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Drodzy Parafianie
Rozpocz¹³ siê kolejny Adwent. Wa¿ny czas w ¿yciu Koœcio³a. Czas, w którym oczekujemy spotkania z Panem.
Czas, w którym przygotowujemy siê na
to radosne spotkanie. Ju¿ nied³ugo znowu zasi¹dziemy do wigilijnego sto³u. WeŸmiemy do rêki op³atek, by nim prze³amaæ siê z najbli¿szymi. Znowu bêdziemy siê cieszyæ i prze¿ywaæ Bo¿e Narodzenie. Znowu bêdziemy myœleæ i mówiæ o wspania³ym cudzie Œwiêtej Nocy,
o Betlejem, miejscu narodzenia Jezusa.
Miejsce urodzenia Jezusa upamiêtnia dziœ czternastoramienna gwiazda,
znajduj¹ca siê pod bazylik¹ Narodzenia
w Betlejem. £aciñski napis umieszczony na niej g³osi: „Hic de Virgine Maria
Jesus Christus natus est” – „Tu z Maryi
Dziewicy narodzi³ siê Jezus Chrystus”.
Grota betlejemska otaczana by³a od
pocz¹tku wielk¹ czci¹ chrzeœcijan, ale
w historii mia³y miejsce sytuacje, ¿e by³a
zniewa¿ana przez wrogów chrzeœcijañstwa. Cesarz Hadrian, w 135 r. po Chrystusie, nakaza³ na miejscu groty zbudowaæ pogañsk¹ œwi¹tyniê dla bo¿ka Adonisa – bo¿ka wegetacji i umieœci³ w niej
jego pos¹g. Kiedy œw. Helena matka
cesarza Konstantyna przyby³a do Ziemi
Œwiêtej i znalaz³a siê w Betlejem, kaza-

³a natychmiast zburzyæ pogañsk¹ œwi¹tyniê. Na jej polecenie nad grot¹ narodzenia Chrystusa wybudowano w 326 r.
wspania³¹ bazylikê.
Miejsce narodzin Zbawiciela œwiata
jest dla nas chrzeœcijan bardzo wa¿ne,
ale nie mo¿emy zapominaæ, ¿e takim
Betlejem powinno byæ ka¿de ludzkie serce. Nasze serce winno staæ siê takim
Betlejem wype³nionym Bogiem, miejscem w którym ¿yje i jest obecny Bóg.
Niestety, nasze serca czêsto nara¿one
s¹ na niebezpieczeñstwo pojawienia siê
przeró¿nych bo¿ków wspó³czesnego
œwiata. Brakuje wtedy miejsca dla Chrystusa. Trzeba wtedy uczyniæ to, co zrobi³a œw. Helena – oczyœciæ grotê z pogañskich bo¿ków. Szczere nawrócenie
i spowiedŸ s¹ tym oczyszczeniem i œrodkami przywracaj¹cymi w nas ¿ycie Bo¿e.
Przez nie Bóg rodzi siê w nas na nowo.
Wszystkim naszym Drogim Parafianom ¿yczymy na œwiêta Narodzenia
Pañskiego wielu ³ask Bo¿ych. Niech
bêd¹ one dla nas Ÿród³em radoœci i pokoju oraz zachêt¹ do pomna¿ania dobra w naszym codziennym ¿yciu.
Radosnych œwi¹t Bo¿ego Narodzenia i szczêœliwego Nowego Roku 2012.
ks. Zaj¹c Ignacy, proboszcz

Wszystkim Parafianom ¿yczymy dobrego prze¿ycia Adwentu i
piêknego spotkania ze Zbawicielem w tajemnicy œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. Prze¿ywajmy je w zdrowiu, radoœci i rodzinnej atmosferze. Kolejny zaœ Nowy Rok niech bêdzie czasem pokoju i Bo¿ego
b³ogos³awieñstwa. Tego ¿ycz¹ Duszpasterze PMK Rosenheim
ks. prob. Ignacy Zaj¹c i ks. wik. Ryszard Szymeczko
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Na prze³omie wrzeœnia i paŸdziernika kalendarz liturgiczny przypomina nam o
Anio³ach. O tym, ¿e istniej¹ naprawdê, zapewnia nas sam Bóg na kartach Pisma
œw. Anio³owie przebywaj¹ w wiecznoœci i w czasie. Anio³owie to duchy stworzone
przez Boga – samodzielne, rozumne i wolne. Ka¿dy z nich jest jedyny i niepowtarzalny. To pos³añcy nadziei, to duchy œwiat³oœci. W nich odbija siê œwiêtoœæ, mi³oœæ,
m¹droœæ i piêkno Boga. Anio³owie stoj¹ blisko Boga, wpatruj¹ siê w Jego oblicze i
trwaj¹ w kontemplacji - realizuj¹ wszystkie Bo¿e zamys³y.

