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Drodzy Parafianie!
Ukrzy¿owany? Nie! Król Nieba rozci¹ga

tutaj ramiona nad swoim ludem. Jego postaæ
lekko �wieci z³otem przed promieniuj¹cymi na
niebiesko witra¿ami, które artysta z Chartres
umie�ci³ na o³tarzowej �cianie w �Kaiser-Wil-
helm-Gedächtnis-Kirche� w Berlinie (patrz
strona tytu³owa).
Ten Chrystus nie jest zwyciê¿ony, opusz-

czony i umêczony. On jest tym, o którymmówi
prorok Izajasz w pie�ni o Cierpi¹cym S³udze
Jahwe, ¿e: �Spodoba³o siê Panu zmia¿d¿yæ Go
cierpieniem. Je�li On wyda swe ¿ycie na ofia-
rê za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przed-
³u¿y, a wola Pañska spe³ni siê przez Niego.
Po udrêkach swej duszy, ujrzy �wiat³o i nim
siê nasyci. Zacny mój S³uga usprawiedliwi
wielu, ich nieprawo�ci On sam d�wigaæ bê-
dzie� (Jz 53,10-11).
Tylko wyra�ne rany po gwo�dziach i �mier-

ci¹ zamkniête oczy przypominaj¹ godziny pe³-
ne strachu, cierpienia i ofiary na krzy¿u.
W Wielki Pi¹tek, kiedy s³uchamy s³ów o

Cierpi¹cym S³udze Jahwe z ksiêgi proroka Iza-
jasza, ju¿ wiemy, co siê dalej wydarzy³o. Ina-
czej - ni¿ wtedy Aposto³owie - spogl¹damy na
¿ycie i mêkê Jezusa, bo spogl¹damy z per-
spektywy wydarzeñ paschalnych, sk¹d

wszystko nabiera innego znaczenia. I to jest
prawda, ¿e tylko w wielkanocnym spojrzeniu,
widzimy we w³a�ciwym �wietle te zbawcze
wydarzenia. Gdzie inni widz¹ jedynie metody
tortur stosowanych przez Rzymian, my odkry-
wamy gotowo�æ Jezusa, oddania ¿ycia za g³o-
szon¹ Ewangeliê o zbawieniu. Gdzie inni widz¹
tylko pusty grób i spekuluj¹ o sztuczce Apo-
sto³ów,mywierzymy, ¿e Chrystus zmartwych-
wsta³. Nasze wielkanocne spojrzenie zauwa-
¿a i w dzi� istniej¹cych spo³eczeñstwach: prze-
moc, gwa³t, rz¹dzê w³adzy i tchórzostwo, tak
jak kiedy� istnia³y one w tamtych czasach.
Dalej istniej¹ �miertelne moce i si³y, ale nie
posiadaj¹ one ostatecznego s³owa. Dlatego w
wielkanocnym spojrzeniu dostrzegamy owiele
wiêcej. Po�ród nas dostrzegamy zacz¹tek
nowego nieba i nowej ziemi.
Wielkanocne spojrzenie widzi wiêcej ni¿

tylko przemoc, k³amstwo, nienawi�æ i zemstê.
Przez wielkanocne spojrzenie ³atwiej rozpo-
znajemy Bo¿e dary w naszym ¿yciu.
Zaufajmy wiêc naszemu wielkanocnemu

spojrzeniu, które ju¿ ogl¹da �wi¹tecznie z³o-
c¹ce siê �wiate³ko na b³êkitnym niebie. Za-
ufajmy obietnicy, ¿e na koñcu naszego ¿ycia
czekaæ bêdzie na nas Pan z szeroko otwarty-
mi ramionami.

Zmartwychwstanie Jezusa to triumf ¿ycia nad �mierci¹, dobra nad z³em,
mocy Boga nad niemoc¹ cz³owieka, to do�wiadczenie otrzymanego od
Boga daru mi³o�ci.
Dlatego cieszymy siê i radujemy. Dzielmy siê te¿ t¹ rado�ci¹ z innymi

i b¹d�my �wiadkami Chrystusa zmartwychwsta³ego w naszych �rodowi-
skach.
¯yczymy b³ogos³awionych i owocnych �wi¹t wielkanocnych. Niech

zmartwychwsta³y Pan pozwala w ka¿dym dniu naszego ¿ycia do�wiad-
czaæ zwyciêstwa nadziei nad rozpacz¹, mi³o�ci nad nienawi�ci¹ i dobra
nad z³em. Niech nam wszystkim b³ogos³awi zmartwychwsta³y Pan.

Wasi Duszpasterze
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Wróæmy do stwierdzenia zawartego w ty-
tule: WSZYSCY JESTE�MY POWO£ANI DO
�WIÊTO�CI. Jak je rozumieæ, wi¹zaæ ze swoj¹
osob¹, z ka¿d¹ - ró¿n¹ od innych - drog¹ ludz-
kiego ¿ycia. POWO£ANIE najczê�ciej rezerwu-
jemy jako co� ��wiêtego�, przeznaczone dla
osób duchownych, niejako automatycznie
uto¿samiane z nimi. Do tego grona do³¹cza-
my zawody, o których mówimy, ¿e s¹ wyko-
nywane z powo³ania: lekarz, nauczyciel, stra-
¿ak... Lista ta powinna jednak zawieraæ wszyst-

kie zawody i funkcje wype³niane w spo³eczeñ-
stwie przez ka¿dego cz³owieka. Ci¹gle tkwi w
naszej �wiadomo�ci podzia³ na �powo³anych�
i pozosta³ych.
Sam Bóg w osobie swojego Syna przy-

bra³ postaæ prostego cz³owieka. Uczyni³ to, by
nas zbawiæ. Jednak wybra³ drogê, która nas
zadziwia. Jako Bóg móg³ uczyniæ to w spo-
sób bardziej boski, bez ludzkich powik³añ.
Chcia³, by Syn by³ zwyk³ym cz³owiekiem, zro-
dzonym z niewiasty. Wzrasta³ w mi³o�ci do
ludzi, by³ pos³uszny rodzicom, wykonywa³
zawód cie�li. Trzydzie�ci lat swojego ziemskie-
go ¿ycia prze¿y³ w �wiecie, jako zwyczajny,
prosty cz³owiek. Pokaza³, jak nale¿y wype³niæ
powo³anie, dane ka¿demu z nas, prowadz¹ce
do �wiêto�ci. U�wiadomi³ nam, ¿e ju¿ tu i te-
raz jeste�my powo³ani do �wiêto�ci. Jego
¿ycie jest drogowskazem, On kieruje do nas
zdumiewaj¹ce wyzwanie: Wy b¹d�cie �wiêty-
mi, to znaczy mi³ujcie waszych s³abych braci.
Idzie dalej stwierdzaj¹c, ¿e tylko mi³o�æ czyni
braæmi nawet nieprzyjació³.
Wielki Post daje wiele mo¿liwo�ci do za-

stanowienia siê nad w³asnym ¿yciem, powo-
³aniem. Czy w dostateczny sposób odkrywa-
my w sobie powo³anie, które da³ nam Bóg,
czy w³a�ciwie korzystamy z talentów, które
dziêki Niemu posiadamy, czy dzielimy siê z
bli�nimi charyzmatami, które On nam przeka-
za³, czy wykorzystujemy je zgodnie z Jego
wol¹?Wiele podobnych pytañ nasuwa siê nam

