wiją się łańcuchy, lekkie, słomkowe i bibułkowe, są pamiątka
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po wężu-kusicielu. Gwiazda na szczycie drzewka symbolizuje gwiazdę betlejemska, która wiodła Trzech Króli do Dzieciątka Jezus. Świeczki na gałązkach to jak okruch ognia, który dawniej płonął w izbie przez całą noc wigilijną, aby przychodzące na ten czas dusze przodków mogły się ogrzać.
Choinki ubierano także w piernikowe figurki ludzi i zwierząt, lukrowane
kolorowo, posypane makiem, szczególnie okazale prezentowała się postać
Św. Mikołaja. Tak ustrojona choinka stała w domu do Trzech Króli. W wielu
rejonach Polski zwyczaj ubierania choinki zadomowił się dopiero na początku XX wieku. Obecnie dzięki technice wystrój choinek znacznie odbiega od
dawnych prostych ozdób i palących się świeczek.
Wigilijny zwyczaj obdarowywania się prezentami początek swój bierze
jeszcze z rzymskich Saturnaliów. W późniejszych wiekach przez Kościół
został nazwany Gwiazdką, gdyż prezenty wręczano, gdy na niebie zauważono pierwsza gwiazdę. Owa gwiazdę utożsamiano z Gwiazdą Betlejemską.
Ponieważ tą częścią wieczoru wigilijnego najbardziej zainteresowane były
dzieci, nic zatem dziwnego, ze to one z niecierpliwością wypatrywały pierwszej gwiazdki na niebie.

Z ŻYCIA MISJI
Wybory do Rady Parafialnej

D

nia 12 marca br. odbywały się w naszej Misji wybory do rady
parafialnej. Startowało w nich 15 kandydatów. Frekwencja wyborcza jak na warunki naszej Misji była bardzo zadawalająca.
Należy przypomnieć, że był to dzień wprowadzenia ks. Ignacego Zająca na
urząd proboszcza naszej Misji. Na pewno i ten fakt przyczynił się do wysokiej frekwencji na Mszy św. i uczestnictwa w wyborach. A oto ci, którzy
zostali przez wiernych naszej Misji obdarzenia największym zaufaniem (wg
kolejności alfabetycznej):
1.
Artemiak Józef
2.
Bąk Piotr
3.
Kalla Waldemar
4.
Krzywo Krzysztof
5.
Krzywo Monika
6.
Ociepka Irena
7.
Pałac Elżbieta
8.
Pałac Franciszek
9.
Skuza Adam
10.
Slapka Joran
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11.
Stradomski Eugenia
12.
Stryczek Barbara
13.
Stryczek Grażyna
14.
Wroński Jolanta.
Na pierwszym spotkaniu nowej rady parafialnej ks. Proboszcz wręczył
wszystkim dekrety nominacyjne na członka rady parafialnej przy PMK Rosenheim. Wybrano też nowy zarząd. Przewodniczącą rady została p. Barbara Stryczek, wiceprzewodniczącą p. Elżbieta Pałac, skarbikiem wybrano p.
Grażynę Stryczek, a sekretarzem został p. Joran Slapka. Nowa rada składa
się teraz z 16 osób, bo ks. proboszcz i wikary wchodzą z urzędu w skład
rady. Życzymy nowej radzie ofiarnego zaangażowania się w życie duszpasterskie, kulturalnej i charytatywne naszej Misji. Z tego miejsca pragnę
bardzo serdecznie podziękować ustępującej radzie parafialnej. Na ręce jej
przewodniczącej p. Marii Ziemba składam wyrazy najwyższego uznania za
lata ofiarnej pracy na rzecz naszej Misji. A były to lata bardzo szczególne.
Mam na myśli nie tylko wydarzenie z ostatniego czasu, którym było odejście do wieczności dotychczasowego proboszcza ks. Bernarda Waidemanna, ale w czasie waszej kadencji nasza Misja obchodziła przepiękny jubileusz 60-lecia. Na pewno było wiele pracy w przygotowywaniu tych i innych
uroczystości. Za wasze serca włożone w to, aby nasza Misji mogła dalej
istnieć i rozwijać się składam serdeczne – staropolskie: Bóg zapłać!
Ks. Ignacy Zając