Warto obraæ œw. Micha³a
Archanio³a za Patrona
Ktoœ kiedyœ policzy³, ¿e anio³owie s¹
wymieniani w Piœmie œw. Starego i Nowego Testamentu 314 razy. Jest wiele
wydarzeñ, w których wystêpuj¹ anio³owie. Powinniœmy pamiêtaæ, ¿e od pierwszej chwili naszego ¿ycia otrzymaliœmy
od Boga przewodnika, Anio³a Stró¿a za
opiekuna. Udziela on nam natchnieñ,
podpowiedzi, dobrych rad, które maj¹ na
celu nasz duchowy wzrost, albo powrót
do stanu ³aski. Ciesz¹ siê, gdy siê nawracamy.
Pismo œw. wymienia po imieniu tylko
trzech archanio³ów - Micha³, Gabriel,
Rafa³. Wed³ug doktorów Koœcio³a, spoœród wszystkich anio³ów najwiêkszym
jest œw. Micha³ Archanio³. Zarówno w tradycji ¿ydowskiej jak i chrzeœcijañskiej
jest pierwszym i najwa¿niejszym spoœród anio³ów. To jego wybra³ Pan, aby
pokona³ pysznego Lucyfera i zbuntowanych anio³ów, i wypêdzi³ ich z raju. Dowodzi on Anio³ami Bo¿ymi i Zastêpami
Œwiêtych Pañskich oraz ochrania nas
przed z³owrogim wp³ywem z³ych duchów. Koœció³ czci œw. Micha³a Archanio³a w dniu 29 wrzeœnia.
Imiê Micha³ znaczy: „Któ¿ jak Bóg!”
A to z kolei oznacza: Kogo nale¿y siê
tak obawiaæ, jak Boga? Kto nagradza
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tak, jak Bóg? Kto darzy wiêkszym szczêœciem, jak Bóg? Komu winniœmy pos³uszeñstwo, jak Bogu?
Kult œw. Micha³a Archanio³a istnia³
ju¿ w staro¿ytnoœci chrzeœcijañskiej. Z
czasem Jego imiê wesz³o do liturgii.
Papie¿ Leon XIII ustanowi³ osobn¹ modlitwê, któr¹ kap³ani odmawiali po Mszy
œwiêtej z ludem do œw. Micha³a o opiekê
nad Koœcio³em. Œw. Micha³ Archanio³
czczony jest jako Patron Koœcio³a œw.,
zwyciêski obroñca w walce z szatanem, >
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> z jego pokusami i mocami piekielnymi.
Koœció³ Wschodni czci go tak¿e jako
patrona chorych.
Œw. Micha³ odegra³ wyj¹tkow¹ rolê
w historii zbawienia. O wielkiej czci, jakiej doznaje œw. Micha³ np. w naszym
kraju, œwiadczy du¿a liczba koœcio³ów
pod jego wezwaniem. Jest ich prawie
350. O popularnoœci œw. Micha³a œwiadczy fakt, ¿e a¿ 222 miejscowoœci w naszym kraju zawdziêczaj¹ swoj¹ nazwê
imieniu œw. Micha³a. Obraz œw. Micha³a
znajduje siê w herbach 11 miast.
Archanio³a Micha³a przedstawia siê
ubranego w zbrojê, z mieczem w rêku,
zabijaj¹cego smoka; albo z wag¹, na
której odmierza on ciê¿ar dobrych i z³ych
uczynków zmar³ego. Istnieje ruch „Czcicieli œw. Micha³a Archanio³a” i „Rycerstwo œw. Micha³a Archanio³a”.
Œw. Micha³ Archanio³ ostrzega nas
przed igraniem ze z³em. Bo z³y anio³,
Diabe³, sam potêpiony na ca³¹ wiecznoœæ, chce pogr¹¿yæ cz³owieka w takim
bezkresnym nieszczêœciu. Œw. Micha³
Archanio³ apeluje o wra¿liwoœæ sumienia, wzywa do walki o Królestwo Bo¿e
w sobie i w innych, w Koœciele i œwiecie.
We wspó³czesnym œwiecie, ogarniêtym kryzysem religijnym, warto obraæ
sobie za patrona œw. Micha³a Archanio³a, który wyznaje wiarê w nieskoñczon¹
moc Boga. Z nim bêdzie nam ³atwiej ¿yæ.
Proœmy go o m¹droœæ serca.

„Nie ¿yje siê,
nie kocha siê,
nie umiera siê
- na próbê”
(Jan Pawe³ II)
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Oczekiwanie
Ka¿dy z nas na coœ czeka. Czasem
s¹ to rzeczy zupe³nie b³ahe, czasami
mog¹ byæ wielkie i bardzo dla nas wa¿ne. Mo¿na powiedzieæ, ¿e ca³e nasze
¿ycie jest oczekiwaniem. Na co, na
kogo? Postanowi³am zapytaæ o to kilka
osób.
„Oczekujê szczêœcia w ¿yciu, czekam na nowy dzieñ. Oczekiwanie jest
dla mnie czasem, którego nie mogê
zmarnowaæ” (£ukasz).
„Na co oczekujê? - Na to, co przyniesie ¿ycie. Czym jest dla mnie to oczekiwanie? - Radoœci¹ po prostu... ¿yciem”
(Asia).
„Generalnie, to oczekujê na realizacjê jakichœ marzeñ, przez co z up³ywem
czasu obiekt oczekiwania siê zmienia.
Ale chyba zawsze takim motywem przewodnim jest szczêœliwe, spokojne ¿ycie,
zgodna rodzina, ta bie¿¹ca, jak i ta przysz³a. A oczekiwanie chyba jest trochê
powi¹zane z nadziej¹, póki jeszcze siê
na coœ czeka, to ma siê jeszcze nadziejê, ¿e uda siê to osi¹gn¹æ” (Tomek).
„Czekam na ka¿d¹ kolejn¹ chwilê
¿ycia, na ka¿dy nowy dzieñ, który jest
dla mnie darem i cudem, na to, co przyniesie mi los. Najwa¿niejsza rzecz, na
któr¹ czekam to chyba za³o¿enie w³asnej rodziny. A czym jest dla mnie czekanie? Myœlê, ¿e prac¹ nad sob¹ i swoim charakterem, bo nie lubiê czekaæ i
raczej jestem niecierpliwa. Czekanie
uczy pokory i ufnoœci, ¿e to, co przynosi
nam ¿ycie, jest jakoœ dla nas zaplanowane i ma sens” (Monika).
„Przede wszystkim oczekujê na zbawienie. A tu na ziemi w swoim ¿yciu
oczekujê na mi³oœæ oraz na realizacjê >
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> moich planów i marzeñ. To oczekiwanie
jest dla mnie ci¹g³¹ walk¹, czasami
prost¹, a czasami bardzo ciê¿k¹ i
smutn¹...” (£ukasz).
„Oczekujê po prostu na mi³oœæ, tê
osobist¹, jak i tê miêdzy ludŸmi, wzajemn¹ ¿yczliwoœæ i tolerancjê. Jest to
bardzo trudne oczekiwanie, bo zdajê
sobie sprawê, ¿e jego spe³nienie mo¿e
nigdy nie nast¹piæ...” (Barbara).
„W swoim ¿yciu oczekujê przede
wszystkim na szczêœcie, jego najbardziej
pragnê, zreszt¹, jak chyba wiêkszoœæ
ludzi. Jeœli mowa o rzeczach drobnych,
to czekam na œwiêta. Takie czekanie
nape³nia mnie wewnêtrznym spokojem”
(Rafa³).
„Czekam na przysz³y rok, bo bêdzie
to jeden z tych najwa¿niejszych.... Na
dobre i z³e dni, kiedy pojawi siê kilka
zmian w moim dot¹d ma³o samodzielnym i raczkuj¹cym doros³ym ¿yciu. Nie
bêdê ju¿ tylko córk¹, ale równie¿ ¿on¹.
Na g³owie od kilku tygodni ca³a masa
przygotowañ. Poza tym zapowiada siê,
¿e zmieniê pracê. Czekam na te zmiany
z ró¿nymi myœlami, jedne budz¹ we mnie
strach i obawê, co dalej ze mn¹ bêdzie,
inne - te pozytywne - uspokajaj¹, ¿e cokolwiek by siê nie dzia³o, dam sobie
radê, bo zawsze obok s¹ ludzie, którzy
mnie kochaj¹” (Alina).
„Odpowiadaj¹c na to pytanie...
Pierwsze, co mi siê nasuwa to myœl o
zakupie dla nas mieszkania i przeprowadzce. Potrzebujê stabilizacji ¿yciowej,
poczucia siê „pani¹” w swoim domu.
Oczekiwanie, niezale¿nie od tego, na co
siê czeka, jest zwi¹zane dla mnie z uczeniem siê cierpliwoœci, wytrwa³oœci (szukamy mieszkania ju¿ ponad rok), podobnie jak modlitwa o dobrego mê¿a (praList do moich Parafian - Bo¿e Narodzenie 2011

