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Gotowi na œwiêta?
Zabiegani, oszo³omieni reklamami,
zajêci wa¿nymi sprawami. Jak¿e niewiele
ró¿nimy siê od mieszkañców Betlejem
sprzed dwóch tysiêcy lat, zajêtych spisem
ludnoœci, „biznesem” w ma³ych gospodach, byd³em i owcami na pastwiskach.
Jeœli nie przystaniesz, nie zadasz sobie pytania: Po co to wszystko? Nie zauwa¿ysz, jak nie zauwa¿yli mieszkañcy
Betlejem, ¿e Bóg jest z tob¹, ¿e zamieszka³ poœród nas. On sam da³ nam znak!
Cierpliwie przed wiekami, ustami proroków
zapowiada³ Jego narodzenie. Problem w
tym, ¿e ludzie zajêci swymi sprawami, nie
umieli s³uchaæ. Cz³owiekiem, który umia³
s³uchaæ by³ Józef. M³ody cieœla, szczêœliwy narzeczony. W³aœnie wszystko zaczê³o siê uk³adaæ po jego myœli. Ju¿ wkrótce
œlub, a potem Maryja jego narzeczona
zamieszka z nim. Za³o¿¹ szczêœliw¹ rodzinê. I oto, w to dobre, ludzkie planowanie, wchodzi Bóg ze swoim niesamowitym
planem mi³oœci. Józefie, nie bój siê! Maryja zamieszka z tob¹, ju¿ wkrótce. Ty dasz
jej bezpieczny dom. Ale dziecko, które Ona
porodzi bêdzie Synem Boga. Ty, Józfie,
bêdziesz dla Niego ziemskim ojcem.
I oto na pozór ca³y staranny plan Józefa rozlecia³ siê w kawa³ki. Ale tylko na
pozór. Józef by³ cz³owiekiem sprawiedli-

wym – co to znaczy? Otó¿ by³ cz³owiekiem, w którego ¿yciu Bóg by³ na pierwszym miejscu. Dlatego ten niesamowity
moment go nie przerazi³. Zaskoczy³ – tak!
Przecie¿ w najœmielszych nawet oczekiwaniach nie móg³ siê spodziewaæ, ¿e Bóg
dos³ownie zamieszka pod dachem jego
skromnego domu. Józef czyni wszystko
dok³adnie tak, jak mu powiedzia³ Bóg. Bierze Maryjê do swego domu, otacza j¹
opiek¹, jest przy narodzinach Jezusa.
Otwiera dla Niego swoje serce i dom.
A jak to jest w twoim ¿yciu? Jakie s¹
twoje ¿yciowe plany, studia, praca, kariera, rodzina? Co lub kto siê dla ciebie liczy? Czy jest w twoim planie miejsce dla
Boga? A mo¿e siê boisz, ¿e Bóg widzi inaczej i „zburzy” twój skrzêtnie przemyœlany
sposób na ¿ycie? Bóg zna twoje w¹tpliwoœci, twój lêk, dlatego i tobie mówi jak
powiedzia³ Józefowi – nie bój siê!
Chrystus, chce przyjœæ do nas i chce
byæ dla nas najwa¿niejszym. Tylko On
mo¿e daæ prawdziwe szczêœcie. Jednak,
by to zrozumieæ i Go przyj¹æ, w ka¿dym z
nas musi dokonaæ siê Bo¿e Narodzenie.
Czy bêdziesz gotowy otworzyæ drzwi
Chrystusowi, Bogu, który chce byæ z nami?
£ami¹c wigilijny op³atek, pragnê z ca³¹
Wspólnot¹ Parafialn¹, dzieliæ radoœæ z
Narodzenia Pana Jezusa:
„¯yczê b³ogos³awieñstwa
Bo¿ego Dzieci¹tka,
wiele radosnych chwil,
szczêœcia i pomyœlnoœci,
pokoju p³yn¹cego z tajemnicy
tej œwiêtej betlejemskiej nocy,
wiele mi³oœci wzajemnej
i wszelkiego dobra na ka¿dy dzieñ
Nowego Roku 2016”.
ks. Ignacy Zaj¹c SDB
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Z okazji dwusetlecia urodzin Ksiêdza Bosko papie¿ Franciszek przes³a³ do prze³o¿onego generalnego ks. Ángela Fernándeza Artime list, w którym dziêkuje Bogu
za dar Œwiêtego m³odzie¿y i „przywo³uje g³ówne aspekty duchowego i duszpasterskiego dziedzictwa Ksiêdza Bosko, zachêcaj¹c do odwa¿nego ¿ycia nimi”.

„Jak ks. Bosko, z m³odymi i dla m³odych”
¯ywa jest w Koœciele pamiêæ o œw.
Janie Bosko jako Za³o¿ycielu Zgromadzenia Salezjañskiego, Córek Maryi
Wspomo¿ycielki, Stowarzyszenia Salezjanów Wspó³pracowników i Stowarzyszenia Maryi Wspomo¿ycielki oraz jako
ojcu teraŸniejszej Rodziny Salezjañskiej.
¯ywa jest równie¿ w Koœciele jego pamiêæ o nim jako œwiêtym wychowawcy i
pasterzu m³odzie¿y, który otworzy³ drogê sìwietosìci m³odzie¿owej, który zaproponowa³ metodê wychowania bêd¹ca
równoczeœnie duchowoœci¹, który
przyj¹³ od Ducha Œwiêtego charyzmat
dla czasów wspó³czesnych.
W Dwusetlecie jego urodzin mia³em
radoœæ spotkaæ Rodzinê Salezjañska
zgromadzona? w Turynie, w bazylice
Maryi Wspomo¿ycielki Wiernych, gdzie
spoczywaj¹ doczesne szcz¹tki Za³o¿yciela. Poprzez to przes³anie pragnê zjednoczyæ siê ponownie z wami w dziêkczynieniu Bogu i jednoczeœnie przywo³aæ zasadnicze aspekty duchowego i
duszpasterskiego dziedzictwa Ksiêdza
Bosko oraz wezwaæ do przezywania ich
z odwaga.
W³ochy, Europa i œwiat w ci¹gu tych
dwu stuleci bardzo sie zmieni³y, ale dusza ludzi m³odych nie uleg³a zmianie:
tak¿e dziœ ch³opcy i dziewczêta s¹ otwarci na ¿ycie oraz na spotkanie z Bogiem i
z innymi ludŸmi, ale wielu jest zagro¿onych zniechêceniem, duchowa anemia,
¿yciem na marginesie.
List do moich Parafian 2015

Ksi¹dz Bosko uczy nas przede
wszystkim, aby nie staæ bezczynnie, ale
zaanga¿owaæ siê, aby zaproponowaæ
ludziom m³odym integralne doœwiadczenie wychowawcze, które mocno oparte
na wymiarze religijnym, zaanga¿uje
umys³, uczucia, ca³a osobê, uwa¿ana
zawsze jako stworzona i kochana przez
Boga. St¹d wywodzi siê pedagogika
prawdziwie ludzka i chrzeœcijañska, o¿ywiana prewencyjna i ogarniaj¹ca troska,
szczególnie o ludzi m³odych z warstw
ludowych i marginalizowanych grup spo³ecznych, którym ofiaruje tak¿e mo¿liwoœæ wykszta³cenia i nauczenia zawodu, aby stali siê dobrymi chrzeœcijanami
i uczciwymi obywatelami. Dzia³aj¹c na
rzecz wychowania moralnego, obywatelskiego, kulturowego ludzi m³odych,
Ksi¹dz Bosko anga¿owa³ siê dla dobra >
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> poszczególnych osób i spo³eczeñstwa
obywatelskiego, wed³ug planu cz³owieka, który ³¹czy razem radoœæ – naukê –
modlitwê, jak tez prace – religie – cnoty.
Integralna czêœci¹ tej drogi jest dojrzewanie powo³anie, tak aby ka¿dy podj¹³
w Koœciele konkretna formê ¿ycia, do
której wzywa go Bóg. Ta szeroka i wymagaj¹ca wizja wychowawcza, któr¹
Ksi¹dz Bosko uj¹³ w motcie „Da mihi
animas” („Daj mi dusze”), wprowadzi³a
w czyn to, co dziœ wyra¿amy w formule
«wychowywaæ ewangelizuj¹c i ewangelizowaæ wychowuj¹c» (Kongregacja ds.
Duchowieñstwa, Dyrektorium ogólne o
katechizacji (15 sierpnia 1997), Pallotinum, Poznañ 1998, nr 147).
Cecha charakterystyczna pedagogiki
Ksiêdza Bosko jest dobroæ, która nale¿y rozumieæ jako mi³oœæ okazana i dostrze¿on¹, w której objawia siê ¿yczliwoœæ, uczucie, zrozumienie i uczestnictwo w ¿yciu drugiej osoby. Twierdzi on,
¿e w zakresie doœwiadczenia wycho4

