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S³owo Rektora

i wszystkich, którzy zechc¹ wzi¹æ Raz jeszcze wszystkich serdecznie Drodzy Rodacy !
udzia³ w tym wzruszaj¹cym wyda- zapraszam do wspólnej, paŸdzier-Z wielk¹ radoœci¹ dzielê siê dziœ           
rzeniu, nast¹pi w poniedzia³ek,  n ik ow e j  m o d litwy dziêkuj¹c za dar z Wami  wspania³¹ wiadomoœci¹: po 
22 X 2012 r. o godzinie 19.00. Waszej obecnoœci.niezbêdnych staraniach, dziêki ¿yczli-

Na t¹ niezwyk³¹ uroczystoœæ ju¿ woœci  Arcybiskupa Krakowskiego ks. 
teraz wszystkich Rodaków serdecznie kardyna³a Stanis³awa Dziwisza, nasz 

ks. Krzysztof Kasperek CR zapraszam, dziel¹c siê z dum¹ i wielk¹ Polski Koœció³ w Wiedniu zosta³ 
Rektor Polskiego Koœcio³aradoœci¹ t¹ wspania³¹ wiadomoœci¹! wyró¿niony przywilejem posiadania 

Duszpasterz Polonii w Wiedniu i AustriiTen godny i okaza³y relikwiarz jest na sta³e relikwii I stopnia b³. papie¿a 
darem, wyrazem czci i ho³du sk³ada-Jana Paw³a II naszego wielkiego 
nego Janowi Paw³owi II i zosta³ Rodaka. S¹ to relikwie Jego krwi 
ufundowany przez tutejszych dusz-umieszczone w specjalnej kapsule.
pasterzy pe³nych wdziêcznoœci Bo¿ej Koñcz¹ siê  w³aœnie prace nad 
Opatrznoœci za to, ¿e czêœæ ich relikwiarzem przeznaczonym dla 
kap³añskiego ¿ycia przypad³a na lata naszej œwi¹tyni. Jest on w kszta³cie 
pontyfikatu B³ogos³awionego i za papieskiego herbu, gdzie w prze-
wspania³y przyk³ad Jego niezwy-ciêciu krzy¿a umieszczone bêd¹ 
k³ego, heroicznego ¿ycia bêd¹cego relikwie B³ogos³awionego.
przyk³adem dla wspó³czesnego Tak oto zostanie upamiêtniona po 
œwiata.wieczne czasy Jego obecnoœæ             

Szanownych Rodaków, którzy w naszym koœciele w 1983 roku, 
równie¿ maj¹ ¿yczenie, w taki w³aœnie podczas której  modli³ siê za Ojczyznê 
sposób, wyra¿enia swej wdziêcznoœci i ca³¹ Poloniê, poœwiêci³ nowe organy 
i ho³du dla b³. Jana Paw³a poprzez ufundowane na tê historyczn¹ 
wspó³udzia³ w fundacji relikwiarza okolicznoœæ, a której to wizyty 
proszê o osobisty kontakt w tej pami¹tk¹ jest pomnik, tablica 
sprawie.wmurowana w naszym koœciele, 

Wszystkich fundatorów polecaæ papieski herb oraz obraz B³ogo-
bêdziemy odt¹d wstawiennictwu s³awionego znajduj¹cy siê w cen-
Jana Paw³a II w ka¿dy drugi pi¹tek  tralnym punkcie œwi¹tyni.
miesi¹ca o godz. 19.00 we Mszy œw. W liturgiczne wspomnienie Jana 
sprawowanej w intencjach odda-Paw³a II, tzn. 22 X nast¹pi ostateczne 
j¹cych siê Bo¿emu Mi³osierdziu przez dope³nienie tego historycznego 
wstawiennictwo B³ogos³awionego. wydarzenia sprzed lat: ods³oniêcie         
Niech ta niezwyk³a okolicznoœæ jak¹ i przekazanie wiernym w celach kultu 
bêdzie dane nam nied³ugo prze-Jego relikwii, które niech odt¹d bêd¹ 
¿ywaæ, pomo¿e ka¿demu z nas na co otoczone szacunkiem i czci¹ przyna-
dzieñ tak postêpowaæ, jak ¿yczy³by le¿n¹ tak wybitnemu B³ogos³a-
sobie i jak by od Rodaków oczekiwa³ wionemu (a ufamy, ¿e wkrótce 
Ten, który przez tak wiele lat Œwiêtemu).
niestrudzenie uczy³ nas wiary                  Relikwiarz bêdzie umieszczony     
i bezgranicznego zaufania Opa-w godnym, centralnym miejscu 
trznoœci kieruj¹cej ¿yciowymi losami  œwi¹tyni, pod obrazem Jana Paw³a,     
ka¿dego cz³owieka, a któremu a jego urocz yste ods³oniêcie                  
Ojczyzna i ka¿dy z nas z osobna w obecnoœci zaproszonych Goœci        
zawdziêcza tak wiele.
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Bêdzie siê dzia³o

Nasz koœció³, przez który - od roku do niego przychodz¹, a tak¿e niesie 
1897 - przewinê³o siê tysi¹ce ze sob¹ konkretne Bo¿e dary,                
Polaków, nosi wezwanie Podwy¿- z których mo¿emy nieustannie 
szenia Krzy¿a œw. Otrzyma³ on je na korzystaæ. 
pami¹tkê szpitalnej kaplicy pod tym Czym jest Krzy¿ Jezusa? Prosto 
wezwaniem, która wczeœniej tu sta³a. rzecz ujmuj¹c - jest o³tarzem, na 
W przysz³ym roku bêdziemy obcho- którym Syn, pa³aj¹c mi³oœci¹ do ludzi, 
dzili 250. rocznicê jego konsekracji. z³o¿y³ ofiarê ze swego ¿ycia. Zachêca 
Wewn¹trz pe³en jest cennych wiêc ka¿dego, kto przychodzi do 
zabytków, jak choæby obraz w o³tarzu naszego koœcio³a nie tylko do 
g³ównym Ukrzy¿owanego otoczo- dziêkczynienia za tak szalon¹ mi³oœæ 
nego przez wzlatuj¹ce do nieba Jezusa do nas (do ka¿dego z nas!),   
anio³y, który pochodzi mniej wiêcej    ale tak¿e i do tego, by kochaæ innych 
z 1712 roku (a wiêc sprzed dok³adnie mi³oœci¹ „cierpliw¹ i ³askaw¹”, sk³onn¹ 
300 laty), czy te¿ znajduj¹cy siê          do ofiary. 
w prawym o³tarzu bocznym - jeszcze Pod pojêciem krzy¿a kryj¹ siê 

daje siê wycofaæ z ca³kowicie starszy - obraz z po³owy XVII w. równie¿ nasze dramaty, ciê¿ary, które 
dobrowolnej drogi, jak¹ obra³ - drogi przedstawiaj¹cy œw. El¿bietê Portu- znosimy. A przecie¿ kto chce Jezusa 
mi³oœci do ka¿dego. Œmieræ krzy¿owa, galsk¹, otoczon¹ biednymi, czy te¿ naœladowaæ, ten z Jego Krzy¿a si³y 
znak hañby w ówczesnym œwiecie,   ozdobne relikwiarze przy taberna- czerpaæ powinien, nieœæ go i ... 
to wielkie jej wyznanie. Najwiêksze        kulum z XVIII w. donieœæ do koñca. Tu znajdziemy do 
z mo¿liwych. Ale my.. podnosimy go, Odpust wiêc mamy, jak zawsze      tego potrzebne ³aski. Nie zmienia to 
wynosimy ponad wszystko, bo jest w okolicach 14 wrzeœnia, jedyne takie jednak (bo zmieniæ nie musi) tego, ¿e 
znakiem mi³oœci. wydarzenie w ci¹gu roku. Có¿ on dla dla wielu jest ciê¿ko. A Krzy¿ Jezusa 

nas oznacza? Wiadomo, ¿e wezwanie jest wszak zwyciêski, On cierpi¹c 
xmgkoœcio³a „zobowi¹zuje” tych, którzy  triumfuje, gdy¿ pokonuje diab³a i nie 

Poniedziaùek: godz. 18.00 - przygotowanie do bierzmowania (1) / ks. Maciej
godz. 19.00 - przygotowanie do bierzmowania (2) / ks. Maciej

Wtorek: godz. 17.00 - klasy gimnazjalne (I, II, III, IV) / S.Katarzyna (co 2 tyg. 2 godz.)

Úroda: godz. 16.30 - przygotowanie do I Komunii œw. (1) / ks. Pawe³ 
godz. 17.30 - przygotowanie do I Komunii œw. (2) / ks. Pawe³ 
godz. 17.00 - kl. III i IV szko³y podstawowej / ks. Jan

Czwartek: godz. 18.00 - przygotowanie do bierzmowania (3) / ks. Maciej 
godz. 18.00 - grupa po bierzmowaniu / ks. Jan

Piàtek: godz. 17.00 - kl. O + I  / S.Anna (co tydzien 1 godz.) 
godz. 18.00 - „Skrzaty” / p. B. Niemirowicz

Wszystkie inne grupy: wg planu wywieszonego w Emaus i na stronie internetowej: www.kosciol.at

Krzy¿ Jezusa jest wszak zwyciêski, On cierpi¹c triumfuje, 
gdy¿ pokonuje diab³a i nie daje siê wycofaæ z ca³kowicie dobrowolnej drogi.

Kilka myúli odpustowych

Plan katechezy 2012/2013
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Bêdzie siê dzia³o

16.09.

16.09.

Niedziela

Niedziela

Niedziela

I czwartek miesi¹ca

I pi¹tek miesi¹ca

I sobota miesi¹ca

Niedziela

Pi¹tek

Poniedzia³ek

Sobota

Sobota - Niedziela
Niedziela

Poniedzia³ek

Poniedzia³ek

Poniedzia³ek

Koœció³ Polski

Koœció³ Polski

13:15 - Msza œw. odpustowa

17:30 - wystêp chóru Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego

17.09. Emaus

Emaus

Pocz¹tek zajêæ katechetycznych (plan w numerze)

17.09. 20:00 - pocz¹tek kursu przedma³¿eñskiego

24.09. Koœció³ Polski 19:30 - zebranie rodziców dzieci I-komunijnych

30.09
Katedra wiedeñska 
i pa³ac arcybiskupi

10:00 - Msza œw. i agapa z okazji 
„Niedzieli narodów”

4.10. Emaus
Koœció³ Polski

Koœció³ Polski

Koœció³ Polski

Koœció³ Polski

Koœció³ Polski

Koœció³ Polski

18:00 - zebranie rodziców kandydatów do bierzmowania;
19:00 - Msza œw., nabo¿eñstwo o powo³ania 

i adoracja Najœw. Sakramentu do 21:00

5.10.
16:30, 18:30 - SpowiedŸ 

17:00 - Msza œw. z udzia³em dzieci
19:00 - Msza œw. i nabo¿eñstwo pierwszopi¹tkowe

6.10.
Heiligenstadt Bhf.

Emaus 
Koœció³ Polski

10:00 - Pielgrzymka „Przystani” na pocz¹tek roku;
17:00 - Spotkanie Rycerzy Niepokalanej; 
19:00 - Msza œw. i nabo¿eñstwo fatimskie

7.10.