Rekolekcje wielkopostne

T

egoroczne rekolekcje wielkopostne w naszej Misji odbywały się w
dniach od
2 do 9
kwietnia.
Kaznodzieją
rekolekcyjnym był ks. Wojciech Krawczyk –
wikariusz
księdza
Inspektora z Krakowa. Nauki rekolekcyjne odbywały
się przez cały tydzień. Tegoroczny
program rekolekcji
był podobny do
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tych z poprzednich lat. Naukami rekolekcyjnymi zostały objęte wszystkie
grupy wiekowe i stanowe naszej Misji. Każdy miał możliwość uczestniczenia
w naukach ogólnych głoszonych podczas Mszy św. i stanowych po jej zakończeniu.
Na pewno niezapomnianym przeżyciem dla wszystkich podczas rekolekcji był uroczysty wieczór pamięci i modlitwy poświęcony Janowi Pawłowi II.
2 kwietnia w pierwszą rocznicę odejścia do domu Ojca Jana Pawła II, zebraliśmy się o godz. 19.00 w kaplicy Misji, by wspólnie na modlitwie i skupieniu jeszcze raz spróbować zgłębić to wielkie dziedzictwo wiary, które
pozostawił nam nasz wielki rodak. Na ten wieczór została też przygotowana
dekoracja w kaplicy Misji. Wszystkim, którzy poświęcili swój czas, aby tego
wieczoru być razem z nami i wspólnie otoczyć modlitewną pamięcią Jana
Pawła II, którzy zorganizowali ten wieczór i przygotowali dekorację należą
się także słowa szczególnej wdzięczności. Cieszę się, że w naszej Misji są
wierni, którzy nadal otaczają osobę zmarłego Papieża wdzięczną pamięcią.
Tegoroczne rekolekcje zakończyły się uroczystą Mszą św. w niedzielę
Palmową, której przewodniczył ks. Wojciech. On też, po podziękowaniu ks.
Proboszcza za podjęcie się trudu wygłoszenia rekolekcji, wszystkim wiernym zebranym w kościele św. Michała udzielił uroczystego błogosławieństwa.
Trzeba szczerze powiedzieć, że tegoroczne rekolekcje należały do bardzo udanych. Widząc zaangażowanie się naszych wiernych w ich uczestnictwo, kolejki do sakramentu pojednania i szczęśliwe twarze dzieci i młodzieży, które swoim sposobem bycia, emanującym ciepłem i otwartością, potrafił rozpromienić radością ks. Wojciech.
W ten wyjątkowy tydzień przyniósł nam wiele duchowych owoców i darów Bożego Miłosierdzia i pozostał zapewne długo w naszej pamięci.
Ks. Ignacy Zając

Majówka

N

iewielu
nas
było pozytywnie nastawionych 13 maja, że w
tym dniu, tradycyjna
już majówka w ogóle
dojdzie do skutku.
Tym bardziej, że po
dniach zimna i desz-
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czowej aury, tej soboty z
rana, zapowiadało się
podobnie. Ale jak widać
na
zamieszczonych
zdjęciach, ci którzy się
zdecydowali na wzięcie
udziału na pewno nie
żałowali. Bowiem pogoda
z każdą godziną stawała
się coraz pewniejsza i
słoneczna. O godz. 10.00
z placu przy kościele św.
Michała wyruszyła 20osobowa grupa rowerowa. Pozostali dojechali na
miejsce
samochodami.
Duża łąka i plaża nad
Siemsee w Pietzing stała
się miejscem miłego pobytu i zabawy dla 50osobowej grupy. Smaczne
jedzenie z grilla i różne
smakołyki w postaci wypieków przygotowanych
przez nasze parafianki,
uatrakcyjniły naszą majówkę. Były różne gry i
zabawy
z
udziałem
wszystkich
obecnych.
Dużym wzięciem cieszył
się na pewno mecz piłki
nożnej, który zakończył się
niecodziennym wynikiem.
Padł remis 7:7. Był czas i
na wspólny śpiew i modlitwę. Nad jeziorem odprawiliśmy majowe nabożeństwo. Czas upływał w
cudownej rodzinnej atmosferze. Całe rodziny ze
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swoimi pociechami, dorośli i seniorzy. A wśród nich nasza najmłodsza parafianka Larissa Michelle Malarz, która została ochrzczona w drugi dzień świąt
Wielkanocnych i nasza czcigodna 96-letnia seniorka p. Helena Rust, która
siedząc wygodnie w fotelu umilała nam czas grając na gitarze pożyczonej
od ks. Darka.
Majówka zorganizowana już przez nową radę parafialną pokazała nam,
że potrafimy nie tylko razem się modlić, ale i świetnie bawić. Cieszy zatem
fakt, że potrafimy się dobrze zorganizować, wspólnie podjąć i udanie przeprowadzić przedsięwzięcie. Niech tak będzie dalej.
Ks. Ignacy Zając

