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NASZA

MIESIĘCZNIK DUSZPASTERSTWA POLONII W WIEDNIU

Czy coœ siê jeszcze mo¿e zmieniæ w moim ¿yciu? Czy Koœció³ bêdzie bardziej autentyczny? Czy wrócê 
kiedykolwiek do Ojczyzny? Czy zarobiê na tyle, by spokojnie ¿y³a moja rodzina? Jak wychowaæ dzieci 
w obcym œrodowisku? Pytañ jest o wiele wiêcej. Tkwi¹ w nas jak ciernie. Biegn¹ce, raz rozszala³e, raz 
zrezygnowane myœli. Przypominaj¹ noc bez odrobiny œwiat³a. Nie wiemy, nie umiemy na nie 
odpowiedzieæ. Jesteœmy bezradni jak dzieci. I rozczarowani, bo przecie¿ mia³o byæ inaczej. Tak 
przynajmniej sobie wyobra¿aliœmy. Przypominamy smêtnych uczniów id¹cych do Emaus. 
Ale przy tym wszystkim z nami idzie On, Niepoznany Wêdrowiec. Gdy zaczyna mówiæ, przyp³ywa 
nadzieja. Otwieramy oczy i widzimy Kogoœ, kto zawsze jest po naszej stronie. 
B³ogos³awieni, którzy uwierz¹, ¿e warto ¿yæ, warto pytaæ, wo³aæ i czekaæ, którzy uwierz¹, ¿e nie trzeba 
wszystkiego tak zach³annie chowaæ i ¿e grzech szczêœcia nie daje. 
Obyœcie w tym numerze „Naszej Wspólnoty” odnaleŸli nadziejê. 

Ks. Maciej Gawlik CR

Rekolekcje
Wielkopostne

06. - 13.04.2014

które wyg³osi
ks. dr Damian Stachowiak CR

Niedziela 06.04.14.
?msze œw. z nauk¹ ogóln¹: 19.00 

(sobota); 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
?msza œw. bez kazania + Gorzkie ¯ale 

z kazaniem pasyjnym: 16.00
?spowiedŸ: w czasie wszystkich mszy 

œw.

Poniedzialek 07.04.14.
?msze œw. z nauk¹ ogóln¹: 9.00;19.00
?nauka dla m³odzie¿y i adoracja NS: 

20.30 (spowiedŸ dla m³odzie¿y 
w czasie adoracji)

?spowiedŸ: 8.30-10.00; 18.00-20.00

Wtorek 08.04.14.
?msze œw. z nauk¹ ogóln¹: 9.00 

(udzielenie sakr.namaszczenia 
chorych); 19.00

?wieczorna modlitwa Koœciola z nauk¹ 
dla m³odzie¿y: 20.30

?spowiedŸ: 8.30-10.00; 18.00-20.00

Œroda 09.04.14.
?msze œw. z nauk¹ dla kobiet: 9.00; 19.00
?spowiedŸ: 8.30-10.00; 18.00-20.00

Czwartek 10.04.14.
?msze œw. z nauk¹ dla mê¿czyzn: 9.00; 

19.00
?spowiedŸ: 8.30-10.00; 18.00-20.00

Pi¹tek 11.04.14.
?msze œw. z nauk¹ o sakramencie 

pokuty: 9.00; 19.00
?Droga Krzy¿owa: 17.00 (dla dzieci), 

18:00 (dla doros³ych)
?spowiedŸ: 8.30-10.00
?Noc Konfesjonalów: 20.00-23.00

Sobota 12.04.14.
?msze œw. z nauk¹ dla ma³¿eñstw: 

9.00;19.00
?adoracja NS prowadzona przez 

Domowy Koœció³: 20.00-21.00
?spowiedŸ: 8.30-10.00; 18.00-20.00

Niedziela Palmowa 13.04.14. 
(zakoñczenie rekolekcji)
?msze œw. z nauk¹ ogóln¹: 8.00 ; 9.00; 

12.00; 13.15; 17.30; 19.00; 20.15
?msza œw. z nauk¹ dla dzieci: 10.30 

(procesja z palmami)
?msza œw. bez kazania + Gorzkie ¯ale 

z kazaniem pasyjnym: 16.00
?spowiedŸ: w czasie wszystkich mszy 

œw.

 strona 2
NASZA

Dwudziesty drugi raz

Wszystkim Czytelnikom Naszej Wspólnoty

na Wielki Post ¿yczymy oczyszczenia serca

i ukochania prawdy, a na czas Wielkanocny odkrycia,

¿e Bóg jest Wszechmog¹cy w swej mi³oœci i przebaczeniu!

Duszpasterze PMK w Wiedniu
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Bêdzie siê dzia³o

Bêdzie siê dzia³o na Rennwegu
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Ktoœ mo¿e powiedzieæ: ja spowiadam siê dwadzieœcia lat? czterdzieœci lat? Niech ka¿dy 
jedynie Bogu. Tak, to prawda, mo¿esz sobie policzy. Niech ka¿dy zapyta siebie: kiedy 
powiedzieæ: "wybacz mi Bo¿e!" i wyznaæ twoje spowiada³em siê po raz ostatni? Minê³o wiele 
grzechy. Ale nasze grzechy wymierzone s¹ tak¿e czasu. Nie traæ ani dnia. Œmia³o idŸ siê 
przeciw naszym braciom, przeciw Koœcio³owi i wyspowiadaæ! Kap³an bêdzie dla ciebie dobry. 
dlatego trzeba prosiæ o wybaczenie grzechów Jest tam te¿ Pan Jezus, który jest lepszy ni¿ 
braci i Koœció³ w osobie kap³ana. Jednak ktoœ ksiê¿a! Jezus ciebie przyjmie z wielk¹ mi³oœci¹! 
powie: "Ojcze, ja siê wstydzê". Tak¿e wstyd jest B¹dŸ dzielny i œmia³o idŸ siê wyspowiadaæ.
dobry. To zdrowo mieæ trochê wstydu, bo wstyd Drodzy przyjaciele, sprawowanie sakramentu 
jest tak¿e zbawienny. Kiedy bowiem ktoœ nie ma pojednania oznacza bycie otoczonym 
wstydu, to w mojej ojczyŸnie mawiamy, ¿e jest serdecznym uœciskiem: jest to uœcisk nieskoñ-
bezwstydnikiem. Wstyd jest dla nas tak¿e czymœ czonego mi³osierdzia Ojca. Przypomnijmy sobie 
dobrym, bo czyni nas pokorniejszymi. A kap³an tê przepiêkn¹ przypowieœæ o synu, który 
przyjmuje to wyznanie grzechów z mi³oœci¹               odszed³ z domu z pieniêdzmi, jakie nale¿a³y siê 
i czu³oœci¹ i przebacza w imiê Boga. Tak¿e                  jemu w spadku, roztrwoni³ je wszystkie, a kiedy 
z ludzkiego punktu widzenia, aby nam ul¿yæ, nic nie zosta³o, postanowi³ powróciæ do domu, 
dobrze rozmawiaæ z bratem i wyznaæ kap³anowi ale nie jako syn, lecz s³uga. By³o w nim wielkie 
te sprawy, które tak bardzo ci¹¿¹ nam na sercu,           poczucie winy i wstydu. Niespodziank¹ by³o to, 
a cz³owiek odczuwa ulgê wobec Boga, Koœcio³a   ¿e kiedy zacz¹³ prosiæ o przebaczenie, ojciec nie 
i brata. Nie lêkajcie siê spowiedzi! Ktoœ stoj¹c               pozwoli³ mu mówiæ, lecz obj¹³ go, uca³owa³                
w kolejce do spowiedzi odczuwa wszystko to, i wyprawi³ ucztê. Mówiê wam, za ka¿dym razem, 
co mu ci¹¿y na sercu, a tak¿e wstyd, ¿eby siê kiedy siê spowiadamy, Bóg nas obejmuje                  
wyspowiadaæ. Kiedy skoñczy siê spowiedŸ, w uœcisku, wyprawia ucztê. Pod¹¿ajmy t¹ drog¹. 
odchodzi  wolny,  wspania³y.  Odczuwa Niech Pan wam b³ogos³awi.
przebaczenie (...). To w³aœnie jest piêkno 
spowiedzi! Chcia³bym wam zadaæ pytanie, na Papie¿ Franciszek
które niech ka¿dy z was odpowie w swoim Audiencja generalna, 19.02.2014
sercu: kiedy po raz ostatni siê spowiada³em? Czy 
dwa dni temu? dwa tygodnie? dwa lata? 

Jak (nie) odmawiaæ pacierz(a) z ka¿dej okazji, by nie iœæ na zajêcia sportowe. 
Prawa, lewa, prawa... Oddech przyspiesza Pamiêtam dobrze nauczycieli katuj¹cych nas gr¹ 
gwa³townie. Na monitorze wyœwietla siê w dwa ognie albo skokami przez przeszkody. 
informacja, ¿e minê³o szesnaœcie minut. Koszmar. Ka¿da minuta na bie¿ni to mój ma³y 
Niewiele? Byæ mo¿e. Mo¿e choæ trochê zwolniæ? sukces. Dzisiaj z w³asnej woli kilka razy                   
A mo¿e spróbujê jeszcze na najwy¿szych w tygodniu z samego rana idê pobiegaæ. Nuda?  
obrotach? Pora zaczynaæ. W imiê Ojca, i Syna, i A jak¿e. Œmiertelna. 
Ducha Œwiêtego. Nie jestem specjalistk¹ od biegania – by³am 
Historia jest banalna. Najprostsza u œwiecie. Dwa nawet zbyt leniwa, ¿eby poczytaæ dobre rady dla 
czasy oczekiwania na ludzi, którzy biegli osób chc¹cych zacz¹æ uprawiaæ ten sport. 
pó³maraton i bieg na 8 km Wystarczy³y dwa razy, Pocz¹tki by³y mieszanin¹ prób i b³êdów, przy 
by podj¹æ decyzjê – nigdy wiêcej z tej czym zdecydowanie przewa¿a³y te drugie. Sam 
perspektywy.. Ale ja? Pytam sama siebie, gdy trening postanowi³am jednak dok³adnie 
pierwszy raz próbujê ustawiæ bie¿niê. Nieœmia³a zaplanowaæ.
myœl, ¿e mo¿e warto spróbowaæ, przeradza siê Mo¿e dlatego ¿e zaczê³am w paŸdzierniku,                  
pewnej soboty w konkret. Biegam równe 63 a mo¿e ze wzglêdu na to, ¿e wczeœniej 
minuty. odmawia³am ró¿aniec, pokonuj¹c kilku-

dziesiêciokilometrowe trasy rowerem, wymy-
œli³am sobie taki plan: pierwsze 15+1 minut Koszmar sportu
biegam z najszybsz¹ tego dnia prêdkoœci¹,            Kiedyœ ucieka³am z lekcji WF-u, korzysta³am                

Dzia³o siê na 
Rennwegu:

06.12.2013 - I pi¹tek miesi¹ca, 
spowiedŸ od 16:30 i 18:30, Msze 
œw. o 17, 18 i 19

07.12.2013 - Spotkanie z red. 
Marcinem Przeciszewskim 

08.-15.12.2013 - Rekolekcje 
adwentowe (ks. Piotr Starmach 
CR) – plan osobno

08.12.2013 - Msza, a po niej 
agapa Oazy i DK

08.12.2013 - Maryjne czuwanie 
modlitewne z okazji 
Uroczystoœci 8.12.

13.12.2013 - Czuwanie Galilei

13.12.2013 - Noc 
Konfesjona³ów

15.-17.12.2013 - Rekolekcje dla 
m³odzie¿y

15.12.2013 - Msza œw. ze 
zbiórk¹ prezentów dla dzieci 
potrzebuj¹cych / odwiedziny œw. 
Miko³aja

19.12.2013 - Spotkanie 
op³atkowe PMK dla 
pracowników i wszystkich 
cz³onków grup PMK oraz osób 
zwi¹zanych z Polskim Koœcio³em

25.12.2013 - Pasterki o 22 i 24

29.12.2013 - Na Mszy o 12 
odnowienie przyrzeczeñ 
ma³¿eñskich

31.12.2013 - Ostatnia Msza w 
2013 roku

03.01.2014 - I pi¹tek miesi¹ca, 
spowiedŸ od 16:30 i 18:30, Msze 
œw. o 17, 18 i 19

04.01.2014 - Op³atek oazy, 
ministrantów i lektorów

06.01.2014 - Trzech Króli (Msze 
jak w niedziele)

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Roma locuta...

Wierzê, wiêc jestem

Œmia³o siê spowiadaj!

Ró¿aniec
Nie lubiê ró¿añca. Uwa¿am go za modlitwê tak nudn¹, ¿e mo¿liw¹
do odmówienia tylko jako œrodek nasenny lub jako wype³nienie
innej nudy. Mo¿e precyzuj¹c: mo¿na go strawiæ jako nabo¿eñstwo
czy modlitwê odmawian¹ na wspólnym spacerze, ale z w³asnej
nieprzymuszonej woli? Wykluczone. Z drugiej strony…
Kiedyœ nie lubi³am te¿ lekcji WF-u. 

ci¹g dalszy na stronie 3

Ktoœ stoj¹c w kolejce do spowiedzi, odczuwa wszystko to, co mu 
ci¹¿y na sercu, a tak¿e wstyd, ¿eby siê wyspowiadaæ. Kiedy skoñczy 
siê spowiedŸ odchodzi wolny, wspania³y, odczuwaj¹c przebaczenie, 
nieskalany, szczêœliwy. To w³aœnie jest piêkno spowiedzi!
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"Na Wigiliê polecam zaprosiæ Jezusa – urodziny pogoñ za prezentami i szalony wyœcig z czasem 
bez solenizanta s¹ do bani" – to przeczytane powoduj¹ ca³kowite zatracenie prawdziwego 
w internecie zdanie spowodowa³o, ¿e zaczê³am sensu tych Œwi¹t. Poza tym wielowyznaniowe 
siê zastanawiaæ, jak wygl¹da³y i jak wygl¹daj¹ i niejednokrotnie wrêcz ateistyczne œrodowisko, 
œwiêta Bo¿ego Narodzenia w moim w³asnym w jakim wzrastaj¹ moje dzieci, wyœmiewanie siê 
domu. Czy w ubieg³e Œwiêta zaprosi³am do z kole¿anek i kolegów z klasy z powodu 
mojego domu szanownego Solenizanta? Czy coniedzielnego uczestnictwa we mszy œwiêtej 
nie zapomnia³am o znaczeniu i istocie tych czy brania udzia³u w obrzêdach liturgicznych 
Œwi¹t? Co by³o dla mnie wa¿ne, a co zwi¹zanych z obchodami Œwi¹t z pewnoœci¹ 
drugoplanowe? przyczyniaj¹ siê do innego spojrzenia na ich 
Z rodzinnego domu wynios³am, ¿e do Œwi¹t istotê. A przecie¿ meritum Œwi¹t nie jest wcale 
Bo¿ego Narodzenia nale¿a³o siê dobrze pobijanie rekordów sprzeda¿y. Jestem 
przygotowaæ – i to nie tylko w znaczeniu przera¿ona faktem, ¿e dla tak wielu ludzi, nawet 
przedœwi¹tecznych porz¹dków, ale równie¿ tych, którzy uwa¿aj¹ siê za katolików, Bo¿e 
przez uporz¹dkowanie swojego serca, do Narodzenie to tylko i wy³¹cznie choinka, 
którego ma zawitaæ nowo narodzony Zbawiciel. prezenty, jedzenie i picie bez umiaru. Na 
Wigiliê zaczynaliœmy od czytania Pisma maleñkie Dzieci¹tko, które przynios³o ludzkoœci 
Œwiêtego, a nastêpnie dzielenia siê op³atkiem œwiat³o i zbawienie – jak mówi¹ s³owa pol-
i zajadania siê wigilijnymi smako³ykami, skiej kolêdy – "nie ma miejsca w niejednej 
przygotowanymi przez mamê i babciê. Œpiew cz³owieczej duszy."
kolêd przy choince by³ tak samo nieodzowny jak Jestem wdziêczna moim rodzicom i dziadkom, 
uczestnictwo w Pasterce. Dla mnie jako dziecka ¿e obok piêknej oprawy œwi¹t z choink¹, 
Pasterka by³a najwa¿niejszym wydarzeniem wspóln¹ kolacj¹, op³atk iem, szczerymi 
w roku. Budzik nastawiony na 23.00 – do ¿yczeniami sk³adanymi dr¿¹cym ze wzruszenia 
koœcio³a mieliœmy 2 km drogi pieszo, g³osem zwracali uwagê na to, co najwa¿niejsze 
a samochód w tamtych czasach by³  – na radoœæ wielk¹, jak¹ jest Pan nasz Zbawiciel, 
prawdziwym rarytasem. Proœba o obudzenie Jezus Chrystus. 
z³o¿ona u babci, bo w³aœnie z ni¹ najchêtniej Jako rodzic staram siê przekazaæ moim 
drepta³am po skrzypi¹cym œniegu do koœcio³a, dzieciom polskie tradycje, aby Œwiêta Bo¿ego 
nie by³a konieczna. Napiêcie zwi¹zane Narodzenia nie jawi³y siê w ich œwiadomoœci 
z oczekiwaniem na pó³noc nie pozwala³o na jako œwiêta choinki czy gwiazdka, ale jako 
sen. Pó³mrok w koœciele, migocz¹ce œwiate³ka narodziny Chrystusa. Zabiegam o to, aby ju¿ 
na choinkach, œpiew kolêd oraz ¿³obek, a w nim w Adwencie Jezus móg³ goœciæ w sercach 
ma³e Dzieci¹tko, napawa³y niesamowitym moich dzieci i moim. Mam ogromn¹ nadziejê, ¿e 
uczuciem. Czy moje dzieci odczuwaj¹ dzisiaj to pomimo zatracania sensu Œwi¹t w dzisiejszym 
samo, co ja wtedy? Nie umiem jednoznacznie pe³nym konsumpcjonizmu œwiecie, uda mi siê 
odpowiedzieæ na to pytanie. Wydaje mi siê przekazaæ i wpoiæ moim dzieciom to, co 
jednak, ¿e nie. Dlaczego? Bo teraz jakoœ inaczej najistotniejsze – aby na Wigiliê zaprasza³y 
siê do wszystkiego podchodzi. Ten komer- Jezusa, bo – jak ju¿ wy¿ej napisa³am – „urodziny 
cjalizm zwi¹zany z obchodami Œwi¹t Bo¿ego bez solenizanta s¹ do bani!”.
Narodzenia, czekoladowe miko³aje dostêpne 
w sklepach ju¿ od pierwszych dni listopada, Aneta Godzisz
przeœciganie siê w promocjach œwi¹tecznych, 

a potem... Potem ró¿aniec. I tak najczêœciej wbiæ w ¿aden schemat. Powiedzia³, ¿e nale¿y 
niepostrze¿enie mija kolejne 20 minut. PóŸniej znaleŸæ w niej swój w³asny sposób ekspresji, 
niewiele ju¿ brakuje do przewidywanej na dany sposób na spotkanie z Bogiem. I do tego 
dzieñ odleg³oœci. Nie wiem, co Matka Boska na to. chcia³abym Was zachêciæ. Tak banalne czynnoœci 
Nie znam na pamiêæ nawet tajemnic ró¿añ- jak sport czy zwracanie uwagi na zdrowe 
cowych. Nie mamy ich w polskiej wersji ró¿añca od¿ywianie te¿ mog¹ byæ form¹ uwielbienia.      
wplecionych w „Zdrowaœ Mario”. Zawsze jest jakaœ W koñcu Twoje i moje cia³o jest œwi¹tyni¹ Ducha 
intencja. W pewnym sensie podwójna.   Œ w iê te g o ,  n aw e t  w i êc ej – tabernakulum.                     
W „Pamiêtniku biegacza” pewien Japoñczyk I choæby dlatego nale¿y o nie dbaæ. Ka¿dy               
napisa³, ¿e jego mantr¹ podczas maratonu s¹ z pewnoœci¹ znajdzie swój sposób. Bo choæ 
s³owa „cierpienie jest wyborem”. Mnie do rewelacyjny jest dowcip biegaczy: „Bieganie 
maratonu sporo brakuje. Do cierpieñ mniej.    po d o bn o  s z ko d zi  na stawy. Naprawdê? A wiesz, 
Ju¿ w momencie, kiedy zak³adam buty, ¿e niebieganie biêszkodzi na wszystko inne.”,       
odczuwam ka¿dy miêsieñ. to jednak w niektórych przypadkach istniej¹ 

powa¿ne przeciwwskazania do uprawiania tego 
sportu (np. wskaŸnik BMI powy¿ej 25).                   Zadyszane modlitwy
Tych przypadków jest jednak niewiele. Zatem… Mam nadziejê, ze w niebie mimo wszystko 
W imiê Ojca, na start, Syna, gotowi i Ducha uœmiechaj¹ siê pob³a¿liwie, wys³uchuj¹c moich 
Œwiêtego, start! zadyszanych modlitw. Kiedyœ mój spowiednik 

Anuszka poprosi³ mnie, ¿ebym w modlitwie nie da³a siê 

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

10.01.2014 - Czuwanie Galilei

10.01.2014 - Prelekcja pt. 
„Teologia cia³a” na Przystani

12.01.2014 - Op³atek Przystani

13.01.2014 - Spotkanie z 
rodzicami dzieci 
pierwszokomunijnych - „Czy 
Koœció³ ukrywa ewangeliê 
Judasza?”

