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Venimus, vidimus et
Deus vicit
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S³owo Rektora
Drodzy Czytelnicy,
Po d³u¿szej przerwie ukazuje siê oto
kolejny numer naszego czasopisma
zwi¹zanego z Polskim Koœcio³em na
Rennwegu. Poma³u koñcz¹ siê wakacje
i mam nadziejê, ¿e wielu z Pañstwa
prze¿y³o piêkny urlop i powróci³o do
Wiednia z wieloma wspomnieniami.
Wkrótce rozpoczniemy nowy rok
duszpastersko-katechetyczny, a tegoroczna jesieñ up³ynie nam pod znakiem
jubileuszu 250-lecia konsekracji
naszego koœcio³a, który od z gór¹ 100 lat
s³u¿y wiedeñskiej Polonii. Z tej okazji
zapraszam wszystkich do wziêcia
udzia³u w sympozjum naukowym
poœwiêconym tej tematyce, które
bêdzie mia³o miejsce w œrodê 11.09.13
o godz. 18 w Stacji Naukowej PAN przy
Boerhaavegasse 25.
Wielkim zaszczytem dla nas bêdzie
równiez wizyta z tej piêknej okazji
ks. Prymasa Józefa Kowalczyka, którego
oczekujemy w niedziele 20.10.13.

A koñcowym akcentem tych obchodów stanie siê jesienny koncert naszego
chóru Gaudete, którego wystêp,
w po³¹czeniu z pieknym wnêtrzem
naszej œwi¹tyni, pozostawi na pewno
niezatarte wra¿enia. Ale zanim to
wszystko nastapi, wczeœniej mamy jak
zwykle odpust w niedzielê 15.09.13.,
wieczór poezji ks.prof. Bonifacego
Mi¹zka (w ramach Dni Polskich)
w sobotê 21.09.13 o godz. 20 w Emaus
oraz Niedzielê Narodów w katedrze
29.09.13. Tak¿e nasze Emaus w odœwie¿onej formule zaprasza do korzystania z wszelkiego typu spotkañ, grup
i innych aktywnoœci, wœród których
mamy nadziejê moc odt¹d goœciæ
Uniwersytet Trzeciego Wieku z interesuj¹cymi wyk³adami. Wyra¿am równie¿
nadziejê, ¿e i sprawa nowego, bardziej
efektywnego oœwietlenia w Emaus, do
przygotowania koncepcji którego
zobowi¹za³ siê swego czasu nasz chór
Gaudete, znajdzie w koñcu swój
pomyœlny fina³, ku zadowoleniu

Dwudziesty raz
Bitwa, walka, która koñczy siê klêsk¹ b¹dŸ zwyciêstwem. Wodzowie i szarzy
¿o³nierze, taktyka, pole bitew, ryk dzia³, jêk zabijanych, krzyk radoœci
zwycie¿aj¹cych – znamy to tylko z filmów. Dziœ olbrzymia wiêkszoœæ z nas –
tak¿e i pisz¹cy te s³owa - jest za tym, by czas obecny by³ wolny od przelewu
krwi. Nie tylko jednak 330 lat temu, ale w wielu innych okresach naszej
cywilizacji, pokój nie by³ mo¿liwy. Trzeba by³o broniæ siê, i to zdecydowanie.
Walka. Czy nie zgnuœnieliœmy do reszty? Walczymy jeszcze o coœ? Chce nam
siê? Czy naprawdê o chrzeœcijañstwo nie trzeba czasem siê biæ? Pokój? Tak, ale
czy zawsze i w ka¿dym momencie? Jezus powiedzia³, ¿e przyniós³ roz³am. Wiele
sytuacji prowokuje do „postawienia siê”. Nie mo¿e byæ pokoju za wszelk¹ cenê,
bo inaczej tchórzami byœmy byli.
Patrzmy na króla Jana i jego ¿o³nierzy – i uczmy siê.... Broni mamy doœæ...

wszystkich u¿ytkowników tego po¿ytecznego i zas³u¿onego Centrum Duszpasterskiego.
Wszystkich serdecznie witam po
wak acyjnej przer wie znów na
Rennwegu, ¿ycz¹c wielu ³ask Bo¿ych
i pomyœlnoœci w codziennym wiedeñskim ¿yciu !
Rektor PMK
ks. Krzysztof Kasperek CR
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Do czego odwa¿nie Was zachêcam - ks. Maciej Gawlik CR
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Roma locuta...

Franciszek

o cierpliwoœci

o spogl¹daniu
w dó³
Drodzy przyjaciele, my wszyscy mo¿emy
zwyciê¿yæ z³o istniej¹ce w nas i w œwiecie:
z Chrystusem, z Dobrem! Czy czujemy siê
s³abi, nie nadaj¹cy siê, niezdolni? Ale Bóg
nie szuka mocnych œrodków: On krzy¿em
zwyciê¿y³ z³o! Nie powinniœmy uwierzyæ
Z³emu, który mówi nam: nic nie mo¿esz
uczyniæ przeciw przemocy, korupcji,
niesprawiedliwoœci, przeciw swoim
grzechom! Nigdy nie wolno siê nam
przyzwyczajaæ do z³a. Z Chrystusem
mo¿emy przemieniæ samych siebie
i œwiat. Musimy zanieœæ zwyciêstwo
Chrystusowego Krzy¿a do wszystkich
i wszêdzie, zanieœæ tê wielk¹ mi³oœæ Boga.
Wymaga to od nas wszystkich, byœmy nie
lêkali siê wyjœcia z samych siebie, byœmy
poszli ku innym. W drugim czytaniu œw.
Pawe³ mówi nam, ¿e Jezus ogo³oci³
samego siebie, prz yj¹wsz y nasze
cz³owieczeñstwo i wyszed³ nam na
spotkanie (por. Flp 2, 7). Uczmy siê
spogl¹daæ w górê, ku Bogu, ale tak¿e w
dó³, ku innym, ku ostatnim! I nie
powinniœmy siê baæ ofiarnoœci. Pomyœlcie
o mamie czy ojcu: ile wyrzeczeñ! Ale
dlaczego je podejmuj¹? Z mi³oœci! Jak do

nich podchodz¹? Z radoœci¹, bo
podejmuj¹ je dla osób, które kochaj¹.
Krzy¿ Chrystusa, przyjêty z mi³oœci¹,
prowadzi nie do smutku, lecz do radoœci!

o ma³ym kroku
Bracia i siostry, nie zamykajmy siê na
nowoœæ, któr¹ Bóg pragnie wnieœæ
w nasze ¿ycie! Czêsto jesteœmy zmêczeni,
rozczarowani, smutni, odczuwamy ciê¿ar
naszych grzechów, myœlimy, ¿e nie
podo³amy? Nie zamykajmy siê w sobie,
nie traæmy ufnoœci, nigdy nie ulegajmy
zniechêceniu: nie ma takich sytuacji,
których Bóg nie móg³by odmieniæ, nie
ma takiego grzechu, którego nie móg³by
nam przebaczyæ, jeœli siê na Niego
otworzymy.
ZgódŸ siê wiêc, aby zmartwychwsta³y
Jezus wszed³ w twoje ¿ycie, przyjmij Go
jak przyjaciela, z ufnoœci¹: On jest ¿yciem!
Jeœli dot¹d by³eœ od Niego daleko, zrób
ma³y krok – przyjmie ciê z otwartymi
ramionami. Jeœli jesteœ obojêtny –
zaryzykuj: nie rozczarujesz siê. Jeœli zdaje
ci siê, ¿e trudno za Nim iœæ, nie lêkaj siê,
powierz siê Jemu, b¹dŸ pewien, ¿e On
jest blisko ciebie, jest z tob¹ i obdarzy ciê
pokojem, którego szukasz, i si³¹, by ¿yæ
tak, jak On chce.

Pomyœlmy o dwóch uczniach z Emaus:
smutne oblicza, puste pod¹¿anie, bez
nadziei. Ale Jezus ich nie opuszcza: wraz
z nimi przemierza drogê, i nie tylko!
Cierpliwie wyjaœnia Pisma, które siê do
Niego odnosi³y i zatrzymuje siê, by z nimi
dzieliæ posi³ek. To w³aœnie jest styl Boga:
nie jest niecierpliwy, tak jak my, którzy
czêsto chcemy wsz ystko i to
natychmiast, tak¿e w relacjach do osób.
Bóg jest wobec nas cierpliwy, bo nas
kocha, a kto kocha ten rozumie, ma
nadziejê, obdarza zaufaniem, nie
porzuca, nie burzy mostów, umie
przebaczaæ. Pamiêtajmy o tym w naszym
chrzeœcijañskim ¿yciu: Bóg na nas zawsze
czeka, tak¿e kiedy siê oddaliliœmy! On
nigdy nie jest daleko, a jeœli do Niego
wrócimy, gotów jest nas przyj¹æ.

o radoœci
Trzecia postawa: ¿yæ w radoœci. Drodzy
przyjaciele, jeœli pod¹¿amy w nadziei,
pozwalaj¹c, by zadziwia³o nas nowe
wino, które daje nam Jezus, w naszych
sercach panuje radoœæ i musimy byæ
œwiadkami tej radoœci. Chrzeœcijanin jest
radosny, nigdy nie jest smutny. Jest
z nami Bóg. Mamy Matkê, która zawsze
orêduje za ¿yciem swoich dzieci, za nami,
jak królowa Estera w pierwszym czytaniu
(por. Est 5, 3). Jezus pokaza³ nam, ¿e
oblicze Boga jest obliczem Ojca, który nas
mi³uje. Grzech i œmieræ zosta³y pokonane.
Chrzeœcijanin nie mo¿e byæ pesymist¹!
Nie wygl¹da jak ktoœ, kto wydaje siê byæ
nieustannie w ¿a³obie. Jeœli jesteœmy
naprawdê zakochani w Chrystusie
i czujemy, jak bardzo On nas kocha, to
nasze serce "rozpali siê" tak wielk¹
radoœci¹, ¿e udzieli siê ona tym, którzy
¿yj¹ blisko nas.
(wybra³: xmg).
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Nie ma ich tu...

Patriarcha na Kahlenbergu
Ksi¹dz Jerzy Smoliñski urodzi³ siê w Woli
Sz yd³owieckej w archidiecezji
warszawskiej, 16 X 1922 roku. Wst¹pi³ do
zmartwychwstañców 31 VIII 1941 roku
w Krakowie, a pierwsze œluby z³o¿y³
w uroczystoœæ Wniebowziêcia, w 1943
roku. Filozofiê i teologiê studiowa³ na UJ,
gdzie uzyska³ licencjat z teologii.
Œwiêcenia kap³añskie otrzyma³ 2 IV 1949
rok u w K rak owie. Tam od razu
powierzono mu funkcjê wicerektora
ma³ego seminarium. Ju¿ po roku zacz¹³
katechizowaæ w Koœcierzynie. W latach
1951–1955 pracowa³ w Drawsku
Pomorskim i Z³ocieñcu. Latem 1959
zosta³ rektorem w Poznaniu na Rynku
Wildeckim. By³ tam prze³o¿onym domu
i radnym prowincjalnym (1963-1969).
W 1972 wyznaczono go rektorem
koœcio³a i prze³o¿onym w Krakowie. Rok
póŸniej musia³ ust¹piæ z tego stanowiska.
Jednak ju¿ w sierpniu 1974 roku
Zgromadzenie powierzy³o mu pieczê
nad nowicjatem w Radziwi³³owie.

Dnia 1 I 1976 roku zainaugurowa³ urz¹d
prowincjalski, który to pe³ni³ przez dwie
kadencje, do koñca roku 1982 roku,
r e z y d u j ¹ c w Po z n a n i u . W i o s n ¹
nastêpnego roku wyjecha³ do pracy do
Wiednia i na Kahlenbergu, gdzie od 1986
roku do koñca pe³ni³ funkcjê rektora tak
wa¿nego w naszych dziejach koœcio³a
pw. œw. Józefa.
By³ uznanym – jeszcze w Polsce –
kaznodziej¹ i katechet¹, organizatorem
corocznych do¿ynek , kustoszem
pami¹tek przypominaj¹cych o chwalebnej dla nas wiktorii wiedeñskiej.
Zapamiêta³em go jako „ambasadora”
i krzewiciela polskoœci w Wiedniu. Ka¿dy,
kto zajecha³ na Kahlenberg jeszcze nie
tak dawno móg³ us³yszeæ jego tubalny
i donoœny g³os, który przypomina³, ¿e tu,
na tym wzgórzu, rozpoczê³a siê
wiedeñska wiktoria. Wtedy by³ podobny
do ducha przesz³oœci, do stra¿nika tego,
co dla nas by³o przypomnieniem lat
œwietnoœci, ale i wezwaniem do niej.

