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Drodzy Parafianie-Rodacy
Powoli zbli¿a siê do koñca kolejny rok,
czas, który da³ nam Pan. Rozpoczêliœmy czas
adwentowego przygotowania. Widzimy, ¿e
œwiat przybra³ ju¿ na zewn¹trz œwi¹teczn¹ szatê. Adwentowe ozdoby, wyroby i smako³yki
dostêpne s¹ prawie na ka¿dym kroku. Liczne
rzesze ludzie przemierzaj¹ w tym czasie „adwentowe bazary”, racz¹ swoje oczy i podniebienie rozmaitymi wyrobami i smako³ykami.
Œwiat na zewn¹trz i panuj¹cy w tym okresie
nastrój udziela siê wiêkszoœci z nas. Dlatego
potrzeba jest zwrócenia szczególnej uwagi na
ten okres, i t³umaczenia dzieciom i m³odzie¿y,
¿e czas ten nie jest karnawa³em. Adwentowe
czuwanie nie ma nic wspólnego z komercj¹.
Dlatego zaanga¿ujmy siê wszyscy w chrzeœcijañski porz¹dek przygotowania i prze¿ywania
œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.
Koœció³ na bardzo bogat¹ liturgiê Adwentu. Odprawiana jest Msza œw. roratnia ku czci
Matki Najœwiêtszej, w wielu parafiach robi siê
adwentowe wieñce, organizuje siê œw. Miko³aja, strojenie choinki, pieczenie ciasteczek,
robienie kalendarzy adwentowych, itp.
Adwent liturgiczny jest równie¿ przypomnieniem o naszym adwencie ¿yciowym. Corocznie prze¿ywane œwiêta przypominaj¹ o
wêdrówce do domu Ojca. Nasze ¿ycie jest pielgrzymk¹, dlatego tak wa¿ne s¹ chwile, gdy
podejmujemy pog³êbion¹ refleksjê, stawiaj¹c
sobie pytania: czy jestem przygotowany, czy
zale¿y mi na spotkaniu z Bogiem? Ca³e nasze
¿ycie powinno byæ otwarte na spotkanie z
Bogiem: dzieñ po dniu, rok po roku zbli¿amy
siê do ostatecznego z Nim spotkania. Temu
spotkaniu maj¹ przyjœæ z pomoc¹ coroczne
Adwenty - coraz g³êbiej przez nas prze¿ywane.
Przed nami równie¿ okres Bo¿ego Narodzenia. Wielkie spotkanie z Jezusem, Panem i
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Sêdzi¹ na koñcu dziejów. Ka¿demu z nas powinno zale¿eæ, by w sposób w³aœciwy przygotowaæ siê na nadejœcie Chrystusa.
Dobrze, ¿e przychodzi taka „Œwiêta Noc”,
kiedy ludzie chc¹ byæ dla siebie zwyczajnymi
ludŸmi. Przypominamy sobie, ¿e w domu Ojca
jest jeden stó³ i my wszyscy nale¿ymy do
Boga. Patrzymy sobie ¿yczliwie w oczy i bez
s³ów siê rozumiemy. S³ychaæ wtedy jak mówi¹
ludzkie serca.
Zawsze ilekroæ uœmiechasz siê do bliŸniego i wyci¹gasz ku niemu rêkê – jest Bo¿e Narodzenie;
Zawsze kiedy milkniesz, aby innych wys³uchaæ - jest Bo¿e Narodzenie;
Zawsze ilekroæ pozwolisz, by Bóg pokocha³ innych przez ciebie - jest Bo¿e Narodzenie;
Gdy jesteœmy w stanie ³aski uœwiêcaj¹cej
– zawsze wtedy jest w nas Bo¿e Narodzenie.
Na czas Œwi¹t Narodzenia Bo¿ego Syna
wszystkim drogim Parafianom sk³adamy najserdeczniejsze ¿yczenia zdrowych, pogodnych i piêknych dni w ¿yciu, które pozwol¹
umocniæ wiarê, nadziejê i mi³oœæ oraz pewnoœæ, ¿e Pan jest zawsze blisko nas. ¯yczymy równie¿ b³ogos³awionego Nowego Roku
2008.
Wasi Duszpasterze
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Nazwa Adwent pochodzi od ³aciñskiego s³owa: „adventus”, co oznacza przyjœcie, przybycie. Jest okresem przygotowania do uroczystoœci Narodzenia Pañskiego, przyjœcia Syna Bo¿ego do ludzi. Okres czterech tygodni Adwentu symbolizuje cztery tysi¹ce lat wyczekiwania ludzkoœci na to przyjœcie. Czas ten ma wprowadzaæ nas w atmosferê oczekiwania na przyjêcie
Chrystusa do naszej duszy przez ³askê uœwiêcaj¹, co ma siê dokonaæ przez spowiedŸ adwentow¹ i Komuniê œwiêt¹ w okresie Bo¿ego Narodzenia.