15:30 - powitanie Kopii Ikony Jasnogórskiej wêdruj¹cej 
„od oceanu do oceanu” w obronie ¿ycia;

16:30 - Nabo¿eñstwo ró¿añcowe i spotkanie 
wspólnoty ¯ywego Ró¿añca

12.10.
19:00 - Msza œw. i czuwanie modlitewne 
prowadzone przez wspólnotê „Galilea”

13.10. 19:00 - Msza œw. i procesja fatimska

20-21.10 Emaus i Koœció³ Polski
Jubileusz 20-lecia Domowego Koœcio³a w Austrii

13:15 - Msza œw. jubileuszowa

22.10
19:00 - Uroczyste ods³oniêcie relikwii 

b³. Jana Paw³a II podczas Mszy œw.

Szanowni  Rodzice!
Informujemy, ze nauka jêzyka polskiego dla dzieci odbywa siê w nastêpuj¹cych szko³ach podstawowych (VS):

10., Quellenstr.111
11., Svetelskystr. 4
20., Dietmayrg.3
21., Berzeliusg.2
21., Prießnitzg.1
22., Leonard Bernstein-Str. 2
mgr Halina Kubisiak (tel. 0699-100-51-823) 
e-mail: halina_kubisiak@gmail.com

3., Petrusg.10
8., Pfeilg. 42b
22., Hammerfestweg 1
mgr Dagmara Miedziñska (tel. 0676-566-82-63) 
e-mail: polnisch.unterricht@gmx.at

6., Sonnenuhrg. 3-5
15., Johnstr.40
15., Gebrüder-Lang-G. 4 
16., Liebhartsg.19-21 
17., Wichtelg. 67 
21., Schumpeterweg 3
mgr Barbara Niemirowicz (tel. 0699-11-87-85-90) 
e-mail: b_niemirowicz@hotmail.com

Zajêcia s¹ bezp³atne i odbywaj¹ siê raz w tygodniu dla dzieci ze szkó³ z 
ca³ego Wiednia. Zachêcamy do skorzystania z tej oferty, dziêki której 
mo¿liwe jest utrwalanie i udoskonalanie jêzyka ojczystego.

Uczestniczenie dziecka w nauce jêzyka polskiego jest wpisywane na 
œwiadectwie szkolnym.
                           

Barbara Niemirowicz

Odbywaj¹ siê równie¿ zajêcia w gimnazjach (AHS):

2., Wohlmutstr.4 (Sigmund Freud-Gymn.)
1.,Stubenbastei 8
22., Berloullistr. 3

Mgr Dagmara Miedziñska

9. Glasergasse 25
18. Schoppenhauerstrasse 49

21., Franklinstr. 26
Mgr Jolanta Joniak-Saczek

(jolanta.saczek@aon.at)
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W poprzek Ewangelii

najwiêcej do zrobienia, najwiêcej Cz³owiek próbuje Pana Boga. Bóg 16 wrzeœnia 2012 r. - Uroczy-
planów i  zadañ, zatrz ymaæ siê  w  ys ta w i a  n a  p ró b ê  c z³ ow  ie ka. Tak jest stoœæ Podwy¿szenia Krzy¿a œw. -       
i spojrzeæ wokó³. ZnaleŸæ kogoœ, kto od wieków.  Tyle ¿e Bogu zawsze chodzi J 3,13-17
w³aœnie jest sam, komu jest Ÿle. Usi¹œæ o to, by w cz³owieku by³a jeszcze 
razem i posiedzieæ tyle, ile trzeba, by ten mocniejsza wiara, by jeszcze mocniej Jezus powiedzia³ do Nikodema:  
ktoœ poczu³ siê lepiej. Bez patrzenia na kocha³.  O bawiam siê ,  ¿e  temu Tak bowiem Bóg umi³owa³ œwiat, ¿e 
zegarek, w kalendarz… Mo¿e w³aœnie drugiemu najczêœciej chodzi o coœ Syna swego Jednorodzonego da³, 
w tym tkwi ca³a tajemnica? innego - o to, ¿eby On podporz¹dkowa³ aby ka¿dy, kto w Niego wierzy, nie 

siê temu, co ludzkie. zgin¹³, ale mia³ ¿ycie wieczne. 

30 wrzeœnia 2012 r. - XXVI 14 paŸdziernika 2012 r. - XXVIII Kiedy w ¿yciu nic nie wychodzi, kiedy 
niedziela zwyk³a - Mk 9,38-48 niedziela zwyk³a - Mk 10,17-30brak sensu, kiedy nie masz si³, niczego 

nie rozumiesz pomyœl, ¿e to tylko czêœæ, 
Jan rzek³ do Jezusa: Nauczycielu, Wtedy Piotr zacz¹³ mówiæ do malutka cz¹stka. Bo czym by³oby nasze 

widzieliœmy kogoœ, kto nie chodzi  N i e go :  O to my opuœciliœmy wszystko  ¿ycie  tu  bez  ¿ycia  wiecznego? 
z nami, jak w Twoje imiê wyrzuca³ z³e i poszliœmy za Tob¹. Jezus odpo-Dziesi¹tkiem lat, które mijaj¹ w 
duchy, i zabranialiœmy mu, bo nie wiedzia³: Zaprawdê, powiadam wam: okamgnieniu. A gdy siê pomyœli, ¿e 
chodzi³ z nami. Lecz Jezus odrzek³: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, czeka nas wiecznoœæ, czas mi³oœci bez 
Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni matki, ojca, dzieci i pól z powodu granic? Wtedy ca³y strach mija. Bo 

warto czekaæ. I liczy siê tylko to, co cuda w imiê moje, nie bêdzie móg³ Mnie i z powodu Ewangelii, ¿eby nie 
wieczne… Pol iczmy,  i le  naszej  zaraz Ÿle mówiæ o Mnie. Kto bowiem otrzyma³ stokroæ wiêcej teraz, w tym 
codziennoœci poœwiêcamy temu, co nie jest przeciwko nam, ten jest  c za s ie,  d o m ó w , braci, sióstr, matek, 
wieczne… z nami. dzieci i pól, wœród przeœladowañ,            

a  ¿yc ia  wiecznego w czas ie  
Czasem trzeba sporo nagrzeszyæ, by przysz³ym.23 wrzeœnia 2012 r. - XXV 

zrozumieæ, ¿e nie têdy droga. Ka¿dy         niedziela zwyk³a - Mk 9,30-37
z nas ma swój wyznaczony czas na to, Co opuœciliœmy dla Jezusa? Co 
by zrozumieæ, ¿e Jezus jest Szczêœciem.     m  o¿emy jeszcze opuœciæ? Z³e nawyki, Jezus usiad³, przywo³a³ Dwunastu         
I dlatego nie naszym zadaniem jest n i e s p ra w i e d l i w e  o s ¹ d y,  g n i e w  i rzek³ do nich: Jeœli kto chce byæ 
p o œ p i e s z a æ  i n n y c h ,  u p o m i n a æ ,  bezpodstawny, lenistwo bez granic? pierwszym, niech bêdzie ostatnim ze 
nawracaæ. Nikogo. Dajmy szansê Bogu. Jak bêdzie mi³oœæ to opuœcimy wszystkich i s³ug¹ wszystkich! Potem 
W Jego rêkach jest czas i ka¿dy wszystko. I bêdziemy wolni. Czy jest coœ wzi¹³ dziecko, postawi³ je przed nimi   
cz³owiek. prostszego, a zarazem trudniejszego? i obj¹wszy je ramionami, rzek³ do 

nich: Kto przyjmuje jedno z tych 
dzieci w imiê moje, Mnie przyjmuje;  

7 paŸdziernika 2012 r. - XXVII a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje 
niedziela zwyk³a - Mk 10,2-16mnie, lecz Tego, który Mnie pos³a³.

Przyst¹pili do Niego faryzeusze                   Mo¿e po prostu chodzi o to, ¿eby 
i chc¹c Go wystawiæ na próbê, pytali krzesaæ z siebie dobro? Jak najwiêcej 
Go, czy wolno mê¿owi oddaliæ ¿onê. dobra ka¿dego dnia. Wtedy, kiedy 
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„Nie bójcie siê, ja jestem”
Biblia - prosto w serce

Roma locuta, czyli papieskie nauczanie

Czasem wyruszamy w podró¿. Czêsto podobnie. Ale nawet jeœli jesteœmy Nie, moje problemy nie rozwi¹zuj¹ siê.   
z przyjació³mi, rodzin¹, znajomymi.        bardzo daleko, a kiedy toniemy ¿yciowo, Za miesi¹c pewnie dalej nie bêdê 
Ale jest te¿ tak, ¿e wyruszamy samotnie. On jest. Jezus nie jest taki jak my. Kiedy wiedzia³a, co zrobiæ z w³asnym ¿yciem. 
Nieraz dlatego, ¿e chcemy, ale czêsto d³ugo nie odzywamy siê do przyjaciela, Ale.. nie jestem z tym sama. £apiê Jezusa 
chcielibyœmy by ktoœ z nami by³. jest nam g³upio zadzwoniæ z proœb¹   za  r ê kê  i  i dz ie my. Podró¿ujê przez ¿ycie     
Podró¿owanie samemu jest trudne. o pomoc, kiedy jej potrzebujemy. Kiedy z Nim, przez najwiêksze fale, z Jezusem.
Trzeba zmierzyæ siê z nieznanym. Nasze kogoœ zawiedliœmy i czujemy siê winni, 
podró¿e s¹ krótsze lub d³u¿sze. Podczas ciê¿ko nam porozmawiaæ z t¹ osob¹ tak, Kiedy przyjdzie taka chwila, jak ta moja 
mojej ostatniej podró¿y, by³o mi czêsto jak dawniej. Jezus jest mimo to, ¿e nie w poci¹gu daleko od domu, nie wahaj 
bardzo Ÿle, samotnie, ba³am siê. Moja by³eœ w koœciele przez ostatnie trzy siê. Nie bój siê. Jezus jest. Nawet gdy nie 
modlitwa d³ugo ju¿ nie wygl¹da³a tak, miesi¹ce. Mimo to, ¿e nie modlisz siê. wiesz, czy wierzysz.
jakbym tego chcia³a. A tej nocy,                Mimo to, ¿e czasem zapominasz, ¿e On   as
w poci¹gu pêdz¹cym 2000 km od domu w ogóle jest. Wiêcej. On kocha. I zawsze, 
nie by³o ze mn¹ nikogo. By³am ca³kiem jak tylko sobie o Nim pomyœlisz, On 
sama. I ze ³zami w oczach pomyœla³am s³ucha i jest z Tob¹. Mo¿e jest tak, ¿e 
sobie o Jezusie. ¯e teraz, tylko On. ¯e On akurat teraz nie wiesz, co powinieneœ         
jest, do Niego mogê mówiæ, z Nim mogê z sob¹ zrobiæ. Nie wiesz, gdzie jest Twoje 
zostaæ ca³¹ noc. Moja  wiara jest ma³a i miejsce w ¿yciu. Mo¿e masz ochotê 
s³aba, czêsto nie wiem jak mówiæ do schowaæ siê przed œwiatem. Ja jestem 
Boga albo robiê to nieudolnie i bardzo w³aœnie w takim punkcie. Kiedy jest mi 
rzadko. Pewnie wielu z Was myœli bardzo Ÿle, myœlê sobie o Jezusie.            

