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NASZA

MIESIĘCZNIK DUSZPASTERSTWA POLONII W WIEDNIU

Dlaczego Bóg nie mo¿e narodziæ siê we mnie? W tak wielu ludziach? 
Co takiego jest przeszkod¹ do tego, by cz³owiek by³ wreszcie w pe³ni szczêœliwy? 
Dlaczego tyle rodzin jest rozbitych, a tak wiele dzieci nie znosi tego okresu? Spokojnie, 
mo¿e za du¿o tych pytañ. Pewnie tak. Wszak to cicha Nic. Wszak w Noc Narodzenia 
ciemnoœci ustêpuj¹ – a Bóg znowu pokaza³, ¿e najjaœniej tam, gdzie najciemniej. I ¿e to, 
co Nieogarnione i Niepojête mo¿e byæ ma³ym, s³odko œpi¹cym  Dzieckiem. 
Kochani  Cz ytelnic y,  przejdŸmy do rzecz y.  Pan Jezus narodzi ³  s iê  
w ludzkiej postaci, abyœcie nigdy nie wstydzili siê byæ sob¹! I narodzi³ siê z mi³oœci, 
byœcie nigdy nie zw¹tpili w Bo¿¹ Mi³oœæ. Narodzi³ siê  te¿ bezsilny, byœcie nigdy siê Go 
nie lêkali. Rok 2013 – piszê to z ca³¹ œmia³oœci¹ - niech bêdzie pe³en wiary i nadziei. 

Ks. Maciej Gawlik CR

Osiemnasty raz

Napisa³am co najmniej 20 wersji tych ¿yczeñ, ¿adna mnie jednak nie zadowoli³a. 
Szukaj¹c w³aœciwych s³ów, zaczê³am siê zastanawiaæ, jakich ¿yczeñ oczekiwa³abym ja. 
OdpowiedŸ znalaz³am natychmiast: szansy ¿yczy³abym sama sobie. 

Szansy…
…by naprawiæ wyrz¹dzon¹ drugiej osobie krzywdê.
…by zrobiæ wszystko to, na co mi w ubieg³ym roku zabrak³o odwagi.
…by wyjaœniæ niewyjaœnione.
…by powiedzieæ, to co jeszcze niewypowiedziane, a co ktoœ inny us³yszeæ powinien.  
…by daæ z siebie jeszcze wiêcej. 
Zatem drogi Czytelniku – w tym radosnym czasie Bo¿ego Narodzenia, ¿yczê Tobie 
i sobie samej – szansy. Szansy by lepiej ¿yæ, mocniej kochaæ, wiêcej dawaæ. Wykorzystaj 
j¹ jak najlepiej, by byæ jeszcze bardziej podobnym do Tego, który na swój obraz 
i podobieñstwo stworzy³ Ciebie i mnie. 

Joanna Grabska 

A ja ¿yczê, byœmy zawsze odnajdowali siê w tym, co ciche, ubogie i niepozorne – tak, jak 
On odnalaz³ siê w Betlejem. Przecie¿ móg³ inaczej, wygodniej, gdzie indziej...  A On 
wybra³ to, co najprostsze. Cudownie Zwyk³¹ Matkê, peryferyjn¹ wioskê, i nawet nie dom 
a grotê. Zapewne – i przez to, ju¿ na pocz¹tku Swego ̄ ycia, chcia³ do nas przemówiæ. 

Ks. Maciej CR

Ostatnio rozbrzmiewaj¹ mi w uszach s³owa starej, adwentowej pieœni, które mówi¹, ¿e 
„ka¿dy cz³owiek zobaczy S³owo wcielone dla nas”. S³owo, które sta³o siê Cia³em 
i zamieszka³o miêdzy nami. Niezwyk³a moc Mowy Boga. ¯yczenia œwi¹teczne to 
przecie¿ te¿ s³owa, wiêc na ten niezwyk³y czas ¿yczê Wam, Drodzy Czytelnicy, abyœcie 
mogli ogl¹daæ (tak dos³ownie) to czego bêdziecie sobie nawzajem ¿yczyæ przy 
wigilijnym stole podczas ³amania siê op³atkiem. Niech Wasze kruche, jak ten œwi¹teczny, 
bia³y chleb, s³owa, bêd¹ podobne do ma³ego ziarna gorczycy, które przemienia siê 
w roz³o¿yst¹ roœlinê. Oby Wam siê to spe³ni³o!

ks. Jan CR

¯yczenia redakcyjne
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Roma locuta...

Tej nocy ponownie us³yszeliœmy s³owa na pytanie o nasz¹ wolnoœæ i zrewi- nego œwiata: od zagro¿enia terroryzmem 
anio³a skierowane do pasterzy i na nowo dowania naszego stosunku do ¿ycia do stanu upokarzaj¹cego ubóstwa, 
prze¿ywamy klimat œwiêtej Nocy i jego pojmowania. Wspó³czesny wiek w jakim ¿yj¹ miliony ludzi, od rozprzes-
Betlejemskiej, podczas której Syn Bo¿y jest czêsto przedstawiany jako prze- trzeniania broni do epidemii i wynisz-
sta³ siê cz³owiekiem, narodzi³ siê budzenie ze snu rozumu, jako wyjœcie czenia œrodowiska naturalnego, co 
w ubogiej stajence i zamieszka³ poœród ludzkoœci ku œwiat³u, które mia³oby zagra¿a przysz³oœci planety.
nas. W tym uroczystym dniu rozlega siê przezieraæ z okresu ciemnoœci. Jednak W Bo¿e Narodzenie nasz duch otwiera siê 
przes³anie anio³a, które jest dla nas - ludzi bez Chrystusa œwiat³o rozumu nie na nadziejê, gdy kontempluje chwa³ê 
trzeciego tysi¹clecia - zaproszeniem, aby wystarczy, by oœwieciæ cz³owieka i œwiat. Bo¿¹ ukryt¹ w ubóstwie Dzieci¹tka 
przyj¹æ Zbawiciela. Oby wspó³czesna Dlatego tym mocniej odbija siê echem owiniêtego w pieluszki i le¿¹cego 
ludzkoœæ nie zwleka³a i przyjê³a Go do e w a n g e l i c z n e  s ³ o w o  o  B o ¿ y m  w ¿³obie: to Stworz yciel œwiata, 
domów, do miast, do narodów w ka¿dym narodzeniu, jako zapowiedŸ zbawienia umniejszony do bezsilnoœci nowo 
zak¹tku ziemi! To prawda, ¿e w minionym wszystkich: «By³a œwiat³oœæ prawdziwa, narodzonego Dziecka! Przyjêcie tego 
tysi¹cleciu, a zw³aszcza w ostatnich która oœwieca ka¿dego cz³owieka, gdy na paradoksu -  paradoksu Bo¿ego 

œwiat przychodzi» (J 1, 9). «W istocie wiekach, dokona³ siê wielki postêp na Narodzenia - to odkrycie Prawdy, która 
mister ium cz³owieka w yjaœnia s iê  polu techniki i nauki; wielkie s¹ czyni nas wolnymi, Mi³oœci, która 
prawdziwie jedynie w misterium S³owa materialne zasoby, z których dziœ przemienia istnienie. W Noc Betlejemsk¹ 
Wcielonego» (Gaudium et spes, 22). Koœció³ mo¿emy korzystaæ. Cz³owiekowi ery Zbawiciel sta³ siê jednym z nas, aby staæ 
niestrudzenie powtarza to przes³anie technicznej grozi jednak, ¿e stanie siê siê towarzyszem na zdradliwych drogach 
nadziei przypomniane przez Sobór ofiar¹ osi¹gniêæ w³asnej inteligencji historii. Ujmijmy d³oñ, któr¹ do nas 
Watykañski II, który siê zakoñczy³ i skutków swych mo¿liwoœci dzia³ania, wyci¹ga: jest to d³oñ, która niczego nie 
dok³adnie czterdzieœci lat temu.jeœli pójdzie drog¹ prowadz¹c¹ do chce nam odebraæ, a jedynie dawaæ.
Wspó³czesny cz³owieku, dojrza³y, ale wyniszczenia duchowego i do pustki Z pasterzami wchodzimy do betle-
czêsto ograniczony w myœleniu i o s³abej serca. Dlatego wa¿ne jest, aby otworzy³ jemskiej stajni, gdzie spogl¹da na nas 
woli, pozwól wzi¹æ siê za rêkê Dzieciêciu z swój umys³ i swoje serce na narodzenie Maryja, milcz¹cy œwiadek cudownych 
Betlejem; nie bój siê, zaufaj Mu! O¿ywcza Chrystusa, wydarzenie zbawcze, które narodzin. Niech Ona pomo¿e nam 
moc Jego œwiat³a zachêca ciê do wysi³ku mo¿e wnieœæ odnowion¹ nadziejê dobrze prze¿ywaæ œwiêta Bo¿ego 
na rzecz tworzenia nowego porz¹dku w ¿ycie ka¿dego cz³owieka. Narodzenia; niech nas nauczy, jak 
œwiatowego, opartego na sprawied-«PrzebudŸ siê, cz³owiecze: dla ciebie Bóg zachowaæ w sercu tajemnicê Boga, który 
liwych relacjach etycznych i ekono-sta³ siê cz³owiekiem» (œw. Augustyn, dla nas sta³ siê cz³owiekiem; niech nas 
micznych. Niech Jego mi³oœæ prowadzi Kazanie 185). ZbudŸ siê, cz³owieku prowadzi,  abyœmy dawali œwiatu 
narody i budzi we wszystkich œwiado-trzeciego tysi¹clecia! W Bo¿e Narodzenie œwiadectwo Jego prawdy, mi³oœci 
moœæ, ¿e jesteœmy «rodzin¹» wezwan¹ do Wszechmocny staje siê dzieckiem i prosi i pokoju.
budowania wiêzi pe³nych zaufania o pomoc i opiekê. Jego sposób bycia 
i wzajemnego wsparcia. Ludzkoœæ Bogiem poddaje krytyce nasz sposób Bo¿onarodzeniowe orêdzie „Urbi et Orbi”, 
zjednoczona zdo³a stawiæ czo³o wielu bycia cz³owiekiem; Jego pukanie do 25.12.2005 rok
niepokoj¹cym problemom wspó³czes-naszych drzwi domaga siê odpowiedzi 

Roma locuta, czyli papieskie nauczanie
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W poprzek Ewangelii

16.12 – III  Niedziela Adwentu (£k 3, 10-18)

Gdy Jan naucza³ nad Jordanem, pyta³y go t³umy: „Co wiêc mamy robiæ?” A on im mówi³: „Kto ma dwa ubrania, niech podzieli siê z tym, który nie ma. 
Kto ma ¿ywnoœæ, niech czyni podobnie.” Za kap³ana, wytrwale g³osz¹cego Twoje S³owo w czasem prawie pustym koœciele. Za animatora grupy 
modlitewnej, który z takim zaanga¿owaniem przygotowuje ka¿de spotkanie. Za przyjaciela, który nie boi siê powiedzieæ mi prawdy, choæ czasem 
jest ona dla mnie nieprzyjemna. Za wszystkich tych, którzy z mi³oœci wymagaj¹ czegoœ ode mnie. I za tamt¹ nieznajom¹ kobietê, która da³a mi tak 
piêkne œwiadectwo
Twojego dzia³ania w jej ¿yciu. Za ka¿dego Jana, którego stawiasz na mojej drodze – dziêki Ci Panie.

23.12 – IV  Niedziela Adwentu (£k 1,39-45)

B³ogos³awiona jesteœ miedzy niewiastami i b³ogos³awiony owoc Twojego ³ona! Za Maryjê, któr¹ da³eœ mi za Matkê. Za wszystkie b³ogos³awieñstwa
 i ³aski udzielone mi za Jej poœrednictwem. Za moj¹ mamê , której poœwiêcenie tak czêsto pozostawa³o niezauwa¿one. Za matkê chrzestn¹, która, 
zgodnie z dan¹ przy moim chrzcie obietnic¹, zawsze dba³a o rozwój mojej wiary. Za moj¹ siostrê i niepowtarzaln¹ wiêŸ miêdzy nami. 
Za przyjació³kê, jej obecnoœæ i dobre s³owo. Za ka¿d¹ kobietê w moim ¿yciu i za to, ¿e mnie kobiet¹ stworzy³eœ – dziêki Ci Panie.

25.12 – Bo¿e Narodzenie (J 1,1-18)

Na pocz¹tku by³o S³owo, a S³owo by³o u Boga – i Bogiem by³o S³owo. S³owo Twoje pokarmem mojej duszy, lamp¹ u mych stóp, œwiat³em na drodze, 
mieczem w walce z przeciwnoœciami, balsamem na wszystkie zranienia. Pragnê s³uchaæ Twych S³ów Panie, ¿yæ nimi, rozg³aszaæ je wszêdzie 
i wszystkim,  bo z nich p³ynie ¿ycie! Za to, ¿e chcesz do mnie mówiæ ka¿dego dnia – dziêki Ci Panie!

30.12 – Niedziela Œwiêtej Rodziny (£k2, 41-52)

Czy nie wiedzieliœcie, ¿e muszê byæ w tym, co jest mego Ojca? Za ka¿dy koœció³, kaplicê. Za Koœció³ Œwiêty, do którego przez chrzest zosta³am 
w³¹czona. Za wspólnotê, w której mogê wzrastaæ. Za ca³y œwiat, który stworzy³eœ z mi³oœci do mnie. Za wszystko, czym w swojej dobroci mnie 
obdarzasz – dziêki Ci Panie.

Joanna Grabska

Bo¿e Narodzenie

Ach, co to za wspania³y czas! „Weso³ych Œwi¹t!” Bo czy nie jest to widok na wskroœ dzonym i wypoczêtym wiernym Koœció³ 
- s³ychaæ zewsz¹d. Ale¿ po co te ¿yczenia, zasmucaj¹cy? Bóg zsy³a swojego Syna na ukazuje obraz mordowanego za wiarê 
chcia³oby siê powiedzieæ. Wszak czy Bo¿e œwiat, ¿eby odkupi³ wszystkich ludzi, a tam? cz³owieka. Dlaczego? Mnie uœwiadamia to 
Narodzenie mo¿e nie byæ weso³e? Radoœni s¹ Nie ma dla niego miejsca. „Nic siê dzisiaj nie g³êbszy sens Bo¿ego Narodzenia. Jezus 
wtedy nawet ci, których nosy spuszczone s¹ zmieni³o” myœlê sobie, klêcz¹c w koœciele przyszed³ na Ziemiê nie po to, ¿ebyœmy 
zwykle na kwintê. Ciesz¹ siê dzieci – przed drewnian¹ szopk¹ i pytam sam¹ siebie: prze³amali siê op³atkiem, usiedli przy suto 
z prezentów pod choink¹. Ciesz¹ siê ³asuchy – „A jakie ja przygotowa³am dla Niego miejsce?” zastawionym stole czy wymienili siê 
ze smako³yków na wigilijnym stole. Ciesz¹ siê Czêsto równie niewygodne i ¿a³osne jak ten prezentami. On przyszed³ po to, ¿eby nas 
zabiegani – z czasu spêdzonego z rodzin¹. marny ¿³óbek... zbawiæ. Zbawiæ przez swój krzy¿ i œmieræ. 
Ciesz¹ siê chrzeœcijanie – na œwiat przychodzi Po drugie – puste miejsce przy wigilijnym A my, tak jak œw. Szczepan, mamy nieœæ swój 
Bo¿y Syn! stole. Ilekroæ na nie spojrzê, na myœl krzy¿ za Jezusem. I odwa¿nie czekaæ na 
I jak tu, drogi Czytelniku, nie byæ weso³ym? przychodz¹ mi ci, dla których Œwiêta nios¹ jeszcze wiêksze Œwiêta – Wielkanoc, 
Otó¿ mo¿na. I to nawet wtedy, gdy Œwiêta j e d y n i e  s m u t e k  i  r o z c z a r o w a n i e .  Zmartwychwstanie. „Czy dam radê?” - pytam 
spêdza siê w szczêœliwym rodzinnym gronie. Przypominam sobie znajome mi twarze dzieci siebie z obaw¹.
Ot, weŸmy na przyk³ad mój skromny z Domu Dziecka przy ulicy Gagarina Nie myœl jednak, drogi Czytelniku, ¿e Œwiêta 
przypadek. Bo¿e Narodzenie w moim domu w Warszawie. Czy piegowata Weroniczka Bo¿ego Narodzenia uwa¿am za przy-
jest pod ka¿dym wzglêdem wyj¹tkowe dosta³a w tym roku jakiœ prezent? Czy Julka i gnêbiaj¹ce, o nie! S¹dzê jednak, ¿e nie s¹ 
i radosne, ale... nape³nia mnie jakimœ dziwnym Krzysio spêdzaj¹ Œwiêta w domu? Potem chyba a¿ tak beztroskie i lukrowane, jakby siê 
smutkiem i rozrzewnieniem. Rodzina patrzê na moj¹ oœmioletni¹ siostrê –  mog³o wydawaæ. Nowonarodzony Jezus 
w komplecie, wszystkie buzie rozeœmiane, rozpromienion¹ , upaækan¹ czerwonym niesie nam radoœæ i nadziejê, ale i ogromne 
Pan Jezus siê narodzi³, a serce jak na z³oœæ barszczem, z zapa³em rozpakowuj¹c¹ kolejne zadanie, które nieraz jest pe³ne trudu 
markotne. Sk¹d to zatroskanie? Przyczyn jest prezenty. Panie Jezu, dlaczego Œwiêta nie i cierpienia. Spróbujmy wœród prezentów, 
kilka. mog¹ byæ równie szczêœliwie dla wszystkich uszek i kolêd znaleŸæ chwilê, by siê nad tym 
Po pierwsze – widok Jezusowego ¿³óbka. dzieci? zastanowiæ. I mo¿e trochê zasmuciæ. Tylko na 
Patrzê na tê maleñk¹ figurkê, na to prawie I wreszcie – drugi dzieñ Œwi¹t Bo¿ego chwilê.  
nagie, zmarzniête dzieci¹tko, dla którego nie Narodzenia, wspomnienie œw. Szczepana. 
by³o miejsca w gospodzie i... jest mi smutno. Ciesz¹cym siê z narodzenia Jezusa, naje- Patrycja Maciejewska