O Adwencie...
Adwent to tak¿e nasze oczekiwanie na
powtórne przyjœcie Chrystusa na koñcu czasów. To tak¿e pocz¹tek roku koœcielnego.
W czasie drugiej niedzieli Adwentu we
Mszy œwiêtej prosimy Boga, aby pobudzi³ nasze serca, byœmy Synowi Jego przygotowali
drogê i godne przyjêcie. Ten, który stworzy³
nas jednym aktem swej woli, nie zbawi nas
jednak bez naszego wspó³dzia³ania. Przyjœcie
Jego wymaga od nas pewnego trudu i przygotowania Mu dobrego przyjêcia.
Adwent wiêc, to okres przygotowania i
oczekiwania. Przygotowujemy siê na przyjêcie Pana, przez skupienie wewnêtrzne i oczyszczenie naszych dusz w sakramencie Pokuty,
bo Pan przychodzi ze wspania³ymi darami:
mi³oœci¹, pokojem i radoœci¹. Z mi³oœci wyp³ywa przebaczenie, z przebaczenia - pokój i
radoœæ.
W okresie Adwentu stawia nam Koœció³
przed oczy wspania³y adwentowy tryptyk, trzy
postacie: Matkê Najœwiêtsz¹ - ku Jej czci odprawia siê polskim zwyczajem w naszych koœcio³ach „Roraty” - czyli Mszê œwiêt¹ adwentow¹ o Matce Bo¿ej. Jej nazwa pochodzi od
s³ów pieœni na wejœcie: rorate. W Polsce najstarsze wzmianki o roratach siêgaj¹ XIII w.
Podczas rorat w prezbiterium pali siê dodatkowa œwieca przyozdobiona wst¹¿k¹, jest to
tzw. œwieca roratnia. Maryja jest pierwsz¹
osob¹, która prowadzi nas na spotkanie z Panem. Dnia 8 grudnia Koœció³ obchodzi uroList do moich Parafian - Bo¿e Narodzenie 2007

czystoœæ Matki Bo¿ej Niepokalanie Poczêtej,
która jest jakby Jutrzenk¹ zapowiadaj¹ca przyjœcie Pana.
Drug¹ postaci¹ tryptyku adwentowego jest
postaæ œw. Jana Chrzciciela, który przygotowa³ drogê Mesjaszowi. „On jest tym, o którym napisano: „Oto posy³am przed tob¹ wys³añca mego, który ma przygotowaæ drogê
przed tob¹” (Mt 11,10-11). Pokuta, wyrzeczenie siê wszystkiego, zaprowadzi³y go na pustyniê i stamt¹d s³owa jego poparte czynem
umartwienia nabiera³y specjalnej wymowy.
Misja Janowa w œwiecie - to szczególne dzie³o przygotowania miejsca Jezusowi w sercach
ludzkich.
Ostatni¹ postaci¹ tryptyku adwentowego
jest prorok Izajasz, który przepowiada³ przyjœcie Pana: „Rorate coeli de super et nubes
pluant Iustum...”(„Spuœæcie nam rosê, niebiosa z góry, a ob³oki niech zlej¹ z deszczem Sprawiedliwego”.
Okresowi oczekiwania towarzyszy te¿ wieniec adwentowy zdobiony 4 œwiecami. Ten
niemiecki zwyczaj znany jest w Polsce od ponad 160 lat. W ka¿d¹ niedzielê, podczas wieczornej modlitwy, rodzina zapala kolejna œwiecê, jako znak czuwania i gotowoœci na przyjœcie Jezusa. Wiecznie zielone ga³¹zki jod³y
przypominaj¹ o Jezusie i oznaczaj¹ wiernoœæ
Boga wobec ludzi. Czerwone œwiece i wst¹¿ki
symbolizuj¹ krew Chrystusa, któr¹ za nas
przela³.
3

Wigilia w pojêciu liturgicznym, jest to ostatni dzieñ przygotowania przed maj¹c¹ nast¹piæ
uroczystoœci¹. W naszych polskich zwyczajach z wigili¹ Bo¿ego Narodzenia kojarzy siê obrzêd uroczystej wieczerzy. Dobre, œwi¹teczne, specjalnie przygotowane po¿ywienie stwarza
specjalny nastrój œwi¹teczny.