wie cztery lata czekania). Czekanie uczy
cz³owieka, ¿e nie od razu wszystko mo¿na mieæ. Czasami trzeba zadaæ sobie
wiele trudu, aby do czegoœ dojœæ, coœ
osi¹gn¹æ (np. studia - aby osi¹gn¹æ tytu³
naukowy, trzeba wiele lat nauki i pracy)”
(Agnieszka).
„Czekam na zbawienie... A tym czekaniem jest ¿ycie... Ka¿dy dzieñ, miesi¹c, rok...” (Magda).
Ju¿ po tych kilku wypowiedziach widaæ, ilu piêknych rzeczy mo¿emy oczekiwaæ w ¿yciu. Jak bardzo wa¿ne i g³êbokie s¹ nasze pragnienia, szczêœcia,
mi³oœci, spe³nienia, jak bardzo chcemy,
aby nasze ¿ycie mia³o sens. Czekamy
na to wszystko z niecierpliwoœci¹. Chcemy wierzyæ, ¿e uda nam siê to wszystko
osi¹gn¹æ. Ale czasem, gdy nasze oczekiwanie przeci¹ga siê w nieskoñczonoœæ, tracimy nadziejê, ogarnia nas zniechêcenie, smutek, ¿al, nie potrafimy z
radoœci¹ patrzeæ w przysz³oœæ, wszyst>
ko traci sens.
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Tak naprawdê odpowiedŸ na nasze
pragnienia jest tylko jedna - JEZUS
CHRYSTUS! To On przynosi nam mi³oœæ, wlewa radoœæ i pokój do naszych
serc, pomaga nam przezwyciê¿aæ nasze s³aboœci, trudnoœci, wyzwala nas z
lêków i obaw, prowadzi nas najlepszymi
drogami, na których odnajdujemy kochaj¹cych ludzi, odnajdujemy siebie i w³asne spe³nienie w codziennym ¿yciu. I
przede wszystkim to On, i tylko On, daje
nam zbawienie. W³aœciwie, gdy w naszym ¿yciu oczekujemy tych wszystkich
piêknych i wznios³ych rzeczy, to spodziewamy siê w³aœnie JEGO. Bo jak mawia³
œw. Augustyn: „Niespokojne jest serce
cz³owieka, dopóki nie spocznie w Bogu”.
Zaproœmy wiêc – w pe³ni œwiadomie –
Jezusa, by przyszed³ do naszych serc,
do naszych rodzin. Pozwólmy, aby wype³ni³ nasze pragnienia, nasze oczekiwanie.
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Zauwa¿yæ
czas
Adwentu!
Jeszcze dobrze nie przygasn¹ znicze, nie minie zaduma zwi¹zana ze
œwiêtem zmar³ych, a ju¿ specjaliœci od
reklamy i komercji robi¹ wszystko, abyœmy zaczêli oddychaæ atmosfer¹ œwiat
Bo¿ego Narodzenia. Ulice zape³niaj¹ siê
kolorowymi lampkami, pojawiaj¹ siê choinki, a w centrach handlowych przy melodii kolêd i og³aszanej coraz to nowej
promocji snuj¹ siê t³umy Miko³ajów. Dziœ
robi siê wiele, by wmówiæ nam, ¿e: „Bo¿e
Narodzenie” to jedynie „czas zakupów”.
Bo¿e Narodzenie, to czas radoœci z
narodzenia Syna Bo¿ego. Jak powie œw.
Pawe³ to: „pe³nia czasu”, a wiêc bezsprzecznie najwa¿niejsze wydarzenie w >
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> dziejach ludzkoœci. Jezus, ¿eby siê narodziæ, nie potrzebuje tego ca³ego zgie³ku, zamieszania i „œwiecide³ek” wokó³
siebie. On zadowoli siê zwyk³ym k¹tem,
w starym, schludnym domu, oby tylko
ludzkie serca by³y czyste i prawdziwie
kochaj¹ce.
Dobrze, ¿e przed Bo¿ym Narodzeniem mamy jeszcze cztery tygodnie Adwentu. Czasu przygotowania, czasu
oczekiwania na przyjœcie Pana. Ju¿ na
samym jego pocz¹tku s³yszymy s³owa:
„Czuwajcie...”. Czuwajcie... Oto postawa chrzeœcijanina w Adwencie.
Czuwaæ oznacza nie przegapiæ czegoœ wa¿nego, nie przespaæ, nie zmarnowaæ szansy, która siê w³aœnie pojawia. Czuwaæ to byæ stale w gotowoœci i
nie daæ siê czemuœ niepo¿¹danemu zaskoczyæ. Czuwaæ tzn. byæ zawsze gotowym na przyjœcie Pana Jezusa?
To oczekiwanie na przyjœcie nie ma
nic wspólnego z biernoœci¹. Kiedy cz³owiek dobrze wype³nia swoje obowi¹zki i
powinnoœci, to nie musi siê obawiaæ siê,
¿e ten dzieñ go zaskoczy.
Zatrzymajmy siê na chwilê, aby ws³uchaæ siê w Bo¿y g³os i z³apaæ adwentowego tchu dla duszy.
W adwentowej liturgii zapewne niejednokrotnie spojrzy na nas surowo œw.
Jan Chrzciciel i przypomni g³osem wo³aj¹cego na pustyni o potrzebie naprawy ¿ycia i przemiany: przez pokutê, zerwania z grzechem. Adwent jest po to,
by wyprostowaæ swoje œcie¿ki. Ka¿dy z
nas ma coœ do zrobienia. Trzeba zacz¹æ
od szczerej spowiedzi. Warto te¿ wiêcej
poœwiêciæ czasu na lekturê Biblii, a w
niedzielne popo³udnie, w ramach spaceru, wybraæ siê na indywidualn¹ adoracjê Najœwiêtszego Sakramentu.
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Œwiêta Bo¿ego Narodzenia maj¹ nas
otworzyæ na przychodz¹cego Boga i na
drugiego cz³owieka. To w nas ma narodziæ siê Jezus Chrystus. Wszyscy bez
wyj¹tku bardzo lubimy œwiêta Bo¿ego
Narodzenia i têsknimy za nimi przez ca³y
rok. Ich klimat jest niepowtarzalny. Rodzinne spotkanie przy wigilijnym stole
(mo¿e u niektórych jedyne takie spotkanie przy stole w ca³ym roku) i bo¿onarodzeniowe zwyczaje i obrzêdy.
Jak prze¿yjemy ten piêkny czas, ile
w nim bêdzie duchowoœci, a ile krzykliwej reklamy i pustych gestów, zale¿eæ
bêdzie od naszej mi³oœci do Jezusa. Czy
w tym roku zd¹¿ê otworzyæ drzwi swojego serca dla przychodz¹cego Pana,
aby nie powtórzy³a siê sytuacja z Betlejem, gdzie zabrak³o dla Niego miejsca?
Jezus narodzi siê, ale czy narodzi siê w
moim sercu?
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O Bo¿ym Narodzeniu
Ewangelie: Mateusza i £ukasza
pisz¹ wyraŸnie o narodzeniu Chrystusa
w Betlejem (miasteczku po³o¿onym
osiem kilometrów na po³udniowy wschód
od Jerozolimy). PóŸna Tadycja ¯ydowska zapowiada³a, ¿e Zbawiciel przyjdzie
na œwiat w Betlejem. Z tej miejscowoœci
pochodzi³ Dawid i tam zosta³ namaszczony na króla Izraela. Stamt¹d mia³
wyjœæ przysz³y Mesjasz, wywodz¹cy siê
„z domu Dawida”. Mówi o tym prorok
Micheasz: „A ty, Betlejem, ziemio Judy,
wcale nie jesteœ najmniejsze spoœród
g³ównych miast Judy, albowiem z ciebie
wyjdzie w³adca, który bêdzie pasterzem
ludu mego, Izraela” (Mi 5,1).
Ró¿ne dokumenty potwierdzaj¹, ¿e
podczas spisu ludnoœci nale¿a³o udaæ
siê do swoich rodzinnych miast, by tam
z³o¿yæ odpowiedni¹ deklaracjê. Uda³ siê
wiêc Józef do Betlejem, miasta Dawida,
poniewa¿ pochodzi³ z jego rodu. Betlejem ju¿ wtedy by³o ma³o znacz¹c¹
osad¹, co jeszcze bardziej potwierdza
proroctwo Micheaszowe.
W Ewangelii wg œw. £ukasza czytamy, gdy: „Maryja porodzi³a Jezusa, owinê³a Go pieluszkami i po³o¿y³a w ¿³obie”
(£k 2,6-7). Jezus narodzi³ siê w pomieszczeniu, w którym sta³ ¿³ób. W staro¿ytnoœci czêsto wykorzystywano jaskinie i
groty jako miejsce schronienia ludzi i
zwierz¹t. Jeszcze dzisiaj w okolicach
Betlejem mo¿na spotkaæ mieszkania w
czêœci zbudowane z ceg³y, desek czy
kamienia, a w czêœci wydr¹¿one w wapiennej skale. Tam chroni¹ siê zwierzêta i ludzie, oddzieleni jedynie zagrod¹.
W takiej grocie móg³ staæ ¿³ób, o którym
mówi Ewangelia.
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Oko³o 155 r. œw. Justyn Mêczennik,
który pochodzi³ z Palestyny i zapewne
dobrze zna³ te okolice, wymienia grotê,
znajduj¹c¹ siê tu¿ w pobli¿u miasteczka, w której narodzi³ siê Chrystus i w której magowie z³o¿yli Mu ho³d. Podobnie
pisarz chrzeœcijañski Orygenes oko³o
240 r. wspomina³, ¿e w Betlejem znajduje siê grota otaczana szacunkiem.
Miejsce to s³ynie w ca³ej okolicy z tego,
¿e urodzi³ siê tam Jezus. Po roku 313,
do Betlejem przyby³a œw. Helena, matka cesarza Konstantyna Wielkiego.
Dziêki jej staraniom wybudowano tam
koœció³, dok³adnie w miejscu nad Grot¹
Narodzenia, która znalaz³a siê pod g³ównym o³tarzem œwi¹tyni, tworz¹c podziemn¹ kryptê.
Ewangelie nie mówi¹ dok³adnie o
dniu narodzenia Jezusa. Pierwsi chrzeœcijanie, rozwa¿aj¹c tajemnicê przyjœcia
Zbawiciela na ziemiê, nie przywi¹zywali
wagi do samej daty. Tak by³o przez
pierwsze trzy wieki. Nie znano te¿ œwiêta Bo¿ego Narodzenia. Kiedy jednak >
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> wesz³o ono w drugiej po³owie IV wieku
do liturgii, rozpowszechni³o siê bardzo
szybko w ca³ym Koœciele. Choæ œw. Augustyn uwa¿a³, ¿e 25 grudnia jest rzeczywist¹ dat¹ narodzenia Chrystusa, to
wspó³czesne badania wskazuj¹, ¿e
Bo¿e Narodzenie zast¹pi³o pogañski kult
Niezwyciê¿onego S³oñca, którego narodziny obchodzono 25 grudnia. Niew¹tpliwe data ta zosta³a wybrana, gdy¿ wyznacza³a moment zimowego przesilenia
dnia i nocy, a wiêc astronomiczny punkt
roku, od którego coraz krótsze stawa³y
siê ciemnoœci nocy a zaczyna³o zwiêkszaæ siê œwiat³o dnia. Dzieñ ten symbolizowa³ zwyciêstwo œwiat³a nad ciemnoœciami. Doskonale odpowiada³ wiêc, by
wtedy czciæ te¿ narodziny Tego, który
jest prawdziw¹ œwiat³oœci¹, przychodz¹c¹ z wysoka.
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Seniorzy
w Dürnbach
i Weyarn
Sobotni dzieñ, 20 listopada ubieg³ego roku, mimo jesiennej pory roku zapowiada³ siê s³onecznie. Grupa seniorów z naszej Misji zebra³a siê o godz.
10.00 w Centrum Misji na Eucharystiê.
Po Mszy œw. wyruszyliœmy kilkoma samochodami w kierunku Bad Tölz.
Jako, ¿e by³ miesi¹c listopad, który
szczególnie napawa do zadumy nad
przemijaniem ¿ycia, zatrzymaliœmy siê
w Dürnbach, aby odwiedziæ brytyjski
cmentarz wojenny. Na tym cmentarzu
znajduj¹ siê równie¿ m.in. groby 26. polskich lotników. Nale¿eli oni do szeœciu
za³óg samolotów, które zosta³y zestrze- >
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Adwentowe ...
i strojenie
choinki

