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Siedemnasty raz
Mo¿na dostaæ zawrotu g³owy – tyle siê dzieje na Rennwegu, w OjczyŸnie, w Koœciele,
na œwiecie, w nas. To tak, jakby jesieni¹ ludzie i natura dostali (od kogo?) znaczny
dodatek energii. I rzeczywiœcie – dosta³em tych zawrotów g³owy. Z tego pewnie
powodu „Nasza Wspólnota” nie potrafi³a za wszystkim i wszystkimi nad¹¿yæ. Zabrak³o
m.in. sprawozdania z owocnego wyjazdu zespo³u „Przystani” na festiwal do Kêt, z „nocy
œwiêtych” 31.10. (oby wesz³a na sta³e do kalendarza), ze spotkania Rodaków na
Zentralfriedhof w dniu Wszystkich Œwiêtych. To jednak nie jest najwa¿niejsze.
Oddajemy ten najnowszy numer (ju¿ 446 z kolei) do Waszych r¹k z nadziej¹, ¿e choæ
trochê nasze strony wprowadz¹ Was w klimat Roku Wiary, jak i tego, co dzieje siê
dooko³a i wewn¹trz naszej polskiej Misji. A oddajemy ten numer w Dzieñ
Niepodleg³oœci, 11 Listopada. Nie³atwo nam cieszyæ siê z tego Œwiêta. S³owo„Ojczyzna”
dzisiaj boli. Ale mo¿e tym bardziej trzeba przy Niej trwaæ. I to nie tylko dlatego, ¿e
„jeszcze Polska nie zginê³a, póki my ¿yjemy”. Ale te¿ dlatego, ¿e przed nami tylu odda³o
swoje ¿ycie, œwiadomie i nieœwiadomie. Tylu j¹ kocha³o. Choæby im jesteœmy winni
odpowiedŸ na pytanie: jakimi jesteœmy dziœ Polakami? Solidarnymi, wspieraj¹cymi siê,
zakorzenionymi w Ewangelii i polskiej historii, sztuce oraz tradycji, uczciwie
wype³niaj¹cymi swoje obowi¹zki (tak¿e i tu, w Wiedniu)? A mo¿e jednak nie zawsze
i nie do koñca?
Zawrót g³owy trwa. Przed nami kolejne, biegn¹ce prêdko wydarzenia, które
odnajdziecie w naszym kalendarzu i planie rekolekcji. Pó³ listopada i po³owa grudnia.
Ka¿de z tych wydarzeñ jest niepowtarzaln¹ szans¹ na to, by umocniæ sw¹ wiarê i mi³oœæ
wobec bliŸnich. Korzystajmy! A poza tym pamiêtajmy: „Pan zna zamys³y ludzkie, ¿e s¹
one marnoœci¹” (Ps 94,11). Piêknego Adwentu!
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Roma locuta...

Roma locuta, czyli papieskie nauczanie
Tak wiêc tylko przez wiarê, wiara roœnie i siê umacnia; nie ma innej mo¿liwoœci posiadania pewnoœci co do
swego ¿ycia, jak tylko przez coraz wiêksze powierzenie siebie w rêce tej mi³oœci, któr¹ odczuwa siê jako coraz
wiêksz¹, poniewa¿ swoje Ÿród³o ma w Bogu.

„Caritas Christi urget nos” (2 Kor 5, 14):
mi³oœæ Chrystusa wype³nia nasze serca
i pobudza nas do ewangelizacji. Dzisiaj,
tak jak wówczas, wysy³a On nas na drogi
œwiata, aby g³osiæ Jego Ewangeliê
wszystkim narodom ziemi (por. Mt 28,
19). Poprzez sw¹ mi³oœæ Jezus Chrystus
przyci¹ga do Siebie ludzi z ka¿dego
pokolenia: w ka¿dym czasie zwo³uje on
Koœció³, powierzaj¹c mu g³oszenie
Ewangelii, z nakazem, który zawsze jest
nowy. Z tego wzglêdu tak¿e dziœ trzeba
bardziej przekonuj¹cego zaanga¿owania
koœcielnego na rzecz nowej ewangelizacji, aby na nowo odkryæ radoœæ
w wierze i odnaleŸæ entuzjazm
w przekazywaniu wiary. Zaanga¿owanie
misyjne wierz¹cych, które nigdy nie
mo¿e opadaæ, czerpie moc i si³ê
w codziennym odkrywaniu Jego mi³oœci.
Wiara bowiem roœnie, gdy prze¿ywana
jest jako doœwiadczenie otrzymanej
mi³oœci i kiedy jest przekazywana jako
doœwiadczenie ³aski i radoœci. Czyni ona
wiernych owocnymi, poniewa¿ poszerza
serce w nadziei i pozwala na dawanie
œwiadectwa zdolnego do tworzenia:
otwiera w istocie serca i umys³y tych,
którzy s³uchaj¹, aby przyjêli zaproszenie
Pana, aby przylgn¹æ do Jego s³owa, by
staæ siê Jego uczniami. Wierni, stwierdza
œw. Augustyn „wzmacniaj¹ siê przez
wiarê”. Œwiêty Biskup Hippony mia³

s³uszny powód, aby wyraziæ siê w ten
sposób. Jak wiemy, jego ¿ycie by³o
ci¹g³ym poszukiwaniu piêkna wiary,
dopóki jego serce nie znalaz³o spoczynku
w Bogu. Jego liczne pisma, w których
wyjaœnia³ znaczenie wiary i prawdy wiary,
pozostaj¹ aktualne do naszych dni, jako
dziedzictwo niezrównanego bogactwa
i pozwalaj¹ nadal tak wielu ludziom
poszukuj¹cym Boga w znalezieniu
w³aœciwej œcie¿ki, aby osi¹gn¹æ „podwoje
wiary”.
Tak wiêc tylko przez wiarê, wiara roœnie
i siê umacnia; nie ma innej mo¿liwoœci
posiadania pewnoœci co do swego ¿ycia,
jak tylko przez coraz wiêksze powierzenie
siebie w rêce tej mi³oœci, któr¹ odczuwa
siê jako coraz wiêksz¹, poniewa¿ swoje
Ÿród³o ma w Bogu.
Pragniemy, aby ten Rok rozbudzi³
w ka¿dym wierz¹cym aspiracjê do
wyznawania wiary w jej pe³ni i z odnowionym przekonaniem, z ufnoœci¹
i nadziej¹. Bêdzie to te¿ dobra okazja, by
bardziej celebrowaæ wiarê w liturgii,
zw³aszcza Eucharystii, która „jest szczytem, do którego zmierza dzia³alnoœæ
Koœcio³a, i jednoczeœnie... Ÿród³em,
z którego wyp³ywa ca³a jego moc”.
Jednoczeœnie pragniemy, ¿eby œwiadectwo ¿ycia ludzi wierz¹cych wzrasta³o
w swej wiarygodnoœci. Zw³aszcza w tym
Roku ka¿dy wierz¹cy powinien po-

nownie odkryæ treœæ wiary wyznawanej,
celebrowanej, prze¿ywanej i przemodlonej, i zastanowiæ siê nad samym
aktem wiary.
Nie przypadkiem w pierwszych wiekach
chrzeœcijanie musieli nauczyæ siê Credo
na pamiêæ. By³o ono ich codzienn¹
modlitw¹, aby nie zapomnieæ
o zobowi¹zaniu przyjêtym wraz ze
chrztem. S³owami pe³nymi znaczenia
przypomina o tym œw. Augustyn, kiedy
w jednej z homilii na temat redditio
symboli, przekazania Credo mówi:
„Symbol œwiêtej tajemnicy, który
otrzymaliœcie wszyscy razem i który
wyznaliœcie jeden po drugim, jest
s³owami, na których opiera siê, jak na
sta³ym fundamencie, wiara MatkiKoœcio³a, a fundamentem tym jest
Chrystus Pan... Otrzymaliœcie wiêc
i p ow t a r z a l i œ c i e to, c o w i e r n i e
powinniœcie naœladowaæ, co w duszy
i sercu zawsze powinniœcie przechowywaæ, co powinniœcie na ³o¿ach
waszych odmawiaæ, o czym myœlicie na
placach i miejscach publicznych, o czym
tak¿e i podczas posi³ków waszych nie
zapominajcie, strze¿cie tego w sercu,
chocia¿ cia³o zasypia”.
List Apostolski „Porta fidei”
na rozpoczêcie Roku Wiary
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Rok wiary

List pasterski biskupów austriackich na „Rok Wiary”
Umiùowani Bracia i Siostry w Chrystusie!
U progu „Roku Wiary”, który to papieý
Benedykt XVI ogùosiù na pamiàtkæ rozpoczæcia
przed piæãdziesiæcioma laty Soboru
Watykañskiego II, kierujemy do Was ten list.
Rok ten ma byã zaproszeniem do oýywienia
i pogùæbienia naszej chrzeúcijañskiej wiary.
Sercem tej wiary jest chrzeúcijañska miùoúã –
miùoúã do Boga i do czùowieka. „Wierzæ ci,
wierzæ w ciebie” – to najlepsze, co my, ludzie
moýemy sobie nawzajem powiedzieã. Sùowa
te dopeùniajà siæ, gdy powiemy, lub
przynajmniej pomyúlimy takýe „kocham ciæ”.
Znacznie gùæbiej dotyczy to równieý naszej
relacji z Bogiem – zarówno w wymiarze
kaýdego chrzeúcijanina z osobna, jak
i Koúcioùa jako caùej wspólnoty.
Wiara przejawia siæ w najdobitniejszy sposób
przed radoúã, którà daje. Tak oto mówi o tym
úw. Piotr w swoim liúcie: „Dlatego radujcie siæ,
choã teraz musicie doznaã trochæ smutku
z powodu róýnorodnych doúwiadczeñ. Przez
to wartoúã waszej wiary okaýe siæ o wiele
cenniejsza od zniszczalnego zùota, które
przecieý próbuje siæ w ogniu, na sùawæ,
chwaùæ i czeúã przy objawieniu Jezusa
Chrystusa. Wy, choã nie widzieliúcie, miùujecie
Go; wy w Niego teraz, choã nie widzicie,
przecieý wierzycie, a ucieszycie siæ radoúcià
niewymownà i peùnà chwaùy wtedy, gdy
osiàgniecie cel waszej wiary - zbawienie dusz”
(1 P 1, 6-9).
Jakýe piæknie byùoby, gdybyúmy my, katoliccy
chrzeúcijanie w tym kraju, mogli powiedzieã:
„Te sùowa dotyczà takýe nas!”. Tak, sà takie
chwile niewymownej radoúci, które
ofiarowuje ýywa wiara. Sà one cenniejsze od
zniszczalnego zùota, gdyý umacniajà nas
w przekonaniu, ýe wierzàc jesteúmy na
wùaúciwej drodze. Innym ludziom zaú
pokazujà, ýe wiara w Jezusa Chrystusa i miùoúã
do Niego nadajà ýyciu peùen sens.
Ale istniejà takýe „róýnorodne doúwiadczenia”,
z powodu których musimy cierpieã: osobiste,

rodzinne, zawodowe, spoùeczne, czy takýe
koúcielne. Mogà one tæ radoúã z wiary
wystawiã na próbæ, odebraã jej zapaù i stùumiã
blask. Dziú tak wiele mówi siæ o kryzysie – od
kryzysu w Europie aý po kryzys w koúciele, od
kryzysu maùýeñstwa i zwiàzków miædzyludzkich aý po kryzys wiary. Ale „przez to
wartoúã waszej wiary okaýe siæ o wiele
cenniejsza”, jak czytamy w I Liúcie úw. Piotra.
I wùaúnie o zachowanie, chronienie,
odnowienie wiary i radoúci z niej chodzi nam,
drodzy Bracia i Siostry, w tym liúcie pasterskim
na „Rok Wiary”, który to nasz Ojciec Úwiæty,
papieý Benedykt XVI ogùosiù dnia 11.
paêdziernika, a który to potrwa aý do Niedzieli
Chrystusa Króla - 24. listopada 2013 roku.
Okazjà do tegoý „Roku Wiary” jest piæãdziesiàta rocznica rozpoczæcia II Soboru
Watykañskiego z 11. paêdziernika 1962 roku,
oraz jubileusz dwudziestolecia publikacji
Katechizmu Koúcioùa Katolickiego (KKK), który
to bùogosùawiony papieý Jan Paweù II ogùosiù
dnia 11. paêdziernika 1992 roku, „aby ukazaã
wszystkim wiernym siùæ i piækno wiary”.
O tæ siùæ i piækno wiary chodzi takýe w tym
'Roku Wiary”. Ale czy udaùo siæ wielkiemu
Soborowi uprzytomnienie tego úwiatu i nam
samym, wierzàcym? Jak przebiegùo tych
piæãdziesiàt lat od poczàtku Soboru? Jak Wy,
wierzàcy przeýyliúcie ten czas? W minionym
póùwieczu wiele siæ zmieniùo, tak na úwiecie,
jak i w koúciele.
Dla mùodszych pokoleñ, takýe wúród nas
biskupów, Sobór Watykañski II jest historià.
Tylko ci starsi spoúród nas majà bezpoúrednio
w pamiæci tæ silnà atmosferæ przeùomu, która
wówczas, na poczàtku Soboru panowaùa.
Wielu z „pokolenia Soboru” ýaùuje, ýe tak to
odczuwa, oýywienie nie nastàpiùo, wiele
obiecujàce oznaki z czasem przycichùy.
Interpretacja posoborowego rozwoju jest do
dziú kwestià spornà. Czy byù on przeùomem,
czy byù upadkiem? I co wùaúciwie zahamowaùo ten przeùom, co doprowadziùo do

