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ks. Ignacy Zaj¹c SDB

Migda³owe drzewo czuwaj¹ce

Skoñczy³ siê stary rok koœcielny i rozpo-
czêliœmy nowy – adwentowym czasem zbli-
¿aj¹cym nas do œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.
Adwent to okres w roku liturgicznym, który
przypomina nam o powtórnym przyjœciu Pana
na ziemiê i przygotowuje nas na pierwsze
przyjœcie w ludzkim ciele w uroczystoœæ Bo-
¿ego Narodzenia.

Ka¿dy okres roku koœcielnego ma swoj¹
charakterystyczn¹ specyfikê. Tak samo i Ad-
went ze swoj¹ jak¿e bogat¹ tradycj¹ i zwy-
czajami. W œwi¹tyniach i w domach pojawiaj¹
siê adwentowe wieñce. Od XIII wieku odpra-
wiane s¹ roraty, czyli Msza œw. ku czci Naj-
œwiêtszej Maryi Panny celebrowana dawniej
tylko przy œwietle œwiec i lampionów. Jej na-
zwa pochodzi od pierwszych s³ów œpiewu na
wejœcie: „Rorate coeli desupor ( ac.) – Spu-
œcie rosê, niebiosa”. Podczas tej Mszy œw. za-
pala siê dodatkowo jedn¹ œwiecê tak zwan¹
roratkê ozdobion¹ bia³¹ wst¹¿eczk¹ symboli-
zuj¹c¹ Maryjê.

W czasie Adwentu czcimy Najœwiêtsz¹
Maryjê Pannê, która jest wzorem i przewod-

niczk¹ na adwntowych drogach. Ona zosta³a
wybrana przez Boga by daæ ludzkoœci Jezusa
i to J¹ Chrystus uczyni nasz¹ Pani¹ i Matk¹.
To dlatego z Ni¹ chcemy spêdzaæ czas adwen-
towego oczekiwania na narodziny Pana.

Na Bliskim Wschodzie roœnie krzew, któ-
ry w dos³ownym t³umaczeniu z jêzyka hebraj-
skiego nosi nazwê „drzewo czuwaj¹ce”. Na-
zwa ta bierze siê z bardzo wczesnej pory jego
zakwitania, która przypada na styczeñ. Prze-
k³adaj¹c to na ludzkie zachowania mo¿emy
powiedzieæ, ¿e krzew ten czuwa i kwitnie ju¿
w styczniu, aby nie przegapiæ przyjœcia wio-
sny.

Wzmiankê o tym krzewie mo¿na znaleŸæ
w Ksiêdze Jeremiasza, gdzie Bóg uzmys³a-
wia prorokowi, i¿ zawsze czuwa by spe³niæ
swoje s³owo: „I skierowa³ Pan nastêpuj¹ce
s³owa do mnie: Co widzisz Jeremiaszu? Od-
rzek³em: Widzê ga³¹zkê drzewa czuwaj¹ce-
go” (Jr 1,11).

Prze¿ywaj¹c czas Adwentu mamy nieja-
ko siê wzorowaæ na drzewie migda³owym, bo
tak¹ polsk¹ nazwê nosi ta roœlina, aby zakwit-
n¹æ ³ask¹ uœwiêcaj¹c¹ i nie przegapiæ okazji
do odnowy ¿ycia, jak¹ niesie ze sob¹ naro-
dzenie Jezusa.

„Cicha noc, œwiêta noc
Jaki w tobie dzisiaj cud
W Betlejem Dziecina œwiêta
Wznosi w górê swe r¹czêta,
B³ogos³awi lud, b³ogos³awi lud”.
Ufaj¹c Bo¿ej Opatrznoœci objawionej

nam w narodzeniu Jezusa Chrystusa ¿yczy-
my na nadchodz¹ce œwiêta jak i na wszyst-
kie dni Nowego Roku obfitoœci Bo¿ych ³ask
oraz radoœci i pokoju.
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W „Liœcie do Rodzin” œw. Jan Pawe³ II
pisa³: „Syn Jednorodzony, wspó³istotny Ojcu,
‹Bóg z Boga i Œwiat³oœæ ze Œwiat³oœci›, wszed³
w dzieje ludzi przez rodzinê: ‹przez wciele-
nie swoje zjednoczy³ siê jakoœ z ka¿dym cz³o-
wiekiem. Ludzkimi rêkami pracowa³, (…)
ludzkim sercem kocha³, urodzony z Maryi
Dziewicy, sta³ siê prawdziwie jednym z nas,
we wszystkim do nas podobny oprócz grze-
chu›”. Tak, Bóg naprawdê zamieszka³ poœród
nas, w naszych rodzinach.

Ewangelia o rodzinie stanowi istotne prze-
s³anie Koœcio³a, który nieprzerwanie naucza³,
¿e rodzina jest miejscem poznawania wiary,
dzielenia siê sob¹ i dawania siê sobie nawza-
jem. Rodzina, która bierze swój pocz¹tek w
sakramencie ma³¿eñstwa jest ci¹gle dla wielu
m³odych najwiêkszym pragnieniem ich ¿ycia.
Pomimo tych deklaracji z niepokojem obser-
wuje siê wzrost liczby zwi¹zków nieformal-
nych wœród katolików, którzy nie maj¹ ¿ad-
nych przeszkód do zawarcia sakramentalne-
go ma³¿eñstwa.

Rozwa¿anie na

Niedzielê Œwiêtej Rodziny

Trzeba jeszcze raz podkreœliæ fundamen-
taln¹ rolê rodziców w wychowaniu ich dzie-
ci. Potrzeba dojrza³ych w wierze rodziców,
potrzeba œwiadectwa wielu ma³¿onków i ro-
dzin, aby Ewangelia o rodzinie by³a przeka-
zywana z radoœci¹ i mi³oœci¹ wszystkim,
zw³aszcza tym, których dotkn¹³ kryzys wia-
ry, którzy znajduj¹ siê w trudnej sytuacji
¿yciowej.

W adhortacji „Amoris laetitia” papie¿
Franciszek podkreœla koniecznoœæ prowadze-
nia systematycznego i merytorycznego wy-
chowania dzieci i m³odzie¿y do czystej mi³o-
œci i przygotowania ich do ¿ycia w ma³¿eñ-
stwie i rodzinie. To wychowanie do mi³oœci i
¿ycia w rodzinie powinno uwzglêdniæ indy-
widualny rozwój dziecka i zaczynaæ siê ju¿
od najm³odszych lat. Konieczne jest wiêc
wytworzenie w rodzinie atmosfery bliskoœci i
wzajemnego zaufania. Ta atmosfera rodzi siê
tylko wtedy, kiedy rodzice maj¹ czas, aby
porozmawiaæ ze swoimi dzieæmi, pos³uchaæ
o ich codziennych problemach. >
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> Powiêkszaj¹ca siê dziœ strefa samotnoœci
i wyobcowania sprawia, ¿e wielu nie potrafi
poradziæ sobie we wspó³czesnym œwiecie.
Doœwiadczaj¹ jej dzieci i m³odzie¿, osoby star-
sze i schorowane, a nawet ma³¿onkowie w
relacji do siebie nawzajem. Niepokoi du¿a
iloœæ prób samobójczych. Zjawiska te czêsto
s¹ konsekwencj¹ odrzucenia Boga i kruchych
relacji w rodzinie. Recept¹ na radoœæ ¿ycia jest
tylko powrót do Boga, który sam bêd¹c Mi-
³oœci¹ pomaga cz³owiekowi w pe³ni uczestni-
czyæ w mi³oœci.

Przyk³ad takiej rodziny odkrywamy na
kartach ksiêgi Syracha: „Kto szanuje ojca
dostêpuje grzechów odpuszczenia. Kto czci
swoj¹ matkê podobny jest do cz³owieka gro-
madz¹cego skarby” (Syr, 3, 3-4). Tylko wza-
jemny szacunek i przebaczenie sobie nawza-
jem s¹ w rodzinie gwarancj¹ stworzenia szczê-
œliwej wspólnoty, gdzie ka¿dy troszczy siê o
drugiego cz³owieka.