> lone b¹dŸ uleg³y katastrofie w po³udniowych Niemczech.
Z powag¹ na twarzy i w zadumie
przemierzaliœmy cmentarz i w skupieniu
odczytywaliœmy nazwiska spoczywaj¹cych tutaj ¿o³nierzy, pochodz¹cych z ró¿nych czêœci œwiata.
Przy pomniku z krzy¿em umieszczonym w centralnej czêœci cmentarza odmówiliœmy modlitwê ró¿añcow¹ i zapaliliœmy œwiece.
Nastêpnie udaliœmy siê do Bad Tölz,
by we w³oskiej restauracji zjeœæ obiad.
Jesienna pogoda zachêca³a do poobiedniego spaceru po mieœcie, piêknie po³o¿onym nad rzek¹ Isar, z 800-letni¹ histori¹.
Po spacerze wyruszyliœmy w dalsz¹
drogê do Weyarn, gdzie znajduje siê siedziba Zakonu Niemieckiego (dawniej
Zakon Krzy¿acki). Po mimo tego, ¿e z
powodu póŸnej pory nie mogliœmy go ju¿
zwiedziæ, to ks. Proboszcz w ciekawy
sposób przedstawi³ historiê zakonu, który za³o¿ony zosta³ 1190 r.
Do domu wracaliœmy jednak w dobrym nastroju dziel¹c siê wzajemnie pielgrzymkowymi prze¿yciami i ciesz¹c siê
z udanego dnia.

