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Alleluja!
Drodzy Parafianie,
ten okrzyk radoœci i uwielbienia
Chrystusa zmartwychwsta³ego wydaje
siê byæ najbardziej stosowny na pocz¹tek „paschalnego” „Listu do moich parafian”. Okres wielkanocny to czas najwiêkszej radoœci w Koœciele, bo te¿ s¹
powody, aby serca bi³y ¿ywiej, radoœniej. Jak wiosna, której coraz wiêcej
wokó³ nas, przynosi odrodzenie w
przyrodzie, tak zmartwychwstanie
Chrystusa sprawia now¹ jakoœæ ¿ycia
w sercach wierz¹cych.
Nie bez powodu wiêc dokumenty
Koœcio³a mówi¹, „¿e piêædziesi¹t dni
od Niedzieli Zmartwychwstania do
Niedzieli Zes³ania Ducha Œwiêtego obchodzi siê z wielk¹ radoœci¹ jako jeden
dzieñ œwi¹teczny. Co wiêcej, jako
Wielk¹ Niedzielê”. Myœlê, ¿e warto zastanowiæ siê nad sposobem prze¿ywania tego niezwykle d³ugiego „dnia œwi¹tecznego”, który trzeba mierzyæ nie tyle
liczb¹ godzin, co intensywnoœci¹ spotkania ze Zmartwychwsta³ym Panem.
Z Nim ten dzieñ nie bêdzie mia³ koñca…
Spotkanie ze Zmartwychwsta³ym
dokonuje siê w niedzielnej, jak i w ka¿dej Eucharystii przez dwojaki udzia³:
ucztê s³owa i ucztê Cia³a Pañskiego.
Sobór Watykañski II przypomnia³, ¿e
liturgie: s³owa i eucharystyczna we
Mszy œw. ³¹cz¹ siê tak mocno, ¿e stanowi¹ jeden akt kultu. Jan Pawe³ II
wskazywa³ na œcis³y zwi¹zek, jaki zachodzi miêdzy celebracj¹ Eucharystii
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a chrzeœcijañskim ¿yciem. Niestety dziœ
mo¿na zaobserwowaæ ró¿ne niebezpieczeñstwa dotycz¹ce sposobu prze¿ywania niedzieli. Redukowanie niedzielnego œwiêtowania jedynie do wypoczynku, suto zastawionych sto³ów, wielu
godzin spêdzonych przed telewizorem
czy komputerem – to wielki b³¹d i niweczenie chrzeœcijañskiego sensu niedzieli.
W Katechizmie Koœcio³a Katolickiego odnoœnie do obowi¹zku œwiêtowania niedzieli czytamy miêdzy innymi, ¿e „przykazanie koœcielne okreœla
i precyzuje prawo Pañskie: W niedzielê oraz inne dni œwi¹teczne nakazane
wierni s¹ zobowi¹zani uczestniczyæ we
Mszy œw.” (nr 2180) oraz „Ci, którzy
dobrowolnie zaniedbuj¹ ten obowi¹zek
pope³niaj¹ grzech ciê¿ki” (nr 2181).
Ka¿dy z nas powinien g³êbiej uœwiadomiæ sobie, ¿e jest to wprost niemo¿liwe, aby prowadziæ ¿ycie chrzeœcijañskie bez udzia³u przynajmniej w niedzielnej Eucharystii.
Niech wiêc nasze niedziele, których
sposób prze¿ywania odzwierciedla stan
naszego ¿ycia wiary, a jednoczeœnie jest
jego ubogaceniem bêd¹ naprawdê
Dniami Pañskimi, takimi ma³ymi Wielkanocami, w których wspominamy
zmartwychwstanie naszego Pana. Niedziela – nie tylko ta jedna, zwana Wielkanoc¹, ale ka¿da niedziela, w której
Zmartwychwsta³y Pan staje poœród nas
z darem pokoju, bêdzie prawdziwym
dniem radoœci i odpoczynku, bo nasz
Pan zmartwychwsta³, prawdziwie powsta³ z martwych. Alleluja!
ks. Ignacy Zaj¹c
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Dobre podpowiedzi…
Warto wiedzieæ!