17.01.2014 - Wspomnienia 
obozowe i emigracyjne D. 
Memling na Przystani

20.01.2014 - Kurs 
przedma³¿eñski (pozosta³e 
spotkania: 27.01., 3.02., 10.02. 
i 22.02.)

24.01.2014 - Co katolik w Austrii 
wiedzieæ powinien – ks. Rektor 
na Przystani

25.01.2014 - Kolêdowanie 
¯ywego Ró¿añca

26.01.2014 - Msza 
wspólnotowa oazy i DK

07.02.2014 - I pi¹tek miesi¹ca, 
spowiedŸ od 16:30 i 18:30, Msze 
œw. o 17, 18 i 19

07.02.2014 - Czuwanie Galilei

10.02.2014 - Spotkanie 
z rodzicami dzieci 
pierwszokomunijnych – 
„Co zrobiæ na obiad?”

15.02.2014 - III Dyktando 
Polonijne

15.02.2014 - Bal Oazy, DK 
i Rycerzy Niepokalanej

16.02.2014 - Kiermasz 
Domowego Koœcio³a

21.-23.02.2014 - Rekolekcje dla 
kandydatów do Bierzmowania

22.02.2014 - Bal Przystani

28.02.2014 - Jak ³adnie mówiæ 
po polsku? – aktorka A. Salamon 
na Przystani

01.03.2014 - Bal Przystani

ci¹g dalszy ze strony 4:

Wierzê, wiêc jestem

Urodziny bez Solenizanta!
Jestem przera¿ona faktem, ¿e dla tak wielu ludzi, nawet tych,
którzy uwa¿aj¹ siê za katolików, Bo¿e Narodzenie to tylko
i wy³¹cznie choinka, prezenty, jedzenie i picie bez umiaru.
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Wierzê, wiêc jestem

odrzucaj¹c jego materialny aspekt jako 
niestosowny wobec dobrego Boga. Odnosili te¿ 
jego znaczenie w wymiarze duchowym do 
czasów ostatecznych. Podobnie wygl¹da³y ich 
pogl¹dy wobec Starego Testamentu, który jeœli 
ju¿ mia³ jakieœ znaczenie, to jedynie czysto 
duchowe. Dla Ireneusza oraz innych przeciwni-Z pamiêtnika ma³ego teologa to dzia³, w którym rzeczy autor przedstawia postaæ Pana, który 
ków gnostyków, którzy nie chcieli uciekaæ siê do zostan¹ zaprezentowane pogl¹dy i nurty przyjdzie z nieba, aby wtr¹ciæ w wieczn¹ otch³añ 
alegorii, troska o jednoœæ historii zbawienia teologiczne, o których ma³o kto s³ysza³, a s¹ one Antychrysta panuj¹cego w Jerozolimie wraz 
oznacza³a koniecznoœæ dos³ownego trzymania swoist¹ ciekawostk¹. Chocia¿ wiele z tych z jego s³ugami. Tym zaœ, którzy pozostali wierni, 
siê zapisów odrzucanych przez gnostyków.koncepcji brzmi jak herezja, to jednak wiêkszoœæ przyniesie odpoczynek i uœwiêcony dzieñ 
Naœladowc¹ Ireneusza by³ Metody z Olimpu. odegra³a znacz¹c¹ rolê w kszta³towaniu siê siódmy. Ireneusz s¹dzi³, ¿e tysi¹cletnie 
Twierdzi³ on, ¿e œwiat zostanie ostatecznie wspó³czesnej nauki Koœcio³a Katolickiego. Z racji królowanie Mesjasza umo¿liwia spe³nienie 
przemieniony po up³ywie millenium i osi¹gnie tego, i¿ zbli¿a siê Wielki Post i Œwiêta obietnic zawartych w Ewangeliach.
wtedy formê anielsk¹. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e Zmartwychwstania, w tym numerze „Naszej Ireneusz jest pierwszym ze znanych autorów, 
sk³ania³ siê ku millenaryzmowi z powodu Wspólnoty” mowa bêdzie o millenaryzmie, który po³¹czy³ wszystkie tradycyjne elementy 
zak³adanej dos³ownoœci w interpretacji Pisma. który jest zwi¹zany ze zbli¿aj¹cym siê okresem millenaryzmu. W jego nauczaniu obecne s¹: 
Koncepcja millenarystyczna by³a ¿ywo obecna liturgicznym. szeœæ  dn i  s t wor zen ia ,  s iódmy dz ieñ  
w Koœciele jeszcze w III wieku, bardzo Millenaryzm by³ powszechny w teologii pisarzy odpoczynku, pojmowanie szabatu jako figury 
intensywnie zwalcza³ j¹ Orygenes. W IV wieku pierwszych wieków. Najbardziej znanym czasów eschatologicznych, wiara w odnowienie 
straci³a jednak na znaczeniu, ustêpuj¹c zwolennikiem tego pogl¹du by³ Papiasz, biskup wszystkiego po zmartwychwstaniu w dniu 
koncepcji ostatecznego zmartwychwstania.Hierapolis we Frygii  – przedstawiciel  ósmym. Jego œwiat trwa dok³adnie siedem 
Wczesnochrzeœcijañski millenaryzm nie millenaryzmu ma³oazjatyckiego, wzoruj¹cego tysiêcy lat, z czego ostatni tysi¹c stanowi 
oznacza³ odrzucenia wiary w zmartwychwsta-siê na dos³ownej interpretacji Ksiêgi Apokalipsy królowanie Mesjasza ze sprawiedliwymi. 
nie, lecz mówi³ o niej w inny sposób. Papiasz 20, 4. Papiasz, rozwa¿aj¹c opis Ap 20, 4, Wed³ug Ireneusza cz³owiek to nie dusza w ciele, 
podkreœla³ zmartwychwstanie œwiêtych, co nie dochodzi do wniosku, ¿e nied³ugo nastanie ale cia³o z dusz¹. Zatem rzeczywistoœæ 
by³o sprzeczne z doktryn¹, natomiast Justyn królestwo ziemskie, gdzie rozkosze zmys³owe zapowiadana przez szabat nie dotyczy duszy, 
wskazywa³ na dzia³anie Boga podczas zostan¹ ca³kowicie zast¹pione przez przy- ale cia³a.
zmartwychwstania. Ireneusz po³¹czy³ obie jemnoœci duchowe. Warto jednak podkreœliæ Wszystkie obietnice i proroctwa escha-
koncepcje, nadaj¹c swojemu wyk³adowi ró¿nicê miedzy millenaryzmem Papiasza tologiczne powinny spe³niaæ siê równie¿ 
oryginalny wymiar.a Apokalips¹. Wed³ug Apokalipsy uczestnikami materialnie. Mo¿e siê to staæ tylko przy 

Ks. Szczepan Matu³a CRpierwszego zmartwychwstania mieliby byæ za³o¿eniu, ¿e sprawiedliwi otrzymaj¹ swoj¹ 
mêczennicy dla imienia Jezusa oraz ci, którzy nie nagrodê ju¿ na ziemi – w przemienionych, choæ 
oddali pok³onu Bestii (Ap 20, 4). Papiasz zaœ jednak ziemskich, warunkach. Nie bêdzie wtedy 
bierze pod uwagê œwiêtych, co jest kategori¹ ziemskich trosk i k³opotów, wszystkiego tego, 
zdecydowanie szersz¹, która mo¿e obejmowaæ co w ludzkim bytowaniu jest skutkiem grzechu 
równie¿ œwiêtych Starego Testamentu. Adama i Ewy.
Innym rodzajem milenaryzmu by³a jego Œwiat wed³ug Ireneusza bêdzie istnia³ tak d³ugo, 
odmiana syryjsko-egipska. By³a ona kojarzona a¿ nastanie czas pierwszego zmartwych-
z kalkulacjami astrologicznymi dotycz¹cymi wstania, kiedy to w tysi¹cletnim królestwie 
kosmicznego tygodnia, który tworzy siedem Mesjasza na ziemi ludzie œwiêci bêd¹ ¿yæ w ten 
milleniów. Ró¿ni³a siê ona od poprzedniego sam sposób, co anio³owie oraz bêd¹ z nimi 
koncentracj¹ na akcji stwórczej ze strony Boga. zjednoczeni. Ireneusz nie ma tu na myœli 
Przedstawicielem tego typu chiliazmu by³ œw. przemiany cz³owieka w anio³a lub zmiany jego 
Justyn. W nawi¹zaniu do Apokalipsy mówi on natury cielesnej w niecielesn¹, lecz uwa¿a, ¿e 
o ostatecznym zmartwychwstaniu. Powo³uj¹c w zmartwychwsta³ym ciele ludzie osi¹gn¹ 
siê na Iz 56, 4, œwiadczy o tym, ¿e wyobra¿a³ jakoœæ natury anielskiej. Mówi¹c o anio³ach, 
sobie to tysi¹clecie na ziemi w sposób twierdzi, ¿e przyjd¹ wraz z Synem Bo¿ym jako 
materialny. Mówi¹c o mesjañskim tysi¹cl s³udzy tych, co zmartwychwstali, po to, by im 
eciu z Apokalipsy, t³umaczy go przez analogiê pomóc w oddawaniu czci Bogu. Duchowa 
do wieku Adama. To on mia³ umrzeæ w tym jednoœæ, jak¹ zachowali œwiêci anio³owie, 
samym dniu, w którym by zgrzeszy³, a poniewa¿ umo¿liwi zmartwychwsta³ym przezwyciê¿enie 
jeden dzieñ jest jak tysi¹c lat, nie do¿y³ tysi¹ca, ludzkiej z³o¿onoœci duszy i cia³a oraz napiêcia, 
lecz umar³ przedwczeœnie. jakie towarzyszy im w sferze racjonalnej 
Kolejnym autorem, który wierzy³ w millenium i p³ciowej. Dlatego przez ca³e millenium œwiêci 
i wi¹za³ je z szabatem, by³ œw. Ireneusz. Chara- bêd¹ w jednoœci z anio³ami wzrastaæ dziêki 
kterystyczne jest dla niego rozumienie dnia widzeniu Pana i przez Niego naucz¹ siê czciæ 
Pañskiego jako symbolu tysi¹ca lat, co raczej nie Boga Ojca. Po ostatecznym zmartwychwstaniu 
odnosi siê do roli szabatu lub siódmego Bóg umo¿liwi ludziom bezpoœrednie widzenie 
tysi¹clecia. Wed³ug Ireneusza ka¿dy z szeœciu dni siebie i rola anio³ów jako pomocników siê 
stworzenia by³ dniem Pañskim i ka¿dy z nich zakoñczy. Pozostan¹ oni na miejscach 
przek³ada siê na kolejne tysi¹clecie. Wszystko przypisanych im przez Stwórcê, a kult Boga 
dope³nia siê w dniu szóstym, gdy¿ siódmy ma stanie siê udzia³em wszystkich zbawionych.
nast¹piæ po wype³nieniu siê wszystkiego. Po Trzeba zwróciæ uwagê na to, ¿e powy¿sza 
nim jednak nastêpuje dzieñ ósmy, czyli interpretacja zak³ada polemikê z gnostykami. 
wiecznoœæ. Jako dope³nienie swego ogl¹du Podkreœlali oni duchowy charakter szabatu, 

Z pamiêtnika „ma³ego” teologa: Millenaryzm

Wed³ug Ireneusza ka¿dy z szeœciu dni stworzenia by³ dniem Pañskim
i ka¿dy z nich przek³ada siê na kolejne tysi¹clecie. Wszystko dope³nia
siê w dniu szóstym, gdy¿ siódmy ma nast¹piæ po wype³nieniu siê
wszystkiego. Po nim jednak nastêpuje dzieñ ósmy, czyli wiecznoœæ.

Œw. Justyn

Œw. Ireneusz
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mnie ca³ym mo¿liwym dobrem, kumuluj¹cym 
siê w jednej Osobie. 
Symeon zobaczy³ w Jezusie Zbawiciela i chwa³ê 
ludu Bo¿ego. A teraz konkretnie – kim jest dla 
mnie? Jest Zbawicielem, który oferuje mi ¿ycie 
wieczne. Jest Lekarzem, który leczy rany po 
ka¿dym bolesnym zdarzeniu. Jest lekarstwem Drugiego lutego, akurat w dzieñ moich urodzin, i trudniej jest ni¹ iœæ, ale jakie¿ to cudowne 
na ka¿de z³o. Jest Tat¹, który niekiedy upomni, na mszy œwiêtej us³ysza³am jeden z moich uczucie, gdy na wzgórzu widaæ dró¿kê 
gdy widzi moje z³e postêpowanie. Jest opok¹ ulubionych fragmentów Nowego Testamentu. prowadz¹c¹ w dó³! Podobnie, dobrze jest 
w ka¿dej sytuacji. Jest g³osem, który mnie Jezus zostaje ofiarowany w œwi¹tyni, gdzie prze¿yæ kryzys wiary, a przede wszystkim wyjœæ z 
prowadzi. Jest Pasterzem, który nie zawaha siê dostrzega go starzec Symeon. Mê¿czyzna niego umocnionym.
zostawiæ pozosta³ych 99 owiec, tylko po to, ¿eby otrzyma³ kiedyœ obietnicê od Boga, i¿ nie ujrzy W ci¹gu siedemnastu lat moje pogl¹dy na 
mnie szukaæ, jeœli zab³¹dzê. Jest Przewodnikiem, œmierci, dopóki nie zobaczy Zbawiciela. Gdy temat Boga zmienia³y siê tak szybko jak czasami 
który wskazuje w³aœciw¹ drogê na rozstaju. Jest Symeon zauwa¿a ma³ego Jezusa, natychmiast zmienna i nieprzewidywalna bywa pogoda. 
Pocieszycielem, gdy zalewam siê ³zami. Jest bierze Go w objêcia i mówi: Gdy by³am ma³a wyobra¿a³am sobie Boga jako 
wspania³ym Towarzyszem, gdy œmiejê siê od "Teraz, o W³adco, pozwól odejœæ s³udze Twemu starszego Pana z siw¹ brod¹, który jakimœ cudem 
ucha do ucha. Ale przede wszystkim jest moim w pokoju, wed³ug Twojego s³owa. Bo moje oczy wszystko widzi, s³yszy i wie. Kilka lat póŸniej, 
najwierniejszym Przyjacielem. ujrza³y Twoje zbawienie, któreœ przygotowa³ w czasie przygotowañ do Pierwszej Komunii 
A kim dla Ciebie jest Jezus? wobec wszystkich narodów: œwiat³o na oœwie- Œwiêtej, zaczê³am siê trochê Boga baæ. Mia³am 

Melanie G¹siorek cenie pogan i chwa³ê ludu Twego, Izraela" przeraŸliwe wyobra¿enia o piekle i bardzo 
(£k 2, 29-32). obawia³am siê momentu, gdy Pan Bóg bêdzie 
Ten fragment poruszy³ mnie tego dnia dlatego, s¹dzi³ ludzi i dzieli³ ich na dobrych i z³ych. 
¿e sk³oni³ mnie do refleksji. Symeon dostrzeg³ Z czasem jednak moja bojaŸñ przeistoczy³a siê 
w tym maleñkim dzieci¹tku zbawienie w ca³kiem inn¹ emocjê – w przyjaŸñ. 
wszystkich narodów i chwa³ê ludu Bo¿ego! A Zauwa¿y³am, ¿e o pomoc najchêtniej zwracam 
kim dla mnie jest Jezus? Czy jak Symeon widzê siê do Jezusa. I tak jest do dzisiaj. Jezusa widzê 
w nim mojego Zbawiciela? I tak w dniu moich jako przyjaciela. Mam Go czêsto przed oczyma, 
urodzin podsumowa³am minione 17 lat pod jak siedzi obok mnie i œmieje siê ze mn¹. 
k¹tem mojej relacji z Bogiem. Wyobra¿am Go sobie takiego ludzkiego. 
Nie zawsze ta relacja by³a taka ³atwa i przyjemna. Przesta³am siê baæ, bo znam ogrom Jego mi³oœci 
Bywa³y wzloty i upadki. By³y momenty, gdy i wiem, ¿e dla Niego jestem piêkna. On bardzo 
moja euforia i radoœæ wzglêdem Boga by³a nie mnie kocha. Nie wiem, czy kiedykolwiek 
do opisania, ale by³y i takie, kiedy w ogóle nie doœwiadczê ze strony cz³owieka takiej mi³oœci, 
czu³am Jego obecnoœci. To normalne, ¿e moja jak¹ obdarza mnie Jezus. Jego mi³oœæ jest 
wiara siê chwia³a i ¿e by³y momenty zw¹tpienia, ca³kiem inna. Jest bezinteresowna. On nie 
bo z takich prze¿yæ wychodzimy silniejsi. Mo¿na oczekuje niczego w zamian, chce tylko uczyniæ 
by to porównaæ z drog¹, która jest przed nami. mnie szczêœliw¹. Nie ma wiêkszej mi³oœci ni¿ daæ 
Raz œcie¿ka wije siê wœród pagórków, innym siê uœmierciæ dla innej osoby! Jezus tego dla 
razem prowadzi prosto. Raz prowadzi pod górkê mnie dokona³ – za to chwa³a Panu! Jezus jest dla 

brukowa. W koszuli kap³añskiej, z koloratk¹, bo 
mia³ trochê czasu pomiêdz y l icznymi 
spotkaniami. Mo¿e wynika³o to z braku zaufania 
do specjalistów, próby bycia wszystkim dla 
wszystkich, ale wra¿enie robi³o to nieodparte.
Sama mówi³am o nim, ¿e jest „konserw¹ 
i sztywniakiem”. Mimo tego by³ pierwszym 

Kiedy zaproponowa³am ten temat, myœla³am siedem doœæ intensywnej, sprawia, ¿e postaæ nie ksiêdzem, który g³oœno i wyraŸnie powiedzia³ 
raczej o nakreœleniu sylwetek wielu ksiê¿y bêdzie wolna od rys. Bêdzie prawdziwa. mi: „Z Bogiem nale¿y rozmawiaæ jak z doros³ym – 
(autoironicznie twierdzê, ze zbyt wielu; jest to Gdyby min¹³ Was na ulicy, nie zwrócilibyœcie na pytaæ, krzyczeæ, k³óciæ siê…”. Mo¿e w³aœnie 
kara za dzieciêce rozczarowanie, kiedy niego najmniejszej uwagi.  Niewysok i ,  dlatego by³ ksiêdzem, któremu stawia³am 
zapewniano mnie, ze w naszym domu bêd¹ drobniutki, o intensywnie br¹zowych oczach nawet najbardziej absurdalne pytania. Jako 
nocowali klerycy graj¹cy na gitarach, a przysz³y i pe³nym spokoju wzroku. Niegdyœ szef dzia³u spowiednik i kierownik duchowy towarzyszy³ 
same kobiety), których Bóg postawi³ na mojej w wielkiej korporacji, w klasztorze francisz- m¹drze, szanuj¹c wolnoœæ drugiego cz³owieka. 
drodze, o zamieszczeniu ich krótkiej chara- kanów w przerwach pomiêdzy spotkaniami, Gdy by³o trzeba stanowczy, gdy sytuacja tego 
kterystyki, w pewnym wiêc sensie o naszkico- wymodli³ swoje powo³anie. A mo¿e dobry Bóg wymaga³a – wspó³czuj¹cy. Nie gra³ roli ksiêdza. 
wania idea³u. Mojego idea³u kap³ana. Powsta³ uratowa³ ¿ycie jakiejœ kobiecie? Mo¿e ze Spójny na ambonie i poza ni¹. Robi³ to, co 
nawet tekst, ale brakowa³o mu duszy. wzglêdu na to, ¿e jego droga do kap³añskiego uwa¿a³ za s³uszne. Ale co wa¿ne – mo¿na by³o 
Pewnego niedzielnego wieczoru zrozumia³am ¿ycia zaczê³a siê od absurdalnej z punktu z nim porozmawiaæ, jeœli coœ w jego zachowaniu 
dlaczego – idea³y s¹ martwe. S¹ jak dobroduszni widzenia ludzkiej logiki decyzji o porzuceniu budzi³o w¹tpliwoœci, niepokój, nie obra¿a³ siê za 
œwiêci uœmiechaj¹cy siê z koœció³kowych œwietnie zapowiadaj¹cej siê kariery, ma on teraz krytykê kazania. I za moje nieustanne docinki na 
obrazków. Sp³aszczeni do akrylu na desce czy zdroworozs¹dkowy stosunek do ¿ycia? tle palenia papierosów.
p³ótnie. Dlatego bêdzie to portret jednego Pracoholikiem pozosta³ do dziœ. Kiedy wokó³ Kiedy umiera³ mój dziadek, by³ kapelanem 
ksiêdza. Trzynaœcie lat znajomoœci, z czego parafii utwardzano drogê, sam wozi³ kostkê szpitala. Poprosi³, by dzwoniæ niezale¿nie od 

Kim dla mnie jest Jezus?

Padre

Kim jest dla mnie? Jest Zbawicielem, który oferuje mi ¿ycie wieczne.
Jest Lekarzem, który leczy rany po ka¿dym bolesnym zdarzeniu.
Jest lekarstwem na ka¿de z³o. Jest Tat¹, który niekiedy upomni,
gdy widzi moje z³e postêpowanie.