W sobotê, 18 grudnia 2010 r. odby³o
siê w Centrum Misji adwentowe pieczenie ciasteczek. Dzieci razem ze swoimi
mamami, a w tym roku nawet i z jednym
tatusiem, bardzo sprawnie uwija³y siê
przy sto³ach, wyczarowywuj¹c wrêcz
przeró¿ne formy powstaj¹cych z ciasteczek.
W innej czêœci sali, dzieci pod czujnym okiem p. Krystyny Thomke-Rachlewicz stroi³y choinkê wprowadzaj¹c ju¿
w œwi¹teczny nastrój. Ile przy tym by³o
radoœci, spontanicznoœci i pomys³ów
naszych „milusiñskich”, to wiemy tylko
my, tam obecni.
Adwentowe pieczenie ciasteczek i >

Eryka Wyciszkiewicz
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Jase³ka
W sobotê, 15 stycznia br., odby³y siê
„Jase³ka” po³¹czone z op³atkiem. Przedstawienie wyre¿yserowane przez p. Barbarê Stryczek odby³o siê w sali parafialnej przy koœciele œw. Micha³a w Rosenheim.
Po s³owie wstêpnym i powitaniu
przez ks. Proboszcza rozpoczê³o siê
przedstawienie. W bardzo plastycznym

> strojenie choinki na trwa³e wpisa³o siê
do kalendarza w ¿yciu naszej Misji. Mam
nadziejê, ¿e przysz³oroczny czas adwentowy dostarczy równie¿ wielu wspania³ych i cudownych wra¿eñ.
Do zobaczeni w przysz³ym roku. Koniecznie z wa³kami i foremkami do ciastek!
ks. Ignacy Zaj¹c
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ujêciu przesuwa³y siê przed oczami widzów najwa¿niejsze sceny z czasu Bo¿ego Narodzenia, pocz¹wszy od zwiastowania w Nazarecie a¿ do przybycia
trzech króli. Ogl¹daj¹cy przedstawienie
wziêli tak¿e aktywny w nim udzia³, w³¹czaj¹c siê w œpiewanie kolêd.
Po zakoñczeniu przedstawienia nast¹pi³o dzielenie siê op³atkiem. Ka¿dy
mia³ okazjê by prze³amaæ siê op³atkiem
i z³o¿yæ ¿yczenia. Wszyscy ze wszystkimi.
>
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>

Po ¿yczeniach przysz³a kolej na
spróbowanie smako³yków pochodz¹cych z polskiej kuchni. Nie mog³o oczywiœcie zabrakn¹æ barszczu z uszkami,
takiego, jaki spo¿ywamy podczas wigilijnego wieczoru, a potem równie¿ do
dyspozycji by³ staropolski bigos.
A kiedy uczestnicy „Jase³ek” wzmocnili siê, to ruszyli do wspó³zawodnictwa
w konkursie wiedzy o Janie Pawle II.
Najlepsi otrzymali nagrody, a by³y nimi
katechizmy. Trzeba podkreœliæ dobr¹
znajomoœæ tematu wszystkich uczestników konkursu.
I tak nasze biesiadowanie i kolêdowanie mog³oby trwaæ niewidomo jak d³u12

go. Ale przeszed³ czas, ¿e trzeba by³o
wracaæ do domu. W pamiêci pozostaj¹
wspomnienia i wspólne prze¿ycia dobrze spêdzonego czasu.
Serdecznie dziêkujemy organizatorom tegorocznych „Jase³ek”. A jest to
grupa wielu osób. Pocz¹wszy od p. Barbary Stryczek, która kolejny raz wziê³a
na siebie ciê¿ar organizacji „Jase³ek”,
poprzez panów, którzy budowali scenê i
dekoracjê, p. Lucynie Putko, paniom w
kuchni, a przede wszystkim naszym aktorom, du¿ym i ma³ym sk³adam serdeczne podziêkowanie.
ks. Ignacy Zaj¹c
List do moich Parafian - Bo¿e Narodzenie 2011