Œw. Jan Pawe³ II naucza³, ¿e mi³oœæ umoc-
niona ³ask¹ sakramentu ma³¿eñstwa daje si³ê,
aby ka¿dy z cz³onków rodziny czu³ siê po-
trzebny, aby czu³ siê przez innych akcepto-
wany i kochany. Bóg nie chce, abyœmy siê w
rodzinach tolerowali, lecz zaprasza do mi³o-
œci, która zmienia styl ¿ycia i sposób patrze-
nia na œwiat. Wzajemny szacunek, troska o
wszystkich cz³onków rodziny owocuje zawsze

Bo¿ym b³ogos³awieñstwem. Rodzina jest tyl-
ko wtedy szczêœliwa, kiedy wszyscy maj¹ w
niej czas dla siebie nawzajem.

Taka szczêœliwa rodzina powo³ana jest,
aby dzieliæ siê swoj¹ radoœci¹ i dawaæ œwia-
dectwo, ¿e wychowanie do wartoœci, wziêcie
odpowiedzialnoœci za siebie nawzajem jest
mo¿liwe i daje szczêœcie. To codzienne g³o-
szenie Chrystusa przez poœwiêcenie, rezygna-
cjê ze swoich planów, a tak¿e radoœæ z sukce-
sów cz³onków rodziny s¹ bardzo potrzebne i
stanowi¹ najlepsze Ÿród³o uczenia siê mi³oœci
dla innych. Wzajemna mi³oœæ ma³¿onków
pozwala dzieciom dorastaæ do prawdziwego
zaanga¿owania siê i wziêcia odpowiedzialno-
œci za drugiego cz³owieka.

Ka¿da rodzina potrzebuje tak¿e si³y du-
chowej, aby przeciwstawiæ siê ro¿nym pr¹-
dom usi³uj¹cym zniszczyæ jej istotê i odebraæ
jej radoœæ ¿ycia. Tak¹ si³¹ jest modlitwa.
Wspólna  modlitwa rodzinna pozwala odkryæ
g³êbiê mi³oœci, która zosta³a z³o¿ona w rêce
ludzi.

Za wstawiennictwem Œwiêtej Rodziny z
Nazaretu proœmy o m¹droœæ i odwagê w g³o-
szeniu Ewangelii o rodzinie. Niech realizacja
przyrzeczeñ ma³¿eñskich, bêdzie œwiadec-
twem wiernoœci Bogu i cz³owiekowi i miej-
scem otwarcia siê na dzia³anie ³aski Bo¿ej w
sakramencie ma³¿eñstwa.
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10 paŸdziernika 2020 r., w Asy¿u, pod
przewodnictwem ks. kard. Agostina Vallinie-
go, legata papieskiego, odby³a siê beatyfika-
cja Carlo Acutisa, 15. letniego ch³opca, który
zmar³ w 2006 roku. W uroczystej Eucharystii
uczestniczyli rodzice b³. Carlo wraz z jego
rodzeñstwem.

B³ogos³awiony Carlo Acutis urodzi³ siê 3
maja 1991 w Londynie, w rodzinie Andreasa
i Antoniny. Rodzice Karola zamieszali w Lon-
dynie z powodów zawodowych. Gdy rodzice
b³ogos³awionego Carlo powrócili do Medio-
lanu, ch³opiec w wieku 12 lat rozpocz¹³ prak-
tykê codziennego uczestnictwa w Eucharystii.
Praktykowa³ równie¿ cotygodniow¹ spowiedŸ
œw.

Carlo Acutis by³ ch³opcem, który lubi³
graæ w pi³kê. Mia³ wielu przyjació³. Intereso-
wa³ siê nowoczesnymi œrodkami komunika-
cji. Fascynowa³a go informatyka. Jako samo-
uk, aby g³osiæ Ewangeliê i nieœæ wartoœæ i
piêkno –  jak to mówi Ojciec œw. Franciszek
– tworzy³ programy i strony internetowe.

Mia³ szczególny dar i charyzmat poci¹-
gania do Boga swoich równiesników. Wœród
przyjació³ by³ postrzegany jako przyk³ad
¿ycia. Od dziecka - poœwiadczaj¹ to jego bli-
scy z rodziny – czu³ pragnienie wiary i by³
wpatrzony w Jezusa. Jego mi³oœæ z Bogiem
by³a oparta na Eucharystii.

By³ autorem stron internetowych o cudach
Eucharystycznych. Eucharystiê nazywa³ „au-
tostrad¹ do nieba”. Carlo powtarza³: „Jeœli
codziennie przyjmuje sie Eucharystiê, to idzie
siê prosto do Raju”. Jak mówi³ w homilii pod-
czas Mszy œwiêtej beatyfikacyjnej kard. Val-
linii – Jezus by³ dla niego Przyjacielem, Mi-
strzem i Zbawicielem. By³ si³¹ jego ¿ycia i
cele wszystkiego. Uczy³ siê graæ na saksofo-
nie. By³ wychowankiem mediolañskiego Li-
ceum im. Leona XIII o profilu klasycznym.

Jego ¿yciowym mottem by³y s³owa: „Wszy-
scy rodz¹ siê jako orygina³y, ale wielu umiera
jako fotokopie”.

Dwa miesi¹ce przed swoj¹ œmierci¹ do-
wiedzia³ siê, ¿e choruje na bia³aczkê. Choro-
ba, która u niego mia³a ostry przebieg, rozwi-
nê³a siê bardzo szybko. Zmar³ 12 paŸdzierni-
ka 2006 roku. Zosta³ pochowany w Asy¿u.

¯ycie b³ogos³awionego Carla Acutisa
mo¿na streœciæ w trzech s³owach: „Euchary-
stia, Internet i Mi³osierdzie”. Drogowskazem
na tej drodze by³o dla niego S³owo Bo¿e, któ-
re nazywa³ „swoj¹ busol¹”. Carlo czêsto po-
wtarza³, ¿e: „trwaj¹c przed Jezusem Eucha-
rystycznym stajemy siê œwiêci”.

Nowy b³ogos³awiony zachêca do nieza-
kopywania talentów. jakie otrzymaliœmy od
Boga. Carlo trafi³ do Internetu nie dlatego, ¿e
taka by³a moda, ale poniewa¿ zrozumia³, ¿e
œwiat cyfrowy potrzebuje Boga, sta³ siê pre-
kursorem tego, co dziœ nazywamy duszpaster-
stwem w sieci.

B³. Carlo Acutis, jest patronem wszelkich
przedsiêwziêæ na drodze Ewangelizacji, któ-
re prowadzone s¹ dziêki stronie internetowej
„Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzy¿a Œwiê-
tego”.

Vatican News

B³. Carlo Acutis

– patron internetu
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Jednoœæ chrzeœcijan

Oko³o roku 1740 w Szkocji rozpocz¹³
dzia³alnoœæ ruch zielonoœwi¹tkowy, propagu-
j¹cy modlitwê w koœcio³ach chrzeœcijañskich
za siebie nawzajem. W 1820 r. James Halda-
ne Stewart opublikowa³ „Wskazówki dla
Zgromadzenia Ogólnego Chrzeœcijan oczeku-
j¹cych wylania Ducha Œwiêtego”. Dwadzie-
œcia lat póŸniej Ignatius Spencer, nawrócony
na katolicyzm, proponuje utworzenie „Unii
Modlitw o Jednoœæ”.

Œw. Wincenty Pallotti († 1850) w³¹czy³
do wspólnych modlitw intencje misyjne.
Umiejscowi³ tydzieñ modlitw o jednoœæ chrze-
œcijan w oktawie Objawienia Pañskiego, czy-
li w dniach 6-13 stycznia.

