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Drodzy parafianie!

Czas up³ywa coraz to szybciej. Wraz z po-
stêpem cywilizacji i techniki zamiast go przy-
bywaæ wydaje siê nam, ¿e ci¹gle mamy go co-
raz mniej. Zagonieni, zalatani przestajemy zwra-
caæ uwagê na drobiazgi daj¹c siê wodziæ za nos
powszechnej globalizacji. Rozpocz¹³ siê czas
Adwentu. Jeszcze kilka lub kilkanaœcie lat temu,
gdybyœmy przeprowadzili ankietê i zapytali, z
czym kojarzy siê ten adwentowy czas, w odpo-
wiedzi us³yszelibyœmy, ¿e z roratami, z lampio-
nami przynoszonymi do koœcio³a, z porz¹dka-
mi zarówno domowymi jak i we w³asnym su-
mieniu, z wyciszeniem siê. Tak by³o jeszcze do
niedawna. A dziœ? Dzisiaj w nagonce reklam i
w blasku hipermarketów, na pytania w podob-
nej ankiecie us³yszelibyœmy: z zakupami, z Mi-
ko³ajem (czytaj: z gonitw¹ za prezentami), z
choink¹... Tak to nieprzeoczenie, niektórzy ten
atrybut œwi¹t Bo¿ego Narodzenia ozdobiliby ju¿
na pocz¹tku listopada zaraz po Halloween.

W hipermarketach, a za ich przyk³adem rów-
nie¿ w wielu sklepach, szopka pojawia siê zwy-
kle ju¿ na pocz¹tku Adwentu. A „wigiliê” w co
poniektórych instytucjach urz¹dza siê ju¿, na
d³ugo przed Œwiêtami. DŸwiêk kolêd umila nam
zakupy. Trzeba siê zastanówiæ! Dlaczego tak
jest? Dlaczego dajemy siê manipulowaæ ró¿-
nym mediom i koncernom. My, chrzeœcijanie,
mamy swoje tradycje i zwyczaje. Nie róbmy
zatem z Adwentu Bo¿ego Narodzenia. To nie
jest nasza tradycja, a jedynie moda narzucana
nam przez ¿¹dne zysku komercyjne instytucje.
Dla nich Œwiêta mog³yby trwaæ przez ca³y rok,

bo wtedy krêci³by siê im dobrze interes (kupuj-
cie, kupujcie i kupujcie...).

Zwolnijmy nieco, proszê! Msza œw. rorat-
nia... Dawniej przedstawiciele poszczególnych
stanów w czasie tej Mszy œw. przynosili do o³-
tarza zapalone œwiece oœwiadczaj¹c: „Jestem
gotowy na œmieræ...”. Dziœ, w szale przedœwi¹-
tecznych zakupów nie by³oby czasu nawet
umrzeæ..., a co dopiero mówiæ o gotowoœci.
Adwent jest czasem radosnego oczekiwania, ale
niech to bêdzie radoœæ p³yn¹ca z wiary, a nie z
zakupowych szaleñstw. Adwent jest równie¿
okresem wyciszenia, tzn. w tym okresie nie or-
ganizowa³o siê ani zabaw, ani dyskotek. Dziœ...
biznes krêci siê w jak najlepsze. Zrobi siê dys-
kotekê, wepchnie siê ma³olatom trochê u¿ywek
i ju¿ jest interes. Niewa¿ne, ¿e nie wolno; nie-
wa¿ne, ¿e Adwent; liczy siê tylko pieni¹dz.

Zwróæmy uwagê jeszcze fakt, ¿e ca³¹ t¹
medialno-handlow¹ nagonkê funduj¹ nam lu-
dzie, którzy z wiar¹ chrzeœcijañsk¹ maj¹ nie-
wiele wspólnego, a którzy - mówi¹c bez ogró-
dek - chc¹ na nas tylko zarobiæ, i to jak najszyb-
ciej i jak najwiêcej. Przeganiaj¹c nas pomiêdzy
pó³kami sklepów i wciskaj¹c nam w rêce ró¿ne
towary, wcale nie myœl¹ o naszych œwiêtach,
tylko o swoich zyskach. Dla nich nie istnieje
¿adna œwiêtoœæ, nawet niedziela staje siê okazj¹
do zbicia kasy, a œwiêty Miko³aj sk¹din¹d bi-
skup na potrzeby biznesu zosta³ przerobiony
na œmiesznego krasnala i zatrudniony w dziale
marketingu.

Mamy swoje tradycje i swój rozum, nie
musimy pozwalaæ, aby nami manipulowano.

W ma³ym Œwiêtym Dziecku Bóg daje nam Zbawienie.
Niech Gwiazda Betlejemska zwiastuje nam w sercu

na nowo tê Dobr¹ Nowinê.
Niech siê rozraduje serce i uwierzy Jezusowi.

Niech siê umocni nadziej¹ na ca³y Nowy 2010 Rok!
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Byæ kap³anem

Korzystaj¹c z tej okazji zada³em sobie po-
nownie te pytania: Byæ kap³anem? Co to zna-
czy? Czy to naprawdê trudne? Ludzie powo³a-
ni do stanu duchownego ze spo³ecznego punk-
tu widzenia zachowuj¹ siê trochê dziwnie. Nie
zak³adaj¹ rodzin, rezygnuj¹ z rzeczy wa¿nych
dla „œwiata”, opuszczaj¹ najbli¿szych, wy-
je¿d¿aj¹ w dalekie kraje na misje, g³osz¹ innym
to, w co sami wierz¹. Najproœciej mo¿na by
powiedzieæ, co nas to w³aœciwie obchodzi. Prze-
cie¿ ka¿dy ma jakieœ swoje hobby, niektórzy to
nawet i znaczki zbieraj¹. Ale to nie jest tak.