Wigilijny Stó³
Dawniej Wigilia mia³a nieco odmienny
charakter od dzisiejszej. Ca³y dzieñ zachowywano œcis³y post, a dopiero po ukazaniu siê
na niebie pierwszej gwiazdy - znaku wielkiej
Wszystkim daniom wigilijnym od wieków
przypisywano jakieœ znaczenie:
- op³atek symbolizowa³ zgodê i jednoœæ,
a chleb - dobrobyt i pocz¹tek nowego ¿ycia;
- ziarno zbó¿ oraz wypieki z m¹ki mia³y
zapewniæ pomyœlnoœæ w nadchodz¹cym
roku, zbo¿e uznawane by³o za Ÿród³o ¿yciodajnej mocy i plennoœci;
- rybie przypisywano przede wszystkim
znaczenie religijne; przypomina³a o chrzcie,
zmartwychwstaniu i nieœmiertelnoœci; by³a
te¿ symbolem p³odnoœci i odradzania siê
¿ycia;
- kapustê w wieczerzy wigilijnej wi¹zano ¿yciodajn¹ si³¹ sprawiaj¹c¹, ¿e po zimowym uœpieniu ca³a przyroda ponownie odrodzi siê na wiosnê;
- groch chroni³ przed chorobami, w po³¹czeniu z kapust¹ gwarantowa³ urodzaj;
- grzyby, wed³ug wierzeñ ludowych, u³atwia³y nawi¹zanie kontaktu ze œwiatem zmar³ych;
- mak by³ symbolem p³odnoœci;
- potrawy z miodu mia³y zapewniæ biesiadnikom przychylnoœæ si³ nadprzyrodzonych;
- jab³ko spo¿yte podczas wieczerzy wigilijnej chroni³o przed bólem gard³a, a orzechy eliminowa³y ból zêba.
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mi³oœci i nadziei, ca³a rodzina zasiada³a do
uroczyœcie zastawionego sto³u. Wieczerza
wigilijna by³a zakoñczeniem postu adwentowego, dlatego mimo obfitoœci dañ, których
podawano dwanaœcie, by³y one postne. Przed
kilkoma laty post wigilijny jako œcis³y obowi¹zek zosta³ zniesiony; nie przeszkadza to jednak w zachowaniu obecnie tradycji odnoœnie
samej wieczerzy wigilijnej.
Pokarmem symbolicznym zacieœniaj¹cym
wiêzy mi³oœci wzajemnej jest op³atek. Po z³o¿eniu sobie ¿yczeñ i stworzeniu serdecznej
atmosfery rodzinnej, przychodzi kolej na to,
aby i cia³o otrzyma³o swój pokarm.
Wieczerza wigilijna jest wyrazem g³êbokiej treœci chrzeœcijañskiego ¿ycia naszego
narodu. Jest to zwyczaj uœwiêcony d³ugoletni¹ tradycj¹, zawieraj¹cy wiele g³êbokich prze¿yæ maj¹cych za t³o wydarzenia, jakie mia³y
miejsce w Betlejem. Stó³ z garstk¹ siana pod
œnie¿nobia³ym obrusem ma przypominaæ domownikom i tym, którzy bior¹ udzia³ w uroczystej wieczerzy, ¿e Stwórca który przyszed³
na œwiat jako Zbawiciel ludzkoœci, pozwoli³ siê
z³o¿yæ w ¿³óbku na sianie. Jest to dla wszystkich wymowna lekcja pokory.
Od niepamiêtnych czasów wieczerza wigilijna sk³ada³a siê z postnych dañ. Na stó³
podawano ryby, potrawy z m¹ki, kaszy, œwie¿ych i suszonych grzybów, owoców, warzyw,
miodu i orzechów. Na potrawy wigilijne sk³ada³o siê to wszystko co stanowi³o podstawê
po¿ywienia codziennego. Stawiano je na stole jako dary Bo¿e, za które sk³adano dziêki ich
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Dawcy i proszono zarazem, aby ich nigdy nie
zabrak³o.
Symbolika produktów spo¿ywanych w
Wigiliê, wywodz¹ca siê z bardzo odleg³ej przesz³oœci, wynika³a przede wszystkim z walki o

przetrwanie. Przyrz¹dzaj¹c potrawy na Œwiêta Bo¿ego Narodzenia, cz³owiek próbowa³ zapewniæ sobie nie tylko dostatek ¿ywnoœci, ale
równie¿ dobrobyt i szczêœcie osobiste na ca³y
nadchodz¹cy rok.

