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W oczekiwaniu na Boże Narodzenie –
„Zawsze się radujcie”
Zanim przyjdzie Boże Narodzenie,
warto zapytać samych siebie, czy my
autentycznie i z radością czekamy na to
wielkie wydarzenie, jakim jest spotkanie
z ukochanym Jezusem? Czy będąc zatroskani o tak wiele spraw tego świata,
zabiegamy jeszcze o nasze zbawienie?
W okresie Adwentu w Liturgii Słowa słyszymy: „Przyjdź, Panie Jezu”.
W tej modlitwie wyraża się oczekiwanie na narodziny Syna Bożego, ale także
na nasze spotkanie z Nim na końcu czasów. Wołamy: „Przybądź, Panie, i nie
zwlekaj”. Jest to modlitwa stęsknionego
człowieka. Ale czy rzeczywiście jest to
modlitwa wszystkich ochrzczonych i
modlitwa całego Kościoła?
Czy nie wydaje się, że dzisiejszy
świat, a wraz z nim także niektórzy
„chrześcijanie” (ochrzczeni poganie)
mówią: „Nie przychodź, Panie Jezu!”,
albo bardziej brutalnie: „Wynoś się,
Jezu, bo myśmy już sobie ten świat
urządzili według naszych zasad. Nie
komplikuj nam życia!” Czy nie ma się
właśnie takiego wrażenia, kiedy przychodzi patrzeć na to, co się dzieje w
życiu publicznym? Kiedy obserwujemy próby usuwania z życia publicznego religii, Kościoła, Pana Boga? Kiedy
uderza się w wartości chrześcijańskie?
Próbuje wyeliminować krzyż – symbol
naszej wiary? Kiedy doprowadza się do
deprawacji moralnej dzieci i młodzież?
Każdy grzech ciężki, właściwie
każde świadome życie w stanie grzechu ciężkiego jest powiedzeniem Bogu:
„Nie przychodź”, albo „Wynoś się!”
Poprzez Kościół razem z sakramen2

tami, nauką i z nami wszystkimi, którzy jesteśmy w nim zakorzenieni przez
chrzest św., obecny jest w świecie sam
Jezus Chrystus. I mimo prób wyeliminowania Go z życia ludzkiego, mamy
świadomość, że Jezus jest zawsze z
nami. Bóg jest cały czas „zakochany”
w człowieku! Nie tylko w świętym, ale
i w grzeszniku. Dla niego też przyszedł
na świat. Dla niego też jest Boże Narodzenie! Będzie się o niego upominać,
będzie stale dawał mu znaki, żeby powrócił.
To jest nasza wielka radość. Nie pozwólmy światu nam jej zabrać. Światu,
który jest smutny, bo nie ma perspektywy nadziei, gdzie na porządku dziennym dokonują się zabójstwa, zbrodnie, kryzysy i oszustwa… Jak się z tego
cieszyć…? My jednak jesteśmy tymi,
którzy wiedzą, że na tym świat się nie
kończy. To jest nasza radość, że wierzymy w Boga, który przyszedł do nas i dla
nas, abyśmy cieszyli się na spotkanie
z Nim w dniu ostatecznym.
Nie możemy być ślepi i nie widzieć,
że tak wielu kiedyś ochrzczonych, a dziś
pogan wolałoby, żeby Jezusa nie było.
Człowiek wiary ma być mądry i radosny. Nie może być jakimś płytkim wesołkiem czy kpiarzem, ale ma być człowiekiem radości. Warto wsłuchiwać się
w adwentowe słowa św. Pawła i zapamiętać je jako dobre życzenia na święta:
„Zawsze się radujcie!”

ks. Ignacy

Zając
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Królewskie kolędowanie we Freilassing w święto
Objawienia Pańskiego
Nie ma w naszym kalendarzu świąt
bardziej rodzinnych niż grudniowe
święta Bożego Narodzenia. Wspólne
śpiewanie kolęd przy przystrojonej choince łączy i sprawia, że stajemy się lepsi
oraz radośniejsi. W te najbliższe naszym

wanie. Kiedy w tym dniu w Polsce, w
wielu miastach i wioskach, wyruszają
na ulice tzw. orszaki Trzech Króli, my
zebraliśmy się na naszym corocznym
śpiewaniu Dzieciątku Jezus – kolęd.
Na spotkanie przybył: ks. proboszcz

sercom święta, którym towarzyszy niepowtarzalna i wyjątkowa atmosfera,
spotykamy się, by wspólnie przeżywać
ten czas.
W uroczystość Objawienia Pańskiego, zwyczajnie nazywaną u nas uroczystością Trzech Króli, w sali parafialnej
przy kościele Świętego Ruperta we
Frailassing, odbyło się już po raz 25.,
a więc jubileuszowe – wspólne kolędo-

tutejszej niemieckiej parafii o. Lucjan
Banko CM, ze Zgromadzenia Księży
Misjonarzy, ks. Ignacy Zając proboszcz
Polskiej Misji Katolickiej Rosenheim,
do której należy nasza wspólnota we
Frailassing, starsi i młodsi parafianie,
dla których kolędowanie jest równocześnie miłym wracaniem pamięcią do
rodzinnego domu. Byli także najmłodsi,
dla których wspólne kolędowanie stwarza okazję do poznawania i uczenia się
pielęgnowania pięknych polskich tradycji.