upadku? A moýe istniejà takie przesùania
Soboru, o których za maùo sùyszeliúmy, jak na
przykùad wezwanie wszystkich do úwiætoúci?
Konflikt interpretacyjny, napiæcia pomiædzy
róýnymi kierunkami i nurtami w koúciele
ostatnich piæãdziesiæciu laty doprowadzaùy
wciàý na skraj podziaùów, które wystawiaùy
wewnætrznà jednoúã Koúcioùa Katolickiego na
próbæ rozùamu. To jest wùaúnie obraz, jaki
Koúcióù K atolick i przedstawiù úwiatu
w posoborowym okresie; czæsto niezbyt
atrakcyjny, na ogóù bardzo oddalony od tego,
co Sobór chciaù ukazaã jako wizjæ Koúcioùa we
wspóùczesnym úwiecie. Ýyjemy dziú
w czasach silnie uksztaùtowanych przez
media, dlatego teý doszùo do tego kolejne
utrudnienie w postaci tego, ýe wszystkie
wewnàtrzkoúcielne konflikty nabraùy coraz to
wiækszych rozmiarów w „medialnym szkle
powiækszajàcym”. Afery seksualne, które
przedstawiajà ciæýkie naduýycia, nadszarpnæùy wiarygodnoúã Koúcioùa. Jednoczeúnie
nie moýna przeoczyã tego, ýe styl ýycia
w naszym kraju mocno ulegù zmianie. Dotàd
nieznany przez wielu dobrobyt, konsumpcyjne spoùeczeñstwo wraz
z towarzyszàcymi temu zjawiskami wpùynæùy
na praktyki religijne w naszym kraju. Nasze
parafie zostaùy skonfrontowane z caùkiem
nowymi uwarunkowaniami. Czæsto nie
znajdowaliúmy drogi, która w odpowiedni
sposób wyszùaby naprzeciw tej nowej
sytuacji. Kogo dziwi, ýe w naszej wspólnocie
jest wiele rezygnacji i frustracji, ýe wielu
poýegnaùo siæ z Koúcioùem, i ýe to najczæúciej
ciche opuszczanie tradycyjnego,
wiækszoúciowego koúcioùa w naszym kraju
nieustannie trwa. Niektórzy z troskà zadajà
sobie pytanie: co bædzie z Koúcioùem
Katolickim w Austrii w stuletnià rocznicæ
Soboru?
Tùum.: Alicja Staniuk

Odpusty na Rok Wiary
Benedykt XVI postanowi³, ¿e odpust zupe³ny
mog¹ pod zwyk³ymi warunkami uzyskaæ
wierni, którzy w okresie od 11 paŸdziernika
br. do 24 listopada 2013 roku:
1. Wezm¹ udzia³ w co najmniej w trzech
konferencjach misji œwiêtych lub co najmniej
trzech wyk³adach na temat dokumentów
II Soboru Watykañskiego i artyku³ów
K a t e c h i z m u K o œ c i o ³ a K a t o l i c k i e g o,
w jakimkolwiek koœciele lub stosownym

miejscu.
2. Za ka¿dym razem, gdy odbêd¹ pielgrzymkê
do którejœ z bazylik papieskich, katakumb
chrzeœcijañskich czy sanktuarium wskazanego przez ordynariusza miejsca z okazji Roku
Wiary i wezm¹ tam udzia³ w nabo¿eñstwie,
b¹dŸ bêd¹ siê modliæ, medytowaæ, koñcz¹c
modlitw¹ „Ojcze nasz”, Wyznaniem Wiary,
wezwaniem do Matki Bo¿ej lub œwiêtych.
3. W dniach wyznaczonych z okazji Roku Wiary

przez ordynariusza, zgromadz¹ siê na
uroczystej Eucharystii lub liturgii godzin,
dodaj¹c Wyznanie Wiary.
4. W dniu dowolnie wybranym podczas Roku
Wiary na pobo¿ne nawiedzenie baptysterium
lub innego miejsca, w którym otrzymali
chrzest, jeœli odnowi¹ prz yrzeczenia
chrzcielne.
Po n a d t o b i s k u p i d i e c e z j a l n i m o g ¹
w najbardziej stosownym do tego dniu (np.
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24 listopada 2013 – zakoñczenie Roku Wiary)
udzieliæ b³ogos³awieñstwa papieskiego wraz
z odpustem zupe³nym.
Odpust zupe³ny mog¹ uzyskaæ tak¿e osoby,
które z powa¿nych przyczyn nie mog¹ spe³niæ
wy¿ej wymienionych warunków (na przyk³ad
mniszki klauzurowe, osoby chore, starsi,
wiêŸniowie), jeœli bêd¹ jednoczyæ siê
duchowo, na przyk³ad podczas transmisji

telewizyjnych lub radiowych uroczystoœci
Roku Wiary pod przewodnictwem Ojca
Œwiêtego lub biskupa diecezjalnego
i odmówi¹ „Ojcze nasz”, Wyznanie Wiary oraz
inne modlitwy odpowiadaj¹ce celom Roku
Wiary, ofiarowuj¹c jednoczeœnie swoje
cierpienia i niewygody.
Penitencjaria Apostolska zachêca tak¿e
ordynariusz y miejsca, by k ap³anom

spowiadaj¹cym w katedrach i koœcio³ach,
wyznaczonych jako sanktuaria z okazji Roku
Wiary, udzielili zastrze¿onej biskupom w³adzy
zwalniania z kar koœcielnych.
Za: KAI

Czas gùoszenia
Wa¿ne, aby nie zatraciæ tego w co siê wierzy, tego w Kogo siê wierzy. Trzeba byæ sol¹ ziemi, nie zatracaæ smaku.
G³osiæ na dachach – na pewno wszyscy lepiej
by us³yszeli. Ale mo¿e nie wa¿ne czy to dach,
czy ulica. Myœlê, ¿e wa¿ne aby w ogóle g³osiæ
Ewangeliê. Kiedyœ us³ysza³am takie s³owa:
„Biada Ci, jeœli nie bêdziesz g³osiæ Ewangelii”.
Wiem, ¿e jestem wezwana do og³aszania
Dobrej Nowiny. Wspólnota, do której nale¿ê,
jest wspólnot¹ ewangelizacyjn¹, dlatego
sama ewangelizacja obca mi nie jest. Lubiê
opowiadaæ o Panu Bogu, dzieliæ siê
œwiadectwem mojego ¿ycia z innymi. Przed
laty chowa³am g³owê w piasek, ba³am siê

uzewnêtrzniania mojej wiaty. Nie by³o we
mnie na tyle odwagi, aby np. w poci¹gu
modliæ siê na ró¿añcu („bo co pomyœl¹ sobie
o mnie inni?”), czy wykonaæ znak krzy¿a przed
posi³kiem w pracy. Teraz zmienia siê moje
myœlenie, bo wiem, ¿e Jezus zrobi³ dla mnie
o wiele wiêcej – umar³ za mnie na krzy¿u.
Dlaczego wiêc ja mam siê do Niego nie
przyznawaæ? Jestem jego uczniem, wybra³
mnie, powo³a³: do ma³¿eñstwa, rodziny,
wspólnoty. Dziœ mog³abym wejœæ na dach
i wykrzyczeæ: Jezu jesteœ moim PANEM!”.

Ucieszy³am siê, gdy ostatnio goœæ jednego
z programów telewizyjnych publicznie broni³
katolików, a prowadz¹ca dziennikarka
przyzna³a, ¿e jest osob¹ wierz¹c¹. Dziœ trzeba
takich ludzi, nie tylko w mediach, którzy
dawaliby odwa¿nie œwiadectwo wiary,
stawiaj¹c czo³a temu, co dzieje siê w œwiecie.
Wa¿ne, aby nie zatraciæ tego w co siê wierzy,
tego w Kogo siê wierzy. Trzeba byæ sol¹ ziemi,
nie zatracaæ smaku.„Skosztujcie i zobaczcie jak
dobry jest Pan”.
Agata z „Galilei”

Koúcióù moim domem
Chodzæ do austriackiej szkoùy, gdzie nie kaýdy liczy siæ z wiarà. Dla innych fakt, ýe chodzæ co niedzielæ do koúcioùa jest co najmniej
dziwny. „Po co?” – pytajà – „Tam jest nudno, to strata czasu”. Moýe po prostu nie czujà tego co ja? Ja w koúciele czujæ siæ dobrze jak
w domu.
Wyznawanie wiary nie zawsze by³o dla nas
³atwe. Cofnijmy siê troszkê w czasie
i przypomnijmy sobie nasze lekcje historii. Ju¿
za czasów antycznego „Imperium Rromanum”
chrzeœcijanie byli przeœladowani, gnêbieni
a nawet za rozkazem cesarza Nerona zabijani.
Wprawdzie w dzisiejszych czasach, gdy
w s z ê d z i e p ro p a g u j e s i ê t o l e r a n c j ê
i wyrozumia³oœæ, nikt nie zostanie zabity za
przynale¿noœæ do innej religii, niemniej
jednak wyznawanie wiary wcale prostsze nie
jest. Mimo up³ywu czasu wci¹¿ nie jesteœmy w
stanie przyznaæ siê do naszych pogl¹dów,
zw³aszcza tych religijnych. Nieraz przekona³am siê o tym na w³asnej skórze. Nie zawsze
by³am w stanie powiedzieæ, co naprawdê
myœlê. Piszê „by³am”, bo ju¿ tak nie jest. Du¿o
z m i e n i ³ o s i ê o d b i e r z m ow a n i a . N a
spotkaniach przygotowawczych mog³am siê
otworzyæ i powiedzieæ, co mi w duszy gra.
Nigdy nie zosta³am wyœmiana albo
skrytykowana za moje pogl¹dy. Od tego
czasu nie bojê siê wypowiadaæ na temat
mojej wiary.
Ostatnio na lekcji religii mieliœmy za zadanie

stworzyæ piramidê naszych wartoœci.
Wiedzia³am, ¿e bêdziemy musieli na g³os
przeczytaæ swoje odpowiedzi, mimo to na
trzecim miejscu umiejscowi³am wolnoœæ,
zdrowie i przyjaŸñ, na drugim rodzinê i mi³oœæ,
na pierwszym zaœ Boga. Nie ukrywam, ¿e
trochê obawia³am siê reakcji klasy, spojrzeñ,
œmiechu, krytyki, nie chcia³am jednak
ukrywaæ jakimi wartoœciami staram siê
kierowaæ w swoim ¿yciu. Gdy kole¿anki
zobaczy³y co napisa³am, rozpoczê³a siê
dyskusja. „Przecie¿ rodzina jest najwa¿niejsza!
To ona pomo¿e Ci w ka¿dej sytuacji! A Bóg?
Boga nawet nie widzisz!” – zosta³am
momentalnie obrzucona na pozór logicznymi
i sensownymi argumentami. Ja jednak wiem
swoje. Bóg powinien staæ na pierwszym
miejscu. ¯ycie z Nim jest dla mnie dobre. On
jedyny nigdy mnie nie opuœci. Przyjaciele
mog¹ siê od Ciebie odwróciæ, ch³opak czy
dziewczyna zostawiæ, nawet rodzice mog¹
zawieœæ. Bóg jednak zawsze bêdzie Ciê kocha³.
Niewa¿ne co robimy, jak Ÿle i nieuczciwie
postêpujemy, jak œlepi jesteœmy na z³o, które
wyrz¹dzamy - Bóg nas nie opuœci. Tego

argumentu nikt nie zdo³a³ ju¿ zanegowaæ.
Dyskusja zakoñczy³a siê. Dziœ jestem z tej akcji
dumna, wiem, ¿e Jezus uœmiecha³ siê wtedy
z góry do mnie.
Chodzê do austriackiej szko³y, gdzie nie ka¿dy
liczy siê z wiar¹. Dla innych fakt, ¿e chodzê co
niedzielê do koœcio³a jest co najmniej dziwny.
„Po co?” – pytaj¹ – „Tam jest nudno, to strata
czasu”. Mo¿e po prostu nie czuj¹ tego co ja? Ja
w koœciele czujê siê dobrze jak w domu. To
piêkne, ¿e co niedzielê przychodzimy do
Boga i sk³adamy na o³tarzu to co dobre, ale i to
co z³e.„Meli, Ty chyba jesteœ chora?” s³yszê, gdy
mówiê, ¿e czytam Pismo Œwiête. Podobnie
rzecz ma siê spowiedzi. Ale dla mnie to nie ma
znaczenia, co na ten temat mówi¹ inni.
Czasem nie umiem z nimi dyskutowaæ, ale
mam spotkania oazowe, gdzie inni myœl¹
podobnie. Mimo wszystko staram siê zawsze
mówiæ to co myœlê, choæ nadal z odczuwalnym niepokojem. To g³upie, gdy strach
przed opini¹ innych ludzi, zmusza³ nas do
ukrywania tego co w nas piêkne i prawdziwe.
Melanie
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Dzia³o siê na Rennwegu

Fragment kazania bp Wies³awa Lechowicza,
Koœció³ Polski w Wiedniu, 22.10.2012 r.
Gdyby Jan Pawe³ II stan¹³ poœród nas i móg³ skierowaæ do nas jakieœ s³owa, to jestem œwiêcie przekonany, ¿e wypowiedzia³by te same
lub podobne: nie bójcie siê œwiêtoœci. Uczyñcie wasze ¿ycie czasem œwiêtoœci.