B³. Maria Luiza Merkert
Dnia 30 wrzeœnia br. w Nysie odby³y siê
uroczystoœci beatyfikacyjne wspó³za³o¿ycielki i pierwszej prze³o¿onej generalnej Zgromadzenia Sióstr œw. El¿biety, Matki Marii Luizy
Merkert. W³aœnie w Nysie w XIX wieku ¿y³a,
prowadzi³a swoj¹ charytatywn¹ dzia³alnoœæ i
zmar³a Œl¹ska Samarytanka. Matkê Merkert
og³osi³ b³ogos³awion¹ legat papieski, kardyna³ Jose Saraiva Martins, prefekt watykañskiej
Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.
Podczas Mszy œw. w koœciele œw. Jakuba
Aposto³a i œw. Agnieszki, gdzie znajduje siê
grób zakonnicy, homiliê wyg³osi³ ordynariusz
opolski, abp Alfons Nossol, który w 1985 r.
rozpocz¹³ jej proces beatyfikacyjny.
W liœcie, który w zwi¹zku z beatyfikacj¹
odczytany zosta³ w ostatni¹ niedzielê koœcio³ach diecezji opolskiej, abp Nossol napisa³, ¿e
postaæ przysz³ej b³ogos³awionej uczy wspó³czesnych ludzi postawy ekumenizmu, poszanowania ¿ycia oraz wra¿liwoœci na chorych i
potrzebuj¹cych.
„Mo¿emy powiedzieæ, ¿e jej postawa by³a
bardzo ekumeniczna, co w tamtych czasach
nie by³o czymœ oczywistym. Pomaga³a
wszystkim, dlatego szanowali i kochali j¹ nie
tylko katolicy, ale równie¿ ewangelicy oraz
¯ydzi” - napisa³ ordynariusz opolski o Matce
Marii Merkert.
„B³ogos³awiona Maria Luiza nigdy nie by³a
zacieœniona narodowoœciowo. Przyjmowa³a
kandydatki i zak³ada³a domy zakonne nie tylList do moich Parafian - Bo¿e Narodzenie 2007

ko na Œl¹sku,
ale i w Wielkopolsce,
w
Niemczech oraz
w Czechach.
Ka¿dego przyjmowa³a
z
otwartym sercem. Dla niej liczy³ siê tylko
cz³owiek,
zw³aszcza cierpi¹cy, opuszczony i niezrozumiany” - zaznaczy³ abp Nossol.
Przypominaj¹c, ¿e za³o¿ycielka el¿bietanek
oraz jej zgromadzenie „skupia³o siê wokó³
opieki nad ludŸmi umieraj¹cymi”, arcybiskup
podkreœli³, i¿ matka Merkert „wraz z innymi
siostrami czuwa³a przy konaj¹cych, spiesz¹c
im z pociech¹ modlitewn¹ i ze s³owami nadziei i g³êbokiej wiary” oraz „pociesza³a ufnoœci¹ w nowe i niekoñcz¹ce siê ¿ycie wieczne”.
Maria Luiza Merkert urodzi³a siê 21 wrzeœnia 1817 r. w Nysie. W 1842 r. wspólnie z
rodzon¹ siostr¹, Matyld¹ oraz Klar¹ Wolff i
Franciszk¹ Werner za³o¿y³a Zgromadzenie
Sióstr œw. El¿biety, które zajmowa³o siê niesieniem pomocy opuszczonym, chorym i bezdomnym. Po zatwierdzeniu zgromadzenia w
1859 r. przez w³adze koœcielne Maria Merkert
zosta³a jego pierwsz¹ prze³o¿on¹ i pe³ni³a tê
funkcjê do œmierci w 1872 r.
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Bildungszentrum zur Förderung
der polnischen Sprache, Kultur und Tradition
W ramach podtrzymywania kultury i
tradycji polskiej organizujemy ka¿dego roku
ró¿nego rodzaju uroczystoœci. Jednym z
najwa¿niejszych wydarzeñ kulturalnych s¹
„Jase³ka”. Jest to przedstawienie teatralne o
tematyce bo¿onarodzeniowej, w którym
chêtnie anga¿uj¹ siê dzieci, m³odzie¿ i doroœli.
W scenerii betlejemskiej szopki, w
niepowtarzalnej rodzinnej i œwi¹tecznej
atmosferze, dziel¹c siê op³atkiem i sk³adaj¹c
sobie
¿yczenia,
mo¿na
prze¿yæ
niepowtarzalne, wzruszaj¹ce chwile, pog³êbiæ
wiarê i rodzinne wiêzy oraz o¿ywiæ uczucia
mi³oœci do ukochanej Ojczyzny. Po czêœci
artystycznej, przy dŸwiêkach muzyki,
nastêpuje czas wspólnej zabawy i
delektowania siê tradycyjnymi polskimi
potrawami i domowymi wypiekami.
Du¿ym zainteresowaniem cieszy siê tak¿e
organizowana zabawa „Andrzejkowa”
po³¹czona z laniem wosku i wró¿bami.
Œwiêtowanie „Dnia Matki”, wspólne
pieczenie ciasteczek i ubieranie choinki w
Cele i zadania Centrum:
1. Podtrzymywanie kultury i tradycji
polskiej.
2. Krzewienie jêzyka polskiego i
wychowawanie m³odego pokolenia w duchu
polskoœci.
3. Przybli¿anie kultury i tradycji polskiej
spo³ecznoœci niemieckiej, popieranie
przyjaŸni i wymiany kulturalnej miêdzy
narodami: polskim i niemieckim.
4. Jednoczenie spo³ecznoœci w naszej
Misji, umacnianie wiêzi wœród rodaków.
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czasie Adwentu, organizowanie wycieczek dla
dzieci i m³odzie¿y, przygotowywanie
rozpoczêcia i zakoñczenia roku szkolnokatechetycznego nale¿¹ tak¿e do inicjatyw
naszego Centrum.
Wa¿nym elementem podkreœlaj¹cym
pielêgnacjê polskiej kultury w naszej Misji s¹
oryginalne polskie stroje ludowe i troska o ich
odœwiêtny wygl¹d. Podczas ró¿nych
uroczystoœci dzieci i m³odzie¿ w strojach
ludowych, prezentuj¹c polski folklor, zawsze
stanowi¹ du¿¹ atrakcjê dla tutejszej
spo³ecznoœci.
Szczególnie Centrum le¿y na sercu to, aby
dzieci i m³odzie¿ mogli poprawnie i p³ynnie
pos³ugiwaæ siê jezykiem polskim. Dlatego w
2001 roku objê³o ono patronat nad „Szko³¹
Przedmiotów Ojczystych”. Podczas szkolnych
zajêæ dzieci i m³odzie¿ nie tylko ucz¹ siê pisaæ
i czytaæ po polskiu, ale równie¿ pog³êbiaj¹
wiêdzê na temat historii i geografii Polski.
Centrum trszczy siê tak¿e o podr¹czniki i
pomoce naukowe oraz nagrody dla
najpilniejszych i najzdolniejszych uczniów.
Nale¿y wspomnieæ, ¿e Centrum zdobywa
œrodki pieniê¿ne na wy¿ej wymienione cele,
g³ównie przez organizowanie ró¿nego rodzaju
imprez o charakterze religijnym i kulturalnym.
Trzeba tak¿e podkreœliæ, ¿e cz³onkowie za
swoj¹ w Centrum nie otrzymuj¹ ¿adnego
wynagrodzenia. Dzia³aj¹ dobrowolnie i
charytatywnie. Najwiêksz¹ nagrod¹ i zap³at¹
dla nas, jest satysfakcja za w³o¿ony wysi³ek
oraz s³owa uznania i zadowolenia tych, którym
s³u¿ymy.
Edyta Borowicz
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Majówka nad jeziorem