dla nich niezrozumia³e, gdy¿ przyjmowali ¿e Ty jesteœ samo ¿ycie wieczne, a w ciele i 
je wy³¹cznie w znaczeniu materialnym, krwi dajesz nam to, czym sam jesteœ” 
podczas gdy w s³owach zawarta by³a („Komentarz do Ewangelii œw. Jana”, 27, 9).
zapowiedŸ paschalnej tajemnicy Jezusa, 
gdy odda³ On samego siebie za Ostatecznie Jezus wiedzia³, ¿e nawet 
zbawienie œwiata. wœród dwunastu aposto³ów by³ jeden, 

który nie wierzy³: Judasz. Tak¿e Judasz 
Widz¹c, ¿e wielu Jego uczniów nie móg³ odejœæ, tak jak wielu innych 

sz³o ju¿ za Nim, Jezus zwróci³ siê do uczniów, co wiêcej - powinien sobie 
aposto³ów ze s³owami: „Czy¿ i wy chcecie pójœæ, gdyby by³ uczciwy. Pozosta³ jednak 
odejœæ?” (J 6, 67). Podobnie jak w innych z Jezusem. Pozosta³ nie dziêki wierze, nie 
wypadkach to Piotr odpowiedzia³  z   m i³ oœ c i,  a le  z tajnym zamiarem 
w imieniu Dwunastu: „Panie, do kogó¿ zemszczenia siê na Mistrzu. Dlaczego?  
pójdziemy? Ty masz s³owa ¿ycia Bo Judasz czu³ siê zdradzony przez Jezusa 
wiecznego. A myœmy uwierzyli i poznali, i postanowi³, ¿e on z kolei Jego zdradzi. 

W minione niedziele rozwa¿aliœmy ¿e Ty jesteœ Œwiêtym Bo¿ym” (J 6, 68-69). Judasz by³ zelot¹ i chcia³ zwyciêskiego 
mowê o „chlebie ¿ycia”, któr¹ Jezus Do tego wyst¹pienia mamy znakomity Mesjasza, który stan¹³by na czele 
wyg³osi³ w synagodze w Kafarnaum po komentarz œw. Augustyna, który mówi: powstania przeciw Rzymianom. Ale 
nakarmieniu tysiêcy osób za pomoc¹ „Czy widzicie, jak Piotr, dziêki ³asce  J e zu s  za w ió d³ te oczekiwania. Problem 
piêciu chlebów i dwóch ryb. Dziœ Bo¿ej i natchnieniu Ducha Œwiêtego polega na tym, ¿e Judasz nie odszed³,       
Ewangelia przedstawia reakcjê uczniów zrozumia³? Dlaczego zrozumia³? Gdy¿ a jego najwiêksz¹ win¹ by³o zak³amanie, 
na tê wypowiedŸ, reakcjê, któr¹ sam uwierzy³. Ty masz s³owa ¿ycia wiecznego, które jest znakiem diab³a. Dlatego 
Chrystus œwiadomie sprowokowa³. Ty dajesz nam ¿ycie wieczne, ofiarowuj¹c w³aœnie Jezus powiedzia³ do Dwunastu: 
Przede wszystkim Jan Ewangelista, który nam swoje Cia³o i swoj¹ Krew. A my „Jeden z was jest diab³em” (J 6,70). 
by³ przy tym obecny wraz z innymi uwierzyliœmy i poznaliœmy. Nie mówi: Módlmy siê do Maryi Panny, aby 
aposto³ami, wspomina, ¿e „od tego czasu poznaliœmy i uwierzyliœmy, ale uwie- pomog³a nam uwierzyæ w Jezusa, jak    
wielu uczniów Jego odesz³o i ju¿ z Nim rzyliœmy i poznaliœmy. Uwierzyliœmy, aby œw. Piotr, i byœmy byli zawsze szczerzy        
nie chodzi³o” (J 6, 66). Dlaczego? Dlatego, móc poznaæ. Gdybyœmy bowiem chcieli z Nim i wobec wszystkich.
¿e nie uwierzyli w s³owa Jezusa, które poznaæ, zanim uwierzymy, nie bylibyœmy 
powiedzia³: Ja jestem chlebem ¿ywym, w stanie ani poznaæ, ani uwierzyæ.  R o zw a ¿a n ie  d o  m o d lit wy Anio³ Pañski, 
który zst¹pi³ z nieba, kto spo¿ywa moje 26.08.2012 r.W co uwierzyliœmy i co poznaliœmy?       
Cia³o i pije moj¹ Krew, ma ¿ycie wieczne ¯e Ty jesteœ Chrystus, Syn Bo¿y, to znaczy, 
(por. J 6, 51. 54). Objawienie to pozosta³o 
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W tym roku kandydatów do 
bierzmowania by³o wielu. A¿ cztery 
grupy uczy³y siê przez kilka miesiêcy 
jak ¿yæ pe³ni¹ ¿ycia, pozwalaj¹c 
uczestniczyæ w nim Panu Bogu na 
100%. Nie zawsze sz³o nam dobrze, 
czasem na spotkaniach pojawialiœmy 
siê z przymusu, a gdy wychodziliœmy 
zapominaliœmy ich treœæ. Nie zawsze 
pozwalaliœmy wszystkim infor-
macjom zagnieŸdziæ siê w naszych 
sercach. Ostatni¹ prost¹ naszych 
przygotowaæ, okazj¹ by jeszcze 
nadrobiæ to czego przez miesi¹ce nie 
da³o siê osi¹gn¹æ, by³y organizowane 
przez Wspólnotê Chrystusa Zmar-

uczestnicy o nich powiedz¹. Poni¿ej zostanà tak otwarcie przyjæte. Jestem twychwsta³ego „Galilea” rekolekcje 
kilka œwiadectw: bardzo emocjonalna, czæsto zakræciùa „Droga do prawdy”. Nie wiedzieliœmy 

mi siæ ùza w oku. Ale nie tylko mi, gdy co nas na nich czeka. Spodziewaliœmy 
„Na tych rekolekcjach byùo bardzo siæ rozejrzaùam zauwaýyùam, ýe nie siê, ¿e bêd¹ to po prostu trzy dni, 

miùo. Poznaùam duýo fajnych ludzi   ty lk o   j a tak odczuwam. Dziækujæ podczas których bêdziemy ucze-
i bardzo duýo dowiedziaùam siæ  w s pó l no c ie  „ G ali le a” za ten czas. stniczyæ w Mszy Œwiêtej i s³uchaæ 
o Bogu. Te rekolekcje pogùæbiùy mojà Dziækujæ, ýe mogùam byã sobà, nie kazañ. Na rekolekcjach zostaliœmy 
wiaræ i dodaùy mi duýo optymizmu.”  musiaùam zakùadaã ýadnych masek. podzieleni na grupy, ka¿da grupa 
W. Jesteúmy róýni, a jednak przez te trzy mia³a inny kolor identyfikatorów               

dni staliúmy siæ takà maùà rodzinà.   i „w³asnego” animatora. Wiêkszoœæ 
„Rekolekcje byùy bardzo intere- Kto nas poùàczyù? Nasz Przyjaciel, animatorów by³a tylko parê lat starsza 

sujàce. Nauczyliúmy siæ wiele nowych Jezus!” M.od nas, dziêki czemu atmosfera na 
rzeczy. Czas ten byù dobry, przygoto-spotkaniu by³a bardzo luŸna.  
waniem do bierzmowania. Nauczy- Wreszcie nadszed³ nasz wielki Rozumieli nas, nasze s³aboœci, chêci, 
liúmy siæ pracowaã w grupi, przeýy- dzieñ. 12 maja - dzieñ, na który czeka-nasz ból, który czêsto idzie w parze     
liúmy razem wesoùy czas.”  V. liœmy miesi¹cami. Nasze bierzmo-z ró¿nymi rozczarowaniami. Nie by³o 

wanie. Emocje siêga³y zenitu. Byliœmy tak jak sobie wyobra¿aliœmy. Nie 
„Otworzyùo siæ moje serce, otwo- zdenerwowani, ale i podekscytowani. modliliœmy siê regu³kami, jeœli ju¿ to 

rzyùa siæ dusza i przyjæùam Pana Boga, Na próbach nie zawsze wszystko sz³o modlitw¹ spontaniczn¹. Poprzez 
Ducha Úwiætego i kontakt z koúcio- jak z górki. Tu ktoœ zapomnia³ trzymaæ przeró¿ne animacje, pantomimy, 
ùem. Tego czasu nie zapomnæ, chcæ z³o¿one rêce, inny nie wiedzia³ kiedy rozmowy i  pracê w grupach 
wam wszystkim za to podziækowaã, ma wyjœæ z ³awki. Wyznaczeni do animatorzy starali nam siê przed-
ýe odnalazùam miùoúã mojà do czytañ czytali zbyt szybko i bez stawiæ Boga jako niekoñcz¹c¹ siê 
Jezusa.” P. wyczucia. Nie by³o ³atwo. Przyjechali Mi³oœæ, jako Tego, który ma moc 

nasi krewni, zjecha³y siê nasze odpuszczania nam wszystk ich 
„Byùo bardzo miùo. Na poczàtku nie rodziny…by³o ju¿ za póŸno by siê grzechów i zapominania o nich. 

wiedziaùam, ýe atmosfera bædzie taka wycofaæ. 
przyjemna. Nie spodziewaùam siæ Owoce
tego, ýe nasze wùasne poglàdy i myúli Owoce rekolekcji? Niech sami 

Dziaùo siæ na Rennwegu

Bierzmowanie 2012

Emocje siêga³y zenitu. Byliœmy zdenerwowani, ale i podekscytowani. 
Na próbach nie zawsze wszystko sz³o jak z górki.
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czo³o, a wszystko odby³o siê tak 
szybko, ¿e nawet nie wiedzia³am 
kiedy powiedzieæ „Amen”. Czu³am         
w tym momencie tylko ciê¿ki uœcisk 
na moim prawym ramieniu, gdzie 
spoczywa³a d³oñ œwiadka. Gdy ju¿ 
odchodzi³am zawieszono mi krzy¿yk 
na szyi. Usiad³am w ³awce. By³am 
trochê zawiedziona. Mia³am nadziejê, 
¿e poczujê coœ wyj¹tkowego, ale tak 
siê nie sta³o. Pomyœla³am, ¿e zrobi³am 
coœ Ÿle. 

