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Ciche, spokojne
Zes³anie Ducha Œwiêtego?
Cichy obraz: ¿adna nawa³nica zachwycenia, ¿adne nagle rozwarte okno i drzwi, ¿aden
bez³adny zamêt, ¿adne œmia³e wejœcie w
«nowe». Zamiast tego ukazuje Aposto³ów i
Maryjê w modlitewnej postaci: cisi, zwróceni
ku sobie, otwarci i gotowi na przyjêcie «nowego».
To dzie³o pochodz¹ce z pracowni Micha³a
Wohlgemut (patrz strona tytu³owa) stawia
zwyczajne, zielonoœwi¹tkowe zapytanie – i
zmusza mnie do siêgniêcia po Bibliê. Dzieje
Apostolskie mówi¹, ¿e po wniebowst¹pieniu
Jezusa niewiasty i Aposto³owie wrócili do Jerozolimy z góry, zwanej Oliwn¹, która le¿y blisko Jerozolimy, w odleg³oœci drogi szabatowej. Przybywszy tam weszli do sali na górze i
przebywali w niej: Piotr i Jan, Jakub i Andrzej,
Filip i Tomasz, Bart³omiej i Mateusz, Jakub,
syn Alfeusza, i Szymon Gorliwy, i Juda, brat
Jakuba. Wszyscy oni trwali jednomyœlnie na
modlitwie razem z niewiastami, Maryj¹, Matk¹
Jezusa, i braæmi Jego (por. Dz 1, 12-14).
Ta wspólnota Jezusa nie zebra³a siê z tego
powodu, poniewa¿ w tym miejscu mog³oby
siê wiele wydarzyæ, poniewa¿ wpad³aby tam
w zachwycenie, nie - to by³oby wspania³e,
poniewa¿ nazywamy to miejsce spotkania zal¹¿kiem Koœcio³a. Nie. Oni zebrali siê razem,
poniewa¿ czegoœ im brakowa³o. Przede
wszystkim Jezusa: Jego bliskoœci, Jego przywództwa, Jego obecnoœci. A nadto nie mieli
¿adnego pomys³u na to, co maj¹ teraz czyniæ,
jak powinno wygl¹daæ ich ¿ycie osobiste i
wspólnotowe, jak pod¹¿aæ dalej w przysz³oœæ.
S³owa z Dziejów Apostolskich nios¹ mi
wiele pociechy w dzisiejszym spojrzeniu na
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Koœció³. Koœció³ zaczyna siê tam, gdzie w imiê
Jezusa zbieraj¹ siê ludzie, którzy utrzymuj¹
¿yw¹ pamiêæ o Nim i w modlitewnej postawie
próbuj¹ zrozumieæ swoje s³aboœci. To, ¿e ¿ycie
niesie tak wiele trudnoœci i przeciwieñstw, ¿e
czêsto nie wiemy, co dalej czyniæ; to, ¿e gaœnie nadzieja na lepsz¹ przysz³oœæ – to wszystko ³¹czy nas œciœle ze sob¹ i z Jezusem. To,
co uczyni³y niewiasty i Aposto³owie niesie nam
obietnicê i wskazuje drogê: zamiast pozostawaæ z dala jeden od drugiego, byæ dla siebie
obcym – jednoczyæ siê, tworzyæ wspólnotê,
byæ razem. Cierpliwie wspólnie modliæ siê,
poniewa¿ tak bardzo nam Go brakuje. Wytrwale i w zaufaniu, ¿e Bóg dzia³a i jest zawsze w
«nowym» obecny.
Równie¿ i dla nas wa¿ne s¹ po¿egnalne
s³owa Jezusa i Jego obietnica: Nie wasza to
rzecz znaæ czasy i chwile, które Ojciec ustali³
swoj¹ w³adz¹, ale gdy Duch Œwiêty zst¹pi na
was, otrzymacie Jego moc i bêdziecie moimi
œwiadkami w Jerozolimie i w ca³ej Judei, i w
Samarii, i a¿ po krañce ziemi (por. Dz 1,7-8).