Tegoroczna Majówka odby³a siê we wtorek, 1 maja. Jak w roku zbieg³ym spotkaliœmy
siê w Pietzing nad Siemsee. Grupa rowerowa, zdominowana w tym roku przez panie,
dotar³a na miejsce w ci¹gu godziny. Pozostali
uczestnicy (oraz organizatorzy) udali siê samochodami. Przy przepiêknej, majowej pogodzie spêdziliœmy mi³o czas, uczestnicz¹c w
zabawach sportowych, dyskusjach i wspólnym œpiewaniu. Spotkanie zakoñczyliœmy nabo¿eñstwem majowym, po którym nasi najm³odsi rozdali wszystkim mamom w³asnorêcznie wykonane upominki.
Joran Slapka
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Seniorzy w Klobenstein

Dnia 16 maja br. grupa seniorów w liczbie 16. osób, zebra³a siê na placu przed nasz¹
Misj¹, aby wyruszyæ na pielgrzymkê do sanktuarium maryjnego w Klobenstein. Ta ma³a
miejscowoœæ uroczo po³o¿ona wœród zalesionych gór, które przecina wartka rzeka nale¿y
do miejsc licznie odwiedzanych przez pielgrzymów, którzy pragn¹ podziêkowaæ Matce Bo¿ej za ³aski, które otrzymali oraz prosiæ o dalsz¹
pomoc i opiekê.
W Klobenstein znajduje siê niewielki koœció³ usytuowany przyz skale, która jak g³osi
legenda spodaj¹c z gór rozpo³owi³a siê, aby
uchroniæ od œmierci niewiastê b³agaj¹c¹ w tym
miejscu Bo¿¹ Matkê.
W kaplicy, w której nad o³tarzem znajduje
siê figura Matki Bo¿ej z Dzieci¹tkiem, ks. Proboszcz odprawi³ Mszê œw. w naszej intencji.
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We Mszy œw. oprócz naszych seniorów uczestniczy³a tak¿e grupa niemieckojêzyczna.
Po Mszy œw. nadszed³ czas na zwiedzanie
uroczej okolicy. Udaliœmy si¹ w kierunku górskiej rzeki na wisz¹cy nad ni¹ most. Po jego
przejœciu i uwiecznieniu siê na fotografii ruszyliœmy drog¹ zwan¹ „Schmuggelweg” w kierunku naszych pojazdów i po krótkiej jeŸdzie
dotarliœmy do miasteczka Kössen, gdzie w
restauracji po³o¿onej obok koœcio³a zjedliœmy
smaczny obiad.
Droga powrotna do domu prowadzi³a
przez Walchsee, malowniczo po³o¿one miasteczko na jeziorem otoczone górami. Tutaj
zrobiliœmy krótki postój, aby móc podziwaæ
cudown¹ okolicê i dokonaæ zakupu pami¹tek.
Eryka Wyciszkiewicz
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Dzieñ Dziecka

