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Jest ¿ycie! Jest mi³oœæ! Jest Bóg!
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Rekolekcje
adwentowe:
Na czas Adwentu – tego, byœcie siê Go doczekali!
Na czas Bo¿ego Narodzenia – przyjêcia Go w codziennoœci!
Na nowy 2014 rok – tego, byœcie siê przebudzili!
Na ca³y czas – Bo¿ego b³ogos³awieñstwa
i zgadzania siê z tym, co On dla ka¿dego z Was przygotowa³.
Na zawsze – tego, byœcie nie byli samotni,
nie tylko w gronie rodzinnym, byœcie mieli dla kogo ¿yæ!
Wiary mocnej jak ska³a.

Rekolekcje adwentowe: 8 - 15 XII
Rekolekcje dla m³odzie¿y: 15 - 17 XII
Prowadzi: ks. Piotr Starmach CR
Niedziela, 8 XII
Msze œw. z nauk¹ ogóln¹: 8.00, 9.00, 12.00,
13.15, 17.30, 19.00, 20.15
Msza œw. z nauk¹ dla dzieci: 10.30
SpowiedŸ: w czasie wszystkich Mszy œw.
Poniedzia³ek, 9 XII
Msze œw. z nauk¹ ogóln¹: 9.00, 19.00
SpowiedŸ: 7.00, 8.30 - 10.00, 18.00 - 20.00

Nadziei, co nigdy zgaœnie.
Mi³oœci, co przynosi przebaczenie i wolnoœæ.
Tego wszystkim Czytelnikom „Naszej Wspólnoty”,
wraz z podziêkowaniami ka¿demu, kto wspó³tworzy
dzie³o Polskiej Misji Katolickiej, ¿ycz¹

Wtorek, 10 XII
Msza œw. z nauk¹ ogóln¹ i udzieleniem
sakramentu Namaszczenia Chorych: 9.00
Msza œw. z nauk¹ ogóln¹: 19.00
SpowiedŸ: 7.00, 8.30 - 10.00, 18.00 - 20.00
Œroda, 11 XII
Msze œw. z nauk¹ dla kobiet: 9.00, 19.00
SpowiedŸ: 7.00, 8.30 - 10.00, 18.00 - 20.00

Ks. Krzysztof Kasperek CR
Rektor PMK i Polskiego Koœcio³a
Wraz z zespo³em wspó³pracowników
Wiedeñ, grudzieñ 2013 – luty 2014 r.

Dwudziesty pierwszy raz
B³ogos³awieni... Jezus usiad³ i zacz¹³ nazywaæ rzeczy po imieniu. B³ogos³awi³ tych, którym nawet do
g³owy nie przysz³o, ¿e mog¹ byæ szczêœliwi. Przed nami wyczekuj¹cy Adwent, radoœæ Bo¿ego
Narodzenia, pierwsze dni 2014 roku... Cokolwiek siê stanie – niech ka¿dy z Was, kochani Czytelnicy, nie
zw¹tpi w to, ¿e jest b³ogos³awiony. Bo mo¿na zw¹tpiæ, zamykaj¹c siê w krêgu z³a, cierpienia,
niesprawiedliwoœci i brudu, jaki zalewa ten œwiat. Nadto i Koœció³ – jak siê wydaje – nie ma siê najlepiej.
Ale do takich nas przychodzi Syn Bo¿y, by przywróciæ nam w³aœciwe proporcje i przynieœæ nam Swoje
Królestwo. Fascynuj¹ce jest to, ¿e jest On taki ma³y, bezradny – jak ka¿de niemowlê. Miejsce urodzin,
jego proœci Rodzice, ucieczka do Egiptu przed gniewem Heroda œwiadcz¹ o tym, ¿e od pocz¹tku nie
mia³ ³atwo i ¿e wybra³ nasz¹ codziennoœæ. Bo nigdzie indziej, jak w³aœnie w niej, te b³ogos³awieñstwa
siê spe³niaj¹. Pan z Wami!
Przekonany o tym niezmiennie, ¿yczê owocnej lektury jubileuszowego, 450 numeru „Naszej
Wspólnoty!
Ks. Maciej
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Czwartek, 12 XII
Msze œw. z nauk¹ dla mê¿czyzn: 9.00,
19.00
SpowiedŸ: 7.00, 8.30 - 10.00, 18.00 - 20.00
Pi¹tek, 13 XII
Msze œw. z nauk¹ o sakramencie pokuty:
9.00, 19.00
Roraty dla dzieci: 17.00
SpowiedŸ: 7.00, 8.30 - 10.00, 18.00 - 20.00
Noc konfesjona³ów: 20.00 - 24.00
Sobota, 14 XII
Msze œw. z nauk¹ dla ma³¿eñstw: 9.00,
19.00
Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu
prowadzona przez wspólnotê
Domowego Koœcio³a: 20.00
SpowiedŸ: 7.00, 8.30 - 10.00, 18.00 - 20.00
Niedziela, 15 XII
Msze œw. z nauk¹ ogóln¹: 8.00, 9.00, 12.00,
13.15, 17.30, 20.15
Msza œw. z nauk¹ dla dzieci: 10.30
Msza œw. z nauk¹ dla m³odzie¿y: 19.00
SpowiedŸ: w czasie wszystkich Mszy œw.
Poniedzia³ek, 16 XII
Nauka dla m³odzie¿y i adoracja
Najœwiêtszego Sakramentu: 20.30
SpowiedŸ dla m³odzie¿y w czasie
adoracji.
Wtorek, 17 XII
Modlitwa wieczorna Koœcio³a z nauk¹ dla
m³odzie¿y: 20.30
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Bêdzie siê dzia³o na Rennwegu

Dzia³o siê na
Rennwegu:
§
7 IX: œlub Paw³a i Alicji w naszym

koœciele
§
7 IX: pielgrzymka ¯ywego Ró¿añca do

Mariazell
§
8 IX: uroczystoœci do¿ynkowe na

Kahlenbergu z udzia³em bp. Józefa
Zawitkowskiego
§
8 IX: na Rennwegu wystêp chóru „Bel

Canto” z Jordanowa
§
11 IX: w stacji PAN historyczna

konferencja naukowa z okazji 250-lecia
konsekracji naszego koœcio³a
§
13 IX: czuwanie Galilei z modlitwa

wstawiennicz¹
§
14 IX: wystêp chóru ch³opiêcego „Pueri

cantores” z Limanowej
§
15 IX: odpust w koœciele na Rennwegu

– ca³odniowym kaznodziej¹ ks. Jan
Kaczmarek;
§
15 IX: wystêp chóru dzieciêcego

„Promyczki dobra”
§
21 IX: w ramach Dni Polskich wieczór

poezji ks. Bonifacego Mi¹zka
§
22 IX: pielgrzymka do Maria Gugging
§
23 IX: spotkanie z rodzicami dzieci

pierwszokomunijnych, a tak¿e
z rodzicami ministrantów
§
28 IX: spotkanie organizacyjne Ruchu

Œwiat³o – ¯ycie
§
29 IX: „Niedziela Narodów” – na Mszy

œw. w Stephansdom œpiewa chór
„Gaudete”, s³u¿y dwóch ministrantów,
przygotowujemy dwie proœby
w modlitwie powszechnej
§
30 IX: pocz¹tek jesiennego kursu

przedma³¿eñskiego (zakoñczenie 9 XI)
§
4-6 X: Ksi¹dz Rektor na zebraniu

odpowiedzialnych za polonijne
duszpasterstwa w Europie, tym razem
w Budapeszcie
§
11 X: czuwanie Galilei z modlitwa

wstawiennicz¹
§
11 X: inauguracyjne spotkanie

„Przystani”
§
12 X: po Mszy wieczornej procesja

fatimska pobliskimi ulicami;
§
12 X: „Przystañ” w M. Gugging
§
13 X: Dzieñ Papieski – koncert chóru

”Gaudete” i zbiórka na Fundacjê
Nowego Tysi¹clecia
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Roma locuta...

Roma locuta, czyli papieskie nauczanie

O uganianiu siê za marnoœci¹
Dlaczego ludzie, mo¿e tak¿e i my popadamy
w niebezpieczeñstwo zamkniêcia siê w sobie,
pok³adania naszego zaufania w rzeczach, które
w ostatecznoœci kradn¹ nam twarz, nasze
ludzkie oblicze? Dzieje siê tak, gdy zapominamy
o Bogu. Jeœli nie ma pamiêci o Bogu, to wszystko
siê sp³aszcza do „ja”, do mojego dobrobytu.
¯ycie, œwiat, inni trac¹ wartoœæ, nic ju¿ nie
znacz¹, wszystko sprowadza siê do jednego
wymiaru: posiadania. Jeœli tracimy pamiêæ
o Bogu, tak¿e i my sami tracimy wartoœæ, tak¿e i
my pozbawiamy siê samych siebie, tracimy
nasze oblicze, tak jak bogacz z Ewangelii! Kto
ugania siê za marnoœci¹, sam staje siê marnoœci¹

– mówi inny wielki prorok – Jeremiasz (por. Jer
2,5). Jesteœmy stworzeni na Bo¿y obraz
i podobieñstwo, a nie na obraz i podobieñstwo
rzeczy lub bo¿ków!
4.10.2013

aby nas podnieœæ, zachêciæ do wznowienia
pielgrzymki, ¿ebyœmy powrócili do Niego
i powiedzieli Mu o naszej s³aboœci, ¿eby da³ nam
swoj¹ si³ê.
13.10.2013

O wiernoœci na codzieñ

O prawdziwej radoœci

Bóg nas zaskakuje swoj¹ mi³oœci¹, ale ¿¹da
wiernoœci w naœladowaniu Go. Pomyœlmy, ile
razy byliœmy z jakiegoœ powodu rozentuzjazmowani, z powodu jakiejœ inicjatywy, jakiegoœ
zaanga¿owania, ale póŸniej w obliczu
pierwszych problemów poddaliœmy siê. Ma to
niestety tak¿e miejsce w przypadku wyborów
podstawowych, takich jak ma³¿eñstwo. Trudno
byæ sta³ym, wiernym podjêtym decyzjom,
zobowi¹zaniom. Czêsto ³atwo powiedzieæ „tak”,
ale póŸniej nie udaje siê powtórzyæ tego „tak”
ka¿dego dnia.
Czy jestem chrzeœcijaninem od czasu do czasu,
czy te¿ zawsze? Kultura tymczasowoœci,
wzglêdnoœci wkracza tak¿e do prze¿ywania
wiary. Bóg ¿¹da od nas, abyœmy byli Mu wierni
ka¿dego dnia, w dzia³aniach codziennych
i dodaje, ¿e nawet jeœli czasami nie jesteœmy Mu
wierni, to On zawsze jest wierny i bêd¹c
mi³osierny, nie przestaje trzymaæ nas za rêkê,

Drogie rodziny, dobrze o tym wiecie: prawdziwa
radoœæ, jak¹ prze¿ywamy w rodzinie, nie jest
czymœ powierzchownym, nie bierze siê
z posiadanych rzeczy, ze sprzyjaj¹cych okolicznoœci...Prawdziwa radoœæ pochodzi z g³êbokiej
harmonii miêdzy ludŸmi, któr¹ wszyscy
odczuwaj¹ w sercu, i która sprawia, ¿e
odczuwamy piêkno bycia razem, wspierania siê
wzajemnie na drodze ¿ycia. Ale u podstaw tego
uczucia g³êbokiej radoœci jest obecnoœæ Boga
w rodzinie, jest Jego mi³oœæ goœcinna,
mi³osierna, szanuj¹ca ka¿dego. Tylko Bóg umie
z ró¿nic tworzyæ harmoniê. Jeœli brakuje mi³oœci
Boga, to tak¿e rodzina traci harmoniê, dominuje
indywidualizm i gaœnie radoœæ. Natomiast
rodzina, która ¿yje radoœci¹ wiary przekazuje j¹
spontanicznie, jest sol¹ ziemi i œwiat³em œwiata,
jest zaczynem dla spo³eczeñstwa.
27.10.2013

Kobieta z wysokiego zamku

Habemus Papam czyli „s³it focia” z Papie¿em
Jorge Mario Bergoglio natomiast by³ dla mnie wielk¹
niewiadom¹. W³aœciwie nadal ni¹ jest, gdy¿, wstyd
siê przyznaæ, dotychczas nie œledzi³am jego s³ów zbyt
uwa¿nie. Chcia³abym go jednak lepiej poznaæ. Zaczê³am
od tego, co potrafiê najlepiej – przeszuka³am internet
pod k¹tem ciekawostek i informacji. A to, co znalaz³am,
bardzo mi siê podoba.
Ostatniego dnia lutego 2013 roku papie¿
Benedykt XVI abdykowa³, a 13 marca papie¿em
wybrany zosta³ Jorge Mario Bergoglio. „Umar³
król, niech ¿yje król!” –ciœnie mi siê na usta, takie
trochê mo¿e makabryczne skojarzenia mam. To
zaledwie trzeci taki przypadek w licz¹cej dwa
tysi¹ce lat historii Koœcio³a Katolickiego.
W przesz³oœci swojej funkcji zrzekli siê papie¿
Celestyn V w 1294 r. i papie¿ Grzegorz XII
w 1415 r.
Historyk Koœcio³a, o. dr Arkadiusz Smagacz
z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
zaznaczy³, ¿e decyzja Benedykta XVI nie jest
ewenementem, ale „ze wzglêdów mentalnych”
jest ona prze³omem. „Ten prze³om wzywa do

refleksji nad sytuacj¹ Koœcio³a dzisiaj. Benedykt
XVI uzna³, ¿e jest potrzebny cz³owiek, który
w pe³ni si³ ducha i si³ fizycznych przeprowadzi
Koœció³ przez ten trudny czas” – stwierdzi³
o. Smagacz.
Gdy nad Bazylik¹ œw. Piotra uniós³ siê bia³y dym,
obok radoœci wierz¹cych, rozleg³y siê równie¿
ró¿ne oskar¿ycielskie g³osy, a w mediach i na
portalach spo³ecznoœciowych pojawi³y siê
oszczercze kampanie. Na szczêœcie wszystko to
ju¿ przycich³o. Osoby, które siê tym ekscytowa³y,
ci¹gle potrzebuj¹ czegoœ nowego i dlatego
zwróci³y siê ju¿ ku nowym obiektom.
W massmediach nadal chyba jest jednak tak,
jakby ka¿dy wiedzia³ najlepiej, co papie¿ chcia³

powiedzieæ, mówi¹c to, co powiedzia³. Bardzo
³adnie ok reœli³ to Tomasz Terlikowsk i
w wywiadzie dla Newsweeka:„Widzê za to t³umy
dziennikarzy, którzy bardzo by chcieli, ¿eby
papie¿ w koñcu powiedzia³, co chc¹ us³yszeæ.
A najlepiej, ¿eby by³ m³od¹ Afroamerykank¹,
a do tego jeszcze lesbijk¹.”
Jestem dzieckiem popkultury i kultury masowej
i przez ich pryzmat ogl¹dam œwiat. I dlatego tak
trochê popkulturowo chcia³abym podejœæ do
poznania papie¿a. Sytuacja jest wyj¹tkowa,
papie¿ jest wyj¹tkowy. Jest pierwszym
papie¿em, który przybra³ imiê Franciszek
i pierwszym jezuit¹ na tronie Piotrowym. Jest te¿
pierwszym papie¿em z Ameryki £aciñskiej. Nie
jest to wprawdzie pierwszy raz, kiedy papie¿
pochodzi spoza Europy – w VIII w. Syryjczyk,
Grzegorz III, przewodzi³ Koœcio³owi w latach
731-741. Byli te¿ inni: œw. Ewaryst z Betlejem
(97-105 r.), œw. Wiktor I z Libii (189-199 r.) czy
Teodor I z Jerozolimy (642-649 r.). Pierwszy raz
ma to jednak miejsce w czasach nowo¿ytnych.
Zanim kardyna³ Ratzinger zosta³ papie¿em, by³
dobrze znany jako Prefekt Kongregacji Nauki
Wiary, któr¹ to funkcjê sprawowa³ od
25 listopada 1981 roku. By³ te¿ bliskim
wspó³pracownikiem Jana Paw³a II. Wiadomo
by³o te¿, ¿e bêdzie kontynuowa³ dzie³o papie¿a
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Polaka. Nie zaskoczy³ mnie jego wybór na
tron Piotrowy – w³aœciwie tego w³aœnie
oczekiwa³am.
Jorge Mario Bergoglio natomiast by³ dla mnie
wielk¹ niewiadom¹. W³aœciwie nadal ni¹ jest,
gdy¿, wstyd siê przyznaæ, dotychczas nie
œledzi³am jego s³ów zbyt uwa¿nie. Chcia³abym
go jednak lepiej poznaæ. Zaczê³am od tego, co
potrafiê najlepiej – przeszuka³am internet pod
k¹tem ciekawostek i informacji. A to, co
znalaz³am, bardzo mi siê podoba.
Jego skromnoœæ i naturalnoœæ ujê³y mnie ju¿ od
pocz¹tku. Przyk³adem jest fakt, ¿e zamiast
w Pa³acu Apostolskim mieszka w Domu œw.
Marty, razem z ponad stu innymi ksiê¿mi
pracuj¹cymi w watykañskim Sekretariacie
Stanu. Lubi jeŸdziæ komunikacj¹ miejsk¹ i ¿a³uje,
¿e teraz ju¿ mu na to nie pozwalaj¹. Czyta³am
te¿, ¿e po ka¿dej liturgii latynoskim zwyczajem
wychodzi przed kaplicê i rozmawia osobiœcie
z ka¿dym uczestnikiem, podaje rêkê, przytula,
wys³uchuje, nie okazuje zniecierpliwienia.
Proste s³owa papie¿a z jego homilii trafiaj¹ do
serc zwyk³ych ludzi.
Na portalu fakty.interia.pl mo¿na by³o we
wrzeœniu przeczytaæ, ¿e papie¿ jest drug¹ po
prezydencie USA najpopularniejsz¹ postaci¹ na
Twitterze. Serwis udostêpni³ dane, z których
wynika, ¿e papieskie twitty œledzi nieco ponad
siedem milionów ludzi na ca³ym œwiecie. Nie
mam konta na Twitterze, wiêc nie mogê tego
sprawdziæ i jakoœ nie trafia do mnie idea tego
portalu spo³ecznoœciowego, ale siedem
milionów odbiorców to wielka rzesza. To
pokazuje, ¿e Koœció³ zmienia siê wraz z nami,
z naszym œwiatem. Zmienia siê te¿ i dociera do
ludzi, wierz¹cych i potencjalnie wierz¹cych,
w sposób dla nich zrozumia³y.

Piêtnastego wrzeœnia obchodzona by³a
w Polsce Niedziela Œrodków Spo³ecznego
Komunikowania, a papieskie orêdzie na ten
dzieñ poœwiêcone by³o w³aœnie serwisom
spo³ecznoœciowym. Ojciec Krzysztof O³dakowski, prezes Stowarzyszenia Signis Polska,
organizacji zrzeszaj¹cej katolików pracuj¹cych
w mediach, uwa¿a, ¿e Facebook czy Twitter daj¹
Koœcio³owi wielkie pole do popisu. Mówi te¿
dalej: „Dla wielu ludzi œwiat cyfrowy jest
równoleg³ym do œwiata realnego i to jest okazja,
aby Koœció³ móg³ do nich dotrzeæ.”
Tymczasem m³odzi ludzie robi¹ sobie „s³it focie”
z papie¿em Franciszkiem i umieszczaj¹ je potem
na Twitterze. „S³it focia” to rodzaj zdjêcia bardzo
popularnego wœród m³odych osób – najczêœciej
portret wykonywany samodzielnie telefonem
komórkowym z wyci¹gniêtej rêki. Polskie okreœlenie jest odpowiednikiem angielskiego "selfie"
– s³owa, które znalaz³o siê ostatnio w oksfordzkim s³owniku.
Papie¿ Franciszek zdecydowa³ siê pozowaæ do
„s³it foci” podczas spotkania z m³odymi
pielgrzymami z diecezji Piacenzy i Bobbio
w Watykanie. Œwiadkowie mówi¹, ¿e papie¿,
poproszony o pozowanie do wspólnego
zdjêcia, zgodzi³ siê ochoczo, czym po raz kolejny
pokaza³, ¿e nie znosi ceremonia³u i nie chce
podkreœlaæ dystansu miêdzy Biskupem Rzymu
a wiernymi.
Jedno jest pewne – Franciszek, podobnie jak
jego poprzednicy, jest papie¿em na miarê
naszych czasów. W koñcu kardyna³owie na
k onk lawe dok onuj¹ swojego w yboru
natchnieni przez Ducha Œwiêtego. Teraz, gdy
papie¿ przesta³ ju¿ byæ nowink¹, mo¿na
spokojnie zastanawiaæ siê nad jego s³owami.
Ma³gorzata Wilk

ci¹g dalszy ze strony 3:
§
13 X: pocz¹tek zajêæ z jêzyka

niemieckiego w Emaus
§
19 X: dzieñ wspólnoty Ruchu Œwiat³o -

¯ycie
§
19-21 X: wizyta Ksiêdza Prymasa abp.

Józefa Kowalczyka z okazji jubileuszu
naszej œwi¹tyni
§
20 X: Msza dziêkczynna pod

przewodnictwem Prymasa
§
20 X: pielgrzymka do M. Gugging
§
1 XI: Msza œw. w Karl-Lueger-Kirche, a po

niej procesja do grobów polskich
¿o³nierzy
§
3 XI: Msza na Kahlenbergu w intencji

zmar³ych Rodaków, a po niej procesja
na tamtejszy cmentarz
§
8 XI: czuwanie Galilei z modlitwa

wstawiennicz¹
§
10 XI: pielgrzymka do M. Gugging
§
11 XI: Msza œw. w intencji Ojczyzny

z koncertem chóru „Gaudete”
§
13 XI: Msza œw. w kaplicy œw. Stanis³awa

Kostki, Kurrentgase 2
§
15 XI: spotkanie z ks. A. Skrzypczakiem

na „Przystani”
§
16 XI: Msza w Stephansdom w intencji

pojednania polsko-ukraiñskiego z
udzia³em Ksiêdza Rektora, ks. Szczepana
i chóru ”Gaudete”
§
17 XI: koncert gitarowy duetu Maciej

& Rainer
§
19 XI: zebranie kierowników grup

duszpasterskich
§
20 XI: w Emaus wyk³ad Uniwersytetu

Trzeciego Wieku
§
22 XI: wystêp chóru „Gaudete” z okazji

œw. Cecylii
§
22 XI: czuwanie m³odzie¿y na

zakoñczenie Roku Wiary
§
23 XI: akademia s³owno-muzyczna

¯ywego Ró¿añca „¯eby Polska Polsk¹
by³a” z okazji Œwiêta Niepodleg³oœci
§
24 XI: Chrystusa Króla – œwiêto

patronalne ministrantów:
wprowadzenie na wy¿sze stopni,
agapa.
§
28 XI: spotkanie z rodzicami

kandydatów do bierzmowania
§
30 XI: zabawa andrzejkowa „Przystani”
§
1 XII: Miêdzynarodowy Koncert

Adwentowy na Kahlenbergu
z udzia³em chóru ”Gaudete”
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Prorocy wo³aj¹

Kazanie ks. Bonifacego Mi¹zka na Mszy œw.
w intencji Ojczyzny z okazji Œwiêta Niepodleg³oœci
11.11.2013, Koœció³ Polski (œródtytu³y od redakcji]

Czy kochamy nasz¹ Ojczyznê – Matkê? A jeœli tak,
to czy wszyscy j¹ kochamy? Czy nie ugrzêŸliœmy nagle
w jakimœ marazmie? Jeszcze zach³ystujemy siê wolnoœci¹...
Zapowiedzi rozbioru
I rzek³a na koniec Polska: ktokolwiek
przyjdzie do mnie, bêdzie wolny i równy,
gdy¿ ja jestem wolnoœci¹. Ale królowie,
pos³yszawszy o tym, zatrwo¿yli siê
w sercach swych, i rzekli: <PójdŸmy,
zabijmy ten naród>. I knowali miêdzy sob¹
zdradê. W koñcu zniszczono naród polski
i z³o¿ono w grobie, próbuj¹c zniszczyæ
pamiêæ o nim, zabieraj¹c ka¿de tchnienie
jego duszy. (A. Mickiewicz, Ksiêgi narodu
polskiego)
Tak pisa³ poeta, wieszcz narodowy, nawi¹zuj¹c
do tego, co dzia³o siê z Polsk¹ po zawi¹zaniu
traktatu „trzech bia³ych or³ów” – pruskiego,
rosyjskiego i austriackiego. Traktat ten, zwany
tak¿e „traktatem Loewenwolda”, by³ tajnym
porozumieniem miêdzy Austri¹ i Rosj¹,
podpisanym 23 IX 1732 roku, do którego
wkrótce do³¹czy³y Prusy. By powstrzymaæ
gro¿¹ce OjczyŸnie polityczne unicestwienie
i ratowaæ zagro¿on¹ niepodleg³oœæ, 29 II 1768
roku w miasteczku Bar na Podolu podpisano akt
konfederacji. G³osi³ on wszem, wobec i ka¿demu
z osobna, ¿e rady, dygnitarze, szlachta
i obywatele gromadz¹ siê na ratunek
pohañbionej Ojczyzny, wiary, wolnoœci praw
oraz swobód narodowych. Wojsko z³o¿y³o
wtedy przysiêgê, by wolnoœci, niepodleg³oœci,
wiary œwiêtej katolickiej w³asnym ¿yciem i krwi¹
broniæ. Wówczas to, 5 VIII 1772 roku, z inspiracji
Katarzyny II carycy, która w konfederacji barskiej
og³osi³a, ¿e „Lachy skuma³y siê z muzu³manami
przeciw prawos³awnym”, hajdamacy wyr¿nêli

w Humaniu w pieñ ca³¹ ludnoœæ polsk¹, a wiêc
20 000 osób. Nast¹pi³o oficjalne og³oszenie
pier wszego rozbioru Polsk i. Ostatnim
bastionem konfederatów by³a Jasna Góra
(o tym wiemy bardzo ma³o), która skapitulowa³a
dopiero 2 tygodnie póŸniej, 18 VIII. Do rangi
symbolu narodowego, uwiecznionego w „Nieboskiej komedii” przez Z. Krasiñskiego, uros³a
bohaterska obrona garstki konfederatów
Okopów Œw. Trójcy w 1769 roku u ujœcia Zbrucza
do Dniestru, 20 km od Chocimia. Po upadku
konfederacji ponad 5 000 konfederatów posz³o
etapami na Sybir. Sam¹ zaœ konfederacja, która
by³a pierwszym w naszych dziejach zrywem
niepodleg³oœciowym, zosta³a owiana, jak
wiemy, czarn¹ legend¹, gdy¿ broni³a ona
Ojczyzny i wiary œwiêtej. Konfederatom
zarzucano warcholstwo. Znamy to z okresu
komunizmu, kiedy walcz¹cych o swe prawa
robotników z Gdañska, Poznania, Radomia czy
Ursusa obwo³ywano warcho³ami. Potem
przyszed³ rok 1795, III rozbiór Polski. Rozbiory te
by³y aktem rozpustnego gwa³tu, dokonywanego z pogard¹ nie tylko dla zwyk³ych uczuæ,
ale i prawa publicznego.

Wolnoœæ we krwi zrodzona
Po raz pierwszy w historii nowo¿ytnej wielkie
pañstwo zosta³o unicestwione, a ca³y naród
podzielony miêdzy swoich wrogów – s³owa te
wypowiedzia³ Ignacy Paderewski, pierwszy
premier rz¹du niepodleg³ej Polski. W³aœnie dziœ
œwiêtujemy tê datê, 11.11.1918 roku, kiedy po
wielu dziesi¹tkach lat niewoli do Polski zawita³a
wolnoœæ. Ale wolnoœæ nie przychodzi ot tak
sobie. Zrodzi³a Polsce niepodleg³oœæ œmieræ
ponad 2 000 powstañców i kosynierów
poleg³ych w powstaniu koœciuszkowskim.
Zrodzi³a j¹ k rew 20 000 niewinnych
mieszkañców Pragi, wyr¿niêtych przez wojska
rosyjskie w ostatniej bitwie insurekcji
koœciuszkowskiej. Zadziwia bohaterska obrona
Reduty 53 na Woli gen. Józefa Sowiñskiego
podczas powstania listopadowego, który jako
jej dowódca pad³ ostatni 6 IX 1831 roku pod
bagnetami Moskali. Zrodzi³a j¹ kaŸñ Romualda
Traugutta, dyktatora Powstania Styczniowego,
na stokach Cytadeli, który w ostatniej chwili
przed straceniem ca³owa³ nabo¿nie krzy¿,
podczas gdy zebrane tam trzydziestotysiêczne
t³umy œpiewa³y „Œwiêt y Bo¿e, œwiêt y
a nieœmiertelny”. I kaŸñ gen. Zygmunta Padlewskiego, zg³adzonego w P³owsku moskiewsk¹
kul¹, ostatniego walcz¹cego z Moskw¹ do
wiosny 1865 roku. Wolnoœæ Polsce przynieœli
tak¿e proœci ludzie i godzi siê to dzisiaj

przypomnieæ. Micha³ Drzyma³a – to ten, który
broni³ swojej ziemi tak jak i tysi¹ce polskich
ch³opów, trwaj¹cych bohatersko na swoich
zagonach, g³uchych na kusz¹ce propozycje
w czasach, kiedy chodzi³y tu Niemce, chodzi³y
odmieñce, sprzedaj ch³opu rolê, bêdziesz mia³
czerwieñce (Maria Konopnicka). Zrodzi³y j¹
kajdany i ³añcuchy Waleriana £ukasiñskiego,
który by³ wiêziony w kazamatach twierdzy
Zamoyskiej w Górze Kalwarii w Warszawie.
Zrodzi³a j¹ œmieræ Antosia Petrykiewicza,
13-letniego ucznia gimnazjum, uczestnika walk
w obronie Lwowa., podobnie jak œmieræ
438 pozosta³ych Orl¹t. I wreszcie zrodzi³ j¹
geniusz polityczny Ignacego Paderewskiego,
genialnego polskiego muzyka, o którym mo¿e
zbyt ma³o mówimy w historii. By³ artyst¹, przede
wszystkim by³ patriot¹, kocha³ Polskê, Romana
Dmowskiego, Józefa Pi³sudskiego.