„Jaka modlitwa
taka doskonałość,
jaka modlitwa taki cały dzień“.
(św. Brat Albert Chmielowski)
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ks. Ignacy

Zając
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„Pójdźmy wszyscy do stajenki... ”,
czyli bożonarodzeniowe „Jasełka”
Gwiazdy rozświetliły styczniowe
niebo, gdzieś z oddali płynie melodia
znanej kolędy „Cicha noc, święta noc,
wszystko śpi…”, a tu po skrzypiącej
od mrozu śnieżnej ścieżce maszeruje
do bożonarodzeniowej stajenki orszak
pełen postaci, kolorowy i rozradowany.
A któż to po nocy wędruje i tak hałasuje? Obudzę małego Jezusa, w żłóbku

ci i młodzieży. Wszyscy chętne wzięli
udział w przedstawieniu, bo kto nie lubi
bajkowych bohaterów, kto nie marzy o
tym, żeby chociaż raz być królewną z
bajki lub czerwonym kapturkiem?
Udane przedstawienie podobało się
bardzo przybyłym gościom, to też nasi
mali aktorzy zostali nagrodzeni zasłużonymi brawami i słowami uznania za grę,

śpiącego! Kolorowy korowód grzecznie
staje u wrót stajenki i dopiero teraz widzimy, kto przyszedł pokłonić się Jezuskowi, Marii i Józefowi. Wszystkich ich
dobrze znamy i z naszego dzieciństwa
pamiętamy. Z koszykiem smakołyków
przyszedł czerwony kapturek, za nim
Jaś i Małgosia, Pinokio i krasnoludki
i wiele jeszcze innych postaci z bajek
cierpliwie czeka na swoją kolej, aby Jezusowi się pokłonić i dary swe złożyć.
„Cicha noc, święta noc...”, taką inscenizację tegorocznych „Jasełek” opracowała i przedstawiła wraz z dziećmi p.
Jadwiga Mokrzycka. A przedsięwzięcie
było na dużą skalę, bo do gry zaangażowana została bardzo duża grupa dzie-

a ich rodzice za pomysłowość kostiumów bajkowych postaci i pomoc przy
budowaniu sceny.
Po zakończeniu części artystycznej
przyszedł czas na tradycyjne łamanie się
opłatkiem i składanie życzeń noworocznych, a w dalszej części wieczoru gościliśmy się przy stołach zastawionych tradycyjnymi świątecznymi wypiekami i
potrawami przygotowanymi przez radę
parafialną.
Ten jasełkowy wieczór upłynął w
radosnej atmosferze i pozostawił wiele
miłych wspomnień. Organizatorom jak i
wykonawcom przedstawienia składamy
serdeczne podziękowania.
Barbara Stryczek
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Rzecz o naszej parafialnej bibliotece
- refleksje mola książkowego
Kiedy jest ci smutno lub nie masz
przyjaciół, kiedy nie wiesz, co zrobić z
wolnym czasem, weź do ręki książkę.
„Czytanie książek to najpiękniejsza
zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła” - to złota myśl noblistki Wisławy
Szymborskiej. Jest w niej zawarta duża
mądrość. Książki to nie tylko kopalnia
wiedzy, to fantazja i styl wyrażania swoich myśli.
Dziś żyjemy w czasach, kiedy np.
młodzież nie przywiązuje uwagi do poprawnej formy językowej. Czytanie być
może u niektórych wyszło z mody, ale
tak naprawdę ludzie nigdy nie przestaną
czytać, bo dla miłośnika literatury nie
ma większej przyjemności od tej, jaką
niesie ze sobą trzymanie w dłoniach
pięknie wydanego egzemplarza dobrej
powieści.
Kiedy w jesienną szarugę, owinięta ciepłym pledem z kubkiem gorącej
herbaty w ręku, zatapiam się w świat
bohaterów czytanych książek, nikt i nic
nie jest w stanie mnie oderwać od lektury. Naprawdę proszę mi wierzyć, że nie
ma lepszego sposobu na odbudowanie
spokoju ducha, jak dobra powieść. Do
czego serdecznie zachęcam, zwłaszcza
w długie zimowe wieczory.
Zapytana o najciekawsze miejsce w
moim mieście odpowiem bez wahania,
że to nasza parafialna biblioteka. A to
dlatego, że w naszych zbiorach są nie
tylko powieści o tematyce religijnej,
podręczniki czy słowniki z różnych
dziedzin, mamy też całkiem niemałą
kolekcję kryminałów, trillerów, romansów, tomików poezji i książek przygodowych.
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Jesteśmy bardzo wdzięczni tym, którzy dzielą się z nami swoimi „skarbami”
i oddają do naszej biblioteki książki,
które już przeczytali i chcą się nimi
podzielić z innymi. Jednym z nich jest
p. Richard Reschke z Rosenheim, który podarował naszej Misji bardzo duże
zbiory książek autorstwa: Nory Roberts,
Lee Chielda, Nicholasa Sparksa i wielu
innych współczesnych autorów i klasyków. Pan Reschke przywozi nowości literackie z Polski lub zamawia w sklepie
internetowym, a po przeczytaniu oddaje
do naszej biblioteki.
Tak więc znajdziemy w naszej bibliotece książki, które przeniosą czytelników w inne kraje, czasy i kultury.
Poznasz smak przygód i dreszczyk
emocji, miłość i intrygi. Nigdy nie zapomnisz bohaterów swoich ulubionych
powieści, takich jak: „Trzej muszkieterowie”, „Ania z Zielonego Wzgórza”,
„Pana Wołodyjowskiego”, czy pięknej
poezji polskich klasyków: Mickiewicza,
Szymborskiej czy ks. Twardowskiego.
Kończąc moją refleksję, życzę
wszystkim super prezentu pod choinką,
czyli ciekawej i pasjonującej lektury.
Barbara Stryczek
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100. rocznica objawień Matki Bożej w Fatimie
13 maja 1917 roku w Fatimie, w
Portugalii, Najświętsza Dziewica ukazała się trojgu dzieciom: Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi. Poleciła im modlitwę, zwłaszcza różańcową, i pokutę za
grzeszników, a dla uproszenia pokoju w
świecie – nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi.
W czasie ostatniego objawienia 13
października 1917 roku Pani powiedziała, że jest Matką Bożą Różańcową,
przybywającą wezwać ludzi, by już dłużej nie obrażali Boga grzechami i by co-