W sobotê, 30 czerwca br. odby³ siê coroczny festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka.
W tym roku zosta³ on po³¹czony z zakoñczeniem roku katechetyczno-szkolnego w Szkole
Przedmiotów Ojczystych. Mimo niepewnej
pogody, która ostatecznie wspaniale dopisa³a, nasze pociechy po otrzymaniu œwiadectw
mog³y sprawdziæ swoje si³y w ró¿norodnych
konkurencjach sportowych. Wszystkie zabawy cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem dzieci.
Wyroby kulinarne, wspaniale przygotowanie przez panie z rady parafialnej i Stowarzyszenia Krzewienia Kultury, Tradycji i Jêzyka
Polskiego, jak i potrawy przyniesione przez
innych uczestników festynu pozwoli³y na uzupe³nianie si³ przed udzia³em w dalszych zabawach.
Uczestnikom, organizatorom i wszystkim,
którzy w jakikolwiek sposób przyczynili siê do
tego, ¿e w tak mi³ej atmosferze spêdziliœmy
to sobotnie popo³udnie sk³adamy serdeczne:
Bóg zap³aæ.
Joran Slapka
10
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Ministranci w Königssee

W sobotê, 21 lipca br. dla naszej S³u¿by
Liturgicznej O³tarza i ich rodzin zorganizowaliœmy wycieczkê do Königssee. Pogoda dopisa³a wspaniale. Po pe³nej przygód drodze
(okaza³o siê, ¿e systemy nawigacyjne te¿
b³¹dz¹!) dotarliœmy na miejsce. Stamt¹d, z
przystani, wyruszyliœmy statkiem na drugi
brzeg jeziora do miejsca zwanego Salet. Tam
po krótkim spacerze wypoczywaliœmy nad
brzegiem jeziora. Niektórym uda³o siê, nieraz
nie zamierzenie zaznaæ och³ody w jego wodach. Po zjedzeniu obiadu udaliœmy siê w drogê powrotn¹, zatrzymuj¹c siê przy znanym
koœció³ku œw. Bart³omieja. Tam modl¹c siê w
jego cichym i ch³odnym wnêtrzu, podziêkowaliœmy Panu Bogu za ten bardzo wspania³y i
udany dzieñ.
Joran Slapka
12
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Po¿egnanie ks. Darka

W niedzielê, 19 sierpnia br. podczas Mszy
œw. o godz. 10.30 odby³o siê po¿egnanie dotychczasowego wikariusza, ks. Dariusza Porzucka, który prawie po dwuletnim pobycie w
naszej Misji, powróci³ do Polski. Mszy œw.
przewodniczy³ i homiliê wyg³osi³ ks. Dariusz.
Mszê œw. koncelebrowa³ tak¿e nastêpca ks.
Darka – ks. Ryszard Szymeczko, który przyby³ do naszej Misji z Ensdorf, gdzie tam przez
prawie szeœæ lat pracowa³ w M³odzie¿owym
Domu Spotkañ, organizuj¹c ró¿norodne kursy dla dzieci i m³odzie¿y szkolnej.
Na zakoñczenie Mszy œw. ks. Proboszcz
wraz z przedstawicielami rady parafialnej podziêkowa³ ks. Darkowi za jego pracê i ¿yczy³
b³ogos³awieñstwa Bo¿ego w nowym miejscu.
Przywita³ tak¿e przychodz¹cego do Misji ks.
Ryszarda, ¿ycz¹c mu wiele ³ask Bo¿ych i satysfakcji z pracy duszpasterskiej dla tutejszej
14