Co dziœ œwiêtujemy?
Kiedy dziœ œwiêtujemy zmartwychwstanie Polski
11.11.1918 roku, œwiêtujemy zwyciêstwo,
odrodzenie, zmartwychwstanie, a nie – jak chc¹
nam wmówiæ – same klêski. Œwiêtujemy ten
triumf Najjaœniejszej Rzeczypospolitej, kiedy
rozprysn¹ swym zmartwychwstaniem na dnie
popio³u gwiaŸdzisty diament wiekuistego
zaranie (Norwid). W tym dniu, czy wolno nam
zapomnieæ i zaprzepaœciæ tê ofiarê, tê krew, to
bohaterstwo tych tu wymienionych, ale i ca³ych
pokoleñ Polaków, zrodzonych w niewoli, którzy
za wieszczem powtarza³y: „Polska zmartwychwstanie”? To oni na szaniec Ojczyzny rzucili
przecie¿ wszystko, co posiadali. Rzucili swoje
maj¹tki, które zaborca rozparcelowa³ i dawa³
zdrajcom. Rzucili na szaniec swe rodziny, które w
ramach represji by³y pozbawione czêsto
œrodków do ¿ycia, czci i godnoœci. Rodziny te
straci³y swych ojców, mê¿ów i braci. Rzucili na
szaniec sw¹ wolnoœæ, pod¹¿aj¹c skuci
kajdanami w otch³añ mroŸnego piek³a na
Syberii. Rzucili swe ¿ycie, gin¹c w powstaniach,
konaj¹c na zes³aniu. Ojczyzna jest nasz¹ matk¹
ziemsk¹. Polska jest matk¹ szczególn¹. Nie³atwe
s¹ jej dzieje, zw³aszcza na przestrzeni ostatnich
stuleci. Jest Matk¹, która wiele przecierpia³a,
i wci¹¿ na nowo cierpi. Dlatego te¿ ma prawo do
mi³oœci szczególnej (Jan Pawe³ II).

Czy jesteœmy dziœ wolni?
Czy kochamy nasz¹ Ojczyznê – Matkê? A jeœli
tak, to czy wszyscy j¹ kochamy? Czy nie
ugrzêŸliœmy nagle w jakimœ marazmie? Jeszcze
zach³ystujemy siê wolnoœci¹, ¿e wolno nam
otworzyæ usta w naszej OjczyŸnie i ¿e jeœli ksi¹dz
mówi kazanie, to UB nie nagrywa go albo jutro
nie przyjd¹ po niego. Mo¿e i w wielu innych
sprawach jest lepiej. Ale w Polsce nie jest
dobrze, to wiemy. Jakoœ sprawy naszej Ojczyny
odchodz¹ na bok. Mo¿e dlatego, ¿e mamy zbyt
wielkie troski materialne. Jesteœmy mo¿e
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zadowoleni z tego, ¿e obejrzeliœmy któryœ raz
„Taniec z gwiazdami”, ¿e wypiliœmy tanie piwo
z „Biedronki”, ¿e obejrzeliœmy tysi¹c któryœ
odcinek mydlanej telenoweli o bogaczach
z Zachodu. A nastêpnego dnia potulnie
harujemy na warunkach „umowy œmieciowej”.
Blask ekranu, ale mo¿e i bieda zamykaj¹ nasz
horyzont. Nie widzimy, ¿e rozkradaj¹ nasz
maj¹tek narodowy. Czy wiecie, ¿e 90% tego

maj¹tku Polska ju¿ straci³a? A d³ugi rosn¹...
Kradn¹ nam nasz¹ wolnoœæ, okradaj¹ suwerennoœæ, stawiaj¹ w k¹cie lub za drzwiami
w europejskich salonach i nawet te miliardowe
po¿yczki z naszych banków – jeœli banki s¹ nasze
– nie pomagaj¹.
Kochani! Dzisiaj jest œwiêto naszego narodu,
naszej Ojczyzny. Wolnoœæ nie przysz³a nam
³atwo. Pamiêtajmy o naszej Ojcz yŸnie

w modlitwach. Proœmy Boga o b³ogos³awieñstwo, aby powróci³ nas znowu do tych
pagórków leœnych, do tych ³¹k zielonych.
Proœmy Boga za przyczyn¹ Matki Najœwiêtszej,
naszej Królowej i Pani. Na pewno, chocia¿ przez
doœwiadczenia, przez krew, bo „wolnoœæ
krzy¿ami siê mierzy”, dost¹pimy wolnoœci naszej
ukochanej Ojczyzny. Amen.
Ks. Bonifacy Mi¹zek

Rok Wiary

List pasterski Biskupów Austriackich na „Rok Wiary”
(zakoñczenie)

Koœció³ jest czêsto na osamotnionej pozycji w naszym
spo³eczeñstwie, wówczas gdy ochrania i broni ma³¿eñstwa
i rodziny. Czyni to z mi³osierdzia, a nie z zaciek³oœci.
Ma³¿eñstwo i rodzina – przysz³oœæ
"Szczêœcie osoby i spo³ecznoœci ludzkiej oraz
chrzeœcijañskiej wi¹¿e siê œciœle z pomyœln¹
sytuacj¹ wspólnoty ma³¿eñskiej i rodzinnej.” Te
s³owa Soboru Watykañskiego II (Gaudium et
Spes, nr 47,1) nadal spotykaj¹ siê dziœ, po
piêædziesiêciu latach, z ogromn¹ aprobat¹,
tak¿e w spo³eczeñstwie laickim. Z badañ
przeprowadzonych wœród m³odzie¿y wynika, ¿e
dla m³odego pokolenia takie wartoœci jak udane
ma³¿eñstwo i dobre stosunki rodzinne zajmuj¹
najwy¿sze miejsce. Têsknota za dobrym i wiernym zwi¹zkiem oraz rodzin¹ jest niezmiennie
ogromna. Socjologowie zwracaj¹ uwagê na to,
¿e w czasach s³abn¹cych pañstw socjalnych
najpewniejszym zabezpieczeniem okazuje siê
du¿a rodzina.
Wiemy jednak tak¿e, jak kruche i podatne na
kryzysy s¹ relacje w ma³¿eñstwie i rodzinie.
W obliczu czyhaj¹cych na nich zagro¿eñ –
rozwodów, powtórnych ma³¿eñstw, ¿ycia
w wolnych zwi¹zkach i wielu innych – od dawna
s³yszy siê g³oœne, nagl¹ce g³osy, aby Koœció³
wyszed³ tym zagro¿eniom naprzeciw i okazuj¹c
mi³osierdzie, pomóg³ je pokonywaæ. Tak¿e i tu
mamy jednak do czynienia z owym „zahamowaniem reform” (Reformstau). Tak oto dochodzi
do paradoksalnej sytuacji: podczas gdy glosy
œwiata apeluj¹, aby dostrzec i uszanowaæ
wa¿noœæ ma³¿eñstwa i rodziny dla podtrzymania spójnoœci spo³eczeñstwa, g³osy
„koœcielne” domagaj¹ siê bardziej „otwartych”
dzia³añ w kontakcie z sytuacjami niepowodzeñ
i rozpoczêcia wszystkiego od nowa.
List pasterski na „Rok Wiary” nie mo¿e
przedstawiæ ¿adnych ³atwych recept ani
gotowych rozwi¹zañ. Prosimy Was tylko bardzo
serdecznie, Bracia i Siostry, o wspólny wysi³ek,
aby tê sytuacjê ujrzeæ przede wszystkim
w œwietle wiary. W tym kontekœcie ma³¿eñstwo
i rodzina ukazuj¹ siê w pierwszej kolejnoœci jako
drogi chciane i uœwiêcone przez Boga. Dlatego
te¿ bez tej wiary nie jest mo¿liwe przyjêcie s³ów
Jezusa, który og³asza nierozerwalnoœæ ma³¿eñstwa: „Co wiêc Bóg z³¹czy³, niech cz³owiek
nie rozdziela” (Mt 19,6). Jezus podkreœli³, ¿e „nie

wszyscy to pojmuj¹, lecz tylko ci, którym to jest
dane” (Mt 19,11).
Czêsto zarzuca siê Koœcio³owi brak mi³osierdzia,
kiedy w obliczu powszechnego niezrozumienia
próbuje on nawo³ywaæ do wiernoœci nakazom
Jezusa. O wiele za ma³o wskazuje siê na to, ¿e
s³owa Jezusa o nierozerwalnoœci ma³¿eñstwa
wynikaj¹ z jego mi³osierdzia dla nas ludzi i ¿e
wiele cierpienia, ran i braku mi³osierdzia powstaje na skutek naszej niewiernoœci Jego
s³owom, przez co ca³e rodziny nierzadko bardzo
cierpi¹.
Koœció³ czêsto znajduje siê w naszym
spo³eczeñstwie na osamotnionej pozycji, gdy
broni ma³¿eñstwa oraz rodziny. Czyni to
z mi³osierdzia, a nie z zaciek³oœci. I wci¹¿ na
nowo odnosi siê do postawy Jezusa wzglêdem
grzeszników. Postawy, która nazywa grzechy
i traktuje grzesznika z ogromnym mi³osierdziem. Jezus nie pozostawia równie¿ tych,
których zwi¹zek siê rozpad³. Przez wiarê ofiaruje
on uzdrowienie i nowy pocz¹tek.
Uzasadnione s¹ jednak w¹tpliwoœci co do tego,
jak w praktyce mia³oby to wygl¹daæ: grzechy
nazywaæ grzechami, a mimo to byæ mi³osiernym
wzglêdem grzesznika? W tym miejscu czêsto
oczekuje siê od nas recepty, której jednak nie
mo¿emy podaæ, ogólnych rozwi¹zañ, które nie
s¹ do pogodzenia ze s³owami Jezusa i z wiernoœci¹ wobec nauczania Koœcio³a. W naszych
diecezjach staramy siê iœæ drog¹ klarownoœci, ale
i wyrozumia³oœci, wiernoœci i mi³osierdzia. Dlatego bol¹ nas zarzuty, ¿e jest to niemoralne albo
nawet równoznaczne wspieraniu podwójnej
moralnoœci.
Nie chcemy i nie mo¿emy porzucaæ tego, co
sam Pan przekaza³ swojemu Koœcio³owi jako
jasn¹ wskazówkê. Musimy przypomnieæ, ¿e
surowoœæ Jezusa i Koœcio³a w tym wzglêdzie jest
wyrazem mi³osierdzia, które ma nas uchroniæ
przed z³ymi drogami i szkodami. Wiemy z bogatego doœwiadczenia, ¿e wiernoœæ Bo¿ym
przykazaniom mo¿e ¿¹daæ ofiary, która jednak
czêsto przynosi ogromne owoce. Jan Chrzciciel
nie wstydzi³ siê powiedzieæ swojemu królowi
prawdy o niedozwolonym ma³¿eñstwie.
Zap³aci³ za to swoim mêczeñstwem na po-

cz¹tku dzia³alnoœci Jezusa (por. Mk 1, 14; 6, 1729). Z jednej strony Jezus ka¿demu z nas zwraca
uwagê na nasze w³asne grzechy (”Kto z was jest
bez grzechu, niech pierwszy rzuci na ni¹
kamieñ”), a z drugiej – mówi do cudzo³o¿nicy:
„I ja ciebie nie potêpiam. IdŸ, a od tej chwili ju¿
nie grzesz” (J 8,1-11).
To napiêcie miêdzy prawd¹ a mi³osierdziem
musimy wci¹¿ na nowo przyjmowaæ. Nie ma
bowiem prawdziwego mi³osierdzia bez prawdy.
Prawda, która jest wymuszona i wypowiedziana
bez mi³osierdzia, nie jest jednak œwiadectwem
o Chrystusie. Œwiêtemu Franciszkowi Salezemu,
pobo¿nemu biskupowi, przypisuje siê s³owa:
„Wiêcej much siê z³apie na kroplê miodu ani¿eli
na ca³¹ beczkê octu”.

Wspólnie w wierze
Drodzy Bracia i Siostry w wierze! List pasterski
nie mo¿e poruszyæ wszystkich pytañ, a tym
bardziej rozwi¹zaæ wszystkich problemów. Ale
mamy nadziejê, ¿e mo¿e przyczyniæ siê do
wzmocnienia naszej wzajemnej ¿yczliwoœci,
wiêzi jednoœci w naszych parafiach, wspólnotach i diecezjach oraz ³¹cznoœci z nauczaniem
papie¿a. Zdajemy sobie sprawê, ¿e wielu jest
niecierpliwych, oczekuje zmian, domaga siê ich
bez przemyœlenia. Niektóre z ¿¹danych zmian
by³yby mo¿liwe do zrealizowania jedynie za
cenê roz³amu wspólnoty Koœcio³a i tylko
pozornie s³u¿¹ dobru cz³owieka. Ochrona
i wspieranie tej¿e wspólnoty s¹ zadaniem Kurii
Biskupiej.
Nasze nawo³ywania z okazji „Roku Wiary” do
o¿ywiania wiary i pog³êbiania wiedzy religijnej
nie oznaczaj¹ odst¹pienia od apelu o reformy
w Koœciele, lecz w³aœnie ich rozpoczêcie. Tylko
z wiary bierze siê odnowienie Koœcio³a. Tylko
wierz¹cy i raduj¹cy siê swoj¹ wiar¹ ludzie mog¹
motywowaæ innych do wiary. Gdy nasza wiara
p³onie, tak¿e nasz Koœció³ zaczyna na nowo
œwieciæ blaskiem, ogrzewaæ i rozpalaæ innych.
Prosimy Maryjê, któr¹ El¿bieta nazwa³a b³ogos³awion¹, gdy¿ ona uwierzy³a (por. £k 1,45), aby
wyprosi³a u Boga wzrost wiary dla nas i dla
Austrii. Wspólnie z Wami prosimy Pana Jezusa
Chrystusa za Koœció³ w Austrii: „Przymnó¿ nam
wiary!” (£k 17,5).
Biskupi austriaccy
Wiedeñ, wrzesieñ 2012 roku
T³um. Alicja Staniuk
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Stokrotki

Adwent
Jak tak dalej pójdzie, to bêdziemy w grudniu, bo wtedy
ju¿ wszystko bêdzie wykupione, robiæ zakupy na Wielkanoc,
a w kwietniu na Bo¿e Narodzenie.
Jeszcze nie minê³o œwiêto Wszystkich Œwiêtych,
a ju¿ w sklepach pojawi³y siê artyku³y bo¿onarodzeniowe. Jak tak dalej pójdzie, to bêdziemy
w grudniu, bo wtedy ju¿ wszystko bêdzie
wykupione, robiæ zakupy na Wielkanoc, a w
kwietniu na Bo¿e Narodzenie... Ju¿ nawet w niektórych bajkach dla dzieci zaj¹c wielkanocny
spotyka siê przecie¿ z Miko³ajem i razem robi¹
dzieciom niespodzianki. O zgrozo! Œwiat siê
nam przewraca do góry nogami! Nie³atwo jest
zachowaæ ciszê i spokój w tym najcichszym
w roku okresie, kiedy to pêdzi siê od spotkania
na ponczu do kolejnego firmowego œwiêtowania. Weszliœmy ju¿ przecie¿ w sporym stopniu
w kulturê Zachodu – trzeba upiec przynajmniej
kilka rodzajów ciasteczek, bo i dzieci do szko³y
jakieœ zanieœæ musz¹.A i kolegom oraz kole¿ankom z pracy jakiœ drobiazg nale¿a³oby sprezen-

towaæ. Wiêc biegamy za prezentami, pieczemy
ciasteczka, pijemy poncz...
A dni mijaj¹. Pierwsza œwieca na wieñcu adwentowym, druga, trzecia... W ogóle w tym roku ten
Adwent jest taki krótki. Oby czegoœ nie
przegapiæ, o kimœ nie zapomnieæ. Mo¿e czeka
nas jeszcze wyjazd do Ojczyzny lub na narty
albo jakieœ uroczyste wyjœcie na Sylwestra, bo
i ten ju¿ siê czai za rogiem... Brak oddechu, brak
czasu... A tu roraty, spokojne œwiat³o œwiec na
wieñcu adwentowym, piosenki adwentowe
(kto ma dzieci, zna ich przynajmniej kilka). Jak
wyhamowaæ, jak siê zatrzymaæ w tej gonitwie,
w tym ogromie ró¿norodnoœci, w tym wyœcigu?
Mo¿e niewiele potrzeba, mo¿e jednego
spokojniejszego popo³udnia czy nawet
godzinki w tygodniu, by razem z rodzin¹ usi¹œæ
do sto³u i wspólnie zapaliæ tê kolejn¹ œwiecê

i zaœpiewaæ piosenkê (Bóg rozumie tak¿e jêzyk
niemiecki!). Nie musisz mieæ wielce ambitnych
planów, by codziennie pójœæ na roraty – mo¿e
uda siê choæ raz... Mo¿e nie upieczesz ciasteczek
na czas (te kupione te¿ bêd¹ smakowaæ!), ale
zamiast tego uda ci siê zastanowiæ przez chwilê
nad twoimi kontaktami z bliŸnimi. Co ci przeszkadza usi¹œæ z nim czy z ni¹ przy jednym stole?
Mo¿e nie da siê tej bariery usun¹æ za jednym
razem, ale módl siê za siebie, za ni¹, za niego,
a Bóg powoli poka¿e ci drogê pojednania. Nie
denerwuj siê, jeœli to bêdzie trwaæ nieco d³u¿ej.
Czasami leczenie ran trwa tak d³ugo, jak ich
zadawanie... Jednak Bóg mo¿e wszystko, w to
przecie¿ jeszcze wierzysz – i z tym problemem
sobie poradzi. Nie musisz siê wiêc tej osobie od
razu rzucaæ na szyjê, ale rêkê podaæ na znak
pokoju. To ju¿ sporo. To bardzo wiele! W koñcu
jeszcze nie jesteœ œwiêtym.
¯yczê ci wiêc d³ugiego jeszcze ¿ycia w szczêœciu
i spokoju, a na ten rozpoczynaj¹cy siê Adwent –
dostrzegania i realizacji tym ma³ych okruchów
nieba, które s¹ dla nas dostêpne ju¿ tu na ziemi.
Lila

Wierzê, wiêc jestem

O wierze refleksji nieuczesanych kilka
Pewnego niedzielnego wieczora doszliœmy wspólnie
do konkluzji, ¿e Polacy, choæ wci¹¿ wierz¹ w Boga,
coraz mniej ufaj¹ Koœcio³owi. Wiêkszoœæ ludzi spoza
Koœcio³a instytucjonalnego uznaje instytucje koœcielne
za szczyt hipokryzji. Nieco inaczej jest wœród Austriaków.
Adwent ostatni
Powrót Pana z wielkim sitem
Nie bêdzie reklamowany na bilbordach
Zapowiadany przez megafony
Og³aszany na plakatach
Przypominany przez internet
Trzeba byæ czujnym i uwa¿nym
¯eby nie przegapiæ tego terminu
Nie zaniedbaæ powitania
Nie spóŸniæ siê na zbiórkê
Nie zaprzepaœciæ ostatniej szansy
Musimy koniecznie tam byæ
Bo nazajutrz nie powiedz¹ o tym
w telewizji
Nie napisz¹ kronikarze
Nie podyskutuj¹ eksperci
Nie odnotuj¹ tego historycy
Ks. Kazimierz Wójtowicz

Na zegarku chwila po 18.00, wokó³ koœcio³a krêci
siê jeszcze jakieœ starsze ma³¿eñstwo. Ciemna
œwi¹tynia mo¿e dziwiæ – dok³adnie kilka minut
temu powinna zaczynaæ siê Msza. Po krótkiej
konwersacji udaje nam siê skontaktowaæ
z proboszczem. Schodzi do nas i zdziwiony pyta:
„A Pañstwo…?”. Pokazujemy og³oszenia – dziœ
powinna odbyæ siê Msza za zmar³ych. Proboszcz
niewzruszony wyznaje, ¿e przecie¿ w tym
miesi¹cu nikt nie umar³. Msza zosta³a odwo³ana.
Kojarz¹ Pañstwo taka chmurkê myœlow¹
z komiksów z wykrzyknikiem albo znakiem
zapytania? Coœ podobnego pojawia siê w³aœnie
nad moj¹ g³ow¹.
Nieco póŸniej przychodzi refleksja, ¿e to dobry
argument za zniesieniem sk³adki koœcielnej.
Ksi¹dz wyp³atê ju¿ dosta³, nie musi siê staraæ ani
pracowaæ ponad si³y. Si³y, których nie starcza na
odprawienie wiêcej ni¿ jednej Mszy w tygodniu.
Z drugiej jednak strony w polskim systemie,
opieraj¹cym siê na zasadzie „co ³aska, ale nie
mniej ni¿....”, te¿ nie mam pewnoœci, ¿e Msza
zostanie odprawiona z nale¿yt¹ starannoœci¹.
I nawet jeœli celebrans, co zdarzy³o mi siê

prze¿yæ, zdo³a odprawiæ Mszê w szesnaœcie
minut (proszê spróbowaæ odczytaæ sam tekst
Msza³u w tym tempie, nie dusz¹c siê w³asnym
oddechem), to przecie¿ ofiara Chrystusa jest
taka sama… Konia z rzêdem temu, kto
rozs¹dnie wyt³umaczy mi, dlaczego powinnam
stypendium mszalnym wesprzeæ niechlujnego
robotnika winnicy Pañskiej. Owszem, rozumiem, ¿e Koœció³ to nie dom towarowy czy
us³ugowy, ale gdyby pracownik jakiejkolwiek
instytucji wykona³ swoje zadanie nierzetelnie,
najl¿ejsz¹ kar¹ by³aby reprymenda szefa. Ale
wymagaæ czegoœ od ksiêdza, to ju¿ proszê
Pañstwa przesada. Przecie¿ rozliczy go Chrystus.
I wszyscy tak sobie ciszej czy g³oœniej udajemy,
ze ten system jest doskona³y. Od³ó¿my jednak
na bok te ekonomiczne rozwa¿ania.
Odnoszê wra¿enie, ¿e nieco inaczej jest
w parafiach austriackich, gdzie Rada Parafialna
naprawdê ma coœ do powiedzenia – od kwestii
finansów po przygotowanie Eucharystii. Daleko
mi do idealizowania. Chocia¿by przyk³ad
z odwo³an¹ Msz¹ pokazuje, ¿e i tam pe³no jest
sprzecznoœci.
Najwiêcej rozmów dotycz¹cych wiary
przeprowadzi³am prawdopodobnie w autobusie linii 40A i w jednej z sieci kawiarni. Jednym
z wniosków, jakie wynik³y z rozmowy z pewnym
diakonem, który ma doœwiadczenia i polskie,
i austriackie, chcia³abym siê tu podzieliæ.
Pewnego niedzielnego wieczora doszliœmy
wspólnie do konkluzji, ¿e Polacy, choæ wci¹¿
wierz¹ w Boga, coraz mniej ufaj¹ Koœcio³owi.
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Wiêkszoœæ ludzi spoza Koœcio³a instytucjonalnego uznaj¹ instytucje koœcielne za szczyt
hipokryzji. Nieco inaczej jest wœród Austriaków.
Mo¿e koœcio³y nie s¹ pe³ne, mo¿e ludzie nie
potrafi¹ uklêkn¹æ przed Bogiem Wcielonym, ale
w ¿ycie parafii, trzeba przyznaæ, anga¿uj¹ siê
nadzwyczaj chêtnie. Wspólnota wierz¹cych stoi
na pierwszym miejscu, a ksi¹dz jest raczej
pierwszym wœród równych ni¿ kimœ ponad
I choæ z chêci¹ zasia³abym tê wspólnotow¹ ideê
na gruncie naszego polskiego katolicyzmu, to
dzia³anie to nie by³oby wolne od obawy o to, czy
zamiast najpierw uklêkn¹æ przed tabernakulum,
ludzie nie zaczêliby witaæ siê w koœciele ze
znajomymi, czego niejednokrotnie w mojej
austriackiej parafii te¿ by³am œwiadkiem. I o ile

rozumiem, ¿e Bóg jest w Tobie i we mnie, to
mam jakieœ niejasne poczucie, ze delikatnie
mówi¹c, ignorowanie Gospodarza jest nie na
miejscu.
Zastanawiam siê jak zakoñczyæ ten felieton.
Mo¿e uporz¹dkujmy pewne fakty. Primo: nie
czujê siê specjalistk¹ od ludzkich sumieñ, mo¿e
bli¿ej mi do socjologa, który z lup¹ nauki
przygl¹da siê œwiatu. Secundo: mimo mojego
ju¿ niedzieciêcego wieku staram siê oczami
zdziwionego dziecka patrzeæ na rzeczywistoœæ.
Wszak Anuszka (czyli ja) dzieckiem Boga
¿ywego pozostaje w swojej najg³êbszej istocie
cz³owieczeñstwa. I choæ pewnie niema³o
wa¿nych i powa¿nych doros³ych znajdzie siê, by
mnie za te oceny skarciæ, to jako naiwne

stworzenie, wci¹¿ wierz¹ce, ¿e dialog w Koœciele
jest mo¿liwy na ró¿nych p³aszczyznach,
(nie)œmia³o dzielê siê w³asnymi przemyœleniami.
Ostatecznie wniosek wyci¹gam taki, ¿e mo¿e
warto skorzystaæ z dobrodziejstw, jakie daje
interkulturowe, równie¿ to katolickie, œrodowisko i zamiast zarzekaæ siê, jak to Austriacy
nie wierz¹ albo jakim religijnym narodem my
jesteœmy, nale¿y wzi¹æ z tej mieszanki to, co dla
kszta³towania naszego sumienia i drogi do
Nieba bêdzie najbardziej owocne. Tego
Pañstwu i sobie ¿yczê.
Anuszka

Wierzê, wiêc jestem

Sprzecznoœci i ró¿norodnoœci
Religijnoœæ przecie¿ nie jest celem samym w sobie.
Jeœli nie spotykam Chrystusa, jeœli nie wzrasta moja mi³oœæ
do niego, pozostajê tylko religijnym poganinem.
M o i m z d a n i e m Po l a c y c z ê s t o u f a j ¹
tradycyjnemu Koœcio³owi – instytucjom,
ksiê¿om i osobom duchownym, co nie zawsze
przek³ada siê na ich wiarê. Szukaj¹ w koœciele
polskoœci, obrony tradycyjnych wartoœci,
poczucia wspólnoty z ludŸmi. Nie ma w tym nic
z³ego, dopóki siê na tym nie zatrzymuj¹.
Problem zaczyna siê, gdy wychodz¹ z koœcio³a
i zaczyna siê tzw. normalne ¿ycie.
Wszyscy s¹ pod wra¿eniem, widz¹c w Polsce
pe³ne koœcio³y w ka¿d¹ niedzielê. Ale jak to
pogodziæ z pe³nymi ludzi supermarketami? To
cudownie, ¿e tyle m³odych ludzi bierze œluby
koœcielne. Ale dlaczego potem z takim trudem
decyduj¹ siê na dziecko? Uczestniczyliœcie
w wystawnych prz yjêciach pier wszo komunijnych, gdzie sto³y ugina³y siê od
jedzenia, a przy nich goœcie narzekali na ca³y

œwiat i swój ciê¿ki los? Jak mo¿liwe s¹ takie
sprzecznoœci? Argument, ¿e panuje straszna
bieda, a propaganda i ciê¿kie czasy min¹,
wydaje siê mocno przesadzony.
Szczerze mówi¹c wspó³czujê Austriakom, ¿e ich
parafie s¹ tak ubogie w nabo¿eñstwa.
Najczêœciej nie ma nawet codziennej
wieczornej Mszy œw. Adoracja Najœwiêtszego
Sak ramentu organizowana jest t ylk o
w niektórych parafiach. Rekolekcje, misje,
katechezy organizowane s¹ okazjonalnie.
Spotykam ró¿ne wspólnoty przykoœcielne, ale
daleko im do takiej ró¿norodnoœci, z jakiej by³
dumny proboszcz w mojej polskiej parafii.
Oferta wyjazdowych rekolekcji jest bardzo
uboga. Normalnego radia katolickiego dla mnie
– przeciêtnego s³uchacza w œrednim wieku – nie
znalaz³am. Nie mówi¹c ju¿ o zanikaj¹cym

zwyczaju spowiedzi. Pomimo to, austriaccy
katolicy pokornie p³ac¹ podatek koœcielny,
prowadz¹ ró¿na charytatywne dzie³a, szko³y
katolickie, dziel¹ siê z biednymi, opiekuj¹ siê
z trosk¹ upoœledzonymi, chorymi, a nade
wszystko odnosz¹ sie do siebie z szacunkiem.
Nie ma w nich takiej nerwowoœci, przepychania
i poœpiechu, które czêsto cechuj¹ katolików
w Polsce. A ta garstka wiernych, która jeszcze
chodzi w niedzielê do koœcio³a, szczerze
troszczy siê o swoja parafiê i proboszcza.
Religijnoœæ przecie¿ nie jest celem samym
w sobie. Jeœli nie spotykam Chrystusa, jeœli nie
wzrasta moja mi³oœæ do niego, pozostajê tylko
religijnym poganinem. Na szczêœcie Bóg sam
nas do koœcio³a zaprasza – czasem cichutko,
poprzez szept sumienia, poprzez ludzi, a nawet
ca³kiem banalnie, g³oœno, poprzez bicie
dzwonów. Czy do polskiego koœcio³a, czy do
austriackiego – to nie ma znaczenia. Wa¿ne jest
¿eby to wezwanie us³yszeæ, pójœæ i otworzyæ siê
na Dobr¹ Nowinê.
Irmina Bartnik