Niedziela Palmowa
Palm nie przechowuje siê tak, jak
siê przechowuje amulety, czy w celach
terapeutycznych lub magicznych, aby
oddalaæ z³e duchy i odwróciæ od domów oraz pól ich dzia³anie, gdy¿ to
by³oby znakiem zabobonu. Jeœli ktoœ
przechowuje palmê, to przede wszystkim na œwiadectwo wiary w Chrystusa
i w Jego paschalne zwyciêstwo.
Wielki Czwartek
Podczas ostatniej Wieczerzy Pan
Jezus ustanawia Eucharystiê i sakrament kap³añstwa. Piêkno liturgii tej
uroczystoœci niech nas przyci¹gnie do
koœcio³a. Tego dnia prosimy Boga, aby
nigdy nie zabrak³o nam kap³anów.
Wielki Pi¹tek
To dzieñ zbawczej œmierci Jezusa
Chrystusa na krzy¿u. Nasz¹ odpowiedzi¹ na tak wielk¹ ofiarê mo¿e byæ tylko post œcis³y (tj. ca³kowite powstrzymanie siê od spo¿ywania pokarmów
miêsnych oraz jeden posi³ek do syta),
mówienie i s³uchanie tylko tego, co

konieczne. To pomo¿e nam prze¿yæ powagê i godnoœæ tego dnia.
Wielka Sobota
Jest szabat po dramatycznym pi¹tku, pe³nym przemocy i œmierci.
Wszystkich ow³adn¹³ g³êboki smutek.
Nic siê nie dzieje. Nic, co mo¿na by
dostrzec oczyma. Ale g³êboko pod ziemi¹ budzi siê nowe ¿ycie. Wielka Sobota to dzieñ oczekiwania, ¿a³oby i milczenia. Zupe³nie tak samo, jak dzieje
siê po pogrzebie kogoœ bliskiego z rodziny. Koœció³ czuwa przy grobie Pana
i rozwa¿a Jego mêkê i œmieræ. Wielka
Sobota to dzieñ medytacji.
B³ogos³awieñstwo pokarmów
Tradycyjne œwiêcenie potraw ma
charakter modlitwy i upraszania b³ogos³awieñstwa. Jest okazj¹ do publicznego wyra¿enia naszej wdziêcznoœci za
materialne dary, które staj¹ siê dla nas
znakami dzia³ania Pana Boga w naszej
historii i daj¹ mo¿liwoœci wspólnego
korzystania z nich i dzielenia siê z innymi.

Niech chwalebne i radosne Œwiêta Paschalne umocni¹ nasz¹ wiarê
i dodadz¹ nam odwagi, abyœmy na co dzieñ potrafili ¿yæ na sposób
dnia Pañskiego. Wielu ³ask zmartwychwsta³ego Pana ¿ycz¹
Duszpasterze PMK Rosenheim
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Biesiada op³atkowa

Jak co roku, po Bo¿ym Narodzeniu, nasza Misja zorganizowa³a uroczyste spotkanie op³atkowe, które odby³o
siê 16 stycznia 2010 roku w sali parafialnej przy koœciele œw. Micha³a.
Spotkanie to zosta³o nazwane przez
nas „Biesiad¹”. Przyby³o na ni¹ wiele
osób pragn¹cych mile spêdziæ czas
wœród znajomych i przyjació³.
Na pocz¹tku p. Barbara Stryczek
serdecznie powita³a zebranych i w zarysie przedstawi³a program „Biesiady”.
W piêknie ustrojonej sali zaczêliœmy spotkanie od œpiewu kolêd, które
zawsze s¹ przypomnieniem cudownych
wydarzeñ z narodzin Jezusa oraz wyrazem têsknoty za krajem pochodzenia.