Kiedy w trakcie pobytu w Rzymie zapyta³am mo³dawskiego
duchownego mówi¹cego po polsku o wierz¹cego ksiêdza z Polski,
zaœmia³ siê, mówi¹c: „W Rzymie?! To trudne zadanie, ale dobrze,
¿e nie pytasz o Watykan – tam to niemo¿liwe!”
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pory dnia i nocy. Gdy po zaduszkowej mszy Ciebie modli³a…”. „Jestem wiêc spokojny” – 
przypadkiem spotkaliœmy siê w przyszpitalnej powiedzia³ i rozsiad³ siê wygodnie w fotelu.
kaplicy (wtedy s³u¿¹cej jako parafialna Sytuacji i wspomnieñ jest wiele. Padre nie jest 
œwi¹tynia), zapyta³ krótko: „Dziadek jest idea³em. Jest ¿yw¹ osob¹, kap³anem, który 
przytomny?”. Odwióz³ na dworzec i powiedzia³: traktuj¹c bardzo serio swoje kap³añstwo, równie 
„Gdybyœ czegoœ potrzebowa³a, jestem”. powa¿nie traktuje ludzi, jakich spotyka na tej 
W nieca³¹ dobê póŸniej przyjecha³am do kaplicy drodze. Mo¿e dlatego w ci¹gu godzinnego 
(unikaj¹c pytañ mieszkañców mojej maleñkiej spotkania odrzuca œrednio kilkanaœcie po³¹czeñ, 
mieœciny), by modliæ siê za zmar³ego ju¿ dziadka. odk³ada na póŸniej odpisanie na kilka SMS-ów. 
Choæ Padre na mszy by³ tylko chwilê – mia³ Myli³by siê ten, kto s¹dzi³by, ¿e nadana mu 
jedynie, jako zarz¹dca parafii, przedstawiæ w m³odym wieku funkcja proboszcza (dla mnie 
nowego ksiêdza – poczeka³ w zakrystii, to ¿adna godnoœæ i powód do szczególnej 
przyszed³ z³o¿yæ kondolencje. Zapewni³ dumy) coœ w nim zmieni³a. Odwiedzi³am go 
o obecnoœci i modlitwie – nie by³o to puste niedawno. Po mszy podesz³o kilka osób, by za 
zapewnienie. coœ podziêkowaæ. Kobiety, mê¿czyŸni.  
W szkole, do której go zaproszono, jako jedyny Kolejnych kilka osób przysz³o siê przywitaæ, inne 
ksi¹dz wywo³a³ dzieciêce poruszenie. Wchodzi³ – umówiæ siê to na spowiedŸ, to na spotkanie, to 
jako ostatni – po biskupie i szkolnym katechecie na kawê…
– i tylko przy jego wejœciu da³o siê s³yszeæ Kiedy siê ¿egnamy, zawsze kreœlimy sobie 
radosne szepty dzieci, wypowiadaj¹cych jego wzajemnie znak krzy¿a na czole. I to chyba 
imiê. Zawsze – ju¿ od czasów seminarium najg³êbiej wyra¿a tajemnicê tej trójstronnej 

„JESTEM!” albo choæby: „Ci¹gle poszukujê, ale i diakonatu, a w tych czasach dane by³o nam siê relacji.
staram siê wierzyæ”. I tak mój dobry dowcip mia³ spotkaæ – by³o wokó³ niego pe³no m³odzie¿y. ***
bardzo smutna pointê.Tych, którzy myœl¹ z³oœliwie: „Za mundurem, Ecce homo, chcia³oby siê rzec. I w³aœnie w ten Drodz y K ap³ani !  ¯yczê Wam odwagi  panny sznurem, za sutann¹ ca³¹ band¹”, sposób patrzê na kap³anów – zwyk³ych ludzi, w wyznawaniu wiary albo przyznawaniu siê do uspokojê – by³y to grupy koedukacyjne. którzy spe³niaj¹ niezwyk³¹ funkcje, czasem niej oraz prawdziwoœci w dzia³aniu na tym polu, Ch³opakom ³atwiej by³o przejechaæ 80 km na Bo¿ych szaleñców, czasem powœci¹gliwych które jest Waszym szczególnym charyzmatem. rowerze, ot tak, na ognisko i z powrotem. Dziœ naukowców, ludzi ró¿nych. Nic nie irytuje mnie Z relacji z Padre zrodzi³a siê modlitwa w intencji Padre z trudem liczy „swoje” dzieci. bardziej od kap³anów przekonanych o swej kap³anów, która tu pos³u¿y jako ¿yczenie – Choæ nigdy nie odpisuje na wa¿ne i niewa¿ne wynikaj¹cej z sutanny czy habitu i koloratki œwiêtoœci ¿ycia, radoœci s³u¿by i pe³ni maile i rzadko podaje kobiecie p³aszcz, w moim wyj¹tkowoœci. Kiedy w trakcie pobytu w Rzymie cz³owieczeñstwa!¿yciu zapisa³ siê doœæ mocno, bêd¹c duchowym zapyta³am mo³dawskiego duchownego 

ojcem, który swojemu doros³emu dziecku mówi¹cego po polsku o wierz¹cego ksiêdza Figlia (a nade wszystkopozwala pope³niaæ w³asne b³êdy. Zapisuje siê z Polski, zaœmia³ siê, mówi¹c: „W Rzymie?! To Ukochana Córeczka Najwy¿szego).ci¹gle jako mój duchowy syn*. Szalenie ucieszy³ trudne zadanie, ale dobrze, ¿e nie pytasz 
go fakt, ¿e duchowa adopcja trwa do koñca o Watykan – tam to niemo¿liwe!”. Pytanie to 
mojego ¿ycia. Zapewni³am go ostatnio: „Tak, * polecam lekturê www.ddak.wordpress.com i powtórzy³am kilku polskim duchownym. Jedni 
Padre – jak trafisz do czyœæca, bêdê siê nadal za zachêcam, by w³¹czyæ siê do akcjiœmiali siê, inni oburzali. ¯aden nie powiedzia³: 

Post i Noc, a wszystko Wielkie!

mój stoi mi zawsze przed oczami.
3. Wolnoœæ: Za zbyt czêste zaniedbywanie 
zadania, którym jest wolna wola – przepraszam 
i wo³am: Przeciw Tobie, przeciw Tobie samemu 
zgrzeszy³em dopuœci³em siê tego, co jest z³e w 
oczach Twoich; tak wiêc oka¿esz sw¹ 
sprawiedliwoœæ przez swój wyrok, a prawoœæ 
swoj¹ przez s¹d.
4. Relacja: Za ma³o anga¿uj¹ce z mej strony 
kontakty z rodzicami i brak wdziêcznoœci – 
przepraszam i wo³am: Oto w nieprawoœci by³em 
zrodzony i w grzechu poczê³a mnie matka moja.
5. Diakonia: Za symptomatyczn¹ postawê 
s³u¿by – przepraszam i wo³am: Ale Tyœ umi³owa³ 
szczeroœæ serca, a w g³êbi duszy mojej dajesz mi 
poznaæ m¹droœæ.
6. Poczekalnia: Za opiesza³oœæ w trosce o sw¹ 
duszê – przepraszam i wo³am: Pokrop mnie 
hizopem, a bêdê oczyszczony, obmyj mnie, 
a ponad œnieg bielszy siê stanê!

mnie ca³kowicie z mojej winy i oczyœæ mnie 1. Cz³owiek: Za pochopne os¹dy i to, ¿e nie 7. Odejœcie: Za czasy kiedy znajdujê siê na 
z grzechu mego!widzê Ciê w moim bliŸnim – przepraszam i za per yfer iach ¿ycia chrzeœci jañsk iego – 

Psalmist¹ wo³am: Zmi³uj siê nade mn¹, Bo¿e, 2. Ciê¿ar: Za wygórowane wymagania przepraszam i wo³am: Daj mi us³yszeæ [s³owa] 
wed³ug mi³osierdzia Twego, wed³ug wielkiej stawiane sobie i innym – przepraszam i wo³am: radoœci i wesela, by siê pocieszy³y koœci, któreœ 
litoœci Twojej zg³adŸ nieprawoœci moje! Obmyj Albowiem uznajê nieprawoœci moje, a grzech skruszy³!

Drog¹ Krzy¿ow¹ siê modlê...

Odnówcie siê duchem i w waszym myœleniu przyobleczcie
nowego cz³owieka (Ef 4, 23-24)
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radowanie siê w pe³ni tym najwiêkszym wsta³ego? Czy mogê zamkn¹æ Pana Jezusa tylko 1. Jezus powsta³ z martwych.
i szczególnym znakiem zmartwychwstania dla siebie, dla swoich najbli¿szych? Dzisiaj Pan Jezus Zmartwychwsta³! Prawdziwie 
Pana Jezusa? potrzeba, bym g³osi³a ewangeliê o Jezusie, zmartwychwsta³!

o tym, ¿e modlê siê, czytam Pismo Œwiête Chcê dzisiaj og³aszaæ tê radosn¹ nowinê. Jezus 
i dzielê siê z innymi doœwiadczeniem ¿ywej ¿yje! 7. Jezus przekazuje Koœcio³owi dar pokoju 
obecnoœci Jezusa w ka¿dym dniu mojego i pojednania.
¿ycia.2. Aposto³owie przybywaj¹ do pustego Pan Jezus obdarza ka¿dego z nas swoim 
Na pewno mogê to czyniæ, bo uzdalnia mnie pokojem, udziela nam Ducha Œwiêtego i wzywa grobu.
Duch Œwiêty, który poucza mnie, bym nigdy nie nas, byœmy przychodzili do Niego na Ucztê Grób jest pusty, bo Pan Jezus zmartwychwsta³. 
ba³a siê o to, co mam mówiæ, bo to sam Duch Eucharystyczn¹, karmili siê Jego S³owem i Jego Ta prawda o zmartwychwstaniu Pana Jezusa 
Œwiêty obdarowuje mnie s³owami.Cia³em.przetrwa³a do dziœ. Jedni j¹ przyjmuj¹, a inni 

Umocnieni darem wiary, cia³em Pana Jezusa wci¹¿ odrzucaj¹.
12. Jezus wstêpuje do nieba.i Jego s³owem, chciejmy byæ radosnymi 
Przed wniebowst¹pieniem Pan Jezus przekaza³ œwiadkami Jego zmartwychwstania.3. Jezus objawia siê Marii Magdalenie.
swoim uczniom zadanie dawanie œwiadectwa Kiedy Maria Magdalena zasta³a pusty grób, 
o Nim a¿ po krañce ziemi.8. Zmartwychwsta³y Pan umacnia wiarê p³aka³a, by³a smutna, bo jej myœli zatrzyma³y siê 
Duch Œwiêty jest ¿ywy i obecny w Koœciele. na odnalezieniu cia³a Pana Jezusa. Tomasza.
Dzisiaj Duch Œwiêty o¿ywia nasz¹ wiarê, byœmy My te¿ czasami skupiamy siê na w³asnym Dzisiaj i ka¿dego dnia dziêkujê Panu Jezusowi za 
c h c i e l i  b y æ  r a d o s n y m i  œ w i a d k a m i  problemie, który staje siê dla nas tak wa¿ny, ¿e dar wiary, za to ¿e nigdy w moim ¿yciu nie 
Zmartwychwsta³ego Pana Jezusa. To Duch nie widzimy dobroci, ³askawoœci i mi³oœci mia³am w¹tpliwoœci wobec prawdy o Jego 
Œwiêty daje nam œwiat³oœæ od Pana Jezusa, naszego Pana. Ten problem Pan Jezus ju¿ zmartwychwstaniu. Wiem i wierzê, ¿e Jezus 
prowadzi nas, poucza i kszta³tuje, byœmy rozwi¹za³, ale my wci¹¿ jesteœmy smutni. dzisiaj ¿yje dla mnie i wci¹¿ wyczekuje kolejnych 
pragnêli byæ Jego uczniami.„niewiernych Tomaszów”.

Oni zawsze mog¹ przyjœæ do Niego, jeœli tylko 4. Jezus objawia siê uczniom w drodze do 
13. Uczniowie z Maryj¹ oczekuj¹ w zechc¹.Emaus.
Wieczerniku na zes³anie Ducha Œwiêtego.Id¹c do Emaus razem z Jezusem, uczniowie nie 
Duch Œwiêty pragnie przyjœæ do nas, kiedy 9. Spotkanie z Panem nad brzegiem Jeziora rozpoznali, ¿e to sam Pan im towarzyszy. A czy 
modlimy siê wytrwale i w jednoœci, kiedy go moje serce nie jest zbyt ociê¿a³e od zmartwieñ, Tyberiadzkiego.
wzywamy, zapraszamy ka¿dego dnia do trosk czy utrapieñ? Czy ja rzeczywiœcie czujê Ja równie¿ chcê przypomnieæ sobie choæby 
naszego ¿ycia, kiedy oddajemy mu chwa³ê, obecnoœæ Pana Jezusa w ka¿dym dniu mojego jedn¹ tak¹ sytuacjê w moim ¿ycie (a takich 
kiedy prosimy go o moc.¿ycia? A mo¿e On stoi ko³o mnie, chce mi sytuacji by³o na pewno bardzo, bardzo wiele), 
Dzisiaj mo¿emy doœwiadczyæ obecnoœci Ducha pomóc, chce powiedzieæ mi, ¿e mu zale¿y na kiedy mia³am pewnoœæ, ¿e to sam Pan Jezus 
Œwiêtego tak¿e wtedy, kiedy trwamy na moim ¿yciu, a ja nie potrafiê poczuæ jego przyszed³ mi z pomoc¹. Bo On pierwszy wie 
modlitwie, kiedy zawierzamy swoje ¿ycie Panu obecnoœæ? i widzi, ¿e bez Niego nadal by³abym smutna 
Jezusowi, kiedy og³aszamy, ¿e tylko On jest i g³odna.
jedynym Panem i Królem naszego ¿ycia.5. Uczniowie rozpoznali Pana przy ³amaniu 
Potrzebujê Ciebie Duchu Œwiêty, by moja wiara 10. Pan przebacza Piotrowi i zawierza mu chleba.
by³a wci¹¿ ¿ywa i abym by³a najbli¿ej Ciebie, Uczniowie potrzebowali widocznego znaku od swoj¹ owczarniê.
Panie Jezu.Pana Jezusa, by na nowo ich serca rozpali³y siê Dzisiaj Pan Jezus powo³uje tak¿e mnie i Ciebie 

dla Niego. Jeœli tylko zechcemy byæ bli¿ej Niego, do czynienia wspania³ych rzeczy dla Jego 
14. Jezus posy³a Koœcio³owi Ducha On tak¿e pragnie obdarowaæ nas znakiem chwa³y – tak, abym umia³ odpowiedzieæ za 
Œwiêtego.swojej obecnoœci. Piotrem: Panie Jezu, ja bardzo Ciebie kocham. 
W dniu Piêædziesi¹tnicy rodzi siê Koœció³. Duch Chciejmy uczyniæ ten pierwszy krok w Jego Chcê powiedzieæ Ci: Tak! Chcê wype³niaæ plan, 
Œwiêty dany ka¿demu jednoczy ludzkoœæ, stronê. który Ty masz dla mnie. Chcê budowaæ tutaj na 
gromadzi rozproszone dzieci Bo¿e.ziemi Twoje królestwo. Nie liczê na w³asne 
Duch Œwiêty daje mi moc g³oszenia Pana Jezusa zdolnoœci – to Ty sam bêdziesz pos³ugiwaæ siê 6. Zmartwychwsta³y Pan objawia siê 
Zmartwychwsta³ego.mn¹ i pójdziesz przede mn¹.wspólnocie uczniów.
Jezus ¿yje i bardzo mnie kocha.Jak ja czu³abym siê, gdyby Pan Jezus pozwoli³by 

11. Wielkie rozes³anie uczniów przez mi siê dotkn¹æ?
Ma³gorzata Pra¿uchCzy moja wiara wzros³aby i radoœæ wype³ni³aby Jezusa.

moje serce? Kto jest dzisiaj uczniem Jezusa Chrystusa? Kto 
Czy te¿ ludzkie zaskoczenie uniemo¿liwi³oby mi jest dzisiaj œwiadkiem Jezusa Zmartwych-

siê do Ciebie. Uwolnij mnie, Bo¿e, od [winy skruszonym i z³amanym, Bo¿e, nie wzgardzisz.8. Lustro: Za brak krytycznej refleksji nad sob¹ 
przelania] krwi, o Bo¿e, Bo¿e, mój Wybawco, i swoim œrodowiskiem – przepraszam i wo³am: 13. Renowacja: Za niedostateczn¹ troskê 
a jêzyk mój wys³awiaæ bêdzie sprawiedliwoœæ Stwórz mi, o Bo¿e, czyste serce i o¿yw mnie o swe cia³o, bêd¹ce œwi¹tyni¹ Ducha Œwiêtego – 
Twoj¹.nowym i nieugiêtym duchem! przepraszam i wo³am: W dobroci swej oka¿ siê 
11. Wdziêcznoœæ: Za to, ¿e rzadko mówiê ³askawym dla Syjonu, odbuduj mury Jeruzalem!9. Zaufanie: Za w¹tpienie w mi³osierdzie 
„Dziêki Ci Bo¿e za Twój Krzy¿” – przepraszam i mi³oœæ – przepraszam i wo³am: Nie odrzucaj 14. Grób: Za zamykanie siê w grobie swej 
i wo³am: Panie, otwórz wargi moje, a usta moje mnie sprzed oblicza Twego i nie odbieraj mi prywatnoœci – przepraszam i wo³am: Wówczas 
g³osiæ bêd¹ chwa³ê Twoj¹. Nie znajdujesz Twego œwiêtego ducha! Przywróæ mi radoœæ znajdziesz upodobanie w sprawiedliwych 
bowiem upodobania w ofiarach, a jeœlibym Twego zbawienia i umocnij mnie duchem ofiarach (w darach i ca³opaleniach), wówczas 
z³o¿y³ ca³opalenie, nie przyj¹³byœ go.wielkodusznoœci! cielce sk³adaæ bêd¹ na Twoim o³tarzu.
12. Ofiara: Za konformizm i postawê 10. Milczenie: Za zamkniête oczy, kiedy dzieje 
roszczeniow¹ – przepraszam i wo³am: Moj¹ Ks. Szczepan Matu³a CRsiê z³o – przepraszam i wo³am: Nieprawych 
ofiar¹, o Bo¿e, duch skruszony; sercem bêdê uczy³ dróg Twoich, a grzesznicy nawróc¹ 

Droga Œwiat³a
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Post i Noc, a wszystko Wielkie!

Chyba coœ ze mn¹ wiêc nie tak. Albo nie jestem z ¿yw¹, prost¹, niedoskona³¹, a jednak 
ka¿dym, albo nie jestem wiern¹. Uwielbiam œwiêtoœci¹ – ludzi, którzy ze swojego ¿ycia 
Wielk anoc.  To rozc i¹gniête  w czas ie  uczynili dar. Mycie pod³óg w klasztornej 
rozkoszowanie siê Tajemnic¹. Zwykle staram siê ubik acj i ,  oczek iwanie.  B ³ogos³awione 
do niej dobrze przygotowaæ, starannie zmêczenie, kiedy nie ma czasu, miejsca i si³y, by 
dobieraj¹c rekolekcje. Tym razem by³o inaczej – skupiæ siê na swoich brakach. I Piotrek, 
nie mia³am si³y, by na jakiekolwiek siê wybraæ. jedenastolatek z tragiczn¹ histori¹ ¿ycia, który 
Kiedy przypadkiem trafia³am na rekolekcyjne na zakoñczenie podaje mi rêkê, mówi¹c „To ja siê 
pocz¹tki, wiedzia³am, ¿e nic z nich nie wyniosê, mo¿e przytulê...”. Moje najkrótsze rekolekcje. 
skupiona na tym, kiedy rekolekcjonista w koñcu Zaledwie kilka godzin, bez ¿adnej formy. Sama 
przestanie gadaæ, poruszaj¹c coraz to nowe treœæ. Najbardziej moje – w nieustannym 
w¹tki, nie rozwijaj¹c i nie omawiaj¹c ¿adnego. dzia³aniu. I to dzieciêce zaufanie. Czego chcieæ 
Nudy, nudy, nudy. wiêcej? Jak lepiej uczyæ siê wierzyæ i zawierzyæ? 