Kap³añstwo jest czymœ wiêcej ni¿ tylko za-
interesowaniem, zawodem lub pasj¹. Chocia¿
wydaje mi siê, ¿e nie mo¿na byæ dobrym, gor-
liwym kap³anem, nie bêd¹c jednoczeœnie „za-
palonym” pasjonatem chrystusowej Ewangelii.
To powo³anie wymaga zaanga¿owania wszyst-
kich si³; tu nie mo¿na byæ „letnim”.

W wspó³czesnych spo³eczeñstwach mo¿e-
my spotkaæ siê coraz czêœciej z wieloma niepo-
chlebnymi opiniami na temat stanu duchowne-
go. Przyczyny tego bywaj¹ ró¿ne. Generalnie
trzeba jednak powiedzieæ o dwóch.

Pierwsza - przyznajê z ubolewaniem – to
fakt, ¿e nie wszyscy kap³ani s¹ ludŸmi œwiêty-
mi. Czêœciowo odpowiedzialnoœæ za ten stan
rzeczy ponosi spo³eczeñstwo, rodzina i spo-
sób wychowania; „Kap³an z ludu wziêty dla ludu
bywa ustanawiany”; czêœciowo sami kap³ani,
którzy borykaj¹ siê z ró¿nego rodzaju trudno-
œciami i nie potrafi¹ podo³aæ kap³añskim obo-
wi¹zkom i wymaganiom stawianym im przez
Koœció³.

Drug¹ przyczyn¹ jest system wartoœci, na
którym budowany jest wspó³czesny œwiat i
ustroje spo³eczne, a które czêsto za g³ówny cel
stawiaj¹ sobie likwidacjê wszelkich autoryte-
tów, w tym tak¿e autorytetu kap³añskiego. Efek-
ty takiego stanu rzeczy bardzo dobrze widaæ
przede wszystkim w krajach Europy Zachod-
niej.

Uwa¿am zatem, ¿e kap³añstwo to nie tylko
osobista sprawa samych kap³anów, ale tak¿e i
nasza, a mo¿e przede wszystkim nasza, ludzi
œwieckich, wiernych, dla których zostali powo-
³ani, i do których zostali pos³ani. Dlatego ob-
chodzony w Koœciele „Rok Kap³añski” stwarza
nam dobr¹ okazjê do tego, aby po raz kolejny
zastanowiæ siê i pomyœleæ, w jaki sposób i jak
czêsto wspomagamy ich nasz¹ pomoc¹ i mo-
dlitwami.

Dnia 19 czerwca nieszporami uroczystoœci Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w bazylice waty-
kañskiej rozpocz¹³ siê Rok Kap³añski. Ma on dopomóc w umocnieniu d¹¿enia kap³anów do ducho-
wej doskona³oœci oraz dowartoœciowaniu kap³añstwa s³u¿ebnego. Jego zakoñczeniem bêdzie pla-
nowane na 19 czerwca 2010 r. Œwiatowe Spotkanie Kap³añskie na placu œw. Piotra. Rok Kap³añski
zwi¹zany jest ze 150. rocznic¹ urodzin œw. Proboszcza z Ars, Jana Marii Vianneya.
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Trudna sztuka œpiewania

„Gdzie s³yszysz œpiew tam wst¹p,
tam dobre serca ludzie maj¹,
bo ludzie Ÿli, ach wierzaj mi
ci nigdy nie œpiewaj¹”

(J.W. Goethe)

Tym piêknym cytatem chcia³bym zachêciæ
wszystkich do przypomnienia sobie o gin¹cej
sztuce œpiewania.

Tak, tak... Jest to ju¿ powoli kunszt, który
zanika na naszych oczach. Nie mam tu na myœli
jakiegoœ ekstra œpiewu estradowego, bo tego
dostarczaj¹ nam media a¿ w nadmiarze. Ja mam
na myœli zwyczajne umilanie sobie ¿ycia przez
nucenie tego czy owego w trakcie codziennych
obowi¹zków, o œpiewaniu przy spotkaniach w
gronie rodziny lub znajomych, a tak¿e o œpie-
waniu w koœciele, bo to te¿ coraz czêœciej po-
zostawiamy chórowi lub organiœcie.

Ze swego dzieciñstwa pamiêtam krz¹taj¹c¹
siê po izbie babciê œpiewaj¹c¹ z cicha godzinki
b¹dŸ „Kiedy ranne...”, dochodz¹ce z pól œpie-
wy kobiet susz¹cych siano, dziadka podœpie-
wuj¹cego pod nosem w czasie pracy. PóŸniej,
kiedy chodzi³em ju¿ do szko³y te¿ nie by³o pod
tym wzglêdem najgorzej. Œpiewaliœmy w cza-
sie wycieczek, ognisk, podchodów. Co siê sta-
³o, ¿e obecnie tak rzadko zdarza siê us³yszeæ
pe³en radoœci œpiew dziecka czy te¿ osób doro-
s³ych? No có¿… Wszechobecne „wtyczki do
mózgu” (s³uchawki odtwarzaczy) tworz¹ me-
dialn¹ zawieruchê w naszych uszach, skutecz-
nie narzucaj¹c nam, co i kiedy mamy s³uchaæ,
jednoczeœnie nie dopuszczaj¹c nas do g³osu.
Reszty dokonuje presja spo³eczna: „bo co lu-
dzie powiedz¹”, „nie masz g³osu”, „odbi³o ci,
¿e siê tak wydzierasz”, itp.