Ks. Jerzy zmar³ 29 VII 2013 w OttoWagner-Spital w Wiedniu. Jego cia³o
spoczywa na Cmentarzu Czerniakowskim w Warszawie.
ks. Maciej Gawlik CR

Zmiany na Rennwegu

ks. Szczepan Matu³a cr
Od 1 wrzeœnia 2013 roku nowym duszapsterzem Polonii w Wiedniu bêdzie
ks. Szczepan Matu³a CR, którego serdecznie witamy w naszej wspólnocie. Oto,
co sam o sobie napisa³:
Urodzi³em siê 26 grudnia 1980 roku w Krynicy Górskiej. Do szko³y podstawowej
uczêszcza³em w Grybowie gdzie nadal mieszkaj¹ rodzice. Równie¿ w Grybowie
ukoñczy³em Technikum Mechaniczne, a po zdaniu matury wst¹pi³em 1 sierpnia
2000 roku do postulatu Zmartwychwstañców w Mszanie Górnej. Potem odby³em
nowicjat w Radziwi³³owie i studia filozoficzno – teologiczne w Krakowie. Œwiêcenia
kap³añskie przyj¹³em 28. kwietnia 2007 roku w Krakowie Po œwiêceniach
kap³añskich pracowa³em 4 lata jako wikariusz w Krakowie Woli Duchackiej, a od
1 wrzeœnia 2011 w Castrop-Rauxel w diecezji Paderborn w Niemczech. Mam jedn¹
siostrê.
(red.)
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Bêdzie siê dzia³o...

Kalendarium

20:30
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Gardekirche ma 250 lat!

Gardekirche
sposób koœció³ otrzyma³ swój dzisiejszy
wygl¹d i wczesnojózefiñsk¹, klasyczn¹
formê budowli. Na przestrzeni wieków tej
przepiêknej budowli sakralnej
kilkakrotnie grozi³o – na szczêœcie
odsuniête daleko - niebezpieczeñstwo
zburzenia.
Przeprowadzona w 1898 r. renowacja
spowodowala nieistotne zmiany
budowli. Zosta³a podniesiona wie¿a
i poszerzono dobudówkê z ty³u koœcio³a..

Bry³a zewnêtrzna

Koœció³ z zewn¹trz
i w œrodku
Na ³amach „Naszej Wspólnoty” ju¿ teraz
rozpoczynamy upamiêtnianie dwustupiêædziesiêcioletniej historii koœcio³a
w Wiedniu na Rennwegu, zwanego
„Gardekirche” albo te¿ „Koœcio³em
Polskim”. Dziœ œmia³o mówimy, ¿e to nasz
koœció³, z którymi ju¿ ca³e pokolenia
Rodaków by³y i s¹ zwi¹zane.
Jest on najbardziej czytelnym symbolem polskoœci, obok wzgórza kahlenberskiego. Chcia³bym, byœmy znowu
odkryli bogactwo materialne i piêkno
koœcio³a, którego na codzieñ zapewne
nie dostrzegamy. A tak¿e i to, ¿e koœció³
ten nie od zawsze by³ polski, chocia¿
zapewne nigdy rodaków w nim nie
brakowa³o, choæby w osobach cesarskich
gwardzistów.
Na pocz¹tek – wyrêczaj¹c siê napisanym
ju¿ tekstem – podaæ nale¿y parê
podstawowych wiadomoœci o naszym
jubileuszowym koœciele.

Historia budowli
Ten Dom Bo¿y w 3. dzielnicy Wiednia by³
pierwotnie koœcio³em przyszpitalnym.

Szpital cesarski lub dworski, który od
po³owy XVI wieku mia³ swoj¹ siedzibê na
Ballhausplatz, zosta³ przeniesiony
w 1754 r. na Rennweg. Za³o¿ony tam
przez cesarza Karola IV szpital œwiêtej
Trójcy zosta³ przeniesiony na przedmieœcie Alser. Maria Teresa zarz¹dza
budowê traktu do szpitala cesarskiego a
tak¿e nowego koœcio³a poœwiêconego
œw. Krzy¿owi.
Architektem rokokowego koœcio³a by³
bardzo ceniony przez cesarzow¹ Mariê
Teresê Miko³aj Pacassi, urodzony w 1716 r.
w Wiener Neustadt. Osiem lat (1755 1763) trwa³a budowa tego pomnika
terezjañskiej architektury. Jego wnêtrze
ukazuje znane tak¿e z Schoenbrunn
formy stylu rokoko. Dnia l listopada 1763
r. koœció³ na pami¹tkê pierwszej,
szpitalnej kaplicy œw. Krzy¿a (póŸniej
kaplica œw. Katarzyny), zosta³ poœwiêcony
czci œw. Krzy¿a. W 1769 r. na koœciele
pojawi³y siê uszkodzenia, które zosta³y
usuniête przez budowniczego Piotra
Mollnera wed³ug instrukcji Jeana
Baptiste Brequin. Wtedy Pacassi budowniczy koœcio³a - zaprotestowa³
ostro przeciw podjêtym zmianom. W ten

Koœció³ gwardyjski (okreœlenie to
pochodzi od gwardii galicyjskiej, która w
1782 r. otrzyma³a od cesarza Józefa II by³y
szpital i koœció³ ) jest prost¹, czworoboczn¹, regularnie zamkniêt¹ budowl¹
z dachem krytym dachówk¹, zielon¹
kopu³¹ oraz dzwonnic¹ w kszta³cie
he³mu. Ryzalit œrodkowy fasady g³ównej
od strony Rennwegu flankowany jest po
obu stronach wklês³ymi œcianami
z zamarkowanymi oknami przechodz¹cymi w kierunku œcian bocznych.
Poprzez nadbudowê z owalnym oknem
przestrzennie wyeksponowane s¹
wejœcia w fasadach bocznych.
Na wszystkich fasadach widoczne s¹
podzia³y ramowe, nad nimi znajduje siê
belkowanie i dach namiotowy z wielk¹,
znajduj¹c¹ siê nad kopu³¹ latarni¹,
dzielon¹ lizenami.
Brama g³ówna jest ozdobiona trójk¹tnym
frontonem i opadaj¹c¹ girland¹, podczas
gdy nad wejœciami bocznymi znajduj¹ siê
tylko owalne okna. Od strony pó³nocnej
znajduje siê p³asko zakoñczony,
3-kondygnacyjny dobudowany chór.
Dobudowa harmonizuje z podzia³ami
ramowymi, jak równie¿ z wyeksponowanym ryzalitem œrodkowym.

Wnêtrze
Wnêtrze koœcio³a stanowi przykryta
kopu³¹ przestrzeñ centralna, która
rozwinê³a siê z oœmiok¹ta. Charak-
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terystyczne dla tego pomieszczenia s¹
bogate bia³o-z³ote dekoracje. Na uwagê
zas³uguj¹ masywne filary z korynckimi
pilastrami. Miêdzy nimi w osi poprzecznej znajduj¹ siê pó³koliste boczne
wejœcia, a w osi pod³u¿nej na dwóch
filarach empora organowa i szerokie,
prostok¹tne otwarcie na chór. Powy¿ej
widzimy okrê¿ne belkowanie z gzymsem
a na œrodku owaln¹ kopu³ê z kasetonowymi ¿ebrami i rozleg³¹, obrazowo
wzbogacon¹ dekoracjê z ornamentem
muszlowym oraz kopu³¹ zwieñczon¹
pilastrowo podzielon¹ latarni¹ z rozet¹.
Pomieszczenie chórowe jest poprzeczno-owalne, ozdobione dekoracyjnym podzia³em pól i pilastrów. Nad
obrazem o³tar za uwagê z wraca
gzymsowe belkowanie oraz lustrzane
sklepienie z ¿ebrami, zwieñczone
latarni¹. Z okazji przekazania budowli
polskiemu zakonowi Zmartwychwstañców (1897) umieszczono
w koœciele dwie tablice pami¹tkowe
dedykowane cesarzowi Franciszkowi
Józefowi I w jêzyku polskim oraz
niemieckim. Ze swymi pe³nymi formami
rokokowymi, bogat¹ sztukateri¹ w bieli
i z³ocie oraz swoj¹ g³êboko osadzon¹
¿ebrowan¹ kopu³¹ koœció³ sprawia
bardzo dostojne wra¿enie.

Wystrój
Wystrój koœcio³a pochodzi w wiêkszoœci
z koñca XVIII wieku. Z tego okresu a tak¿e
z pierwszej po³owy XIX wieku pochodz¹
o³tarze. Obraz znajduj¹cy siê za
klasycystycznym, wielkim o³tarzem Piotra
Strudela przedstawia Chrystusa na
Krzy¿u otoczonego unosz¹cymi siê
anio³ami. Powsta³ najprawdopodobniej
ok. 1712 r. i przypuszczalnie pochodzi
jeszcze z kaplicy hiszpañskiego szpitala
n a p l a c u B a l l h a u s. N a j œ w i ê t s z y
S a k r a m e n t p r ze c h ow y w a ny j e s t
w tabernakulum, które jest os³oniête
poz³acan¹, drewnian¹ p³askorzeŸb¹,
która przedstawia Ostatni¹ Wieczerzê
i Chrzest Chrystusa. Pochodzi ono z 1775
r. Na nim stoj¹ cztery bogato zdobione
relikwiarze z po³owy XVIII wieku.
Godny uwagi jest prawy o³tarz boczny
z obrazem œw. El¿biety Portugalskiej,
otoczonej biednymi. Jest to w³oskie
dzie³o z po³owy XVII wieku. Drugi obraz
w tym o³tarzu, przedstawia popiersie
Mater Dolorosa (druga po³owa XVII
wieku). Jest on bardzo bliski krêgu Ribery.
Wspania³ym kolorytem odznacza siê
obraz lewego o³tarza bocznego,
przedstawiaj¹cy œmieræ œw. Józefa, dzie³o
Ignaca Heinitz von Heizenthal (pierwsza

po³owa XVIII wieku). Poni¿ej œrodkowej
czêœci o³tarza œw. Józefa znajduje siê
kopia Obrazu Matki Boskiej Czêstochowskiej, przed któr¹ tak¿e dzisiaj
modl¹ siê wierni.
Szeœcioboczny kosz klasycystycznej
ambony pr zedstawia na swoich
p³askorzeŸbach Dobrego Siewcê,
Faryzeusza i Celnika, na zwieñczeniu
kazalnicy mo¿na rozpoznaæ tablice
przykazañ, Wê¿a Miedzianego oraz
kielich (1795). Za symbol ³¹cznoœci
miêdzy Austri¹ i Polsk¹ uwa¿a siê
budowê organów papieskich, które
papie¿ Jan Pawe³ II poœwiêci³ 12.wrzeœnia
1983 r. Organy te, wykonane przez firmê
Rieger ze Schwarzach, zast¹pi³y stare
z 1764 r., wykonane przez wiedeñskiego,
dworskiego organmistrza Jana Fridolina
Ferstla. Godna uwagi jest tak¿e XVIIIwieczna stiukowa rzeŸba - Pieta, która
znajduje siê w zakrystii. Prawdopodobnie
pochodzi ona - tak samo jak obrazy
z o³tarzy - ze starego szpitala dworskiego
na wiedeñskim placu Ballhaus.
[oprac. na podstawie mini-przewodnika
po Koœciele Polskim]

Nasze wspólnoty

Ministranci to formacja!
„Oto za chwilê przyst¹piê do o³tarza
Bo¿ego, do Boga, który rozwesela
m³odoœæ moj¹”. W³aœnie te s³owa
modlitwy ministranckiej przed Msz¹ (por.
Ps 43, 4) przypomnia³y mi ostatnio, ¿e ju¿
trochê czasu minê³o od momentu,
w którym po raz pierwszy stan¹³em przy
o³tarzu. Jeszcze dziœ pamiêtam, jak
ubrano mnie w kom¿ê i jak
wyt³umaczono, ¿e jej bia³y kolor
symbolizuje czystoœæ mojej duszy. Tym
bardziej cieszy mnie, ¿e co roku grono
ministrantów roœnie i ¿e ch³opcy, których

jeszcze nie by³o na œwiecie, gdy sam
zosta³em wprowadzony w pos³ugê
ministranck¹, teraz sami prze¿ywaj¹ ten
niezwyk³y moment.
Choæ zrozumienie znaków i gestów
liturgicznych dla oœmioletniego ch³opca
jest rzecz¹ wrêcz niemo¿liw¹, to jednak
formacja liturgiczna wzbudza naturaln¹
dzieciêc¹ ciek awoœæ i poz wala
stopniowo coraz bardziej wg³êbiaæ siê w
misterium Euchar ystii. Ale bycie
ministrantem to nie tylko s³u¿ba przy
o³tarzu – to znaczy tak¿e s³u¿yæ

Chrystusowi na codzieñ, szczególnie
przez pos³ugê bliŸniemu. Dlatego
w minionym roku (2012/13) ekipa
starszych ministrantów stara³a siê
podkreœliæ w³aœnie formacjê duchow¹,
aby kiedyœ, po latach s³u¿by
ministranckiej, z ma³ego urwisa móg³
wyrosn¹æ doros³y, mê¿ny i wierny
mê¿czyzna, któremu naprawdê króluje
Chrystus, jak s³yszymy w hymnie
ministranckim. Staramy siê to osi¹gn¹æ
przez regularne spotkania, dni skupienia,
ale te¿ przez wycieczki, które pomagaj¹
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wzmocniæ wspólnotê i przyjaŸnie
miêdzy ch³opcami.
Równie wa¿n¹ spraw¹ jest kszta³towanie
charakteru. Godnej pos³udze przy o³tarzu
powinno towarzyszyæ dobre zachowanie
ministranta poza koœcio³em. Dlatego
staramy siê nauczyæ ch³opców odpowiedzialnoœci, punktualnoœci i dyscypliny. Natomiast przez formacjê liturgiczn¹

ch³opcy poznaj¹ piêkno znaków
liturgicznych i ich znaczenie, a przez nie
Bibliê. Piêkne jest, ¿e przez poznawanie
bogactwa liturgii wzrasta wiara i przyjaŸñ
z Bogiem, a to napêdza pragnienie
dalszej i g³êbszej formacji. Dowodem na
to jest to, ¿e w naszym gronie od lat
roœnie liczba ministrantów, którzy
ukoñczyli 14. rok ¿ycia.

