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ks. Ignacy Zaj¹c SDB

Radosnego oczekiwania i gotowoœci na
przyjœcie Bo¿ego Syna, mocy Ducha Œwiê-
tego, który pomo¿e wielbiæ Boga oraz wie-
lu ³ask nieba.

Czas Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia niech
bêdzie okazj¹ do autentycznego zbli¿enia
siê do Boga i swoich bliskich.

Niech spotkanie z nowonarodzonym
Jezusem nape³ni serca pokojem, nadziej¹ i
radoœci¹ na ca³y Nowy Rok 2018!

Oto znów zaczyna siê kolejny Adwent na-
szego ¿ycia, czas radosnego oczekiwania, tê-
sknoty i zamyœleñ. Coraz mocniej odczuwa-
my zbli¿aj¹ce siê najradoœniejsze w roku œwiê-
ta. Matka Bo¿a „Adwentna” – jak nazywali
J¹ nasi przodkowie – coraz usilniej szuka miej-
sca, gdzie siê Syn Bo¿y ma narodziæ, a na uli-
cach zgie³k ludzi t³ocz¹cych siê pomiêdzy
straganami i u wejœæ do sklepów – wyszuku-
j¹cych œwi¹tecznych prezentów. Po ustrojo-
nych zaœ tysi¹cem œwiate³ deptakach, snuj¹ siê
zapracowani „œwiêci miko³ajowie”, a w wi-
trynach sklepów obok bogato przyozdobio-
nych choinek od dawna stoj¹ ju¿ stajenki i
¿³óbki – co rok piêkniejsze i co rok coraz bar-
dziej upiêkszone... i co rok mniej podobne do
tej jedynej z Betlejem, w której kiedyœ naro-
dzi³ siê Bo¿y Syn. Woko³o s³ychaæ coraz bar-
dziej radosne dŸwiêki uroczych kolêd. Jednym
s³owem Pan jest ju¿ blisko!

Trzeba zastanowiæ siê, czy czas Narodze-
nia Pañskiego jest dla nas czasem przyjêcia
do naszych serc przychodz¹cego Jezusa, cza-
sem odnowy i nawrócenia, czy tylko jedynie
mi³ym prze¿yciem: rodzinnym spotkaniem i
wymian¹ œwi¹tecznych prezentów.

Œwiêta Bo¿ego Narodzenia w ¿aden spo-
sób nie mog¹ staæ dla nas jedynie tradycj¹ czy

folklorem. Wzruszenia im towarzysz¹ce po-
winny sk³aniaæ do g³êbszej refleksji.

Bo¿e Narodzenie jest wype³nieniem Bo-
¿ego zamys³u, jak w przedziwny sposób stwo-
rzy³ cz³owieka i w jeszcze cudowniejszy od-
nowi³ jego godnoœæ. Nowo narodzony Dzie-
ciê jest zwiastunem Bo¿ych zamiarów. Albo-
wiem Bóg zechcia³ wszystkie byty zjednoczyæ
w swoim Synu, aby dziêki Niemu wszystko
odnowiæ. Prefacja o Narodzeniu Pañskim wy-
raŸnie mówi nam, ¿e Jezus Chrystus, niewi-
dzialny Bóg, zacz¹³ istnieæ w czasie, aby dŸwi-
gn¹æ wszystko, co grzech poni¿y³ i odnowiæ
stworzenie.

Tak w³aœnie spróbujmy spojrzeæ na Œwiêta
Bo¿ego Narodzenia jako na czas szczególne-
go dzia³ania Boga, który pozwala na poni¿e-
nie w³asnego Syna, aby wynieœæ nas, zwy-
k³ych i grzesznych ludzi, do godnoœci Dzieci
Bo¿ych. Nie zmarnujmy okazji do pog³êbie-
nia tej radosnej i jak¿e pe³nej nadziei tajem-
nicy betlejemskiego ¿³óbka. Prze¿yjmy tego-
roczne œwiêta w blasku przychodz¹cego do
nas Zbawiciela œwiata.

WyjdŸmy na spotkanie Bo¿ej Dzieciny,
aby Boga uczyniæ najznakomitszym „Go-
œciem” w swoim domu.

Bóg siê rodzi...
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W Meksyku jest zwyczaj, ¿e w wigiliê
Bo¿ego Narodzenia ka¿dy przynosi Dzieci¹t-
ku podarunek. Tak, jak przed dwoma tysi¹ca-
mi lat uczynili pasterze przychodz¹c do be-
tlejemskiej stajenki. Prezenty s¹ bardzo ró¿-
ne, zale¿nie od zamo¿noœci ludzi. A ponie-
wa¿ wiêkszoœæ Meksykañczyków jest uboga,
wiêc i podarki s¹ skromne. Czasem jest to kil-
ka jajek, kura, kawa, czy garœæ prosa. Tym,
którym lepiej siê powodzi przynosz¹ poncha

Kwiat betlejemskiej gwiazdy

– Nie martw siê synku, podarujesz Dzie-
ci¹tku modlitwê, na pewno bardzo siê ucie-
szy, to przecie¿ najwiêkszy dar – pociesza³a
go mama.

– Ale tego nie widaæ. Dzieci pomyœl¹ so-
bie, ¿e nic nie przynios³em.

– To nic, ¿e inni tego nie zobacz¹, naj-
wa¿niejsze, ¿e Dzieci¹tko us³yszy twoj¹ mo-
dlitwê i pob³ogos³awi ci.

– To dobrze. Umiem ju¿ „Ojcze nasz” i
„Zdrowaœ Maryjo”. Poproszê Mariê, to nauczy
mnie jakiejœ specjalnej modlitwy – uradowa-
³o siê dziecko.

– Mo¿esz pomodliæ siê w³asnymi s³owa-
mi – t³umaczy³a mama.

Nadesz³a wigilia. Ca³a rodzina wybra³a siê
do koœcio³a na pasterkê. Koœció³ by³ pe³en
ludzi, tak, ¿e wiele osób sta³o na zewn¹trz i
Petro te¿. Przez okno dojrza³ ¿³óbek i Dzie-
ci¹tko okryte kolorowym ponchem. Po mszy
œw. ludzie sk³adali dary. Pedro wci¹¿ klêcza³
na zewn¹trz. Odmówi³ ju¿ wszystkie znane
modlitwy.

– Nie umiem ju¿ nic na pamiêæ – powie-
dzia³ w pewnej chwili – ale chcê Ci powie-
dzieæ Dzieci¹tko, ¿e bardzo Ciê kocham. Nic
nie przynios³em Ci na urodziny, bo u nas bie-
da. Ofiarujê Ci modlitwê. Mamusia powie-
dzia³a, ¿e bêdziesz bardzo ucieszony.
Wtem zobaczy³, ¿e w miejscu gdzie klêcza³
le¿y niezwykle przepiêkny kwiat. Takiego
nigdy nie widzia³. Wzi¹³ go w rêce i zaniós³
Dzieci¹tku. Spe³ni³o siê jego najwiêksze ma-
rzenie – podarowa³ Panu Jezusowi a¿ dwa
upominki, ten niewidzialny czyli modlitwê i
kwiat. Nazwano go potem gwiazd¹ betle-
jemsk¹, poniewa¿ jego korona przypomina
ramiona gwiazdy. Wiele lat póŸniej amerykañ-
ski ambasador w Meksyku o nazwisku Poni-
sett zawióz³ krzew tego kwiatu do Stanów
Zjednoczonych. Nazwano go tam „poinset-
ti¹”.

– peleryny noszone przez miejscowych lub
pieni¹dze. PóŸniej te dary otrzymuj¹ najbied-
niejsi, wdowy sieroty i bezrobotni. Dziêki
temu wielu biedaków mo¿e radoœniej prze¿y-
waæ œwiêta.

Szeœcioletni Pedro pochodzi³ z ubogiej
rodziny, mieszkaj¹cej na przedmieœciach Ve-
racruz. Sytuacja pogorszy³a siê jeszcze bar-
dziej, gdy ojciec ch³opca straci³ pracê. Bywa-
³o tak, ¿e dzieci g³odne k³ad³y siê spaæ. Od
czasu do czasu tata znajdowa³ dorywcz¹ pra-
cê przy roz³adunku statków, ale to nie wystar-
cza³o na utrzymanie rodziny. Tuz przed œwiê-
tami, Ania, roczna siostrzyczka Pedra zacho-
rowa³a i trzeba by³o wezwaæ lekarza. Przez to
skoñczy³y siê zaoszczêdzone na œwiêta pie-
ni¹dze, bo lekarstwa by³y bardzo drogie.

– Co ja w tym roku dam Dzieci¹tku –
martwi³ siê ch³opiec. – Maria plecie z koloro-
wych nitek serwetkê, a ja niewiele jeszcze
potrafiê.

Autor nieznany
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Umi³owani w Panu Siostry i Bracia!

ok 2018 jest obchodzony w Koœciele w
Polsce jako Rok Œwiêtego Stanis³awa Kostki.
Ten m³ody polski szlachcic podobnie jak Sa-
muel us³ysza³ Boga, wo³aj¹cego go po imie-
niu. I jak Samuel odpowiedzia³: „Mów, Pa-
nie, bo s³uga Twój s³ucha!”(1 Sm 3,9), a na-
stêpnie z determinacj¹ poszed³ pe³niæ wolê
Bo¿¹ wbrew wszelkim przeciwnoœciom.
Œwiêtego Stanis³awa Kostkê pragniemy za-
prosiæ dzisiaj, aby sta³ siê patronem rozpoczê-
tego w³aœnie nowego roku. O tym wyborze
zdecydowa³a zarówno 450. rocznica jego
œmierci, jak i program duszpasterski Koœcio-
³a w Polsce. Jeœli mamy w tym roku rozwa-
¿aæ osobê i dary Ducha Œwiêtego dane w sa-
kramencie bierzmowania, nie mo¿e byæ lep-
szego patrona ni¿ ten, który zosta³ uzdolnio-
ny przez Ducha Œwiêtego do „mê¿nego wy-
znawania wiary” w dojrza³y sposób.