Relikwie to znak. A w przypadku krwi to coœ
wiêcej ni¿ znak obecnoœci czy mi³oœci
b³ogos³awionego. To - w pewnym sensie –
jego wœród nas obecnoœæ. A skoro tak – to
chcia³bym wszystkim Wam ¿yczyæ, aby w tym
miejscu i w ca³ym Waszym ¿yciu realizowa³y
siê s³owa tego dobrze Wam znanego
powiedzenia: „Z jakim przestajesz, takim siê
stajesz”. Bêdziecie przestawaæ, dziêki tym

relikwiom, z b³ogos³awionym, z – mówi¹c
jêz yk iem biblijnym – szczêœliwym
cz³owiekiem, albo jeszcze inaczej: œwiêtym.
Mimo ¿e de facto nie nazywamy Jana Paw³a II
„œwiêtym” to on œwiêtym by³ (...) Dlatego
chcia³bym Wam wszystkim, kochani bracia
i siostry ¿yczyæ, abyœcie wzorem b³. Jana Paw³a
stawali siê ludŸmi œwiêtymi. Jemu bowiem na
niczym innym tak bardzo nie zale¿a³o podczas
ziemskiego ¿ycia, jak na naszej œwiêtoœci.
Kiedy przyby³ po dniu choroby i kryzysu
zdrowotnego z Krakowa do Starego S¹cza, by
kanonizowaæ b³. Kingê [w roku 1999 – przyp.
red.], skierowa³ do zgromadzonych na
staros¹deckich b³oniach s³owa: „Œwiêci
pragn¹ œwiêtoœci. Nie bójcie siê byæ œwiêtymi.
Uczyñcie nowy wiek er¹ ludzi œwiêtych”.
Te relikwie, które za chwilê zostan¹ ods³oniête,
s¹ echem tamtych s³ów wypowiedzianych
w Starym S¹czu. Gdyby Jan Pawe³ II stan¹³
poœród nas i móg³ skierowaæ do nas jakieœ
s³owa, to jestem œwiêcie przekonany, ¿e

wypowiedzia³by te same lub podobne: nie
bójcie siê œwiêtoœci. Uczyñcie wasze ¿ycie
czasem œwiêtoœci. Rozpocznijcie proces
d¹¿enia do œwiêtoœci, aby staæ siê na wzór
œwiêtych i b³ogos³awionych, b³ogos³awionymi czyli ludŸmi szczêœliwymi. I jest to orêdzie, które z ca³¹ pewnoœci¹ nios¹ te relikwie,
które za chwilê zostan¹ ods³oniête. (...) A co to
znaczy byæ swiêtym? Kiedy przygl¹damy siê
¿yciu b³. Jana Paw³a II to mo¿emy powiedzieæ
bez ¿adnych w¹tpliwoœci, ¿e œwiêtoœæ
oznacza ¿ycie blisko Boga i blisko drugiego
cz³owieka. Jan Pawe³ II ood swoich
najm³odszych lat ¿y³ blisko Boga. Mia³ do
Niego ca³kowite zaufanie. (...) Ca³e jego ¿ycie
by³o konsekwentnym wyznaniem tego, ¿e
Bóg jest jego przyjacielem. Jest œwiat³oœci¹,
jest mi³oœci¹, jest nachyleniem pe³nym
mi³oœci. Jest iskr¹ rozpalaj¹c¹ serce cz³owieka.
Bp Wies³aw Lechowicz
(tekst nieautoryzowany)

Dar i hoùd
Sùowo wstæpne Rektora PMK, ks. Krzysztofa Kasperka CR wygùoszone podczas uroczystoúci
odsùoniêcia relikwii bù. Jana Pawùa II w Koúciele Polskim w dniu 22.10.2012 roku.
Jan Paweù II to nie tylko wzruszenia, które minæùy i wciàý mijajà - to przede wszystkim zadanie i moralne wymagania jakie stawiaù
najpierw sobie , a potem innym- zwùaszcza swoim rodakom - nam.

Z kroniki Domu Zakonnego przy Rennwegu:
“Rok 1983 – oficjalna wizyta Ojca úw. Jana
Pawùa II w Austrii.
12.09.1983: Godziny wieczorne przeznaczyù
Ojciec œw. na spotkanie ze swymi rodakami.
Najpierw uda³ siê o godz. 19.45 do naszego
koœcio³a, Gardekirche, przy Rennwegu.
Przybycie Ojca úw. poprzedziùa improwizacja
organowa w wykonaniu organisty z katedry
úw. Szczepana Petera Planyavskiego. Po cichej

adoracji przy gùównym oùtarzu Goúcia powitaù
oficjalnie ks. Rektor Wùadysùaw Dymny:
„Z radoúcià witamy Wasza Úwiàtobliwoúã
w histor ycznym koúciele úw. Krz yýa
w Wiedniu, który od ponad 80 lat jest
miejscem modlitwy Polaków. Dziækujemy Ci
Ojcze Úwiæty za Twoje przybycie, które
przybliýa nam Boga i wyzwala w nas
n a j s z l a c h e t n i e j s z e p o c z u c i e d u m y.
Odczuwaliúmy potrzebæ upamiætnienia
Twojej obecnoúci wúród nas w jubileuszowym roku 300-lecia Odsieczy Wiedeñskiej.
Zbudowaliúmy wiæc organy-pomnik. Sà one
wymownym znakiem uznania, jakim darzy
Wasza Úwiàtobliwoúã Polonia úwiata, naród
austriacki, kaýdy kraj, który miaù szczæúcie
goúciã Ciæ na swojej ziemi. Proszê Ciê, Ojcze
œwiêty, abyœ przyj¹³ nasze organy - symbol
naszego oddania i poœwiêci³ je na chwale
Bogu, ku radoœci Ludu Bo¿ego.“
Papie¿ poœwiêci³ nowe organy. Bùogosùawieñstwo papieskie i wpisanie siæ do Zùotej
Ksiægi Koúcioùa”.

W ten paŸdziernikowy wieczór, w liturgiczne
wspomnienie Jana Paw³a II, witam Was
wszystkich bardzo serdecznie. Od tamtego
czasu minê³o ju¿ prawie 30 lat. Nie ma Go ju¿
wœród nas, ¿yj¹cych tu na ziemi. Jest w Domu
Ojca i patrzy na nas ze swego okna i nam
b³ogos³awi. Pozosta³o to krzes³o, na którym
wówczas siedzia³ i ta Z³ota Ksiêga z Jego
podpisem. Pozosta³ kielich mszalny – Jego dar
dla nas – dziœ znów bêdzie on na tym o³tarzu.
Pozosta³y korony u Matki Boskiej Nieustaj¹cej
Pomocy, które dla nas œwiêci³. Najwa¿niejsze
zaœ jest to, ¿e pozosta³ na zawsze
w cz³owieczych sercach.
Nie sposób opisaæ wzruszeñ i tego
wszystkiego co w nich siê dzia³o gdy jeszcze
by³ z nami. Nie sposób ogarn¹æ tego co ka¿dy
z nas, a zw³aszcza nasza Ojczyzna Mu
zawdziêcza.
Œwiat pe³en jest œladów Jego obecnoœci, Jego
heroicznego ¿ycia i ¿ywej wiary bêd¹cej
przyk³adem dla ka¿dego wierz¹cego. Te œlady
i to dziedzictwo musz¹ byæ pielêgnowane
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i wci¹¿ odkrywane. Równie¿ i my, Polacy
mieszkaj¹cy w Wiedniu, wiemy i czujemy, ¿e
nie wolno nam tego wszystkiego zapomnieæ
ani roztrwoniæ.
Dzisiejsza uroczystoœæ ods³oniêcia Jego
relikwii w naszym koœciele, który mia³
szczêœcie goœciæ Go jako kardyna³a a potem
papie¿a, niech stanie siê dla ka¿dego z nas
impulsem do zastanowienia siê nad swoim
¿yciem w kontekœcie tego wielkiego
dziedzictwa i ponadczasowej nauki, któr¹
nam pozostawi³.
Bo Jan Pawe³ II to nie tylko wzruszenia, które
minê³y i wci¹¿ mijaj¹ - to przede wszystkim
zadanie i moralne wymagania jakie stawia³
najpierw sobie, a potem innym - zw³aszcza
swoim rodakom - nam.
Dzisiejszy wieczór to ostateczne dope³nienie
wszystkich Jego tutaj obecnoœci, zamykaj¹ce
klamr¹ historie Jego zwi¹zków z tym polskim
miejscem w Wiedniu.
Dziêkujê Arcybiskupowi Krakowskiemu za
udzielenie naszemu koœcio³owi przywileju
posiadania relikwii pierwszego stopnia –
relikwii krwi B³ogos³awionego, a mamy

nadzieje ¿e wkrótce i Œwiêtego, które odt¹d
niech bêd¹ otaczane szacunkiem i nale¿n¹
czci¹.
Witam Was wszystkich i dziêkujê za Wasz¹
obecnoœæ. (...)
Ten piêkny relikwiarz autorstwa Pana Marka
Szali w formie papieskiego herbu, gdzie
w przeciêciu krzy¿a na tarczy herbowej
znajduje siê kropla krwi Jana Paw³a, jest darem
i w yrazem ho³du i czci tutejsz ych
duszpasterzy, wdziêcznych Bo¿ej Opatrznoœci
za to, ¿e czêœæ ich kap³añskiego ¿ycia
przypad³a na lata pontyfikatu B³ogos³awionego, kiedy pisa³a siê Historia, a my byliœmy jej œwiadkami.
Dziêkujê równie¿ wszystkim wspó³fundatorom za dar waszego serca dla Jana Paw³a,
znanym z imienia i nazwiska.
Dziêkujê równie¿ szlachetnym ofiarodawcom, którzy chcieli pozostaæ anonimowi.
Jeszcze raz chce wyraziæ ma wdziêcznoœæ za
Wasz¹ obecnoœæ i Wasz¹ troskê o ten koœció³, o
liturgiê, o katolickie i polskie oblicze tego
historycznego miejsca.
Wszystkich zapraszam ju¿ do wspólnej

modlitwy za wstawiennictwem Jana Paw³a II,
w dniu Jego liturgicznego wspomnienia,
w intencji Ojczyzny, fundatorów relikwiarza
i wszystkich uciekaj¹cych siê do Bo¿ego
Mi³osierdzia za przyczyna B³ogos³awionego.
A Ksiêdza Biskupa proszê o ³askawe przewodniczenie tej uroczystej liturgii i dokonanie
ods³oniêcia relikwii i przekazanie ich wiernym.
ks. Krzysztof Kasperek CR
Rektor PMK

Jedna kropla krwi
Teraz przychodzàc do naszego koúcioùa na Rennwegu, gdy spojrzæ na prawà stronæ oùtarza, a mój wzrok padnie na relikwiarz bù. Jana
Pawùa II, bædæ sobie zawsze przypominaã z dumà, jak dobrego i peùnego miùoúci mieliúmy Papieýa Polaka.

W dniu wspomnienia liturgicznego b³. Jana
Paw³a II, 22.10.2012 r., odby³a siê w naszym
Polskim Koœciele na Rennwegu szczególna
uroczystoœæ. Otó¿ by³a to uroczystoœæ
ods³oniêcia relikwii Jana Paw³a II - jednej kropli
jego krwi.
Eucharystii przewodniczy³ biskup Wies³aw
Lechowicz. Poza tym przyby³o tak¿e du¿o
innych ksiê¿y m.in. ks.Wies³aw Œpiewak,
prowincja³ Zmartwychwstañców, dwaj
ostatni rektorzy koœcio³a ks. Zygmunt Waz
i ks.Herbert Sojka, by³y duszpasterz m³odzie¿y
na Rennwegu ks. Bart³omiej Gzella. Ksi¹dz
biskup wyg³osi³ kazanie, w którym mówi³
o tym, ¿e mamy za przyk³adem b³. Jana Paw³a
II d¹¿yæ do œwiêtoœci.
Po kazaniu nadszed³ uroczysty moment
ods³oniêcia relikwii. Naszym oczom ukazal siê
z³oto-srebrny herb papieski naszego
b³ogos³awionego, a na œrodku herbu
umieszczono jego kropelkê krwi. Jestem
pewna, ¿e ka¿dy z nas inaczej prze¿y³ ten

moment. Cieszê siê z tego bardzo, ¿e tak¿e i ja
mog³am uczestniczyæ w tej wyj¹tkowej
uroczystoœci.
Wed³ug YOUCAT, Katechizmu Koœcio³a
Katolickiego dla m³odzie¿y, relikwie czci siê
dobrze, jeœli czci siê dzia³anie Boga
w cz³owieku, który ca³kowicie odda³ siê Jemu.
Myœlê, ¿e relikwie maj¹ nam równie¿
przypomnieæ o tym, ¿e ka¿dy z nas ma d¹¿yæ
do œwiêtoœci, ¿e œwiêci s¹ dla nas przyk³adem
oraz ¿e za ich wstawiennictwem mo¿emy
otrzymaæ wiele ³ask od Boga.
Zw³aszcza b³. Jan Pawe³ II jest dla mnie osob¹
godn¹ naœladowania. Pokazywa³ nam swoim
¿yciem jak ¿yæ w dzisiejszych czasach tak, aby
Jezus by³ na pierwszym miejscu, a ka¿dy
cz³owiek naszym bliŸnim. Zwraca³ uwagê na
tych, którzy s¹ chorzy, biedni i s³abi,
zachêcaj¹c innych do otaczania ich swoj¹
trosk¹. Nigdy nie odmawia³ nikomu pomocy i
potrafi³ dla KA¯DEGO znaleŸæ czas. Jak trudno
jest nam dziœ podzieliæ siê naszym czasem,
aby porozmawiaæ z kimœ, kto tego potrzebuje,
albo aby po prostu uœmiechn¹æ siê do
napotkanej osoby. Czêsto myœlê, ¿e tego
czasu mi po prostu brakuje, a tak naprawdê to
wszystko zale¿y od mojego nastawienia, tego,
czy chcê innym nieœæ Jezusa. O tym nasz
b³ogos³awiony nigdy nie zapomina³.
Du¿o nadziei pok³ada³ w m³odzie¿y, któr¹
nazywa³ „przysz³oœci¹ Koœcio³a”. Mówi³ im, ¿e
maj¹ siê nie lêkaæ, bo Jezus jest z nimi i ¿yæ

