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NASZA

MIESIĘCZNIK DUSZPASTERSTWA POLONII W WIEDNIU

D³ugo numer ten nie móg³ powstaæ. Dopiero bliskoœæ Wielkanocy przynagli³a na tyle 
skutecznie, by wreszcie móg³ ujrzeæ œwiat³o dzienne i trafiæ do Waszych r¹k. 
A niezwyk³y to numer, w którym du¿o jeszcze wielkopostnych przemyœleñ, ale 
w którym ju¿ Jutrzenka Zmartwychwstania nieœmia³o siê przebija. Podobnie jest 
i w ¿yciu, w którym przez momenty trudne, niewyt³umaczalnie bolesne przebija siê 
niezwykle mocne Œwiat³o, które niesie nadziejê. Obok przesz³oœci, planów i zamiarów, 
znajdziecie tu ju¿ mocno w Wiecznoœci osadzone ¿yczenia Genera³a naszego 
Zgromadzenia, jak i postaæ œw. Stanis³awa Kostki. Spróbujcie tak¿e przejœæ (ale to ju¿ po 
Wielkanocy) drog¹ œwiat³a, która do Œwiat³a w³aœnie wiedzie. Drodzy ze wszech miar 
Czytelnicy – powstawajcie z martwych (grzechu). Albo lepiej: powstañcie z martwych! 
Zmartwychwstaniec Wam tego ¿yczy!

Ks. Maciej Gawlik

Dziewiêtnasty raz

Na zbli¿aj¹ce siê Œwiêta Wielkanocne 

przyjmijcie od nas - waszych duszpasterzy - 

najlepsze ¿yczenia œwi¹teczne. 

¯yczymy Wam sta³ego wzrastania w wierze, 

pokoju w sercach i sumieniach, 

szczêœcia w waszych rodzinach i chrzeœcijañskiej nadziei.

Dziêkuj¹c wszystkim za Wasz¹ obecnoœæ na Rennwegu 

i wspóln¹ modlitwê ¿yczymy wszystkim Rodakom:

Weso³ych Œwi¹t!
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Roma locuta...

Nieco mi³osierdzia czyni œwiat mniej ponad osiemdziesiêcioletnia. Spoj- nam przebaczaæ, nigdy! Ojcze, na 

zimnym i bardziej sprawiedliwym. rza³em na ni¹ i powiedzia³em, „Babciu czym polega wiêc problem? Problem 

Musimy dobrze zrozumieæ to Bo¿e - bo u nas tak siê zwracamy do ludzi polega na tym, ¿e my mamy dosyæ, 

mi³osierdzie, tego mi³osiernego Ojca, starszych – czy chcesz siê wyspo- nie chcemy, nie chcemy prosiæ 

który jest tak bardzo cierpliwy... wiadaæ?”. Powiedzia³a mi: „Tak”. „Ale o przebaczenie. On nigdy nie 

Pamiêtamy s³owa proroka Izajasza, jeœli nie masz grzechów...”. A ona mi przestaje przebaczaæ, ale my czasami 

który mówi, ¿e nawet jeœli nasze odpowiedzia³a: „Wszyscy mamy grze- przestajemy prosiæ o przebaczenie. 

grzechy bêd¹ jak szkar³at, mi³oœæ Bo¿a chy”. „Ale mo¿e Pan Bóg Tobie nie wy- Nigdy nie przestawajmy, nigdy! 

uczyni je bia³ymi jak œnieg. bacza”... Odpowiedzia³a mi z ca³¹ On jest kochaj¹cym Ojcem, który 

Mi³osierdzie jest piêkne! Pamiêtam, pewnoœci¹: „Pan wybacza wszystko”. zawsze przebacza, który ma mi³o-

¿e jak tylko zosta³em biskupem, w „Ale sk¹d to Pani wie?”. „Gdyby Pan sierne serce wobec ka¿dego z nas. 

1992 roku, przyby³a do Buenos Aires nie wybacza³ wszystkiego, œwiat My tak¿e uczymy siê byæ mi³osier-

figura Matki Bo¿ej z Fatimy i by³a by³by nie istnia³”. Mia³em ochotê j¹ nymi wobec wszystkich. Przyzy-

wielka Msza œw. dla chorych. Po- zapytaæ: „Czy Pani studiowa³a na Uni- wajmy wstawiennictwa Matki Bo¿ej, 

szed³em w tym czasie spowiadaæ. wersytecie Gregoriañskim?”, bo jest to która mia³a w swoich ramionach Bo¿e 

Pod koniec tej Mszy œw. wsta³em, bo m¹droœæ, jak¹ daje Duch Œwiêty: mi³osierdzie, które sta³o siê cz³o-

mia³em udzieliæ sakramentu bierz- m¹droœæ wewnêtrzna nastawiona na wiekiem.

ANIO£ PAÑSKImowania. Podesz³a do mnie starsza Bo¿e mi³osierdzie. Nie zapominajmy 

Plac œw. Piotra, 17.03.2013 r.kobieta, pokorna, bardzo skromna, tego s³owa: Bóg nigdy nie przestaje 

Mi³osierdzie jest piêkne!
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Roma locuta...

Kiedy 19 kwietnia, prawie osiem lat temu, Pan, i zawsze wiedzia³em, ¿e ³ódŸ Koœcio³a poczu³ radoœæ bycia chrzeœcijaninem. 
zgodzi³em siê na przyjêcie pos³ugi nie jest moja, nie jest nasza, lecz Jego i ¿e W piêknej modlitwie, któr¹ odmawia siê 
Piotrowej, mia³em to mocne prze- On nie pozwoli, aby zatonê³a. To On j¹ codziennie rano, mówimy: „Uwielbiam 
konanie, które mi zawsze towarzyszy³o. prowadzi, oczywiœcie tak¿e poprzez Ciê, o mój Bo¿e, i kocham Ciê z ca³ego 
W tamtym momencie, jak ju¿ wielo- ludzi, których wybra³, poniewa¿ tak serca. Dziêkujê Ci, ¿eœ mnie stworzy³, 
krotnie wspomina³em, w moim sercu zechcia³. Taka by³a i jest ta pewnoœæ, której chrzeœcijaninem uczyni³…”. Tak, jesteœmy 
rozbrzmiewa³y te s³owa: „Panie, czego nic nie mo¿e przys³oniæ. To w³aœnie z tego szczêœliwi z powodu daru wiary. Jest to 
¿¹dasz ode mnie? Na moje ramiona powodu dzisiaj moje serce wype³nione najcenniejsze dobro, którego nikt nie 
nak³adasz wielki ciê¿ar, ale jeœli Ty tego jest wdziêcznoœci¹ wobec Boga, który mo¿e nam zabraæ! Dziêkujemy za to 
ode mnie ¿¹dasz, na Twoje s³owo zarzucê sprawi³, ¿e nigdy nie brakowa³o ca³emu Bogu ka¿dego dnia, przez modlitwê 
sieci, bêd¹c pewnym, ¿e Ty mnie popro- Koœcio³owi, a tak¿e i mnie Jego pociechy, i prawdziwe ¿ycie chrzeœcijañskie. Bóg 
wadzisz, tak¿e z moimi s³aboœciami. I po Jego œwiat³a, Jego mi³oœci. nas kocha, ale oczekuje, abyœmy tak¿e 
oœmiu latach mogê powiedzieæ, ¿e Pan Znajdujemy siê w Roku Wiary, którego i my Go kochali!
mnie rzeczywiœcie prowadzi³, by³ blisko zapragn¹³em dla umocnienia naszej Doœwiadczy³em w tych ostatnich 
mnie, ka¿dego dnia mog³em odczuwaæ wiary w Boga w sytuacji, kiedy wydaje siê, miesi¹cach, ¿e moje si³y s³abn¹ i natar-
Jego obecnoœæ. By³ to odcinek drogi ¿e jest On spychany na drugi plan. czywie prosi³em Boga na modlitwie, aby 
Koœcio³a z chwilami radoœci i œwiat³a, ale Chcia³bym zachêciæ wszystkich do oœwieci³ mnie swoim œwiat³em, bym 
te¿ chwilami nie³atwymi. Czu³em siê jak odnowienia sta³ej ufnoœci w Pana, móg³ podj¹æ najw³aœciwsz¹ decyzjê, nie 
Piotr i aposto³owie w ³odzi na Jeziorze rzucenia siê – jak dzieci – w ramiona dla mojego dobra, ale dla dobra Koœcio³a. 
Galilejskim: Pan da³ nam wiele dni Boga, maj¹c pewnoœæ, ¿e ramiona te Podj¹³em ten krok z pe³n¹ œwiadomoœci¹ 
s³onecznych i ³agodnego wiatru, dni zawsze nas wspieraj¹ i s¹ tym, co pozwala jego wagi, a tak¿e nowoœci, ale z g³ê-
obfitych po³owów. By³y te¿ jednak nam kroczyæ ka¿dego dnia nawet bokim pokojem ducha. Kochaæ Koœció³, 
chwile, kiedy wody by³y wzburzone i wia- w utrudzeniu. Chcia³bym, aby ka¿dy czu³ oznacza tak¿e mieæ odwagê podj¹æ 
try przeciwne – jak w ca³ej historii siê mi³owanym przez tego Boga, który da³ trudne wybory, pe³ne bólu, maj¹ce 
Koœcio³a – a Pan, wydawa³o siê, ¿e œpi. Ale swego Syna za nas i ukaza³ nam swoj¹ zawsze na wzglêdzie dobro Koœcio³a, 
ja zawsze wiedzia³em, ¿e w tej £odzi jest mi³oœæ bez granic. Chcia³bym, aby ka¿dy a nie samych siebie.

£ódŸ Koœcio³a jest Pana!

Nie porzucam krzy¿a, lecz pozostajê

w nowy sposób przy ukrzy¿owanym Panu



W tym miejscu pozwólcie mi powróciæ nie mo¿na juz powróciæ do prywatnoœci. dotychczas ka¿dego dnia i którym chcê 
jeszcze raz do 19 kwietnia 2005 roku. Moja decyzja o rezygnacji z czynnego ¿yæ zawsze. Proszê was, abyœcie o mnie 
Powaga decyzji wyra¿a³a siê równie¿ pe³nienia pos³ugi nie odwo³uje tego. Nie pamiêtali przed Bogiem, a przede 
w tym, ¿e od tej chwili by³em ju¿ oddany powracam do ¿ycia prywatnego, do ¿ycia wszystkim, abyœcie siê modlili za 
naprawdê na zawsze Panu. Na zawsze – z³o¿onego z podró¿y, spotkañ, przyjêæ, kardyna³ów, którzy zostali powo³ani do 
kto podejmuje siê pos³ugi Piotrowej, konferencji itd. Nie porzucam krzy¿a, lecz tak wznios³ego zadania, oraz za nowego 
nigdy nie bêdzie mia³ prywatnoœci. pozostajê w nowy sposób przy ukrzy- Nastêpcê œw. Piotra: niech Pan mu 
Nale¿y zawsze i ca³kowicie do wszystkich, ¿owanym Panu. Nie posiadam ju¿ w³adzy towarzyszy œwiat³em i moc¹ swego 
do ca³ego Koœcio³a. Z jego ¿ycia, mo¿na z urzêdu do kierowania Koœcio³em, lecz Ducha.
by rzec, znika ca³kowicie wymiar w pos³udze modlitwy pozostajê, by tak Drodzy przyjaciele! Bóg kieruje Koœ-
pr ywatny.  Mog³em doœwiadcz yæ,  rzec, w obrêbie Bazyliki œw. Piotra. Œwiêty cio³em, zawsze go wspiera, a szczególnie 
i doœwiadczam tego dok³adnie teraz, ¿e Benedykt, którego imiê noszê jako w chwilach trudnych. Nigdy nie mo¿emy 
tylko ten, kto daje swe ¿ycie, ten je Papie¿, bêdzie w tym dla mnie wielkim straciæ tej perspektywy wiary, która jest 
otrzymuje. Powiedzia³em ju¿, ¿e wielu wzorem. On wskaza³ nam drogê ¿ycia, jedyn¹ prawdziw¹ perspektyw¹ drogi 
ludzi, którzy kochaj¹ Pana Boga, kochaj¹ które cz ynne cz y bierne nale¿y Koœcio³a i œwiata. W naszym sercu, w sercu 
równie¿ Nastêpcê œw. Piotra i s¹ do niego ca³kowicie do dzie³a Boga. ka¿dego z was niech bêdzie zawsze 
przywi¹zani. Papie¿ ma rzeczywiœcie Dziêkujê wszystkim i ka¿demu z osobna radosna pewnoœæ, ¿e Pan jest przy nas i ¿e 
braci i siostry, synów i córki na ca³ym tak¿e za poszanowanie i zrozumienie, nigdy nas nie opuszcza, jest blisko nas 
œwiecie i czuje siê bezpiecznie w tej z jakimi przyjêliœcie tê tak wa¿n¹ decyzjê. i ogarnia nas swoj¹ mi³oœci¹. Dziêkujê!
wspólnocie, bo nie nale¿y ju¿ do siebie Bêdê wam towarzyszy³ na drodze 
samego, nale¿y do wszystkich i wszyscy Koœcio³a modlitw¹ i refleksj¹, tym Audiencja ogólna

Watykan, 27.02.2013 r.nale¿¹ do niego. poœwiêceniem s iê  Panu i  Jego 
„Zawsze” oznacza równie¿ „na zawsze” – Oblubienicy, jakim stara³em siê ¿yæ 

Bêdzie siê dzia³o...