Wyjazd do Benediktbeuern

D

wudziestego pierwszego maja br. wspólnie z włoską Misją udaliśmy się autokarem na uroczystości związane z obchodzonym w
tym roku 75-leciem pobytu salezjanów w Benediktbeuern. Uroczystej Mszy św. koncelebrowanej przez ponad 100 kapłanów przewodniczył generał salezjanów ks. Pascual Chiavez. Po skończonej Eucharystii i
obiedzie wzięliśmy udział w akademii zorganizowanej przez młodzież specjalnie na ten
jubileusz oraz
zwiedziliśmy
stary pobenedyktyński
zespół klasztorny,
którym obecnie
zarządzają niemieccy salezjanie.
Podczas
uroczystości
mieliśmy okazję
spotkać się z
naszymi dobrymi znajomymi,
którzy często odwiedzali naszą Misję, z ks. Inspektorem Tadeuszem Rozmusem, ks. Januszem Kaszą – jego sekretarzem oraz z naszym tegorocznym rekolekcjonistą - ks. Wojciechem Krawczykiem. Niektórzy z nas otrzymali też drobne pamiątki od ks. Henryka Boguszewskiego – inspektora z
Moskwy.
Ks. Ignacy Zając
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Dzień Dziecka

J

est 24 czerwiec,
sobota.
Piękny,
upalny dzień lata. Na
placu przy kościele św. Michała od godz. 14.00 panuje
pełne przygotowanie do
tegorocznego
obchodu
„Dnia Dziecka” w naszej
wspólnocie parafialnej. Organizatorzy
imprezy
–
członkowie Rady Parafialnej
w cieniu drzew ustawiają
stoły i ławki. Krojone jest
ciasto, przynoszone są napoje, instalowany jest sprzęt muzyczny. Wszystko
musi być dopięte na tzw. ostatni guzik.
Jest godz. 15.00. zaczynają przybywać nasi milusińscy z rodzicami, babciami i dziadkami. To przecież dla nich podjęto ten
wysiłek, aby wszystkie
dzieci naszej Misji w rodzinnej atmosferze mogły
się świetnie bawić. Dla
naszych pociech przygotowano wiele ciekawych,
atrakcyjnych i ruchowych
zabaw m.in.: slalom pomiędzy
chorągiewkami,
rzut piłką do celu, bieg z balonikami… Wszyscy uczestnicy
konkurencji bardzo się starali
wypaść jak najlepiej. Trwała
sportowa rywalizacja. Chociaż
dla niektórych dzieci wykonanie zadania czy zaliczenia
konkurencji wcale nie było
takie proste. Kosztowało wiele
wysiłku. Wszystkie poczynania
naszych małych zawodników
bacznie śledzili sędziowie,
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którzy przyznawali punkty, by potem w zależności od zajętego miejsca
przyznać dyplomy, medale i inne nagrody. Zdobyto wiele złotych, srebrnych
i brązowych medali, co dobrze rokuje na przyszłość,
że wśród najmłodszych
uczestników gier i zabaw są
potencjalni kandydaci na
przyszłych
olimpijczyków.
Rodzice dzielnie zagrzewali
swoje pociechy do sportowej walki. Robili też pamiątkowe zdjęcia. Chłopcy i
razem z dziewczętami rozegrali też mecz w piłkę nożną. Dla tych ostatnich należą się wielkie brawa. Można
było również spróbować swoich sił w grze w badmintona, który cieszył się
wielkim wzięciem, nawet wśród dorosłych.
Na uwagę zasługuje też świetnie prosperujący bufet, w którym serwowano domowe wypieki, napoje chłodzące, a nawet polskie piwo. Były pysz-