Mam nadziejê, ¿e uda³o mi siê wzbudziæ
ciekawoœæ do tej piêknej pos³ugi
w Koœciele i przekonaæ rodziców do tego,
aby powierzyli swoje dzieci formacji
ministrantów. Króluj nam Chryste!
Szymon Zaniewski

Przystañ 2012/2013 - podsumowanie
Jak to by³o dotychczas, tak i ten rok
akademicki w Duszpasterstwie M³odzie¿y Studenckiej i Pracuj¹cej „Przystañ”
up³yn¹³ pod znakiem spotkañ z drugim
cz³owiekiem oraz - a mo¿e przede
wszystkim - spotkañ z Bogiem. Sta³y
pi¹tkowo-niedzielny plan spotkañ
(w pi¹tki katecheza, w niedzielê
o 19 Msza œw.) uzupe³nia³y tradycyjne
wtorkowe wieczory modlitewne, które
najczêœciej poœwiêcane by³y adoracji
Najœwiêtszego Sakramentu. W czasie
Wielkiego Postu "towarzyszyliœmy"
Jezusowi na Drodze Krzy¿owej oraz
pierwszej w tym roku Drodze Œwiat³a.
Z kolei w majowe i czerwcowe wieczory

wtorkowe gromadziliœmy siê po Krzy¿em
na Donaupark, by wspólnie odprawiæ
przypadaj¹ce na te miesi¹ce nabo¿eñstwa. Tematy poruszane podczas
pi¹tkowych spotkañ kr¹¿y³y wokó³ takich
zagadnieñ jak: ma³¿eñstwo, kobieta,
Koœció³, modlitwa, dary Ducha Œwiêtego,
Pismo Œwiête, szatan. Niektóre z tych
spotkañ wzbogacili swoja obecnoœci¹
znamienici goœcie, m.in Jacek Pulikowski,
ks. Andrzej Skrzypczak, Franciszek
Kucharczak czy Marcin Jakimowicz.
Zarówno inauguracjê, jak i zakoñczenie
tego roku zawierzyliœmy Maryi podczas
dwóch pielgrzymek do sanktuarium
w Maria Gugging.

Jako ¿e w Przystani powiedzenie "byæ do
tañca i ró¿anca" jest jak najbardziej
aktualne, nie mog³o zabrakn¹æ wspólnych chwil relaksu i zabawy. Poprzez
imprezê andrzejkow¹ i karnawa³ow¹,
k o n c e r t y, z w i e d z a n i e k l a s z t o r u
krzy¿ackiego, wspólny op³atek, wieczory
filmowe i kiermasz doszliœmy do
koñcz¹cego cykl ca³orocznych spotkañ
grilla, podczas którego mogliœmy tak¿e
œwiêtowaæ 20. rocznicê œwiêceñ
k ap³añsk ich opiek una Pr z ystani,
ks. Macieja. Zapraszamy ponownie - od
paŸdziernika!
Marlena Plewa
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Spotkanie Rycerek – b³. Jan Pawe³ II
¯y³ w Polsce, w trudnych czasach przed
wojn¹, jej czasie i d³ugo po niej. Straci³
mamê bardzo wczeœnie, podobnie
rodzeñstwo, tatê zaœ gdy by³ ju¿ starszy,
maj¹c prawie 21 lat. Lubi³ graæ w teatrze,
pisa³ wiersze, dramaty i ksi¹¿ki, prze¿y³
zamach na swoje ¿ycie, uprawia³ ró¿ne
sporty, m.in. gra³ w pi³kê no¿n¹, jeŸdzi³ na
nartach i p³ywa³ kajakiem, du¿o czasu
spêdza³ z m³odzie¿¹, któr¹ bardzo
kocha³.... i lubi³ kremówki. Myœlê, ¿e
prawie ka¿dy czytaj¹c ten krótki opis
domyœli³ siê, ¿e chodzi o b³ogos³awionego papie¿a Jana Paw³a II.
Przybli¿enie jego postaci sta³o siê
tematem spotkania m³odych Rycerek
Niepokalanej w pier wsz¹ sobotê
miesi¹ca, 6 kwietnia tego roku. Mimo, ¿e
ka¿da z nich zna³a b³. Jana Paw³a II, to
¿adna nie skar¿y³a siê, ¿e zajmujemy siê
tym znanym tematem, o którym „ka¿dy
ju¿ wszystko wie”.
Dziewczyny zosta³y podzielone na trzy
grupki, mniej wiêcej po 3-4 osoby
i otrzyma³y ksi¹¿ki, z których mia³y
wypisaæ ró¿ne informacje o b³ogos³awionym. Dodatkowe, jak siê okaza³o
bardzo trudne pytanie, by³o nastêpuj¹ce:
jakie powi¹zanie z papie¿em ma
nadchodz¹cy dzieñ, podczas którego
bêdziemy obchodziæ szczególn¹
uroczystoœæ?
M³odsze Rycerki wspomaga³y siê
obrazkami z ksi¹¿ki przy pomocy Eweliny
i mojej, a starsze szuka³y w tekstach.
Wszystko zosta³o zapisane, a nastêpnie
zaprezentowane. Przy tym ksi¹dz Jan,
nasz opiekun, od czasu do czasu
t³umacz y³ i dopowiada³ ciek awe
szczegó³y.
Facynuj¹ce by³o to, ile cech o naszym
papie¿u Rycerki odczyta³y z tekstów. Oto
niektóre z nich:
du¿o siê modli³ i by³ wierny Bogu
uwielbia³ podró¿owaæ
lubi³ dzieci
by³ otwarty na inne religie i kultury

zaprzyjaŸni³ siê z Matk¹ Teres¹
czêsto przemawia³ do ludzi
prowadzi³ drogi krzy¿owe, m.in.
w Koloseum
sprzeciwia³ siê wojnom
by³ dobrze strze¿ony
ufa³ innym i kocha³ ich
zawierzy³ siê Maryi
Nieco starsze dziewczyny tak¿e
odkry³y ciekawe informacje:
skromny, bardzo kocha³ Jezusa i chcia³
pomagaæ biednym ludziom
przebaczy³ nawet cz³owiekowi, który
chcia³ go zabiæ
pierwszy polski papie¿
przyjaciel m³odzie¿y
czêsto odwiedza³ sanktuaria maryjne
by³ uœmiechniêty i lubi³ ¿artowaæ
wiecznie zajêty zawsze znajdowa³
czas dla ka¿dego
aposto³ ¯ywego Ró¿añca
papie¿ prze³omu
patriota
czêsto mówi³:„Nie lêkajcie siê!”
To tylko wybrane informacje, bo listy
ka¿dej grupy by³y bardzo d³ugie.
Na ostatnie pytanie nikomu nie uda³o siê
znaleŸæ odpowiedzi. A by³a ona
nastêpuj¹ca: Jan Pawe³ II jest œciœle

powi¹zany ze œwiêtem ku czci Bo¿ego
Mi³osierdzia, które ma miejsce zawsze
w pierwsz¹ niedzielê po Zmartwychwstaniu. Jan Pawe³ II nie tylko odszed³ do
domu Ojca w wigiliê tego œwiêta,
2 kwietnia 2005 roku, ale te¿ beatyfikowa³
i kanonizowa³ siostrê Faustynê Kowalsk¹
oraz ustanowi³ Œwiêto Mi³osierdzia
Bo¿ego.
Bardzo wa¿ne by³o dla niego, aby ludzie
poznali mi³osierdzie Bo¿e. Z powodu
tego mi³osierdzia Bóg narodzi³ siê jako
cz³owiek i zawis³ na krzy¿u, aby nas
odkupiæ. Bóg zwyciê¿y³ œmieræ i da³ nam
pewnoœæ na ¿ycie wiecznie razem z nim
w Niebie.
Niestety, czêsto lepiej wiemy co papie¿
lubi³ jeœæ, ni¿ to czego naucza³. Wiemy, ¿e
zosta³ postrzelony, ale nie uczymy siê od
niego, ¿e mamy przebaczaæ naszym
wrogom, tak jak on to uczyni³. Wiemy, ¿e
zawierzy³ siê szczególnie Maryi, ale nie
bierzemy z niego przyk³adu.
Powinniœmy na nowo, tak jak Rycerki,
odkryæ tê szczególn¹ postaæ, by wiedza o
Janie Pawle II nie by³a tylko powierzchowna i by pozostawa³a bez wp³ywu na
nasze ¿ycie.
Basia Majcher
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Rok Wiary
List pasterski Biskupów Austriackich na „Rok Wiary” (cd.)

Eucharystia – Ÿród³o i szczyt
Jak jest z g³odem i pragnieniem po Eucharystii?
Czy nie musz¹ siê one na nowo pojawiæ?
Centralnym tematem debat w naszych
diecezjach jest przysz³oœæ obrzêdu
Eucharystii, który to Sobór Watykañski II
s³usznie okreœli³ jako: „Ÿród³o i zarazem
szczyt ca³ego ¿ycia eucharystycznego”
(Lumen Gentium, nr 11). Czy Ÿród³o to
bêdzie stopniowo wysychaæ? Czy ów
szczyt chrzeœcijañskiego ¿ycia bêdzie
stawa³ siê rzadkoœci¹? Wokó³ Eucharystii
toczy siê ¿ycie Koœcio³a. Na niej musz¹
skupiaæ siê wszystkie nasze troski.
Pierwsze bolesne stwierdzenie, które
nasuwa siê na myœl: œwiadomoœæ
znaczenia uczestnictwa w niedzielnej
Eucharystii w naszym kraju spada,
nieprzerwanie, systematycznie od
piêædziesiêciu laty. Wszyscy o tym
wiemy. Zachodzimy w g³owê nad
przyczynami. Cierpimy z tego powodu.
Nie wszêdzie – dziêki Bogu, ale
niezaprzeczalnie jest to ogólny trend.
Drugie stwierdzenie jest konieczne: na
przestrzeni ostatnich dziesiêcioleci
pojawi³a siê tendencja do powtarzalnoœci obrzêdów eucharystycznych:
niedzielne wieczorne msze œwiête,
sobotnie msze z liturgi¹ niedzieln¹, do
tego œwi¹teczne msze œwiête, msze
polowe, msze dla grup. Zaginê³y przy
tym tak liczne inne formy nabo¿eñstw,
jak rozwa¿ania biblijne, nabo¿eñstwa,
procesje, adoracje. Nie tak wcale ma³o
jest w naszym kraju miejscowoœci,
w których odprawia siê wiele mszy przy
udziale ma³ej liczby wiernych. I tam,
g d z i e n i e b ê d z i e m o ¿ l i we j u ¿
odprawianie mszy œwiêtych, zostan¹
zachowane jedynie liturgie s³owa, tak,
aby na wspólnej Eucharystii spotkaæ siê
wspólnie z s¹siedni¹ parafi¹.
Jesteœmy œwiadomi, ¿e rozwi¹zanie tej

k³opotliwej sytuacji nie mo¿e le¿eæ
w samym wyborze „albo-albo”. Jest
pr zecie¿ wyraŸny prior ytet, do
porêczenia którego zobowi¹zuje nas
ca³a chrzeœcijañska tradycja,
zdobywane od wieków chrzeœcijañskie
doœwiadczenie ¿yciowe, i któr y
potwierdzi³ Sobór Watykañski II. Dlatego
nie odstêpujemy od tego, ¿e prawdziwy
obrz¹d liturgiczny niedzieli, Dnia
Pañskiego, jest obrzêdem Eucharystii,

który sprawuje wyœwiêcony kap³an.
Granica miêdzy Eucharystia a Liturgi¹
S³owa nie mo¿e zostaæ zatarta. Tu w grê
wchodzi bowiem jednoœæ Koœcio³a. Nic
nie dorównuje spotkaniu z ukrzy¿owanym i zmartwychwsta³ym Panem,
jakie jest nam ofiarowywane w czasie
Eucharystii.
Znamy je i jesteœmy œwiadomi tych
zarzutów: Co stanie siê z tymi parafiami,
w których ju¿ nawet niedzielna Liturgia
S³owa nie bêdzie mog³a zostaæ
odprawiona? Czy w³aœnie nie okazuje
siê to nieporównywalne znaczenie
Eucharystii, ¿e musi byæ wystarczaj¹ca
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iloœæ wyœwiêconych szafarzy Eucharystii, aby parafie „nie wymar³y z g³odu
eucharystycznego”?
Wszak takie zarzuty nasuwaj¹ z kolei
nastêpne pytania: Jak jest z g³odem
i pragnieniem po Eucharystii? Czy nie
musz¹ siê one na nowo pojawiæ? Czy
nasze s¹siedzkie kraje wraz z ich
doœwiadczeniem komunistycznego
przeœladowania nie przypominaj¹ nam
o tym, ¿e by³y takie czasy, w których
wierz¹cy poœwiêcali tak wiele, aby móc
uczestnicz yæ w czasem dalek o
oddalonej, potajemnej mszy œwiêtej?
C z y c h r ze œ c i j a n i e z k r a j ów ze
wzmagaj¹cym islamskim przeœladowaniem nie wskazuj¹ nam nowego
znaczenia s³owa „niedzielna msza