Wszyscy jeste�my powo³ani do �wiêto�ci

25 marca, w Uroczysto�æ Zwiastowania Pañskiego, w Ko�ciele katolickim obchodzony jest
Dzieñ ¯ycia. W tym dniu przede wszystkim czcimy ¯YCIE jako warto�æ najwy¿sz¹, dan¹ nam od
Boga, niepodlegaj¹c¹ jakiejkolwiek ludzkiej ingerencji.
Cieszymy siê, ¿e Sejm Rzeczpospolitej Polskiej (27 VIII 2004 r.) ustanowi³ 24 marca Naro-

dowym Dniem ¯ycia, który w tym roku bêdzie obchodzony po raz drugi, za� jego obchody bêd¹
oscylowa³y wokó³ roli ojca w rodzinie.
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na usta. Jak na nie odpowiedzieæ, jak im spro-
staæ? Powo³anie do �wiêto�ci nie jest ³atw¹
drog¹, po ludzku wrêcz niemo¿liw¹ do reali-
zacji. Jezus mówi do ka¿dego z nas: Je�li kto
chce pój�æ za Mn¹, niech siê zaprze samego
siebie, niech we�mie krzy¿ swój i niech Mnie
na�laduje. Bo kto chce zachowaæ swoj¹ du-
szê, straci j¹; a kto straci sw¹ duszê z powodu
Mnie i Ewangelii, zachowa j¹. (Mk 8, 34-35)
Musimy siê staraæ patrzeæ na nasz¹ rzeczywi-
sto�æ oczami Stwórcy, co nie jest ³atwe do
osi¹gniêcia. Czas Wielkiego Postu, miêdzy
innymi poprzez post, umartwienie i pokutê,
powinien byæ czasem naszego nawrócenia, w
którym powinni�my staraæ siê na�ladowaæ
Chrystusa. D¹¿enie do �wiêto�ci to �wiado-
me na�ladowanie Chrystusa, które ostatecz-
nie jest darem Boga, Jego dzia³aniem w cz³o-
wieku, który ca³kowicie zawierza Bogu. B¹d�-
cie wiêc wy doskonali, jak doskona³y jest Oj-
ciec wasz niebieski. (Mt 5,48)
Rozejrzyjmy siê wokó³ siebie, czy zauwa-

¿amy w�ród naszych bliskich, s¹siadów, ko-

legów z pracy ludzi wype³niaj¹cych swoje po-
wo³anie? Ocieramy siê w swoim ¿yciu o �wiê-
tych, czy ich dostrzegamy? Byæ mo¿e niejed-
nokrotnie stukamy siê w g³owê, patrz¹c na
ich zachowania, postawê, widzimy jedynie ich
inno�æ, w najlepszym razie nazywamy nawie-
dzonymi. Nie dostrzegamy tego, ¿e robi¹ po
prostu swoje, nie sugeruj¹c siê ludzk¹ ocen¹.
�wiêto�ci Boskiego Syna nie dostrzegli Jego
bliscy krewni, s¹siedzi, by³ tak zwyczajnym
cz³owiekiem, po ludzku nie do pojêcia, ¿e mia³
zbawiæ �wiat.
Warto jest pokazywaæ zwyczajn¹, co-

dzienn¹ drogê do �wiêto�ci.
Marek Kroczek

Szko³a Przedmiotów Ojczystych
przy Polskiej Misji Katolickiej w Rosenheim

zaprasza dzieci i m³odzie¿
na zajêcia

z jêzyka polskiego, historii i geografii Polski.
Dzieci i m³odzie¿ ucz¹ siê w dwóch grupach:

pocz¹tkuj¹cej i zaawansowanej.
Zajêcia odbywaj¹ siê w ka¿d¹ sobotê

od godz. 10.00 - 12.00.
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Czas przeb³agania za grzechy, jakim jest
okresWielkiego Postu, na przestrzeni wieków
wzbogacony zosta³ ró¿nymi formami pobo¿-
nych praktyk, które mia³y pomóc w nawraca-
niu siê z natury grzesznemu cz³owiekowi, a w
których i my uczestniczymy. Bêdziemy gro-
madziæ siê w ko�cio³ach i kaplicach na Dro-
dze Krzy¿owej i na Gorzkich ¿alach. Czy na
pewno tak bêdzie? W du¿ym stopniu zale¿eæ
to bêdzie od nas samych.
Mo¿e warto zatrzymaæ siê dzi� nad form¹

rdzennie polskiego nabo¿eñstwa, jakim s¹
Gorzkie ¿ale, w których oddanie czci wyszy-
dzanemu przez cz³owieka Bogu znalaz³o naj-
pe³niejszy wyraz.
Gorzkie ¿ale genetycznie wywodz¹ siê z

powszechnych w ca³ym Ko�ciele misteriów
pasyjnych, pie�ni o Mêce Pañskiej i modlitwy
brewiarzowej. Powsta³y z inicjatywy Bractwa
Mi³osierdzia �wiêtego Rocha, za³o¿onego w
pierwszej po³owie XVII wieku przy Ko�ciele
�wiêtego Krzy¿a w Warszawie. �Ksiêga Pro-
toko³ów� bractwa z 1707 r. pod styczniow¹
dat¹ informuje o sesji, na której postanowio-
no opracowaæ sposób odprawiania pasji dla
wiêkszego po¿ytku duchowego ludu pospoli-
tego. Do tej pory najbiedniejsi s³uchali ³aciñ-
skich pasji wielog³osowych i bardziej domy-

�lali siê tre�ci, ni¿ j¹ rozumieli. U¿ycie w no-
wymnabo¿eñstwie jêzyka polskiego jako �rod-
ka przekazu tre�ci by³o wydarzeniem bez pre-
cedensu. Pierwsze Gorzkie ¿ale ukaza³y siê
jeszcze w tym samym roku. Tekst nabo¿eñ-
stwa opracowa³ ksi¹dzWawrzyniec Stanis³aw
Beniek, opiekun duchowy bractwa, nadaj¹c
mu rozbudowany tytu³: �Snopek Miry z Ogro-
du Gethsemañskiego, albo ¿a³osne Gorzkiej
Mêki Syna Bo¿ego�, co Pi¹tek, a mianowicie
podczas �Passyey�, w niedziele Postu Wiel-
kiego, po po³udniu oko³o godzin nieszpornych
rozpamiêtywanie (...). Uk³adem i struktur¹
Gorzkie ¿ale przypominaj¹ pierwsz¹ czê�æ

Gorzkie ¿ale przybywajcie,
serca nasze przenikajcie

�roda Popielcowa rozpoczyna okres Wielkiego Postu trwaj¹cy czterdzie�ci dni. G³owa po-
sypana w tym dniu popio³em - zewnêtrzny - znak wej�cia na drogê wewnêtrznej przemiany
w³asnego ¿ycia, ponownego narodzenia siê, która� kolejna próba porz¹dkowania ¿yciowej dro-
gi, dawania konkretnej odpowiedzi na pytanie zadawane coraz czê�ciej w okresie poprzedzaj¹-
cym Zmartwychwstanie: czy droga, któr¹ obecnie kroczê doprowadzi mnie do zbawienia? Czy
nie zaros³a chwastami, czy nie pojawi³y siê tu¿ przy niej dzikie wysypiska, boczne �cie¿ki pro-
wadz¹ce donik¹d?
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codziennych pacierzy kap³añskich, jutrzniê.
Rozpoczynaj¹ siê Pobudk¹, czyli prolo-