wawczego nie wystarczy kochaæ, ale
koniecznym jest, aby mi³oœæ wychowawcy by³a wyra¿ona poprzez konkretne i
skuteczne dzia³ania. Dziêki takiej dobroci wiele dzieci i nastolatków w œrodowiskach salezjañskich doœwiadczy³o intensywnej i zdrowej uczuciowoœci, bardzo
cennej dla formowania osobowoœci i drogi ¿ycia.
W tym zakresie znajduj¹ siê tez inne
charakterystyczne cechy dzia³alnoœci
wychowawczej Ksiêdza Bosko: œrodowisko rodzinne; obecnoœæ wychowawcy jako ojca, nauczyciela i przyjaciela
m³odego cz³owieka, wyra¿ona poprzez
klasyczne pojêcie pedagogiki salezjañskiej: asystencje; klimat radoœci i œwiêtowania; du¿a przestrzeñ pozostawiona
na œpiew, muzykê i teatr; znaczenie gier,
placu zabaw, przechadzek i sportu.
Mo¿emy podsumowaæ w ten sposób
najwa¿niejsze aspekty jego postaci: ¿y³
on w ca³kowitym oddaniu siebie dla Boga
poprzez dzia³alnoœæ w celu zbawienia
dusz i urzeczywistni³ wiernoœæ Bogu i
m³odzie¿y w tym samym akcie mi³oœci.
Te postawy poprowadzi³y go do „wyjœcia”
i do podjêcia odwa¿nych decyzji: wybór
poœwiecenia siê dla ubogiej m³odzie¿y,
z zamiarem stworzenia szerokiego ruchu ubogich dla ubogich; i wybór poszerzenia tej pos³ugi poza granice jêzyka,
rasy, kultury i religii, dziêki niestrudzonemu zapa³owi misyjnemu. On urzeczywistni³ ten plan z radosnym stylem przyjêcia i ¿yczliwoœci, w osobistym spotkaniu i towarzyszeniu ka¿demu.
Potrafi³ on wzbudziæ wspó³dzia³anie
œw. Marii Dominiki Mazzarello i wspó³pracê œwieckich, tworz¹c Rodzinê Salezjañsk¹, która jako wielkie drzewo
otrzyma³a i rozwinê³a jego dziedzictwo. >
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W skrócie, Ksi¹dz Bosko ¿y³ wielka
pasja zbawienia m³odzie¿y, bêd¹c wiarygodnym œwiadkiem Jezusa Chrystusa
i genialnym g³osicielem Jego Ewangelii, w g³êbokiej komunii z Koœcio³em, w
szczególnoœci z Papie¿em. ¯y³ w nieustannej modlitwie i zjednoczeniu z Bogiem, z silna i czu³a pobo¿noœci¹ do
Matki Bo¿ej, wzywanej przez niego jako
Niepokalana i Wspomo¿ycielka Wiernych, ciesz¹c siê doœwiadczeniami mistycznymi i darem czynienia cudów dla
swojej m³odzie¿y.
Tak¿e dziœ Rodzina Salezjañska
otwiera siê na nowe wyzwania wychowawcze i misyjne, krocz¹c szlakami nowych œrodków komunikacji spo³ecznej i
miêdzykulturowego wychowania poœród
narodów o ró¿nych religiach lub krajach
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na drodze rozwoju, czy tez w miejscach
naznaczonych migracja. Wyzwania Turynu z XIX wieku przybra³y globalny wymiar: idolatria pieni¹dza, niesprawiedliwoœæ rodz¹ca przemoc, ideologiczna
kolonizacja i wyzwania kulturowe zwi¹zane z kontekstami miejskimi. Niektóre
aspekty, jak upowszechnienie internetu,
dotycz¹ bardziej bezposìrednio œwiata
ludzi m³odych, a zatem czekaj¹ na reakcje was, synów i córek Ksiêdza Bosko, którzy jesteœcie powo³ani do pracy,
bior¹c pod uwagê wraz ze zranieniami,
tak¿e zasoby, które Duch Œwiêty wzbudza w sytuacji kryzysu.
Jako Rodzina Salezjañska jesteœcie
wezwani, aby rozwijaæ charyzmatyczna
kreatywnoœæ wewn¹trz i poza waszymi
instytucjami wychowawczymi, anga¿u- >
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> j¹c siê z apostolskim oddaniem na œcie¿kach ludzi m³odych, szczególnie tych z
peryferii.
«Duszpasterstwo m³odzie¿owe, tak
jak byliœmy przyzwyczajeni je prowadziæ,
ucierpia³o w zderzeniu ze zmianami spo³ecznymi. W zwyczajnych strukturach
m³odzi czêsto nie znajduj¹ odpowiedzi
na swoje niepokoje, potrzeby, problemy
i zranienia. Nam doros³ym nie³atwo ich
cierpliwie s³uchaæ, zrozumieæ ich niepokoje i ich ¿¹dania, nauczyæ siê mówiæ
zrozumia³ym dla nich jêzykiem» (Adhortacja Apostolska Evangelii gaudium,
105). Postêpujmy w taki sposób, jako
wychowawcy i jako wspólnoty, aby z
naszym towarzyszeniem w ich drodze
czuli sie? szczêœliwi, ¿e mog¹ nieœæ Jezusa na ka¿d¹ ulice?, na ka¿dy plac, w
ka¿dy zak¹tek ziemi (por. tam¿e, 106).
Ksi¹dz Bosko niech wam dopomo¿e, abyœcie nie zawiedli g³êbokich oczekiwañ ludzi m³odych: potrzeby ¿ycia,
otwartoœci, radoœci, wolnoœci, przysz³oœci; pragnienia wspó³pracy w budowaniu œwiata bardziej sprawiedliwego i braterskiego, w rozwoju dla wszystkich narodów, w ochronie przyrody i œrodowisk
¿ycia. Wzoruj¹c siê na jego przyk³adzie,
pomó¿cie im doœwiadczyæ, ¿e tylko w
¿yciu w ³asce Bo¿ej, to znaczy w przyjaŸni z Chrystusem, realizuj¹ siê? w pe³ni
idea³y najbardziej autentyczne. Bêdziecie mieli radoœæ z towarzyszenia im w
poszukiwaniu syntezy miêdzy wiara,
„Nie odk³adajcie na jutro
dobra, które mo¿ecie uczyniæ
dzisiaj, poniewa¿ jutro
mo¿e nie bêdziecie ju¿ mieli
wiêcej czasu”
Œwiêty Jan Bosko
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kultura i ¿yciem w chwilach, w których
podejmowane s¹ wa¿ne decyzje, gdy
usi³uje siê zrozumieæ z³o¿on¹ rzeczywistoœæ.
Podkreœlam w szczególnoœci dwa
zadania, które s¹ dziœ wynikiem rozeznania rzeczywistoœci m³odzie¿owej:
pierwszym jest to, aby wychowywaæ
wed³ug antropologii chrzeœcijañskiej do
przekazu nowych œrodków komunikacji
i sieci spo³ecznych, który kszta³tuje do
g³êbi kody kulturowe ludzi m³odych, a
zatem wizje rzeczywistoœci ludzkiej i religijnej; drugim jest promowanie ro¿nych
form wolontariatu spo³ecznego, nie poddaj¹c siê ideologiom, które przedk³adaj¹
rynek zbytu i produkcje nad godnoœæ
osoby i wartoœæ pracy.
Byæ wychowawcami, którzy ewangelizuj¹, jest darem cz³owieczeñstwa i
³aski, ale tak¿e owocem formacji, studiowania, refleksji, modlitwy i ascezy.
Ksi¹dz Bosko mówi³ do m³odzie¿y: «Dla
was studiuje, dla was pracuje, dla was
¿yje i za was jestem gotów tak¿e oddaæ
¿ycie» (Konstytucje Salezjañskie, art.
14).
Dziœ bardziej ni¿ kiedykolwiek, wobec tego, co Papie¿ Benedykt XVI wiele
razy wskaza³ jako «koniecznoœæ wychowania» (por. List do diecezji i do miasta
Rzymu o pilnej potrzebie zaanga¿owania w wychowanie, 21 stycznia 2008),
zapraszam Rodzinê Salezjañsk¹ do
wspierania efektywnego porozumienia
wychowawczego miêdzy ro¿nymi organizacjami religijnymi i œwieckimi, aby
dzia³aæ z ró¿norodnoœci¹ charyzmatów
na rzecz ludzi m³odych na ro¿nych kontynentach. W szczególnoœci przypominam o niezbêdnej koniecznoœci zaanga¿owania rodzin ludzi m³odych. Rzeczy- >
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> wiœcie nie mo¿e byæ efektywnego duszpasterstwa m³odzie¿owego bez silnego
duszpasterstwa rodzin.
Salezjanin jest wychowawca, który
poœród wieloœci relacji i obowi¹zków
sprawia, ¿e wci¹¿ rozbrzmiewa Ewangelia, Dobra Nowina, której bezposìrednio lub poœrednio nie mo¿e nigdy zabrakn¹æ: «Jezus Chrystus ciê kocha, da³
swoje ¿ycie, aby ciê zbawiæ, a teraz jest
¿ywy u twego boku codziennie, aby ciê
oœwieciæ, umocniæ i wyzwoliæ» (Adhortacja Apostolska Evangelii gaudium,
164). Bycie wiernymi uczniami Ksiêdza
Bosko wymaga odnowienia opcji katechetycznej, która stanowi³a jego ustawiczne zaanga¿owanie, zawieraj¹c siê
dziœ w misji nowej ewangelizacji (por.
tam¿e, 160–175). Ta katecheza ewangelizacyjna zas³uguje na pierwsze miejsce w instytucjach salezjañskich i nale¿y ja realizowaæ z teologiczna i pedagogiczna kompetencja oraz przejrzystym
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œwiadectwem ¿ycia wychowawcy. Wymaga ona kroczenia droga, która bêdzie
zawieraæ s³uchanie S³owa Bo¿ego, przystêpowanie do sakramentów, w szczególnoœci spowiedzi i Eucharystii, oraz
synowska relacje z Najœwiêtsz¹ Maryja
Panna.
Drodzy bracia i siostry salezjanie,
Ksi¹dz Bosko zaœwiadcza, ¿e chrzeœcijañstwo jest Ÿród³em szczêœcia, poniewa¿ jest Ewangelia mi³oœci. I to w tym
Ÿródle, tak¿e w salezjañskiej dzia³alnoœci wychowawczej, radoœæ i œwiêtowanie znajduj¹ treœæ i ci¹g³oœæ. «Stajemy
siê w pe³ni ludzcy, gdy przekraczamy
nasze ludzkie ograniczenia, gdy pozwalamy Bogu poprowadziæ siê poza nas
samych, aby dotrzeæ do naszej prawdziwej istoty. W tym tkwi Ÿród³o dzia³alnoœci ewangelizacyjnej» (Adhortacja Apostolska Evangelii gaudium, 8).
Oczekiwania Koœcio³a co do troski o
ludzi m³odych s¹ wielkie; wielki jest równie¿ charyzmat, którym Duch Œwiêty
obdarzy³ œw. Jana Bosko, charyzmat
wci¹¿ realizowany przez Rodzinê Salezjañsk¹ z ¿arliwym poœwiêceniem dla
m³odzie¿y na wszystkich kontynentach
i z rozkwitem licznych powo³añ do ¿ycia
kap³añskiego, zakonnego i œwieckiego.
Dlatego kieruje do was s³owa zachêty
do podjêcia dziedzictwa waszego za³o¿yciela i ojca z ewangelicznym radykalizmem, który by³ obecny w jego myœleniu, mówieniu i dzia³aniu, z odpowiednia kompetencja i z wielkodusznym duchem s³u¿by, jak Ksi¹dz Bosko, z m³odzie¿¹ i dla m³odzie¿y.
Watykan, 24 czerwca 2015 roku
Z jêzyka w³oskiego t³umaczy³:
ks. Janusz Zapa³a SDB
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Od 8 grudnia bie¿¹cego roku do 20 listopada 2016 trwaæ bêdzie Nadzwyczajny
Jubileusz Mi³osierdzia. Papie¿ Franciszek w bulli „Misericordiae vultus” opisa³ w
niej najistotniejsze cechy Bo¿ego mi³osierdzia. „Fundamentem konstrukcji podtrzymuj¹cej ca³e ¿ycie Koœcio³a jest mi³osierdzie” – czytamy w papieskim dokumencie.
Poni¿ej publikujemy tekst papieskiego dokumentu dla Koœcio³a.