œwiêta”, na która zebraæ siê mog¹
jedynie z nara¿eniem ¿ycia? Czy nie jest
powiedziane w najstarszych
dostêpnych nam opisach Eucharystii,
u œwiêtego Justyna Mêczennika (ok. 155
r.), ¿e: „w dniu zwanym dniem S³oñca
odbywa siê w oznaczonym miejscu
zebranie wszystkich nas, zarówno
z miast jak i ze wsi” (por. KKK 1345).
Papie¿ Benedykt wspomina o tym, ¿e
„doœwiadczanie wspólnego przebywania ze sob¹”, „dbanie o okoliczn¹
wspólnotê” - s¹ tak istotne i nie mog¹
staæ ponad „darem sakramentu”, przez
co Chrystus w nieporównywalny
sposób „odbudowuje” wspólnotê i cz³owieka.
Drodzy Bracia i Siostry! W przysz³oœci

bêdzie potrzeba jednego i drugiego:
mo¿liwie ¿ywych wspólnot modlitewnych, prowadzonych przez wiernych,
wspomaganych dobrowolnie przez
œwieck ich i k atechetów, pe³noetatowych asystentów pastoralnych,
przez diakonów, ksiê¿y i odpowiedzialnego proboszcza. I bêdzie
potrzebna wspólna msza œwiêta, byæ
mo¿e dla wiêcej ni¿ jednej parafii, jako
centralny punkt niedzieli. Czy „Rok
Wiary” nie jest w³aœnie szans¹ do
pog³êbienia naszej eucharystycznej
wiary, do ponownego docenienia
i pokochania „tajemnicy wiary” wraz z jej
odmieniaj¹c¹ ¿ycie si³¹?
T³um. Alicja Staniuk

W lairyncie historii

Wiktoria - dumne i radosne wspominanie
W tym roku, 12 wrzeœnia minie trzysta trzydzieœci lat od
zwyciêstwa pod Wiedniem. Jak¹kolwiek krzywdê
wyrz¹dzi³by temu wydarzeniu ostatni film w re¿yserii
Renzo Martinellego, pojawia siê pytanie skierowane do
nas, Polaków, pañstwa polskiego i do naszych mediów:
jak bêdziemy œwiêtowaæ tê rocznicê? Czy bêdziemy
potrafili „zafundowaæ” sobie powód do dumy i radoœci czy
„obrzydzenia”? Mamy powody do satysfakcji (przed
samymi sob¹ i przed Europ¹), ale jest to czêœæ naszej
narodowej przesz³oœci, podobnie jak jej czêœci¹ s¹
wydarzenia tragiczne. Dopiero ca³oœæ sk³ada siê na
pamiêæ, któr¹ warto kultywowaæ po to, by zas³u¿yæ na
szacunek teraŸniejszoœci i mieæ prawo do przysz³oœci.
Pretensje o "ciê¿k¹" historiê
Pewien znajomy przes³a³ mi niedawno
do przeczytania artyku³, a w³aœciwie list,
umieszczony na stronie internetowej

bardzo poczytnej w Polsce gazety.
Czytaj¹c go doszed³em do wniosku, ¿e
autor owego tekstu, jak mniemam
czytelnik tego dziennika, bardzo pragnie
wyrwaæ siê ku przysz³oœci, tylko coœ go

Bohaterowie Bitwy o Angliê:
Jan Zumbach i Stanis³aw Skalski

nieustannie trzyma w strasznej przesz³oœci. Tak przygnêbiaj¹cej, ¿e w³aœciwie
jedynym wyjœciem jest przestaæ o niej
wspominaæ. Najlepsze w tym wszystkim
jest jednak to, ¿e „trzymaj¹cym” w tej
ponurej przesz³oœci okazuj¹ siê byæ
media. Jak czytam: „Nasze media potrafi¹
obrzydziæ mi ka¿de wydarzenie”. Ten tytu³
jest jedynie przyczynkiem do tego, by
jego autor skupi³ siê na totalnej krytyce
dzia³alnoœci œrodków masowego przekazu, które potrafi¹ tylko relacjonowaæ
smutne wydarzenia z naszej historii.
Wysnuwa z tego interesuj¹cy wniosek:
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Akt Konfederacji Warszawskiej
„Rozumiem, ¿e mieliœmy ciê¿k¹ historiê,
ale czy to oznacza, ¿e do koñca œwiata
ka¿de pokolenie Polaków ma siê
zajmowaæ g³ównie obchodami klêsk,
paleniem zniczy i biadoleniem? Czy to
naprawdê jest takie fajne? Jakoœ ma³o siê
s³yszy o historycznych zwyciêstwach, tak
jakby wcale ich nie by³o. Na ca³ym œwiecie
ludzie obchodz¹ zakoñczenie wojny,
a my obchodzimy jej rozpoczêcie”.
Ciê¿ka historia. Ju¿ samo to stwierdzenie
przygnêbia. Zdaje siê odpychaæ od
zajmowania siê przesz³oœci¹, której
znajomoœæ mo¿e przyprawiæ o depresjê.
Ta zreszt¹ chyba grozi autorowi
wspomnianego przeze mnie tekstu,
poniewa¿ jego marzenie raczej siê nie
spe³ni. „Marzy mi siê Polska, w której nie
¿yj¹ ju¿ ¿adni kombatanci ani dzia³acze
"Solidarnoœci". Gdzie nikt siê nie nadyma,
nie wyolbrzymia swoich zas³ug i nie
wyci¹ga rêki po kasê za swe bohaterstwo,
nie wypina piersi z wypolerowanymi
orderami. Kraj, w którym politycy nie
uprawiaj¹ polit yk i histor ycznej ”.
Psychologia podpowiada, ¿e niespe³nione marzenia mog¹ byæ powodem
frustracji, a co za tym idzie tak¿e stanów
depresyjnych. Zawsze, w historii ka¿dego
narodu bêd¹ jacyœ kombatanci, ludzie
odznaczeni orderami. W k a¿dym
pañstwie s¹ i bêd¹ politycy, którzy
równie¿ (nie bêdzie to ich g³ówne
zajêcie) bêd¹ „uprawiali” politykê
historyczn¹. Elementem tej polityki jest
w³aœnie szacunek wobec kombatantów,
odznaczenia itp.

Radoœæ, satysfakcja, duma
Owa polityka jest czêœci¹ czegoœ
wiêkszego, co niektórzy nazywaj¹
pamiêci¹ narodow¹, œwiadomoœci¹
korzeni z których siê wyrasta (to akurat
okreœlenie b³. Jana Paw³a II, który tak¿e
wspó³tworzy³ nasz¹ „ciê¿k¹” historiê). Nie
mo¿na powiedzieæ by nasz wielki Rodak
nie odniós³ sukcesu bêd¹cego
powodem do - tak¿e naszej - radoœci. Dni
papieskie organizowane ku jego pamiêci
jakoœ nie odznaczaj¹ siê smutkiem
i atmosfer¹ przygnêbienia. To, ¿e zapalê
mu znicz, wcale nie oznacza, ¿e zaraz
bêdê przy tej okazji „biadoli³”. Mo¿na mi
zarzuciæ, ¿e odwo³ujê siê do jednej
postaci i to w dodatku papie¿a –
widzialnej g³owy Koœcio³a. No có¿, jestem
ksiêdzem. Jednak ¿eby nie skupiaæ siê
tylko na rzeczywistoœci religijnej oraz
uspokoiæ niektór ych „stra¿ników ”
œwieckoœci Polski i jej przesz³oœci,
pozwolê sobie przypomnieæ niektóre
„radosne” rocznice w naszej historii,
o których „ma³o siê s³yszy”. Dlaczego tak
siê dzieje? Pozostaje zapytaæ
przedstawicieli owych „mediów”, które
potrafi¹ czytelnikowi „obrzydziæ ka¿de
wydarzenie”. Kiedy spotykam tych, którzy
potrafi¹ jakoœ, w³asnymi si³ami, czasem
bez wsparcia ze strony pañstwa
polskiego, czciæ te radosne wydarzenia
z naszej przesz³oœci, s³yszê w ich s³owach
d u m ê i s a t y s f a k c j ê z t e g o, c o
w przesz³oœci zrobili nasi przodkowie.
W tragicznym (z dzisiejszej perspektywy)
czasie 2010 roku mieliœmy czciæ tak

Ksi¹¿ê Józef Poniatowski
naprawdê tylko jedn¹ smutn¹ datê:
siedemdziesi¹t¹ rocznicê katyñskiego
ludobójstwa. Pozosta³e - dodam: równie
okr¹g³e - s¹ powodem do radoœci i dumy.
W lipcu tego roku mija³o szeœæset lat od
wiktorii grunwaldzkiej. Ta bitwa by³a
koñcem potêgi Zakonu Krzy¿ackiego
i pocz¹tkiem dominacji Polski w Europie
Œrodkowej. Wiele wskazuje na to, ¿e
wówczas nasze wojska powstrzyma³y
cywilizacyjny pochód kultury niemieckiej
na wschód. W tym samym miesi¹cu
(4 lipca) by³a okazja do tego, by
œwiêtowaæ zwyciêstwo armii I Rzeczpospolitej nad armi¹ rosyjsk¹ pod
K³uszynem. Minê³o wówczas czterysta lat
od chwili, gdy ta wygrana przez nas bitwa
da³a Polsce mo¿liwoœæ przeszczepienia
kultury zachodniej na grunt rosyjski o sto
lat wczeœniej ni¿ faktycznie jej elementy
pojawi³y siê nad Moskw¹ i New¹.
Pozwolê sobie jeszcze tylko przypomnieæ, ¿e wygraliœmy tê bitwê dziêki
formacji, która przez ponad wiek nie
ponios³a ¿adnej klêski - husarii. Ju¿ sam
ten rodzaj naszego wojska powinien byæ
„bohaterem” artyku³ów w prasie popularnej, filmach dokumentalnych i fabularnych (niestety, nie mo¿na do tego
skromnego zbioru do³¹czyæ ostatniego
"dzie³a” Jerzego Hoffmana pokazuj¹cego
husarzy). Warto pamiêtaæ, ¿e równie¿ trzy
lata temu, 15 sierpnia by³ okazj¹ do
czczenia dziewiêædziesi¹tej rocznicy
zwyciêstwa Polski nad Rosj¹ sowieck¹
w Bitwie Warszawskiej. Ocaliliœmy nie
tylko swoj¹ niepodleg³oœæ, ale równie¿
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Ks. Jerzy Smoliñski CR
wolnoœæ Europy Zachodniej. Natomiast
we wrzeœniu i paŸdzierniku 2010 roku
Polska (w tym „jej media”) bezpowrotnie
straci³a okazjê, by w godny i radosny
sposób œwiêtowaæ siedemdziesi¹t¹
rocznicê udzia³u naszych pilotów
w zwyciêskiej Bitwie o Angliê. Przypomnê - bez zbêdnej przesady, ¿e gdy
czyta siê wspomnienia z tamtego czasu,
nasi lotnicy urastaj¹ do rangi herosów
przestworzy, za którymi szala³y angielskie
kobiety. Materia³ na kinow¹ superprodukcjê gotowy.