giem. Wyraz pobudka kojarzy siê z pojêciem
snu. Sen i przebudzenie to zarówno fizyczne
przejawy biologicznego rytmu ¿ycia, jak i sym-
bole martwoty i dzia³ania. Pobudka rozdziela
te dwa przeciwstawne stany. Wymienione w
Pobudce zdarzenia ³¹cz¹ w sobie wymiar ko-
smiczny i ziemski. W�ród scenerii wyra¿onej
zdaniami: S³oñce, gwiazdy omdlewaj¹, z gro-
bów umarli powstaj¹; wszystko stworzenie
truchleje s³ychaæ zanoszon¹ przez uczestni-
ków nabo¿eñstwa gor¹c¹ pro�bê: Uderz Jezu,
bez odw³oki; w twarde serc naszych opoki!;
Obmyj duszê z grzechówmoich. Twarde opo-
ki serc konkretyzuj¹ stan duchowej martwoty
bêd¹cej nastêpstwem grzechu.
Po Pobudce nastêpuj¹ kolejno po sobie

trzy czê�ci, a ka¿da skupia w sobie trzy pie-
�ni. Wszystkie trzy czê�ci Gorzkich ¿alów s¹
tak samo zbudowane:
1. Intencja
2. Hymn
3. Lament duszy nad cierpi¹cym Jezusem
4. Rozmowa duszy z Matk¹ Bolesn¹
W ka¿d¹ niedzielê Wielkiego Postu �pie-

wana jest inna czê�æ Gorzkich ¿alów.
Intencje - poprzedzaj¹ce - ka¿d¹ czê�æ

Gorzkich ¿alów mo¿na przyrównaæ do lekcji
brewiarzowych wprowadzaj¹cych w przewod-
ni¹ my�l danego �wiêta. Intencje w³¹czaj¹
uczestników nabo¿eñstwa w tematykê rozwa-
¿añ i zawieraj¹ wyraziste pro�by skierowane
przez grzesznika do Boga, �ci�le zwi¹zane z
danym momentem Drogi Krzy¿owej.
Czê�æ I Gorzkich ¿alów rozwa¿aj¹ca okres

mêki Pana Jezusa od modlitwy w Ogrójcu do
oskar¿enia przed s¹dem, ofiarowana jest za
Ko�ció³, za najwy¿szego Pasterza z ca³ym
duchowieñstwem, za nieprzyjació³ Chrystusa
i wszystkich niewiernych, aby Pan Bóg da³ im
³askê nawrócenia i opamiêtania.

Czê�æ II - to rozwa¿ania zogniskowane
wokó³ okresu do ukoronowania cierniem, a
towarzyszy im pro�ba o pokój i zgodê dla
wszystkich narodów, o odpuszczenie grze-
chów, oddalenie klêsk i nieszczê�æ docze-
snych.
Ostatnia czê�æ nabo¿eñstwa koncentruje

siê na okresie do �mierci Jezusa na Krzy¿u.
Ofiarowana jest za grzechy �wiata, za zatwar-
dzia³ych grzeszników, aby Zbawiciel pobudzi³
ich serca do pokuty i poprawy oraz za dusze
w czy�æcu cierpi¹ce, a tak¿e wyra¿a pro�bê o
³askê skruchy za grzechy w godzinie w³asnej
�mierci i wytrwanie w ³asce Bo¿ej.
Gorzkie ¿ale to wyraz religijnej spontanicz-

no�ci i uczuciowo�ci wobec cierpieñ Chrystu-
sa.
To tak¿e ¿ywy pomnik jêzyka polskiego

okresu baroku, dzi� ju¿ archaicznego zarów-
no w warstwie s³ownictwa, jak i gramatyki. Z
trudem przychodzi m³odym nauka tych tek-
stów. �ledz¹ je wy�wietlane na ekranach w
�wi¹tyniach i podziwiaj¹ odtwarzanie, z pamiê-
ci przez babcie, uczestnicz¹ce wiernie - od lat
- w nabo¿eñstwach pasyjnych. Czy Gorzkie
¿ale przemawiaj¹ jeszcze do m³odzie¿y, czy
jêzyk - daleki od wspó³czesnej polszczyzny -
nie stanowi bariery utrudniaj¹cej dotarcie do
tajemnicy mêki Chrystusa i jej sensu dla zba-
wienia ka¿dego.
B¹d� pozdrowiony, b¹d� pochwalony - dla

nas zel¿ony, wszystek skrwawiony! - b¹d�
uwielbiony, b¹d� wys³awiony - Bo¿e nieskoñ-
czony! Tymi s³owami - oddaj¹cymi cze�æ Naj-
wy¿szemu - koñczy siê Lament duszy nad cier-
pi¹cym Jezusem, trzykrotnie powtórzony w
Gorzkich ¿alach.
Maria Przybysz-Piwkowa
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Na tle ca³ego roku ko�cielnego Wielki
(�wiêty) Tydzieñ jest wyró¿niony w liturgii. Nie
mo¿na wówczas obchodziæ ¿adnych innych
�wi¹t (np. Zwiastowania Pañskiego), przeno-
sz¹c je na dzieñ dziewi¹ty - czyli pierwszy po

oktawie - od Niedzieli Zmartwychwstania.
Wielki Tydzieñ rozpoczyna VI Niedziela (Pal-
mowa, Kwietna,Wierzbna)Mêki Pañskiej. Jest
ona wspomnieniem uroczystego przybycia
Jezusa do Jerozolimy na osio³ku. Taki czyn

oznacza³ pokojowe zamiary Chrystusa i by³
wype³nieniem proroctwa Zachariasza (9, 9-
10). W ko�cio³ach czyta siê dwa urywki z
Ewangelii: po po�wiêceniu palm, przed pro-
cesj¹ - w³a�nie o wje�dzie Syna Dawidowego

doMiasta �wiêtego - i w trakcie Mszy �w. opis
Pasji, co roku kolejno wed³ug: Mateusza,
Marka i £ukasza. Wszyscy Ewangeli�ci odno-
towali historyczny fakt objêcia Jerozolimy w
panowanie przez mesjañskiego Króla witane-

Uroczysto�æ Zmartwychwstania
Pañskiego coraz bli¿ej

Dwie pierwsze niedziele Wielkiego Postu kieruj¹ uwagê chrze�cijan na pokutê, dwie kolej-
ne - na problematykê Sakramentu Chrztu �w., a w pi¹t¹ i szóst¹, i w nastêpuj¹cym po niej
wyj¹tkowym tygodniu, Ko�ció³ rozwa¿a Mêkê Pañsk¹.
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dlitwê i b³ogos³awieñstwo pokarmów jakoby
niewiasty przy grobie Nauczyciela, maj¹ce
nadziejê na cud.
I w koñcu Wigilia Paschalna w wielkoso-

botni wieczór lub w nocy. Od staro¿ytno�ci
podczas tej liturgii udzielano Chrztu �w., Bierz-
mowania i Pierwszej Komunii �wiêtej przygo-
towanym kandydatom. Równocze�nie pozo-
stali chrze�cijanie czuwali (vigilare - czuwaæ)
przez wiele godzin, czytaj¹c Pismo �w., �pie-
waj¹c Psalmy, pie�ni i modl¹c siê. Wielogo-
dzinne obrzêdy koñczy³y siê rankiem uro-
czyst¹ procesj¹ rezurekcyjn¹, podczas której
og³aszano �wiatu, ¿e Pan zmartwychwsta³. Do
tej praktyki powraca siê w niektórych para-
fiach, zwykle jednak obchody Wielkanocy za-
czyna siê wczesno-wieczorn¹ liturgi¹ trwaj¹c¹
oko³o 2 godziny, a osobn¹ Mszê �w. rezurek-
cyjn¹, poprzedzon¹ procesj¹, sprawuje siê w
�wi¹teczn¹ niedzielê wcze�nie rano. Od tego
czasu chrze�cijanie (aktualna praktyka w Ko-
�cio³ach Wschodnich) mog¹ pozdrawiaæ siê
s³owami �Chrystus zmartwychwsta³!�, na co