Bulla „Misericordiae vultus”
FRANCISZEK, BISKUP RZYMU,
S£UGA S£UG BO¯YCH
DO WSZYSTKICH,
KTÓRZY BÊD¥ CZYTAÆ TEN LIST,
£ASKA, MI£OSIERDZIE I POKÓJ
Jezus Chrystus jest obliczem mi³osierdzia Ojca. Wydaje siê, i¿ tajemnica
wiary chrzeœcijañskiej znajduje w tym
s³owie swoj¹ syntezê. Ono sta³o siê
¿ywe, widoczne i osi¹gnê³o swoj¹ pe³niê w Jezusie z Nazaretu. Ojciec «bogaty w mi³osierdzie» (por. Ef 2,4), gdy
objawi³ Moj¿eszowi swoje imiê: «Bóg
mi³osierny i litoœciwy, cierpliwy, bogaty
w ³askê i wiernoœæ» (Wj 34,6), sprawi³,
¿e cz³owiek móg³ nieprzerwanie poznawaæ Jego bosk¹ naturê na ró¿ne sposoby i w wielu momentach historii. W «pe³ni czasów» (por. Ga 4,4), gdy wszystko
by³o gotowe wed³ug Jego planu zbawienia, zes³a³ On swojego Syna, narodzonego z Maryi Dziewicy, aby objawiæ nam
w sposób ostateczny swoj¹ mi³oœæ. Kto
widzi Syna, widzi te¿ i Ojca (por. J 14,9).
Jezus z Nazaretu swoimi s³owami, gestami i ca³¹ swoj¹ osob¹ objawia mi³osierdzie Boga.
Potrzebujemy nieustannie kontemplowaæ tê tajemnicê mi³osierdzia. Jest
ona dla nas Ÿród³em radoœci, ukojenia i
pokoju. Jest warunkiem naszego zbawienia. Mi³osierdzie: to jest s³owo, które
objawia Przenajœwiêtsz¹ Trójcê. Mi³osierdzie: to najwy¿szy i ostateczny akt,
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w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie. Mi³osierdzie: jest podstawowym prawem, które mieszka w sercu ka¿dego
cz³owieka, gdy patrzy on szczerymi
oczami na swojego brata, którego spotyka na drodze ¿ycia. Mi³osierdzie: to
droga, która ³¹czy Boga z cz³owiekiem,
poniewa¿ otwiera serce na nadziejê bycia kochanym na zawsze, pomimo ograniczeñ naszego grzechu.
S¹ chwile, w których jeszcze mocniej jesteœmy wzywani, aby utkwiæ wzrok
w mi³osierdziu, byœmy sami stali siê skutecznym znakiem dzia³ania Ojca. Z tego
w³aœnie powodu og³osi³em Nadzwyczaj- >
List do moich Parafian 2015

> ny Jubileusz Mi³osierdzia jako pe³en
³aski czas dla Koœcio³a, by uczyniæ œwiadectwo wierz¹cych jeszcze mocniejszym i skuteczniejszym.
Rok Œwiêty zostanie rozpoczêty 8
grudnia, w Uroczystoœæ Niepokalanego
Poczêcia Najœwiêtszej Maryi Panny. Ta
uroczystoœæ liturgiczna wskazuje sposób, w jaki Bóg dzia³a ju¿ od pocz¹tków
naszej historii. Po grzechu Adama i Ewy
Bóg nie chcia³ zostawiæ ludzkoœci samej,
wystawionej na dzia³anie z³a. St¹d te¿
w swoim zamyœle zechcia³ On, aby Maryja, œwiêta i niepokalana w mi³oœci (por.
Ef 1,4), sta³a siê Matk¹ Odkupiciela cz³owieka. Na ogrom grzechu Bóg odpowiada pe³ni¹ przebaczenia. Mi³osierdzie
bêdzie zawsze wiêksze od ka¿dego
grzechu i nikt nie mo¿e ograniczyæ mi³oœci Boga, który przebacza. W tê w³aœnie Uroczystoœæ Niepokalanego Poczêcia otworzê z radoœci¹ Drzwi Œwiête. Z
tej okazji stan¹ siê one Bram¹ Mi³osierdzia, gdzie ka¿dy wchodz¹cy bêdzie
móg³ doœwiadczyæ mi³oœci Boga, który
pociesza, przebacza i daje nadziejê.
W kolejn¹ niedzielê, tj. III Niedzielê
Adwentu, otworzone zostan¹ Drzwi
Œwiête w Katedrze Rzymu, w Bazylice
œw. Jana na Lateranie, a nastêpnie w
Bazylikach Papieskich. Postanawiam
równie¿, aby w tê w³aœnie niedzielê w
ka¿dym Koœciele lokalnym, w Katedrze,
która jest Koœcio³em–Matk¹ dla wszystkich wiernych, b¹dŸ te¿ w Konkatedrach
lub te¿ w innych koœcio³ach o szczególnym znaczeniu, zosta³a otworzona na
ca³y rok taka sama Brama Mi³osierdzia.
Wed³ug decyzji Biskupa Ordynariusza,
taka Brama bêdzie mog³a byæ otworzona równie¿ w sanktuariach, miejscach
nawiedzanych przez wielu pielgrzymów,
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„Religia chrzeœcijañska jest
fundamentem rozwoju
pañstwa, poniewa¿
podw³adni -obywatele
nie bêd¹ wierni w³adzy,
jeœli nie bêd¹ wierni Bogu”
Œwiêty Jan Bosko
którzy w³aœnie tam bardzo czêsto doœwiadczaj¹ w sercu ³aski i znajduj¹ drogê do nawrócenia. Ka¿dy zatem Koœció³
lokalny bêdzie bezpoœrednio zaanga¿owany w prze¿ywanie tego Roku Œwiêtego, jako szczególnego momentu ³aski i
odnowy duchowej. Jubileusz bêdzie
wiêc œwiêtowany w Rzymie, tak jak i w
Koœcio³ach lokalnych, jako znak widzialny komunii ca³ego Koœcio³a.
Wybra³em datê 8 grudnia, poniewa¿
jest ona bogata w znaczenie ze wzglêdu na wspó³czesn¹ historiê Koœcio³a.
Otworzê bowiem Drzwi Œwiête w piêædziesi¹t¹ rocznicê zakoñczenia Soboru
Watykañskiego II. Koœció³ czuje potrzebê ¿ywego wspominania tej chwili, gdy¿
wtedy w³aœnie zaczyna³ siê nowy bieg
jego historii. Ojcowie zgromadzeni na
Soborze czuli potrzebê, siln¹ jak prawdziwy powiew Ducha Œwiêtego, mówienia o Bogu do ludzi ich czasów w sposób bardziej zrozumia³y. Po rozbiciu
murów, które przez zbyt d³ugi czas trzyma³y Koœció³ w zamkniêciu jak w uprzywilejowanej cytadeli, nadszed³ czas na
g³oszenie Ewangelii w nowy sposób.
Nowy etap ewangelizacji, która trwa od
zawsze. Nowe zaanga¿owanie dla
wszystkich chrzeœcijan, aby œwiadczyæ
z wiêkszym entuzjazmem i przekonaniem o swojej wierze. Koœció³ czu³ odpowiedzialnoœæ za bycie w œwiecie
¿ywym znakiem mi³oœci Ojca.
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Modlitwa Œwiatowych Dni M³odzie¿y
Kraków 2016
„Bo¿e, Ojcze mi³osierny,
który objawi³eœ
swoj¹ mi³oœæ
w Twoim Synu
Jezusie Chrystusie,
i wyla³eœ j¹ na nas w Duchu
Œwiêtym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziœ

owocnego prze¿ycia
Œwiatowych Dni M³odzie¿y
w Krakowie.
Ojcze niebieski,
uczyñ nas œwiadkami
Twego mi³osierdzia.
Naucz nieœæ wiarê
w¹tpi¹cym,
nadziejê zrezygnowanym,
mi³oœæ oziêb³ym,
przebaczenie winnym
i radoœæ smutnym.
Niech iskra
mi³osiernej mi³oœci,

losy œwiata
i ka¿dego cz³owieka”.
Zawierzamy Ci szczególnie
ludzi m³odych ze wszystkich
narodów, ludów i jêzyków.
ProwadŸ ich bezpiecznie
po zawi³ych œcie¿kach
wspó³czesnego œwiata
i daj im ³askê
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któr¹ w nas zapali³eœ,
stanie siê
ogniem przemieniaj¹cym
ludzkie serca i odnawiaj¹cym
oblicze ziemi.
Maryjo, Matko Mi³osierdzia,
módl siê za nami.
Œwiêty Janie Pawle II,
módl siê za nami.
Œwiêta siostro Faustyno,
módl siê za nami.
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Pan Jezus za poœrednictwem œw. siostry Faustyny wielokrotnie podejmuje temat sakramentu pojednania. Chce tym samym pomóc nam w odkryciu cudu Bo¿ego mi³osierdzia, który uobecnia siê w sakramencie pokuty. Dziêki temu sakramentowi mo¿emy podnosiæ siê z ka¿dego grzechu i pojednaæ siê z Bogiem, który jako
jedyny mo¿e zaspokoiæ swoj¹ mi³oœci¹ najg³êbsze pragnienia naszych serc.

Skarbnica Bo¿ego Mi³osierdzia
Pan Jezus ¿ali siê siostrze Faustynie, ¿e niektóre dusze nie korzystaj¹ z
sakramentu pokuty. Chce zachêciæ tych,
którzy z powodu swych licznych grzechów boj¹ siê przyst¹piæ do kratek konfesjona³u: „Choæby dusza by³a jak trup
rozk³adaj¹ca siê i choæby po ludzku nie
by³o ju¿ wskrzeszenia, i wszystko ju¿
stracone, nie tak jest po Bo¿emu. Cud
mi³osierdzia Bo¿ego wskrzesza tê duszê w ca³ej pe³ni” (Dz. 1448). Im bardziej ktoœ jest chory, tym bardziej potrzebuje lekarza. Im wiêcej dusza ma grzechów, tym bardziej potrzebuje mi³osiernego przebaczenia i uzdrowienia ran
zadanych przez grzech. Pan jednak
przestrzega tych, którzy chc¹ trwaæ w
grzechach ciê¿kich i nie chc¹ siê nawróciæ lub odk³adaj¹ moment pojednania z
Bogiem na chwilê œmierci. S¹ oni na
bardzo niebezpiecznej drodze, gdy¿ zamkniêcie siê na Bo¿e przebaczenie zamyka cz³owiekowi równie¿ drogê do zbawienia wiecznego: „Przemawiam do nich
przez wyrzuty sumienia, przez niepowodzenia i cierpienia, przez burze i przez
g³os Koœcio³a, a jeœli udaremni¹ ³aski
moje, (…) zostawiam ich samym sobie
(…)” (Dz. 1728); „O biedni, którzy nie
skorzystaj¹ z tego cudu mi³osierdzia
Bo¿ego; na darmo bêdziecie wo³aæ, ale
bêdzie ju¿ za póŸno” (Dz. 1448).
Przed spowiedzi¹ dobrze jest „ (...)
wspomnieæ na mêkê Pana Jezusa i w
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tym obudzê skruchê serca. O ile to mo¿liwe (…) – zawsze æwiczyæ siê w ¿alu
doskona³ym. Nim przyst¹piê do kratki,
wejdê wpierw w otwarte i najmi³osierniejsze Serce Zbawiciela” (Dz. 225). W ¿alu
doskona³ym ¿a³ujemy za grzechy nie
dlatego, ¿e boimy siê potêpienia czy
kary, ale dlatego, ¿e zraniliœmy serce
Boga, który staj¹c siê prawdziwym cz³owiekiem, odda³ za nas swoje ¿ycie, by
nas uwolniæ od grzechu i daæ nam ¿ycie
wieczne.
Wa¿ne jest te¿ to, by spowiednik, do
którego przychodzimy, by³ otoczony
nasz¹ modlitw¹. Narzekamy nieraz na
spowiedników, ale co sami zrobiliœmy, by
pomóc im w tej trudnej pos³udze pojednania? Jeœli nic, to nie mo¿emy mieæ
pretensji. Pisze o tym œw. Faustyna:
„Jedn¹ rzecz zrozumia³am, ¿e muszê siê
wiele modliæ za ka¿dego spowiednika o
œwiat³o Ducha Œwiêtego, bo kiedy przystêpujê do konfesjona³u, a wpierw nie
pomodli³am siê gor¹co, to niewiele mnie
zrozumia³ spowiednik” (Dz. 647).
Siostra Faustyna daje nam konkretne rady, abyœmy mogli mieæ po¿ytek ze
spowiedzi: „Pierwsze – ca³kowita szczeroœæ i otwartoœæ. Najœwiêtszy i najm¹drzejszy spowiednik nie mo¿e wlaæ w
duszê tego, co pragnie, jeœli dusza nie
bêdzie szczera i otwarta. Dusza nieszczera, skryta, nara¿a siê na wielkie
niebezpieczeñstwo w ¿yciu duchowym. >
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>

Drugie s³owo – pokora. Pycha utrzymuje duszê w ciemnoœci i ona nie chce
dok³adnie wnikn¹æ w g³¹b swej nêdzy,
maskuje siê i unika wszystkiego, co by
j¹ uleczyæ mia³o.
Trzecie s³owo – to pos³uszeñstwo.
Dusza niepos³uszna nie odniesie ¿adnego zwyciêstwa, choæby j¹ sam Pan
Jezus bezpoœrednio spowiada³. (…)
Dusza niepos³uszna nic nie post¹pi w
doskona³oœci i nie da sobie rady w ¿yciu
duchowym” (Dz. 113).
Pan Jezus powiedzia³ do siostry Faustyny: „(…) jak bêdziesz postêpowaæ ze
spowiednikiem, tak Ja bêdê postêpowa³
z tob¹. Jeœli bêdziesz siê ukrywaæ przed
nim, (…) to i Ja ukryjê siê przed tob¹ i
pozostaniesz sama” (Dz. 269). Podczas
jednej ze swoich spowiedzi s.Faustyna
w pewnej chwili zauwa¿y³a, ¿e to sam
Jezus j¹ spowiada. I stwierdzi³a: „Widzê,
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jak Jezus broni spowiedników. Sam
wchodzi w ich dzia³anie” (Dz. 331). Podobnie mówi³ do niej Pan Jezus: „Jak
siê przygotowujesz w mojej obecnoœci,
tak siê i spowiadasz przede Mn¹; kap³anem siê tylko zas³aniam. Nigdy nie rozbieraj, jaki jest ten kap³an, którym siê
zas³oni³em, i tak siê ods³aniaj w spowiedzi, jako przede Mn¹, a duszê twoj¹ nape³niê œwiat³em moim” (Dz. 1725);
„¯yczenia jego [spowiednika] s¹ ¿yczeniami moimi” (Dz. 331).
Id¹c do spowiedzi, idziemy do Pana
Jezusa. Istnieje bowiem pewien rozdŸwiêk, gdy z jednej strony spotykamy
w konfesjonale kap³ana, który zupe³nie
nas nie zna, a z drugiej chcemy siê spotkaæ z Jezusem, który zna nas jak nikt
inny. Mo¿e siê wówczas zdarzyæ, ¿e taki
przypadkowy ksi¹dz nas nie zrozumie,
czy te¿ nieodpowiednio nas potraktuje. >
List do moich Parafian 2015

> Dlatego wskazane jest, abyœmy mieli
sta³ego spowiednika. Nieraz rada dana
przez spowiednika jednej osobie nie
bêdzie korzystna dla innej. Jeœli wiêc
ksi¹dz nas nie zna, nie mo¿e udzieliæ
nam rad indywidualnych, a jedynie
ogólne.
Nikt te¿ nie jest sêdzi¹ w swojej
sprawie, dlatego zawsze bardziej
obiektywne ni¿ nasze bêdzie spojrzenie sta³ego spowiednika. Pozwoli to
nam unikn¹æ wpadania w skrajnoœci i
ulegania subiektywnym odczuciom.
Dziêki sta³emu spowiednikowi: „(…)
jaœniej poznaje siê wolê Bo¿¹, wierniej
j¹ wype³nia, idzie drog¹ pewn¹ i bezpieczn¹. Umie on omin¹æ ska³y, o które (dusza) rozbiæ by siê mog³a” (Dz.
331); „Lêk mnie teraz przejmuje, gdy
któraœ dusza mówi, ¿e nie ma spowiednika. Poniewa¿ wiem, jak wielkie szkody sama ponosi³am, kiedy nie mia³am
tej pomocy. Bez kierownika ³atwo mo¿na zejœæ na manowce” (Dz. 61).
„Kiedy odejdê od kratki, obudzê w
duszy mojej wielk¹ wdziêcznoœæ ku
Trójcy Œwiêtej za ten niepojêty cud mi³osierdzia Bo¿ego, który siê dokonuje
w duszy” – pisze œwiêta (Dz. 225). Tak
wiele kosztowaliœmy Pana Jezusa na
krzy¿u, tak wiele wycierpia³ On za nas,
by teraz Jego Krew obmywa³a nas w