Wierzê, wiêc jestem

Szesnaœcie minut
Uœpienie œwieckich w polskim Koœciele jest faktem. I choæ
„olbrzym siê powoli budzi” i choæ artyku³y, wypowiedzi czy
konkretne czyny powoli ukazuj¹, ¿e œwieccy to „potêga”,
to jednak ci¹gle wiele do przebudzenia brakuje.
O trosce o godne sprawowanie Mszy œw. przez
kap³anów napisano ju¿ wiele, a powiedziano
jeszcze wiêcej. Jednym z g³osów jest powy¿szy
artyku³ Anuszki. G³os to w sumie bezradny. Tym
bardziej mnie uj¹³. Bo zapewne nikt z zainteresowanych siê nim nie zajmie. Kap³anom
trudno zmieniaæ jakiekolwiek nawyki. Bezrad-

noœæ mnie ogarnia, gdy widzê i s³yszê „pêdz¹cego” (16 minut!) s³ugê Bo¿ego w czasie
czytania Mszy. Czêœci wiernych jest to obojêtne,
czêœæ odchodzi, czêœæ jest przejêta. Pan Jezus –
jak to On – dyskretnie siê temu przygl¹da. Nie
pociesz¹ te¿ Autorki przeró¿ne doœwiadczenia,
które mam – a s¹ to doœwiadczenia „piêknych”

Mszy ze œwietnymi, otwieraj¹cymi nowe
horyzonty kazaniami, piêkn¹ dykcj¹ wypowiedzianymi, gdzie teksty mszalne rzeczywiœcie
staj¹ siê modlitw¹, a dla wiernych liturgia staje
siê – nie przesadzam – przedsionkiem Nieba.
Jeœli jest odwrotnie, to przecie¿ mo¿na albo
zmieniæ koœció³ (s¹ tacy, którzy co niedziela s¹
w innym!), albo – jeœli to niemo¿liwe –
próbowaæ odnajdowaæ siê tak¿e i na takiej
„nieudanej” Mszy. Do tego trzeba budowania
swej wiary, by mia³a fundamenty. To jest
mo¿liwe, na przeró¿ne sposoby mo¿na to
czyniæ. Krótko rzecz ujmuj¹c – trzeba próbowaæ
rozpalaæ w sobie pragnienie Jezusa. A œciœlej:
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pozwalaæ Mu to pragnienie w sobie rozpalaæ.
Przy tej okazji ka¿dy ksi¹dz musi zrozumieæ, ¿e
piêkno liturgii, którego podtrzymywanie –
w polskich warunkach – najczêœciej na nim
spoczywa, to nie jest „widzimisiê” œwieckich, ale
ma p³yn¹æ z poczucia tego, ¿e jest on
„przekaŸnikiem” piêkna i mi³oœci Bo¿ej. I to jego
rola – umieæ to przekazaæ tym, którzy przed
o³tarzem stoj¹. Ale kto mu o tym bêdzie
przypomina³? Dziekan? Biskup? A mo¿e pan
Jurek z pani¹ Zosi¹? Obawiam siê, ¿e jeszcze
d³ugo nie. Uœpienie œwieckich w polskim
Koœciele jest faktem. I choæ „olbrzym siê powoli
budzi” i choæ artyku³y, wypowiedzi czy
konkretne czyny powoli ukazuj¹, ¿e œwieccy to
„potêga”, to jednak ci¹gle wiele do prze-

budzenia brakuje. W Austrii jest przeciwnie. Nie
jestem jednakowo¿ entuzjast¹ takiego
przebudzenia, które powoduje ca³kowite
przejêcie wszystkiego w parafii, ³¹cznie z liturgi¹,
z ca³ym baga¿em teologicznych b³êdów
i odrzuceniem tego, co mi siê w nauczaniu
Koœcio³a nie podoba.
Tak na marginesie: w spo³ecznoœci, jak¹
stanowimy na Rennwegu, naturaln¹ rzecz¹
powinna byæ np. wystarczaj¹ca iloœæ lektorów
czytaj¹cych w niedzielê czytania mszalne. A jest
z tym problem, i to pomimo kursu dla lektorów,
jaki niedawno siê odby³. Wzie³o w nim udzia³
kilka osób, wyra¿aj¹c chêæ i gotowoœæ do
niedzielnej s³u¿by przy o³tarzu. Gdzie oni dzisiaj
s¹? Czy nie jest to zawstydzaj¹ce, ¿e na nie-

których Mszach nie ma komu czytaæ S³owa
Bo¿ego? Czy postawa „statysty” w czasie
nabo¿eñstw nie jest aby postaw¹ dominuj¹c¹?
Pod tym wzglêdem daleko nam jeszcze do
stopnia aktywnoœci katolików austriackich,
a przede wszystkim stopnia œwiadomoœci swej
roli i odpowiedzialnoœci za nasz lokalny Koœció³.
I to tyle. Wiêcej nie mam do napisania. Idealnego œwiata tu nie bêdzie. O pragnieniach
„idealnego” Koœcio³a napisaæ mo¿e ka¿dy.
Zabieram siê do niedzielnego kazania. Czasu
jest doœæ. A Anuszce ¿yczê, by nie zw¹tpi³a w si³ê
dialogu i w moc pokory!
Ks. Maciej Gawlik

Wierzê, wiêc jestem

Bóg jest mê¿czyzn¹ czy kobiet¹?
Czy pomimo tak ogromnej przepaœci, jaka dzieli
Stwórcê od stworzenia, mówienie o Bogu w symbolach
i kategoriach ludzkich jest jednak mo¿liwe? Tak, choæ
oczywiœcie w sposób niepe³ny i niedoskona³y.
Czytaj¹c Stary Testament, dostrzegamy, ¿e Bóg
odbierany by³ przez Izraelitów przede
wszystkim jako Byt „rodzaju mêskiego” – pe³en
mocy, potêgi i si³y. W podobny sposób ludzie
patrzyli i nadal patrz¹ na Boga objawiaj¹cego siê
w Nowym Testamencie – Boga Trójjedynego.
Wynika to z faktu, ¿e Druga Osoba Trójcy Œwiêtej
objawi³a siê ludziom jako mê¿czyzna – Jezus
Chrystus. Ponadto poleci³ On nazywaæ Pierwsz¹
Osobê Trójcy Œwiêtej Ojcem. Choæ nie brak
w Piœmie Œwiêtym kobiecych obrazów Boga,
trzeba przyznaæ, ¿e w przekonaniu wiêkszoœci
chrzeœcijan Pan Bóg jest„mê¿czyzn¹”. Katechizm
Koœcio³a Katolickiego podkreœla jednak, ¿e: Bóg
przekracza ludzkie doœwiadczenie p³ci. Nie jest
ani mê¿czyzn¹, ani kobiet¹, jest Bogiem (nr 239).
Bóg w ¿adnym wypadku nie jest obrazem
cz³owieka. Nie jest ani mê¿czyzn¹, ani kobiet¹.

Bóg jest czystym duchem, w którym nie ma
miejsca na ró¿nicê p³ci (nr 370).
Czy pomimo tak ogromnej przepaœci, jaka dzieli
Stwórcê od stworzenia, mówienie o Bogu
w symbolach i kategoriach ludzkich jest jednak
mo¿liwe? Tak, choæ oczywiœcie w sposób
niepe³ny i niedoskona³y. Chocia¿ Bóg w ¿adnym
wypadku nie jest obrazem cz³owieka, to jednak
centrum antropologii chrzeœcijañskiej stanowi
tajemnica o stworzeniu cz³owieka na obraz
i podobieñstwo Bo¿e (Rdz 2, 26-27). Myœl ta
ukazuje prawdê, ¿e miêdzy Bogiem i cz³owiek iem istnieje jak ieœ zdumiewaj¹ce
podobieñ-stwo, a tak¿e jest wed³ug Jana Paw³a
II kluczem do zrozumienia Objawienia biblijnego. Bóg, mówi¹c o sobie, przemawia
jêzykiem ludzkim, u¿ywa ludzkich pojêæ i wyobra¿eñ (Jan Pawe³ II). Ujmowanie tajemnicy

Boga w sposób nacechowany antropomorfizmem jest wiêc uzasadnione, poniewa¿
wynika z podobieñstwa cz³owieka do Boga.
Mimo prawdziwoœci tego stwierdzenia,
w nauczaniu Koœcio³a podkreœla siê jednak, ¿e
gdy wskazujemy na podobieñstwo miêdzy
Stwórc¹ a stworzeniem, to zawsze niepodobieñstwo miêdzy nimi jest jeszcze wiêksze
(Sobór Laterañski III).
Szukaj¹c odpowiedzi na zadane powy¿ej
pytanie, dochodzimy do nastêpuj¹cych
wniosków: chc¹c mówiæ o Boskim misterium,
cz³owiek jest zmuszony pos³ugiwaæ siê ludzkim
jêzykiem. Przypisywanie Bogu mêskoœci czy
kobiecoœci nie wynika z chêci okreœlenia Jego
p³ci, lecz z koniecznoœci. Wprawdzie w ¿yciu
codziennym i teologii stosuje siê wobec Boga
liczne antropomorfizmy, obrazy wykreowane
na wzór cz³owieka – kobiety i mê¿czyzny – to
jednak zawsze powinna temu towarzyszyæ
œwiadomoœæ, ¿e Bóg jako istota duchowa stoi
ponad ludzkimi ró¿nicami p³ciowymi, a s³owa
ludzkie pozostaj¹ zawsze nieadekwatne do
tajemnicy Boga (KKK).
Marlena Plewa

Wierzê, wiêc jestem

Koœció³ w Kraju A³tajskim
Wyznawcy prawos³awia uwa¿aj¹ katolików za sektê. Jeden
z ksiê¿y pracuj¹cych niedaleko od Barnau³u opowiada³ mi
o sytuacji, w której listonosz nie chcia³ postawiæ swojej
stopy na terenie nale¿¹cym do koœcio³a katolickiego.
Wyznawanie wiary w Chrystusa w obrz¹dku
rzymsko-katolickim w Rosji nie jest ³atwe,
a z pewnoœci¹ jest bardziej wymagaj¹ce ni¿
w Polsce czy w Austrii. Katolicy w najwiêkszym
na œwiecie kraju borykaj¹ siê z wieloma trud-

noœciami natury politycznej, finansowej,
odleg³oœciowej, a tak¿e ze zwyk³ym niezrozumieniem ze strony prawos³awnych.
W Kraju A³tajskim po³o¿onym we wschodniej
czêœci Zachodniej Syberii, którego powierz-

chnia jest równa mniej wiêcej po³owie
powierzchni Polski, znajduje siê tylko kilka
parafii, a w ka¿dej z nich pracuje tylko jeden
kap³an, maj¹cy najczêœciej do pomocy kilka
sióstr zakonnych. Czasami ksiê¿a zmuszeni s¹
doje¿d¿aæ do swoich wiernych po 200-250 km.
Parafia w Barnaule, stolicy Kraju A³tajskiego, ju¿
od kilku lat stara siê o odzyskanie koœcio³a
(zbudowanego przez Polaków w 1913 roku)
zagrabionego przez w³adze sowieckie. W³adze
obiecuj¹ oddaæ œwi¹tyniê w przeci¹gu kilku
nastêpnych lat. Obecnie w œwi¹tyni znajduje siê
apteka. Kolejnym problemem, a w zasadzie
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absurdem, jest fakt, ¿e parafie s¹ zobowi¹zane
ka¿dorazowo rozliczaæ siê z urzêdem podatkowym z ofiar sk³adanych na tacê oraz
przedk³adaæ sprawozdanie z tego, na co ów
datki zosta³y wydane. Parafie ledwo wi¹¿¹
koniec z koñcem. Pieniêdzy brakuje chyba na
wszystko. Wiele przedsiêwziêæ udaje siê
zrealizowaæ dziêki hojnoœci cz³onków Koœcio³a.
Wyznawcy prawos³awia uwa¿aj¹ katolików za
sektê. Jeden z ksiê¿y pracuj¹cych niedaleko od
Barnau³u opowiada³ mi o sytuacji, w której
listonosz nie chcia³ postawiæ swojej stopy na
terenie nale¿¹cym do koœcio³a katolickiego.
Niektórzy bywaj¹ niemili, a wrêcz wulgarni.
Wynika to z postaw prawos³awnych duchownych oraz faktu, ¿e dla naszych braci
prawos³awnych nie prowadzi siê katechezy na
szerok¹ skalê. W zwi¹zku z tym wydaje siê, ¿e
wiara w Koœciele prawos³awnym jest prze¿ywana mniej œwiadomie ni¿ w Koœciele
katolickim. Katolicy postrzegani s¹ najczêœciej
jako ci, którzy siê od³¹czyli, nie s³awi¹ Boga
w prawy sposób i nie bêd¹ zbawieni.
Kolejny problem stanowi kwestia obchodzenia
œwi¹t. Praktycznie ¿adne œwiêto katolickie nie
pokrywa siê ze œwiêtem prawos³awnym.
Skutkiem tego jest fakt, ¿e katolickie dni
œwi¹teczne nie s¹ wolne od pracy.
Wspólnoty licz¹ po kilkadziesi¹t osób. Naj-

wiêksz¹ z nich jest koœció³ pod wezwaniem
Chrystusa Króla w Barnaule, gdzie na jedyn¹
niedzieln¹ Mszê œw. przychodzi oko³o 30-40
wiernych. Tak ma³e wspólnoty maj¹ sporo zalet.
Wielu tamtejszych wyznawców przesz³o na
katolicyzm, wczeœniej wyznawali prawos³awie
lub protestantyzm (w Kraju A³tajskim mieszka
wielu Niemców). Ich wiara wydaje siê bardziej
œwiadoma ni¿ wiara przeciêtnych katolików
w Polsce, wychowanych w tej wierze. Tamtejsi
tworz¹ swoist¹ wspólnotê. Ka¿dy ka¿dego zna
z imienia i nazwiska. Fakt, ¿e jest tylko jeden
spowiednik oznacza, ¿e zna on bardzo dobrze
swoj¹ wspólnotê i problemy, z jakimi siê ona
boryka. W tak ma³ych gminach chrzeœcijañskich
jasne staje siê, czym tak naprawdê jest Koœció³ –
wspólnot¹ wierz¹cych, wspomagaj¹cych siê
wzajemnie. Nierzadkim wydarzeniem jest
wspólny obiad po niedzielnej Mszy œw. Jak¿e
bardzo tamtejsze koœcio³y ró¿ni¹ siê od tych
w Polsce, gdzie parafie licz¹ czasami po kilka
tysiêcy osób. Warto dodaæ, ¿e w najwiêkszym
kraju na œwiecie s¹ tylko cztery diecezje i jedno
seminarium duchowne.
Na przyk³adzie wspólnot na A³taju widaæ, jak
bardzo trudnoœci potrafi¹ zbli¿aæ katolików do
siebie. Mimo tych wszystkich przeszkód, które
na ka¿dym kroku piêtrz¹ siê przed wiernymi,
Koœció³ istnieje i czyni bardzo wiele dobra.

W Barnaule swoj¹ siedzibê ma Caritas. Na
misjach s¹ tak¿e dwie rodziny z Neokatechumenatu.
Warto dodaæ, ¿e historia, powiêkszaj¹ce siê
ró¿nice kulturowe pomiêdzy Wschodem i Zachodem, ambicje polityczne, a byæ mo¿e tak¿e
zwyk³y egoizm ludzki i pycha podzieli³y
katolików i wyznawców prawos³awia. Wydaje
siê, ¿e jak na razie bardzo trudno bêdzie znaleŸæ
p³aszczyznê porozumienia na szczeblu dogmatycznym, obrz¹dkowym czy w dziedzinie
nauczania obydwu Koœcio³ów, które zasadniczo
wykazuj¹ wiele podobieñstw. Niemniej jednak
istniej¹ tak¿e trudne do zaakceptowania
ró¿nice. Nale¿¹ do nich ró¿ni œwiêci, czczeni
w jednym b¹dŸ w drugim Koœciele za mêczeñstwo, którego doznali z r¹k katolików lub prawos³awnych. Ksiê¿a pracuj¹cy w Rosji podkreœlaj¹,
¿e zdec ydowanie brakuje wspó³prac y
pomiêdzy prawos³awnymi i katolickimi duchownymi. Twierdz¹ oni, ¿e jeœli dojdzie do
zmian w stosunkach pomiêdzy katolikami
a prawos³awnymi, to bêd¹ one wywo³ane
popraw¹ relacji pomiêdz y rodzinami,
znajomymi i przyjació³mi, którzy bêd¹ w stanie
sobie przebaczaæ oraz przejœæ ponad ró¿nicami i
podzia³ami w imiê mi³oœci i pokoju i po prostu
¿yæ w zgodzie.
Szymon Przebinda

Bóg siê rodzi!

Œciszonym g³osem o cudzie
W pewien paŸdziernikowy wieczór pojawi³em siê
w przytulnym mieszkaniu Piotra i Olgi Michalskich,
nieopodal Vorgartenstrasse. Rozmawialiœmy œciszonym
g³osem, wszak w pokoikach spali ich dwaj synowie, jeden
pó³toraroczny, drugi kilka miesiêcy temu narodzony.
Rozmawialiœmy o tym, jak to jest, gdy powstaje nowe ¿ycie.
Red.: Czy narodziny to cud?
Olga: Wielki cud. I to, co dzieje siê przed nimi i po
nich – tak¿e. Dziewiêæ miesiêcy ci¹¿y. Cudem
jest oczekiwanie na dziecko. Wtedy spe³nia siê
marzenie. Wszystko siê dok³adnie zapisuje.
Red.: Ale pewnie, jak to bywa miêdzy wami
kobietami, by³aœ trochê przygotowana?
Mia³aœ doœwiadczenie innych kobiet?
Olga: Mia³am. Mama zasz³a w ci¹¿ê, gdy mia³am
5 lat. Rozumia³am, o co chodzi. Mam ciociê,
która ma obecnie dziewiêæ córek.
Red.: Bawi³aœ siê wózeczkiem z lalkami?
Olga: Tak. PóŸniej zamiast lalki do wózka
wsadza³am brata, którego nie mog³am
wyci¹gn¹æ.
Red.: Wiadomoœæ o nowym ¿yciu Was,
m³odych ma³¿onków, porazi³a, ucieszy³a czy
te¿ zastanowi³a?
Piotr: Ucieszy³a! Przez to, ¿e czekaliœmy bardzo
na to, by nowe ¿ycie powsta³o. Nawet siê jej nie
spodziewaliœmy. Staraliœmy siê o to nowe ¿ycie.
Pan Bóg wtedy jednak go nie chcia³.
Odpuœciliœmy trochê. Dlatego ta wiadomoœæ

by³a dla nas niespodziewana. Drugie tak wielkie
uczucie towarzyszy³o nam przy porodzie. Nie
mo¿na tego opisaæ... Tego trzeba doœwiadczyæ!
Red.: Wracam do pocz¹tku, musimy doœæ
dok³adnie siê jemu przyjrzeæ. Od kiedy
marzy³eœ, ¿eby byæ ojcem?
Piotr: Mam starsze rodzeñstwo – cztery siostry
i dlatego wybra³em bycie ojcem, a nie drogê
ksiêdza. To pragnienie wzros³o, gdy znalaz³em
swoj¹ ¿onê. A gdy siê spe³ni³o – co tydzieñ dzia³
siê jakiœ cud. Ka¿dy mówi³ „Jak bêdziecie mieæ
dzieci, to ju¿ nie bêdziecie czasu na nic”. Trochê
jest w tym prawdy, ale nie ma nic lepszego od
poœwiêcenia czasu rodzinie!
Olga: Bycia ojcem trzeba siê nauczyæ. Matka od
pierwszego momentu jest czujna, wstaje
w nocy, karmi, zmienia pieluchy.
Piotr: Dopiero po 6 miesi¹cach odczu³em, ¿e
mogê byæ ze swoim dzieckiem sam, ¿e ¿ona nie
musi mi mówiæ, co i kiedy dok³adnie mam robiæ.
Sam ju¿ wiedzia³em.
Red.: Wróæmy do tego czekania na urodziny.
Czy ono wp³ywa jakoœ na wasze relacje

Rodzina Michalskich
ma³¿eñskie, zawodowe, kole¿eñskie? Jak to
by³o, kiedy ju¿ wiedzieliœcie, ¿e zostaliœcie
rodzicami?
Piotr: Na pocz¹tku wszyscy siê ciesz¹. Bardzo siê
uwa¿a na to, co siê robi. Ale nie nale¿y
przesadzaæ. Trochê trzeba byæ ostro¿nym, ale
bez przesady.
Red.: Maryja w trzecim miesi¹cu ci¹zy
pobieg³a w góry do El¿biety...
Olga: Pierwsze trzy miesi¹ce ci¹¿y by³y dla mnie
krytyczne, zw³aszcza w przypadku pierwszej
ci¹¿y… Jestem jedn¹ z tych, które pocz¹tki ci¹¿y
prze¿ywaj¹ doœæ ciê¿ko. Organizm nie tolerowa³
na pocz¹tku nowego ¿ycia.
Red.: I Piotr to wszystko dzielnie znosi³...
Olga: Chyba nie by³am a¿ tak bardzo nieznoœna...
Piotr: Jak by³o widaæ, ¿e czegoœ potrzeba,
zawsze pomaga³em. Kochaj¹cy m¹¿ zawsze
pomaga…
Olga: Wszystkie kole¿anki radoœnie przyjê³y fakt
mojej ci¹¿y. By³am w niej jako pierwsza z nich.
Zreszt¹ – jestem jedyn¹ mê¿atk¹ z ich grona.
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Red.: Ci¹¿a jest wiêc uci¹¿liwa, a zarazem
cudowna.
Olga: Jest piêknie choæby wtedy, gdy siê s³yszy
po raz pierwszy bicie serca dziecka, choæ jeszcze
go przecie¿ nie widaæ. PóŸniej jest coraz
wiêksze, widaæ ju¿ g³owê, r¹czki. Drugie nasze
dziecko ssa³o palec. te¿ piêkne jest te¿ to, ¿e od
pierwszego momentu, od zap³odnienia,
wszystko jest ju¿ wiadome – jak dziecko bêdzie
wygl¹da³o, jaki bêdzie mia³o wzrost, kolor
w³osów, p³eæ… To coœ niesamowotego. Dodam,
¿e cia³o kobiety siê zmienia, jest siê coraz
wiêksz¹. Pod koniec ci¹¿y (od 8 miesi¹ca)
kobieta nosi w sobie ju¿ spory ciê¿ar.
Piotr: wizyt¹ podczas ka¿dej kolejnej wizyty
u lekarza widaæ coœ nowego – nowe cuda
u dziecka, jeden za drugim. Widaæ z czasem jego
aktywnoœæ, jak zaczyna kopaæ, ruszaæ siê. Jest ju¿
z nim kontakt, interakcja. Jestem te¿ przekonany, ¿e ju¿ wtedy dziecko poznaje g³os rodziców.
Olga: W³aœnie, bo przecie¿ jak siê rodzi, to
u mamy i taty jest spokojne, a u kogo innego nie.
Poza tym, w cz³owieku ¿yje cz³owiek – to
dopiero cud!
Red.: A same narodziny? Maryja z Józefem
mieli ciê¿kie warunki do porodu. Dziœ jest
zupe³nie inaczej. Ale obawy s¹?
Olga: Nie mieliœmy ¿adnych obaw! Du¿o
czyta³am, byliœmy u naszej znajomej w tzw.
szkole rodzenia. Byliœmy dobrze przygotowani.
Nawet, gdy poród okaza³ siê nieoczekiwanie
skomplikowany (zacz¹³ siê w czwartek,
a Beniamin urodzi³ siê o 0:10 w niedzielê), gdy
wszyscy wokó³ nas panikowali, my byliœmy
spokojni.
Piotr: Sami siê dzisiaj dziwimy, dlaczego byliœmy
tac y spokojni wtedy. Byliœmy dobrze
przygotowani.
Red.: Przy porodzie byliœcie oboje?
Piotr: Tak! Nie wyobra¿am sobie nie byæ przy
porodzie.
Olga: Ja tak¿e nie potrafiê sobie wyobraziæ, ¿eby
¿ona nie chcia³a, by m¹¿ by³ przy tym.
Red.: A potem po raz pierwszy pojawia siê na
rêkach dziecko...
Olga: Pierwszy syn nie pojawi³ siê na rêkach od
razu, zabrali go natychmiast, potrzebowa³
jeszcze pomocy. A drugi – dziwne uczucie.

Bardzo siê cieszy³am, by³ bardzo s³odki, ale
przede wszystkim bardzo cieszy³am siê tym, ¿e
ju¿ jest po.
Piotr: Z tym drugim by³o ju¿ o wiele krócej, ale
te¿ ca³¹ noc. ¯óna nie spa³a. Po pierwszym
porodzie nauczyliœmy siê, ¿e dobrze jest, gdy
jestem przy rodz¹cej ¿onie wypoczêty, by j¹
wesprzeæ. Tak wiêc przespa³em siê parê godzin.
Red.: Mówiliœcie kilkakrotnie o cudzie
narodzin. Zapewne wiêc zachêcacie, by inne
ma³¿eñstwa by³y otwarte na ¿ycie?
Piotr: To jest coœ niesamowitego! To jest cud od
samego pocz¹tku, pocz¹wszy od
tych 9 miesiêcy w brzuchu matki. A jak siê
dziecko urodzi, to przez pierwsze dwa miesi¹ce
jest takie spokojne, jest jakby lalk¹. A potem, od
3 miesi¹ca, zaczyna siê ruszaæ, interesowaæ
œwiatem, póŸniej zaczyna raczkowaæ, staæ,
z czasem coraz wiêcej mówi. A jak¹ dzieci maj¹
chêæ uczenia siê, jak patrz¹ na rodziców, jak ich
naœladuj¹, nie wiedz¹c dok³adnie, co robi¹! Na
przyk³ad Beniamin uczy siê sam zdejmowaæ
kurtkê i na razie kompletnie mu to nie wychodzi.
Wykonuje ruchy podpatrzone u rodziców. Albo
dzisiaj po raz pierwszy samodzielnie sta³. Dla
innych jest to zwyczajna wiadomoœæ, ale dla nas
nadzwyczajna. Dlatego ka¿de ma³¿eñstwo,
które nie stara siê mieæ w³asnych dzieci, skazuje
siê na brak czegoœ bardzo wa¿nego w ¿yciu.
Red.: Bardzo ma³o mówimy tu o Panu Bogu.
Czuliœcie Jego obecnoœæ czy te¿ wszystko
tak naturalnie przychodzi³o?
Olga: Gdy patrzê na swój pierwszy poród, to
z perspektywy czasu ¿a³ujê, ¿e nie odda³am
swojego cierpienia za dziecko, by wychowa³o
siê w wierze. .
Piotr: Chcemy budowaæ wiêŸ ma³¿eñsk¹ na
Bogu. Tak samo, gdy podejmujemy jakieœ wa¿ne
decyzje, których nie jest ma³o.
Red.: Mieliœcie ju¿ jedno Bo¿e Narodzenie
z dzieckiem. Jak ono wygl¹da³o?
Olga: Nieco inaczej, bo jest siê zabieganym,
skoncentrowanym na dziecku.
Piotr: Beniamin mia³ wtedy 11 miesiêcy, ju¿
prawie sam chodzi³. By³ bardzo aktywny.
Olga: Bo¿e Narodzenie to dla wszystkich
g³ównie prezenty, ale my nie chcieliœmy tego.
Dlatego prze³o¿yliœmy prezenty na dzieñ œw.

Miko³aja. Chodzi³o nam o to, by prze¿yæ te
Œwiêta duchowo. Przecie¿ Syn Bo¿y przychodzi
na œwiat, ¿eby nas zbawiæ.
Piotr: W Hiszpanii prezenty s¹ dopiero na Trzech
Króli.
Olga: Smutne te¿ jest to, ¿e ludzie œwiêtuj¹ te
dni, nie wiedz¹c, co œwiêtuj¹. Choinka, rodzina,
prezenty i dobre jedzenie – to dla nich
najistotniejsze.
Red.: Piotrze, co byœ chcia³ mieæ od œw.
Józefa? Jak¹ jego cechê?
Piotr: O œw. Józefie nie myœla³em jeszcze zbytnio.
Ale chcia³bym wyprosiæ u niego si³y. W³aœnie
zacz¹³em pracowaæ i nie mam ju¿ tyle czasu dla
rodziny, ile bym chcia³. Chcia³bym, ¿eby mi
pomóg³ jednoczeœnie pracowaæ i znajdowaæ
du¿o czasu dla rodziny.
Red.: Maryja, mama Syna Bo¿ego – o co byœ
j¹ poprosi³a?
Olga: O cierpliwoœæ, gdy jestem sama, tylko
z dzieæmi. I o tak¹ m¹droœæ, bym mog³a przekazaæ wiarê naszym dzieciom. Chcê te¿ byæ dla
nich przyk³adem, by nie myœla³y, ¿e jestem
nieprawdziwa, gdy co innego bêdê mówiæ, a co
innego czyniæ. Prób bêdzie wiele, ale niebo na
nas czeka!
Red.: Czy macie jakieœ ¿yczenia bo¿onarodzeniowe dla naszych czytelników? Ja ¿yczê
ludziom z ró¿nych powodów zamkniêtym
na ¿ycie, by siê na nie otworzyli.
Piotr: Czêsto siê s³yszy, ¿e dzieci to tylko
problemy. Ale dopóki nie ma siê w³asnych
dzieci, to nigdy nie wiadomo, jaki to cud, gdy
kocha siê je ponad wszystko. Mo¿e teraz,
w kontekœcie Bo¿ych Narodzin, czas pomyœleæ,
¿e mo¿e ju¿ przyszed³ czas na w³asne dziecko.
Olga: A ja chcê ¿yczyæ, by ludzie zauwa¿ali Boga
w swoim ¿yciu i by siê nie bali przyznawaæ do
Niego w konkretnych sytuacjach.
Red.: On siê zawsze przyznaje do nas, a my
nie zawsze do Niego..
Olga: To jest smutne.
Red.: Na szczêœcie On przyszed³ do nas po to,
by nas z tego lêku wydobyæ.
Olga: Dlatego ¿yczê wszystkim odwagi!
Red.: I my wam wzajemnie! Dziêkujê za
rozmowê.
Rozmawia³: ks. Maciej Gawlik

Bóg siê rodzi!