Tê obietnicê nikt z nas sam nie niesie przez
¿ycie. Ona wymaga wspólnej wiernoœci, otwartoœci, têsknoty i odwagi – w³aœnie wspólnoty
Koœcio³a, której ma³¹ cz¹stk¹ jest i nasza Misja.
Ciche i spokojne Zes³anie Ducha Œwiêtego, a jednak tyle siê wydarzy³o! B¹dŸmy i my
zawsze otwarci na dzia³anie Ducha Œwiêtego,
na przyjmowanie «nowego» oraz odwa¿nymi
œwiadkami zmartwychwsta³ego Pana w dzisiejszym œwiecie.
ks. Ignacy Zaj¹c
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Módl siê
i pracuj...
Tak œwiêty Benedykt Patron Europy zachêca³ nas do wybierania z³otego œrodka pomiêdzy prac¹, modlitw¹ i wypoczynkiem. Umiarkowanie to by³o jednym z podstawowych przes³añ ujêtych w regule zakonnej zakonu Benedyktynów. Wspó³czesny cz³owiek daleko odszed³ od tej regu³y, jak¿e uczciwie dziel¹cej
czas pomiêdzy Pana Boga a w³asne potrzeby.
Wolny rynek wymusi³ na cz³owieku zachowania niezgodne z natur¹, stawiaj¹c zyski na
pierwszym miejscu. Sposobem do ich pozyskania sta³a siê praca. Poniewa¿, zyski jak siê
ju¿ rzek³o, stoj¹ u nas na pierwszym miejscu,
tote¿ narzêdzia do ich pozyskiwania (czytaj:
praca) równie¿ stawiana jest na piedestale.
Zaanga¿owaniem w pracê potrafimy wyjaœniæ wszystko: zaniedbanie obowi¹zków rodzinnych, brak czasu na modlitwê, zamkniêcie siê na potrzeby bliŸnich. Nawet nasze lenistwo potrafimy sprytnie ubraæ w zmêczenie
spowodowane nadmiarem pracy. Gdyby to
by³o mo¿liwe, zamknêlibyœmy siê w œwiatku
krêc¹cym siê wokó³ naszej pracy jak przys³owiowy pies krêc¹cy siê wokó³ w³asnego ogona.
Potrzeb¹ lepszej pracy i zdobywania pieniêdzy motywujemy emigracjê zarobkow¹,
która obok zysków przynosi rozbicie rodzin i
poni¿enie naszej godnoœci. Obaw¹ przed mo¿liwoœci¹ utraty pracy motywujemy zatrudnianie nas w niedziele i œwiêta oraz w czasie pracy wielokrotnie przekraczaj¹cym ogólnie przyjête normy. Z czegoœ trzeba ¿yæ!
Chrystus daje nam tak¹ radê: „Dlatego
powiadam wam: Nie troszczcie siê zbytnio o
swoje ¿ycie, o to, co macie jeœæ i piæ, ani o
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swoje cia³o, czym siê macie przyodziaæ. Czy¿
¿ycie nie znaczy wiêcej ni¿ pokarm, a cia³o
wiêcej ni¿ odzienie? Przypatrzcie siê ptakom
w powietrzu: nie siej¹ ani ¿n¹ i nie zbieraj¹ do
spichrzów, a Ojciec wasz niebieski je ¿ywi.
Czy¿ wy nie jesteœcie wa¿niejsi ni¿ one? Kto z
was przy ca³ej swej trosce mo¿e choæby jedn¹
chwilê do³o¿yæ do wieku swego ¿ycia?” (Mt
6,25-27).
Praca i owszem jest wa¿na, ale nie mo¿e
nam przys³oniæ innych równie wa¿nych czynnoœci. Zbytnie zatroskanie o pracê nie mo¿e
przys³oniæ nam Boga i bliŸnich. Spróbujmy
pracowaæ bez jedzenia, bez odpoczynku, bez
spania... powiecie nie da siê i s³usznie. Nie da
siê równie¿ pracowaæ bez modlitwy, bez sensu wykonywanej pracy, bez godziwego wynagrodzenia.