go przez wiwatuj¹ce t³umy z ga³¹zkami drzew,
tak¿e palmowych, w d³oniach. Na tê pami¹tkê
od IV w. w Jerozolimie odtwarzano te wyda-
rzenia witaj¹c wje¿d¿aj¹cego na o�lêciu pa-
triarchê - biskupa Jerozolimy. W V i VI w. ta-
kie obrzêdy praktykowano te¿ na Zachodzie
Europy. Niegdy� w wielu ko�cio³ach odgry-
wano w Palmow¹ Niedzielê misteria zwi¹zane
ze �mierci¹ i Zmartwychwstaniem Pañskim.
Tworzy³y siê po temu amatorskie grupy ak-
torskie.
Palmy (w Polsce s¹ to witki wierzbowe,

leszczynowe, trzcina, modrzew, barwinek lub
bukszpan) �wiêci siê tego dnia od XI w. Po-
�wiêconymi wi¹zankami wierni zwyczajowo
uderzali siê nawzajem. Czyniono to z rana w
rodzinach lubmiêdzy znajomymi poMszy �w.
Towarzyszy³y temu ¿yczenia i wierszyki, np.:
�Palma bije - nie zabije�, �Za sze�æ noc - Wiel-
kanoc, za tydzieñ - wielki dzieñ�, �Pó�no k³ad�
siê, wcze�nie wstawaj�.
Po kilku dniach w wielkoczwartkowy wie-

czór Ko�ció³ wchodzi w prze¿ywanie ��wiêta
�wi¹t� - najwa¿niejszej i najstarszej dorocznej
uroczysto�ci: Zmartwychwstania. Ju¿ w IV w.
�w. Augustyn mówi³ o �wiêtym triduum
(trzech dniach) ukrzy¿owanego, pogrzebane-
go i wskrzeszonego Pana.
Czytana w ko�cio³ach w Niedzielê Pal-

mow¹ i Wielki Pi¹tek (wtedy zawsze wed³ug
�w. Jana) Mêka Pañska przypomina wiernym
ostatnie sceny z ¿ycia Chrystusa. Natomiast
�wiête Triduum Paschalne w liturgii je odtwa-
rza, uobecnia. W Wielki Czwartek wszyscy
kap³ani pracuj¹cy i przebywaj¹cy w parafii
wraz ze s³u¿b¹ ko�cieln¹ otaczaj¹ o³tarz na
wzór Jezusa z Aposto³ami na Ostatniej Wie-
czerzy. W Wielki Pi¹tek w skupieniu i ¿a³obie
adorujemy Ukrzy¿owanego jak czyni³a to Ma-
ryja i uczniowie na Golgocie i w czasie po-
grzebu cia³a Jezusowego. W Wielk¹ Sobotê
w ciszy i zadumie idziemy do �wi¹tyñ na mo-
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Tak postawione pytanie budzi w¹tpliwo�æ,
co do jego zasadno�ci. Je�li Bóg by³by si³¹
sprawcz¹ ca³ego okrucieñstwa, jakie niesie ze
sob¹ wojna, to nale¿a³oby podwa¿yæ sens
naszej wiary w mi³o�æ Stwórcy do swojego
stworzenia. St¹d jeste�my ju¿ o krok od ab-
surdalnego stwierdzenia, ¿e Bóg zsy³a na cz³o-
wieka wszelkie cierpienie i z³o, nie tylko w cza-
sie wojny.
Wystarczy odwiedziæ szpital, hospicjum,

pos³uchaæwiadomo�ci o wypadkach, przemo-
cy i nale¿a³oby zw¹tpiæ w tak¹ mi³o�æ. Czy¿by
Bóg by³ bezsilny wobec tego okrucieñstwa?
Czy o taki �wiat Mu chodzi³o, kiedy go stwa-
rza³? Czy On Stwórca panuje nad w³asnym
dzie³em? Cz³owiek stawia sobie wiele podob-
nych pytañ, które mog¹ zasiaæ zw¹tpienie, a
zw¹tpienie ³atwo podwa¿a wiarê. Zatem, gdzie
szukaæ odpowiedzi? Dla chrze�cijan wiarygod-
nym �ród³em jest Pismo �wiête i dokumenty
Ko�cio³a.

odpowied� brzmi: �Prawdziwie zmartwych-
wsta³!�.
Na koniec jeszcze o terminie Uroczysto�æ

Zmartwychwstania. Jest to �wiêto nie maj¹ce
sta³ego dnia w kalendarzu, poza tym, ¿e za-
wsze wypada w wiosenn¹ niedzielê pomiêdzy
22 marca (nast¹pi to w 2285 r.) a 25 kwietnia
(2038 r.). Dla wyznaczenia dnia Wielkanocy
istotny jest termin pe³ni ksiê¿yca oraz nadej-
�cia wiosennej równonocy (od VII/VIII w. jest
to 21 marca). Je�li zna siê te daty, to pierwsza
niedziela po pierwszej wiosennej pe³ni na pew-
no bêdzie Wielkanoc¹. To ustalenie Soboru
Nicejskiego z 325 r. trwa do dzi�. Od dnia
Wielkanocy zale¿y piêæ innych �wi¹t rucho-

mych przypadaj¹cych w kilku nastêpnych
miesi¹cach.
Zmartwychwstanie Pañskie trwa przez

ca³¹ oktawê (do II niedzieli Wielkanocnej zwa-
nej kiedy� �Bia³¹� lub �Przewodni¹�, a dzi�
�Niedziel¹ Mi³osierdzia�), co oznacza, ¿e ka¿-
dy z tych o�miu dni ma rangê uroczysto�ci: w
liturgii s³yszymy �dzi� Jezus Zmartwych-
wsta³�, w pi¹tek nie obowi¹zuje post, znoszo-
ne s¹ lub przesuwane inne �wiêta, które wte-
dy wypadaj¹.
Wielkanoc rozpoczyna Okres Wielkanoc-

ny trwaj¹cy 50 dni a¿ do Zielonych �wi¹t (Nie-
dzieli Zes³ania Ducha �wiêtego).
Iwona Lipka, Szczytno

Grzech to zniszczenie harmonii w �wie-
cie. Pierwsze rozdzia³y Pisma �wiêtegomówi¹
o pocz¹tkach dziejów wszech�wiata i cz³owie-
ka. Panuje tam harmonia i pokój miêdzy mê¿-
czyzn¹ i kobiet¹, cz³owiekiem i stworzeniem,
a przede wszystkim miêdzy cz³owiekiem i
Bogiem. Ka¿dy ma sobie w³a�ciwe miejsce,
piêknie dope³niaj¹c siê we wzajemnej zale¿-
no�ci bez wykorzystywania i w pe³ni szacun-
ku dla siebie. Panuje ró¿norodno�æ i jedno�æ,
nie ma nie³adu, który jest wrogiem jedno�ci.
Harmonia ta zostaje jednak zak³ócona przez
cz³owieka, nie przez Boga. On uczyni³ go z
mi³o�ci istot¹ woln¹, da³ mu rozum, rozezna-
nie dobra i z³a. Mi³o�æ do cz³owieka od same-
go pocz¹tku naznaczona jest wolno�ci¹, zo-
sta³ on obdarzony raz na zawsze woln¹ wol¹.
Niestety cz³owiek zrywa relacje mi³o�ci z Bo-
giem. Po swojemu, wed³ug w³asnego zamy-
s³u, przez wieki buduje relacje z bli�nim i z
Bogiem, nie bacz¹c na pogwa³cenie tej har-