ne sałatki i mięso z grilla. Rewelacja jednak okazała się grilowana polska
kaszanka. Po nią ustawiała się długa kolejka.
Organizatorom tegorocznego festynu dla dzieci należą się wielkie słowa
uznania i podziękowania. Dziękujemy staropolskim „Bóg zapłać!” za przygotowanie tak wspaniałej imprezy dla naszych najmłodszych parafian, którzy
przez cały czas jej trwania mieli radosne, roześmiane buzie. To zapewne
jest najlepszym wyrazem naszej wdzięczności.
Lucyna Putko
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Sportowy festyn

T

radycyjnie,
każdego roku
nasza
Misja
Wspólnie z Misją włoską
organizuje festyn sportowy.
Jego
główną
atrakcją jest rozgrywany mecz piłki nożnej
pomiędzy obiema Misjami. W tym roku został on rozegrany w
dniu 15 lipca o godz.
16.00 na boisku sportowym koło fabryki obuwia „Gabor”. Obie drużyny w narodowych
strojach reprezentowały
się znakomicie. Mecz
przebiegał w sportowej
rywalizacji. Licznie przybyli
kibice
dzielnie
wspierali swoje drużyny.
Mimo wszelkich starań
zawodników zakończył
się naszą porażką. Jednak ten wysiłek i sportowe zachowanie należą się
słowa uznania… i pamiątkowe medale, którymi wszyscy piłkarze zostali
uhonorowani. Nasi przyjaciele z włoskiej Misji
mieli powód do podwójnej radości, nie tylko z
racji zwycięstwa, ale
również z 40. urodzin
ich proboszcza ks. Jacka
Gwoździa.
Po meczu, na placu
przy kościele św. Michała czekał już wcześniej
przygotowany
poczęstunek. Przy pięknie
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udekorowanych stołach zasiedli także nasi honorowi goście: ks. inspektor
Josef Grüner z Monachium, ks. prob. Lipp i p. Rudolf Barth z monachijskiej
kurii, odpowiedzialny za duszpasterstwo obcojęzyczne w naszej archidiecezji.
Odśpiewano tradycyjne „Sto lat” i składano życzenia. Pani Edyta Borowicz upiekła dla ks. Jacka na tę okazję nie tylko przepięknie wyglądający,
ale i przepyszny tort urodzinowy. Na stołach znalazły się również inne smakołyki domowych wypieków. Nie zabrakło też potraw z grilla, lodów i napojów chłodzących. W miłej i rodzinnej atmosferze wszyscy uczestnicy bawili
się do późnego wieczora.
Organizatorom i wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tej
imprezy, która już na stałe zagościła do kalendarza naszej Misji, składamy
serdeczne słowa podziękowania staropolskim: „Bóg zapłać”.
Lucyna Putko

Spotkanie z Benedyktem XVI

K

to wierzy nigdy nie jest
sam! - Polacy zawsze
są z Ojcem św., dlatego podczas spotkania z Benedyktem XVI w Monachium, nie
mogło zabraknąć również reprezentacji naszej Misji. Dnia 10
września wczesnym rankiem
nasi wierni wraz z Misją Włoską
wyruszyli stolicy Bawarii, aby
tam, słuchając Piotra naszych
czasów, umacniać swoją wiarę.
Przeżycia były niezapomniane.
Widok żywego Kościoła, pielgrzymów wielu narodowości:
Niemców, Polaków, Rumunów,
Hiszpanów, Chorwatów i wielu
innych zebranych na modlitwie
wraz ze swoim Pasterzem napawał serca nową nadzieją dla
tej ziemi oraz dla nas wszystkich.
Ks. Dariusz Porzucek
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Odpust parafialny