2013: kolejne radosne
rocznice
Tymczasem, wracaj¹c do obecnego roku:
28 stycznia minê³o czterysta czterdzieœci

lat od podpisania aktu Konfederacji
Warszawskiej. To pierwszy w Europie
dokument, w którym krêgi decyduj¹ce
wówczas o kszta³cie pañstwa pozbawionego w³adcy (w Polsce istnia³o wtedy
bezkrólewie po œmierci Zygmunta
Augusta), dobrowolnie zdecydowa³y
o tolerancji religijnej w kraju, uznaj¹c j¹ za
jedno z podstawowych praw Rzeczpospolitej. W tym samym czasie
w wiêkszoœci europejskich potêg - tak
dzisiaj œwiat³ych i dumnych ze swej
przesz³oœci (Francja, Anglia, Hiszpania,
kraje niemieckie i w³oskie) p³onê³y stosy.
W maju up³ynê³o dwieœcie piêædziesi¹t
lat od dnia siódmego owego miesi¹ca,
kiedy to w Wiedniu urodzi³ siê ksi¹¿ê Józef
Poniatowski ("rówieœnik" Polskiego
Koœcio³a przy Rennwegu). Przyk³ad
lojalnoœci, honorowego zachowania,
odwagi, zdecydowania, konsekwencji,
wytrwa³oœci, szacunku czy te¿ niezwykle
szarmanckiej postawy (co naturalnie
potrafi³y doceniæ wspó³czesne mu
kobiety). Mo¿na te cechy wyliczaæ jeszcze
d³ugo (wypada wspomnieæ jeszcze tylko
o doskona³ej znajomoœci jêz yk a
niemieckiego i francuskiego). Nie bez
powodu ksi¹¿ê Pepi by³ wzorem do
naœladowania dla m³odych
w II Rzeczpospolitej. To równie¿ mia³o
swoje prze³o¿enie na ich wybory
podczas najciê¿szej próby dla narodu
jak¹ by³a II Wojna Œwiatowa. Naprawdê
nie mamy powodów do wstydu.
Równie¿ w tym roku, 12 wrzeœnia, minie

Chor¹giew husarska z Pomorza

trzysta trzydzieœci lat od zwyciêstwa pod
Wiedniem. Jak¹k olwiek k r z y wdê
wyrz¹dzi³by temu wydarzeniu ostatni
film w re¿yserii Renzo Martinellego,
pojawia siê pytanie skierowane do nas,
Polaków, pañstwa polskiego i do naszych
mediów: jak bêdziemy œwiêtowaæ tê
rocznicê? Cz y bêdziemy potrafili
„zafundowaæ” sobie powód do dumy
i radoœci, czy „obrzydzenia”? W zwi¹zku
z tym pytaniem rodzi siê nastêpne: czy
my sami jesteœmy dumni ze swej
przesz³oœci? Tylko takich ludzi staæ na to,
by poz woliæ sobie na kreacjê
pami¹tkowych wydarzeñ, które pozwol¹
poczucie radoœci, satysfakcji i dumy
z p r ze s z ³ o s c i w ³ a s n e g o n a ro d u
zaszczepiæ w nastêpne pokolenia.
Z niepokojem przeczyta³em ostatnio
i n fo r m a c j ê , ¿ e w te g o ro c z nyc h
obchodach - tym razem okr¹g³ej rocznicy wiktorii wiedeñskiej na
K ahlenbergu nie wezm¹ udzia³u
husarskie grupy rekonstrukcyjne. Mam
nadziejê, ¿e to b³êdna informacja. Je¿eli
nie, to jakie s¹ przyczyny tej nieobecnoœci? Czy jest to jedynie sprzeciw
"Austriaków, którzy nas nie lubi¹", jak
czêsto s³yszy siê t³umaczenia (prawdziwe
lub przesadzone) naszych rodaków,
kiedy nie uda im siê czegoœ zorganizowaæ
w Wiedniu? Czy mo¿e przyczyny le¿¹ te¿
w nas, "wiedeñskich" Polakach i naszej
to¿samoœci? Ufam g³êboko, ¿e mój
zmar³y niedawno wspó³brat, œ.p. ks. Jerzy
Smoliñski CR, jednak nie bêdzie uwa¿any
za "ostatniego rycerza Sobieskiego".
Ka¿dy z nas, "rodaków zwyciêzców spod
Wiednia" ma uzasadnione powody do
tego, by myœleæ o sobie z radoœci¹ i dum¹
jako o tych, którzy - w równym stopniu jak
Austriacy, Niemcy, Francuzi, W³osi
i Hiszpanie - tworz¹ wspólnotê narodów
zamieszkuj¹cych kontynent europejski.
To, w jaki sposób bêdziemy tworzyæ tê
wspólnotê, zale¿y wy³¹cznie od tego, co
o sobie samych myœlimy i od tego, ile w
nas jest dumy skrzydlatych jeŸdŸców i ich
króla sprzed trzystu trzydziestu lat.
Wspomnia³em jedynie kilka spoœród
wielu sukcesów w wymiarze wspólnotowym i indywidualnym, którymi
mo¿emy siê poszczyciæ. Najpierw przed
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samymi sob¹ jako narodem, a potem
przed Europ¹. Z naturalnych powodów
zatrzyma³em siê d³u¿ej przy wiktorii
wiedeñskiej. Mamy zatem powody do
radoœci i dumy, ale jest to czêœæ naszej
narodowej przesz³oœci, podobnie jak jej
czêœci¹ s¹ wydarzenia tragiczne. Dopiero

ca³oœæ sk³ada siê na pamiêæ, któr¹ warto
kultywowaæ po to, by zas³u¿yæ na
szacunek teraŸniejszoœci i mieæ prawo do
przysz³oœci.

P.S. Ca³oœæ komentowanego w pierwszej
czêœci artyku³u tekstu:
http://wyborcza.pl/1,95892,13712914,Nas
ze_media_potrafia_obrzydzic_mi_kazde
_wydarzenie.html

ks. Jan Kaczmarek CR

Dooko³a bitwy pod Wiedniem

O odsieczy po 330 latach
Koñcz¹c nabo¿eñstwo ksi¹dz zamiast rzec
³aciñskie „Ite, missa est” (IdŸcie, msza skoñczona),
rzek³ „Vinces Joannes” (Zwyciê¿ysz Janie), do
czego póŸniej – pytany – nie chcia³ siê przyznaæ.
Tylko „wtajemniczeni” wiedz¹, ¿e – wedle
ówczesnych œwiadków - ró¿ne znaki
poprzedza³y bitwê wiedeñsk¹ sprzed 330
laty. Na niebie mia³y pojawiæ siê nad
g³owami króla i ¿o³nierzy w kolejnoœci:
wielki orze³, têcza oraz mocno œwiec¹ca
gwiazda. Wszystkie zapowiada³y pewne
zwyciêstwo nad tureckimi najeŸdŸcami.
Prawie stutysiêczna armia wielkiego
wezyra Kara Mustafy stanê³a pod murami
Wiednia dok³adnie 10.07.1683. Wiednia
broni³o 11 000 ¿o³nierzy, 5 000 stra¿y
miejskiej i mocna artyleria. Mimo tego na pocz¹tku wrzeœnia - Turcy byli
oddaleni o wystrza³ od zamku cesarskiego.
W dniu bitwy, 12. wrzeœnia 1683 roku, nad
samym ranem, w ruinach pokamedulskiego koœcio³a na Kahlenbergu, nim
jeszcze wojsko do boju wyruszy³o,
odprawiono dwie msze œwiête. Drug¹
z nich odprawi³ w³oski ojciec kapucyn –
dziœ b³ogos³awiony - Marek d'Aviano,
a król (jak g³osi tradycja) s³u¿y³ do Mszy
jako ministrant. Koñcz¹c nabo¿eñstwo
ksi¹dz zamiast rzec ³aciñskie „Ite, missa
est” (IdŸcie, msza skoñczona), rzek³
„Vinces Joannes” (Zwyciê¿ysz Janie), do
czego póŸniej – pytany – nie chcia³ siê
przyznaæ.
Kolejnym dziwnym zdarzeniem by³o
odnalezienie w ziemi, zwiniêtego
w rulon, obrazu Najœwiêtszej Matki

Niepokalanego Poczêcia. Jest to sprawa
dziwna, ale absolutnie potwierdzona
w Ÿród³ach. Ró¿nica w przekazach polega
tylko na umiejscowieniu w czasie owego
znaleziska (autorzy niektórych pamiêtników spisywali swe wspomnienia wiele
lat po odsieczy, zdarza³o im siê myliæ
kolejnoœæ wydarzeñ, ale nie sam¹ ich
istotê). Ju¿ samo znalezisko by³oby
wydarzeniem niecodziennym, ale co
o tym myœleæ jeœli dodamy fakt, ¿e na
odwrocie obrazu widnia³ napis: „Erit
victor Joannes”?
Œwiadkowie tamtego dnia zapisali, ¿e tu¿
przed bitw¹ król nakaza³ ¿o³nierzom armii
koronnej przepasaæ siê s³omianymi
powrozami, bowiem orientalny strój
sarmacki zanadto przypomina³ Niemcom tureckie szaty i sprzymierzeni
obawiali siê, by w ferworze walki Niemcy
nie pomylili siê w odró¿nianiu Turka od
Polaka.
Tak¿e tu¿ przed bitw¹ podobno dosz³o
do specyficznego dialogu wezyra Kara
Mustafy z królem Sobieskim. Ten
pierwszy wys³aæ do Lwa Lechistanu
korzec maku na znak, ¿e tyle ma ¿o³nierzy
pod sob¹ ile jest tych ziarenek w korcu –
niezliczon¹ iloœæ. Na to Sobieski odes³a³
mu garniec pieprzu z komentarzem, ¿e
Polaków jest tylko tyle ile ziarenek
pieprzu, ale niech no ktoœ spróbuje je
zgryŸæ!

W drodze na Kahlenberg wojsko polskie
(sejm zezwoli³ na to, by liczy³o ono 48 000
¿o³nierzy) przesz³o przez Czêstochowê,
Piekary Œl¹skie, Morawy i Czechy.
Po³¹czenie siê wojsk sprzymierzonych
dokona³o siê w Tulln. W sk³ad siedem-
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dziesiêcioczterotysiêcznej armii wchodzili Polacy, Austriacy, Litwini, Sasi,
Bawarczycy i oddzia³y papieskie. W bitwie
poleg³o ich 5 000. Ona sama trwa³a
12 godzin, choæ tak naprawdê zadecydowa³o ostatnie pó³ godziny – czyli
szar¿a czternastotysiêcznej husarii pod
wodz¹ hetmanów Jab³onowskiego
i Jesionowskiego.
Gdy zwyciêstwo sta³o siê faktem,
w zdobycznym obozie wroga znaleziono
beczkê pe³n¹ ma³ych, egzotycznych
ziarenek, któr¹ przekazano Jerzemu

Franciszkowi Kulczyckiemu - w podziêkowaniu za nara¿anie ¿ycia przy
przedzieraniu siê przez oblegaj¹cych
Wiedeñ Turków dla przenoszenia tajnych
listów. Kulczycki nieco póŸniej, dziêki
temu zapasowi, za³o¿y³ w Wiedniu
pierwsz¹ europejsk¹ kawiarniê. Wkrótce
zreszt¹ kawa rozprzestrzeni³a siê po ca³ej
Europie robi¹c niesamowit¹ karierê
wœród arystokracji.
Z wiedeñskiej wiktorii zachowa³ siê
jeszcze jeden egzotyczny przysmak –
„pomme de terre”, czyli jab³ko ziemne.