Cudowna Pani powiedziała dzieciom:
„Nie bójcie się, nic złego wam nie zrobię. Jestem z Nieba. Chcę was prosić,
abyście tu przychodziły co miesiąc o tej
samej porze. W październiku powiem
wam, kim jestem i czego od was pragnę.
Odmawiajcie codziennie różaniec, aby
wyprosić pokój dla świata”.
Podczas drugiego objawienia, 13
czerwca, Maryja obiecała zabrać wkrótce do nieba Franciszka i Hiacyntę. Łucji powiedziała, że Pan Jezus pragnie
posłużyć się jej osobą, by Maryja była

C

dziennie odmawiali różaniec.
W 1916 r. w niewielkiej portugalskiej miejscowości o nazwie Fatima
trójce pobożnych dzieci: sześcioletniej
Hiacyncie, jej o dwa lata starszemu
bratu Franciszkowi oraz ich ciotecznej
siostrze, dziewięcioletniej Łucji, ukazał
się Anioł Pokoju. Miał on przygotować
dzieci na przyjście Maryi.
Pierwsze objawienie Matki Najświętszej dokonało się 13 maja 1917 r.
6

bardziej znana i kochana, by ustanowić
nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca. Dusze, które ofiarują się Niepokalanemu Sercu Maryi, otrzymają ratunek, a
Bóg obdarzy je szczególną łaską. Trzecie objawienie z 13 lipca przedstawiało
wizję piekła i zawierało prośbę o odmawianie różańca.
Następnego objawienia 13 sierpnia
nie było z powodu aresztowania dzieci.
Piąte objawienie 13 września było po- C
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C nowieniem prośby o odmawianie różańca. Ostatnie, szóste objawienie dokonało się 13 października. Mimo deszczu
i zimna w dolinie zgromadziło się 70
tys. ludzi oczekujących na cud. Cudem
słońca Matka Boża potwierdziła prawdziwość swoich objawień. Podczas tego
objawienia powiedziała: „Przyszłam
upomnieć ludzkość, aby zmieniała życie
i nie zasmucała Boga ciężkimi grzechami. Niech ludzie codziennie odmawiają
różaniec i pokutują za grzechy”.
Chociaż objawienia Matki Bożej z
Fatimy, jak wszystkie objawienia prywatne, nie należą do depozytu wiary,
są przez wielu wierzących otaczane
szczególnym szacunkiem. Zostały one
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uznane przez Kościół za zgodne z Objawieniem. Dlatego możemy, chociaż nie
musimy, czerpać ze wskazówek i zachęt
przekazanych nam przez Maryję.
Z objawieniami w Fatimie wiążą się
tzw. trzy tajemnice fatimskie. Pierwsze
dwie ujawniono już kilkadziesiąt lat
temu; ostatnią, trzecią tajemnicę, wokół
której narosło wiele kontrowersji i legend, św. Jan Paweł II przedstawił światu dopiero podczas swojej wizyty w Fatimie w maju 2000 r. Sam Ojciec Święty
wielokrotnie podkreślał, że opiece Matki
Bożej z Fatimy zawdzięcza uratowanie
podczas zamachu dokonanego na jego
życie właśnie 13 maja 1981 r. na Placu
Świętego Piotra w Rzymie.
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Odnowa duchowa,
czyli rekolekcje Wielkopostne w parafii

W dniach od 12 do 19 marca br. odbywały się w naszej parafii rekolekcje
wielkopostne, które wygłosił ks. Tadeusz Augustyn, proboszcz salezjańskiej
parafii z Pogrzebienia. Rekolekcje rozpoczęły się niedzielną Mszą św. w kościele Świętego Michała w Rosenheim.
W niedzielę po południu udaliśmy się
także do Traunreut, gdzie nasi tamtejsi
parafianie mieli sposobność z korzystania z rekolekcyjnych nauk. Tak samo
było następnej niedzieli we Freilassing.
„Krzyż jest tajemnicą,
wymaga wiary.
Krzyż jest światłem,
które oświeca umysł,
szczęśliwy kto mu odda serce
i dostanie łaskę miłowania“.
(św. Brat Albert Chmielowski)
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Nauki rekolekcyjne w dni powszednie odbywały się w Centrum Misji
i gromadziły dość pokaźną grupę parafian. Msza św. z nauką ogólną, a po
Mszy nauka stanowa stanowiły główne
punkty rekolekcji.
Przez udział w tegorocznych rekolekcjach wielkopostnych oraz przystąpienie do sakramentu pojednania mieliśmy doskonałą okazję do przygotowania
się na najważniejsze wydarzenia w całym roku liturgicznym, jakimi są święta
Zmartwychwstania Pańskiego.
Wszyscy, którzy z nich skorzystali
mieli okazję do duchowego odnowienia
i pogłębienia swojej wiary, bo rekolekcje to czas działania łaski Bożej.
Dlatego bardzo serdecznie dziękuję
ks. proboszczowi Tadeuszowi za podjęcie się ich wygłoszenia.
ks. Ignacy