Znacz¹cym akcentem „Biesiady”
by³y chwile dzielenia siê op³atkiem
¿yczenia sobie nawzajem wszystkiego,
co najlepsze.
Nie zabrak³o te¿ smacznych potraw
– prawie takich samych, jakie by³y na
wigilijnych sto³ach – których spo¿ywanie przerywano wspólnym kolêdowaniem i s³uchaniem opowiadañ zwi¹zanych z Bo¿ym Narodzeniem.
Wykonawcy o du¿ym przedziale
wiekowym zostali nagrodzeni gromki-

mi brawami. Dzieci, które zawsze
bior¹ aktywny udzia³ w przedstawieniach, tak piêknie odegra³y swoje role,
¿e niektórych wzruszy³y do ³ez.
„Biesiada” przygotowana przez zespó³ osób pod przewodnictwem p. Barbary Stryczek nie tylko nas rozwesela³a, ale tak¿e wzrusza³a i wprowadza³a
w zadumê nad przesz³oœci¹ i powrotem pamiêci¹ do naszych dzieciêcych
lat.
Eryka Wyciszkiewicz
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Kinderfasching
W poniedzia³ek, 15 lutego, w Centrum Misji przy Heilig-Geist-Strasse
46, odby³a siê zabawa karnawa³owa dla
dzieci. Na przyby³e na ni¹ dzieci czeka³a du¿a dawka zabaw i niespodzianek. Zorganizowane konkursy dostarczay³y sporo emocji i radoœci. Rywalizacja o czekaj¹ce na zwyciêzców nagrody odbywa³a siê ze sportowym
wrêcz zaanga¿owaniem.
Wszystkim rodzicom, którzy przyprowadzili swoje pociechy i przyczynili siê do prze¿ywanej przez nie w tym
dniu radoœci sk³adamy serdeczne Bóg
zap³aæ.
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Nowa rada parafialna
Pierwsza marcowa niedziela up³ynê³a pod znakiem wyborów do rady
parafialnej. Po czteroletniej kadencji
dotychczasowej rady, zgodnie z ustawami diecezji München-Freising, nale¿a³o przeprowadziæ nowy wybór.
Najpierw trzeba by³o zaj¹æ siê znalezieniem kandydatów. Z tym zwykle nie
jest ³atwo. Zapewne jest wiele tego
przyczyn, zarówno subiektywnych, jak
i obiektywnych. Przede wszystkim
trzeba wzi¹æ pod uwagê, ¿e nasza polska parafia jest terytorialnie bardzo
rozleg³a. Ci¹gnie siê od Monachium a¿
po Salzburg. Oprócz g³ównej siedziby
w Rosenheim istniej¹ tak zwane oœrodki filialne: Geretsried, Waldkraiburg,
Traunstein, Traunreut i Freilassing k.
Salzburga. Z pos³ugi duszpasterskiej w
jêzyku polskim korzystaj¹ tamtejsi
wierni regularnie raz lub dwa razy w
miesi¹cu. Tym wiêksza wdziêcznoœæ i
podziêkowanie nie tylko za zainteresowanie siê polskojêzyczn¹ parafi¹, ale
i za aktywne w³¹czanie siê w jej duszpasterskie ¿ycie. Osobiœcie cieszê siê z
tego i wyra¿am swoj¹ wdziêcznoœæ, ¿e
nowa rada odzwierciedla ca³¹ nasz¹
Misjê. A jest ona du¿a i rozleg³a. Wed³ug najnowszych danych pochodz¹cych z kurii w Monachium nasza parafia w ca³oœci liczy prawie 6800 wiernych. Stanowi to wzrost w ci¹gu ostatnich czterech lat o ponad 500 wiernych.