Parze królewskiej twardy owoc ziemny
nie przypad³ do smaku, a sama królowa
uzna³a, ¿e taki „wynalazek” raczej nie
przyjmie siê w Polsce. Dziœ ziemniaki (bo
o nich mowa) zna ca³y œwiat, a Polska jest
dziœ ich eksporterem.
Ks. Maciej Gawlik (w oparciu o: Jakub
A.Maciejewski, Ciekawostki zwi¹zane z
odsiecz¹ wiedeñsk¹,
www.wielkisobieski.pl)

Z³oty a sprawa polska
Sytuacja gospodarcza, a co za tym idzie spo³eczna
by³a coraz bardziej dramatyczna. Szerzy³a siê
korupcja. Co chwila wybucha³y strajki. ¯adna
z partii politycznych nie chcia³a wzi¹æ na siebie
ciê¿aru odpowiedzialnoœci za radykalne reformy,
które powinny zapobiec katastrofie pañstwa
(przypominam tylko - na wszelki wypadek, ¿e
opisujê sytuacjê sprzed osiemdziesiêciu
dziewiêciu lat - to tak jakby siê komuœ pomyli³o ze
wspó³czesnoœci¹).
Ksi¹dz, który zajmuje siê ekonomi¹?
Je¿eli ju¿, to raczej ekonomi¹ zbawienia, które to sformu³owanie jest
u¿ywane w jêzyku teologicznym.
Jednak trudno mi odnosiæ siê do pojêæ
i rzeczywistoœci œciœle zwi¹zanych
z gospodark¹, bo siê po prostu na tym
nie znam. Wcale siê z tego powodu nie
wstydzê. Choæ znam takich, którzy
zrobi¹ mi z tego powodu zarzut. Tym
bardziej, ¿e przecie¿ w dziedzinie
gospodarczej zas³u¿y³ siê w historii
Polski jeden z moich krajanów, którym
by³ ksi¹dz Piotr Wawrzyniak. To twórca
gospodarczych struktur (banków
i kó³ek rolniczych) organizowanych
przez Polaków w zaborze pruskim,
bêd¹cych narzêdziem samoorganizacji
i rozwoju ekonomicznego polskich
rolników i ziemian w konfrontacji

z Prusakami. Warto dodaæ, ¿e by³y to
dzia³ania bardzo skuteczne, choæ
wszelkimi mo¿liwymi metodami
zwalczane przez zaborcz¹ administracjê. Dzia³o siê to w XIX wieku.
W tym felietonie chcê przypomnieæ
o wa¿nym wydarzeniu, które dotyczy
nie tylko ekonomii, choæ ma z ni¹ œcis³y
zwi¹zek, ale równie¿ ca³ej naszej
historii. Dnia 29 kwietnia 1924 roku
prezydent II Rzeczpospolitej, Stanis³aw
Wojciechowski, podpisa³ dekret
o wprowadzeniu nowej waluty obowi¹zuj¹cej na obszarze ca³ego kraju.
Interesuj¹ce, ¿e przez dwa pierwsze
lata naszej niepodleg³oœci w Polsce
funkcjonowa³y ró¿ne pieni¹dze, wœród
których dominuj¹c¹ pozycjê zdoby³a
sobie marka polska. Obok niej istnia³y
takie waluty jak: marka niemiecka,

korona austriacka, rubel rosyjski
i w³aœnie marka polska. Trzy pierwsze
by³y spuœcizn¹ po zaborach, natomiast
marka polska zosta³a wprowadzona
przez Niemcy i Austriê na obszarze
by³ej „kongresówki” (chodzi oczywiœcie
o Królestwo Polskie utworzone na
Kongresie Wiedeñskim w 1815 roku).
Od 1920 roku ju¿ tylko ta waluta by³a
prawnym œrodk iem p³atnicz ym
w Polsce na mocy decyzji sejmu.
Jednak po wojnie z Rosj¹ sowieck¹
inflacja, czyli zbyt du¿a iloœæ pieniêdzy
w obiegu, zaczê³a nabieraæ tempa (na
rynku pojawia³o siê coraz wiêcej
pieniêdzy, przez co traci³y one sw¹
wartoœæ), a¿ w 1923 roku przerodzi³a siê
w hiperinflacjê. Przyk³adem mo¿e byæ
to, ¿e w 1918 roku jeden dolar
kosztowa³ 9 marek, a ju¿ pod koniec
1923 roku ten sam dolar mo¿na by³o
kupiæ za 6 300 000 marek. Karykatury
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z gazet tamtego czasu pokazuj¹
kloszardów ubranych w p³aszcze
z kieszeniami wypchanymi po brzegi
pieniêdzmi, za które prawie nic nie
mo¿na by³o kupiæ.
Sytuacja gospodarcza, a co za tym idzie
spo³eczna tamtego czasu, by³a coraz
bardziej dramatyczna. Szerzy³a siê
korupcja. Co chwila wybucha³y strajki.
¯adna z ówczesnych partii politycznych nie chcia³a wzi¹æ na siebie ciê¿aru
odpowiedzialnoœci za radykalne reformy, które powinny zapobiec katastrofie
pañstwa (przypominam tylko - na
wszelki wypadek, ¿e opisujê sytuacjê
sprzed osiemdziesiêciu dziewiêciu lat to tak jakby siê komuœ pomyli³o ze
wspó³czesnoœci¹). W tej sytuacji
prezydent Wojciechowski, w grudniu
1923 roku, powo³a³ na stanowisko
prezesa rady ministrów W³adys³awa
Grabskiego. Nowy premier dobra³
sobie nowych wspó³pracowników
(¿aden z poprzednich ministrów nie
otrzyma³ miejsca w rz¹dzie). By³ to

klasyczny rz¹d fachowców, który
wyposa¿ony w specjalne pe³nomocnictwa na okres szeœciu miesiêcy,
dokona³ radykalnych zmian w gospodarce kraju. Czego wiêc tu siê
obawiaæ, gdy ktoœ taki rz¹d proponuje?
Grabski zdawa³ sobie sprawê, ¿e „Polska
stoczy siê nie tylko na dno moralno politycznego poni¿enia, ale i na skraj
utraty odzyskanej niepodleg³oœci, je¿eli
nie ustabilizuje, najwiêkszym nawet
kosztem, w³asnej waluty”, jak pisa³ dr
Jerzy £ojek. Na skutek wprowadzonych
podatków, tak¿e jednorazowych,
obci¹¿aj¹cych wszystkich obywateli,
szczególnie sfery finansowe kraju, rz¹d
zgromadzi³ odpowiednie rezerwy
walutowe i kruszcowe, które pozwoli³y
powo³aæ do ¿ycia Bank Polski. Zast¹pi³
on emituj¹c¹ markê Polsk¹ Krajow¹
Kasê Po¿yczkow¹ powo³an¹ jeszcze
przez Niemców w 1916 roku. W ten
sposób nowa centralna instytucja
finansowa pañstwa zosta³a emitentem
nowej waluty: z³otego polskiego, który
zosta³ wprowadzony do obiegu

publicznego 29 kwietnia 1924 roku.
Wymiana marek na z³otówki dokona³a
siê w stosunku 1 800 000 : 1. Nowa
waluta by³a równa war toœci¹
ówczesnemu frankowi szwajcarskiemu. Po dziesiêciu latach istnienia
z³otówka sta³a siê jedn¹ z najtwardszych i najsztywniejszych walut
na œwiecie. Jej wartoœæ by³a oparta na
z³ocie - jednym miêdzynarodowym
mierniku. Znów pozwolê sobie na cytat
z dr. £ojka: „Utrzymywanie kursu
polskiej waluty (5,20 - 5,30 z³ za 1 USD)
sta³o siê zasad¹ polityki rz¹du RP, a¿ po
kres egzystencji niepodleg³ej Rzeczpospolitej. Mia³o to ogromne znaczenie polityczne i ekonomiczne.
Cokolwiek zarobi³ polski robotnik czy
polski ch³op - choæby by³a to suma
najmniejsza - gwarantowa³o stabilnoœæ
si³y nabywczej; si³a ta w latach
trzydziestych nie mala³a bynajmniej,
ale ros³a, choæ dla polskiego robotnika
lub ch³opa zdobycie z³otówki stawa³o
siê coraz trudniejsze”. S¹dzê, ¿e dziœ
wspomnienie silnej, narodowej waluty,
która by³a wówczas wyrazem niezale¿noœci polskiego pañstwa nie
powinno sprowadzaæ siê do sentymentalnych odwo³añ. Wobec ogólnego kryzysu gospodarczego i kierowanych w zwi¹zku z nim uwag
autorstwa ekonomistów m.in. noblisty
z tej dziedziny, P. Krugmana, warto
doceniæ to, co mamy. Chyba, ¿e
koniecznie chcemy staæ siê, wedle s³ów
poety, bezmyœln¹ „papug¹ narodów”.
Mam nadziejê, ¿e nie.
ks. Jan Kaczmarek CR

Biuletyn – œwiadek roku 1982
Nie by³ to ³atwy rok. Niepewnoœæ
odnoœnie losów najbli¿szych odbija³a siê
zapewne w myœlach i sercach Rodaków.
Ponury stan wojenny wszak trwa³
i – niestety – zbiera³ swe okrutne ¿niwo.
Tymczasem na Rennwegu ¿ycie wrza³o.

Przedstawienia, pielgrzymki, koncerty,
odczyty i zabawy by³y wa¿n¹ propozycj¹
nie tylko spêdzenia po¿ytecznie czasu,
ale i jednoczy³ Polaków wokó³ Koœcio³a.
Trzy wydarzenia wydaj¹ siê byæ szczególnie ciekawe: spotkanie z Romanem

Brandstaetterem, zawi¹zanie siê„Legionu
Maryi” i wieczerza wigilijna dla samotnych. Oto fragmenty kroniki z tamtego
roku, wypisane z „Biuletynu Duszpasterstwa dla Polaków w Austrii”. Przypomnijmy tylko, ¿e ówczesnym rektorem
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Koœcio³a Polskiego by³ ks. W³adys³aw
Dymny.

Ks. W³adys³aw Dymny CR
(Ÿród³o: www.weber-rudolf.de)

1982
2 V – prelekcja ks. rektora Kaglika na
Kahlenbergu o odsieczy wiedeñskiej
3 V – referat prof. W³odzimierza Pianki
o Konstytucji 3 Maja
9 V – nabo¿eñstwo, wiersze i piosenki
dzieci na Dzieñ Matki
Pocz¹tek remontu zewnêtrznego
koœcio³a z racji wizyty Jana Paw³a II
16 V – kiermasz ksi¹¿ki religijnej
Filmy w Emaus: „Sekret Enigmy”,
„Fatima”,„Czas i wiecznoœæ”,„Papie¿”
20 V – pielgrzymka Polonii do Mariazell
(ok. 2000 ludzi) z okazji szeœæsetlecia
Obrazu Jasnogórskiego – uroczystoœciom przewodniczy³ bp Szczepan

Weso³y, a wzi¹³ w nich udzia³ Chór
Gaudete i zespó³ instrumentalny
oo. Franciszkanów
31 V- na zakoñczenie miesi¹ca
maryjnego dzieci, pod kierownictwem
Dominiki Szkatu³y, przedstawi³y
spektakl„Kapliczka”
13 VI – rozprowadzono wœród emigrantów w obozach tekst liturgii
Mszy œw.
4 VII – na zakoñczenie sezonu chór
Gaudete wykona³ koncert „Rok
liturgiczny w pieœni”
18 VII – kolejny kiermasz ksi¹¿ki
religijnej
4 IX: grupa m³odzie¿y mêskiej inicjuje
modlitwê ró¿añcow¹ w I soboty
miesi¹ca w intencji powo³añ kap³añskich
12 IX – uroczystoœciom na Kahlenbergu przewodnicz y prowincja³
ks. Jerzy Smoliñski
19 IX – po Mszy odpustowej m³odzie¿
przedstawi³a program „Krzy¿ i Zmartwychwstanie”
22 IX – kurs przedma³¿eñski
3 X – na rozpoczêcie miesi¹ca
ró¿añcowego piesza pielgrzymka do
groty w M. Gugging
Spotkanie inauguracyjne „Legionu
Maryi”
7 X – wyjazd Polnii wiedeñskiej
z ks. J. Walkuszem i ks. E. Lipcem do
Rzymu na uroczystoœci kanonizacyjne

o. Maksymiliana Kolbe
17 X – spotkanie w Emaus z pisarzem,
poet¹ i t³umaczem R omanem
Brandstaetterem
31 X – referat prof. Stanis³awa Nahlika
z Krakowa o królu Janie III Sobieskim
7 XI – kazania poœwiêcone œw.
Maksymilianowi g³osi franciszkanin
konwentualny - wieczorem pokaz
przeŸroczy o nowym œwiêtym.
13 XI – m³odzie¿ czci swego patrona –
œw. Stanis³awa Kostkê – tym razem
w Koœciele Polskim (kaplica w remoncie) – w czasie nabo¿eñstwa zespó³
gitarowy wykonywa³ pieœni religijne.
21 XI – dwaj Polacy wydrukowali
obrazki Jezusa Mi³osiernego, które
zosta³y rozdane po wszystkich Mszach
– wrêczenie k rz y¿a misyjnego
Dominice Szkatule, udaj¹cej siê na
misje do Peru (przez dwa lata czynnie
anga¿owa³a siê w prace Duszpasterstwa)
27 XI – zabawa andrzejkowa dla
m³odzie¿y i dzieci
3 XII –Miko³aj przyniós³ w prezencie
m.in. film„Bolek i Lolek”
Biblioteka ma ju¿ 200 czytelników
24 XII – wieczerza wigilijna dla 60
samotnych
26 XII – projekcja filmu „Jezus
z Nazaretu”
Zebra³: xmg

Myœlenie sercem

Radoœæ w przyjaŸni
S¹ takie osoby w naszym ¿yciu,
o których gdy myœlimy, to na naszej
twarzy zawsze ukazuje siê uœmiech. S¹
jak kwiaty kwitn¹ce przez ca³y rok i jak
zimny strumieñ, który gasi pragnienie
w gor¹cy dzieñ. Ka¿dy z nich jest takim
s³oñcem w naszym ¿yciu danym nam
przez Boga, gdy¿ daj¹ nam tyle radoœci i
energii.
Te osoby to kolejny wielki dar od Boga
w naszym ¿yciu, jeden z najwiêkszych,

za który powinniœmy Panu ca³y czas
dziêkowaæ. S¹ to nasi przyjaciele.
Ju¿ od najdawniejszych czasów ludzie
wiedzieli o tym jak wa¿na rolê przyjaciele odgrywaj¹ w ¿yciu cz³owieka.
Na przyk³ad w Starym Testamencie jest
napisane:

odp³aty
ani równej wagi za wielk¹ jego
wartoœæ.
Wierny przyjaciel jest lekarstwem
¿ycia;
znajd¹ go bogobojni"
(Syr 6, 14-16).