Zając
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Co dalej, Jakubie?
Dariusz Brosig wspomina swoje życiowe CAMINO
– Nie wiem, jak to jest, ale gdy człowiek czegoś potrzebuje, znajdzie to na
drodze – mówi o Camino Dariusz Brosig. Jego trwało 15 miesięcy, przeszedł
dokładnie 9628 km.
Wyszedł z Zabrza 18 kwietnia 2016
roku, a wrócił 15 lipca roku 2017.
Wszystkie daty, miejsca, najważniejsze
fakty ma zapisane w kilku notesach.
Taki jego dziennik z podróży. Przesyłał
je do domu razem z mapami i przewodnikami po zakończeniu kolejnych etapów trasy. Żeby nie nosić, bo pilnował,
żeby plecak stale miał 20 kg. – W drodze nie liczy się dat, godzin, dopiero
po stawianych w przewodniku pieczątkach orientowałem się, jaki mamy
dzień – wspomina Dariusz Brosig. Jego
książeczki pielgrzyma z pieczątkami
wszystkich odwiedzonych miejsc po
rozłożeniu zajmują cały stół. – Pilnowałem ich bardziej niż paszportu, bo to jest
kawałek mojego życia. Cenniejsze niż
złoto – mówi.
Na Camino był długodystansowcem. Kiedy opowiadał, jak długo idzie,
było kiwanie głową z uznaniem i brawa.
– Zawsze mówiłem wtedy, że jestem takim samym pielgrzymem jak oni, tylko
jestem dłużej w drodze – dodaje.
Myślał o tej wyprawie od 5 lat. Zanim przeszedł Europę, poszedł polskimi
odcinkami Camino, pokonując prawie
tysiąc kilometrów. Jest górnikiem. Po
przejściu na emeryturę postanowił pójść
do Santiago de Compostela podziękować za bezpieczną pracę. Miał też intencje powierzone mu przez innych; wraz
z kilometrami lista wydłużała się, bo
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dochodziły prośby tych, których spotykał w drodze. – Modlitwa poranna była
coraz dłuższa. Ale było to miłe, że ci ludzie zaufali mi i powierzali swoje osobiste sprawy – mówi.
Osiągnął cel i… poszedł dalej
Wybrał dłuższą trasę. Nie ograniczał go czas, więc po drodze zwiedzał
ciekawe miejsca, muzea, klasztory. Do
Santiago pokonał 4300 kilometrów.
Planował jak wszyscy, pieszo tylko
w jedną stronę, ale – jak sam mówi –
plan to jedno, a droga pokazała swoje.
U grobu św. Jakuba stanął 4 października. Dotarł do ostatniego punktu, jakim
jest Muxia oraz Finisterra i… poszedł
dalej. – Zawsze marzyłem o Lourdes,
więc zacząłem się zastanawiać. Do Santiago szedłem Camino Nord, więc pomyślałem, że teraz pójdę Camino Frances – wspomina. Dwa miesiące później
był już we francuskim sanktuarium
maryjnym. Stamtąd miał wracać, siostry znalazły mu już połączenia lotnicze
z Polską. – Wtedy pomyślałem, że nie
byłem na kanonizacji Ojca Świętego,
a do Rzymu jest około 1500 kilometrów,
C
to pójdę dalej – mówi.
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W trasie korzystał z translatora albo
prosił kogoś, żeby zadzwonił i zapowiedział go w schronisku, gdzie planował nocować następnego dnia. – Bo ja
z wszystkich języków znam tylko polski – wyjaśnia. Kiedy nie było noclegu
albo był zbyt drogi, szukał zadaszonych
przystanków, bezpiecznych polan czy
po prostu wnęki w murze. Początkowo jego dzienny budżet wynosił 20–30
euro, w drodze powrotnej już 15–20, na
samym końcu maksymalnie 15. – Kiedy
kończę etap, to czy mam nocleg, czy nie,
najpierw idę do kościoła podziękować za

wiele sama załatwia. Szczególnie tam,
gdzie Camino jest bardziej popularne.
W Niemczech zdarzyło mu się, że ktoś
zatrzymał samochód, otworzył bagażnik
pełen zakupów i poprosił go, żeby wziął
sobie, co potrzebuje. Ktoś inny w deszczowy dzień zaprosił na taras na herbatę, jeszcze inny na nocleg do swojego
domu. Czasem jednego dnia miał kilka
zaproszeń na kolację. Dla równowagi
bywało, że nie miał co jeść, kiedy na
przykład były problemy z zakupami.
– Nie wiem, jak to jest, ale gdy
człowiek czegoś bardzo potrzebuje, to