 strona 5
NASZA



 strona 6
NASZA

Miêdzy Postem a Wielkanoc¹

Inspiracje

W psalmie 51 czytamy bowiem jak modli 
siê prawy Izraelita:
„Zmi³uj siê nade mn¹, Bo¿e, w ³askawoœci 
swojej, w ogromie swej litoœci zg³adŸ 
moj¹ nieprawoœæ. Obmyj mnie zupe³nie 
z mojej winy i oczyœæ mnie z grzechu ”ChodŸcie, powróæmy do Pana! Do³ó¿my warg.”(Oz 14,2-10) Ju¿ niewiele z tych 40 
mojego. Ofiar¹ bowiem Ty siê nie starañ, aby poznaæ Pana; Jego przyjœcie dni pozosta³o do Wielkiejnocy. Jednak  te 
radujesz, a ca³opalenia, choæbym da³, nie jest pewne jak œwit poranka, jak wczesny w³aœnie mo¿esz w sposób nowy 
przyjmiesz. Bo¿e, moj¹ ofiar¹ jest duch deszcz przychodzi On do nas, i jak deszcz „wykorzystaæ”. S³uchaj S³owa Boga 
skruszony, pokornym i skruszonym póŸny, co nasyca ziemiê” (Oz 6,1-6). Czy¿ ¿ywego ka¿dego dnia, a mo¿esz to robiæ 
sercem Ty, Bo¿e, nie gardzisz”.nie o to chodzi w poœcie, ¿eby w³aœnie na ró¿ne sposoby. Choæby przez 
Mo¿e jesteœ cz³owiek iem dalece wróciæ do Pana? Czy¿ nie ma byæ to czas uczestnictwo w eucharystii albo przez 
sprawiedliwym, a mo¿e odesz³aœ od Boga wzomo¿onego oczek iwania Jego czytanie tekstów liturgii na dany dzieñ 
daleko i nie wiesz jak powróciæ.... Tak przyjœcia i uwa¿nego s³uchania Jego i rozwa¿anie je. Jeœli masz dostêp do 
jeden jak i drugi potrzebuj¹ sta³ego g³osu? Owszem dobrze jest z czegoœ internetu, polecam darmow¹ prenu-
nawracania siê, czyli odwracania od zrezygnowaæ i coœ sobie postanowiæ na meratê czytañ na ka¿dy dzieñ z serwisu 
z³ego a d¹¿enia ku dobremu. Trudno czas postu, ale po co masz to robiæ? opoka.org. Czytaj¹c i zastanawiaj¹c siê 
by³oby tutaj wymieniaæ poszczególne Dlaczego tak siê mêczyæ? Czy chodzi nad w³asnym ¿yciem mo¿esz dochodziæ 
czyny grzeszne, od których powinieneœ jedynie o umocnienie w³asnej woli, ¿eby do ró¿nych wniosków. Np. do takich, ¿e 
uciekaæ. Takie zbiory i kary za nie póŸniej tak silnym stan¹æ przed Bogiem twoje ¿ycie dalece odbiega od drogi 
tworzono w œredniowieczu. Myœlê, ¿e Jahwe? Czy¿ nie bylibyœmy wtedy przykazañ Bo¿ych i koniecznym jest 
mogê twojemu sumieniu pozostawiæ podobni do faryzeusza z przypowieœci nawrócenie siê. A czym¿e ono jest? 
ocenê twojej pobo¿noœci czy te¿ Jezusa? A Jezus wo³a przecie¿:  Mi³oœci W ksiêdze Jeremiasza Bóg mówi:” Serce 
grzesznoœci. Jedno jest pewne, jesli tylko pragnê, nie krwawej ofiary. Bo wyrze- jest zdradliwsze ni¿ wszystko inne i nie-
zapragniesz powróciæ do Pana i skie-czenie siê czegoœ mo¿e boleæ a¿ do krwi, poprawne - któ¿ je zg³êbi? Ja, Pan, badam 
rujesz twoje kroki na w³aœciw¹ drogê, On ale nie o to idzie tak naprawdê w poœcie. serce i doœwiadczam nerki, bym móg³ 
ciê przyjmie, bo jak mówi znowu w ksiê-O co zatem? Przez usta proroka Ozeasza ka¿demu oddaæ stosownie do jego 
dze psalmów:Bóg wo³a do nas: „To mówi Pan: Wróæ, postêpowania, wed³ug owoców jego 
”Dobry jest Pan i ³askawy, dlatego Izraelu, do Pana Boga twojego, upad³eœ uczynków”. Tak wiêc nale¿y otworzyæ 
w s k a z u j e  d r o g ê  g r z e s z n i k o m .bowiem przez w³asn¹ tw¹ winê. Za- swoje serce wobec Boga i pozwoliæ Mu 
Pomaga pokornym czyniæ dobrze, uczy bierzcie ze sob¹ s³owa i nawróæcie siê do na zbadanie go choæby w rachunku 
pokornych dróg swoich”. Pana! Mówcie do Niego: Przebacz nam sumienia. A potem owoce tego badania 

ca³¹ nasz¹ winê,  w ten sposób wraz z diagnoz¹ zanieœæ w sakramencie 
Lilaotrzymamy dobro za owoc naszych pojednania przed Jego Mi³osierdzie. 

TGD to ekumeniczny chór gospelowy. „To juý inne TGD” – pomyúlaùam. Jednak – nikt inny jak Bóg, wszechobecny, 
Jego czùonkowie reprezentujà róýne z kaýdym kolejnym przesùuchaniem przenikajàcy, sprawiedliwy, nieprze-
denominacje chrzeúcijañskie, gùównie coraz bardziej przekonywaùam siæ, ýe in- jednany ale i miùosierny.  Ten , którego 
ewangeliczne. W grudniu tego roku, po „gniew tylko chwilæ trwa, a przychylnoúã ne nie znaczy gorsze. Sùowem – zachwy-
kilku niezwykle udanych albumach, ýycie caùe”, który ma moc przemiany ciùam siæ. Zainspirowane psalmami peùnych muzyki, która prawdziwie najwiækszego smutku w taniec radoúci. utwory sà odzwierciedleniem ýycia wznosi serce ku niebu, zespóù uradowaù Polecam. Po prostu. razem z jego radoúciami i smutkami, 
swoich fanów kolejnym kràýkiem – 

chwilami gdy serce rwie siæ do uwie-
Joanna Grabska„Uratowani”.  Po pierwszym prze- lbienia i momentami gdy pùaczemy sami 

sùuchaniu byùam lekko rozczarowana. nad sobà. A w samym centrum tego ýycia 

Nawróæcie siê!

“Inne” nie znaczy “gorsze”

Wyrzeczenie siê czegoœ mo¿e boleæ a¿ do krwi,

ale nie o to idzie tak naprawdê w poœcie



Wielki Czwartek (28. III)
•  SpowiedŸ: 8.00 - 10.00 i 16.30 - 18.30

•  Msza œw. Wieczerzy Pañskiej: 19.00

•  Adoracja Najœw. Sakramentu do 22.00

Wielki Pi¹tek (29. III)
•  SpowiedŸ: 8.00 - 10.00 i 16.30 - 18.30

•  Adoracja Najœw. Sakramentu: 8.00 - 18.30

•  „Ciemna Jutrznia”: 9.00

•  Droga Krzy¿owa: 15.00

•  Liturgia Mêki Pañskiej: 19.00

•  Adoracja Najœw. Sakramentu w Grobie Pañskim do 22.00
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Bêdzie siê dzia³o...

Niedziela Wielkanocna (31. III)

•  Msze œw. jak w ka¿d¹ niedzielê;

Poniedzia³ek Wielkanocny (1. IV)

•  Msze œw. jak w ka¿d¹ niedzielê [nie ma Mszy œw. u ss. salezjanek]

Wielka Sobota (30. III)
•  SpowiedŸ: 9.00-15.00

•  Adoracja Najœw. Sakramentu w Grobie Pañskim: 8.00-19.30

•  „Ciemna Jutrznia”: 9.00

•  Œwiêcenie pokarmów: 9.00-18.00

•  Liturgia Wigilii Paschalnej: 20.00

Plan Triduum Paschalnego
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Rok Wiary

nowymi wyzwaniami. Niedobór ksiê¿y 
jest tylko jednym z aspektów, „ubytek 

wiernych” – kolejnym. Tylko wspólnie 

mo¿emy tê przejœciow¹ fazê przemieniæ 
w odmienion¹ sytuacjê Koœcio³a. 
Decyduj¹cym jest jednak to, aby nie 
narzekaæ na straty, lecz zwa¿aæ na znaki 
czasu, dziêki którym Bóg chce nas 
prowadziæ swoimi œcie¿kami. 
Jeden element przy staraniu siê 
o „rozeznanie duchów” jest dla nas Nie chcemy przemilczaæ tego, o czym kap³anów. Twierdz¹ oni, ¿e my, austriaccy 
biskupów szczególnie wa¿ny: postrze-czêsto mówi siê nam wprost, jak biskupi, powinniœmy „wywrzeæ presjê 
gamy siê jako czêœæ jednego, œwiêtego, i  publicznie:  o szeroko rozpow- w Rzymie”, by wyjednaæ sobie reformy. 
katolickiego i apostolskiego Koœcio³a. szechnionym niezadowoleniu z koœcio³a, Przy tym jednak wiêkszoœæ stara siê nie 
Chcemy pod¹¿aæ drog¹ odnowy z „w³adz koœcielnych”, z nas biskupów oraz zauwa¿aæ, ¿e w³aœnie Sobór Watykañski II 
i nawrócenia, na której obecnie siê z Rzymu. Za tym niezadowoleniem kryje wyraŸnie zdecydowa³ siê na zachowanie 
znajdujemy, œwiadomie zjednoczeni siê czêsto g³êboka troska o drogê i o przy- celibatu ksiê¿y Koœcio³a Rzymsko-
z papie¿em, nastêpc¹ œw. Piotra, oraz sz³oœæ koœcio³a. Papie¿ Benedykt XVI katolickiego, oraz ¿e od tamtej pory 
w po³¹czeniu ze œwiatow¹ wspólnot¹ podkreœli³ w wyg³oszonym w Wielki wszystkie synody biskupów pod-
Koœcio³a. Coraz bardziej nasz w³asny Czwartek kazaniu, w którym nawi¹za³ do trzymywa³y tê drogê jako obowi¹zuj¹c¹ 
lokalny Koœció³, dziêki tak silnej imigracji, „Wezwania do niepos³uszeñstwa” grupy dla koœcio³a. Czy nie powinien byæ to znak 
bêdzie stawa³ siê zwierciad³em glo-kap³anów w Austrii, jak bardzo ma dzia³ania Ducha Œwiêtego?   
balnego Koœcio³a. Tak wiele naszych braci œwiadomoœæ tych spraw i trosk. Dlatego zachêcamy do tego, by pod¹¿aæ 
i sióstr ze wszystkich zak¹tków œwiata, Jednak¿e wielu ludzi w naszym kraju za znakami, jakie daje nam Bóg, gdy 
którzy szukaj¹ u nas pracy i odnajduj¹ wci¹¿ ma wra¿enie, ¿e nic siê w tym w niejednej miejscowoœci, parafii czy 
swoj¹ drug¹ ojczyznê, jest warto-kierunku nie dzieje, nic siê nie porusza. wspólnocie rozkwitaj¹ duchowne 
œciowymi cz³onkami naszego lokalnego St¹d utrwali³o siê has³o o „zastopowaniu powo³ania. Czy nie jest rozs¹dnym, by 
Koœcio³a, a nie tylko goœæmi. Coraz reform” („Reformstau”). Z drugiej jednak bli¿ej przyjrzeæ siê takim przyk³adom 
bardziej kszta³tuj¹ i wzbogacaj¹ oni ¿ycie strony my, biskupi od ponad roku i spytaæ, czego mo¿emy siê z tego 
Koœcio³a w Austrii. wyraŸnie wci¹¿ powtarzamy, ¿e „Wez- nauczyæ? Jesteœmy przekonani, ¿e Pan 
Jednoczeœnie doœwiadczamy nie tylko wanie do niepos³uszeñstwa” nie mo¿e Bóg tak¿e i dzisiaj powo³uje do 
w sensie gospodarczym i politycznym pozostaæ bez odpowiedzi. Czy pozostaje kap³añstwa. Pozostaje pytanie, czy mamy 
tego, ¿e zmniejsza siê znaczenie Europy, jedynie trwanie w patowej sytuacji, ¿yzn¹ glebê i czy pielêgnujemy j¹ tak, by 
a na pierwszy plan wysuwaj¹ siê nowe w której wzajemnie prowokuje siê tylko mog³y wyrosn¹æ na niej nowe po-
oœrodki. Tak¿e pod wzglêdem religijnym do dalszych oskar¿eñ? Postrzegamy ten wo³ania? 
œrodek ciê¿koœci przemieszcza siê coraz „Rok Wiary” jako dan¹ od Pana szansê na Z tym w³aœnie pytaniem o przysz³e 
dalej od Europy. M³ode Koœcio³y maj¹ wspólne wydostanie siê z pozornego lub powo³ania zwi¹zana jest œciœle przysz³oœæ 
bardzo du¿¹ misjonarsk¹ ¿ywotnoœæ, faktycznego impasu. naszych parafii. G³êboko porusza nas, 
podczas gdy my uœwiadamiamy sobie, Troski stoj¹ce za okreœlonymi ¿¹daniami biskupów, ci¹g³e doœwiadczanie tego, jak 
jak bardzo misyjnym staje siê nasz kraj. reform s¹ dla nas wspólne. Wielu bardzo parafie ¿ycz¹ sobie ksiê¿y. 
(...). Jesteœmy zaproszeni do tego, aby niepokoi siê w pierwszej kolejnoœci Zaniepokojenie jest du¿e: co stanie siê 
w „Roku Wiary” spojrzeæ na ogólno-o niewystarczaj¹c¹ iloœæ kandydatów na z parafiami, które coraz rzadziej, coraz 
œwiatow¹ wspólnotê koœcio³a i zaczer-kap³anów. W niektórych czêœciach krócej mog¹ zobaczyæ swojego ksiêdza, 
pn¹æ z niej inspiracji dla naszych naszego kraju brak ten staje siê coraz maj¹ okazjê z nim poprzebywaæ? Ale czy 
w³asnych priorytetów. Tak¿e u nas Koœció³ bardziej odczuwalny. Dalekim krêgom nie musimy jednoczeœnie dodaæ, ¿e ¿ycie 
musi na nowo staæ siê bardziej misyjnym i naszego spo³eczeñstwa, zwi¹zanym naszych parafii, szczególnie na obszarach 
na nowo „dorosn¹æ w naszych sercach” z Koœcio³em czy te¿ nie, trudno jest poj¹æ, rolniczych, na przestrzeni ostatnich 
(Romano Guardini).dlaczego w obliczu tak trudnej sytuacji piêædziesiêciu laty uleg³o ogromnym 

nie zmieni siê warunków dopuszczenia zmianom? Ludnoœæ wiejska znacznie siê 
T³um. Alicja Staniuk (cdn.)do s³u¿by kap³añskiej; dlaczego dojrzali, zmniejszy³a. Olbrzymia mobilnoœæ, silny 

¿yj¹cy w ma³¿eñstwie mê¿czyŸni (viri odp³yw ludzi i zmiany demograficzne 
probati) nie mog¹ zostaæ wyœwiêceni na postawi³y ¿ycie naszych parafii przed 

List pasterski Biskupów Austriackich na „Rok Wiary” (cd.)