Œw. Benedykt zachêca³ do sprawiedliwego podzia³u naszego czasu pomiêdzy pracê a
modlitwê, nie pomijaj¹c te¿ innych wa¿nych
czynnoœci. Nie musimy wypracowywaæ nowych wzorców naszego postêpowania, skoro
dotychczas dostêpne sprawdzi³y siê bardzo
dobrze nie tylko w Polsce, ale i w Europie w
przeci¹gu wielu stuleci.
JB
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Wiara i nauka dwie ró¿ne rzeczywistoœci
Na pocz¹tku Bóg stworzy³ niebo i ziemiê
(por. Rdz 1,1). Ju¿ pierwsze zdanie z Ksiêgi
Rodzaju oznajmia, ¿e to Bóg powo³a³ wszechœwiat do istnienia. Powo³a³ go z niebytu. Bóg
wszystko stwarza swoim S³owem, które jest
wszechmocne.

Biblijny tekst nie przekazuje nam prawdy
o stworzeniu w sensie naukowym, lecz przekazuje nam prawdê wiary o Bogu i Jego dziele. Mianowicie:
- jest tylko jeden Bóg, który istnieje poza
czasem, a œwiat zosta³ przez Niego stworzo-

Autor natchniony nie podaje w biblijnym
opisie stworzenia pouczeñ o przyrodniczych
aspektach stworzenia. Nie podaje odpowiedzi naukowej: jak dokona³o siê stworzenie?
Próbuj¹cy znaleŸæ j¹ w Piœmie Œwiêtym mo¿e
porównaæ siê do cz³owieka szukaj¹cego np.
budowy atomu w ksi¹¿ce kucharskiej! Autor
biblijnego zapisu dzie³a stworzenia pos³uguje
siê form¹ literack¹. Jest to utwór poetycki,
który zosta³ zbudowany wed³ug okreœlonego
schematu - mia³ ukazaæ m¹droœæ planu Bo¿ego.

ny w czasie - Na pocz¹tku... (Rdz 1,1);
- Bóg powo³a³ wszystko do istnienia swoj¹
wszechmoc¹, z niczego, dlatego jest nazywany WSZECHMOG¥CYM. Jest JEDYNY, ca³kowicie niezale¿ny od jakiejœ pierwotnej materii;
- nic nie jest Jemu równe, sam stworzy³
wszechœwiat i jest jego Panem. Wszystko, co
nas otacza pochodzi od Boga-Stworzyciela i
od Niego nieustannie zale¿y;
- w zakoñczeniach poszczególnych etapów
stwarzania czytamy: A widzia³ Bóg, ¿e by³y dobre (Rdz 1,10.12.18.21.25). Zatem dzie³a Bo¿e
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nie zawieraj¹ niczego z³ego, s¹ dobre. (Z³o
pojawi³o siê póŸniej - Rdz 3).
Stworzy³ wiêc Bóg cz³owieka na swój obraz, na obraz Bo¿y go stworzy³: stworzy³ mê¿czyznê i niewiastê (por. Rdz 1,27). Biblia zawiera dwa opisy stworzenia cz³owieka (Rdz
1, 26-29 i Rdz 2,7).
W pierwszym czytamy, ¿e cz³owiek jest
jedyny, który zostaje stworzony na obraz i podobieñstwo Bo¿e, co podkreœla jego wyj¹tkow¹ godnoœæ, i jako ostatni - czyli jest uwieñczeniem dzie³a stworzenia. Wszystko inne
zosta³o stworzone dla niego: B¹dŸcie p³odni i
rozmna¿ajcie siê, abyœcie zaludnili ziemiê,
abyœcie panowali nad wszystkimi zwierzêtami (Rdz 1,28). W ten sposób zosta³a podkreœlona szczególna relacja cz³owieka do Boga.