D

nia 1 października, nasza Misja
razem z niemiecką parafią pw.
Św. Michała Archanioła, obchodziła doroczną uroczystość odpustową. Na
Mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. prob. Hubera o godz. 11.00
zgromadziła się liczna rzesza wiernych z
obydwóch wspólnot. Wspaniale zaprezentowała się nasza Misja. Poczet sztandarowy naszej Misji, dzieci w strojach krakowskich oraz specjalnie zaproszona na tę
uroczystość polska śpiewaczka operowa z
Salzburga, nadawały splendoru tej uroczystości.
Po Mszy św. przy kościele i w pomieszczeniach domu parafialnego czekały na
wiernych wcześniej przygotowane różnego
rodzaju atrakcje. Tradycyjnie już typowo
polskie dania w postaci bigosu i żurku oraz przepyszne ciasto znajdowały
licznych nabywców.
W rodzinnej atmosferze
przy pięknej pogodzie czas
szybko upływał na przyjacielskich rozmowach. Niektórym
nie przeszkadzała nawet bariera językowa. Nie ona była
tu najważniejsza lecz serdeczne wspólne przebywanie.
Tegoroczny odpust ukazał
nam raz jeszcze, że w Kościele nie ma granic, wszyscy są
siostrami i braćmi w wierze.
Na szczególne uznanie zasługują z naszej Misji osoby,
które wzięły na swoje barki cały ciężar przygotowana tegorocznej uroczystości odpustowej zarówno od strony liturgicznej jak i organizacyjnej.
Za wszelki trud poczyniony w tym zakresie należą im się słowa szczególnej wdzięczności i podziękowania.
Ks. Ignacy Zając
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O intencjach mszalnych

N

ajświętsza Eucharystia, zawierając w sobie wszystkie dobra duchowe Kościoła, stanowi źródło i szczyt całego życia chrześcijańskiego. Kościół jest przekonany o nieskończonej wartości Mszy
świętej, wypływającej z zasług Chrystusa. Znaczenie to dotyczy nie tylko
samych uczestników Mszy świętej, ale także osób lub spraw, w intencji
których jest ona odprawiana przez kapłana. Dlatego w jej celebrację wpisujemy całą rzeczywistość naszego życia, z nią łączymy radosne i smutne
wydarzenia, jakie przynosi nam każdy dzień.
Msza św. gregoriańska (gregorianka)
ierni bardzo cenią sobie odprawianie za zmarłych Mszy św.
gregoriańskich. Skąd takie zaufanie do nich i jaka jest nauka
Kościoła w tej kwestii?
Od św. Grzegorza Wielkiego (540604), papieża i Doktora Kościoła, pochodzi zwyczaj w Kościele Rzymskim odprawiania za zmarłych 30 Mszy św., zwanych
gregoriańskimi. Kiedy papież ten był jeszcze opatem benedyktynów w Rzymie,
zmarł pewien zakonnik, przy którym znaleziono pieniądze. W owych czasach uważane to było za wielkie wykroczenie zakonnych reguł. Św. Grzegorz dla przestrogi innych nakazał ciało zmarłego pogrzebać poza klasztorem, w miejscu niepoświęconym. Pełen jednak troski o duszę zmarłego zakonnika nakazał odprawić
30 Mszy św., dzień po dniu. Kiedy odprawiała się ostatnia z nich, zmarły zakonnik podobno miał się ukazać opatowi i podziękować mu za odprawione
Msze św., oświadczając, że te Eucharystie skróciły mu znacznie czas czyśćca. Odtąd panuje przekonanie, że po odprawieniu 30 Mszy św. Pan Bóg w
miłosierdziu swoim wybawi duszę, za którą modlono się podczas nich i
wprowadzi ją do nieba.
Msza św. gregoriańska to 30 Mszy św. odprawianych za zmarłego przez
30 kolejnych dni. Dla odprawiającego kapłana jest to pewna uciążliwość,
bo poza nieprzewidzianymi przeszkodami, nie może przerwać ich odprawiania. Powszechnie Msze św. gregoriańskie odprawiane są za jednego zmarłego, najczęściej w klasztorach, gdzie jest większa liczba kapłanów.