A potem Niedziela Palmowa otwieraj¹ca 
tydzieñ przygotowañ do Œwiêta. I znamienne Rekolekcje, czyli „zbieraæ na Wir beten Rosenkranzs³owa: „Od dziœ w liturgii nigdzie siê nie 

nowo” – dzia³aniem spieszymy.” Wiedzia³am, ¿e z jakiegoœ powodu je A przecie¿ to koœció³, gdzie zakonnicy nie maj¹ 
zapamiêtam. nawet w³asnej parafii, s¹siaduj¹c z kilkoma 

innymi w centrum miasta. Stara zasada Jeden dzieñ pomagania przy pakowaniu 
b³êdnego ko³a wskazuje, ¿e ksiê¿a powiedz¹, ¿e paczek dla rodzin potrzebuj¹cych. Setki Pomiêdzy czasami 
nie chc¹ wierni, wierni, ¿e nie chce to siê kilogramów m¹ki, ry¿u, cukru, makaronu, 

Trudna to dla mnie by³a Wielkanoc. Spomiêdzy 
najwy¿ej ksiêdzu. Dobrze, ¿e jest liturgia             tysi¹ce czekolad, niezliczone iloœci artyku³ów 

setk¹ umówionych na czas wizyty w Polsce 
w jednej i drugiej formie. Czuj¹c siê nie najlepiej, kosmetycznych. Wœród wolontariuszy osoby, 

spotkañ próbujê wyrwaæ choæ skrawek czasu 
mogê przecie¿ wybraæ coœ szybszego, gdzie które ledwie znam i te, które znam ju¿ ca³kiem 

dla Niego. Uparcie „wyganiam” brata na drugi 
nawet wchodz¹c piêtnaœcie minut przed dobrze. Wspólnota. Koœció³ ¿ywy. Obcowanie 

koniec Polski, odrzucam wszystkie zaproszenia 
rozpoczêciem, znajdê miejsce siedz¹ce. Póki si³ 

na niedzielne œniadanie, by choæ dwa dni pobyæ 
starczy wybieram jednak rozbudowan¹ formê 

sama ze sob¹. I z Bogiem. A¿ wreszcie nadchodzi 
liturgii. 

upragnione Triduum.
Podobnie jak starsza pani, która ze zgroz¹ patrzy, 

Moj¹ wielkoczwartkow¹ lekturê na „dzieñ 
jak wyjmujê z torebki rozwa¿ania tajemnic 

dobry” stanowi cytowany w lidzie artyku³ 
ró¿añcowych po niemiecku. Zgorszê pewnie 

o przewrotnym tytule „Czy w tym roku Chrystus 
przywi¹zanych do wszelkiej powagi w koœciele 

zd¹¿y zmartwychwstaæ?”, który z du¿¹ doz¹ 
tradycjonalistów. W zwi¹zku z tym, ¿e 

klerykalnego dowcipu stawia œmia³¹ tezê: 
oczekiwanie trwa tak d³ugo, jest taki niepisany 

centrum liturgii jest dziœ zegarek. Czasem 
zwyczaj, ¿e ci, którzy czekaj¹ na rozpoczêcie 

trudno siê z autorem nie zgodziæ… Powody 
liturgii, czytaj¹, modl¹ siê, ktoœ gra na maleñkim 

jak¿e racjonalne, jak¿e wa¿ne i pragmatyczne – 
komputerze… I jakoœ ma siê poczucie, ¿e nie ma 

w koœciele za zimno, starowinka babcinka nic by 
w tym nic niestosownego. Ka¿dy tak jak umie 

n i e  z roz u m i a ³ a …  Tr ze Ÿ wo  o c e n i a j ¹ c  
chce pobyæ w domu. Bo przecie¿ „Koœció³ 

rzeczywistoœæ, mo¿emy dostrzec w tym nieco 
naszym domem”. Wychodz¹c z mieszkania 

racji. Nie wiem jednak, jak wyt³umaczyæ 
brata, szuka³am stosownej ksi¹¿ki, prasy, 

zainteresowanie liturgi¹ tam, gdzie „nigdzie siê 
czegokolwiek. Chcia³am nadrobiæ zaleg³oœci 

nie spiesz¹”, a ¿eby zdobyæ miejsce siedz¹ce, 
choæby z ostatniego tygodnia. Tygodniki 

trzeba przyjœæ nawet dwie godziny wczeœniej. I 
krzycz¹ce nag³ówkami „arcybiskup- butelka” itd. 

to wcale nie jest liturgia dla wysublimowanej 
wyda³y mi siê niezbyt trafnym wyborem na 

elity duchownej czy intelektualnej. W ³awkach 
œwiêto. Zrezygnowana zabra³am ze sob¹ te 

starsza pani siedzi ko³o czterolatka, który 
niemieckie tajemnice, ró¿aniec – œwi¹teczny 

przyszed³ ze swoimi rodzicami, obok niej 
prezent i Pismo Œwiête – jedyn¹ uœwiêcon¹ 

zakonnica, student – trudno oceniæ œredni¹ 
lekturê, jak¹ mo¿na znaleŸæ w domu ateisty. 

wieku. 
Uœmiech i dowcip Pana Boga polega³ na tym, ¿e 
ró¿aniec nie nale¿y do moich ulubionych 

A jednak zmartwychwsta³!

„Czasem sobie myœlê, ¿e dobrze, ¿e Chrystus zosta³ ukrzy¿owany, 
umar³ i zmartwychwsta³ dwa tysi¹ce lat temu. Dzisiaj pewnie 
nie zd¹¿y³by dojœæ na górê mêki, bo ¿o³nierze po drodze poszliby 
do domu. Wybi³ fajrant. Szkoda czasu. Krzy¿owania te¿ by nie by³o, 
bo wszyscy s¹ œpi¹cy i zmêczeni. W grobie by Chrystusa nie z³o¿ono, 
bo po co, skoro i tak ma z niego wyjœæ. A zreszt¹ za d³ugo by to trwa³o. 
Przecie¿ ka¿dy wierny ma na praktykowanie wiary przeznaczone 
tylko 60 minut tygodniowo.” 
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modlitw. Nic innego jednak nie by³o. Jakoœ nie "poniewa¿". Poniewa¿ tak bardzo kocha. I nie dla tych, którzy jej nie maj¹. I choæ za chwilê 
rozegra siê najwa¿niejszy dialog ca³ego Koœcio³a, mia³am ochoty zabieraæ notatek ze studiów. czeka na nic wiêcej ni¿ na to, byœ w koñcu 
wyznamy sobie nawzajem wiarê, to najwa-Cisza te¿ nie by³aby do koñca dobrym zamiast zastanawiaæ siê, czy jesteœ godzien czy 
¿niejsze jest to, byœmy wychodz¹c st¹d i spotykaj¹c wyborem. Chyba pierwszy raz skupi³am siê niegodzien, jak mu siê odwdziêczyæ, po prostu 
drugiego cz³owieka, umieli ¿yæ tak, by ktoœ patrz¹c w pe³ni na modlitwie, któr¹ w normalnych przyj¹³ ten dar. (…) I zamiast zastanawiaæ siê co 
na nas wiedzia³, ¿e ten jest ode mnie, jest spod okolicznoœciach uznajê za tak monotonn¹, ¿e zrobiæ, by mu za ten dar zap³aciæ - ¿yj. Najpe³niej 
znaku Jezusa Chrystusa.”mo¿liw¹ do odmówienia tylko w trakcie jak umiesz. Po prostu. On nie czeka na Twoje 
Potem ju¿ tylko huk „Oto s¹ baranki m³ode”, pokonywania kilkudziesiêciokilometrowej trasy "dziêkujê", on czeka na Twoje ¿ycie. Wierzysz 
du¿o wody oraz d³uga i dok³adna celebracja na rowerze. w to?" 
radoœci eucharystycznego Spotkania. Choæ Tak zwyk³e, tak proste, tak normalne, trafi³y 
wiêkszoœæ przysz³a tu przed 19.00 (pocz¹tek o w centrum mojego ¿ycia. A dope³nieniem tego Wszyscy jesteœmy kap³anami 21.00), po zakoñczeniu krótko przed 1.00 niemal wielkopi¹tkowego daru by³ post. Najmoc-

Liturgia wielkoczwartkowa jak zawsze zaczê³a nikt nie spieszy siê, by opuœciæ koœció³. Œpiew, niejszy, jaki mo¿na sobie wyobraziæ. Dla ok. 200 
siê od „Ludu kap³añski, ludu królewski, oklaski, radoœæ, atmosfera Œwiêta sprawiaj¹, ¿e w osób nie starczy³o komunikantów. Wróciliœmy 
zgromadzenie œwiête”, potem symboliczne œrodku wiosny, która w rzeczywistoœci jest zim¹, do domów nienakarmieni. Wœciekle g³odni 
umycie nóg i kazanie wyg³oszone przez w nieogrzewanym koœciele jest gor¹co ciep³em Chleba ¯ycia. Czy mo¿na wyobraziæ sobie 
najm³odszego kap³añskim sta¿em zakonnika. serc. Jednego jestem pewna – Chrystus                  boleœniejsz¹ rezygnacjê z Pokarmu? Bo to 
Przyk³adam du¿¹ wagê do tego, by najbardziej tu zd¹¿y³ umrzeæ, wst¹piæ do piekie³ w³aœnie przeszy³o do granic i pozwoli³o 
obecnym w moim ¿yciu w ci¹gu ostatniego i zmartwychwstaæ. Bez ¿adnej wersji 3 w 1. pokornie zamilkn¹æ. W misterium innego ni¿ 
roku kap³anom z³o¿yæ ¿yczenia. Nie akceptujê 

zwykle Zjednoczenia. Na czuwanie uciek³am 
jednak publicznej liturgii uœcisków, dlatego 6 kwietnia 2013jednak do osiedlowego koœcio³a. Do spokoju. 
bardzo odpowiada mi zwyczaj ¿yczeñ Anuszka Do niemal¿e absolutnej ciszy. 
sk³adanych w zakrystii. Prywatniej, intymniej, 
bez nadêcia. Poza tym Wielki Czwartek jest jak 

Naczynia po³¹czone zawsze. Z jednym zbiorczym toastem za ksiê¿y, 
którzy wnieœli coœ w moje ¿ycie. Zbyt wielu ich – Liturgia Wielk iej  Soboty na pocz¹tek 
po pi¹tym imieniu le¿a³abym upojona. rozbrzmiewa „Radosn¹ Œwiat³oœci¹”, oœmioma 

czytaniami, wszystkimi psalmami. Cisz¹. 
I komentarzem. Z moj¹ ulubion¹ czytano-Moc Wielkiego Pi¹tku 
œpiewan¹ wersj¹ czytania z Ksiêgi Rodzaju. 

Jak siê póŸniej okaza³o, to ³agodne wejœcie 
Z kazania wart uwagi szczególnie wydaje mi siê 

w sacrum mia³o mnie przygotowaæ do si³y,           
jeden fragment:

z jak¹ zmierzê siê w Wielki Pi¹tek. Ten trafi³ mnie 
„Koœció³ to system naczyñ po³¹czonych. Ci, którzy 

z ca³¹ moc¹. Z potêg¹ wrêcz. S³owa kaznodziei: s¹ g³êboko wierz¹cy, maj¹ wiarê dla tych, którzy jej 
"(…) Bóg nie umar³ dla Ciebie "za coœ", on umar³ nie maj¹. Ci, którzy maj¹ wiêcej nadziei, maj¹ j¹ 

Porady na 
Wielki Post
§Odmów sobie czegoœ dla Boga!
§Osobœcie czytaj i medytuj Bibliê!
§Zmieñ coœ konkretnego w swoim ¿yciu, 

z³am schemat!
§Podziel siê z ukochan¹ osob¹ czymœ 

najcenniejszym!
§Przygotuj siê porz¹dnie i dog³êbnie do 

spowiedzi!
§Odetnij coœ, co jest dla Ciebie powodem 

grzechu!
§Nie ¿a³uj czasu bliŸniemu, mimo swego 

zmêczenia!
§Módl siê za tych, co Ciê skrzywdzili!
§Ca³y czas b¹dŸ w stanie ³aski i przyjmuj 

Pana!
§Nie narzekaj, nie marudŸ, nie zgrywaj siê!
§Nie s³uchaj bzdur, siêgnij po coœ 

wartoœciowego, pogadaj z kimœ 
otwartym na œwiat!
§Jak najczêœciej mów swoim 

zachciankom NIE!
§Przeczytaj kawa³ek encykliki, adhortacji, 

Katechizmu i przemyœl go!
§Przypomnij o sobie tych, którzy czekaj¹ 

na Twój znak!
§Zdejmij maski, nie klucz, nie fantazjuj, 

nie udawaj innego ni¿ jesteœ!
§Wykonaj to, co „wisi” nad Tob¹ od dawna!
§Przestañ uwa¿aæ swoje ¿ycie i sprawy za 

najwa¿niejsze!
§Zadbaj o siebie i porz¹dek wokó³!·
§Zaplanuj Triduum tak, by je jak najlepiej 

prze¿yæ!
Ks. Maciej Gawlik
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B³ogos³awieni!

Chrystusa rosn¹ wprost proporcjonalnie do 
poziomu obdarowania – im wiêcej otrzyma³eœ, 
tym wiêcej sam mo¿esz zrobiæ, czyli po prostu 
pe³niej siê rozwin¹æ, g³êbiej przemyœleæ sprawê, 
wiêcej zrozumieæ z Bo¿ych planów... Nie chcê 
ciê straszyæ tymi wymaganiami, ale s¹ one jak Mo¿e jesteœ osob¹ cich¹, introwertyczn¹ i to b³ogos³awieñstwo i tak obejmie ciê swoj¹ moc¹. 
liny, które mog¹ pomóc pokonaæ niejedn¹ górê b³ogos³awieñstwo wydaje ci siê jak dla ciebie Wystarczy byæ nastawionym pokojowo do ¿ycia 
oczekiwañ w ¿yciu, niejedn¹ dolinê ³ez skrojone... A mo¿e przeciwnie – jesteœ i do drugiego cz³owieka oraz do siebie samego. 
i rozpaczy. Owszem, to wysokie idea³y, ale czy na ekstrawertykiem, na co dzieñ g³oœnym i stale Powiesz, ¿e to ma³o, ale ja ci zaprzeczê i powiem, 
co dzieñ widzisz têczê albo wspinasz siê na widocznym, i myœlisz teraz, ¿e w takim razie ono ¿e to bardzo wiele. Spróbuj nie wymyœlaæ innym, 
szczyty gór, by spojrzeæ w dó³? Wracaj¹c do ciebie nie dotyczy... A ja ci powiem, ¿e zarówno kiedy prowadzisz auto albo nie obrzucaæ 
pocz¹tku tych rozwa¿añ, jesteœ b³ogos³awiony, w pierwszym, jak i drugim przypadku mo¿esz w duchu ró¿nymi epitetami ludzi, kiedy czekasz 
jesteœ b³ogos³awiona, jeœli usi³ujesz naœladowaæ byæ tym b³ogos³awieñstwem objêty. Bo jeœli nie w kolejce do kasy. A widzisz, ju¿ jest nieco 
Jezusa w Jego cichoœci. Kiedy trzeba, pobudzasz swojego mê¿a do k³ótni, nie ubli¿asz trudniej... A bêdzie jeszcze bardziej wyma-
nadstawiasz drugi policzek, a kiedy indziej ¿onie od najgorszych, to ju¿ jesteœ cichy. Jeœli nie gaj¹co. Bo Jezus jest wymagaj¹cy, ale Jego 
upominasz siê o prawa swoje i innych. Ucz siê odp³acasz piêknym za nadobne, to ju¿ jesteœ wymagania przynosz¹ w³aœnie b³ogos³a-
z Ewangelii, a na pewno nie pob³¹dzisz! cicha. Mo¿esz mieæ przeró¿ny temperament, wieñstwo. IdŸmy wiêc dalej.  Potrafisz 
Obietnica Bo¿a siê spe³ni, gdy¿ posi¹dziesz na a jednak to b³ogos³awieñstwo mo¿e byæ przebaczyæ drugiemu, kiedy ten ciê skrzywdzi³, 
w³asnoœæ ziemiê.skierowane w³aœnie do ciebie. Wolno ci byæ sob¹ tak bez „odwdziêczania siê” za tê zniewagê? Albo 

Lilai nie musisz ukrywaæ swoich cech charakteru, bo po¿yczyæ, nie oczekuj¹c zwrotu? Wymagania 

Gotowy do s³uchania, umie poœwiêciæ dru-
giemu cz³owiekowi ca³¹ swoj¹ uwagê. 
Cichoœæ wyp³ywa z akceptacji woli Bo¿ej, 
pogodzenia siê z samym sob¹ i swoim ¿yciem. W Ewagelii œw. Mateusza Jezus sam radzi nam: 
Taka postawa pozwala nam najlepiej us³yszeæ „WeŸcie moje jarzmo na siebie i uczcie siê ode 
g³os Boga, który czêsto te¿ jest cichy, ³agodny Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, 
i delikatny.a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych“ 
Cisi, otwarci na Bo¿e wezwania dostrzegaj¹ te¿ (Mt 11, 29). Rozumiem wiêc, ¿e cichoœæ wcale 
potrzeby innych i pomagaj¹, niczego nie nie oznacza nieœmia³oœci, biernoœci i milczenia. 
narzucaj¹c. Myœlê, ¿e Bóg pragnie powierzyæ Przeciwnie. „Cichy“ mówi, a jego s³owa maj¹ 
ziemiê cichym, gdy¿ s¹ gotowi ¿yæ w harmonii moc, choæ nie ma w nich presji czy te¿ kwiecistej 
z otoczeniem, a przemoc jest im ca³kowicie retoryki. Nie próbuje nikogo przekrzyczeæ lub 
obca. zdominowaæ, nie stosuje manipulacji. Nie mówi 

po to, ¿eby zwróciæ na siebie uwagê, daæ upust 
Irmina Bartnikswoim emocjom. „Cichy“ nie boi siê ciszy. 

Trudno jest rozmawiaæ z drug¹ osob¹, gdy 
dooko³a jest g³oœno. Sytuacji, gdy tylko jedna 
osoba mówi, nie mo¿na tak¿e nazwaæ 
rozmow¹. Rozmowa wymaga zawsze dwóch 
osób – na przemian jedna osoba mówi, a druga 
s³ucha. To dotyczy równie¿ Boga. Jak mamy Go Dotychczas to b³ogos³awieñstwo zawsze g³owy ca³kiem inna myœl. Nasza codziennoœæ 
us³yszeæ, gdy nie potrafimy znaleŸæ miejsca, kojarzy³o mi siê z obrazem osoby, która jest przepe³niona zgie³k iem, krzykiem, 
gdzie panuje spokój? Jak mo¿emy prowadziæ obrzucana obelgami, nie reaguje i przemilcza je. ha³asem... Czêsto nie mamy nawet chwili, aby 
z Nim rozmowê, gdy to my ca³y czas mówimy Dziœ jednak w drodze do domu przysz³a mi do usi¹œæ na parê minut w milczeniu i spokoju. 

Bóg daje spadek w prezencie, cichoœæ, Mam byæ ³agodna, mam unikaæ wyg³aszania Cichoœæ to ³agodnoœæ, s³odycz i uprzejmoœæ 
dziedzictwo za darmo. s¹dów (³atwo jest oceniaæ innych), mam byæ w mowie i dzia³aniu, która zyskuje wszystko 
Jezus jest cichy i pokorny, nie obmawia, nie ma wyrozumia³a dla innych, cicha przez pokorê, bez i wszystkich. 
pretensji, uczy mnie, jak mam przyj¹æ te b³ogo- wywy¿szania siê. Mam zostawiaæ po sobie œlad 
s³awieñstwo. sympatii i podziwu oraz mam pracowaæ nad Agata Skrzypko
Co mam robiæ? tym, co mówiê, komu mówiê i jak dzia³am.

Ucz siê z Ewangelii

S³ychaæ Cichego!

Mówiæ i milczeæ

Co robiæ?

B³ogos³awieni cisi, albowiem oni na w³asnoœæ posi¹d¹ ziemiê.
B³ogos³awieni, którzy ³akn¹ i pragn¹ sprawiedliwoœci, albowiem
oni bêd¹ nasyceni.

„Cichy“ nie boi siê ciszy. Gotowy do s³uchania, umie poœwiêciæ
drugiemu cz³owiekowi ca³¹ swoj¹ uwagê.