Ponad to wa¿nym motywem og³oszenia
roku 2018 Rokiem Œwiêtego Stanis³awa Kost-
ki jest tak¿e zwo³any na paŸdziernik w Rzy-
mie Synod Biskupów, poœwiêcony m³odzie-
¿y i rozeznawaniu powo³ania. Dobre przygo-
towanie do tego Synodu jest wspólnym zada-
niem dla duszpasterzy, rodziców i wychowaw-
ców a tak¿e m³odzie¿y, której przez ca³e stu-
lecia patronowa³ i nadal patronuje œw. Stani-
s³awa Kostka. W 100. rocznicê odzyskania
niepodleg³oœci nie zapominajmy równie¿, ¿e
ju¿ w 1674 roku a wiêc jeszcze przed kanoni-
zacj¹ b³. Stanis³awa Kostki, papie¿ Klemens
X og³osi³ go patronem Korony Polskiej i Wiel-
kiego Ksiêstwa Litewskiego.

Œwiêty Stanis³aw Kostka,

patron m³odzie¿y

Biskupi obraduj¹cy w Lublinie w ramach 377. Zebrania Plenarnego KEP zadecydowali, ¿e rok 2018 r.
bêdzie prze¿ywany pod patronatem œw. Stanis³awa Kostki.

W tym roku przypada 450. rocznica œmierci m³odego jezuity. Biskupi przygotowali specjalny list o œw.
Stanis³awie Kostce.

Dla Boga i ojczyzny

Œwiêty Stanis³aw Kostka urodzi³ siê w
1550 r. w Rostkowie na Mazowszu. Jego oj-
ciec by³ kasztelanem, a krewni zajmowali zna-
cz¹ce stanowiska w Polsce Jagiellonów i Wa-
zów. Wraz z bratem wys³any zosta³ do elitar-
nego kolegium jezuitów w Wiedniu. Stanis³aw
szybko zrozumia³, ¿e nauka jest wstêpem do
œwiadomego podejmowania s³u¿by Koœcio³o-
wi i spo³eczeñstwu. Zapisano, ¿e uczy³ siê,
„aby podobaæ siê Bogu i ludziom […], a w
przysz³oœci ojczyŸnie i sobie samemu przy-
nieœæ korzyœæ”. To pierwsza lekcja, jak¹ otrzy-
mujemy dzisiaj od œw. Stanis³awa Kostki.

Ad maiora natus sum – Do wy¿szych rze-

czy zosta³em stworzony

Drug¹ lekcj¹, jak¹ daje nam od œw. Stani-
s³aw, jest pobo¿noœæ. By³a to pobo¿noœæ, któ-
ra wymaga³a swoistego mêstwa. Mimo i¿ spo-
tyka³ siê z brakiem zrozumienia, w œrodowi-
sku kolegów nie wstydzi³ siê modlitwy i me-
dytacji. Powtarza³, ¿e „trzeba wiêcej podobaæ
siê Bogu, ni¿ bratu”. Wychowany w kulturze
renesansu, za swoj¹ ¿yciow¹ dewizê obra³
wyznanie: „Do wy¿szych rzeczy zosta³em
stworzony i dla nich winienem ¿yæ” (Ad ma-
iora natus sum). Nie by³o w tych s³owach py-
chy ani pogardy dla tego, co ma³e ale œwiado-
moœæ godnoœci cz³owieka i têsknota za tym,
co œwiête i doskona³e.

Ucz¹c siê w Wiedniu, Stanis³aw miesz-
ka³ na stancji w domu nale¿¹cym do prote-
stanta. By³y to czasy szczególnych napiêæ
pomiêdzy protestantami a katolikami bêd¹ce
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skutkami reformacji. Stanis³aw z bólem do-
strzega³, jak negowana jest prawda o Eucha-
rystii i kult Matki Bo¿ej. Im wiêcej jednak
widzia³ nadu¿yæ, tym bardziej tajemnice te
stawa³y siê mu drogie.

St¹d wyp³ywa trzecia lekcja œw. Stanis³a-
wa na dzisiejsze czasy: wezwanie do wierne-
go trwania przy katolickiej prawdzie ¿ycia,
nawet wówczas, gdy ca³y œwiat wokó³ próbu-
je jej zaprzeczyæ. Mêstwo nie polega na zbroj-
nej walce czy traktowaniu innych jako nie-
przyjació³, ale na tym, ¿e my sami pozostaje-
my wierni i pomagamy innym w trwaniu w
wiernoœci. Z im wiêksz¹ obojêtnoœci¹ lub nie-
nawiœci¹ spotyka siê chrzeœcijañska mi³oœæ i
prawda, tym gorliwiej powinniœmy nimi ¿yæ.

Wiernoœæ powo³aniu

Decyzja Stanis³awa o wst¹pieniu do za-
konu jezuitów spotka³a siê z ostrym sprzeci-
wem jego rodziców. Uwa¿ali, ¿e maj¹ lepszy
pomys³ na jego ¿ycie. Niestety, takie postawy
nie nale¿¹ do rzadkoœci tak¿e i dziœ. Stanis³aw
odkry³ powo³anie i chcia³ na nie odpowiedzieæ
za wszelk¹ cenê. Potrafi³ walczyæ o realizacjê
woli Bo¿ej w swoim ¿yciu. Rozumia³, ¿e kie-
dy musi wybieraæ miêdzy wol¹ rodziców,
presj¹ œrodowiska a wol¹ Boga, powinien s³u-
chaæ Boga. Ten siedemnastoletni ch³opak opu-
œci³ Wiedeñ, przeszed³ pieszo ponad 600 km,
¿eby wreszcie spe³niæ swoje marzenie i do-
trzeæ do Dylingi w Bawarii, do prze³o¿onego
jezuitów i tam wst¹piæ do zakonu. Dylinga
okaza³a siê dla niego jednak trudnym doœwiad-
czeniem. Nikt bowiem nie wita³ go tam z
otwartymi ramionami. Przyjêto go na próbê i
pos³ano go do sprz¹tania pokoi oraz pomocy
w kuchni. Stanis³aw jednak zwyciê¿y³. Mu-
sia³ zaimponowaæ starszym braciom swoj¹
determinacj¹, skoro prze³o¿ony napisa³ o nim:
„Spodziewam siê po nim rzeczy wielkich”.
Kolejna lekcja œw. Stanis³awa jest dla nas
wezwaniem do sumiennego wykonywania
obowi¹zków, czyli do tego, co Jezus nazywa
„wiernoœci¹ w rzeczach ma³ych” (por. Mt
25,21).

Têsknota za niebem

Ostatnim etapem ¿ycia Stanis³awa by³
pobyt w Rzymie. Po dotarciu do Wiecznego
Miasta by³ szczêœliwy, choæ nadal odbiera³ od
ojca listy pe³ne gróŸb. Œluby zakonne z³o¿y³
maj¹c 18 lat. Poruszony s³owami rekolekcjo-
nisty, ¿e ka¿dy miesi¹c bracia winni spêdzaæ
tak, jakby to by³ ostatni miesi¹c w ich ¿yciu,
Stanis³aw wyzna³, ¿e ma przed sob¹ tylko je-
den miesi¹c ¿ycia. We wspomnienie œw. Waw-
rzyñca – 10 sierpnia – napisa³ list do Matki
Bo¿ej z proœb¹ o wyjednanie mu ³aski œmier-
ci w œwiêto jej Wniebowziêcia. Jeszcze tego
samego dnia zachorowa³, a 15 sierpnia 1568
r. zmar³. To jeszcze jedna lekcja dla nas: jak
têskniæ za niebem i jak ¿yæ tu i teraz, by ¿yæ
w wiecznoœci. Rozumia³ to doskonale Cyprian
Kamil Norwid, gdy wpatrzony w rzymski
grób œw. Stanis³awa, pisa³:

„A ty siê odwa¿ œwiêtym stan¹æ Pana
A ty siê odwa¿ stan¹æ jeden sam
Byæ œwiêtym – to nie zlêk³y powstaæ z

wschodem
To ogromnym byæ, przytomnym byæ!”
(C.K. Norwid: „A ty siê odwa¿”)
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„Kostka” znaczy „wiêcej”

Oto prawdziwe wezwanie na ten rok dla
Was, M³odzi Przyjaciele, Rodzice i Wycho-
wawcy: „Kostka” znaczy „wiêcej!” ¯yj¹c w
XXI wieku nie powtórzymy dok³adnie czy-
nów œw. Stanis³awa Kostki. Naszym zadaniem
jest raczej zrozumienie ducha tego œwiêtego,
który nie da³ siê zwieœæ mira¿owi wygodne-
go ¿ycia, zabezpieczonego maj¹tkiem rodzi-
ców. Mia³ odwagê przeciwstawiæ siê panuj¹-
cym modom i naciskom grupy. Nie chcia³ ani
imponowaæ, ani uczyniæ z ¿ycia jednej wiel-
kiej rozrywki. By³ siln¹ osobowoœci¹, mia³
swoj¹ klasê i styl. Do koñca zachowa³ wol-
noœæ. To nie by³ m³ody cz³owiek, który nie

wie, po co ¿yje, jest znudzony i apatyczny,
¿¹daj¹cy od innych, a nie daj¹cy nic z siebie.
Nie pozwala³ sobie na eksperymenty w po-
szukiwaniu szczêœcia. Wiedzia³, ¿e ten œwiat
nie zaspokoi jego têsknot, ¿e prêdzej czy póŸ-
niej poczu³by siê w nim oszukany lub zawie-
dziony. Wiedzia³, ¿e charakter – to nie tylko
sprawa dziedziczenia cech po przodkach, nie
tylko wp³yw œrodowiska, ale rzetelna praca
nad sob¹. Wiedzia³ te¿, ¿e stawaæ siê dojrza-
³ym cz³owiekiem, to podejmowaæ trud roz-
woju. Nie by³ miêczakiem, który mówi: taki
ju¿ jestem, a z³o usprawiedliwia s³aboœci¹,
obwinia innych, oskar¿a warunki i historiê.
By³ czujnym ogrodnikiem wyrywaj¹cym
chwasty s³aboœci i grzechu, aby wyros³y piêk-
ne kwiaty i owoce. Uwierzy³ w mi³oœæ Boga i
ca³ym sob¹ na ni¹ odpowiedzia³.