sakramencie pojednania. A my – jak Mu
siê odwdziêczymy? „Nie umiem dziêkowaæ Ci, Panie, bo ma³e s¹ moje s³owa,
zechciej przyj¹æ moje milczenie i naucz
mnie ¿yciem dziêkowaæ…” (s³owa piosenki).
Owocne prze¿ywanie sakramentu
pojednania wp³ywa na przemianê naszego ¿ycia: „Ze spowiedzi œwiêtej powinniœmy odnosiæ dwie korzyœci: do spowiedzi przychodzimy po uleczenie i po wychowanie – nasza dusza potrzebuje ci¹g³ego wychowania” (Dz.377). Tylko przebaczaj¹ca mi³oœæ Bo¿a potrafi ukoiæ ból
zadany przez grzechowe rany. Dziêki
temu Pan bêdzie nas uwalnia³ z grzechów i dawa³ nam si³ê do czynienia dobra. Postanawiaj¹c poprawê, powinniœmy pomyœleæ, w jaki sposób ma siê
konkretnie dokonaæ nasza praca nad
sob¹, samowychowanie, aby s³owa „postanawiam poprawê” nie by³y puste.
Poka¿my Jezusowi naszymi czynami, ¿e
naprawdê zale¿y nam na zerwaniu z
grzechem i ¿yciu wed³ug Jego woli.
Niech s³owo Bo¿e uka¿e nam, czym
jest grzech i czym Bo¿e przebaczenie:
„Winy moje gniot¹ mnie jak ciê¿kie brzemiê (…). Przez ca³y dzieñ chodzê smutny. Póki milcza³em, usycha³y koœci moje.
Grzech mój wyzna³em Tobie i nie ukry³em mej winy. Rzek³em: »Wyznajê nieprawoœæ moj¹ wobec Pana«, a Tyœ darowa³ z³o mego grzechu. Szczêœliwy
cz³owiek, któremu Pan nie poczytuje
winy. Niech siê raduj¹ koœci, któreœ skruszy³!” (Ps 38,5.7; Ps 32,2.3.5; Ps 51,10).

Ma³gorzata Fajfer
List do moich Parafian 2015

13

Aniele Bo¿y, Stró¿u mój
2 paŸdziernika Koœció³ katolicki obchodzi wspomnienie Anio³ów Stró¿ów.
Kim s¹ dla nas Anio³owie Stró¿owie?
Warto zadaæ sobie to pytanie choæby w
ten jeden dzieñ w roku.
Ka¿dy z nas zna modlitwê, której
pocz¹tek stanowi tytu³ tych rozwa¿añ.
Czêsto jest to pierwsza modlitwa, jakiej
uczymy siê w ¿yciu od mamy, taty, babci czy dziadka. Nic wiêc dziwnego, ¿e
kojarzy siê ona z dzieciêc¹ szczer¹ i
prost¹ wiar¹. Ka¿dy te¿ widzia³ choæ raz
obrazek przedstawiaj¹cy piêkn¹ postaæ
anio³a, czuwaj¹cego nad dziewczynk¹
id¹c¹ przez las pe³en wilków, czy nad
dzieæmi przechodz¹cymi przez niebezpieczn¹ k³adkê, czy te¿ pochylaj¹cego
siê nad œpi¹cym w ko³ysce niemowlêciem.
To co napisa³am wczeœniej wyraŸnie
pokazuje, ¿e Anio³owie Stró¿owie kojarz¹ nam siê z dzieciñstwem, a prze-
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cie¿ przekonanie o ich obecnoœci jest
wa¿nym elementem naszej wiary. Anio³owie s¹ duchami stworzonymi przez
Boga dla Jego chwa³y i pomagania ludziom. Ci, którym Bóg zleca opiekê nad
ludŸmi, s¹ nazywani Anio³ami Stró¿ami.
Opieka ta zaczyna siê w dzieciñstwie, a
koñczy – wraz ze œmierci¹ cz³owieka.
Ka¿dy z nas ma swojego Anio³a Stró¿a.
Pismo Œwiête nie pozostawia w¹tpliwoœci co do istnienia anio³ów, pos³añców Bo¿ych, którzy uczestnicz¹ w dziejach zbawienia cz³owieka. Te czysto
duchowe istoty poœrednicz¹ miêdzy Bogiem a ludŸmi. Nauka o nich jest oparta
przede wszystkim na dwóch fragmentach Biblii. W Psalmie 91 czytamy: „Niedola nie przyst¹pi do ciebie, a cios nie
spotka twojego namiotu, bo swoim anio³om da³ rozkaz o tobie, aby ciê strzegli
na wszystkich twych drogach. Na rêkach
bêd¹ ciê nosili, abyœ nie urazi³ swej stopy o kamieñ”.
Natomiast œw. Mateusz przekazuje
w swojej Ewangelii takie s³owa Jezusa:
„Strze¿cie siê, ¿ebyœcie nie gardzili ¿adnym z tych ma³ych; albowiem powiadam
wam: Anio³owie ich w niebie wpatruj¹ siê
zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest
w niebie”.
Nie s¹ to bynajmniej jedyne teksty
Pisma Œwiêtego wskazuj¹ce na to, ¿e
Bóg pos³uguje siê anio³ami dla dobra
rodzaju ludzkiego lub poszczególnych
ludzi. Wystarczy przypomnieæ o opiece
anio³a nad Hagar i jej synem, Izmaelem
(Rdz 16,9); anio³ powstrzymuje Abrahama, by nie dokonywa³ zabójstwa swego
pierworodnego syna, Izaaka (Rdz
22,11), anio³ ratuje Lota i jego rodzinê >
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> (Rdz 19), anio³ ratuje trzech m³odzieñców od œmierci w piecu ognistym (Dn
3,49-50) i Daniela we lwiej jamie (Dn 622), ¿ywi proroka Eliasza i ratuje go od
œmierci g³odowej (2 Krl 19,6-8), anio³
wyprowadza Aposto³ów z wiêzienia (Dz
4,17) i ratuje z r¹k Heroda œw. Piotra (Dz
12,7-20).

W pismach ojców Koœcio³a naukê o
Anio³ach Stró¿ach spotykamy ju¿ u œw.
Cypriana (+ ok. 251 r.), który nazywa
anio³ów naszymi przyjació³mi. Œw. Bazyli (+ 379 r.) widzi w nich naszych pedagogów i przyjació³. Œw. Ambro¿y (+
397 r.) uwa¿a ich za naszych pomocników. Œw. Hieronim (+ ok. 420 r.) twierdzi: „Tak wielka jest godnoœæ duszy, ¿e
ka¿da ma ku obronie Anio³a Stró¿a”. A
œw. Bazyli (+ 379 r.) idzie jeszcze dalej,
gdy pisze: „Niektórzy miêdzy anio³ami
s¹ prze³o¿onymi nad narodami, inni zaœ
dodani ka¿demu z wiernych”. Podobnie
pisze œw. Augustyn (+ 430): „Wielkim jest
staranie, jakie ma Pan Bóg o ludzi.
Wielk¹ nam mi³oœæ okaza³ przez to, ¿e
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ustanowi³ anio³ów, aby nas strzegli”.
Warto te¿ nadmieniæ, ¿e Anio³owie
Stró¿owie cieszyli siê wyj¹tkow¹ czci¹
wielu s³ug Bo¿ych. Wspomnê chocia¿by dwóch. Jan XXIII, który ¿y³ g³êbok¹
wiar¹ w obecnoœæ Anio³a Stró¿a. Przed
ka¿dym spotkaniem, jak pisa³ w swoim
dzienniku, modli³ siê do swojego Anio³a