Zastopowanie reform?

Jesteœmy przekonani, ¿e Pan Bóg tak¿e i dzisiaj

powo³uje do kap³añstwa. Pozostaje pytanie,

czy mamy ¿yzn¹ glebê i czy pielêgnujemy j¹ tak,

by mog³y wyrosn¹æ na niej nowe powo³ania?
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Od Genera³a

Juz za kilka dni bedziemy wsluchiwac sie starannie ukrywac przed Zydami? Semenenki i Hieronima Kajsiewicza, 
w natchnione teksty Ewangeliczne, które W ten ich swiat niepewnosci i porazki dokonujac radykalnej przemiany ich 
opisuja wydarzenia bez precedensu wkracza Zmartwychwstaly Pan. Swoja zycia.  Posluzyl sie nimi do zalozenia 
w historii swiata, niosace jednoczesnie obecnoscia rozpala na nowo serca zgromadzenia zakonnego, którego 
w sobie ogromna moc i nadzieje. uczniów, sprawia, ze dojrzewa ich wiara, celem jest praca nad zmartwych-
Zaskakujaca jest zmiana nastrojów, jaka umacnia sie w nich pragnienie gloszenia wstaniem osobistym i nad odrodzeniem 
towarzyszyla wypadkom wielkotygo- Prawdy, ustepuje lek, przychodzi radosc religijnym spoleczenstw. 
dniowym i hustawka wiary uczniów ze zwyciestwa Dobra. W tegoroczne Swieta Wielkanocne, 
Jezusa. Zycie apostolów po ukrzyzo- Zmartwychwstaly Pan od tamtego czasu wlaczeni w wielowiekowy chór tych, 
waniu Chrystusa doznalo swoistego wkracza ciagle w zycie ludzi, wierzacych którzy spotkali Zmartwychwstalego 
wstrzasu. Ten, którego uwazali za Dobro i jeszcze nie wierzacych w Niego. Tym, Pana, powtarzamy jednym glosem: Jezu, 
i Prawde, zostal pokonany brutalna sila którzy w Niego wierza, wszystkim, którzy ukrzyzowany i zmartwychwstaly, badz 
nieprawosci, klamstwa i przemocy. Ich szukaja dobra i prawdy, wychodzi z nami zawsze, umacniaj w nas nowe 
zapal nasladowania Mistrza prawie naprzeciw: oczyszcza z grzechu, umacnia zycie, wspieraj w wedrówce przez ten 
wygasl. Skonfundowani, nie bardzo w walce ze zlem i w dazeniu do dobra, swiat i w wyznawaniu wiary w Ciebie, 
wiedzieli, co dalej robic: wracac do obdarza wieczna radoscia. W taki wlasnie który jestes Droga, Prawda i Zyciem!
swoich domostw, oddac sie wyko- tajemniczy sposób wkroczyl ze swoja ojciec Bernard Hylla CR

przelozony generalnynywanej do niedawna pracy, czy raczej laska w zycie Bogdana Janskiego, Piotra 

Drodzy Rodacy!

Miêdzy Postem a Wielkanoc¹

Ostatnio ci¹gle siê uœmiechasz – powiedzia³ chwilê po tym, jak udzieli³ mi rozgrzeszenia. 

*** 

Jak tu siê nie uœmiechn¹æ, kiedy, ach, w sercu wiosenna burza poœród buchaj¹cych zieleni¹ zal¹¿ków Nowego. W g³owie tysi¹c 
i jedna myœl. Ta o Nim. Zadziwienie, ¿e kocham i jestem kochana. Od ponad dwóch tysiêcy lat. 

Jak wiêc nie zadziwiæ siê radoœnie kolejnym darem?

Jak nie spojrzeæ z wdziêcznoœci¹ na ka¿dy bardziej dobrze ni¿ Ÿle prze¿yty dzieñ?

Jak nie cieszyæ siê z ka¿dej zwyciêskiej bitwy?

Jak nie próbowaæ wygraæ ca³ej wojny?

Jak nie spojrzeæ w Niebo wobec kolejnego spe³nionego marzenia?

Jak nie zobaczyæ Raju w czyimœ spojrzeniu?

Jak nie krzyczeæ z radoœci ze œwiadomoœci¹, ¿e Ktoœ odda³ za mnie ¿ycie?

Jak nie rozeœmiaæ siê szczerze z Jego ojcowskich, pe³nych mi³oœci dowcipów?

Jak nie daæ siê uwieœæ Jego Boskim planom?

Jak nie oszaleæ ze szczêœcia, trzymaj¹c  w d³oniach Chleb ̄ ycia? 

Ostatnio podobno ciàgle siæ uúmiecham. Mam ku temu tysi¹ce powodów. Mam kilka powodów, by ca³kiem gorzko zap³akaæ. Czym 
jest te kilka powodów wobec tysiêcy?  Drog¹?  Wyzwaniem? Miar¹ cz³owieczeñstwa? 

Niewa¿ne, ¿e niejednokrotnie kilka przewa¿y tysi¹ce. ̄ e zaboli. Bo wtedy przytuli jeszcze mocniej i znów poprosi: zaufaj. 

I dlatego nie uúmiecham siæ. Ja krzyczæ z radoúci. 

Anuszka

Nie uœmiecham siê



póŸniej wykorzystaæ na chwa³ê Boga. 
Poza tym w dzisiejszym œwiecie czêsto 
patrzy siê na wady ludzi zamiast 
odkrywaæ w nich dobro. Œwiadomoœæ 
swoich talentów mo¿e pomóc nam 
w pokochaniu samego siebie, a 
nastêpnie naszych biŸnich. Codzienne otrzymujemy od Boga tyle wszystkim co nas otacza. Gdy po raz 
Nie dotyczy to jednak tylko naszych „orzechów”, ¿e nie jesteœmy nawet pierwszy przeczyta³am ten cytat, od razu 
talentów, darów od Boga, ale tak¿e w stanie ich policzyæ. Du¿o z nich wydaje pomyœla³am o naszych talentach i o tym, 
i naszych smutków, problemów, nie-siê nam oczywistych i z tego powodu nie jak trudno nam je jest odkryæ, gdy¿ Bóg 
szczêœæ itd. Czêsto dziwimy siê i pytamy widzimy ich w naszym codziennym nie podaje nam ich gotowych na tacy. 
Boga: czemu akurat NAS to spotka³o? Nie ¿yciu. A gdyby choæ przez chwilê Musimy je odnaleŸæ sami, albo czasem 
rozumiemy tego, mamy pretensje do zastanowiæ siê nad tym, co to s¹ w ogóle przy pomocy osób bliskich, które nas 
Niego, a czasem zaczynamy nawet te „orzechy”? dobrze znaj¹. Bardzo wa¿ne jest to, aby 
w¹tpiæ czy Bóg istnieje. Zapominamy Myœlê, ¿e te „orzechy” s¹ wszêdzie, we poznaæ swoje talenty tak, by móc je 

Talenty, cia³o i p³atek œniegu

Bóg nie zostawia nas samych z tymi „orzechami”.

Jest ca³y czas przy nas, jak nasz cieñ,

ale musimy Mu na to pozwoliæ

„Bóg daje orzechy, ale ich nie rozgryza”

mowaniu decyzji. Nie sposób nie 
dostrzec si³y p³yn¹cej z tego „orzecha”, 
a jednak nie mo¿e ona zadzia³aæ ot tak. 
Chc¹c rozgryŸæ taki orzech potrzebna 
jest si³a. Bez niej nie bêdziemy w stanie 
dotrzeæ do orzecha, który schowany jest 
za grub¹ skorup¹. Tak samo jest Nie zawsze rozumiemy wszystko od razu. maj¹ nas do Boga zbli¿aæ i dawaæ nam 
z sakramentami. Tu te¿ trzeba tej si³y, Wróæmy do tego naszego orzecha. mo¿liwoœæ upodobienia siê do niego 
trzeba od siebie wymagaæ, stawiaæ sobie WyobraŸmy sobie, ¿e otrzymujemy od samego. Pierwszy taki sakrament to 
nowe cele, a przede wszystkim trzeba kogoœ orzech - dosyæ skromny prezent, chrzest. Nasi rodzice chc¹c oczyœciæ nas 
chcieæ. Kto nie stara siê iœæ do przodu, ten ale potraktujmy to jako symbol - na z grzechu pierworodnego, wybieraj¹ 
zaczyna siê cofaæ. Musimy szukaæ wci¹¿ pocz¹tku cieszymy siê tym naszym nam „drogê ¿ycia”. Bo wiara to tak¿e 
i wci¹¿ nowych wyzwañ do pokonania. „prezentem”, ale co nam z takiego droga, droga która prowadzi do 
Trzeba chcieæ rozgryŸæ ten orzech, orzecha, którego nie potrafimy rozgryŸæ? szczêœcia. Wtedy rozpoczynamy nasze 
wszystkimi si³ami. Zapoceni, zmêczeni Zapominamy o nim. Trzeba siê nieŸle ¿ycie z Bogiem. Nastêpnym takim 
starajmy siê przez tê skorupê przebiæ, bo namêczyæ, zanim siê dotrze do sedna, etapem by³aby pierwsza Komunia œwiêta 
jak ju¿ wspomnia³am; po co nam taki czyli a¿ siê przebije przez skorupkê i ujrzy i oczywiœcie wi¹¿¹ca siê z ni¹ spowiedŸ. 
orzech, którego nie potrafimy rozgryŸæ.?orzech. Jest to coœ piêknego bo Jezus przecie¿ 
Musimy pozwoliæ Bogu udzielaæ siê Jak to jest, ¿e tak wielu z nas przyjê³o oddaje siê dla nas po to by nas umocniæ. 
w naszym ¿yciu. Poka¿my mu, ¿e jest jego chrzest, pierwsz¹ komuniê œwiêt¹, Tak w³aœnie jest, celem Komunii jest 
czêœci¹! Nie zapominajmy o darach, które bierzmowanie, a nie jest œwiadome mocy u m o c n i e n i e .  Pr z y j m u j ¹ c  J e z u s a  
od niego otrzymujemy. Starajmy siê o ich tych sakramentów? Jak to jest, ¿e na umacniamy siê, stajemy siê odporniejsi 
dzia³anie, o dzia³anie Ducha Œwiêtego, codzieñ zapominamy, ¿e w ka¿dej chwili na grzech i jest ³atwiej z nim walczyæ. Ale 
o obecnoœæ Pana Jezusa podczas mo¿emy poproœiæ o pomoc Ducha nie mo¿na zapomnieæ, ¿e dzia³a to tylko 
Eucharystii. O szczere prze¿ywanie Œwiêtego ? Ja sama pisz¹c ten tekst, wtedy, gdy tego chemy, gdy oddajemy 
spowiedzi. Wtedy napewno skorupka prosze Ducha Œwiêtego o natchnienie, tak¿e coœ od siebie. Starania. Przygo-
zacznie pêkaæ, a orzech poma³u siê bo zdajê sobie sprawê, ¿e wszystko czym towuj¹c siê przez d³ugi czas dorastamy 
wy³aniaæ.staram siê „wype³niaæ” nasz¹ wspólnotê, wreszcie do wielkiego zdarzenia, 
Nigdy nie jest za póŸno. Tych orzechów pochodzi od Boga. mianowicie do przyjêcia Ducha Œwiê-
nikt nam nie zabierze, one wci¹¿ s¹ i bêd¹. Bóg daje nam „orzechy”, i to ca³kiem tego. Bierzmowanie to taka pointa 
Nigdy nie jest za póŸno, by zacz¹æ je spore. Tymi orzechami s¹ sakramenty. w ¿yciu ka¿dego chrzeœcijanina, bo 
rozgryzaæ. Sakramenty, czyli takie „prezenty”, stajemy siê w oczach koœcio³a „doros³ymi” 

Barbaram³odzie¿ powiedzia³aby „update'y”, które i w pe³ni odpowiedzialnymi w podej-

Sakramentalne orzechy

Nigdy nie jest za póŸno. Tych orzechów nikt

nam nie zabierze, one wci¹¿ s¹ i bêd¹.