Zaproszenie

Niech prze¿ywany zatem w tym duchu
Rok Œwiêtego Stanis³awa Kostki stanie siê
czasem, w którym bêdziemy od siebie wiêcej
wymagaæ. Mo¿e to byæ zerwanie z lenistwem
duchowym i intelektualnym, zerwanie z na-
³ogiem, zachowanie trzeŸwoœci, modlitwa za
nauczyciela lub ksiêdza, adopcja dziecka po-
czêtego albo post w konkretnej intencji. Za-
praszamy Was równie¿ – na poziomie parafii,
duszpasterstw, ruchów, seminariów i zgroma-
dzeñ zakonnych – do pog³êbiania refleksji na
temat ¿ycia œw. Stanis³awa i wyzwañ stoj¹-
cych przed m³odymi katolikami w Polsce.

Bierzcie przyk³ad ze œw. Stanis³awa Kost-

ki, przygotowuj¹c siê do sakramentu bierzmo-
wania. Apelujcie wraz z nami do ludzi kultu-
ry i œrodków spo³ecznego przekazu, aby przez
ciekawe filmy, przedstawienia teatralne, au-
dycje i inne formy przekazu przywracali pa-
miêæ o Stanis³awie. Pielgrzymujcie do Rost-
kowa – miejsca jego narodzin i do Przasny-
sza – miejsca jego chrztu, a tak¿e do katedry
p³ockiej z jej piêknym o³tarzem tego œwiête-
go oraz grobowcami w³adców Polski i Ma-
zowsza. M³odzi mobilizujcie waszych rodzi-
ców i duszpasterzy, by nie bali siê wymagaæ
od was i od siebie „rzeczy wiêkszych”.

Z serca Wam b³ogos³awimy na ca³y rok
2018, który bêdziemy prze¿ywaæ razem z œw.
Stanis³awem Kostk¹, patronem dzieci i m³o-
dzie¿y.

KEP

>
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Zgromadzenie Ogólne Rady

Konferencji Episkopatów Europy

(CCEE) w Poznaniu

W dniach 13-16 wrzeœnia odby³o siê do-
roczne zgromadzenie plenarne Rady Konfe-
rencji Biskupich Europy (CCEE). Przewod-
nicz¹cy episkopatów Europy spotkali siê w
Poznaniu. Wiceprzewodnicz¹cym tego gre-
mium jest abp Stanis³aw G¹decki, metropoli-
ta poznañski i przewodnicz¹cy Konferencji
Episkopatu Polski. Tematem obrad by³o:
„Duch solidarnoœci w Europie”.

W czwartek, 13 wrzeœnia br., mia³a miej-
sce jego sesja otwieraj¹ca. Nuncjusz apostol-
ski w Polsce, abp Salvatore Pennacchio od-

czyta³ list od papie¿a Franciszka. Katolickich
biskupów naszego kontynentu pozdrowi³ tak-
¿e prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, bp
Jerzy Samiec z Koœcio³a ewangelicko-augs-
burskiego. W tematykê obrad wprowadzi³
przewodnicz¹cy CCEE kard. Angelo Bagna-
sco z W³och. On te¿ przewodniczy³ wieczor-
nej Mszy œw. w poznañskiej farze z udzia³em
wolontariuszy „Caritas” i innych katolickich
dzie³ charytatywnych.

Drugi dzieñ zgromadzenia, pi¹tek 14

wrzeœnia, rozpoczê³a poranna Msza œw. od-
prawiona pod przewodnictwem kard. Ouelle-
ta, który nastêpnie zabra³ g³os podczas obrad.
Po nim ks. Wojciech Sad³oñ SAC, dyrektor
Instytutu Statystyki Koœcio³a Katolickiego
podsumowa³ kwestionariusz wype³niony
przez europejskie konferencje biskupie. Po
jego wyst¹pieniu zatytu³owanym „Europa:
solidarnoœæ w formacji sumieñ i spo³eczeñ-
stwa” nast¹pi³a dyskusja podczas dwóch se-
sji roboczych: przedpo³udniowej i popo³u-
dniowej. Tego dnia wybrany zosta³ tak¿e

nowy sekretarz generalny CCEE, ks. Martin
Michalíèek, który po 10 latach sprawowania
tej funkcji zast¹pi³ pra³. Duarte da Cunhê z
Portugalii. Biskupi zwiedzili wystawê histo-
ryczn¹ w centrum „Brama Poznania”, a tak¿e
wziêli udzia³ w nieszporach w katedrze, od-
prawionych przez kard. Ouelleta, z udzia³em
osób konsekrowanych oraz w koncercie mu-
zyki polskiej w auli Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza.

W sobotê, 15 wrzeœnia br., porannej Mszy
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œw. przewodniczy³ wiceprzewodnicz¹cy
CCEE, kard. Vincent Nichols z Wielkiej Bry-
tanii. Trzy sesje robocze tego dnia dotyczy³y:
„Solidarnoœci w Europie i misji Koœcio³a”.
Wieczornym nieszporom w katedrze z udzia-
³em nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii i
katechetów przewodniczy³ abp Hollerich.

W niedzielê, 16 wrzeœnia br., przewodni-
cz¹cy episkopatów Europy odprawili pod
przewodnictwem abp. G¹deckiego uroczyst¹
Mszê œw. w katedrze, po której spotkali siê z
cz³onkami rad archidiecezjalnych.

Dzieñ póŸniej, 17 wrzeœnia br., kard. Ba-
gnasco i abp G¹decki podsumowali obrady
zgromadzenia podczas konferencji prasowej
w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski w
Warszawie.

Rada Konferencji Biskupich Europy
(CCEE) powsta³a w 1971 r. Obecnie w jej
sk³ad wchodz¹ 33 konferencje episkopatu z
naszego kontynentu, reprezentowane przez
swych przewodnicz¹cych, oraz pojedynczy
arcybiskupi i biskupi z krajów, gdzie nie ma
konferencji biskupich: Cypru, Estonii, Luk-
semburga, Mo³dawii, Monako, jak równie¿
greckokatolicki biskup mukaczewski z Ukra-
iny.

Na czele Rady stoi obecnie arcybiskup
Genui kard. Angelo Bagnasco, a dwoma wi-
ceprzewodnicz¹cymi s¹: kard. Vincent Ni-
chols, arcybiskup Westminsteru i abp Stani-
s³aw G¹decki, arcybiskup Poznania - to oni
tworz¹ Prezydium CCEE. Sekretarzem gene-
ralnym CCEE jest ks. Martin Michalíèek ze
S³owacji. Sekretariat CCEE ma sw¹ siedzibê
w Sankt Gallen w Szwajcarii.

Goœæ niedzielny

W Watykanie od 3 do 28 paŸdziernika
2018 r. odby³o siê 15. Zgromadzenie Ogólne
Synodu Biskupów, obraduj¹ce na temat:
“M³odzie¿, wiara i rozeznawanie powo³ania”.

Msz¹ œw. o godz. 10.00 w œrodê, 3 paŸ-
dziernika rozpocz¹³ siê synod poœwiêcony
m³odzie¿y.

Reprezentantami Konferencji Episkopa-
tu Polski na Synodzie Biskupów nt. m³odzie-
¿y byli: abp Stanis³aw G¹decki – arcybiskup
metropolita poznañski, przewodnicz¹cy KEP,
wiceprzewodnicz¹cy Rady Konferencji Epi-
skopatów Europy (CCEE); abp Grzegorz Ryœ
– arcybiskup metropolita ³ódzki i przewodni-
cz¹cy Zespo³u KEP ds. Nowej Ewangelizacji
oraz bp Marek Solarczyk – biskup pomocni-
czy diecezji warszawsko-praskiej, przewod-
nicz¹cy Rady ds. Duszpasterstwa M³odzie¿y
oraz delegat ds. Katolickiego Stowarzyszenia
M³odzie¿y; bp Marian Florczyk, biskup po-
mocniczy diecezji kieleckiej, który w Konfe-
rencji Episkopatu Polski jest cz³onkiem Rady
ds. Duszpasterstwa M³odzie¿y oraz Rady ds.
Spo³ecznych, a tak¿e Delegatem KEP ds.
Duszpasterstwa Sportowców..

Pracom zgromadzenia w imieniu papie¿a
bêd¹ na zmianê przewodniczyli: patriarcha
Babilonu i zwierzchnik Koœcio³a katolicko-
chaldejskiego w Iraku, kard. Louis Raphaël
Sako; arcybiskup Toamasiny na Madagaska-
rze, kard. Désiré Tsarahazana, arcybiskup
Yangonu w Mjanmie, kard. Charles Maung
Bo oraz arcybiskup Port Moresby w Papui
Nowej Gwinei, kard. John Ribat.

Relatorem generalnym, który przedstawi³
relacjê wprowadzaj¹c¹ w tematykê obrad, a
na ich zakoñczenie je podsumowa³ oraz sfor-
mu³owa³ propozycje synodu dla papie¿a,

Synod

biskupów

w Watykanie

„Wierzê ¿e s¹ rzeczy piêkne i brzydkie,
dobre i z³e, szlachetne i pod³e. I biada takim
strukturom w których te granice zostan¹ za-
tarte w imiê czegokolwiek wiêcej”.

Zbigniew Herbert
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W sercu Beskidu S¹deckiego, niedaleko
Krynicy Górskiej, le¿y ta pe³na uroku miej-
scowoœæ uzdrowiskowa, obfituj¹ca w œliczne
zak¹tki, zachwycaj¹ca spokojem i wyj¹tkow¹
atmosfer¹. Cudowne otoczenie z licznymi
szlakami turystycznymi oraz niepowtarzalny
klimat tego miejsca, tworz¹ œwietne warunki
do wypoczynku.

Jednym z miejsc godnych plecenia na-
szym parafianom i czytelnikom jest znajduj¹-
ca siê tam „Willa Janka”, z parkingiem, pla-
cem zabaw i miejscem na grilla. Obiekt po-
siada kompleks spa z du¿ym jacuzzi i saun¹.
Na teranie posesji dostêpne jest darmowe
WiFi.