Medytacja na Bo¿e Narodzenie
Co by siê dzia³o, gdyby Maryja z Józefem
zapukali do moich drzwi? Czy znalaz³oby siê dla
nich miejsce? Pismo ze smutkiem stwierdza, ¿e
„[S³owo] przysz³o do swojej w³asnoœci, a swoi Go
nie przyjêli”. Jestem tym „swoim” od wielu lat.
Niestety. Niejeden cz³owiek odszed³ z niczym,
kiedy prosi³ mnie o pomoc. Usprawiedliwieñ
znalaz³oby siê wiele. Czy ka¿dy, kto o coœ prosi,
ma czyste intencje? Czy nie ¿¹da zbyt wiele?
A mo¿e to zwyk³e naci¹ganie? Przecie¿ ten ktoœ
móg³by siê wzi¹œæ do roboty, zacz¹æ zarabiaæ.
Móg³by iœæ do psychologa, terapeuty. Móg³by
siê umyæ, przestaæ piæ, ³adniej siê wyra¿aæ.
Czemu nie szuka wsparcia wœród swoich

bliskich? I dlaczego akurat teraz przychodzi, nie
w porê? Nie mam czasu ani miejsca dla takich.
Ale przecie¿ podœwiadomie czujê, ¿e to On
¿ebrze w nich o mi³oœæ. Tyle otrzyma³em, tyle
razy inni mi pomagali...
Bóg. Na ile jest obecny w moim myœleniu,
postawie, odczuciach? Czêsto sam dla siebie
jestem miar¹ wszystkiego, co mnie spotyka.
Czyniê wiele dobrych rzeczy, pomagam
ludziom, ewangelizujê – ale w tym wszystkim
czasem nie ma Jego. To tak, jakbym Go
wyprasza³„za drzwi” mojej egzystencji.
Wyproszony Bóg „stoi za drzwiami”. Bezdomne
S³owo.
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Patrzê na betlejemsk¹ stajenkê któryœ ju¿ raz.
Jednak siê urodzi³! Nie zrazi³ siê ludzk¹
obojêtnoœci¹. Nie zra¿a siê i moj¹. On jest, te¿
i dla mnie. I znowu wszystko siê zaczyna od
nowa. Jest takie, jakie byæ powinno.

Koñczê, bo pasterze mi uciekn¹. Chcê z nimi
pobiec i podziêkowaæ Mu. Nie mogê tkwiæ
w miejscu, tkwiæ tylko w swoim œwiecie. Muszê
wyjœæ i przekroczyæ siebie.

Po to te¿, by inni mogli mnie odnaleŸæ, zapukaæ i
choæ trochê siê ogrzaæ.
Ks. Maciej Gawlik

Œwiêtych obcowanie

Œwiêci dziêki ma³¿eñstwu?
Piotrze, teraz jestem uleczona. Piotrze, by³am ju¿ po
drugiej stronie i gdybyœ wiedzia³, co ja tam widzia³am.
Kiedyœ ci opowiem....

nadziejê Joanny na szczêœliwe rozwi¹zanie.
W Wielk¹ Sobotê poprzez cesarskie ciêcie
przysz³o na œwiat czwarte dziecko pañstwa
Molla – córeczka Gianna Emanuela. Po porodzie
Joanna dosta³a silnej gor¹czki i skar¿y³a siê na
ogromne bóle brzucha. By³y to ostatnie chwile
jej ¿ycia, które Joanna chcia³a spêdziæ w domu
wœród najbli¿szych. Po zaledwie tygodniu,
28 kwietnia, po¿egna³a swoj¹ œwie¿o narodzon¹
córeczkê oraz mê¿a i rodzinê, wydaj¹c ostatnie
tchnienie. Piotr, wspominaj¹c jej ostatnie
chwile, napisa³: „Kiedy wziê³aœ w ramiona nasz¹
istotkê, patrzy³aœ na ni¹ najczulej, spojrzeniem
zdradzaj¹cym niewys³owione cierpienie
z powodu tego, ¿e nie bêdziesz jej towarzyszyæ,
wychowywaæ jej, i ¿e nigdy wiêcej jej ju¿ nie
zobaczysz i pamiêtam co mi powiedzia³aœ ze
s³odycz¹ tak pogodn¹, ¿e wydawa³a mi sie
niemal nieziemska: Piotrze, teraz jestem
uleczona. Piotrze, by³am ju¿ po drugiej stronie
i gdybyœ wiedzia³, co ja tam widzia³am. Kiedyœ
ci opowiem....”

Wierny zmar³ej ¿onie

Decyzja o ma³¿eñstwie
Joanna Bereta (ur. 4.10.1922 w Magencie) i Piotr
Molla (ur. 1.07.1912 w Mesero) mieszkali
i pracowali zaledwie kilka kilometrów od siebie
w pó³nocnym regionie W³och – Lombardii.
Zacieœnili swoj¹ znajomoœæ w roku 1954 na
uroczystoœciach prymicyjnych ojca Lina
Garavagliego, póŸniejszego biskupa miasta
Cesena. Po niespe³na rocznym narzeczeñstwie
postanowili zaœwiadczyæ o swojej mi³oœci
wobec Chrystusa oraz wspólnoty parafialnej.
Mszê œwiêt¹ w intencji nowo¿eñców odprawi³
rodzony brat Joanny, ks. Giusepe Beretta,
obecny œwiêty Koœcio³a Katolickiego.

Miodowe lata
M³oda para po podró¿y poœlubnej zamieszka³a
w s³u¿bowym domu Piotra. Piotr Molla by³
dyrektorem fabryki Saffy w Ponte Nuovo di
Magenta. Joanna, z zawodu lekarz pediatrii,
powróci³a do swojej pracy w przychodni.
Szczêœliwi ma³¿onkowie doczekali siê syna,
którego nazwali Pierluigi, oraz dwóch córek –
Mariazitty oraz Laury Enrici Marii. Joanna jako
¿ona i matka nie ukrywa³a swojego szczêœcia.
Pe³na mi³oœci i radoœci bycia matk¹, pragnê³a
urodziæ kolejne dziecko.

Ciê¿kie macierzyñstwo
Po podró¿y do Danii i Szwecji w lipcu 1961 roku
okaza³o siê, ¿e Joanna spodziewa siê czwartego
dziecka. Niestety lekarze odkryli u niej ³agodny
nowotwór, który zosta³ usuniêty chirurgicznie.
By³ to dopiero drugi miesi¹c ci¹¿y. Zgodnie
z ówczesn¹ wiedz¹ medyczn¹, aby wyeliminowaæ zagro¿enie dla matki, nale¿a³o usun¹æ
dziecko. Joanna sprzeciwi³a siê temu. Zdawa³a
sobie sprawê ze wszystkich niebezpieczeñstw,
na jakie siê nara¿a³a, lecz jej powo³aniem, jak
mówi³a, by³o podtrzymywanie ¿ycia, a nie
zabijanie. Kwestiê tê postawi³a jasno wobec
mê¿a i rodziny. W obliczu koniecznoœci
decydowania miêdzy ¿yciem swoim a ¿yciem
dziecka, które nosi³a pod sercem, zdecydowa³a,
¿e nale¿y przede wszystkim ratowaæ dziecko.
Nie chcia³a s³uchaæ rad innych – by³a
zdeterminowana, ale i pewna, ¿e bêdzie to
bardzo trudne macierzyñstwo i ¿e prawdopodobnie trzeba bêdzie ratowaæ jedno ¿ycie
kosztem drugiego. Ona chcia³a, aby uratowano
jej dziecko!

Cierpienie i nadzieja
Ufnoœæ w opatrznoœæ ca³y czas podtrzymywa³a

In¿ynier Molla po œmierci ¿ony musia³ szybko
wróciæ do codziennego ¿ycia. Zatroszczy³ siê
o nowonarodzon¹ córeczkê i pozosta³¹ trójkê
dzieci. W tym samym roku awansowa³ po raz
kolejny w swojej karierze, zostaj¹c wicedyrektorem generalnym wielkiej spó³ki, która w tamtym
czasie zatrudnia³a szeœæ tysiêcy robotników.
Zaledwie dwa lata póŸniej doœwiadczy³ kolejnej
bolesnej œmierci bliskiej osoby. Po z³oœliwej
infekcji zmar³o drugie dziecko Joanny i Piotra,
nazywane pieszczotliwie Mariolina. Dziew-

NASZA

strona 14
czynka przebywa³a w szkole sióstr „Sorriso
d´Italia”, któr¹ prowadzi³a rodzona siostra Piotra,
Luigia Molla.
Mimo rodzinnych tragedii i poœwiêcenia siê
rodzinie, in¿ynier Molla wci¹¿ wspina³ sie na
kolejne szczeble kariery w Saffie. W roku 1966
zosta³ dyrektorem generalnym, a w roku 1972 –
cz³onkiem zarz¹du. W tym samym czasie
rozpoczê³y siê starania o beatyfikacjê Joanny.
Ostatni etap – kanonizacja – mia³ miejsce 16
maja 2004 roku. Na placu Œwiêtego Piotra

w Rzymie byli wówczas obecni ma¿, dzieci i
wnuki nowej œwiêtej!
Sam Piotr zmar³ w wieku prawie stu lat
3 kwietnia 2010 roku z umys³em jasnym do
ostatnich dni ¿ycia. Gianna Emanuela, która
przez ostatnie lata opiekowa³a siê ojcem, tak go
wspomina:„Nie wiem, jak mam dziêkowaæ Bogu
za to, ¿e podarowa³ mi i pozostawi³ na tak wiele
lat tatusia jak najbardziej godnego swojej
najukochañszej i œwiêtej ma³¿onki...”.

Beatyfikacja Piotra jest ju¿ w toku, jednak okres
oczekiwania potrwa co najmniej kilka do
kilkunastu lat. Zatem w przysz³oœci do œw.
Joanny do³¹czy prawdopodobnie tak¿e jej
œwiêty m¹¿. Bêd¹ mogli wówczas wspólnie
patronowaæ ma³¿eñstwom prze¿ywaj¹cym
zarówno chwile szczêœliwe, jak i nag³e ¿yciowe
dramaty.
Robert Kojro

Nasze Wspólnoty

Podziêkowanie ze szczypt¹ goryczy
W czasie wakacji nasze „Emaus” zosta³o nieco
odnowione i odœwie¿one. W nied³ugim czasie
zostanie równie¿ wymienione oœwietlenie
du¿ej sali. Niech prace te przyczyni¹ siê do tego,
by wszystkim grupom spotykaj¹cym siê tam¿e
by³o przyjemniej i wygodniej.
Specjalne podziêkowanie kierujê do firmy
parkieciarskiej, która chce pozostaæ anoni-

mowa, za renowacjê i doprowadzenie do
porz¹dku parkietu w du¿ej sali. To piêkny
prezent od tej¿e formy dla PMK. Bóg zap³aæ!
Równie¿ wszystkim 4. (s³ownie: czterem)
osobom, które odpowiedzia³y na apel
wyg³oszony w koœciele i zechcia³y pomóc
w sprz¹taniu po zakoñczonym malowaniu –
serdecznie dziêkujê.

Smutne jest jednak to, ¿e – niema³ym trudem,
tak¿e finansowym – œwie¿o odnowione „Emaus”
co jakiœ czas jest obiektem œwiadomej
dewastacji i braku troski o wspólne dobro.
Co wszystkim korzystaj¹cym z „Emaus” pod
adwentow¹ rozwagê skromnie poddajê
Ks. Rektor

Nasze Wspólnoty

Pielgrzymka do Mariazell
Tylko o nielicznych miejscach na œwiecie mo¿na
opowiadaæ z tak¹ dum¹ jak o Sanktuarium
Maryjnym w Mariazell, do którego udaliœmy siê
dnia 7 wrzeœnia 2013 roku. Pod kierownictwem
pani Janiny Mroczkowskiej Ko³o ¯ywego
Ró¿añca zorganizowa³o po raz pierwszy
pielgrzymkê autokarow¹. Alpejski krajobraz
oraz mi³a atmosfera w autokarze sprawi³y, ¿e
czas podró¿y do zamierzonego celu up³yn¹³
bardzo szybko. Po przybyciu na miejsce
rozpoczêliœmy Drogê Krzy¿ow¹ na tamtejsz¹
Górê Kalwariê, która istnieje ju¿ od czasów
Opactwa Benedyktynów. Prowadzi ona wzd³u¿
ostatniego odcinka do Mariazell. Nastêpnym
odwiedzonym przez nas obiektem by³a XVIIwieczna kaplica barokowa, s³yn¹ca ze Œwiêtego
•róde³ka, którego woda posiada moc uzdrawiania. Pod¹¿aj¹c do celu, wst¹piliœmy nastêpnie do Kaplicy Œwiec. Punktem kulminacyjnym
naszej pielgrzymki by³a Msza œw. przed
O³tarzem Matki Boskiej £askawej (Gnadealtar),
odprawiona w jêzyku polskim przez o. Paw³a
Szymanowskiego, opiekuna duchowego naszej
grupy. Podczas Mszy nie zabrak³o polskich
akcentów, takich jak krzy¿ pielgrzymkowy,
sztandar oraz polskie pieœni maryjne. Nad
ca³oœci¹ oprawy muzycznej czuwa³ pan Adam
JóŸwik. Na zakoñczenie, wraz z innymi grupami
pielgrz ymów polskich przebywaj¹cych
w Bazylice, zaœpiewaliœmy znan¹ polsk¹ pieœñ
„Czarna Madonna”. Po zakoñczeniu Mszy œw.
tzw. czas wolny zosta³ poœwiêcony na zakup
dewocjonaliów. Wczesnym popo³udniem

udaliœmy sie w drogê powrotn¹, zatrzymuj¹c siê
na posi³ek w malowniczej alpejsk iej
miejscowoœci Annaberg. Dla wszystkich, którzy
po raz pierwszy udali siê do tego miejsca oraz
dla tych, którzy ju¿ tam bywali, nasza
pielgrzymka okaza³a siê wspania³ym wydarzeniem duchowym, pozostawiaj¹cym po sobie

wiele niezapomnianych wra¿eñ.
Bezpieczny przejazd do Mariazell oraz powrót
zapewni³ nam kierowca, pan Józef Nawaleniec,
za co serdeczne „Bóg zap³aæ” sk³adaj¹ wszyscy
uczestnicy pielgrzymki.
Stella Styczeñ
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Nieuchwytna zaduma
Wiersze profesora, które dane mi ju¿ by³o s³yszeæ,
znowu poruszy³y w naszych duszach emigranckich
nutkê ¿a³oœci, smutku i zadumania, tak charakterystycznych
dla liryki ks. Bonifacego.
Spotkanie z ks. prof. Bonifacym Mi¹zkiem
w ramach XXII Dni Polskich w Austrii odby³o siê
dnia 21 wrzeœnia 2013 roku w sali Emaus przy
Polskiej Misji Katolickiej. Dobrym duchem
wieczoru oraz wspania³¹, czaruj¹c¹ i niezwykle
dbaj¹c¹ o wszystkich goœci organizatork¹ by³a
pani Stella Styczeñ, która dok³ada³a wszelkich
starañ, by nieoczekiwanie du¿y t³um wielbicieli i
s³uchaczy liryki ks. prof. Mi¹zka móg³ pomieœciæ
siê w znanej nam sali przyparafialne. jMimo
t³umów, podczas wyk³adu da³o siê wyczuæ tê
nieuchw ytn¹ atmosferê zadumy nad
przesz³oœci¹ oraz niezg³êbionym patriotyzmem.
Niezwykle ciekawym elementem wieczornego
spotkania by³ tak¿e wystêp skrzypcowy Kasi
Poremby. Organizacjê tej skomplikowanej pod
wzglêdem logistycznym imprezy wziê³y na
siebie wszystkie panie z Ko³a Ró¿añcowego przy
Polskiej Misji Katolickiej w Wiedniu.
Wyk³ad ks. prof. Bonifacego Mi¹zka zaszczycili
m.in. ks. rektor Krzysztof Kasperek, ks. Daniel
z Kapitu³y Katedralnej oraz inni ksiê¿a duszpasterstwa polonijnego. Niezwykle wzruszaj¹c¹
mowê wstêpn¹ wyg³osi³ z oratorskim wrêcz
kunsztem ks. rektor Krzysztof Kasperek.
Trzeba przyznaæ, ¿e wk³ad ks. Mi¹zka w rozwój
polskiej kultury prze³omu XX i XXI wieku jest,
szczególnie dla nas – emigrantów, ogromny
i niepodwa¿alny W sposób jednoznaczny
podkreœli³ to w swoim wyst¹pieniu ks. rektor.
Obok ks. prof. Mi¹zka przy stole prezydialnym
zasiad³a równie¿ - jako moderator spotkania p. Teresa Rak.
Znam na tyle ks. prof. Mi¹zka, i¿ z góry by³o mi

wiadomym, ¿e jego recytowane i odczytywane
liryki mog¹ starczyæ za najd³u¿szy wyk³ad.
Wiersze profesora, które dane mi ju¿ by³o
s³yszeæ, znowu poruszy³y w naszych duszach
emigranckich nutkê ¿a³oœci, smutku i zadumania, tak charakterystycznych dla liryki ks.
Bonifacego. Zreszt¹ i on sam nie kry³ wzruszenia,
zag³êbiaj¹c siê w tajniki ludzkiego jestestwa na
niekoñcz¹cej siê emigracji. W czasach
obecnych, my Polac y, z wiemy to
ca³o(pó³)¿yciow¹ „wycieczk¹ ekononomicznokrajoznawcz¹” z jako tak¹ kas¹, zabezpieczeniem emerytalnym i mo¿liwoœci¹ powrotu
do kraju. Tylko czy tak bardzo pragniemy tego,
jak ksi¹dz Bonifacy, gdy idzie on duchem
œcie¿yn¹ podkieleck¹ do swojej rozwalaj¹cej siê
cha³upki, gdzie ka¿dy wiór, ka¿de kl¹skniêcie
s³owika przywodzi nam na myœl lata – ju¿ bez
powrotu…
Wyk³ad i czytanie wierszy goœcia zakoñczy³y siê
ok. godz. 21:30. Dla porz¹dku tego sprawozdania dodajê, i¿ ks. prof. Mi¹zek z ogromn¹
swad¹ odpowiada³ na moje pytania na temat
romantyzmu drugiej po³owy XX i pocz¹tku XXI
w. oraz dosyæ odwa¿ne zaklasyfikowanie go do
grupy ostatnich takich romantyków-liryków
swojej epoki. Pani Ela Wachtl spyta³a ksiêdza
Bonifacego, czy jego powo³anie duchowne
splot³o siê razem z objawieniem talentu
literackiego. Ks. Mi¹zek znalaz³ wystarczaj¹co
du¿o czasu, by odpowiedzieæ nam
wyczerpuj¹co na pytania, okazuj¹c przy tym
stan jego duszy – poety i geniusza naszych
czasów. Och, gdyby nie z³oœliwoœæ losu, chochlik

punktu czasowego naszej historii najnowszej,
byæ mo¿e ks. Mi¹zek zosta³by kolejnym polskim
noblist¹?
Nasza wieloletnia kole¿anka Krystyna Meduna
wrêczy³a ks. Mi¹zkowi cudowny obrazek
(akwarelkê) przedstawiaj¹cy wrota Akademii
Duchownej w Sandomierzu, gdzie pobiera³ on
studia oraz zosta³ wyœwiêcony na ksiêdza.
By to cudny, wzruszaj¹cy i wspania³y wieczór.
Podobne odczucia wyrazi³ równie¿ mój
wieloletni przyjaciel i kolega-pisarz polonijny
pan Zygmunt Brzeziñski. A to wszystko podczas
XXII Dni Polskich w Austrii, gdy Polonia
organizowa³a 21 wrzeœnia 2013 a¿ piêæ innych
imprez! Zapewne równie ciekawych! Brawo
Ksiê¿e Profesorze!
Andrew BENIGER

Nasze Wspólnoty

Krakowscy husarze na wzgórzu Kahlenberg
Przejazd kawalerii wzbudza³ ogromne zainteresowanie
Wiedeñczyków i licznych turystów z wielu krajów.
Zebrana na miejscu uroczystoœci publicznoœæ prosi³a,
aby husarze zostali jak najd³u¿ej. Ze ³zami w oczach
mówiono, ¿e s¹ prawdziwymi ambasadorami naszej Ojczyzny.
W sobotê 7 wrzeœnia 2013 roku do Wiednia
przyby³o siedmiu husarzy i jedna amazonka
z Krakowskiego Szwadronu U³anów im. Józefa
Pi³sudskiego z siedzib¹ w Mogile.
W niedzielê 8 wrzeœnia husarze pod dowództwem rotmistrza Henryka Bugajskiego w asyœcie

jego córki Eweliny Bugajskiej, która wcieli³a siê
w rolê hajduczka w historycznym stroju,
o godzinie 8:30 wjechali na plac przed
koœcio³em œw. Józefa, aby wzi¹æ udzia³
w uroczystoœciach 330. rocznicy Odsieczy
Wiedeñskiej i 30. rocznicy wizyty papie¿a Jana

Paw³a II na tym historycznym wzgórzu. Swoim
przybyciem i wspania³ym wygl¹dem krakowscy
husarze zrobili prawdziw¹ furorê. Zgromadzone
t³umy wiwatowa³y na czeœæ jad¹cej kawalerii.
Delegacja husarz y z³o¿y³a kwiaty pod
p³askorzeŸbami króla Jana III Sobieskiego
i papie¿a Jana Paw³a II. O godzinie 9:50 sztafeta
biegaczy z Polski witana przez husarzy wbieg³a
na Kahlenberg, aby wzi¹æ udzia³ w uroczystoœciach. Bez w¹tpienia serce Polski bi³o tego
dnia na wiedeñskim Kahlenbergu. Husarze
dotarli te¿ na wzgórze Leopoldsberg, gdzie stoi
pomnik kozaków. Po przemówieniu rotmistrza
Henryka Bugajskiego zebrani oddali ho³d
kozakom walcz¹cym pod Wiedniem, skanduj¹c
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„Husaria wiwat!” oraz„Kozacy zaporoscy wiwat!”.
Po oddaniu czci kozakom husarze w szyku
wrócili na Kahlenberg. Przejazd kawalerii
wzbudza³ ogromne zainteresowanie Wiedeñczyków i licznych turystów z wielu krajów.
Zebrana na miejscu uroczystoœci publicznoœæ
prosi³a, aby husarze zostali jak najd³u¿ej. Ze ³zami
w oczach mówiono, ¿e s¹ prawdziwymi
ambasadorami naszej Ojczyzny. Fotografowaniu i wywiadom nie by³o koñca. Po
uroczystoœciach odjechali do swojego obozu,
¿egnani gromkimi brawami. Rotmistrz Henryk
Bugajski i jego córka Ewelina byli szczególnie
wzruszeni, gdy¿ pan Henryk z ¿on¹ Bo¿en¹
w³aœnie na Kahlenbergu w koœciele œw. Józefa
brali œlub, a ich córka Ewelina by³a tam
ochrzczona. Po uroczystoœciach ca³¹ krakowsk¹
ekipê zaprosi³ na wystawny obiad szef
19. dzielnicy Wiednia (w której znajduje siê
Kahlenberg) dr Adolf Tiller, który rok wczeœniej
zaprosi³ krakowskich kawalerzystów na ten
jubileusz.
Krakowianie dostali ju¿ od Wiedeñczyków
zaproszenie na przysz³oroczne uroczystoœci.
Dr Adolf Tiller jest prawdziwym przyjacielem
Polski i Polaków, a przyjacio³om siê nie
odmawia. Dnia 9 wrzeœnia 2013 roku, po zwiedzeniu kaplicy Jana III Sobieskiego w koœciele
œw. Józefa oraz wpisaniu siê do z³otej ksiêgi
dowódcy szwadronu rotmistrza Henryka
Bugajskiego i szefa wyszkolenia szwadronu
rotmistrza Józefa Kielara, goœcie wrócili do
Krakowa.

Pan Henryk Bugajski planuje powo³aæ Spo³eczny Komitet Budowy Pomnika króla Jana III
Sobieskiego i dwóch husarzy w tle, który stan¹³by w parku Turkenschanz, gdzie husarze
i pancerni prze³amali linie obronne Turków.
W³aœnie w tym miejscu Ukraiñcy ju¿ 9 lat temu
postawili pomnik kozaka i konia kozackiego
oraz obelisk gloryfikuj¹cy ich udzia³ w Odsieczy
Wiedeñskiej. Nasza Ojczyzna zapomnia³a
o swoich bohaterskich ¿o³nierzach, a przecie¿
król Jan III Sobieski, który zas³yn¹³ za spraw¹

Wiktorii Wiedeñskiej, jest jedynym polskim
królem rozpoznawalnym za granic¹ naszego
pañstwa. Musimy pokazywaæ i podkreœlaæ
wk³ad Rzeczypospolitej w dziedzictwo
zjednoczonej Europy. Mamy byæ z czego dumni.
Dla przypomnienia bitwa odby³a siê 12
wrzeœnia 1683 roku, a król Jan III Sobieski ze
wzgórza Kahlenberg dowodzi³ wojskami
sprzymierzonymi.
Henryk Waldner
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Zapraszamy na maj!
Dziêkujemy Panu za ten b³ogos³awiony czas, który
mogliœmy spêdziæ z tymi wszystkimi braæmi i siostrami,
od których nauczyliœmy siê tak wiele.
Mimo ¿e wakacje ju¿ dawno za nami, a niektórzy
planuj¹ ju¿ nastêpne, chcielibyœmy podzieliæ siê
z Wami prze¿yciami z wakacyjnych rekolekcji,
które odby³y siê w Austrii w uroczym domu
rekolekcyjnym w Ernsbrunn. By³ to ORAR I,
którego g³ównym tematem by³a modlitwa.
Dlaczego do tego wracamy? Ju¿ nied³ugo
bêdziemy czekaæ na Œwiêta Bo¿ego Narodzenia,
które poprzedzi czas Adwentu, a co za tym idzie
czas g³êbszej modlitwy. Nie zapomnieliœmy
czasu wakacji, poniewa¿ dotar³o wtedy do nas,
jak wa¿na jest modlitwa i ¿ycie poœród naszych
bliŸnich na co dzieñ w naszych œrodowiskach.
Kap³anem, który nam pos³ugiwa³ (w dos³ownym tego s³owa znaczeniu) i wprowadza³ we
wszystkie tajniki wiary i Ruchu Œwiat³o-¯ycie, by³
wielce charyzmatyczny ksi¹dz Maciej Krulak, do
niedawna bêd¹cy moderatorem Krucjaty
Wyzwolenia Cz³owieka i dyrektorem centrum
naszego Ruchu na Kopiej Górce. Czas spêdzony
z nim oraz to, w jaki sposób ukazywa³ nam
mi³oœæ Chrystusa i ¿y³ ni¹, wywar³y na nas wielkie
wra¿enie. Z ka¿dym dniem rekolekcji otwiera³y
siê nam oczy na rzeczy, które do tej pory
uwa¿aliœmy za czyst¹ teoriê, a Jezus w osobie

ksiêdza Maæka wywraca³ to wszystko do góry
nogami i pokazywa³, jak ¿yæ i w praktyce kochaæ
swego brata. Ka¿da konferencja by³a dla nas
nauk¹ wielkiej mi³oœci i mi³osierdzia, któr¹
dostajemy od Pana! Odkrywaliœmy treœci, które
by³y nam wczeœniej znane, lecz le¿a³y daleko
z „ty³u g³owy”. Niesamowit¹ pomoc¹ by³y
wskazówki, jak rozeznawaæ ró¿ne problemy
¿yciowe wed³ug Ÿróde³ Œwiat³a: rozumu,
sumienia, S³owa Bo¿ego, skierowania siê do
Chrystusa i poprzez Koœció³ czyli wspólnotê,
która pomaga Go rozeznaæ.
Konferencja na temat modlitwy da³a nam wiele
wskazówek, jak do niej przystêpowaæ i stawaæ
przed Panem. Nale¿¹ do nich zaproszenie

Ducha Œwiêtego, modlitwa uwielbienia,
modlitwa przeb³agalna, modlitwa dziêkczynna i
modlitwa proœby.
Dziêkujemy Panu za ten b³ogos³awiony czas,
który mogliœmy spêdziæ z tymi wszystkimi
braæmi i siostrami, od których nauczyliœmy siê
tak wiele.
Moglibyœmy wiele kartek zapisaæ i wiele
wspominaæ… Piszemy o tym dlatego,
poniewa¿ chcieliœmy siê z Wami podzieliæ
radoœci¹ z poznania Chrystusa w drugim
cz³owieku. Jeœli ktoœ z Was, ma³¿onków
zapragn¹³by czegoœ wiêcej w swoim ¿yciu
i chcia³ poznaæ Domowy Koœció³, a mo¿e te¿
wyjechaæ z nami na rekolekcje majowe (tak, tak
– ju¿ planujemy majowe wyjazdy), serdecznie
zapraszamy.
Hania i Mariusz
Para odpowiedzialna za DK w Wiedniu
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Biblia, moja mi³oœæ