Nigdy nie jest za póŸno, by zacz¹æ je rozgryzaæ.
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i inicjatywa. Ka¿dy z nas jest powo³any do 
bycia œwiêtym. A to na najni¿szym 
poziomie po prostu oznacza danie 
z siebie wszystkiego, d¹¿enie do dosko-
na³oœci i praca nad sob¹.
Czasami te¿ nie potrafimy doceniæ 
orzechów, które daje nam Pan, bo 
oczekiwaliœmy kokosów, a tymczasem 
trafi³y nam siê orzechy laskowe. Jakieœ 
takie ma³e, z tward¹ skorupk¹, ciê¿ko siê 

Myœ "Bóg daje orzechy, ale ich nie œwiadome decyzje. Pan Bóg stwarza nam 
do nich dobraæ. I biadolimy, ¿e Pan Bóg 

rozgryza" od razu mi siê skojarzy³a ze okazje, ale czy z nich skorzystamy, zale¿y 
nas nie wys³ucha³. A tak prosiliœmy, a tak 

starym ¿ydowskim kawa³em, w którym tylko od nas.
sobie ju¿ wszystko zaplanowaliœmy 

Icek codziennie prosi³ Pana Boga, ¿eby Pan Bóg wyci¹ga do nas rêkê, wo³a do 
i w myœlach u³o¿yliœmy. I brakuje nam 

da³ mu wygraæ na loterii. Modli³ siê nas, chce byæ naszym przyjacielem, a my 
wiary, ¿eby zobaczyæ, ¿e dostaliœmy to, 

bardzo d³ugo i bardzo usilnie, a¿ w koñcu go czêsto ignorujemy, nie ws³uchujemy 
o co prosiliœmy. Wiara jest œwiadomym 

Pan Bóg nie wytrzyma³ i odezwa³ siê: siê w jego g³os, mamy w³asn¹ wizjê tego, 
aktem woli. Œwiadomie podejmujemy 

„Icek, ty daj mnie szansa, ty kup los na co dla nas najlepsze. Zmiana jest ciê¿ka, 
decyzjê o tym, ¿e Jezus jest naszym 

loteria!” ³atwo jest trwaæ w zasta³ych koleinach 
Panem, ¿e jest Bogiem. Ka¿dego dnia od 

Nie mo¿emy byæ biernymi odbiorcami w³asnych przyzwyczajeñ. Odrzucamy 
nowa mówimy Panu: „wierzê!” Wierzymy 

darów Pana Boga. Musimy siê trochê orzechy, które daje nam Bóg, bo ich nie 
w Boga, ale i wierzymy Bogu. Wiara nie 

postaraæ, daæ coœ z siebie, kupiæ ten los na rozgryz³, bo musielibyœmy sami to zrobiæ. 
jest abstrakcj¹, jest czymœ konkretnym, 

loterii albo wzi¹æ dziadek do orzechów A to wymaga pracy, pracy nad sob¹. 
namacalnym i nieustaj¹cym. Nie jest 

i roz³upaæ je. Pan Bóg jest ojcem wielce Boimy siê zmiany, bo z jednej strony 
niczym ulotnym jak uczucia. Wiara jest 

³askawym i kochaj¹cym, nieba by nam jesteœmy leniwi, a z drugiej jesteœmy 
pewnoœci¹. Z pewnoœci wyrasta zaufanie. 

przychyli³ i w psalmie 91 jest napisane: niepewni. Nie wiemy, co ta zmiana nam 
Wierzymy w to, ¿e Bóg chce naszego 

„bo swoim anio³om da³ rozkaz o tobie, przyniesie, czy bêdzie dla nas pozytywna.
dobra i z ufnoœci¹ prosimy o jego dary. 

aby ciê strzegli na wszystkich twych Moja mama czêsto mówi: „Jakiego mnie 
Ale zaakceptowanie ich wymaga trochê 

drogach. Na rêkach bêd¹ ciê nosili, abyœ Panie Bo¿e stworzy³eœ, takiego mnie 
wysi³ku. Musimy chcieæ us³yszeæ g³os 

nie urazi³ swej stopy o kamieñ.” Ale to masz!” Denerwuje j¹, gdy ludzie siê nie 
Boga i poznaæ jego plan. Musimy 

wszystko nie znaczy, ¿e mamy pogr¹¿yæ staraj¹, nie chc¹ nad sob¹ pracowaæ, nie 
z Panem Bogiem wspó³dzia³aæ. Musimy 

siê w s³odkim nieróbstwie, mamy czekaæ, daj¹ z siebie wszystkiego. Ka¿dy z nas ma 
do niego wyci¹gn¹æ rêkê, tak jak Adam 

a¿ spadnie nam manna z nieba. Mamy pewne ograniczenia, pewne zdolnoœci, 
na fresku Micha³a Anio³a.

woln¹ wolê, to my podejmujemy ale ka¿demu z nas dana jest wolna wola 
Ma³gorzata Wilk

Los na loteriê

o tym, ¿e Bóg, nasz kochaj¹cy Ojciec zrobiæ i ¿e ten system nadal siê nie popsu³ fizyk¹, ale najpierw potrzebny jest ktoœ 
widzi to wszystko z innej perspektywy- po tylu latach istnienia cz³owieka na kto wymyœli, ¿e p³atek œniegu ma tak 
perspektywy wiecznoœci oraz mi³oœci. ziemi to mo¿na wpaœæ w zachwyt. Tylko wygl¹daæ i powstawaæ pod wp³ywem 
Mo¿e musimy znieœæ to cierpienie, aby Bóg mo¿e byæ do tego zdolny, ¿eby coœ wilgotnego zimnego powietrza oraz 
zrozumieæ coœ lub ¿eby wype³niæ plan takiego wymyœliæ- ¿aden cz³owiek by na innych czynników. Podobnie jest na 
dany nam od Boga. Kiedyœ zrozumiemy to nie wpad³! A jednak Bóg daj¹c nam to przyk³ad z chmurami lub zachodem 
to, najpóŸniej po œmierci... cia³o nie pokaza³ od razu jak wszystko s³oñca. Zachwycamy siê ich piêknem, ale 
Bóg nie zostawia nas samych z tymi funkcjonuje. Ile tysiêcy lat zajê³o to mo¿emy równie¿ zrozumieæ te zjawiska. 
„orzechami”. Jest ca³y czas przy nas, jak cz³owieczeñstwu, aby je lepiej zrozu- Dotyczy to wszystkich dziedzin w na-
nasz cieñ, ale musimy Mu na to pozwoliæ. mieæ... Miêdzy innymi chromosomy szym ¿yciu.
Posy³a nam te¿ ró¿nych ludzi, którzy nam odkryto dopiero na pocz¹tku XX wieku. Spróbujmy odkryæ te „orzechy” - jest ich 
pomagaj¹ i przemawia do nas na ró¿ne A tyle jest jeszcze rzeczy nieodkrytych A¯ tyle w naszym œwiecie - i podziêkujmy 
sposoby. On zawsze znajdzie mo¿liwoœæ, i niezrozumia³ych dla nas. Bogu za wszystko, co od Niego otrzy-
aby jakoœ do nas dotrzeæ, musimy siê Takich „orzechów” jest bardzo du¿o. mujemy, mimo tego, ¿e czasem jest to 
tylko na Niego otworzyæ. Akurat  zim¹, gdy sypie œnieg, przy- trudne. Spróbujmy zachwyciæ siê tym co 
S¹ jeszcze inne „orzechy” - te, które s¹ dla patrzyæ siê mo¿emu jednemu p³atkowi nas otacza, tym co Bóg dla nas wymyœli³, 
nas oczywiste. Na przyk³ad nasze cia³o œniegu. Jest niesamowity! Taki maleñki, ale nie zapominajmy te¿ o rozgryzaniu 
jest takim „orzechem”. Kiedy zaczniemy od razu topi siê na d³oni, ale jest zarazem tego.
siê zastanawiaæ nad tym jak wszystko dzie³em sztuki. Oczywiœcie da siê to Melanie
w nim dzia³a i funkcjonuje, ile potrafi wyt³umaczyæ (to w³aœnie to rozgryzanie) 
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Odrzucamy orzechy, które daje nam Bóg,
bo ich nie rozgryz³, bo musielibyœmy sami to zrobiæ.
A to wymaga pracy, pracy nad sob¹.
Boimy siê zmiany, bo z jednej strony jesteœmy leniwi,
a z drugiej jesteœmy niepewni



Miêdzy Postem a Wielkanoc¹

Mêka i Œmieræ Jezusa Maria, matka aposto³a Jakuba Mniej- odŸwierna, które na dziedziñcu stwier-
S¹ w ewangeliach osoby, które pojawiaj¹ szego, obecna „z daleka” przy œmierci dzi³a, ¿e jest On uczniem Jezusa. Mateusz 
siê w nich bardzo czêsto. Ale s¹ te¿ i takie, Jezusa (Mk 14,40). pisze, ¿e „zamieszane” w przepytywanie 
które pojawiaj¹ siê tylko raz. S¹ one Piotra by³y dwie s³u¿¹ce (Mt 26,69-71; Mk Maria, ¿ona Kleofasa, obecna pod Krzy-
osobami „drugiego planu”, czêstokroæ 14,67-69; £k 22,56; J 18,11). ¿em Jezusa. Ewangelista Jan nazywa j¹ 
bezimiennymi, o których niewiele siostr¹ Maryi (J 19,25). Szymon Trêdowaty, faryzeusz z Betanii, 
mo¿emy powiedzieæ, ale które przecie¿ który zaprosi³ na ucztê Jezusa, w czasie Mieszkaniec Jerozolimy, nios¹cy dzban 
nieprzypadkowo siê tam znalaz³y. Jako ¿e której koebieta namaœci³a olejkiem g³o-wody, znany Jezusowi i jego uczniom, 
doœwiadczenie uczy, ¿e „drugi plan” jest wê Jezusa (Mt 26,6; Mk 14,3).w którego domu uczniowie wraz 
niemniej wa¿ny ni¿ „pierwszy”, poni¿ej z Mistrzem spo¿yli Ostatni¹ Wieczerzê Z³oczyñca, wisz¹cy na krzy¿u obok 
zamieszczê tych, którzy w ewangeliach (Mt 26,18; Mk 14,13-14; £k 22,10-11). Jezusa, ur¹gaj¹cy Jezusowi: „Czy¿ Ty nie 
Mêki Pañskiej zaistnieli w ten w³aœnie jesteœ Mesjaszem? Wybaw wiêc nas i sie-M³odzieniec, id¹cy za pojmanym Jezu-
sposób. bie!” (£k 23,32.39).sem, odziany tylko w przeœcierad³o. Stra¿ 
Po wiêkszoœci z nas nie zostanie nic arcykap³añska próbowa³a go schwytaæ, Z³oczyñca, wisz¹cy na krzy¿u obok 
wielkiego, znacz¹cego, o czym bêdzie ale on – zrzucaj¹c przeœcierad³o – uciek³. Jezusa, w dialogu z drugim ³otrem bro-
mówi³ „œwiat”. A przecie¿... warto ¿yæ Bibliœci sugeruj¹, ¿e by³ to sam Marek ni¹cy Jezusa, a potem prosz¹cy Go 
i czêsto czujemy, ¿e nie jesteœmy tu Ewangelista. Prawdopodobnie by³ on o miejsce w Raju (£k 23,32.40-43).
przypadkiem. Najdrobniejsze nasze tak¿e œwiadkiem modlitwy Jezusa ¯o³nierz, jeden z oddzia³u egzeku-
dzia³anie wnosi coœ do ¿ycia swojego w Ogrodzie Oliwanym (Mk 14,51-52). cyjnego, odpowiedzialny za los skazañ-
i innych. Dlatego – o takich „bohaterach” Salome, kobieta, która obserwowa³a ców i za wykonanie wyroku, jeden z tych, 
ten leksykon. z daleka umieranie Jezusa na Krzy¿u (Mk którzy naigrawali siê z Jezusa przez ca³y 
W kolejnym odcinku – podobne oso- 15,40). czas Jego drogi krzy¿owej, którzy grali 
by, ale z ewangelii wielkanocnych w koœci o Jego szatê. Po œmierci Jezusa Setnik, dowódca oddzia³u egzeku-
wyszukane. przebi³ mu w³óczni¹ serce (J 19.34). cyjnego, który tu¿ po œmierci Jezusa, tu¿ 

po rozdarcia przybytku na dwoje, bêd¹c ¯ona Poncjusza Pi³ata, która – w czasie 
Dwóch bezimiennych œwiadków, blisko Niego, wyzna³ wiarê w Jego procesu Jezusa – odradza³a mê¿owi, by 
którzy z³o¿yli fa³szywe zeznania w czasie Bóstwo (Mk 15,39). nie mia³ nic do czynienia z tym Sprawie-
procesu Jezusa tycz¹ce tego, ¿e mia³ On dliwym. A mówi³a to na podstawie snu, S³uga arcykap³ana, krewny Malchusa, 
powiedzieæ, i¿ zburzy Œwi¹tyniê i w ci¹gu który mia³a o Nim. Wed³ug trradycji mia³a wchodzi³ w sk³ad oddzia³u aresztuj¹cego 
trzech dni j¹ odbuduje (Mt 26,60-61). na imiê Prokula (Mt 27,19).Jezusa, na dziedziñcu pa³acu arcykap³ana 
Grecy, przybywszy do Jerozolimy na „dobijaj¹cy” Piotra pytaniem: „Czy¿ nie 
Œwiêto chcieli spotkaæ siê Jezusem. Ks. Maciejciebie widzia³em razem z Nim w ogro-
W tym celu korzystaj¹ z poœrednictwa dzie?” (J 18,26).
aposto³a Filipa (J 12,20-21). S³u¿¹ca arcykap³ana, znajoma Piotra, 
Józef z Arymatei, cz³onek Sanhedrynu. 
Wed³ug £k nie zgadza siê z decyzj¹ 
Sanhedrynu skazuj¹c¹ Jezusa na œmieræ. 
Wed³ug Mt i J jest on „ukrytym” uczniem 
Jezusa. Po œmierci Jezusa prosi Pi³ata 
o wydanie Jego cia³a, zdejmuje je z krzy¿a 
i sk³ada w wykutym w sklae grobie blisko 
Golgoty. Przed wejœcie zatacza du¿y 
kamieñ. U prawos³awnych uwa¿any jest 
za œwiêtego. (Mt 27,57-60; Mk 15,43-46; 
J 19,38).