Bo¿onarodzeniowe Smutki...
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FK:  Ale póŸniej! Pocz¹tkowo reagowa³ na zaufania. Bóg nam otworzy³ drogê przez Morze 
poziomie tego, co widzia³. I tu pokaza³a siê jego Czerwone, a my jêczymy, ¿e idziemy po dnie. 
wielka szlachetnoœæ, zanim siê dowiedzia³, sk¹d Tymczasem On ma swój plan. Skoro Jezus rodzi 
jest to Dziecko. On chcia³ Maryjê „oddaliæ siê w stajni – to to jest genialne, bo to Bóg 
potajemnie”, ¿eby by³o na niego. To jest wymyœli³. Jak jestem w ciê¿kiej sytuacji , a wierzê 
fantastyczna postawa! Trudno sobie wyobraziæ Jezusowi, to ja ju¿ wiem, ¿e Jego ¿³ób niesie 
noc, jaka nasta³a w sercu tego cz³owieka, kiedy w sobie królewsk¹ koronê. 
widzia³, ¿e ta niezwyk³a kobieta jakimœ Red.: Jak to wydarzenie úwiætujecie w rodzinie? 
sposobem go zdradzi³a z innym mê¿czyzn¹. Jest Pan mæýem, ojcem dwóch synów. Czy jest 
Inna ewentualnoœæ nie wchodzi³a w grê. Widz¹c to coú specyficznego, waszego? 
to i – prawdopodobnie – szalenie cierpi¹c, FK: Wymyœli³em sobie, jak siê pobraliœmy, ¿e 
podejmuje decyzjê, ¿eby ocaliæ tê kobietê u nas Wigilia bêdzie zawsze szczêœliwa. W moim 
wbrew prawu. Zamiast j¹ denuncjowaæ i naraziæ rodzinnym domu czêsto by³o nerwowo w ten 
na œmieræ (wtedy on by³by w porz¹dku, dzieñ: sma¿enie, gotowanie, krz¹tanie siê, 
a sprawiedliwoœci sta³oby siê zadoœæ), on mówi: denerwowanie, ¿e ktoœ czegoœ nie zrobi³... 
„dobra, niech bêdzie na mnie. Ja, wredny facet, I dopiero potem, kiedy zasiedliœmy do Wigilii, by³ 
wrednie siê zachowa³em wobec niej i j¹ czas na op³atek, na pojednanie. 
oddalam. Niech ludzie mówi¹, co chc¹”. Red.: Dlatego wielu ludzi nie znosi takich 
Niezwyk³a szlachetnoœæ. Bóg wiedzia³, kogo Red.: Boýe Narodzenie – gdyby tak jednym „nerwowych” Úwiàt...
wybiera na opiekuna dla Swego Syna. Kiedy zdaniem to ujàã – to przyjúcie Pana Boga do FK: Tak, to jest fatalne. Dlatego powiedzia³em 
Józef dochodzi do œciany i podejmuje decyzjê czùowieka. Paradoksalnie jednak tych przyjúã jest sobie: nie! Moja ¿ona nie bêdzie siê 
(to jest wa¿ne: cz³owiek powinien podj¹æ jak¹œ peùno w caùym roku. Czy moýemy codziennie denerwowaæ tego dnia. A ja wtedy wyrzekam 
decyzjê, nawet obiektywnie b³êdn¹, jak w tym úwiætowaã Boýe Narodzenie? siê siebie. Nie robiê niczego innego ni¿ to, czego 
przypadku), wówczas Bóg interweniuje, Franciszek Kucharczak: Ono powtarza siê za ¿ona chce. Ten dzieñ jest od pocz¹tku wigilijny. 
poniewa¿ On ma swój plan, i koryguje dzia³ania ka¿dym razem, kiedy cz³owiek wybiera Pana I kiedy zasiadamy do wieczerzy  odmawiamy 
Józefa. Podobnie jest w naszym ¿yciu: jeœli nie Boga. Kiedy On siê rodzi na o³tarzu – to jest Bo¿e modlitwê i czujemy naturalnie, ¿e Jezus ju¿ jest. 
wiemy co robiæ, to powinniœmy siê ruszyæ. Narodzenie w sensie dos³ownym. Cz³owiek, Zaczyna siê prawdziwe Bo¿e Narodzenie. Co 
Red.: Ruszyli siæ teý Mædrcy ze Wschodu, ruszyli który decyduje siê wróciæ na drogê ¿ycia Bo¿ego ciekawe - Jezus nie trzyma³ siê tradycyjnego 
siæ teý pasterze „od swoich trzód”...Ruszyli siæ po okresie „widzimisizmu” – to te¿ jest rodzaj obrazu Mesjasza. Tradycyjnym rozumieniem 
i odnaleêli Syna Boýego w ýùóbku. Czy to, ýe Bo¿ego Narodzenia w nim. W rzeczywistoœci – Mesjasza by³o to, ¿e On siê pojawi jako potê¿ny 
Jezus narodziù siæ w stajni, miædzy zwierzætami, dzieje siê ono przez ca³y czas. wojownik, który wygoni ciemiê¿ców. 
nie jest dla nas chrzeúcijan wezwaniem, Red.: Skoro narodziny to i matka byã musi. Co Red.: Herod to wiedziaù – i baù siæ. Byù zazdrosny 
ýebyúmy byli ubogimi w sercu? Pan podziwia w Maryi, co moglibyúmy z Niej o swojà wùadzæ. Takýe i dziú Chrystus i Jego 
FK: Œwiêta Rodzina nie by³a ca³kiem biedna wziàã? nauka sà dla wielu ludzi zagroýeniem. 
materialnie. Józef mia³ warsztat stolarski, by³ FK: Mnie fascynuje to, ¿e Maryja – kiedy siê ju¿ FK: Rzeczywiœcie, coœ w tym musi byæ, bo 
ma³ym przedsiêbiorc¹.  Przyszli do Betlejem, zdecydowa³a – wchodzi w okres ciszy. Gdyby historia chrzeœcijañstwa pokazuje to od samego 
a tam, jak czytamy, nie by³o dla nich miejsca. by³a uwik³ana w grzech, to prawdopodobnie pocz¹tku. W staro¿ytnym Rzymie, gdzie by³a 
Chyba mieli pieni¹dze na nocleg, tyle ¿e tam prze¿y³aby straszne rozterki, bêd¹c œwiadoma, wielokulturowoœæ, gdzie asymilowano wszelkie 
wszystko by³o pozajmowane z racji spisu ¿e ojcem Jej Dziecka nie by³ jej m¹¿. Ona nic nie mo¿liwe kulty i kwit³a tolerancja, nagle pojawia 
ludnoœci. Bóg zaaran¿owa³ tê sytuacjê. Chodzi³o robi, po prostu czeka. Wie, ¿e skoro Bóg zacz¹³, to siê coœ, co zgrzyta. Dlaczego chrzeœcijañstwo 
przede wszystkim o pokazanie, ¿e drogi Bo¿e s¹ jest Jego sprawa. Jej „ci¹¿a zagra¿a³a ¿yciu zgrzyta? Mimo i¿ jest w gruncie rzeczy 
inne ni¿ ludzkie. W chrzeœcijañstwie wszystko i zdrowiu matki”. Grozi³oby jej ukamienowanie. pokojowo nastawione, jednak to chrzeœcijanie 
jest „inaczej”, z pozoru na opak. Tertulian mówi³: Józef widzi, ¿e Ona nosi czyjeœ dziecko, wie, ¿e powoduj¹ (a nie ci „letni”) agresjê ze strony tzw. 
„wierzê, bo to jest absurd”. Cz³owiek by takiego Ono nie jest jego. W normalnych warunkach taki œwiata. Przyczyn¹ – prócz wielu innych rzeczy – 
Boga nie wymyœli³. Cz³owiek wymyœla wielkiego zdradzony m¹¿ zadenuncjowa³by ¿onê. Tak¹ jest odmowa rzucenia ziarenka kadzid³a na 
króla, który mia¿d¿y przeciwników. kobietê nale¿a³oby ukamienowaæ. Maryja wêgle ¿arz¹ce siê przed pomnikiem cezara. 
Red.: Bóg jest jednà wielkà niespodziankà, musia³a sobie zdawaæ sprawê, ¿e po jej TAK, taka Œwiat pozwala chrzeœcijañstwu na wiele, ale 
wyprzedza nas, zaskakuje (choã nie zawsze)...sytuacja mog³a siê zdarzyæ. I Ona nic nie robi. mówi jedno: oddaj pok³on Molochowi, 
FK: A ja myœlê, ¿e zawsze. Przychodzi inaczej, ni¿ Czeka. Jeœli Bóg pyta mnie o zgodê na coœ, to ja naszemu bogu. Chrzeœcijanin mówi: nie. Nie 
siê tego spodziewamy. Jeszcze nigdy, jak o coœ ju¿ nie muszê kombinowaæ, jak to zrobiæ. Jeœli przypadkiem to jest pierwsze przykazanie – 
prosi³em, nie sta³o siê tak, jak sobie to Bóg tego chce, to rozwali wszystkie mury, jakie cudzych bogów wykluczamy. Nie dlatego, ¿e 
wyobra¿a³em. Pan Bóg nie lubi, ¿ebyœmy stan¹ mi po drodze. my nie szanujemy ludzi i ich przekonañ, tylko ¿e 
wyznaczali mu scenariusze. Jak sobie wymyœlê, Red.: Józef. W nas, mæýczyznach, ta postaã my jesteœmy pos³uszni Bogu. Jeœli On to 
¿e bêdê odmawia³ nowennê i w dziewi¹tym budzi podziw. Ewangelie mówià, ýe nie byù wymyœli³, to tak jest dobrze. Jeœli coœ dla Niego 
dniu stanie mi siê ta ³aska, o któr¹ proszê – to ona wolny od niepokojów. Chciaù dziaùaã po jest obrzydliwoœci¹, to musimy – nawet jeœli nie 
siê stanie w ósmym, albo w dziesi¹tym. Wydaje swojemu, na pewno w dobrej wierze. czujemy tej obrzydliwoœci – mówiæ „nie”. To jest 
siê to paskudne. Ale Jezus te¿ narodzi³ siê przyczyna, dla której Jezus nie bêdzie chciany FK: Ale do niego nie przyszed³ archanio³.
w paskudnych warunkach. Marudzimy, bo nie do koñca œwiata. Bo Jezus by³ dzieckiem Red.: Przyszedù anioù!
mamy w g³owie planów Bo¿ych. To kwestia niechcianym. Nawet Izrael, który czeka³ na 

Bóg nam otworzyù drogæ przez Morze Czerwone, a my jæczymy, ýe idziemy po dnie. Tymczasem On ma swój plan. Skoro Jezus rodzi 
siæ w stajni – to to jest genialne, bo to Bóg wymyúliù. Jak jestem w ciæýkiej sytuacji, a wierzæ Jezusowi, to ja juý wiem, ýe Jego ýùób 
niesie w sobie królewskà koronæ.

Pchajcie siæ do ýùobu!
Wywiad z Franciszkiem Kucharczakiem
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swego Mesjasza, nie pozna³ Go. Potrzeba ze 
strony cz³owieka dobrej woli, która prowokuje 
Boga do ingerencji. On ludzi nie zostawia 
samopas. Bóg da siê poznaæ ludziom!
Red.: Czyli przez nieco ckliwy nastrój tych Úwiàt 
musi siæ przebijaã takýe zgoda na to, ýe trzeba 
byã twardym. Juý pierwszy dzieñ po Boýym 
Narodzeniu Koúcióù obchodzi úwiæto úw. 
Szczepana Mæczennika, czùowieka, który nie baù 
siæ mówiã prawdy o Jezusie, za co zapùaciù 
ýyciem. To prawda, o której naleýy pamiætaã, 
siadajàc do wigilijnego stoùu. Czego Pan 
chciaùby zasiadajàcym w Wigiliæ ýyczyã?
FK: Mam bardzo proste ¿yczenia, ¿eby przyjêli 
Jezusa, ¿eby siê Go nie bali w tej postaci, w jakiej 
do nich przychodzi, ¿eby nie robili scenariuszy, 
jak On ma wygl¹daæ, tylko ¿eby zaryzykowali 
zobaczenie Go w postaci, której siê nie 
spodziewaj¹. Innymi s³owy: ¿eby przyjêli 
niespodzianki, jakie dla nich ma Pan Bóg. Bo 
niespodzianka zwykle kojarzy siê z czymœ 
przyjemnym i s³usznie. Bo to bêdzie przyjemne, 
tylko na „dzieñ dobry” wydaje siê, ¿e ma 
nieatrakcyjne opakowanie. 
Red.: Maùo kto pewnie zùoýy sobie takie 
ýyczenia, choã moýe, dziæki tym Pana sùowom... 
FK: Mam jeszcze jedno, które sk³adam czasami – 
niech Jezus da wam pokój i nie daje spokoju. ale zasadniczym jest piernik korzenny, który jest FK: Jak najbardziej! 
I jeszcze jedno: ¿ebyœcie siê pchali do ¿³obu. rozmaczany w wodzie. Gdy siê ca³kiem Red.: Do zobaczenia wiæc przy ýùobie! Dziækujæ 
Jedyny ¿³ób, do którego warto siê pchaæ to ten rozmoczy, dodaje siê wówczas owoce, bakalie. za rozmowæ!
betlejemski! To jest nasza s³odka, œl¹ska potrawa. A kolêda? FK: Do zobaczenia!
Red.: Ma Pan jakieú ulubione danie úwiàteczne Szczególnie lubiê „PójdŸmy wszyscy do stajenki”, 
czy teý kolædæ? mo¿e dlatego, ¿e dobrze mi siê j¹ gra na gitarze. Rozmawia³: ks. Maciej Gawlik CR
FK: Lubiê coœ, co nazywa siê „moczka”. Ta Red.: To a propos tego pchania siæ do ýùobu?
potrawa sk³ada siê z bardzo wielu sk³adników, 

ZASADY G£ÓWNE
£¹czyæ ciep³e z ciep³ym a zimne z zimnym.
Kompotów nie przegotowywaæ.
PRZEPIS na ok. 10 litrów

MASA PODSTAWOWA
- 1  piernika (lub paczka pierników úwiàtecznych z lukrem)zalaã wrzàtkiem, rozmoczyã, 
zmiksowaã i przegotowaæ.
- Garœæ: suszonych jab³ek, gruszek, moreli i kilka œliwek przegotowaæ. 
- zrobiã zasmaýkæ z ½ kostki masùa i 2 ùyýek màki – musi byã odrobinæ zrumieniona
To wszystko po³¹czyæ na ciep³o. Ca³oœæ nie mo¿e byæ za gêsta, bo po ostygniêciu mo¿e byæ 
twarda. 
Wystudziæ – w trakcie sch³adzania co jakiœ czas wymieszaæ ¿eby siê nie stworzy³ twardy 
ko¿uch.

Do ch³odnej masy dodajemy zimne kompoty wed³ug uznania:  truskawki, wiœnie, agrest 
(ja dajê tylko owoce, bo sok jest sakramencko kwaœny) czereœnie, no i œliwki w cukrze, które 
robimy latem plus wszelakie bakalie oprócz skórki pomarañczowej (moja teœciowa dodaje te¿ 
pra¿ony s³onecznik). I do komórki.
Moczki w tym stanie ju¿ nie zagotowujemy, tylko podgrzewamy do konsumpcji.

Przepis na wigilijny stóù 

MOCZKA

powolne, spokojne przygotowanie, tylko… Drzewko dla ateisty 
jeœli œwiêta trwaj¹ ponad trzy miesi¹ce to 
w jaki sposób te w³aœciwe, grudniowe, mog¹ Trudno zaprzeczyæ, ¿e choinka to swoisty 
byæ wyj¹tkowe? symbol œwi¹t. Po co w³aœciwie ubieraj¹ j¹ ci, 

którzy na co dzieñ deklaruj¹ siê jako 
niewierz¹cy? Co oni w³aœciwie œwiêtuj¹? Jedyne Takie urodziny 
Skoro to tylko taki wolny od pracy czas to 
mo¿e lepiej zamiast karpia przyrz¹dziæ  Rozumiem te¿, ¿e œwiêtowanie jest wpisane 
odpowiednie na kolejne ,zwyczajne' party w nasze ¿ycie, a skoro Jubilat tak dostojny to 
menu? A mo¿e w³aœnie w tê noc z 24/25 i dzieñ Jego narodzin nale¿y obchodziæ 
grudnia nale¿y ten jeden raz w roku pójœæ do godnie. Czyli w³aœciwie jak? Odnoszê 

Nie chcæ takiego Boýego Narodzenia! koœcio³a? Bo taka przecie¿ koœcielna tradycja. wra¿enie, ¿e ostatnio polega to jedynie na 
I fakt, ¿e przypadkiem trafimy na kiepskie bezsensownym zaopatrywaniu siebie 

Na pocz¹tek napiszê jasno: nie negujê radoœci kazanie, gburowatego ksiêdza… odnieœæ i innych w produkty zbêdne. Nie jestem 
z Narodzenia Syna Bo¿ego. Negujê otoczkê potem do ca³ej oceny koœcielnej rzeczy-idea³em i zdarza mi siê – co przyznajê ze 
œwi¹t, która ostatnimi czasy przypomina wistoœci? Bóg jest jednak Wszechmocny, wstydem – wyrzuciæ jedzenie, którego 
komercyjny pêd za… niczym. Przymus dlatego nawet jeœli ktoœ w³aœnie ten raz, w tê przygotowa³am w nadmiarze, tylko przera¿a 
œwiêtowania, a mo¿e nawet mniej – przymus noc, uda siê na Eucharystiê, mo¿e to w³aœnie mnie, ile produktów spo¿ywczych l¹duje 
wydawania czy kupowania. Ju¿ od koñca w nim siê coœ odmieni? Oby. Chcielibyœmy siê w koszu po zakupach bo¿onarodzeniowych. 
wrzeœnia w Wiedniu mo¿na by³o dostrzec cieszyæ, radowaæ, wykrzyczeæ ca³emu œwiatu, Taka nowa œwiecka tradycja. Podobny los 
pierwsze bo¿onarodzeniowe sygna³y. ¿e oto narodzi³ siê Bo¿y Syn… A w rze-spotyka nietrafione prezenty. 
(W Polsce ma to zwykle miejsce oko³o czywistoœci… Ze sztucznym uœmiechem 
3 listopada). I niby nic w tym z³ego, takie prze³amujemy siê op³atkiem, sk³adamy 

I fakt, ýe przypadkiem trafimy na kiepskie kazanie, gburowatego ksiædza… odnieúã potem do caùej oceny koúcielnej rzeczywistoúci?