swoimi idea³ami oraz marzeniami. Zw³aszcza
ten cytat, wypowiedziany na Lednicy, gdzie
papie¿ spotyka³ siê z m³odymi za
poœrednictwem ³¹cz satelitarnych, bardzo
przemawia do mnie: „Przyjmij s³owo
Chrystusa, zaufaj Mu i podejmij sw¹ ¿yciow¹
misjê. Ludzie nowego wieku oczekuj¹
Twojego œwiadectwa. Nie bój siê! Jest przy
Tobie Chrystus”. Zw³aszcza dziœ jest to tak
wa¿ne, abyœmy umieli dawaæ œwiadectwo
o naszej wierze, a tak czêsto widzê po sobie,
jak upadam. Jednak z Jezusem jest to
mo¿liwe, czego czêsto na nowo doœwiadczam - o ile ³atwiej jest z Nim!
Fascynuje mnie tak¿e to, ¿e Jan Pawe³ II
powierzy³ siê tak ca³kowicie i do koñca Maryi,
któr¹ Jezus da³ nam jako nasz¹ Matkê. Ona,
która zawsze jest przy nas, wstawia siê za
nami, bêd¹c jednoczeœnie najdoskonalszym
ludzkim przyk³adem dla nas. Czêsto trudno
jest siê powierzyæ Matce - Jan Pawe³ II
pokazuje nam, ¿e to wcale nie jest tylko dla
niektórych, ale ¿e jest to dla ka¿dego, bo
ka¿dy ma potrzebê Matki, równie¿ takiej
niebiañskiej.
Teraz przychodz¹c do naszego koœcio³a na
Rennwegu, gdy spojrzê na praw¹ stronê
o³tarza, a mój wzrok padnie na relikwiarz b³.
Jana Paw³a II, bêdê sobie zawsze przypominaæ
z dum¹, jak dobrego i pe³nego mi³oœci
mieliœmy Papie¿a Polaka.
Barbara Majcher
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Niedziela Ewangelizacyjna
„Walcz w dobrych zawodach o wiaræ, zdobàdê ýycie wieczne: do niego zostaùeú powoùany i [o nim] zùoýyùeú dobre úwiadectwo wobec
wielu úwiadków.” 1Tm 6,12
Dnia 14.10.2012, realizuj¹c program nowej
ewangelizacji, przeprowadziliœmy w Polskim
Koœciele „Niedzielê Ewangelizacyjn¹”. Podczas
wszystkich Mszy Œw. tego dnia, a by³o ich a¿
8, kazania ewangelizacyjne po³¹czone
z dynamik¹ g³osi³ z moc¹ nasz Duszpasterz,
o. Pawe³ Szymanowski CR. Tak¿e wiele osób
z naszej wspólnoty dzieli³o siê swoim
osobistym spotkaniem ze Zmartwychwsta³ym Jezusem i przemian¹ ¿ycia na lepsze,
jakiej On dokona³ w ich ¿yciu. Zakoñczeniem,
a jednoczeœnie pewnym podsumowaniem
ca³oœci by³a pantomima „Rêce” zapraszaj¹ca
do osobistego spotkania z Jezusem. W Emaus
dzia³a³ punkt informacyjny, gdzie licznie
przybywaj¹cym zainteresowanym udzielaliœmy wszelkich niezbêdnych informacji
o wspólnocie.
Tego dnia tak¿e i m³odzi naszej winnicy
w pe³ni zaanga¿owali siê w ewangelizacjê. Na
Mszy o godzinie 19 do³¹czyli siê œpiewem
i graniem do zespo³u „Przystañ”, a tak¿e
przygotowali specjaln¹ pantomimê, której
nagranie mo¿na znaleŸæ w internecie
(http://www.youtube.com/watch?v=C0oJ4x4q6Y&feature=youtu.be).
Ju¿ teraz doœwiadczamy pierwszych owoców
tej ewangelizacji. Bezpoœrednio po niej do
Domów Zmartwychwstania przysz³o dziesiêæ
osób. Ufamy, ¿e bêd¹ widoczne jeszcze
wiêksze efekty, o których wie sam Bóg, na
którego chwa³ê dzia³aliœmy.
Poniek¹d ewangelizowaliœmy tak¿e sami
siebie. Oto kilka œwiadectw osób, które bra³y
udzia³ w dziele:
„Œwiadectwa by³y bardzo poruszaj¹ce, osoby
mówi³y o tym, jak Jezus zadzia³a³ w ich ¿yciu.
Dotknê³o mnie szczególnie œwiadectwo
Iwony. W pantomimie przypad³a mi rola
narratorki. By³o to dla mnie wyj¹tkowe
prze¿ycie, które na zawsze pozostanie
w pamiêci. Chwa³a Panu!” ( Teresa).
„W niedzielê dawa³am œwiadectwo. Po Mszy

Œw. podesz³y do mnie dwie osoby
i powiedzia³y mi, ¿e s¹ bardzo poruszone
zmian¹ w moim ¿yciu, której dokona³ Jezus.
Posz³y ze mn¹ do Emaus i tam otrzyma³y
ulotki i inforamcje o naszej Wspólnocie.
UtwierdŸ mnie to w przekonaniu, ¿e warto
ewangelizowaæ i mówiæ o Zmartwychwsta³ym Jezusie” (Ewa). „Podczas niedzieli
ewangelizacyjnej bra³em udzia³ w pantomimie „Rêce” i mówi³em œwiadectwo o tym,
jak Jezus zmieni³ moje ¿ycie. Widzia³em
poruszenie i ogromne skupienie podczas
przepiêknego kazania ewangelizacyjnego
o. Paw³a, który wprowadzi³ du¿o dynamizmu.
Ludzie z uwag¹ s³uchali œwiadectwa,
a pantomima, która by³a zwieñczeniem
ca³oœci, pewnie niejednemu pomog³a podj¹æ
w³aœciw¹ decyzjê. Podczas spotkania
w Emaus wiele osób mówi³o jak bardzo
poruszone s¹ t¹ form¹ ewangelizacji i okaza³o
zainteresowanie wspólnot¹ „Galilea”. Alleluja!”
(Jurek). „Kiedy us³ysza³am o pomyœle
ewangelizacji w naszym koœciele, od
pocz¹tku zastanawia³am siê, jak przemówiæ
do m³odych ludzi, takich jak ja.
W porozumieniu z osobami odpowiedzialnymi za nasz¹ winnicê, postanowi³am
pr z ygotowaæ specjaln¹ pantomimê.
Wybraliœmy wymagaj¹cy scenariusz. Po
pierwszej próbie entuzjazm opad³, nie
widzia³am szansy, by to siê mog³o udaæ.
I pewnie sami byœmy sobie nie poradzili. Jezus
nas poprowadzi³, nieustannie powtarzaj¹c
nam: ze Mn¹ wszystko jest mo¿liwe!
Uwierzcie! Obecnoœæ Ducha Œwiêtego na
próbach by³a chwilami wrêcz namacalna,
tysi¹ce pomys³ów, idei, jak poprawiæ, jak
zagraæ. Przychodzi³ w ka¿dej sekundzie
z darem jednoœci i pokory. Uda³o siê! Po
prezentacji pantomimy na Msz y dla
m³odzie¿y, widaæ by³o emocje jakie wywo³a³a
wœród obecnych. W niejednym oku nawet
zakrêci³a siê ³za. Po Mszy ludzie przychodzili,

gratulowali, dzielili siê swoimi uczuciami
i przemyœleniami. To co mi siê wydawa³o
nieosi¹galne, z Jezusem sta³o siê namacalnym
faktem. Chwa³a Panu za ten czas ewangelizacji!” (Asia).
A po zakoñczonej ewangelizacji – coœ dla
cia³a. „Godzien jest pracownik swojej zap³aty”.
Chwa³a Panu za Wspólnotê, za pracê na polu
ewangelizacji i przepyszne lody u Zanoniego!
Jerzy Kiziuk

Papie¿ Pielgrzym szed³ z nami!
O, jak¹ wielk¹ radoœci¹ jest œwiadomoœæ, ¿e nie jesteœmy sami, ¿e Jan Pawe³ II jest wœród nas, wspiera nas, wstawia siê za nami,
podtrzymuje na duchu.
Maria Gugging, miejscowoœæ po³o¿ona
kilkanaœcie kilometrów za Wiedniem. Co
takiego jest w tym ma³ym miasteczku, ¿e jak
magnes przyci¹ga ludzi z Wiednia i okolic? Co
takiego jest w tym miejscu, ¿e od 30 lat
ka¿dego miesi¹ca pod¹¿a tam grupa polskich

wiedeñczyków, przebywaj¹c górzysty szlak
24 kilometrów, w zadumie i modlitwie
polecaj¹c Matce Bo¿ej wszystkie g³êboko
skr ywane w swoich sercach proœby,
podziêkowania i intencje? To wszystko co nas
trapi, boli, ale tak¿e to, za co tak bardzo

chcemy podziêkowaæ i z czym chcemy siê
podzieliæ. Niesiemy te ma³e i wielkie krzy¿e, te
³zy i uœmiechy, zapytania i podziêkowania, by
to wszystko pozostawiæ u stóp Najœwiêtszej
Panienki z Lourdes.
Dnia 21 paŸdziernika odby³a siê - jak ju¿
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wspomnieliœmy - jubileuszowa 30. rocznica
polskich pielgrzymek do Maria Gugging.
I proszê nie myœleæ, ¿e to jest 30 pielgrzymka,
tylko trzydzieœci lat, przewa¿nie w ka¿da
trzecia niedziele miesi¹ca, wczesnym rankiem
grupa polskich wiernych wyrusza na szlak.
Trzydzieœci lat, bez wzglêdu na porê roku, bez
wzglêdu na pogodê. W tym dniu grupa liczyla
ok. 130 pielgrz ymów, w tym oko³o
dwudziestu wiernych, ktorzy po raz pierwszy
odbywali sw¹ pielgrzymkê do Maria Gugging.
Co sprawi³o, ze w ten mglisty, pochmurny
dzieñ tylu pielgrzymom chcia³o siê wyruszyæ?
I tu trzeba powiedzieæ, ¿e na nasz¹
jubileuszow¹ pielgrzymkê zawita³ niecodzienny goœæ. Otó¿ na pielgrzymkowy szlak
wyruszy³ z nami relikwiarz z relikwiami
B³ogos³awionego Jana Paw³a II. Najwiêkszy
Pielgrzym Wspó³czesnego Œwiata wraz z nami
powêdrowa³ do Maria Gugging. Sama
pielgrzymka mia³a tak¿e charakter naszego
osobistego wspomnienia o ¿yciu, dzia³alnoœci
i pielgrzymowaniu Jana Paw³a II, nie bez

przesady nazwanego Papie¿em Pielgrzymem. Ka¿dy z uczestników pielgrzymki mia³
mo¿liwoœæ do chwili osobistej adoracji
relikwii. Do osobistego spotkania z Janem
Paw³em, do modlitwy, do powiedzenia o tych
rzeczach, które nie uda³o siê nam dopowiedzieæ za ¿ycia Ojca Œwiêtego, b¹dŸ do
upragnionego spotkania z nim sam na sam,
w chwili ciszy. Tak wiêc kroczyliœmy górskimi
szlakami okolic Wiednia, dziel¹c siê modlitw¹,
dzielac siê osobistymi wspomnieniami
o Janie Pawle II. O, jak¹ wielk¹ radoœci¹ jest
œwiadomoœæ, ¿e nie jesteœmy sami, ¿e Jan
Pawe³ II jest wœród nas, wspiera nas, wstawia
siê za nami, podtrzymuje na duchu.
Relikwiarz wraz z relikwiami B³ogos³awionego
pozosta³ w Maria Gugging i bêdzie dostepny
dla ka¿dego, kto odwiedzi kosció³ i pomodli
siê, proszac o wstawiennictwo naszego
wielkiego rodaka.
Nastepn¹ okazj¹ nawiedzenia tego œwiêtego
miejsca bêdzie ostatnia niedziela listopada,
kiedy to na pielgrz ymkowym szlaku

œwiêtowaæ bêdziemy Dzieñ Chrystusa Króla.
Elzbieta i Sylwester

Nasze Wspólnoty

Úw. Brygida i Polacy
Krótka historia duszpasterstwa Polaków w Parafii úw. Brygidy w Wiedniu

Obecnie w wielu koœcio³ach katolickich na
terenie Austrii odprawiane s¹ regularnie Msze
w jêzyku polskim. W Wiedniu, oprócz
Polskiego Koœcio³a, prowadzonego przez
Ksiê¿y Zmar t w ychwstañców, polsc y
emigranci maj¹ co niedzielê do wyboru kilka
koœcio³ów. Jednym z nich jest koœció³ œw.
Brygidy (Brigittakirche), w 20-tej dzielnicy.