Stworzenie cz³owieka jako mê¿czyzny i niewiasty ukazuje ich jednakow¹ godnoœæ i równoœæ. Ró¿nicê p³ci ustanowi³ sam Bóg, a rodzenie potomstwa jest uczestnictwem w Bo¿ym planie zbawienia.
Drugie opowiadanie naucza, ¿e Bóg specjalnie bra³ udzia³ w stworzeniu cz³owieka, powo³anego od pocz¹tku do przyjaŸni z Nim.
Tchn¹³ w jego nozdrza tchnienie ¿ycia (Rdz
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2,7). Cz³owiek otrzyma³ od Boga duszê rozumn¹ i nieœmierteln¹.
Wtedy Bóg b³ogos³awi³ ów siódmy dzieñ
i uczyni³ go œwiêtym (Rdz 2,3). Po trudzie
stwarzania, siódmego dnia, Bóg odpoczywa³.
Mamy nakazany œwi¹teczny dzieñ, którym
obecnie jest niedziela -pami¹tka zmartwychwstania Chrystusa.
Duch Œwiêty by³ nam pos³any, poniewa¿
Bóg chcia³ uczyniæ z nas chrzeœcijan, a nie
matematyków - tak o stworzeniu, jako prawdzie religijnej mówi³ ju¿ œw. Augustyn. Dzisiaj
istnieje wiele naukowych teorii na temat powstania œwiata i cz³owieka, nie jest moim zamiarem ich prezentacja. Zadaniem nauki, a nie
teologii jest dowodzenie, jak Bóg stworzy³
œwiat. Teorie naukowe nie zajmuj¹ siê dowodzeniem czy Bóg stworzy³ œwiat, lecz jak powsta³ œwiat. Nauka i wiara dotycz¹ ró¿nych
rzeczywistoœci, nauka dotyczy rzeczywistoœci
materialnej, a wiara nadprzyrodzonej. Nie
mo¿e wiêc byæ miêdzy nimi sprzecznoœci.
Pos³uguj¹c siê wiar¹ i rozumem cz³owiek
patrzy na rzeczywistoœæ w o wiele g³êbszy i
pe³niejszy sposób.
Renata Gozdo³ek
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Prezent na
I Komuniê
Wiadomo musi byæ taki, aby dziecko zapamiêta³o na ca³e ¿ycie, tylko pytanie, co ma
zapamiêtaæ? Komputer?... Za rok bêdzie ju¿
stary. Rower? Dobrze jak dwa lata wytrzyma.
Zegarek? Nie b¹dŸcie œmieszni, nie te czasy...
Ale co ma zapamiêtaæ? Prezent?... Ofiarodawcê? Czy wydarzenie, które ono upamiêtnia?
Z moich prezentów, które otrzyma³em z
okazji Pierwszej komunii do dzisiejszych czasów dotrwa³ tylko ró¿aniec dawniej bia³y, dostojny, dziœ ju¿ wydarty tak, ¿e koraliki s¹ miejscami p³askie, a rozlatuj¹ce siê ogniwka poskrêcane drutami. Pozosta³e prezenty, chocia¿
mo¿e na tamte czasy kosztowne i trudne do
osi¹gniêcia okry³ mrok zapomnienia. Mimo
jednak, ¿e od tamtego okresu minê³o bez ma³a
czterdzieœci lat, swoj¹ Pierwsz¹ Komuniê pamiêtam jak dziœ. Zapytacie, co najbardziej
utkwi³o mi w pamiêci z tamtego wydarzenia?