Fasching - zabawa na 102
19 lutego br., w sali parafialnej przy
koœciele œw. Micha³a odby³a siê zabawa
karnawa³owa, na któr¹ przyby³o wielu
parafian, przebranych w ró¿ne i piêkne
karnawa³owe kreacje.
Przy dŸwiêkach tanecznej muzyki,
kolorowo przystrojonej sali, smacznych
potraw kulinarnych i wyrobów z ciasta,
wszyscy doskonale siê bawili. Organizatorzy zadbali, aby niczego nie brako-

wa³o, a kolejna udana impreza sta³a siê
ponownie dobr¹ okazj¹ do nawi¹zania
nowych przyjaŸni i umocnienia ju¿ tych
istniej¹cych.
Organizatorom i wszystkim, którzy
s³u¿yli swoj¹ pomoc¹ w przygotowaniu
sk³adamy serdeczne podziêkowanie.
ks. Ignacy Zaj¹c
List do moich Parafian - Bo¿e Narodzenie 2011
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Rekolekcje
wielkopostne

Triduum
Paschalne

W dniach od 3 do 10 kwietnia br.,
odbywa³y siê w naszej parafii rekolekcje wielkopostne. W tym roku g³osi³ je
ks. Stanis³aw Lasak z Krakowa – Pychowic. Nauki gromadzi³y znaczn¹ czêœæ
parafian, stwarzaj¹c okazjê do duchowej odnowy i przygotowania siê na najwiêksze uroczystoœci, jakimi s¹ œwiêta
Zmartwychwstania Pañskiego.

Za kap³añsk¹ pos³ugê i wszelkie dobro, jakie sp³ynê³o poprzez pos³ugê S³owa sk³adamy serdeczne podziêkowanie,
¿ycz¹c ks. Rekolekcjoniœcie wielu ³ask
Bo¿ych w dalszej kap³añskiej pos³udze.
ks. Ignacy Zaj¹c
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Tegoroczne Triduum Paschalne
przypad³o na trzeci tydzieñ kwietnia.
Wszystkie nabo¿eñstwa wraz z adoracj¹
w Ciemnicy i Bo¿ym Grobie mia³y miejsce w kaplicy w Centrum Misji. Tegorocznym uroczystoœciom przewodniczy³ ks.
prob. Ignacy Zaj¹c, który te¿ w tym roku
podczas ca³ego Triduum Paschalnego
g³osi³ S³owo Bo¿e.
ks. Ignacy Zaj¹c
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Majówka
w Mitterndorf

Tegoroczna Majówka odby³a siê w
sobotê, 21 maja br. Tym razem goœciliœmy w salezjañskim oœrodku m³odzie¿owym po³o¿onym nieopodal jeziora
Chiemsee w Mitterndorf. Ponad 40-osobowa grupa dotar³a na miejsce w³asnyList do moich Parafian - Bo¿e Narodzenie 2011

mi œrodkami lokomocji. Przy piêknej i
s³onecznej pogodzie spêdziliœmy mi³o
czas na grilowaniu, uczestnicz¹c w zabawach sportowych, dyskusjach i wspólnym œpiewaniu.
ks. Ignacy Zaj¹c
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Beatyfikacja Jana Paw³a II
1 maja br. - dzieñ ten przeszed³ do
historii, jako dzieñ wyczekiwany przez
w³aœciwie ca³y œwiat, dzieñ beatyfikacji
polskiego papie¿a - Jana Paw³a II. G³ówne uroczystoœci odbywa³y siê w Rzymie
na Placu œw. Piotra, ale ten dzieñ równie¿ w naszej Misji by³ wyj¹tkowy i œwi¹teczny.
Nowego B³ogos³awionego uczcziliœmy podczas Mszy œw., która by³a dla
ka¿dego z nas g³êbokim prze¿yciem.
Homilia poœwiêcona Janowi Paw³owi II,
œpiewy i oprawa muzyczna, nad któr¹
czuwa³ nasz p. organista Ireneusz Borowicz, a w szczególnoœci akademia na
zakoñczenie Mszy œw., przygotowana
przez ks. prob. Ignacego Zaj¹ca, jako
nasz ho³d dla Ojca Œwiêtego, a piêknie
przestawiona przez panie: Barbarê Stryczek, Ewê Wieczorek, Erykê Wyciszkiewicz i Annê Pa³ac. Uroku ca³oœci dodawa³a piêkna dekoracja w koœciele i na
zewn¹trz wykonana przez p. Krystynê
Thomke-Rachlewicz.
Wszyscy cieszymy siê z tego wa¿nego wydarzenia w ¿yciu ca³ego Koœcio³a i œwiata. Osoba Jana Paw³a II zawsze
wzbudza³a podziw i szacunek u wszystkich ludzi, nawet tych niewierz¹cych.
Taki by³ Jan Pawe³ II Wielki, pasterz ca³ego œwiata. Cieszymy siê tak¿e i z tego,
¿e jako polska parafia mogliœmy w tym
dniu ³¹czyæ siê duchowo z braæmi i siostrami w wierze, którzy w bezpoœredni
sposób brali udzia³ w uroczystoœciach
beatyfikacyjnych na Placu œw. Piotra, i
wspólnie prze¿ywaæ te podnios³e dla
ka¿dego z nas chwile.
ks. Ignacy Zaj¹c
16
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Bo¿e Cia³o

Pielgrzymka
do Altötting
W sobotê, 16 lipca br., grupa parafian uda³a siê z pielgrzymk¹ do Altötting,
miasta, które jest najstarszym i najbardziej znanym miejscem pielgrzymkowym
po³udniowych Niemiec.
W 1980 r. do Altötting pielgrzymowa³
Ojciec œw. Jan Pawe³ II, a polscy wierni
z terenu Bawarii œpiewali mu „Czarn¹