Gdy Msza Œwiêta zbli¿a³a siê ku 
koñcowi nadszed³ czas na podziê-
kowania. Najpierw rodzice i przedsta-

Zaczê³o siê. Usta³y nerwowe kiedy wyjœæ z ³awki, a kiedy co wiciele kandydatów, a w³aœciwie to 
szepty, rozpoczêliœmy œpiew na powiedzieæ. Chwil¹ wytchnienia by³o ju¿ bierzmowanych, dziêkowali 
wejœcie. Uroczystoœæ Mszy pod- kazanie Biskupa Alfonsa Nossola. biskupowi za jego prz ybycie                 
kreœla³a dekoracja Koœcio³a, ale tak¿e Podoba³o mi siê jak mówi³. Pe³en i pos³ugê. 
stroje samych uczestników. Ksi¹dz ¿ycia i radoœci. Gdy jednak zaczê³a       
Rektor rozpocz¹³ w jêzyku niemie- siê „historyczna” czêœæ kazania,       Bez wiedzy ksiêdza Macieja 
ckim i polskim, co nas lekko niewiele rozumia³am. Nie dorasta³am              zorganizowaliœmy równie¿ podziê-
zaskoczy³o. w czasach „Solidarnoœci”. Ale wiem, ¿e kowania dla niego samego. Gdy 

na przyk³ad mój tata by³ w pe³ni razem z dwójk¹ rodziców i moj¹ 
Gdy po pierwszym czytaniu, usatysfakcjonowany. kole¿ank¹ Patrycj¹ wyszliœmy z ³awki, 

psalmie nadszed³ czas mojego, zauwa¿y³am zaskoczenie na twarzy 
drugiego czytania, wsta³am z mojego „Zaraz wychodzimy!” szturchnê- naszego duszpasterza. Gdy wziê³am 
miejsca, stanê³am przy ambonie, ³am moj¹ ciociê, œwiadkow¹. Ks. do rêki mikrofon, poczu³am….tak, 
spojrza³am na czytanie, a potem na Maciej krêci³ siê wci¹¿ gdzieœ wœród Duch Œwiêty by³ ze mn¹. By³ i nadal 
t³um, którego spojrzenia skierowane kandydatów do bierzmowania, jest. Poczu³am jego obecnoœæ. 
by³y tylko na mnie. „Dam radê – chc¹c sam nami pok ierowaæ.  Nape³ni³ mnie tak, jak jeszcze nigdy 
pomyœla³am. – Melanie, nie spiesz siê. Widzia³am jego zdenerwowanie. dot¹d. Niespodziewana ulga. Przypo-
Powoli. Ta chwila nale¿y tylko do Zrozumia³e. Chcia³, by wszystko by³o mnia³am sobie napiêcie jak ie 
Ciebie.” Brzmi to tak jakbym sta³a tam per fekcyjnie. Wysz³am z ³awki               towarzyszy³o mi na pocz¹tku, a teraz 
parê minut, ale doprawdy by³y to i czeka³am na moj¹ kolej. Stanê³am stres ca³kowicie znikn¹³. Poczu³am 
mo¿e 4 sekundy.  Zaczê³am czytaæ. przed biskupem, namaœci³ moje 
Dopiero w tym momencie zauwa-
¿y³am, jak piêkne by³o moje czytanie, 
jak bardzo sensowne. Czyta³am 
spokojnie i stara³am siê nawi¹zywaæ 
kontakt wzrokowy z t³umem. „(…) 
majàc ýycie od Ducha, do Ducha siæ 
teý stosujmy. Oto S³owo Bo¿e.” 
Powiedzia³am, a gdy ju¿ odesz³am od 
ambony zaczê³am promienieæ. 
Uœmiechnê³am siê tak szeroko, jak 
tylko mog³am, z ulg¹, bo wszystko 
posz³o jak najlepiej. Ale ta ulga nie 
trwa³a d³ugo, znowu zaczê³o siê 
napiêcie przed samym sakramentem 
bierzmowania. Przypomina³am sobie 
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tchnienie nowego ¿ycia. Wyda- Maciejowi radoœæ, który szczerze szukaj¹c rodziców i dostrzeg³am ich 
wa³oby siê, ¿e takie podziêkowania s¹ zas³u¿y³ na ka¿de podziêkowania,  s zk l¹ ce  s iê oczy. £zy w oczach mia³a 
du¿o trudniejsze od czytania. Przy za trud i wysi³ek jaki w³o¿y³ w przygo- tak¿e babcia. Byli dumni ze mnie. 
czytaniach masz przed sob¹ tekst, towanie nas do sakramentu bierzmo- Zawsze byli, ale wtedy jakoœ tak 
fundament. A tutaj, nic. Coœ jednak wania. szczególnie. 
jest. Jest fundament – serce, które 
podpowiada Ci co mówiæ.  A przede Ksi¹dz te¿ mia³ dla nas niespo- A potem ju¿ tylko pami¹tkowe 
wsz ystk im jest  Duch Œwiêty,   d z ia nk ê .  P o st an o wi³ nagrodziæ zdjêcie i tak zakoñczy³a siê ta nasza 
który pomaga i rozwi¹zuje jêzyk.  d z ie w i¹t kê  n a jw y bi tn ie js zy c h  kandy- wielka uroczystoœæ, przygoda. 
W tamtym momencie zrozumia³am, datów. Jedna nagroda, katechizm dla Pozosta³a jednak nadzieja, ¿e takich 
¿e dziêki Duchowi Œwiêtemu bêdê m³odych „YOUCAT”, powêdrowa³a do chwil nape³niania Duchem Œwiêtym 
mog³a w przysz³oœci wyra¿aæ swoj¹ Wiktorii. Jej cudowna gra na skrzyp- bêdzie jak najwiêcej, ¿e to wspania³e 
opiniê .  Byæ sob¹.  Sta³am siê cach by³a nieoczekiwan¹ gwiazdk¹ uczucie ciep³a, mi³oœci, pewnoœci 
szczêœliwa z powodu poznania tego popo³udnia. PóŸniej ks. Maciej   b êdzie w nas trwa³o, bêdzie czêœci¹ 
Ducha Œwiêtego, który teraz mieszka z uœmiechem spojrza³ i na mnie. naszego ¿ycia. Nadzieja, ¿e Duch 
w moim sercu i gotowy jest pomóc „Pe³na entuzjazmu…” – wiele mi³ych Œwiêty nie nape³ni³ nas na chwilê, ale 
mi zawsze gdy tego potrzebujê. s³ów pad³o. Jeszcze nigdy nie na ca³e ¿ycie…
Uszczêœliwi³ mnie te¿ fakt, ¿e moimi s³ysza³am tylu naraz na mój temat. 

Melanie G¹siorek s³owami mog³am sprawiæ ks.  Odebra³am nagrodê, odwróci³am siê, 

Dziaùo siæ na Rennwegu

Dziækujemy

Decyzja w³adz zakonnych jest jasna:               
ks. Czes³aw Kaszubowski od wrzeœnia przenosi 
siê do parafii w Neusimmering. By³ u nas na 
Rennwegu od koñca listopada ubieg³ego roku. 
W sumie - nieco ponad 9 miesiêcy. Zd¹¿y³ 
jednak bardzo dobrze zapisaæ siê w naszym 
duszpasterstwie. Wniós³ do nas radoœæ ¿ycia, 
piêkny g³os, serdecznoœæ i mi³oœæ do ludzi. Teraz 
bêdzie to rozdawa³ nowo powstaj¹cej wspól-
nocie polskiej w³aœnie w Neusimmering,                
w piêknym koœciele przy Enkplatz. 

Serdecznie dziêkujemy, ksiê¿e Czes³awie, za 
wszystko - zw³aszcza za wiarê w cz³owieka. 
Ka¿dego cz³owieka. 

xmg
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Smaczny kawa³ek Kraju

Któ¿ z „bywalców” naszego koœcio³a Nie jest to obiad, który jest z piero¿kami i od niedawna - na 
nie zna tego miejsca? Czy s¹ w ogóle niedostêpny dla „zwyk³ej kieszeni” - proœbê klientów - aromatyczny 
tacy? Jeœli tak - niech czym prêdzej ca³y zestaw mo¿na zakupiæ od 10 kapuœniak .  Dania g³ówne nie 
odwiedz¹ to miejsce.  Chodzi                 euro. W imieniu wiêc ca³ego ustêpuj¹ w niczym jakoœci¹ zupom: 
o kuchniê w Emaus, a œciœlej o du¿¹ personelu zapraszamy serdecznie od cielêcina, wieprzowina, ¿eberko, 
salê, gdzie ju¿ od z gór¹ 30 lat mo¿na godziny 9 do 16 do domu Emaus. Nie golonka, schabowy, filet z kurczaka, 
siê posiliæ, rozkoszuj¹c siê daniami zra¿ajcie siê kolejkami do okienka. go³¹bki - a wszystko to wykonane 
polskiej kuchni, a przy okazji Warto odstaæ te parê minut. Wasze rêcznie, ze œwie¿ych produktów, nie 
porozmawiaæ, spotkaæ siê znajo- œcie¿ki powinny tam Was zapro-mro¿onych.
mymi, jak to przy polskim stole bywa. wadziæ, bo w³aœnie tam jest równie¿ 
Zamówienia sk³ada siê i odbiera          kawa³ek Polski, któr¹ ci¹gle nosimy       Godnie koñczy ten obiad deser: 
w okienku, co nadaje kolejnego w sercu. Polski, która tak¿e kojarzy sernik, jab³ecznik (ci¹gle pod koniec 
„smaczku”, gdy¿ jako ¿ywo przypo- nam siê z potrawami z dzieciñstwa.. go brakuje - taki jest smaczny!) 
minaj¹ siê nostalgicznie stare czasy autorstwa szefowej.

xmgspêdzane w polskich barach gastro-
nomicznych. 