Przypomina mi siê pewna bajka, która opo-
wiada o trzech pustelnikach w podesz³ym wie-
ku. W czasie Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia spoty-

kali siê oni na wspólne kolêdowanie. Trudno
by³oby nazwaæ wydawane przez nich dŸwiêki
œpiewem. Pierwszy ledwo mrucza³ pod nosem,
drugi nie maj¹cy zêbów beznadziejnie sepleni³,
a trzeci po chorobie gard³a, to lepiej ju¿ nie
wspominaæ. Œpiewali jak umieli, wk³adaj¹c w
ów œpiew ca³e swoje serce. Œpiew ich jednak
dociera³ a¿ do nieba wywo³uj¹c zachwyt wœród
anio³ów. Sytuacja ta powtarza³a siê ka¿dego
roku. Jednak pewnego razu, w mglisty wigilij-
ny wieczór, anio³owie nie us³yszeli œpiewu sta-
ruszków. Zaniepokojeni, co siê sta³o, pe³ni obaw
o ich los, wys³ali jednego spoœród siebie na
ziemiê. Zmarzniêty anio³ wyl¹dowa³ przed pu-
stelni¹ i wszed³szy do œrodka ze zdziwieniem
zasta³ staruszków jedz¹cych wigilijn¹ wiecze-
rzê. Zaraz te¿ zapyta³ ich: jak to siê sta³o, ¿e w
tym roku nie s³yszeliœmy waszych piêknych
kolêd? Odpowiedzieli mu, ¿e przechodzi³ ko³o
ich pustelni wêdrowny œpiewak (czyt. zawodo-
wy wokalista), którego poprosili, ¿eby zaœpie-
wa³ im kolêdê. I zaœpiewa³ tak piêknie, ¿e nie
œmieli przy nim ust otworzyæ. Jego œpiew, mimo
i¿ tak bardzo piêkny dla uszu nie dotar³ do nie-
ba, gdy¿ w profesjonalnym wykonaniu zabra-
k³o po prostu serca. Mora³ z tego p³ynie taki, ¿e
nawet najwspanialsze urz¹dzenia audio nie s¹
w stanie zast¹piæ naszego œpiewania, poniewa¿
nie potrafi¹ przekazaæ uczuæ wykonawcy.

Kto œpiewa modli siê dwa razy, a kto do
tego œpiewu wk³ada swoje serce mo¿e byæ us³y-
szany przez anio³ów.
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W czym do koœcio³a?

Oj… „ciepe³ko”, lato, wakacje, urlopy, nie-
dziela. Pospa³o by siê jeszcze a tu trzeba wsta-
waæ i ubieraæ siê do koœcio³a. Tylko, w co siê
ubraæ, ¿eby siê nie przepociæ?

Letni czas, okres wyjazdów na wypoczy-
nek, zmiany swojego miejsca zamieszkania, a
co za tym idzie okresowej zmiany swoich oby-
czajów i przyzwyczajeñ. Zmieniaj¹c swoje œro-
dowisko ¿yjemy w b³ogim przeœwiadczeniu, ¿e
nikt nas nie zna, w zwi¹zku z powy¿szym nie
obowi¹zuj¹ nas normy postêpowania, które
dotychczas akceptowaliœmy jako podstawê kul-
turalnego ubioru. Nie musimy œwieciæ przyk³a-
dem, ogl¹daæ siê na to, co powiedz¹ s¹siedzi.
Innymi s³owy pe³ny luz, wszystko wolno.

S¹siadów mo¿na zmieniæ, œrodowisko
równie¿, ale Pana Boga i Koœcio³a raczej siê nie
zmienia, a co za tym idzie, wakacyjny wypoczy-
nek nie zwalnia nas z zachowania okreœlonych
norm ubioru w miejscach kultu jakimi s¹ ko-
œcio³y. Dotyczy to nie tylko Mszy œw. niedziel-
nej, ale równie¿ tak zwanego „zwiedzania” ko-
œcio³ów w okolicy, w której przebywamy.

Koœció³ to nie pla¿a, nie idziemy tam siê
opalaæ, wiêc nie musimy wystawiaæ na widok
publiczny znacznej czêœci naszego kochanego
cia³ka. W niektórych œwi¹tyniach (zw³aszcza
tych, gdzie ruch turystów jest znaczny) istniej¹
s³u¿by odpowiedzialne za „delikatne” wypra-

szanie ze œwi¹tyni nieodpowiednio ubranych
osób. Np. we W³oszech, mimo upalnego kli-
matu, nie wejdziemy w krótkich spodenkach do
Bazyliki œw. Piotra w Rzymie, ani œw. Marka w
Wenecji, ani do wielu innych znanych œwi¹tyñ.

Podobne normy zachowania obowi¹zuj¹ te¿
w miejscach ogólnie uznawanych za miejsca
publiczne, takich jak: muzea, teatry, kina, itp.

Jest to pewn¹ norm¹, ¿e wchodz¹c do in-
stytucji zwi¹zanej z kultur¹, staramy siê schlud-
nie wygl¹daæ, nie widz¹c w tym ¿adnego pro-
blemu. Czemu wiêc, gdy ktoœ zwróci nam uwa-
gê na nieodpowiedni ubiór w koœciele lub na
nieodpowiednie zachowanie (np. ¿ucie gumy,
rozmowy, itd.) szybko robimy minê obra¿onej
sierotki Marysi i traktujemy to jako zamach na
nasz¹ osobist¹ wolnoœæ oraz poczucie prywat-
noœci.

Nie lubimy, gdy ktoœ na nas zwraca uwa-
gê... Ale co zrobiæ, gdy z³oœliwoœæ rzeczy mar-
twych przypomni o sobie i o zgrozo, w czasie
kazania nasz telefon komórkowy obudzi siê z
ha³asem, bo nie zosta³ wy³¹czony przed wej-
œciem do koœcio³a.

Nie ¿yczê nikomu, aby przydarzy³a mu siê
sytuacja opisana w Ewangelii wg œw. Mateusza:
„Wszed³ król, ¿eby siê przypatrzyæ biesiadni-
kom, i zauwa¿y³ tam cz³owieka, nie ubranego w
strój weselny. Rzek³ do niego: Przyjacielu, jak-
¿e tu wszed³eœ nie maj¹c stroju weselnego?
Lecz on oniemia³. Wtedy król rzek³ s³ugom:
Zwi¹¿cie mu rêce i nogi i wyrzuæcie go na ze-
wn¹trz, w ciemnoœci! Tam bêdzie p³acz i zgrzy-
tanie zêbów” (Mt 22,11-13).
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Wochenende… Weekend...
Czy to ju¿ œwiêto?