Wszystko zaczê³o siê przesz³o dwanaœcie lat
temu, kiedy w ów koœciele zosta³ zatrudniony
k a p ³ a n Pawe ³ S t aw a rc z y k , k a p u c y n
pochodz¹cy z Polski. Kilku parafian poprosi³o
go, by w drodze wyj¹tku odprawi³ Mszê
w jêzyku polskim Wiadomoœæ ta szybko siê
rozesz³a, a na Msze przychodzi³o coraz wiêcej
osób. Tak wiêc z wyj¹tku powsta³a regu³a –
coniedzielna Msza Œwiêta w jêzyku polskim o
godz. 11. Gdy brat Pawe³ zosta³ przeniesiony
do innej parafii, polsk¹ Mszê „przej¹³” brat
Pacyfik Regiewicz, a po nim, w 2002 roku, brat
z wiedeñskiego klasztoru kapucynów – Marek
Machudera. W tym samym czasie w parafii
zaczê³y powstawaæ grupy neokatechumenalne. Obecnie istnieje ju¿ dziesiêæ takich
wspólnot, w tym dwie polskojêzyczne. Brat
Marek widz¹c deficyty religijnoœci wœród
mieszkañców Wiednia, rozwin¹³ swoj¹
dzia³alnoœæ duszpastersk¹ równie¿ poza
parafiê œw. Brygidy. Lokalne media donosi³y o
zakonniku, który oferuje swoje us³ugi jako
spowiednik latem, w zaciszu drzew
najwiêkszego wiedeñskiego parku rekreacyjnego na wyspie na Dunaju, a w adwencie
spaceruj¹c w 1. Dzielnicy, wœród rozbawionych t³umów.
Gdy w 2011 roku brat Marek zosta³
przeniesiony do klasztoru kapucynów

w Wiener Neustadt, opiekê nad polskojêzyczn¹ grup¹ przej¹³ brat Roman Rusek.
Brat Roman z wielkim zapa³em kontynuuje
pracê duszpastersk¹, równie¿ neokatechumenaln¹. Neokatechumenat dzia³a bardzo
prê¿nie w naszej parafii. W Austrii istnieje
oko³o czterdzieœci tego typu wspólnot, w tym
a¿ dziesiêæ w parafii œw. Brygidy.
Do polskojêzycznej grupy nale¿y ok.
dwudziestu ministrantów (dziewcz¹t i ch³opców), a tak¿e dwóch nadzwyczajnych szafarzy
Komunii Œwiêtej. Nasze polskie duszpasterstwo jest oficjaln¹ czêœci¹ diecezji wiedeñskiej. Jego cz³onkowie mog¹ siê po niedzielnej Mszy spotkaæ w domu parafialnym przy
kawie, herbacie, kanapkach i ciastkach. Panie
organizuj¹ce „kawiarenkê parafialn¹” (wzorem
tradycyjnych Pfarrkaffe, czyli austriackiego
zwyczaju spotkañ przykoœcielnych) pracuj¹
spo³ecznie, zakupuj¹c produkty spo¿ywcze
z datków kawiarnianych goœci. Szczególn¹
atrakcj¹ kulinarn¹ s¹ kanapki ze smalcem.
W 2011 roku odby³a siê autokarowa wycieczka do W³och, w planach natomiast jest
oœmiodniowa pielgrzymka do Ziemi Œwiêtej.
El¿bieta Wachl
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Byliœmy tam

Bioræ swój krzyý i idæ....
Pamiætnik mùodego pielgrzyma - Piesza Pielgrzymka Tarnowska do Czæstochowy
Gùównym punktem tego postoju i caùego dnia byùa Msza, na której zawsze miaùy miejsce úluby. Ale w tym roku, po raz pierwszy od 30 lat,
nie ma ani jednego úlubu! Byùam trochæ rozczarowana, gdyý bardzo chciaùam zobaczyã taki úlub pielgrzymkowy.

W tym roku moja przyjació³ka Asia namówi³a
mnie, abym wybra³a siê z ni¹ pierwszy raz na
piesz¹ pielgrzymkê z Tarnowa do Czêstochowy. Mimo tego, ¿e du¿o osób radzi³o mi iœæ
z krakowsk¹, gdy¿ jest ³atwiejsza i krótsza, a ja
jeszcze nigdy nie by³am na pieszej
pielgr z ymce, zdec ydowa³am sie iœæ
z tarnowsk¹. Myœlê, ¿e g³ównym powodem
by³o to, ¿e ju¿ dawno obieca³am przyjació³ce,
¿e z ni¹ pójdê.
Dzieñ przed pielgrzymk¹ moi rodzice zawieŸli
mnie do D¹browy Tarnowskiej, abyœmy mog³y
oddaæ baga¿, który przez ca³¹ pielgrzymkê by³
p r ze wo ¿ o ny c i ê ¿ a rów k ¹ . N a s t ê p n i e
nocowa³am u mojej przyjació³ki
w Radgoszczy. Obydwie by³yœmy bardzo
ciekawe, jak bêdzie na pielgrzymce. Asia by³a
pierwszy raz ju¿ rok temu, wiêc opowiada³a
mi trochê jak by³o i co mnie czeka, a m.in
czeka³ mnie “chrzest kotów” (patrz dzieñ 7).
Dzieñ 1 (17.08.2012):
Pielgrzymkê rozpoczê³a wspólna Msza Œwiêta
o 6.30 w Tarnowie, której przewodniczy³
biskup tarnowski Andrzej Je¿. Dojechaliœmy

samochodem do Tarnowa i pierwsze co
zauwa¿y³am to ogromna masa ludzi. Ludzie
ró¿nego wieku - od najm³odszych w wózku
do najstarszych i najbardziej doœwiadczonych. Eucharystia by³¹ bardzo uroczysta,
a Ewangelia mówi³a o tym, ¿e mamy
naœladowaæ Jezusa zapierajac siê samych
siebie i bior¹c swój krzy¿ na codzieñ.
S³uchaj¹c tych s³ów skojarzy³am je od razu
z trudem, który czeka³ mnie przez nastêpne
dziewiêæ dni. Przyjêcie Komunii odebra³am
jako umocnienie na ten szczególny czas - Bóg
jest ze mn¹! Na koniec Eucharystii biskup
pob³ogos³awi³ nas na ten czas pielgrzymki.
Po Mszy ka¿dy odnajdywa³ powoli swoj¹
grupê, z któr¹ bêdzie szed³. My nale¿a³yœmy
do “dziewi¹tki” pod wez waniem œw.
Maksymiliana. Z powodu tego, ¿e grupa
dziesi¹ta (œw. Magdaleny) liczy³a bardzo ma³o
osób, zosta³a do³¹czona do naszej - szliœmy
jako grupa "Dziewiêædziesi¹ta”.
Ka¿da grupa rusza³a po kolei (wszystkich grup
by³o 26), œpiewaj¹c pieœni i piosenki religijne,
zw³aszcza m³odzie¿owe. Ludzie, którzy zostali,
¿egnali nas, machali nam, cieszyli siê
i wzruszali. Da³o mi to odczucie, ¿e ta
pielgrzymka jest czymœ wa¿nym. W tym
momencie prz ypomnia³am sobie te¿
intencje, z którymi sz³am.
Pogoda by³a super dla pielgrzymki, ani za
ciep³o ani za zimno, ³oñce nie grza³o i deszcz
nie pada³. Sz³o siê dobrze, nogi mnie narazie
nie bola³y, ale za to plecy z powodu zbyt
ciê¿kiego plecaka.
Dowiadujê siê, ¿e prawie wszystko co
bêdziemy robiæ na pielgrzymce bêdzie
w drodze - ró¿aniec, koronka, Droga Krzy¿owa, godzinki, konferencje oraz nowenna do
Matki Bo¿ej, a w miêdzyczasie œpiew. Nawet
nie ma czasu, aby myœleæ o bólu. Ka¿dy dzieñ
ma za patrona postaæ b³ogos³awionej lub
œwiêtej osoby - dziœ by³a ni¹ b³. Karolina Kózkówna. Szliœmy ulic¹, zajmuj¹c jeden pas, poza
tym te¿ polami i lasami. Co pó³torej - dwie
godziny s¹ postoje, których zawsze têsknie
oczekiwa³am. Podczas ostatniego odcinku
dzisiejszego dnia, pod koniec ju¿ opada³am
z si³, ale jakoœ sz³am dalej. Nasz nocleg
znajdowa³ siê w Szczepanowie i razem
z przyjació³k¹ oraz jej cioci¹,wujkiem
i dwojgiem ma³ych kuzynów otrzymaliœmy
nocleg w domu u mi³ej gospodyni, która
poczêstowa³a nas ¿urkiem i herbat¹. Na
koniec dnia by³ apel, a jego tematem by³
chrzest - tak jak ten dzieñ jest pocz¹tkiem
naszej pielgrz ymk i, tak chrzest jest

pocz¹tkiem ¿ycia chrzeœcijañskiego.
Zmêczeni zasnêliœmy na ³ó¿kach ko³o 22.
Dzieñ 2 (18.08.):
Wyszliœmy o 6.15 ze Szczepanowa. By³o mi
bardzo trudno wstaæ, ale Asia mnie
"pocieszy³a" mówi¹c, ¿e za nied³ugo
bêdziemy wstawaæ jeszcze wczeœniej. Dzieñ
rozpoczêliœmy wspóln¹ modlitw¹ porann¹,
a nastêpnie œpiewem godzinek. G³ówn¹
postaci¹ ca³ego dnia by³a œw. Kinga. Drugi
postój spêdziliœmy w Okulicach, gdzie
znajduje siê sanktuarium Matki Bo¿ej
Okulickiej. Najpierw pomodliliœmy siê
w koœciele - prosi³am Maryjê o si³ê i
wytrwa³oœæ podczas pielgrzymki. G³ównym
punktem tego postoju i ca³ego dnia by³a
Msza, na której zawsze mia³y miejsce œluby.
Ale w tym roku, po raz pierwszy od 30 lat, nie
ma ani jednego œlubu! By³am trochê
rozczarowana, gdy¿ bardzo chcia³am
zobaczyæ taki œlub pielgrzymkowy.
Po Mszy by³ jeszcze czas na obiad i ma³y
odpoczynek. Dzisiaj by³o du¿o cieplej i s³oñce
du¿o bardziej grza³o, dlatego sz³o siê trudniej.
Ludzie dalej stali przy ulicy, machali nam oraz
czêstowali jedzeniem - na przyk³ad na trzecim
postoju rozdawali ró¿nego rodzaju
dro¿d¿ówki.
Dzisiejszy nocleg - w domu punktu
aptecznego. Tym razem mamy ju¿ trochê
bardziej warunki pielgrzymkowe, gdy¿ œpimy
na ziemi!
Tematem apelu by³a mi³oœæ - piêkna mi³oœæ,
która daje ofiarê z siebie i zwraca uwagê na
potrzeby innych. Najlepszym wzorem dla tej
mi³oœci jest sam Bóg. Na koniec nasza ponad
300-osobowa grupa trzyma³a siê za rêce,
wielbi¹c Boga pieœni¹ "Panie, proszê spraw".
By³ to jeden z apeli, który najbardziej mi siê
podoba³ i które najbardziej prze¿y³am.
Czu³am obecnoœæ naszego kochaj¹cego
Boga oraz si³ê wspólnoty.
Zasnê³am od razu.
Dzieñ 3 (19.08.):
Pobudka by³a o czwartej rano - sama nie wiem
jak wsta³am. Na tarasie czeka³o na nas
ogromne œniadanie przygotowane przez
gospodarzy. Zrobili nawet jajecznicê! W takich
momentach dostrzega siê w³aœnie dobroæ
drugiego cz³owieka.
Wychodzimy, gdy jest zimno i jeszcze ciemno.
Idziemy do Nowego Brzeska, gdzie mamy
Mszê. Dziœ niedziela misyjna - ksi¹dz na
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kazaniu mówi³ o tym, ¿e ka¿dy z nas jest
powo³any do œwiadectwa, ma u¿ywaæ
rozumu oraz ma byæ rozpoznawany jako
chrzeœcijanin po swoich czynach mi³oœci.
Po Mszy i krótkiej przerwie na œniadanie
ruszamy dalej. Robi³o siê coraz bardziej
gor¹co, dzisiejszy dzieñ by³ bardzo upalny.
Poza tym trasa te¿ jest trudna: szliœmy pod
górê i na dó³, pod górê i na dó³, itd. Na
szczêœcie program by³ obfity. Ksi¹dz Karol
opowiada³ o swojej misji w Afryce, modliliœmy
siê na ró¿añcu misyjnym, tak¿e Droga

Krzy¿owa mia³a treœæ misyjn¹ – bardzo do
mnie przemówi³a. Postaci¹ dziesiejszego dnia
by³a œw. Teresa Ledóchowska. Bywa³y
momenty gdy myœla³am, ¿e dalej ju¿ nie dam
rady. Wtedy odczuwa³am jak bardzo Bóg
dzia³a: nagle mia³am znowu si³ê, albo ktoœ
z mieszkañców miasteczka czy wioski, przez
któr¹ przechodziliœmy, oblewa³ nas zimn¹
wod¹ lub da³ coœ do picia. Pod koniec
nadchodzi najtrudniejszy moment: musimy
wejœæ na górê, poniewa¿ tam mamy mieæ
nocleg. Zmêczeni ca³ym dniem jakoœ

weszliœmy. PóŸniej dowiedzia³am siê, ¿e
przeszliœmy dzisiaj ponad 37 km! Nocleg
„w stylu pielgrzymkowym”: w gara¿u. Bardzo
goœcinna gospodyni czêstuje domowej
roboty frytkami i ogórkami kiszonymi. Apel
by³ ju¿ o 19.30, gdy¿ ka¿dy z nas jest
zmêczony.
Jak zwykle – zasnê³am od razu, ciesz¹c siê
z tego, ¿e jutro wyruszamy dopiero o 7.30.
Basia