W 1867 r. w preambule do rezolucji I
Miêdzynarodowej Konferencji Biskupów
Anglikañskich „Lambeth” podkreœlona zosta-
je istotna rola modlitwy o jednoœæ chrzeœci-
jan. W 1894 r. papie¿ Leon XIII zachêca do
praktykowania w okolicach uroczystoœci Ze-
s³ania Ducha Œwiêtego oktawy modlitw o jed-
noœæ. Ju¿ na pocz¹tku XX wieku, w 1908 r.,
Paul Wattson inicjuje zwyczaj obchodzenia
Oktawy jednoœci miêdzy Koœcio³ami. W 1926
r. Ruch „Wiara i porz¹dek” (Faith and Order)
rozpoczyna publikowanie „Wskazówek na
Oktawê Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan”.
Francuski kap³an z Lyonu, ks. Pawe³ Coutu-
rier, w 1932 r. podj¹³ praktykê wspólnych
modlitw przedstawicieli ró¿nych wyznañ
chrzeœcijañskich. W 1958 r. Unité Chrétienne
(Lyon, Francja) oraz Komisja „Wiara i Porz¹-
dek” dzia³aj¹ca w ramach Œwiatowej Rady
Koœcio³ów rozpoczê³y wspólne przygotowy-
wanie materia³ów na Tydzieñ Modlitw. W
1964 r. w Jerozolimie papie¿ Pawe³ VI oraz
patriarcha Athenagoras I odmawiaj¹ wspól-
nie Jezusow¹ modlitwê: „Aby wszyscy byli
jedno” (por. J 17).

W 1964 r. Sobór Watykañski II wyda³
dekret o ekumenizmie, w którym podkreœli³,
i¿ sercem ruchu ekumenicznego jest modli-

twa. Dekret zachêca jednoczeœnie do prakty-
ki Tygodnia Modlitw. W 1966 r. Komisja
„Wiara i porz¹dek” oraz Sekretariat ds. Pro-
mowania Jednoœci Chrzeœcijan (obecnie Pa-
pieska Rada ds. Jednoœci Chrzeœcijan) rozpo-
czynaj¹ wspólne przygotowywanie tekstów
Tygodnia Modlitw.

Ostatecznie czas Tygodnia Modlitw usta-
lono na dni od 18-25 stycznia – aby koñczy³
siê pami¹tk¹ nawrócenia siê œw. Paw³a (25
stycznia). Symbol jest bardzo wymowny. Na-
wraca siê nagle, rzucony na ziemiê ³ask¹ Bo¿¹,
najwiêkszy wróg chrzeœcijañstwa u bram mia-
sta, w którym mia³ za zadanie aresztowaæ i
wiêziæ chrzeœcijan.

Koœció³ Chrystusowy bola³ zawsze nad
sk³óceniem swoich dzieci i d¹¿y³ za wszelk¹
cenê do ich pojednania w Jezusie Chrystusie.
Szed³ tak¿e na daleko id¹ce ustêpstwa. I tak
np. Koœcio³om Wschodnim przy³¹czonym zo-
stawi³ w³asny obrz¹dek i jêzyk liturgiczny, >
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> w³asny kalendarz, a nawet w³asne ustawodaw-
stwo. W historii ruchów ekumenicznych od-
ró¿niæ mo¿emy trzy etapy: wiek III i IV, gdy
sta³a siê aktualna sprawa powrotu do Koœcio-
³a tych, którzy od niego odpadli z obawy prze-
œladowañ (tzw. lapsi); wiek XII – XV to pró-
by pozyskania dla jednoœci prawos³awia; i
wspó³czesne kierunki, d¹¿¹ce ku zjednocze-
niu rodziny chrzeœcijañskiej.

Obecnie Œwiatowa Rada Koœcio³ów sku-
pia 286 Koœcio³ów i wyznañ chrzeœcijañskich.
Oprócz jednak tej akcji ogólnoludzkiej bar-
dzo ¿ywo toczy siê dialog pomiêdzy poszcze-
gólnymi Koœcio³ami. Utworzone zosta³y ko-
misje dla rozwa¿enia problemów, które ³¹cz¹
i które dziel¹ braci od³¹czonych od Koœcio³a.
W duchu mi³oœci, cierpliwie prowadzi siê teo-
logiczne poszukiwanie do uzgodnienia pogl¹-
dów.

Dla przyk³adu: z Koœcio³em syryjsko–pra-
wos³awnym i koptyjsko–prawos³awnym obie
strony dosz³y do przekonania, ¿e w dziedzi-
nie tajemnicy natury ludzkiej Chrystusa, któ-

ra w wieku V by³a formaln¹ przyczyn¹ roz³a-
mu, u¿ywa siê wprawdzie ró¿nego jêzyka teo-
logicznego, ale treœæ tej nauki jest ta sama.
Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e obie strony wy-
znaj¹ tê sam¹ prawdê, chocia¿ Koœció³ Rzym-
ski j¹ œciœlej mo¿e precyzuje. Ze wspólnot¹
anglikañsk¹ uzgodniono wiarê w tajemnicê
realnej obecnoœci Chrystusa w Najœwiêtszym
Sakramencie, jak te¿ odnoœnie do urzêdu ko-
œcielnego, do którego wchodzi siê przez œwiê-
cenia kap³añskie. W dialogu katolicko–lute-
rañskim nast¹pi³o znaczne zbli¿enie pogl¹dów
w tak zasadniczych sprawach, jak: Pismo
œwiête, tradycja, usprawiedliwienie, urz¹d
duchowny, a nawet prymat papie¿a.

Adwentowe pere³ki
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Wojty³a. Dla przyjació³ Lolek. Byæ przy-
jacielem Karola… kto by nie chcia³? Mieæ za
przyjaciela (przysz³ego) Œwiêtego… Tak po
prostu. Zw³aszcza, ¿e Ten Cz³owiek nie stro-
ni³ od ludzi. Jako ma³y ch³opak by³ zawsze
wœród kolegów. Na studiach podobnie. Potem
jako duchowny – chcia³ byæ dla ka¿dego, kto
by³ w potrzebie. Jedna³, kocha³, modli³ siê i
s³ucha³. Rozumia³ ludzi i ich problemy. By³
wra¿liwym i m¹drym cz³owiekiem. Od dzie-
ciñstwa powierza³ swoje ¿ycie Bogu w co-
dziennej modlitwie, z któr¹ nie ustawa³ a¿ do
koñca. Trudne doœwiadczenia z m³odoœci po-
³¹czone z wytrwa³ym i ufnym kontaktem z
Bogiem, stanowi³y solidny fundament, na któ-
rym opiera³a siê jego misja ¿ycia.

„Tu wszystko siê zaczê³o…”
Urodzi³ siê 18 maja 1920 r. w Wadowi-

cach, miasteczku po³o¿onym ok. 50 km od
Krakowa. Jego ojciec – Karol senior – by³
¿o³nierzem (porucznikiem). Pracowa³ jako
urzêdnik wojskowy, choæ jego wyuczony za-
wód to krawiec. Matka – Emilia z d. Kaczo-
rowska – zajmowa³a siê domem i wychowa-
niem dzieci. Karol mia³ o 14 lat starszego brata
– Edmunda. Mia³ te¿ siostrê, Olgê, która zmar-
³a nied³ugo po urodzeniu. Zosta³ ochrzczony
20 czerwca 1920 r. w pobliskim koœciele pw.
Ofiarowania Najœwiêtszej Maryi Panny, z któ-
rym bêdzie mocno zwi¹zany ju¿ do koñca
swojego pobytu w Wadowicach. Na chrzcie
nadano mu imiona Karol Józef. Jego rodzice
byli dobrymi, szanowanymi i religijnymi ludŸ-
mi. Mama by³a g³êboko wierz¹ca i wymarzy-
³a (wymodli³a?) sobie, by jeden syn by³ leka-
rzem, a drugi ksiêdzem – niewa¿ne w jakiej
kolejnoœci. Emilia by³a doœæ chorowit¹ osob¹.
Zmar³a w wieku 45 lat, kiedy Karol mia³ nie-
spe³na 9 lat, a Edmund 23 lata – koñczy³ stu-
dia medyczne w Krakowie. Od tej pory Karo-
lem zajmowa³ siê ojciec. Przej¹³ siê wycho-
waniem swoich synów – zw³aszcza ma³ego
Karola. Kilka dni po œmierci swojej ¿ony, uda³