Zatem potencja³ ludzki jest olbrzymi,
chocia¿ nie zawsze idzie on w parze z
aktywnoœci¹ i zaanga¿owaniem. Tym
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bardziej moje serdeczne podziêkowanie kierujê do tych, którzy na swoich
barkach dŸwigali odpowiedzialnoœæ za
nasz¹ Misjê i z którymi dane mi by³o z
ogromn¹ przyjemnoœci¹ wspó³pracowaæ. Zawsze odpowiedzialni, chêtni
pomoc¹ i rad¹ swoim duszpasterzom,
choæ czasami zmêczeni osobistymi
obowi¹zkami, potrafili jednak znaleŸæ
trochê czasu, aby us³u¿yæ jeszcze ca³ej
naszej wspólnocie. Serdeczne Bóg zap³aæ!
Natomiast nowym radcom sk³adam
serdeczne gratulacje za zaufanie, jakie
posiadacie wœród nas, za gotowoœæ
wziêcia na siebie odpowiedzialnoœci za
dalsze losy naszej parafii, szczególnie
ju¿ teraz w tym roku, w którym obchodzimy jubileusz 65-lecia jej istnienia. ¯yczê wielu ³ask Bo¿ych i udanej
wspó³pracy dla dobra naszej Misji.
ks. Ignacy Zaj¹c
Cz³onkowie rady parafialnej:
ARTEMIAK Josef - Rosenheim, KAMPA Margof - Geretsried, KAMPA Alfred Geretsried, KUSCH Johann - Waldkraiburg, KRZYWDA Piotr - Siegsdorf, PEŒLA Czes³aw - Rosenheim, RUTKOWSKI
Thadeus - Waldkraiburg, SOBOTA Benedykt - Oberteisendorf, STANIK Peter Waldkraiburg, STRADOMSKI Eugenia Rosenheim, STRYCZEK Barbara - Rosenheim, SZABO Irena - Amerang, WACHOWITZ Maria - Rosenheim, WASCHEK
Jacek - Freilassing.
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Rekolekcje
wielkopostne
W dniach od 14 do 21 marca br.
odbywa³y siê w naszej parafii rekolekcje wielkopostne. W tym roku kaznodziej¹ rekolekcyjnym by³ kolega kursowy ks. Proboszcza, ks. Edward Lisowski – proboszcz parafii Kobyla po³o¿onej niedaleko Raciborza.
Nauki rekolekcyjne g³oszone w
Centrum Misji gromadzi³y zawsze
pewn¹ iloœæ parafian, stwarzaj¹c 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 powo³ania, które tak bardzo
s¹ nam wszystkim potrzebne, szczególnie dziœ, kiedy wydaje siê, ¿e wspó³czesny œwiat chce pozbawiæ cz³owieka
wszystkiego, co kojarzy³oby siê z
nauk¹ Jezusa Chrystusa. Wszyscy mogliœmy prze¿yæ duchowe umocnienie
w wierze. By³ to wyj¹tkowy czas w
¿yciu naszej parafii i myœlê, ¿e udany.
Za wszelkie dobro, które sp³ynê³o
na nas w tych dniach jeszcze raz dziêkujê naszemu rekolekcjoniœcie – ks.
Edwardowi oraz tym wszystkim, którzy wziêli w nich udzia³.

ks. Ignacy Zaj¹c
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Misja w obiektywie
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Dlaczego powinniœmy siê
modliæ za kap³anów?
„Rozwa¿cie potêgê kap³ana!
Jego mowa kawa³ek chleba przeistacza w Boga!
To wiêcej ni¿ stworzyæ œwiat...”
(œw. Jan Vianney).
Dlatego, ¿e wzywa nas do tej modlitwy sam Chrystus „Proœcie wiêc Pana
¿niwa, aby pos³a³ robotników na ¿niwo
swoje!” (Mt 9,38). Jest to wyraŸne i
stanowcze wezwanie, wobec którego
nikt wierz¹cy w Chrystusa nie mo¿e
przejœæ obojêtnie. Bóg daje nam obietnicê nowych powo³añ, ale równoczeœnie pragnie, byœmy o nie prosili. Modlitwa staje siê wiêc koniecznym warunkiem dla wzrostu powo³añ.