Franciszek mianowa³ przewodnicz¹cego epi-
skopatu Brazylii, kard. Sérgio da Rochê.
Dwóch w³oskich teologów – ks. Giacomo
Costa SJ i ks. Rossano Sala SDB zosta³o se-
kretarzami specjalnymi zgromadzenia. Ich

rol¹ by³a wspó³praca z relatorem generalnym,
a tak¿e koordynacja pracy ekspertów.

Fundacja „Misericors”

„Willa Janka” jest œwietnym miejscem do
wypoczynku zarówno latem, jak i zim¹. Go-
r¹co polecam.

ks. Ignacy Zaj¹c

Tam warto siê wybraæ - ¯egiestów
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11. listopada obchodzimy œwiêto narodo-
we Polski – Œwiêto Niepodleg³oœci. W 1918
r. nasza Ojczyzna po 123 latach niewoli od-
zyska³a wolnoœæ. W 1785 r. mocarstwa roz-
biorowe postawi³y pieczêcie na akcie odbie-
raj¹cym Polakom najwiêksze wartoœci – wol-
noœæ i niepodleg³oœæ. Z mapy Europy starte
zosta³o pañstwo o powierzchni 780 tyœ km² li-
cz¹ce 13 mln mieszkañców. Winy w³asne i
cudze sta³y siê przyczyn¹ zbiorowej tragedii,
któr¹ naród okupi³ cen¹ krwi w swej póŸniej-
szej historii. Pañstwo nie istnia³o, lecz naród
nie da³ siê zniszczyæ. Przetrwa³ dziêki pamiê-
ci o swej przesz³oœci, tradycji i kulturze.

100. rocznica

odzyskania niepodleg³oœci

Od 1797 r. Jan Henryk D¹browski, Karol
Kniaziewicz i tysi¹ce bezimiennych Legioni-
stów – bohaterów walczy³o o „woln¹ i nie-
podleg³¹” u boku Napoleona. Po jego klêsce i
upadku Ksiêstwa Warszawskiego zaczê³a siê
dla Polaków d³uga i trudna droga walki o Oj-
czyznê. Carowie moskiewscy tward¹ rêka
trzymali polskich poddanych, ale ci nie na-
wykli do niewolniczego jarzma, dumnie pod-
nosili g³owy. Doprowadzili do powstania na-
rodowowyzwoleñczego 29 listopada 1830 r.
S³abo przygotowani do walki z Rosj¹, prze-
grali. Rozpocz¹³ siê okres niebywa³ych prze-
œladowañ. Cofniêto z urzêdów i szkó³ jêzyk
polski, wielu patriotów uda³o siê na emigra-
cjê.

Nadszed³ rok 1863. Niespodziewany po-
bór do wieloletniej s³u¿by w carskim wojsku,
przyspieszy³ wybuch kolejnego powstania.
Przewaga si³ wroga spowodowa³a jego upa-
dek. Tysi¹ce Polaków zes³ano na Sybir na
ciê¿ka katorgê. Polacy którzy pozostali na zie-
miach polskich poprzez pracê organiczn¹ nad
rozwojem gospodarczym ziem i pracê u pod-
staw nie pozwalali zapomnieæ o OjczyŸnie.
Czekano na odpowiedni moment, aby po raz
kolejny porwaæ siê do walki o wolnoœæ.

W 1914 r. wybuch³a I wojna œwiatowa.
O¿ywi³y siê nadzieje Polaków. Pañstwa za-
borcze po raz pierwszy znalaz³y siê we wro-
gich obozach. Walki miêdzy zaborcami da-
wa³y szansê na odzyskanie niepodleg³oœci.
Polacy w³aœciwie j¹ wykorzystali. Legioniœci
Józefa Pi³sudskiego i Józefa Hallera, legioni-
œci pu³awscy, „bajoñczycy” i wielu patriotów
przyczyni³o siê do tego, ¿e o sprawie Pola-
ków by³o g³oœno na arenie miêdzynarodowej
i w rezultacie spe³ni³y siê marzenia kilku po-
koleñ Polaków.

Dnia 11 listopada 1918 r. ca³y naród ogar-
nê³a radoœæ, bo Polska by³a krajem niepodle-
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po wielu latach niewoli poczuli siê wolni. Jed-
nak Polskê czeka³o jeszcze wiele ciê¿kich
momentów: wojna z bolszewikami, II wojna
œwiatowa i zale¿noœæ od Zwi¹zku Radzieckie-
go. Droga do pe³nej niezale¿noœci i demokra-
cji by³a jeszcze d³uga i znaczona ofiarami
strajków robotniczych i stanu wojennego.
Prawdziw¹ wolnoœæ odzyskaliœmy dopiero w
1989 r.

Czasy nam wspó³czesne to dalszy proces
tworzenia demokracji oraz d¹¿enie do inte-
gracji z Europ¹, co stawia przed nami nowe
wyzwania, jak np. wspó³dzia³anie w walce
przeciwko terroryzmowi, które sta³o siê naj-
wiêkszym zagro¿eniem dla pokoju wspó³cze-
snego œwiata.

Edukacja.edux

Akademia

z okazji

100. rocznicy

odzyskania

przez Polskê

niepodleg³oœci

Rocznica odzyskania przez Polskê nie-
podleg³oœci jest ju¿ od wielu lat naszym œwiê-
tem narodowym. W tym roku, dzieñ 11 listo-
pada, mia³ jednak wyj¹tkowy charakter i opra-
wê, poniewa¿ by³a to 100. rocznica tego wiel-
kiego dla nas wydarzenia. W kraju odbywa³y
siê liczne spotkania i wieczornice oraz kon-
certy jubileuszowe, aby w ten sposób upamiêt-
niæ ten wa¿ny historycznie dzieñ.

W naszej Misji tak¿e uczciliœmy to wy-
darzenie, przypominaj¹c historiê naszej Oj-
czyzny przedstawion¹ w wierszach i pieœniach
patriotycznych. Przygotowania do upamiêt-
nienia 100. rocznicy odzyskania niepodleg³o-
œci, sta³y siê jednoczeœnie lekcj¹ historii dla
m³odzie¿y, która chêtnie wziê³a udzia³ w aka-
demii i z wielkim zaanga¿owaniem uczy³a siê,
b¹dŸ co b¹dŸ, trudnych dla nich tekstów.
Wszyscy urodzili siê ju¿ w innym kraju i inne
wydarzenia towarzysz¹ ich dorastaniu.

Uroczysta akademia odby³a siê w sali na-
szej Misji. wziêli w niej udzia³ ci, którzy ra-
zem z nami, zechcieli œwiêtowaæ ten wyj¹t-
kowy dzieñ. Po czêœci artystycznej nast¹pi³
ma³y poczêstunek. I tak przy kawie i pysz-
nym cieœcie, spêdziliœmy resztê niedzielnego
popo³udnia.

Wszystkim, którzy poœwiêcili swój czas
na przygotowanie i zorganizowanie tego œwi¹-
tecznego dnia oraz przyby³ym goœciom, sk³a-
damy serdeczne podziêkowania.

Barbara Stryczek
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Wskazania duszpasterskie i spo³eczne
Jana Paw³a II pozostaj¹ aktualne, dlatego w
momentach napiêæ warto do nich siêgaæ – za-
chêca Polaków kard. Stanis³aw Dziwisz, me-
tropolita-senior archidiecezji krakowskiej i
sekretarz Jana Paw³a II. 16 paŸdziernika mi-
nê³a 40. rocznica wyboru kard. Karola Woj-
ty³y na papie¿a.

Tomasz Królak (KAI): Czy wyje¿d¿aj¹c
na konklawe w paŸdzierniku 1978 kard. Woj-
ty³a mia³ – zdaniem Ksiêdza Kardyna³a – prze-
czucia dotycz¹ce swojego wyboru na Stolicê
Piotrow¹? Czy Jan Pawe³ II kiedykolwiek
wspomina³ o takiej ewentualnoœci?

Kard. Stanis³aw Dziwisz: – Nawet jeœli
kard. Wojty³a mia³ takie intuicje, to my mo-
gliœmy siê tego tylko domyœlaæ. Nigdy taka
ewentualnoœæ nie by³a tematem rozmów, a
wszelkie próby podejmowania takich rozwa-
¿añ natychmiast by³y ucinane. Kard. Wojty³a
odpowiada³ krótko: „Duch Œwiêty wska¿e”.

Zmienia³ œwiat modlitw¹
– rozmowa z kard. Dziwiszem w 40. rocznicê wybo-

ru kard. Wojty³y na papie¿a

Gdy dowiedzia³ siê o œmierci Jana Paw³a I,
by³o w jego zachowaniu coœ, co wskazywa³o,
¿e prze¿ywa jakieœ wewnêtrzne zmagania. By³
niezwykle skupiony. My to widzieliœmy, ale
mogliœmy to jedynie komentowaæ miêdzy
sob¹.

– Pierwsze chwile po wyborze Jana Paw-
³a II – jak Ksi¹dz Kardyna³ wspomina te go-
dziny?

– Takiego doœwiadczenia nie da siê prze-
kazaæ s³owami. Tym bardziej, ¿e obok natu-
ralnych w takim momencie odczuæ szczêœcia
i dumy, odzywa³o siê równie¿ przeczucie, ¿e
ten dzieñ zmienia wszystko: w ¿yciu Koœcio-
³a w Polsce, w OjczyŸnie, a dla Koœcio³a i
œwiata daje nadziejê na nowe otwarcie, twór-
czy powiew Ducha. Nie ukrywam, ¿e odzy-
wa³a siê te¿ œwiadomoœæ wielkich zadañ, ja-
kie staj¹ przed nowym papie¿em i odpowie-
dzialnoœci sk³adanej na jego barki.

– Pierwsze dni pontyfikatu: czy Ksi¹dz
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> Kardyna³ mia³ wówczas przeczucia jak wiel-
ki rozmach – duszpasterski i teologiczny –
bêdzie towarzyszy³ pos³udze Jana Paw³a II czy
te¿ kolejne miesi¹ce i lata by³y jednak dla
Ksiêdza Kardyna³a zaskoczeniem?