„A gdy by³ jeszcze daleko, ujrza³ go jego ojciec
i wzruszy³ siê g³êboko; wybieg³ naprzeciw niego,
rzuci³ mu siê na szyjê i uca³owa³ go.” (£k 15,20)
Uœwiadamiam sobie bolesn¹ prawdê – kolejny raz
pob³¹dzi³am. Zawróciæ? Pozostaæ? Czy poczekaæ,
a¿ mnie ktoœ znajdzie?
Moje ¿ycie to ci¹g³e powracanie, zawracanie,
nawracanie i cofanie. Obieram czêsto takie
œcie¿ki, na których Go nie ma i które do niczego
nie prowadz¹. Uparcie robiê tak, jak ja chcê. Po
swojemu interpretujê wszelakie drogowskazy
i wskazówki. Pocz¹tkowo takie wêdrowanie bez
Boga jest bardzo wygodne. Mogê sama
o wszystkim decydowaæ, nikt ode mnie niczego
nie wymaga, robiê to, na co mam ochotê.
¯adnych zakazów i nakazów. Jest lekko
i przyjemnie.
Na kolejnych etapach wêdrowania droga staje
siê coraz trudniejsza. Zaczynaj¹ siê stromizny,
urwiska i grapy. Co chwilê siê potykam. Brakuje
si³ i tchu, ale zaciskam zêby i upieram siê, by iœæ
dalej. Brnê wiêc dalej i dalej. W pewnym
momencie droga nagle siê koñczy, pojawia siê
nieznane mi rozwidlenie. Co teraz? Dok¹d
pójœæ? Postanawiam odpocz¹æ i siadam na
poboczu. Przez kilka chwil fascynujê siê nowym
miejscem, jednak zachwyt szybko przeradza siê

w bezradnoœæ, zniechêcenie i strach. Uœwiadamiam sobie bolesn¹ prawdê – kolejny raz
pob³¹dzi³am. Zawróciæ? Pozostaæ? Czy poczekaæ, a¿ mnie ktoœ znajdzie? Obok mnie przechodzi wêdrowiec, pytam go, czy wska¿e mi
w³aœciw¹ drogê. Ten proponuje, abym wybra³a
„w¹sk¹ œcie¿ynê, co wije siê wstêg¹ miêdzy
pólkami jêczmienia i ¿yta”. S³ucham jego rad. Tak
naprawdê nie mam ju¿ nic do stracenia.
Dró¿ka jest bardzo d³uga, ale tym razem jestem
ju¿ cierpliwa. Chcê do Niego iœæ. Mam pewnoœæ,
¿e jest to ju¿ w³aœciwa droga. Bardzo siê bojê,
jest mi g³upio i tak bardzo mi wstyd,
jednoczeœnie bardzo za Nim têskniê. Nie wiem,
co Mu powiem. Nie bêdê mia³a odwagi spojrzeæ
Mu w oczy...
On ju¿ na mnie czeka. Ca³y czas czeka³. Wybiega
mi naprzeciw. Ociera moje ³zy i czule obejmuje.
Jestem bezpieczna w Jego ramionach. Ju¿ nic
mi nie grozi. Daje mi swoje zapewnienie: „I tak
ciê mi³ujê, mój g³uptasku...”. Przebacza wszystko,

zapomina o tym, co by³o. Przesz³oœæ ju¿ siê nie
liczy. Wa¿ne jest to, co tu i teraz. Za ka¿dym
razem, gdy do Niego powracam, czujê siê jak
ten syn marnotrawny, któremu wszystko zosta³o
zapomniane...
Hanna Mollin

Biblia, moja mi³oœæ

O Tym, który daje wszystko
Ten zaœ, który nie zna jego woli i uczyni³ coœ godnego
kary, otrzyma ma³¹ ch³ostê. Komu wiele dano, od tego
wiele wymagaæ siê bêdzie; a komu wiele zlecono, tym
wiêcej od niego ¿¹daæ bêd¹ (£k 12,48)
Poczucie humoru
Myli³by siê kto, s¹dz¹c, ze moje ¿ycie to taka
sielanka. Mleko i miód. Bo przecie¿ tylko tacy
mog¹ uwa¿aæ, ¿e dostali wiele. ¯e przecie¿ ktoœ,
kto czêœciej œmieje siê ni¿ p³acze, nie zna ¿ycia, ¿e
ktoœ tak m³ody… Kiedy czasem opowiadam
swoja historiê, jest ona tak niewiarygodna, ¿e
niektórzy dziwi¹ siê, ¿e mogê jeszcze siê
uœmiechaæ. Mogê. A jak¿e. Bo poœród bólu,
cierpienia, rozstañ, œmierci… dostawa³am si³ê,
by iœæ dalej. Niebywa³¹ si³ê. Wys³uchiwano
ka¿dej mojej modlitwy. Pan Bóg ma jednak
poczucie humoru. Nieziemskie. I daje nam
wszystko, o co poprosimy. Dok³adnie w takiej
formie, jak¹ chcemy. Najczêœciej – niestety. Bo
zapomnimy sprecyzowaæ modlitwê. Ale to
niemal¿e temat na rozwa¿anie innego
biblijnego cytatu.

Dano mi naprawdê wiele.
Mogê samodzielnie siê poruszaæ. Jestem
bardziej zdrowa ni¿ chora. Dano mi jakieœ ma³e
czy wiêksze zdolnoœci. Oczywiœcie mam te¿
sporo wad. Ale w aktualnych rozwa¿aniach
chodzi o podarunki. Mog³abym wszak zakopaæ
te Bo¿e talenty, zostawiæ tylko dla siebie. Tylko
coœ mi mówi, ¿e nie po to mnie obdarowano.
A nawet kiedy to„Coœ”, a raczej Ten Ktoœ nie mówi
nic, to i tak - subtelniej b¹dŸ mniej subtelnie stawia mnie w sytuacjach, w których z darów
tych skorzystaæ nale¿y. Nawet trzeba. Inaczej siê
mo¿e da, ale bêdzie trudno. By nie powiedzieæ:
niemo¿liwie.
Pan Bóg nie stoi z karabinem, nie rozkazuje, ale
mam takie poczucie, ¿e im wiêcej daje, tym
wiêcej wymaga. Wprost, nie wprost. Przyk³ad?

Proszê bardzo. Mia³am – z ma³ymi wyj¹tkami –
œwietnych spowiedników. Ludzi, którzy
autentycznie pomagali mi d¹¿yæ do œwiêtoœci,
towarzyszyli na tej drodze nieustannego
powstawania. Dosta³am wiele. Dziœ zwracaj¹ siê
do mnie osoby jakoœ tam pogubione w wierze
czy w ¿yciu. I w takich momentach z uœmiechem
odkrywam, ze wszystko, co mnie ukszta³towa³o
– ka¿de s³owo, ka¿dy gest, ka¿da modlitwa po
prostu a¿ „wyrywa siê” by iœæ dalej, by tym razem
pomoc komuœ innemu. Oddaæ to co dosta³am,
bo zatrzymanie tego dla siebie by³oby aktem
nieludzkiego egoizmu.

Nie lubiê
Nie lubiê, kiedy ktoœ ode mnie czegoœ wymaga.
Alergicznie reagujê na s³owo: powinnaœ.
N iemniej pospiesznie napisany c ytat
z Ewangelii £ukasza wisi w ka¿dym miejscu, do
którego siê przeprowadzam. Choæby po to by
pamiêtaæ, ¿e z Jego woli ¿yjemy siê, poruszamy
i jesteœmy i tylko On mo¿e stawiaæ nam
wymagania.
Anuszka
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B³ogos³awieni!

Jesteœ uczniem Ubogiego!
Jezus by³ takim Ubogim, do koñca – „Ojcze, w rêce
Twoje oddajê ducha mego...”
Nie mieæ nic na wy³¹czn¹ i do¿ywotni¹
w³asnoœæ, wyrzec siê wszystkiego, oddaæ to
innym („idŸ, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj
ubogim”). Nie czuæ wsparcia ani choæby krzty
zrozumienia, nawet od bliskich. Po grzechu
p³akaæ z bezsilnoœci kolejny raz. Nie umieæ siê
modliæ. Przegrywaæ, byæ na marginesie ¿ycia.
Byæ niezrozumianym przez wszystkich. Byæ
w ci¹g³ej zale¿noœci. „Oddychaæ” pokor¹.

Ubóstwo to bezradnoœæ, kiedy wszystko
wymyka siê z r¹k. Ubóstwo to œwiadomoœæ, ¿e s¹
obszary ¿ycia, w których jestem bezradny. I ¿e
tam jestem ju¿ zale¿ny od Boga. A mogê we
wszystkim byæ zale¿ny od Niego. I dziêkowaæ,
dziêkowaæ i jeszcze raz dziêkowaæ! W³aœnie
takich „bezradnych” Jezus nazywa b³ogos³awionymi. I tak wiele im daje, bardzo wiele: swoje
Królestwo.

Trochê przejaskrawiam? Nie wiem. Wiem tylko,
¿e ucz¹ nas tego od przedszkola, by odnosiæ
sukcesy, byæ niezale¿nym od nikogo i niczego.
Mijamy takich „b³ogos³awionych” z poczuciem
politowania, s¹ ich nieprzebrane iloœci. A mo¿e
zamiast politowania warto przyznaæ siê do
ubóstwa, odkryæ je i wreszcie przestaæ zgrywaæ
tego, od kogo wszystko zale¿y? Zapewniam –
smak tego b³ogos³awieñstwa jest niezrównany.
A radoœæ z tego, ¿e Bóg pomaga, zdumiewaj¹ca.
Jezus by³ takim Ubogim, do koñca – „Ojcze,
w rêce Twoje oddajê ducha mego...”.
Ks. Maciej Gawlik

B³ogos³awieni!

B³ogos³awieni ubodzy w duchu i ci, którzy siê smuc¹...
I cokolwiek siê ma staæ, On mnie nie opuœci. Od œmierci
nie mogê siê wszak ubezpieczyæ w ¿adnej, choæby najlepszej,
ubezpieczalni œwiata. On zapewnia mi jednak ¿ycie i to ¿ycie
wieczne we wspólnocie z Nim, w niebie. Dlatego ten, kto jest
ubogi w duchu, ma wszystko w Bogu
Czy w Adwencie mo¿na byæ b³ogos³awionym,
b³ogos³awion¹? A poza Adwentem? Powiesz, ¿e
to nie dla ciebie. Có¿, mo¿esz tak myœleæ i wcale
ci siê nie dziwiê. Po wielekroæ wszak by³y nam te
linijki wyk³adane jako coœ wielce wznios³ego,
lecz niedostêpnego. Jak wiêc ty czy ja mielibyœmy tê doskona³oœæ osi¹gn¹æ? I kim jest
w³aœciwie ten ubogi w duchu?
Niejednokrotnie Jezus mówi w Ewangelii, ¿e
trudno bogatemu wejœæ do Królestwa Niebieskiego. Trzeba by zatem byæ biednym jak mysz
koœcielna... A jednak nie po to ¿yjemy i nie po to
wyjechaliœmy za granicê, czêsto z dala od
bliskich, ¿eby klepaæ biedê. Mo¿e s¹ wœród was
i niemo¿liwie bogaci, i szalenie œwiêci. Jednak
wiêkszoœæ z nas jest gdzieœ poœrodku –
wszystkiego po trochu.
Jeszcze czym innym wydaje siê jednak ubóstwo
w duchu. Takim ubóstwem mo¿na cechowaæ

siê nawet, bêd¹c Bilem Gatesem. Albo nie
posiadaæ tej cnoty, nie maj¹c grosza w portfelu.
Czym wiêc ona jest?
Myœlê, ¿e jest to zaufanie Bogu, i¿ ostatecznie
moje losy s¹ w Jego rêku. I cokolwiek siê ma staæ,
On mnie nie opuœci. Od œmierci nie mogê siê
wszak ubezpieczyæ w ¿adnej, choæby najlepszej,
ubezpieczalni œwiata. On zapewnia mi jednak
¿ycie i to ¿ycie wieczne we wspólnocie z Nim,
w niebie. Dlatego ten, kto jest ubogi w duchu,
ma wszystko w Bogu. Do niego nale¿y
Królestwo Niebieskie.
Co do smutku – któ¿ z nas nie by³ kiedyœ
smutny? Nawet ju¿ ma³e dzieci od czasu do
czasu doœwiadczaj¹ tego stanu. Dzieje siê tak
najczêœciej po stracie czegoœ lub kogoœ. W ¿yciu
niektórych ludzi smutek jest rzeczywistoœci¹
niemal namacaln¹. Ciê¿ko w takim stanie
wierzyæ w lepsz¹ przysz³oœæ. A jeszcze trudniej,

kiedy smutek tak siê rozpanoszy w psychice
cz³owieka, ¿e staje siê drêcz¹c¹ go dniem i noc¹
depresj¹. Wypada wtedy schowaæ siê w domu
i wyp³akaæ ca³e to paskudztwo w poduszkê.
Tylko czy to pomo¿e? Niejednemu pewnie tak,
innym zupe³nie nie. Ewangelia nie obiecuje
nam, ¿e pocieszenie nast¹pi natychmiast, ale
zapewnia, ¿e w koñcu nast¹pi. Czy to w tym
¿yciu czy w przysz³ym – radoœæ nadejdzie.
I bêdzie ona tym wiêksza, im g³êbszy by³ twój
smutek.
To nie tak, ¿e ¿yczê ci biedy i utrapienia, ale
objêcia w posiadanie Królestwa Niebieskiego
i wiecznej radoœci – z ca³ego serca!
Lila

B³ogos³awieni!

Ubóstwo i „ubóstwo”
Czy w moim ¿yciu panuje harmonia? Czy to, do czego
d¹¿ê, sprawia, ¿e jestem tak po prostu po ludzku
szczêœliwy? Gdzie w moim ¿yciu jest Pan Bóg?
Ubóstwo?
Czym jest ubóstwo? Dla wiêkszoœci z nas bêdzie

siê pewnie kojarzy³o z materialnym niedostatkiem, który nierzadko prowadzi do frustracji

i poczucia bezsensu. Przyznam, ¿e sama d³ugo
w ten sposób myœla³am. Dopiero dyskusja, któr¹
odbyliœmy parê tygodni temu w ramach
cotygodniowych spotkañ, uœwiadomi³a mi, ¿e
jest jeszcze coœ takiego jak ubóstwo duchowe,
które bynajmniej nie prowadzi do poczucia
smutku, a wprost przeciwnie - daje nadziejê na
bycie b³ogos³awionym.
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Jak to jednak rozumieæ? Czy chodzi o to, i¿ sam
fakt materialnego niedostatku ma nas czyniæ
b³ogos³awionymi? Czy osoba, która op³ywa
w materialne dobra, pope³nia grzech i przekreœla tym samym swoje szanse na bycie
b³ogos³awionym? Nic bardziej b³êdnego. Ju¿
w Starym Testamencie padaj¹ s³owa: „Po czym
Bóg im b³ogos³awi³, mówi¹c do nich:
«B¹dŸcie p³odni i rozmna¿ajcie siê, abyœcie
zaludnili ziemiê i uczynili j¹ sobie poddan¹;
abyœcie panowali nad rybami morskimi, nad
ptactwem powietrznym i nad wszystkimi
zwierzêtami pe³zaj¹cymi po ziemi»” (Rdz
1,28). Nie jest grzechem posiadanie i bogacenie
siê. Mo¿emy, a wrêcz powinnyœmy cieszyæ siê
i radowaæ ze wszystkich dóbr, które daje nam
Pan Bóg. Sensem pierwszego b³ogos³awieñstwa jest sposób, w jaki pojmujemy
bogactwo materialne. Jak d³ugo jesteœmy
œwiadomi przemijalnoœci i w³asnej u³omnoœci,
tego, ¿e wszystko co mamy nie nale¿y do nas
i jesteœmy gotowi z tego rezygnowaæ, tak d³ugo
sami czynimy siê b³ogos³awionymi. Id¹c za
s³owami Jana Paw³a II, ubóstwo duchowe

mo¿na zdefiniowaæ w nastêpuj¹cy sposób:
„[Duchowe ubóstwo] nie oznacza pogardy
i odrzucenia dóbr materialnych, lecz pos³ugiwanie siê nimi z wdziêcznoœci¹ i serdecznoœci¹, i jednoczeœnie radosne wyrzeczenie siê ich z wielk¹ wewnêtrzn¹ wolnoœci¹, czyli zgodnie z wol¹ Boga i Jego
zamys³em". Niektórzy z nas dostrzeg¹ pewnie
w duchowym ubóstwie swoist¹ formê utraty
wolnoœci, ograniczenia, bo jak tu siê nie
przywi¹zywaæ do domu budowanego przez
lata czy nowego auta, które czêsto okupione s¹
wieloletni¹ prac¹, wyrzeczeniami i nierzadko
roz³¹k¹ z najbli¿szymi, co wiemy najlepiej
z w³asnego doœwiadczenia. Ale czy w³aœnie taki
sposób myœlenia nie jest zabieraniem sobie
wolnoœci? Im d³u¿ej ¿yjê na tym œwiecie, tym
czêœciej odnoszê wra¿enie, ¿e to w³aœnie ci¹g³y
pêd za bogaceniem siê prowadzi do frustracji,
depresji i w efekcie koñcowym do pogorszenia
sie relacji z najbli¿szymi. Dlatego te¿ pierwsze
b³ogos³awieñstwo, choæ na pewno tak trudne
do zrozumienia, mo¿e byæ dla nas doskona³ym
pretekstem do zadania sobie kluczowych pytañ:

czy w moim ¿yciu panuje harmonia? Czy to, do
czego d¹¿ê, sprawia, ¿e jestem szczêœliwy?
Gdzie w moim ¿yciu jest Pan Bóg? Myœlê, ¿e
nadchodz¹cy czas Adwentu to doskona³a pora
na refleksjê nad sob¹, czego Pañstwu i sobie
¿yczê.
K.T.B.

B³ogos³awieni!

Smutek
Smutek nie kojarzy siê nam dobrze. Ale przecie¿
ma on swoje radosne oblicze. Koniec koñców –
radosne. WeŸmy choæby smutek p³yn¹cy
z mojego grzechu. Widzê, co sie dzieje – i p³aczê.
Grzech, ten mój „osobisty”, pustoszy mnie.
Przychodzi moment, kiedy zaczynam to
widzieæ. Sumienie nie daje mi spokoju. Ciê¿ko
robi siê na duszy. Ale w tym ca³ym smutku jest
miejsce na zdanie sobie bardzo jasno (jaœniej

w tej ciemnoœci siê nie da) sprawy, ¿e tak dalej
byæ nie mo¿e. Rodzi siê nawrócenie. Mo¿e w
bólach, mo¿e jeszcze os³abiane pokusami, ale
siê rodzi! Potem przychodzi radoœæ. Tak wielka,
¿e trudno j¹ opisaæ.
A ja, spowiadaj¹c ludzi ponad 20 lat, mogê byæ
tylko szczêœliwym œwiadkiem tych ³ez, które
rozpoczynaj¹ coœ nowego.
Ks. Maciej Gawlik

W labiryncie historii

Co z nami?
Chocia¿ w s³owach odwo³ujemy siê do tradycji I i II RP,
czasów walki z zaborcami i okupantami o niepodleg³oœæ,
to jednak nie potrafimy oderwaæ siê od rzeczywistoœci,
która nas ukszta³towa³a. Czy chcemy czy nie, nadal
jesteœmy ludŸmi, których ks. Tischner okreœli³ mianem
"homo sovieticus". ¯yjemy wed³ug okreœlonych schematów,
które kszta³towa³y nasze ¿ycie w okresie kataklizmu II Wojny
Œwiatowej oraz nocy komunizmu.
Grudzieñ to okres wysy³ania ¿yczeñ, intensywnych porz¹dków, zakupów, porannego
zrywania siê na Roraty, œpiewu kolêd,
œwi¹tecznego ob¿arstwa i wreszcie (przynajmniej w niektórych jeszcze domach) czas

przyjmowania ksiêdza "po kolêdzie". Ró¿nie to
wszystko wygl¹da w Polsce i w Austrii. Jednak
trzymaj¹c siê dotychczasowej konwencji tej
rubryki "Naszej Wspólnoty", wypada mi wspomnieæ jak¹œ rocznicê, która przypada w tym

miesi¹cu. Najczêœciej, w kontekœcie kalendarza
historycznego, bêdzie siê pewnie wspominaæ
o stanie wojennym, a mo¿e akurat w tym roku
o Powstaniu Wielkopolskim. Od tego ostatniego
minie w tym miesi¹cu 95 lat. Przypomnê wiêc
tylko, ¿e 27 grudnia 1918 roku wybuch³o trzecie,
zwyciêskie w naszej historii powstanie. Mamy
siê czym chwaliæ i z czego siê cieszyæ. To akurat
uwaga do tych, którym nieustannie siê wydaje,
¿e nasza historia to pasmo klêsk oraz nieustanna
martyrologia. Jednak, jak znam ¿ycie, to
z pewnoœci¹ temat wojny polsko-jaruzelskiej i
tak przyæmi wydarzenia sprzed dziewiêædziesiêciu piêciu lat. Czasem zastanawiam siê
dlaczego tak jest? Z jednej strony ludzie, którzy
z zapa³em porwali siê do walki o ¿ycie w wolnym
kraju, by siê w nim po polsku mówi³o i myœla³o.
Ludzie, którzy w tej walce odnieœli spektakularny
sukces, których symbolami sta³y siê takie
postacie jak Ignacy Jan Paderewski, Franciszek
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Ratajczak, Stanis³aw Taczak, Józef DowbórMuœnicki. Dziœ nie ma ¿adnych w¹tpliwoœci, kto
mia³ racjê: wiêkszoœæ narodu, która chcia³a
wolnoœci czy pojedynczy zwolennicy œwiêtego
spokoju (o ile w ogóle tacy byli). Z drugiej strony
ludzie, których postêpowanie nazywamy dziœ
kontrowersyjnym, niejednoznacznym. Dotyczy
to zarówno tych, którzy 32 lata temu tworzyli
NSZZ "Solidarnoœæ", jak i tych, którzy d¹¿yli do jej
likwidacji. Pokazuj¹ to czêsto przywo³ywane
w grudniowych publikacjach medialnych tzw.
sonda¿e. Sztandarowym przyk³adem jest tu
pytanie o s³usznoœæ wprowadzenia stanu
wojennego lub postawê Wojciecha Jaruzelskiego. Czy owa niejednoznacznoœæ ocen
wynika jedynie z faktu, ¿e od grudnia '81
up³ynê³o niewiele czasu czy mo¿e z czegoœ
jeszcze? Mo¿e ta "kontrowersja" bierze siê st¹d,
¿e uczestnicy tamtych wydarzeñ ¿yj¹ poœród
nas i maj¹ wielki wp³yw na to, co dziœ dzieje siê w
kraju. Jednoczeœnie potrafi¹, zw³aszcza wobec
m³odych, u¿yæ czêsto skutecznego argumentu,
zamykaj¹cego siê w sformu³owaniu: "nie wiesz,
jak to by³o". Oba te w¹tki, czasowy i ludzki, by³y,
s¹ i bêd¹ jeszcze na ro¿ne sposoby analizowane.
Mnie jednak ciekawi to, o czym w swej ksi¹¿ce
pt. "Zgred" napisa³ Rafa³ A. Ziemkiewicz. Autor
doœæ brutalnie twierdzi, ¿e II Wojna Œwiatowa
oraz komunizm skutecznie zniszcz y³y
w wymiarze fizycznym i duchowym to
wszystko, co wi¹za³o siê z II Rzeczpospolit¹,
a tym samym z ca³¹ wczeœniejsz¹ przesz³oœci¹
narodu. Wniosek z rozwa¿añ Ziemkiewicza jest
taki, ¿e choæ w s³owach odwo³ujemy siê do
tradycji I i II RP, czasów walki z zaborcami
i okupantami o niepodleg³oœæ, to jednak nie
potrafimy oderwaæ siê od rzeczywistoœci, która
nas ukszta³towa³a. Czy chcemy czy nie, nadal
jesteœmy ludŸmi, których ks. Tischner okreœli³
mianem "homo sovieticus". ¯yjemy wed³ug
okreœlonych schematów, które kszta³towa³y
nasze ¿ycie w okresie kataklizmu II Wojny
Œwiatowej oraz nocy komunizmu. Ktoœ mo¿e
powiedzieæ za znan¹ aktork¹, ¿e przecie¿ w 1989
roku skoñczy³ siê komunizm. W przysz³ym roku
minie 25 lat od czasu Okr¹g³ego Sto³u,
czerwcowych wyborów, pierwszego niekomunistycznego rz¹du premiera Mazowieckiego.
Czy jednak rzeczywiœcie to by³ koniec? Czy
narodzi³a siê nowa Polska, nowi Polacy? Nawet,
a mo¿e szczególnie, w warstwie s³ownej trzeba
przyznaæ, i¿ nic siê radykalnie nie zmieni³o.
Przecie¿ nie mówimy dziœ o zerwaniu z komunizmem, odrodzeniu narodowym, nie
wspominaj¹c o odzyskaniu niepodleg³oœci.

S³owem-kluczem do roku 1989 by³o okreœlenie
"transformacja" lub inaczej "przekszta³cenie".
Coœ, co istnia³o do s³ynnego 4 czerwca
(s³ynnego dlatego, ¿e wtedy mo¿na by³o
czêœciowo w sposób wolny wybieraæ parlament), zmieni³o formê. Mam tu na myœli system
polityczno-spo³eczny, ale te¿ i ludzi. Zmiana
formy wcale nie zak³ada zmiany istoty. System
siê zmieni³, ale nie przesta³ istnieæ. Przez ostatnie
æwieræwiecze dalej przechodzi³ kolejne
przekszta³cenia. Niestety oznacza to, ¿e tak
naprawdê nigdy po 1989 roku nie wskazaliœmy
sami sobie, gdzie w naszej powojennej
przesz³oœci tkwi³o z³o. Nie zrobiliœmy tego
przede wszystkim wtedy, kiedy mo¿na by³o ju¿
bezkrwawo dokonaæ nie tyle przekszta³cenia, co
zerwania z PRL, jednoznacznego odciêcia siê od
tego wszystkiego i tych wszystkich, którzy
budowali ten twór. Taka postawa wymaga³aby
od ka¿dego z Polaków wyraŸnego powiedzenia
samemu sobie, ¿e ¿y³em w zniewolonym kraju,
zniewolonym spo³eczeñstwie, a ci którzy
kierowali ówczesnym pañstwem byli, je¿eli nie
kierownikami tego zniewolenia, to przynajmniej jego narzêdziami. Tym samym nie
zas³uguj¹ na istnienie w przestrzeni publicznej.
S¹dzê, ¿e w³aœnie w takim podejœciu do naszej
najnowszej historii le¿y ów problem "niejednoznacznoœci" i "kontrowersyjnoœci" jej g³ównych
postaci. Niewielu, jeœli ktoœ w ogóle, odwo³ywa³o siê do historycznej, prawnej, politycznej,
spo³ecznej czy kulturalnej tradycji zaborców,
gdy 95 lat temu Polacy walczyli o swoj¹
niepodleg³oœæ. Nasi pradziadowie budowali
swoje (w dos³ownym znaczeniu) pañstwo. Gdy
czyta siê teksty ówczesnych, rzeczywistych
autorytetów, jasno z nich wynika, ¿e chcieli
urz¹dziæ odrodzon¹ Polskê po swojemu, po
polsku. Zaborcy, nawet jeœli wnieœli coœ
po¿ytecznego, zawsze w tradycji II Rzeczpospolitej byli agresorami, uciskaj¹cymi naród
d¹¿¹cy do wolnoœci. Ci, z Polaków którzy
przyczyniali siê do utrwalania zaborczego
systemu, zawsze byli okreœlani jednym i konkretnym mianem – zdrajcy. Poczynaj¹c od
Seweryna Rzewuskiego poprzez Józefa Zaj¹czka a¿ do Aleksandra Wielopolskiego. Wiadomo
by³o wiêc czego unikaæ, a co robiæ, by budowaæ
swój kraj. Dziœ tego brakuje. Dwieœcie lat temu,
podczas Powstania Koœciuszkowskiego,
w Warszawie oszczêdzono zdrajców targowickich na wyraŸny rozkaz Naczelnika. Narzeka³
na to w jednym ze swych esejów przywo³ywany
wczeœniej przeze mnie Jerzy £ojek. Stwierdzi³, ¿e
tym samym nasz pierwszy zryw wolnoœciowy

Franciszek Ratajczak

Józef Poniatowski
pozostawi³ po sobie niejasn¹ tradycjê. Przeciwstawi³ jej jednoczeœnie postaæ ksiêcia Józefa
Poniatowskiego, który do koñca pozosta³
wierny idea³om wolnoœci i niepodleg³oœci
Ojczyzny. To w³aœnie na nim oraz na tylu
polskich powstañcach XIX w. wzorowali siê ci,
którzy 27 grudnia 95 lat temu ruszyli spod
poznañskiego hotelu "Bazar" (stoi tam do dziœ),
by wywalczyæ sobie niepodleg³oœæ. Oni j¹
osi¹gnêli, bo wiedzieli kim s¹, z czym zrywaj¹
i co bêd¹ budowaæ. A my?
ks. Jan Kaczmarek CR