Dlaczego Bóg dopuszcza wojny?
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monii, która by³a u progu dziejów. Po prostu
grzech panuje w jego dzia³aniu. Cz³owiek zo-
sta³ wezwany, by kroczyæ drog¹ pokoju, woln¹
od przemocy, by czyniæ naturê poddan¹, u¿y-
waj¹c w sposób konstruktywny wiedzy nauko-
wej i technologii, by uczyæ siê pokojowego
rozwi¹zywania konfliktów, które s¹ nieuniknio-
ne w dziejach ludzko�ci, ska¿onej grzechem.
A co czyni?
Wojna to konsekwencja ludzkiego grze-

chu. Wszelka przemoc ma pocz¹tek w sercu
cz³owieka, odbija siê echemw ca³ymwszech-
�wiecie. Aby zniwelowaæ falê przemocy nale-
¿a³oby zacz¹æ od uporz¹dkowania cz³owieka
jako jednostki. Grzech jednego cz³owieka wca-
le nie jest jego prywatn¹ spraw¹, ma ogromn¹
si³ê sprawcz¹ z³a, które rozci¹ga swoje wici
nie tylko w wymiarze spo³ecznym, lecz tak¿e
czasowym. Niekiedy jedna decyzja przynosi
skutki po wielu latach, to do�wiadczenie nie
jest obce ka¿demu cz³owiekowi, który zdobê-
dzie siê na analizê swoich poczynañ i ich skut-
ków. Tylko pojednanie z Bogiem prowadziæ

mo¿e do pokoju miêdzy lud�mi i ca³ymi naro-
dami. Brak tego pojednania prowadzi do wo-
jen, przemocy jako konsekwencji ludzkich
wyborów. To grzech cz³owieka doprowadza do
okrucieñstwa, najpierwma³ego, a potem obej-
muj¹cego rzesze ludzi, pañstw. Analizuj¹c �ró-
d³a konfliktów i wojen odkrywamy bez trudu
wspólny mianownik - brak pojednania i zgo-
dy w ocenie sytuacji, brak poszukiwania dróg
jedno�ci i przebaczenia oraz pycha, która de-
terminuje wszelkie dzia³ania jednostki i naro-
dów. Je�li zabraknie oceny sytuacji w �wietle
Bo¿ego ³adu to ten �ludzki ³ad� w³a�nie pro-
wadzi do wojny, z ca³ym jej okrucieñstwem,
nazywanym potem przez cz³owieka kar¹ za
ludzkie grzechy. Tê karê cz³owiek wymierza
sam sobie i innym.
Czy Bóg mo¿e interweniowaæ w wymia-

rze tej kary? Bóg jest wszechmocny, lecz nie
zniewala cz³owieka, nie zmusza go do mi³o-
�ci. Je�li cz³owiek, z wolnego wyboru bêdzie
Go prosi³ o chleb, to czy¿ poda mu kamieñ?
Modlitwa mo¿e odmieniæ los jednostki, naro-
du i �wiata. Jak¿e czytelne i powtarzaj¹ce siê
s¹ pro�by Matki Bo¿ej, która wci¹¿ nawo³uje
do modlitwy o pokój odmawiajcie codziennie
ró¿aniec, aby wyjednaæ pokój dla �wiata i ko-
niec wojny - z objawienia w dniu 13maja 1917
roku w Fatimie. Siostra £ucja w li�cie do Ojca
�wiêtego z 12maja 1982 r. zawar³a wskazów-
kê do interpretacji trzeciej tajemnicy fatimskiej,
pisz¹c m.in. I nie mówmy, ¿e Bóg tak nas ka-
rze; przeciwnie, to ludzie sami �ci¹gaj¹ na sie-
bie karê, Bóg przestrzega nas cierpliwie i wzy-
wa do powrotu na dobr¹ drogê szanuj¹c wol-
no�æ, jak¹ nam podarowa³; dlatego to ludzie
ponosz¹ odpowiedzialno�æ (Jan Pawe³ w Fa-
timie - oprac. M. Czekañski). Nale¿y te¿ za-
uwa¿yæ, ¿e wojna jako konsekwencja ludzkie-
go grzechu, dotyka wielu, którzy bezpo�red-
nio jej nie wywo³ali.
Krystyna Sochan
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Z ¿ycia naszej Misji...

Seniorzy w Mariastein

Dnia 9 listopada 2006 r., grupa seniorów
z naszej Misji, o godz. 10.00 wyruszy³a z par-
kingu przy ko�ciele �w. Micha³a w kierunku
miejscowo�ci le¿¹cej w Tyrolu � Mariastein.
Ta ma³a, urocza miejscowo�æ szczyci siê

piêknym ko�cio³em pochodz¹cym z XIV w.,
wybudowanym na skale, w którym nabo¿eñ-
stwa odbywaj¹ siê na najwy¿szej kondygnacji
wie¿y; aby do niej doj�æ, trzeba pokonaæ 120
krêtych schodów. Po drodze do kaplicy mo¿-
na podziwiaæ piêkne dzie³a sakralne. W kapli-
cy na szczycie olbrzymie wra¿enie robi o³tarz,
z którego króluje Matka Bo¿a z Dzieci¹tkiem
na rêku.
Po Mszy �w. odprawionej przez ks. prob.

Ignacego Zaj¹ca i ks. Dariusza Porzucka, udu-
chowieni i pe³ni si³, schodz¹c w dó³ zwiedza-
li�my usytuowane na poszczególnych kondy-
gnacjach kaplice, a w nich obrazy i figury
przedstawiaj¹ce ró¿nego rodzaju sceny biblij-
ne.
Pomimo rzêsistego w tym dniu deszczu,

który zas³oni³ nam piêkno tamtejszego krajo-
brazu, w drodze powrotnej do domu byli�my
bardzo zadowoleni z naszej pielgrzymki do
Bo¿ej Matki.
Uwieñczeniem tego dnia by³a kolacja w

chiñskiej restauracji, podczas której dzielili-
�my siê pielgrzymkowymi prze¿yciami. W tak
sympatycznym gronie spêdzili�my resztê na-
szego pielgrzymkowego czasu.
Eryka Wyciszkiewicz
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Adwentowe pieczenie ciasteczek

Wpi¹tek, 15 grudnia 2006 r. odby³o siê w
Centrum Misji adwentowe pieczenie ciaste-
czek przez naszych najm³odszych parafian.
Dzieci razem ze swoimi mamami ju¿ od go-
dziny 16.00 uwija³y siê przy ró¿nego rodzaju
wyrobach z ciasta. Serca bardzo siê radowa-
³y, patrz¹c na sprawne i zwinne dzieciêce rêce
nadaj¹ce przeró¿ne formy swoim ciastecz-
kom. Gwarnie i weso³o by³o w tym czasie w
pomieszczeniach naszej Misji. Emocji przy tym
nie brakowa³o. Przy sto³ach mamy ze swoimi
paciechami i ciastkami, a w rogu p. Krystyna
Thomke-Rachlewicz stroj¹c choinkê wprowa-
dza³a wszystkich ju¿ w �wi¹teczny nastrój
Bo¿ego Narodzenia. Do zobaczenia w nastêp-
nym Adwencie - kochane dzieciaki! Czekamy!
Joran Slapka

Z ¿ycia naszej Misji...
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Jase³ka 2007