"Wierny przyjaciel potê¿n¹ obron¹,
kto go znalaz³, skarb znalaz³.
Za wiernego przyjaciela nie ma

Trudno jest znaleŸæ prawdziwego
przyjaciela, ale warto go szukaæ, bo jak
mówi przys³owie: „gdzie przyjaŸñ
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panuje tam i radoœæ z ochot¹ przebywa”.
Myœlê, ¿e nikogo nie spotykamy w ¿yciu
przez przypadek. Tym bardziej naszych
przyjació³. Mimo, ¿e czêsto s¹ ró¿ne
trudnoœci, to ma³o kto wnosi tyle
radoœci w nasze ¿ycie co oni. Mam
przyjació³ z ró¿nych œrodowisk, tak¿e
pochodz¹cych z innych krajów ni¿
Austria czy Polska. Z pewnoœci¹ wiêkszoœæ osób mieszkaj¹cych w Austrii te¿
tak ma.
Opowiem jednak moich przyjacio³ach,
których spotka³am przychodz¹c do
polskiego koœcio³a na Rennwegu.
Wiêkszoœæ z nich znam, odk¹d by³am
ma³ym dzieckiem. Mimo tego, ¿e nie
jesteœmy w tej samej szkole, to
znajdujemy sposoby, aby siê czêsto
widywaæ. Zw³aszcza Oaza daje nam
tak¹ mo¿liwoœæ. M ogê z nimi
o wszystkim pogadaæ, umiemy siê
œmiaæ, ale te¿ pomagamy sobie
nawzajem. Z nimi ³atwo jest rozmawiaæ
o wierze i o Bogu - z czym czêsto mam
trudnoœci w innych œrodowiskach.
Ka¿da osoba jest niesamowita na swój
sposób i cieszê siê z ka¿dej, któr¹
pozna³am. Nie da siê opisaæ w jednym
artykule tego, ile dla mnie znacz¹.
Wiem, ¿e czyni¹ moje ¿ycie bardziej
kolorowe, piêkniejsze i po prostu
szczêœliwsze!
Jest jeszcze jedna osoba, która jest
bardzo wa¿na w moim ¿yciu - moja
przyjació³ka, która mieszka w Krakowie.
Pozna³am j¹ ju¿ prawie piêæ lat temu na
rekolekcjach oazowych. Od pocz¹tku,

gdy zaczê³yœmy rozmawiaæ, wydawa³o
siê jakbyœmy siê zna³y od wieków!
Zaczê³yœmy wymieniaæ maile… i tak siê
zaczê³o. Od tego czasu zdarzy³ siê tylko
jeden rok, w którym nie by³yœmy razem
na rekolekcjach. Im jesteœmy starsze,
tym wiêcej mo¿liwoœci mamy, aby siê
zobaczyæ. Ka¿de spotkanie jest cenne,
ka¿da rozmowa przez telefon, ka¿de
pisanie na facebooku i wszystko wnosi
ogromn¹ radoœæ w moje ¿ycie.
Z ka¿dym dniem jestem coraz bardziej
pewna, ¿e odleg³oœæ 467 kilometrów
nie zagra¿a naszej przyjaŸni. Wprost
przeciwnie - nasza przyjaŸñ sie rozwija!
Jest tak¹ radosn¹ osob¹ i tak otwart¹ na
ka¿dego - gdy siê cieszy to jej radoœæ
promieniuje a¿ do Wiednia. ¯ycie jest
du¿o piêkniejsze, gdy¿ wiem, ¿e mam
osobê, której mogê zaufaæ i której
mogê wszystko powiedzieæ. Osobê,
która mnie nie odrzuci jeœli pope³niam
b³¹d, ale pomo¿e. Kogoœ, kto myœli
podobnie i kto jest te¿ przyk³adem,
zw³aszcza jeœli chodzi o dobre cechy
i wiarê. Kogoœ, kto potrafi siê ze mn¹
œmiaæ bez koñca i p³akaæ, gdy siê
smucê. Nie mogê sobie wyobraziæ
¿ycia bez niej i nie zamieni³abym jej
nigdy na tysi¹c osób, które mieszka³yby
bli¿ej mnie.
Za ka¿dego przyjaciela w naszym ¿yciu
powinniœmy byæ Bogu bardzo, ale to
bardzo wdziêczni. Nie doceniamy
czêsto tego co mamy, zw³aszcza jeœli
chodzi o rzeczy niematerialne.
Przy tym nie mo¿emy zapomnieæ
o jednej bardzo wa¿nej rzeczy: Bóg by³,

jest i bêdzie zawsze naszym pierwszym
przyjacielem. To najlepszy przyjaciel,
który wnosi w nasze ¿ycie tyle radoœci,
której czêsto nie dostrzegamy. Myœlê,
¿e mo¿emy Go dostrzec zw³aszcza
w naszych przyjacio³ach. Tak¿e przez
nich dzia³a. Jezus powiedzia³, ¿e: „nikt
nie ma wiêkszej mi³oœci od tej, gdy ktoœ
¿ycie swoje oddaje za przyjació³
swoich" (J 15, 13). Czy¿ nie jest to
niesamowite, ¿e Bóg (!) uwa¿a nas za
swoich przyjació³? Bóg, który umar³ za
NAS i zmartwychwsta³, abyœmy mogli
¿yæ?
Bóg jest idealnym przyjacielem.
Przyjaciel, który nie zawiedzie nigdy,
który zawsze ma dla nas czas, który
czeka, abyœmy do Niego przyszli.
Niewa¿ne kiedy i o jakiej porze.
Od Niego mo¿emy siê uczyæ jakimi
pr z yjació³mi mamy byæ - jest
najlepszym wzorem.
To On da³ nam Swoj¹ przyjaŸñ,
przyjació³ i radoœæ, która z tego
wyp³ywa, abyœmy ju¿ tu na ziemi
odczuli kawa³ek nieba.

"PrzyjaŸñ, drogi balsam...
Uœmiech poœród zachmurzonych
twarzy;
umi³owany promieñ s³oñca;
uœcisk w samotnoœci;
schronienie w trudnoœciach;
radoœæ w smutku".
(Percy Bysshe Shelley)
Barbara Majcher
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Stokrotki

Duchowy trening

Spogl¹dasz w lustro i co widzisz? Stajesz
na wagê i... o zgrozo! A tu lato w pe³ni
i figura „bikini” wo³a o powrót. Wiêc
podejmujesz desperack¹ decyzjê – dieta.
Szukasz w czasopismach, rozmawiasz ze
znajomymi, surfujesz w internecie.
Wreszcie coœ trafia do twego przekonania
i zabierasz siê z zapa³em do realizacji
programu diety. W pierwszym tygodniu
kilogramy lec¹ w dó³, a¿ sam siê dziwisz,
¿e tak szybko. Co prawda, czêsto cierpisz
g³ód, ale czego siê nie robi dla wygl¹du,
obojêtnie czy jesteœ mê¿czyzn¹ czy
kobiet¹, gdy¿ obecnie ju¿ obie p³ci
poddane s¹ trendom wspó³czesnoœci. Po
czterech tygodniach osi¹gasz pó³metek
i po³owa kilogramów spad³a. Uff! Teraz
tylko wytrwaæ do koñca. Im dalej tym
trudniej, wiêc szukasz wsparcia wœród
przyjació³ czy rodziny. Mo¿e nawet
zdobêdziesz siê na wyczyn uprawiania
sportu i zapiszesz siê do studia fitnessu.
Powiem ci coœ - zrezygnuj ze œcis³ej diety,

ale pozostañ przy sporcie. Jedz wszystko,
ale z umiarem, a nie bêdziesz roczczarowany„efektem jojo” po zakoñczeniu diety.
To sprawdzone!
Pomyœlisz, po co artyku³ o diecie
i sporcie w gazecie koœcielnej? S³uszna
uwaga. A jednak. Popatrz na swoje ¿ycie
duchowe. Dopiero co mo¿e by³eœ
u spowiedzi, a teraz znowu masz „efekt
jojo” – wpad³eœ spod deszczu pod
przys³owiowa rynnê. Grzeszysz jak najêty
i wydaje siê, ¿e nic nie da siê z tym zrobiæ.
Ale powiem ci, da siê. Jeœli mo¿na
æwiczyæ miêœni, tak te¿ mo¿na æwiczyæ
woln¹ wolê i w³asnego cz³owieka
wewnêtrznego. Jak to zrobiæ? Choæby
czêœciej korzystaj¹c z rachunku sumienia,
np. tego ignacjañskiego. Co w nim
æwiczysz? Po pierwsze: trenujesz twój
miêsieñ wdziêcznoœci wobec Boga,
Twojego Stwórcy. Dziêkujesz za rzeczy
ma³e i du¿e, za wydarzenia, za ludzi
spotkanych, za myœli, zamiary, poruszenia
i czyny. Po drugie: uczysz siê wiernoœci
s³ugi wobec Pana, gdy¿ stajesz ze swoim
„nic” wobec Jego nieskoñczonego
majestatu. Po trzecie: doœwiadczasz jak
twój - mo¿e naderwany czy skar³owacia³y
- miêsieñ mi³oœci znowu odrasta
i nabiera mocy. Wszak spotykasz siê
z mi³uj¹cym ciê Ojcem, który gotowy jest

wszystko ci ofiarowaæ i wszystko
wybaczyæ. Po czwarte: twój miêsieñ
trzeŸwego patrzenia na siebie i otoczenie
mimo woli wyrabia siê coraz bardziej, bo
zaczynasz na te rzeczywistoœci patrzeæ
z Bo¿ej, nie ludzkiej i u³omnej, perspektywy. Po pi¹te wreszcie i na koniec:
odpoczywasz w œwietle mi³oœci Boga,
który w³asnego Syna poœwiêci³ dla ciebie.
Kiedy On tak na ciebie patrzy i ty wobec
Niego niczego nie ukrywasz, to zdrowiej¹
twoje rany, to serce zaczyna biæ
prawid³owym rytmem, to dusza wylewa
mo¿e ³zy ¿alu, ale i szczêœcia, poniewa¿
odnalaz³a powrót do domu.
Czym wobec tego w ¿yciu duchowym
jest w³aœciwe od¿ywianie? I... ju¿ sam
znasz zapewne odpowiedŸ, któr¹ po
wielekroæ s³ysza³eœ: karmiæ siê s³owem
oraz Cia³em i Krwi¹ Jezusa Chrystusa. Jak
On sam mówi, nalezy wpierw szukaæ
Królestwa Bo¿ego i jego sprawiedliwoœci,
a wszystko inne bêdzie nam dodane. Tak
wiêc ¿yczê ci wielu osi¹gniêæ w duchowym treningu wszelakich miêœni, bo
mo¿e odkryjesz jeszcze inne, które nale¿y
poæwiczyæ...
Lila

Miêdzy krucht¹ a o³tarzem

Pokarm na ¿ycie wieczne
Czy wierzymy, ¿e to On „zmieœci³ siê”
w kilkucentymetrowej œrednicy kawa³ku chleba?
Czy tak prosty znak – przekonuje nas?
Czas przyj¹æ Pana. Najpierw czyni to
kap³an. Gdy przyjmuje Komuniê –
zawsze prod dwiema Postaciami mówi cicho:
Cia³o i Krew naszego Pana Jezusa
niechaj mnie strzeg¹ na ¿ycie wieczne.