drogę. A potem do informacji – mówi. –
Na drodze mam dwie zasady. Dziękuję
za to, co dostaję, i za to, czego nie mam.
Jak lało i nie miałem dachu nad głową,
mówiłem: „Święty Jakubie, dziękuję ci.
Wiem, że tak ma być, pielgrzym od czasu do czasu musi zobaczyć, jak wygląda
prawdziwe Camino”. A nie tylko wygodne, komfortowe noclegi, bo takie też
mi się zdarzały. Wtedy zastanawiałem
się, czy położyć się w łóżku czy obok na
karimacie, bo przecież to nie są warunki
dla pielgrzyma – opowiada.
Pranie na sznurku, obiad na stole
Muszelka przyczepiona do plecaka

znajdzie to na drodze – mówi z przekonaniem. – Kiedyś w straszny upał
marzyłem o wodzie i na środku drogi znajduję butelkę wody mineralnej.
Zimną, jeszcze oszronioną, oryginalnie
zamkniętą. Innym razem schodziłem
z gór bardzo głodny, bo przez trzy dni
nie miałem pieczywa. Wchodzę do wioski, pierwsze zabudowania, a na drodze
rozsypane bułeczki. Świeże, pewnie komuś wypadły. Zaraz zrobiłem kanapki.
Kiedy miałem jakiś problem, to zawsze
pytałem: „Święty Jakubie, co dalej?”.
Czasem odpowiedzią był tani nocleg.
Jak u Francuzki, która zwykle wracając C

10
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C z pracy, zabierała do siebie pielgrzymów, a rano, jadąc do niej, odwoziła ich
w to samo miejsce. 30 km w jedną stronę. Bo zasadą Camino de Santiago jest,
że wyrusza się z punktu, gdzie skończyło się drogę.
Długodystansowcy spotykają się
z wyjątkową gościnnością. W jednym
z francuskich schronisk na Drodze św.
Jakuba, nazywanych albergue, kiedy
powiedział, że idzie aż z Polski, zapadła
cisza. A potem właścicielka poprosiła
go o wyjęcie wszystkich rzeczy z plecaka. Kiedy wrócił kilka godzin później,
jego uprane ubrania suszyły się już na
sznurku, a na stole czekał obiad. Potem
zawieźli go jeszcze do innej wioski na
Mszę w języku polskim. We Włoszech
trafił do klasztoru w Ponticeli. Piękna
pogoda, zaczął rozkładać się na placu
przy ołtarzu polowym. Nagle zerwał się
porywisty wiatr. – Wtedy szedłem do
Asyżu, więc już zapytałem św. Franciszka, jaki mamy plan na dzisiaj – śmieje
się. Za chwilę zobaczył biegnącego
w jego kierunku zakonnika. Odpowiedź
Franciszka była taka: darmowy pokój
gościnny, kolacja i śniadanie oraz długa
serdeczna rozmowa.
Tu autobus – tam Asyż
O tym, że idzie do Asyżu, zdecydował w Rzymie. Miał już bilet powrotny
za ostatnie euro. Zadzwonił do Polski,
że wraca. – O, mam tu jeszcze ten bilet
– pokazuje. – Rano stanąłem na dworcu i patrzę: tu autobus – tam Asyż. W
końcu pomyślałem: będziesz głupi, jeśli
tych 300 kilometrów nie pójdziesz. „Nie
wiem jak, ale prowadź, Franciszku” –
zwróciłem się do świętego.
Stamtąd szlakiem św. Antoniego
skierował się na północ do Padwy. – Do
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Santiago człowiek szedł jak z nut, bo to
przecież wymarzona pielgrzymka, główny cel. Z powrotem już szło się inaczej.
Musiałem ciągle wyznaczać sobie kolejny cel, bo bez niego trudniej się idzie, nie
ma takiej motywacji – zauważa. Potem
było jeszcze sanktuarium w Altötting
w Bawarii i Rosenheim, gdzie zatrzymał się u ks. Ignacego Zająca, polskiego salezjanina, spotkanego w drodze do
Santiago. Zawsze cieszył się, kiedy na
trasie usłyszał polski język. Na przykład
we włoskiej piekarni, kiedy sam głośno
zastanawiał się, jak poprosić o pieczywo.
Czy w niemieckim kościele, kiedy usłyszał „Czarną Madonnę”, bo to był polski
dzień w tej parafii. W Pfarrkirchen spotkał polskich paulinów z Jasnej Góry,
którzy dali mu nocleg i załatwili kolejny
w Passau. Ale najbardziej zaskoczyło
go, kiedy po polsku zwrócił się do niego
Hiroshi, Japończyk, który dwa lata był
już w drodze do Santiago. W Polsce spędził 8 miesięcy, bo odwiedzał wszystkie
miejsca związane z Chopinem. Po spotkaniu z tym ponad 70-letnim pielgrzymem oprócz wspomnień pozostał też
portret, który mu narysował.
5 par butów i 26 kilogramów
– Te różne miejsca, spotkania, rozmowy z księżmi czy siostrami zakonnymi – to bardzo pomaga w drodze.
Ładuje się akumulatory i cały następny
C
tydzień inaczej się idzie. Kiedy miałem
11