Polonii zamieszka³ej na obszarze 12 dekanatów archidiecezji München-Freising. Po Mszy
œw. udaliœmy siê do Centrum Misji na po¿egnalny obiad.
ks. Ignacy Zaj¹c
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Odpust parafialny
W ostatni¹ niedzielê miesi¹ca wrzeœnia
odby³ siê odpust parafialny ku czci œw. Micha³a Archanio³a, którego to imiê nosi koœció³
niemieckiej parafii, gdzie w ka¿d¹ niedzielê
sprawujemy Mszê œw. w jêzyku polskim.
Tegoroczne przygotowania do wspólnego
œwiêtowania rozpoczê³y siê na kilka dni przed
odpustem. W górnych pomieszczeniach Misji, panie z rady parafialnej i stowarzyszenia,
przygotowywa³y wspania³e potrawy. Na dole
wydawano stroje ludowe dzieciom i m³odzie¿y, aby ubrane w nich w dzieñ odpustu podkreœla³y wyj¹tkowoœæ i odœwiêtny charakter
tej uroczystoœci.
Sam dzieñ odpustu rozpocz¹³ siê dla niektórych z nas bardzo wczeœnie. Przy koœciele
œw. Micha³a trwa³y wzmo¿one przygotowania,
aby zd¹¿yæ na czas.
Uroczystej sumie odpustowej przewodniczy³ ks. Johannes Huber, proboszcz niemieckiej parafii, a liturgiê uœwietni³ chór parafialny, poczet sztandarowy naszej Misji, dzieci i
m³odzie¿ w strojach ludowych, a tak¿e œpiew
pieœni w dwóch jêzykach.
Po Mszy œw., na placu przed koœcio³em
odby³o siê braterskie spotkanie. Mo¿na by³o
posiliæ siê i kosztowaæ polskich regionalnych
potraw i wypieków kuchennych. Odpustowe
œwiêtowanie trwa³o do póŸnych popo³udniowych godzin i przebiega³o w mi³ej atmosferze, pokazuj¹c raz jeszcze, ¿e w Koœciele nie
ma ¿adnych granic i barier, wszyscy s¹ jedn¹
rodzinê Bo¿¹.
Wszystkim parafianom, którzy znaleŸli
czas i poœwiêcili go, aby tegoroczny odpust
wypad³ jak najokazalej sk³adam wyrazy serdecznej wdziêcznoœci i s³owa najwy¿szego
uznania. Bóg zap³aæ!
ks. Ignacy Zaj¹c
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Œladami œwiêtoœci
W dniach od 3 do 7 paŸdziernika br. grupa parafian z naszej Misji pielgrzymowa³a do
Turynu i Rzymu. Turyn to miasto zwi¹zane z
osob¹ œw. Janem Bosko, za³o¿yciela Rodziny
Salezjañskiej, w którym œwiêty wychowawca
rozpocz¹³ i prowadzi³ swoj¹ apostolsk¹ dzia³alnoœæ. Odwiedziliœmy miejsca pracy i modlitwy tego Œwiêtego na Valdocco, gdzie znajduje siê dom macierzysty Salezjanów i wznosi siê bazylika wybudowana przez ks. Bosko
ku czci Matki Bo¿ej Wspomo¿enia Wiernych,
do której mia³ szczególne nabo¿eñstwo.
Niedaleko Turynu znajduje siê miejscowoœæ Bechci, w której urodzi³ siê ks. Bosko, a
która dzisiaj na jego czeœæ nasi nazwê Colle
Don Bosco, oraz Mondonio, zwi¹zane z najm³odszym kanonizowanym w Koœciele wyznawc¹ – œw. Dominikiem Savio, wychowankiem œw. Jana Bosko. W Colle Don Bosco
zwiedziliœmy rodzinny dom ks. Bosko i bazylikê pod jego wezwaniem, w której znajduje
siê kopia Cudownego Obrazu Matki Bo¿ej Czêstochowskiej podarowana przez papie¿a Jana
Paw³a II w czasie jego odwiedzin na Colle Don
Bosco.
Dalszy szlak pielgrzymi prowadzi³ do Rzymu. Stolica chrzeœcijañstwa przywita³a nas
wspania³¹ pogod¹. Atmosfera tego miasta po
prostu zachwyca. Rzym - „do którego prowadz¹ wszystkie drogi” – nawet i o tej porze
roku jest licznie odwiedzany przez pielgrzymów i turystów. Zwiedzaj¹c jego wspania³e
zabytki nabiera siê przekonania o jego roli i
potêdze na przestrzeni wieków. St¹d s³uszne
staje siê powiedzenie, ¿e jest to „wieczne miasto”, w którym wzajemnie przenikaj¹ siê ró¿ne œwiaty, kultury i wartoœci.
Dane nam by³o modliæ siê w najwa¿niejszych miejsca zwi¹zanych z chrzeœcijañ16

stwem, ogl¹daæ wspania³e bazyliki, œwi¹tynie
i koœcio³y. Niezapomnianymi i bardzo prze¿ywanymi przez nas wydarzeniami podczas pielgrzymki by³a niew¹tpliwie modlitwa przy grobie Jana Paw³a II, Msza œw. odprawiana w
katakumbach œw. Kaliksta, nad którymi opiekê sprawuj¹ Salezjanie, a tak¿e pobyt na Monte
Cassino, na polskim cmentarzu i w klasztorze.
Celem pielgrzymowania jest nie tylko ogl¹danie i podziwiane wspania³ych zabytków a
nawet i œwi¹tyñ, ale przede wszystkim pog³êbienie wiary. Doœwiadczenie z jednej strony
wielkoœci i wspania³oœci miejsc œwiêtych, a z
drugiej - konkretnej, osobowej œwiêtoœci ludzi, dziêki którym mo¿emy pielêgnowaæ i rozwijaæ ten wielki otrzymany od Boga dar - dar
wiary.
ks. Ignacy Zaj¹c
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Pielgrzymka do Andechs