Malachos (Malchus), s³uga arcykap³ana, 
któremu Piotr podczas pojmania Jezusa 
obci¹³ ucho. Ucho to Jezus natychmiast  
uzdrowi³ (Mt 26,51; £k 24,50-51; J 18,10-11).

Leksykon osób „drugiego planu”
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W labiryncie historii

madzenia Zmartwychwstañców, o. Hie-
ronima Kajsiewicza (nie dlatego, ¿e jest 
wspó³za³o¿ycielem mojej wspólnoty 
zgadzam siê z nim w stu procentach 
w tym wzglêdzie). Niezorientowanych 
odsy³am do jednego z poprzednich 
numerów "Naszej Wspólnoty". Jednak 
wobec tego, co dzia³o siê podczas 

W styczniu (dok³adnie 22) obchodziliœmy pok oleñ Polaków ¿y j¹c ych pod powstania oraz po jego klêsce, trzeba 
sto piêædziesi¹t¹ rocznicê wybuchu zaborami. Jak pisze historyk, powstañ nie przyznaæ, ¿e jednak mia³o ono sens. 
Powstania Styczniowego. W jednym da siê wywo³aæ ot tak, na zawo³anie, kiedy Wybuch³o,  gdy wokó³ panowa³o 
z wczeœniejszych numerów "Naszej wokó³ panuje korzystna sytuacja powszechne przekonanie, ¿e Polacy ju¿ 
Wspólnoty" napisa³em ju¿ co nieco o tym miêdzynarodowa. Potrzeba do tego zawsze bêd¹ ¿yæ pod panowaniem 
wydarzeniu. Jednak powodów by do dojrza³oœci tych, którzy sami s¹ gotowi carów i kajzerow. Co wiêcej, takie 
niego wracaæ jest kilka. Jednym z nich jest podj¹æ walkê. Tak w³aœnie sta³o siê myœlenie nasili³o siê, kiedy powstanie 
pytanie, które rodzi siê czêsto w zwi¹zku z powstañcami styczniowymi. Dzia³ali upad³o. Szczytem upodlenia polskiego 
z rzeczywistoœci¹ polskich powstañ w skrajnie niekorzystnych warunkach: na spo³eczeñstwa podczas mrocznej nocy 
zazwyczaj przegranych, jednak nie tylko obszarze królestwa kongresowego zaborów by³a  wiernopoddañcza 
z powodów od nas niezale¿nych. Owo stacjonowa³o kilkaset tysiêcy wojsk deklaracja lojalnoœci mieszkañców 
pytanie zadali ju¿ wspó³czeœni sty- rosyjskich, w Europie panowa³ pokój, Warszawy, poparta dobrowoln¹ zbiórk¹ 
czniowych powstañców: biæ siê czy siê sami walcz¹cy tworzyli nieregularne ogromnej iloœci pieniêdzy na rzecz cara 
nie biæ? Naturalnie z militarnego punktu oddzia³y par tyzanckie, natomiast Miko³aja II, gdy ten raczy³ przybyæ do 
widzenia odpowiedŸ jest bardzo prosta: spo³eczne poparcie dla Powstania, stolicy Przywiœlañskiego Kraju. Naprawdê 
oczywiœcie nie. Jednak kiedy przejrzeæ szczególnie wœród ch³opów, by³o nik³e. zrobi³o mi siê wstyd, gdy przeczyta³em 
rzeczwistoœæ polityczn¹, nieco mniej Do tego doszed³ przykry epizod o tym w jednym z felietonów dr. £ojka. 
spo³eczn¹, jaka istnia³a w przededniu w postaci potêpienia duchownych Mo¿e wiêc dlatego po odzyskaniu przez 
najwiêkszych naszych zrywów niepod- wspieraj¹cych powstañców lub nawet Polskê niepodleg³oœci, ¿yj¹cy jeszcze 
leg³oœciowych (przypominam, ¿e chodzi d owo d z ¹ c yc h  o d d z i a ³ a m i  p ow - powstañcy styczniowi byli otaczani tak¹ 
o Powstania Koœciuszkowskie, Listo- stañczymi przez bardzo znanego czci¹ i szacunkiem. Jakby ktoœ chcia³ 
padowe, omawiane Styczniowe i War- wówczas kaznodziejê i genera³a Zgro- o czymœ wstydliwym zapomnieæ. 
szawskie) to trzeba przyznaæ, ¿e chodzi³o 
tu nie tylko o czysto wojskowe spojrzenie 
na Sprawê (pod tym pojêciem rozumiem 
kwestiê wolnoœci Polski). Trzeba by³o 
przyk³adu, pokazania woli walki narodu 
(ró¿nie rozumianego) o jego niepodleg³y 
byt. Ten "pokaz" by³ równie¿ konieczny 
dla uœwiadomienia tz w.  "opini i "  
europejskiej, ¿e w œrodku kontynentu 
¿yje naród, który ma prawo do w³asnego 
pañstwa. Wreszcie innym powodem, dla 
którego dochodzi³o do wybuchów 
powstañ by³, powtórzê za znakomitym 
dr. Jerzym £ojkiem, poziom spo³ecznego 
wrzenia, który musia³ znaleŸæ swoje 
ujœcie. Byæ mo¿e w tym ostanim 
stwierdzeniu warto szukaæ zrozumienia 
militarnych przegranych, które sta³y siê 
jednak natchnieniem dla kolejnych 

Dwie rocznice
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Podstaw¹ bytu narodu jest ziemia,

przemys³ i handel - kto ziemiê, przemys³ i handel

oddaje w obce rêce, sprzedaje swoj¹

narodowoœæ, zdradza swój naród

Weterani Powstania Styczniowego z prezydentem Moœcickim
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W labiryncie historii

Przegl¹damy dziœ kolejne karty naszego §6 I 1981 – Msza œw.: bp Józef Rozwa- Kaszuba CR.
„Biuletynu Duszpasterstwa dla Polaków dowski, £ódŸ §12 IV 1981: poœwiêcenie Centrum 
w Austrii”. Tym razem z tragicznego dla Duszapsterskiego „Emaus” przez Ojca §1 II 1981 – pierwszy koncert kolêdowy 
naszej Ojczyzny roku 1981. Obfitowa³ on Genera³a, odczyt ks. K. Wójtowicza chóru
jednak¿e na Rennwegu tak¿e i w wy- „Pytanie o Boga we wspó³czesnej §15 II 1981 – wieczór poezji Czes³awa 
darzenia radosne, jak choæby bal poezji polskiej”,  recytacje wierszy przez Mi³osza: referat ks. K. Wójtowicza 
w œwie¿o oddanym do u¿ytku domu m³odzie¿.i program s³owno – muzyczny – nad 
Emaus, promocjê pracy doktorskiej stron¹ muzyczn¹ czuwa Leszek Pietrzy- §10 V 1981 – wieczornica z okazji Dnia 
ks. Kazimierza Wójtowicza, wieczornice, kowski, organista. Matki – poezja i muzyka Fryderyka 
pielgrz ymki,  odpusty.  Rekolekcje Chopina§27 II 1981 – ks. W. Dymny CR odlatuje 
wielkopostne, g³oszone wówczas przez na rekolekcje do Kanady §14. 15. i 16 V – modlitwa w intencji 
trzy niedziele z rzêdu, wyg³osi³ ksi¹dz ciê¿ko rannego Papie¿a§28 II 1981 – pierwszy otwarty bal 
Pallotyn. Przyje¿d¿ali te¿ do nas chêtnie karnawa³owy w Centrum §18 V 1981 – pocz¹tek pielgrzymki do 
ró¿ni polscy biskupi. Od razu zareago- Rzymu Polonii z Linzu z ks. T. Kon-§4 III 1981 – Œroda Popielcowa – oficjalne 
waliœmy na zamach na Jana Paw³a II i na drowskimotwarcie biblioteki w Centrum
og³oszenie stanu wojenngo, doœwiad- §31 V 1981 – uroczystoœæ Pierwszej §22, 29 III i 5 IV 1981 – rekolekcje 
czaj¹c wielkiej pomocy ze strony Komunii Œwiêtejwielkopostne ks. Jana Kupki SAC
Austriaków. Na dodatek – wprowadzono §21 VI 1981 – prelekcja Czes³awa Ryszki §8 IV 1981 – promocja doktorska 
czwart¹ Mszê œw. w jêzyku polskim. z „Goœcia Niedzielnego” o sytuacji prasy ks. Kazimierza Wójtowicza CR „Die 
Prz ypomnijmy sobie wiêc tamte katolickiej w PolsceFrage nach Gott in der moderner 
wydarzenia, podane tutaj chrono- polnischen Dichtung. Ein Beitrag zur §28 VI 1981 – ks. K . Wójtowicz 
logicznie i niezwykle skrótowo. theologischen Analyse der Gegenwart- przeprowadza ankietê na wszystkich 

situation“, promotor: Josef Mueller. Po Mszach œw. „Papie¿ i ja”, której wyniki 
§1 I 1981 – spotkanie bp. Mizio³ka po³udniu spotkanie polskich ksiê¿y, na wykorzysta w referacie na KUL

z Poloni¹ w Emaus które przybywa Ojciec Genera³ Tadeusz §4 VII 1981 – bp Mi³os³aw Ko³odziejczyk, 

Biuletyn – œwiadek roku 1981

Tu w³aœciwie powinienem zakoñczyæ, ale który do dziœ jest swoistym patronem 
pisz¹c powy¿sze s³owa przypomnia³em polskiego przemys³u: Hipolita Cegiel-
sobie, ¿e przecie¿ 6 stycznia minê³o skiego. Na koniec przytoczê tylko s³owa 
dwieœcie lat od narodzin pewnego arcybiskupa poznañskiego Stanis³awa 
nauczyciela, który nie do koñca z w³asnej G¹deckiego, który powiedzia³:
woli zosta³ przemys³owcem. Podobnie "Cegielski to najwybitniejsza postaæ 
jak powstañcy styczniowi troszczy³ siê w dziejach Wielkopolski i Polski, jego 
o byt narodowy, ale bez broni w rêku, ¿ycie mo¿na streœciæ w dwóch s³owach - 
tylko z kapita³em w kieszeni. Polskim myœl i praca. Myœl - to okres jego edukacji 
kapita³em. To w³aœnie uwa¿a³ za pod- i pracy spo³ecznikowskiej, a praca to jego 
stawê przetrwania narodu bez pañstwa - dzia³alnoœæ na niwie gospodarczej (...). 
w³asnoœæ. Co ciekawe jego firma sta³a siê Wiedzia³, od czego zale¿y byt narodu 
w XIX stuleciu konkurencj¹ na rynkach i dlatego powtarza³, dziœ te s³owa s¹ 
europejskich. Ówczesne w³adze pruskie jeszcze bardziej znamienne, ¿e podstaw¹ 
zabroni³y owemu cz³owiekowi uczyæ bytu narodu jest ziemia, przemys³ i han-
w szkole, poniewa¿ za bardzo podkreœla³ del - kto ziemiê, przemys³ i handel oddaje 
polskoœæ ziem, o których uczy³. Nie móg³ Ciekawe. Dziœ wydaje siê, ¿e niektórzy te¿ w obce rêce, sprzedaje swoj¹ narodo-
tak, wiêc zacz¹³ prowadziæ sklep chcieliby o tym dramatycznym, pe³nym woœæ, zdradza swój naród".
z artyku³ami ¿elaznymi (asortyment by³ heroizmu wyczynie zapomnieæ, tylko ¿e 
szeroki: od gwoŸdzi po czêœci do nie ze wstydu, ale ze strachu. Jednak to ks. Jan Kaczmarek CR 
maszyn). Tak zaczê³a siê kariera cz³owieka, ju¿ temat na zupe³nie inny artyku³. 