siê z Mundkiem i Lolkiem do pobliskiej Kal-
warii Zebrzydowskiej, do Sanktuarium Mat-
ki Bo¿ej, by tam powierzyæ Jej siebie i sy-
nów. W miesi¹c póŸniej Karol przyj¹³ I Ko-
muniê Œwiêt¹. Ojciec Karola pilnowa³ planu
dnia, w którym zawsze by³ czas na modlitwê,
naukê i zabawê. Ma³y Karol codziennie przed
lekcjami chodzi³ na Mszê, na której s³u¿y³ jako
ministrant. Po szkole gra³ z kolegami w pi³kê
no¿n¹ i w… ping-ponga. Oprócz edukacji
szkolnej, tak¿e w domu tata dba³ o jego roz-
wój intelektualny – uczy³ go jêzyka niemiec-
kiego, a tak¿e pielêgnowa³ w nim patriotyzm,
przybli¿aj¹c historiê Polski.

Wra¿liwy ch³opak
W wieku 10 lat Karol rozpoczyna naukê

w Gimnazjum Mêskim w Wadowicach. Tu za-
chwyca siê poezj¹ i teatrem. Nale¿y do szkol-
nego kó³ka teatralnego – tam odkrywa i stop-
niowo rozwija swoj¹ pasjê aktorsk¹. Karol jest
pilnym uczniem, lubianym i towarzyskim
koleg¹. Lubi sport, aktywnoœæ fizyczn¹. Nie-

Jan Pawe³ II (1920-2005)

>
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wykluczone, ¿e wzór i zapa³ ku temu czerpie
te¿ od swojego starszego brata Edmunda, któ-
rego darzy ogromnym autorytetem. Niestety,
gdy Karol ma 12 lat, jego ukochany brat na-
gle umiera (jako m³ody lekarz zara¿a siê
œmierteln¹ szkarlatyn¹ w czasie opieki nad
chorymi).

 „Kiedy Bóg drzwi zamyka, to otwiera
okno”

Wojty³owie – ojciec i syn, przybyli do
Krakowa w 1938 r. Zamieszkali u krewnego,
w suterenach domu przy ul. Tynieckiej 10.
Tata zajmowa³ siê domem, a m³ody Karol stu-
diami.

Wojty³a studiowa³ polonistykê tylko przez
rok. W miêdzyczasie bra³ czynny udzia³ w
spotkaniach ko³a teatralnego.

We wrzeœniu 1939 r. na Polskê najecha³y
niemieckie wojska. Nie oszczêdzili tak¿e Kra-
kowa. Karol wraz z innymi studentami by³
œwiadkiem aresztowania 183 profesorów swo-
jej uczelni (UJ), którzy zostali wywiezieni do
obozu koncentracyjnego.

Wraz ze znajomymi z ko³a teatralnego
podj¹³ walkê „s³owem”. Po kryjomu wieczo-
rami spotykali siê i przy muzyce Szopena re-
cytowali dzie³a polskich poetów. By unikn¹æ
wywiezienia na przymusowe roboty do Nie-
miec, zg³osi³ siê na ochotnika do pracy w ka-
mienio³omie na Zakrzówku. Potem przenie-
siono go do zak³adów chemicznych „Solvay”
w Borku Fa³êckim.

W tym czasie ci¹gle uczy³ siê i bra³ udzia³
w próbach kilkuosobowego konspiracyjnego
Teatru Rapsodycznego, za³o¿onego przez zna-
jomego z czasów gimnazjum – z Wadowic –
Mieczys³awa Kotlarczyka. Codziennoœæ Ka-
rola nie sk³ada siê tylko z pracy i spotkañ te-
atralnych. Niezmiennie dba tak¿e o swoj¹
duchowoœæ. Uczêszcza na msze do pobliskie-
go koœcio³a na Dêbnikach. Tu poznaje Jana
Tyranowskiego – miejscowego ascetê i misty-
ka, który prowadzi przy parafii ko³o ró¿añco-
we. To on stanie siê teraz jego przewodnikiem
duchowym. Tyranowski przybli¿y³ Karolowi
postaæ i duchowoœæ œw. Jana od Krzy¿a oraz

pog³êbi³ jego nabo¿eñstwo do Maryi. Karol
czêsto wstêpowa³ po pracy na „Solvayu” do
pobliskiej kaplicy przy klasztorze Sióstr Mat-
ki Bo¿ej Mi³osierdzia, w £agiewnikach. Tu
po raz pierwszy zetkn¹³ siê z histori¹ siostry
Faustyny Kowalskiej i us³ysza³ o kulcie Bo-
¿ego Mi³osierdzia, którego stanie siê gorli-
wym g³osicielem i orêdownikiem.

W lutym 1941 r. nagle umiera jego ojciec,
Karol senior. Ostatnia, najbli¿sza osoba z ro-
dziny. Prze³om, jaki nast¹pi³ wraz ze œmier-
ci¹ ojca, domaga³ siê urzeczywistnienia w
¿yciu Karola. Postanawia poœwiêciæ swoje
¿ycie kap³añstwu. ¯egnaj¹c siê z teatrem,
dwukrotnie próbuje wst¹piæ do zgromadzenia
karmelitów bosych. Jednak ze wzglêdu na
trwaj¹c¹ wojnê, formalnie by³o to niemo¿li-
we. Korzystaj¹c z tego, co dostêpne (choæ ci¹-
gle tajne i nara¿aj¹ce na wywózkê do obozu
koncentracyjnego), wstêpuje do krakowskie-
go seminarium duchownego. Zajêcia w semi-
narium, w czasie okupacji odbywa³y siê po-
tajemnie i w trybie eksternistycznym. Studenci
– m³odzi klerycy, a by³o ich niewielu – z na-
ra¿eniem ¿ycia spotykali siê na zajêciach w
kurii, przy ulicy Franciszkañskiej. Karol stu-

>

>
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diowa³ filozofiê i teologiê a¿ do sierpnia 1944
r., kiedy po wybuchu powstania w Warsza-
wie, okupanci niemieccy – w obawie o po-
dobny scenariusz w innych miastach Polski –
zarz¹dzili ³apankê w Krakowie, której celem
by³o schwytanie wszystkich m³odych – po-
tencjalnych powstañców. Karol cudem
unikn¹³ aresztowania. Po tym wydarzeniu
Ksi¹¿ê Stefan Sapieha – arcybiskup krakow-
ski – zgromadzi³ wszystkich kleryków w bez-
piecznym miejscu – zamieszkali w pomiesz-
czeniach kurii archidiecezjalnej i tam ukoñ-
czyli seminarium.

Karol Wojty³a przyjmuje œwiêcenia ka-
p³añskie ju¿ po wojnie, 1 listopada 1946 r. w
kaplicy Pa³acu Arcybiskupów. Nastêpnego
dnia – w Zaduszki, w krypcie œw. Leonarda w
Katedrze Wawelskiej – neoprezbiter ks. Ka-
rol Wojty³a odprawi³ swoje trzy pierwsze
Msze œwiête za zmar³ych rodziców i brata.
Kilkanaœcie dni póŸniej jest ju¿ w Rzymie,
gdzie kontynuuje studia teologiczne (badania
nad mistyk¹ œw. Jana od Krzy¿a).