prosz¹c go o pomoc. Prosi³ go równie¿,
by ten – bêd¹c w jednoœci z Anio³em
swojego przysz³ego rozmówcy – troszczy³ siê o pomyœlnoœæ ich spotkania.
Najciekawsze wydaj¹ mi siê jednak
historie dotycz¹ce wielkiej za¿y³oœci o.
Pio z jego Anio³em Stró¿em. Ta specyficzna przyjaŸñ zaczê³a siê bardzo wczeœnie, bo ju¿ w wieku dzieciêcym zakonnika. Franciszek Forgione (Ojciec Pio)
otacza³ go szczególnym nabo¿eñstwem,
darzy³ g³êbokim uczuciem i ufnym oddaniem, nazywaj¹c go Towarzyszem
dzieciñstwa. Ojciec Eusebio w nastêpuj¹cy sposób opisuje Anio³a Stró¿a zakonnika: Przyj¹³ (Anio³ Stró¿) wygl¹d innego dziecka i sta³ siê dla niego widzial- >
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> ny, a nastêpnie dodaje, ¿e Niebieski
Przyjaciel rozwesela³ jego dzieciñstwo i
powodowa³ jego têsknotê za niebem.
Rzeczywiœcie, ten czysty duch towarzyszy³ ch³opcu we wszystkich momentach
jego ¿ycia, szczególnie w trudnych chwilach. Wtedy to umacnia³ go w jego udrêkach, rozprasza³ w¹tpliwoœci, pociesza³
i zanosi³ jego modlitwy przed tron Pana
Boga. Stygmatyk z
San Giovanni Rotondo móg³ siê równie¿
przekonaæ o dobroci
i ³askawoœci swego
Anio³a Stró¿a, który
niós³ mu nieodzown¹
pomoc podczas lektury listów pisanych
do niego w obcych,
nieznanych zakonnikowi jêzykach lub w
konfesjonale, gdzie
o. Pio prowadzi³ dialog z penitentami, dla
których obcy by³ jêzyk w³oski czy ³acina.
Na czym polega³a ta pomoc? Otó¿ w liœcie z 20 wrzeœnia 1912 r. zakonnik wyjaœnia: „Osobistoœci z nieba nie przestaj¹
mnie odwiedzaæ i dawaæ mi odczuæ
przedsmak upajaj¹cego szczêœcia œwiêtych. A jeœli zadanie naszego Anio³a
Stró¿a jest wielkie, to zadanie mojego
Anio³a Stró¿a jest na pewno wiêksze od
czasu, gdy ma wobec mnie tak¿e obowi¹zek nauczyciela – t³umacza z obcych
jêzyków”.
Jego Anio³ Stró¿ rzeczywiœcie pe³ni³
pos³ugê t³umacza, o czym jeszcze dobitniej œwiadczy pismo ks. Salvatore
Pannullo, napisane pod przysiêg¹: „Ja
ni¿ej podpisany, zeznajê pod œwiêt¹
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przysiêg¹, ¿e o. Pio po otrzymaniu tego
listu przekaza³ mi dos³ownie jego treœæ.
Zapytany przeze mnie, jak móg³ go przeczytaæ i zrozumieæ, nie znaj¹c nawet alfabetu greckiego, odpowiedzia³ mi:
Wiesz! To Anio³ Stró¿ wyjaœni³ mi wszystko”.
Anio³ t³umacz spe³nia³ tak¿e rolê pomocnika w odszyfrowywaniu listów pisanych przez kierowników duchowych do
o. Pio. Zdarza³o siê
bowiem, i¿ szatan
czyni³ tê korespondencjê nieczyteln¹
lub mocno poplamion¹ atramentem i
wówczas – jak zeznaje o. Eusebio –
Anio³ o. Pio ujawnia³
szatañskie zamiary i
wskazywa³ na sposób ich pokonania.
Anio³owie pe³ni¹
tak¿e bardzo odpowiedzialn¹ funkcjê
podczas sprawowania Najœwiêtszej
Ofiary. Móg³ siê o tym przekonaæ jeden
z kap³anów, który w 1959 r. by³ œwiadkiem niezwyk³ego wydarzenia. Rozegra³o siê ono przy o³tarzu w koœciele klasztornym w San Giovanni Rotondo. Kiedy
skoñczy³ rozdzielaæ Komuniê œw. i rozpocz¹³ puryfikacjê cyborium (puszka, w
której przechowuje siê konsekrowane
komunikaty) zauwa¿y³ poruszaj¹c¹ siê
w powietrzu hostiê. Kiedy dokoñczy³
czyszczenia puszki hostia wpad³a do jej
œrodka. Kap³an opowiedzia³ o tym zdarzeniu o. Pio. Us³ysza³ wtedy takie s³owa: „B¹dŸ bardzo troskliwy i nie pêdŸ,
kiedy udzielasz Komunii œw. Podziêkuj >
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> swojemu Anio³owi Stró¿owi, który nie
pozwoli³ Jezusowi upaœæ na pod³ogê”.
Anio³ Stró¿ o. Pio spe³nia³ równie¿
pos³ugi bardzo pokorne, jak choæby budzenie. Kiedy o. Pio z powodu podesz³ego wieku os³ab³ fizycznie, w³adze zakonne wyznaczy³y mu do pomocy o. Alessio Parente. Zdarza³o siê, ¿e zmêczony
swoimi obowi¹zkami o. Alessio udawa³
siê w ci¹gu dnia na krótki odpoczynek,
by po zregenerowaniu si³ powróciæ do
pracy. Jednak nie zawsze zbudzi³ go
dŸwiêk zegarka. Wtedy mocne pukanie
do drzwi stawia³o go na nogi. Za ka¿dym razem, gdy wychodzi³ na korytarz,
nikogo tam nie spotyka³. Zdziwiony bieg³
do o. Pio, który w tej w³aœnie chwili czeka³ na jego pomoc. O. Alessio odkry³,
¿e oprócz tajemniczego pukania do
drzwi, innym sposobem na jego budzenie by³ wyraŸny glos, który mówi³ do niego w g³êbokim œnie: Alessio, Alessio,
przyjdŸ na dó³. Pewnego razu zagadka
dziwnego budzenia rozwi¹za³a siê. Gdy
kolejny raz zdarzy³o siê o. Alessio zaspaæ, postanowi³ wyt³umaczyæ siê swemu podopiecznemu, lecz ten przerwa³
mu i powiedzia³: „Tak, rozumiem ciê.
Lecz czy s¹dzisz, ¿e dalej bêdê posy³a³
mojego Anio³a Stró¿a, aby codziennie
ciê budzi³? Lepiej bêdzie, abyœ poszed³
i kupi³ sobie nowy budzik”.
Gdy przeœledzimy tych kilka zaledwie relacji mówi¹cych o bliskiej za¿y³oœci o. Pio z anio³ami, uderzyæ nas musi
ogromna realnoœæ istnienia tych niebieskich duchów i wzajemna ich wspó³praca z charyzmatycznym zakonnikiem,
obejmuj¹ca nawet najdrobniejsze dziedziny jego ¿ycia. Czy i my nie powinniœmy wyci¹gn¹æ z tego jakiejœ nauki dla
siebie? Dlaczego nie oddaæ siê œwiadoList do moich Parafian 2015

MODLITWA
DO ANIO£A STRÓ¯A
Œwiêty Aniele Stró¿u, który z Bo¿ego nakazu czuwasz nade mn¹,
abym nie poniós³ szkody na duszy i
ciele, b¹dŸ moim doradc¹, abym nie
zboczy³ z dobrej drogi ¿ycia, pomó¿
mi powstaæ, gdy upadnê, dodawaj
odwagi. Proszê tak¿e Byœ w porê podsuwa³ mi dobre myœli i pragnienia,
których spe³nienie bêdzie podoba³o
siê Bogu i bêdzie przynosi³o po¿ytek
ludziom. Gdybym jednak okazywa³
lekcewa¿enie wzglêdem Ciebie i Twoich starañ o moje dobro, wstrz¹œnij
mn¹, stañ mi na drodze, b¹dŸ przeszkod¹ dla mnie. Proszê tak¿e, aby
twoja obecnoœæ by³a otuch¹ dla mnie,
gdy przyjdzie godzina osamotnienia
i œmierci. Czuwaj nade mn¹, a¿ doprowadzisz mnie przed oblicze Ojca Niebieskiego. Amen.
mie pod opiekê w³asnego Anio³a Stró¿a, dlaczego nie prosiæ go o pomoc w
tym, co nas przerasta lub przera¿a,
choæby by³o tak banalne, jak budzenie
lub tak niezwyk³e, jak troska o godne
udzielanie Komunii œw.?
Wierzê, ¿e modlitwa do Anio³ów Stró¿ów jest niezwykle istotna, a dla mnie
sta³a siê szczególnie wa¿na, odk¹d urodzi³y siê moje dzieci. Codziennie proszê
o opiekê nad nimi (tak jak na znanych
nam obrazkach), a swojego Anio³a Stró¿a o to, aby uczy³ mnie w ka¿dej chwili,
jak je wychowywaæ i przekazaæ im wiarê. Prosi³am go równie¿ o pomoc przy
pisaniu tego artyku³u, wiêc koñcz¹c,
mam okazjê mu za to podziêkowaæ.
Dominika (i jej Anio³ Stró¿)
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Modlitwa ró¿añcowa raduje
niebo i ziemiê
Modl¹ siê na nim nasi dziadkowie,
rodzice, rzesze pielgrzymów, kap³ani i
mnisi z klasztoru. Zrobiony jest najczêœciej z drewna, a czasem ze szlachetnych kamieni. Odmawia go Ojciec Œwiêty i 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
fascynuj¹c¹, gdy wyobraŸnia i nasze
serce zatapia siê w tajemnicach ¿ycia,
mêki, zmartwychwstania i wniebowst¹pienia Jezusa. Wielu z nas uwa¿a, ¿e
ró¿aniec to modlitwa do Maryi, chyba
s³uszniejsze jednak bêdzie stwierdzenie,
¿e jest to modlitwa z Maryj¹. W centrum
modlitwy ró¿añcowej wcale nie stoi Maryja, lecz Jej Syn i Jego mi³oœæ, któr¹
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„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 mówcie do Mnie o was. Mamy wiêc
mówiæ o naszych sercach i o sercach
drogich nam osób, którym trudno nieraz
kochaæ Boga, innych i siebie. Ró¿aniec
opowiada o Maryi i tajemnicach, które
podarowa³ Maryi Bóg. Opowiada te¿ o
Jej Synu, o Bogu.
Z ró¿añca dowiadujemy siê równie¿
o tym, jak Maryja uczy³a siê cieszyæ radoœci¹ Boga, ¿yæ Jego mi³oœci¹, cierpieæ
razem z Nim, by na zawsze byæ z Nim.
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.
Modl¹c siê na ró¿añcu warto wyobra¿aæ sobie: Kto uczestniczy³ w wydarzeniach danej tajemnicy, gdzie siê to dzia³o i jak to miejsce mog³o wygl¹daæ. Mo¿na siê zastanowiæ: Czy ja tak samo postêpujê, co czyniê w podobnych sytuacjach i porównywaæ 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
Maria Vianney miewa³ trudnoœci z nauk¹
– postawi³ decyduj¹ce pytanie: „Czy
umiesz odmawiaæ Ró¿aniec?” „Kocham
t¹ modlitwê!” – odpowiedzia³ Vianney.
S³ysz¹c tak¹ odpowiedŸ biskup oznajmia:”Wyœwiêæmy go. Bêdzie dobrym
ksiêdzem”. I nie pomyli³ siê, bo wyœwiêcony, to póŸniejszy œwiêty.
Jakie znaczenie ma modlitwa ró¿añcowa? Przede wszystkim odmawiajmy
codziennie ró¿aniec nie dlatego, ¿e on
a¿ tak bardzo nam siê podoba (to te¿),
ale dlatego, ¿e Maryja tego chce i o to
prosi. Wiêc b¹dŸmy Jej pos³uszni. Ona
prosi nie dla Siebie. Ona wie, ¿e odmawiaj¹c ró¿aniec my 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,
(ale tak¿e spotkanie z drugim cz³owiekiem), gdy siê wczeœniej poœwiêci czas
na ró¿aniec. L¿ej siê te¿ choruje, doœwiadcza zranieñ i odrzuceñ, czy kocha
innych, gdy to wszystko oplecione jest
ró¿añcem.
Dlaczego ró¿aniec? Poniewa¿ ró¿añcem mo¿na osi¹gaæ to, co niemo¿liwe, wyjœæ z uzasle¿nienia, pokonaæ lêki
i depresje, iœæ dalej mimo zadawanych
przez ¿ycie ran. Bo w ró¿añcu prze¿yList do moich Parafian 2015