W labiryncie historii

Rok 1983
Rok ten wyraŸnie mia³ jedno centralne,
historyczne wydarzenie: wrzeœniow¹ papiesk¹
pielgrzymkê do Wiednia, któr¹ Jan Pawe³ II odby³
z racji 300. rocznicy Odsieczy w dniach 10-13
wrzeœnia 1983 roku. To w³aœnie za jej spraw¹
w koœciele pojawi³y siê ca³kowicie nowe organy.
Z jej racji odbyto te¿ misje. Dziêki niej zaktywi-

zowa³y siê wszystkie grupy dzia³aj¹ce na Rennwegu. To jednak wcale nie sprawi³o, ¿e ca³a
dzia³alnoœæ Polskiej Misji Katolickiej (PMK)
w tamtym czasie by³a wy³¹cznie podporz¹dkowana temu wydarzeniu. Trwa³a katechizacja
(na uwagê zas³uguj¹ wieczory biblijne),
odbywa³y siê pielgrzymki i rekolekcje, grupy

aktywnie demonstrowa³y swoj¹ obecnoœæ na
ró¿ne sposoby (ciekawoœæ budzi powsta³y
wówczas zespó³ taneczny), misjê wizytowa³
Ojciec Genera³. Z Rennwegu uby³o dwóch
ksiê¿y (Lipiec i Dymny), a nowym rektorem PMK
zosta³ ks. Jerzy Walkusz.
§
2 I – Msza œw. o godz. 12 odprawiona przez
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biskupa W³adys³awa Mizio³ka; po po³udniu
spotkanie z Poloni¹
§
9 I – Msza œw. dla rodziców z dzieæmi
z b³ogos³awieñstwem
§
Ukazanie siê „Modlitewnika” w opracowaniu
ks. Stefana Koperka CR
§
12 I – rozpoczêcie dziewiêciomiesiêcznej
Nowenny do Matki Bo¿ej w ramach
przygotowania do 300. rocznicy Odsieczy
Wiedeñskiej
§
Pocz¹tek regularnych (z pocz¹tku odbywaj¹cych siê co dwa tygodnie, póŸniej co
tydzieñ) spotkañ katechetycznych dla
m³odzie¿y akademickiej i pracuj¹cej
prowadzonych przez ks. Edwarda Lipca
§
Pocz¹tek wyk³adów biblijnych pt. „Z Bibli¹ na
ty”
§
5 II – bal kostiumowy dla maluchów
i rodziców
§
12 II – podpisanie umowy przez ks. rektora
W. Dymnego z firm¹ „Rieger” na budowê
nowych organów do koœcio³a
§
16 II – Œroda Popielcowa – po Mszy œw.
wystêp grupy m³odzie¿owej w programie
artystycznym na temat potrzeby nawrócenia
§
19 II – objêcie urzêdu proboszcza parafii
St. Othmar przez ks. Kazimierza Wójtowicza
§
20 II – kazanie ks. Mariana Piwki CR z okazji
Dnia Za³o¿ycieli
§
Zmechanizowanie dzwonu koœcielnego
dziêki ofierze Austriaczki
§
5 III – Nabo¿eñstwo ró¿añcowe w pierwsz¹
sobotê miesi¹ca prowadzone przez m³odzie¿
z grupy Rycerzy Niepokalanej

§
6 III – pocz¹tek rekolekcji wielkopostnych,
g³oszonych przez dwie kolejne niedziele
i przez ca³y tydzieñ o godz. 19 przez
Franciszkanów Marcelego i Jozafata
§
14 III – pocz¹tek wizytacji generalnej Ojca
Genera³a Roberta Kurtza
§
20 III – program o Mêce Pañskiej zaprezentowany po Mszy wieczornej przez m³odzie¿
§
24 IV – kolejny wieczór z cyklu„Z Bibli¹ na ty”
§
22 V – pielgrzymka piesza do M. Gugging
§
5 VI – piesza pielgrzymka na Kahlenberg
w intencji ³ask dla m³odzie¿y w czasie wizyty
papieskiej
§
12 VI – prelekcja ks. Szulhaczewicza na temat
Odsieczy Wiedeñskiej, po niej wieczór poezji
m³odych talentów
§
19 VI – srebrny jubileusz kap³añstwa ks.
W. Dymnego; kazanie ks. dr. B. Mi¹zka;
nastêpnie akademia przygotowana przez
nowy zespó³ taneczny
§
20 VI – rozpoczêcie monta¿u nowych
organów firmy„Rieger”
§
29 VI – koncert chóru polonijnego z Chicago
§
3 VII – oko³o 100 rodaków na pielgrzymce do
Frauenkirchen w intencji papieskiej pielgrzymki
§
13 VIII – pielgrzymka na Kahlenberg w tej
samej intencji
§
28 VIII-4 IX – misje przygotowuj¹ce do wizyty
Jana Paw³a II, prowadzone ks. Stanis³aw
Rosiek
§
1 IX – odejœcie ks. Edwarda Lipca z Rennwegu
do parafii œw. Othmara w Wiedniu
§
10 IX – Msza œw. w koœciele Am Gestade
z udzia³em kard. Koeniga i i kard. Glempa
§
10 IX – powitanie przeje¿d¿aj¹cego papie¿a
§
10 IX – udzielenie bierzmowania czterdziestu
oœmiu m³odym ludziom przez biskupa
Szczepana Weso³ego
§
11 IX – spotkania z papie¿em, g³ównie
w Donaupark
§
12 IX – wizyta Jana Paw³a II w Koœciele
Polskim na Rennwegu o godz. 19:45 oraz
poœwiêcenie przez niego nowych organów
wybudowanych na jego czeœæ. G³ówne

spotkanie Polonii z papie¿em odbywa siê od
godz. 20 na Karlsplatz. W jego programie
znalaz³y siê: nabo¿eñstwo przygotowawcze,
dwie pieœni chóralne („Tu es Petrus”, „Gaude
Mater Polonia”), przywitanie przez bp.
Szczepana Weso³ego, papieskie przemówienie, odnowienie przyrzeczeñ chrzcielnych,
wrêczenie kwiatów przez przedstawicieli
Polonii i zatañczenie krakowiaka przez nasz
zespó³ taneczny. Na spotkanie przyby³o ok.
20 000 osób.
§
13 IX – wizyta Jana Paw³a II na Kahlenbergu,
gdzie spotyka siê z Poloni¹, a tak¿e
z m³odzie¿¹ austriack¹. W planach wizyty
znalaz³y siê: ods³oniêcie tablicy upamiêtniaj¹cej 300-lecie Odsieczy Wiedeñskiej, poœwiêcenie kaplicy Matki Bo¿ej Czêstochowskiej, nawiedzenie tzw. kaplicy Sobieskiego
oraz papieskie przemówienie. Na spotkanie
przyby³ prezydent Austrii Rudolf Kirschschlaeger.
§
14 IX – spotkanie delegacji Episkopatu Polski
(kard. J. Glemp, bp J. Rozwadowski, bp
J. Groblicki) z Poloni¹ na wieczornej Mszy œw.
na Rennwegu z okazji Katholikentag.
§
18 IX – skierowanie rektora koœcio³a ks.
W³adys³awa Dymnego do pracy duszpasterskiej w RFN. Na jego miejsce mianowano
ks. Jerzego Walkusza. Prze³o¿onym domu
zosta³ ks. Jan Mazurek.
§
24 IX – spotkanie podsumowuj¹ce papiesk¹
pielgrzymkê, w czasie którego wszyscy w ni¹
zaanga¿owani otrzymali pami¹tkowe medale, ró¿añce i b³ogos³awieñstwa
§
25 IX – Niedziela Obcokrajowców dla ró¿nych
nacji zamieszkuj¹cych Wiedeñ w koœciele œw.
Leopolda w 21. dzielnicy. Poloniê reprezentowa³ chór i zespó³ taneczny
§
7 X – pocz¹tek katechizacji w jêzyku polskim
dla 80 dzieci w trzech grupach
§
16 X – kiermasz ksi¹¿ki religijnej; wieczór
poezji twórców kultury z Lublina
§
22 X – pocz¹tek dzia³alnoœci szkó³ki jêzyka
polskiego.
Wybra³: ks. Maciej Gawlik

Gardekirche ma 250 lat!

Kazanie abp. J. Kowalczyka, Polski Koœció³ w Wiedniu
Panu Bogu mi³y jest koœció³ z kamienia, w którym siê dziœ
gromadzimy, ale za swoje najmilsze mieszkanie obra³ On
nasze serca. I nie odwo³a swojego wyboru, nie porzuci tego
mieszkania nigdy – nawet gdy rozsypi¹ siê œwi¹tynie
z kamienia, nawet gdy wype³ni siê czas. On ju¿ wiecznie
chce trwaæ z nami w komunii.
B¹dŸcie dojrzali dojrza³oœci¹ wiary i mocni moc¹
ducha! (b³. Jan Pawe³ II, Wiedeñ, 12.09.1983 r.)
Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus!
Drodzy Bracia i Siostry, uczestnicy tej

eucharystycznej Ofiary!
Gromadzimy siê dzisiaj w polskim koœciele
w Wiedniu, aby z³o¿yæ Bogu dziêkczynn¹ Ofiarê
eucharystyczn¹ z okazji 250-lecia konsekracji tej

20.10.2013 r.

œwi¹tyni, 30. rocznicy pierwszej pielgrzymki b³.
Jana Paw³a II do Austrii oraz 330. rocznicy
Wiktorii Wiedeñskiej.
Dom Bo¿y, w którym dziœ sprawujemy œwiête
tajemnice naszej wiary, jest g³ównym polskim
koœcio³em w Austrii zwi¹zanym z siedzib¹
Polskiej Misji Katolickiej. Zosta³ wzniesiony
w 1763 r. (pod wezwaniem Krzy¿a Œwiêtego)
i pierwotnie s³u¿y³ jako koœció³ przyszpitalny. Na
wniosek polskiego Zgromadzenia Zmartwychwstania Pañskiego cesarz Franciszek Józef
w 1897 roku przekaza³ tê œwi¹tyniê Polakom
zamieszkuj¹cym stolicê Cesarstwa AustroWêgierskiego, by mogli oni s³uchaæ S³owa
Bo¿ego w ojczystym jêzyku. Za symbol
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³¹cznoœci miêdzy Austri¹ i Polsk¹ rektorat
koœcio³a uwa¿a budowê organów papieskich,
które b³. Jan Pawe³ II poœwiêci³ 12 wrzeœnia 1983
roku.
Rocznica konsekracji tego koœcio³a jest wa¿nym,
niepowtarzalnym i historycznym wydarzeniem
– zarówno w perspektywie przesz³oœci, jak
i w perspektywie przysz³oœci. Stanowi
przypomnienie wysi³ku, ofiar i wyrzeczeñ
minionych pokoleñ Austriaków, bez których nie
by³oby tej œwi¹tyni. Koœció³ ten, choæ zosta³
wzniesiony rêkami ludzi, jest jednak wielkim
dzie³em Boga. To sam Stwórca natchn¹³
i zainspirowa³ konkretne osoby i da³ im odwagê
do podjêcia tego nie³atwego zadania.
Dziêkujemy im dzisiaj za œwiadectwo wiary,
nadziei i mi³oœci, dziêki któremu polska
wspólnota w Wiedniu mo¿e gromadziæ siê
ka¿dego dnia na sprawowaniu Eucharystii i na
s³uchaniu S³owa Bo¿ego.
Panu Bogu mi³y jest koœció³ z kamienia,
w którym siê dziœ gromadzimy, ale za swoje
najmilsze mieszkanie obra³ On nasze serca. I nie
odwo³a swojego wyboru, nie porzuci tego
mieszkania nigdy – nawet gdy rozsypi¹ siê
œwi¹tynie z kamienia, nawet gdy wype³ni siê
czas. On ju¿ wiecznie chce trwaæ z nami
w komunii. To w³aœnie dlatego nigdy nie wolno
nam zapomnieæ, ¿e nie jesteœmy swoj¹
w³asnoœci¹. To w³aœnie dlatego, troszcz¹c siê
o materialn¹ œwi¹tyniê, tym bardziej powinniœmy siê troszczyæ o siebie nawzajem. Nie
wolno nam – chocia¿ zabieganym poœród
codziennych spraw – zapomnieæ, ¿e powo³ani
jesteœmy do œwiêtoœci, do rzeczy wielkich,
piêknych i szlachetnych – tak, ¿eby inni patrz¹c
na nas, widzieli chwa³ê Boga. To nasze ¿ycie ma
byæ przed³u¿eniem ¿ycia Jezusa. To nasze ¿ycie
ma byæ œwiat³em dla œwiata, dla „austriackiego
œwiata”, w którym wypad³o Wam ¿yæ. Tak niech
œwieci wasze œwiat³o przed ludŸmi, aby widzieli
wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego,
który jest w niebie (por. Mt 5,16) – mówi
Chrystus do swoich uczniów i do nas.
Abyœmy jednak mogli wzrastaæ, aby Koœció³
wzrasta³, potrzeba naszego ¿ycia sakramentami
œwiêtymi, potrzeba s³uchania S³owa Bo¿ego,
potrzeba naszych czynów mi³oœci i trudu
codziennego nawracania siê, potrzeba wreszcie
ludzkiej odpowiedzialnoœci, solidarnoœci
i braterstwa dzieci Bo¿ych – niezale¿nie od tego,
kim jesteœmy, co robimy, jak wa¿ne stanowiska
zajmujemy. Œwiêtowanie rocznicy konsekracji
tej œwi¹tyni nie mia³oby sensu, jeœli to miejsce
nie stawa³oby siê coraz bardziej miejscem
naszego wzrastania w œwiêtoœci w naszym ¿yciu
osobistym, rodzinnym, spo³ecznym i publicznym!
Jako Prymas Polski i duchowy opiekun polskiej
Emigracji, pragnê z tego miejsca wyraziæ moj¹
z g³êbi serca p³yn¹c¹ wdziêcznoœæ wobec Ksiê¿y
Zmartwychwstañców, którzy od ponad stu lat
dbaj¹ o ten koœció³ i otaczaj¹ opiek¹ duszpastersk¹ wiedeñsk¹ Poloniê. Dziêkujê im, ¿e
sami przekonani o bezwarunkowej mi³oœci
Boga nios¹ Wam, drodzy Rodacy, ¿ycie i mi³oœæ
zmartwychwsta³ego Chrystusa. Z wiar¹ g³osz¹,
¿e Wielkanoc jest godzin¹ narodzin nadziei dla
ca³ego œwiata i dla ludzi wszystkich czasów.
Czyni¹ to poprzez osobiste œwiadectwo,
poprzez œwiadectwo ¿ycia wspólnotowego
i apostolaty Zgromadzenia, a zw³aszcza przez

pracê parafialn¹ i wychowawcz¹.
Ciesz¹ mnie zatem liczne modlitewne i apostolskie wspólnoty oraz grupy istniej¹ce przy
tym koœciele, które swym dzia³aniem obejmuj¹
dzieci i m³odzie¿, ma³¿eñstwa i rodziny, osoby
samotne oraz tych spoœród naszych braci i sióstr,
którzy na obczyŸnie zagubili swoj¹ drogê do
Boga. Potrzeba nam bowiem budowaæ takie
wspólnoty chrzeœcijañskie, w których wszyscy
ludzie bêd¹ mogli doœwiadczyæ nadziei, radoœci
i pokoju Zmartwychwsta³ego Chrystusa.
Drodzy Bracia i Siostry!
Swoj¹ pierwsz¹ podró¿ apostolsk¹ do Austrii b³.
Jan Pawe³ II odby³ w dniach od 10 do 13
wrzeœnia 1983 roku. Uczestniczy³ wówczas
w XIV Dniach Katolickich Koœcio³a austriackiego
(Katholikentag), którego tematem by³o „¯yæ
nadziej¹ – dawaæ nadziejê”. Ojciec Œwiêty wzi¹³
równie¿ udzia³ w uroczystoœciach 300. rocznicy
Odsieczy Wiedeñskiej i odwiedzi³ sanktuarium
maryjne w Mariazell, gdzie dokona³ aktu
zawierzenia Koœcio³a austriackiego Matce Bo¿ej.
Dla nas, Polaków, szczególnie wa¿na by³a
rocznica Wiktorii Wiedeñskiej obchodzona
z udzia³em Papie¿a - Polaka. Jak dobrze
pamiêtamy z historii, w 1683 roku król Jan III
Sobieski nie zawaha³ siê ruszyæ z pomoc¹
Cesarstwu Rzymskiemu, bo wiedzia³, ¿e najazd
Porty Otomañskiej by³ wymierzony w chrzeœcijañstwo, a o ratunek dla Europy poprosi³ go
sam papie¿ Innocenty XI. M¹dry król wiedzia³
równie¿, ¿e w dalszej konsekwencji inwazja
muzu³mañska bêdzie zagra¿a³a naszej OjczyŸnie. Dlatego przed wymarszem wys³a³ list
do papie¿a, w którym pisa³: „(...)gdy chodzi
o dobro Koœcio³a i chrzeœcijañstwa, przelewam
krew wraz z ca³ym mym królestwem do
ostatniej kropli. Królestwo bowiem moje i ja to
dwa <<przedmurza chrzeœcijañstwa>>”. Tu¿
przed Bitw¹ Wiedeñsk¹ Jan III Sobieski
w towarzystwie dowódców uczestniczy³ na
wzgórzu Kahlenberg w nabo¿eñstwie, które
celebrowa³ specjalny wys³annik papieski
o. Marco d'Aviano. Król s³u¿y³ do Mszy œw.,
modl¹c siê o zwyciêstwo nad nieprzyjació³mi
chrzeœcijañstwa. To równie¿ dla nas, ludzi XXI
wieku, bezcenne œwiadectwo bezgranicznego
zaufania Bogu i oddania Koœcio³owi.
Gdy dziœ, po 330 latach, wspominamy Wiktoriê
Wiedeñsk¹, na nowo chcemy sobie
uœwiadomiæ, ¿e jest ona dla nas wezwaniem do
wiernoœci Bogu, Krzy¿owi, Ewangelii i Koœcio³owi. Jest ona dla nas wezwaniem do
z³o¿enia naszej nadziei w Bogu – choæby ca³y
pogañski œwiat wokó³ nas usi³owa³ nam
wmówiæ, ¿e nie warto, bo Bóg nas nie s³yszy, bo
nas porzuci³ i o nas zapomnia³. Rocznica
Odsieczy Wiedeñskiej jest dla nas tak¿e
wezwaniem do obrony naszej chrzeœcijañskiej

wiary – obrony ju¿ nie orê¿em i nie na polu
walki, ale w naszych sercach. Nie pozwólmy,
Bracia i Siostry, by ludzie o martwych duszach
i ciasnych umys³ach mówili nam, jak mamy
wierzyæ i jakim powinien byæ nasz Koœció³. Nie
pozwólmy im zamkn¹æ naszych ust i ograniczyæ
wiary do murów œwi¹tyni bez wp³ywu na ¿ycie
moralne Narodu. Nie pozwólmy wreszcie, by
„oœwieceni poganie” XXI wieku oderwali nas od
wiary ojców i wci¹gnêli w ciemnoœci niewiary,
b³êdu i grzechu.
Drodzy Braci i Siostry!
Podczas swej pierwszej pielgrzymki do Austrii
dnia 12 wrzeœnia 1983 roku b³. Jan Pawe³ II
skierowa³ do Polonii wiedeñskiej nastêpuj¹ce
s³owa:„Znam przynajmniej w czêœci Wasze bóle i
Wasz¹ gorycz zwi¹zane z tym przeszczepieniem, jakim jest emigracja. Wielu z tych
bólów mo¿e nie przewidywaliœcie, mo¿e wielu
próbom i pokusom, jakie pojawi³y siê w tym
œwiecie, macie czasem ochotê ulec. Nie bêdê
ich tu wymienia³, znacie je dobrze, ale proszê
Was, nie pozwólcie siê przesiewaæ ¿adnym
si³om i u³udom. B¹dŸcie dojrzali dojrza³oœci¹
wiary i mocni moc¹ ducha. TrudŸcie siê dla
dobra Waszego i Waszych rodzin, niech te
rodziny bêd¹ wierne ewangelicznemu prawu
mi³oœci, niech bêd¹ szko³¹ wiary. Pracujcie dla
dobra tej wspólnoty, któr¹ wybraliœcie lub
w której wypad³o Wam ¿yæ. B¹dŸcie wdziêczni
za ka¿de dobro i umiejcie po chrzeœcijañsku
przebaczaæ. Zachowujcie dobre imiê Wasze
i imiê Ziemi, z której wyroœliœcie. Zachowujcie
i pomna¿ajcie to dziedzictwo, które nosicie
w sobie. B¹dŸcie mu wierni w tym, co dobre.
Taka jest droga do ocalenia w³asnej godnoœci
i poszanowania godnoœci innych. Nie pozwólcie
sprowadziæ Waszego ducha na poziom
jakiegokolwiek materializmu. Poprzez parafie
zachowujcie i pog³êbiajcie wiêŸ z Koœcio³em.
W jego Sakramentach otwierajcie sobie zdroje
³ask Odkupiciela.”
Drodzy Rodacy, jako Prymas Polski i duchowy
opiekun Emigracji przypominam Wam te s³owa
Ojca Œwiêtego, k³adê Wam je na serce i wraz
z Wami modlê siê:
B³ogos³awiony Janie Pawle II, papie¿u, który
nosi³eœ w swojej duszy szczególnie wyrazisty
zapis dziejów w³asnego narodu od samego
jego pocz¹tku (por. homilia Jana Paw³a II
w GnieŸnie, 3.06.1979 r.), módl siê za nami do
Boga, abyœmy byli dojrzali dojrza³oœci¹ wiary i
mocni moc¹ ducha, abyœmy dali œwiadectwo
Chrystusowi ¿yj¹cemu w duszy naszego
Narodu i w naszych sercach. Amen.
Abp Józef Kowalczyk
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Gardekirche ma 250 lat!

Koœció³ Œwiêtego Krzy¿a przy Rennweg, zwany Gardekirche,
na tle architektury Wiednia epoki Marii Teresy i Józefa II
„Koœció³ gwardyjski” pod wezwaniem Œwiêtego Krzy¿a
nie ma w Wiedniu ani w ca³ej Austrii ¿adnej analogii – jest
w swoim architektonicznym kszta³cie jedyny.
Koœció³ pod wezwaniem Œwiêtego Krzy¿a przy
Rennweg, zwany powszechnie „koœcio³em
gwardyjskim” (Gardekirche), jest wiêkszoœci
wspó³czesnych mieszkañców Wiednia znany
jako „koœció³ polski”. S³u¿y on jednak polskiej
spo³ecznoœci stolicy Austrii dopiero od 1897
roku, kiedy to zosta³ przekazany pod opiekê
Zgromadzenia Zmartwychwstania Pana
Naszego Jezusa Chrystusa, polskiej wspólnoty
zakonnej za³o¿onej w 1836 roku w Pary¿u za
spraw¹ Bogdana Jañskiego, nawróconego na
katolicyzm po okresie sympatyzowania
z socjalizmem utopijnym spod znaku Henri de
Saint-Simona. Zgromadzenie stara³o siê o tê
œwi¹tyniê ju¿ od roku 1892. Po uzyskaniu decyzji
o jej przekazaniu poddano j¹ gruntownemu
remontowi, który jednak nie zmieni³ w sposób
zasadniczy przestrzeni i bry³y ukszta³towanych
w ci¹gu drugiej po³owy XVIII wieku.
Powstanie koœcio³a Œwiêtego Krzy¿a wi¹za³o siê
z przeniesieniem na Rennweg w 1754 roku
szpitala zwanego dworskim lub cesarskim
(Hofspital, Kaiserspital), który od po³owy XVI
wieku mieœci³ siê w kompleksie Hofburga na
Ballhausplatz. Usytuowany przy Rennweg
cesarski pa³ac ogrodowy (Gartenpalast) mia³
zostaæ na potrzeby szpitala znacznie
powiêkszony, a boczne skrzyd³o ca³ego
za³o¿enia mia³ tworzyæ nowy koœció³ Œwiêtego
Krzy¿a, nawi¹zuj¹cy do pierwotnego wezwania
kaplicy w szpitalu dworskim. Cesarzowa Maria
Teresa powierzy³a realizacjê tego zadania
swojemu architektowi nadwornemu Niccolò
Pacassiemu (1706-1790), który ju¿ wczeœniej
pracowa³ dla niej przy urz¹dzaniu pa³acu
Schönbrunn, gdzie by³ m.in. autorem s³ynnej
Wielkiej Galerii. W póŸniejszych latach Maria
Teresa mia³a mu zlecaæ modernizacjê innych
wa¿nych budowli rezydencjonalnych, m.in.
zamków w Preszburgu (Bratys³awie), Budapeszcie, Pradze i Innsbrucku.
Budowê koœcio³a przy Rennweg wed³ug
planów Pacassiego rozpoczêto w 1755 roku,
a zakoñczono osiem lat póŸniej. Pierwszego
listopada 1763 roku koœció³ szpitalny Œwiêtego
Krzy¿a zosta³ uroczyœcie konsekrowany. W 1782
roku cesarz Józef II przekaza³ ca³y kompleks
szpitala cesarskiego galicyjskiej gwardii
przybocznej (Galizische Leibgarde), co da³o
koœcio³owi szpitalnemu obowi¹zuj¹c¹ do dziœ
nazwê. Gdy w 1890 roku budynki szpitala
rozebrano, „koœció³ gwardyjski” sta³ siê budowl¹
wolnostoj¹c¹, wpisan¹ w ci¹g wa¿nego traktu
komunikacyjnego.
Na zewn¹trz koœció³ prezentuje siê bardzo
skromnie. Proste podzia³y jego elewacji daj¹
nam wyobra¿enie o pierwotnym wygl¹dzie
ca³ego kompleksu szpitalnego, który musia³ byæ

daleki od dekoracyjnego przepychu. Jednak ju¿
wtedy rzuca³ siê z pewnoœci¹ w oczy wielki
kontrast miêdzy elewacjami a wnêtrzem
koœcio³a. Po przekroczeniu bram œwi¹tyni
wchodzimy bowiem do niezwykle oryginalnej,
jedynej w swoim rodzaju przestrzeni,
ukszta³towanej na wzór antycznego Panteonu.
Ma ona kszta³t wielkiej oœmiobocznej kopu³y na
tambur ze, w yrastaj¹cej bezpoœrednio
z posadzki. Struktura lekko owalnego cylindra
murów okreœlana jest tu przez p³askie filary,
miêdzy które wpisane zosta³y p³ytkie, miêkko
wyoblone nisze. Tektoniczn¹ czystoœæ tego
uk³adu zak³óca delikatna dekoracja w stylu
rokoko, przy czym repertuar form i bia³o-z³ota
kolorystyka, nadaj¹ca ton ca³emu wnêtrzu,
przypominaj¹ nie sakralne, lecz œwieckie
wnêtrza tamtej epoki. Pokrewieñstwo z Wielk¹
Galeri¹ pa³acu Schönbrunn, dzie³em tego
samego architekta, jest tu wyraŸnie dostrzegalne.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguje ukszta³towanie
samej kopu³y. Dziel¹ce j¹ gurty, które wyrastaj¹
bezpoœrednio z filarów prz yœciennych,
utrzymane s¹ w powœci¹gliwej, klasycyzuj¹cej
stylistyce. Po³o¿one miêdzy nimi pola
sklepienne pokryte s¹ natomiast bogatymi
sztukateriami rokokowymi, czêsto wykraczaj¹cymi znacznie poza granice dwóch
wymiarów. Co ciekawe, na zachowanych
rysunkach projektowych przez Pacassiego
z pierwszej fazy budowy koœcio³a widaæ
wyraŸnie, ¿e dekoracje takie nie by³y pierwotnie
przewidziane. Na pomys³ ich wprowadzenia,
a tym samym wydatnego zwiêkszenia
dekoracyjnoœci wnêtrza, musia³ architekt wpaœæ

ju¿ w trakcie realizacji zadania. W efekcie
ornamentalne wyrafinowanie osi¹ga tu poziom
rzadko spotykany w europejskiej architekturze
sakralnej tego czasu.
Gdy pominiemy rokokow¹ dekoracjê i skoncentrujemy siê na „czystych” formach architektonicznych „koœcio³a gwardyjskiego”,
zauwa¿ymy bez trudu, ¿e stanowi¹ one bardzo
wyraŸne nawi¹zanie do „klasycznych” budowli
rzymskiego baroku – koœcio³a San Andrea al
Quirinale (1658-1671), zaprojektowanego przez
Gianlorenzo Berniniego, oraz koœcio³a San Ivo
alla Sapienza (1642-1660), wzniesionego
wed³ug projektu Francesco Borrominiego. Dla
wspó³czesnych by³o to oczywiste – zachowa³ siê
dokument z 1770 roku, w którym o „koœciele
gwardyjskim” mówi siê, ¿e jego budowa mia³a
byæ od samego pocz¹tku oparta na wzorach
rzymskich („nach romanischer Art angetragen”).
Wed³ug autora tych s³ów „rzymska” proweniencja by³a rêkojmi¹ najwy¿szej architektonicznej jakoœci.
Kunszt Pacassiego sprawi³, ¿e nawi¹zuj¹c do
s³ynnych budowli Berniniego i Borrominiego,
nie powiela³ ich schematów przestrzennych,
lecz twórczo je rozwija³, chcia³oby siê
powiedzieæ – polemizowa³ z nimi. Kreœl¹c
podzia³y przestrzeni równie œmia³o jak oni,
os³abia³ je wprowadzaniem bujnej ornamentyki
rokokowej pochodzenia francuskiego, przypominaj¹cej haftowane aplikacje na œciennych
obiciach.
Kiedy w 1769 roku na zewn¹trz koœcio³a
pojawi³y siê rysy, postanowiono wzmocniæ
konstrukcjê œcian, a co za tym idzie – dodatkowo
uproœciæ artykulacjê elewacji. Pacassi nie chcia³
siê na to zgodziæ, domaga³ siê respektowania
swoich – jak byœmy to dziœ nazwali – „praw
autorskich”. Jednak w Wiedniu dochodzi³a ju¿
w tym czasie do g³osu nowa stylistyka klasycystyczna, której g³ównym reprezentantem sta³ siê
przyby³y w 1760 roku z Pary¿a Isidore Ganevale