Gorzki smak úwiàtecznych pierników
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¿yczenia, nad których sensem nie zas- Z litani¹ skarg i za¿aleñ siêgaj¹cych W ciszy kaplicy, a mo¿e w zgie³ku wielkiego 
tanawialiœmy siê ani minuty, byle coœ pocz¹tków naszego wspólnego ¿ycia. miasta. Czyli wszêdzie tam, gdzie jest obecny. 
powiedzieæ i mieæ za sob¹ ten rytua³ pozorów. A czasem zwyk³e zmêczenie totalnym pêdem A z wszystkimi, którzy poszukuj¹ odpowiedzi 
£zy zagryzamy œledziem, popijaj¹c barszczem ¿ y c i a  l u b…  s a m y m i  œ w i ¹ t e c z n y m i  na pytanie – gdzie siê podziaæ, skryæ, uciec 
z uszkami, byle nikt nie widzia³, ¿e p³aczemy. przygotowaniami. I pewnie mo¿na by przed wszelkimi œwi¹tecznymi przymusami – 
I nawet radoœæ z prezentu, który w ka¿dych wymieniaæ w nieskoñczonoœæ.Jednym dzielê siê s³owami: „Bóg nie rodzi siê 
innych okolicznoœciach sprawi³by nam „zamieszanie” wokó³ œwi¹t pomaga je prze¿yæ, 24 grudnia! W Tobie rodzi siê w³aœnie teraz! To 
ogromn¹ frajdê, jakaœ taka md³a. Czegoœ innych zniechêca, niektórych irytuje.  Nie jest Twoje Bo¿e Narodzenie” wypowie-
brakuje. Do czegoœ têsknimy.Powody tej wiem jakie powinny byæ idealne œwiêta dzianymi przez mojego Spowiednika 
têsknoty s¹ ró¿ne. Czasem to, ¿e kiedyœ przy Bo¿ego Narodzenia. Dla ka¿dego pewnie w trakcie jednego z (nomen omen) adwen-
stole zabrak³o b¹dŸ zabraknie w³aœnie w tym inne. Mo¿e przede wszystkim prawdziwe? Bo towych Pojednañ. I tak ju¿ od lat, chwytaj¹c te 
roku tej niegdyœ najwa¿niejszej osoby. skoro cieszê siê z Narodzin Chrystusa, œwiêtujê s³owa,  udaje mi siê nie zwariowaæ, 
Czasem to, ¿e któreœ z rodziców (a mo¿e z Jubilatem. Reszta to tylko skromny dodatek i odpowiadaj¹c na setki pytañ: ale jak mo¿na 
i doros³ych dzieci?) znów upije siê do nie ma znaczenia, czy bêdê tego dnia sama, nie lubiæ œwi¹t?! Jak mo¿esz dok¹dœ 
nieprzytomnoœci. Czasem to, ¿e brakuje na z rodzin¹, z przyjació³mi…tu czy na drugim wyje¿d¿aæ?! Mo¿e komuœ jeszcze te krótkie 
chleb, a przecie¿ „trzeba” prze¿yæ te œwiêta koñcu œwiata – bo to Jego œwiêto. Nie moje. zdania pos³u¿¹ za „dobr¹ nowinê”? 
jakoœ uroczyœciej. Czasem  powodem jest On p³aczem bezbronnej dzieciny zaprasza 
gwarantowana kolejna rodzinna awantura. mnie do pochylenia siê nad Tajemnic¹. Anuszka 

„Najtrudniej jest byã z Jezusem na co dzieñ.” 
(ks.Jan Twardowski)

Zdarzaùo siæ doúã czæsto, ýe przed klasówkami po prostu spychaùam Boga na bok dlatego, ýe musiaùam siæ tyle uczyã, ale na inne rzeczy 
jakoú znajdowaùam czas. Tym razem podczas nauki zrobiùam przerwæ i rozmawiaùam z Bogiem. Rozwaýyùam krótko fragment z Pisma 
Úw. i po prostu rozmawiaùam z Nim. Poleciùam mu tà klasówkæ, której siæ baùam, ale teý inne moje problemy. 

osobie, mówiæ o niej i z ni¹. Nigdy ca³kowicie czêœciej do Boga. Na klasówce posz³o mi 
nie znika z naszych myœli. A przecie¿ mówimy, ca³kiem nieŸle, po tym jak jeszcze przed 
¿e kochamy Jezusa. Czy¿ nie powinnyœmy klasówk¹ prosi³am Ducha Œw. o pomoc. 
ca³y czas myœleæ o tej osobie, któr¹ kochamy? Ogólnie ca³y dzieñ by³ taki inny, piêkniejszy, 
Nie jesteœmy Nim ju¿ tylko zauroczeni jak to radoœniejszy, a nie beznadziejny albo 
jest przy zakochaniu, które czêsto szybko mija zmarnowany. 
lecz zale¿y nam na Bogu tak naprawdê. Tak Takie oto s¹ owoce jeœli zaryzykujemy 
przynajmniej mówimy. I na tym siê koñczy. i zaufamy Jezusie tak ca³kowicie, tak¿e 
Te¿ mam z tym problem. Próbujê i próbujê ale w naszym codziennym ¿yciu. Nikt nie mówi, 
mi nie wychodzi. Jeszcze muszê siê tego ¿e jest ³atwo-myœlê, ¿e jest bardzo trudno ale 
nauczyæ, a póŸniej tam zadzwoniæ, i tak dalej naprawdê warto. 
i tak dalej. Kiedyœ pewien ksi¹dz da³ mi radê, Adwent jest idealn¹ okazj¹ do tego, aby 
abym zaprasza³a Jezusa do wszystkiego, co zacz¹æ na nowo. Bóg chce byæ z nami zawsze i 
robiê. Na przyk³ad gdy siê uczê to ju¿ nie sama wszêdzie. Poza tym nigdy nas nie opuœci! 
ale z Jezusem, mogê go poprosiæ o to, aby ta Wystarczy zacz¹æ od tego, aby gdy siê 
nauka by³a owocna, albo po prostu ¿eby by³ obudzimy pomyœleæ o tym, ¿e jest to nowy 
ze mn¹. dzieñ, który dostaliœmy od Boga, aby go 
Ca³kiem niedawno spróbowa³am. Zdarza³o prze¿yæ razem z Nim. Nie samemu. Podczas 
siê doœæ czêsto, ¿e przed klasówkami po drogi do pracy,do szko³y czy na studia 

Czasami mija ca³y dzieñ, a ani razu nie prostu spycha³am Boga na bok dlatego, ¿e porozmawiajmy z Jezusem o tym, co nas 
pomyœlimy o Bogu. No, mo¿e raz albo dwa musia³am siê tyle uczyæ, ale na inne rzeczy denerwuje, co nam przeszkadza, co nas boli, 
razy na modlitwie porannej lub gdy jakoœ znajdywa³am czas. Tym razem podczas ale te¿ o tym co nas cieszy i raduje. Nied³ugo 
przypadkowo przejdziemy obok koœcio³a. nauki zrobi³am przerwê i rozmawia³am to nie wystarczy i bêdziemy chcieli wiêcej. 
Przecie¿ mamy tyle na g³owie: pracê, naukê, z Bogiem. Rozwa¿y³am krótko fragment Kierujmy nasze myœli ku Niemu podczas 
ró¿ne k³opoty i problemy, obowi¹zki, to i owo. z Pisma Œw. i po prostu rozmawia³am z Nim. c a ³ e g o  d n i a . C o d z i e n n a  m o d l i t w a  
Chcemy byæ blisko Jezusa, ale uwa¿amy, ¿e Poleci³am mu t¹ klasówkê, której siê ba³am, ale i Eucharystia zaczn¹ nas cieszyæ, poniewa¿ 
jest to niemo¿liwe, ¿eby wygospodarowaæ te¿ inne moje problemy. Przeprasza³am go za bêdzie to mo¿liwoœci doœwiadczania Bo¿ej 
sobie codziennie choæ trochê czasu dla Boga. z³o i dziêkowa³am za dobro. Zaufa³am Mu mi³oœci. Automatycznie bêdziemy szczêœliwsi 
Postanawiamy ci¹gle na nowo, ¿e to siê poniewa¿ wiedzia³am, ¿e On wszystkim i wszystko zacznie siê uk³adaæ w ¿yciu. Nie od 
zmieni albo t³umaczymy siê tym, ¿e Bóg nas doskonale pokieruje. By³a to nied³uga razu ale krok po kroku. Ju¿ tu na ziemi 
rozumie. Owszem – rozumie, ale jeœli modlitwa, ale od razu poczu³am siê bli¿ej bêdziemy mogli doœwiadczyæ Nieba. 
mówimy, ¿e kochamy Boga i ¿e jest na naszym Jezusa. Zaufaj Mu! On wszystko za Ciebie u³o¿y-
pierwszym miejscu, to czemu jest On nam N a s t ê p n e g o  d n i a  b y ³ a m  s p o k o j n a  wystarczy siê Mu ca³kowicie oddaæ.
podporz¹dkowywany? Jeœli siê w kimœ i odczuwa³am bliskoœæ Boga intensywniej ni¿ 
zakochamy, nie mo¿emy przestaæ myœleæ o tej normalnie. Stara³am siê kierowaæ moje myœli Basia 
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Rok Wiary

List pasterski biskupów austriackich na „Rok Wiary”

W tak wielostronnym, róýnol i tym procesu zmniejszania siæ liczby osób 1. „Jeýeli nie uwierzycie, nie ostoicie siæ” 
spoùeczeñstwie jak nasze, umiejætnoúã przychodzàcych na mszæ úwiætà, nie-(Iz 7,9)    
informowania jest bardzo potrzebna. Czy wielkiej liczby dzieci i mùodzieýy, to 
jesteúmy odpowiednio wyposaýeni, tak, ogólnokrajowa sieã wspólnot parafialnych Widzimy tylko jednà odpowiedê na napiætà 
aby w prostych sùowach opowiedzieã jest wyjàtkowym fenomenem, którego nie sytuacjæ naszej wspólnoty Koúcioùa: wiaræ! 
o swojej wierze? Podstawowy poziom moýemy dezawuowaã. Mamy w tym „Bez wiary zaú nie moýna podobaã siæ 
religijnej wiedzy w Austrii i w Europie miejscu na myúli wszystkie kobiety Bogu. Przystæpujàcy bowiem do Boga musi 
znacznie siæ obniýyù. Nie moýna juý i mæýczyzn, którzy angaýujà siæ w dziaùanie uwierzyã, ýe Bóg jest i ýe wynagradza tych, 
wymagaã elementarnych umiejætnoúci rad parafialnych oraz honorowych którzy Go szukajà” (Hbr 11,6). Wiara jest 
naleýàcych do europejskiej kultury. Lecz pracowników w sùuýbie Koúcioùowi. sercem chrzeúcijañskiego ýycia. „Wiara jest 
wiedza religijna jest jednym z warunków Przyznajemy, ýe dzia ùanie naszych najpierw osobowym przylgniæciem 
dla wiarygodnego úwiadectwa. Stàd tez to wspólnot parafialnych jest nieodzowne czùowieka do Boga” (KKK 150), zaufaniem 
pilne zaproszenie Ojca Úwiætego, by i umoýliwia przyszùy rozwój, lecz bez sercu, akceptacja rozumu i woli na Boga, na 
wykorzystaã ów „Rok Wiary” do pogùæbienia strachu chcemy stawiã czoùa duýym jego zamiary i drogi, i na to, co on nam 
naszej wiedzy religijnej. W pierwszej spoùecznym i koúcielnym zmianom, które objawiù przez Jezusa Chrystusa. Wszyscy 
kolejnoúci – umiùowanie Pisma Úwiætego. dotyczà takýe naszych parafii i ich jesteúmy zdani na wzory wiary, na wielkie 
Papieý Benedykt daje nam wspaniaùy duszpasterskich struktur.  postaci úwiætych, i na wierzàcych ludzi, 
p r z yk ùad popr zez  swoje  w pe ùni  Nie jest moýliwym przedstawienie peùnego którzy ksztaùtujà nasze ýycie i wspierajà 
zorientowane na Sùowo Boýe przesùanie. obrazu ýycia koúcioùa w naszym kraju. drogæ naszej wùasnej wiary. List do 
Obchodom tego roku,  w któr ym Z radoúcià dostrzegamy rosnàcà liczbæ Hebrajczyków mówi o „takim mnóstwie 
wspominamy Sobór Watykañski II powinno mùodzieýowych grup modlitewnych úwiadków”, którzy nas otaczajà. Majàc ich 
towarzyszyã zwiækszone zainteresowanie w caùym kraju. Zauwaýamy, ýe wzrasta na uwadze „i my zatem (…), odùoýywszy 
tekstami soborowymi. Popieramy wiele liczba mùodych, wierzàcych rodzin, które wszelki ciæýar, a przede wszystkim grzech, 
inicjatyw w poszczególnych diecezjach, wielkodusznie otwierajà siæ na wiækszà który nas ùatwo zwodzi, winniúmy wytrwale 
które sùuýà poszerzeniu wiedzy o nauce liczbæ dzieci i starajà siæ ýyã prawdziwie po biec w wyznaczonych nam zawodach. 
Soboru. Temu poszerzaniu wiedz y chrzeúcijañsku. Chociaý niektóre zakony Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze 
powinien sùuýyã równieý,  zgodnie odczuwajà bolesne brak i  nowych przewodzi i jà wydoskonala. On to zamiast 
z Nadzwyczajnym Synodem Biskupów czùonków, to z uznaniem dostrzegamy jak radoúci, którà Mu obiecywano, przecierpiaù 
z 1985 roku, dwadzieúcia lat od zakoñczenia niejeden stary czy nowy zakon odýywa. krzyý, nie baczàc na jego hañbæ, i zasiadù po 
Soboru, Katechizm Koúcioùa Katolickiego, Doúwiadczamy ogromnego zaangaýo-prawicy tronu Boga” (Hbr 12, 1-2).  
bædàcy owocem tegoý Soboru. wania tak wielu ludzi w dziaùalnoúã 
Napawa nas, austriackich biskupów, charytatywnà. Dostrzegamy, jak bardzo 2. Œwiadkowie sà potrzebni
radoúcià i odrobinà dumy to, ýe pod popularne stajà siæ katolickie uczelnie 
naszym edytorskim kierownictwem mogùa i szkoùy.My, biskupi, postrzegamy owà sytuacjæ 
ukazaã siæ, odnoszàca jak dotàd najwiækszy Wszak to, co najwaýniejsze w duchowym piæãdziesiàt lat od rozpoczæcia Soboru, 
úwiatowy sukces, ksiàýka katolicka: „Youcat”, ýyciu wymyka siæ z ram wszelkich statystyk; oprócz wszystkich bardzo realnych 
przetùumaczona juý na ponad dwadzieúcia wiele ludzi, którzy na co dzieñ ýyjà gùæbokà trudnoúci, jako ogromnà szansæ. Jako ludzie 
jæzyków, dla mùodzieýy i wraz z nià wiæzià z Bogiem, bliskà potrzebà Chrystusa, wierzàcy jesteúmy bowiem na nowo 
o p r a c o w y w a n a ,  j e s t  d o s k o n a ù y m  cichym przyzwoleniem na prowadzenie proszeni o przedstawienie sprawozdania ze 
narzædziem pogùæbiania wiedzy religijnej, Ducha Úwiætego. Oni sà prawdziwymi swojej wiary: Za czym siæ opowiadasz? 
stàd teý nadaje siæ nie tylko dla mùodych. podporami Koúcioùa, oni doúwiadczajà W co wierzysz? Komu i jak wierzysz? I co dla 
Bycie úwiadkami wiary, potrafiàcymi wiele dziæki swojej wierze. Oni sà jak ci Ciebie osobiúcie, w Twoim ýyciu oznacza 
udzieliã informacji i gotowymi do czterej mæýczyêni, którzy mimo wielu wierzyã? Im bardziej laickie i pluralistyczne 
rozmowy: to jest ta szansa, która my dzisiaj widocznych przeciwnoúci przynieúli staje siæ nasze spoùeczeñstwo, tym wiæcej 
dla nas wszystkich dostrzegamy. Wszyscy paralityka do Jezusa: „Jezus, widzàc ich zaleýy od naszego osobistego úwiadectwa, 
sà potrzebni, nie chodzi o specjalistów wiaræ…" (Mk 2,5), Tych wielu wierzàcych i tym samym otwiera siæ coraz to wiæcej 
i znawców, lecz przede wszystkim o to, ýe w naszym kraju jest naszà nadziejà, naszà drzwi, drzwi dla wiary. Przypominamy tu 
„miùoúã Chrystusa przynagla nas” (2 Kor 5, wiarà. Oni zanoszà takýe i dziú dziæki swojej sùynne sùowa papieýa Pawùa VI: „czùowiek 
14), by úwiadczyã o Ewangelii. ýywej wierze wielu ludzi do Chrystusa! Sà naszych czasów chætniej sùucha úwiadków, 
W caùym naszym kraju dostrzegamy oznaki, oni ýywym Koúcioùem w Austrii, za który aniýeli nauczycieli; a jeúli sùucha nauczycieli, 
ýe to w coraz to wiækszym stopniu siæ nigdy dosyã moýemy dziækowaã Panu to dlatego, ýe sà úwiadkami” (Evangelii 
dzieje. W pierwszej kolejnoúci naleýy Bogu. Nuntiandi, nr 41).
zwróciã uwagæ na nasze wspólnoty 
parafialne. Mimo czasem bolesnego Tùum. Alicja Staniuk



 strona 9
NASZA

Krytykê, narzekanie, niewiernoœæ, znudzenie. innego, zamiast j¹ potêpiæ. To jedna strona, jak 
Po prostu rozczarowanie na ca³ej linii! Bo ja siê staram. A druga? Co z tego wychodzi, co 
przecie¿ nie mo¿esz byæ przez 24 godziny na widaæ? To mog¹ oceniæ jedynie inni i sam Bóg. 
dobê na 100 % cz³owiekiem wierz¹cym. Wiem jedno, Bóg widzi wszystko i widzi, co 
A mo¿e jednak... Ale jak to przekazaæ innym, jest w moim sercu. Nie piszê tego, ¿eby kogoœ 
nie bêd¹c nieprawdziwym ani zak³amanym? straszyæ, ale ¿eby pokazaæ, ¿e Jemu ufam 
Powiesz: mówiæ. Ale jak mówiæ i co mówiæ? ca³ym sercem. Co to znaczy? Nawet, jeœli mi 
Powiem ci, co ja mówiê i jak mówiê. Mówiê siê wiele postanowieñ nie udaje, nawet, jeœli 
niewiele, ale ¿yjê w prawdzie o sobie i o Bogu. dajê mo¿e niejednokrotnie antyœwiadectwo, 
Tej o innych nie znam, j¹ zna jedynie Bóg. to On potrafi to wyprostowaæ. Nie, nie 
Co to za prawda o mnie i o Bogu? O mnie, ¿e wymawiam siê od odpowiedzialnoœci ani nie 
jestem cz³owiekiem, stworzeniem Boga, zrzucam jej na Boga czy kogoœ innego, ale 
ograniczonym wobec Nieograniczonego. wszystko oddaje w Jego rêce! To czysta 
¯e jestem omylna, jak i oni, ale mimo tego abstrakcja? Mo¿e dla kogoœ tak, ale u mnie to 
pragnê mojego i ich dobra. ¯e przyznajê siê wygl¹da tak, ¿e obojêtnie jak dzieñ min¹³, czy 
do moich b³êdów i przepraszam za nie, te¿ noc, rano wstajê, czyniê znak krzy¿a 
zamiast plotkowaæ za czyimiœ plecami o ich i powierzam siê przez to Bogu, a On ju¿ wie jak 
b³êdach. Staram siê dobrze przygotowywaæ dzia³aæ. Znowu wspomogê siê œw. Ignacym: 

W co wierzysz i jak to widaæ? Czy to widaæ i czy do mojej pracy,  a jeœli wiele z tego nie uda siê co mogê to po ludzku czyniê, a resztê 
chcesz, pragniesz, ¿eby by³o widaæ? Ale zrealizowaæ, nie zrzucam winy ani na siebie, zostawiam Bogu, czyli inaczej, modlê siê tak, 
w³aœciwie co ma byæ widaæ? Czego szukaj¹ ani na innych, ale analizujê sytuacjê i uczê siê jakby wszystko zale¿a³o od Boga i dzia³am tak, 
w nas inni, czego my szukamy? Mo¿e szukaj¹ z b³êdów. Trudno jest mi przyj¹æ krytykê albo jakby wszystko zale¿a³o ode mnie. Có¿ mam ci 
w nas, w tobie cz³owieka idealnego, tzw. konstruktywnie krytykowaæ innych, wiêc powiedzieæ na koniec, mo¿e ¿ebyœ siê nie 
œwiêtego... A mo¿e cz³owieka zaanga¿o- modlê siê za nich, nawet im tego nie mówi¹c, lêka³ byc chrzeœcijaninem, nie ba³a siê Jemu 
wanego w ¿ycie Koœcio³a i spo³eczeñstwa... bo w ukryciu Bóg wys³ucha. Nie, nie jestem ufaæ, a reszta bêdzie ci dodana!
Cz³owieka rodziny albo wiernego Bogu œwiêta, ani nie przychodzi mi do g³owy, ¿eby 
w jego powo³aniu do ¿ycia w samotnoœci czy tak o sobie myœleæ, choæ tego pragnê. A kiedy Lila
te¿ z celibacie.... Najprawdopodobniej szukaj¹ starczy mi si³y i odwagi, staram siê, zgodnie ze 
tego wszystkiego po trochu. A co znajduj¹? s³owami œw. Ignacego, uratowaæ wypowiedŸ 

Wierzæ, wiæc jestem...