W sobotê, 20 stycznia 2007 r., odby³y siê
w naszej Misji �Jase³ka�, po³¹czone z op³at-
kiem i zabaw¹. Przedstawienie przygotowane
przez p. Lucynê Putko i ks. Darka Porzucka
odby³o siê w sali parafialnej przy ko�ciele �w.
Micha³a. Na pocz¹tku przewodnicz¹ca Cen-
trum Krzewienia Kultury, Tradycji i Jêzyka Pol-
skiego - p. Edyta Borowicz, serdecznie powi-
ta³a przyby³ych go�ci i zaprosi³a do wspólne-
go obejrzenia tegorocznego przedstawienia.
W�ród go�cimogli�my powitaæ p. Rudolfa

Bartha, Geschäftsführera des Referates für
Fremdsprachige Seelsorge des Erzbistum
München und Freising, który wyg³osi³ krótkie
przemówienie, zapewniaj¹c o wsparciu dla
dzia³alno�ci naszej Misji przez archidiecezjê
München-Freising.
Powstêpnych przemówieniach rozpoczê³y

siê �Jase³ka�, których tre�ci w tym roku zo-
sta³y dodatkowo poszerzone o doros³e ¿ycie
Jezusa, Jego publiczn¹ dzia³alno�æ, Jego
mêkê, �mieræ i chwalebne zmartwychwstanie.
Oprawê muzyczn¹ zapewni³ nasz chór para-
fialny pod kierownictwem ks. Darka. Po za-
koñczeniu przedstawienia aktorzy zostali na-
grodzeni gromkimi oklaskami.
Nastêpnie wszyscy obecni dzielili siê

op³atkiem i sk³adali sobie ¿yczenia noworocz-
ne. Po czê�ci oficjalnej mia³a miejsce zabawa
taneczna, która trwa³a do pó³nocy.
Wszystkim organizatorom, uczestnikom i

aktorom sk³adamy serdeczne Bóg zap³aæ za
poniesiony trud.
Lucyna Putko

Z ¿ycia naszej Misji...
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Z ¿ycia naszej Misji...

Odpust ku czci �w. Jana Bosko

Tegoroczne obchody odpustowe ku czci
�w. Jana Bosko, za³o¿yciela zgromadzenia
salezjañskiego, odby³y siê w niedzielê, 4 lute-
go. Uroczystej Mszy �w. koncelebrowanej
przewodniczy³ Inspektor Salezjanów z Krako-
wa - ks. dr Marek Chrzan, w asy�cie ks. prob.
Ignacego Zaj¹ca, ks. prob. Jacka Gwo�dzia i
ks. Dariusza Porzucka.
Na pocz¹tku Mszy �w. ks. prob. Ignacy

Zaj¹c powita³ w jêzyku polskim i niemieckim
zaproszonych na tê uroczysto�æ go�ci: ks.
Inspektora, p. Rudolfa Bartha odpowiedzial-
nego za duszpasterstwo obcojêzyczne w ar-
chidiecezji Monachium oraz licznie przyby³ych
wiernych z obu Misji. Po nim ks. prob. Jacek
Gwó�d� uczyni³ to samo po w³osku, a delega-
cja rady parafialnej naszej Misji wrêczy³a ks.
Inspektorowi wi¹zankê kwiatów.
Wyg³oszona przez ks. Inspektora homilia

w dwóch jêzykach - polskim i w³oskim, na-
wi¹zywa³a do ¿ycia i dzie³a �w. Jana Bosko.
Mszê �w. u�wietni³ swoim �piewem chór

Polskiej Misji i poczet sztandarowy.
Bezpo�rednio po Mszy �w. w sali para-

fialnej przy ko�ciele �w. Micha³a odby³o siê
braterskie spotkanie. Nasi go�cie, liczna gru-
pa parafian z polskiej i w³oskiej Misji oraz wier-
ni z niemieckiej parafii mieli okazjê do dalsze-
go wspólnego �wiêtowania, w czasie którego
mogli skosztowaæ polskich potraw (kapu�niak,
gulasz), i ciast przygotowanych przez panie z
polskiej Misji i pani¹ Minê z Misji w³oskiej.
Spotkanie u�wietni³y znane arie operowe wy-
konywane przez p. Mariano Spagnolo, Argen-
tyñczyka w³oskiego pochodzenia.
ks. Ignacy Zaj¹c



List do moich Parafian - Wielkanoc 2007 1515151515

Fasching 2007

17 lutego, w sali parafialnej przy ko�ciele
�w. Micha³a, rada parafialna zorganizowa³a
zabawê faschingow¹, na któr¹ przyby³o wiele
osób w piêknych, karnawa³owych kreacjach.
I tak mo¿na by³o zobaczyæ: czarownice, wam-
pira, wró¿ki, piratów, klauna, piêkn¹ Kleopa-
trê, mnichów i wielu innych przebierañców.
Na szczególn¹ uwagê zas³ugiwa³ bardzo ory-
ginalny strój przypominaj¹cy wê¿a. Przy
d�wiêkach tanecznej muzyki, kolorowo przy-
strojonej sali, smacznych potraw i wypieków
z ciasta, wszyscy doskonale siê bawili.
Wszystkim udziela³ siê nastrój wspania-

³ej zabawy, o czym niew¹tpliwie przekonali-
�my siê podczas konkursu: �Jak rodzina wy-
biera³a siê do zoo�. Obie dru¿yny bardzo siê
stara³y wypa�æ jak najlepiej, co sprawi³o wie-
le komicznych sytuacji.
Podczas wyboru najpiêkniejszego karna-

wa³owego stroju jury mia³o du¿e zak³opota-
nie, bo wszyscy przebierañcy prezentowali siê
okazale. Ostatecznie konkurs nie zosta³ roz-
strzygniêty z powodu dylematu jury, które
ostatecznie zdecydowa³o siê na nagrodzenie
wszystkich bior¹cych udzia³ w konkursie.
Wprawdzie nasza zabawa nie trwa³a do

samego rana, ale z pewno�ci¹ wszyscy spê-
dzili ten wieczór w mi³ej atmosferze. Organi-
zatorzy zadbali, aby niczego nie brakowa³o, a
impreza by³a kolejn¹ okazj¹ do dobrej zabawy
i umocnienia wiêzi towarzyskich.
Organizatorom i wszystkich, którzy ofia-

rowali swoj¹ pomoc w przygotowaniu tego-
rocznej zabawy faschingowej sk³adamy ser-
deczne podziêkowanie.
Lucyna Putko

Z ¿ycia naszej Misji...
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Z ¿ycia naszej Misji...

Kinderfasching

W poniedzia³ek, 19 lutego, w Centrum
Misji przy Heilig-Geist-Strasse 46, odby³a siê
zabawa karnawa³owa dla dzieci. Na licznie
przyby³e ksiê¿niczki, piratów, zwierzaków i
innych kolorowych postaci, czeka³a du¿a daw-
ka przygotowanych zabaw i niespodzianek.
Zorganizowane konkursy dostarczy³y sporo
emocji i rado�ci, a o czekaj¹ce na zwyciêz-
ców nagrody walczono z pe³nym i sportowym
zaanga¿owaniem.
Wszystkim mamom i tatom, którzy przy-

prowadzili swoje pociechy i przyczynili siê do
ich prze¿ywanej w tym dniu rado�ci sk³ada-
my serdeczne Bóg zap³aæ.
Joran Slapka
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Jako ludzie Ko�cio³a, wierz¹cy i prakty-
kuj¹cy nie mo¿emy zgodziæ siê z ³amaniem
Bo¿ych Przykazañ i milczeæ. Ko�ció³ Katolic-
ki by³ i jest znakiem Polski, g³osem sumienia
od ponad tysi¹ca lat. Drogi Ko�cio³a i Ojczy-
zny zbiegaj¹ siê i nie nale¿y ich nigdy rozdzie-
laæ. Ko�ció³ nigdy nie ust¹pi od obrony ¿ycia!
Nigdy nie przestanie przypominaæ �wiatu Bo-
¿ego Przykazania: NIE ZABIJAJ! Jan Pawe³ II
w encyklice �Evangelium Vitae� w s³owach
bardzo podnios³ych i stanowczych potwier-
dza, ¿e zabójstwo (nr 57 EV), aborcja (nr 62
EV) i eutanazja (nr 65 EV) s¹ bardzo powa¿-
nym nie³adem moralnym, s¹ wykroczeniem
przeciw Bo¿emu Przykazaniu! Papie¿ nawo-
³uje, ¿e w³a�nie teraz, w naszych czasach, w
naszych dniach i na naszych oczach mno¿¹
siê zamachy na ¿ycie - u jego poczêcia i u
jego schy³ku. Jest to z³o absolutnie nie do
przyjêcia, wybierane przez ludzi w sposób
ca³kowicie �wiadomy.
Prawdziwym dramatem ludzko�ci jest to,