Nicolo Pacassi
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vel Canevale (1730-1786). Ju¿ w 1764 roku
zaprojektowa³ on w nowej manierze ³uk
triumfalny dla cesarzowej Marii Teresy
w wêgiersk im mieœcie Vác ( Waitzen),
wzniesiony z fundacji kardyna³a Christopha
Antona von Migazziego, arcybiskupa Wiednia
i apostolskiego administratora diecezji Vác.
W póŸniejszych latach Ganevale da³ siê poznaæ
jako zwolennik ascetycznego, pozbawionego
dekoracji funkcjonalizmu, czego najlepszym
przyk³adem jest zachowany do dziœ gmach
dawnego szpitala garnizonowego (Garnisonsspital) w Wiedniu. W po³o¿onym w jego pobli¿u
gmachu Akademii Chirurgii Wojskowej
(Militärchirurgische Akademie), zwanym
Josephinum, powróci³y jednak po 1784 roku
tradycyjne formy barokowej architektury
monumentalnej, dobrze w stolicy Austrii
ugruntowane za spraw¹ placu Józefa (Josef-

splatz) przed Bibliotek¹ Dworsk¹. Zosta³ on, jak
wiadomo, przebudowany po 1769 roku wed³ug
projektu Niccolò Pacassiego.
Na tle surowych i ascetycznych budowli
wzniesionych w Wiedniu z fundacji cesarza
Józefa II „koœció³ gwardyjski”, dzie³o architekta
s³u¿¹cego z wielkim oddaniem jego matce,
wyró¿nia siê oryginalnoœci¹ i twórcz¹ inwencj¹.
Ma w sobie jak¹œ osobliw¹ „kobiec¹” miêkkoœæ,
jakby chcia³o unaoczniaæ charakterystyczne
cechy politycznego profilu Marii Teresy, która„ze
szczerymi ³zami w oczach” przyst¹pi³a w 1772
roku do pierwszego rozbioru Polski. Traf losu
zechcia³ zwi¹zaæ wspólnotê polsk¹ w Wiedniu
z tym w³aœnie koœcio³em. To chyba dobrze, ¿e
wspólnota ta nie spotyka siê w jednym
z typowych koœcio³ów barokowych z koñca XVII
i pocz¹tku XVIII wieku, fundowanych masowo
przez Leopolda I, Józefa I i Karola VI. Dobrze te¿,

¿e nie zosta³ jej przekazany jakiœ schematyczny
koœció³ neogotycki lub neoromañski z drugiej
po³owy XIX lub pocz¹tku XX wieku. „Koœció³
gwardyjski” pod wezwaniem Œwiêtego Krzy¿a
nie ma w Wiedniu ani w ca³ej Austrii ¿adnej
analogii – jest w swoim architektonicznym
kszta³cie jedyny. Warto o tym pamiêtaæ,
przekraczaj¹c jego progi, czy to w niedzielê
i œwiêta, gdy wype³nia siê pobo¿nym t³umem,
czy to w dni powszednie, gdy nawiedzaj¹ go ci,
którzy chc¹ w ciszy i skupieniu porozmawiaæ
z Bogiem.
Prof. dr hab. Jan Harasimowicz
Wroc³aw
Referat wyg³oszony 11.09.2013 w siedzibie Stacji
PAN w Wiedniu, w ramach sympozjum z okazji
250-lecia konsekracji Polskiego Koœcio³a

W labiryncie historii

Gwardia Galicyjska (1781-1816)
[œródtytu³y pochodz¹ od redakcji]

Gwardia Galicyjska uczestniczy³a w ró¿nych
uroczystoœciach dworskich. Bra³a udzia³ w powitania
papie¿a Piusa VI w Wiedniu w marcu 1782 r.,
w uroczystoœciach odsieczy Wiednia w 1782 i 1783 r.,
wreszcie w pogrzebie Józefa II i koronacji jego nastêpcy,
Leopolda II.
Stosunkowo krótkie dzieje Gwardii Galicyjskiej
(Galizische Leibgarde), a nastêpnie
Galicyjskiego Oddzia³u Niemieckiej Gwardii
Nadwornej (Arcieren Leibgarde), dobrze
wpisuj¹ siê w meandry polityki pañstwa
austriackiego wzglêdem polskich poddanych
na prze³omie XVIII i XIX wieku. Instytucja ta,
utworzona na rozkaz cesarz Józefa II jako
swoista platforma wspó³pracy monarchii ze
szlacht¹ galicyjsk¹, uleg³a daleko id¹cej
dezintegracji w ostatnich latach panowania
tego cesarza, a zreorganizowana przez jego
nastêpców zosta³a zlikwidowana w dobie
wojen napoleoñskich.
Gwardie funkcjonuj¹ce w ramach monarchii
habsburskiej w XVIII i XIX wieku by³y
wojskowymi instytucjami o charakterze
reprezentacyjno-edukacyjnym. Pozyskiwano
do nich m³odych przedstawicieli arystokracji
i szlachty prowincjonalnej, którzy odbywali tam
kurs szkolny na œrednim poziomie, uczestnicz¹c
jednoczeœnie w uroczystoœciach i ¿yciu
dworskim. S³u¿ba trwaæ mia³a 6 lat. Absolwenci
Gwardii uzyskiwali na ogó³ patent oficerski lub
te¿ anga¿owani byli do s³u¿by cywilnej. Tworzyæ
mieli nastêpnie elity militarno-biurokratyczne
monarchii. Sta³e etaty w Gwardii otrzymywali
jedynie nieliczni oficerowie G wardii,
wywodz¹cy siê zazwyczaj z wy¿szej szlachty
i pozostaj¹cy formalnie w czynnej s³u¿bie
wojskowej.

Przygotowania
Pierwsze prace koncepcyjne dotycz¹ce
wystawienia Gwardii Galicyjskiej mia³y miejsce
wiosn¹ 1780 r., o czym wzmiankuje nota
wydana we Lwowie 18 maja 1780 roku.
Energiczne prace przygotowawcze rozpoczêto
dopiero rok póŸniej. Podczas narady
zorganizowanej 19 czerwca 1781 roku. we
Lwowie gubernator Galicji, hr. Josef Brigido,
nakaza³ sporz¹dzenie projektu statutu, zasad
organizacji oraz planowanego sk ³adu
osobowego przysz³ej Gwardii Galicyjskiej,
opieraj¹c siê na nor mach prawnych
obowi¹zuj¹cych w Gwardii Wêgierskiej. Projekt
ten zak ³ada³ wspó³dzia³anie Wydzia³u
Stanowego Galicji i Gubernium Galicyjskiego
przy tworzeniu nowej formacji i skierowanie do
niej przedstawicieli najlepszych rodów
szlacheckich w Galicji. Zasady te zosta³y
w du¿ym stopniu zignorowane w Wiedniu,
a cesarz Józef II osobiœcie dokona³ w
paŸdzierniku tego¿ roku daleko id¹cych
modyfikacji ca³ego projektu. W myœl jego
koncepcji Gwardia Galicyjska sk³ada³a siê z
kapitana, porucznika, trzech wachmistrzów,
kapelana, furiera, dobosza, trzech trêbaczy oraz
60 gwardzistów. Kandydaci do s³u¿by mieli
pochodziæ z rodzin szlacheckich, liczyæ 18-24 lat,
charakteryzowaæ siê dobrym wygl¹dem
i odpowiednim wzrostem. Oprócz katolików
dopuszczono do s³u¿by przedstawicieli wyznañ
tolerowanych (protestantów i prawos³awnych).

Nabór rozpoczêto w sierpniu 1781 r., z³o¿enie
przysiêgi zaplanowano na 30 grudnia tego roku,
a formalne powo³anie Gwardii do ¿ycia – na
1 stycznia 1782 r.

Bud¿et
Od samego pocz¹tku funkcjonowanie Gwardii
zdominowane zosta³o przez kwestie finansowe.
Planowany bud¿et (60 000 z³otych reñskich)
zosta³ zredukowany do 43 866 z³. W zwi¹zku z
tym ustalono, ¿e projektowany mundur
gwardzistów, nawi¹zuj¹cy do polskiego stroju
wojskowego brygad kawalerii narodowej, musi
byæ stosunkowo skromny i mniej strojny od
munduru gwardzistów wêgierskich,
a oficerowie gwardii mieli siê wyposa¿yæ na
w³asny koszt. Z powodu trudnoœci finansowych
stosunkowo niewielk¹ kwotê (2200 z³)
przeznaczono na wynagrodzenie nauczycieli
i instruktorów, a przecie¿ funkcja edukacyjna
Gwardii by³a jednym z g³ównych powodów jej
utworzenia.

Werbunek i dowódcy
Werbunek do Gwardii daleko odbiega³ od
pocz¹tkowych za³o¿eñ. Cesarz Józef II poszed³
po linii najmniejszego oporu i nakaza³ skierowaæ
do Gwardii 40 m³odych oficerów i kadetów
narodowoœci polskiej, s³u¿¹cych w pu³kach
austriackich. Grono to zosta³o uzupe³nione
poprzez przydzia³ dwóch uczniów narodowoœci
polskiej ze szkó³ wiedeñskich oraz 18
ochotników wy³onionych przez galicyjskie
urzêdy werbunkowe. Tymczasowym dowódc¹
Gwardii (pierwszym wachmistrzem) zosta³
podpu³kownik Józef Sierakowski. Najwy¿sze
stanowiska w Gwardii obsadzone zosta³y
dopiero w 1782 r. Jej kapitanem, czyli
komendantem, zosta³ ks. Adam Kazimierz
Czartoryski, generalny starosta ziem podolskich
oraz komendant warszawskiej Szko³y Rycerskiej.
Po uzyskaniu nominacji zosta³ automatycznie
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awansowany na Feldzeugmeistra wojsk austriackich. Jego zastêpc¹ (porucznikiem Gwardii)
zosta³ Stanis³aw Ferdynand Rzewuski, który
automatycznie awansowa³ na genera³a majora
wojsk cesarskich. Za koniec etapu formowania
Gwardii mo¿na uznaæ dzieñ 16 listopada 1782 r.,
kiedy to Józef II wyda³ dyplom potwierdzaj¹cy
jej utworzenie oraz zawieraj¹cy jej krótk¹
charakterystykê.

Trudnoœci
Gwardia Galicyjska uczestniczy³a w ró¿nych
uroczystoœciach dworskich. Bra³a udzia³
w powitania papie¿a Piusa VI w Wiedniu
w marcu 1782 r., w uroczystoœciach odsieczy
Wiednia w 1782 i 1783 r., wreszcie w pogrzebie
Józefa II i koronacji jego nastêpcy, Leopolda II.
W lipcu 1782 oraz w kwietniu 1785 r. Gwardia
by³a wizytowana przez ks. Adama Kazimierza
Czartoryskiego.
Sytuacja w Gwardii zaczê³a pogarszaæ siê w roku
1784. By³o to wywo³ane kilkoma czynnikami.
Czêœæ gwardzistów nie przyk³ada³a siê do nauki,
szczególnie filozofii, a po utworzeniu
galicyjskiego korpusu u³anów w 1784 r.
(póŸniejszego 1. pu³ku u³anów) przenios³a siê
do nowej formacji. Niektórzy sami rezygnowali
z dalszej s³u¿by, nie widz¹c w niej szansy na
realizowanie b³yskotliwej kariery. Po wybuchu
wojny z Turcj¹ w 1787 r. wiêkszoœæ gwardzistów
przeniesiono, z inicjatywy samego Józefa II, do
oddzia³ów kawalerii, g³ównie do szwadronów
u³anów galicyjskich. Normalny tok nauczania
i s³u¿by dworskiej zosta³ w ten sposób niemal
ca³kowicie sparali¿owany. W chwili œmierci
Józefa II z Gwardii Galicyjskiej pozosta³y jedynie
szcz¹tki.

Reorganizacja
Nowy cesarz, Leopold II, by³ krytycznie
ustosunkowany do Gwardii Galicyjskiej. Tak
z powodów finansowych, jak i ze wzglêdu na
w¹tpliwy sukces polityczny ca³ego przedsiêwziêcia podj¹³ decyzjê o ca³kowitej reorganizacji Gwardii Galicyjskiej i w³¹czenia jej
w struktury Arcieren Leibgarde. Przeciwko tej
decyzja protestowa³a grupa ziemian galicyjskich (Józef Maksymilian Ossoliñski, Jan B¹kowski), którzy dzia³ali na rzecz nadania Galicji
odrêbnej konstytucji („Carta Leopoldina”)
i faktycznej autonomii w ramach monarchii
habsburskiej. Decyzja cesarza interpretowana
by³a przez nich jako antygalicyjska (antypolska)
i wpisuj¹ca siê w centralistyczne tendencje
biurokracji wiedeñskiej. Leopold II nie przej¹³ siê
tymi obiekcjami – 1 maja 1791 r. rozwi¹za³
formalnie Gwardiê Galicyjsk¹, powo³uj¹c w jej
miejsce maj¹cy liczyæ 30 osób Galicyjski Oddzia³
Arcieren Leibgarde. Ponadto, w formie
rekompensaty ufundowa³ 40 stypendiów dla
Galicjan pragn¹cych zdobyæ wykszta³cenie
w Akademii Wojskowej w Wiener Neustadt.
Nowoœci¹ mia³o byæ natomiast zaanga¿owanie
galicyjskiego Wydzia³u Stanowego w organizacjê Oddzia³u oraz dobór kandydatów. Mia³ to
byæ przejaw zaufania cesarza do jego galicyjskich poddanych i dowód na w³¹czenie ich
przedstawicieli do prac na rzecz Austrii.
Dowództwo Galicyjskiego Oddzia³u Arcieren
Leibgarde obj¹³ Józef Sierakowski (jako genera³
major armii austriackiej), jego zastêpcami zostali

Cesarz Józef II
Stanis³aw Poradowski i Mateusz Zaremba.
Gwardziœci mieli zostaæ wybrani w 18 cyrku³ach
galicyjskich w myœl parytetu: 1 cyrku³ –
1 gwardzista. Brakuj¹ce etaty nale¿a³o wype³niæ
poprzez wcielenie do nowej formacji
dotychczas s³u¿¹cych gwardzistów oraz
m³odszych oficerów narodowoœci polskiej,
znajduj¹cych siê w pu³kach austriackich.
Zainteresowanie nowym naborem do Gwardii
by³o w Galicji stosunkowo du¿e, gdy¿ na jedno
miejsce przypada³o dwóch kandydatów.
Podstawowym zadaniem Galicyjskiego
Oddzia³u Arcieren Leibgarde by³a edukacja
nastawiona na wykszta³cenie dobrych urzêdników oraz oficerów wojsk liniowych. Program
nauczania przewidywa³ 5 lat zajêæ. Gwardziœci
uczyli siê jêzyka niemieckiego, francuskiego,
w³oskiego, stosunków politycznych, prawa
cywilnego i karnego, filozofii, matematyki, tañca

i fechtunku. Wyk³adowcami zostali profesorowie Uniwersytetu Wiedeñskiego. Ten ambitny
program nauczania nie zyska³ uznania samych
gwardzistów i nie by³ w pe³ni realizowany.
Ponad jedna czwarta z nich zosta³a usuniêta
z Gwardii wskutek niedostatecznych postêpów,
a sam cesarz Franciszek II interweniowa³
w sprawie w³aœciwego przeprowadzania egzaminów. Na mocy rozporz¹dzenia cesarskiego
z 25 kwietnia 1799 r. otwarto szeregi
Galicyjskiego Oddzia³u Arcieren Leibgarde dla
m³odzie¿y zachodniogalicyjskiej, pochodz¹cej
z ziem polskich przy³¹czonych do Austrii w 1795
r. Nie powiêkszono jednak stanu osobowego
Oddzia³u. Nie dokonano tak¿e ¿adnych zmian
organizacyjnych zwi¹zanych z powiêkszeniem
obszaru rekrutacji.
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Adam Kazimierz Czartoryski

Kryzys po roku 1801
Stosunk owo dobra sytuacja k adrowa
Galicyjskiego Oddzia³u Arcieren Leibgarde
utrzyma³a siê do oko³o 1800 r. Wówczas
rozpocz¹³ siê k r yz ys wzmagaj¹c y siê
w kolejnych latach. Po œmierci genera³a
Sierakowskiego w 1801 r. etat komendanta
pozosta³ nieobsadzony, a stanowisk a
wachmistrzów objêli oficerowie niemieccy. By³
to symptom wyraŸnego upadku presti¿u
Oddzia³u. Czêœæ gwardzistów by³a rozczarowana warunkami panuj¹cymi w Oddziale
i miernymi perspektywami kariery, tak
wojskowej, jak i cywilnej. Niektórzy porzucali
s³u¿bê lub brali d³ugoterminowe urlopy, inni
usi³owali otrzymaæ etat oficerski w pu³kach
liniowych. Kilka osób usuniêto za pijañstwo,
utrzymywanie kontaktów z nieodpowiednimi
kobietami, zaci¹ganie d³ugów itp. W rezultacie
do 1808 r. liczba gwardzistów spad³a do 23 osób.
Czêœæ gwardzistów krytycznie ocenia³a
zarówno rezultaty programu nauczania, jak
i sk³ad osobowy samego Oddzia³u. Do krytyków
Gwardii nale¿a³ jeden z jej wychowanków,
Ludwik £êtowski, póŸniejszy oficer wojsk
polskich, a wreszcie biskup krakowski i historyk.
Wed³ug niego s³u¿ba w Gwardii nie mog³a
wykszta³ciæ gwardzistów w zadowalaj¹cym
stopniu. Chocia¿ w jej gronie znajdowali siê
przedstawiciele czo³owych polskich rodów
szlacheckich, reprezentowali oni jednak bardzo
niski poziom intelektualny i moralny.
Kryzys w Gwardii uwidoczni³ siê w latach 18051806. Wynika³ on po czêœci z trudnoœci
gospodarczych pañstwa po przegranej wojnie
z Francj¹ (pokój w Preszburgu), a pog³êbi³ siê po
wkroczeniu wojsk napoleoñskich na teren ziem
polskich zaboru pruskiego jesieni¹ 1806 r. Po
utworzeniu Ksiêstwa Warszawskiego sympatia
wiêkszej czêœci szlachty galicyjskiej ulokowa³a
siê po stronie Napoleona, a liczni ochotnicy
z Galicji wstêpowali do wojsk polskich Ksiêstwa
Warszawskiego. Aby przeciwdzia³aæ temu
zjawisku wojskowi i urzêdnicy austriaccy
kilkakrotnie zg³aszali propozycje zreformowania
Galicyjskiego Oddzia³u Arcieren Leibgarde, by
zwiêkszyæ jego atrakcyjnoœæ i odci¹gn¹æ

Po l a k ów g a l i c y j s k i c h o d w s p ó ³ p r a c y
z Napoleonem. Ze stosownym projektem
wyst¹pi³ 12 maja 1807 r. arcyksi¹¿ê Karol, jednak
jego propozycja zosta³a odrzucona przez
wicegubernatora Galicji Christiana Wurmsera,
który stwierdzi³, ¿e szlachta polska nie by³a
wówczas zainteresowana s³u¿b¹ w Gwardii.
Kryzysem panuj¹cym w Oddziale zainteresowa³
siê cesarz Franciszek I, który 9 kwietnia 1808 r.
za¿¹da³ od Galicyjskiego Gubernium oraz
Wydzia³u Stanowego sprawniejszego przyjmowania kandydatów oraz obsadzenia
brakuj¹cych etatów. W marcu 1809 r.
anonimowy urzêdnik austriacki (byæ mo¿e Franz
Josef Jekel) zg³osi³ projekt wystawienia
ca³kowicie nowego pu³ku kawalerii Gwardii
Galicyjskiej, z³o¿onego g³ównie ze szlachty,
który mia³ pe³niæ zadania reprezentacyjne
i wojskowe w Wiedniu, we Lwowie i w Krakowie.
Koncepcja ta nawi¹zywa³a do idei pu³ku
polskiego szwole¿erów gwardii cesarza
Napoleona, który zosta³ wystawiony z polskich
ochotników wiosn¹ 1807 r. Stosowny memoria³
przekazany zosta³ cesarzowi Franciszkowi I, ale
nie doczeka³ siê pozytywnej decyzji.
Kres funkcjonowania Galicyjskiego Oddzia³u
Arcieren Leibgarde przyniós³ wybuch kolejnej
wojny z Napoleonem w 1809 r. Z powodu braku
dostatecznej liczby wyszkolonych oficerów
Gwardzistów przeniesiono wówczas jako
podporuczników do pu³ków liniowych.
Dzia³alnoœæ Gwardii jako instytucji edukacyjnowojskowej zosta³a przerwana.

Pocz¹tki koñca
Wojna w 1809 r. zakoñczy³a siê dla Austrii
katastrof¹. W jej wyniku pañstwo straci³o m. in.
ca³¹ Now¹ Galicjê (Zachodni¹ Galicjê) pozyskan¹ w 1795 r. oraz okrêg zamojski i Podgórze
z obszarów Starej Galicji (Wschodniej Galicji).
Tereny te zosta³y w³¹czone do Ksiêstwa
Warszawskiego. Podczas wojny znaczna czêœæ
rekrutów galicyjskich zdezerterowa³a z armii
austriackiej, a polska szlachta oraz mieszczañstwo du¿ych miast galicyjskich jednoznacznie wspiera³y w walce z Austri¹ oddzia³y
polskie.
W trakcie walk kilku by³ych gwardzistów
zdezerterowa³o z szeregów austriackich
i zaci¹gnê³o siê do wojsk polskich. Po
zakoñczeniu konfliktu kolejna grupa by³ych
gwardzistów poprosi³a o dymisjê i wst¹pi³a do
wojsk polskich w charakterze oficerów. Polacy
galicyjscy zostali s³usznie uznani przez w³adze
austriackie za element nielojalny. Mimo
wszystko w 1810 r. cesarz Franciszek I podj¹³
decyzjê o wznowieniu naboru do Galicyjskiego
Oddzia³u Arcieren Leibgarde, który mia³ siê
zakoñczyæ w marcu nastêpnego roku. Próba
reaktywacji zakoñczy³a siê jednak fiaskiem. Na
przeszkodzie stan¹³ kryzys finansowy monarchii, który w 1811 r. doprowadzi³ do
faktycznego bankructwa pañstwa, a tak¿e brak
zainteresowania szlachty galicyjskiej t¹ form¹
s³u¿by. Mimo to podtrzymywano pozór
dalszego funkcjonowania Galicyjskiego
Oddzia³u Arcieren Leibgarde. By³ on nadal
wymieniany w schematyzmach, a nauczycielom wyp³acano pensje.
W rzeczywistoœci ju¿ w styczniu 1811 r. zarówno
w Galicyjskim Gubernium, jak i w Zjednoczonej
Kancelarii Nadwornej zwyciê¿y³o przekonanie,

¿e restytucja Galicyjskiego Oddzia³u Arcieren
Leibgarde nie ma racji bytu, a galicyjsk¹
m³odzie¿ zainteresowan¹ s³u¿b¹ wojskow¹ lub
cywiln¹ w mo¿liwie m³odym wieku (7 lat) nale¿y
kierowaæ do Theresianum. Osoby rozpoczynaj¹ce swoj¹ edukacjê wojskow¹ w wieku
dojrza³ym (a wiêc cz³onkowie Gwardii) uznane
zosta³y za potencjalnie niebezpieczne dla pañstwa, gdy¿ przy nadarzaj¹cej siê okazji mog³y
przejœæ na stronê napoleoñsk¹.
Ostatecznie ca³okszta³t spraw zwi¹zanych
z funkcjonowaniem Gwardii Galicyjskiej
rozwi¹zany zosta³ dopiero po Kongresie
Wiedeñskim. Niepowodzenie dotychczasowego modelu funkcjonowania Galicyjskiego
Oddzia³u Arcieren Leibgarde, tak polityczne, jak
i edukacyjne, zosta³o w Austrii powszechnie
zaakceptowane. Tak¿e gubernator Galicji Peter
Goess uzna³, ¿e dalsze utrzymywanie Galicyjskiego Oddzia³u Arcieren Leibgarde nie ma
sensu. W rezultacie 16 czerwca 1816 r. cesarz
Franciszek I og³osi³ jego ostateczn¹ likwidacjê.
W formie swoistej rekompensaty przeznaczono
dla mieszkañców Galicji 30 miejsc stypendialnych w Theresianum oraz 20 w akademiach
wojskowych.

Podsumowanie
Dzieje Gwardii Galicyjskiej, a nastêpnie
Galicyjskiego Oddzia³u Arcieren Leibgarde, by³y
jedn¹ z prób pozyskania polskich elit z Galicji do
s³u¿by w interesie monarchii habsburskiej.
Koncepcja ta nie zakoñczy³a siê pe³nym
sukcesem. W latach 1781-1790 w Gwardii
Galicyjskiej s³u¿y³o ³¹cznie oko³o 50 osób,
natomiast w latach 1791-1809 Galicyjski
Oddzia³ Arcieren Leibgarde liczy³ oko³o 110
cz³onków. By³o to zbyt ma³o, by w znacz¹cy
sposób doprowadziæ do wykszta³cenia postaw
lojalistycznych wœród szlachty polskiej z Galicji.
Wœród gwardzistów brakowa³o przedstawicieli
rodzin arystokratycznych, wiêkszoœæ wywodzi³a
siê ze œredniej lub ma³o zamo¿nej szlachty.
W rezultacie presti¿ Gwardii wœród elit Galicji nie
by³ zbyt wielki. Do wybitniejszych wychowanków Gwardii nale¿eli: Karol Gorzkowski póŸniejszy austriacki genera³ kawalerii i gubernator Wenecji w 1849 r., Jan Krukowiecki - polski
genera³ i k rótk otr wa³y prezes Rz¹du
Narodowego podczas powstania listopadowego w sierpniu 1831 r. oraz Ludwik £êtowski –
biskup krakowski w latach 1845-1849 oraz
historyk. To krótkie wyliczenie pokazuje, ¿e
kariery wielu wychowanków Gwardii nie mia³y
wiele wspólnego z pañstwem austriackim,
a pogl¹d wielu urzêdników o bezcelowoœci
utrzymywania Gwardii by³ uzasadniony.
Jedynym trwa³ym œladem istnienia Gwardii
Galicyjskiej pozosta³ wiedeñski koœció³
Gardekirche, znajduj¹cy siê nieopodal dawnych
koszar Gwardii przy ulicy Rennweg.
Prof. Micha³ Baczkowski
Kraków
Referat wyg³oszony 11.09.2013 w siedzibie Stacji
PAN w Wiedniu, w ramach sympozjum z okazji
250-lecia konsekracji Polskiego Koœcio³a. Za jego
zorganizowanie i przeprowadzenie serdecznie
dziêkujemy prof. Bogus³awowi Dybasiowi,
dyrektorowi Stacji.
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Myœlenie sercem