Wspó³czesna rzeczywistoœæ zafundowa³a
nam w miejsce utartych tradycyjnych Œwi¹t tzw.
weekendy (czasami d³ugie weekendy). Sam nie
wiem ju¿, czy cieszyæ siê z tego powodu, czy
te¿ narzekaæ. Bo jest fajnie. Wiêcej wolnego
czasu. Hmm… Tylko dla kogo?

Ci, którym rzeczywiœcie przyda³by siê wy-
poczynek, nawet w najd³u¿szy weekend haruj¹
jak mrówki od œwitu do zmroku, i jedynie nie-
dziela lub œwiêto jest w stanie powstrzymaæ ich
od wrodzonej pracowitoœci. Inna sprawa z ludŸ-
mi, którym siê robiæ nie chce. Dla nich niewa¿-
ne, czy jest weekend czy go nie ma, oni i tak nie
zamierzaj¹ skalaæ swoich wypielêgnowanych
r¹czek prac¹. Dla nich d³ugi weekend jest tylko
„prawnym usankcjonowaniem nieróbstwa”.
Jeœli chodzi o ludzi o zdecydowanym podej-
œciu do ¿ycia, tu nie ma w¹tpliwoœci; maj¹ swo-
je normy i dla nich œwiêto czy weekend, nie
wp³ywa na ich postawê.

Inna sprawa z przeciêtnymi zjadaczami chle-
ba, którzy najczêœciej poddaj¹ siê owczemu
pêdowi wiêkszoœci. A jaka jest filozofia wiêk-
szoœci, to ka¿dy na co dzieñ widzi. Dziœ domi-
nuje tendencja równania w dó³, nastawienie na
postawy konformistyczne, minimum wysi³ku -
maksimum wygody.

Takie podejœcie do ¿ycia nie sprzyja g³êbo-
kiemu prze¿ywaniu œwi¹tecznych misteriów.
Œwiêtowanie wymaga wysi³ku i jest dalekie od

b³ogiego lenistwa. Nawet zwyk³a niedziela nie
mo¿e siê ograniczyæ do drzemki na Mszy œw.
czy ofiary z³o¿onej na tacê, a có¿ dopiero, kiedy
œwiêtujemy takie uroczystoœci, jak: Bo¿e Cia³o,
Wielkanoc czy Bo¿e Narodzenie. Wymagaj¹ one
od wiernych zaanga¿owania nie tylko w litur-
giê, ale równie¿ w jej przygotowanie. Pech chce,
¿e w czasie trwania tych i podobnych uroczy-
stoœci maj¹ miejsce tzw. d³ugie weekendy, któ-
re zachêcaj¹ do oderwania siê od szarej rzeczy-
wistoœci i wyjazdów do rodziny lub gdziekol-
wiek z dala od domu.

W „obcym” œrodowisku nie poczuwamy siê
do czynnego udzia³u w ¿yciu Koœcio³a. Prak-
tycznie nikt nas nie zna, wiêc nie odczuwamy
presji w rodzaju: „Co ludzie powiedz¹...”. Taki
wyjazd to swoiste wakacje od Boga. Tylko czy
zmieniaj¹c miejsce pobytu mo¿na uciec od
Boga? WeŸmy jako przyk³ad biblijnego Jona-
sza. Próba wykrêcenia siê od Bo¿ego planu
poprzez ucieczkê na swoistego rodzaju „week-
end”, o ma³y w³os nie zakoñczy³aby siê morsk¹
katastrof¹. Oczywiœcie, mo¿naby powiedzieæ:
odosobniony przypadek. Czy aby na pewno...?
Gdyby tak by³o, to w trzecim przykazaniu Deka-
logu nie musia³oby zostaæ dodane s³owo „PA-
MIÊTAJ”. Widocznie ju¿ wtedy co niektórzy
zwykli t³umaczyæ niewype³nienie œwi¹tecznych
powinnoœci niewinn¹ skleroz¹.

Œwiêto to nie tylko wypoczynek. Pamiêtaj-
my o tym wyje¿d¿aj¹c na „Wochenende”, week-
end lub wakacje.
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Pieczenie ciasteczek

Dnia 6 grudnia, jak co roku w porze Ad-
wentu, w pomieszczeniach naszej misji spo-
tka³y siê dzieci i m³odzie¿, aby wspólnie piec
ciasteczka. Nasze maluchy z prawdziw¹ pasj¹
rzuci³y siê w wir pracy. Formowa³y z ciasta
gwiazdki, misie, miko³aje i choinki, które po-
tem pomagaj¹ce w kuchni mamy wk³ada³y do
pieca. Zapach piek¹cych siê pierniczków mie-
sza³ siê z aromatem gor¹cego, adwentowego
ponczu. I chocia¿ od Œwi¹t dzieli³o nas jeszcze
parê adwentowych tygodni to wszystkim udzieli³
siê ciep³y, przedœwi¹teczny nastrój.

Te z ciasteczek, których „twórcy” nie zd¹-
¿yli wczeœniej schrupaæ poddawane by³y wy-
myœlnym zabiegom dekoracyjnym. Niektóre z
nich sta³y siê prawdziwymi dzie³ami sztuki.

Kronika wydarzeñ parafialnych...

Zmêczone tworzeniem i zajadaniem prze-
pysznych s³odkoœci dzieci mog³y zaj¹æ siê te¿
majsterkowaniem. Z zapa³em wykañcza³y Be-
tlejemsk¹ szopkê, któr¹ zaprojektowa³a i czê-
œciowo wykona³a Ania Slapka. Na koniec jesz-
cze tylko pami¹tkowe zdjêcie... i ka¿dy z uczest-
ników w doskona³ym nastroju, z paczuszk¹
swoich wypieków pomaszerowa³ do domu.