Ksi¹dz doktor wujek Karol
Latem 1948 r. wraca z Rzymu i rozpo-

czyna pracê duszpastersk¹ w parafii w Nie-
gowici (wieœ w diecezji krakowskiej) oraz
kontynuuje studia na Wydziale Teologicznym
Uniwersytetu Jagielloñskiego. Nieca³y rok
póŸniej, na wiosnê 1949 r. zostaje przeniesio-
ny do Krakowa, do parafii œw. Floriana. Tutaj
organizuje ¿ycie duszpasterstwa akademickie-
go, organizuje kursy dla narzeczonych, pro-
wadzi rekolekcje, co tydzieñ odprawia mszê
akademick¹. Wyje¿d¿a ze studentami na wy-
prawy kajakowe, wêdruj¹ po górach. Czasy
rz¹dów komunistycznych nie sprzyja³y Ko-
œcio³owi i wierze – kontakty z osobami du-
chownymi by³y niemile widziane przez w³a-
dze. By unikn¹æ podejrzeñ, m³odzi nazywali
ks. Karola „wujkiem”. W trakcie tych wypraw,
wieczorami odbywa³y siê dyskusje na ró¿ne,
wa¿ne dla m³odych tematy. Nie omijano trud-
nych kwestii zwi¹zanych z mi³oœci¹, seksual-
noœci¹ i cielesnoœci¹ – tak¿e w odniesieniu do
ma³¿eñstwa. Owocem tych dyskusji sta³a siê

ksi¹¿ka „Mi³oœæ i odpowiedzialnoœæ”, któr¹
napisa³ „wujek” Karol.

Ks. Wojty³a potrafi³ znaleŸæ wspólny jê-
zyk nie tylko z m³odymi, ale i z naukowcami,
lekarzami, profesorami. Jednoczeœnie, pod
pseudonimem, pisze wiersze i publikuje arty-
ku³y w prasie. By³ wyk³adowc¹ na Katolic-
kim Uniwersytecie Lubelskim. Wyk³ada³ tam
przedmioty zwi¹zane z etyk¹. Latem 1958 r.,
w wieku 38 lat, dostaje nominacjê na biskupa
pomocniczego Archidiecezji Krakowskiej.

Totus Tuus
28 wrzeœnia 1958 w Katedrze Wawelskiej

otrzymuje sakrê biskupi¹. Tego dnia bp Ka-
rol Wojty³a ca³¹ swoj¹ pos³ugê i siebie zawie-
rza Matce Bo¿ej, czyni¹c s³owa „Totus Tuus”
(Ca³y Twój) swoim zawo³aniem biskupim, a
potem tak¿e papieskim. Jako biskup, prócz
sztandarowych biskupich obowi¹zków (tj.
wizytacji, udzielania sakramentów bierzmo-
wania, œwiêceñ) szczególnie zajmowa³ siê
duszpasterstwem m³odzie¿y. By³ tak¿e inicja-
torem powszechnego organizowania kursów
przedma³¿eñskich.

W 1962 r. bp Karol Wojty³a wyjecha³ do
Rzymu, by pod przewodnictwem papie¿a Jana
XXIII uczestniczyæ w Soborze Watykañskim
II. Tu szczególnie zaj¹³ siê tematem duszpa-
sterstwa w œwiecie wspó³czesnym. W trakcie
soboru, 3 czerwca 1963 r., umiera Jan XXIII.
Jego nastêpc¹ zostaje papie¿ Pawe³ VI, który
mianuje bp Karola Wojty³ê na arcybiskupa >

>
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metropolitê krakowskiego.
Uroczysty ingres odby³ siê 8 marca 1964

r. Trzy lata póŸniej papie¿ mianuje go kardy-
na³em.

Mimo tytu³ów i awansów, bp Karol nie
dystansuje siê do ludzi, pozostaj¹c tak samo
troskliwym kap³anem, jakim by³ do tej pory.
By³ cz³owiekiem o wysokim poczuciu odpo-
wiedzialnoœci za misjê, któr¹ mu powierzy³
Bóg. Si³y do „udŸwigniêcia” Koœcio³a w trud-
nych i niesprzyjaj¹cych Koœcio³owi czasach
komunizmu w Polsce, czerpa³ nieustannie z
Eucharystii i osobistej, wytrwa³ej modlitwy.
Owocem jego wymodlonej i wytrwa³ej posta-
wy sprzeciwu wobec ówczesnych w³adz ko-
munistycznych by³o m.in. wybudowanie ko-
œcio³a na terenie nowopowsta³ego miasta-
dzielnicy robotniczej – Nowej Huty. Miasto
to mia³o byæ miejscem bez religii, miejscem
bez Boga. Staraniami biskupa krakowskiego
– Wojty³y, wzniesiono tam œwi¹tyniê „Arka
Pana”, która sta³a siê symbolem zwyciêstwa
Boga nad ówczesn¹ ateistyczn¹ w³adz¹ Pol-
ski Ludowej.

Najwiêcej uwagi skupia³ jednak na m³o-
dzie¿y, któr¹ nie bez przyczyny traktowa³ jako
„sól ziemi i œwiat³oœæ œwiata”. Wspiera³ ka¿d¹
formê duszpasterstwa m³odych (m.in. nowo-
powsta³y Ruch Œwiat³o-¯ycie – popularna
oaza czy Grupy Apostolskie). Troska o m³o-
dzie¿ by³a dla kardyna³a Wojty³y spraw¹ pod-
stawow¹, wiedzia³, ¿e ma ona ogromny wp³yw
na przysz³oœæ Koœcio³a, Ojczyzny i œwiata.
Lubi³ muzykê, lubi³ œpiew i mia³ nietuzinko-
we poczucie humoru, czym sobie zaskarbi³
niejedno m³ode serce. Nie zmieni³o siê to na-
wet wtedy, kiedy zosta³ papie¿em.

Habemus papam (czyli „Je¿eli siê pomy-
lê, to mnie poprawujcie!”)

16 paŸdziernika 1978 r. kardyna³ Karol
Wojty³a zosta³ wybrany na nastêpcê œw. Pio-
tra. Przyj¹³ imiê Jan Pawe³ II… i Maryjê, jako
powierniczkê i opiekunkê jego kolejnej misji
dla Koœcio³a.

Od setek lat pierwszy papie¿ nie-W³och.
Pierwszy papie¿-Polak. Pierwszy papie¿-piel-

>

grzym. Pierwszy, który „40-krotnie okr¹¿y³
Ziemiê”, by móc spotkaæ siê z ka¿dym cz³o-
wiekiem spragnionym Mi³oœci, szacunku i
pokoju. Pierwszy papie¿ bez lektyki – pierw-
szy w papamobile. Pierwszy papie¿-internau-
ta. Pierwszy papie¿ wielu „premierowych”
spotkañ i wydarzeñ. Papie¿-wizjoner. M³ody
duchem, tak¿e dziêki m³odzie¿y. W trosce o
nas – m³odych, zainicjowa³ systematyczne
spotkania z m³odzie¿¹ ca³ego œwiata. Œwiato-
we Dni M³odzie¿y po raz pierwszy odby³y siê
w Rzymie w 1985 r. Ten festiwal m³odoœci
odbywa siê ju¿ po raz 14! Tym razem w jego
mieœcie m³odoœci – w Krakowie, w którym
ci¹gle jest obecny jego duch. W mieœcie kul-
tu Mi³osierdzia Bo¿ego, którego zasmakowa³
w trudnych czasach m³odoœci i które – wczy-
tuj¹c siê w Faustynowy „Dzienniczek” – ju¿
jako G³owa Koœcio³a – rozpowszechni³ na
ca³y œwiat.

 „Nie ma to tamto – Subito santo!”
Karol Wojty³a nie zmienia³ swojego stylu

czy sposobu duszpasterzowania w Koœciele.
U podstawy jego ¿ycia – niezmiennie od dzie-
ciñstwa – by³a modlitwa, jego osobisty kon-
takt z Bogiem.Bogu te¿ powierzy³ m³odzie¿
z ca³ego œwiata, bêd¹c ju¿ u kresu si³, na ³o¿u
œmierci. Pamiêta³ o m³odych. I zapewne na-
dal gotowy jest orêdowaæ za nami u Niego.