W
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Msze św. wieczyste
ieczyste Msze Święte mogą być pięknym prezentem duchowym
z okazji urodzin, imienin, chrztu św., bierzmowania, ślubu,
jubileuszu itp. Intencje wpisuje się do „Księgi Mszy świętych
Wieczystych”. Można wpisać siebie, swoich bliskich zarówno żyjących jak i
zmarłych do udziału w owocach Najświętszej Ofiary. Osoby wpisane za
życia mają udział w Mszach świętych Wieczystych także po swojej śmierci.
Powyższe Msze św. odprawiane będą tak długo, jak długo istnieć będzie
klasztor czy sanktuarium, które przyjmują takie intencje.

W

Msze św. indywidualne i zbiorowe
sze św. w różnych intencjach podanych
przez ofiarodawców, jako Msze św.
jednorazowe.
Intencja indywidualna jest wtedy gdy kapłan celebruje Mszę św. w intencji jemu powierzonej. Jeden
kapłan - jedna intencja. Intencja taka może być
związana z konkretnym dniem i godziną, może też
nie mieć takich wskazań.
Intencja zbiorowa. Są specjalne Msze św. podczas których jeden kapłan modli się w wielu
intencjach rożnych ofiarodawców. U nas w Misji
taki charakter posiada Msza św. odprawiana w
trzecią niedzielę miesiąca w intencji Koła Żywego Różańca, 24 każdego
miesiąca we wspomnienie MB Wspomożenia Wiernych w intencji próśb i
podziękowań oraz z okazji spotkania Seniorów.

M

Jak zamówić Mszę św.?
sza św. jest największym darem, jaki zostawił nam Zbawiciel. On
sam ofiaruje się za swoich wyznawców. Spełnia się pamiątka
Wieczernika, uobecnia się ofiara Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. Kapłan w imieniu Chrystusa modli się za lud, ofiaruje intencje polecone mu przez wiernych, a nasze pełne uczestnictwo we Mszy św.
jest wtedy, gdy przyjmujemy Pana Jezusa w Komunii św. Czy rozumiemy
potrzebę zamawiania Mszy świętych, szukania Bożej pomocy, duchowego
wsparcia, czy tylko liczymy na własne siły? Możemy też zamawiać Msze św.
za bliskie nam osoby. To jest najlepszy prezent i dar serca jaki możemy
ofiarować drugiej osobie.
Czasem bywa tak, że nie bardzo potrafimy sformułować swoją intencję.
Nie musimy pisać wielu słów. Pan Bóg doskonale wie czego nam potrzeba.

M
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Należy jednak określić swoje pragnienie choćby w jednym zdaniu. Przykładowo podajemy wzory takich intencji:
- Msza św. dziękczynna za otrzymane łaski
- Msza św. dziękczynno-błagalna o zdrowie i błogosławieństwo Boże
- W rocznicę ślubu o dalsze błogosławieństwo i zdrowie
- Z okazji urodzin
- Z okazji imienin
- W intencjach Kościoła, Ojca świętego i Ojczyzny
- Błagalna o nawrócenie z nałogu
- O uzdrowienie z ciężkiej choroby
- O nawrócenie i przemianę życia
- Przebłagalna, o darowanie win i o szczęśliwą śmierć
- Msza św. wynagradzająca
- Msza św. o zdrowie i pokój w rodzinie
- O nawrócenie i dobrą spowiedź
- O pomoc w nauce, o dary Ducha Świętego, o zdanie egzaminu
- O szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla matki i dziecka
- O Bożą pomoc i opiekę Matki Najświętszej
- Msza św. o rozwiązanie trudnej sprawy
- W intencji Bogu wiadomej
- O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
- O szczęśliwą operację i zdrowie dla...
- O dobry wybór drogi życiowej,
- Za zmarłego śp....
- Za zmarłych z rodziny...
- Za dusze w czyśćcu cierpiące.
To są tylko niektóre przykłady sformułowania intencji mszalnych.
Ofiary - ile i za co?
awniej dawano dziesiecinę z własnych dochodów, teraz dajemy ofiarę. Dajemy na tacę - w
ten sposób utrzymujemy Kościół - możemy
dzięki tej ofiarności dbać o jego wygląd, stan materialny,
czystość i oświetlenie. Zimą włączyć ogrzewanie.
Kiedy prosisz o odprawienie Mszy św. dołączasz ofiarę. Nie jest to zapłata za modlitwę, Msza św. jest za darmo - cenę zapłacił Chrystus. Stypendium mszalne - to forma daru pieniężnego dołączonego do prośby o odprawienie Mszy świętej w danej intencji. Dar ten umożliwia utrzymanie
Kościoła a także osób w nim posługujących. Ofiara jest symbolem twojej
pracy.