– Wiedzia³em, komu s³u¿ê. Kard. Wojty-
³a by³ wybitnym biskupem, œwiêtym paste-
rzem. Jego b³yskotliwoœæ, erudycja, kultura
ducha i otwarcie na œwiat zdumiewa³y ka¿de-
go, kto siê z nim zetkn¹³. To by³ artysta i my-
œliciel, niepospolity umys³ po³¹czony z grun-
town¹ formacj¹ intelektualn¹. To wszystko,
w po³¹czeniu z g³êbok¹ duchowoœci¹ i œmia³¹
wizj¹ Koœcio³a, by³o zapowiedzi¹ wielkiego
pontyfikatu. Przez ca³y czas pos³ugi przy Ja-
nie Pawle II mia³em œwiadomoœæ, ¿e idzie
konsekwentn¹ drog¹, której pocz¹tek widzie-
liœmy ju¿ w Krakowie.

– Czy mo¿na powiedzieæ, ¿e jako papie¿
kard. Wojty³a robi³ „to samo” tylko w mega-
skali? Myœlê o rozwijaniu kontaktu ze œwiec-
kimi, dialog z innymi Koœcio³ami i religiami,
nacisk na ochronê ¿ycia, docenianie roli kul-
tury itd.

– Oczywiœcie. Doœwiadczenie polskiego
Koœcio³a i specyficznej sytuacji politycznej w
OjczyŸnie, nieustanna walka o ocalenie war-
toœci i poszanowanie godnoœci cz³owieka
wywar³y niew¹tpliwie wp³yw na styl duszpa-
sterski Jana Paw³a II. W Krakowie nauczy³
siê kontaktu z drugim cz³owiekiem, zw³asz-
cza z m³odzie¿¹. Œwiatowe Dni M³odzie¿y
zrodzi³y siê ju¿ wtedy, w Krakowie, gdy kard.
Wojty³a spotyka³ siê z m³odymi, towarzyszy³
im, by³ dla nich przyjacielem i ojcem.

Gdy kard. Wojty³a wyjecha³ na konkla-
we, w archidiecezji krakowskiej trwa³ synod.
Jego celem by³o studium dokumentów Sobo-
ru Watykañskiego II i namys³ nad ich zasto-
sowaniem w realiach Koœcio³a krakowskie-
go. W tym ruchu synodalnym ogromn¹ rolê
odegrali ludzie œwieccy, którzy w ró¿nych œro-
dowiskach, w parafiach tworzyli zespo³y sy-
nodalne. Kard. Wojty³a nie tylko ceni³ sobie
zdanie ludzi œwieckich, ale uwa¿a³, ¿e wspó³-
praca z nimi w dziele ewangelizacji i duszpa-

sterstwa jest nieodzowna.
Jeœli zaœ chodzi o inne, wymienione przez

pana obszary, to trzeba powiedzieæ, i¿ wizyta
papie¿a Jana Paw³a II w synagodze, która tak
zadziwi³a œwiat, dla nas w Krakowie nie by³a
czymœ zaskakuj¹cym, bo kard. Wojty³a bar-
dzo dba³ o dialog ekumeniczny i miêdzyreli-
gijny. Budowa³ mosty, a nie mury. Z powo-
dów oczywistych, równie¿ zwi¹zanych z jego
dzieciêcymi i m³odzieñczymi doœwiadczenia-
mi, wielk¹ wagê przyk³ada³ do pielêgnowa-
nia harmonijnych kontaktów z naszymi star-
szymi braæmi w wierze.

Równie¿ dialog ze œwiatem kultury i na-
uki, podjêty przez papie¿a Jana Paw³a II, by³
wynikiem jego wczeœniejszych doœwiadczeñ.
Papie¿ nie by³ dla ludzi kultury i akademi-
ków kimœ z zewn¹trz. By³ jednym z nich, jest
wiêc rzecz¹ zrozumia³¹, ¿e jako g³owa Ko-
œcio³a szybko odnalaz³ wspólny jêzyk z na-
ukowcami i artystami. Mo¿na tak wymieniaæ
jeszcze d³ugo. W³aœciwie ka¿dy w¹tek papie-
skiego nauczania i pos³ugi rozpoczyna³ siê ju¿
w Krakowie.

– Jak na dynamiczny sposób dzia³ania
Jana Paw³a reagowa³o jego watykañskie oto-
czenie; czy i na ile znajdowa³ zrozumienie w
Kurii rzymskiej? Czy, inaczej mówi¹c, Jan
Pawe³ II czu³ siê rozumiany w Watykanie?

– Papie¿ sam mi powiedzia³ kiedyœ, ¿e
czuje siê w Watykanie jak u siebie. I rzeczy-
wiœcie tak by³o: czu³ siê jak w domu i by³ od
pocz¹tku przyjêty jako swój. Wspó³praca z
Kuri¹ rzymsk¹ uk³ada³a siê bardzo harmonij-
nie, bo w Watykanie wszyscy widzieli, ¿e pa-
pie¿ prowadzi Koœció³ pewn¹ rêk¹ i ma jasn¹,
sprecyzowan¹ wizjê duszpastersk¹.
Jego myœlenie o Koœciele powstawa³o na
klêczkach, przed Najœwiêtszym Sakramentem
i by³o jasne, ¿e nie jest jedynie wytworem
ludzkiego umys³u, ale owocem wspó³pracy z
³ask¹. Prawd¹ jest, ¿e niektórzy podchodzili
sceptycznie do takich inicjatyw, jak spotka-
nia w Asy¿u, czy podró¿e apostolskie po œwie-
cie. Z czasem jednak, widz¹c owoce tych
dzie³, przekonywali siê do nich.
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> Co nie znaczy, ¿e Jan Pawe³ II nie zaska-
kiwa³, zw³aszcza na pocz¹tku, niekonwencjo-
nalnym, jak na papie¿a, zachowaniem. Ale to
z kolei by³o dla Kurii rzymskiej czytelnym
sygna³em, ¿e Ojciec Œwiêty jest cz³owiekiem
bardzo niezale¿nym.

– Czy od pocz¹tku pontyfikatu widaæ by³o
d¹¿enie Jana Paw³a II do zmiany polityczne-
go status quo w Europie czy to jednak dojrze-
wa³o stopniowo? Jak to Ksi¹dz Kardyna³
wówczas odbiera³?

– Papie¿ nigdy nie myœla³ o sobie w kate-
goriach politycznych. By³ pasterzem, a nie
przywódc¹ politycznym. By³ jednak bardzo
wyczulony na kwestiê praw cz³owieka. Gdy
widzia³, ¿e s¹ one ³amane przez dyktatury,
mówi³ o tym g³oœno. On zmienia³ œwiat mo-
dlitw¹, œwiadectwem ¿ycia zanurzonego w
Bogu i s³owami nadziei, które kie³kowa³y w
ludzkich sercach i wyda³y owoc wolnoœci. To
by³ jego orê¿ w walce o prawa cz³owieka, gdy
upomina³ siê o los uciœnionych nie tylko w
Europie, ale choæby w Ameryce £aciñskiej,
gdzie ¿ywe by³o myœlenie, ¿e marksizm jest
sposobem na nêdzê. Papie¿ przestrzega³, ¿e
to droga donik¹d, a lekarstwo jest w tym wy-

padku gorsze od choroby.
Gdziekolwiek widzia³ nêdzê, braki,

ludzk¹ niedolê, pojmowa³ swoj¹ rolê jako
bycie rzecznikiem i g³osem tych, którym pra-
wo do g³osu zosta³o odebrane. Walczy³ o pra-
wa cz³owieka i prawa narodów.

– Ksi¹dz Kardyna³ wspomnia³ niegdyœ, ¿e
prowadzi³ zapiski dokumentuj¹ce pontyfikat.
Czy to rodzaj notatnika ze spotkañ czy mo¿e
dziennika zawieraj¹cego przemyœlenia i oce-
ny? Czy kiedyœ te materia³y zostan¹ upublicz-
nione?

– To s¹ moje spisywane na bie¿¹co notat-
ki, po jednym tomie na ka¿dy rok, czyli w
sumie 27. Ka¿dy dzieñ mia³ jedn¹ stronê. Nie
zapisywa³em opinii o ludziach, bo nie mia-
³em do tego prawa. S¹ tam spisane fakty hi-
storyczne, w oparciu o które mo¿na odtwo-
rzyæ atmosferê i historiê pontyfikatu. W tej
chwili siostry przepisuj¹ te pisane odrêcznie
teksty. Jeœli nie dojdzie do ich opracowania
za mojego ¿ycia, pozostan¹ jako dokument,
którym byæ mo¿e zainteresuj¹ siê kiedyœ hi-
storycy.

– Przechodz¹c do wspó³czesnoœci: czy
Polacy s¹ wierni testamentowi Jana Paw³a II?
Gdzie najbardziej niedomagamy, w jakich zaœ
dziedzinach Koœció³ w Polsce mo¿e czuæ sa-
tysfakcjê?

– Obszerne pytanie wymaga obszernej
odpowiedzi. W skrócie mówi¹c, jestem prze-
konany, ¿e pamiêæ o Janie Pawle II w pol-
skim narodzie wci¹¿ jest ¿ywa. Przetrwa³a
pamiêæ o wielkim, œwiêtym cz³owieku. Jego
osobowoœæ, modlitwa, styl duszpasterski – to
samo w sobie jest ju¿ przes³aniem. Inaczej
wygl¹da sprawa z dziedzictwem doktrynal-
nym, które wymaga wysi³ku intelektualnego
i czasu.

W momentach napiêæ czy problemów
warto siêgaæ do przemówieñ Ojca Œwiêtego
kierowanych do Polaków. Tam s¹ recepty i
wskazania, jasna wizja duszpasterska i spo-
³eczna, która wci¹¿ pozostaje aktualna. Jego
nauczanie, jak nauczanie wielkich Ojców
Koœcio³a, pozostanie aktualne na wieki.
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> – Co Jan Pawe³ II powiedzia³by dziœ Ko-
œcio³owi w Polsce, jak – zdaniem Ksiêdza
Kardyna³a – definiowa³by kluczowe wyzwa-
nia przed jakimi staj¹ dziœ polscy katolicy?