Równie¿ dlatego, ¿e Papie¿ Benedykt XVI og³osi³ rok 2009 - Rokiem
Kap³añskim. Kto ma siê modliæ? Ojciec Œwiêty zaprasza do tej wielkiej
modlitwy ca³y Koœció³, mówi¹c, ¿e modlitwa ta ma byæ nieprzerwanym wo³aniem wszystkich wierz¹cych w osobistych spotkaniach z Bogiem, jak i w
rodzinach i parafiach. Nie wystarczy
wiêc nasza indywidualna modlitwa, lecz
bardzo potrzebne jest zjednoczone
wo³anie Koœcio³a o œwiêtych kap³anów,
o nowych kap³anów i osoby ¿ycia konsekrowanego. Jeœli ca³y Koœció³ nieprzerwanie bêdzie wo³aæ o powo³ania,
z pewnoœci¹ Pan ¿niwa wys³ucha wo³ania swojego Koœcio³a.
Na pewno te¿ dlatego, ¿e jak powie patron kap³anów œw. Jan Vianney;
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„Kap³an jest cz³owiekiem, który zastêpuje Boga, cz³owiekiem, któremu Bóg
nada³ wszelk¹ sw¹ w³adzê... Kap³an to
coœ wielkiego! Gdyby samego siebie
poj¹³ skona³by... Bóg jest mu pos³uszny: mówi dwa s³owa, a Pan nasz zstêpuje z nieba na jego wezwanie i zamyka siebie w maleñkiej hostii”. Jak widzimy w³adza kap³ana jest ogromna.
Kap³an jest nam koniecznie potrzebny
do osi¹gniêcia ¿ycia wiecznego. Uzmys³awia nam to znowu œw. Jan Vianney:
„Bez sakramentu œwiêceñ kap³añskich
nie mielibyœmy Pana naszego. Kto
umieœci³ Go tam, w tabernakulum?
Kap³an! Kto przyj¹³ nasz¹ duszê, gdy
przyszliœmy na œwiat? Kap³an. Kto j¹
przygotuje do stawienia siê przed Bogiem, obmywaj¹c j¹ po raz ostatni we
Krwi Jezusa Chrystusa? Kap³an, wci¹¿
kap³an! A jeœli ta dusza zamiera, kto j¹
wskrzesza, przywraca jej spokój, obdarza pokojem? Znowu kap³an”. Daj
Bo¿e, by te mocne s³owa œwiêtego Proboszcza z Ars pobudzi³y nasze serca do
modlitwy za naszych znajomych i nieznajomych kap³anów.
Jak siê modliæ? Nie chodzi tu wcale o skomplikowane i d³ugie nabo¿eñstwa, ale o prost¹ codzienn¹ modlitwê.
Dla przyk³adu mo¿emy odmawiaæ modlitwê „Pod Twoj¹ Obronê”, czy dziesi¹tek ró¿añca œwiêtego lub ulubion¹
litaniê. Najistotniejsze jest to, byœmy
siê po prostu modlili z g³êbok¹ wiar¹ i
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wielk¹ wytrwa³oœci¹. Kap³an, to cz³owiek z bardzo ludzkimi przyzwyczajeniami, s³aboœciami i wadami. Dlatego ka¿dy ksi¹dz potrzebuje wiernych,
ich ¿yczliwoœci, serca, a najbardziej
modlitwy. Œw. Jan Maria Vianney
mówi³, ¿e „dobry pasterz, pasterz wed³ug Bo¿ego serca, jest najwiêkszym
skarbem, jaki dobry Bóg mo¿e daæ parafii i jednym z najcenniejszych darów
mi³osierdzia Bo¿ego”. Jednak o takiego kap³ana trzeba siê modliæ, bo ksi¹dz
nie staje siê œwiêtym, gdy przywdzieje
sutannê. Dlatego ka¿dy kap³an potrzebuje wsparcia wspólnoty. Papie¿ Jan
Pawe³ II w pokorze serca prosi³ nas,
abyœmy wstawiali siê za nim u Pana.