Rano wstajæ, czyniæ znak krzyýa i powierzam siæ przez to Bogu, a On juý wie jak dziaùaã. Znowu wspomogæ siæ úw. Ignacym: co mogæ 
to po ludzku czyniæ, a resztæ zostawiam Bogu, czyli inaczej, modlæ siæ tak, jakby wszystko zaleýaùo od Boga i dziaùam tak, jakby 
wszystko zaleýaùo ode mnie. 

Bêdzie siê dzia³o...

Kalendarium
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Nasze Wspólnoty

We wspólnocie jest raêniej
Jubileusz 20-lecia Domowego Koúcioùa w Austrii

Tak jak oczywisty staje sie pocaùunek rodzica na dobranoc tak oczywista staùa sie modlitwa. Nasz maùy w tym czasie David szybko sie do 
tego  przyzwyczail i gdy tylko byù juý gotów do spania woùaù gùosno i wyraznie „AMEN“. Na to sùowo zbieralismy sie wszyscy w jego 
pokoju. 
Poniýej prezentujemy úwiadectwa maùýonków tworzàcych Domowy Koúcióù w Austrii.

W 20 letniej historii DK w Wiedniu stanowimy do krêgów DK. Nie by³o to jednak rozwi¹zanie 
jako rodzina malutko urywek – dwa lata. jak z bajki, nasze problemy nie zniknê³y nagle 
Trafiliœmy do rodzin DK w dosyæ zabawny tylko dlatego,¿e jesteœmy w krêgach. Teraz 
sposób – zachêcaj¹c znajome rodziny. dopiero dostrzegliœmy jak trudno jest siadaæ 
Mieliœmy ju¿ doœwiadczenia z ¿ycia we do dialogu, jak znaleŸæ czas i podj¹æ wysi³ek. 
wspólnocie ewangelizacyjnej i docenialiœmy Jakie s¹ opory aby siê wspólnie modliæ, kiedy 
ogromny dar jakim mo¿e byæ wspólnota. w³aœnie siê pok³óciliœmy. Odkrywamy 
Prze¿ywaæ nasz¹ wiarê chcieliœmy obydwoje Domowy Koœció³ powoli, nasze skarby – nasze 
jako mal¿eñstwo, a brakowa³o nam zobowi¹zania wymagaj¹ wysi³ku, walki 
ma³¿eñskiej modlitwy, zrozumienia w³asnych z egoizmem i lenistwem duchowym, jednak 
ale i ma³¿onka potrzeb. To zaprowadzi³o nas 
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¿adko kiedy docenia siê coœ co przychodzi 
³atwo, bez trudu. 
Sam Jubileusz by³ wspania³¹ okazj¹ spotkania 
siê ze wszystkimi rodzinami DK w Wiedniu. 
Mogliœmy pos³uchaæ wspomnieñ za³o¿ycieli 
pierwszego wiedeñskiego krêgu, spotkaæ ich 
pierwszego opiekuna – ksiêdza Stanis³awa 
Stenkê CR. Ucieszyliœmy siê, ¿e zawi¹zuje siê 
nowy kr¹g, ¿e s¹ ju¿ m³ode ma³¿eñstwa 
z „krêgowych” dzieci. 
Spotkanie mia³o niezwyk³¹ atmosferê, mimo 
bogatego programu by³ czas na rozmowy, na 
refleksje ale i pozytywne popatrzenie zarówno proœba i dziêkczynienie, ale tak¿e Dwa lata po wst¹pieniu do DK wyjechaliœmy 
w przysz³oœæ. przeproszenie oraz uwielbienie. Staramy siê na rekolekcje do Kroœcienka. Mieliœmy wtedy 
Szczególne wra¿enie wywar³ na nas koncert znajdowaæ dobre rzeczy ka¿dego dnia i za nie ju¿ trójkê dzieci, a najmniejsze mia³o trzy 
jubileuszowy zaœpiewany przez chór Gaudete dziêkowaæ. Powierzamy równie¿ Panu Bogu miesi¹ce. Nie bardzo wiedzieliœmy co nas tam 
przy akompaniamencie muzyków z Kaplicy nasze troski, k³opoty i ró¿ne obawy. Nasza czeka, ale te¿ prawdê mówi¹c nie przy-
w  Pa³acu Schnoebrunie. Muzyka przeplata³a modlitwa jest czêsto krótka, zdarza siê, ¿e nie puszczaliœmy, ¿e bêdziemy mogli spokojnie 
siê ze œwiadectwami ma³¿onków DK. Proste, dajemy rady modliæ siê w takim skupieniu jak uczestniczyæ we wszystkich spotkaniach 
p³yn¹ce z serca wypowiedzi by³y niczym byœmy chcieli, ale trzymamy siê myœli, ¿e (w³aœnie ze wzgledu na dzieci). Tak siê z³o¿y³o, 
modlitwa dziêkczynna „Bo¿e, dziêkujemy ci za najgorsza modlitwa jest lepsza ni¿ ¿adna. ¿e one bardzo szybko przylgnê³y do swoich 
dar ma³¿eñstwa, z Twoj¹ pomoc¹ wszystko Modlimy siê s³owami dzieci wyra¿onymi opiekunek, a my mieliœmy mo¿liwoœæ 
jest mo¿liwe”. przez nie w najprostszy sposób, na przyk³ad uczestniczenia w spotkaniach. Rekolekcje 
 Goœciliœmy w naszym domu zaproszone cytuj¹c Juliê: „za s³oneczko, ¿eby jutro œwieci³o, prowadzi³ ks. Mo¿d¿eñ, wspania³y kap³an. 
z Kroœcienka El¿bietê i Mariê. Wspólne za misia, ¿eby dobrze spa³“. Wykorzystujemy S³owa, które do nas kierowa³ nie zawsze do 
rozmowy dope³ni³y ca³oœci, latem musimy równie¿ ten czas na nauke przed przy- mnie przemawia³y, ale do dziœ pamiêtam 
odwiedziæ siedzibê Wspólnoty uczestnicz¹c gotowaniem siê do pierwszej Komunii naukê na temat ma³¿eñstwa i relacji jakie 
w rekolekcjach. Œwiêtej. W tym czasie przez ca³y rok nasz¹ powinny w nim panowaæ. Tak mniej wiêcej 
Jest dla nas niezmiernie wa¿ne, ¿e mo¿emy modlitw¹ by³y przykazania koœcielne lub brzmia³y jego s³owa: 
wzrastaæ wœród innych katolickich rodzin, Dekalog. Olivia nauczy³a siê wszystkiego nie „¯ono! Najwa¿niejsz¹ osob¹ w twojej rodzinie 
wspieramy siê modlitw¹ ale i czynem. ¯ycie czuj¹c nawet, ¿e jest to jakaœ nauka. dla ciebie, powinien byæ Twoj m¹¿. Mê¿u! Dla 
na obczyŸnie nie zawsze us³ane jest ró¿ami, Powtarzaj¹c codziennie po pewnym czasie ciebie twoja ¿ona, nie dzieci ani rodzice, nie 
jednak we wspólnocie jest raŸniej i to umia³a wszystko bezb³êdnie. rodzeñstwo lecz w³aœnie twój wspó³-
spotkanie nam to uzmys³owi³o. Dla urozmaicenia u¿ywamy równie¿ ma³ego ma³¿onek. Dzieci kiedyœ odejd¹, rodzice 

modlitewnika dla dzieci albo, gdy jesteœmy pomr¹, rodzeñstwo rozjedzie siê po œwiecie, a 
Dagmara i Robert wszyscy ju¿ bardzo zmêczeni, koñczymy ty pozostaniesz ze swoj¹ po³ow¹ na dobre i na 

dzieñ modlitw¹ Ojcze Nasz lub Zdrowaœ z³e. I jak bedzie wtedy wygl¹dac wasze ¿ycie?”
Jesteœmy rodzicami trójki dzieci: Davida - 16 Mario. Nie zawsze jest ³atwo. Gdy niedawno Przed oczami stanê³o mi ma³¿eñstwo moich 
lat, Olivii - 9 lat i Julii - 5 lat. nasz David trochê siê zbuntowa³ wyznaj¹c rodziców, religijnych, wspania³ych ludzi, 
Jestesmy ma³¿eñstwem od 17 lat i nale¿ymy zasadê, ¿e w tym wieku nie nale¿y go którzy jednak nie potrafili ze sob¹ rozmawiaæ, 
do kregów od 1999 roku. Z trzyletni¹ przerw¹ p r z y m u s z a æ ,  p i e r w s z e g o  w i e c z o r u  cieszyæ siê, smuciæ, nawet wypoczywaæ, 
trwamy w nich do dzisiaj. zostawi³am go w spokoju. Nastêpnego dnia, którzy ¿yli raczej nie razem, a obok siebie. 
Pragniemy  podzieliæ siê doœwiadczeniem gdy byliœmy sami wziê³am go na bok i bardzo Pamiêtam, ¿e pomyœleliœmy wtedy: tak nie 
modlitwy rodzinnej. zdecydowanym tonem wyrazi³am pogl¹d, ¿e mo¿e byæ z nami, my bêdziemy staraæ siê 
Poznaliœmy siê we Wspólnocie Odnowy je¿eli przestanie siê z nami modliæ na pewno o nasze ma³¿eñstwo, walczyæ o nie, o siebie. 
w Duchu Œwiêtym. Gdy wst¹piliœmy do Ruchu m³odsze rodzeñstwo zacznie siê buntowaæ. Nie poddamy siê rutynie. I by³o ciê¿ko, czasem 
Œwiat³o-¯ycie i us³yszeliœmy o modlitwie Wyt³umaczy³am mu równie¿, ¿e jest to dla nawet bardzo, bo pojawi³y siê problemy 
rodzinnej postanowiliœmy praktykowaæ j¹ mnie bardzo wa¿ne i jeœli nie robi tego dla z dzieæmi, k³opoty finansowe, utrata pracy, 
w domu. Ustaliliœmy, ¿e dla nas naj- siebie, to ja wymagam by robi³ to dla mnie. Nie nasza mi³oœæ zosta³a wystawiona na próbê, ale 
korzystnieszym czasem wspólnej modlitwy wiem z jakimi intencjami teraz siê modli, ale wyszliœmy z tego obronn¹ rêk¹, trochê 
bêdzie wieczór, czas kiedy wszyscy s¹ ju¿ zawsze gdy go wo³amy przychodzi bez poranieni, ale za to z du¿ym baga¿em 
w domu, krótko przed u³o¿eniem dzieci do problemu. doœwiadczeñ. Dziœ, po dwudziestu jeden 
snu. Uda³o nam siê w jak najbardziej naturalny Wiemy jak wa¿ne jest b³ogos³awieñstwo latach ma³¿eñstwa nasza mi³oœæ jest ci¹gle 
sposób wprowadziæ do domu ten zwyczaj. dzieci przez rodziców, dlatego na koniec gor¹ca i dojrzalsza. Za to z ca³ego serca 
Tak jak oczywisty staje siê poca³unek rodzica modlitwy rodzinnej b³ogos³awimy dzieci dziekujemy Bogu i tym wspania³ym ludziom, 
na dobranoc, tak oczywista sta³a siê modlitwa. znakiem krzy¿a na czole. których postawi³ na naszej drodze.
W tym czasie nasz ma³y David szybko siê do Zdajê sobie sprawê, ¿e nasza modlitwa 
tego  przyzwyczai³ i gdy tylko by³ ju¿ gotów mog³aby byæ jeszcze bogatsza, mo¿e d³u¿sza El¿bieta i Janusz
do spania wo³a³ g³oœno i wyraŸnie „AMEN“. Na a mo¿e bardziej uduchowiona, ale mam 
to s³owo zbieraliœmy siê wszyscy w jego nadziejê, ¿e wci¹¿ wzrastamy i ¿e Panu Bogu, 
pokoju. Po kolei Olivia i Julia wzrasta³y w tym nawet jak nam wiele brakuje do doskona³oœci, 
klimacie i przyjmowa³y ten rytua³ jako coœ to siê podoba.
najbardziej powszechnego.
Nasza modlitwa jest zró¿nicowana w zale¿-
noœci od sytuacji rodzinnej. Jest w niej Beata i Piotr



Polakiem dziœ – zarówno w OjczyŸnie, jak 
i na ObczyŸnie – w Polsce i w Europie. We 
fragmentach przytoczonych homilii 
Ojciec Œwiêty wo³a³ do nas ponownie 
z moc¹: Musicie od siebie wymagaæ; 
Odrzuæcie wolnoœæ, która zniewala; 
Polska jest Matk¹ szczególn¹, dlatego te¿ 
ma prawo do mi³oœci szczególnej!
Przepiêkna oprawa muzyczna uro-
czystoœci zosta³a przygotowa³a przez 
grupê muzyczn¹ pod kierunkiem 
Krzysztofa Schauera, w sk³adzie: Ewa, K o l e j n y  j u ¿  r a z  p r z e z y w a l i œ m y  
Katarzyna, Teresa i Janusz. Papieskie „Wieczornicê” z Papie¿em Janem Paw³em 
s³owa zosta³y w poruszaj¹cy sposób II, której tegoroczny tytu³ brzmia³ 
zaprezentowane przez m³odzie¿ niezwykle wymownie: „Do Ciebie Polsko”. 
akademick¹: Kingê, Melaniê, Konrada Pomys³odawczyni¹ tych¿e „Wieczornic” 
i Tomasza. Moderatorem spotkania by³a jest pani Stella Styczeñ, która spotkania te 
pani Teresa Rak. Multimedialne wsparcie przygotowuje i re¿yseruje. Organiza-
„Wieczornicy” zapewni³ pan Zenon torem spotkania by³a Grupa ¯ywego 
Zalega.Ró¿añca z pani¹ Janin¹ Mroczkowsk¹ na 
Po owacjach „na stoj¹co”, wyra¿aj¹cych sposobnoœci¹, by osobiœcie podziêkowaæ czele.
g³êbokie wzruszenie patriotyczne, za wieczór, jaki zosta³ nam podarowany.Jan Pawe³ II przypomnia³ nam „OjczyŸ-
a zarazem wielkie uznanie dla tych, którzy Wielu pyta³o: spotkamy siê w przysz³ym niane Abecad³o” – sprawy dla ka¿dego 
sprawili, ¿e „s³owa te wielkie” raz jeszcze roku ponownie? Osobiœcie nie pyta³em, Polaka zupe³nie fundamentalne, wypo-
mog³y siê staæ ¿ywymi w naszych sercach bo sta³o siê dla mnie jasne, i¿ dobre wiedziane jednak w typowej dla Niego 
i umys³ach, zostaliœmy zaproszeni na tradycje nale¿y pielêgnowaæ.g³êbi s³ów – s³ów, które wyczulaj¹, 
agapê, bêd¹c¹ dobr¹ okazj¹ do dzielenia przynosz¹ zrozumienie i zarazem 
siê prze¿yciami „Wieczornicy”, a tak¿e ks. Piotr Twardyzobowi¹zuj¹! On uczy nas, jak byæ 
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„Do Ciebie Polsko”
Wieczornica ku czci bù. Jana Pawùa II

Dziaùo siæ na Rennwegu

Dzieñ Wspólnoty w detalach
Lokalny Dzieñ Wspólnoty Oazy w Wiedniu

Jednà z rzeczy, za którymi bædæ tæskniùa na pewno, jak znów wrócæ do Polski bædzie wùaúnie oaza. Ta wspólnota. Nie wiem, czy w Polsce 
kiedykolwiek odnajdæ coú równie piæknego.