Alicja Slapka
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Noworoczna biesiada op³atkowo-
kolêdowa

Dnia 10 stycznia w sali parafialnej przy
koœciele œw. Micha³a w Rosenheim zorgani-
zowana zosta³a „Noworoczna biesiada op³at-
kowo-kolêdowa”. Forma tegorocznej uroczy-
stoœci ró¿ni³a siê nieco od tradycyjnych „Ja-
se³ek” z lat poprzednich, ale to wcale nie
oznacza jakoby straci³a na swojej wartoœci i
przes³aniu.

Œwiêta Bo¿ego Narodzenia to bardzo
wyj¹tkowy czas. W domach ludzie zasiadaj¹
do wigilijnego sto³u, staj¹ naprzeciw siebie
³ami¹c siê op³atkiem i sk³adaj¹c sobie nawza-
jem ¿yczenia. Œwi¹tynie rozbrzmiewaj¹ prze-
piêknymi kolêdami. Jest to czas przebywania
z najbli¿szymi w b³ogim pokoju, mi³oœci, we
wzajemnym zrozumieniu, co oznacza w tym
czasie wiêcej rodzinnego ciep³a i zwyk³ej
ludzkiej radoœci.

W takim w³aœnie ciep³ym, œwi¹tecznym
klimacie, w scenerii betlejemskiej szopki,
piêknych œnie¿nych krajobrazów, przy dŸwiê-
ku kolêd, zasiedliœmy do wigilijnego sto³u.
Po oficjalnym powitaniu, po³amaliœmy siê
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Majówka 2009

Dzieñ poprzedzaj¹cy nasz¹ tegoroczn¹
„Majówkê”, któr¹ zaplanowaliœmy na 9 maja
2009 r. nie wró¿y³ nadzwyczajnej pogody. I
pewnie nie by³em jedynym, który przecieraj¹c
zaspane jeszcze oczy w ten sobotni poranek
myœla³ sobie, ¿e „nic chyba nie bêdzie z naszej
majowej wyprawy”. A ³adna pogoda by³a po¿¹-
dana, bo celem naszej wêdkrówki mia³o byæ
wzgórze Farrenpoint niedaleko Bad Feilnbach.
Podobnie jak w ubieg³ym roku tak i ta „Majów-
ka” mia³a byæ przez nas prze¿yta wspólnie w
formie jak najbardziej aktywnej na ³onie gór-
skiej natury.  Ale co to za przyjemnoœæ chodziæ
w ch³odzie i deszczu po górach? Wierzê jed-
nak, ¿e Pan Bóg wys³ucha³ nasze ciche modli-
twy o ³adn¹ pogodê.

Kiedy zd¹rzaliœmy na wyznaczone miejsce
spotkania przy Centrum naszej Misji na godzi-
nê 9.00, promienie s³oñca ju¿ na dobre przebi-
³y siê przez chmury. Zapowiada³a siê piêkna
s³oneczna pogoda, a wiêc i szanse na udan¹

Rekolekcje wielkopostne

W dniach od 22 do 29 marca br. mia³y miej-
sce w naszej parafii rekolekcje wielkopostne. W
tym roku kaznodziej¹ rekolekcyjnym by³ ks. Ta-
deusz Miet³a, salezjanin pracuj¹cy w naszej sa-
lezjañskiej szkole w Oœwiêcimiu.

Nauki rekolekcyjne odbywa³y siê w Cen-
trum Misji i gromadzi³y zawsze pewn¹ czêœæ
parafian. Mieliœmy przez to okazjê do ducho-
wej odnowy i przygotowania siê na najwa¿niej-
sze wydarzenia w ca³ym roku koœcielnym, jaki-
mi s¹ œwiêta paschalne.

Ksi¹dz rekolekcjonista w przystêpny spo-
sób wyjaœnia³ nam prawdy wiary i zasady chrze-
œcijañskiego ¿ycia. Wszyscy mogliœmy prze¿yæ
duchowe wzmocnienie w wierze. By³ to szcze-
gólny czas w ¿yciu naszej parafii i myœlê, ¿e
bardzo potrzebny.

Za wszelkie dobro, które sp³ynê³o na nas w
tych dniach jeszcze raz dziêkujê naszemu Re-
kolekcjoniœcie oraz tym wszystkim, którzy wziêli
w nich udzia³.

ks. Ignacy Zaj¹c

op³atkiem i z³o¿yliœmy sobie ¿yczenia. Oczy-
wiœcie, ¿e dobre œwi¹teczne potrawy, przygo-
towane na tê okazjê te¿ by³y nie bez znacze-
nia, bo mówi³y o naszej bo¿onarodzeniowej
tradycji.

Najwa¿niejsza by³a czêœæ artystyczna
przeplatana recytacj¹ wierszy, opowieœci o
Bo¿ym Narodzeniu oraz wspólnym œpiewem
kolêd. Wszyscy wystêpuj¹cy, zarówno ma³e
dzieci, m³odzie¿ jak i doroœli dostarczyli nam
wielu niezapomnianych prze¿yæ i wra¿eñ, a w
oku niejednego z nas pojawi³a siê ³ezka wzru-
szenia.

Tak niewiele potrzeba, aby zapanowa³a
iœcie rodzinna atmosfera oraz zwyk³a ludzka
ciep³a radoœæ.