„Ez az a nap!” – mùodzi Galilejczycy w Budapeszcie
W Budapeszcie czeka³o na nas przepiêkne s³oñce i…problemy z nawigacj¹. Ale i tutaj ujawni³a siê Bo¿a Opatrznoœæ – w aucie przecie¿
siedzia³y cztery kobiety, co oznacza spotêgowan¹ kobiec¹ intuicjê. Nie mog³yœmy siê zgubiæ!
Kiedy usùyszaùyúmy o koncercie uwielbienia
„Ez az a nap!” (pol. Oto jest dzieñ!), zgodnie
stwierdziùyúmy: musimy tam byã! Zatem
20.10.2012 nasza czteroosobowa, damska
ekipa ruszyùa z 12. dzielnicy Wiednia na
podbój Budapesztu. Niestety poczàtek
podróýy nie naleýaù do udanych. Kiedy
bowiem juý wszystkie siedziaùyúmy w aucie,
a razem z nami nasz kompletny ekwipunek,
auto odmówiùo nam posùuszeñstwa. „Panie
Boýe! No co jest? Pomocy!!” - zgodnie
zawoùaùyúmy. Na wùasne umiejætnoúci liczyã
n i e m o g ù y ú my, b o c h o ã w s z y s t k i e
wiedziaùyúmy gdzie trzeba zajrzeã, ýeby
znaleêã przyczynæ awarii, to ýadna z nas nie
miaùa pojæcia czego tak wùaúciwie szukaã. Bóg
oczywiúcie zaplanowaù to wszystko. Juý sam
fakt, ýe wszystko staùo siæ jeszcze w Wiedniu,
byù Jego planem. Pomyúlcie co by byùo,
gdybyúmy musiaùy zmierzyã siæ z tym
problemem w Budapeszcie, gdzie, jak siæ
wkrótce okaýe, dogadanie siæ w jæzyku
innym niý wægierskim jest nie lada
wyzwaniem? Co wiæcej – staùyúmy tuý obok
stacji benzynowej! Naszym anioùem okazaù siæ
jeden z pracowników, który w mgnieniu oka
rozpoznaù usterkæ i naprawiù jà, umoýliwiajàc
nam kontynuowanie, a wùaúciwie rozpoczæcie
podróýy.
W Budapeszcie czekaùo na nas przepiækne
sùoñce i…problemy z nawigacjà. Ale i tutaj
ujawniùa siæ Boýa Opatrznoúã – w aucie
przecieý siedziaùy cztery kobiety, co oznacza
spotægowanà kobiecà intuicjæ. Nie mogùyúmy
siæ zgubiã!
Takýe wczeúniej wspomniane problemy
jæzykowe udaùo nam siæ przeskoczyã.
Posùugiwaùyúmy siæ jæzykiem angielskim,
n i e m i e c k i m , p r ze p l a t a ny m p i s m e m
obrazkowym i bardzo rozbudowanà
komunikacjà niewerbalnà. Duch Úwiæty
dodawaù nam siùy, dziæki czemu nie

straciùyúmy radoúci i pogody ducha, choã
sytuacje bywaùy momentami niezwykle
denerwujàce.
Ostatecznie – udaùo siæ! Dotarùyúmy na nasz
upragniony koncert. Przywitaùy nas melodie
znanych nam piosenek: Jak wielki jest Bóg,
Chcæ wywyýszaã imiæ Twe…w jæzyku
wægierskim. Cierpliwoúã jednak popùaca i gdy
juý wysùuchaùyúmy dzielnie ów wystæp na
scenæ wkroczyù Tim Hughes (dla tych, którzy
go nie znajà: to on wùaúnie jest twórcà
piosenki Ty úwiatùoúã dnia). Urzekù nas sposób
w jaki zachæcaù ludzi do wspólnej modlitwy
úpiewem. W tùumie wznosiùy siæ, najpierw
troszkæ nieúmiaùo, potem z peùnym
oddaniem, kolejne dùonie. Duch Úwiæty
z coraz wiækszà mocà wypeùniaù halæ. Jako
kolejni wystæpowali panowie z zespoùu LZ 7.
Udowodnili oni, ýe Boga moýna uwielbiaã
kaýdym rodzajem muzyki.
Swoim uwielbieniem koncert zamknàù Matt
R edman. Podobnie jak popr zedni
wykonawcy, zachæcaù do wspólnej modlitwy,
kierujàc uwagæ zgromadzonych nie na siebie
samego, ale na prawdziwe gwiazdy tamtego
wieczoru: Boga Ojca, Jezusa Chrystusa
i Ducha Úwiætego. To Ich chcieliúmy uwielbiã,
Im oddaã chwaùæ, po raz kolejny zaprosiã Ich
do naszego ýycia. Oglàdajàc reakcje ludzi,
sposób w jaki siæ modlili, patrzàc na
wielbiàcych Boga úpiewem wykonawców,
zrozumiaùyúmy znaczenie nazwy koncertu. Ez
az a nap – Oto jest dzieñ! Oto jest dzieñ, który
zmieni nasze ýycie. Oto jest dzieñ, w którym
Bóg zdziaùa wielkie rzeczy. Oto jest dzieñ,
kiedy ponad wszelkimi róýnicami kulturowymi, jæzykowymi, wiekowymi, wspólnie
oddamy chwaùæ Najwyýszemu!
Gdy wybrzmiaùy ostatnie dêwiæki niechætnie,
aczkolwiek z sercem lekkim i radosnym,
opuúciùyúmy halæ. Pozytywnie emocje nie
pozwoliùy nam szybko zasnàã i towarzyszyùy

nam przez caùy nastæpny dzieñ, na Mszy
Úwiætej w polskiej parafii, w trakcie zwiedzania
miasta i podczas podróýy powrotnej do
Wiednia.
Na koniec chciaùoby siæ rzec: egészségedre!
Jest to jedyne sùowo w jæzyku wægierskim
jakie udaùo nam siæ opanowaã i choã znaczy
tyle co „na zdrowie”, nam juý zawsze bædzie
kojarzyùo siæ z cudownym czasem radoúci
i ùaski. I za ten czas: chwaùa Panu!
Joanna Grabska
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Inspiracje

Inspiracje
W tej nowej i mam nadziejê nied³ugo ju¿ sta³ej
rubryce Naszej Wspólnoty postaram siê drogi
Czytelniku, zainspirowaæ Ciê. Do czytania,
s³uchania, ogl¹dania. I tak na dobry, choæ
troszkê ma³o wymagaj¹cy, bo powakacyjny
pocz¹tek– dwa filmy. Wprawdzie ¿adnego
z nich nie mo¿na zaliczyæ do naprawdê
dobrego kina, którego wyznacznikiem by³aby
chocia¿by trzymaj¹ca w napiêciu, wartka
akcja. Wrêcz przeciwnie, znaj¹cy siê na rzeczy,
zapaleni mi³oœnicy filmów pewnie skrytykuj¹
oba jako banalne, p³ytkie, czy wrêcz tandetne,
tanie wyciskacze ³ez. I pewnie bym siê z nimi
nie spiera³a, gdyby nie fakt, ¿e s¹ to prawdziwe
historie.
Bohaterem pierwszej – Letters to God (2011,
pol. Listy do Boga; w tym samym roku ukaza³a
siê nak³adem wydawnictwa POLWEN ksi¹¿ka
o tym samym tytule) jest siedmioletni Tyler.
Niespe³na cztery lata po œmierci ojca (który
ginie w wypadku samochodowym), rodzina
Tylera musi siê zmierzyæ z kolejnym

problemem – chorob¹ ch³opca. Diagnoza –
z³oœliwy guz mózgu, nie dodaje optymizmu.
Mimo to ch³opiec nie poddaje siê. Si³ê czerpie
z….no w³aœnie, sk¹d? O co chodzi
w tytu³owych listach? I na czym polega
bohaterstwo ma³ego Tylera?
Drugi film, który chcia³abym Ci zaproponowaæ – Soul surfer (2011, pol. Surferka
z charakterem), to opowieœæ o mi³oœniczce
surfingu, której marzenia o profesjonalnej
karierze zostaj¹ przes³oniête tragicznym
wypadkiem. W trakcie jednego z treningów,
trzynastoletnia wówczas Bethany Hamilton
zostaje zaatakowana przez rekina i traci rêkê.
Mimo niewielkich szans, dziewczynie udaje
siê cudem prze¿yæ. Jak Bethany poradzi sobie
z now¹ rzeczywistoœci¹ i czy utrata rêki
przekreœli jej marzenia?
Dlaczego mia³byœ obejrzeæ te filmy? Mo¿e po
to, by przekonaæ siê, ¿e wiara rzeczywiœcie
potrafi przenosiæ góry, a modlitwa ma
niesamowit¹ moc. Mo¿e po to, by ¿ycie tych

ludzi pokaza³o Ci, ¿e prawdziwie wszystko
mo¿esz w Tym, który Ciê umacnia. Jak ju¿
wy¿ej wspomnia³am – niesamowitych
wra¿eñ nie gwarantujê, wierzê jednak, ¿e
mo¿esz zyskaæ coœ innego, du¿o bardziej
wartoœciowego.
Joanna Grabska

P.S. Oba filmy mo¿na zakupiæ za kilka euro na
www.amazon.de. Sama jestem w posiadaniu
Listów do Boga (film i ksi¹¿ka), przy odrobinie
szczêœcia mo¿e zdo³asz mnie przekonaæ, bym Ci
je po¿yczy³a.

Miêdzy krucht¹ a o³tarzem

Miêdzy krucht¹ a o³tarzem

Czy trapi³o Was kiedykolwiek pytanie: jak nie
czuæ siê jedynie widzem w czasie Mszy œw.?
Czy jest to jeszcze mo¿liwe? Zapewne chodzi
tu o to, by daæ siê pokochaæ przez Jezusa.
Niczego wiêcej nie potrzeba. Wtedy, jako
ludzie pokochani i zakochani ca³kiem inaczej
bêdziemy spogl¹dali na o³tarz i na kap³ana.
WeŸmy „pod lupê” momenty koñcowe liturgii.
Koñcowe – a wiêc dziej¹ce siê wówczas, kiedy
nasza uwaga i skupienie mog¹ byæ ju¿
porz¹dnie nadwyrê¿one.
Moment, o którym najpierw chcê napisaæ,
czêsto uchodzi naszej uwadze. To ³amanie
chleba, które znane by³o ju¿ najdawniejszym

chrzeœcijanom. Kiedyœ by³o to bardziej
widoczne, gdy¿ kap³an ³ama³ niewielkie
bochenki. Dzisiaj ksi¹dz bierze jedn¹ Hostiê
i ³amie j¹ nad paten¹ na pó³. Co oznacza ten
znak? Ano to, ¿e jesteœmy jednym Cia³em
Chrystusa, gdy¿ ka¿dy mo¿e nakarmiæ siê
Nim, w³aœnie w tym momencie „rozdzielonym”. Zreszt¹ – w ka¿dej, nejmniejszej
okruszce jest ca³y i niepodzielny Chrystus.
Spo¿ywaj¹c z jednego Chleba stajemy siê
jedno z Nim i miêdzy sob¹. Piêknie jest, gdy
ksi¹dz podzieli siê„swoj¹” Hosti¹ jeszcze z kimœ
obecnym na Mszy, a najlepiej – jak ze
wszystkimi, co kiedyœ, gdy nie by³o
tabernakulum, by³o regu³¹.
Najs³ynniejszym ³amaniem chleba by³o to
w gospodzie w Emaus. Dokona³ go sam
Chrystus, a by³o ono momentem, w którym
uczniowie definitywnie poznali Pana.
Temu staro¿ytnemu zwyczajowi ³amania
chleba towarzyszy œpiew od koñca VII
w. „Baranku Bo¿y”. Tradycja g³osi, ¿e papie¿
Sergiusz I, który mia³ wprowadziæ ten œpiew,
Ÿle znosi³ d³ugie milczenie w czasie ³amania
chlebów na Euchrystii.
Tu¿ przed przyjêciem Pana prosimy w nim
o mi³osierdzie. To tak, jakby w ostatniej chwili
jeszcze upewniæ siê, ¿e mi³oœæ Boga nas,
grzesznych, obmyje na tyle, ¿e bêdziemy