C kryzys, byłem chory czy były straszne
upały, czasem myślałem: „Na co ci to
było?”. Wtedy zwykle za dwa, trzy dni
trafiło się jakieś sanktuarium, klasztor,
jakaś dobra rozmowa… To mnie budowało, żeby iść dalej. Kiedy miałem kry-

W drodze zdarł cztery pary butów,
w piątych doszedł do domu. Kiedy
wychodził, ważył 90 kilogramów, po
13miesiącach waga pokazała 64. Co
jeszcze zmieniła ta droga, co w sobie odkrył? – Dobre pytanie. Pokonałem różne

zys, św. Jakub zawsze mi kogoś dobrego podesłał – wspomina. Najtrudniejszy
był moment, kiedy zachorował po ukąszeniu przez kleszcza, które zbiegło się
z kontuzją nogi, i nie rozpoznał objawów. Po miesiącu trafił do szpitala. Po
krótkim leczeniu poszedł dalej, ale nie
czuł się dobrze. W końcu był tak osłabiony, że robił po 5–6 km dziennie.
– Jednego dnia resztkami sił dotarłem do schroniska. Kiedy gospodarz
mnie zobaczył i dowiedział się, że idąc
cały dzień, zrobiłem 5 km, od razu zawiózł mnie na ostry dyżur – wspomina.
Tam kroplówka, lekarstwa.
Po czterech dniach mógł ruszyć dalej.

trudności, wytrzymałem fizycznie, ale
przede wszystkim psychicznie. I wiary
na pewno jest trochę więcej, bo w takiej
drodze trzeba zaufać – wymienia.
Z pokonywanymi kilometrami
uczył się Camino, a właściwie to szlak
sam go uczył. – Jak człowiek o czymś
ważnym zapomina, to droga przypomni.
Spotka się jakichś ludzi albo droga sama
coś pokaże – mówi.
Mijał różnych pielgrzymów
– Tych bardziej duchowych, i tych
turystycznych. Ale u niektórych z tej
drugiej grupy zanim doszli do Santiago,
widziałem przemianę. Bo Camino to
więcej niż zwykła droga.
Mira Fiutak

12
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Cudowny dzień pierwszej Komunii świętej, dzień
szczęśliwy i błogosławiony...
W niedzielę, 14 maja 2017 r., w naszej
parafii odbyła się uroczystość Pierwszej
Komunii św. W tym roku przystąpiło
dziewięcioro dzieci, pięć dziewczynek
i czterech chłopców: Adamczyk Alicja, Cichosz Viktor, Frydrych Nicole,
Jarocka Julia, Komosiński Franciszek,
Kucharski Kacper, Rust Livia i Nadia,
Zając Tobiasz. W przygotowaniach do
Pierwszej Komunii świętej brała też
udział Veronica Laska, która przystąpiła
w rodzinnej parafii w Polsce.
Uroczystość rozpoczęła się przed
kościołem pokropieniem wodą święconą, pobłogosławieniem pamiątek komunijnych i błogosławieństwem rodziców.
Po uroczystym wejściu do kościoła,
który na tę okoliczność został pięknie
udekorowany, rozpoczęła się Msza św.
sprawowana przez ks. Proboszcza. On
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też wygłosił okolicznościową homilię.
Po kazaniu nastąpiło odnowienie
przyrzeczeń chrzcielnych, a po nich modlitwa wiernych i procesja z darami eucharystycznymi. Dzieci i rodzice oprócz
świecy, kwiatów i owoców i chleba,
ofiarowali także przepiękny obrus na ołtarz i bieliznę kielichową.
Sam moment przyjęcia po raz pierwszy Pana Jezusa wywarł nie tylko na
dzieciach ogromne przeżycie, ale także
na ich najbliższych, zwłaszcza rodzicach, którzy towarzyszyli swoim dzieciom w tym wydarzeniu.
Na zakończenie uroczystej Eucharystii, ks. Proboszcz rozdał dzieciom dziewięć bochenków chleba, które przypominają, że Chrystus przemienił zwykły
chleb w swoje Ciało i dał je nam na pokarm i zachęcił dzieci, aby były tak dobre dla wszystkich, jak dobry i smaczny C
13

C jest chleb.
Po południu odbyło się maryjne
nabożeństwo pierwszokomunijne. Po
odśpiewaniu „Litanii Loretańskiej” zo14

stały rozdane pamiątkowe pierwszokomunijne obrazki.
ks. Ignacy

Zając
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„Być dobrym jak chleb“.
Rok św. brata Alberta Chmielowskiego

Św. brat Albert Chmielowski - Adam
Bernard Hilary Chmielowski - urodził
się 20 sierpnia 1845 r. w Igołomi koło
Krakowa. Był najstarszym z trójki dzieci Wojciecha i Józefy.
Jako osiemnastoletni student Szkoły
Rolniczo-Leśnej w Puławach brał udział
w powstaniu styczniowym. W przegranej bitwie pod Miechowem został ranny,
w wyniku czego amputowano mu nogę.
Po wydostaniu się z niewoli, wyjechał
do Francji.
W 1864 r. rozpoczął studia malarskie w Paryżu. Po amnestii w 1865 r.
przyjechał do Warszawy, gdzie również
studiował malarstwo, które później kontynuował w Gandawie i w Akademii
Sztuk Pięknych w Monachium (18691874).
Po powrocie do kraju w 1874 r. tworzył dzieła, w których coraz częściej
pojawiała się tematyka religijna. Malarstwo Chmielowskiego charakteryzoList do moich Parafian - Boże Narodzenienie 2017