– Jan Pawe³ II kocha³ Polskê i polski Ko-
œció³. Mia³ wielki szacunek dla kultury pol-
skiej. Zawsze podkreœla³, ¿e Koœció³ w Pol-
sce przygotowa³ go do pe³nienia zadañ paste-
rza Koœcio³a powszechnego. Dziœ z pewno-
œci¹ stan¹³by przy polskim Koœciele, aby
wspólnie kontynuowaæ troskê o naród i do-
bro spo³eczne, które wymaga ochrony.

– Które papieskie s³owa, zdaniem Ksiê-

dza Kardyna³a, s¹ szczególnie warte przypo-
mnienia Polakom w roku obchodów 100.
rocznicy niepodleg³oœci?

– Papie¿ pojmowa³ wolnoœæ jako dar i jako
zadanie. Kosztowa³a wiele ludzkich cierpieñ,
ale jest dana przez Opatrznoœæ. Ta wolnoœæ
jest jednak zarazem zadana, bo trzeba wci¹¿
do niej dorastaæ i wype³niaæ jako przestrzeñ
do zagospodarowania. Wolnoœæ opiera siê na
zachowaniu wartoœci. Trzeba jej strzec, by
by³a darem dla wszystkich i nie przerodzi³a
siê w zniewolenie niektórych grup, osób czy
spo³ecznoœci. Demokracja mo¿e ³atwo siê >
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> wynaturzyæ i przekszta³ciæ w dyktaturê.
– O czym przypomnia³by Jan Pawe³ II Ko-

œcio³owi w œwiecie, zw³aszcza dziœ, w dobie
zamêtu wywo³anego skandali zwi¹zanymi z
przypadkami nadu¿yæ seksualnych osób du-
chownych?

– Jan Pawe³ II wszystkie tego typu przy-
padki porz¹dkowa³ poprzez osoby odpowie-
dzialne w Kurii rzymskiej. Wspiera³ go w tym
bardzo kard. Ratzinger. Walka z nadu¿yciami
to nie jest nowoœæ w Koœciele. Mówi¹ o tym
dokumenty. Trzeba te¿ powiedzieæ, ¿e w ba-
daniu tych spraw uwzglêdniane by³o zawsze
poszanowanie cz³owieka i jego prawo do
obrony. Papie¿owi bardzo na tym zale¿a³o, bo
w swojej OjczyŸnie prze¿y³ wiele lat, kiedy
ludziom odbierano to prawo i odgórnie ska-
zywano. To nie znaczy, ¿e te przypadki nie

W pi¹tek, 8 grudnia 2017 roku, dzieci z
naszej wspólnoty parafialnej mia³y okazjê, aby
spotkaæ siê ze œw. Miko³ajem. Oczywiœcie, jak
przy takich spotkaniach, najczêœciej siê zda-
rza, ¿e jest g³oœno, gwarno i bardzo... bardzo
radoœnie. Nic te¿ dziwnego, bo jest to rado-
sny dzieñ, nawet nie tylko dla najm³odszych.

ks. Ignacy Zaj¹c

Œwiêty Miko³aj

„Dawno, dawno temu, daleko st¹d ¿y³ duchow-
ny, który pragn¹³ nade wszystko, by ludzie byli
szczêœliwi. Przez ca³e ¿ycie pomaga³ biednym, a czy-
ni³ to w sposób tak dyskretny, ¿e nikt z obdarowa-
nych nie domyœla³ siê nawet, sk¹d pochodz¹ rzeczy
znajdowane pod drzwiami lub wpadaj¹ce przez
okno. I choæ w zamian dobroczyñca nie oczekiwa³
nawet dobrego s³owa, wieœæ o jego szlachetnych
uczynkach rozesz³a siê po œwiecie lotem b³yskawicy.

Wkrótce duchowny zosta³ biskupem, a gdy do-
pe³ni³y siê jego dni na ziemi - œwiêtym. Jako œwiêty
Miko³aj sta³ siê patronem wielu profesji, bo tak
szczodrego opiekuna chcieli mieæ wszyscy. Oczywi-
œcie wiadomo, ¿e podarki najbardziej kochaj¹ dzieci,
dlatego œw. Miko³aj jest przede wszystkim ich pa-
tronem i œwiêtym najbardziej przez nie ukochanym”.

by³y rozwi¹zywane. Rozwi¹zywano je wed³ug
zasad sprawiedliwoœci. Nigdy nie spotka³em
siê z próbami tuszowania tych spraw. Jeœli ktoœ
zarzuca, ¿e by³y one w Watykanie ukrywane
czy tuszowane, to jest to ciê¿kie oskar¿enie.

– Co Jan Pawe³ II powiedzia³by dziœ Eu-
ropie, odchodz¹cej od chrzeœcijañskiego de-
pozytu, co powiedzia³by podzielonemu œwia-
tu, w którym globalizacja jest raczej globali-
zacj¹ chêci zysku ani¿eli solidarnoœci?

– Papie¿ by³ zawsze zwolennikiem jed-
noœci Europy zbudowanej na fundamencie
duchowym. Niestety, tego ducha Stary Kon-
tynent traci i jest to du¿e niebezpieczeñstwo
dla przysz³oœci Europy. Nie mo¿na budowaæ
œwiata bez wartoœci. To one s¹ fundamentem
i gwarancj¹ stabilnoœci, sta³oœci i bezpieczeñ-
stwa.

Tomasz Królak
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W sobotê, 16 grudnia 2017 r., o godz.
15.00, odby³o siê w Centrum Misji tradycyj-
ne ju¿, adwentowe pieczenie ciasteczek. Dzie-
ci razem ze swoimi mamusiami bardzo spraw-
nie uwija³y siê przy robieniu ciasteczek. Przy
czym wykazywa³y siê swoimi zdolnoœciami,
bo formy ciasteczek by³y bardzo przeró¿ne, a
niektóre bardzo wymyœlne. Oczywiœcie, tak
upieczone ciasteczka wszystkim potem bar-
dzo smakowa³y.

Adwentowe pieczenie ciasteczek

Adwentowe pieczenie ciasteczek na trwa-
³e wpisa³o siê do kalendarza wydarzeñ w ¿yciu
naszej wspólnoty parafialnej. Jest to równie¿
zwrócenie uwagi na ca³oœæ przygotowywania
siê do œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. Mam nadzie-
jê, ¿e przysz³oroczny czas Adwentu dostar-
czy równie¿ wielu wspania³ych prze¿yæ i wra-
¿eñ.

ks. Ignacy Zaj¹c

W uroczystoœæ Objawienia Pañskiego,
popularnie nazywan¹ u nas uroczystoœci¹
Trzech Króli, w sali parafialnej przy koœciele
Œwiêtego Ruperta we Frailassing, odby³o siê
wspólne œpiewanie kolêd. Pierwsze kolêdy
œpiewane po polsku znane s¹ praktycznie od
po³owy XV wieku.

Na spotkanie przybyli ksiê¿a: ks. pro-
boszcz tutejszej niemieckiej parafii o. Lucjan
Banko CM, ze Zgromadzenia Ksiê¿y Misjo-

Kolêdowanie we Freilassing

narzy, ks. Ignacy Zaj¹c proboszcz PMK Ro-
senheim, do której nale¿y nasza wspólnota we
Frailassing, starsi i m³odsi parafianie.

Na pewno takie wspólne kolêdowanie ma
swoj¹ nieocenion¹ wartoœæ, poniewa¿ stwa-
rza okazjê do poznawania i pielêgnowania
piêknych polskich tradycji zwi¹zanych ze
œwiêtami Bo¿ego Narodzenia.

ks. Ignacy Zaj¹c
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„Jezus malusieñki le¿y wœród stajenki...”,
a przed stajenk¹ gromadz¹ siê dzieci ze
wszystkich stron œwiata, aby siê pok³oniæ Je-
zuskowi, z³o¿yæ podarki i wyraziæ w ten spo-
sób swoj¹ dzieciêc¹ mi³oœæ do Bo¿ego Dzie-
ci¹tka.

W tegorocznych „Jase³kach”, które odby-
³y siê 13 stycznia, najwdziêczniejsi aktorzy –
nasze dzieci – pod kierownictwem p. Jadwigi
Mokrzyckiej, przedstawili nam pok³on dzieci
œwiata w Betlejem. Kolorowe stroje, charak-
terystyczne dla ró¿nych ras ludzi, wspaniale
wykreowane przez mamy aktorów, wyra¿a³y
pochodzenie dzieci i przewija³y siê jak kolo-
rowe kwiaty przed tradycyjn¹ betlejemsk¹
szopk¹.

Dzieci, jak co roku, da³y z siebie wszyst-
ko, aby tegoroczne „Jase³ka” wypad³y piêk-
nie. I oczywiœcie by³y wspania³e, a za swój
wystêp zosta³y nagrodzone rzêsistymi brawa-
mi. Po przedstawieniu wszyscy, którzy przy-
byli na „Jase³ka” tradycyjnie ³amali siê op³at-
kiem i sk³adali sobie nawzajem noworoczne
¿yczenia.

Te coroczne spotkania s¹ dla naszej para-
fii okazj¹ do wspólnego kolêdowania, dysku-
sji i poznawania ludzi, którzy znaleŸli swój
nowy dom w Rosenheim i jego okolicach.

Radzie parafialnej, która zajê³a siê orga-
nizacj¹ „Jase³ek”, ma³ym i du¿ym aktorom
oraz wszystkim pomagaj¹cym w tej imprezie,
sk³adamy serdeczne podziêkowania.

Barbara Stryczek

„Jezus malusieñki

le¿y wœród stajenki...”
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Jase³ka 2018
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W Ainring, niedaleko Freilassing, w go-
spodzie „Doppler” w piêkn¹ s³oneczn¹ sobo-
tê, 18 lutego, odby³o siê spotkanie wspólnoty
parafialnej skupionej wokó³ filialnej placów-
ki we Freilassing.