Pomnik Hipolita Cegielskiego
w Poznaniu
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Czêstochowa – spotkanie w Emaus §29 XI 1981 – spotkanie z Bogumi³em §24 XII 1981 – austriacka s³u¿ba zdrowia 
z nim oraz z red. Markiem Skwarnickim K³odkowskim (Edek z „W Jezioranach”) otwiera bezp³atne leczenie i porady 
§15 VII 1981 – wystêp chóru Con Amore §13 XII 1981 – kiermasz ksi¹¿ki polskiej lekarskie dla Polaków w wytypo-

z Krakowa i religijnej – p³acz w koœciele z powodu wanych szpitalach Wiednia
§13 IX 1981 – odpust na Kahlenbergu: stanu wojennego w Polsce §25 XII 1981 – w obozie Goetzendorf, 

nowy Ojciec Genera³ Robert Kurtz CR §16 XII 1981 – t³umy na Mszy œw. z racji wielkiej iloœci Rodaków, Pasterkê 
§27 IX 1981 – czterdziesta rocznica w intencji Ojczyzny; w Emaus ropo- odprawiono pod go³ym niebem – na 

œwiêceñ kap³añskich ks. Piotra Kaglika, czyna sw¹ dwumiesiêczna dzia³alnoœæ Rennwegu koœció³ w czasie Pasterki 
rektora koœcio³a na Kahlenbergu austriacki „Caritas” – ludzie znosz¹ (odprawianej przez ks. T. Kaszubê CR) 

przypomina³ „gwarny ul”, gdy¿ szeœæ §4 X 1981 – wprowadzenie czwartej odzie¿, ¿ywnoœæ, zapraszaj¹ na œwiêta, 
stacji telewizyjnych krêci³o w tym Mszy niedzielnej po polsku o godz. 8 oferuj¹ mieszkanie i doraŸn¹ pomoc – 

spontaniczna modlitwa w Katedrze czasie program o Polakach – piekarze §1 XI 1981 – pracê w Duszpasterstwie 
m³odzie¿y austriackiej wiedeñscy zafundowali Polakom ca³y Polskim rozpoczyna ks. Edward Lipiec 

samochód chleba.CR §23 XII 1981 – podwieczorek kard. Franza 
Koeniga z ks. J. Walkuszem i grupk¹ §15 XI 1981 – odczyt ks. Bonifacego 

Zebra³: xmgPolakówMi¹zka o Janie Kochanowskim

Miêdzy Postem a Wielkanoc¹

radoœci musimy przejœæ przez g³êboki 
smutek. Trzeba wiele razy upaœæ, aby móc 
zaprzeæ siê samego siebie i wreszcie 
przyznaæ z pokor¹, ¿e bez pomocy Boga 
niewiele mo¿emy zdzia³aæ. On w³aœnie 
tego od nas oczekuje, bo tylko wtedy 
bêdziemy mogli podnieœæ siê ze 
zdwojon¹ si³¹. To jedyna droga do 
szczêœcia, bo sk³ania do kontemplacji, do 
szukania i odnalezienia czegoœ wa¿-
niejszego ni¿ przyziemne sprawy, do Nieraz zastanawiamy siê nad sensem zatrzymaæ, zajrzeæ w g³¹b swojej duszy.
prawdziwej g³êbii ¿ycia.ziemskiego ¿ycia. Stawiamy sobie wiele Jedynie ufne serce, wolne od ludzkich 
W ten sposób mo¿emy w³aœnie zro-celów, niejednokrotnie mamy nie- przywi¹zañ jest gotowe nape³niæ siê 
zumieæ poœwiêcenie Jezusa który osi¹galne marzenia. D¹¿ymy do tego, aby obecnoœci¹ Boga. Przez tak¹ ³¹cznoœæ 
œwiadomie skaza³ siebie na najwiêksze cieszyæ siê za wszelk¹ cenê ka¿dym z Nim odkryjemy najwiêkszy skarb, który 
cierpienie. Jak wielka musia³a byæ jego momentem, wykorzystywaæ ka¿dy zapewni nam wszystko, nasze niebo na 
mi³oœæ, skoro odda³ za nas swoje ¿ycie, dzieñ. Nie ma w tym nic z³ego, jednak gdy ziemi. On zatrzoszczy siê o nas, da nam to 
znosz¹c upokorzenia i nieopisane mêki. nadchodzi trudniejsza chwila, mamy czego potrzebujemy. A mo¿e nawet 
Dlatego tak naprawdê celem naszego wra¿enie, ¿e œwiat wali nam siê na g³owê. sprawi, ¿e uœwiadomimy sobie, i¿ 
¿ycia powinno byæ naœladowanie Jezusa. Gdy nastaje czas cierpienia nie potrafimy potrzebujemy jedynie Jego. 
Nie powinniœmy wiêc uciekaæ od siê z nim pogodziæ, stawiæ mu czo³a. Cierpienie to najlepsza lekcja pokory. 
wewnêtrznego bólu, ale zag³êbiaæ siê Udajemy wtedy, ¿e wszystko jest Zamiast z³oœciæ siê na Boga, ¿e dopuszcza 
w nim, próbowaæ go zrozumieæ, uznaæ w porz¹dku, próbujemy siê oszukiwaæ, ¿e do takich wydarzeñ w naszym ¿yciu, 
jako nieod³¹czn¹ czêœæ naszego ¿ycia. On sami sobie z nim poradzimy albo powinniœmy zastanowiæ siê, co chce nam 
mówi, ¿e jeœli chcemy iœæ jego œladami, próbujemy o nim zapomnieæ, rzucaj¹c przez nie przekazaæ. To okazja, ¿eby 
musimy tak jak On wzi¹æ krzy¿ na swoje siê w wir pracy, pasji lub innych rozrywek. zbli¿yæ siê do Niego, spróbowaæ spojrzeæ 
barki.Tymczasem nie nale¿y uciekaæ od takich na ból jak na ³askê lub szansê na coœ 

doœwiadczeñ. Jest to krzy¿ naszego ¿ycia, wyj¹tkowego. Bóg ukazuje nam w ten 
£ucjaktóry powinniœmy wzi¹œæ na swoje barki i sposób, ¿e mo¿na prze¿yæ ¿ycie pe³niej 

próbowaæ go nieœæ. To czas ¿eby siê i lepiej. ¯eby jednak dojœæ do wielkiej 

W drodze do szczêœcia

Cierpienie to najlepsza lekcja pokory.

Zamiast z³oœciæ siê na Boga, ¿e dopuszcza

do takich wydarzeñ w naszym ¿yciu,

powinniœmy zastanowiæ siê,

co chce nam przez nie przekazaæ



Nasze wspólnoty

spotkasz ludzi zmêczonych po pracy, 
szkole, emerytów, ludzi w sile wieku, 
pracuj¹cych na chleb na obcej ziemi, 
studentów i tych zakorzenionych ju¿ 
w wiedeñskiej rzeczywistosci, a nawet 
rodowitego Austriaka! Z pewnoœci¹ 
poznasz ludzi ró¿nych zdañ i pogl¹dów. 
Wszystkich zbiera chêæ œpiewania dla 
Boga, który da³ nam talenty i zdolnoœci, 
w naszym przypadku s³uch i g³os. Mo¿e "Krzy¿e w ¿yciu pe³ni¹ podobn¹ rolê jak dostrzec wielogodzinn¹ pracê, ale 
i w tobie drzemie taki dar? PrzyjdŸ krzy¿yki w muzyce: podwy¿szaj¹", i radoœæ, jak¹ czerpiemy z muzyki 
i przekonaj siê sam, czy z Ciebie sopran powiedzia³ swego czasu Ludwig van klasycznej. Spotykamy siê w ka¿dy 
lub alt, tenor czy bas! Nasz dyrygent Beethoven. Muzyka w naszym koœciele w t o re k  i  c z w a r t e k  ( o c z y w i œ c i e  
Micha³ Kucharko nakieruje i podpowie, ju¿ od dawna ma swoje wyj¹tkowe z wyj¹tkiem ferii i wakacji) i to w³aœnie ten 
doradzi i pos³u¿y obiektywn¹ krytyk¹. miejsce. Obok kilku zespo³ów muzy- czas w trakcie wystêpów jest (mam 
Micha³ to muzyk z wyboru i serca, to on cznych, grupa niekonwencjonalnie nadziejê) s³yszalny "go³ym uchem". Na 
podpowie Ci, gdzie znajdziesz miejsce ubranych ludzi regularnie pojawia siê na tych w³aœnie próbach uczymy siê 
w chóralnej palecie g³osów. uroczystoœciach i w œwiêta, udziela rozpoznawaæ krzy¿yki, bemole, kody 
Historia œpiewu w PMK jest d³uga, ale i ty koncertów. Mê¿czyŸni w czarnych i metrum. Nale¿y w tym miejscu 
mo¿esz mieæ w niej swój konkretny frakach, kobiety w strojach galowych, zaznaczyæ, ¿e wiêkszoœæ z nas nie ma 
udzia³. Owszem, próby czasem s¹ a ka¿dy w swych d³oniach trzyma czarn¹ wykszta³cenia muzycznego, wszystkich 
mêcz¹ce i pewnie ka¿dy z nas ma jeszcze teczkê. £atwo siê domyœleæ, ¿e mowa natomiast ³¹czy zami³owanie do œpiewu. 
wiele braków, tych muzycznych i tych o naszym chórze “Gaudete”. Œmia³o powiedzieæ mo¿na, ¿e tworzymy 
ludzkich. Bierzemy jednak nasze krzy¿yki Przez 31 lata istnienia chór nagra³ dwie wspólnotê, która nie tylko spotyka siê 
i idziemy dalej ku temu, co piêkne. p³yty, które przyjête zosta³y z uznaniem w koœciele na Mszy œw., ale co jakiœ czas 
Zgodnie z tym, co zauwa¿y³ Beethoven. i gratulacjami. Czêsto bierze udzia³ zasiada te¿ przy wspólnym stole, rozpala 
Odkryj i Ty w sobie talent, który sam Bóg w festiwalach i organizuje koncerty ognisko... Wszystko po to, by nie 
Ci powierzy³! Niech wybrzmi w adur, mol wszelkiej maœci. Nie chodzi o to, by zapomnieæ, ¿e wspólnota buduje.
i cis!chwaliæ chór, w którym œpiewam od Uwierz - krzy¿ niesiony we wspólnocie 

Magdalena Pijanowskaponad szeœciu lat. Rzecz w tym, by jakoœ zawsze wydaje siê l¿ejszy. Na próbie 

Wst¹p, zaœpiewaj i zostañ!

Œmia³o powiedzieæ mo¿na, ¿e tworzymy wspólnotê,

która nie tylko spotyka siê w koœciele na Mszy œw.,

ale co jakiœ czas zasiada te¿ przy wspólnym stole,

rozpala ognisko... Wszystko po to, by nie zapomnieæ,

¿e wspólnota buduje
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Miêdzy Postem a Wielkanoc¹

samo ¿ycie. Gdy jest siê m³odym, 
dorastaj¹cym cz³owiekiem, jak ja, nie 
trzeba wiedzieæ wszystkiego od razu.  
Niekiedy tak jest lepiej. Nie trzeba ju¿ od 
razu dowiadywaæ siê jaki „œwiat” jest 
okrutny i niesprawiedliwy.. i ludzie, którzy 
na nim ¿yj¹. Jeszcze nieraz poczujê t¹ 
nieprawoœæ na w³asnej skórze. Jeszcze 
nieraz bêdê cierpia³a, bo cierpienie jest 
nieuniknione. Ale wtedy nie powinno siê Cierpienie zaczê³o siê ju¿ dawno. Ju¿ z cierpieniem radziæ? Ofiarujmy nasze 
rozpaczaæ! Trzeba powstaæ, jak Jezus!! Adam i Ewa musieli odczuwaæ, obok codzienne cierpienia Jezusowi. To on jest 
Powiedzieæ do siebie: „Bêdzie dobrze!”, smutku, ¿alu i wstydu, tak¿e cierpienie, naszym Lekarzem. To on rozumie nas 
chocia¿ boli. Jezus da³ nam siebie jako gdy zostali wygnani z rajskiego ogrodu lepiej ni¿ ktokolwiek inny! Sam odda³ swe 
wzór do naœladowania.Eden. Ka¿dy odczuwa cierpienie. To cierpienie za nas ludzi, byœmy kiedyœ 
Cierpienie nie jest tylko ludzkie. Jezus te¿ ludzkie odczucie zosta³o nam prze- mogli od tego cierpienia byæ wolni! On 
je poczu³. kazane wraz z grzechem pierworodnym.  sam cierpia³, choæ przecie¿ by³ Bogiem, 
Cierpienie jest drog¹. Drog¹ do naœla-Ka¿dy kiedyœ cierpia³; dzieci, doroœli, a i tak odczuwa³ boleœci, nie tylko te 
dowania. A najwa¿niejsze; drog¹, któr¹ ksiê¿a, kobiety i mê¿czyŸni, starsi i m³odsi, cielesne, gdy kona³ na krzy¿u. Na pewno 
szed³ Jezus. nawet Jezus podda³ siê cierpieniom. bardziej bola³ Go fakt, ¿e ludzie potrafi¹ 

Dlaczego? By móg³ nas kiedyœ od tego byæ tak okrutni i samolubni. ¯e nie maj¹ 
Melaniew³aœnie cierpienia zbawiæ. By nas od pohamowania. Nawet gdy cierpia³ przez 

niego uwolniæ. Niebo to miejsce wolne nas, to nie móg³ o nas zapomnieæ. 
od bólu, smutku, wstydu. To miejsce „Wybacz im Ojcze, bo nie wiedz¹, co 
wolne od cierpienia. Czekam na to czyni¹” - tymi s³owami troszczy³ siê o nas, 
miejsce. choæ zadaliœmy mu tak wiele ran. Nadal je 
Mimo mojego m³odego wieku, ile by³o zadajemy, ka¿dym grzechem i niepra-
takich momentów, gdy krzycza³am woœci¹. Swoim cierpieniem odkupi³ nas 
z bezsilnoœci? Bo coœ by³o w moich samych, tych którzy byli jego katami. 
oczach niesprawiedliwe. Bo coœ zosta³o Tych, którzy krzyczeli „Na krzy¿ z Nim!”. 
mi si³¹ zabrane, bo ktoœ, kogo kocha³am Ile razy ogarnia nas bezsilnoœæ? Uczucie, 
odszed³. Niekiedy p³aka³am godzinami, ¿e ju¿ d³u¿ej nie mo¿emy tego ci¹gn¹æ? 
k³ad³am siê z p³aczem spaæ i z p³aczem siê ¯e boli nas ¿ycie?  Wiele razy zadawa³am 
budzi³am. sobie pytanie: „Czy kiedyœ bêdê mog³a 
Takie cierpienie ró¿ni siê od tego znów stan¹æ na nogach? Czy bêdê 
cierpienia fizycznego. Cierpienie fi- potrafi³a znowu chodziæ, nie kulej¹c?” 
zyczne, jak z³amana rêka, st³uczony nos, Trzeba chcieæ powstaæ! Jezus sam upad³ 
mija. Lekarz przepisuje antybiotyk, trzy razy i za ka¿dym razem powstawa³, 
tabletki, syropy. Ból i cierpienie kiedyœ z trudem, ale jednak za ka¿dym razem siê 
ustaj¹, niekiedy nawet nie pozostawiaj¹ podniós³ i szed³ dalej. Ba³ siê, na pewno 
œladów. Za to cierpienie psychiczne, takie siê ba³. Ale wiedzia³, ¿e jego cierpienie jest 
w g³ebi serca, niekiedy utrzymuje siê na drog¹ i celem. Drog¹ do celu. Jednako¿ 
zawsze.  Czêsto wydaje siê, ¿e nie ma na znajduj¹c siê na tej drodze ju¿ do niego 
nie lekarstwa. „Czas leczy rany...” Nie dotar³.
koniecznie. Takie g³êbokie i trudne do Cierpieniem niechêtnie siê dzielimy. Jest 
„przetrawienia” cierpienie siedzi w nas ono jak niekorzystna pozycja w szachach. 
ci¹gle. Nie da siê go wymazaæ. Oj, gdyby Pozycja niechciana, a jednak nikt nie wie, 
siê tak da³o, to ¿ycie by³oby cudowne! gdzie ta pozycja tak dok³adnie jest, kiedy 
Wolne od mêki, bólu i cierpienia. siê nadarzy.  Czujemy siê ogrywani, 
N iemo¿l iwe.  N iestety.  Jak sobie zagubieni. Wydaje siê, ¿e ogrywa nas 

Cierpienie – trudna droga do zbawienia 

Mimo mojego m³odego wieku, ile by³o takich

momentów, gdy krzycza³am z bezsilnoœci?