Przemi³e i pracowite zarazem panie 
w kuchni gwarantuj¹ sprawne 
podanie zamówionych dañ. Dwie 
kucharki, ju¿ od rana w pi¹tek, 
wk³adaj¹ ca³e serce w to, co mamy 
przed sob¹ na stole. A co mamy? Jak 
zapewnia szefowa, specjalnoœci¹ 
kuchni s¹ pierogi ruskie i z miêsem,    
a tak¿e flaczki. Nieraz ju¿ s³ysza³a od 
wdziêcznych klientów, ¿e w Wiedniu 
lepszych na pró¿no szukaæ. Poza tym 
z zup poleciæ z czystym sumieniem 
mo¿na t radyc y jny  rosó³ ,  po -
midorow¹, ogórkow¹, barszcz               

Nasze wspólnoty
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Nasze wspólnoty

Jak dùugo znasz Galileæ? Znam   
jà od urodzenia i kocham, tu jest 
duchowa moc, tu bardziej poz-
naùem Boga i sens mojego ýycia - 
David, 17 lat 

„Pielgrzymka Zaufania przez 
Z i e m i ê ” o r g a n i z o w a n a  p r z e z  
Wspólnotê z Taize w 1992 roku    
odby³a siê w Wiedniu. Polska Misja 
Katolicka prowadzona przez Zmar-
twychwstañców przy Rennwegu 
odpowiedzia³a na wezwanie archi-
diecezji wiedeñskiej i od listopada 
pod opiek¹ ks. Stanis³awa Stenki 
rozpoczê³a przygotowania wspiera-
j¹ce Europejskie Spotkanie M³odych. 
Wydarzenia te zaowocowa³y nawi¹-
zaniem nowych relacji i zrodzi³y 
pragnienie coniedzielnych spotkañ, 
na których rozwa¿aliœmy S³owo Bo¿e, w Jarocinie podczas koncertu muzyki wspólnocie? Zbliýyùem siæ do 
dyskutowaliœmy o postawie chrzeœci- rockowej z ks. Szymonem, w którego Koúcioùa, ludzi i Boga; ýycie we janina w dzisiejszym œwiecie, zaspo- mieszkaniu (austriacka parafia œw. wspólnocie jest dla mnie wielkà kajaj¹c g³ód g³êbszego poznania Antoniego) prawie co sobotê spoty- radoúcià, wezwaniem i zobo-Boga. Powsta³a Grupa Modlitewna    kaliœmy siê na modlitwie brewia- wiàzaniem - Zdzisùaww 1993 roku, a jej duchowym rzowej i rozwa¿aniu S³owa Bo¿ego, 
opiekunem zosta³ ks. Stanis³aw (obecnie ks. dr Szymon Stu³kowski jest Buduj¹c na radoœci chrzeœcijañskiej Stenka. W adwencie ks. Krzysztof sekretarzem d/s Duszpasterstwa i tradycji tego miasta, w któr¹ wpisuje Czerwionka koordynuj¹cy Oœrodek Konferencji Episkopatu Polsk i) .            siê „Bal w Operze”, podczas karnawa³u Rekolekcyjny w Stryszawie, spotka³  W trzeci¹ niedzielê miesi¹ca ucze- organizujemy bale przebierañców, siê z nami i obwieœci³, ¿e Jezus ¿yje i ¿e stniczyliœmy w pieszej pielgrzymce do gdzie na jeden wieczór mo¿na nas kocha! By³o to znacz¹ce spotkanie Maria Gugging do Groty M.B.Lourdes, zmieniæ swój image.  W maju 1996       dla dalszego rozwoju grupy. W maju a w sobotê poprzedzaj¹c¹, czuwa- z pomoc¹ ojca Krzysztofa sami 
nastêpnego roku, ks. Krzysztof z ekip¹ liœmy przed Najœwiêtszym Sakra- przeprowadziliœmy Kurs Filip. We 
przeprowadzi³ Kurs Filip, po którym wrzeœniu, w ramach Dni Polskich        mentem w ró¿nych intencjach.          
powsta³y ma³e grupki dzielenia (6-8 w Austrii, braliœmy kilkakrotnie udzia³ W zdrowym ciele zdrowy duch! 
osób) z animatorem na czele. w Niedzieli Narodów w katedrze Wierz¹c w s³usznoœæ tego przys³owia   
Spotyka³y siê one raz w tygodniu.     wiedeñskiej, a tak¿e organizowaliœmy z ks. Stasiem zdobywamy tak¿e 
We wrzeœniu ks. Krzysztof zainspirowa³ kiermasz ksi¹¿ki katolickiej w Domu szczyty Alp w Austrii. W marcu  1995 
nas s³owami wypowiedzianymi przez Emaus. W paŸdzierniku œwiêtowa-rozpoczê³o siê dziewiêciotygodniowe 
Jana XXIII podczas Soboru Waty- liœmy obchody 100-lecia Duszpa-seminarium Odnowy w Duchu Œw.     
kañskiego II - „ObudŸcie tego olb- sterstwa Polaków w Austrii z udzia³em W maju ks. Krzysztof Czerwionka           
rzyma, jakim s¹ œwieccy w Koœciele!”. ks iê¿y k ardyna³ów Chr istopha z ekip¹ przeprowadzi³ Kurs Pawe³          

Schönborna i Józefa Glempa oraz Powsta³a wówczas diakonia muzy- z ewangelizacja wokó³ Polskiej Misji 
przedstawicieli Ambasady Polskiej       czna organizowa³a koncerty wspie- Katolickiej na Rennwegu, a w listo- w Wiedniu. Podczas uroczystej raj¹ce leczenie kilku chorych osób       padzie kurs biblijny Izajasz. akademii wystawiliœmy pantomimê z Polski w szpitalu AKH w Wiedniu. 
„Kerygmat”. W roku jubileuszowym Grupa bra³a udzia³ w wielonaro- Czy coú zmieniùo siæ w twoim przybycia Zmartwychwstañców na dowoœciowym Marszu dla Jezusa 

ýyciu przez to, ýe jesteú we ziemiê austriack¹, 15 listopada 1997, ulicami Wiednia. Ewangelizowaliœmy 

Niech idà do Galilei...

20 lat Wspólnoty Chrystusa Zmartwychwsta³ego „Galilea” w Wiedniu
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zawi¹za³a siê Wspólnota Przymierza Opiekunem grupy w Niemczech jest Galilea wniosùa ýycie w formie 
Chr ystusa Zmar twychwsta³ego ks. Zbigniew Kozielec CR. nowej - Pana Boga da siæ lubiã, 
„Emaus” pod duchowa opiek¹  ks. lubiæ Go! - Maciek, 29 lat. 
Krzysztofa Czerwionki ze Stryszawy. Bardzo waýna jest nasza oso-Ktoú z uczelni mnie zapytaù, czy 
Od tego czasu powstaj¹ domy bista modlitwa, ale niezbædna jest jestem czùowiekiem wierzàcym?- 
modlitwy. Raz w miesi¹cu groma- równieý wspólnotowa,  cz yl i               Oczywiúcie,  ýe tak! Dawniej 
dzimy siê na wspólnotowej Mszy œw., w grupie, gdyý we wspólnocie odpowiedziaùabym dyploma-œwiêtowaniu i niedzielnym spotkaniu jesteúmy silniejsi - Jolanta, 30 lat, tycznie i wymijajàco, a teraz to, ýe formacyjnym. Niemcy. naturalnie przyznajeæ siæ do wiary; 

to, ýe jestem w Koúciele, ýe siæ Co daje ci spotkanie w domu W naszej winnicy regularnie regularnie modlæ - nie obyùoby siæ modlitwy? To, ýe ja w ogóle prowadzone s¹ formacje podsta-bez wspólnoty - Asia, 21 lat.  otworzyùam Bibliæ; nigdy nie wowa, paschalna i sta³a. Tworzymy 
Jestem osobà, wierzàcà, ale sàdziùam, ýe czytanie Sùowa oprawê muzyczn¹ niedzielnej Mszy 

zawsze miaùam duýo pytañ                 Boýego daje takà radoúã oraz siùæ, œw. dla dzieci, pomagamy w prowa-
i znalazùam na nie odpowiedzi na dzeniu spotkañ czwartkowych dla którà daje wspólna modlitwa           
modlitwie - Mieczysùawa. m³odzie¿y po bierzmowaniu, two-z ludêmi! - Iwona, 32 lata                           

Nasze ýycie zmieniùo siæ o 180° rzymy diakoniê flagowania i muzy-
myúlaùam, ýe Bóg jest gdzieú czn¹. Przez okres dwudziestu lat Od 2001 roku nazywamy siê 
daleko, ýe nie moýna Go poczuã; naszymi opiekunami byli zmar-Wspólnota Chrystusa Zmartwych-

twychwstañcy: ks. Rafal Golina,          poprzez Galileæ zrozumiaùam, ýe wsta³ego GALILEA pod pastersk¹ 
ks. Zygmunt Waz, ks. Wojciech Pe³ka, opieka ojca Krzysztofa. jest blisko i troszczy siæ o nas 
ks. Grzegorz Wiœniewski, ks. Maciej kaýdego dnia. - Graýyna i Andrzej, 
Braun i obecnie ks. Pawe³ Szyma-Waýne jest dla nas úwiadectwo 38 lat.  
nowski. Nastêpuj¹ce osoby œwieckie wiary tych ludzi i nasza wiara siæ Wczeúniej czuùam siæ incognito, 
pos³ugiwa³y jako liderzy : Anna pogùæbiùa - Beata i Artur teraz jestem czæúcià wspólnoty 
Kapczyñska (W³adys³awowo), Lila 

Koúcioùa - Teresa, 55 lat. Kudyba (Wiedeñ), Marek Skrzypko „Oto jestem”: wypowiadaj¹c te 
(Wiedeñ) a teraz robi to Pawe³ Kêdzior s³owa stajemy siê dyspozycyjni dla W roku 2003 z inicjatywy czterech (Wiedeñ).Boga, wype³niaj¹c misjê wspólnoty biskupów: Wiednia, Pary¿a, Lizbony      

poprzez ewangelizacjê. i Brukseli odby³ siê w stolicy Austrii Do wspólnoty przyprowadziù Miêdzynarodowy Kongres Nowej 
mnie Jezus Miùosierny, Jemu nie Na przestrzeni lat 1997 do 2011 Ewangelizacji po³¹czony z ewan-
mogùam odmówiã - Danuta, 60 lat odby³y siê liczne kursy ewan- gel izacj¹ miasta .  Z tej  ok azj i  

gelizacyjne, niektóre kilkakrotnie: Filip, przygotowaliœmy platformê uliczn¹        
Od lat stolica Austrii jest miejscem Animacji Domów Modlitwy, Kurs i akcjê wokó³ Polskiej Misji Katolickiej. 