Tu zapewne wszystkich zaskoczê. Najbardziej
zapamiêta³em poœpiech i dba³oœæ o to, aby
uroczystoœæ by³a okaza³a i z nale¿nym jej przepychem. Odnoszê wra¿enie, ¿e od tamtych
czasów niewiele siê zmieni³o na lepsze, a
wrêcz przeciwnie, sytuacja uleg³a jeszcze po-
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gorszeniu. W obecnych czasach przerost formy nad treœci¹ osi¹gn¹³ wrêcz gigantyczne
rozmiary. Dziewiêædziesi¹t procent publikacji
w tym wzglêdzie to oferty sklepów z pami¹tkami, agencji fotograficznych, restauracji organizuj¹cych przyjêcia komunijne, itp. a o pozosta³ych dziesiêciu lepiej nie wspominaæ. Biznes jest biznes, karuzela nakrêcania interesu
porównywalna jest tylko z nagonk¹, jak¹ przerabiamy ka¿dego roku przed œwiêtami Bo¿ego Narodzenia.
Czy rodzice ju¿ nie potrafi¹ siê po prostu
cieszyæ tym, ¿e ich dzieci, czy te¿ dzieci ich
bliskich, przyjmuj¹ po raz pierwszy Jezusa do
swojego serca? Myœlê, ¿e taka z serca p³yn¹ca radoœæ by³a by dla dziecka najlepszym prezentem. I jeszcze jedno podarujmy naszym
dzieciom (nie tylko przy okazji Pierwszej Komunii) to, co mamy najcenniejszego i czego
zawsze nam doros³ym brakuje, a czego dzieci
czêsto od nas oczekuj¹. Podarujmy im, chocia¿ odrobinê naszego cennego czasu.
Dawniej dzieci z okazji Pierwszej Komunii
otrzymywa³y zegarek, odnoszê wra¿enie, ¿e
do tego zwyczaju nale¿a³o by powróciæ, tyle
¿e z drobn¹ modyfikacj¹. Zegarek nale¿a³oby
wrêczaæ zabieganym rodzicom, aby im przypomnieæ, ¿e czas poœwiêcony na przebywanie i wspóln¹ rozmowê z dzieckiem nie jest
czasem straconym, i w przysz³oœci mo¿e przynieœæ wiêcej po¿ytku ni¿ najdro¿sze prezenty.
JB
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Andrzejkowa
zabawa

1 grudnia br. Rada Parafialna wspólnie z
Towarzystwem Krzewienia Kultury, Tradycji i
Jêzyka Polskiego zorganizowa³y zabawê Andrzejkow¹. W tym roku odby³a siê ona w sali
przy koœciele œw. Micha³a w Rosenheim.
Zgodnie z tradycj¹ nie zabrak³o wró¿b i lania
wosku, które zapewni³y wiele radoœci i zabawy. Zaplecze kulinarne przygotowane przez
panie z Rady i Towarzystwa zadowoli³o nawet
najbardziej wymagaj¹cych smakoszy.

Joran Slapka
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Odwiedziny
œw. Miko³aja

W pi¹tek, 7 grudnia br., dzieci naszej Misji odwiedzi³ œw. Miko³aj. Ku ich uciesze przywióz³ ka¿demu jakiœ podarek. Ale okaza³o siê,
¿eby go otrzymaæ trzeba by³o odpowiedzieæ
na wiele miko³ajowych pytañ. Nasze dzieciaki
radzi³y sobie jednak z tym znakomicie i tylko
od czasu do czasu potrzebowa³y ma³ej „pomocy” ze strony rodziców.

Joran Slapka
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Pieczenie
ciasteczek
Jak co roku przed œwiêtami Bo¿ego Narodzenia do Centrum Misji przysz³y dzieci razem ze swoimi mamusiami, aby wspólnie
ubieraæ choinkê i piec œwi¹teczne pierniki.
Dzieci stara³y siê piêknie ubraæ choinkê, staj¹c na paluszkach ozdabia³y j¹ ró¿nymi œwiecide³kami. Nie jest przecie¿ rzecz¹ ³atw¹ dla
malucha zawieszaæ na prawie dwu metrowym
drzewku delikatn¹ bombkê. Ale pod czujnym
okiem p. Krystyny Thomke-Rachlewicz choinka przybra³a œwi¹teczny wygl¹d i zajê³a w
naszej sali honorowe miejsce.