wało się prostotą środków, naturalnością i nastrojowością. Oprócz tematyki
religijnej malował również realistyczne
obrazy. W latach 80-tych powstał jego
słynny obraz „Ecce Homo”.
Adam Chmielowski wstąpił jezuitów, jednak po pół roku opuścił nowicjat i wyjechał na Podole do swojego
brata Stanisława. Tam związał się z
tercjarzami św. Franciszka i prowadził
pracę apostolską wśród ludności wiejskiej. W 1884 r. wrócił do Krakowa,
gdzie poświęcił się służbie bezdomnym
i opuszczonym.
W 1887 r. za zgodą Albina kard.
Dunajewskiego przywdział habit, a rok
później złożył śluby zakonne, przyjmując imię Albert i dając początek nowej
rodzinie zakonnej. Założył zgromadzenia: Braci Albertynów (1888 r.) i Sióstr
Albertynek (1891 r.), które oparte zostały na regule św. Franciszka z Asyżu.
Brat Albert zajmował się biednymi i
bezdomnymi. Ogrzewalnie miejskie dla
bezdomnych przemieniał w przytuliska.
Nie dysponując środkami materialnymi
kwestował na utrzymanie ubogich. Oddając się z biegiem czasu coraz pełniej
posłudze ubogim rezygnował stopniowo z malowania obrazów. Służbę na
rzecz bezdomnych i nędzarzy uważał za
formę kultu Męki Pańskiej.
Zakładał domy dla sierot, kalek,
starców i nieuleczalnie chorych. Pomagał bezrobotnym organizując dla nich
pracę. Słynne są słowa Brata Alberta, że
„trzeba każdemu dać jeść, bezdomnemu
miejsce, a nagiemu odzież, bez dachu i
kawałka chleba może on już tylko kraść C
15

Majówka 2017
„Na majówkę, na majówkę,
razem z mamą, razem z tatą na wędrówkę.
Tam gdzie łąka, tam gdzie las,
gdzie nie było jeszcze nas,
na majówkę, na wędrówkę”.
Tak pisała kiedyś Wanda Chotomska w wierszu–piosence „Na majów-

C albo żebrać dla utrzymania życia”.
Schorowany brat Albert, „brat opuchlaków” jak go nazywano, zmarł 25
grudnia 1916 r. w Krakowie. W 1938 r.
prezydent Polski Ignacy Mościcki nadał
mu pośmiertnie Wielką Wstęgę Orderu
Polonia Restituta za wybitne zasługi w
działalności niepodległościowej i na
polu pracy społecznej.
Wyniesienia Brata Alberta do chwały ołtarzy, zarówno beatyfikacji (1983 r.
w Krakowie), jak i kanonizacji (12 listopada 1989 r. w Rzymie) dokonał Ojciec
Święty Jan Paweł II.
Relikwie Świętego znajdują się w
Sanktuarium Świętego Brata Alberta
Ecce Homo w Krakowie.
„Dobrego Pana mamy, który
ma w ręku wszystko aż do najdrobniejszych szczegółów“.
(św. Brat Albert Chmielowski)
16

kę”. Kiedy myślę o majówce to mam na
uwadze przede wszystkim piękną i słoneczną pogodę, radosnych i w dobrych
humorach jej uczestników. Tegoroczna
majówka w górach, można by powiedzieć: „tylko dla orłów”. Cel – Breitenstein.
Spotykamy się na parkingu w Fischbachau, niedaleko saktuarium Matki Bożej Wniebowziętej w Birkenstein i drogi
kalwaryjskiej. Grupa liczy 15 osób. Nie
wiemy, co czeka nas w drodze, ale już
pierwszy odcinek szlaku pokazuje, że
nie będzie łatwo. Przeczucia się spraw- C
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C dziły. Cała trasa to jedna wielka wspinaczka w górę.
Po dwóch godzinach wędrówki
dotarliśmy do schroniska Kesselalm.
Niedaleko znajduje się mała kapliczka,
z której roztacza się wspaniały widok
na całą okolicę. Tu zrobiliśmy dłuższą
przerwę na odpoczynek i posiłek. Jeszcze wspólne, pamiątkowe zdjęcie i dalej
naprzód, w górę, ale już nie wszyscy.
Część została w schronisku, a część wyruszyła w dalszą drogę... Po kilku godziList do moich Parafian - Boże Narodzenienie 2017

nach…
Jesteśmy znowu wszyscy razem na
dole przy Gasthof Oberwirt i zajadamy
smaczną pizzę. Niektórzy – zmęczeni i
to bardzo, ale za to w cudownych nastrojach. Zadowoleni?! Chyba tak. Jeszcze raz się okazało, że majówka w górach, nawet przy tak upalnej pogodzie,
może być wspaniałą przygodą, zarówno
dla dzieci jak i dla dorosłych.
ks. Ignacy