¿e systemy prawne uprawomocniaj¹, a pañ-
stwa gwarantuj¹ w imiê (�le pojêtej) wolno-
�ci, nie tylko likwidacjê niewinnego ¿ycia, ale
równie¿ dezorientacjê sumieñ. Nie kwestio-
nuje siê tutaj roli parlamentów i zasad zdro-
wej demokracji, widzimy jednak, ¿e tzw. wiêk-
szo�æ parlamentarna mo¿e pope³niaæ b³êdy,
byæ za�lepiona i nie widzi zdrowych zasad
¿ycia i praw ludzi wierz¹cych. W takiej sytu-

acji, Ko�ció³ gdy upomina i poucza, nie jest
policjantem, uwra¿liwiaj¹c ludzi i ich sumie-
nia na tê odwieczn¹ prawdê, ¿e jedynym i
wy³¹cznym dawc¹ ¿ycia jest Bóg, i tylko On
ma prawo nam je odebraæ! Ko�ció³ spe³nia
swoj¹ odwieczn¹ misjê, w której wiara jest
zgodna z rozumem. Ojciec �wiêty, biskupi i
kap³ani nawo³uj¹ przeto ludzi dobrej woli do
�wszczêcia powszechnej mobilizacji sumieñ�
w celu podjêcia wspólnego wysi³ku etyczne-
go, do wskazania nowego stylu ¿ycia. Musi-
my broniæ ¿ycie, bo jest zagro¿one - ju¿ to
poczête, w ³onie matki, musimy stawaæ jed-
nomy�lnie przeciw aborcji. Musimy tak¿e bro-
niæ ¿ycia starego, niedo³ê¿nego i schorowa-
nego, musimy byæ przeciw eutanazji. Musi-
my równie¿ broniæ ka¿d¹ zdrow¹ rodzinê
(zwi¹zek mê¿czyzny i kobiety), która powinna
byæ ze swojej natury - SANKTUARIUM ¯YCIA
(por. nr 11 EV). Niemo¿emymilczeæ, bo wszy-
scy z natury naszej wiary, ze Chrztu �wiêtego
- jako Dzieci Bo¿e jeste�my powo³ani do obro-
ny ¿ycia, musimy odwa¿nie stan¹æ w praw-
dzie, nawet wtedy, kiedy okrzykn¹ nas nieto-
lerancyjnymi i ciemnogrodem. Bo je¿eli za-
milkniemy, zdezerterujemy i milczeniem po-
twierdzimy z³o, to bêdzie oczywista zdrada!
Zdrada w³asnego sumienia, zdrada naszej wia-
ry i Boga samego.
Czym naprawdê jest tolerancja? W No-

wymTestamencie nazywa siê MI£O�CI¥ BLI�-

Znowu od pewnego czasu krzykliwe �rodowiska lewicowe w Polsce wraz z w³asn¹ tub¹
medialn¹ znowu �wywo³uj¹ wilka z lasu�, odgrzewaj¹c stare i zastêpcze tematy przedwybor-
cze. Mówi siê o ��wiadomym rodzicielstwie� - czytaj liberalizacji aborcji i o tzw. �zwi¹zkach
partnerskich�. Je¿eli za� kto� zdrowomy�l¹cy, ¿yj¹cy w prawdzie i zgodzie ze swoim sumie-
niem zabierze g³os przeciwny, chce broniæ ¿ycia nienarodzonych, chce uchroniæ przed �zama-
chem na cz³owieczeñstwo�, to zaraz zostaje obwo³any cz³owiekiem nietolerancyjnym i ¿yj¹cym
w ciemnogrodzie.

Czym jest tolerancja?
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NIEGO. Czyli nie jest warto�ci¹ absolutn¹,
bezwzglêdn¹, obejmuj¹c¹ wszystko i wszyst-
kich, która nie zak³ada wyj¹tków. Nie wyra¿a
zgody na czynione z³o i wszelkie b³êdy. Grani-
ce tolerancji okre�la najpierw PRAWDA, a
potem odpowiedzialna mi³o�æ bli�niego i za-
gro¿one DOBRO. W jêzyku ³aciñskim s³owo
�tolerare�, oznacza: wytrzyma³o�æ, zcierpieæ,
znosiæ..., czyli �znoszenie i wytrzymywanie�
kogo� i czego�. S³ownik Wyrazów Obcych i
Zwrotów Obcojêzycznych W³. Kopaliñskiego
mówi, ¿e: �tolerancja to wyrozumia³o�æ i libe-
ralizm wobec cudzych wierzeñ, praktyk reli-
gijnych i pogl¹dów�. S³ownik Teologiczny
okre�la tolerancjê jako �szacunek dla cudzych
pogl¹dów i przekonañ�. Wmy�l przedstawio-
nych opinii tolerancja to: mi³o�æ bli�niego,
szacunek, wyrozumia³o�æ i �znoszenie w
prawdzie�...
Czy s¹ zatem granice tolerancji? Nie mo-

¿emy przej�æ obojêtnie obok rzeczywisto�ci
nas otaczaj¹cej, w której jest tyle z³a, zak³a-
mania, b³êdów i ludzi z³ej woli. Nie mo¿emy
byæ �lepi i obojêtni, kiedy nam siê mówi, ¿e
¿ycie poczête, to jeszcze nie cz³owiek, ¿e zwi¹-
zek dwóch osób tej samej p³ci, toma³¿eñstwo,
albo rodzina, ¿e cz³owieka starego i nieule-
czalnie chorego, nale¿y dobiæ. Czy wszystko i
wszystkich nale¿y tolerowaæ? Czy wszystko i
wszystkich nale¿y darzyæ wyrozumia³o�ci¹ i
pob³a¿aniem, czy wszystko i wszystkich nale-
¿y �znosiæ i zcierpieæ�? Tolerancja jest zbyt
wielk¹ warto�ci¹, aby j¹ lekcewa¿yæ, niedo-
ceniaæ, podwa¿aæ. Dziêki niej ludzie ró¿nych
ras, kultur, narodów i religii ¿yj¹ w pokoju. Tam
gdzie jej zabrak³o widzimy do czego taka sy-
tuacja mo¿e doprowadziæ. Przyk³adem mo¿e
byæ: Irak, Afganistan, Czeczenia. Tolerancja
jest zatem atmosfer¹ ¿ycia, pokoju i rozwoju.
Stwierdziæ jednak nale¿y, ¿e nie jest warto�ci¹
absolutn¹, bezwzglêdn¹, która jedyna wyzna-
cza tok ¿ycia spo³ecznego. A zatem stanow-