Miejsce, w którym odby³o siê spotkanie,
posiada wielowiekow¹ historiê i nale¿a³o kie-
dyœ do arcybiskupów salzburskich, którzy tu-
taj posiadali swój zamek wodny. Tutaj rów-
nie¿ przebiega³ s³ynny rzymski z Salzburga.

Dziœ Gasthof „Doppler” jest miejscem
goœcinnym dla wszystkich przybywaj¹cych do
niego goœci, turystów i wczasowiczów, ser-
wuj¹c przy tym wspania³¹ kuchniê bawarsk¹.

ks. Ignacy Zaj¹c

Spotkanie

w Ainring
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Wielki Tydzieñ to czas, który - poprze-
dzony Niedziel¹ Palmow¹ - jeszcze bardziej i
g³êbiej zachêca nas do duchowego prze¿ywa-
nia z pe³n¹ œwiadomoœci¹ mêki, œmierci i
zmartwychwstania Chrystusa. To nadzwyczaj-
ne doœwiadczenie wydarzeñ sprzed 2000 lat
jest w roku liturgicznym nazywane „Triduum
Paschalnym”. Przygotowuje nas ono do œwia-
domego uczestnictwa w nadziei chrzeœcijañ-
skiej, która ukaza³a siê na krzy¿u. Chrystus
umieraj¹c zwyciê¿y³ grzech, œmieræ i szatana
dla naszego odkupienia, abyœmy tak¿e dost¹-
pili ³aski zbawienia.

Niedziela Palmowa ju¿ od wczesnych
godzin porannych wita³a nas wiosennym s³oñ-
cem. Wierni zebrali siê przed koœcio³em, gdzie
odby³o siê poœwiêcenie palm i uroczysta pro-
cesja, a potem Msza œw. z odczytaniem Pasji
wed³ug œw. Marka.

Tegoroczne Triduum Paschalne przypad³o
na koniec miesi¹ca marca. Na uroczystej Li-
turgii Wielkiego Tygodnia gromadziliœmy siê
w kaplicy w Centrum Misji.

W Wielki Czwartek, w tym dniu wspo-
minamy ostatni¹ wieczerzê. uroczysta Msza
œw. Msza Wieczerzy Pañskiej, odbywa siê
zwykle w godzinach wieczornych. W tym
dniu obchodzimy œwiêto kap³anów, poniewa¿
w czasie Ostatniej Wieczerzy zosta³ ustano-
wiony sakrament kap³añstwa oraz sakrament
Eucharystii. W tym dniu modliliœmy siê w
intencji kap³anów, a w szczególny sposób w
intencji naszych naszych duszpasterzy.

W Wielki Pi¹tek prze¿ywamy Drogê
Krzy¿ow¹ i adorujemy Najœwiêtszy Sakra-
ment, a figurê umêczonego Chrystusa sk³a-
damy do grobu. W Wielki Pi¹tek od godzin
porannych, a¿ do po³udnia mia³a miejsce ad-
oracja Pana Jezusa w Ciemnicy, która rozpo-
czê³a siê modlitw¹ brewiarzow¹: „Jutrzni¹” i
„Godzin¹ Czytañ”. Na Liturgii Mêki Pañskiej
zgromadziliœmy siê o godz. 15.00, aby w go-

dzinie mi³osierdzia rozpamiêtywaæ mêkê i
œmieræ naszego Pana. Wieczorem o godz.
20.00, odby³a siê „Droga Krzy¿owa”.

Wielka Sobota, to dzieñ najwiêkszej ¿a³o-
by w Koœciele. Podobnie jak w Wielki Pi¹-
tek, do po³udnia odbywa³a siê adoracja Naj-
œwiêtszego Sakramentu, rozpoczêta wspóln¹
modlitw¹ brewiarzow¹: „Jutrzni¹” i „Godzin¹
Czytañ”. Poœwiêcenie pokarmów na stó³ wiel-
kanocny odby³o siê po po³udniu w koœciele
Œwiêtego Micha³a. Na Liturgii Wigilii Pas-
chalnej zgromadziliœmy siê wieczorem przed
Centrum Misji, gdzie uroczyœcie zosta³ po-
œwiêcony pascha³, symbol Zmartwychwsta³e-
go Chrystusa. Wys³uchanie jak¿e radosnego
orêdzia paschalnego na czeœæ zmartwychwsta-
³ego Chrystusa, jakim jest „Exultet”, rozbu-
dowana liturgia s³owa zachêcaj¹ca do czuwa-
nia w t¹ œwiêt¹ noc zmartwychwstania Pañ-
skiego, odnowienie przyrzeczeñ chrzcielnych
sk³adane osobiœcie w sposób pe³ny i œwiado-
my, oraz Eucharystia, jak¿e uroczysta i od-
œwiêtna tej nocy, a na zakoñczenie wyjœcie na
ulice miasta w procesji rezurekcyjnej sprawi-
³y, ¿e radoœæ œwiêtowania Zmartwychwstania
Chrystusa w pe³ni zagoœci³a w naszych ser-
cach.

ks. Ignacy Zaj¹c

Obchody Wielkiego Tygodnia
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Dnia 25 lutego br., odbywa³y siê w na-
szej diecezji wybory do Rad Parafialnych.
Nowa kadencja trwaæ bêdzie do 2022 roku.
W parafii zg³oszono 18. kandydatów, z któ-
rych zosta³o wybranych 12 osób.

W sk³ad nowej rady wesz³o piêæ kobiet
oraz siedmiu mê¿czyzn, w tym dwa ma³¿eñ-
stwa. Niektóre z tych osób maj¹ ju¿ doœwiad-
czenia z poprzednich kadencji, co jest na pew-
no zalet¹ w pracy i w wspólnotowym dzia³a-
niu.

Ustêpuj¹cej radzie parafialnej, która z za-
anga¿owaniem pe³ni³a swoje obowi¹zki, sk³a-
damy serdeczne podziêkowania za cztery lata
dzia³alnoœci dla dobra naszej wspólnoty pa-
rafialnej. Szczególne s³owa uznania nale¿¹ siê
p. Barbarze Stryczek, która przez cztery ka-
dencje (tj. 16 lat ) dzia³a³a naszej w radzie. W
tym czasie przez trzy kadencje pe³ni³a obo-
wi¹zki przewodnicz¹cej, chêtnie s³u¿¹c swo-
im doœwiadczeniem innym cz³onkom rady.

Wszystkim kandyduj¹cym oraz nowo
wybranym cz³onkom rady parafialnej ¿yczê
b³ogos³awieñstwa Bo¿ego oraz satysfakcji z
pracy dla dobra naszej Polskiej Misji Rosen-
heim.

Barbara Stryczek

Rada parafialna 2018–2022

Buschmann Wojciech

Cichosz Artur

Cichosz Magdalena

Czuba Marek

Czuba Urszula

Kaczmarczyk Miros³aw

Kubiak ¯aneta

Pa³ac Franciszek

Slapka Joran

Stuchly Ewa

Wróbel Anna

Wróbel Rafa³

Wybory do rady

parafialnej
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W niedzielne popo³udnie, 6 maja, przy
piêknej pogodzie wyruszyliœmy na nasz¹ te-
goroczn¹ majówkê do Brannenburga. Na
wzniesieniu Biberhöhe, do którego prowadzi
malowniczo po³o¿ona dró¿ka, znajduje siê
ma³y koœció³ek – Magdalenenkirche, za³o¿o-
ny przez pustelnika Johannesa Schelle w 1626
roku. Koœció³ek otoczony jest murem, w któ-
rym umieszczone s¹ stacje drogi krzy¿owej.
A jest to najstarsza „Droga Krzy¿owa” na
Bawarii.

Na uwagê zas³uguje piêkna Pieta w 13
stacji oraz niespotykana 15 stacja Zmartwych-
wstanie Pana Jezusa (malowid³o na œcianie
bocznej kaplicy). Ca³oœæ kompleksu stanowi
okr¹g i jest to naprawdê wyj¹tkowe miejsce.
Niestety koœció³ek jest w remoncie i nie mo-
gliœmy obejrzeæ wnêtrza.

Majówka

na Biberhöhe – Brannenburg

Na nasze majowe spotkanie ku uciesze
organizatorów przyby³o dosyæ sporo osób.
Rodziny z ma³ymi dzieæmi, m³odzie¿ i senio-
rzy. W bardzo mi³ej atmosferze up³ywa³ nam
czas na zabawie, rozmowach i modlitwie.

Rada parafialna w jej nowym sk³adzie
zatroszczy³a siê nie tylko o cel naszej majów-
ki, ale tak¿e o pyszne ciasta, kawê i napoje.
PóŸnym popo³udniem, w dobrych humorach
wracaliœmy do domów, wzbogaceni o jeszcze
jedno nowe prze¿ycie.

Barbara Stryczek
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Uroczystoœæ Najœwiêtszego Cia³a i Krwi
Chrystusa – to oficjalna nazwa œwiêta Bo¿e-
go Cia³a. To jedno z g³ównych œwi¹t obcho-
dzonych w Koœciele katolickim. Choæ œwia-
domoœæ niezwyk³ego cudu przemiany kon-
sekrowanego chleba i wina w rzeczywiste
Cia³o i Krew Chrystusa towarzyszy³a wier-
nym od pocz¹tku chrzeœcijañstwa, jednak
trzeba by³o czekaæ a¿ dziesiêæ stuleci, zanim
zewnêtrzne przejawy tego kultu (procesja i
publiczne wyznanie wiary) zadomowi³y siê
na sta³e w Koœciele katolickim.

Pocz¹tek obchodzenia œwiêta Bo¿ego
Cia³a siêga XIII w. U progu tego stulecia –
na Soborze Laterañskim IV (1215) – przyjê-
to dogmat o przemianie substancji chleba i
wina, w Cia³o i Krew Chrystusa.

Wraz z og³oszeniem dogmatu, wzros³o
zainteresowanie kultem Eucharystii, która
przestawa³a byæ jedynie elementem liturgii,
lecz coraz mocniej postrzegana by³a jako
dowód na trwa³¹ obecnoœæ Chrystusa na Zie-
mi.