Dlaczego zaanga¿owa³am siê w Ruch I w³aœnie trudno by³oby dla mnie utraciæ tak o wierze ludzie rozmawiaj¹ coraz mniej, 
Œwiat³o-¯ycie? Tak do koñca to nie wiem, co wiele kolorów – to poprowadzi³o mnie do a jeœli ju¿ rozmawiaj¹, to czy nie wygl¹daj¹ 
tak nagle mnie do tego sk³oni³o.. Mo¿e po oazy. te rozmowy p³ytko? Nie bêdê odpowiada³a, 
prostu wiedzia³am, ¿e nie bêdê w stanie tak Na co dzieñ trudno spotkaæ siê ze bo jest to pytanie skierowane do  ka¿dego 
zwyczajnie zrezygnowaæ  ze spotkañ dla zrozumieniem. Nie ka¿dy myœli jak ja, co jest z osobna. 
kandydatów do bierzmowania. Przez ten w porz¹dku, bo ka¿dy ma prawo mieæ O twar toœæ ,  szczeroœæ i  fasc ynacja  
rok przygotowañ za³ata³am w sobie tak¹ w³asne zdanie. Jednak cz³owiek tego wzglêdem wiary wziê³a siê u mnie w³aœnie 
„dziurê” pustki, której wczeœniej nie zrozumienia potrzebuje, ci¹gle o nie przez takie spotkania wœród ludzi, którzy 
dostrzega³am. Wierzy³am w Boga, ale nie zabiega. Stara siê to zrozumienie otrzymaæ.  myœl¹ podobnie. To w³aœnie spotkania 
¿y³am z nim na co dzieñ. Po prostu o tym nie Dlatego wa¿ne jest utrzymywanie kontaktu oazowe pozwalaj¹ mi siê rozwijaæ! 
myœla³am.  Dopiero przez spotkania z ludŸmi, którzy myœl¹ podobnie. Nie chodzi To w³aœnie tam mogê byæ sob¹, nie muszê 
poczu³am, ¿e moje ¿ycie nie jest tylko tu tylko o wiarê. Powodami takich spotkañ udawaæ.. bo po co? Spotykamy siê nie 
niebieskie, czerwone i ¿ó³te. Nie! Jest ono w „swoich krêgach”  mog¹ byæ pogl¹dy dlatego, bo tak wiele rzeczy nas dzieli, ale 
kolorowe! Mieni siê wszystkimi kolorami pol i tyczne,  spor t ,  praca ,  wspólne dlatego, ¿e jest jedna rzecz, która nas 
têczy!  z a i n te re s ow a n i a .  A l e  s zc ze g ó l n i e  wszystkich ³¹czy – nasza wiara. Uwielbiam 
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nasze spotkania, zawsze staram siê nie W przerwie obiadowej dostaliœmy zadanie: Osoba obok mnie zaczê³a przyci¹gaæ 
chorowaæ w pi¹tki, bo w³aœnie wtedy siê zamieniæ kilka s³ów z dwiema osobami, kolejne osoby, ja równie¿. A na koñcu 
odbywaj¹. Omawiamy tematy, które których nie znaliœmy wczeœniej.  Zadanie nie w s z y s c y  u k l ê k l i œ my  p r z y  k r z y ¿ u .  
dotycz¹ ka¿dego z nas. Tematy jak by³o trudne. Tego dnia prawie ka¿demu Interpretacja m³odszych by³a dosyæ 
narkotyki, alkohol, aborcja, rodzina. Tematy, z nas towarzyszy³a otwartoœæ. Zagadaæ do zabawna, bo zosta³am przez nich nazwana 
które nie mog¹ zostaæ w dzisiejszych obcej osoby nigdy nie by³o dla mnie ksiêdzem. Rozumiem, ¿e mog³o to tak 
czasach pominiête. Atmosfera jest tak prostsze. Konwersacje  jak i ze starszymi, tak wygl¹daæ. Jednak nie w tym sens. My, jako 
ciep³a i przyjazna, a ludzie.. Pozna³am przez i z m³odszymi ode mnie osobami by³y lekkie chrzeœcijanie powinniœmy dawaæ innym 
Ruch Œwiat³o-¯ycie tak wielu wartoœ- i naturalne. Powiem nawet, ¿e pozna³am œwiadectwo naszej wiary i tak przyci¹gaæ 
ciowych ludzi! I to nie tylko z mojej grupy. osoby, które ju¿ zawsze bêdê ciep³o ich do Koœcio³a a tym samym do Boga. 
W koñcu wszyscy budujemy Koœció³, to my wspominaæ w mym sercu. Osoby war- Choæby zaczê³o siê to od jednej osoby - 
jesteœmy wspólnot¹. Dlatego 17.11.2012 toœc iowe i  prawdziwe.  Zw³aszcza  warto.
odby³ siê dzieñ wspólnoty. Zgromadzi³o siê prawdziwe, bo takich osób nie znam wiele, Ca ³oœæ  naszego „dnia  wspólnot y ” 
wielu oazowiczów z wszystkich grup ciê¿ko o takich przyjació³. zwieñczy³a wspólna Msza œwiêta. Urzek³a 
oazowych. Od najm³odszych dzieci, po Zjad³szy obiad, z ciekawoœci¹ jakie projekty mnie ma³a Kasia, roznosz¹ca teksty 
m³odzie¿ studiuj¹c¹. przygotowali inni, udaliœmy siê na nasze piosenek w koœciele. Tak, tego dnia, 
„Koœció³ naszym domem” – tak brzmia³o miejsca. Zaczê³a grupa najm³odszych. pomimo tego wszystkiego co nas dzieli, 
nasze motto. Rozpoczêliœmy od wszelakich Przygotowali plakat z odciskami swych r¹k, pomimo naszych ró¿nic wiekowych, 
zabaw.  Zaczêl i œmy s iê  poznawaæ.  które ukszta³towa³y rysy domu. Zaznaczali, pomimo tego, ¿e ka¿dy jest inny, staliœmy 
Us³ysza³am tak wiele nowych imion, ¿e nie ¿e wspólnota nie mog³aby istnieæ bez nas. siê jednoœci¹. Tego dnia staliœmy siê 
potrafi³abym ich wszystkich spisaæ. ¯e ka¿dy z nas jest jej czêœci¹. Dzieci nalepi³y wspólnot¹, w pe³nym znaczeniu tego 
Prowadziliœmy krótkie dyskusje w „krêgu”, sobie tak¿e kartki na plecach, a inni z grupy s³owa. 
które by³y dosyæ uniwersalne, ze wzglêdu wypisywali na nich same mi³e rzeczy Jedn¹ z rzeczy, za którymi bêdê têskni³a na 
na to, ¿e wszyscy byliœmy z przeró¿nych o drugiej osobie. „Jesteœ cool, broooow :D” – pewno, jak znów wrócê do Polski (marzê 
grup wiekowych. Dla m³odszych z nas by³a takie by³y rezultaty. Powiem, ¿e bardzo mnie o tym ju¿ wiele lat, ale przecie¿ mo¿e staæ siê 
to dobra zabawa, dla starszych, jak dla mnie zaskoczy³y. Mo¿e to brzmieæ g³upio, ale wszystko, coœ co zmusi mnie do pozostania 
powrót do beztroskich, dzieciêcych lat. I tak, naprawdê, te dzieciaki uczêszczaj¹ce na w Austrii), bêdzie w³aœnie oaza. Ta 
rzeczywiœcie, dzieci maj¹ z nas wszystkich spotkania oazowe, zaskoczy³y mnie swoj¹ wspólnota. Nie wiem, czy w Polsce 
najwiêksz¹ wiarê. Mia³abym wiarê, jak dojrza³oœci¹. Nie pomyœla³abym, ¿e tak kiedykolwiek odnajdê coœ równie piêknego. 
dziecko, tak wiele by³oby prostsze. Dla „ma³y” cz³owiek mo¿e mieæ tak dojrza³e Tak bardzo bêdê têskni³a za przyjació³mi 
dzieci tak wiele po prostu jest jak jest, dla pogl¹dy. (na swój wiek i oczywiœcie nie z oazy, za ani-matorami, za ksiê¿mi, bo te 
nich niektóre wydarzenia i t³umaczenia s¹ tyczy siê to wszystkiego i wszystkich) osoby zawsze okazywa³y mi zrozumienie 
oczywiste. Z czasem jednak nadchodzi etap Nastêpna grupa zaprezentowa³a „dom”. i ciep³o, które drzemie w ka¿dym z nas. 

Zachêcam, do anga¿owania siê w Ruch zadawania pytañ. Czas, nie zw¹tpienia, ale Dwa pokoje, w jednym by³y osoby które 
Œwiat³o-¯ycie. Tylko ¿ycie z Bogiem, jest dla takiej niepewnoœci. Tak. Je¿eli ktoœ siê mnie œpiewa³y, w drugim osoby, które klaska³y. 
nas dobre. To on jest w³aœciw¹ drog¹ i choæ zapyta, czy chcia³abym byæ w pewnym I choæ wykonywali tak ró¿ne czynnoœci, to 
by³aby ona krêta, a prosta nie jest, to sensie dzieckiem, odpowiem, ¿e TAK. zgrali siê! Jeden „pokój” œpiewa³ do 
prowadzi do tego, czego ca³e ¿ycie Chcia³abym znów wierzyæ i ufaæ tak klaskanego rytmu drugiego, a drugi klaska³ 
poszukujemy: do szczêœcia. bezgranicznie i zwyczajnie. do œpiewu pierwszego. Ka¿dy do wspólnoty 
Mo¿e tak¿e i wolnoœci? Zawsze chcia³am Dopiero po jakimœ czasie zaczê³y siê burze wnosi  coœ innego, jak ju¿ wspomnia³am: 
byæ wolna. Niezale¿na. Dla mnie wolnoœæ mózgów! Wed³ug wieku zostaliœmy po- niewa¿ne ile nas dzieli, wa¿ne, ¿eby by³o 
oznacza³a, nie liczyæ siê ze zdaniem innych. dzieleni na trzy grupy. Ka¿dej grupie zostali coœ, co nas ³¹czy. 
Zawsze chcia³am robiæ, co akurat uwa¿a³am przydzieleni animatorzy i jedna z trzech No i nadszed³ czas na nasz¹ prezentacjê. 
za „fajne”. Nie chcia³am byæ od kogoœ, albo salek katechetycznych. „Moja” grupa zosta³a Bartek i Sabrina trzymali krzy¿ i rêkoma 
czegoœ zale¿na. Nie chcia³am mieæ ¿adnych w najwiêkszej. „Co to jest wspólnota? Jak to ukszta³towali dach. Symbolizowa³o to 
obowi¹zków. Z czasem jednak coraz jest mo¿liwe, ¿e tak wiele ludzi, ró¿nych koœció³. Nie tylko budynek, ale tak¿e dom 
bardziej do mnie dociera³o, ¿e wolnoœæ, to ludzi, z przeró¿nymi zainteresowaniami, ka¿dego z nas. Mateusz, jeden z anmatorów 
nie „wolnoœæ”.  Wolnoœæ to nie ¿ycie na gromadzi  siê w jednym miejscu i tym w³¹czy³ spokojn¹ muzykê. Ró¿ne charaktery 
w³asn¹ rêkê. Oznak¹ wolnoœci jest bycie sposobem staje siê wspólnot¹? Jaki jest gromadzi³y siê wokó³ koœcio³a, szwenda³y 
zale¿nym od czegoœ wartoœciowego dom? Czy Koœció³ jest naszym domem siê bez celu. Zagubione bez w³asnego 
i dobrego. Wolnoœæ to tak¿e zaan-równie¿?” Te pytania towarzyszy³y nam miejsca. Jedni oazowicze przedstawiali 
ga¿owanie. Jak na przyk³ad oaza. Jestem przez ca³e spotkanie. Rezultatem tego pijaków, inni gangsterów a jeszcze inni, po 
pe³na podziwu i dumy, ¿e uda³o mi siê wszystkiego by³y koñcowe projekty. Ka¿da prostu zapl¹tanych w codziennoœci ludzi. Ja 
uwolniæ. Uwolniæ, czyli staæ siê zale¿nym. grupa mia³a przedstawiæ „coœ” nad czym sta³am przed krzy¿em. Gdy muzyka sta³a siê 
Zale¿nym, od tego co dobre i piêkne.pracowa³a wspólnie. Pod wp³ywem czasu bardziej dynamiczna, wszystkie „charaktery” 

szybko omówiliœmy nasz¹ prezentacjê stanê³y w miejscu, a ja uklêk³am i  zaczê³am - 
Melanie G¹siorekiweszliœmy z takim trochê zdener- gestykuluj¹c rêkoma - czerpaæ si³y od Boga. 

wowaniem w przerwê obiadow¹. Oj tak, ja Wsta³am i zaczê³am do siebie przyci¹gaæ 
te¿ mia³am swoje obawy; „Czy zagram najpierw jedn¹ osobê. Jak na sznurku. Ona 
w naszej scence prawid³owo? Czy zacznê na podesz³a, objê³yœmy siê i razem uklêk³yœmy 
czas?” przed krzy¿em, znów czerpi¹c si³y od Boga.  



 strona 14
NASZA

Byliœmy tam

Bioræ swój krzyý i idæ 
Pamiætnik mùodego pielgrzyma – piesza pielgrzymka tarnowska do Czæstochowy

Ten ostatni odcinek jest bardzo mæczàcy i dùugi. Choã juý jesteúmy tak blisko nie mam juý siù ale gdy wyszliúmy na góræ zobaczyliúmy 
wieýæ Jasnej Góry i nagle powróciùa do mnie energia,motywacja oraz pewnoúã, ýe napewno dojdæ poniewaz idæ do mojej Matki a przez 
nià do Boga!

naszego zmêczenia. To czuwanie dodaje mi postoju a¿ do miejsca gdzie odbywa siê msza: 
si³y, radoœci oraz mi³oœci, zw³aszcza psalm 40 na wielkiej polanie ogrodzonej drzewami 

w miasteczku/wsi obok Sokolic gdzie co roku z Pisma Œwiêtego, który jest tekstem jednej 
odbywa³a siê Eucharystia siódmego dnia. Po z moich ulubionych piosenek ("Z³o¿y³em 
mszy wystêp ma zespó³ rokowy kleryków w Panu ca³¹ nadziejê"). 
a ko³o 16 wychodzimy, aby przejœæ nasz ostatni Postaci¹ dnia jest œw.Stanis³aw Kostka.
odcinek  ju¿ tylko 3-kilometrowy. Nocleg Idzie mi siê dziœ trudno gdy¿ moje stopy bol¹ 
mamy u bardzo mi³ej pani w ³adnym przez b¹ble i jest badzo duszno. 
i prztulnym pokoju goœcinnym. Gospodyni Nocleg dzisiaj mamy w szkole w ¯arnowcu. 
upiek³ a z okazji pielgrzymów ciasto i zrobi³a Jest ma³o ³azienek dlatego z dwoma 
herbatê. Po apelu, na którym mowa jest o tym, dziewczynami idziemy pytaæ po domach 

Dzieñ 4 (20 sierpnia): ¿e nieczystoœæ pochodzi z serca a nie od w okolicy czy mo¿emy u nich skorzystaæ 
zewn¹trz, odbywa siê "chrzest kotów", który z ³azienki. Przyjmuje nas druga pani, która 

Ju¿ od drugiego dnia czu³am, ¿eby iœæ do wspomina³am na pocz¹tku mojego pytamy i czêstuje nas gulaszem oraz 
spowiedzi ale jakoœ z tym zwleka³am. Dziœ pamiêtnika. Jest to chrzest tych osób, które id¹ napojem. 
znowu nachodzi mnie ta myœl. Przed pierwszy raz na pielgrzymce, wiêc dotyczy to i 
godzinkami ksi¹dz akurat modli siê za tych, mnie. Najpierw kwatermistrzowie przebrani w Po apelu dzisiaj wreszczie mamy pogodny 
którzy jeszcze chc¹ iœæ do spowiedzi œ m i e s z n e  s t r o j e  k a z a l i  w s z y s t k i m  wieczór i wszyscy tañczymi oraz bawimy siê 
a nastêpnie ksi¹dz przewodnik mówi "kotom"wejœæ do œrodka. Musimy sk³¹daæ dobrze. Poznaje tak¿e du¿o fajnych osób. 
o mo¿liwoœci spowiedzi w trakcie godzinek. przysiêgê, nastêpnie wybrane piêæ osób musi 
By³o to dla mnie niesamowite jak bardzo Bóg poca³owaæ du¿ego palca u nogi ksiêdza Dzieñ 6 (22 sierpnia):
naprawdê dzia³a w moim ¿yciu! Skorzysta³am przewodnika Bogusia i na koniec ka¿dy musi 

wypiæ miksturê ze starej coli, chiñskiej zupki, od razu z tej propozycji i znowu poczu³am siê Tak jak wczoraj dzisiejszy dzieñ zaczyna siê od 
kwiatka, papieru, opakowania, itp, który okaza³ lekko i naprawdê gotowa na duchowe Eucharystii o 7.30 w ̄ arnowcu. Tematem dnia 
siê na koñcu zwyk³ym d¿emem ;-)prze¿ycie tej pielgrzymki. to powo³anie kap³añskie, tak¿e na kazaniu 

Dziesiejszym tematem dnia to Ojczyzna. Du¿y ksiadz mówi o tym: kap³añstwo to nie tylko 
postój w historycznych Rac³awicach ma sami kap³ani, ale i ca³y lud Bo¿y. Tak¿e na 
charakter  œn iadaniowo -  obiadowy konferencji w naszych grupkach ksi¹dz mówi 
a najwa¿niejszym jego punktem jest msza. o tym, ¿e to od nas, od rodzin zale¿y jakich 
Przed ni¹ ma miejsce nabo¿eñstwo za ksiê¿y bêdziemy mieæ. Postaci¹ dnia jest 
ojczyznê przygotowane przez m³odzie¿. Na ks. Roman z Oœwiêcimia.
obiad mieszkañcy przygotowali dla nas ich Na drodze krzy¿owej cierpienie Jezusa jest 
legendarn¹ grochówkê. przedstawione bardzo obrazowo, co bardzo 
Tak jak wczoraj dziœ tak¿e jest ogromy upa³ ale do mnie przemawia. 
ludzie czêstuj¹ nas wod¹ gasz¹c¹ pragnienie. Wieczorem po apelu brat (do ka¿dej osoby 
Nocleg mamy w Miechowiu w szkole. Dzisiaj p³ci mêskiej zwracamy siê bracie, a do ka¿dej 
nasze grupy przygotowuj¹ apel w Bazylice osoby p³ci ¿eñskiej siostro) mówi œwiadectwo 

Tak to od tego momentu sta³am siê Grobu Pañskiego. Jego tematem to Duch o tym jak odkry³ swoje powo³anie i na ten rok 
"prawdziwym" pielgrzymem!Œwiêty, podczas apelu jest te¿ wystawienie zapisa³ siê do seminarium.

Najœwiêtszego Sakramentu. Podczas tego Po tej czêœci znów ma miejsce pogodny 
Dzieñ 8 (24 sierpnia):apelu potrafiê zapomnieæ o bólu (np.zrobi³y wieczór. Tañczymy m.in. belgijskiego, 

mi siê b¹ble na stopie), niewygodzie poloneza i jest chusteczka.
Pobudka jest o czwartej rano gdy¿ musimy i wszystkim co jest trudne i zaczerpn¹æ si³ê Nocleg mamy w starym domu na ³ó¿kach 
zd¹zyæ na mszê o ósmej na Ska³kach. Dziœ u samego Jezusa. a gospodyni pozwoli³a skorzystaæ ze swojej 
spotyka siê na Eucharystii ca³a pielgrzymka 

³azienki. Zasypiamy od razu podobnie jak 
poniewa¿ dotychczas grupa A i B sz³y ró¿nymi Dzieñ 5 (21 sierpnia): w ci¹gu ostatnich dni.
drogami ze wzglêdów praktycznych. Moja 
grupa nale¿y dp grupy A. Tematem dnia jest Tematem tego dnia by³¹ Eucharystia, od której Dzieñ 7 (23 sierpnia): pokuta i mi³osierdzie Bo¿e. Przed msz¹ jest te¿ zaczynamy dzisiejszy dzieñ o 7.30 
nabo¿eñstwo mi³osierdzia przed ogromnym w ogrodach plebanii. Po mszy wyruszamy dziœ Dzieñ dzisiejszy poœwiêcony jest Caritasowi obrazem "Jezu ufam Tobie". Eucharystii z jedn¹ osob¹ wiêcej: Bóg pod postaci¹ z powodu jego okr¹g³ej rocznicy oraz przewodniczy biskup, który na kazaniu mówi chleba idzie z nami do nastêpnego postoju dzieciom-mamy Bogu zaufaæ bezgranicznie o rodzajach grzechu i jak mozna im w Charsznie. Tam jest wystawienie Naj- jak dziecko ufa swoim rodzicom. przeciwdzia³aæ (postem, modlitw¹ i ja³-œwiêtszego Sakrametu i czuwanie. Ksi¹dz Rano idziemy doœæ d³ugo-3,5 godziny bez mu¿n¹). zaprasza wszystkich do modlitwy mimo 
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najstarszemu bratu i najm³odszej siostrze, "Dziewiedziesi¹ta" w niebieskich koszulkach 
podsumowanie i podrzucanie ksiêdza œpiewajaæ "Bo¿e, Twa ³aska". Nastêpnie 
przewodnika. Na koniec œpiewamy piosenkê oddajemy ho³d Maryi i ca³a grup¹ idziemy do 
"Niech Ciê Pan b³ogos³awi i strze¿e" i jest tak¿e obrazu Matki Bo¿ej Czêstochowskiej. Gdy 
krótki pogodny wieczór. Jesteœmy juz tak dochodzimy do Maryi, nie mogê uwierzyæ 
blisko Jasnej Góry-zosta³o nam tylko jeszcze w to, ¿e wreszczie dosz³am - wydaje mi siê to 
parê kilometrów! takie niemo¿liwe, ¿e ja przesz³am ponad 230 

kilometrów na nogach! Dotar³am do celu, do 
mojej Mamy i jestem pewna, ¿e ona bardzo Dzieñ 9 (25 sierpnia):
cieszy siê z tego powodu, ¿e tu jestem.
Na zakoñczenie pielgrzymki biskup Je¿ Wychodzimy dziœ o 5.45 wraz z lekkim 

Po Eucharystii spotykam siê wreszcie odprawia Eucharystiê, w której uczestniczy deszczykiem, który póŸniej przemija. Postaci¹ 
z moimi kuzynkami, które id¹ w grupie ca³a pielgrzymka.ostatniego dnia to Karol Wojty³a - b³.Jan Pawel 
B. Przedstawi³y mi swoj¹ grupê, która wyda³a Dopiero teraz po ca³ych dziewiêciu dniach II. Drugi postój jest ogromny, spotykaj¹ siê na 
mi siê bardzo sympatyczn¹. podczas mszy wychodzi ca³e zmêczenie. Nie nim wszystkie grupy i jest du¿o jedzenia, 
Podczas dalszej drogi nadszed³ 15-minutowy mogê ju¿ ustaæ, tak bardzo mnie bol¹ nogi..ale tañców oraz œpiewu. Po tym postoju 
odcinek przez las, w którym mieliœmy iœæ mimo wszystko jestem bardzo, bardzo wyruszamy prosto na Jasn¹ Górê. Ten ostatni 
w ciszy. Szliœmy bardzo d³ugo do nastêpnego szczêœliwa i wiem, ¿e by³o warto piel-odcinek jest bardzo mêcz¹cy i d³ugi. Choæ ju¿ 
postoju. grzymowaæ do mojej Matki!jesteœmy tak blisko nie mam ju¿ si³, ale gdy 
Dzisiejsza droga krzy¿owa by³a o doskona³ej Myœlê, ¿e za rok znowu bêdê pielgrzymowaæ wyszliœmy na górê zobaczyliœmy wie¿ê Jasnej 
mi³oœci Boga cytuj¹c wersety z Hymnu do Czêstochowy, tam gdzie jest dom mojej Góry i nagle powróci³a do mnie energia, 
o mi³oœci z Listu œw. Paw³a do Koryntian. drugiej Mamy.motywacja oraz pewnoœæ, ¿e napewno dojdê 
Nasz ju¿ ostatni nocleg ma miejsce na wsi poniewaz idê do mojej Matki, a przez ni¹ do 
i dlatego, ¿e pielgrzymka bez stodo³y to nie BasiaBoga!
pielgrzymka to w³aœnie tam spêdzamy nasz¹ Na Jasn¹ Górê wchodzimy ze œpiewem. 
ostatni¹ noc ;-) Przedstawiamy siê biskupowi Je¿owi na placu 
Na apelu, równie¿ ostatnim tej pielgrzymki p r z e d  J a s n ¹  G ó r ¹  j a k o s  g r u p a  
maj¹ miejsce podziêkowania m.in te¿ 

inspiracje

Tym razem chciaùabym Ciæ zainspirowaã do czytania, a jeúli wytrwasz do koñca to i do sùuchania! 