m u l t i k u l t u ro w e g o  p r z e p ³ y w u  Abraham, Warsztaty Komunikacji Od 2007 roku pos³uguje w Winnicy 
ludnoœci. Do naszej Wiedeñskiej prowadzone przez ks. Piotra Banacha, Wiedeñskiej fil ia Szko³y Nowej 
Winnicy przychodzi³o wiele osób         Estera - dla kobiet, Jasio - dla dzieci; Ewangelizacji œw. Marka (SNE), której 
i wyje¿d¿a³o, co jest specyfik¹ kursy dla ma³¿eñstw: Zachariasz              centrum znajduje siê w Stryszawie na 
œrodowiska emigracyjnego. Ufamy i El¿bieta, Elkana i Anna; dla mê¿czyzn Wzgórzu Mi³osierdzia. Tak¿e od tego 
jednak , ¿e zmieniaj¹c miejsce Jakub; dla m³odzie¿y Droga do roku, w ka¿dy drugi pi¹tek miesi¹ca, 
zamieszk ania  zosta l i  bardz ie j  prawdy ; Piêædziesi¹tnica,  Kurs prowadzimy czuwania ewangeli-
zakorzenieni w Chrystusie. modlitwy osobistej - Daniel; Jezus      zacyjne przed Najœwiêtszym Sakra-

w 4 Ewangeliach, Ogieñ Ducha Œw.; mentem w Koœciele Polskim. Dzisiaj 
Ze sùyszenia znam Galileæ 20 lat, Nowe ¯ycie tak¿e prowadzone z ks. spotykamy siê w dziewiêciu Domach 

a praktycznie od miesiàca; jestem Markiem w Leibnitz (Austria) i Kurs Zmartwychwstania, zwanych wcze-
Alfa. mile zaskoczony, myúlaùem ýe jest œniej domami modlitwy, w tym 

jednym dla m³odych. Winnica wspiera taka skostniaùa, a tu sà tacy otwarci 
A co robi siæ w Galilei? Rozmawia duchowo tak¿e jeden Dom Zmar- ludzie, czekaùem na nià jak na 

twychwstania (18 osób) w Niemczech siæ o Bogu i dzieli siæ Bogiem  tak pannæ mùodà! Józef, 63 lata. 
w  P o l s k i e j  M i s j i  K a t o l i c k i e j                         jak dzielimy siæ opùatkiem na 
w Norymberdze. W 2011 roku  Win-wigilie - Jeremiasz, 8 lat. Ola Dziura
nica przeprowadzi³a dla naszych Nie pomyúlaùabym, ýe bædæ 
polonijnych braci i sióstr kurs Nowe modliã siæ z wùasnym mæýem, przez 
¯ycie i kurs Daniel. Raz w miesi¹cu co wiæcej czasu spædzamy ze sobà, 
wyje¿d¿amy do Norymbergi na zbliýyliúmy siæ do siebie duchowo   w s p ó l n ¹  m o d l i t w ê  D o m u  

i bardziej siæ kochamy - Ewa                Zmartwychwstania i œwiêtowanie. 
i Krzysztof.
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Tischner po naszemu

bardziej zmienne rytmy. Wszak i ¿ycie siê tylko od Niego. Nie musisz,            
jest pe³ne zmian i niespodzianek. a le  mo¿esz .  N ie  mus isz ,  a le         
Czasami masz wra¿enie, ¿e tañczysz zauwa¿ co tracisz: prawdziw¹                             
tango, to znowu powracasz do walca, i niewypowiedzian¹ szansê na wielk¹ 
kiedy indziej skaczesz jak kukie³ka.   p rzygodê. Ju¿ jako dziecko ch³on¹³eœ 
W tej Bo¿ej muzyce dozwolone s¹ p r z y g o d y  i  c z y t a ³ e œ  o  n i c h                      
wszystkie rytmy i kroki. I muzyka, w niejednej ksi¹¿ce. A tu, teraz, tu¿ 
wielobarwna Mi³oœæ ojcowskiego  p rz e d  tw y m i  s topami czeka nowa 
i macierzyñskiego Boga stale ci przygoda. Dlatego pozwól siê obj¹æ 
towarzyszy. To od ciebie zale¿y czy ramionami kochaj¹cego Boskiego 
zechcesz j¹ us³yszeæ i przyj¹æ to Tancerza i daj siê poprowadziæ dok¹d 
zaproszenie do obcowania z Nim.   On zechce. Nie mówiê, ¿e bêdzie to 
Jak w tañcu raz tancerze s¹ bli¿ej, raz taniec ma³o wymagaj¹cy,  bo                 
dalej siebie i ty te¿ oddalasz siê i muzyka do niego jest szalenie 
niejednokrotnie od nut mi³oœci Bo¿ej, ambitna. Jednak jest to niepowta-
ale zawsze mo¿esz wróciæ. Mo¿esz rzalna okazja poznaæ Jego, a w Nim 
byæ niejednokrotnie jak syn marno- poznaæ siebie. Któ¿ nie chcia³by znaæ Zatañczysz? 
trawny i zabrawszy partyturê iœæ  N a jw sp a n ialszego Tancerza Wieków.  
w œwiat, by tañczyæ swój nowy I któ¿ nie chcia³by znaæ siebie. Wiêc Bóg - Tancerz..? Tak! Zaproszenie 
taniec-po³amaniec. Dobrze wiesz,  t añcz ju¿ dziœ, bo  to æwiczenie ju¿ na od Boga do tañca przychodzi bardzo 
co z tego mo¿e wyjœæ... Jednak twój wiecznoœæ, bo przez te obroty i kroki delikatnie, dyskretnie, subtelnie. 
Ojciec potrafi graæ na strunach prób i b³êdów, a tak¿e ci¹g³ych Jezus nigdy siê nie narzuca, uœmiecha 
mi³oœci tak¿e bez nut, On siê g³ównie powrotów, mo¿esz Go poznaæ.          siê, wyci¹ga ku nam swoj¹ d³oñ, 
na tym zna! I pe³ne czu³oœci  A   w t ed y  zaczniesz rozumieæ.  proponuje taniec i cierpliwie czeka na 
dŸwiêki Jego serca przywo³aj¹ ciê   Ro z u m ie æ, ¿e bez Niego i Jego nasz ruch. Pozostawia nam wybór. 
z powrotem na Jego ³ono. I znowu muzyki jesteœ stracony i jesteœ nikim. Zawsze mo¿emy siê zgodziæ, ale te¿ 
pos³yszysz i poczujesz znajome rêce, A  z  N im jes teœ  W SZYSTK IM!  odmówiæ. Czasami czujemy, ¿e jest to 
które ogarn¹ ciep³em twoje zni- 1,2,3.....1,2,3....,1,2,3....jedna z najbardziej ryzykownych 
szczone instrumenty, wyczyszcz¹ je      decyzji w ¿yciu. Boimy siê, ¿e nie 
i zaprosz¹ ciê na znakomity koncert  Lilabêdziemy potrafili z Nim zatañczyæ. 
w domu rodzinnym. Mo¿e czêsto Chwalcie Pana!Wydaje nam siê, ¿e nie znamy kroków 
bywasz jak drugi syn z tej samej tego tañca. I w³aœnie dlatego On 
historii i masz pretensje do Ojca, ¿e Pan Bóg zawsze mi siê kojarzy³        proponuje taniec - chce nas obj¹æ       
nie da³ ci nigdy biletu na koncert. z muzyk¹. Z muzyk¹, któr¹ wyko-i poprowadziæ. ¯eby poznaæ Boga, 
Jednak trzeba ci zauwa¿yæ, ¿e On nujemy na jego czeœæ,  któr¹ trzeba wyjœæ do Niego - On zawsze 
ofiarowa³ ci ca³y karnet, jedynie ty nie wychwalamy jego imiê. Chwalimy go czeka - i pozwoliæ Mu siê popro-
otworzy³eœ koperty i nie skorzysta³eœ muzyk¹, œpiewem i tañcem. Jedna wadziæ tak, jak On tego chce, a wtedy 
z niego. Jego zaproszenie dla ciebie prosta piosenka bardziej do mnie zrozumiemy, co jest sensem i celem. 
jest zawsze aktualne i On cieszy siê     dociera, ni¿ d³ugie wyk³ady i m¹dre Dla Niego ka¿dy z nas jest piêkny - jak 
z twojej obecnoœci w Jego zespole ksiêgi.muzyka... Wszyscy nosimy w sercu 
tanecznym. Tak w wypadku pier- Kiedyœ, za czasów licealno-cz¹stkê Niego. Codziennie daje nam 
wszego, jak i drugiego syna, czêsto studenckich by³am w Oazie. Jeszcze szansê, byœmy wybierali drogê z Nim, 
ranisz Jego serce nie przyjmuj¹c ci¹gle pamiêtam tamte piosenki, tê do Nieba, do Wiecznoœci. A ja chcê 
zaproszenia do tañca. I mo¿e siê radoœæ bycia z innymi i wys³awiania przetañczyæ z Nim ca³e moje ¿ycie! 
wymawiasz tym, ¿e nie potrafisz, ¿e Pana w³aœnie œpiewem i muzyk¹. 
nigdy nie tañczy³eœ. Jednak spróbuj Teraz szczególnie ciœnie mi siê na usta Hania
zrozumieæ jedno, takiego jak On Psalm 150 w wersji oazowej: Alleluja, Daleko, blisko...
prowadz¹cego nigdy jeszcze nie chwalcie Pana u œwi¹tyni bram, 
mia³eœ. Tañca uczy siê tañcz¹c. A tego chwalcie Go na niebiosach poœród Bóg stale ciæ zaprasza do tañca, do 
jedynego w swoim rodzaju tañca gwiazd. Chwalcie Go za wielkie dzie³a tañca w takt walca miùoúci, Jego 
pe³nego czu³oœci mo¿esz nauczyæ  Jego r¹k, chwalcie Go, bo króluje miùoúci. I to nie zwykùe ¾ , ale szalenie 

Bóg jest jak muzyka, która cie zaprasza do tanca. 
Nigdy nie musisz - zawsze mozesz. Ale gdy mozesz, wiesz, ze mozesz - wybierasz i zaczynasz rozumiec.
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p o œ r ó d  n a s .  C h w a l c i e  Pa n a  wype³niony jak nie w austriackim Pana. Ale jednoczeœnie jest to        
dŸwiêkiem rogu, chwalcie Go, koœciele. Ale czegoœ mi brakowa³o. jakoœ poza mn¹. Siedzê bierna                 
chwalcie Go na cytrze i na harfie. Chyba tego pe³nego uczestniczenia i nieaktywna. A ja chcê Pana czynnie 
Chwalcie Go na bêbnach, chwalcie w mszy, które odczuwam, gdy wraz   wys³awiaæ, wyœpiewywaæ jego 
tañcem Go. DŸwiêczcie struny, niech z wszystk imi wys³awiam Pana chwa³ê pod niebiosa. W taki w³aœnie 
zaœpiewa f let .  Na cymba³ach œpiewem. Wtedy wiem, ¿e jestem sposób odpowiedzieæ na jego 
dŸwiêcznych chwalcie Pana, na czêœci¹ wspólnoty.  A nie,  ¿e zaproszenie do tañca.
cymba³ach brzmi¹cych chwalcie Go. przysz³am do koœcio³a pos³uchaæ Odpowiedzmy zatem na zapro-
Wszystko, co ¿yje, niech s³awi Go, piêknej muzyki. szenie Pana. Chwalmy Go œpiewem, 
alleluja! Jeœli Pan Bóg zaprasza mnie do ale i ca³ym naszym ¿yciem codzien-

W niedzielê Zes³ania Ducha tañca, to chyba zak³ada moj¹ nym. Niech on bêdzie obecny              
Œwiêtego by³am w koœciele Augu- aktywnoœæ, ¿e czynnie bêdê wyra¿aæ w ka¿dej chwili naszego ¿ycia.             
stianów. Skusi³a mnie oprawa jego chwa³ê, wys³awiaæ Go œpiewem, W ka¿dym momencie opowiadajmy 
muzyczna - msza na czeœæ œw. Cecylii z g³êbi mej duszy i mego serca.  s iê  za Panem. To jest nasz œwiadomy 
Gounoda. I rzeczywiœcie by³o piêknie. Msze Gounoda i Mozarta s¹ piêkne   w  y b ó r. 
Muzycy i chór grali i œpiewali piêknie, i wzruszaj¹ do ³ez. Zachwycam siê ich 
msza by³a bardzo uroczysta, koœció³ piêknem i w duszy cichutko s³awiê Ma³gorzata