W miêdzyczasie inne dzieci zabra³y siê ju¿
do robienia ciasteczek. Ubra³y fartuszki, pouk³ada³y na stole foremki, wa³ki, deseczki i
ciasto, wczeœniej przygotowane przez mamy
w domu. I tak zaczê³y powstawaæ przeró¿ne
gwiazdeczki, dzwoneczki i serduszka… Ta
czynnoœæ nie by³a taka prosta dla przysz³ych
gospodyñ, poniewa¿ niektóre pierniki nie
chcia³y siê odlepiaæ od sto³u. Ale to nic. Dzieci jednak ostro¿nie je uk³ada³y na blachach, a
mamy piek³y w piekarniku. Upieczone ciasteczka po wystygniêciu zosta³y piêknie polukrowane, udekorowane, nabieraj¹c œwi¹tecznego wygl¹du. Ich zapach rozchodzi³ siê
po ca³ym budynku.
Wszyscy bardzo siê napracowali. Dzieci
trochê zmêczone, ale zadowolone ze swojej
pracy.
Serdeczne s³owa uznania i podziêkowania nale¿¹ siê organizatorom, dzieciom i mamom za cierpliwoœæ i w³o¿ony wysi³ek.

Lucyna Putko
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Jase³ka bo¿onarodzeniowa radoœæ
Ka¿dego roku w okresie œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia organizowane s¹ w naszej Misji
„Jase³ka”. Jest to przedstawienie teatralne o
tematyce bo¿onarodzeniowej. Nie s¹ one jedynie wydarzeniem kulturalnym w ¿yciu naszej parafii. Posiadaj¹ g³êbszy sens. Stanowi¹ równie¿ pewn¹ formê ewangelizacji, pog³êbienia wiary i wiêzi rodzinnych, s¹ szko³¹
¿ycia duchowego zarówno dla aktorów, którzy z wielk¹ powag¹ anga¿uj¹ siê w swoje role,
staraj¹c siê jak najlepiej przekazaæ ich treœæ,
jak równie¿ dla prze¿ywaj¹cej je widowni.
Cudowne s¹ œwiêta Bo¿ego Narodzenia.
Cudowne s¹ ich zwyczaje, obrzêdy i tradycje.
Tak samo rzecz siê ma z „Jase³kami”. W scenerii betlejemskiej szopki mo¿emy o¿ywiæ
nasz¹ wyobraŸniê, przenieœæ siê do miejsc i
wydarzeñ z narodzenia Jezusa, opisanych na
kartach Ewangelii.
Tegoroczne „Jase³ka” zatytu³owane zosta³y „Baœñ o szopce” i przenios³y nas w œwiat
dzieciêcy. Ogl¹daliœmy wydarzenia z ¿ycia Jezusa oczami dziecka. Ufne, szczere i otwarte
serce dziecka, gotowe by³o stan¹æ w obronie
nowonarodzonego Dzieci¹tka i przyj¹æ Go do
swego domu. Taka dzieciêca postawa ma
ogromn¹ si³ê przebicia, ¿e staje siê wzorem i
dla doros³ego cz³owieka.
Po jase³kowych prze¿yciach przeszliœmy
do kolejnej ods³ony tego wyj¹tkowego wieczoru. W œwi¹tecznej i rodzinnej atmosferze
dzieliliœmy siê op³atkiem sk³adaj¹c sobie nawzajem ¿yczenia. Organizatorzy zadbali równie¿ o smaczny posi³ek i dobr¹ taneczn¹ muzykê.
Bardzo serdecznie dziêkujemy wszystkim
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organizatorom tegorocznych „Jase³ek”, aktorom, paniom i panom, pos³uguj¹cym w kuchni i w bufecie, wszystkim którzy poœwiêcili
swój czas, przyczyniaj¹c siê w ten sposób do
uœwietnienia tej imprezy. By³ to czas otwartego serca i zaanga¿owania siê dla innych. Serdeczne Bóg zap³aæ!