Wielokrotnie powtarza³ te¿, ¿e by³ „silny si³¹ naszej modlitwy”. Dzisiaj natomiast pokutuje przekonanie, ¿e to
ksiê¿a maj¹ modliæ siê za nas, a my za
nich ju¿ nie. Nic bardziej mylnego. W
dobie kryzysu wiary i ataku na Koœció³
tym bardziej powinniœmy otoczyæ
trosk¹ swoich duszpasterzy. Okazuje
siê, ¿e wiele osób nie widzi zale¿noœci
miêdzy modlitw¹, a kondycja duchow¹
ksiê¿y. Trzeba sobie uœwiadomiæ, ¿e
bêdziemy mieli takich kap³anów, jakich
List do moich Parafian - Wielkanoc 2010

sobie wymodlimy. ObudŸmy siê z letargu, w którym krytykujemy, a nie robimy nic, by zmieniæ rzeczywistoœæ
Koœcio³a i kap³añstwa. Dlaczego zatem
nie modliæ siê w intencji ksiê¿y? Ka¿dy ksi¹dz ma wady, mo¿e prze¿ywaæ
dramaty, rozterki - dlatego potrzebuje
silnego zaplecza modlitewnego. Bêd¹c
blisko Koœcio³a czêsto widzimy zmagania kap³anów, ich walkê o wiernoœæ,
jak i piêkne dzie³a, których Bóg dokonuje przez ich rêce, a tak¿e w nich samych. Wspaniale jest braæ w tym udzia³
przez swoje ma³e „Zdrowaœ Maryjo”
lub inn¹ modlitwê w ich intencji.
Po co modliæ siê za kap³anów? Aby
wiedzieli, ¿e w swoich zmaganiach,
zwyciêstwach i pora¿kach nie s¹ sami.
Modlitwa ta ma mobilizowaæ, pobudzaæ. Papie¿ Polak mówi³, ¿e dzisiejszy œwiat wo³a o œwiêtych kap³anów.
Polecajmy wiêc kap³anów Matce Bo¿ej, która jest równie¿ Matk¹ kap³anów.
To Jej powierzajmy naszych kap³anów,
dobrych, czy z³ych, wiernych, czy niewiernych - to bez znaczenia, bo s¹ oni
kap³anami, a wiêc dzieæmi Maryi, Jej
ukochanymi synami.
Kto nadal nie widzi koniecznoœci,
a nawet obowi¹zku modlitwy za kap³anów powinien dobrze zastanowiæ siê
nad swoj¹ wiar¹.
Módlmy siê zawsze za kap³anów
wypraszaj¹c im prawdziw¹ œwiêtoœæ.
Niech nam w tym pomog¹ s³owa œw.
Jana Vianneya: „Kap³an nie jest kap³anem dla siebie. Nie sobie daje rozgrzeszenie, nie sobie udziela sakramentów.
On nie jest dla siebie, on jest dla was”.
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Modlitwa ró¿añcowa
Modl¹ siê na nim nasi dziadkowie,
rodzice, rzesze pielgrzymów, kap³ani i
mnisi z klasztoru. Zrobiony jest najczêœciej z drewna, czasem ze szlachetnych kamieni lub chleba wiêziennego.
Odmawia go Ojciec Œwiêty i my zwykli wierz¹cy. Ta ulubiona modlitwa
wielu œwiêtych, dziœ jest te¿ popularna
i odmawiana nie tylko w koœciele i nie
tylko w paŸdzierniku. Jest modlitw¹
bardzo praktyczn¹, mo¿na odmawiaæ
go w grupie, albo samemu, na spacerze, czy w czasie podró¿y. Nie trzeba
mieæ wykszta³cenia i dyplomów by po
niego siêgaæ. Jego charakterystyczn¹
cech¹ jest rytmicznoœæ - miarowe powtarzanie modlitwy „Zdrowaœ Maryjo”.