2012.05.25 staremu. Mo¿e w tym miejscu a  m i a n o w i c i e  D u c h  Œ w i ê t y .  
D³uga Noc Koœcio³ów, có¿ to podniesiesz krzyk, bo przecie¿ Prze¿ywaliœmy Jego zes³anie po raz 

znaczy? Po pierwsze to szereg Tradycja. Tylko co to jest Tradycja?   k o lejny. Proœ Go, ¿eby rozœwietli³ 
wydarzeñ religijno-kulturalnych  T o  co œ  ¿y w eg o , c oœ zmieniaj¹cego siê d³ug¹ noc koœcio³ów i obudzi³            
w ró¿nych koœcio³ach, i to nie tylko   i  kszta³towanego przez ludzi danej w ka¿dym i ka¿dej z nas wiarê.        
w Austrii. I wydawa³oby siê, jeœli ju¿ epoki i danego czasu. To si³a twórcza i Proœ, jeœli tego jeszcze nie uczyni³eœ,     
choæ raz by³eœ œwiadkiem tego noœna Koœcio³a. Tak wiêc nie ma o doœwiadczenie mi³oœci Boga, 
wydarzenia ,  ¿e ¿ycie w tych niezmiennej Tradycji, bo by³by to mi³oœci bezwarunkowej, bezgra-
koœcio³ach wrze, a¿ kipi od niego   tr ad y c jo n alizm, a ten jest destruk- nicznej i niezmiennej, gdy¿ ta mi³oœæ 
i przelewa siê na zewn¹trz. I po czêœci cyjny. Jeden z biskupów austriackich jest motorem napêdowym ca³ego 
tak jest, bo w Koœciele, dziêki powiedzia³, ¿e zwo³anie Soboru „przedsiêwziêcia” zwanego stwo-
obecnoœci w nim Ducha Œwiêtego, Watykañskiego II przez papie¿a jako rzeniem. 
têtni ¿ycie. Jednak spojrzawszy bli¿ej inicjatywa odgórna by³o wyda- I wreszcie, b³agaj o otwarcie 
mo¿na by siê zastanowiæ, co dzieje siê rzeniem jedynym w historii, teraz zaœ, Koœcio³a na œwiat i œwiata na Koœció³. 
g³êbiej w  Koœciele naszych czasów. jak to zwykle bywa³o, wo³anie  P o cz uj  s iê   ¿y w ¹  c z¹ stk¹ wielkiego 
Nie mam zamiaru przedstawiaæ tu o otwarcie okien na œwiat musi organizmu, bo mo¿e w³aœnie przez 
szczegó³owej analizy, ale jedynie przyjœæ od do³u. Gdzie, a raczej kto jest ciebie ma siê staæ wiele dobra.        
jakieœ drobne przemyœlenia. I nie ma tym do³em? Z pewnoœci¹ s¹ to ksiê¿¹  Nie, ¿ebyœ zaraz sta³ siê prorokiem           
to byæ jakaœ krytyka pod czyim- i biskupi, ale te¿ ka¿dy z nas, a wiêc i nawo³ywa³ w worku lnianym do 
kolwiek adresem, ale kilka kwestii do tak¿e ty i ja. Nie mówiê, ¿ebyœ zaraz nawrócenia, albo biega³ w innych 
przemyœlenia. W tym roku mija 50 lat zwo³ywa³ now¹ inicjatywê o pos³u- dziwnych przebraniach po ulicach 
od zwo³ania Soboru Watykañskiego szeñstwie czy te¿ jego negacji i s³a³ miasta i wznieca³ niepotrzebny 
II. By³o to wydarzenie na wielk¹ miarê i listy do Rzymu. Ale mo¿e chcia³byœ siê niepokój. Wierz i módl siê, ale te¿ 
skalê. Koœció³ otwiera³ swoje okna na zaanga¿owaæ aktywniej w ¿ycie szukaj, czytaj i nape³niaj twoj¹ wiarê 
œwiat, a œwiat otwiera³ uszy na Koœció³. twojej parafii, twojego duszpa- m¹droœci¹ tak, ¿ebyœ móg³ j¹ obroniæ 
Dla jednych by³o to otwarcie zbyt sterstwa.... mo¿e mog³abyœ „têtniæ w ka¿dej chwili i sytuacji. Módl siê      
szerokie, dla drugich za ma³e. Do dziœ ¿yciem” w twoim koœciele nie tylko o wiarê rozumn¹ i rozum wierz¹cy.         
ma ten sobór i jego dokumenty przez jedn¹ noc, ale w jakiœ sposób I jak mówi³ œw. Ignacy z Loyoli “Módl 
swoich zwolenników, jak i przeciw- przez ca³y rok. Nie podam ci ¿adnej siê tak, jakby wszystko zale¿a³o od 
ników. Wiele siê w ci¹gu tych recepty na to, jak zmieniaæ oblicze Boga i pracuj tak, jakby wszystko 
ostatnich 50 lat dokona³o, wiele Koœcio³a, bo takiej ¿aden cz³owiek   zale¿a³o od ciebie”!
zmienia³o, ale te¿ sporo pozosta³o po nie posiada. Ma j¹ tylko Jeden,                   Lila

Otwarcie okien

Stokrotki

Módl siê tak, jakby wszystko zale¿a³o od Boga i pracuj tak, jakby wszystko zale¿a³o od ciebie
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W labiryncie historii

pokazywane bardzo rzadko i moment znajduj¹ce siê w nim organy, które do 
ods³oniêcia obrazu siostry Urszuli dziœ piêknie brzmi¹. Nade wszystko 
Ledóchowskiej. Jan Pawe³ II og³osi³ j¹ przysz³y rok to 250 rok istnienia koœcio³a 
w ó w c z a s  b ³ o g o s ³ a w i o n ¹ .  Z ³ o œ æ  zwanego przez Polaków Koœcio³em 
ustêpowa³a dumie, ¿e jak nie ja, to moi Polskim a z niemiecka Garde Kirche. 
rodzice byli w tamtym miejscu z pozo- Szykuje siê zatem „rok jubileuszowy”. Przy 
sta³ymi stu piêædziesiêcioma tysi¹cami okazji takich wydarzeñ zbiera siê 
poznaniaków i nie tylko. Mo¿e nie by³em zazwyczaj wspomnienia, odgrzebuje       
w samym centrum historii, ale ca³kiem w archiwach stare dokumenty lub szuka 
blisko. Tak sobie wówczas myœla³em.  s iê  obrazów, nie tylko malowanych, 
Ktoœ pomyœli, ¿e by³em dziwnym przedstawiaj¹cych odleg³¹ przesz³oœæ. 
szeœciolatkiem? Takie s¹ skutki prowa- Naturalnie trudno by³oby znaleŸæ 
dzenia w domu - jak by to dziœ okreœlono - œwiadków wydarzeñ sprzed 330 lub 250 
„polityki historycznej”, któr¹ ja wolê lat, jednak jestem przekonany, ¿e ¿yj¹ 
okreœlaæ edukacj¹ historyczn¹. Czy tata wœród nas osoby maj¹ce w pamiêci to, co 
zabra³ mi w ten sposób dzieciñstwo? dzia³o siê w naszym koœciele przed Pamiêtam, jakby to by³o wczoraj. 
Nigdy w ¿yciu, pobudzi³ tylko coœ, czym trzydziestu laty, gdy do Wiednia przyby³ By³em bardzo z³y na rodziców. Nie 
ka¿de dziecko powinno siê wyró¿niaæ, b³. Jan Pawe³ II. Jakie odczucia towa-pozwolili mi pójœæ z nimi do parku na 
czyli wyobraŸniê, za co do dziœ jestem mu rzyszy³y wówczas Polakom mieszka-Mszê œw. Mia³em wówczas szeœæ lat. Tata 
wdziêczny. j¹cym nad Dunajem? O czym siê wtedy tyle mi opowiada³ o historycznych 

Takie jest moje wspomnienie sprzed rozmawia³o? Co zapamiêtano do dziœ       wydarzeniach, które dziej¹ siê wokó³ nas. 
dwudziestu dziewiêciu lat o histo- z tamtych wydarzeñ? Zapraszam do W t e d y  b y ³ e m  p o d e k s c y t o w a n y                  
rycznym wydarzeniu. Tymczasem jest stworzenia swego rodzaju „pamiêtnika z powodu niezwyk³ej rzeczy, jaka mia³a 
2012 rok. Piszê te s³owa w stolicy Austrii. papieskiego”. Pamiêæ ludzka jest czêsto miejsce w moim rodzinnym mieœcie;        
Niedawno obchodziliœmy na Kahlen- zawodna, dlatego warto przelaæ j¹ na na terenie mojej rodzinnej parafii.             
bergu kolejn¹ rocznicê Odsieczy papier.  Kto wie,  gdy zbierzemy W czerwcu, dwadzieœcia dziewiêæ lat 
Wiedeñskiej. Ciekawe, ¿e równie¿ o d p o w i e d n i ¹  i l o œ æ  w s p o m n i e ñ                  temu, do Poznania przyby³ papie¿ - Jan 
dwadzieœcia dziewiêæ lat temu nad Dunaj z tamtego czasu, mo¿e uda siê nam to Pawe³ II. Wiem, wiem: szeœcioletnie 
przyby³ Jan Pawe³ II, by dok³adnie  o p u bl iko w a æ.  W   j akiej formie? Wiele dziecko zainteresowane takim zda-
w trzechsetlecie wielkiego triumfu króla zale¿y od pamiêci naszych rodaków, rzeniem? Dziwne? Pewnie tak, ale jak 
Jana III modliæ siê na £ysej Górze.  k tó r zy   uc z es tn ic zy li  w   wydarzeniach mia³em tak nie myœleæ skoro mój tato, 
Ja z tamtego czasu pamiêtam, ¿e w zwi¹zanych z pielgrzymk¹ b³. Jana Paw³a wtedy, k³ad³ mi do g³owy ró¿ne 
telewizji puœcili film o przygotowaniach II do Austrii w 1983 roku. Przesz³oœæ mo¿e historyczne „dyrdyma³y”: o pocz¹tkach 
do wyprawy Sobieskiego pod Wiedeñ,   nas jeszcze wiele nauczyæ, gdy bêdziemy Polski, o jej chrzcie, o pierwszych 
w którym rolê w³adcy zagra³ Jerzy o ni¹ dbaæ. Zatroszczmy siê o to, co sami w³adcach, których szcz¹tki spoczywaj¹  
Biñcz yck i .  Dziœ wiem, ¿e by³ to prze¿yliœmy trzydzieœci lat temu. Spiszmy w poznañskiej katedrze, o poddaniu 
fabularyzowany dokument zrealizowany to, co pamiêtamy z tamtego czasu. naszego kraju po w³adzê papie¿a itd. To 
przez polsk¹ telewizjê specjalnie z okazji Podpisane imieniem i nazwiskiem dzia³o siê tysi¹c lat temu, a teraz papie¿ 
tej okr¹g³ej rocznicy, a nosi tytu³:  w s p om n ie n ia  p ro sz ê  przesy³aæ na adres przybywa do Poznania. Wczeœniej jego 
„Na odsiecz Wiedniowi”. mailowy pamietnikpapieski@gmail.com poprzednik przys³a³ tu misjonarzy, a teraz 