Tegoroczna uroczystoœæ Bo¿ego
Cia³o odby³a siê w czwartek, 23 czerwca. Uroczysta Msza œw. ze wzglêdu na
niepewn¹ pogodê, sprawowana by³a w
koœciele œw. Miko³aja o godz. 9.00. Przewodniczy³ jej dziekan Dekanatu Rosenheim Reichel Daniel z Pang wraz z miejscowym duchowieñstwem. We Mszy œw.
wziêli udzia³ nasi parafianie wraz z pocztem sztandarowym. Niestety ze wzglêdu na z³¹ pogodê procesja z Najœwiêtszym Sakramentem nie przesz³a ulicami naszego miasta. Po Mszy œw. odby³o
siê jedynie okolicznoœciowe nabo¿eñstwo eucharystyczne.
Natomiast w nastêpn¹ niedzielê mia³a miejsce procesja Bo¿ego Cia³a w parafii Œw. Micha³a. Tym razem pogoda
dopisa³a. Po Mszy œw. o godz. 9.00 wyruszy³a procesja wokó³ koœcio³a i tutejszymi dró¿kami do piêknie przygotowanego i udekorowanego kwiatami o³tarza,
który znajdowa³ siê przed plebani¹. Na
zakoñczenie procesji, po b³ogos³awieñstwie i odœpiewaniu „Te Deum”, w sali
parafialnej odby³ siê tradycyjny
„Frühschoppen”.
ks. Ignacy Zaj¹c
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Madonnê” i od tego czasu polskie parafie z Bawarii odbywaj¹ swoj¹ coroczn¹
pielgrzymkê.
Podró¿ autokarem rozpoczêliœmy
porann¹ modlitw¹. Podczas rozbrzmiewaj¹cych pieœni na czeœæ Matki Bo¿ej,
podró¿ szybko minê³a.
W bazylice œw. Anny powsta³ej w latach 1910-1912, która imponuje ogromem wnêtrza, piêknym, wielkim o³tarzem g³ównym i 12 o³tarzami bocznymi, >
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> o godz. 10.30 rozpocz¹³ siê koncert
przeplatany recytacj¹ ró¿nych utworów.
O godz. 11.30 do bazyliki uroczyœcie
wkroczy³y poczty sztandarowe poszczególnych Misji. Mszy œw. Koncelebrowanej przewodniczy³ ks. bp. Wojciech Polak, delegat Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Polonii.
Po uroczystej Mszy œw. nast¹pi³ czas
na zwiedzanie innych budowli sakralnych znajduj¹cych siê przy „Kapellplatz”.

18

Na szczególn¹ uwagê zas³uguje „Kaplica £ask”, a w niej cudowna figura Czarnej Madonny. Jest to najstarsza budowla sakralna po³udniowych Niemiec.
Na centralnym placu mia³ miejsce
„Altöttinger Klostermarkt”, który da³ mo¿liwoœæ zakupienia smacznych wyrobów
wytwarzanych w klasztorach m.in. w
Polsce.
O godz. 14.30 pielgrzymi zebrali siê
w bazylice œw. Anny, aby wspólnie od- >
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Odpust ku czci œw.
Micha³a Archanio³a

> mówiæ modlitwê ró¿añcow¹. Nastêpnie
poczty sztandarowe poszczególnych
Misji poprowadzi³y pielgrzymów do kaplicy z cudown¹ figur¹ Matki Bo¿ej z
Dzieci¹tkiem. Ta niewielka rzeŸba z
drewna lipowego ma oko³o 70 cm wysokoœci i przedstawia stoj¹c¹ matkê
Bo¿¹, trzymaj¹c¹ na prawym rêku Dzieci¹tko, a w lewej ber³o. Maryja i Dzieci¹tko maj¹ z³ote korony, wysadzane
drogocennymi kamieniami i niezwyk³ej
piêknoœci królewskie szaty, pochodz¹ce z XVII wieku. Od dymu stale p³on¹cych œwiec wotywnych figurka przyjê³a
ju¿ póŸnym œredniowieczu ciemne zabarwienie i st¹d nazywana jest „Czarn¹
Madonn¹”.
Nie wszyscy pielgrzymi zmieœcili siê
w niewielkiej kaplicy i liczna grupa pozostaj¹ca na zewn¹trz w wielkim skupieniu uczestniczy³a w nabo¿eñstwie ku
czci Matki Bo¿ej.
W czasie pobytu w Altötting nie zabrak³o czasu na liczne fotografie. Na
podkreœlenie zas³uguje fakt, ¿e nasze
parafianki p. Edyta Borowicz i p. Lucyna
Putko towarzyszy³y pocztowi sztandarowemu w piêknych strojach krakowskich.
Wracaliœmy do Rosenheim bardzo
zadowoleni i bogatsi o duchowe prze¿ycia pielgrzymkowego dnia.
Eryka Wyciszkiewicz
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Dnia 25 paŸdziernika br., odby³a siê
doroczna uroczystoœæ odpustowa. Obchodziliœmy j¹ wspólnie z niemieckimi
parafiami: Œw. Micha³a oraz Christkönig.
Msza œw. koncelebrowana o godz. 10.30
zgromadzi³a liczn¹ rzeszê wiernych.
Poczet sztandarowy naszej Misji,
dzieci w strojach krakowskich oraz chór
parafialny podkreœli³y wyj¹tkowoœæ tego
dnia. Po Mszy œw., przy koœciele, czeka³y na wiernych ró¿ne atrakcje. W tym
roku g³ównym polskim daniem by³ wczeœniej przygotowany bigos oraz ciasta,
które szybko znalaz³y licznych smakoszów.
Szczególne s³owa uznania nale¿¹
siê naszym Paniom i Panom z Rady Parafialnej i Zwi¹zku, którzy zaanga¿owali
siê przygotowanie uroczystoœci odpustowej. Za wszelki trud i poœwiêcony czas
sk³adamy s³owa serdecznego podziêkowania: „Bóg zap³aæ!”
ks. Ignacy Zaj¹c
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Seniorzy w Rott am Inn