Ile¿ zaufania w tej modlitwie! Ma ono
swój fundament w Jezusowych
zapewnieniach z 6. rozdzia³u ewangelii
wg œw. Jana. Oczywiœcie, samo
spo¿ywanie Najœwiêtszych Postaci
automatycznie nie zapewni ani

kap³anowi, ani komukolwiek innemu
wiecznego zbawienia. Niemniej
jednak, jest ono wielkim „zadatkiem”
i uczestnictwiem w wiecznoœci grzesznego cz³owieka ju¿ tu i teraz.
Czas podejœæ w procesji do kap³ana
i z jego (albo szafarzy nadzwyczajnych)
r¹k przyj¹æ Cia³o Pañskie. Na ten temat
du¿o ostatnio siê dyskutuje, tak¿e
i w polskim koœciele. Jest nawet takie
„stronnictwo”, które od czci i wiary
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ods¹dza tych, którzy przyjmuj¹ Jezusa
na rêkê, albo te¿ czyni¹ to w postawie
stoj¹cej. Z ogromn¹ przykroœci¹ nale¿y
wyraziæ smutek i zmieszanie wywo³ane
tego typu has³ami, maj¹cymi ponoæ
uzasadnienie w dokumentach Koœcio³a. Tymczasem Koœció³ jest o wiele
bardziej „mi³osierny” od niektórych ze
swoich dzieci i dopuszcza wszystkie
postawy przyjêcia Eucharystii, o ile
tylko nie sprzeciwiaj¹ siê szacunkowi
nale¿nemu Jezusowi. Zak³adam
bowiem, ¿e ten kto Go przyjmuje
minimum szacunku posiada.
W klasycznym ujêciu dobrze jest, stoj¹c
w procesji, przyklêkn¹æ przed Panem
tu¿ przed spo¿yciem Jego Cia³a. Nie
trzeba czyniæ specjalnych gestów,
ruchów, dodatkowych znaków krzy¿a
czy te¿ pok³onów. Jeœli ktoœ jednak
uwa¿a to za stosowne... Pytanie, jakie
mi siê nasuwa w tym momencie, to
pytanie o wiarê w Tego, którego
przyjmujemy. Czy wierzymy, ¿e
przyjmujemy Pana Wszechœwiata, która
dla mnie sta³ siê najpierw Cz³owiekiem,

a potem Chlebem? Czy wierzymy, ¿e to
On „zmieœci³ siê” w kilkucentymetrowej
œrednicy kawa³ku chleba? Czy tak
prosty znak nas przekonuje?
Przy okazji – poœpiech ¿ycia daje siê i tu
we znaki. Bywa, ¿e ksi¹dz poœpiesznie
rozdaje Komuniê, ale te¿ ¿e sami wierni
przyjmuj¹ j¹ tak, jakby siê gdzieœ bardzo
œpieszyli. Czêstokroæ dialog „Cia³o
Chrystusa” – „Amen” jest odwrócony do
góry nogami i od „Amen” siê zaczyna!
Czy¿by znowu rutyna wkrada³a siê
w nasze poczynania, nawet w najœwiêtszej dla nas Sprawie? A przecie¿ to
nasze AMEN jest potwierdzeniem tego,

co nasz jêzyk wyznaje – mi³oœci do
Jezusa. To znak ca³kowitego – w tym
momencie, ale nie tylko – oddania siê
Jemu.
Zwykle kap³an nie rozdaje Komunii pod
dwiema Postaciami, Z moich doœwiadczeñ wynika, ¿e nie jest to
przedmiotem jakiegoœ szczególnego
smutku wiernych. A mo¿e i lepiej, ¿e
ledwie parê razy do roku tak siê dzieje,
choæ przecie¿ nie by³oby nic zdro¿nego, gdyby np. na codziennych
mszach o godz. 18 czyniæ tak czêœciej.
Ks. Maciej Gawlik

Ksi¹dz na op³otkach

Wulkan & Neubrunn
Chyba prawd¹ jest, ¿e ka¿dy nosi w sobie jakieœ
¿yciowe marzenie. Jeœli nie jest ono
uœwiadomione, naj³atwiej je ponoæ odkryæ
pytaj¹c o to, co ma byæ na nagrobku.
W starej ¿ydowskiej czêœci wiedeñskiego Zentralfriedhof wiele nagrobnych kamieni nosi niewielkie
podpisy kamieniarzy. Czêsto by³y to
spó³ki, jak Friedländer & Deutsch, albo
Sommer & Weniger. Jeœli ktoœ spoza
rodziny zmar³ego wiedzia³, ile
przesady czy k³amstw znalaz³o siê
w pochwa³ach i epitetach wyrytych
na pomnikach, to w³aœnie oni. Nie

myœleli o tym. Zarabiali na œmierci,
dorabiali na nêdznych rymowankach: zawsze lubi³ ustronie, teraz jest
po drugiej stronie; albo: kochali siê jak
dwa go³¹bki i tutaj z³o¿eni do jednej
³¹ki. Im d³u¿ej, tym lepiej, przecie¿
liczy³o siê za ka¿d¹ literê. Na w³asnych
oszczêdzali. Kiedy wiêc nazwiska
kamieniarzy zawiera³y podwójne
spó³g³oski, wykuwali tylko jedn¹

z kreseczk¹ u góry. St¹d Soñenschein
zamiast Sonnenschein. Nawet ¿yj¹cy
w dostatku wspólnik Wulkana
podpisywa³ siê Neubruñ. Kiedy
p e w n e g o r a z u p r z y s ze d ³ d o
warsztatu prosto z kliniki, od
profesora kardiologii, sinymi wargami
wyszepta³: Wulkan, na moim grobie
niech bêdzie Neubrunn, z dwoma „n”.
Doktor opukawszy go starannie
stwierdzi³ to, czego kamieniarz ju¿
dwudziesty siódmy rok nadaremnie
oczekiwa³ od Dory z domu Lichtblau,
swojej ¿ony: wielkie serce, ma Pan
wielkie serce. Wulkan, us³yszawszy
o tym podwójnym „n”, odpar³
¿artobliwie: to Ciê nie poznaj¹.
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Chyba prawd¹ jest, ¿e ka¿dy nosi
w sobie jakieœ ¿yciowe marzenie. Jeœli
nie jest ono uœwiadomione, naj³atwiej je ponoæ odkryæ pytaj¹c o to,
co ma byæ na nagrobku. Neubrunn
chcia³ znaleŸæ siê tam ca³y. Nic wiêcej.
Od dwunastych urodzin brak³o mu
dwóch palców lewej rêki: wypadek
przy pracy. Ale nie tylko dlatego czu³
siê kaleki. Ju¿ jako dziecko ciê¿ko
pracowa³ i wszêdzie by³ tylko trochê i
nigdy do koñca. Na cmentarzu myœla³
o domu, w sypialni o zamówieniach,
a w warsztacie o œledziu na s³odko;
czasem o matce, Broni z domu

Robinson.
Jego wielkie serce przesta³o biæ zaraz
w pierwszy szabat po owej wizycie u
lekarza. Wulkan napisa³ „Neubrunn”
bia³ymi literami na czarnym granicie,
jak uczeñ kred¹ na tablicy, dumny
z dobrze pojêtej lekcji. Po raz
pierwszy w ¿yciu z jego ma³ych,
wiecznie zaczerwienionych od py³u
oczu, pop³ynê³y ³z y. Przecie¿,
pomyœla³ sobie, ten biedny
Neubrunn chcia³ chocia¿ na nagrobku byæ ca³y. A jaki on tu ca³y. Nie
sz³o tylko, o czym on sam jeszcze
dobrze nie wiedzia³, o ducha i cia³o,

o niewiastê, dzieci i jednego ju¿
wnuka. Neubrunn bez Wulkana nie
by³ ca³y.
Ale sk¹d niby Neubrunn mia³
wiedzieæ, ¿e tylko tak by³ ca³y? I sk¹d
my, ¿ywi, mamy wiedzieæ, ¿e jesteœmy
cali tylko z umar³ymi?

Wiedeñ

Amschel Rotschild
(Ÿród³o: www.centrosangiorgio.com)

Nazwisko Rothschild bierze siê od
czerwonego szyldu, jaki wisia³ na
domu ich protoplast y Isaaca
Elchanan, ¿yj¹cego w XVI wieku we
Frankfurcie. Prawdziw¹ fortunê zrobi³
dopiero Amschel Mayer Rothschild
(1743-1812). Odt¹d nazwisko to
znane jest prawie ka¿demu i ka¿dy
wie, ¿e ród zajmowa³ siê bankami.
Zatem zrozumia³e samo przez siê, ¿e

i Louis Baron de Rothschild, urodzony
05 marca 1882 w Wiedniu, a pochowany w pokaŸnym grobowcu
przy alei pod murem, by³ bankowcem. Dok³adniej mówi¹c, przej¹³
kierownictwo banku po œmierci
swego ojca Alberta w 1911 roku.
Umia³ korzystaæ z daru losu. Wszechs t ro n n i e w y k s z t a ³ c o ny, t a k ¿ e
w Stanach Zjednoczonych, uprawia³
sporty (jego pasj¹ by³a gra w polo),
polowa³, interesowa³ siê kultur¹,
prowadzi³ ciekawe i wystawne ¿ycie
towarzyskie. Co nie znaczy, ¿e siê
tylko bawi³.
Pod koniec lat trzydziestych
zda³ sobie jasno sprawê z sytuacji
politycznej. Dnia 14 marca 1938 mia³
odlecieæ do Ameryki. Zosta³ aresztowany przez SS w ostatniej chwili, na
lotnisku Schwechat. Poniewa¿ ¿ycie
jest bezcenne wykupi³ siê 21 milionami dolarów i zrzeczeniem siê
wszelkich, równie¿ zagranicznych,
posiad³oœci rodzinnych. Wypuszczono go dopiero w maju 1939
i pozwolono wyjechaæ. Wróci³ jako

amerykañski obywatel w 1946 roku
i odzyska³ w procesie s¹dowym, który
wytoczy³ Austrii, niektóre dobra.
A chc¹c pokazaæ wspó³plemieñcom
Adolfa, ¿e ¯yd potrafi byæ cz³owiekiem honoru, zrezygnowa³ z nich
na korzyœæ pañstwa austriackiego,
jednoczeœnie zobowi¹zuj¹c je do
wyp³acania do¿ywotniej renty swoim
by³ym pracownikom.
Poniewa¿, jak wszystkim
wiadomo, ¿ycie jest bezcenne, udaje
siê je wykupiæ niekiedy od lokajów
œmierci, nigdy jednak od niej samej.
Dnia 12 stycznia 1955 baron
Rothschild uda³ siê z ¿on¹ do
Montego Bay, wypoczynkowej miejscowoœci na Jamajce, gdzie siê trzy
dni póŸniej utopi³. Zgodnie z wczeœniej wyra¿on¹ wol¹, pochowany
zosta³ 30 stycznia 1955 w Wiedniu.
Dziwna potrafi byæ mi³oœæ do miasta.
Silniejsza ni¿ doœwiadczenie, historia
i prawda o jego mieszkañcach.
ks. Andrzej Skrzypczak CR
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Msze œw. w jêzyku polskim w Wiedniu i okolicach
sprawowane przez Zmartwychwstañców
§
1030 Wien, koœció³ sióstr salezjanek, Rennweg 10; niedziela, godz. 11:00 i 12:30.
§
1190 Wien, Kahlenberg, St. Josefskirche; niedziela, godz. 10:00; kontakt: tel. 320 30 29;

Msze œw. i nabo¿eñstwa
w Koœciele Polskim
p.w. Podwy¿szenia Krzy¿a œw.

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

(Zmartwychwstañcy)
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.

Tu jest
miejsce
na twoj¹
reklamê

ŒRODA
§
Ró¿aniec o godz. 18.30.
§
Msza œw. o godz. 18, 19.
§
Nowenna do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy po Mszy œw. o godz. 19.
CZWARTEK
§
Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu
o godz. 18:30 – 19:00 zakoñczona modlitw¹
za wst. b³. Jana Paw³a II.
§
Msza œw. o godz. 18, 19.
§
Pierwszy czwartek miesi¹ca:
- po Mszy œw. o godz. 19 – adoracja
Najœwiêtszego Sakramentu
- oraz modlitwa o powo³ania kap³añskie
i zakonne do godz. 21.
PI¥TEK
§
Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz.
18:45.
§
Msza œw. o godz. 18, 19.
§
Pierwszy pi¹tek miesi¹ca:
- Msza œw. o godz. 17 dla dzieci,
- po Mszy œw. o godz. 19 – nabo¿eñstwo ku
czci Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa.

Poradnia Naturalnego Planowania Rodziny
przy Polskiej Misji Katolickiej w Austrii

SOBOTA
§
Msza œw. o godz. 19.
§
Pierwsza sobota miesi¹ca:
- po Mszy œw. o godz. 19 – nabo¿eñstwo
fatimskie.
Koœció³ Polski

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.

p.w. Podwy¿szenia Krzy¿a Œw.
Rennweg 5a, 1030 Wien,
tel.: 712 31 58
e-mail: polnischekirchewien@aon.at
rektor – ks. Krzysztof Kasperek CR
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Obiektywem
obiektywnie

1.

1.
2.
3.
4.
5.

Bierzmowani AD 2013
Ministranci na Donaupark
Jezus po raz pierwszy...
Przystañ w ogrodzie
Zespó³ Przystani w Belwederze
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Zakoñczenie roku akademickiego

"Przystani"