Lazurowe oczy
Teraz jednak wiem, ¿e moja wiara mo¿e mi siê wydawaæ
wielka i potê¿na, a tak naprawdê jest tylko w maleñkim
stopniu tak okaza³a, jak mog³aby byæ. Gdyby moja wiara
by³a wielka jak ziarno gorczycy, mog³abym góry przenosiæ.
Siostra Faustyna mia³a tak g³êbok¹ wiarê, ¿e
ukaza³ siê jej Jezus. Nie jest tajemnic¹, ¿e by³a
wyj¹tkow¹ osob¹. Ujrza³a Jezusa. Widzia³a Go.
Przemawia³ do niej. Tak czêsto myœla³am o tym
zdarzeniu i wci¹¿ nurtowa³o mnie jedno
pytanie: dlaczego Jezus nie ukazuje siê nam na
co dzieñ?
By³am przekonana, ¿e jestem na tyle wierz¹ca,
by ukaza³ mi siê Jezus. Brzmi trochê dziwnie, ale
czu³am siê po prostu umocniona w duchu, bo
by³o to krótko po moim bierzmowaniu. Teraz
jednak wiem, ¿e moja wiara mo¿e mi siê
wydawaæ wielka i potê¿na, a tak naprawdê jest
tylko w maleñkim stopniu tak okaza³a, jak
mog³aby byæ. Gdyby moja wiara by³a wielka jak
ziarno gorczycy, mog³abym góry przenosiæ.
Ci¹gle d¹¿ê do takiego idealnego i bezwarunkowego zaufania do Pana Boga. Ufam Mu
i oddaje wszystkie radosne i smutne chwile
mego ¿ycia. Jednak to, co dziœ wydaje siê
wielkie, ju¿ jutro mo¿e byæ za ma³e. Ale nie
w tym rzecz.
Czêsto, gdy rozmawia³am z Bogiem, pyta³am,
dlaczego nie mo¿e mi siê ukazaæ. Dlaczego tego
nie robi. Nie w¹tpi³am w Jego istnienie. Po
prostu chcia³am Go mocno uœciskaæ i przytuliæ.
Wrêcz o to prosi³am. Bardzo chcia³am zobaczyæ
Jezusa. Bardzo! Ale to nie wszystko...
Kiedyœ, zanim zaczê³am zadawaæ sobie te
wszystkie pytania, na Mszy Œwiêtej us³ysza³am
kazanie dotycz¹ce objawieñ Boga i Jego
obecnoœci. Jeden z ksiê¿y t³umaczy³, ¿e Jezus
ukazuje siê nam w innych ludziach, w naszych
bliŸnich, ¿e jest on wœród nas. Opowiada³
o doznaniach zwyczajnych ludzi – o tym, jak do
pewnej kobiety podszed³ na przystanku
autobusowym ¿ebrak i poprosi³ o trochê
pieniêdzy, a ona nie by³a w stanie mu
odmówiæ... Kobieta, która zwykle by³a wci¹¿
zabiegana i zestresowana codziennoœci¹, nie
odtr¹ci³a go tak, jak zrobi³aby to zwykle. Nie
mog³a siê oprzeæ jego lazurowym oczom.
Siêgnê³a po portfel i da³a mu nieznaczn¹ dla
niej, ale zbawienn¹ dla tego ¿ebraka sumê
pieniêdzy. Znów spojrza³a w jego lazurowe oczy
i poczu³a do tego zupe³nie obcego cz³owieka
mi³oœæ i zaufanie. Obróci³a siê tylko na chwilê,
a gdy znów chcia³a odnaleŸæ go wzrokiem, jego
ju¿ nie by³o. I wtedy uœwiadomi³a sobie, ¿e
spotka³a Boga. Takie by³o jedno z licznych
œwiadectw.
Po wyjœciu z koœcio³a rozmawia³am na ten temat
z rodzicami. Pomyœla³am, ¿e mnie to siê i tak nie
przytrafi, bo przecie¿ w Austrii (gdzie mieszkam)
po ulicach chodzi tylu oszustów, którzy chc¹
tylko wy³udziæ pieni¹dze. „No tak, ale nie ka¿dy
ma te lazurowe oczy.” – powiedzia³ mój tata.
Wiêcej o tym nie myœla³am. Pozosta³o tylko

pragnienie, by zobaczyæ Jezusa. Kocham Go.
Wzrusza mnie to, ¿e obdarza mnie tak
bezgraniczn¹ i bezinteresown¹ mi³oœci¹ –
zawsze, obojêtnie jaka bêdê.
Rok temu by³am z rodzicami i rodzeñstwem nad
morzem w ma³ej miejscowoœci zwanej Rewa.
Pogoda nie dopisywa³a, wiêc wybraliœmy siê na
zakupy. Po jakimœ czasie usiedliœmy zmêczeni
w KFC i zjedliœmy obiad. Nagle podesz³a do nas
kobieta. Bez s³ów po³o¿y³a na naszym stoliku
kartkê i dwa breloki do kluczy. Zrobi³a to równie¿
przy s¹siednich stolikach. Wziê³am kartkê
i zaczê³am czytaæ. Pochodzi³a od organizacji
wspieraj¹cej osoby g³uchonieme. Breloki
kosztowa³y osiem z³otych, a na samym dole
ma³ej kartki widnia³ napis:„Je¿eli chcesz, mo¿esz
tak¿e podarowaæ wiêcej – bardzo ucieszymy siê
osob¹ o tak wielkim sercu.” Obejrza³am breloki.
Zwyczajne. Ma³y s³oñ i delfin. Mój tata równie¿
wzi¹³ kartkê, ale czyta³ z trudem z powodu
gorszego wzroku. Po chwili znów ujrza³am tê
pani¹ zbieraj¹c¹ kartki i breloki ze stolików. Bez
s³ów, bo przecie¿ nie mówi³a. Czeka³a tylko
chwilê na jakiœ gest albo ciep³e spojrzenie, które
pokazywa³yby wsparcie. Gdy dosz³a do naszego
stolika, na chwilê siê zatrzyma³a, bo mój tata
nadal stara³ siê rozszyfrowaæ tekst napisany
drobnym druczkiem. „Tato, proszê daj coœ!”–
szepnê³am, choæ nie by³o to konieczne, bo
kobieta stoj¹ca obok nas i tak nie s³ysza³a, co
mówimy. Odpar³, ¿e nie ma drobnych.
Spojrza³am tej kobiecie prosto w oczy. By³y
niebieskie. Lazurowe. Jej twarz promienia³a,
a ona sama by³a tak sympatyczna – tryska³a
energi¹ i radoœci¹. Coœ mnie zmusi³o. Nie wiem
co. Normalnie bym tak chyba nie post¹pi³a. Nie
zale¿a³o mi na breloczkach... Nie ukrywam, ¿e
zwykle wolê kupowaæ ubrania lub kosmetyki,
ale wtedy... Sama nie wiem. Przysz³o mi to bez
trudu. Bi³o od niej takie ciep³o. Siêgnê³am do
torebki, wyjê³am z portfela 20 z³otych i poda³am
jej banknot . Z wielkim uœmiechem na twarzy
zapyta³a siê mnie, gestykuluj¹c rêkoma, czy
chcê tylko jeden brelok i ju¿ siêga³a, by mi wydaæ
resztê. Ja z uœmiechem machnê³am d³oni¹,
a ona podziêkowa³a promiennym spojrzeniem.
Najchêtniej bym j¹ wtedy przytuli³a, namalowa³a palcem serce w powietrzu. Pokocha³am
j¹ zaraz, obc¹ kobietê. Tak po prostu bezinteresownie.
„Mela to jest honorowa”– us³ysza³am od taty.
Mama bez s³owa zrobi³a tylko wielkie oczy.
Przewa¿nie nie jestem zbyt hojna, ale przyznam,
¿e ucieszy³y mnie s³owa mojego ojca. By³am
z siebie dumna. Poczu³am siê lepszym
cz³owiekiem. Jeszcze nigdy nie mia³am takiej
satysfakcji z tego, ¿e komuœ pomog³am.
Czekaj¹c na rodziców po wyjœciu z cukierni,

rozgl¹da³am siê za t¹ kobiet¹. Chcia³am siê do
niej jeszcze raz uœmiechn¹æ, ci¹gnê³o mnie do
niej. Nie wiem, co bym zrobi³a, gdybym j¹
odnalaz³a. Niestety, tego dnia ju¿ jej nie
zobaczy³am.
S³onika zachowa³am dla siebie, a delfina
podarowa³am m³odszej siostrze. Ca³¹ drogê
powrotn¹ wpatrywa³am siê w figurkê. Gdy
przyjechaliœmy do wynajêtego przez nas
domku, zapisa³am ca³e to zdarzenie w pamiêtniku na telefonie. Zapisa³am moje dziwne
uczucia, które„jeŸdzi³y kolejk¹ górsk¹”.
I dopiero wtedy przypomnia³o mi siê to kazanie.
Przypomnia³y mi siê s³owa wypowiedziane
przez ksiêdza, ¿e Jezus ukazuje siê nam przez
osoby niepozorne. I wtedy przypomnia³y mi siê
lazurowe oczy. Nagle wszystko sta³o siê jasne –
to, dlaczego tak bardzo chcia³am byæ przy tej
kobiecie. Dlaczego tak bardzo szuka³am jej
spojrzenia i bliskoœci. Dlaczego bi³o od niej tak
wiele ciep³a i mi³oœci. Wiem, dlaczego w³aœnie ja
to dostrzeg³am, a nie moi rodzice... Przecie¿ tak
d³ugo siê o to modli³am, a nie zauwa¿y³am tego
tak od razu! By³a to dla mnie zagadka. Gdy sobie
to uœwiadomi³am , zaczê³am p³akaæ. Jak dziecko.
Ze szczêœcia. Moi rodzice, którzy siedzieli obok,
zdziwili siê na widok rozmazanego makija¿u.
Posz³am siê umyæ, a potem znów do r¹k
wziê³am s³onika, którego dosta³am od tamtej
pani. I teraz te¿ go trzymam, te¿ p³aczê.
Z radoœci, bo poczu³am, ¿e to by³ On! Bo mia³am
mo¿liwoœæ spotkania w³aœnie Tego, którego
kocham ponad ¿ycie. Jezus sta³ naprzeciw mnie
wcielony w tej kobiecie! Chcia³ ¿ebym JA w tych
Jego lazurowych oczach zobaczy³a jego odbicie
i dostrzeg³a, kim jest.
Od razu napisa³am maila do ksiêdza Macieja,
który przygotowywa³ mnie do bierzmowania.
By³am tak radosna, ¿e musia³am siê z kimœ t¹
radoœci¹ podzieliæ! „Co uczyniliœcie jednemu
z was i Mnie uczyniliœcie” – doœwiadczy³am
potwierdzenia tych s³ów, które kiedyœ rzek³ sam
Jezus. Dlatego w³aœnie postanowi³am daæ to
ma³e œwiadectwo, które w³aœnie czytasz. Mo¿e
brzmi to absurdalnie, ale przecie¿ wiem, co
czu³am. Po tym zdarzeniu zakocha³am siê
w Bogu jeszcze bardziej! To spotkanie by³o
niesamowite! Mo¿e ktoœ mnie wyœmieje, ale co
z tego?
Bzdura? Tak myœlisz? To pozwól, ¿e opowiem
tak¹ krótk¹ historyjkê... Gdy zasmuceni
uczniowie po œmierci Jezusa byli w drodze do
Emaus, spotkali mê¿cz yznê. Pogr¹¿eni
w rozpaczy zaczêli z Nim rozmawiaæ o mêce
swego Pana.. Mimo, ¿e mê¿czyzna wci¹¿ rzuca³
aluzje i t³umaczy³ im opisane wydarzenia, nie
dostrzegli, kim tak naprawdê by³. Namówili Go
na wspóln¹ wieczerzê i dopiero, gdy zacz¹³
³amaæ chleb, zorientowali siê, kto siedzia³ z nimi
w wieczerniku. Wtedy oczy im siê otworzy³y
i poznali Go, lecz On znikn¹³ im z oczu. I mówili
nawzajem do siebie: „Czy serce nie pa³a³o w nas,
kiedy rozmawia³ z nami w drodze i Pisma nam
wyjaœnia³?” (£k 24, 31-32).
Melanie G¹siorek
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Miêdzy krucht¹ a o³tarzem

Miêdzy krucht¹ a o³tarzem
B³ogos³awieñstwo i rozes³anie stanowi¹ pomost od celebracji
do codziennoœci, w któr¹ za chwilê wejdziemy. Bóg posy³a
nas, byœmy byli Jego œwiadkami. Czy nimi jesteœmy?
Po Komunii ksi¹dz chowa Najœwiêtszy
Sakrament do tabernakulum, a potem
dok³adnie oczyszcza kielich oraz patenê
i spo¿ywa wszystkie, nawet najmniejsze cz¹stki
Eucharystii. To znak wiary Koœcio³a w to, ¿e raz
konsekrowane chleb i wino pozostaj¹ Cia³em
i Krwi¹ Chrystusa tak¿e po zakoñczeniu liturgii.
Przy tej okazji modli siê: Panie, daj nam czystym
sercem przyj¹æ to, co spo¿yliœmy ustami, i dar
otrzymany w doczesnoœci niech siê stanie dla
nas lekarstwem na ¿ycie wieczne.
Szacunek do Eucharystii... Najwa¿niejsze jest to,
co mamy w sercu. To ono ma dyktowaæ nasze
zachowanie w œwi¹tyni. Smutkiem napawa
ods¹dzanie od czci i wiary tych, którzy przez ów
szacunek rozumiej¹ godne przyjêcie Pana na
rêkê, od œwieckiego szafarza, niekoniecznie
w postawie klêcz¹cej. A przecie¿ wszystkie
formy: na rêkê, do ust, na stoj¹co, na klêcz¹co,
z r¹k kap³ana, jak i z r¹k upowa¿nionego
œwieckiego szafarza Komunii œw. (delegowanego przez biskupa miejsca), wykonuj¹cego
sw¹ pos³ugê w imieniu Koœcio³a, a nie swoim
w³asnym, s¹ godziwe!
Od dawna mam jeszcze inne pytanie. Czy
mo¿na zadowoliæ siê prz yjmowaniem
Chrystusa „od œwiêta”? Zapewne tak. Taka jest
praktyka wielu ludzi w ró¿nym wieku. To efekt
zarówno katechezy, która kiedyœ akcentowa³a
grzesznoœæ i niegodnoœæ cz³owieka, jak i zwyczajnie ludzkiego lenistwa i obojêtnoœci na to,
co dzieje siê na o³tarzu. A dzieje siê MI£OŒÆ,
która wychodzi naprzeciw cz³owiekowi. Drobne
grzechy wcale nie przeszkadzaj¹ w przyjêciu
Pana – wprost przeciwnie! Jak wiemy
z Ewangelii, Chrystus przyszed³ do tych, „co Ÿle
siê maj¹”. Warto te¿ wznowiæ praktykê czêstej
spowiedzi, która niebywale mo¿e pomóc
w pracy nad sob¹. Daje siê te¿ zauwa¿aæ coraz
wiêksz¹ iloœæ wiernych, którzy nie mog¹ przyj¹æ
Pana chocia¿by z racji rozwodu. Ich wiernoœæ

i pragnienie przyjêcia Pana niejednokrotnie
mnie zawstydzaj¹.
Ryty zakoñczenia s¹ bardzo proste. Celebrans
g³oœno odmawia modlitwê po Komunii. Wielka
szkoda, ¿e mówi ona najczêœciej tylko o tych,
którzy Komuniê przyjêli, nie wspominaj¹c
o tych, którzy jej (z ró¿nych wzglêdów) przyj¹æ
nie mog¹ albo nie chc¹.
Najlepiej bêdziemy dziêkowaæ za Komuniê
z Jezusem, jeœli – i to jest tak trudne do przyjêcia
–podejmiemy trud nawrócenia. Na nic piêkne
s³owa, gesty i pieœni, jeœli On nie bêdzie mia³
¿adnego wp³ywu na to, co w moim ¿yciu dziaæ
siê bêdzie.
B³ogos³awieñstwo i rozes³anie stanowi¹ pomost
od celebracji do codziennoœci, w któr¹ za chwilê
wejdziemy. Bóg posy³a nas, byœmy byli Jego
œwiadkami. Czy nimi jesteœmy? Msza trwa dalej,
bo przecie¿ spotkaæ siê z Jezusem mo¿na
wszêdzie. Tak samo, jak o Nim œwiadczyæ.

A Pan b³ogos³awi przez rêce kap³ana. Ma on do
wyboru albo wersjê „klasyczn¹”, najkrótsz¹, albo
wersje rozbudowane, z³o¿one z piêknych
tekstów biblijnych i starych modlitw Koœcio³a. To
piêkny i prosty zarazem znak tego, ¿e Pan jest po
naszej stronie.
Po pieœni na wyjœcie nie trzeba od razu
opuszczaæ œwi¹tyni. Dobrze jest pozostaæ
jeszcze chwilê. Przecie¿ sta³o siê coœ naprawdê
wa¿nego....
„Msza œw. nie koñczy siê wraz z b³ogos³awieñstwem. To nie jest jakiœ magiczny obrzêd.
Mo¿emy s³uchaæ w naszym ojczystym jêzyku po
to, byœmy rozumieli i chcieli s³yszeæ. W momencie konsekracji padn¹ s³owa: To czyñcie na
moj¹ pami¹tkê. Trzeba je rozumieæ dos³ownie,
i to czynimy w ka¿dej Mszy œwiêtej, ale te¿
i szerzej. Mamy st¹d wyjœæ i czyniæ na Jego
pami¹tkê. Co czyniæ? Nic innego jak to:
ofiarowaæ siê, pozwoliæ siê po³amaæ i spo¿yæ. To
jest sens przychodzenia i w tym siê sprawdza to,
czy naprawdê wierzymy, nie co innego.” (ks.
G. Kramer SJ)
Ks. Maciej Gawlik

Ksi¹dz na op³otkach

Muzyka
Jej ¿ycie trwa³o od 22 lutego 1862 do 8 lipca
1934 i wed³ug nagrobnej inskrypcji wype³nione
by³o muzyk¹. Aby nie dopuœciæ do fa³szywych
domys³ów, nale¿y z góry wyjaœniæ, ¿e Jeanette
Katser nigdy nie mia³a z t¹ sztuk¹ zawodowego
kontaktu. Niczego nie skomponowa³a. Czy
œpiewa³a? Nie. Gra³a? Tak. Jej dziadek, cz³owiek
wszechstronnie wykszta³cony i nieustannie
interesuj¹cy siê wszystkim, naj¹³ dla niej
nauczyciela skrzypiec. Mia³a wtedy osiem lat.

Ma³y, pachn¹cy starym drewnem instrument
traktowa³a jak œwiêtoœæ. Na pocz¹tku chêtnie
æwiczy³a, ale z czasem odkry³a to, o czym
korepetytor wiedzia³ w³aœciwie od pocz¹tku,
a co dziadek us³ysza³ du¿o póŸniej: nie mia³a
talentu. Potem ju¿ z w³asnej inicjatywy
próbowa³a gry na fortepianie. Z lepszym
rezultatem. Jej celem by³o bezb³êdne zagranie
z pamiêci partity Bacha. Z wszystkich szeœciu
najbardziej lubi³a czwart¹, D-dur. Zw³aszcza

druga czêœæ, allemande, sta³a siê jej popisowym
numerem. Zrozumia³e, ¿e kosztowa³o j¹ to –
z przerwami co prawda – lata wysi³ku, kilka
nerwowych za³amañ oraz seriê skarg s¹siadów.
Nie uda³o siê jej wyjœæ za m¹¿. Gdy czu³a siê
szczególnie samotna, gra³a partity albo
angielskie suity. Na ka¿de œwiêto Purim sama
kupowa³a sobie prezent: starannie wydane nuty
najlepszych utworów na fortepian. Przygl¹da³a
siê nim, próbowa³a zagraæ przynajmniej

NASZA

strona 29
pocz¹tek. Cieszy³a siê, ¿e je posiada.
Podczas pewnego muzycznego wieczoru po
raz pierwszy w ¿yciu us³ysza³a dŸwiêk
klawesynu. Ten ostro brzmi¹cy instrument sta³
siê jej ulubionym. Kiedy by³a ju¿ po
szeœædziesi¹tce w jakiejœ audycji radiowej
us³ysza³a Wandê Landowsk¹. Nigdy nie
zapomnia³a wra¿enia, jakie wywo³a³a na niej ta
wykonawczyni, która wówczas nie by³a jeszcze
znana. Prawdopodobnie od tego czasu
Jeanette nabra³a maniery dyskretnego
dyrygowania podczas s³uchania muzyki, czego
ma siê rozumieæ nie robi³a w obecnoœci innych.
Po œmierci matki odziedziczy³a pewn¹ sumê
pieniêdzy. Ku przera¿eniu jedynej siostry ju¿
kilka dni póŸniej kupi³a stary szpinet.
Inkrustowany, niewielki instrument z hebanowymi klawiszami prezentowa³ siê wspaniale.
Mia³ stosunkowo ciep³y dŸwiêk, ale bardzo
szybko siê rozstraja³. W³aœciwie ju¿ po kilku
godzinach gry szpinet brzmia³ przeraŸliwie
nieczysto. Po kilku latach przeobrazi³ siê wiêc
w piêkny mebel, gdy¿ pani¹ Katser nie by³o ju¿
staæ na stroiciela. Poza tym musia³a odk³adaæ

pieni¹dze, aby kupowaæ choæby najtañsze
bilety na koncerty. Co jakiœ czas, przynajmniej
trzy razy do roku, chcia³a us³yszeæ dŸwiêk
fortepianu. Klawesyn wyszed³ bowiem wtedy
zarówno z mody, jak i z sali filharmonii.
Chocia¿ Jeanette Katser sama przesta³a graæ,
wiedzia³a o muzyce coraz wiêcej. Rozpoznawa³a
dobr¹ grê ju¿ po kilku taktach. W antykwariacie
wyszpera³a nazwiska barokowych kompozytorów, do których zaczêto powoli wracaæ. Choæ
starzej¹c siê, traci³a ochotê na towarzystwo,
o¿ywia³a siê, kiedy mog³a opowiadaæ o swej
pasji. Zdarza³o siê to jednak rzadko. Czêœciej
musia³a zadowoliæ siê przegl¹daniem nut oraz
nuceniem tematów z ulubionych utworów.
Godzinami wpatrywa³a siê w posiadany
instrument, który kaza³a przenieœæ do sypialni.
Zauwa¿y³a, ¿e wtedy mniej p³acze i lepiej sypia.
Jej m³odsza siostra uwa¿a³a j¹ za dziwaczkê.
Przesta³a jednak spieraæ siê z ni¹. Polubi³a nawet
ten ma³y szpinet stoj¹cy przy ³ó¿ku siostry.
Kiedyœ w przyp³ywie dobrego samopoczucia
wyzna³a, ¿e zamierza kupiæ sobie – dla ozdoby –
jakiœ muzyczny instrument. Jeanette poczu³a, ¿e

ma przyjació³kê. Odt¹d widywa³y siê praktycznie codziennie a¿ do jej œmierci. Schorowana Jeanette zd¹¿y³a powierzyæ szpinet i zbiór
nut swej siostrze, która do ostatniej chwili
trzyma³a j¹ za rêkê. Kiedy zsunê³a powieki na jej
martwe oczy, puœci³a tak¿e jej d³oñ. I zobaczy³a
coœ, co zapar³o jej oddech: d³oñ umar³ej przez
chwilê porusza³a siê tak, jakby dyrygowa³a.
Napis na grobie Jeanette Katser brzmi: ¯y³a dla
muzyki i z ni¹ umar³a.
Ks. Andrzej Skrzypczak CR

Ksi¹dz na op³otkach

Sny o zmar³ych
Abraham Hirsch Bukiet ju¿ od kilku tygodni
chorowa³. Obok wielu przykrych dolegliwoœci
bardzo Ÿle sypia³. Niekiedy odnosi³ wra¿enie, ¿e
zapada w sen jedynie na chwilê, co nie zawsze
by³o prawd¹. Licz¹c uderzenia œciennego
zegara, przekonywa³ siê wcale nierzadko, ¿e spa³
– w przerwach miêdzy nocnymi czuwaniami,
które wype³nia³y uporczywe myœli – nawet dwie
lub trzy godziny. Ale te krótkie okresy snu nie
przynosi³y mu odpoczynku, gdy¿ zawsze
wype³nione by³y dziwnymi obrazami. Zdarza³o
siê nawet, ¿e próbuj¹c je sobie przypomnieæ
i zrozumieæ, zasypia³ ponownie, by œniæ dalszy
ci¹g poprzednich majaków. Martwi³y go,
poniewa¿ pojawiali siê w nich jego bliscy
poubierani w stroje, jakie faktycznie najczêœciej
nosili, gestykulowali, poruszali siê w charakterystyczny dla siebie sposób, mówili swoimi
g³osami, lecz wypowiadali s³owa, które nigdy
nie mog³y wyjœæ i nie wysz³y z ich ust. Matka
wyrzuca³a mu na przyk³ad, ¿e wyjecha³ z £odzi,
kiedy to w³aœnie za jej namow¹ opuœci³ to szare,
brzydkie miasto. Ojciec z kolei biada³ nad tym, ¿e
zapomnia³ jêzyka jidysz i robi³ to tak czêsto
i z takim smutkiem w oczach, ¿e Abraham chcia³
mu przerwaæ krzykiem. Prawda by³a bowiem
taka, ¿e nie móg³ nauczyæ siê dobrze
niemieckiego. Nie potrafi³ wymawiaæ d³ugich
samog³osek, gard³owego „r”, skracaæ koñcówek
– krótko mówi¹c zaraz mo¿na by³o rozpoznaæ,
¿e by³ obcy. St¹d myœla³ w jidysz. Kiedy by³
zdenerwowany lub odwrotnie – poczu³ siê
z kimœ swojsko – zaczyna³ bezwiednie u¿ywaæ
domowego jêzyka.
Prawie we wszystkich sennych marach
Abraham musia³ uciekaæ, broniæ siebie i najbli¿szych – czasem przed ludŸmi, innym razem
przed potwornymi zwierzêtami, przed ogniem
i potopem. Budzi³ siê zmêczony, spocony, jakby

po rzeczywistej walce, a tak¿e z niesmakiem,
poniewa¿ nigdy nie udawa³o mu siê zapobiec
jakiemuœ strasznemu nieszczêœciu. Ratowa³o go
jedynie nag³e przebudzenie albo spadanie –
bieg³, opadaj¹c z si³, by w ostatniej chwili
z przera¿eniem zobaczyæ, ¿e droga nagle
koñczy³a siê przepaœci¹. Zauwa¿a³ to za póŸno,
by móg³ siê zatrzymaæ, wiêc lecia³ w dó³. Spada³
raczej powoli, jak liœæ lub ptasie pióro. Trwa³o to
nienaturalnie d³ugo i po pewnym czasie
zaczyna³o byæ wrêcz przyjemne. Jednak tak¿e to
spadanie za ka¿dym razem siê przerywane by³o
p r ze b u d ze n i e m . A b r a h a m by ³ w te d y
niezadowolony, bo nie dowiadywa³ siê, dok¹d
by spad³ i co go gdzieœ tam w dole czeka³o.
Pewnej nocy, a w³aœciwie dopiero nad ranem,
zasn¹³ na d³u¿ej i mia³ sen ca³kowicie odmienny
od dotychczasowych. P³aka³, by³o mu zimno,
sta³ w ulewie. Poczu³ ciep³o na plecach, deszcz
ustawa³. Czyjeœ rêce obejmowa³y go od ty³
i splot³y siê na jego piersiach. Dotykiem
rozpozna³ te d³onie – nale¿a³y do przyjació³ki
z jego dzieciñstwa, która zmar³a, maj¹c
szesnaœcie lat. Chcia³ zwróciæ siê do niej po
imieniu, ale nie potrafi³ go sobie przypomnieæ.
Wymienia³ wszystkie znane mu kobiece imiona,
ale nie wpad³ na to w³aœciwe. Wtedy ona
spokojnie powiedzia³a do niego: „Bukiet, nic nie
mów.” Od bardzo dawna nikt nie zwraca³ siê do
niego po nazwisku, zwyczajem dzieci z ca³ej
dzielnicy. Zdziwi³o go, ¿e kaza³a mu siê nie
odzywaæ. Przecie¿ nie mia³ ochoty mówiæ.
Chcia³ raczej, by ta chwila trwa³a jak najd³u¿ej.
Dziewczyna kontynuowa³a:„Bukier, czy wiesz, ¿e
jest ju¿ po wszystkim?”. Abraham próbowa³
rozluŸniæ jej objêcie na tyle, by móc siê
odwróciæ, ujrzeæ jej twarz i wzrokiem zapytaæ j¹,
co to znaczy, co siê skoñczy³o. Nie uda³o mu siê.
Ponownie us³ysza³ tylko: „Jest ju¿ po wszystkim

i ja siê z tego cieszê. Bukiet, nie wyrywaj siê, tak
jest dobrze.” Ale w tym momencie Abrahamowi
nie by³o ju¿ dobrze i chcia³ siê za wszelk¹ cenê
wyrwaæ, ujrzeæ jej twarz, przypomnieæ sobie jej
imiê i nazwê tej ³ódzkiej ulicy, na której sta³.
Obudzi³ siê. Mowy nie by³o, aby sobie na jawie
przypomnia³, czego nie potrafi³ odszukaæ
w pamiêci we œnie! Ba³ siê. Potwornie lêka³ siê, ¿e
sen ten oznacza jego blisk¹ œmieræ.
Wbrew przewidywaniom wyzdrowia³, zacz¹³
lepiej sypiaæ, przesta³y go nêkaæ dziwne sny;.
Tak¿e na jawie sta³ siê cz³owiekiem spokojniejszym. Gdyby jego najbli¿si znali jego sen,
który odebra³ jako zapowiedŸ w³asnej œmierci,
byliby jednak¿e przekonani o jego prawdziwoœci. Kiedy po szeœciu latach od tego snu
umiera³, wyszepta³ pogodnie, jakby zdziwiony
widokiem bliskiej osoby, której bardzo dawno
nie widzia³: „To ty, Z³otka?”. Byliby jednak
w b³êdzie, bo ani œmieræ nie zapowiada siê
snami, ani zmarli nie przychodz¹ w majakach,
tylko ¿ywi têskni¹ w nich za sobie najdro¿szymi.
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. 12:00 (w jêzyku polskim); dni

powszednie godz. 16:00; rektor ks. Roman Krekora CR; kontakt: tel. 320 30 29
§
1220 Wien, Aspern, Pfarre St. Martin, Asperner Heldenplatz 9; II i IV niedziela miesi¹ca, godz.
11:15
§
Maria Gugging, Lourdes Grotte, w dniu pielgrzymki. Kontakt: koœció³ polski
§
1110 Wien, Pfarre Neusimmering, Enkplatz 5; niedziela, godz. 12:30 i czwartek, godz. 19:15;
kontakt: ks. Czes³aw Kaszubowski CR, mail: kaszubowski@xcr.pl

Msze œw. i nabo¿eñstwa
w koœciele polskim
p.w. Podwy¿szenia Krzy¿a œw.
prowadzonym przez
Zmartwychwstañców
NIEDZIELA
§
Msze œw. o godz. 8, 9, 10.30, 12, 13.15, 17.30,
19, 20.15.
§
Msze œw. u ss. salezjanek o godz. 11, 12.30.
§
Ró¿aniec: I niedziela miesi¹ca o godz.16.30.
PONIEDZIA£EK
§
Msza œw. o godz. 18, 19.
WTOREK
§
Msza œw. o godz. 18, 19.
§
Koronka do Bo¿ego Mi³osierdzia o godz.
18:45.
ŒRODA
§
Ró¿aniec o godz. 18.30.
§
Msza œw. o godz. 18, 19.
§
Nowenna do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy po Mszy œw. o godz. 19.
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
1030 Wien, Rennweg 5a tel. + 43 69911926987
zaprasza do Emaus w ka¿d¹ œrodê 20:00 – 21:00.
tel. 0699/11926987.
Poradnia psychologiczna w ka¿dy poniedzia³ek od godz. 20:00 do 21:00.
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.

SOBOTA
§
Msza œw. o godz. 19.
§
Pierwsza sobota miesi¹ca:
- po Mszy œw. o godz. 19 – nabo¿eñstwo
fatimskie.
Koœció³ Polski
p.w. Podwy¿szenia Krzy¿a Œw.
Rennweg 5a, 1030 Wien,
tel.: 712 31 58
e-mail: polnischekirchewien@aon.at
rektor – ks. Krzysztof Kasperek CR
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Obiektywem
obiektywnie
1. Husaria na Kahlenbergu
4. Karl-Lueger-Kirche

2. Prymas, rektor i my 3. Si³a przy o³tarzu
5. Pamiêtamy! 6. Poezje ks. Mi¹zka

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ju¿ æwieræ wieku modl¹ siê tu wierni!

Dziêki Ci, Bo¿e, za tê œwi¹tyniê!