Sobotni dzieñ 15 paŸdziernika br.,
mimo jesiennej pogody zapowiada³ siê
s³onecznie.
Seniorzy z naszej Misji zebrali siê na
Mszy œw., która o godz. 10.30 odprawiona zosta³a przez ks. Proboszcza i ks.
Ryszarda.
Po nabo¿eñstwie wyruszyliœmy do
Rott am Inn. To ma³e miasteczko usytuowane wysoko na zachodnim brzegu
rzeki Inn, ma bardzo bogat¹ historiê,
któr¹ odzwierciedla m.in. klasztor z 1803
roku.
Pobyt w tym uroczym miejscu rozpoczêliœmy od zwiedzenia cmentarza,
na którym znajduje siê wiele piêknych,
wykutych rêcznie metalowych krzy¿y.
Odwiedziliœmy tak¿e ma³e mauzoleum,
w którym znajduj¹ siê groby by³ego premiera Bawarii, Franza Josefa Straußa i
jego ma³¿onki.
20

Po odmówieniu modlitwy za zmar³ych udaliœmy siê do koœcio³a, który przylega dla klasztoru. Pani przewodnik wyczerpuj¹co przedstawi³a nam jego historiê. Barokowe wnêtrze budzi podziw i
zachwyt. Mogliœmy podziwiaæ piêkne freski w trzech kopu³ach, wykonane przez
trzech ró¿nych artystów. Wnêtrzu koœcio³a blasku nadaj¹ liczne rokokowe
zdobienia. Na uwagê zas³uguj¹ piêkne
o³tarze i ambona.
Po zapoznaniu siê z histori¹ tego
miejsca, udaliœmy siê do restauracji na
obiad. W sympatycznym gronie osób
zjedliœmy smaczny posi³ek, po którym
jeszcze d³ugo dzieliliœmy siê naszymi
prze¿yciami.
Wspania³a pogoda towarzyszy³a
nam od pocz¹tku naszej pielgrzymki, a¿
do powrotu.
Eryka Wyciszkiewicz
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Zaduszki
Idê w¹sk¹ œcie¿k¹.
Mogi³y jak p³on¹ce wyspy.
Przyczajony zmierzch miêdzy nimi.
Tylko te poprzykrywane kloszami
œwieczkiuwiêziony ogieñ.
Wola³abym by by³y wolne
jak ptaki i ¿y³y na wietrze,
by wiatr tañczy³ wœród p³omieni
podrywa³ je,
szarpa³.
Œwieczki z³oc¹ chryzantemy,
które ktoœ przyniós³
PUSTKA
- ko³ysze siê w niej trochê s³onecznego py³u,
nazbiera³am go du¿o, ale siê rozsypa³.
Wybacz wola³abym by wype³nia³ mnie
po brzegi
jak kiedyœ.
Kapliczka
Na ziemie zmarzniêt¹
skrzypi¹c pod butami
bia³e puchy
padaj¹,
padaj¹…
Skrz¹c siê brylantowo
cicho-tajnie
jednostajnie
p³atki
wiruj¹
wiruj¹…
W dali sygnaturka odlicza kolejne
zdrowaœki
zdrowaœki…
A najczarniejszy z lasów, jakie znam
- kryje g³odne tajemnice.
I tylko stadko wróbli ju¿ wie
¿e skulony w przydro¿nej kapliczce
WIELCE FRASOBLIWY
Now¹ otrzyma³ szubê.
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Zima
Ostro rysuje siê na b³êkicie nieba
Wendelstein bia³y
Jak cukrowa baba
Trzêsie siê na wietrze
zmarzniêty liœæ dêbu
ruchliwe wróble umilk³y od mrozu
a smuga pary ulata z komina.
Kolejn¹ kartkê zdjê³am z kalendarza...
gdzie tam do ¿ó³tych kaczeñców w
parowie
ptasiej krz¹taniny puchów, piórek, jajek?
Kolejn¹ kartkê zdjê³am z kalendarza...
Ostro rysuje siê na b³êkicie nieba
Wendelstein bia³y
jak cukrowa baba
Trzêsie siê na wietrze
zmarzniêty liœæ dêbu
ruchliwe wróble umilk³y od mrozu
a smuga pary ulata z komina.
W tym roku ukaza³ siê tomik poezji
naszej parafianki p. Krystyny Thomke-Rachlewicz pt. „Od ziemi do nieba
niedaleko”. Gratulujemy.
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CENTRUM
POLSKIEJ MISJI
KATOLICKIEJ
HEILIG-GEIST-STR. 46
83022 ROSENHEIM
TEL. 08031-33771; FAX 08031-3040146
pmk.rosenheim@donbosco.de
www.pmk-rosenheim.de
BIURO PARAFIALNE we wtorek i w pi¹tek od godz. 16.00-17.30
Za³atwiamy: zg³oszenia dziecka do chrztu, œluby, pogrzeby, odwiedziny chorych, itp.
KATECHEZA odbywa siê w ci¹gu roku szkolnego
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 w pi¹tek po Mszy œw.
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
BIBLIOTEKA od wtorku do pi¹tku od godz. 16.00-17.30
* 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.
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Plan 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-Straße 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 miesi¹ca – godz. 17.00;
IV niedziela miesi¹ca – godz. 16.00
Okazja do spowiedzi pó³ godziny przed Msz¹ œw.
* Po zmianie czasu pó³ godziny wczeœniej
>

Krzy¿ówka dla ca³ej rodziny
1. Matka Bo¿a objawi³a siê tam trójce
dzieci
2. Patron stra¿aków
3. Pierwsza ksiêga Starego Testamentu
4. Wielobóstwo. Przeciwieñstwo monoteizmu
5. Przeciwieñstwo mi³oœci
6. 40 dni po Wielkanocy
7. Grzech Adama i Ewy
8. Najm³odszy syn Jakuba

9. Przez nich Bóg przemawia³ w czasach
Starego Testamentu
10. Nios¹ go na Bo¿e Cia³o
11. Jego krzy¿ stoi przed ka¿dym przejazdem kolejowym
12. Obecny papie¿
13. Dziadek Pana Jezusa
14. Sanktuarium maryjne w Polsce
15. Odpowiednik województwa w strukturach Koœcio³a
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Krzy¿ówka dla ca³ej rodziny
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
> 16. Pomaga³ nieœæ krzy¿ Panu Jezusowi
17. Miesi¹c maryjny
18. Schody na Drodze Krzy¿owej w plenerze
19. W niedzielê popo³udniu
20. Figurka œw. Anny trzymaj¹ca Maryjê i Pana Jezusa
21. Na wie¿y koœcielnej
Rozwi¹zanie krzy¿ówki stanowi has³o, które prosimy przys³aæ na adres Misji.
Wœród uczestników rozlosujemy nagrody ksi¹¿kowe.