Czêsto zastanawiamy siê, jak Bóg mo¿e do nas przemówiæ – przecie¿ 
Go nie s³yszymy. W³aœnie z tego powodu potrzebna jest nam cisza, 
aby otworzyæ siê ca³kowicie na Jego dzia³anie.
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odpowiednio na tê sytuacjê zareagowaæ. A wiêc 
i ty, i ja je posiadamy. Trzeba tylko z ich pomocy 
umiejêtnie korzystaæ. Kiedy ktoœ obok ciebie 
p³acze, czêsto i tobie zbiera siê na ³zy. Mówisz, ¿e 
to zaraŸliwe. I tak bywa. Z pragnieniem sprawie-
dliwoœci jest podobnie – jeœli mo¿esz na 
zakoñczenie dnia spojrzeæ w lustro i sumienie, Któ¿ z nas nie zna pragnienia i ³aknienia? Ju¿ sobie samym oraz innym przy ró¿nych okazjach. 
prawe i wra¿liwe, nie wyrzuca ci zaniedbania tej nawet ma³e dzieci doœwiadczaj¹ tych odczuæ, I dobrze, ¿e mamy pragnienia, bo bez nich 
cnoty, to znaczy, ¿e dzia³a³eœ sprawiedliwie. Jeœli choæ jeszcze nie potrafi¹ ich nazwaæ. W³aœciwie po¿ar³aby nas wstrêtna ¿yciowa nuda. Wróæmy 
przechodzisz obojêtnie obok biedy bliŸniego s¹ one niezbêdne do podtrzymywania ¿ycia jednak do pragnienia z Ewangelii. Zwykle kiedy 
niezale¿nie, czy jest to bieda materialna, ludzkiego, bo jak tu prze¿yæ bez dostarczania mamy w ¿yciu jakieœ pragnienie i zostaje ono 
psychiczna czy duchowa, to nie dzia³asz organizmowi napojów i po¿ywienia? A jednak zaspokojone, pojawia siê nowe, jeszcze bardziej 
sprawiedliwie. To od ciebie zale¿y, czy mo¿esz to Jezusowi chodzi o pragnienie i ³aknienie inne „g³odne”. Jezus tymczasem zapewnia, ¿e 
zmieniæ. Wystarczy byæ bardziej wra¿liwym na ni¿ to fizyczne. Od nich niejako wychodzi, ale do pragn¹cy sprawiedliwoœci bêd¹ nasyceni, czyli 
potrzeby innych. Trzeba wyczuliæ siê na czego innego zmierza. Wyjaœnia to ju¿ ju¿ pragn¹æ nie bêd¹. Jestem pewna, ¿e zdarza 
problemy œwiata i choæby w modlitwie polecaæ Samarytance przy studni Jakuba, mówi¹c, ¿e On ci siê pragn¹æ sprawiedliwoœci, przynajmniej 
je Bogu, a w miarê mo¿liwoœci próbowaæ im jest spe³nieniem i zaspokojeniem wszelkich w chwili, kiedy doœwiadczasz niesprawie-
tak¿e zaradziæ. Sprawiedliwy jest ten, kto broni pragnieñ cz³owieka. A czego pragniemy ty i ja, dliwoœci. Jednak to pragnienie, w tej konkretnej 
¿ycia ludzkiego, ten, kto pomaga temu ¿yciu ludzie dzisiejszych czasów? Ró¿ne, przeró¿ne s¹ sytuacji, jest w znacznym stopniu egoistyczne i 
w pe³ni siê rozwijaæ. Sprawiedliwy jest ten, kto nasze pragnienia. A to znalezienia dobrej pracy d¹¿y do zachowania w³asnej egzystencji. Jest to 
dba o w³asny rozwój, tak¿e rozwój wiary, nadziei czy wygodnego mieszkania, to znowu dobrego ju¿ jednak pocz¹tek szerszego spojrzenia na tê 
i mi³oœci. Wreszcie sprawiedliwy jest ten, kto wykszta³cenia i lepszej przysz³oœci dla dzieci... sprawê. Ka¿dy cz³owiek jest wyposa¿ony 
pragnie i ³aknie Bo¿ej obecnoœci w naszym Zdrowia i spe³nienia przynajmniej niektórych w neurony lustrzane, które umo¿liwiaj¹ mu 
¿yciu, i on bêdzie nasycony!marzeñ – wszak tego wszystkiego ¿yczymy wczucie siê w sytuacjê drugiej osoby i pomagaj¹ 

Lila

Szczêœliwi s¹ ci, którzy pragn¹ sprawiedliwoœci kocha wszystkich jednakowo, pragnie dobra dowiedzia³ siê, ¿e Maryja oczekuje dziecka i zde-
tak bardzo jak codziennego pokarmu. Mo¿na wszystkich stron. Jego sprawiedliwoœæ to cydowa³ siê nie nara¿aæ jej na zniezs³awienie. 
odczuwaæ wielki g³ód sprawiedliwoœci. Chcemy odpowiedŸ dobrem na wyrz¹dzone z³o. To, co Prawo moj¿eszowe podpowiedzia³oby mu 
doœwiadczaæ sprawiedliwoœci, ale przecie¿ czasem nazywamy kar¹ Bo¿¹, jest albo konsek- znacznie bardziej okrutne rozwi¹zanie. Józef nie 
chcemy te¿ sami postêpowaæ sprawiedliwie. wencj¹ ludzkich grzechów, albo rodzajem by³ jednak cz³owiekiem prawa, ale raczej 
Sprawiedliwoœci, której pragnê, nie postrzegam pouczenia, które uwra¿liwia nas na cierpienie prawego sumienia i chcia³ dobra Maryi oraz jej 
na sposób ludzki i nie chcê kojarzyæ jej z wype³- innych. Tak pojmowana sprawiedliwoœæ dziecka. Bóg, który widzia³ jego pragnienie 
nianiem prawa, ani tym bardziej z dochodze- przynosi pokój. sprawiedliwoœci, pokaza³ mu jeszcze dosko-
niem swoich racji. Bóg inaczej patrzy na nasze Postaci¹, która pragnê³a sprawiedliwoœci jest œw. nalsz¹ drogê – drogê która zaprowadzi³a go do 
krzywdy i konflikty – dla niego s¹ to k³ótnie Józef. Ewangelista Mateusz okreœli³ go mianem œwiêtoœci.
pomiêdzy jego kochanymi dzieæmi. On, który „cz³owieka sprawiedliwego“ (Mt 1,19), gdy Józef Irmina Bartnik

Sprawiedliwi to ludzie uczciwi, tacy, którzy czêœci, które idealnie przylegaj¹. Aby byæ pozby³am siê, aby jeszcze bardziej zbli¿yæ siê do 
postêpuj¹ uczciwie wobec Boga i wobec dopasowanym do Boga, trzeba byæ oddzie- Boga?
innych. Pragn¹ dopasowaæ siê do Bo¿ego planu. lonym od œwiata, od grzechu. Ile ju¿ rzeczy Nie dopasowuj Boga do siebie. Niech On sam 
Chc¹ byæ formowani przez Boga. Tylko On mo¿e zostawi³am, odrzuci³am, aby iœæ za Bogiem? Ile dopasuje ciê do Siebie!
nas dopasowaæ do siebie – podobnie jak dwie na³ogów, z³ych nawyków, z³ego zachowania Agata Skrzypko 

i nie pozwalamy Bogu niczego powiedzieæ do ju¿ tylko od nas. 
nas? Posi¹dziemy ziemiê na w³asnoœæ wtedy, gdy 
Dobrze znane jest przys³owie „Mowa jest zachowamy ciszê i spokój oraz nie damy siê 
srebrem a milczenie z³otem”. Dla mnie szczêœliwi zwariowaæ temu œwiatu. Bóg da³ nam ziemiê, 
(czyli b³ogos³awieni) ludzie to ci, którzy potrafi¹ aby by³a miejscem naszego wzrostu, abyœmy 
nie tylko mówiæ, ale i milczeæ. To w³aœnie w ciszy ¿yj¹c na niej, poznali Go i kroczyli za Nim. 
przemawia Bóg, bo wtedy dajemy Mu Spójrzmy na ziemiê – jaka jest piêkna, ile cudów 
mo¿liwoœæ, aby coœ do nas powiedzia³. Czêsto znajduje siê na niej. Czy to zachód s³oñca, kropla 
zastanawiamy siê, jak Bóg mo¿e do nas rosy na p³atku ró¿y czy te¿ œpiew skowronka 
przemówiæ – przecie¿ Go nie s³yszymy. W³aœnie o poranku – tym wszystkim obdarowa³ nas Bóg 
z tego powodu potrzebna jest nam cisza, aby w³aœnie po to, aby nas uszczêœliwiæ i abyœmy 
otworzyæ siê ca³kowicie na Jego dzia³anie. On dziêki temu mogli czuæ Jego obecnoœæ.

mamy zrobiæ? Nasz kochaj¹cy Ojciec zawsze mówi przez Pismo Œwiête, przez drug¹ osobê, Nie bójmy siê ciszy! Spróbujmy choæ na chwilê 
bêdzie chcia³ dla nas jak najlepiej. Wystarczy przez uœmiech i gest, jest w myœlach, które nas przestaæ myœleæ o naszych sprawach i pro-
zamkn¹æ usta i otworzyæ uszy oraz serce.nachodz¹ – nie mo¿emy Go ograniczyæ, blemach i zamiast tego wyciszyæ siê oraz 

poniewa¿ On zawsze znajdzie sposób, aby do ws³uchaæ w g³os Boga. Czy¿ nie warto 
Basia nas przemówiæ. Ale czy Go us³yszymy? To zale¿y pos³uchaæ Jego zdania o naszym ¿yciu, o tym co 

Lustrzane Neurony

Prawo a prawe sumienie

O dopasowaniu

Ka¿dy cz³owiek jest wyposa¿ony w neurony lustrzane, które
umo¿liwiaj¹ mu wczucie siê w sytuacjê drugiej osoby i pomagaj¹
odpowiednio na tê sytuacjê zareagowaæ. A wiêc i ty, i ja je posiadamy.
Trzeba tylko z ich pomocy umiejêtnie korzystaæ
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Œwiêtych obcowanie

Dnia 23 stycznia 2014 roku kardyna³ Christoph bogatego mieszczanina, sta³y siê jego 
Schönborn przewodniczy³ uroczystej Mszy najwiêkszymi dobrodziejkami, poniewa¿ 
Œwiêtej celebrowanej w katedrze wiedeñskiej umo¿liwi³y mu podjêcie studiów. Mia³ ju¿ 
z okazji jubileuszu 100-lecia og³oszenia œw. dwadzieœcia dziewiêæ lat, gdy wst¹pi³ na 
Klemensa Marii Hofbauera patronem stolicy Uniwersytet Wiedeñski. W tym czasie w Austrii 
Austrii. Obchody jubileuszowe zakoñcz¹ siê zamkniêto wszystkie seminaria, a kandydaci na 
w niedzielê 15 czerwca w koœciele Matki Bo¿ej kap³anów musieli studiowaæ na pañstwowych 
Nieustaj¹cej Pomocy w dzielnicy Hernals uczelniach.
w Wiedniu. Klemens wraz z Tadeuszem Huebl uda³ siê do 
Kim by³ ten œwiêty, który wierzy³ i g³oœno mówi³ W³och. W Rzymie zetknêli siê z niedawno 
o tym, ¿e Bóg wszystkim kieruje? za³o¿onym przez œw. Alfonsa Mariê Liguoriego 
Œwiêty Klemens Maria Hofbauer urodzi³ siê zakonem redemptorystów. Wst¹pili do tego 
26 grudnia 1751 roku w Tasovicach na zakonu przy rzymskim koœciele œw. Juliana. 
Morawach, zmar³ 15 marca 1820 w Wiedniu. By³ 19 marca 1785 roku, w uroczystoœæ œwiêtego 
dziewi¹tym z dwanaœciorga dzieci Marii i Paw³a Józefa, obaj zostali redemptorystami, publicznie 
Dvoraków. Na chrzcie otrzyma³ imiê Jan. Jego œlubuj¹c ubóstwo, czystoœæ i pos³uszeñstwo. 
ojciec, który by³ rzeŸnikiem, zniemczy³ pisowniê Dziesiêæ dni póŸniej przyjêli œwiêcenia kap³añ-
nazwiska na Hofbauer. Zmar³, gdy Jan mia³ skie w katedrze w Alatri, na po³udniu W³och. 
zaledwie siedem lat. Matka wskaza³a dziecku na Klemens mia³ ju¿ wtedy 34 lata. Kilka miesiêcy 
krzy¿ mówi¹c, ¿e to jest teraz jego ojciec. póŸniej odydwaj obcojêzyczni redemptoryœci 
Mo¿liwe, ¿e w³aœnie dlatego ch³opiec bardzo zostali wezwani przez genera³a zakonu, ojca de 

w sierociñcu by³o coraz wiêcej dzieci, szko³a chcia³ zostaæ ksiêdzem i zacz¹³ uczyæ siê ³aciny Paola i wys³ani do ojczyzny, aby w pó³nocnej 
tak¿e przyjmowa³a coraz wiêcej dziewcz¹t, a na u proboszcza w swojej parafii. Lekcje te Europie zak³adaæ nowe placówki Zgromadzenia 
utrzymanie wszystkiego potrzebne by³y skoñczy³y siê jednak wraz ze œmierci¹ ksiêdza, Najœwiêtszego Odkupiciela.
pieni¹dze. Datki przychodzi³y od sta³ych a jego nastêpca nie mia³ czasu dla ch³opca. 
darczyñców, ale to nie zawsze starcza³o. Klemes Jan zacz¹³ uczyæ siê zawodu piekarza. Nauka Aposto³ Warszawy szuka³ wiêc pomocy w wielu instytucjach. Na trwa³a trzy lata i ju¿ w roku 1770 ch³opiec 

Sekularyzacja koœcielna nie pozwoli³a Klemen- audiencji u króla Stanis³awa Augusta Ponia-rozpocz¹³ pracê w przyklasztornej piekarni 
sowi pozostaæ w swoim kraju. Cesarz Austrii towskiego otrzyma³ zapewnienie pomocy w Klosterbrück. 
Josef II zamkn¹³ ponad 800 klasztorów i nie materialnej. Podobn¹ pomoc zadeklarowa³a Na skutek d³ugotrwa³ych i wyniszczaj¹cych 
zezwoli³ na przyjmowanie nowych zgromadzeñ Komisja Edukacji Narodowej oraz sejm wojen œl¹skich (lata 1740-63) wielu g³odnych 
zakonnych. W towarzystwie drugiego Redem- w Grodnie. W miêdzyczasie na utrzymaniu i chorych ludzi przybywa³o do klasztoru po 
ptorysty Klemens przyjecha³ do Polski. W lutym redemptorystów by³y ju¿ dwa koœcio³y – poza pomoc. Hofbauer musia³ ciê¿ko pracowaæ, by 
1787 r. dotar³ do Warszawy, licz¹cej wówczas koœcio³em œw. Benona opiekowali siê tak¿e chleba wystarczy³o dla wszystkich. W roku 1771 
124 tys. mieszkañców. W tym czasie w mieœcie koœcio³em jezuickim przy katedrze, opusz-ze swoim przyjacielem, Piotrem Kunzmannem, 
by³o 160 koœcio³ów i 20 klasztorów. Poniewa¿ czonym po kasacie zakonu. uda³ siê na pielgrzymkê do Rzymu. Nastêpnie 
w epoce oœwiecenia liczba uczêszczaj¹cych do Sierociniec, szko³a rodzin rzemieœlniczych ju¿ sam powêdrowa³ do Tivoli, gdzie wst¹pi³ do 
koœcio³a zmniejszy³a siê, zadanie za³o¿enia z internatem, szko³a elementarna, w której eremitów w sanktuarium Matk i Bo¿ej 
nowego koœcio³a, które wyznaczy³ sobie uczy³o siê od 100 do 400 dzieci, z których z Quintiliolo i poprosi³ o habit miejscowego 
Klemens, nie by³o proste. W czasie podró¿y do wiêkszoœæ nie p³aci³a za naukê i utrzymanie, biskupa. Przybra³ imiona Klemens Maria: od 
Polski do ojców przy³¹czy³ siê przyjacial opieka nad zaniedban¹ ludnoœci¹ poch³ania³y biskupa Ankary i Matki Jezusa. Mo¿liwe, ¿e od 
Klemensa, Peter Kunzmann – piekarz, który ka¿dego dnia niema³e pieni¹dze. Klemens nie tego momentu ca³e swoje ¿ycie zawierzy³ swym 
zosta³ póŸniej œwieckim bratem redemptoryst¹. raz ¿ebra³, gdy brakowa³o funduszy. Ró¿nie by³ patronom. Jako mnich modli³ siê za siebie i za 
Gdy dotarli do Warszawy, nie mieli pieniêdzy, traktowany przez bogatych mieszczan – nie wszystkich ludzi, którzy zapomnieli o modlitwie, 
a ostatnie trzy srebrne monety Klemens odda³ zawsze przyjaŸnie, czasem z szyderstwem. pracowa³ w sanktuarium i pomaga³ przyby-
¿ebrakowi. W Warszawie zakonnicy spotkali siê Pewnego dnia wszed³ po proœbie do karczmy. waj¹cym pielgrzymom. Nie by³o to jednak 
z delegatem apostolskim, arcybiskupem Kiedy zwróci³ siê o datek do graj¹cych w karty, zajêcie, jakiego pragn¹³. Rozumia³ potrzebê 
Saluzzo, który odda³ im pod opiekê koœció³ œw. jeden z graczy uderzy³ go w twarz. Œwiêty modlitwy za ludzi i uwa¿a³ j¹ za dobre dzie³o. 
Benona. Na pocz¹tku pracowali z ludnoœci¹ odpowiedzia³: „Tak, to dla mnie. Proszê teraz coœ Bardziej jednak pragn¹³ kap³añstwa. Dlatego 
niemieckojêzyczn¹ ale kiedy tylko nauczyli siê dla moich sierot.” Oniemia³y brutal by³ do tego nim up³ynê³o szeœæ miesiêcy opuœci³ Quintiliolo.
jêzyka polskiego, objêli apostolatem ludzi stopnia zszokowany, ¿e nic nie mówi¹c, wcisn¹³ Powróci³ do Klosterbrück, znowu piek³ tam 
mieszkaj¹cych w okolicy koœcio³a. Wówczas œw. Klemensowi w d³oñ du¿¹ sumê pieniêdzy. chleb i rozpocz¹³ naukê ³aciny. W 1776 zaliczy³ 
nazwano ich benonitami, od wezwania koœcio³a Zdarza³y siê jednak sytuacje bez wyjœcia. Wtedy filozofiê, lecz nie móg³ kontynuowaæ nauki, 
przy którym s³u¿yli. Gdy redemptoryœci po raz œw. Klemens szed³ do koœcio³a, puka³ do gdy¿ cesarz nie zezwoli³ na przyjêcie kolejnych 
pierwszy otworzyli koœció³, mówili do pustych tabernakulum i wo³a³: „Panie, pomó¿! Ju¿ nowicjuszy. Przez dwa lata ¿y³ jako pustelnik 
³awek. Kilka lat zajê³o im zdobycie zaufania najwy¿sza pora!”.w Muehlfraun, zachowuj¹c surowe posty, 
warszawiaków. W roku 1791, cztery lata po Prac¹ duszpastersk¹ œw. Klemens otacza³ pokutê oraz spêdzaj¹c d³ugie godziny na 
przybyciu, powiêkszyli sierociniec i utworzyli równie¿ s³u¿¹ce, których w Warszawie nie modlitwie. Za namow¹ matki opuœci³ pustelniê, 
szko³ê. Otwarto równie¿ szko³ê z internatem dla brakowa³o, oraz prostytutki, pragn¹ce zmiany by znów piec chleb. Tym razem dosta³ pracê 
m³odych dziewcz¹t pod kierownictwem ¿ycia. By³ za³o¿ycielem kilku bractw, drukarni w piekarni w Wiedniu. Pewnego deszczowego 
szlachetnie urodzonych warszawianek. By³a to oraz wydawnictwa wydaj¹cego ksi¹¿ki religijne i dnia wychodz¹c z koœcio³a, spotka³ trzy kobiety 
jedyna tego typu szko³a w Warszawie. Poniewa¿ szkolne.i sprowadzi³ dla nich doro¿kê. Te kobiety, córki 

Aposto³ Warszawy i Wiednia

Co ³¹czy Warszawê i Wiedeñ? Na pewno kolej, ale nie tylko. Historia
pewnego œwiêtego sprawi³a, ¿e sta³ siê patronem obydwu miast.