Lucyna Putko
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„Majówkê” by³y coraz wiêksze. Zebra³o siê nas
19 osób – wiêcej ni¿ ubieg³ego roku. Po roz-
dzieleniu suchego i mokrego prowiantu mie-
dzy uczestników i po rozlokowaniu wszystkich
w dostêpnych œrodkach lokomocji ruszyliœmy
ca³¹ karawan¹ samochodów do Bad Feilnbach.
Po dotarciu na parking znajduj¹cy siê na po-
cz¹tku doliny rzeki Jenbach w Bad Feilnbach
ruszyliœmy dalej samochodami drog¹ w górê
tej¿e doliny w kierunku Wendelstein. Po dotar-
ciu na po³o¿ony wy¿ej parking, pozostawili-
œmy na nim nasze samochody i rozpoczêliœmy
piesz¹ wêdrówkê.

Dotarcie do celu naszej górskiej „wspinacz-
ki”, którym by³a piêkna polana poni¿ej wzgórza
Farrenpoint, zajê³o nam oko³o 2 godzin. Nie
wiem czy to d³ugo, w ka¿dym razie podczas
drogi robiliœmy przystanki na podziwianie wi-
doków, „pstrykanie” zdjêæ, z³apanie tchu,
wzmocnienie si³ smaczn¹ kanapk¹ czy ugasze-



List do moich Parafian - Bo¿e Narodzenie 2009 1 1

nie pragnienia. Równie¿ po dojœciu na polanê
najpierw zadbaliœmy o wzmocnienie naszych
si³ witalnych oraz zaspokojenie wszelkich in-
nych potrzeb. Gdy wszyscy ju¿ zregenerowali
swoje si³y wyœpiewaliœmy chwa³ê Maryi, Matki
Bo¿ej, modl¹c siê s³owami litanii Loretañskiej.
Lekkie powiewy majowego wiatru wznios³y
nasz¹ modlitwê i œpiewane przez nas pieœni
wprost do nieba.

Droga powrotna okaza³a siê t¹ czêœci¹ na-
szego wêdrowania, które mia³o nam dostarczyæ
nieco „dreszczyku emocji”. Ktoœ kiedyœ powie-
dzia³, ¿e „wszystkie drogi prowadz¹ do Rzy-
mu”. Byæ mo¿e, ale my przekonaliœmy siê, ¿e
nie wszystkie drogi prowadz¹ do parkingu, na
którym pozostawiliœmy nasze samochody. Sta-
³o siê to dla nas oczywiste dopiero wtedy, gdy
ju¿ zeszliœmy okrê¿n¹ drog¹ prawie do samego
Bad Feilnbach. My na dole a nasze samochody
na górnym parkingu. Ta perspektywa nie przed-
stawia³a siê interesuj¹co szczególnie naszym
kierowcom, poniewa¿ oznacza³o to dla nich do-
datkowy, przynajmniej godzinny marsz do góry.
Na szczêœcie wszystko zakoñczy³o siê dobrze.
Zanim dotarliœmy do ostatniego punktu naszej
wêdrówki, którym by³ Gasthaus Millau nad
rzek¹ Jenbach, wyjecha³ nam naprzeciw swoim
samochodem Pan Micha³. Zabra³ on pozosta-
³ych naszych kierowców i zawióz³ na parking.
Wszyscy spotkaliœmy siê we wspomnianym ju¿
Gasthaus Millau, w którym dzieci i doroœli zmê-
czeni d³ug¹ wêdrówk¹ mogli pokrzepiæ siê tym,
co ka¿dy sobie zamówi³.

Tym mi³ym akcentem zakoñczyliœmy tego-
roczn¹ „Majówkê”. Myœlê, ¿e i tym razem mo¿-
na j¹ zaliczyæ do udanych. Dziêkujemy wszyst-
kim, którzy wziêli w niej udzia³ i zapraszamy
znów za rok, a szczególnie tych, których z nami
nie by³o.

ks. Ryszard Szymeczko

Konkurs z Katechizmu Koœcio³a Ka-
tolickiego

Rok 2008-2009 zosta³ og³oszony w Ko-
œciele Katolickim rokiem œw. Paw³a. Z pewno-
œci¹ jego osoba, dzia³alnoœæ i g³oszona nauka
stanowi³yby wspania³y temat Quizu. Polscy
duszpasterze: ks. Jacek GwóŸdŸ pracuj¹cy we
W³oskiej Misji Katolickiej i ks. Ignacy Zaj¹c z
ks. Ryszardem Szymeczko  pracuj¹cy w Pol-
skiej Misji Katolickiej w Rosenheim zdecydwali
siê jednak zorganizowaæ dla obu tych misji i
przeprowadziæ w nich Quiz-Konkurs z Katechi-
zmu Koœcio³a Katolickiego i jego Kompendium.
W jakimœ stopniu zawa¿y³o na tym to, i¿ ju¿ w
ubieg³ym roku Ksiê¿a Salezjanie chcieli, aby
ten Quiz-Konkurs siê odby³. G³ównym celem
tego konkursu by³o, aby zmobilizowaæ jak naj-
wiêksz¹ iloœæ parafian z Polskiej i W³oskiej Mi-
sji Katolickiej do siêgniêcia po Katechizm Ko-
œcio³a Katolickiego lub po Kompendium. Taka
forma Quiz-Konkursu mia³a ich zachêciæ do
wiêkszego zaintereswania siê katolickim Kate-
chizmem, pog³êbienia jego znajomoœci, odkry-
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cia na nowo podstawowych prawd naszej wia-
ry w nim zawartych. To wszystko mia³o osta-
tecznie zaowocowaæ pog³êbieniem wiary u
wszystkich uczestników. Czy cel organizatorów
Quiz-Konkursu zosta³ osi¹gniêty? Pewnie mo¿-
na powiedzieæ, ¿e w pewnej czêœci tak.  Ale czy
w pe³ni – to poka¿e dopiero ¿ycie.