Pierwsza propozycja úwiata rodziców chùopca, którzy kaýdego dnia bùædny jest taki tok rozumowania przekonaã 
to ksiàýka norwes- z wielkim trudem i bólem przebijajà siæ przez siæ moýna juý po pierwszych kilku stronach. 
kiego dziennikarza mury choroby ukochanego syna. Ojciec W czym tkwi tajemnica szczæúcia Vujcic'a? 
i wydawcy Halfdan'a  otwarcie dzieli siæ tym, co przeýywa. Bez Czyýby posiadù on uniwersalnà receptæ na 
W. Freihow'a - „Drogi ýadnych uproszczeñ opisuje chwile frustracji, szczæúcie? Sprawdê! 
Gabrielu. List” (2010, bezradnoúci, zniechæcenia i zmæczenia. Nie 
Wydawnictwo Znak). ukrywa swoich obaw, læków. Jednak to nie te Na koniec, zgod-
Trafiùam na nià przy- uczucia wydajà siæ byã najwaýniejsze. nie z obietnicà, 
p a d k o w o  ( c h o ã  Z kaýdego zdania, z kaýdej linijki, emanuje muzycznie. Matt 
jestem zdania, ýe nie niesamowita mi ùoúã do syna. Miùoúã Redman. Jeúli nic 
ma w ýyciu przy- bezwarunkowa. Ci nie mówi to 
padków)  i do koñca Wbrew pozorom, to nie jest ksiàýka tylko dla naz wisko,  czas  

nie wiem, czym mnie tak zaintrygowaùa, ýe ojców, czy rodziców. Kaýdy moýe w niej n a j w y ý s z y  t o  
postanowiùam jà podarowaã A. pod choinkæ. odnaleêã ponadczasowà lekcjæ o prawdziwej z m i e n i ã .  P o -
Jako, ýe nigdy nie dajæ nikomu ksiàýki, której miùoúci,  która bez wzglædu na czas chodzàcy z Anglii 
sama bym nie przeczytaùa, zakupiùam od razu i okolicznoúci daje szczæúcie i pomaga nam muz yk od n iespe ùna dz ies iæc iu  lat  
dwa egzemplarze - jeden dla siebie. Po przezwyciæýyã nawet najtrudniejsze sytuacje. wykorzystuje caùy swój muzyczny talent na 
przeczytaniu dwóch pierwszych stron Boýà chwaùæ, cieszàc przy tym niejedno ucho. 
pomyúlaùam : „no piæknie, A. juý nigdy nie Bohater, a jedno- Dziæki zespoùowi „Przystañ” znasz zapewne 
przeczyta ýadnej ksiàýki, którà jej polecæ”. c z e ú n i e  a u t o r  pio-senkæ „Kiedy cich-nie gwar”, która jest 
Kiedy jednak przebrnæùam przez niezbyt drugiej ksiàýki, którà polskà wersjà utworu Redman'a „The Heart of 
zachæcajàcy poczàtek, nie mogùam siæ chciaùabym Ci za- Worship”. Dziú polecam jego przedostatnià 
oderwaã i na przemian pùaczàc i úmiejàc siæ, proponowaã, rów- pùytæ – 10 00O reasons. 10 000 powodów…na 
pochùonæùam ksiàýkæ w jeden dzieñ. nieý (banalnie rzecz co? Przekonaj siæ sam. 
Jak sam tytuù wskazuje jest to list. Niezwykle ujmujàc) nie ma 
przejmujàcy list ojca do autystycznego syna. lekko. Dotkniæty Joanna Grabska 
Nie jest to przesùodzone wyznanie, zapew- b a r d z o  r z a d k à  
niajàce o ojcowskiej miùoúci. To raczej bardzo chorobà – foko- P.S. Jestem szczæúliwà posiadaczkà ww. 
szczery, momentami wræcz brutalny opis melià,  Nick Vujcic urodziù siæ bez ràk i nóg. ksiàýek. Istnieje moýliwoúã poýyczenia ich!
dwóch úwiatów. Po pierwsze widzianego Wydawaã by siæ mogùo, ýe taka osoba nie ma 
z zewnàtrz úwiata tytuùowego Gabriela, szansy na normalne (cokolwiek miaùoby to 
chùopca dotkniætego autyzmem, po drugie znaczyã) i w peùni szczæúliwe ýycie. O tym jak 
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Œwiêtych obcowanie

Po raz pierwszy stanæùa na mównicy w parlamencie 12 marca 1919 r. Arcybiskup Wiednia kard. Friedrich Gustav Piffl nazwaù jà 
„sumieniem parlamentu”, a przywódca chadeków ks. dr Ignaz Seipel powiedziaù o niej: „Nie spotkaùem ýadnego mæýczyzny z takim 
talentem politycznym, z tak doskonaùym wyczuciem, jakie ma ta kobieta”.

Sumienie parlamentu

aby byã przy mæýu. 9 paêdziernika 1908 r.  Hildegarda staraùa siæ teý zapobiegaã 
mùoda mæýatka  z kolkà nerkowà zostaùa przestæpczoúci wúród nieletnich i prostytucji. 
przyjæta do katolickiego szpitala úw. Jadwigi W czasie niespeùna dwuletniej dziaùalnoúci 
w Berlinie. Jej stan siæ wyraênie pogarszaù, parlamentarnej Burjan podjæùa liczne 
musiaùa zostaã poddana licznym zabiegom. inicjatywy: wnioskowaùa o rozszerzenie 
W Wielkim Tygodniu 1909 r. byùa bliska ochrony pañstwa nad matkà i dzieckiem 
úmierci.  Lekarze nie dawali juý ýadnej nadziei i domagaùa siæ zatrudnienia przez kasy 
na wyzdrowienie, podawali morfinæ , aby chorych „opiekunek domowych” dla poùoýnic. 
ulýyã dokuczliwym bólom. Ale rankiem W sektorze oúwiatowym staraùa siæ o wiæksze 
w Niedzielæ Wielkanocy zdarzyùo siæ coú moýliwoúci nauki dla kobiet i uzupeùniania 
niepojætego – stan, wydawaùo siæ bezna- przez nie wyksztaùcenia. Domagaùa siæ teý 
dziejnie chorej znacznie siæ poprawiù. Po podwyýszenia budýetu na szkolnictwo dla 
siedmiu miesiàcach spædzonych w szpitalu dziewczàt oraz zrównania w prawach kobiet 
mogùa powróciã do domu. Jednak skutki tej i mæýczyzn peùniàcych sùuýbæ pañstwowà. Ale 
ciæýkiej choroby odczuwaùa juý przez caùe bodaj najwiækszà jej zasùugà byùo uchwalenie 
ýycie. To przeýycie caùkowicie jà odmieniùo. „ustawy o pomocach domowych” – byùa to 
Hildegarda byùa do gùæbi wstrzàúniæta tym, jak pierwsza regulacja prawna, okreúlajàca 
Bóg jà prowadziù.  Poczuùa w sobie wew- warunki pracy i pùacy tej grupy zawodowej. 
nætrznà siùæ, która mówiùa jej, ýe moýe W tym przypadku posùance udaùo siæ 
uwierzyã. Swój udziaù miaùy w tym szpitalne przeùamaã bariery partyjne i doprowadziã do 
pielægniarki - siostry boromeuszki, których konsensusu w dyskusji, którà obie strony 
przykùad pozwoliù jej doúwiadczyã praw- prowadziùy czæsto z przesùanek bardzo 
dziwie chrzeúcijañskiego oddania chorym ideologicznych. Ze wzglædu na ciàgùe 
i wielkiego miùosierdzia. To, czego nie udaùo napiæcia w „czerwono-czarnej koalicji”, 
siæ jej ogarnàã rozumem, intelektem, teraz w 1920 rozpisano nowe wybory, ale Burjan nie 
mogùa zrozumieã sercem. Coú takiego co chciaùa juý w nich startowaã i wycofaùa siæ 
czynià te siostry, mówiùa, nie moýe czyniã z polityki. Tùumaczyùa to zùym stanem zdrowia 
czùowiek sam bez pomocy ùaski Boýej. i brakiem czasu dla mæýa i dziecka z powodu 
Sakrament chrztu przyjæùa 11 sierpnia 1909 zbyt duýego zaangaýowania politycznego.
roku. 

Zaùoýycielka
„Sumienie Parlamentu”

Hildegarda Burjan to kobieta niecodzienna. 
Mimo to w kolejnych latach Hildegarda Burjan  

Byùa czynnie zaangaýowana w dziaùalnoúã 
W latach 1918-20 Burjan dziaùaùa takýe w ýyciu konsekwentnie rozwijaùa swojà „koncepcjæ 

socjalnà jak równieý jako posùanka do 
politycznym. Poczàtkowo byùa radnà miejskà socjalnà” i dàýyùa do realizacji  celu swego 

parlamentu I Republiki Austrii z ramienia 
w Wiedniu, ale gdy w 1919 kobiety austriackie ýycia, a mianowicie do zaùoýenia  wspólnoty 

ugrupowania 
po raz pierwszy skorzystaùy z czynnego sióstr zakonnych. Organizuje rekolekcje dla 

chrzeúcijañsko-spoùecznego. Jako zaùo-
i biernego prawa wyborczego, weszùa do kobiet zaangaýowanych w pracæ socjalnà. 

ýycielka  wspólnoty sióstr, wytyczyùa  nowe  
powstajàcego na nowo „ niemiecko- Prowadzi to do utworzenia nowej formy 

drogi w polityce spoùecznej, które pozostaùy 
austriackiego Zgromadzenia Narodowego” dziaùalnoúci w koúciele katolickim. Kobiety, 

aktualne do czasów nam wspóùczesnych.
jako pierwsza kobieta z partii chrzeúcijañsko- które majà juý doúwiadczenie w pracy 

Dzieùo ýycia Hildegardy Burjan kontynuuje 
spoùecznej. Miaùa przeciwko sobie siedem socjalnej zawiàzujà wspólnotæ, êródùem 

Caritas Socialis (CS), w poczuciu obowiàzku 
kobiet - posùanek z obozu socjaldemokracji. i centrum ich pracy jest misja gùoszenia 

gùoszenia miùoúci Boga poprzez sùuýbæ 
Po raz pierwszy stanæùa na mównicy Dobrej Nowiny czynem miùosierdzia wobec 

bliênim.
w parlamencie 12 marca 1919 r. Arcybiskup potrzebujàcych pomocy poniewaý jak gùosi 
Wiednia kard. Friedrich Gustav Piffl nazwaù jà ich motto: „Miùoúã Chrystusa przynagla nas!”   

Konwertytka „sumieniem parlamentu”, a przywódca Prowadzona na wielu pùaszczyznach 
chadeków ks. dr Ignaz Seipel powiedziaù i pochùaniajàca wiele czasu dziaùalnoúã 

Podczas studiów poznaùa  studenta wydziaùu o niej: „Nie spotkaùem ýadnego mæýczyzny charytatywna, a póêniej polityczna – 
technicznego Alexandra Burjana. Byù on z takim talentem politycznym, z tak podobnie jak w przypadku kaýdej innej ýony 
Wægrem i równieý pochodziù z ýydowskiej doskonaùym wyczuciem, jakie ma ta kobieta”. i matki, która  poza obowiàzkami rodzinnymi 
rodziny. Oboje pobrali siæ 2 maja 1907 r. Gùæboka religijnoúã nie pozwoliùa jej zamykaã angaýuje siæ jeszcze w dodatkowà dziaùalnoúã 
 i zamieszkali w Berlinie. Hildegarda rezygnuje oczu na nædzæ szerokich rzesz spoùeczeñstwa. - doprowadziùy do sytuacji, w której trudno 
z proponowanego jej stanowiska na uczelni 
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i polityki. Dla Hildegardy oznaczaùo to ýycie pierwszy Dom dla Matki i Dziecka oraz 
w dwóch diametralnie róýniàcych siæ od rozbudowaùa pomoc dla ubogich rodzin. 
siebie úwiatach: z jednej strony jako ýona Zmagajàc siæ ze úmiercià Hildegarda Burjan 
dyrektora  generalnego, z drugiej natomiast – pragnæùa pozostawiã trwaùy úlad, upa-
jako obroñczyni uciúnionych i pozbawionych miætniajàcy jej zmarùego przyjaciela, 
praw. Nadmierne wyzwania  wyniszczyùy jej towarzyszàcego jej w drodze duchowej 
zdrowie.  Do chorób, na które od dawna praùata dr. Ignaza Seipla. Z myúlà o nim 
cierpiaùa,  doùàczyùa cukrzyca, daùy teý o sobie rozpoczæùa budowæ  koúcioùa w Wiedniu. 
znaã skutki nadciúnienia. Obok koúcioùa na obecnym terenie 
W krótkim czasie, jaki miaùa na zrealizowanie wiedeñskiej dzielnicy Neu-Fünfhaus miaùo teý 
swoich idei, Hildegarda Burjan zainicjowaùa powstaã centrum socjalne, co – jak na owe 
projekty, które w sposób decydujàcy czasy – byùo ideà niezwykùà. Burjan nie doýyùa 
wpùynæùy  na zmianæ szerokiej dziedziny chwili poùoýenia kamienia wægielnego. byùo pogodziã obie sfery obowiàzków. 
opieki spoùecznej  i daleko wykraczaùy poza Jednak powierzyùa to zaczæte dzieùo (CS) Panu Zadania publiczne i sprawy rodzinne zdoùaùa 
przyjæte w tym wzglædzie zasady. Punktem Bogu „On bædzie sam to dalej prowadziã harmonijnie poùàczyã ze sobà  tylko dziæki 
wyjúcia i motywacjà  dla jej dziaùañ  byùo dlatego wierzæ gùæboko w jego przyszùoúã”. wielkiemu talentowi organizacyjnemu. 
gùæbokie przywiàzanie do Boga. Byùa Przed úmiercià w niedzielæ Trójcy Úwiætej Burjanowie prowadzili  dom otwarty. 
przekonana, ýe jej misjà jest gùoszenie  miùoúci wyznaùa „mogæ iúã do domu. Boýe, to piækne”. Alexander osiàgnàù pozycjæ  dyrektora 
Boga  poprzez pracæ socjalnà. Próbowaùa Zmarùa 10 czerwca 1933 r., miaùa tylko 50 lat.generalnego  w wielkim przedsiæbiorstwie 
peùniã tæ misjæposùuszna Jego woli  przemysùowym. Nazwisko Hildegardy staùo 
i wsùuchana w ludzkie potrzeby. To ona Robert Kojro

siæ znane ze wzglædu na jej  zaangaýowanie  
zapoczàtkowaùa znanà i kontynuowanà do w wielu dziedzinach ýycia spoùecznego. 
dzisiaj akcjæ charytatywnà pomocy na Na podstawie  s t rony internetowej :  

Dom pañstwa Burjanów czæsto odwiedzali 
dworcach dla ubogich. Utworzyùa równieý http://www.hildegardburjan.at/

czoùowi  przedstawiciele úwiata gospodarki 

Stokrotki

Kierunek: Boýe Narodzenie

wszelkiego rodzaju i wyprzedzanie siê siê, ¿e mimo ich niecierpliwoœci w czekaniu na 
w domu, kto lepsze zdobêdzie... W¹tpliwa to otwieranie prezentów, niewiele potrzeba, 
przyjemnoœæ, jesli siê tê bieganinê od³o¿y na ¿eby ich œwiat by³ w porz¹dku. Czy nam 
ostani¹ chwilê. Dlatego mo¿e to nie taki g³upi doros³ym trzeba a¿ tak wiele wiêcej. Czy nie 
pomys³, ¿eby w sklepach ju¿ du¿o wczeœniej wystarczy po prostu wyprostowanie œcie¿ek 
pajawia³y siê odpowiednie artyku³y. Tylko co komunikacji do najbli¿szych i wyci¹gniêcie do 
jest odpowiednie? Ano, dla ka¿dego i ka¿dej siebie nawzajem ¿yczliwej d³oni...? Czy¿ nie 
co innego. Ale czy s³usznie robimy szalej¹c doœæ jest ofiarowaæ drugiemu swój czas i si³y, 
przed œwi¹tami i pl¹druj¹c tak pó³ki sklepowe by nie czu³ siê osamotniony w tym 
jak i portfele? Mo¿e mo¿naby przez ca³y rok przedœwi¹cznym i œwi¹tecznym czasie? Czy 
rzucaæ okiem za tym, co siê naszym bliskim wreszcie nie mog³yby nas zadowoliæ jeden 
przyda czy spodoba? Mo¿e wtedy odpad³by rodzaj ciasta i jeden rodzaj miêsa na obiad 
ca³y ten stres przedœwiateczny? Mo¿e, wszak œwi¹teczny, ¿eby wszyscy byli jeszcze w miarê 
obarowaæ siê czymœ wypada, wystarczy³oby œwie¿y i wypoczêci. Wiem, ³atwo pisaæ na 
p o b y æ  r a z e m  j u ¿  p r z e d  œ w i ê t a m i .  d³ugo przed samymi œwiêtami o spokoju 
I przyzwyczaiæ siê do siebie nawzajem, ¿eby i ucieczce od stresu, ale kiedy ten czas siê 
œwiêta nie by³y pora¿k¹ niespe³nionych zbli¿a, to napiêcie roœnie. A jednak to 
marzeñ i pragnieñ. W gronie przyjació³ ju¿ w nasz ych rêk ach le¿y to,  jak  ten 
utar³a siê taka tradycja, ¿e choæ jedno czy dwa b³ogos³awiony czas bedzie wygl¹daæ. Bóg nas 

Œwiêta tego roku da³y znaæ o sobie bardzo popo³udnia przeznaczamy na wspólne obarza ka¿dego dnia i ka¿dej chwili swoim 
wczeœnie, kiedy to w po³owie paŸdziernika z dzieæmi pieczenie ciasteczek. Sprawa to mi³osierdziem i swoj¹ ³ask¹. Nie musimy 
nad jedn¹ z ulic pierwszej dzielnicy przyjemna i po¿yteczna. Jest przy tym wiele czekaæ na nie dopiero na œwiêta. Tak jak nie 
rozwieszono oœwietlenie œwi¹teczne. PóŸniej radoœci, rozmów i nawet œpiewów, a na musimy zwlekaæ ze spowiedzi¹ i pojed-
bodaj¿e zobaczy³am w Eduscho artyku³y dodatek po skoñczeniu jest na œwiêta co naniem siê z bliŸnimi na ostatni¹ chwilê. Bo¿a 
œwi¹teczne, a by³ 18.10. Czyli nawet jeszcze nie po³o¿yæ na stole i czym siê podzieliæ z innymi, ³aska dzia³a wszêdzie i nie tylko przez jeden 
minê³o œwiêto Wszystkich Œwiêtych. I tu ju¿ bo tymi ciasteczkami siê wymieniamy. Przy wieczór. Tak wiêc choæ moje œwiêta rozpczê³y 
pojawi³a siê pierwsza myœl, co powinnam okazji, kiedy dzieci ju¿ pójd¹ spaæ, jest czas siê ju¿ bardzo wczeœnie jeszcze d³ugo 
przygotowaæ do œwi¹t, przecie¿ czas tak i okazja na doros³e rozmowy przy kubku potrwaj¹. I ufam, ¿e uniknê stresu przed-
szybko mija. Oczywiœcie trzeba kupiæ ponczu. Owszem, robimy sobie podarki tak¿e œwi¹tecznych zakupów, czego i wam z ca³ego 
prezenty dla rodziny i przyjació³. Im wiêcej na œwiêta czy inne okazje, ale nie ma ju¿ wtedy serca ¿yczê. 
kontaktów miêdzyludzkich, tym wiêcej takiej presji oczekiwania, ¿e wszystko musi 
prezentów i tym wiêcej zachodu ko³o tego. byæ idealne w Œwiêta. I od dzieci nauczy³am Lila
Zapewne znasz tê pogoñ za podarkami 
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O co chodzi z t¹ Cedyni¹?