mogli przyst¹piæ do Sto³u Pañskiego. Chrystus
jest „Barankiem” – to starotestamentalny
i wstz¹saj¹cy zarazem obraz Mesjasza
czystego, cichego, pokornego, prowadzonego na rzeŸ. To krwi¹ baranka Izraelici
w czasie Nocy Wyjœcia pokropili odrzwia
swoich domów. To w³aœnie baranka spo¿ywali
Izraelici na pami¹tkê tego¿ Wyjœcia. Jan
Chrzciciel wskazuj¹c Jezusa powiedzia³ o Nim,
odczytuj¹c teksty starotestamentalne, ¿e jest
On w³aœnie Barankiem Bo¿ym.
Potem ksi¹dz oddziela z jednej po³ówki Hostii
malutk¹ cz¹stkê wpuszcza do kielicha,
mówi¹c cicho:
Cia³o i Krew Pana naszego Jezusa
Chrystusa, które ³¹czymy i bêdziemy
przyjmowaæ, niech nam pomog¹ osi¹gn¹æ
¿ycie wieczne.
Ta cz¹stka wpuszczona do kielicha to tzw.
zmieszanie Postaci eucharystycznych.
Od³¹czenie cia³a od krwi oznacza³o dla
Semitów œmieræ. A z³¹czenie ich w tym
momencie Eucharystii oznacza og³oszenie
tego, ¿e Jezus ci¹gle ¿yje. Jest to wreszcie
znak, ¿e przez Komuniê otrzymujemy udzia³ w
Jego ¿yciu, œmierci i zmartwychwstaniu.
Ks. Maciej Gawlik CR
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W labiryncie historii
Duszpasterstwo Polskie w Austrii w latach 1978 – 1984 we wspomnieniach
Pocz¹tek mojej pracy w Koœciele Polskim by³ dla mnie trochê szokuj¹cy. Drzwi od plebanii praktycznie siê nie zamyka³y, telefon dzwoni³
bez przerwy.
Na pocz¹tku 1978 roku mój prze³o¿ony, Ojciec
Pro w i n c j a ³ k s. J e r z y S m o l i ñ s k i C R ,
zaproponowa³ mi, ¿ebym przeniós³ siê do
Wiednia i pomóg³ w pracy w tamtejszym
Duszpasterstwie Polonijnym przy Koœciele
Polskim ze wzglêdu na wzmagaj¹cy siê ruch
emigracyjny.
W tym czasie pracowa³em w £abêdziu
w diecezji koszaliñskiej, gdzie prac¹
duszpastersk¹ obejmowa³em siedem
koœcio³ów i dwie oœmioklasowe szko³y
podstawowe. Aby szybko i bez wiêkszych
problemów uzyskaæ paszport, umotywowa³em swój w yjazd w Ur zêdzie
Paszportowym i na Milicji chêci¹ podjêcia
nauk jêzyka niemieckiego na Uniwersytecie
Wiedeñskim. Tym sposobem unikn¹³em
udzia³u w tzw. „rekolekcjach dla misjonarzy
i duszpasterzy polonijnych” opuszczaj¹cych
Polskê. Uczono na nich sposobu zachowania
siê za granic¹ oraz szkolono w tym, co nale¿y
mówiæ o Polsce Ludowej.
Gdy wrêczano mi paszport, przestrze¿ono
mnie, bym nie chodzi³ do Polskiego Koœcio³a,
bo tam dzia³a Radio Wolna Europa oraz
szpiedzy, a przez to mogê mieæ nieprzyjemnoœci. A ja przecie¿ jecha³em tam ¿yæ
i pracowaæ.
Do Wiednia przyjecha³em 7 lipca 1978 roku.
W tym czasie prze³o¿onym na Rennwegu by³
ks. Stanis³aw Szulhaczewicz, duszpasterzami
Polonii zaœ ks. Jerzy Walkusz, ks. Jan Mazurek
oraz ks. Kazmierz Wójtowicz (student). Z kolei
na Kahlenbergu pracowali ks. Piotr Kaglik
i ks. Edward Lipiec.
Pocz¹tek mojej pracy w Koœciele Polskim by³
dla mnie trochê szokuj¹cy. Drzwi od plebanii
praktycznie siê nie zamyka³y, telefon dzwoni³
bez przerwy. Polacy szukali noclegu i pracy.

By³o to dla mnie trochê psychicznym
obci¹¿eniem, bo nie mogliœmy im niczego
zaofiarowaæ.
Msza œw. w jêzyku polskim by³a odprawiana
w sobotê wieczorem, a w niedziele o godz.
10:30 i wieczorem.
W soboty odwiedza³em obóz uciekinierów
w Traiskirchen. Poniewa¿ nie mia³em jeszcze
swojego auta doje¿d¿a³em „badenk¹”. Tam,
w koœciele parafialnym, gdzie proboszczem
by³ o. Andrzej, benedyktyn polskiego
pochodzenia, odprawia³em Msze œw. o godz.
15. Koœció³ by³ pe³ny. Tamtejszy obóz mieœci³
siê w koszarach z czasów cesarskich.
Przeciêtnie w pokojach mieszka³o po
kilkanaœcie osób. Przegradzano je szafami,
firankami. Obóz przeznaczony by³ nie tylko
dla Polaków, ale i dla wszystkich uciekinierów
zza „¿elaznej kurtyny”. Ludzie tam mieszkaj¹cy
czuli siê zagubieni. Czekali na wyjazd dalej –
do Ameryki, Australii, Kanady. Nie maj¹c pracy
siedzieli, rozmyœlali, byli przygnêbieni,
narzekali na warunki materialne, mieszkaniowe, a tak¿e na stosunki panuj¹ce miêdzy
ludŸmi. Byli tam kawalerowie, panny, ¿onaci
i mê¿atki, czêsto osamotnieni, bo reszta
rodziny zosta³a w kraju. Zdarza³y siê tak¿e ca³e
rodziny. Problemów i konfliktów nie
brakowa³o. Wielu z nich, by otrzymaæ
gwarancjê zapewnienia praw socjalnych i azyl
polityczny, tworzy³o teoriê przeœladowania w
Polsce.
Drug¹ miejscowoœci¹, któr¹ w tym czasie
odwiedza³em by³ Graz – mieszkali tam
emigranci starszej generacji. Ma³a grupka
Polaków gromadzi³a siê w koœcio³ach, które
prowadzi³y siostry zakonne. Tu czu³o siê
zupe³nie inn¹ atmosferê. Ludzie ju¿
ustabilizowani materialnie, serdeczni. Zawsze

po Mszy. spotykaliœmy siê w kawiarni, gdzie
w sympatycznym nastroju dzieliliœmy siê
naszymi radoœciami i troskami.
Pracowa³em równie¿ w Villach. Przyje¿d¿a³em
tam poci¹giem ju¿ w sobotê. Pan Szybisty
w Unterfelach udziela³ mi w swoim domu
noclegu. Spotka³em tam niedu¿¹ grupkê,
oko³o 20 Polaków. Wielu z nich to byli lekarze
i sportowcy, którzy w ostatnim czasie opuœcili
Polskê. Byli wœród nich te¿ i ci, którzy w czasie II
wojny œwiatowej zostali wywiezieni na roboty,
a obecnie mieszkali w tzw. ONZ-owskich
domach.
Swoj¹ pos³ugê duszpastersk¹ pe³ni³em tak¿e
w Górnej Austrii. Swoje wspomnienie
poœwiêcê najpierw Bad Kreuz. Miejscowoœæ ta
le¿a³a w ³adnych górach oddalonych od
g³ównej drogi (obecnie znajduje siê tam
szko³a ¿andarmerii), gdzie mieszka³o wiele
rodzin oczekuj¹cych na wyjazd.
W Linzu Polacy gromadzili siê najczêœciej
w tzw. polskim koœciele u tzw. Barmherzige
Brüder, niedaleko katedry. Poloniê, któr¹ tam
spotka³em, tworzy³y osoby, które mieszka³y
tam od wojny, nowa generacja uciekinierów
oraz spo³ecznoœæ tzw. Bukowiñców Polaków, by³ych volksdeutschów. Do Mszy œw.
s³u¿yli piêædziesiêcio- i szeœædziesiêcioletni
ministranci. By³ te¿ tam bardzo sympatyczny
i serdeczny prezes Polaków Górnej Austrii, pan
Witold Posytek, który zaopiekowa³ siê mn¹, a
tak¿e opowiedzia³ mi o losie w Górnej Austrii.
Wspomnê jeszcze Wels, gdzie mieszka³a
spo³ecznoœæ polska z okresu II wojny
œwiatowej, wywieziona na roboty, a tak¿e
nowa emigracja, która finansowo by³a ju¿
ustabilizowana.
Ks. Tadeusz Kondrowski CR
(cdn.)

Z g³êbokim smutkiem i ¿alem zawiadamiamy,
¿e w dniu 6 listopada 2012 roku odszed³ do domu Ojca
w 38 roku kap³añstwa, 46 roku ¿ycia zakonnego, maj¹c 62 lata

ks. Tadeusz Kondrowski CR
Proboszcz parafii p.w. Sw
ì . Miko³aja w Kirchheim im Innkreis,
duszpasterz Polonii w Austrii na prze³omie lat
siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych ubieg³ego wieku.

Niech spoczywa w pokoju oczekuj¹c na zmartwychwstanie!
Wspó³bracia Zmartwychwstañcy z Rennwegu

Gdy oddawaliœmy ten materia³ do druku, nie wiedzieliœmy jeszcze, ¿e przyjdzie nam mówiæ o jego autorze w czasie przesz³ym. Jednak to nie my jesteœmy panami swego losu.
Chocia¿ ks. Tadeusz ju¿ od wielu lat pos³ugiwa³ ju¿ tylko w obszarze jêzyka niemieckiego w Górnej Austrii, to jednak jego ofiarna praca na rzecz Polonii austriackiej warta jest
wspomnienia ¿a³obnego na naszych ³amach. Tym bardziej, ¿e to on by³ inicjatorem sta³ego periodyku informacyjnego duszpasterstwa polonijnego w Wiedniu, którego
fragmenty zamieszczamy w tym numerze.
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Biuletyn – œwiadek historii
Le¿¹ przede mn¹ archiwalne numery
„Biuletynu Duszpasterstwa dla Polaków
w Austrii” z lat 1977 – 1993. Zawarta w nich jest
historia, któr¹ niejeden z Was prze¿ywa³
osobiœcie. Bo to przecie¿ na Rennwegu dzia³y
siê sprawy, które decydowa³y o tym, czy ktoœ
znajdzie pracê. To tam przychodzi³o siê do
koœcio³a ze smutkami i nadziejami, korzystaj¹c
z pomocy duszpasterzy i Rodaków. To tam
mo¿na by³o kupiæ coœ „polskiego”, uzyskaæ
poradê, za³atwiæ nocleg, czy te¿ po prostu
spotkaæ siê ze znajomymi.
S¹ wiêc te numery Biuletynu œwiadkami tego,
co siê dzia³o. Spisaæ trzeba wiêc tê historiê
czym prêdzej, by mo¿na by³o o tym „wnukom”
opowiadaæ. Zaczynamy 35 lat wstecz...

Rok 1977
?
Ksiê¿a w tym czasie odwiedzali nastêpuj¹ce

skupiska Polaków: Linz (w 2. niedzielê
miesi¹ca), Graz (w 1. niedzielê miesi¹ca),
Villach (raz w miesi¹cu) i Traiskirchen
(w ka¿d¹ sobotê).
?
Msza œw. na Rennwegu w niedzielê
rozpoczyna³a siê o godz. 11. W ostatni¹
sobotê miesi¹ca (od maja) odprawiano
dodatkowo Mszê œw. dla rodziców
z dzieæmi.
?
Rekolekcje wielkopostne wyg³osi³ ks.
Andrzej Wróbel, pijar. Nauki odbywa³y siê
przez dwie kolejne niedziele miesi¹ca.
?
Tytu³y gazet, które rozprowadzano
wówczas w koœciele: „Tygodnik Pow-

szechny”, „Przewodnik Katolicki”, „Goœæ
Niedzielny”, „Apostolstwo Chorych”, „Rycerz
Niepokalanej”,„Rodzina”.
?
Procesjê w Bo¿e Cia³o, wewn¹trz koœcio³a,
poprowadzi³ bp Tadeusz Szwagrzyk
z Czêstochowy.
?
Dnia 13.11. w kaplicy œw. Stanis³awa Kostki
(1., Steindlgasse), Mszê œw., w dzieñ jego
wspomnienia, o godz. 17 odprawi³
z Rodakami ks. Aleksander Kusik CR
z Poznania.
?
Po wakacjach nowym rektorem Polskiej
Misji zosta³ ks. Stanis³aw Szulhaczewicz CR.
?
W grudniu nast¹pi³a zmiana ogrzewania
w koœciele: z gazowego na centralne.
Wyszuka³: xmg

Stokrotki

Razem czy osobno?
Przecieý samotnym moýna byã w zwiàzku z drugim czùowiekiem, a czuã siæ czæúcià wspólnoty moýna ýyjàc samotnie.

Jaka odleg³oœæ dzieli samotnoœæ od
wspólnoty? Ile przestrzeni zniesie cz³owiek,
¿eby nie zapaœæ siê pomiêdzy jedno a drugie,
czyli w nicoœæ? A mo¿e jest coœ poœredniego,
coœ pomiêdzy nimi, jakiœ stan trzeci? Kiedy
wracasz z jakiegoœ wspólnego spotkania, to

mo¿e to potrwaæ pó³ godziny, godzinê czy
mo¿e nieco wiêcej. Kiedy ¿yjesz w rodzinie,
mo¿e ci towarzyszyæ na zmianê jeden lub
drugi stan. Bo przecie¿ samotnym mo¿na byæ
w zwi¹zku z drugim cz³owiekiem, a czuæ siê
czêœci¹ wspólnoty mo¿na ¿yj¹c samotnie.
Czyli jaka jest ta odleg³oœæ? Jest to mo¿e
niejednokrotnie przestrzeñ s³owa, które rani
albo buduje. A innym razem to gor¹ce ³¹cza
telefoniczne czy komputerowe, które mówi¹
ci, ¿e jesteœ dla kogoœ wa¿ny. Mo¿e to
nieoczekiwana a mi³a wizyta rodziny czy
przyjació³, tak po prostu, dla ciebie, bez
powodu. Wtedy jesteœcie dla siebie
nawzajem, otaczacie siê p³aszczem czu³oœci
i ciep³a. Zapewne poruszasz siê w obu tych

przestrzeniach i tego ci w³aœnie ¿yczê. Nie
odkry³am tego stanu trzeciego, ale mo¿e ty
go poszukasz.... Mnie wystarcz¹ te dwa moje
stany cz³owieczeñstwa. I z jednakow¹ czy te¿
podobn¹ czêstotliwoœci¹ poruszam siê w obu
i oba mi s¹ czasem mi³e, a czasem ciê¿arem.
Sama jednak wybieram, w miarê mojej
osobistej wolnoœci, ile którego stanu mogê
kiedy znieœæ. Oczywiœcie potrzebne mi s¹ do
tego inne osoby, bo sama nie mogê byæ
wspólnot¹. Wszak nie jestem Bogiem! I za tych
innych i te inne, za was, moi kochani
przyjaciele i rodzino, dziœ wam dziêkujê!!!
Lila