Œw. Klemens Hofbauer
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Wspólnota piêciu ksiê¿y redemptorystów oraz 
trzech œwieckich braci rozpoczê³a przy kosæiele 
œw. Benona tzw. sta³e misje. Zamiast jednej 
porannej mszy œw. w ci¹gu tygodnia mieli 
pe³nowymiarowe misje ka¿dego dnia przez ca³y 
rok. Codziennie mo¿na by³o us³yszeæ w tym 
koœciele piêæ kazañ po polsku i po niemiecku, 
uczestniczyæ w trzech sumach, Godzinkach do 
Najœwiêtszej Maryi Panny, adoracji Najœwiêt-
szego Sakramentu, drodze k rz y¿owej,  
nieszporach, us³yszeæ inne modlitwy i litanie. 
Ksiê¿a spowiadali w konfesjona³ach przez ca³y 
dzieñ oraz w nocy.
W roku 1800 mo¿na by³o zauwa¿yæ owoce 
pracy w koœciele i we wspólnocie redempto-
rystów. Przyjmowanie sakramentów wzros³o 
z 2 tys. (w 1787r.) do ponad 100 tys. Wspólnota 
liczy³a 21 ojców redemptorystów i siedmiu 
œwieckich braci. By³o równie¿ piêciu nowicjuszy 
oraz czterech polskich seminarzystów. Widz¹c 
takie owoce, zakon mianowa³ œwiêtego 
wikariuszem generalnym na tereny pó³nocne 
(od Alp).
W czasie dwudziestu jeden lat dzia³alnoœci 
Klemensa w Polsce w kraju nie brakowa³o 
politycznych niepokojów. Polska by³a po 
I rozbiorze, król Stanis³aw August Poniatowski 
by³ marionetk¹ w rêkach carycy Katarzyny. 
Klemens prze¿y³ w Polsce Sejm Czteroletni 

zarz¹dzeñ bezpoœrednio do króla Saksonii pomiêdzy nimi: Fryderyk i Dorota von Schlegel, i uchwalenie Konstytucji 3 Maja, Targowicê. 
Fryderyka Augusta I, który by³ ksiêciem artysta Fryderyk von Klinkowstroem, Joseph Wkrótce mia³y nast¹piæ II i III rozbiór Polski. 
warszawskim. Chocia¿ król wiedzia³, ile dobra von Pilat – osobisty sekretarz Metternicha, Zbli¿anie siê armii Napoleona równie¿ nie by³o 
czyni¹ ojcowie, by³ jednak bezsilny wobec Fryderyk Zachary Werner, który póŸniej przyj¹³ obojêtne dla sytuacji politycznej w Polsce. 
przeciwników zgromadzenia, którzy chcieli œwiêcenia kap³añskie i zosta³ wielkim kaz-W latach 1806-15 utworzono Ksiêstwo War-
wyrzuciæ ich z kraju. Na wniosek marsza³ka nodziej¹, oraz Fryderyk von Held, który zosta³ szawskie.
Davouta 9 czerwca 1808 r. Napoleon podpisa³ redemptoryst¹ i rozprzestrzeni³ zgromadzenie Praca redemptorystów odbywa³a siê w trud-
wyrok skazuj¹cy benonitów na wywiezienie do a¿ do Irlandii. Wielu z tych m³odych ludzi nych warunkach. Rozbiory Polski poci¹gnê³y za 
twierdzy w Kostrzynie nad Odr¹. Jedenaœcie dni przyczyni³o siê do odnowy duchowej Austrii.sob¹ przelew krwi i chocia¿ Tadeusz Koœciuszko 
póŸniej w poniedzia³ek 20 czerwca 1808 r. o 4.30 Hofbauer by³ atakowany tak¿e w Wiedniu. Na odnos i ³  suk cesy  w walce ,  n ie  móg³  
nad ranem czterdziestu redemptorystów krótki czas zabroniono mu g³osiæ kazañ oraz powstrzymywaæ okupantów w nieskoñczo-
aresztowano, a koœció³ œw. Benona zamkniêto. gro¿ono wydaleniem. Nakaz opuszczenia kraju noœæ. Krwawe walki dotar³y do Warszawy, na 
Akcj¹ deportacyjn¹ dowodzi³ kpt. Józef musia ³  byæ podpisany przez cesarza ulicach miasta zginê³o wielu ludzi. Podczas 
Szymanowski, bêd¹cy na us³ugach Francji. austriackiego Franciszka. Ten by³ w tym czasie Wielkiego Tygodnia 1794 r. wymordowano 
W wiêzieniu spêdzili cztery tygodnie, po czym na pielgrzymce w Rzymie, z³o¿y³ wizytê jeñców rosyjskich. Wszyscy mieszkañcy oraz 
zostali zwolnieni. Nakazano im powróciæ do papie¿owi Piusowi VII i dowiedzia³ siê, jak bardzo ojcowie zdawali sobie sprawê z ci¹g³ego 
w³asnych krajów, jednak bez prawa powrotu do ceni on pracê Hofbauera. Papie¿ zaproponowa³, zagro¿enia ¿ycia. Jesieni¹ 1794 roku nowe 
Ksiêstwa Warszawskiego. aby zez woliæ na powstanie placówki posi³ki armii rosyjskiej genera³a Aleksandra 

redemptorystów w Austrii. Zamiast nakazu Suworowa uderzy³y na Warszawê, dokonuj¹c 
opuszczenia kraju, Klemens zosta³ przyjêty bezprecedensowego krwawego odwetu na Wiedeñ
przez cesarza Franciszka. Wybrano i odnowiono ludnoœci cywilnej. Trzy kule armatnie przebi³y siê We wrzeœniu 1808 roku Klemens Maria koœció³ maj¹cy byæ pierwsz¹ fundacj¹ przez dach koœcio³a, ale nie wybuch³y. W czasie Hofbauer dotar³ do Wiednia, gdzie pozosta³ do redemptorystów w Austrii. Ta jednak rozwija³a walk Klemens oraz jego towarzysze g³osili pokój, swej œmierci. W 1809 roku, gdy wojska siê ju¿ bez Klemensa, który ciê¿ko zachorowa³ co wzmog³o protesty przeciw redemptorystom, napoleoñskie zaatakowa³y Wiedeñ, Klemens i zmar³ 15 marca 1820 roku. Jego pogrzeb okreœlanym ju¿ wtedy mianem zdrajców. Dnia pracowa³ jako kapelan w szpitalu, troszcz¹c siê o w Wiedniu by³ prawdziw¹ manifestacj¹. W roku 29 grudnia 1794 roku Klemens pisa³ do swo- wielu rannych ¿o³nierzy. Arcybiskup, widz¹c 1848 rewolucja skasowa³a redemptorystów jego generalnego prze³o¿onego: „Ciê¿kie gorliwoœæ Klemensa, poprosi³, aby zaopiekowa³ w Austrii. Uleg³o wówczas zniszczeniu nieszczêœcia nape³ni³y nas trwog¹ (...) Po siê ma³ym w³oskim koœcio³em w Wiedniu. archiwum zakonu z bezcennymi dokumentami zdobyciu przedmieœcia Praga (4 listopada) Pozosta³ tam przez cztery lata do momentu, gdy dotycz¹cymi dzia³alnoœci naszego Œwiêtego. zosta³o wymordowanych ponad 16 000 ludzi – zosta³ wyznaczony kapelanem sióstr Urszulanek W roku 1862 odby³a siê ekshumacja œmier-mê¿czyzn, kobiet i dzieci. Musieliœmy patrzeæ na w lipcu 1813 r. Dba³ tam o dobra duchowe sióstr telnych szcz¹tków œw. Klemensa z cmentarza te okrutne sceny, gdy¿ dzia³o siê to naprzeciw oraz ludzi, którzy przychodzili do ich kaplicy. komunalnego do koœcio³a redemptorystów naszego domu. Jedynie Wis³a przep³ywa Zas³yn¹³ jako wspania³y kaznodzieja i dobry, Maria am Gestade, gdzie obecnie znajduje siê pomiêdzy tym przedmieœciem a naszym niestrudzony spowiednik. œwie¿o odnowione muzeum poœwiecone domem, który stoi tu¿ nad brzegiem rzeki”. W pierwszych latach XIX wieku Wiedeñ by³ Hofbauerowi (obok znajduje siê Instytut Polski). Klemens Hofbauer zorganizowa³ opiekê nad du¿ym centrum kulturalnym Europy. Œw. W roku 1904 papie¿ œw. Pius X wpisa³ go dzieæmi ofiar Rzezi Pragi. Klemens lubi³ spêdzaæ czas ze studentami uroczyœcie do kanonu œwiêtych. W roku 1914 W roku1806 og³oszono prawo zabraniaj¹ce i intelektualistami. Studenci przychodzili do ten sam papie¿ nada³ mu tytu³ Aposto³a i Patro-pasterzom innych parafii zapraszania redem- jego mieszkania pojedynczo i w grupach, aby na Wiednia. Jest on patronem Warszawy, ale ptorystów do g³oszenia u nich misji. Nastêpnie porozmawiaæ lub zasiêgn¹æ rady. Wielu z nich tak¿e kelnerów i piekarzy. W ikonografii œw. zaostrzono restrykcje, zabraniaj¹c redem- zosta³o redemptorystami. Œw. Klemens Klemens przedstawiany jest w habicie, jego ptorystom g³oszenia i spowiadania w koœciele sprowadzi³ wielu bogatych i uzdolnionych atrybutem jest krzy¿.œw. Benona. Klemens odwo³a³ siê od tych artystycznie m³odych ludzina ³ono koœcio³a. Byli Robert Kojro

Koœció³ Am Gestade w Wiedniu
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Kobieto i mê¿czyzno, obudŸcie siê!

lana, dziêki tajemniczej nocy macierzyñstwa, 
wyra¿a siê w pismach starotestamentalnych na 
ró¿ne sposoby, zarówno w ratowaniu od 
niebezpieczeñstw, zw³aszcza od wrogów, jak 
te¿ w przebaczaniu grzechów (...) – wreszcie 
w gotowoœci spe³niania obietnicy i nadziei 
(eschatologicznych) i to pomimo ludzkiej 
niewiernoœci" (Encyklika o Bo¿ym mi³osierdziu, Stosowanie ¿eñskiego symbolu wobec Boga macierzyñstwa Boga. Zwróci³ na to uwagê tak¿e 
nr 4, przyp. 52). mo¿e czasem wzbudzaæ niepokój lub nawet Jan Pawe³ II pisz¹c: „[rahamim] wskazuje na 
Jak widzimy, temat kobiecoœci w Bogu jest sprzeciw, gdy¿ wiêkszoœæ chrzeœcijan postrzega mi³oœæ matczyn¹ (...). Z tej najg³êbszej, 
obecny zarówno w Tradycji jak i we wspo³-Boga jako „mê¿czyznê”. Zdaniem o. Jacka pierwotnej bliskoœci, ³¹cznoœci i wiêzi, jaka ³¹czy 
czesnej teologii. Pojawia siê rownie¿ w pismach Bolewskiego, symbolika macierzyñstwa jest matkê z dzieckiem, wynika szczególny do tego¿ 
i przemówieniach papieskich. Nie jest to nowa w tym przypadku wymowniejsza i wywiera dziecka stosunek, szczególna mi³oœæ. (...) Na tym 
myœl, a jej Ÿród³a znajdziemy w Piœmie Œwiêtym, wiêksze wra¿enie ze wzglêdu na swój uchwytny pod³o¿u psychologicznym rahamim rodzi ca³¹ 
które jest S³owem samego Boga. zwi¹zek z pocz¹tkiem ludzkiego ¿ycia. Papie¿ skalê uczuæ, a wœród nich dobroæ i tkliwoœæ, 

Jan Pawe³ I w jednym z przemowieñ nie obawia³ cierpliwoœæ i wyrozumia³oœæ, czyli gotowoœæ 
Marlena Plewasiê powiedzieæ: „Bóg jest naszym Ojcem; wiêcej przebaczania. (...) Ta mi³oœæ, wierna i niepoka-

– jest dla nas tak¿e Matk¹”.
Choæ Biblia unika okreœlania p³ci Boga, to jednak 
mo¿emy odnaleŸæ wiele opisów ukazuj¹cych 
Boga pe³nego „mêskich” lub „¿eñskich” cech. 
Z przyczyn kulturowych (patriarchat), tych 
drugich jest znacznie mniej, jednak nie 
umniejsza to ich wartoœci. Starotestamentalna 
symbolika kobieca ukazuje Boga jako czu³¹, 
opiekuñcz¹ matkê i obecna jest przede 
wszystkim w ksiêgach prorockich (por. Oz 11, 
1-4.8; Jr 31,20; Iz 49, 14-15; Iz 66,13). Z kolei 
w Nowym Testamecie Jezus, mówi¹c w przy-
powieœciach, ukazuje Boga pod postaci¹ 
kobiety szukajacej drahmy (£k 15, 8-10). Innym 
razem sam siebie porównuje do troszcz¹cej siê 
o pisklêta kokoszy (Mt 23, 37).
Dziêki drobiazgowej egzegezie odkrycie 
kobiecego oblicza Boga mo¿liwe jest nawet 
tam,  gdz ie  wydaje  s iê  to  byæ ma³o 
prawdopodobne - w tekstach mówi¹cych 
o Bo¿ym mi³osierdziu (czêsto t³umaczonym jako 
litoœæ). Okreœleniu mi³osierdzia odpowiada 
hebrajskie rahamim, liczba mnoga pochodz¹ca 
od rehem. S³owo to stosowane jest na 
oznaczenie wnêtrznoœci, a dok³adniej odnosi siê 
do matczynego ³ona, macicy. Oznacza to, ¿e gdy 
mowimy o Bo¿ym mi³osierdziu, odnosimy siê do 

je t³umi? Czy mo¿emy powiedzieæ, ¿e 
kobiecoœæ, podobnie jak mêskoœæ, tak¿e 
przechodzi dziœ czasy kryzysu? Moje prze-
myœlenia chcia³abym skierowaæ do kobiet, które 
z ró¿nych powodów – przez rozmaite kom-
pleksy, zawody mi³osne, problemy w rodzinie – Du¿o s³yszy siê ostatnio o kryzysie mêskoœci – ciekawy i godny uwagi. Tym razem mój artyku³ 
w¹tpi¹ w swoj¹ wyj¹tkowoœæ i ogromny o tym, ¿e mê¿czyŸni coraz czêœciej boj¹ siê chcia³abym poœwiêciæ kobietom – ich sile, 
potencja³, który w ka¿dej z nas drzemie. odpowiedzialnoœci, s¹ niedojrzali, uciekaj¹ piêknu, ale i mitom, z którymi wci¹¿ musz¹ siê 

przed problemami. Pewnie sporo w tym racji, zmagaæ.
choæ nie brakuje wokó³ nas tak¿e wspania³ych, Inspiracji do napisania kilku s³ów na ten temat Kobiecy potencja³
prawdziwie mêskich i odpowiedzialnych dostarczy³o mi ca³e mnóstwo niezwyk³ych Zacznijmy zatem od piêkna, które kryje siê 
mê¿czyzn, którzy potrafi¹ stawiæ czo³a kobiet, które otaczaj¹ mnie ka¿dego dnia. Tak¿e w kobiecej duszy. Aby je dostrzec, wystarczy po 
pojawiaj¹cym siê w ich ¿yciu wyzwaniom ja sama sporo ostatnio zastanawia³am siê nad prostu uwa¿nie rozejrzeæ siê wokó³. Spójrzmy na 
i trudnoœciom. Nie o mê¿czyznach chcia³abym w³asn¹ kobiecoœci¹. Na czym polega tajemnica nasze mamy – kochaj¹ce, troskliwe, m¹dre, 
jednak dziœ tutaj pisaæ, choæ to temat niezwykle kobiecego piêkna? Co pomaga je wydobyæ, a co zawsze gotowe, by wys³uchaæ i poœpieszyæ 

Kobiece oblicze Boga

Korona stworzenia 

Symbolika kobieca jest g³êboko zakorzeniona w kulturze
i religijnoœci cz³owieka. Wi¹¿e siê ona przede wszystkim z tym,
co fizycznie odró¿niakobietê od mê¿czyzny oraz ze zdolnoœci¹
rodzenia czyli z wydawaniem na œwiat nowego ¿ycia.

Jakkolwiek górnolotnie to nie zabrzmi, w rzeczywistoœci naszym
celem nadrzêdnym jest Niebo, a naszym najwierniejszym
Ukochanym – Bóg.
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Kochana, wyj¹tkowa, piêkna – kole¿anki bêd¹ Ci która mog³aby kogoœ za coœ potêpiaæ. Du¿o Dasz. Obie damy. Bo obie wiemy, ¿e nie chcesz 
pewnie mówi³y, ¿e zwariowa³aœ, ¿e jesteœ z epoki myœlê o tym, czemu jest tak, ¿e cicho na to innej mi³oœci, ¿e mi³oœæ, która nie bêdzie „boska”, 
kamienia ³upanego albo popukaj¹ siê w g³owê przyzwalamy. Chodzimy do Koœcio³a, a jednak nie da Ci szczêœcia – mo¿e takie chwilowe, 
bez s³owa. O czym piszê? O tym, byœ nie w³aœnie w tej dziedzinie nie ¿yjemy tak jak dopóki siê nie ockniesz. Spójrz w lustro, popatrz 
rezygnowa³a ze swoich marzeñ o piêknej, powinniœmy. Przymykamy oko. „Nie jemy miêsa w swoje b³yszcz¹ce oczy. Popatrz na to, jak 
czystej mi³oœci. Nie, nie jestem ¿on¹, która w pi¹tek, ale œpimy ze sob¹” – to trochê tak piêknie Bóg Ciê stworzy³. Obie wiemy te¿, ¿e 
znalaz³a ju¿ takiego cz³owieka. Jestem mo¿e na wygl¹da. A ja chcê Ci powiedzieæ: nie wierz w to, najpierw jesteœmy Pana Boga, a potem dopiero 
takim etapie jak Ty – têsknoty za tak¹ mi³oœci¹ ¿e inaczej siê nie da, ¿e wszyscy tak robi¹, ¿e kogoœ innego. Czekajmy na tego w³aœnie, tego 
w wieku lat 25. Du¿o czasu, du¿o b³êdów w sumie to normalne, naturalne. Nawet za cenê wyœnionego cz³owieka stworzonego dla Ciebie 
musia³am pope³niæ, by to zrozumieæ. Piszê bycia samej. Jeœli bêdzie Ciê kocha³, zrozumie. i mnie i wybranego przez Boga. Nie mo¿emy siê 
anonimowo, bo nie chcê raniæ wielu moich Czekaj na takiego, który bardziej bêdzie kocha³ z³amaæ, poddaæ czy iœæ na kompromis. Wiemy, 
kole¿anek, które tak wybra³y. Dziewczyn, które Boga ni¿ Ciebie i nigdy nie zrobi czegoœ, co ¿e nie mo¿emy, nie chcemy. Wiemy, ¿e bez 
wybra³y wspó³¿ycie przed œlubem, wspólne zrani³oby Boga. A jeœli go nie spotkasz, b¹dŸ Jezusa nie ma sensu…
mieszkanie, antykoncepcjê. Sama pope³ni³am sama. I nie wierz nikomu, ¿e to straszne byæ Stêskniona

(imiê i nazwisko znane redakcji)tyle innych b³êdów, ¿e jestem ostatni¹ osob¹, sam¹ star¹ pann¹. Nie wierz, ¿e nie dasz rady. 

z pomoc¹. Spójrzmy na nasze znajome, 
kole¿anki, przyjació³ki – jak wiele jest wœród nich 
kobiet piêknych i ³agodnych, dzielnych 
i zdeterminowanych, dobrych i oddanych. 
Spójrzmy na nasze siostry, ciocie, babcie, 
nauczycielki – wiele z nich podziwiamy za 
opiekuñczoœæ, skromnoœæ czy pogodê ducha. 
Spójrzmy wreszcie na nas same – jak wiele 
drzemie w nas wspania³ego kobiecego 
potencja³u!
Oczywiœcie spotykamy na co dzieñ tak¿e i takie 
kobiety, którym wy¿ej wymienionych cech 
brakuje. Znamy kobiety stale przygnêbione, 
sfrustrowane, niepewne siebie i zalêknione lub 
przeciwnie – g³oœne i wulgarne. Nie znaczy to 
jednak, ¿e nie ma w nich kobiecego piêkna. Ono 
istnieje, ale jest gdzieœ schowane lub uœpione. na mê¿czyznê, którego przeznaczy³ dla nas Bóg. dzia³aæ w naszym ¿yciu dalej. Wa¿ne jest tak¿e 
Dlaczego? Przyczyn jest wiele, ale ³¹czy je jedno to, aby doceniæ wartoœæ trudnych chwil 
– potrafi¹ niezwykle skutecznie st³umiæ deli- i spróbowaæ dostrzec ich pozytywne skutki. Jestem nie taka, katne i wra¿liwe kobiece serce. Przyjrzyjmy siê Niech pomoc¹ bêd¹ dla nas s³owa z Ewangelii: 
kilku z nich. jak byæ powinnam "Ktokolwiek przyk³ada rêce do p³uga, a wstecz 

siê ogl¹da, nie nadaje siê do królestwa Bo¿ego" Taka myœl z pewnoœci¹ nie jest obca ¿adnej 
Mê¿czyzna jest mi (£k 9, 62). Patrzmy w przysz³oœæ, patrzmy kobiecie. Braki i niedoci¹gniêcia dostrzegamy 

w Niebo – tyle jeszcze przed ka¿d¹ z nas w nas samych na bardzo wielu ró¿nych polach – niezbêdny do szczêœcia
piêknych chwil!jesteœmy za grube lub zbyt szczup³e, za niskie 