Mo¿e byæ modlitw¹ nudn¹, gdy nasz
umys³ i serce dosiêga roztargnienie, ale
mo¿e byæ te¿ modlitw¹ ulubion¹, jedyn¹ i fascynuj¹c¹, gdy wyobraŸnia i
nasze serce zatapia siê w tajemnicach
¿ycia, mêki, zmartwychwstania i wniebowst¹pienia Jezusa. Domyœlamy siê,
¿e chodzi o ró¿aniec. Wielu z nas uwa¿a, ¿e ró¿aniec to modlitwa do Maryi,
ale chyba s³uszniejsze bêdzie stwierdzenie, ¿e jest to modlitwa z Maryj¹. W
centrum modlitwy ró¿añcowej wcale
nie stoi Maryja, lecz Jej Syn i Jego mi³oœæ, któr¹ „do koñca nas umi³owa³”.
Ró¿aniec jest proœb¹ Matki Bo¿ej
do Bernadety, Hiacynty, Franciszka,
£ucji i do wielu innych dzieci. Jest
proœb¹ do nas wszystkich. Matka Bo¿a
prosi: „Mówcie ró¿aniec”, czyli mów12

cie do Mnie o was. Mamy wiêc mówiæ
o naszych sercach i o sercach drogich
nam osób, którym trudno kochaæ Boga,
innych i siebie. Mówiæ ró¿aniec, czyli
s³uchaæ i mówiæ. Ró¿aniec opowiada
o sercu Maryi i tajemnicach, które podarowa³ sercu Maryi Bóg. Opowiada
te¿ o sercu Jej Syna, o sercu Boga, o
tym, jak serce Maryi uczy³o siê ¿yæ tak,
jak ¿yje serce Boga.
Z ró¿añca dowiadujemy siê równie¿
o tym, jak Maryja uczy³a siê cieszyæ
radoœci¹ Boga, ¿yæ Jego mi³oœci¹, cierpieæ razem z Nim, by byæ z Nim na
zawsze. Teraz ³atwo zrozumieæ, dlaczego Maryja ci¹gle nas zachêca do odmawiania ró¿añca. Jeœli Matka Bo¿a
przy ka¿dej okazji prosi nas o ró¿aniec,
to prosi nas o poznanie tajemnic wiary
i o ¿ycie nimi. Prosi tak¿e dlatego, ¿e
Ona jest w ró¿añcu i chce nam pomagaæ wnikaæ w owe tajemnice.
Jak rozwa¿aæ tajemnice? Modl¹c siê
na ró¿añcu warto wyobra¿aæ sobie: kto
uczestniczy³ w wydarzeniach danej tajemnicy, gdzie to siê dzia³o i jak to
miejsce mog³o wygl¹daæ. Mo¿na siê zastanowiæ: czy ja tak samo postêpujê,
co czyniê w podobnych sytuacjach.
Mo¿na przyrównywaæ swoje postêpowanie do Jezusa i Maryi. Rozwa¿aniom
mo¿e towarzyszyæ nasza skrucha lub
uczucie wdziêcznoœci i za tymi uczuciami nale¿y iœæ. Jeœli trzeba, przepraszajmy, ¿a³ujmy, proœmy i wyra¿ajmy
nasz¹ mi³oœæ.
O wartoœci modlitwy ró¿añcowej
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mówi¹ fakty. Pewnego razu zapytano
papie¿a Piusa IX, jaki jest najwspanialszy skarb Watykanu. Papie¿ wyci¹gn¹³
ró¿aniec i unosz¹c go do góry oœwiadczy³: „Oto najwspanialszy skarb Watykanu”. Natomiast biskup, który mia³
zadecydowaæ, czy wyœwiêciæ na kap³ana przysz³ego proboszcza z Ars, gdy¿
Jan Vianney mia³ rzekomo trudnoœci z
nauk¹ - postawi³ decyduj¹ce pytanie:
„Czy umiesz odmawiaæ ró¿aniec?”.