D
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CENTRUM POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ
83022 ROSENHEIM; HEILIG-GEIST-STR. 46; TEL/FAX 08031-33771
BIURO PARAFIALNE I BIBLIOTEKA od wtorku do piątku 16.00-17.30
Załatwiamy: zgłoszenia dziecka do chrztu, śluby, pogrzeby, odwiedziny chorych,
intencje mszalne, wypożyczanie książek
KATECHEZA* odbywa się w ciągu roku szkolnego w piątki: dzieci wieku przedszkolnym o godz. 16.30; dzieci szkolne o godz. 17.00; młodzież o godz. 18.30
MSZA ŚW.* od wtorku do piątku o godz. 18.00
w m-cu maju po Mszy św. nabożeństwo majowe
w m-cu październiku po Mszy św. nabożeństwo różańcowe
AWENT Msza św. roratnia o godz. 17.30
WIELKI POST Droga Krzyżowa w piątki o godz. 17.30
I PIĄTEK MIESIĄCA okazja do spowiedzi o godz. 16.30; Msza św. o godz. 17.00
* od października do marca pół godziny wcześniej
MIESIĘCZNY ROZKŁAD ZAJĘĆ W CENTRUM MISJI
1 TYDZIEŃ MIESIĄCA:
CZWARTEK: Spotkanie modlitewne grupy „Odnowy w Duchu Świętym” godz. 18.30
SOBOTA: Spotkanie ministrantów godz. 10.00; Chór parafialny godz. 10.00;
Szkółka Sobotnia godz. 10.00
2 TYDZIEŃ MIESIĄCA:
CZWARTEK: Spotkanie modlitewne grupy „Odnowy w Duchu Świętym” godz. 18.30
SOBOTA: Chór parafialny godz. 10.00; Szkółka Sobotnia godz. 10.00
3 TYDZIEŃ MIESIĄCA:
NIEDZIELA: Zmiana Tajemnic Żywego Różańca po Mszy św. godz. 10.30
ŚRODA: Spotkanie Seniorów godz. 18.30
CZWARTEK: Spotkanie modlitewne grupy „Odnowy w Duchu Świętym” godz. 18.30
SOBOTA: Chór parafialny godz. 10.00; Szkółka Sobotnia godz. 10.00
4 TYDZIEŃ MIESIĄCA:
CZWARTEK: Spotkanie modlitewne grupy „Odnowy w Duchu Świętym” godz. 18.30
SOBOTA: Chór parafialny godz. 10.00; Szkółka Sobotnia godz. 10.00