Bezpoœredni¹ przyczyn¹ ustanowienia
uroczystoœci Najœwiêtszego Cia³a i Krwi
Chrystusa by³y objawienia œw. Julianny z
Cornillon. Zgodnie z tradycj¹ hagiograficzn¹
w 1245 r., œw. Juliannie ukazaæ mia³ siê Chry-
stus, który w widzeniu domaga³ siê ustano-
wienia œwiêta Eucharystii na pierwszy czwar-
tek po œwiêcie Trójcy Przenajœwiêtszej. Pod
wp³ywem tych objawieñ bp Robert, ustano-
wi³ w 1246 r. œwiêto Bo¿ego Cia³a, pocz¹t-
kowo dla diecezji Liege oraz zapocz¹tkowa³
procesjê eucharystyczn¹ ulicami miasta.

Wkrótce zaczêto jednak decyzjê o wpro-
wadzeniu œwiêta Bo¿ego Cia³a w diecezji
Liege, uznano za przedwczesn¹. Do ostatecz-
nego uznania œwiêta Bo¿ego Cia³a za ogól-
nokoœcielne, papie¿a tego sk³oni³ dopiero cud
eucharystyczny, jaki mia³ miejsce w Bolse-
nie (w œrodkowych W³oszech) w 1263 r. W

Bo¿e Cia³o

czasie jednej z Mszy œw., podczas przemie-
nienia, odprawiaj¹cy kap³an zauwa¿yæ mia³,
¿e z konsekrowanej hostii zaczyna³y spadaæ
krople krwi. Poplamiona krwi¹ chusta zosta-
³a przes³ana papie¿owi, który w tym czasie
przebywa³ w Orvieto w Umbrii. Urban IV
umieœci³ relikwiê w tutejszej katedrze, a pod
wp³ywem fascynacji cudem rozpocz¹³ aktyw-
ne starania, których celem mia³o byæ ustano-
wienia œwiêta Najœwiêtszego Cia³a i Krwi
Chrystusa.

11 sierpnia 1264 r. Urban IV og³osi³ bul-
lê „Transiturus de hoc mundo”, na mocy któ-
rej Bo¿e Cia³o sta³o siê œwiêtem ca³ego Ko-
œcio³a.

W uroczystoœæ Bo¿ego Cia³a przez ulice
niemal wszystkich miejscowoœci przechodz¹
uroczyste procesje wiernych intonuj¹cych
pieœni i recytuj¹cych modlitwy. Niesiony jest
Najœwiêtszy Sakrament. Jest to znak uwiel-
bienia dla Chrystusa w Najœwiêtszym Sakra-
mencie.

opr. ks. Ignacy Zaj¹c
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Jak œwietnie potrafi¹ siê bawiæ i starsi i
m³odsi parafianie, mogliœmy siê przekonaæ
podczas tegorocznego festynu rodzinnego,
który zorganizowa³a i z wielkim zaanga¿owa-
niem prowadzi³a rada parafialna.

Na imprezê przyby³o liczne grono naszych
parafian wraz z ca³ymi rodzinami, co mogli-
œmy ogl¹daæ na remake zamieszczonym w
internecie. Duch rywalizacji przyœwieca³ ma-
³ym sportowcom, a i doroœli stanêli do pomo-
cy swoim pociechom w grach wymagaj¹cych
si³y jak na przyk³ad przeci¹ganie liny.

Weso³a zabawa, malowanie twarzy, taniec,
ka¿dy nawet najbardziej wybredny znalaz³ coœ
dla siebie. O stronê kulinarn¹ zadbano rów-
nie¿ tak, aby wegetarianie jak i zwolennicy
potraw miêsnych mogli skosztowaæ przeró¿-

Festyn Rodzinny i pi³ka no¿na

nych pysznoœci. A szczêœciarze mogli siê prze-
konaæ o swojej pomyœlnej gwieŸdzie w zaba-
wie z „Tombol¹”. Jednym s³owem dzia³o siê,
oj dzia³o, w to sobotnie popo³udnie.

A poniewa¿ by³ to czas mistrzostw œwiata
w pi³ce no¿nej, organizatorzy festynu poszli
za ciosem i tydzieñ póŸniej zorganizowali
wspólne ogl¹danie meczu Polska – Kolum-
bia, a przy okazji ma³y festyn mi³oœników pi³ki
no¿nej.

Impreza mimo przegranej Polaków, by³a
bardzo udana i pozostawi³a po sobie mi³e
wspomnienia. Jeszcze raz przekonaliœmy siê,
¿e do dobrej zabawy potrzebne s¹ tylko nasze
dobre chêci i spora dawka humoru.

Barbara Stryczek

To by³a naprawdê uroczysta suma odpu-
stowa. Rozpoczê³a siê ceremonialnym wej-
œciem prezbitrów, w asyœcie du¿ej iloœci Li-
turgicznej S³u¿by O³tarza. Nasza m³odzie¿ w
piêknych krakowskich strojach, zgromadzo-
na by³a wokó³ sztandaru PMK Rosenheim.

Odpust ku czci

œw. Micha³a Archanio³a

Liturgiê ubogaca³a orkiestra i chór. Wierni
dopisali. Œwi¹tynia wype³niona niemal do
ostatniego miejsca.

Piêkne œwiadectwo wiary z³o¿yli nasi z³o-
ci Jubilaci, pañstwo Pa³acowie – ozdobieni
swoj¹ mi³oœci¹. Ks. Miros³aw przyj¹³ od nich
odnowienie przysiêgi ma³¿eñskiej.

Na zakoñczenie Mszy œw., wierni grom-
kimi brawami podziêkowali za liturgiczn¹ i
muzyczn¹ oprawê oraz w ten sposób uczcili
naszych z³otych Jubilatów.

Po Mszy œw. przy mi³ych rozmowach i
smacznych potrawach, odby³ siê festyn. Uczta
Eucharystyczna, radosny festyn, piêkna po-
goda i niedziela... Trochê szkoda, ¿e tylko raz
w roku jest taki dzieñ.

Aleksander Skolud
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W naszej parafii od wielu ju¿ lat istnieje
Parafialny Klub Seniora. Cz³onkowie Klubu
spotykaj¹ siê regularnie w Centrum Misji naj-
pierw na Mszy œw., a po niej w sali parafial-
nej. Spotkania odbywaj¹ siê od ubieg³ego roku
w ka¿dy trzeci czwartek miesi¹ca.

W naszym Klubie mo¿na siê wiêc spo-
tkaæ np. z osobami w podobnym wieku i
wspólnie z nimi spêdziæ czas w mi³ej atmos-
ferze i drobnym poczêstunku.

W ramach dzia³alnoœci organizowane s¹
ró¿nego rodzaju wyjazdy na wycieczki lub

Parafialny Klub Seniora

pielgrzymki do znanych miejsc, znajduj¹cych
siê przewa¿nie na terenie Bawarii.

Dodatkowym atutem spotykania siê senio-
rów jest mo¿liwoœæ przebywania razem wte-
dy, kiedy samotnoœæ jest szczególnie trudna i
uci¹¿liwa. Organizowane s¹ niecodzienne
 spotkania przed œwiêtami Wielkanocnymi i
Bo¿ego Narodzenia.

Bardzo serdecznie zapraszamy innych
parafian w naszym lub podobnym wieku do
naszego Klubu.

Eryka Wyciszkiewicz

„Cierpliwy g³os ksi¹¿ki poucza: najgorsz¹
rzecz¹ w sprawach ducha jest poœpiech i jedno-
czeœnie pociesza: masz lata przed sob¹”.

Zbigniew Herbert
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Redakcja i wydawca: Polska Misja Katolicka Rosenheim

Wydrukowano przy wsparciu PlanungsBüro SLAPKA. Dziêkujemy!

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. 15.00

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. 9.00-13.00 i 14.00-18.00,
w czwartek od godz. 16.00-18.00
BIURO PARAFIALNE we wtorek i pi¹tek od godz. 16.00-17.30
MSZA ŒW. od wtorku do pi¹tku o godz. 18.00 (z wyj¹tkiem pierwszego pi¹tku)
SAKRAMENT POJEDNANIA pó³ godziny przed Msz¹ œw.
I CZWARTEK MIESI¥CA adoracja Najœwiêtszego Sakramentu po Mszy œw.
I PI¥TEK MIESI¥CA 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
APOSTOLSTWO MI£OSIERDZIA BO¯EGO pierwsza niedziela m-ca po Mszy œw.
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.
KATECHEZA odbywa siê w ci¹gu roku szkolnego w Centrum Misji.
SPOTKANIE SENIORÓW trzeci czwartek m-ca
CHÓR PARAFIALNY sobota godz. 10.00
MINISTRANCI druga sobota m-ca godz. 10.00
BIBLIOTEKA w godzinach urzêdowania sekretariatu Misji
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ZAWSZE WTEDY, JEST BO¯E NARODZENIE

Zawsze, ilekroæ uœmiechasz siê
do swojego brata i wyci¹gasz

do niego rêce, jest Bo¿e
Narodzenie.

Zawsze, kiedy milkniesz,
aby wys³uchaæ, jest

Bo¿e Narodzenie.

Zawsze, kiedy rezygnujesz z
zasad, które jak ¿elazna

obrêcz uciskaj¹ ludzi w ich
samotnoœci, jest Bo¿e

Narodzenie.

Zawsze, kiedy dajesz
odrobinê nadziei „wiêŸniom”,

tym, którzy s¹ przyt³oczeni
ciê¿arem fizycznego, moralnego

i duchowego ubóstwa, jest
Bo¿e Narodzenie.

Zawsze, kiedy rozpoznajesz w
pokorze, jak bardzo znikome

s¹ twoje mo¿liwoœci i jak wielka
jest twoja s³aboœæ, jest

Bo¿e Narodzenie.

Zawsze, ilekroæ pozwolisz
by Bóg pokocha³ innych

przez ciebie,

Zawsze wtedy, jest Bo¿e Narodzenie.

Matka Teresa z Kalkuty