Dnia 20 paŸdziernika br. grupa parafian
uda³a siê z pielgrzymk¹ na Œwiêt¹ Górê, do
Andechs. Miejsce to wyj¹tkowe, nie tylko znane dziœ z dobrego piwa i golonki, nie tylko
znajduj¹cego siê tam s³awnego opactwa benedyktyñskiego, ale przede wszystkim jest
miejscem, w którym przysz³a na œwiat Jadwiga, póŸniejsza œw. Jadwiga Œl¹ska.
O godzinie 15.30 zgromadziliœmy siê w
tamtejszym koœciele na nabo¿eñstwo ró¿añcowe i Mszê œw., któr¹ koncelebrowa³o oœmiu
kap³anów, wiêkszoœci duszpasterzy Polskich
Misji Katolickich dekanatu Po³udniowego, archidiecezji München-Freising.
Liturgiê uœwietni³ wystêp chóru z PMK
Monachium pod dyrekcj¹ p. Józefa Obuchowskiego.
ks. Ignacy Zaj¹c
18

List do moich Parafian - Bo¿e Narodzenie 2007

CENTRUM
POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ
HEILIG-GEIST-STR. 46; 83022 ROSENHEIM
TEL. 08031-33771; FAX 08031-3040146
www.pmk-rosenheim.de
BIURO PARAFIALNE I BIBLIOTEKA: czynne od wtorku do pi¹tku 16.00-17.30
Za³atwiamy: zg³oszenia dziecka do chrztu, œluby, pogrzeby, odwiedziny chorych
KATECHEZA: pi¹tek: dzieci przedszkolne - godz. 16.30; dzieci szkolne - godz. 17.00;
m³odzie¿ - godz. 18.30
SZKO£A PRZEDMIOTÓW OJCZYSTYCH: sobota - godz. 11.00
SPOTKANIA MODLITEWNE*: czwartek - godz. 18.30
MSZA ŒW.*: od wtorku do pi¹tku - godz. 18.00
w m-cu maju po Mszy œw. nabo¿eñstwo majowe
w m-cu paŸdzierniku po Mszy œw. nabo¿eñstwo ró¿añcowe
ADWENT: Msza œw. roratnia - godz. 17.30
WIELKI POST*: Droga Krzy¿owa - pi¹tek - godz. 17.30;
Gorzkie ¯ale - œroda - po Mszy œw.
I PI¥TEK MIESI¥CA: okazja do spowiedzi - godz. 16.30; Msza œw. o godz. 17.00
MIESIÊCZNY ROZK£AD ZAJÊÆ W CENTRUM
1 TYDZIEÑ MIESI¥CA: SOBOTA: Chór parafialny - godz. 10.00
2 TYDZIEÑ MIESI¥CA: SOBOTA: Spotkanie ministrantów - godz. 10.00
3 TYDZIEÑ MIESI¥CA: NIEDZIELA: Zmiana Tajemnic ¯ywego Ró¿añca - godz. 11.30
ŒRODA*: Spotkanie Seniorów - godz. 18.30
SOBOTA: Chór parafialny godz. 10.00
4 TYDZIEÑ MIESI¥CA: SOBOTA: Spotkanie ministrantów - godz. 10.00
* po zmianie czasu (w okresie zimowym) pó³ godziny wczeœniej
CENTRUM MISJI: czynne od wtorku do pi¹tku od godz. 16.00 do 17.30 i po Mszy œw.
wieczornej.
ZAPRASZAMY wszystkich, którzy chc¹ spêdziæ wolny czas w gronie swoich rodaków. Jest
mo¿liwoœæ ogl¹dniêcia telewizji i filmów DVD i video. Do dyspozycji jest tenis sto³owy,
bilard, szachy i inne gry œwietlicowe. Nasza kuchnia oferuje kawê, herbatê i inne napoje.
List do moich Parafian - Bo¿e Narodzenie 2007
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Rozk³ad Mszy œw. i nabo¿eñstw
w PMK Rosenheim
ROSENHEIM – St. Michael, Westerndorferstr. 43,
ka¿da niedziela miesi¹ca i œwiêta koœcielne - godz. 10.30
Kaplica w Centrum Misji, Heilig-Geist-Str. 46, od wtorku do pi¹tku - godz. 18.00*
TRAUNSTEIN – St. Oswald, Maxplatz 1,
IV sobota miesi¹ca – godz. 17.00*
TRAUNREUT – Zum Heiligsten 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
II sobota miesi¹ca – godz. 17.00
Okazja do spowiedzi pó³ godziny przed Msz¹ œw.
* po zmianie czasu (w okresie zimowym) pó³ godziny wczeœniej

„List do moich parafian”. Polska Misja Katolicka - Rosenheim.
Heilig-Geist-Str. 46; 83022 Rosenheim; Tel. 08031-33771; Fax 08031-3040146;
www.pmk-rosenheim.de
Redakcja: Edyta Borowicz, Joran Slapka, Józef Rachlewicz (foto), ks. Ignacy Zaj¹c.
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