Jan Pawe³ II zmar³ 2 kwietnia 2005 r. o
godz. 21.37, w wigiliê œwiêta Mi³osierdzia
Bo¿ego.

Œw. Jan Pawe³ II jest patronem rodzin i
Œwiatowych Dni M³odzie¿y.
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W uroczystoœæ Zwiastowania Pañskiego,
przypadaj¹c¹ najczêœciej 25 marca, Koœció³
prze¿ywa Dzieñ Œwiêtoœci ¯ycia. W tym dniu
w sposób szczególny spogl¹damy nie tylko
na swoje ¿ycie, które jest wielkim darem
Stwórcy. Nadarza siê te¿ dobra okazja, by za-
troszczyæ siê o ¿ycie tych najbardziej bezbron-
nych, poczêtych, ale jeszcze nienarodzonych,
którym grozi zag³ada. W intencji dziecka za-
gro¿onego w ³onie matki zabiciem mo¿emy
podj¹æ Duchow¹ Adopcjê.

Ruch Duchowej Adopcji w Koœciele ka-
tolickim zrodzi³ siê tu¿ po objawieniach Mat-
ki Bo¿ej w Fatimie, staj¹c siê odpowiedzi¹ na
wezwanie Maryi do modlitwy ró¿añcowej,
pokuty i zadoœæuczynienia za grzechy, które
najbardziej rani¹ jej Niepokalane Serce. W
roku 1987 zosta³ przeniesiony do Polski.

Duchowa Adopcja jest modlitw¹ w inten-
cji dziecka zagro¿onego zabiciem w ³onie mat-
ki. Trwa tyle, ile ci¹¿a - 9 miesiêcy i polega
na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy

ró¿añcowej oraz specjalnej modlitwy w inten-
cji dziecka i jego rodziców. Osoba decyduj¹-
ca siê na adopcjê duchow¹ nie wie, kim jest
„jej” dziecko, jego imiê zna tylko Bóg. Wszy-
scy, którzy pragn¹ z³o¿yæ przyrzeczenia Du-
chowej Adopcji, mog¹ zrobiæ to w koœciele
podczas specjalnej Mszy œw., ale równie¿ pry-
watnie. W jakichkolwiek jednak okoliczno-
œciach i miejscach odbywa siê przyrzeczenie
konieczne jest wype³nianie odpowiednich
postanowieñ. Do modlitw mo¿na do³¹czyæ
dowolnie wybrane dobre postanowienia, np.
czêsta spowiedŸ i Komunia œw., czytanie Pi-
sma Œwiêtego, post o chlebie i wodzie, walka
z na³ogami, pomoc potrzebuj¹cym.

Duchow¹ Adopcjê mo¿na podejmowaæ
wielokrotnie, pod warunkiem wype³niania po-
przednich zobowi¹zañ. Nie mo¿na adoptowaæ
wiêcej ni¿ jedno dziecko, bo Duchowa Ad-
opcja dotyczy tylko jednej istoty ludzkiej, któ-
rej imiê zna jedynie Bóg.

Dzieñ Œwiêtoœci ¯ycia
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MIVA (Stowarzyszenie Pojazdów Misyj-
nych) powsta³a w niezwyk³ych okoliczno-
œciach. Za³o¿ycielem MIVA jest o. Pawe³
Schulte OMI. Do powstania organizacji przy-
czyni³a siê œmieræ jednego z misjonarzy. Cho-
ry prze¿y³by gdyby przywieziono go w od-
powiednim czasie do szpitala. Niestety cho-
rego misjonarza wieziono wozem zaprzêgniê-
tym w wo³y. Na dodatek ugrz¹z³ w b³ocie.
Dalej Afrykañczycy nieœli go na prowizorycz-
nych noszach. Kiedy dotarli do szpitala, by³o
ju¿ za póŸno. Zmar³, bo nie posiadano odpo-
wiedniego œrodka transportu. O. Pawe³ Schul-
te, przyjaciel zmar³ego kap³ana, postanowi³
za³o¿yæ organizacjê, która nios³aby pomoc w
zakupie œrodków transportu dla misjonarzy.
Uda³o mu siê tego dokonaæ w 1927 roku w
Niemczech. Celem nowo za³o¿onej MIVA
by³o zmotoryzowanie misji, a mottem has³o:
„Niesiemy Chrystusa, na ziemi, na wodzie i
w powietrzu”(Obviam Christi).

Osoba „lataj¹cego Ojca”, przydomek ob-
lata wywodz¹cy siê z jego lotniczej pasji, fa-
scynowa³a niejednego misjonarza czy przy-
jaciela misji. Jednym z nich by³ Karl
Kumpfmüller ze Stadl-Paura w Austrii. Nie
tylko nawi¹za³ kontakt z misjonarzem, ale te¿
rozpocz¹³ promowanie idei MIVA. Z pomy-
s³u przeszed³ do jego realizacji. Postanowi³
za³o¿yæ niezale¿ne austriackie biuro MIVA.
Po uzyskaniu zgody z centrali z Kolonii i po-
parcia Kardyna³a Innitzer Konferencja Epi-
skopatu Austrii podjê³a decyzjê 7 wrzeœnia
1948 roku o za³o¿eniu w³asnej i samodziel-
nej MIVA Austria. Budowê struktur organi-
zacji powierzona zosta³a dla Karla
Kumpfmüllera. Zebranie za³o¿eniowe MIVA
odby³o siê w Lambach obok Stadl-Paura 22
paŸdziernika 1949 roku. Pierwszymi pojaz-
dami dla misji, które ufundowa³a MIVA Au-
stria by³o 12 rowerów.

W kolejnych latach powstawa³y biura
MIVA w innych krajach: Szwajcarii, Holan-
dii, Anglii, S³owenii, S³owacji, nawet w Ko-

MIVA – Mission Vehicle Association

rei Po³udniowej, USA i w Australii. Polska
MIVA powsta³a w 2000 r. Jej celem jest po-
moc misjonarzom w zdobywaniu i zakupie
œrodków transportu. Zajmuje siê równie¿ pro-
mocj¹ dzie³a misyjnego pracy polskich misjo-
narz, a tak¿e wspiera dzia³ania na rzecz po-
prawy bezpieczeñstwa na drogach propagu-
j¹c model kierowcy – chrzeœcijanina.

Misjonarze polscy pracuj¹cy w ponad 90
krajach œwiata (przewa¿nie Trzeciego Œwia-
ta) potrzebuj¹ naszej pomocy w zakupie ró¿-
nych œrodków transportu: samochodów (tere-
nowych), motocykli, rowerów, ³odzi, silników
do ³odzi, traktorów a nawet zwierz¹t poci¹-
gowych. Odpowiednie, sprawne i bezpieczne
œrodki transportu s¹ bardzo wa¿ne w pracy
misjonarzy. Pomagaj¹ w docieraniu do odle-
g³ych koœcio³ów i kaplic, transporcie chorych
i potrzebuj¹cych pomocy i niesieniu pomocy
charytatywnej i medycznej.

Pomoc misjonarzom w zdobywaniu i za-
kupie misyjnych œrodków transportu MIVA
Polska organizuje co roku poprzez Akcjê œw.
Krzysztof.

Miva.pl
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Podczas okupacji hitlerowskiej, w czasie
drugiej wojny œwiatowej, Polacy zostali prze-
znaczeni na zag³adê. Jedn¹ z metod ekstermi-
nacji stosowanych przez okupanta by³y obo-
zy koncentracyjne. W g³odzie, poniewierce i
nieopisanych torturach ginê³o tam wielu wiêŸ-
niów.