Zając
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140. rocznica objawień maryjnych w Gietrzwałdzie
Oprócz rocznicy objawień
świętowane jest pół wieku od
koronacji obrazu Matki Boskiej. Był
on koronowany przez prymasa Stefana
Wyszyńskiego.
Objawienia w Gietrzwałdzie
trwały od 27 czerwca do 16 września
1877 roku. Matka Boża ukazała się 160
razy dwóm wiejskim dziewczynkom:
13-letniej Justynie Szafryńskiej i 12letniej Barbarze Samulowskiej. Według
przekazu wizjonerek, widziały Maryję
na klonie rosnącym nieopodal kościoła.
Matka Boża mówiła do nich po polsku,
co odczytano jako znak, ponieważ kraj
znajdował się wówczas pod zaborami.
Warmia w zaborze pruskim była poddana silnej germanizacji, a Kościół – prześladowaniom.
Maryja kierowała swoje orędzie do różnych osób i stanów, zachęcając do powstrzymania się od grzechów,
życia w trzeźwości oraz odmawiania
modlitwy różańcowej.
Gietrzwałd jest jedynym w
Polsce i jednym z 12. na świecie miejsc
objawień maryjnych uznanych przez
Stolicę Apostolską za autentyczne.
Tamtejsze sanktuarium odwiedza rocznie ponad milion pielgrzymów.
W kościele znajduje się obraz
Matki Bożej Gietrzwałdzkiej, namalowany w połowie XVI wieku przez nieznanego autora. Przedstawia Maryję z
dzieciątkiem Jezus. Obraz został koronowany papieskimi koronami 10 września
1967 roku przez prymasa Polski Stefana
Wyszyńskiego, przy współudziale metropolity krakowskiego Karola Wojtyły
i biskupa warmińskiego Józefa Drzazgi.
18

Jeszcze w trakcie objawień
w 1877 roku Gietrzwałd stał się celem
licznych pielgrzymek. Według dokumentów, przez trzy miesiące przybyło
tam około 300 tysięcy Polaków z trzech
zaborów, a ponadto liczni wierni z zagranicy. W późniejszych latach wydarzenia te nie tylko budziły wiarę, lecz
także ducha patriotyzmu i poczucie
jedności. Między innymi pielgrzymi
ze wszystkich zaborów wędrowali do
sanktuarium w strojach ludowych, kultywując tradycje narodowe.
W 1970 roku papież Paweł VI
nadał kościołowi w Gietrzwałdzie tytuł
bazyliki mniejszej. Objawienia i kult
Matki Bożej w Gietrzwałdzie zostały oficjalnie zatwierdzone 11 września
1977 roku dekretem metropolity warmińskiego, biskupa Józefa Drzazgi, za
zgodą Watykanu.
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CENTRUM POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ
HEILIG-GEIST-STR. 46; 83022 ROSENHEIM
TEL. 08031-33771; FAX 08031-3040146
www.pmk-rosenheim.de
Polnischsprachige-Mission.Rosenheim@erzbistum-muenchen.de
SEKRETARIAT MISJI – we wtorek od godz. 9.00-13.00 i 14.00-18.00,
w czwartek od godz. 16.00-18.00
BIURO PARAFIALNE – we wtorek i piątek od godz. 16.00-17.30
MSZA ŚW. – od wtorku do piątku o godz. 18.00 (z wyjątkiem pierwszego piątku)
SAKRAMENT POJEDNANIA – pół godziny przed Mszą św.
I CZWARTEK MIESIĄCA – adoracja Najświętszego Sakramentu po Mszy św.
I PIĄTEK MIESIĄCA – Msza św. o godz. 17.00
24 DZIEŃ MIESIĄCA – miesięczne wspomnienie MB Wspomożenia Wiernych
31 DZIEŃ MIESIĄCA – miesięczne wspomnienie św. Jana Bosko
APOSTOLSTWO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO – I niedziela m-ca po Mszy św.
ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO – III niedziela m-ca po Mszy św.
NABOŻEŃSTWA MAJOWE I RÓŻAŃCOWE – od wtorku do piątku o godz. 17.30
WIELKI POST – Droga Krzyżowa w piątki o godz. 17.30;
Gorzkie Żale po niedzielnej Mszy św.
KATECHEZA – odbywa się w ciągu roku szkolnego w Centrum Misji
SPOTKANIE SENIORÓW – III środa m-ca
CHÓR PARAFIALNY – sobota godz. 10.00
MINISTRANCI – II sobota m-ca godz. 10.00
BIBLIOTEKA – we wtorek i w czwartek w godz. urzędowania sekretariatu Misji

Nabożeństwa w PMK Rosenheim

ROSENHEIM – St. Michael, Westerndorferstr. 43,
każda niedziela miesiąca i święta kościelne - godz. 10.30
Kaplica w Centrum Misji, Heilig-Geist-Str. 46, od wtorku do piątku - godz. 18.00
TRAUNSTEIN – St. Josef, Salinenstr. 2,
IV sobota miesiąca – godz. 17.00
TRAUNREUT – Zum Heiligsten Erlöser, Rathausplatz 1a,
I niedziela miesiąca – godz. 17.00
FREILASSING – St. Rupert, Martin-Oberndorfer-Straße 2,
II niedziela miesiąca – godz. 17.00
GERETSRIED – Heilige Familie, Johannisplatz 21,
III niedziela miesiąca – godz. 16.00
WALDKRAIBURG – Christkönig, Karlsbader Str. 1,
II sobota miesiąca – godz. 17.00 i IV niedziela miesiąca – godz. 16.00
Redakcja: Barbara Stryczek, ks. Ignacy Zając SDB
Składamy serdeczne podziękowanie p. Joranowi Slapka za sponsorowanie wydania
„Listu do moich parafian”
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