Na marginesie warto zauwa¿yæ, ¿e   lu b na adres pocztowy: ks. Jan Kaczmarek po raz pierwszy w dziejach nastêpca     
w paŸdzierniku tego roku ma wejœæ na CR, Rennweg 5A, 1030 Wien z dopiskiem œw. Piotra bêdzie nad Wart¹. To moi 
ekrany polskich kin w³oski film w re¿yserii „Pamiêtnik papieski”. rodzice mog¹ staæ w upalnym,  
Renzo Martinellego pt. „Bitwa pod czerwcowym s³oñcu, a ja nie?! Co z tego, 
Wiedniem”. No có¿, zobaczymy jak za ks. Jan Kaczmarek CR¿e bêdzie du¿o ludzi - myœla³em 
Alpami postrzegaj¹ wiedeñsk¹ wiktoriê. wówczas, ale nic nie poradzi³em. 
Jak mo¿na ³atwo wyliczyæ w przysz³ym Zosta³em w domu i  ogl¹da³em, 
roku bêdziemy œwiêtowaæ 330 rocznicê naburmuszony, telewizyjn¹ transmisjê. 
bitwy oraz 30 rocznicê pobytu b³. Jana Przypominam sobie widok bia³ego, 
Paw³a II na Kahlenbergu. Do tego trzeba papieskiego o³tarza z obrazem Matki 
jednak dodaæ, ¿e równie¿ w 2013 roku Bo¿ej Jasnogórskiej w tle i z góruj¹cym 
minie 30 lat kiedy papie¿ - Polak nad tym wszystkim prostym, równie 
nawiedzi³ Koœció³ Polski i poœwiêci³ bia³ym jak o³tarz, krzy¿em. T³umy ludzi, 

Ktoú pomyúli, ýe byùem dziwnym szeúciolatkiem? Takie sà skutki prowadzenia w domu - jak by to dziú okreúlono - 
„polityki historycznej”, którà ja wolæ okreúlaã edukacjà historycznà. Czy tata zabraù mi w ten sposób dzieciñstwo? Nigdy   
w ýyciu, pobudziù tylko coú, czym kaýde dziecko powinno siæ wyróýniaã, czyli wyobraêniæ, za co do dziú jestem mu 
wdziæczny.

Wspomnienie 

Jan Pawe³ II w Poznaniu w 1983 r.Jan Pawe³ II w Poznaniu w 1983 r.
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Ksi¹dz na op³otkach

S³owa nieba i ziemi dotykaj¹ce

dziesi¹tki razy! Do tego z b³êdem chcia³em siê wykrêciæ. Nie mog³em 
zawsze w tym samym miejscu; tak sobie bowiem wyobraziæ, ¿e rzecz mi 
uporcz ywie, ¿e k iedy - jakby siê spodoba, ¿e bêdê mia³ przyjem-
przypadkiem - wpadki ju¿ nie by³o, to noœæ, ¿e siê zadumam s³uchaj¹c,             
nawet siê tego nie zauwa¿y³o. Te ostre i pomyœlê: jakie to œliczne. Poszed³em 
dŸwiêki, zw³aszcza tr¹bki, które mimo wszystko i w³aœnie dok³adnie 
pozostaj¹ d³ugo w uchu, jak czerwieñ tak siê sta³o: koncert bardzo mi siê 
pod powiekami zamkniêtymi po podoba³! Chyba w³aœnie dlatego, ¿e 
oœlepieniu s³oñcem. Te nierównoœci wiedzia³em, ile pracy weñ w³o¿ono.
t e m p a ,  k t ó r e  z d a j ¹  s i ê  b y æ  Ty, który wszystko widzisz i s³y-
nieprzezwyciê¿alne, choæ spowodo- szysz, czy ja nie mam chorej wyo-
wane przez dot¹d doskonale braŸni? Gdy¿ podczas tego koncertu 

W sali parafialnej odbywa³y siê graj¹cych instrumentalistów. A prze- przedstawi³em sobie: jeœli bêdê 
przez kilka tygodni próby. Kilkoro cie¿ nie wspomnia³em jeszcze  u m ie ra ³,  To b ie  uf aj ¹c , to bêdzie Tobie - 
m³odziutkich muzyków æwiczy³o o trzaskaniu klap¹ fortepianu,  m i m o  c a ³eg o   ¿y c ia  n ie ciekawych 
tutaj, bo nikomu nie przeszkadzali. o rzucaniu nut na pod³ogê... A nie prób - mi³o.
Jeœli zaœ o mnie chodzi - nie wiedz¹c opisa³em p³aczów, pocieszañ, k³ótni, 
jeszcze, o czym mówiê - oœwiad- telefonów, interwencji rozdra- ks. Andrzej Skrzypczak CR
czy³em, ¿e lubiê muzykê, wiêc niech ¿nionych i zrozpaczonych rodziców         
sobie graj¹. Teraz jestem m¹drzejszy: i nauczycieli.
muzykê lubiê, ale nie próby! Bo owe W koñcu przyszed³ dzieñ koncertu. 
próby s¹ nie do opowiedzenia:          Zosta³em przez wszystkich serde-
te same frazy grano w kó³ko, cznie zaproszony. Szczerze mówi¹c, 

Wyobraênia

Poezja

Twój Krzy¿
to mój drogowskaz
który na drodze stoi

i œci¹ga burz
pioruny
i deszcz do oczu moich

Twoje Pismo
na drodze mojej 
œwieci

jak s³oñce
co oœwieca ogrzewa
i piecze ...

idziesz jerozolimsk¹ drog¹

wœród gapiów i zdrajców

wœród tych których mi³oœæ

wypali³a siê papierowym wierszem

któr¹ wystraszy³y zbroje rzymskich ¿o³nierzy

idziesz Panie w jerozolimskim krzyku

bardziej bolesnym od obojêtnoœci

z krwawymi prêgami na plecach

z pokrwawion¹ od cierni g³ow¹

wœród gapiów na miejsce straceñ

umêczony ju¿ w Sercu Panie

W. Janusz Mikulski



Msze œw. i nabo¿eñstwa 
w koœciele polskim 

p.w. Podwy¿szenia Krzy¿a œw.
prowadzonym przez 

Zmartwychwstañców

NIEDZIELA
§Msze œw. o godz. 8, 9, 10.30, 12, 13.15, 17.30, 

19, 20.15.
§Msze œw. u ss. salezjanek o godz. 11, 12.30.
§Ró¿aniec: I niedziela miesi¹ca o godz.16.30.
PONIEDZIA£EK
§Msza œw. o godz. 18, 19.
WTOREK
§Msza œw. o godz. 18, 19.
§Koronka do Bo¿ego Mi³osierdzia o godz. 

18:45.
ŒRODA
§Ró¿aniec o godz. 18.30.
§Msza œw. o godz. 18, 19.
§Nowenna do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Po-

mocy po Mszy œw. o godz. 19.
CZWARTEK
§Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu 

o godz. 18:30 – 19.
§Msza œw. o godz. 18, 19.
§Pierwszy czwartek miesi¹ca:

- po Mszy œw. o godz. 19 – adoracja 
Najœwiêtszego Sakramentu 

- oraz modlitwa o powo³ania kap³añskie 
i zakonne do godz. 21.

PI¥TEK
§Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 

18:45.
§Msza œw. o godz. 18, 19.
§Pierwszy pi¹tek miesi¹ca: 

- Msza œw. o godz. 17 dla dzieci, 
- po Mszy œw. o godz. 19 – nabo¿eñstwo ku 

czci Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa.
SOBOTA
§Msza œw. o godz. 19.
§Pierwsza sobota miesi¹ca:

- po Mszy œw. o godz. 19 – nabo¿eñstwo 
fatimskie.

Koœció³ Polski 
p.w. Podwy¿szenia Krzy¿a Œw.

Rennweg 5a, 1030 Wien,
tel.: 712 31 58

e-mail: polnischekirchewien@aon.at
rektor – ks. Krzysztof Kasperek CR

Msze œw. w jêzyku polskim w Wiedniu i okolicach
sprawowane przez Zmartwychwstañców

§1030 Wien, koœció³ sióstr salezjanek, Rennweg 10; niedziela: godz. 11:00 i 12:30.
§1190 Wien, Kahlenberg, St. Josefskirche; niedziela, godz. 10:00; kontakt: ks. Jerzy Smoliñski 

CR, tel. 320 30 29; www.kahlenberg-kirche.at
§1220 Wien, Aspern, Pfarre St. Martin, Asperner Heldenplatz 9; II i IV niedziela miesi¹ca, godz. 

11:15.
§Maria Gugging, Lourdes Grotte, w dniu pielgrzymki. Kontakt: koœció³ polski. 
§Neusiedl am See, kaplica sióstr, II niedziela miesi¹ca, godz. 16. Kontakt: ks. Waldemar 

Nowaczyk CR. 

Poradnia Naturalnego Planowania Rodziny
przy Polskiej Misji Katolickiej w Austrii

1030 Wien, Rennweg 5a tel. + 43 69911926987
zaprasza do Emaus w ka¿d¹ œrodê 20:00 – 21:00.

tel. 0699/11926987.

Dla tych, którzy pragn¹ dobrze przygotowaæ siê do za³o¿enia rodziny.
Dla tych, którzy nie mog¹ doczekaæ siê dziecka.
Dla tych, którzy chc¹ na nie jeszcze poczekaæ.
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RADIO JAN poleca!
Coniedzielna transmisja Mszy œw. o godz. 19

z polskiego koœcio³a w Wiedniu

Zapraszamy do s³uchania
„Radia Jan”!! 

Szczegó³y na stronie 
www.radiojan.org

Tu jest miejsce na

Twoj¹ reklamê!
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Obiektywem obiektywnie 
Piknik oazy na Papstwiese

W dniach 24-26 sierpnia odby³ siê 
w Warszawie IV Zjazd Polonii Œwiata.

Austriê reprezentowa³o piêciu delegatów, 
w tym ks. Rektor.
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 Ks. Rektor w fotelu marsza³ka Sejmu Ks. Rektor w fotelu marsza³ka Sejmu  Ks. Rektor na mównicy sejmowej Ks. Rektor na mównicy sejmowej



Relikwiarz b³. Jana Paw³a II
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