Quiz-Konkurs z Katechizmu Koœcio³a Ka-
tolickiego i Kompendium rozpoczêliœmy ofi-
cjalnie w pierwsz¹ niedzielê Adwentu – 30 li-

stopada 2008 r. Mia³ on przebiegaæ w trzech
etapach. Pierwsza i druga czêœæ Quiz-Konkur-
su mia³y podobn¹ formê. Uczestnicy  otrzymy-
wali mniej wiêcej co trzy tygodnie kolejne ze-
stwy pytañ w formie sched, które mo¿na by³o
zabraæ do domu. Ka¿da scheda zawiera³a 10
pytañ w trzech jêzykach. Przed zakoñczeniem
danego etapu wszyscy uczestnicy musieli od-
daæ wszystkie schedy z odpowiedziami i uzy-
skaæ przynajmniej po³owê z mo¿liwych punk-
tów, aby móc przejœæ do nastêpnego etapu. Do
rozwi¹zywania sched zachêcani byli wszyscy
parafianie. Dla wszystkich, zarówno dla uczest-
ników jak i dla tych, którzy nie chcieli braæ udzia-
³u w konkursie, rozwi¹zywanie sched by³o
okazj¹ do sprawdzenia swojej wiedzy o g³ów-
nych prawdach wiary katolickiej. Dla polskiej i
w³oskiej misji zosta³o wydrukowanych ³¹cznie
oko³o 450 zestawów pytañ do pierwszej czêœci
Quiz-Konkursu. Do drugiej czêœci – nieco mniej.
Spoœród uczestników, którzy oddali wszystkie
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Dzieñ Dziecka

Sporo k³opotów i trudnoœci przysporzy³
organizatorom tegoroczny Dzieñ Dziecka, któ-
ry odby³ siê ostatecznie w sobotê, 4 lipca w
Centrum Misji. Powodem takiego stanu rzeczy
by³a, jak na tê porê roku bardzo, a bardzo…
kapryœna pogoda. Dlatego te¿ zdecydowaliœmy
siê na pomieszczenia w naszej Misji, zamiast
placu przy koœciele œw. Micha³a.

Dla naszych najm³odszych parafian przy-
gotowano wiele ciekawych, atrakcyjnych i ru-

schedy z pierwszej i drugiej czêœci konkursu,
prawie wszyscy dostali siê do fina³u. Tylko nie-
liczni wycofali siê z konkursu w trakcie jego
trwania. W Quiz-Konkursie wziê³o udzia³ 15
osób z Polskiej Misji Katolickiej i ok. 30 osób z
W³oskiej Misji Katolickiej. Zaœ do fina³u dosta-
³o siê 11 uczestników z polskiej Misji i ok. 20 z
Misji w³oskiej. Warto zaznaczyæ, ¿e udzia³ w
Quiz-Konkursie mo¿na by³o braæ udzia³ zarów-
no indywidualnie jak i ca³¹ rodzin¹.

Fina³ Quiz-Konkursu odby³ siê 20 czerwca
2009 r. w Centrum Polskiej Misji. Rozpoczêli-
œmy go wspóln¹ Msz¹ Œwiêt¹ o godz. 17.00,
odprawion¹ po polsku i po w³osku. Przewod-
niczy³ jej ks. Jacek GwóŸdŸ – duszpasterz Misji
W³oskiej. Po niej wszyscy udali siê do du¿ej
sali, w której na uczestników konkursu czeka³y
nie tylko pytania fina³owe i nagrody lecz tak¿e
coœ do zjedzenia czy do ugaszenia pragnienia.
Bowiem atmosfera towarzysz¹ca ca³emu fina-
³owi by³a bardzo gor¹ca, pe³na napiêcia i emo-
cji. Nad sprawnym i poprawnym przebiegiem
fina³u Quiz-Konkursu czuwa³a czteroosobowa
komisja w sk³adzie: ks. Ignacy Zaj¹c – pro-
boszcz Polskiej Misji Katolickiej, ks. Jacek
GwóŸdŸ – proboszcz W³oskiej Misji Katolic-
kiej, ks. Ryszard Szymeczko i p. Joran Slapka.
Trzy czêœci fian³u mia³y wy³oniæ zwyciêzcê Quiz-
Konkursu. Ka¿dy uczestnik w danej czêœci mu-
sia³ odpowiedzieæ na trzy pytania, które by³y
punktowane przez komisjê. I tym razem, a¿
chcia³oby siê powiedzieæ „ju¿ tradycyjnie”,
pierwsze trzy miejsca zajêli parafianie z Pol-
skiej Misji Katolickiej. Oczywiœcie parafianie z
misji w³oskiej godnie rywalizowali i wykazali
siê bardzo dobrym przygotowaniem do fina³u.
Pierwsze miejsce zdoby³a Pani Maria Krzywoñ
z Rosenheim, drugie – Pani Jolanta Kardas z
Rodzin¹ z Waldkraiburg, zaœ trzecie miejsce
przypad³o Pani Eryce Wyciszkiewicz z Rosen-
heim. Zwyciêzcy zostali nagrodzeni dyploma-
mi i piêknie wydanymi egzemplarzami Katechi-

zmu Koœcio³a Katolickiego. Zdobywczyni pierw-
szego miejsca w nagrodê przypad³ wyjazd do
Rzymu z audiencj¹ u Ojca Œwiêtego. Ale nie
tylko zwyciêzcy zosta³ nagrodzeni. Wszyscy
uczestnicy Quiz-Konkursu, nawet ci, którzy nie
dotrwali do fina³u, za swoje zaanga¿owanie,
trud i w ogóle za udzia³ zostali nagrodzeni pa-
mi¹tkowymi dyplomami i ksi¹¿kami.

ks. Ryszard Szymeczko
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chowych zabaw. Wszyscy starali siê wypaœæ jak
najlepiej, chocia¿ dla niektórych zaliczenie pew-
nych konkurencji wcale nie by³o takie proste.
Kosztowa³o ich to wiele wysi³ku. Ale siê op³a-
ca³o, bo za poszczególne osi¹gniêcia przyzna-
wano dyplomy, medale oraz inne nagrody.