Lucyna Putko
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Kinderfasching ostatki dla najm³odszych

W poniedzia³ek, 4 lutego, w Centrum Misji odby³a siê zabawa karnawa³owa dla dzieci.
Na przyby³e dzieci czeka³o sporo przygotowanych zabaw i niespodzianek. Organizowane
konkursy dostarczy³y wiele emocji i radoœci.
Na zwyciêzców czeka³y atrakcyjne nagrody, o
które walczono ze sportowym zaanga¿owaniem.
Wszystkim mamom i tatom, którzy przyczynili siê w ten sposób do radoœci naszych
najm³odszych parafian sk³adamy serdeczne
Bóg zap³aæ.
Joran Slapka
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Czas duchowej odnowy rekolekcje wielkopostne

W dniach od 2 do 9 marca br. mia³y miejsce w naszej parafii rekolekcje wielkopostne.
W tym roku kaznodziej¹ rekolekcyjnym by³
nasz wspó³brat, kolega kursowy ks. Ryszarda, pracuj¹cy w salezjañskiej szkole w Oœwiêcimiu – ks. Miros³aw Gajda.
Nauki rekolekcyjne gromadzi³y zawsze
pewn¹ czêœæ parafian w Centrum Misji. Mieliœmy przez to okazjê do duchowej odnowy i
przygotowania siê na najwa¿niejsze wydarzenia w ca³ym roku koœcielnym, jakimi s¹ œwiêta paschalne.
Ksi¹dz rekolekcjonista w sposób prosty i
ciekawy przybli¿a³ i wyjaœnia³ nam prawdy
wiary i zasady chrzeœcijañskiego ¿ycia. Wszyscy mogliœmy prze¿yæ duchowe umocnienie
w wierze. By³ to wyj¹tkowy czas w ¿yciu naszej parafii i myœlê, ¿e bardzo udany.
Za wszelkie dobro, które sp³ynê³o na nas
w tych dniach jeszcze raz dziêkujê naszemu
Rekolekcjoniœcie oraz tym wszystkim, którzy
wziêli w nich udzia³.

ks. Ignacy Zaj¹c
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CENTRUM
POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ
HEILIG-GEIST-STR. 46; 83022 ROSENHEIM
TEL. 08031-33771; FAX 08031-3040146
www.pmk-rosenheim.de
BIURO PARAFIALNE I BIBLIOTEKA od wtorku do pi¹tku 16.00-17.30
Za³atwiamy: zg³oszenia dziecka do chrztu, œluby, pogrzeby,
odwiedziny chorych, itp.
KATECHEZA odbywa siê w ci¹gu roku szkolnego w pi¹tki
MSZA ŒW.* od wtorku do pi¹tku o godz. 18.00
w m-cu maju po Mszy œw. nabo¿eñstwo majowe; w paŸdzierniku ró¿añcowe
I PI¥TEK MIESI¥CA okazja do spowiedzi o godz. 16.30;
Msza œw. o godz. 17.00
SZKO£A PRZEDMIOTÓW OJCZYSTYCH dwa razy w miesi¹cu,
sobota godz. 10.00
SPOTKANIE MODLITEWNE „Odnowy w Duchu Œwiêtym”
czwartek godz. 18.30
CHÓR PARAFIALNY sobota godz. 10.00
MINISTRANCI druga sobota m-ca godz. 10.00
ZMIANA TAJEMNIC RÓ¯AÑCA ŒWIÊTEGO trzecia niedziela m-ca
SPOTKANIE SENIORÓW trzecia œroda m-ca
* po zmianie czasu (w okresie zimowym) pó³ godziny wczeœniej
CENTRUM MISJI jest czynne od wtorku do pi¹tku od godz. 16.00 do 17.30
i po Mszy œw. wieczarnej.
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.
14
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Rozk³ad 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,
II sobota misi¹ca – godz. 17.00; IV niedziela miesi¹ca – godz. 16.00
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: Lucyna Putko, Joran Slapka, ks. Ignacy Zaj¹c.
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POLSKA MISJA KATOLICKA
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