Polacy, szczególnie zaœ ksiê¿a, modlili siê
do Boga za poœrednictwem œw. Józefa o prze-
trwanie, a przynajmniej o wytrwanie z god-
noœci¹ w tamtych nieludzkich warunkach.
Panowa³o ogólne przekonanie, ¿e œw. Józef
uratuje kap³anów z r¹k hitlerowców. Stan du-
chowy ksiê¿y zamkniêtych w obozach kon-

Miejsce pamiêci,

 Dachau i œw. Józef

centracyjnych, zilustrowa³ w ksi¹¿ce „Jasne
promienie w Dachau” bp Franciszek Korszyñ-
ski. Oto jego relacja: „Przysz³a mi myœl, by
specjalnie poleciæ siê œw. Józefowi, który
szczególn¹ czeœæ odbiera u nas w Polsce w
Kaliszu, gdzie jest Jego obraz ³askami s³yn¹-
cy. Poszed³em za t¹ myœl¹ i z ca³¹ ufnoœci¹
losy swoje z³o¿y³em w rêce œw. Józefa, co-
dziennie odt¹d polecaj¹c siê Jego opiece. Po-
dobnie czynili inni wiêŸniowie – kap³an i
œwieccy – nêkani w wiêzieniach i obozach
hitlerowskich. Tak post¹pili inni kap³ani i
alumni”. Pierwszy uroczysty akt oddania mia³
miejsce 8 grudnia 1940 roku w kaplicy obo-
zowej w Sachsenhausen, a nastêpnie w Da-
chau kiedy ksiê¿a polscy zostali tam przenie-
sieni z innych obozów.

19 marca 1941 roku ksiê¿a polscy pono-
wili swój akt oddania siê œw. Józefowi. 22
kwietnia 1945 roku ukoñczyli nowennê do œw.
Józefa i odmówili wspólnie akt oddania siê w
opiekê œw. Józefowi. 29 kwietnia, niby przy-
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padkowo a w rzeczywistoœci cudownie, zo-
stali wyzwoleni przez ¿o³nierzy amerykañ-
skich. Postanowiono zorganizowaæ piel-
grzymkê do obrazu œw. Józefa w Kaliszu w
rok po odzyskaniu wolnoœci, szerzyæ jego kult
oraz stworzyæ Dzie³o Mi³osierdzia dla uczcze-
nia Opiekuna œw. Rodziny.

Ksiê¿a polscy, byli wiêŸniowie Dachau,
oparli sw¹ wiarê w skutecznoœæ pomocy Opie-
kuna œw. Rodziny na g³êbokiej refleksji teo-
logicznej. Œw. Józef m¹¿ Maryi, dziewiczy
ojciec Jezusa, opiekun Koœcio³a by³ najtro-
skliwszym Obroñc¹, Opiekunem i ¯ywicie-
lem swojej Rodziny i ca³ego Koœcio³a. On te¿
nie pozostawi³ bez pomocy kap³anów i
wszystkich, którzy szukali jego wstawiennic-
twa. Mo¿na œmia³o powiedzieæ, ¿e póŸniej-
sze pielgrzymki kap³anów, by³ych wiêŸniów
obozu w Dachau, przyczyni³y siê do rozs³a-
wienia Sanktuarium i wzrostu kultu œw. Józe-
fa nie tylko w Polsce, ale i we wspó³czesnym
œwiecie.

 „Dachau, 1933-1945 pozostanie na za-
wsze jako jeden z najstraszliwszych w histo-
rii symboli barbarzyñstwa. Oddzia³y nasze
zasta³y tam widoki tak straszne, ¿e a¿ nie do
uwierzenia, okrucieñstwa tak ogromne, ¿e a¿
niepojête dla normalnego umys³u. Dachau i
œmieræ s¹ synonimami”. William W. Quinn,
oficer U.S. Army (po wyzwoleniu obozu w
1945 r.).

20 sierpnia 1972 r. na zewnêtrznej œcia-
nie kaplicy „Œmiertelnego Lêku Pana Jezu-
sa” znajduj¹cej siê na terenie by³ego obozu
koncentracyjnego ksiê¿a polscy, byli wiêŸnio-
wie Dachau, z biskupami Kazimierzem Maj-
dañskim i Ignacym Je¿em, umieœcili tablicê
pami¹tkow¹ z napisem w jêzyku polskim:

„Tu, w Dachau co trzeci zamêczony by³
Polakiem Co drugi z wiêzionych tu Ksiê¿y
Polskich z³o¿y³ ofiarê z ¿ycia. Ich Œwiêt¹ pa-
miêæ czcz¹ Ksiê¿a Polscy – Wspó³wiêŸnio-
wie”.

Opr. ks. Ignacy Zaj¹c
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Polonia to okreœlenie pochodz¹ce od
³aciñskiego s³owa oznaczaj¹cego „Polska”. W
szerszym znaczeniu w ten sposób okreœlamy
ca³¹ polsk¹ diasporê. W wê¿szym znaczeniu
s³owo „Polonia” okreœla tych, którzy urodzili
siê poza Polsk¹, ale poczuwaj¹ siê do polskie-
go pochodzenia i zwi¹zków z polskoœci¹.
Wed³ug danych MSZ poza granicami Polski
¿yje dziœ ok. 18–20 mln Polaków i osób po-
chodzenia polskiego.

O Polonii mówimy najczêœciej wobec
Polaków, których dziadkowie b¹dŸ pradziad-
kowie emigrowali z Polski dekady temu.
Liczn¹ grup¹ s¹ Polacy, którzy pozostali na
terenach wschodnich po przesuniêciu granic
pañstwa po II wojnie œwiatowej. Pozostali to
emigranci, którzy tworz¹ wspó³czesn¹ Polo-
niê w krajach Zachodu. Najwiêkszym skupi-
skiem Polonii s¹ Stany Zjednoczone.

Zorganizowane formy duszpasterstwa
polonijnego maj¹ miejsce w 25 krajach: w
Anglii i Walii, Argentynie, Australii i Nowej
Zelandii, Austrii, Brazylii, Belgii, Chile, Da-
nii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlan-
dii, Izraelu, Kanadzie, Luksemburgu, Niem-
czech, Norwegii, Republice Œrodkowej Afry-
ki, Szkocji, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, na
Wêgrzech i we W³oszech. Instytut Duszpaster-
stwa Emigracyjnego szacuje, ¿e na ca³ym
œwiecie ok. 2 tys. kap³anów pracuje w dusz-

pasterstwie polskojêzycznym, zaœ Msze œw.
s¹ celebrowane w ok. 1,5 tys. oœrodków.

Polscy emigranci, ¿yj¹c w globalnej wio-
sce, nie obawiaj¹ siê os³abienia swoich wiêzi
z krajem, uwa¿aj¹c, ¿e mog¹ podtrzymywaæ
to¿samoœæ narodow¹, równie dobrze miesz-
kaj¹c poza Polsk¹. Dla niektórych Polaków
¿yj¹cych poza ojczystym krajem emigracja
przyczyni³a siê do odkrycia Koœcio³a i o¿y-
wienia relacji z Bogiem.

Duszpasterstwo polonijne realizuje siê
najpierw na poziomie podstawowym, parafial-
nym, poprzez g³oszenie s³owa Bo¿ego i spra-
wowanie sakramentów oraz towarzyszenie
wiernym w ich rozwoju religijnym. Kolejn¹
p³aszczyzn¹ duszpastersk¹ s¹ ró¿norodne
wspólnoty, grupy i ruchy koœcielne, w ramach
których ma miejsce sta³a formacja chrzeœci-
jañska. Praca duszpasterska wœród Polonii
dokonuje siê te¿ w sferze edukacyjnej i kultu-
ralnej.

Tym, co ró¿ni duszpasterstwo polonijne
od duszpasterstwa w Polsce i wp³ywa tym
samym na jego specyfikê, jest: rotacja wier-
nych nale¿¹cych do parafii, ograniczona licz-
ba ksiê¿y i sióstr zakonnych oraz punktów
duszpasterskich, wiêksze ni¿ w Polsce odle-
g³oœci do koœcio³a, czasami brak zrozumienia
dla polskich religijnych zwyczajów i trady-
cji, konfrontacja ze œrodowiskiem zazwyczaj

obojêtnym czy wrogo nastawio-
nym do religii chrzeœcijañskiej, ze
wzglêdu na pracê i dojazdy ogra-
niczone mo¿liwoœci czasowe.