W labiryncie historii

Oto cz³owiek kultury, przedstawiciel œrodowiska artystycznego, aktor ma blade pojêcie o naszej historii. Piszê „blade”, poniewa¿ to 
oznacza, ¿e jednak jakieœ ma. Trudno mu to mimo wszystko wybaczyæ, gdy¿ bran¿a artystyczna, któr¹ ów aktor reprezentuje, zajê³a siê 
tematem Cedyni w filmie pt. „Gniazdo”, gdzie g³ówn¹ rolê gra³ Wojciech Pszoniak.

Ca³kiem niedawno w polskiej przestrzeni do kompromituj¹cej wiedzy historycznej 
kulturalnej pojawi³o siê dziwne stwierdzenie przywo³anego przeze mnie aktora. Faktem jest, ¿e 
jednego ze znanych, polskich aktorów (przez coœ wie, tylko nie potrafi rozró¿niæ wydarzeñ, 
szacunek nie wspomnê naz wiska),  który o których „gdzieœ mu dzwoni³o”. Z jego s³ów wynika, 
powiedzia³, ¿e w bitwie pod Cedyni¹ Polacy i¿ przedmiotem jego wypowiedzi by³y dwa, 
przywi¹zywali do swych tarcz dzieci. Ta wypowiedŸ znacz¹ce punkty na osi czasu. 
mia³a zwi¹zek z prób¹ dramatycznej (jak siê okaza³o Pierwszy to oczywiœcie bitwa pod Cedyni¹. Wa¿ne 
kompromituj¹cej) obrony roli owego artysty wydarzenie w naszej historii. Mia³o miejsce nad 
w niezbyt szczêœliwym filmie pt. „Pok³osie”.  Do filmu dolnym biegiem Odry w 972 roku. Dziœ ta podpowiadam, ¿e to miasto powiatowe na Dolnym 
nie bêdê siê odwo³ywa³ - napisano o nim ju¿ bardzo miejscowoœæ, niewielka gmina, le¿y w granicach Œl¹sku. Wtedy gród w G³ogowie pe³ni³ podobn¹ rolê 
du¿o. Polecam choæby ciekawy portal kulturalny: województwa zachodniopomorskiego. Wtedy, jak Cedynia ponad sto lat wczeœniej. Tym razem 
wNas.pl. Jednak muszê przyznaæ, ¿e pierwsze ponad tysi¹c lat temu, równie¿ nie by³o to wielkie jednak nastêpca Mieszka I, jego praprawnuk, 
wra¿enie po przeczytaniu wspomnianej wczeœniej skupisko ludzkie, raczej niewielki gródek broni¹cy Boles³aw Krzywousty, sta³ przed znacznie 
wypowiedzi, by³o niezbyt przyjemne - niesmak, p r ze p r aw y  b ro d owe j  p r ze z  O d r ê .  N i e - trudniejszym zadaniem. Polski nie zaatakowa³ 
zaskoczenie i rozczarowanie. Oto cz³owiek kultury, zorientowanym przypominam, ¿e bród to p³ytkie jeden z margrabiów cesarstwa, ale sam cesarz 
przedstawiciel œrodowiska artystycznego, aktor ma miejsce w biegu rzeki, wiêc ³atwe do jej przejœcia. Henryk V prowadzony przez brata ksiêcia Boles³awa 
blade pojêcie o naszej historii. Piszê „blade”, Cedynia broni³a wówczas przejœcia w g³¹b kraju, - Zbigniewa (ot, kolejny czarny charakter w naszej 
poniewa¿ to oznacza, ¿e jednak jakieœ ma. Trudno którym w³ada³ Mieszko I. Nasz pierwszy historycznie historii). Krzywousty broni³ wiêc niezale¿noœci 
mu to mimo wszystko wybaczyæ, gdy¿ bran¿a udokumentowany w³adca spodziewa³ siê w tym ca³ego kraju oraz jego jednoœci. Cesarz zdecydowa³ 
artystyczna, któr¹ ów aktor reprezentuje, zajê³a siê miejscu ataku wojsk margrabiów niemieckich siê na oblê¿enie G³ogowa. Tymczasem ksi¹¿ê 
tematem Cedyni w filmie pt. „Gniazdo”, gdzie Gerona i Hodona. Przewidywania Mieszka okaza³y zdecydowanie zakaza³ poddawaæ gród. Opór 
g³ówn¹ rolê gra³ Wojciech Pszoniak. Domyœlam siê, siê s³uszne. Agresorzy pojawili siê nad Odr¹. Nasz obroñców tylko wzmóg³ determinacjê Niemców. 
¿e jest on autorytetem scenicznym dla naszego ksi¹¿ê pozwoli³ im przekroczyæ rzekê i tym samym Dosz³o do tego, ¿e Henryk nakaza³ powiesiæ na 
„historycznego ignoranta”. Jednak mój niepokój wci¹gn¹³ ich w zasadzkê. By³o to pierwsze wie¿ach oblê¿niczych ¿ywych zak³adników, 
wzbudzi³a dopiero reakcja szanowanej (mimo tej udokumentowane starcie Polaków i Niemców którymi byli synowie znaczniejszych mieszkañców 
reakcji szanujê j¹ nadal) przeze mnie osoby, ¿e w historii. Wywo³a³o ono burzê w ówczesnym G³ogowa. Nie z³ama³o to jednak obroñców grodu. 
gdyby j¹ zapytano co to jest Cedynia, te¿ by nie œwiecie  pol i tycznym cesarstwa,  a le  te¿  Choæ zak³adnicy zginêli podczas kolejnego 
wiedzia³a. Jestem, byæ mo¿e, zbyt wra¿liwy na spowodowa³o, ¿e pañstwo gnieŸnieñskie, jak szturmu, G³ogów obroniono. By³ to pocz¹tek klêski 
punkcie historii, ale trzeba przyznaæ, ¿e dla du¿ej niewiele póŸniej okreœlono Polskê, sta³o siê licz¹c¹ kampanii Henryka V w Polsce. Krzywousty umocni³ 
czêœci polskiego spo³eczeñstwa jest ona wielkim siê si³¹ na wschodnich obszarach ówczesnej swe panowanie i udowodni³, ¿e na wschód od Odry 
lab i r yntem.  Pomimo n iepok oju  mia ³em Christianitas - czyli przestrzeni zamieszkanej przez le¿y kraj, którego w³adcy zale¿y na niezale¿noœci 
przynajmniej tê satysfakcjê, ¿e piszê felietony pod wyznawców Chrystusa. Nale¿y te¿ dodaæ, ¿e strona swego pañstwa. Nie wiem, co w tym kontekœcie 
dobrze zatytu³owan¹ rubryk¹. W tym miejscu polska by³a w tym starciu s³absza. Ksi¹¿ê Mieszko myœleæ o wspó³czesnych rz¹dz¹cych Polsk¹. 
pozwolê sobie na osobiste podziêkowania dla wykorzysta³ w nim ukszta³towanie terenu i dziêki Jak wiêc mo¿na zauwa¿yæ, dzieci rzeczywiœcie by³y 
Naczelnego. temu móg³ odnieœæ zwyciêstwo nad zacznie lepiej przywi¹zywane, jednak nie do tarcz (co fizycznie 
Tymczasem, doszed³em do wniosku,  ¿e uzbrojonym przeciwnikiem. Ani ówczesny by³o wówczas niemo¿liwe), a do wie¿ oblê¿niczych 
podstawowa (dos³ownie) wiedza historyczna dziejopis, biskup Thietmar, którego ojciec zgin¹³ i nie pod Cedyni¹ a pod G³ogowem oraz nie przez 
zanika. Nie tylko wœród dzieci i m³odzie¿y, ale co w tej bitwie (choæby z tego powodu bardzo Polaków, a przez Niemców. O datach ju¿ nie 
gorsza, równie¿ wœród tych, którzy dla tych nieprzychylnie siê o nas wyra¿a³) ani inne badania wspomnê. W obu przypadkach widaæ, ¿e nie mamy 
pierwszych powinni byæ autorytetami. Mo¿e to nie wspominaj¹ jednak o dzieciach przywi¹zanych najmniejszego powodu do wstydu, ale do dumy. 
prowadziæ do niezbyt optymistycznych wniosków. przez Polaków do swoich tarcz. Sk¹d zatem ten Nie po to, by wywy¿szaæ siê nad inne narody, lecz 
Zgodnie z powiedzeniem mojego ulubionego pomys³? przede wszystkim mieæ szacunek do w³asnego 
poety, Cypriana Kamila Norwida: "Narody trac¹c Tutaj trzeba wspomnieæ drugi, znacz¹cy fakt i jego chlubnej przesz³oœci. Zas³onê milczenia (nie 
pamiêæ - trac¹ ¿ycie", obawiam siê, ¿e jako Polacy z naszej historii. On równie¿ dotyczy³ naszych relacji zapomnienia!) spuœæmy tymczasem na tych, którzy 
zaczynamy w³aœnie ten proces. Mam nadziejê, ¿e da (w³aœciwie konfliktów) z Niemcami. Jednak bêd¹c „na œwieczniku”,  prz ynosz¹ wstyd 
siê go szybko odwróciæ. wydarzy³ siê nieco póŸniej i w innym miejscu. Sta³o „œwiecznikowi” i temu na czym on stoi.
Pozwolê wiêc sobie dorzuciæ osobist¹ cegie³kê do siê to w 1109 roku, równie¿ nad Odr¹, ale 
ugruntowania naszej narodowej pamiêci. Powrócê w G³ogowie.  Tym s ³absz ym z geograf i i  ks. Jan Kaczmarek CR

Pomnik zwyciêstwa 
pod Cedyni¹

Obrona G³ogowa
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Duszpasterstwo Polskie w Austrii w latach 1978-1981 
Wspomnienia ks. Tadeusza Kondrowskiego (cz. 2)

W nastênym roku jeszcze przybêdzie Dzia³a³o tak¿e Towarzystwo Austriacko – Polonii oraz dwaj ksiê¿a zwi¹zani 
tych oœrodków, gdy¿ w³adze austriackie Polskie, które nie utrzymywa³o specjalnie z naszym koœcio³em: ks. Wiktor Dudziñski 
zasiedl¹ „Gasthausy” nowymi Polakami, kontaktu z Polskim Koœcio³em. Ten¿e i ks. Bonifacy Mi¹zek. By³ obecny tak¿e 
uciekinierami, przybywj¹cymi ci¹gle Koœció³ nie by³ zwi¹zany z ¿adnym Prowincja³ z Polski ks. Jerzy Smoliñski oraz 
i licznie w tym czasie z kraju. z k lubów, sympatyzowa³ jedynie asystent Genera³a z Ryzmu ks. Robert 
Co dzieje siê w tym czasie w Wiedniu? z klubami emigracyjnymi. Ze „Strzech¹” Kurtz. 
Uczê siê na uniwersytecie niemieckiego kontakt by³ jedynie raz w roku, gdy ksiê¿a Z okazji tego¿ jubileuszu ks. Kazimierz 
i zaczynam odwiedzaæ Meidlinger byli zaproszeni na op³atek. Szed³ na niego Wójtowicz wyda³ tomik swojej poezji 
Unfa l l sp i ta l ,  gdz ie  co n iedz ie lê  przewa¿nie rektor, inni duszpasterze pt. „W drodze”. Tak¿e z tego powodu 
odprawiam Mszê  œw.  w jêz yk u  raczej nie odwiedzali „Strzechy”. zosta³ wydany biuletyn, ma³e czaso-
niemieckim. Wielk¹ pomoc¹ jest tu dla Warto jeszcze wspomnieæ o Zwi¹zku pisemko Duszpasterstwa Polaków 
mnie s. Judith. Polaków w Górnej Austrii z siedzib¹ w Austrii. Ks. Tadeusz Kondrowski przej¹³ 
W tej ca³ej pracy brak mi tego, do czego w Linzu, którego szefem by³ Witold je od ks. Wójtowicza, który wyda³ 
przywyk³em przez ostatnie trzy lata Proszutek. Duszapsterze byli tu bardziej poprzednich 9 numerów. 
w Polsce: dzieci i m³odzie¿y. W koœciele zwi¹zani ze œwieckimi, gdy¿ korzystali Jesieni¹ 1978 r. ks. Tadeusz próbuje 
widaæ by³o tylko mê¿czyzn. Ciekawe z pomieszczeñ zwi¹zku. zorganizowaæ katechizacjê dzieci 
zjawisko – w koœcio³ach austriackich Rok 1978 przyniós³ przede wszystkim w jêzyku polskim. Pierwsze spotkanie 
widaæ by³o przewa¿nie kobiety,  wybór kard. Karola Wojty³y na papie¿a. odby³o siê w koœciele przy ¿³óbku. Dzieci 
a  w koœciele polsk im dominuj¹ Gdy radio poda³o wiadomoœæ o tym mówi³y polskie wiersze. Za ¿³óbek s³uzy³a 
mê¿czyŸni. wyborze, nasza wspólnota siedzia³a przy szopka krakowska – dar kard. Franza 
Po kilku miesi¹cach pojawiaj¹ siê tak¿e obiedzie, œwiêtuj¹c imieniny gospodyni, Koeniga, arcybiskupa Wiednia. Równie¿ 
dzieci. Zaczynam siê z nimi coraz czêœciej pani Jadwigi Rogowskiej. Zaraz po tych po ok res ie  bo¿onarodzeniowym 
spotykaæ, organizowaæ spotkania wiadomoœciach zjawi³a siê na Rennwegu odbywa³y siê tzw. spotkania op³atkowe 
religijne. telewizja austriacka z pytaniami o nasze dla wspó³pracowników duszpasterstwa 
W tych pierwszych miesi¹cach wielk¹ wra¿enia, o to kim jest kard. Wojty³a. (...). W maju 1979 odby³a siê pielgrzymka 
pomoc¹ by³ dla mnie Stanis³aw Salamon, W tym czasie obecny by³ z nami bp Polonii do Rzymu i na Monte Cassino, a to 
ministrant, który od kilku ju¿ lat Marian Rechowicz. Dwie godziny po tej z okazji uroczystoœci jubileuszowych ku 
przebywa³ w Wiedniu. Porowadza mnie wizycie, o godz. 22, ogl¹daliœmy siê sami czci œw. Stanis³awa Biskupa i Mêczennika. 
po mieœcie, opowiada o Polakach. Tutaj – w wiadomoœciach by³a relacja By³a to pielgrzymka Polaków z ca³ego 
poznajê tak¿e Zenona Za³êgê i jego o Polskim Koœciele i polskiej wspólnocie œwiata, a to ze wzglêdu na konflikt 
mamê, którzy czêsto pozostaj¹ po Mszy mieszkaj¹cej w Wiedniu. miêdzy PRL a Watykanem. Re¿im 
œw., i z którymi prowadzimy rozmowy Wielkie wra¿enie wœród Polnii sprawi³o to komunistyczny nie pozwoli³ na przyjazd 
o Polakach na emigracji, organizacjach wydarzenie. Austraicy zauwa¿a³i bardziej papie¿a do Krakowa, dlatego Polacy 
polonijnych i ich nastawieniu do Polaków, gratulowali nam... z ca³ego œwiata postanowili zjawiæ siê na 
Polskiego Koœcio³a. Drugim wydarzeniem roku 1978 by³ Watykanie. W pielgrzymce wziêli udzia³ 
W tym czasie dzia³aj¹ oficjanie w Wiedniu jubileusz osiemdzesiêciolecia pracy ks. Tadeusz Kondrowski i ks. Jerzy 
trzy kluby polonijne. Zmartwychwstañców w Wiedniu przy Walkusz. Obok spotkania z papie¿em 
Klub „Strzecha”, zwi¹zany bardziej Rennwegu, obchodzony 5. listopada. Na w auli Paw³a VI odby³o siê interesuj¹ce 
z ambasad¹ i  ówczesn¹ w³adz¹ tê uroczystoœæ zosta³ zaproszony bp spotkanie na Monte Cassino. By³ to akurat 
komunistyczn¹ ,  przez  któr¹  by ³  Szczepan Weso³y, delegat Prymasa Polski dzieñ urodzin papie¿a. Przyjechaliœmy 
finansowo wspierany. Zwi¹zek Polaków na emigracjê. Uroczystoœci te mia³y tam doœæ wczeœnie. Kilka godzin 
w Austrii, którego szefem by³ Franciszek najpierw charakter historyczny – referat czekaliœmy na jego przyjazd. 
Knap, cz³owiek doœæ mocno wojuj¹cy wyg³osi³ prof. Roger Battaglia. Natomiast 
z komunizmem. Polskie Stowarzyszenie w koœciele odby³a siê Msza œw. z bp. ks. Tadeusz Kondrowski CR (cd.)
Kulturalne, którego szefem by³ p. Balko, Weso³ym, na której poœwiêcono nowy 
d e l e g a t  r z ¹ d u  e m i g r a c y j n e g o  sztandar. Obiad dla zaprosoznych goœci 
w Londynie, zbieraj¹cy fundusze na skarb mia³ miejsce w „Matthias Keller” (1. Bezirk), 
narodowy. dok¹d byli zaproszeni przedstawiciele 
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Znowu oddajemy g³os „Biuletynowi Dusz- duszpasterskie oœrodki polonijne w Austrii Wielkanoc 1980 – Msze œw. dla Polonii 
pasterstwa dla Polaków w Austrii”, który jest 13 XI 1978 – m³odzie¿ czci œw. Stanis³awa Kostki w Wiedniu, Linzu i Traisenkirchen
œwiadkiem historii o tyle po¿¹danym, gdy¿ w kaplicy jego imienia – przewodnoczy ks. Jerzy 3 V 1980 – Msza œw. na terenie obozu 
porz¹dkuje datami kolejne wydarzenia, których Walkusz CR, kazanie g³osi ks. Jerzy Mrówczyñski koncentracyjnego w Ebensee 
wówczas – z racji na falê emigracji – nie CR 18 V 1980 – wycieczka do Bad Kreuzen, Grein 
brakowa³o. A mo¿e któryœ z Czytelników 26 XII 1978 – Mszê odprawia bp W³adys³aw i Melk (cena: 110 szylingów)
pamiêtaj¹cych tamte czasy, zechce coœ dodaæ Mizio³ek, Warszawa Bo¿e Cia³o 1980 – procesja dooko³a koœcio³a
od siebie? 6 I 1979 – po Mszy œw. nabo¿eñstwo prz ¿³óbku, 6 VIII 1980 – wprowadzenie czwartej Mszy œw. 
Zwraca uwagê liczba piegrzymek wóczas wiersze, kolêdy – wieczorem op³atek polonijny dla Polaków – w niedziele o godz. 12
odbywanych (w PRL mo¿na by³o tylko wówczas w Linzu i Wiedniu 21 IX 1980 – odpust Podwy¿szenia Krzy¿a œw. – 
o tym pomarzyæ...), wzrastaj¹ca liczba Mszy œw. 13 I 1979 – op³atek dla chóru i wspó³pracow- bp W³adys³aw Zió³ek, £ódŸ z kazaniem 
w jêzyku polskim (do koñca 1980 r. by³y ju¿ ników Duszapsterstwa ks. Bogsu³awa Borzyszkowskiego CR (w pi¹tek 
cztery), oddanie do u¿ytku Emaus (nieoficjalnie 25 II 1979 – Mszê odprawia bp Bohdan Bejze, nabo¿eñstwo pokutne, w sobotê koncert pieœni 
w listopadzie 1980 r.), pallotyñskie rekolekcje, £ódŸ religijnych)
a tak¿e pojawienie siê, z koñcem 1980 r., chóru 25 III, 1 IV i 8 IV 1979 - rekolekcje wielkopostne: 28 IX 1980 – „Niedziela Obcokrajowca” 
„Gaudete”. ks. Józef Zemlok SAC, Tematy: „Œmieræ Chrystusa obchodzona w Wiener Neustadt – w drodze 