Organizatorom tegorocznego festynu dla
dzieci nale¿¹ siê wielkie s³owa uznania i po-
dziêkowania. Dziêkujemy staropolskim „Bóg
zap³aæ!” za przygotowanie tegorocznej impre-
zy dla naszych najm³odszych parafian, którzy
przez ca³y czas jej trwania mieli radoœnie
uœmiechniête buzie. To zapewne jest równie¿
wyrazem wdziêcznoœci z ich strony.

ks. Ignacy Zaj¹c
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Odpust parafialny

Dnia 4 paŸdziernika odby³a siê doroczna
uroczystoœæ odpustowa, któr¹ obchodziliœmy
wspólnie z niemieckimi parafiami: Œw. Micha³a
Archanio³a oraz Christkönig. Msza œw. konce-
lebrowana o godz. 10.30 zgromadzi³a liczn¹
rzeszê wiernych wspomnianych wy¿ej wspól-
not. Poczet sztandarowy naszej Misji, dzieci w
strojach krakowskich oraz chór parafialny nada³y
splendoru tej uroczystoœci.

Po Mszy œw. przy koœciele czeka³y na wier-
nych wczeœniej przygotowane ró¿nego rodzaju
atrakcje. W tym roku g³ównym polskim daniem
by³y wczeœniej przygotowane przez nasze Pa-
nie smaczne pierogi, barszcz oraz ciasta, które
szybko znalaz³y licznych nabywców. Przy piêk-
nej pogodzie i mi³ej atmosferze czas up³ywa³
na serdecznych rozmowach.

Na szczególne s³owa uznania zas³uguj¹
przede wszystkim nasze Panie na czele z prze-
wodnicz¹c¹ Rady Parafialnej p. Barbar¹ Stry-
czek, które wziê³y na siebie ca³y ciê¿ar przygo-
towana tegorocznej uroczystoœci odpustowej.

Za wszelki trud nale¿¹ im siê s³owa szcze-
gólnej wdziêcznoœci i podziêkowania.

Ks. Ignacy Zaj¹c
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Seniorzy w Weihenlinden

Ten sobotni dzieñ - 17 paŸdziernika br.,
zapowiada³ siê ch³odno i deszczowo. Mimo to
Seniorzy z naszej misji w liczbie 13 osób zja-
wili siê punktualnie o godz. 10.15 na parkingu
parafii œw. Micha³a. Zapewne wtedy nikt jesz-
cze nie wiedzia³ dok³adnie o celu tegorocznego
wyjazdu. Oczywiœcie „nikt” poza ks. Probosz-
czem i ks. Ryszardem, którzy zaplanowali ca³¹
trasê. Niektórzy mo¿e myœleli, ¿e to bêdzie
Schwarzlak albo Höslwang. Ku zaskoczeniu
wielu okaza³o siê jednak, ¿e tym razem udamy
siê do Weihenlinden.

Trzema samochodami ruszyliœmy w kierun-
ku Bad Aibling. Po ok. 30 minutach dotarliœmy
do Weihenlinden – ma³ej wioski z piêknym XVII-
wiecznym koœcio³em Trójcy Œwiêtej, zbudowa-
nym na uœwiêconym miejscu. Tam ju¿ oczeki-
wa³ na nas Pan Moritz, który przybli¿y³ nam
jego dzieje. Od samego pocz¹tku by³o to miej-
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sce pielgrzymkowe. Podlega³o klasztorowi w
Weyarn. Przylegaj¹ce do koœcio³a zabudowa-
nia klasztorne zamieszkiwali dawniej Ojcowie
Augustianie, którzy otaczali duszpastersk¹
opiek¹ okolicznych mieszkañców.

Wiele rzeczy warto tutaj zobaczyæ. Wspo-
mnê tylko piêkne barokowe o³tarze i ambonê,
liczne zdobienia oraz œwietnie zachowane fre-
ski z po³owy XVII wieku. Nasz przewodnik zwró-
ci³ uwagê na bardzo ciekawe przedstawienie
Trójcy Œwiêtej w górnej czêœci jednopiêtrowe-
go o³tarza g³ównego. Gdy poznaliœmy ju¿ hi-
storiê tego œwiêtego miejsca, zgromadziliœmy
siê w ma³ej, piêknej kaplicy, przed figur¹ Matki
Bo¿ej s³yn¹cej ³askami. Tutaj w modlitwie ró-
¿añcowej przeplatanej pieœniami polecaliœmy
Bogu przez Maryjê nasze osobiste i wspólne
proœby.

Z Weihenlinden pokrzepieni duchowo skie-
rowaliœmy siê do oddalonego o kilka kilome-
trów Maxlrain. W tutejszej restauracji browaru
Maxlrain czeka³y ju¿ na nas zarezerwowane sto-
liki. W mi³ej i serdecznej atmosferze zjedliœmy
smaczny i obfity obiad, na który z³o¿y³y siê spe-
cjalnoœci kuchni bawarskiej. Deszczowa pogo-
da na zewn¹trz zachêca³a do d³u¿szego pozo-
stania w tym suchym i ciep³ym miejscu. Ale po
kilku godzinach wszyscy zgodnie uznali, ¿e trze-
ba wracaæ do domu.

Chocia¿ wracaliœmy w strugach deszczu,
to, mam nadziejê, ¿e dla ka¿dego z nas dzieñ

ten by³ na tyle bogaty w ró¿ne wra¿enia, i¿ mo¿na
go zaliczyæ do udanych. Bo nie wa¿ne, czy po-
goda dobra jest czy z³a - najwa¿niejsza jest
pogoda ducha!

ks. Ryszard Szymceczko
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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
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.

CENTRUM
POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ

HEILIG-GEIST-STR. 46; 83022 ROSENHEIM
TEL. 08031-33771; FAX 08031-3040146

www.pmk-rosenheim.de
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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