wamy najwa¿niejsze tajemnice z ¿ycia
Pana Jezusa i Matki Bo¿ej oraz œwiêta
ca³ego roku koœcielnego. Tak wiêc ró¿aniec jest przewodnikiem po Biblii i Liturgii.
Ró¿aniec – to nie jest 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 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 ró¿añca œwiêtego, a zobaczymy ile mocy, ile si³y w tej skromnej
modlitwie. Tego pokoju i radoœci nie da
nam ¿aden cz³owiek. To jest ³aska ró¿añca. W modlitwie ró¿añcowej chodzi
nie tyle o odmawianie formu³, lecz o nawi¹zanie szczerej rozmowy z Matk¹
Najœwiêtsz¹, oraz otwarcie swojego serca i zaufanie, ¿e Maryja zawsze wyprosi nam u Jezusa to, co dla nas dobre i
konieczne do zbawienia. Dlatego jak
najczêœciej odmawiajmy ró¿aniec i obserwujmy, co dobrego bêdzie siê dzia³o
w naszym ¿yciu.
opr. Maria P.
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Czy Jezus Chrystus jest moim Królem?

W listopadzie robi siê za oknami trochê bardziej ponuro, dni s¹ krótsze i
szybko zapada zmrok. Coœ z tej atmosfery przenika do Liturgii, która w tych
dniach kieruje nasze myœli i wzrok ku
Zwyciêskiemu Chrystusowi, który przez
Krzy¿ i Mêkê Swoj¹ pokona³ szatana, z³o
i œmieræ – myœlimy o koñcu œwiata i przemijaniu naszego ¿ycia. W ostatni¹ niedzielê roku liturgicznego obchodzimy w
Koœciele Uroczystoœæ Chrystusa Króla
Wszechœwiata. W ostatnich godzinach
¿ycia Chrystus wyznaje: „Tak, jestem
Królem, ale Królestwo Moje nie jest z
tego œwiata”, a za kilka godzin umiera w
cierpieniu na Krzy¿u.
Kiedy przygl¹damy siê Temu Królowi widzimy, ¿e ró¿ni siê od królów tego
œwiata. Nie posiada z³otej korony, ozdobnych szat, ziemskiej w³adzy i wojska.
Królowanie Jego jest pe³ne cichoœci,
pokory i pos³uszeñstwa wobec Boga
Ojca. Pos³uszeñstwo, a¿ do œmierci, królowanie pe³ne mi³oœci, a¿ do Krzy¿a i to
wszystko, aby nas zbawiæ. Jego korona
z ciernia przemawia o wiele mocniej, ni¿
z³ota, a ¿o³nierski p³aszcz przesi¹kniêty
Jego Krwi¹ jest o wiele cenniejszy ni¿
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szlachetna purpura królewska. Nasz Król
rodzi siê w stajence, jest wyœmiany, wyszydzony i skazany na œmieræ krzy¿ow¹.
Dziwny to Król – w cierniowej koronie,
ubrany w czerwony p³aszcz na poœmiewisko, bity i opluwany, ale mimo tego
chcemy takiego Króla.
Jeœli Jezus jest moim Panem i Królem, jest dla mnie najwa¿niejszy, jest na
pierwszym miejscu, to wtedy w ró¿nych
trudnoœciach staram siê oprzeæ na Bogu,
na wierze, a nie tylko na swojej m¹droœci. Gdy pamiêtam, ¿e pi¹tek to dzieñ
Mêki i œmierci Chrystusa i potrafiê to
uszanowaæ.
Jeœli znajdujê czas na uczestnictwo
w niedzielnej Mszy œw., na codzienn¹
modlitwê, bo nie wyobra¿am sobie dnia
bez rozmowy z Tym, który dla mnie jest
wszystkim.
Gdy codziennie rano klêkam i otwieram swoje serce, i powierzam Mu siebie, swoje sprawy, smutki i radoœci, a
potem ufam, ¿e cokolwiek bêdzie siê
dzia³o na pewno jest Jego wol¹ i dla
mojego dobra.
Dziwny to Król, poni¿any, odrzucany, a mimo to mówi¹cy: „Nie przyszed³em, aby mi s³u¿ono, lecz po to, aby
s³u¿yæ” (Mt 20,28). To i tak pragniemy
takiemu w³aœnie Królowi s³u¿yæ.
Jak s³u¿yæ Chrystusowi – naszemu
Królowi? S³u¿ba królowi, to spe³nianie
Jego woli, a w przypadku Chrystusa t¹
wol¹ jest, byœmy Go naœladowali. Nasz
Król mówi do nas: „Kto chce iœæ za Mn¹,
niech weŸmie swój krzy¿ i niech Mnie
naœladuje” (Mt 16,24). Sam bowiem a¿
po krzy¿ s³u¿y³ Ojcu i nam. Jezus zachêca nas, abyœmy Go naœladowali ka¿- >
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> dego dnia, nawet gdy przyjdzie nam za
to zap³aciæ najwy¿sz¹ cenê. Nasz Król
chodz¹c po ziemi zazna³ cierpienia. My
te¿ nie powinniœmy uciekaæ od krzy¿a,
cierpienia i przeciwnoœci. Przez cierpienie mo¿emy zbawiæ siebie i innych, ofiaruj¹c za nich nasze bóle i s³aboœci. S³u¿yæ Bogu – a wiêc pytaæ wci¹¿: Panie,
jaka jest Twoja wola?, modliæ siê, czêsto uczestniczyæ we Mszy œw., przystêpowaæ do sakramentów i ¿yæ przykazaniami Bo¿ymi. Byæ uczniem Chrystusa,
s³u¿yæ Mu, to byæ wra¿liwym na potrzeby najbli¿szych, przypomnieæ sobie o
tych, którzy ¿yj¹ samotnie, którzy s¹
chorzy – odwiedziæ ich, pocieszyæ i po
prostu zwyczajnie porozmawiaæ.
Chrystus bardzo konkretny w sposób
mówi, co dla Niego bêdzie najwa¿niejsze u schy³ku naszego ¿ycia. „By³em
g³odny, a daliœcie Mi jeœæ; by³em spragniony, a daliœcie Mi piæ” (Mt 25, 35). W
œwietle tych s³ów okazuje siê, ¿e ten
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najlepiej s³u¿y Bogu, kto poœwiêca siê
w s³u¿bie cz³owiekowi. Jezus oœwiadcza: „Cokolwiek uczyniliœcie jednemu z
tych moich braci najmniejszych, mnieœcie uczynili” (Mt 25,40). .
Nie zamykajmy siê wiêc tylko w swoich sprawach, ale b¹dŸmy otwarci, zauwa¿ajmy innych, mo¿e trzeba im pomóc!? B¹dŸmy po prostu ludzcy, bo tego
w³aœnie oczekuje od nas Chrystus.
W modlitwie „Ojcze nasz” mówimy:
„PrzyjdŸ Królestwo Twoje”. Na pytanie:
Co to jest Królestwo Bo¿e? mo¿na odpowiedzieæ s³owami Benedykta XVI:
„Królestwem Boga jest sam Jezus Chrystus. On jest Królem i On jest Królestwem”. Królestwem Chrystusowym na
ziemi jest Koœció³. ¯yæ w Królestwie
oznacza ¿yæ w Chrystusie i z Chrystusem. Szukanie Królestwa trzeba zacz¹æ
od siebie. Ono ma byæ w nas, w naszym
sercu. Tam gdzie panuje grzech, tam nie
ma Królestwa Bo¿ego. Królestwo Bo¿e
rozpoczyna siê tam, gdzie nie ma grzechu. Bóg zagarnia nas wtedy dla siebie.
On przebywa w cz³owieku sobie oddanym. W nim zamieszkuje i obdarza go >
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> bogactwem swej ³aski. I wtedy Chrystus
rzeczywiœcie jest Królem naszego serca. Uznaæ Króla znaczy tyle co, otworzyæ swoje serce na Niego, przyj¹æ Go
w sakramentach, przyj¹æ Go do swojej
codziennoœci, pozwoliæ Mu królowaæ w
naszym sercu i
umi³owaæ Go ponad wszystko.
Królestwo Bo¿e
to królestwo mi³oœci. Najwa¿niejsze
w tym Królestwie
jest, ¿eby cz³owiek
by³ b³ogos³awiony,
czyli czu³ siê
uszczêœliwiony
przez Boga, szczêœliwy we w³asnym
sercu. Aby osi¹gn¹æ szczêœcie
Chrystus przynosi
nam prawdê i wzywa nas byœmy ¿yli
ni¹ na co dzieñ.
Proponuje nam
drogê prawdy – drogê, która nie jest
³atwa, popularna, ani atrakcyjna. Czêsto mo¿e ona byæ dla nas Drog¹ Krzy¿a, drog¹ trudn¹ i wymagaj¹c¹. Jest to
jednak jedyna droga do spotkania z naszym Panem i Królem w wiecznoœci, a
to jest przecie¿ naszym marzeniem i
celem ¿ycia. Do Królestwa Bo¿ego wiedzie tylko jedna droga – przez krzy¿, który przyjmuje siê z pokor¹ i ufnoœci¹. Niektórzy z nas dokonuj¹ intronizacji Chrystusa w swoich sercach, czy rodzinach.
Co to jest intronizacja? To œwiadomy akt woli, decyzja, przez któr¹ wybieramy Jezusa jako Pana, Zbawcê i Króla, jako ostateczny punkt odniesienia w
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naszym ¿yciu. To wyznanie, ¿e pragnie
siê ¿yæ wed³ug Serca Jezusowego, poœwiêciæ siê Jego Sercu i realizowaæ w
¿yciu zasady Ewangelii. To poœwiêcenie,
to styl ¿ycia. Intronizacja mo¿e mieæ
wymiar osobisty, rodzinny i spo³eczny.
Sprowadza siê to
do poœwiêcenia
¿ycia dla Boga i ludzi, przez poœwiêcenie siê Bo¿emu
Sercu.
Wtedy
Chrystus Król jest
w naszym ¿yciu na
pierwszym miejscu. Niektórzy z
nas czuj¹ siê zawiedzeni, dlaczego u nas nie ma
Intronizacji w wymiarze spo³ecznym. A czy my
tego chcemy, czy
zmieniamy swoje
¿ycie, czy naprawdê Jezus jest w
naszym sercu mocno zakotwiczony, czy
Go pragniemy, czy za Nim têsknimy, z
Nim siê liczymy? Gdyby tak by³o, to koœcio³y podczas nabo¿eñstw majowych,
czy czerwcowych ku powinny byæ wype³nione po brzegi nasz¹ obecnoœci¹.
Nie mo¿emy sk³adaæ tylko deklaracji,
choæby najpiêkniejszymi s³owami, bo
królowanie Jezusa to nie tylko s³owa,
lecz czyny, mi³oœæ, mi³osierdzie i postanowienie poprawy. Publiczne og³oszenie Chrystusa Królem, powinno zaczynaæ siê od obrania Go Królem sumieñ i
serc ludzkich. Powinno nam chodziæ o o
przylgniêcie do Serca Bo¿ego, o praw>
dziwie œwiête ¿ycie.
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14 czerwca 2015 r., – ten dzieñ napewno zostanie zapisany w pamiêci Polaków,
zamieszkuj¹cych teren PMK Rosenheim i tworz¹cych polsk¹ parafiê.