naszym odrodzeniem”, „Z Maryj¹, Matk¹ Jego”, powrotnej nawiedzenie klasztoru w Heiligen-
24 XII 1977 – Pasterka + op³atek w Wiedniu „Jego i moja droga krzy¿owa”. kreuz
(J. Walkusz) i Traiskirchen 13-20 V 1979 – pielgrzymka do Rzymu, Monte 19 X 1980 – nowym rektorem zostaje 
23 IV 1978 – Mszê odprawia bp Rozwadowski, Cassino i Asy¿u – bezpoœrednie spotkanie ks. W³adys³aw Dymny CR, dotychczasowy – 
£ódŸ z Janem Paw³em II ks. Stanis³aw Szulhaczewicz CR przechodzi na 
27 IV 1978 – wieczór autorski ks. K. Wójtowicza, 8 VII 1979 – Mszê odprawia bp Jan Ga³ecki, Kahlenberg
promuj¹cy tomik poezji „W drodze” Szczecin 20 X – 2 XI 1980 – pielgrzymka do Ziemi Œwiêtej 
6 V 1978 – wprowadzenie drugiej Mszy œw. po 5 VIII 1979 – wprowadzenie trzeciej Mszy œw. i Rzymu – 30 osób + ks. Jerzy Walkusz (koszt: 
polsku w sobotê o godz. 19. w niedzielê o godz. 19. 12 000 szylingów)
10-19 V 1978 – pielgrzymka do Lourdes, Paray le 26 VIII 1979 – pielgrzymka do M. Gugging 2 XI 1980 – Mszê odprawia bp Józef 
Monial, La Salette i Nevers (ks. Walkusz) i Maria Taferl – trzy autobusy Polonii z Wiednia Rozwadowski, £ódŸ
21 V 1978 – dzieñ modlitw Polaków w Loosdorf,  i Linzu XI 1980 – otwarcie 14 duszpasterstwa 
miejscu urodzin b³. Marii Teresy Ledóchowskiej 9 IX 1979 – odpust: bp Tadeusz Szwagrzyk, polonijnego w Austrii - Linz
(29 IV 1863); piêæ autobusów pielgrzymów. Czêstochowa, kazanie Ojcic Prowincja³ Jerzy 16 XI 1980 – nieoficjalne otwarcie Centrum 
11 VI 1978 – referat Stanis³awa Stommy Smoliñski CR Duszpasterskiego – 273 metry kwadratowe 
o zaanga¿owaniu œwieckich w ¿yciu Koœcio³a 13 IX 1979 – pielgrzymka do Roggendorf powierzchni, scena, ekran, barek, kuchnia, 
7 VII 1978 – do pracy na Rennwegu przybywa w intencji powo³añ kap³añskich i zakonnych biblioteka (czynna w œrody i soboty od 20:00), 
T. Kondrowski sala dla mniejszych grup, pokój – kancelaria, 16 IX 1979 – odpust na Kahlenbergu – Ojciec 
27 VIII 1978 – Mszê odprawia bp Tadeusz du¿y hol, pomieszczenia sanitarne – czynne Genera³ Tadeusz Kaszuba CR
Werno, Koszalin - Ko³obrzeg w niedziele od 11:30, w œrody od 19 i soboty od 16 X 1979 – dziêkczynienie za wybór Jana Paw³a 
1 IX 1978 – ks. Jan Mazurek i ks. Kazimierz 17. Spotkania liturgiczne w œrody o godz. 20. II – ka¿dy uczestnik liturgii otrzymuje 
Wójtowicz rozpoczynaj¹ pracê w Wiedniu 29 XI 1980 – pierwsza impreza w Centrum - pami¹tkowy obraz Papie¿a
24 IX 1978 – bp Je¿ na Mszy œw. + Niedziela polska zabawa andrzejkowa z programem 1 XI 1979 – modlitwa za zmar³ych Rodaków w 
Obcokrajowców (Kondrowski w Am Hof, Wien) artystycznym m³odzie¿y pod kieunkiem Wiedniu i Hartheim. 
Spotkania liturgiczno – religijne dla dzieci ks. T. KondrowskiegoXI 1979 – od Niedzieli Chrystusa Króla druk 
w pi¹tki o 17, a dla m³odzie¿y w pi¹tki o 18. 30 XI 1980 – wizyta Ojca Genera³a Tadeusza pieœni na ka¿d¹ niedzielê
Prasa: Przewodnik Katolicki, Nasza Rodzina, Goœæ Kaszuby CR i spotkanie z Poloni¹26 XI 1979 – pocz¹tek prac adaptacyjnych  
Niedzielny, Rycerz Niepokalanej. Nadto: Pismo 5 XII 1980 – Mateusz Synowiec obejmuje w Centrum Duszpasterskim Polonii w Austrii 
Œwiête, „Duch na czasie” ks. W. Kosiñskiego kierownictwo chóru przy Polskim Koœciele – przy Strohgasse 24
i „W drodze” ks. K. Wójtowicza. próby we wtorki i pi¹tki o 19. 2 XII 1979 – przebudowa prezbiterium i zmiana 
Msze œw. w Linz (II niedziela miesi¹ca, 17:00), Graz 21 XII 1980 – projekcja filmu o Janie Pawle II wyk³adziny w koœciele
(I niedziela miesi¹ca, 10:00), Wels (II niedziela „Pielgrzym”8 XII 1979 – spotkanie ze œw. Miko³ajem
miesi¹ca, 14:30), Villach (okazyjnie, np. 21 I 1979), 24 XII 1980 – pierwsza wspólna Wieczerza 26 XII 1979 – Mszê odprawia bp W³adys³aw Traiskirchen (ka¿da sobota, 16:00, przed Msz¹ Wigilijna w Centrum, po nim Pasterka o 24:00Mizo³ek, Warszawapogadanki religijne dla dzieci i m³odzie¿y + 28 XII 1980 – Mszê odprawia bp W³adys³aw 28 XII 1979 – op³atek dla Polonii w LinzuspowiedŸ). 

Mizo³ek, Warszawa – wieczorem b³ogos³a-5 II 1980 – wycieczka piesza ks. Tadeusza Droga Krzy¿owa w ka¿dy pi¹tek Postu o 19, 
wieñstwo rodzinKondrowskiego i dzieci na Leopoldsberg Gorzkie ̄ ale w ka¿d¹ niedzielê Postu o 17. 
31 XII 1980 – nabo¿eñstwo, a potem zabawa i Kahlenberg15 X 1978 – Mszê odprawia bp Marian 
sylwestrowa w Centrum w Wiedniu, tak¿e 21 III 1980 – ks. Jerzy Walkusz CR wyje¿d¿a do Rechowicz, Lubaczów
w LinzuKanady na rekolekcje wielkopostne5 XI 1978 – jubileusz 80-lecia pracy CR 

9, 16 i 23 III 1980 – rekolekcje wielkopostne w Wiedniu – bp Szczepan Weso³y œwiêci sztandar Wybraù: xmgks. Leona Niechoja SACufundowany przez Poloniê i wizytuje – do 12 XI – 

Biuletyn – úwiadek historii (lata 1978-1980)
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(1893) dzienników Amiela. Zdaje siê, ¿e córka 
To³stoja by³a autorem t³umaczenia (wyboru 
fragmentów). To³stoj dopatruje siê w Amie-
lowskim oceanie zajmowania siê sob¹ 
„bolesnego, peùnego serdecznej mæki szukania 
Boga". Przypisuje mu nawet najg³êbsze 
chrzeœcijañsk ie uczucia.  Nie dyskutujê 
z mistrzem dialogu wewnêtrznego w literaturze. 
Mówiê, co myœlê: te siedemnaœcie tysiêcy stronic 
opisuj¹cych œwiat, którego pocz¹tkiem, 
œrodkiem i koñcem jest Henri Amiel, jest nudne. 
Jest dla takich jak on - choæby najbardziej 
wykszta³conych i oczytanych - nudnych, 
z nudnym ¿yciem, mówi¹cych nudnym stylem.
Wiêc dobrze radzê: nie pisz nigdy dziennika. 

Kiedy 11 maja 1881 w Genewie umiera³ profesor aczkolwiek czêsto zauwa¿a siê maniack¹ Odradzaj ka¿demu prowadzenie pamiêtnika. 
filozofii tamtejszego uniwersytetu Henri Frederic sk³onnoœæ do eleganckich, wyszukanych Nawet nastolatki i wiêŸniowie nie powinni 
Amiel, by³ przekonany o swojej naukowej sformu³owañ. Lektura tych zapisów ukazuje stanowiæ wyj¹tku; z nimi trzeba rozmawiaæ, 
i literackiej klêsce. Sta³o siê nieco inaczej. Jego cz³owieka, którego ¿ycie coraz bardziej staje siê kiedy tylko tego potrzebuj¹.
nazwisko mo¿na bowiem znaleŸæ w ka¿dym identyczne w³aœnie z prowadzeniem tego A co do ewentualnej religijnoœci natrêtnych 
leksyk onie .  Pr z ycz ynê s tanowi  jeden dziennika. Ci, którzy znali Amiela osobiœcie, mieli introwertyków, to Pan sam przecie¿ powiedzia³ 
z najobszerniejszych w historii piœmiennictwa o nim opiniê straszliwego nudziarza. Czytelnik (myœl¹c nie tylko o koszernych czy trefnych 
dziennik. Amiel prowadzi³ go najpierw jego Journal intime mo¿e ³atwo przychyliæ siê do pokarmach): „Co wychodzi z czùowieka, to czyni 
sporadycznie, a potem, od 1847 roku, ju¿ tej oceny, a przecie¿ przebrn¹æ musi jedynie go nieczystym". „Z wnætrza bowiem, z serca 
systematycznie a¿ do przedednia œmierci: przez przez wybrane fragmenty - pewnie z wszyst- ludzkiego pochodzà zùe myúli, [...] przewrotnoúã, 
34 lata. Obserwacjami samego siebie, prze- kiego najlepsze. podstæp [...], pycha, gùupota" (Mk 7, 20-22). 
myœleniami, uczuciami zapisa³ 16 900 stronic! Amiel mia³ i swoich zwolenników. Obok I piekielnie nudne dzienniki.
Ponoæ notatki nie by³y ani przeznaczone do Nietzschego nale¿a³ do nich Lew To³stoj, który 
publikacji, ani literacko opracowywane, napisa³ nawet wstêp do rosyjskiego wydania ks. Andrzej Skrzypczak CR

Któ¿ nie zna bogatego m³odzieñca z Ewangelii nakazy Prawa wype³nia³, to szczêœcie, ¿e go przy dzikiego. Zawsze, jak chcia³eœ byæ doskona³y, 
(Mk 10, 17-22 par.)? W Piœmie czêsto mo¿na przyprowadzeniu z³apanej na gor¹cym uczynku bogaty, biedny m³odzieñcze, musia³byœ oddaæ, 
jednak odczytaæ coœ nowego lub przynajmniej nie by³o, bo g³upiec jeszcze kamieniem by rzuci³. co poœwiêciæ przykro.

Wiêc co?  Trzeba by³o nie iœæ do Nauczyciela. coœ zapomnianego. Przy czym nie myœlê A jak nie, to po co Nauczycielowi pytania stawia³? 
Trzeba by³o dalej ¿yæ uczciwie i dawaæ na oczywiœcie o szczegó³ach, takich jak na przyk³ad: Dobrze, zak³adamy, ¿e przykazania zachowywa³ 
ubogich dziesiêcinê, której p³acenie i tak zawsze „o mùodzieñcu” mówi tylko Marek; Mateusz (a do kamienowania siê wcale nie bra³), to czego 
by bola³o.okreœla go ogólnikowo „pewien czùowiek”, siê spodziewa³? S³owa pochwa³y choæby i z ust 
Jak jesteœ kimœ, kim byæ chcia³eœ, osi¹gn¹³eœ, a £ukasz „pewien dostojnik”. Nie chcê te¿ Mistrza, skoro mia³ perspektywê mieszkania 
o czym marzy³eœ, posiadasz, co by³o twoim banalnie przestrzegaæ przed bogactwem, bo niebieskiego na zawsze?
celem, krótko mówi¹c, jak masz, coœ wybra³, to O, cz³owieku, ty musia³eœ byæ m³ody i tylko pewien jestem, ¿e nie do majêtnych siê 
nigdy nie narzekaj. Jakby Ciê do jakiegoœ w dobra materialne zasobny! Przecie¿ wiadomo zwracam. Nawet nad samym przywi¹zaniem do 
zadania, do okreœlonej sytuacji, spo³ecznego by³o, ¿e o te posiad³oœci, o te monety nie-dóbr choæby nik³ych nie biadolê, jak chcia³by 
statusu, konkretnej misji wezwano na si³ê, rdzewne, o ten dom z s³ugami i sprzêtami, Beda Wielebny1.
owszem, i tak musia³byœ opuœciæ, ale tylko ³ódŸ Intryguje mnie to, co oczywiœcie ktoœ ju¿ dawno o ziemiê zwan¹ w³asn¹, o to niemartwienie siê 
ryback¹ i sieci. Skoro zaœ sam dok¹dœ poszed³eœ, zauwa¿y³, w tym wypadku by³ to Kalwin. Idzie o jutro sprawa siê potoczy! Przecie¿ oczywiste 
jak bogaty m³odzieniec, to zwa¿: oddaæ bêdziesz o bogatego m³odzieñca (nazywajmy go tak by³o, ¿e trzeba bêdzie poœwiêciæ posiadane, a nie 
musia³ du¿o wiêcej. I nie znajdziesz ¿adnego tradycyjnie dalej), jego brak skromnoœci zwieñ- to, czego siê nie ma! Wiêc jakbyœ nie by³ 
wspó³czucia.czony ob³ud¹ oraz - tak ju¿ tego nawet Kalwin bogaczem, musia³byœ oddaæ, co w g³owie, a jak-

okreœliæ nie œmia³ - jego naiwnoœæ, jego byœ by³ biedny i umys³em nietêgi, to musia³byœ 
ks. Andrzej Skrzypczak CRidiotyczny brak przewidywania. Jeœli wszystkie cielsko wydaæ na pal albo miêdzy k³y zwierza 

Ksiàdz na opùotkach

Dziennik

Bogaty M³odzieniec

Nie pisz nigdy dziennika. Odradzaj ka¿demu prowadzenie pamiêtnika. Nawet nastolatki i wiêŸniowie nie powinni stanowiæ wyj¹tku; z nimi 
trzeba rozmawiaæ, kiedy tylko tego potrzebuj¹. 



Msze œw. i nabo¿eñstwa 

w koœciele polskim 

p.w. Podwy¿szenia Krzy¿a œw.

prowadzonym przez 

Zmartwychwstañców

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

19, 20.15.

§Msze œw. u ss. salezjanek o godz. 11, 12.30.

§Ró¿aniec: I niedziela miesi¹ca o godz.16.30.

PONIEDZIA£EK
§Msza œw. o godz. 18, 19.

WTOREK
§Msza œw. o godz. 18, 19.

§Koronka do Bo¿ego Mi³osierdzia o godz. 

18:45.

ŒRODA
§Ró¿aniec o godz. 18.30.

§Msza œw. o godz. 18, 19.

§Nowenna do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Po-

mocy po Mszy œw. o godz. 19.

CZWARTEK
§Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu 

o godz. 18:30 – 19.

§Msza œw. o godz. 18, 19.

§Pierwszy czwartek miesi¹ca:

- po Mszy œw. o godz. 19 – adoracja 

Najœwiêtszego Sakramentu 

- oraz modlitwa o powo³ania kap³añskie 

i zakonne do godz. 21.

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

18:45.

§Msza œw. o godz. 18, 19.

§Pierwszy pi¹tek miesi¹ca: 

- Msza œw. o godz. 17 dla dzieci, 

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

czci Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa.

SOBOTA
§Msza œw. o godz. 19.

§Pierwsza sobota miesi¹ca:

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

fatimskie.

Koœció³ Polski 

p.w. Podwy¿szenia Krzy¿a Œw.
Rennweg 5a, 1030 Wien,

tel.: 712 31 58

e-mail: polnischekirchewien@aon.at

rektor – ks. Krzysztof Kasperek CR

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

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

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

11:15.
§Maria Gugging, Lourdes Grotte, w dniu pielgrzymki. Kontakt: koœció³ polski.
§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: 
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.



Obiektywem
obiektywnie 
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1, 2
3, 4

5, 6
7 

 - œw. Miko³aj w Emaus - 6.12
 - nowi Rycerze Niepokalanej - 8.12

 - nowi kandydaci i ministranci - 2.12
- JP II kocha³ m³odych! - 20.11.



Roku 2013! Czas wstawaæ!
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