Bo coœ by³o w moich oczach niesprawiedliwe.

Bo coœ zosta³o mi si³¹ zabrane, bo ktoœ,

kogo kocha³am odszed³
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Kobieta z Wysokiego Zamku

sobie, jak Jezus przymyka³ oczy na 
nasze wady.
§Post od zniechêcenia. Uchwyæ siê 

obietnicy Jezusa, ¿e ma dla ciebie 
wspania³y plan.
§Post od narzekania. Kiedy zaczniesz 

narzekaæ zamknij oczy, i przypomnij 
Wydaje mi siê, ¿e dopiero niedawno Kole¿anka na pocz¹tku postu przys³a³a sobie te wszystkie radosne chwile, 
zastanawia³am siê o po¿ytku z postu, a tu mi ma³¹ prezentacjê o tym, jak w inny którymi Jezus obdarzy³ ciê.
nagle okaza³o siê, ¿e by³o to ju¿ rok temu. sposób mo¿emy potraktowaæ post. Dla §Post od urazy i goryczy. Pracuj nad 
Ten czas tak szybko biegnie, tak ciê¿ko wiêkszoœci z nas oznacza on rezygnacjê wybaczeniem tym, którzy w jakikol-
zatrzymaæ siê i poœwiêciæ chwilê na z jedzenia albo ogl¹dania telewizji (dla wiek sposób ciê zranili. 
refleksjê. I znowu myœlê, ¿e za ma³o czasu mnie rezygnacjê ze s³odyczy, choæ w tym §Post od przesadnego wydawania 
poœwiêci³am dla Pana, ¿e niedostatecznie roku zupe³nie mi siê to nie uda³o). Istnieje pieniêdzy. Postaraj siê zmniejszyæ 
go kocham, ¿e nie jestem godna jego jednak wiele innych sposobów, poprzez swoje wydatki o 10 procent, a pie-
mi³oœci. Choæ wiem, ¿e on mnie kocha które Jezus mo¿e nas uzdrowiæ w okresie n i ¹ d z e ,  k t ó r e  w  t e n  s p o s ó b  
bez warunkowo, bez wzglêdu na wielkiego postu. zaoszczêdzisz, podaruj najbiedniej-
wszystko. Ale jedno to wiedzieæ coœ, a co Jestem dzieckiem ery popkulturowej szym.
innego zaakceptowaæ to i przyj¹æ to. Nad i czerpiê m¹droœæ sk¹d siê da. Czêsto Bardzo mi siê te propozycje podobaj¹ 
tym trzeba pracowaæ. z maili, które przysy³aj¹ znajomi. A mo¿na i bêdê siê stara³a je wprowadziæ w ¿ycie, 
Tak sobie troszkê myœlê, ¿e zmarnowa³am tam znaleŸæ myœli g³êbokie i warte nawet i po poœcie. Bo opowiadaj¹c siê za 
ten post, nie wykorzysta³am tego czasu, rozwa¿enia. Takie jak owe propozycje na Chrystusem, chcemy iœæ za nim i naœla-
danego mi na przygotowanie siê na post, przys³ane przez kole¿ankê z Przy- dowaæ go. A ja w³aœnie znalaz³am jeszcze 
przyjœcie naszego zmartwychwsta³ego stani. Szczerze mówi¹c, nie s¹dzi³am, ¿e jeden sposób na prze¿ycie postu. 
Zbawiciela. Ale mo¿e jeszcze jest czas, mo¿na w ten sposób podejœæ do postu, Przypomnia³a mi siê ksi¹¿ka, któr¹ dawno 
mo¿e jeszcze mi siê uda odkryæ sens ale bardzo mi siê te propozycje podobaj¹. temu kupi³am i która stoi u mnie w domu 
wielkiego postu, mo¿e prze¿yjê jeszcze Bo ka¿¹ nam siê zastanowiæ i pracowaæ na pó³ce, ale jakoœ nigdy do niej nie 
taki wielki post „last minute”. Chodzi za nad sob¹. A wed³ug mnie istot¹ siêgnê³am. Jest to „O naœladowaniu 
mn¹ ca³y czas oazowa piosenka „Tylko tak wielkiego postu jest w³aœnie praca nad Chrystusa” Tomasza a Kempis. Nadal aktu-
ma³o ¿¹da Pan”. I zaiste ¿¹da on tylko sob¹, by staæ siê godnymi mi³oœci Boga. alna, choæ napisana prawdopodobnie 
byœmy dzia³ali w prawdzie, chcieli czule A oto propozycje, które mo¿emy przed rokiem 1427, bodaj najpopu-
kochaæ i dali Bogu miejsce w naszym rozwa¿yæ, jeszcze jest czas: larniejsza poza Bibli¹ ksiêga chrzeœ-
¿yciu. A w zamian zostawi nam „pokój, §Post od gniewu i nienawiœci. Ka¿dego cijañska. I przez resztê postu zamierzam 
którego œwiat nie mo¿e znaæ. Gdy dnia obdarz swoich najbli¿szych siê w niej zag³êbiæ i zastosowaæ jej rady 
przyjmiecie S³owo, Ojciec ukocha was darmow¹ dawk¹ mi³oœci. w praktyce.
i w sercach waszych zamieszka sam”. §Post od os¹dzania innych. Zanim 
Post jest w³aœnie œwietn¹ okazj¹, ¿e os¹dzisz kogokolwiek, przypomnij Ma³gorzata
wcieliæ w ¿ycie te ¿¹dania Pana, by 
odmieniæ nasze ¿ycie, a w zamian przyj¹æ 
jego dary. Post jest szans¹ dan¹ nam od 
Boga, byœmy raz jeszcze opowiedzieli siê 
przy nim, byœmy zrozumieli, czym jest dla 
nas wiara. Wszystko ma swój czas w ¿yciu 
i Pan oferuje nam ci¹gle od nowa 
mo¿liwoœæ odnalezienia pokoju w ¿yciu. 
Bo tylko w Panu mo¿emy odnaleŸæ 
prawdziwy pokój i radoœæ i szczêœcie. 
Tylko on mo¿e nape³niæ nasze ¿ycie 
g³êbszym sensem, którego poszukujemy.

Wielki Post Last Minute

Post jest szans¹ dan¹ nam od Boga,

byœmy raz jeszcze opowiedzieli siê przy nim,

byœmy zrozumieli, czym jest dla nas wiara



Ksi¹dz na op³otkach

pamiêtaæ, ¿e „zaciekle przeœladowa³em 
Koœció³ Bo¿y i usi³owa³em go zniszczyæ” 
(Ga 1, 13 b). G³owa Aposto³a mog³a 
pamiêtaæ, i¿ „jestem najmniej wa¿nym 
z aposto³ów i nawet nie zas³ugujê na to 
miano, poniewa¿ przeœladowa³em 
Koœció³ Bo¿y”  (1Kor 15,9). G³owa Szaw³a 

Z³y jestem na moj¹ pamiêæ, bo nie mogê w czymœ przypominaj¹cym zdziwienie mog³a pamiêtaæ, ¿e „Szawe³ zgadza³ siê 
przypomnieæ sobie w jakim koœciele czy zachwyt. Aczkolwiek zarazem na œmieræ Szczepana” (Dz 8,1).
widzia³em obraz, który zrobi³ na mnie wiadomo, ¿e jeszcze przed u³amkiem W³aœnie œciêta g³owa Paw³a mog³a to 
silne wra¿enie. Nie wiem gdzie, wiêc sekundy byli nienawistni, czekaj¹cy kaŸni. wszystko doskonale jeszcze, ostatni raz 
dojœæ nie sposób, kto i kiedy go Cen trum obrazu przedstawia ten pamiêtaæ. Bo pamiêæ to skaza grzechu 
namalowa³.  Obraz wielk i ,  raczej  niewyra¿alnie krótki moment, kiedy pierworodnego na sumieniu. To niena-
wspó³czesny. Przedstawia œciêcie g³owa Aposto³a ju¿ zosta³a odciêta od prawialna wada, któr¹ – jak nieuleczaln¹ 
œwiêtego Paw³a z Tarsu. Od niego bije cia³a, ale jeszcze nie spad³a na ziemiê, chorobê – leczy jedynie ( jak ktoœ 
dziwne œwiat³o, ukazuj¹c wielu œwiadków jeszcze ¿y³a, myœla³a, jeszcze pamiêta³a. dowcipnie powiedzia³) piasek. Cmen-
mêczeñstwa. Ich twarze s¹ zastyg³e Co pamiêta³a? G³owa Paw³a mog³a tarny piasek.

Jakob Aschkenasy chorowa³ ju¿ od kilku dot¹d po brzegi, dotkn¹³ ramienia z opóŸnieniem, ¿e matka ju¿ kolejny raz 
lat. Co pewien czas gromadzi³a siê mu pacjenta i poinformowa³ go, ¿e wody stawia³a ojcu jakieœ pytanie. Nie zro-
woda w brzuchu. Wówczas ¿ona posy³a³a wysz³o z brzucha tego dnia nawet mniej zumia³, czego dotyczy³o. PóŸniej, jeszcze 
któreœ z czwórki doros³ych dzieci po ni¿ zwykle. Pani Aschkenasy popatrzy³a d³ugie miesi¹ce po œmierci ojca, stara³ siê 
doktora. Mieszka³ dwie kamienice obok. zdziwiona na doktora. Mo¿liwe, ¿e jej m¹¿ odtworzyæ ka¿d¹ pos³yszan¹ sylabê. Nic 
Stary, doœwiadczony, dobry lekarz. Znany dostrzeg³ to mimo pó³mroku i wyczer- to jednak nie da³o. Tylko domyœla³ siê, ¿e 
by³ ze swego poœwiêcenia. Nic wiêc pania zabiegiem. Doktor ¿egnaj¹c siê chodzi³o o coœ w rodzaju: by³eœ mi wierny 
dziwnego, ¿e przybiega³ natychmiast, przy wyjœciu, spokojnie aczkolwiek – albo – by³am Twoj¹ jedyn¹ kobiet¹? 
nawet w œrodku nocy. D³ug¹ ig³¹ szybko, by nie wzbudziæ podejrzeñ Równie dobrze mog³o to byæ  ca³kiem 
upuszcza³ z bladego jak kreda pacjenta chorego, oznajmi³ jego ¿onie, ¿e odmienne pytanie. ¯adnej w¹tpliwoœci 
nadmiar p³ynu. Chory potem zwykle najgorsze mo¿e wydarzyæ siê w ka¿dej nie podlega³a tylko odpowiedŸ umiera-
zasypia³; na drugi dzieñ wraca³ mu apetyt chwili. Jednak¿e Aschkenasy i tym razem j¹cego. Skanduj¹c ze wzglêdu na 
a po trzech dobach wydawa³ siê zdrowy. odzyska³ najpierw ochotê na jedzenie, koniecznoœæ gwa³townych wdechów, 
Ale tak nie by³o. Przestrzega³ coraz a wkrótce potem i si³y. powtórzy³ kilkukrotnie: Tak, oczywiœcie; 
surowszej diety, pi³ jeszcze wiêcej zió³ Nastêpnym razem zas³ab³ nie tak, jak tak, oczywiœcie. Po czym zastyg³ z otwar-
i ³yka³ bez przerwy jakieœ proszki dot¹d wieczorem lub w nocy, lecz ko³o tymi ustami.
zamkniête w kapsu³kach z op³atka, lecz po³udnia. Najm³odszy syn pobieg³ Pani Aschkenasy nie wydawa³a siê byæ 
nawroty choroby stawa³y siê i tak coraz natychmiast po doktora. Nie by³o go zadowolona z tej wypowiedzi. Najwy-
czêstsze. w domu; nikt nie wiedzia³ ani dok¹d raŸniej nadal ¿ywi³a pewn¹ w¹tpliwoœæ. 
Kiedy jego cia³o nabrzmiewa³o wod¹, poszed³, ani kiedy wróci. Córka pañstwa S³usznie. Bo umieraj¹cych nie powinno 
dusi³ siê. To by³ przykry widok: p³ytkimi, Aschkenasy pojecha³a tego dnia do swej siê o nic pytaæ. Nie dlatego, ¿e by³ na to 
gwa³townymi oddechami ³apa³ powie- przyjació³ki, a pozostali dwaj synowie czas przedtem i ca³ym swym ¿yciem 
trze, szeroko otwieraj¹c usta, jakby chcia³ pracowali. Gdy najm³odszy zdyszany mówili; jeœli niejednoznacznie, to i ich 
nimi z³apaæ coœ niewidzialnego; oczy wpad³ do sypialni rodziców, zobaczy³ ostatnie s³owa bêd¹ takie. Z innego 
powiêksza³y siê i robi³y wra¿enie wysa- najpierw matkê, która siedzia³a na brzegu powodu nie wolno stawiaæ im ¿adnych 
dzonych z twarzy. I jeœli przy tym coœ ³ó¿ka. Spoza jej pleców dostrzeg³ twarz pytañ. S¹ ca³kowicie zajêci umieraniem.
wyra¿a³y, to by³ to lêk, ogromny lêk. ojca. W³aœciwie tylko jego rozmyte, Jakob Aschkenasy urodzi³ siê 15 czerwca 
Któregoœ razu lekarz spojrzawszy na wystraszone, wielkie oczy. Zaraz wiedzia³, 1859, zmar³ 21 stycznia 1914.
wielkie naczynie wype³nione jak nigdy ¿e ojciec umiera. Wtedy dotar³o do niego Ks. Andrzej Skrzypczak CR