Polskie duszpasterstwo
w Oberbayern ma ju¿ 70 lat

>

Zastanówmy siê, czy w naszym ¿yciu
króluje Jezus z wymogami wiary, daj¹cy
nam ¿ycie wieczne, czy te¿ mo¿e jest
jakiœ inny król, obiecuj¹cy nam s³awê,
pieni¹dze, ¿ycie na luzie, wygodê, pracê, mieszkanie, a w konsekwencji prowadz¹cy do zag³ady?
¯ycie staje siê przyjemnoœci¹, kiedy
pozwolê, aby Bóg by³ moim Królem, a
Chrystus by³ moim Panem. Chrystus
proponuje nam pójœcie drog¹ prawdy i
dobra. Jeœli jestem Jego uczniem, jeœli
On jest rzeczywiœcie moim Królem i Panem, to pójdê Jego œladami. Gdy doceniam Jego Krzy¿, cierpienie, przebite
Serce i pozwolê obmyæ siê Jego œwiêt¹
Krwi¹, to na pewno wtedy wybiorê w³aœciw¹ drogê. Nie ³udŸmy siê jednak, ¿e
bez modlitwy, bez Eucharystii, bêdzie
nas staæ na tak¹ s³u¿bê.
opr. M. Pelc
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70 lat temu w Rosenheim, krótko po
zakoñczeniu II wojny œwiatowej, rozpoczê³o siê duszpasterstwo w jêzyku polskim. I drugi powód to srebrny jubileusz
œwiêceñ kap³añskich ks. prob. Ignacego Zaj¹ca SDB.
Duszpasterstwo w jêzyku polskim
rozpoczêli wówczas dwaj kapucyni: o.
Zdzis³aw Skorupiñski i o. Jan Bonawentura Stadnik, którzy po wyzwoleniu zamieszkali w klasztorze ojców kapucynów
przy Lorettowiese. Tam, w klasztornym
koœciele, a tak¿e w kaplicy przy Rossacker orazw parafialnym koœciele
Christkönig, odbywa³y siê pierwsze nabo¿eñstwa i Msze œw. w jêzyku polskim.
Po nich pos³ugê duszpastersk¹ sprawowali: ks. dr Adam Kocur, ks. pra³at Stefan Leciejewski, wiêzieñ obozu Dachau,
a od 1977 roku w PMK Rosenheim po>
s³uguj¹ Salezjanie Ksiêdza Bosko.
23
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Polska parafia, jako PMK Rosenheim, zosta³a oficjalnie erygowana w dniu
1 grudnia 1978 roku dekretem ks. kard.
Józefa Ratzingera, ówczesnego arcybiskupa–metropolity archidiecezji Monachium–Fryzyngia, a póŸniejszego Ojca
Œwiêtego Benedykta XVI. PMK Rosenheim rozci¹ga siê na obszarze 12 dekanatów w archidiecezji Monachium–Fry24

zyngia, na wschód od Monachium w kierunku Salzburga i na po³udnie w kierunku Kufstein. Posiada równie¿ oœrodki filialne: Traunreut, Traunstein, Waldkraiburg, Freilassing i Geretsried.
Polsk¹ parafiê tworz¹ rodacy oraz
modl¹cy siê w jêzyku polskim, którzy
przybyli tutaj prawie ze wszystkich zak¹tków naszej ojczyzny. Dziœ polska >
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> parafia liczy prawie 8000 wiernych. Nale¿y te¿ wspomnieæ fakt, ¿e wielu rodaków korzysta i anga¿uje siê w ¿ycie lokalnego, niemieckiego Koœcio³a.
Z ogromn¹ wdziêcznoœci¹ obejmujemy kap³anów, tych ju¿ zmar³ych i tych
¿yj¹cych, którzy pe³nili tutaj swoj¹ duszpastersk¹ pos³ugê.
Wspominamy i modlitewn¹ pamiêci¹
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obejmujemy wszystkich Parafian, którzy
tworzyli i tworz¹ nasz¹ wspólnotê parafialn¹. Jesteœmy wdziêczni Panu Bogu
za te wszystkie lata, bo to Jego dobroæ
sprawi³a, ¿e mo¿emy Go wielbiæ w naszym ojczystym jêzyku.

ks. Ignacy Zaj¹c SDB
25

PEREGRYNACJA OBRAZU MI£OSIERDZIA BO¯EGO
W POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ ROSENHEIM
8 - 15 STYCZNIA 2016 r.
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CENTRUM POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ
HEILIG-GEIST-STR. 46; 83022 ROSENHEIM
TEL. 08031-33771; FAX 08031-3040146
Polnischsprachige-Mission.Rosenheim@erzbistum-muenchen.de
www.pmk-rosenheim.de
SEKRETARIAT MISJI we wtorek od godz. 14.00-18.00, w œrodê i w czwartek od godz. 15.00-18.00
BIURO PARAFIALNE we wtorek i w pi¹tek od godz. 16.00-17.30
KATECHEZA odbywa siê w ci¹gu roku szkolnego.
MSZA ŒW. od wtorku do pi¹tku o godz. 18.00 (z wyj¹tkiem pierwszego pi¹tku)
I CZWARTEK MIESI¥CA adoracja Najœwiêtszego Sakramentu po Mszy œw.
I PI¥TEK MIESI¥CA okazja do spowiedzi o godz. 16.30; Msza œw. o godz. 17.00
24 DZIEÑ MIESI¥CA miesiêczne wspomnienie MB Wspomo¿enia Wiernych
31 DZIEÑ MIESI¥CA miesiêczne wspomnienie œw. Jana Bosko
ZMIANA TAJEMNIC RÓ¯AÑCA ŒWIÊTEGO trzecia niedziela m-ca po Mszy œw.
NABO¯EÑSTWA MAJOWE I RÓ¯AÑCOWE od wtorku do pi¹tku o godz. 17.30
WIELKI POST Droga Krzy¿owa w pi¹tki o godz. 17.30; Gorzkie ¯ale po niedzielnej Mszy œw.
SPOTKANIE SENIORÓW trzecia œroda m-ca
CHÓR PARAFIALNY sobota godz. 10.00
MINISTRANCI druga sobota m-ca godz. 10.00
BIBLIOTEKA od wtorku do pi¹tku od godz. 15.00-17.30
PORADY PRAWNE ostatni czwartek miesi¹ca po Mszy œw.
CENTRUM MISJI jest czynne od wtorku do pi¹tku po wieczornej Mszy œw.

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. Josef, Salinenstr. 2
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.
Polska Misja Katolicka Rosenheim „List do moich parafian”
Redakcja:
Barbara Stryczek, Eryka Wyciszkiewicz, Anna Pa³ac,
Johann Kusch, ks. Ignacy Zaj¹c.
Wydrukowano przy wsparciu PlanungsBüro SLAPKA
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