Znam niestety doœæ sporo m³odych dziewczyn, lub zbyt wysokie, nie podobaj¹ nam siê nasze 
które niesamowicie cierpi¹, poniewa¿ nigdy w³osy, oczy, nosy, usta, jesteœmy zbyt Bojê siê przysz³oœci, jeszcze nie spotka³y prawdziwie kochaj¹cego je impulsywne, zbyt emocjonalne, zbyt nieœmia³e, 
mê¿czyzny. Z jednej strony taka têsknota za brak mi zaufanianie dosyæ inteligentne czy dowcipne... Jeœli 
mi³oœci¹ jest w pe³ni zrozumia³a – ka¿da kobieta chodzi o kompleksy, kobietom nie brakuje Kiedy zwierzam siê mojej przyjació³ce z ró¿nych 
pragnie, by ktoœ siê ni¹ zaopiekowa³, doceni³ j¹, fantazji. Nie ma oczywiœcie prostego sposobu, swoich lêków i w¹tpliwoœci, ona czêsto 
by³ zawsze blisko. Z drugiej jednak strony te aby skutecznie z nimi walczyæ. Pomóc mo¿e powtarza: „Za ma³o jest w Tobie zaufania!”. Ma 
naturalne pragnienia kobiecego serca nie z pewnoœci¹ zidentyfikowanie swoich mocnych racjê. Tak ³atwo zapominam, ¿e Bóg czuwa nade 
powinny stawaæ siê dla nas ciê¿arem czy wrêcz stron i atutów. Proces zmagania siê ze mn¹ ca³y czas i nigdy nie zostawi mnie samej. To 
obsesj¹. Postrzeganie faktu posiadania ch³o- zniekszta³conym obrazem samej siebie jest niesamowite uœwiadomiæ sobie, ¿e cz³owiek 
paka czy mê¿a jako g³ównego ¿yciowego celu ¿mudny i wymaga wiele pracy i determinacji, nigdy nie jest sam! Kobieta nigdy nie jest sama 
mo¿e przynieœæ wy³¹cznie rozczarowanie. ale warto ten trud podj¹æ – aby zaakceptowaæ ani niekochana – nawet jeœli wydaje siê sobie 
Jakkolwiek górnolotnie to nie zabrzmi, i pokochaæ siebie tak, jak bezgranicznie kocha niewartoœciowa, nawet jeœli ktoœ j¹ odtr¹ci³ lub 
w rzeczywistoœci naszym celem nadrzêdnym nas sam Bóg. porzuci³, nawet jeœli sama siebie nie kocha. 
jest Niebo, a naszym najwierniejszym Uko- Ka¿da z nas prze¿ywa czasem chwile lêku przed 
chanym – Bóg. Trafnie ujê³a to Dannah Gresh: przysz³oœci¹ – co jeœli, ktoœ mnie skrzywdzi lub ¯yjê przesz³oœci¹"Jeœli s¹dzisz, ¿e nie prze¿yjesz bez mi³oœci odrzuci? A jeœli nie poradzê sobie z problemami, 
mê¿czyzny, prawdopodobnie ca³a idea Trudno jest zostawiæ za sob¹ nasze przesz³e które siê pojawi¹? Jeœli oka¿ê siê za s³aba? Drogie 
romansu / seksualnoœci / czystoœci jest wyol- doœwiadczenia, zw³aszcza jeœli s¹ one bardzo Czytelniczki – spróbujmy po prostu zaufaæ! 
brzymiona w Twoim sercu oraz sta³a siê bolesne. Trudno przebaczyæ osobom, które Pozwólmy Bogu dzia³aæ i razem z Nim 
falsyfikatem mi³oœci, do której ono têskni kiedyœ nas skrzywdzi³y, zw³aszcza jeœli nigdy nie odkrywajmy nasze niepowtarzalne kobiece 
najbardziej: mi³oœci Boga." Jeœli pewnoœæ, ¿e powiedzia³y „przepraszam” ani nie naprawi³y piêkno.
jedynie Jezus jest w stanie zaspokoiæ wszystkie szkód, które wyrz¹dzi³y. Trudno jest przestaæ 
nasze kobiece pragnienia, bêdzie nam stale myœleæ o przesz³oœci i zacz¹æ w swoim ¿yciu Patrycja Maciejewska
towarzyszyæ, wszystko u³o¿y siê samo. Nasze ca³kiem nowy etap. To wszystko jest trudne, ale 
serce odzyska spokój i bez lêku bêdzie czeka³o mo¿liwe, a wrêcz konieczne, aby pozwoliæ Bogu 

Apel do dziewcz¹t
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Nasze wspólnoty

w naszym domu i w naszym ¿yciu. To On sam 
wybra³ sobie to miejsce. W Ksiêdze Jozuego 
(24,15) napisano: ,,Ja sam i mój dom s³u¿yæ 
chcemy Panu”.Z radoœci¹ pragniemy zaprosiæ 
ka¿dego, kto czuje siê zagubiony i potrzebuje 
modlitwy, kto pragnie doœwiadczyæ Bo¿ej 
Mi³oœci , wspólnej modlitwy oraz wspólnego 
czytania S³owa Bo¿ego. Szczegó³owe infor-
macje mo¿na znaleŸæ na naszej stronie 
internetowej: www.wieden.galilea.pl albo Dom Zmartwychwstania – co to jest? W jakim domku. W tym czasie modliliœmy siê te¿ o nowe 
w naszej gablocie w sali Emaus. celu zosta³ za³o¿ony? Komu s³u¿y? Jaki jest cel mieszkanie dla naszej rodziny, daj¹c obietnicê 

tych spotkañ? Na niektóre z tych pytañ Bogu, ¿e przygotujemy w nim specjalne 
chcielibyœmy odpowiedzieæ. miejsce, gdzie bêdziemy spotykaæ siê na 

Gra¿yna i Andrzej Gazdu³owie
Dom Zmartwychwstania (u¿ywaæ bêdziemy modlitwie. Byliœmy ju¿ na kilku kursach oraz, co 
skrótu: DZ), jak sama nazwa wskazuje, pomaga wa¿ne, uczestniczyliœmy we formacji. Nasze 
nam codziennie na nowo ,,zmartwychwstawaæ”, modlitwy zosta³y wys³uchane i dostaliœmy nowe 
wzrastaæ, dojrzewaæ duchowo. Jest to miejsce, mieszkanie. Po otrzymaniu b³ogos³awieñstwa 
które wybra³ Bóg, abyœmy mogli Go wielbiæ, bo, od ks. Macieja Brauna i naszego pasterza 
jak jest napisane, „gdzie s¹ dwaj albo trzej ks. Krzysztofa Czerwionki oraz od ca³ej wspól-
zebrani w imiê Moje, tam Ja jestem poœród noty Galilea, w lutym 2010 roku po raz pierwszy 
nich”(Mt 18, 20). W DZ modlimy siê, wielbi¹c spotkaliœmy siê w naszym nowym mieszkaniu, 
Boga w Trójcy Jedynego w Jego przymiotach, by wielbiæ Boga. Patrz¹c z perspektywy czasu 
œpiewamy pieœni, czytamy S³owo Bo¿e oraz widzimy dzisiaj, jak Bóg b³ogos³awi ten dom, 
dzielimy siê nim. Na kartkach piszemy tak¿e nasz¹ rodzinê oraz osoby, które tutaj przy-
intencje, w których siê modlimy. Czasami te¿ prowadza. 
inni prosz¹ nas o modlitwê. Celem naszej wspólnoty Galilea jest ewan-
Jak dosz³o do otwarcia naszego DZ? Na gelizacja. Po otrzymaniu wielu ³ask od Boga 
pielgrzymce do Maria Gugging pozna³em mo¿emy powtórzyæ s³owa œw. Paw³a: „Biada mi, 
osobê z Galilei, która zaprosi³a nas do swojego gdybym nie g³osi³ Ewangelii!” (1Kor 9, 16c) oraz 
DZ. Po spotkaniach wychodziliœmy zawsze œw. Piotra „Bo my nie mo¿emy nie mówiæ tego, 
radoœni, umocnieni Bo¿ym S³owem i wspólnym coœmy widzieli i s³yszeli” ( Dz 4,20). Jesteœmy 
dzieleniem. Chodziliœmy tam przez pewien czas szczêœciarzami, ale nie dlatego, ¿e jesteœmy 
i animator zachêca³ nas ju¿ do otwarcia swojego animatorami, ale dlatego, ¿e Bóg jest obecny 

Nawet siê nie spostrzegliœmy, a tu mamy ju¿ za ks. prof. dr Bonifacy Mi¹zek, ks. pra³at Edward legionowych, a nawet solidarnoœciowych 
sob¹ III Wieczornicê zorganizowan¹ przez Ko³o Daniel, ks. Jacek Moryto i ks. Szczepan Matu³a. przygotowanych przez grupê muzyczn¹ 
¯ywego Ró¿añca oraz grupê m³odzie¿y Pomys³odawc¹, inspiratorem oraz organiza- Krzysztofa Schauera w sk³adzie: Ewelina Ga³ka, 
dzia³aj¹cej przy Polskiej Misji Katolickiej torem tego kulturalno-historycznego projektu Katrin Porêba, Florian Porêba i Janusz Kowalski, 
w Wiedniu. Bezpoœredni¹ okazj¹ by³a 150. by³a pani Stella Styczeñ, której nale¿¹ siê serca boleœnie œciska³y nam siê ze wzruszenia., 
rocznica Powstania Styczniowego oraz 95. serdeczne podziêkowania. Muzykê, a tak¿e zw³aszcza ¿e na co dzieñ spotykamy siê 
rocznica Odzyskania Niepodleg³oœci Polski, odpowiednio dobrane teksty w poruszaj¹cy z niekoñcz¹cymi siê kontrowersjami ojczyŸ-
przypadaj¹ca na dzieñ 11 listopada ubieg³ego sposób zaprezentowa³a m³odzie¿ akademicka nianymi w kraju i zagranic¹. Gdy w kraju Ÿle siê 
roku. Nasza polonijno-wiedeñska Wieczornica dzia³aj¹ca przy naszej Misji: Melanie Hoys, Kinga dzieje, a prywata zwyciê¿a uczciwoœæ, ksiê¿a 
odby³a siê w dniu 23 listopada 2013 r. w sali Rak, Mateusz Ga³ka oraz Tomasz Klusek. Ich œpiesz¹ na ratunek. Tak by³o i tym razem. Kolejny 
Emaus. Honorowy patronat obj¹³ nad ni¹ Rektor wystêpy dostarczy³y nam wszystkim – m³od- ju¿ raz rolê moderatora pe³ni³a pani Teresa Rak, 
Polskiej Misji Katolickiej w Wiedniu, ks. mgr szym i starszym – wielu niezapomnianych wsparcie medialne zapewni³ nam Dominik 
Krzysztof Kasperek. Oprócz ksiêdza Rektora wra¿eñ. Gdy s³uchaliœmy zagrzewaj¹cych do Portka. Po owacjach na stoj¹co, wyra¿aj¹cych 
Wieczornicê uœwietnili swoj¹ obecnoœci¹ tak¿e czynu pieœni z Powstania Styczniowego, pieœni g³êbokie patriotyczne wzruszenie, a zarazem 

wielkie uznanie dla tych, którzy sprawili, ¿e 
s³owa tak wielkie i odleg³e w czasie raz jeszcze 
mog³y staæ siê aktualne i ¿ywe w naszych 
sercach i umys³ach, zostaliœmy zaproszeni na 
agapê przygotowan¹ przez Ko³o ¯ywego 
Ró¿añca pod przewodnictwem pani Janiny 
Mroczkowskiej. Obecni na Wieczornicy goœcie 
opuszczali salê zachwyceni i wzruszeni oraz 
wyra¿ali nadziejê na kolejne spotkanie. I ja dziê-
kujê, ¿e mog³em uczestniczyæ w tym piêknym 
wydarzeniu.

Andrew Beninger

Miejsce przygotowane przez Boga

Aby Polska Polsk¹ by³a

W tym czasie modliliœmy siê te¿ o nowe mieszkanie dla naszej rodziny,
daj¹c obietnicê Bogu, ¿e przygotujemy w nim specjalne miejsce,
gdzie bêdziemy spotykaæ siê na modlitwie. Byliœmy ju¿ na kilku
kursach oraz, co wa¿ne, uczestniczyliœmy w formacji. Nasze modlitwy
zosta³y wys³uchane i dostaliœmy nowe mieszkanie.
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Dnia 26 stycznia o godz. 13.15 odby³a siê msza sukomy tu schronienio dlo maluækiej Dzieciny”. razem z ca³¹ grup¹. Najm³odszym uczestnikiem 
œw. celebrowana przez ks. Macieja Gawlika CR PóŸniej nast¹pi³o przywitanie wszystkich kolêdowania by³ Antoœ, który ma niewiele 
z opraw¹ muzyki organowej oraz muzyki zebranych w koœciele. Po raz pierwszy na ponad roczek. Na razie tylko gaworzy³, ale 
góralskiej. kolêdowaniu pojawi³ siê anio³, który wyre- zapewne wkrótce do³¹czy do œpiewaj¹cych.Po 
Tradycj¹ lat ubieg³ych po mszy œw. odby³ siê cytowa³ krótki wierszyk o narodzeniu Pana wyst¹pieniu dzieci rozbrzmia³y w koœciele 
koncert kolêd góralskich w wykonaniu Zespo³u Jezusa. Górale zaœpiewali kilkanaœcie kolêd. gor¹ce oklaski. Na koncercie nie mog³o te¿ 
Góralskiego Podhalanie, który dzia³a przy Nowoœci¹ w tegorocznym repertuarze by³a zabrakn¹æ wczeœniej wspomnianej pastora³ki 
polskim koœciele na Rennwegu. pastora³ka „Bóg w ludzkiej osobie, przyse³ na „Hej Maluæki, Maluæki”. 
Górale po raz pierwszy w okresie Œwi¹t Bo¿ego Podhole, ku lasom i holom ka zyjom górole” oraz Na koniec zespó³ wraz z publicznoœci¹ zaœpiewa³ 
Narodzenia wyst¹pili w polskim koœciele „Przyse³ na œwiat Jezus malusieñki, zrodziy³ siy kolêdê „Lulaj¿e Jezuniu” oraz „Przybie¿eli do 
podczas pasterki w 1985 roku. Zaœpiewali wtedy nom z Nojœwiêtsej Panienki”. Betlejem pasterze”, przy czym zwrotki tej kolêdy 
jedn¹ z najbardziej znanych i lubianych kolêd Na kolêdowaniu nie mog³o zabrakn¹æ by³y œpiewane na zmianê przez kobiety 
„Hej Maluæki, Maluæki”. oczywiœcie œpiewu dzieci cz³onków zespo³u, i mê¿czyzn.
W nastrój kolêdowania wprowadzi³a nas kolêda które wychowywane s¹ w duchu tradycji Zapraszamy do ods³uchania koncertu na 
„Idziemy tu, idziemy z Betlejemskiej krainy, góralskiej i ju¿ od najm³odszych lat wystêpuj¹ antenie Katolickiego Radia Jan. Osoby 

zainteresowane folklorem zapraszamy na 
facebookowy profil zespo³u – Zespó³ Góralski 
Podhalanie – Polnische Volkstanzgruppe 
"Podhalanie", na którym mo¿na obejrzeæ wiêcej 
zdjêæ z kolêdowania w polskim koœciele na 
Rennwegu oraz dowiedzieæ siê o kolejnych 
wystêpach.

Czes³awa Walczak
(fot. Adrian Chowaniec)

Jako ¿e byliœmy do dnia 2 lutego br. w okresie Misji Katolickiej ks. mgr Krzysztof Kasperek CR. zapewni³ nam oprawê medialn¹ w sposób 
œwi¹teczno-noworocznym, Ko³o ¯ywego Nasze wspólne kolêdowanie rozpocz¹³ m³ody prawie profesjonalny. Po odœpiewaniu na 
Ró¿añca dzia³aj¹ce przy Polskiej Misji Katolickiej adept sztuki trêbaczej – Maksymilian, inter- koniec kolêdy „Cicha noc“ ks. Szczepan Matu³a 
w Wiedniu, prowadzone przez pani¹ Janinê pretuj¹c na tr¹bce austriack¹, najpiêkniejsz¹ CR w serdecznych s³owach z³o¿y³ podziê-
Mroczkowsk¹, zorganizowa³o w dniu 21 kolêdê œwiata „Stille Nacht“. Towarzyszy³a mu kowanie organizatorom, podk reœla j¹c 
stycznia br. wieczór kolêdowy. Trzeba przyznaæ, grupa muzyczna w sk³adzie: pan Karol, Piotr, szczególny wk³ad i zaanga¿owanie pani Stelli 
¿e tocz¹ce siê wokó³ nas ¿ycie œwieckie pchnê³o Marian, Ula i pani Teresa. Wspólnie zaprezen- Styczeñ – re¿yserki tego wspania³ego wieczoru. 
nas ju¿ bardziej na tory codziennoœci towali te piêkne, niektóre bardzo stare, rzadko Szczêœæ Bo¿e dla ksiê¿y, którzy nam towarzyszyli 
zawodowo-szkolnej. A tu taka mi³a niespo- œpiewane i powoli zapominane, polskie kolêdy. w tej uroczystoœci, szczêœæ Bo¿e Wam, drodzy 
dzianka! Có¿ za wspania³y duchowy wypad do Interesuj¹cym akcentem by³o cykliczne Rodacy! Do zobaczenia na nastêpnym 
krainy minionego ju¿, zdawaæ by siê mog³o, przekazywanie przez pani¹ Teresê Rak i pana spotkaniu w tak mi³ej atmosferze.
czasu ostatniego Bo¿ego Narodzenia. Piêkne, Stanis³awa Lichtañskiego informacji o tradyc-
z serca p³yn¹ce wprowadzenie w atmosferê jach i obrzêdach Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. Andrew Beninger
kolêdowego wieczoru wyg³osi³ Rektor Polskiej Mimo swojego m³odego wieku Krystian 

Hej kolêda, kolêda!

Wieczór kolêdowy



obojêtni i bierni. Dana i Darek przedstawili 
inicjatywy podjête w diecezji wroc³awskie 
Powsta³o tam stowarzyszenie „Zdrowa Rodzina”, 
które poprzez profesjonalne i konsekwentne 
dzia³ania d¹¿y do uœwiadomienia chrzeœci-
janom skali problemu oraz mo¿liwych spo-
sobów przeciwdzia³ania. Warto zajrzeæ na 

Chcielibyœmy w kolejnym numerze "Naszej uczyæ siê od Pana Jezusa. Ks. Marek zwróci³ nam stronê internetow¹ stowarzyszenia: www.stop-
Wspólnoty" podzieliæ siê z Wami naszymi uwagê na to, abyœmy uczyli siê dostrzegaæ seksualizacji.pl lub nawi¹zaæ kontakt z wro-
wra¿eniami z wyjazdu na coroczne spotkanie dobro, które daje nam Bóg. Otrzymaliœmy te¿ c³awsk¹ par¹ diecezjaln¹, aby uzyskaæ wiêcej 
op³atkowe Domowego Koœcio³a do Skorzeszyc, szczególne zadanie, aby przynajmniej raz informacji i materia³ów na ten temat. Jako 
które odby³o siê w dniach 10-12 stycznia 2014 w roku przeczytaæ zbiór pism naszego Domowy Koœció³,  wspólnota rodzinna 
roku. Za³o¿yciela, ks. Franciszka Blachnickiego. Po powinniœmy czuæ siê szczególnie wezwani do 
Spotkanie przepojone by³o radoœci¹ i duchem Eucharystii gospodarze, Ma³gosia i Staszek zaanga¿owania w obronê czystoœci naszych 
wspólnoty. Uczestnikami spotkania by³y Saletrowie, ukazali przyby³ym piêkno regionu dzieci. Dotyczy to równie¿ nas, mieszkaj¹cych 
ma³¿eñstwa z krêgu centralnego z par¹ krajow¹ w prezentacji zatytu³owanej „Œwiêtokrzyskie – w Austrii.
i moderatorem krajowym DK, panie z Sekre- jakie cudne”, czym zachêcili do kolejnych Sobotniej Eucharystii przewodniczy³ bp Adam 
tariatu DK, pary diecezjalne oraz pary odwiedzin tych stron. Szal, który w homilii zachêca³, aby pozwoliæ siê 
³¹cznikowe z zagranic¹.  W spotk aniu Sobota by³a dniem przebogatym w wydarzenia. dotkn¹æ Jezusowi Chrystusowi tak jak 
uczestniczy³ tak¿e bp Adam Szal, delegat Rozpoczêliœmy go Namiotem Spotkania trêdowaty z Ewangelii. To dotkniêcie ma 
Episkopatu Polski ds. Ruchu Œwiat³o-¯ycie, i Jutrzni¹. Wspólna modlitwa psalmami uzdrawiaj¹c¹ moc, ono wychowuje, mo¿e 
a w sobotê na kilka godzin przyby³ moderator w podziale na chór kobiet i mê¿czyzn czasem boleæ, a dokonuje siê dziêki mocy 
generalny RŒ-¯, ks. Adam Wodarczyk. rozbrzmiewa³a z niezwyk³¹ moc¹. Ducha Œwiêtego. Kap³an jest przed³u¿eniem 
Spotkanie rozpoczê³o siê w pi¹tek. Podczas Sobotnie przedpo³udnie poœwiêcone by³o dotykaj¹cych r¹k Jezusa Chrystusa. 
pierwszej wspólnej Eucharystii ks. Marek wspó³czesnym zagro¿eniom, jakie niesie ze Popo³udnie i wieczór spêdziliœmy w Kielcach. 
Borowski, moderator krajowy DK, wskaza³, jak sob¹ ideologia gender. Dana i Darek Gospodarze, wspólnota Domowego Koœcio³a 
wa¿na jest mi³oœæ. Tylko z niej bêdziemy zdawaæ Stêpniowie, para diecezjalna z Wroc³awia, diecezji kieleckiej, piêknie zorganizowali nam 
sprawê przed Panem Bogiem. Jeœli mi³ujemy zapozna³a zebranych z niebezpieczeñstwem ten czas. Najpierw zwiedziliœmy 800-letni¹ 
Boga, to mamy mi³owaæ te¿ braci. Mi³oœci mamy seksualizacji dzieci. Nie mo¿emy pozostaæ bazylikê katedraln¹ Wniebowziêcia Najœwiêt-

szej Maryi Panny. Tutaj pomodliliœmy siê przed 
obrazem Matki Bo¿ej £askawej i wys³uchaliœmy 
koncertu kolêd w wykonaniu chóru „Anti-
dotum”. Chór kierowany przez dyrygent Ewê 
Robak przepiêknie wykona³ nie tylko kolêdy 
polskie, ale i ukraiñskie, bia³oruskie oraz zuluskie. 
Wystêp uœwietni³a 8-letnia skrzypaczka 
Wiktoria.
Z katedry udaliœmy siê do Seminarium Ducho-
wnego, gdzie czeka³a nas wieczerza wigilijna. 
Dzieliliœmy siê op³atkiem, sk³adaliœmy sobie 
¿yczenia oraz ogl¹daliœmy inscenizacjê jase³ek 
w wykonaniu alumnów Seminarium. Po 
wieczerzy Teatr Wy¿szego Seminarium Ducho-
wnego w Kielcach wystawi³ spektakl pod 
tytu³em „£ogieñ – Historie Góralskie” w re¿yserii 
ks. Stefana Radziszewskiego. Za spraw¹ 
¿artobliwych dialogów w gwarze góralskiej 
przenieœliœmy siê z Kielecczyzny w Tatry. 
Podziwialiœmy alumnów, którzy tak perfekcyjnie 
wcielili siê w juhasów i baców jakby przed 
chwil¹ zeszli z hal. Sztuka pozostawi³a nam 
refleksjê, ¿e trzeba, tak jak górale, wchodziæ 
wy¿ej, aby widzieæ dalej i szerzej…
W Niedzielê Chrztu Pañskiego od rana uczestni-
czyliœmy w Namiocie Spotkania i Jutrzni 
z czytaniem z proroka Izajasza (Iz 61, 1-2a). S³owa 
ks. Marka Kundzicza, moderatora diecezjalnego 
z Czêstochowy, przypomnia³y nam, ¿e to my 
moc¹ sakramentu chrztu i bierzmowania 
jesteœmy przez naszego Pana pos³ani, aby 
zapowiadaæ Tego, który jest nieustannie obecny 
poœród nas. To zapowiadanie sprawia, ¿e czas, 
w którym doœwiadcza siê niewoli, ubóstwa, 
ucisku staje siê czasem ³aski. Nie tylko kap³ani s¹ 
pos³ani, ale moc¹ powszechnego kap³añstwa 
wszyscy jesteœmy pos³ani, aby zapowiadaæ 
Jezusa. Zwieñczeniem spotkania op³atkowego 
by³a niedzielna Eucharystia sprawowana pod 
przewodnictwem ordynariusza kieleckiego, 