Pamiêæ

Pytanie

G³owa Aposto³a ju¿ zosta³a odciêta od cia³a,

ale jeszcze nie spad³a na ziemiê, jeszcze ¿y³a,

myœla³a, jeszcze pamiêta³a. Co pamiêta³a?
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Œwiêtych obcowanie

Panna z Dzieci¹tkiem, oznajmiaj¹c, ¿e po 
wyzdrowieniu powinien wst¹piæ do 
Towarzystwa Jezusowego. 
Dla przypomnienia dalszej historii 
przysz³ego œwiêtego powiem tylko, ¿e 
wiedeñscy jezuici odmówili przyjêcia ze 
wzglêdu na brak zgody rodziców 
i siedemnastoletni m³odzieniec opuœci³ 
potajemnie Wiedeñ, udaj¹c siê na 
piechotê do Rzymu. W Wiecznym 
Mieœcie, mimo braku zgody rodziców, Krótkie ¿ycie œwiêtego Stanis³awa Kostki cesarza Maksymiliana II, przybysze 
zosta³ przyjêty do nowicjatu. W rok silnie zwi¹zane jest z Wiedniem. z Polski wynajêli stancjê na ty³ach 
póŸniej zmar³ na malariê.Urodzony w 1550 roku w Rostkowie na pojezuickiego koœcio³a, w zachowanej do 
Wróæmy jednak do Wiednia. W roku 1583, Mazowszu, jako m³odszy syn kasztelana dziœ kamieniczce na rogu ulic Kur-
czyli w piêtnaœcie lat po œmierci zakroczymskiego, w wieku czternastu lat rentgasse i Steindlgasse. W³aœcicielem 
m³odzianka, w miejscu jego dawnego wraz ze starszym bratem Paw³em nowej stancji by³ Kimberker, zaciek³y 
mieszkania przy Kurrentgasse 2 zosta³a i nauczycielem Janem Biliñskim wys³any luteranin. W tym w³aœnie domu dozna³ 
urz¹dzona skromna kaplica œwiêtego zosta³ na dalsz¹ edukacjê do cesarskiej ch³opiec prze¿yæ mistycznych, które 
Stanis³awa. Tam, gdzie sta³o ³ó¿ko i gdzie stolicy. Tutaj uczêszcza³ Stanis³aw do mia³y istotny wp³yw na jego dalsze ¿ycie. 
Stanis³aw mia³ objawienia umieszczono prowadzonego przez jezuitów cesar- By³o to w grudniu 1565 roku, gdy zapad³ 
o³tarz. Dopiero w po³owie XVIII wieku skiego gimnazjum, mieszkaj¹c pocz¹tko- na chorobê. Zgodnie z relacj¹ samego 
z inicjatywy fundatorki - Marii Barbary wo w konwikcie zakonu. Po zamkniêciu póŸniejszego œwiêtego mia³ widzenie, 
Koller von Mohrenfels ozdobiono kaplicê internatu przez niechêtnego jezuitom w którym zjawi³a mu siê Najœwiêtsza 

Œladami œwiêtego Stanis³awa Kostki po Wiedniu

Wiernoœæ obranej przez siebie drogi, tak trudnej

szczególnie w wieku m³odzieñczym,

odwaga przeciwstawienia siê rodzinie,

naciskom grupy, a przede wszystkim

m³odzieñcza mi³oœæ skierowana ku Bogu
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Miêdzy krucht¹ a o³tarzem

Zreszt¹ – nikt z nas nie jest godzien, by 
przyj¹æ Jezusa. To On do nas przychodzi 
i czyni nas godnym. Przychodzi z ca³¹ 
swoj¹ mi³oœci¹ do nas. O tym za chwilê 
powiedz¹ liturgiczne teksty. 

Zbli¿a siê kulimnacyjny punkt Eucharystii Jezusa. A z drugiej strony – jest w tej Ksi¹dz ukazuje Cia³o Pañskie i wypowiada 
– przyjêcie Cia³a Chrystusa. Potrzeba modlitwie wielka nadzieja p³yn¹ca prorocze s³owa Jana Chrzciciela: „Oto 
cichej modlitwy, chwila przygotowania. z prawdy o naszych s³aboœciach. Jezus Baranek Bo¿y, który g³adzi grzechy 
Niestey, czêsto moment nam ten ucieka. mo¿e nas, przez swoje Cia³o, od nich swiata”, a potem z Apokalipsy „B³ogo-
Gdy wierni œpiewaj¹ „Baranku Bo¿y”, wyzwoliæ. Jezus w Komunii g³adzi nasze s³awieni, ktorzy zostali wezwani na Jego 
ksi¹dz ³amie Hostiê i jedn¹ jej cz¹stkê grzechy powszednie – o tym nie mo¿na ucztê”. B³ogos³awieni – czyli szczêœliwi. 
umieszcza w kielichu z Krwi¹ Pana. Tu zapomnieæ. Czasem w tym miejscu przypominam 
w³aœnie nastêpuje dobry moment do Druga cicha modlitwa (czêœciej u¿ywana) sobie o tych, którzy przyj¹æ Go nie mog¹. 
krótkiego uœwiadomienia sobie nam ostrzega przed czymœ, o czym najczêœciej A jest takich coraz wiêcej w naszych 
tego, co stanie siê za chwilê. Ksi¹dz nie myœlimy: Panie Jezu Chryste, niech koœcio³ach. Nie dane jest im tego 
wykorzystuje j¹ modl¹c siê po cichu. Ma przyjêcie Cia³a i Krwi Twojej nie œci¹gnie szczêœcia zaznaæ. Jednak¿e mog¹ 
do wyboru dwie modlitwy. Pierwsza na mnie wyroku potêpienia, lecz dziêki przecie¿ przyj¹æ Go duchowo, klêcz¹c 
brzmi tak: Panie Jezu Chryste, Synu Boga Twemu mi³osierdziu niech mnie chroni * w ³awce. Do nich On tak¿e przychodzi. 
¿ywego, który z woli Ojca, za wspó³- oraz skutecznie leczy moj¹ duszê i cia³o. OdpowiedŸ ludu jest niezwyk³a, a jest ni¹ 
dzia³aniem Ducha Œwiêtego, przez Przystêpujemy do Œwiêtego Œwiêtych. parafraza s³ów ewangelicznego setnika 
œmieræ swoj¹ da³eœ ¿ycie œwiatu, wybaw Nie chodzi o to, by cz³owiek by³ w tej z Kafarnaum: „Panie, nie jestem godzien, 
mnie przez to najœwiêtsze Cia³o i Krew chwili nieskazitelnie czysty. Komunia nie 

abyœ przyszed³ do mnie, ale powiedz 
Twoj¹ od wszystkich nieprawoœci moich i jest nagrod¹ za dobre ¿ycie. Ale o to tylko s³owo, a bêdzie uzdrowiona dusza 
od wszelkiego z³a; spraw tak¿e, abym chodzi, byœmy Jego chcieli najmocniej moja”. Komunia z Jezusem jest naszym 
zawsze zachowywa³ Twoje przykazania przyj¹æ takimi, jacy jesteœmy, w takim lekarstwem. Wystarczy jedno Jego 
i nie dozwól mi nigdy od³¹czyæ siê od miejscu, w jakim jesteœmy. A On nas S³owo, a On daje nam o niebo wiêcej – 
Ciebie. przecie¿ kocha takimi, jakimi jesteœmy. 

daje nam siê ca³y! Có¿ za Bo¿a 
Ksi¹dz, jak wszyscy uczestnicy liturgii, jest Szaleñstwem jednak by³oby przyjmo- „rozrzutnoœæ”!
grzesznikiem. Ale grzesznoœæ to nie wanie Komunii w grzechu ciê¿kim, bez 
wszystko. Najwiêkszym naszym nie- odwi¹zania siê od niego, bez ¿alu i skru- Ks. Maciej Gawlik
szczêœciem by³oby od³¹czenie siê od chy, za to, co nam ostatnio nie wysz³o. 

Ostatnie chwile przed spotkaniem

Ksi¹dz, jak wszyscy uczestnicy liturgii,

jest grzesznikiem. Ale grzesznoœæ to nie wszystko

bogatymi ornamentami i z³oconymi stiu- patronem m³odzie¿y, lecz tak¿e kó³ mini- czym, odwaga przeciwstawienia siê 
kami. Nad o³tarzem znajduje siê obraz stranckich w Towarzystwie Jezusowym rodzinie, naciskom grupy, a przede 
Franciszka Stachera, przedstawiaj¹cy otaczany jest szczególnym kultem. Dano wszystkim m³odzieñcza mi³oœæ skiero-
Matkê Bo¿¹ z Dzieci¹tkiem, œw. Barbarê temu wyraz w dwóch wiedeñskich wana ku Bogu. I ju¿ na sam koniec 
i anio³a podaj¹cego Stanis³awowi œwi¹tyniach-dawnym koœciele uniwer- opowieœci o wiedeñskich miejscach 
Komuniê Œw. Dwaj anio³owie pomagaj¹, syteckim i koœciele œw. Anny. Zarówno zwi¹zanych ze œwiêtym Stanis³awem. 
jeden podtrzymujê chorego Stasia, w jednym, jak i drugim znajduj¹ siê W Kunsthistorisches Museum - jednym 
a drugi trzyma zapalon¹ œwiecê. Zwa¿my, kaplice ku czci beniaminka zakonu, z najwa¿niejszych muzeów œwiata - wisi 
i¿ rangê tego miejsca podkreœli³a bêd¹cego opiekunem nowicjatów obraz zatytu³owany Große Waldland-
dwukrotna obecnoœæ cesarza Franciszka i seminariów duchowych. schaft mit dem hl. Stanislaus Kostka, czyli 
Józefa w kaplicy œw. Stanis³awa, a tak¿e A co dla nas dzisiaj ¿yj¹cych jest szcze- Wielki pejza¿ leœny ze œwiêtym Stani-
ostatniego z panuj¹cych Habsburgów gólnie cenne w postawie narodzonego s³awem Kostk¹. To tak¿e przyk³ad 
cesarza Karola I, który tutaj s³u¿y³ do mszy dla Koœcio³a przed ponad czterema niebywa³ej popularnoœci naszego 
jako ministrant. wiekami m³odzieñca? Z ca³¹ pewnoœci¹ rodaka.
Warto tak¿e wspomnieæ, i¿ polski œwiêty wiernoœæ obranej przez siebie drogi, tak 
bêd¹cy w swej ojczyŸnie nie tylko trudnej szczególnie w wieku m³odzieñ- Jaros³aw Or³owski
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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 – 19:00 zakoñczona modlitw¹ 

za wst. b³. Jana Paw³a II.

§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.
§1110 Wien, Pfarre Neusimmering, Enkplatz 5; niedziela, godz. 12:30 i czwartek, godz. 19:15; 

kontakt: ks. Czes³aw Kaszubowski CR, mail: kaszubowski@xcr.pl
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Redakcja Katolicka Radia Jan serdecznie zaprasza 
w godzinach 20:30-22 do s³uchania swoich audycji:

W poniedzia³ki NA STYKU – audycje na ¿ywo prowadzone 
z udzia³em redaktorów i zaproszonych goœci 

na tematy religijno-spo³eczne. Najbli¿sze tematy: 
08.04. - Ojcostwo i macierzyñstwo

15.04. - O zadawaniu pytañ Bogu i w¹tpliwoœciach na drodze wiary
22.04. - Wiedeñ znany i nieznany

29.04. - Sakrament pokuty
We wtorki LUNETA – reporta¿e, wywiady, wspomnienia, ksi¹¿ki, 

modlitwa Galilei.
W czwartki SPLOT na ¿ywo – audycje katechetyczno-biblijne po³¹czone 

z programem KOCHAM, WIÊC JESTEM... m³odzie¿y z Przystani.

www.radiojan.net

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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Proszę Was,
abyście

błogosławił
by mi

modlili się do Pana,

Proszę Was,
abyście

błogosławił
by mi

modlili się do Pana,



IdŸcie i g³oœcie na ca³y œw
iat Ew

angeliê
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