CENTRUM MISJI jest czynne od wtorku do piątku od godz. 16.00 do 17.30 i po Mszy
św. wieczornej.
ZAPRASZAMY wszystkich, którzy chcą spędzić wolny czas w gronie swoich rodaków.
Jest możliwość oglądnięcia telewizji i filmów DVD i video. Do dyspozycji jest tenis stołowy,
bilard, szachy i inne gry świetlicowe. Nasza kuchnia oferuje kawę, herbatę i inne napoje.
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Rozkład Mszy św. i nabożeństw
w Polskiej Misji Katolickiej – Rosenheim
ROSENHEIM:
St. Michael, Westerndorferstr. 43,
każda niedziela miesiąca i święta kościelne - godz. 10.30
Kaplica w Centrum Misji, Heilig-Geist-Str. 46,
od wtorku do piątku - godz. 18.00
TRAUNSTEIN*:
St. Oswald, Maxplatz 1,
II i IV sobota miesiąca – godz. 17.00
TRAUNREUT*:
Zum Heiligsten Erlöser, Rathausplatz 1a,
I niedziela miesiąca – godz. 17.00
FREILASSING*:
Marien Kirche, Salzburghofen, II niedziela miesiąca – godz. 17.00
GERETSRIED:
Heilige Familie, Johannisplatz 21,
III niedziela miesiąca – godz. 16.00
WALDKRAIBURG:
Christkönig, Karlsbader Str. 1,
IV niedziela miesiąca – godz. 16.00
* w czasie zimowym pół godziny wcześniej

Ten sam Jezus jest dzisiaj obecny we wszystkich, których nikt
nie potrzebuje, którzy do niczego nie są przydatni, których się nie
leczy, którzy są głodni, nadzy i nie mają domu...
Udzielcie dachu nad głową bezdomnemu Chrystusowi i przemieńcie domowe ognisko na dom pokoju, radości i miłości, troszcząc się o każdego spośród waszej rodziny lub po prostu o bliźnich.
Matka Teresa z Kalkuty
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NA WSZYSTKIE DNI GRUDNIA
1 grudnia - Pierwszego grudnia, gdy pogoda służy, to wczesną wiosnę i pogodną
wróży.
2 grudnia - Gdy na początku grudnia pogoda stała, zima będzie długo biała.
3 grudnia - Grudzień jak łagodny wszędzie, cała zima dzieckiem będzie.
4 grudnia - Barbara mrozi, Mikołaj lód zwozi.
5 grudnia - Pierwszy śnieżek w błoto pada, słabą zimę zapowiada.
6 grudnia - Jeśli święty Mikołaj lodu nie roztopi, długo będą w ręce chuchać chłopi.
7 grudnia - Święty Ambroży zimy przysporzy.
8 grudnia - Jeśli w grudniu często dmucha, to w marcu i kwietniu plucha.
9 grudnia - Grudzień to miesiąc zawiły, czasem srogi, czasem miły.
10 grudnia - Gdy ptaki o północy latają, mroźną zimę przepowiadają.
11 grudnia - Pogoda grudniowa - lodu połowa, wody połowa.
12 grudnia - W zimie odkryte ucho, to w lecie sucho.
13 grudnia - Święta Łucja głosi, jaką pogodę styczeń przynosi.
14 grudnia - Taką pogodę Nowy Rok przynosi, jaka na Jana od Krzyża się głosi.
15 grudnia - Jak w zimie piecze, to w lecie ciecze.
16 grudnia - Grudzień zimny, śniegiem przykryty, daje rok w zboże obfity.
17 grudnia - Od świętego Florka daj chleba do worka.
18 grudnia - Gdy w grudniu śnieg pada, drugi rok taki sam zapowiada.
19 grudnia - Pogoda na Urbana, to wielka wygrana.
20 grudnia - Gdy Makary pogodny, cały styczeń chłodny.
21 grudnia - Jaka pogoda Tomaszowa, taka będzie i majowa.
22 grudnia - Gdy łagodna jesień trzyma, będzie krótka, ostra zima.
23 grudnia - Im więcej zimą wody, tym więcej wiosną pogody.
24 grudnia - Jak w Wigilię z dachu ciecze, zima długo się przewlecze.
25 grudnia - Gdy w Narodzenie pogodnie, będzie tak cztery tygodnie.
26 grudnia - Boże Narodzenie po lodzie, Wielkanoc po wodzie.
27 grudnia - Jak Apostoł pokazuje, taki luty następuje.
28 grudnia - Niewiniątek dzień pokaże, jaka pogoda w marcu się okaże.
29 grudnia - Póżna zima długo trzyma.
30 grudnia - Kiedy grzmi na lód, będzie głód.
31 grudnia - Na święty Sylwester mroźno, zapowiedź na zimę mroźną.
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