Ufaj jak dziecko
Staram siæ lepiej poznaã tych, których póêniej obdarzam swoim zaufaniem. Jak? Spotykam siæ z nimi, rozmawiam, sùucham.
Tak postepujæ zarówno wobec Boga, jak i ludzi.
Kiedy w¹tpisz w siebie i w sens istnienia
œwiata, niech ci przyjdzie ktoœ z pomoc¹. Kiedy
zamykasz siê w domu, ¿eby uciec przed
wymogami codziennoœci, niech ciê Bóg
podniesie i poprowadzi za rêkê jak ma³e
dziecko.
Wydaje ci siê to takie jakieœ ckliwe i kiczowate?
Mo¿e takie siê wydawaæ, ale powiedz
szczerze, czy nigdy nie mia³eœ takich w³aœnie
pragnieñ? Czy nie têskni³aœ za przewodnikiem

pewnym i silnym, który zawsze zna drogê
i rozwi¹znanie trudnej sytuacji? Czy nie
pragn¹³eœ przestaæ byæ doros³ym i daæ siê
prowadziæ za rêkê jak ma³e dziecko? To
wydaje siê takie wygodne i proste. Nie
musia³byœ wtedy decydowaæ o sobie,
o przysz³oœci, móg³yœ ¿yæ po prostu dniem
i chwil¹ obecn¹. Tak w³aœnie ¿yj¹ dzieci,
szczególnie te ma³e. Dla nich nie ma jeszcze
znaczenia przesz³oœæ czy przysz³oœæ, ¿yj¹ tu
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i teraz. A mo¿e ty po prostu za bardzo
troszczysz siê o jutro. Mo¿e nie ufasz Bogu,
który mówi do ciebie, ¿e doœæ ma dzieñ swej
biedy i jesteœ wa¿niejszy ni¿ 1000 wróbli?
Wiem: ufaæ komuœ, zw³aszcza jeœli nie zna siê
go doœæ dobrze, jest szalenie trudno. Co
w takim razie mo¿esz czyniæ? Powiem ci, co ja
robiê. Staram siê lepiej poznaæ tych, których
póŸniej obdarzam swoim zaufaniem. Jak?
Spotykam siê z nimi, rozmawiam, s³ucham.
Tak postepujê zarówno wobec Boga, jak
i ludzi. Czy ju¿ ich doœæ znam? Nie wiem, ale
ufam coraz pe³niej. A czasami cofam to
zaufanie, przera¿aj¹c siê nagle moj¹ w³asn¹

czy kogoœ innego niedoskona³oœci¹. Co do
Boga, to lêkiem napawa mnie raczej Jego
doskona³oœæ i wszechwiedza, których nijak
poj¹æ nie umiem. Im bardziej zbli¿am siê do
Niego, tym bardziej widzê moje w³asne
ograniczenie i Jego wszechmoc. Im dalej od
Niego siê poruszam, tym mniej przeszkadzaj¹
mi moje s³aboœci i grzechy. Z takiej
perspektywy nie dziwi mnie, ¿e wielcy œwiêci
uwa¿ali siê jednoczeœnie za wielkich
gr ze s z n i k ów. Ws z a k p o r u s z a l i s i ê
w bezpoœredniej bliskoœci Boga i przez to
ogl¹dali J ego œwiêtoœæ oraz swoj¹
niedoskona³oœæ. Jednak to nie napawa³o ich

beznadziej¹, ale motywowa³o do walki
o w³asn¹ œwiêtoœæ. Owszem i oni w¹tpili
w siebie i œwiat, ale wszystko to zanosili przed
oblicze Bo¿e, a On im to „t³umaczy³” cierpliwie
i wiernie towarzysz¹c ich próbom bycia
lepszym i zaufania Mu coraz pe³niej. Skoro tak
wielu zaufa³o, to i ja mogê to uczyniæ. Skoro
tylu rzuci³o siê w ramiona Ojca, to i ja mogê
tego dokonaæ. A póki co bêdê mówiæ. Ojcze
nasz, który jesteœ w niebie „i na ziemi,
i wszêdzie Twój Duch....”
Lila

Ksi¹dz na op³otkach

Afekty
Staraj siê nigdy nie pokazywaæ swoich religijnych afektów. Jeœli bêd¹ prawdziwie wielkie, szczere, spontaniczne, to i tak nie
wytrzymasz.
Pewien literacki noblista, wspominaj¹c
spêdzone w Warszawie dzieciñstwo, opisuje
pouczaj¹ce zdarzenie. Otó¿ z ró¿nych
powodów nie bra³ on udzia³u
w podwórkowych zabawach swych rówieœników. Spêdza³ czas w domu, opowiadaj¹c
chorowitej, m³odszej od siebie dziewczynce
wymyœlane przez siebie historyjki. Przysz³y
pisarz musia³ ju¿ jako dziecko wykazywaæ
narratorski talent, bowiem ma³a s¹siadka
w zachwyceniu s³ucha³a go ca³ymi
godzinami. Niekiedy zauroczona bra³a jego
rêkê i ca³owa³a j¹ szybko. Potem zaraz

wybiega³a z pokoju. Na progu zatrzymywa³a
siê i zaklina³a go szeptem: Tylko nic nie mów
mamie!
Jesteœ cz³owiekiem z krwi i koœci, z myœlenia
i czucia, wiêc ca³kiem mo¿liwe i bardzo
naturalne, ¿e czasem mia³byœ ochotê
uca³owaæ jak¹œ kartkê Biblii, dotkn¹æ ikony,
uœciskaæ rozmówcê, zap³akaæ podczas liturgii.
Albo chcia³byœ wyœpiewaæ coœ g³oœno,
zawiesiæ jeszcze jeden obraz, postawiæ
kapliczkê, przyklêkn¹æ d³u¿ej, nosiæ na palcu
ró¿aniec, na szyi jeszcze wiêkszy medalion,
pok³oniæ siê przed koœcieln¹ figur¹ pobo¿niej.

Nie rób tego. Staraj siê nigdy nie pokazywaæ
swoich religijnych afektów. Jeœli bêd¹
prawdziwie wielkie, szczere, spontaniczne, to i
tak nie wytrzymasz - i jak ma³a Szosza uca³ujesz. I zaraz siê tego zawstydzisz.
I bêdziesz chcia³ - jak ona - ¿eby siê o tym nikt
nie dowiedzia³, nikt niczego nawet siê nie
domyœli³.
A Pan, który - jeœli zawierzyæ Ewangelii - tylko
raz, po œmierci przyjaciela, da³ siê widzieæ z ³z¹
w oku, dostrze¿e Twoje wzruszenie.
I pomiesza ze swoim.
Ks. Andrzej Skrzypczak CR

DEPRESJA AUGUSTYNA
Wracaj¹c do stwierdzenia „czas leczy", niestety, trzeba powiedzieæ, ¿e jest ono z gruntu fa³szywe. Czas niczego nie mo¿e. Sam up³yw
czasu nie leczy. Raczej: powrót do zdrowia, wychodzenie z depresji trwa.
Aurelius Augustinus w swoich przes³awnych
Wyznaniach opisuje wnikliwie depresjê, jak¹
prze¿y³ we wczesnej m³odoœci (por. Czwarta
ksiêga, IV-IX). By³a to - u¿ywaj¹c dzisiejszego
nazewnictwa - typowa depresja reaktywna.
Wyzwolona zosta³a œmierci¹ przyjaciela. Znali
siê od dziecka. Chodzili do tej samej szko³y,
wspólnie siê bawili. Przyjació³mi stali siê
jednak dopiero póŸniej, dziel¹c studia,
zainteresowania i m³odzieñcze g³upoty.
Przyjaciel Augustyna zachorowa³ nagle. Le¿a³
w gor¹czce kilka dni, wiele razy trac¹c
przytomnoœæ. Udzielono mu wówczas chrztu,
co pozwala siê domyœlaæ, ¿e by³ (zapewne
wraz z Augustynem) katechumenem. Potem
niespodziewanie odzyska³, jak siê wydawa³o,
zdrowie. Po kilku dniach znów dosta³ gor¹czki
i zmar³. Augustyn bardzo silnie prze¿y³ œmieræ

przyjaciela. Tylko ³zy przynosi³y mu ukojenie.
Obrzyd³o mu wszystko. Z drugiej zaœ strony,
¿ywi³ lêk przed œmierci¹. Chc¹c uciec przed depresj¹, opuœci³ nawet rodzinn¹ Tagastê,
przenosz¹c siê do Kartaginy. Jedyne
lekarstwo, przyznaje Augustyn, stanowi³
jednak¿e up³yw czasu. Stwierdzenie to
wywo³uje moje ogromne zdziwienie.
Powód zdziwienia wcale nie le¿y w tym, ¿e
tego rodzaju twierdzenia - jak „czas leczy" - s¹
a¿ tak stare, ani w tym, ¿e mimo swej leciwoœci,
a zarazem czêstej niezgodnoœci z doœwiadczeniem, s¹ powtarzane z przekonaniem dalej. Nie, zaskoczeniem jest ten
truizm z innej przyczyny. Ten sam Augustyn,
w tej samej ksi¹¿ce (por. Jedenasta ksiêga,
IX-XXXI) daje jeden z najlepszych w historii
filozofii wyk³adów o czasie. Nie daje

oczywiœcie ¿adnej definicji czasu, bo to jest
raczej niemo¿liwe. Twierdzi, ¿e czas jest
rodzajem rozci¹gliwoœci, ¿e tworzy go
nastêpstwo dzia³añ, które nie mog¹ rozwin¹æ
siê jednoczeœnie. Pisze o czasie jako sposobie
trwania. Zatem wracaj¹c do stwierdzenia
„czas leczy", niestety, trzeba powiedzieæ, ¿e
jest ono z gruntu fa³szywe. Czas niczego nie
mo¿e. Sam up³yw czasu nie leczy. Raczej:
powrót do zdrowia, wychodzenie z depresji
trwa.
Je¿eli czas mia³by mieæ cokolwiek wspólnego
z przezwyciê¿eniem smutku i przygnêbienia,
to czas, bardzo d³ugi czas, jaki poœwiêca siê
bêd¹cemu w depresji.
Ks. Andrzej Skrzypczak CR

NASZA

strona 16

Bêdzie siê dzia³o

Kalendarium
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Plan Rekolekcji Adwentowych
8 – 16 XII 2012
gùosi ks. Adam P. Bùyszcz CR

Sobota, 8 XII

Czwartek, 13 XII

§
Nauka dla zwi¹zków niesakramentalnych po Mszy

§
Msze œw. z nauk¹ ogóln¹: 9.00 i 19.00
§
Nauka dla mê¿czyzn po Mszy œw. wieczornej
§
SpowiedŸ: 7.00, 9.00 i 18.00 - 20.00

œw. o 19.00 w Emaus

II Niedziela Adwentu, 9 XII
(rozpoczæcie rekolekcji)
§
Msze œw. z nauk¹ ogóln¹: 8.00, 9.00, 12.00, 13.15,
17.30, 20.15
§
Msza œw. z nauk¹ dla dzieci: 10.30
§
Msza œw. z nauk¹ dla m³odzie¿y: 19.00
§
SpowiedŸ w czasie wszystkich Mszy œw.

Piàtek, 14 XII
§
Msze œw. z nauk¹ ogóln¹: 9.00 i 19.00
§
Msza œw. roratnia z nauk¹ dla dzieci: 17.00
§
Nauka dla kobiet po Mszy œw. wieczornej
§
SpowiedŸ: 7.00, 9.00, 16.30 - 20.00
§
„Dùuga noc konfesjonaùów”: 20.00 - 24.00 (w orga-

nizacji)

Poniedziaùek, 10 XII
§
Msze œw. z nauk¹ ogóln¹: 9.00 i 19.00
§
Msza œw. z nauk¹ dla m³odzie¿y: 20.30
§
SpowiedŸ: 7.00, 9.00 i 18.00 - 20.00

Sobota, 15 XII
§
Msze œw. z nauk¹ ogóln¹: 9.00 i 19.00
§
Nauka dla ma³¿eñstw po Mszy œw. wieczornej
§
Adoracja Najœw. Sakramentu po nauce dla

ma³¿eñstw prowadzona przez Domowy Koœció³

Wtorek, 11 XII

§
SpowiedŸ: 7.00, 9.00 i 17.00 - 20.00

§
Msza œw. z nauk¹ ogóln¹ i udzieleniem sakramentu

namaszczenia chorych: 9.00
§
Msza œw. z nauk¹ ogóln¹: 19.00
§
Adoracja Najœw. Sakramentu dla m³odzie¿y: 20.30 –

21.30
§
SpowiedŸ: 7.00, 9.00, 18.00 - 20.00 i od 20.30 dla
m³odzie¿y

Úroda, 12 XII
§
Msze œw. z nauk¹ ogóln¹: 9.00 i 19.00
§
Msza œw. roratnia z nauk¹ dla dzieci: 17.00
§
Msza œw. z nauk¹ koñcz¹c¹ rekolekcje dla m³odzie¿y:

20.30
§
SpowiedŸ: 7.00, 9.00 i 16.30 - 20.00

III Niedziela Adwentu, 16 XII
(zakoñczenie rekolekcji)
§
Msze œw. z nauk¹ ogóln¹: 8.00, 9.00, 12.00, 13.15,

17.30, 19.00, 20.15
§
Msza œw. z nauk¹ dla dzieci: 10.30
§
SpowiedŸ w czasie wszystkich Mszy œw.
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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

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 Pomocy po Mszy œw. o godz. 19.

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:
12.11.: Co piêknego w Polsce i Polakach?;
19.11.: Czy mo¿na przygotowaæ siê na œmieræ?
26.11.: Grzech nieczystoœci;
3.12.: Od polityki z daleka?
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.

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
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Obiektywem
obiektywnie

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1, 2, 3 - jubileusz Domowego Koœcio³a (20.10.)
4 - zespó³ "Przystañ" na rynku w Kêtach (21.10.)
5 - znamy drogê do M. Gugging! (21.10.)
6, 7, 8 - uroczystoœæ na Cmentarzu Centralnym (1.11.)
9 - monta¿ relikwiarza (21.10.)

9.