czo trzeba stwierdziæ, ¿e tolerancja ma swoje
granice! Wyznacza je PRAWDA, ODPOWIE-
DZIALNA MI£O�Æ i ZAGRO¯ONE DOBRO!
Co robiæ? My jako ludzie wierz¹cy zawsze

bêdziemy siê broniæ przed takimi teoriami i
g³o�no manifestowaæ prawdê wobec ludzi,
którzy chc¹ realizowaæ takie pogl¹dy. Oczy-
wi�cie do wszystkich bêdziemy siê odnosiæ z
szacunkiem, a Jan Pawe³ II dopowie �trzeba
ich kochaæmi³o�ci¹ odpowiedzialn¹�. Tak -mi-
³o�ci¹ odpowiedzialn¹ - to znaczy zatroszczyæ
siê o ich resocjalizacjê, o nawrócenie i spro-
wadzenie ich ze z³ej drogi i postêpowania.
Oczywi�cie, ¿e wroga nietolerancja dla ka¿dej
odmienno�ci, nietolerancja dla innego koloru
skóry, religii, wyznania, czy pogl¹dów jest nie-
ludzka i nieewangeliczna, taka nietolerancja
jest grzechem przeciwko mi³o�ci bli�niego.
rawdziwa tolerancja jest zakorzenionaw Ewan-
gelii, jest Dobr¹ Nowin¹ o równo�ci i praw-
dziwej wolno�ci. Musimy jednak sobie zawsze
przywo³ywaæ na pamiêæ, ¿e i Chrystusowa
tolerancja mia³a swoje granice, gdy powyw-
raca³ sto³y i wyrzuci³ przekupniów i sprzedaw-
czyków ze �wi¹tyni Jerozolimskiej: �Mój dom
ma byæ domemmodlitwy, a wy czynicie z nie-
go jaskiniê zbójców� (Mt 21,13).
Chrystusowa tolerancja ma swoje grani-

ce, bo okre�la j¹ PRAWDA,MI£O�Æ i DOBRO!
Chrystus pragnie naszego nawrócenia, popra-
wy, naszego zbawienia i powrotu do TEGO,
który nas obdarzy³ prawdziw¹ wolno�ci¹ i tê
wolno�æ najbardziej uszanowa³.

Powo³aniem katolika nie jest nie
tolerowaæ drugiego cz³owieka, ale
go kochaæ. Otwórzmy siê na drugie-
go cz³owieka i wraz z chrze�cijañsk¹
mi³o�ci¹ nie�mymu pomoc i wspar-
cie.
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BIURO PARAFIALNE I BIBLIOTEKA od wtorku do pi¹tku 16.00-17.30
Za³atwiamy: zg³oszenia dziecka do chrztu, �luby, pogrzeby, odwiedziny chorych

KATECHEZA* odbywa siê w ci¹gu roku szkolnego w pi¹tki: dzieci wieku przedszkolnym
o godz. 16.30; dzieci szkolne o godz. 17.00; m³odzie¿ o godz. 18.30.

MSZA �W.* od wtorku do pi¹tku o godz. 18.00
w m-cu maju po Mszy �w. nabo¿eñstwo majowe
w m-cu pa�dzierniku po Mszy �w. nabo¿eñstwo ró¿añcowe
ADWENT Msza �w. roratnia o godz. 17.30
WIELKI POST* Droga Krzy¿owa w pi¹tki o godz. 17.30
I PI¥TEK MIESI¥CA okazja do spowiedzi o godz. 16.30; Msza �w. o godz. 17.00

MIESIÊCZNY ROZK£AD ZAJÊÆ W CENTRUM
1 TYDZIEÑ MIESI¥CA:
CZWARTEK*: Spotkanie modlitewne grupy �Odnowy w Duchu �wiêtym� godz. 18.30
SOBOTA: Chór parafialny godz. 10.00; Szko³a Przedmiotów Ojczystych godz. 10.00
2 TYDZIEÑ MIESI¥CA:
CZWARTEK*: Spotkanie modlitewne grupy �Odnowy w Duchu �wiêtym� godz. 18.30
SOBOTA: Spotkanie ministrantów godz. 10.00; Chór parafialny godz. 10.00;
Szko³a Przedmiotów Ojczystych godz. 10.00
3 TYDZIEÑ MIESI¥CA:
NIEDZIELA: Zmiana Tajemnic ¯ywego Ró¿añca godz. 11.30
�RODA*: Spotkanie Seniorów godz. 18.30
CZWARTEK*: Spotkanie modlitewne grupy �Odnowy w Duchu �wiêtym� godz. 18.30
SOBOTA: Szko³a Przedmiotów Ojczystych godz. 10.00
4 TYDZIEÑ MIESI¥CA:
CZWARTEK*: Spotkanie modlitewne grupy �Odnowy w Duchu �wiêtym� godz. 18.30
SOBOTA: Chór parafialny godz. 10.00; Szko³a Przedmiotów Ojczystych godz. 10.00
* po zmianie czasu (w okresie zimowym) pó³ godziny wcze�niej

CENTRUM MISJI jest czynne od wtorku do pi¹tku od godz. 16.00 do 17.30 i po Mszy �w.
wieczornej.
ZAPRASZAMY wszystkich, którzy chc¹ spêdziæ wolny czas w gronie swoich rodaków. Jest
mo¿liwo�æ ogl¹dniêcia telewizji i filmów DVD i video. Do dyspozycji jest tenis sto³owy,
bilard, szachy i inne gry �wietlicowe. Nasza kuchnia oferuje kawê, herbatê i inne napoje.

CENTRUM POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ
83022 ROSENHEIM; HEILIG-GEIST-STR. 46; TEL. 08031-33771; FAX 08031-3040146;

www.pmk-rosenheim.de
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Msze �w. w jêzyku polskim:
ROSENHEIM � St. Michael, Westerndorferstr. 43,
ka¿da niedziela miesi¹ca i �wiêta ko�cielne - godz. 10.30

Kaplica w Centrum Misji, Heilig-Geist-Str. 46, od wtorku do pi¹tku - godz. 18.00*

TRAUNSTEIN � St. Oswald, Maxplatz 1, II i IV sobota miesi¹ca � godz. 17.00*

TRAUNREUT � ZumHeiligsten Erlöser, Rathausplatz 1a, I niedziela miesi¹ca � godz. 17.00*

FREILASSING � Marien Kirche, Salzburghofen, II niedziela miesi¹ca � godz. 17.00*

GERETSRIED � Heilige Familie, Johannisplatz 21, III niedziela miesi¹ca � godz. 16.00

WALDKRAIBURG � Christkönig, Karlsbader Str. 1, IV niedziela miesi¹ca � godz. 16.00

Okazja do spowiedzi pó³ godziny przed Msz¹ �w.
* po zmianie czasu (w okresie zimowym) pó³ godziny wcze�niej

Triduum Paschalne w kaplicy w Centrum PMK w Rosenheim, Heilig-Geist-Str. 46

WIELKI CZWARTEK
Msza �w. Wieczerzy Pañskiej � godz. 19.00
Po Mszy �w. adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy do godz. 21.00
WIELKI PI¥TEK
Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy od godz. 8.00
Liturgia Wielkiego Pi¹tku � godz. 15.00
Adoracja przy Grobie Pañskim do godz. 21.00
WIELKA SOBOTA
Liturgia Wigilii Paschalnej � godz. 19.00
�WIÊCENIE POKARMÓW
St. Michael � godz. 15.00

Rozk³ad Mszy �w. i nabo¿eñstw
w PMK Rosenheim