W osobie duszpasterza emigra-
cyjnego wierni chc¹ widzieæ nie
tylko ojca duchownego, ale i pe-
dagoga, psychologa, nauczyciela,
inicjatora ¿ycia kulturalnego i cz³o-
wieka integruj¹cego œrodowisko
polonijne.

Polonia – polska diaspora

Na podst. art. P. Godlewskiej
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Kolêdowanie we Freilassing
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Kontynuuj¹c piêkn¹ tradycjê przedsta-
wieñ bo¿onarodzeniowych, w sobotê 18 stycz-
nia br., w naszej parafii odby³y siê „Jase³ka”
przygotowane przez dzieci i m³odzie¿.

Mogliœmy raz jeszcze prze¿yæ historiê
narodzin Jezusa sprzed dwóch tysiêcy lat.

Jase³ka w Rosenheim

Dziêkujemy dzieciom i m³odzie¿y oraz p. Ja-
dwidze Mokrzyckiej z rodzicami za t¹ „du-
chow¹ ucztê”, dziêki której raz jeszcze poczu-
liœmy klimat Bo¿ego Narodzenia i rozbudzi-
liœmy w sobie pragnienie, by Jezus rodzi³ siê
w naszych sercach.
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Bal karnawa³owy to na pewno wyczeki-
wany dla wielu dzieñ pe³en atrakcji, który
dostarcza du¿o mi³ych prze¿yæ.

Tak te¿ by³o w naszej parafii 15 lutego
2020 r. Tego dnia ju¿ od rana trwa³y gor¹ce
przygotowania do balu. W sali parafialnej

Zabawa karnawa³owa

pojawi³ siê karnawa³owy wystrój i kolorowe
postacie doros³ych jak i dzieci w strojach kar-
nawa³owych.

Podczas zabawy prowadzone by³y ró¿ne
konkursy i quizy. O poczêstunek zadba³a rada
parafialna.
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Sakramenty bierzmowania, chrztu i Eu-
charystii nazywane s¹ sakramentami inicjacji,
albo wtajemniczenia chrzeœcijañskiego. W
nazwie tej chodzi o podkreœlenie, ¿e za ich
poœrednictwem dokonuje siê niepowtarzalne
i jedyne w swoim rodzaju przejœcie cz³owie-
ka do nowego ¿ycia z Bogiem.

W Sakramencie Bierzmowania ochrzczeni
œciœlej wi¹¿¹ siê z Koœcio³em i otrzymuj¹
szczególn¹ moc Ducha Œwiêtego. Poci¹ga to
za sob¹ zobowi¹zanie do bycia œwiadkiem
Chrystusa, czyli do szerzenia wiary uczyn-
kiem i s³owem, a tak¿e do jej obrony.

Istotnym elementem Sakramentu Bierz-
mowania jest namaszczenie krzy¿mem œwiê-
tym wraz z wypowiedzeniem formu³y „Przyj-
mij znamiê daru Ducha Œwiêtego”. Zwyczaj-
nym szafarzem bierzmowania jest biskup, co
wskazuje na œciœlejsze zjednoczenie bierzmo-
wanego z Koœcio³em.

W naszej Misji sakrament bierzmowania
zosta³ udzielony 26 wrzeœnia br. Szafarzem
sakramentu by³ ks. prob. Ignacy Zaj¹c, który

Bierzmowanie

otrzyma³ pozwolenie biskupa na jego udzie-
lenie w zwi¹zku panuj¹c¹ sytuacj¹ pandemii
COV – 19. Do sakramentu przyst¹pi³o piê-
cioro m³odzie¿y: Emilia Kubiak, Hubert
Ociepka, Noe Borowicz, Robert Wroñski i
Sebastian Filipiak.
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Podró¿uj¹c po ziemi œl¹skiej, nie sposób
nie zatrzymaæ siê i nie popatrzeæ z zachwy-
tem na najwy¿sze wzniesienie w Masywie
Che³mskim, jakim jest Góra œw. Anny (407,6
m n.p.m.).

Jest wyj¹tkowa zarówno dziêki po³o¿eniu
geograficznemu, jak i dziêki swemu znacze-
niu religijnemu. Ze szczytu, a zw³aszcza z
ogrodu klasztornego, rozci¹ga siê przepiêkna
panorama. Ten uroczy zak¹tek przed milio-
nami lat by³ czynnym wulkanem. Dziœ na jego

Sanktuarium na Górze Œw. Anny

bazaltowym sto¿ku i szczycie góry wznosi siê
kaplica. œw. Józefa.

W swojej historii góra mia³a ró¿ne nazwy,
z czym ³¹cz¹ siê rozmaite legendy. Nazywa-
no j¹ Gór¹ œw. Jakuba, Gór¹ Che³msk¹, Gór¹
œw. Jerzego. Kolejn¹ zmianê zanotowano na
pocz¹tku XVI wieku tym razem by³a to ju¿
Góra œw. Anny. Wed³ug legendy œw. Micha³
Archanio³, po walce stoczonej z Lucyferem
mia³ z³o¿yæ swój rycerski he³m poœrodku nad-
odrzañskiej równiny. Wed³ug innej legendy,
po pokonaniu smoka, w czym mia³ swój udzia³
œw. Jerzy, wdziêczni mieszkañcy wybudowa-
li poœwiêcon¹ mu kaplicê.

Obecna nazwa góry ma byæ zwi¹zana z
widzeniem, którego doœwiadczy³ Krzysztof
Strza³a. By³ nim tak przejêty, ¿e w miejscu
zapomnianej kaplicy œw. Jerzego wybudowa³
koœció³ek œw. Anny. Na o³tarzu koœcio³a po-
stawiono figurkê œw. Anny. Po pewnym cza-
sie od patronki koœcio³a nazwano równie¿
osadê. Miejscowoœæ z biegiem lat powiêksza³a
siê i stanowi³a coraz bardziej znany oœrodek
rzemieœlniczy i handlowy. W 1942 r. zosta³a
erygowana parafia.

Niewiele jest w Polsce miejsc, gdzie wa-
lory przyrodnicze i kulturowe splataj¹ siê ze
sob¹, tworz¹c tak niepowtarzalny krajobraz.
Do takich nale¿y Park Krajobrazowy Góra œw.
Anny utworzony w 1988 r. Rozporz¹dzeniem
Prezydenta RP wydanym 14 kwietnia 2004
r., Góra œw. Anny zosta³a uznana za pomnik
historii. W zachodniej czêœci miejscowoœæ
Góra œw. Anny znajduje siê Pomnik Czynu
Powstañczego i jeden z najwa¿niejszych w
Europie amfiteatrów skalnych.

Sanktuarium na Górze Œw. Anny znala-
z³o siê wœród 30 najcenniejszych obiektów i
zespo³ów zabytkowych w Polsce.
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Z historii naszej Misji
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Polska Misja Katolicka Rosenheim

PlanungsBüro SLAPKA – dziêkujemy za wsparcie bie¿¹cego wydania.

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 08031-2355754

Polnischsprachige-Mission.Rosenheim@ebmuc.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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Adwentowy wieniec
Adwentowy wieniec a w nim

œwiece cztery
staj¹ siê symbolem wymownej radoœci

kiedy Dzieciê Bo¿e do serca zapuka
przyj¹æ nam Go trzeba

w pe³nej gotowoœci
Zapalona œwieca w niedzielny

poranek
pierwszym jej promieniem serce

nam ogrzeje
a kolejne znacz¹c niedziele Adwentu
przynios¹ dla œwiata ukryte nadzieje

Odmieni¹ czekanie adwentowej ciszy
niepojêta radoœæ œwiat ogarnie ca³y

gdy Noc Wigilijna zap³onie ich œwiat³em
i pob³ogos³awi nam Zbawiciel ma³y

Renia Sobik