„Kocham t¹ modlitwê!” - odpowiedzia³. S³ysz¹c tak¹ odpowiedŸ biskup
oznajmi³: „Wyœwiêæmy go. Bêdzie dobrym ksiêdzem”. I nie pomyli³ siê, bo
wyœwiêcony, to póŸniejszy œwiêty.
Jakie znaczenie ma modlitwa ró¿añcowa? Przede wszystkim codziennie
odmawiajmy ró¿aniec. Nie dlatego, ¿e
on a¿ tak bardzo nam siê podoba (to
te¿), ale dlatego, ¿e Maryja tego chce i
o to prosi. B¹dŸmy Jej pos³uszni. Ona
prosi nie dla siebie. Ona wie, ¿e odmawiaj¹c ró¿aniec sami najwiêcej na
tym korzystamy. Ró¿aniec jest tym koniecznym czasem, zatrzymaniem, kiedy mo¿emy byæ naprawdê dla Jezusa i
Maryi. Ustawia nasze rozbiegane myœli i pragnienia w jednym kierunku.
Ró¿aniec otwiera nasze serce na dary
Ducha: inaczej prze¿ywa siê Eucharystiê, spotkanie z drugim cz³owiekiem,
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gdy siê wczeœniej poœwiêci czas na ró¿aniec. £atwiej siê te¿ choruje, doœwiadcza zranieñ i odrzuceñ, kocha innych, gdy to wszystko oplecione jest
ró¿añcem.
Dlaczego ró¿aniec? Poniewa¿ ró¿añcem mo¿na osi¹gaæ to, co niemo¿liwe, wyjœæ z narkomanii, pokonaæ lêki
i depresje, iœæ dalej mimo zadawanych
przez ¿ycie ran. Bo w ró¿añcu prze¿ywamy najwa¿niejsze tajemnice z ¿ycia
Pana Jezusa i Matki Bo¿ej, jak i œwiêta
ca³ego roku koœcielnego. W ten sposób ró¿aniec jest przewodnikiem po
Biblii i liturgii. Dlatego te¿, ¿e zachêca³ nas do tej modlitwy nasz umi³owany Ojciec œwiêty Jan Pawe³ II, daj¹c
nam przyk³ad modl¹c siê codziennie na
ró¿añcu. Wreszcie dlatego, ¿e ró¿aniec
uczy nas mi³oœci i m¹droœci samego
Boga. Ró¿aniec - to nie tylko zwyk³a
modlitwa - to sposób na ¿ycie! Odmawiaj¹c ró¿aniec oddajemy nasze radoœci i smutki, ca³e ¿ycie Maryi. Gdy
zwracamy siê do Niej z ufnoœci¹, mo¿emy byæ pewni, ¿e Ona wstawia siê
za nami u swego Syna.
O sile i mocy ró¿añca mo¿na pisaæ
wiele. Jednak to ka¿dy z nas osobiœcie
musi siê o tym przekonaæ. Spróbujmy
mo¿e ju¿ dziœ porozmawiaæ z Maryj¹
przesuwaj¹c cichutko w palcach ró¿nokolorowe paciorki œwiêtego ró¿añca, a zobaczymy, ile mocy i si³y mieœci siê w tej skromnej modlitwie. Dlatego jak najczêœciej odmawiajmy ró¿aniec i obserwujmy, bo wiele dobrego bêdzie siê dzia³o w naszym ¿yciu.
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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 czynne we wtorek i pi¹tek 16.00-17.30
Za³atwiamy: zg³oszenia dziecka do chrztu, œluby, pogrzeby,
odwiedziny chorych, itp.
KATECHEZA odbywa siê w ci¹gu roku szkolnego we œrody i 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 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.
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 – St. Rupert, Martin-Oberndorfer-Str. 2,
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
Redakcja: Eryka Wyciszkiewicz, Joran Slapka, Józef Rachlewicz,
ks. Ryszard Szymeczko, ks. Ignacy Zaj¹c.
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