Z ¿ycia wspólnoty Domowego Koœcio³a

To my moc¹ sakramentu chrztu i bierzmowania jesteœmy przez
naszego Pana pos³ani, aby zapowiadaæ Tego, który jest nieustannie
obecny poœród nas. To zapowiadanie sprawia, ¿e czas, w którym 
doœwiadcza siê niewoli, ubóstwa, ucisku staje siê czasem ³aski.
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bp. Kazimierza Ryczana, który w swojej homilii czo³a. Stwierdzi³, ¿e nadchodz¹ czasy, kiedy miast i miasteczek w Polsce i za granic¹, aby 
zachêca³ nas m. in. do podziêkowania naszym trzeba bêdzie dawaæ œwiadectwo wiary. Rzesza œwiadczyæ w swoich œrodowiskach o mi³oœci 
rodzicom za chrzest. Zapyta³, czy znamy datê ma³¿onków, ich dzieci oraz bliskich jest Chrystusa.
naszego chrztu, dzieñ w którym Duch Œwiêty znacz¹cym g³osem. 
zamieszka³ w naszym ¿yciu. Ksi¹dz Biskup Po Mszy Œwiêtej, jak to jest w zwyczaju, Hania i Mariusz Czajkowscy

(Materia³ przygotowany przy pomocy nawi¹za³ do aktualnej sytuacji w naszej po¿egnaliœmy siê uroczystym obiadem i umoc-
sprawozdania ze strony www.dk.oaza.pl DK)ojczyŸnie, do zagro¿eñ, którym musimy stawiæ nieni duchowo rozjechaliœmy siê do swoich 

po¿egnaæ. 
Pani Danuta okaza³a siê wspania³¹ gawêdziark¹ 
z wyj¹tkowym poczuciem humoru, której 
s³ucha siê z prawdziw¹ przyjemnoœci¹ nie tylko 

W ramach pi¹tkowego spotkania duszpa- stoletnia wówczas Danusia wraz z opiekunk¹ ze wzglêdu na treœæ, ale równie¿ sposób jej 
sterstwa „Przystañ” swoimi wspomnieniami zostaje za³adowana do poci¹gu i trafia do obo- przekazu. Podczas spotkania mo¿na by³o 
podzieli³a siê pani Danuta Nemling – by³a zu, a nastêpnie na roboty przymusowe, gdzie wyczuæ, ¿e dzielenie siê swoimi prze¿yciami 
wiêŸniarka obozu w Ravensbrueck, absol- ka¿dy dzieñ oznacza walkê o przetrwanie. sprawia goœciowi niezwyk³¹ przyjemnoœæ. Nie 
wentka Uniwersytetu Jagieloñskiego na Zakoñczenie wojny zastaje j¹ na terenie by³a zmêczona ani d³ugoœci¹ spotkania, ani 
wydziale historii sztuki, aktywna dzia³aczka Niemiec. PóŸniej nastêpuje powrót do Polski pojawiaj¹cymi siê po nim pytaniami.
polonijna, matka czwórki dzieci. Zosta³a i odszukiwanie bliskich. Radoœæ z zakoñczenia 

Edyta Tylekodznaczona Orderem Zas³ugi RP, Krzy¿em dzia³añ wojennych miesza siê ze smutkiem po 
Oœwiêcimskim i honorow¹ odznak¹ PCK. stracie bliskich, bo ka¿dy musia³ wtedy kogoœ 
Bohaterka wieczoru od 1967 roku zamieszkuje 
w Austrii. Wielokrotnie bra³a udzia³ w organizacji 
ró¿nego rodzaju akcji charytatywnych – 
pocz¹wszy od wysy³ania najpotrzebniejszych 
rzeczy w okresie stanu wojennego (leków, 
sprzêtu medycznego, odzie¿y i ¿ywnoœci), 
a zakoñczywszy na wysy³aniu ksi¹¿ek dla 
rodaków na wchodzie (np. w Kazachstanie). 
W mniej burzliwych okresach historycznych 
z du¿ym sukcesem zajmowa³a siê organizo-
waniem imprez kulturalno-oœwiatowch.
Mimo nie najwczeœniejszej ju¿ pory i nie 
najprzyjemniejszej zimowej aury wizyta 
niezwyk³ego goœcia przyci¹gnê³a spor¹ rzeszê 
s³uchaczy, zaciekawionych niecodzienn¹ 
histori¹ ¿ycia kobiety, która prze¿y³a powstanie 
warszawskie, przymusowe roboty w Niem-
czech, a potem musia³a odnaleŸæ siê 
w powojennej rzeczywistoœci, by w koñcu po 
licznych perypetiach wyjechaæ na zachód. Dla 
m³odego pokolenia to ostatnia szansa, by móc 
us³yszeæ relacjê z tamtego okresu od kogoœ, kto 
by³ naocznym œwiadkiem piek³a wojny i obozu. 
Ku zaskoczeniu wielu przyby³ych, spodzie-
waj¹cych siê niedo³ê¿nej staruszki, pani Danuta 
okaza³a siê osob¹, której ani wygl¹d, ani 
zachowanie nie wskazywa³y na to, ¿e pamiêta 
jeszcze czasy drugiej wojny œwiatowej. 
W sposób bardzo barwny, obrazowy i dok³adny 
opowiedzia³a o codziennym ¿yciu podczas 
wojny i o wybuchu powstania. Zaskakuj¹ce, 
z jak¹ dok³adnoœci¹ uda³o jej siê zapamiêtaæ 
tamten czas, tym bardziej ¿e wszystkie opisane 
zdarzenia widzia³a oczami dziecka. Okres wojny 
a¿ do powstania pani Danuta spêdzi³a na 
warszawskim ¯oliborzu, gdzie mieszka³a wraz 
z matk¹ i siostr¹. Obie dziewczynki by³y 
cz³onkiniami Szarych Szeregów (organizacji 
harcerskiej walcz¹cej z okupantem). W wyniku 
dzia³añ podjêtych po upadku powstania pani 
Danuta zostaje rozdzielona z rodzin¹. Sposób, 
w jaki opowiada o tych wydarzeniach, jest tak 
wyj¹tkowy, ¿e s³uchacz mo¿e „przenieœæ siê” 
w tamten czas zdecydowanie lepiej ni¿ za 
pomoc¹ œwietnej ekranizacji filmowej. Czterna-

Nigdy nie straci³am wiary w Boga i w ludzi

Zaskakuj¹ce, z jak¹ dok³adnoœci¹ uda³o jej siê zapamiêtaæ tamten czas,
tym bardziej ¿e wszystkie opisane zdarzenia widzia³a oczami dziecka.
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Danuta Nemling
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Kto pamiêta sk¹d pochodzi³ m³ody nowicjusz 
benedyktyñski Adso, bohater „Imienia ró¿y” 
Umberto Eco? W pewien styczniowy sobotni 
ranek postanowiliœmy sprawdziæ to sami 
i w silnej grupie oœmiu osób z „Przystani”, razem 
z ks. Maciejem wyruszyliœmy do Melk.
Melk to niewielkie miasteczko po³o¿one nad 
Dunajem, w odleg³oœci ok. 80 km na zachód od 
Wiednia. S³ynie z ogromnego opactwa 
Benedyktynów, wybudowanego w œrednio-
wieczu i gruntownie przebudowanego w XVIII 
w. Jest to najwspanialszy obiekt barokowy 
w ca³ej Austrii i najwiêkszy tego typu kompleks 
w Europie.
Miodowo¿ó³te opactwo widaæ ju¿ z daleka, 
wiêc nie mieliœmy problemów ze znalezieniem 
drogi. Po fili¿ance kawy lub herbaty w sympa-
tycznej kawiarni rozpoczêliœmy nasze zwie-
dzanie. Na „pierwszy ogieñ” posz³a wystawa 
muzealna przedstawiaj¹ca sztukê i dzieje 
klasztoru. W gablotach mogliœmy podziwiaæ 
dzie³a sztuki sakralnej, kielichy wysadzane 
drogimi kamieniami i kunsztownie wykonane 
szaty liturgiczne. Dalej, po przejœciu przez taras 
widokowy i obejrzeniu miasteczka oraz doliny 
Dunaju, weszliœmy do biblioteki. Zabytkowe 
rega³y, uginaj¹ce siê pod ciê¿arem inkunabu³ów 
i starodruków, zrobi³y na nas du¿e wra¿enie – 
wszak to zasób ponad 100 tysiêcy woluminów! 
Nastêpnie skierowaliœmy swoje kroki do koœ-
cio³a œw. Piotra i Paw³a. Uderzeni przepychem 
barokowego wnêtrza, podziwialiœmy z³ocone 
pos¹gi i freski.
W drodze powrotnej zatrzymaliœmy siê na obiad 
w Krems an der Donau. To piêkne œrednio-
wieczne miasto dawniej sk³ada³o siê z dwóch 
mniejszych, Krems i Stein, po³¹czonych trzecim 
– Und. My mieliœmy okazjê przespacerowaæ siê 
uliczkami czêœci Krems. Liczne mieszczañskie 
kamienice, wybudowane nawet w XVI w., 
nadaj¹ miejscu niepowtarzalnego uroku. Po 
spacerze, w doskona³ych nastrojach, wróciliœmy 
do Wiednia.
W bliskich okolicach austriackiej stolicy jest 
wiele ciekawych miejsc do odkrycia. Przed nami 
z pewnoœci¹ jeszcze wiele wypraw!

Anna Kulesza

Ogromne opactwo

W dniach 14-16 lutego 2014 roku odby³ siê w sercu i radoœæ. Po spowiedzi na pewno które zrani³y mnie w moim ¿yciu. Uœwiado-
w Wiedniu kurs (rekolekcje) o nazwie „Nowe mog³am siê bardziej otworzyæ na ca³y kurs mi³am sobie, ¿e rozpoczynaj¹c dzieñ z Jezusem, 
¯ycie”, prowadzony przez wspólnotê Chrystusa (rekolekcje). Duchowy szlaban czy mur pêk³ staje siê on prostszy i jaœniejszy. Pozna³am 
Zmartwychwsta³ego „GALILEA”. Nie bêdziemy i zburzy³ siê. Od¿y³am i wróci³ pokój. Wa¿ne by³y osoby, które promieniej¹ radoœci¹, œwiat³em 
pisaæ o tym, co dok³adnie dzia³o siê w te dni. dla mnie modlitwy wstawiennicze. Wiem, ¿e i chêci¹ pomocy innym. Odkry³am, ¿e Duch     
Oddamy za to g³os dwóm jego uczestniczkom. potrzebujê wspólnoty, która jest dla mnie jak Œw. naprawdê przychodzi, kiedy chce i jak chce, 
Bardzo czeka³am na spowiedŸ. Im d³u¿ej to przed³u¿acz, dodaje mi si³ w trudnym czasie dla i dokonuje niezwyk³ych przemian. Nauczy³am 
przek³ada³am, tym szatan mia³ wiêksze pole do mnie. Warto zacz¹æ na NOWO i jeszcze raz warto siê, i¿ warto przejrzeæ i przewarto œciowaæ    
popisu, czyli mój bunt i zniechêcenie, cyniczne w skoczyæ w ramiona Ojca (Boga), warto swoje ¿ycie i zacz¹æ zmiany od siebie (Danuta      
podchodzenie do kursu (rekolekcji) i bardzo zaryzykowaæ (Sylwia). z Norymbergii).
sceptyczne i ch³odne podejœcie do wszystkiego, Sta³am siê radoœniejsz¹ osob¹, odkry³am, ¿e 
co mnie spotyka³o. To wszystko zabiera mi pokój mogê bezwarunkowo przebaczyæ osobom, Pawe³ Kêdzior

Nowe ¿ycie

Nasze wspólnoty

Melk
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Jak co roku Domowy Koœció³ oraz m³odzie¿ dzie odwiedzil iœmy Moskwê, a Afrykê O jeszcze lepszy nastrój zadba³ Kamil Stoch, 
oazowa zorganizowali bal karnawa³owy, który zwiedziliœmy, lec¹c balonem. W Australii dzieci i któremu z radoœci¹ kibicowaliœmy przy 
odby³ siê w sobotê 15 lutego 2014 r. Tegoroczny m³odzie¿ uczyli starszych piosenki i tañca zdobywaniu 4. z³otego medalu dla Polski na 
temat balu – "MULTIKULTI - kraje œwiata". kangurów, w Ameryce Pó³nocnej, gdzie Olimpiadzie w Soczi. Ukoronowaniem balu by³y 
Od godz. 17 bawi³y siê dzieci z rodzicami, królowali kowboje, bawiliœmy siê w stylu nagrody za najlepszy strój (Kinga KoŸbia³), 
a póŸniej do³¹czyli starsi. Zabawê animowa³ country, a w Ameryce Po³udniowej hitem by³o najlepsz¹ zabawê (pani Chowaniec) oraz najlep-
wodzirej Tomasz, a o muzykê zatroszczyli siê DJ "Samotne Tango". Na balu spotkaliœmy ludzi sz¹ multikulti-rodzinkê (rodzinka ¯mudów). 
Patryk i Edward. Wspóln¹ zabawê rozpoczêliœmy z ca³ego œwiata. Przebrania by³y bardzo By³o przyjemnie i weso³o. Ju¿ teraz czekamy na 
tradycyjnym Polonezem. W miarê up³ywu czasu pomys³owe, dziêki czemu wszyscy œwietnie siê nastêpny bal!
odwiedzaliœmy kolejne kontynenty. Byliœmy bawili. I tak w ci¹gu jednego wieczoru 
w Europie, gdzie tañczyliœmy polkê, na wscho- odbyliœmy podró¿ dooko³a kuli ziemskiej. Angelika Dok³adañska

W jeden wieczór dooko³a œwiata

Porady na Czas 
Wielkanocny

§Odwa¿nie mów innym o swej wierze – 
czego siê boisz?
§Zrób coœ, co sprawi najbli¿szym radoœæ!
§Nie wracaj do grzechu, choæby Ciê 

mami³!
§Dalej czytaj i medytuj S³owo od Boga!
§Poproœ Zmartwychwsta³ego o to, by da³ 

Ci siê poznaæ! 
§B¹dŸ czujny w ¿yciu tak, byœ Go 

dostrzega³ i s³ucha³!
§Nie wierz sobie i nie licz na siebie do 

koñca!
§Mów codziennie Bogu, by Tob¹ 

kierowa³!
§Ubierz siê ³adnie w niedzielê!
§B¹dŸ szczery – umiej przyznawaæ siê do 

b³êdów i w¹tpliwoœci!
§Poczuj, ¿e masz w sobie potê¿nego 

Ducha!
§Jesteœ pos³any, Pan Ciê potrzebuje!

Ks. Maciej Gawlik CR

Opactwo w Melk
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Nasze wspólnoty

W dniach 21-23.02. w salkach parafialnych przy który pomimo naszych wad, grzechów nigdy Trzydniowa droga
koœciele na Enkplatz odby³y siê rekolekcje dla nas nie opuœci, bo nas kocha za to, kim jesteœmy. 

Jednym z najwa¿niejszych spotkañ dla 
ponad piêædziesiêciu kandydatów do bierzmo- A jesteœmy Jego najukochañszymi dzieæmi. Bóg 

bierzmowanych s¹ rekolekcje. Mia³y nam 
wania. Jak co roku zosta³ zorganizowany kurs jest mi³oœci¹ i pragnie dla nas wszystkiego, co 

pomóc otworzyæ siê na Jezusa, Boga, Ducha 
Nowej Ewangelizacji o nazwie „Droga do najlepsze.

Œwiêtego, ale tak¿e na przyjaŸñ oraz mi³oœæ. 
Prawdy”. Prowadzi³ go zespó³ m³odzie¿y                    Nastêpnego dnia omawialiœmy dwa tematy, 

Tematem przewodnim naszych rekolekcji by³a 
z rennwegowskiej Galilei i Oazy, a za ca³oœæ a mianowicie grzech i przyjaŸñ.

''Droga do prawdy''.
odpowiedzialny by³ Krzysztof Schauer. Oto Grzech to przeszkoda na naszej drodze do Boga. 

Pierwszego dnia mówiliœmy o mi³oœci, o tym ¿e 
relacje dwóch uczestniczek, a tak¿e fragmenty Jest jak kamieñ, niezbyt ³adny, czêsto brudny 

niektórzy tej mi³oœci nie doœwiadczaj¹ i nie czuj¹ 
ankiety, któr¹ na koniec wype³niali wszyscy i uci¹¿liwy. Wiemy, ¿e nie jest niczym dobrym, 

siê kochani przez nikogo. Te osoby czêsto myœl¹, 
chêtni. Dziêkujê Bogu za ten czas – czas tylko czêsto nas rani i wnosi do naszego ¿ycia 

¿e to ich wina i ¿yj¹ w smutku i samotnoœci 
docierania do przeró¿nych prawd, których poczucie winy. Jednak pomimo bólu, który 

uwa¿aj¹c, ¿e nikt ich nie kocha. Jednak nie 
pe³no, tak¿e u m³odych ludzi (red.). sprawia ,  nada l  pope ³n iamy gr zechy.  

wiedz¹, ¿e zawsze jest ktoœ kto uwa¿a, ¿e jesteœ 
Rozwi¹zaniem jest spowiedŸ. Bóg oczyszcza nas 

w ka¿dym stopniu idealny/a. Tym Kimœ jest Bóg, 

W poszukiwaniu sensu

Dyktando odby³o siê 15 lutego, w sobotê. wszystkich. A jednoczeœnie odwa¿na próba ojczystej mowy, czyli do czegoœ, co nas jako 
Przyby³o na nie w sumie 15 osób, najmniej zweryfikowania tego, czy naprawdê odbiegli od naród stanowi. Jak d³ugo Polacy na emigracji 
w przekroju wszystkich trzech dyktand tajników jêzyka polskiego. Wszak mówi¹, pisz¹, (i w kraju) bêd¹ u¿ywali swojego jêzyka – przede 
organizowanych przez Polsk¹ Misjê Katolick¹. porozumiewaj¹ siê, s³uchaj¹ ka¿dego dnia po wszystkim mówionego - twórczo i piêknie (co 
Najpierw zmaga³y siê z tekstem dwie dzielne niemiecku. Niektórzy nawet myœl¹ ju¿ tak. Ale dzieje siê w niejednym tutejszym domu), tak 
dziewczyny, po nich trzynaœcioro doros³ych jednak, gdy przychodzi próba dyktanda, d³ugo bêdê wierzy³ w to, ¿e nasz naród istnieje, 
w ró¿nym wieku, p³ci obojga (ze znaczn¹ stawiaj¹ siê „do raportu”. Patrz¹c na jego wyniki, wbrew wszystkiemu i wszystkim. Gdy nam 
przewag¹ tej piêkniejszej). Chwialmi wzruszenie raczej nie zdaj¹ dobrze egzaminu. Zrobili „zabior¹” jêzyk (œciœlej: damy sobie go odebraæ) – 
cz³owieka ogrania³o, gdy widzia³ te skupione b³êdów wiele, tak¿e i w najprostszych wyrazach, to ju¿ z nami bêdzie koniec. 
nad kartk¹ papieru twarze, ws³uchane jak choæby „dró¿nik” czy „czmychn¹³”. Ale jest coœ, Zapraszam wiêc œmia³o ju¿ teraz na przysz³o-
niezwykle czujnie w to, co siê do nich mówi. To co ka¿e z szacunkiem na nich popatrzeæ – roczne, niemniej trudne, dyktando. 
jakby powrót do dzieciñstwa dla nich mianowicie to, ¿e nie stracili przywi¹zania do Ks. Maciej Gawlik CR

Tekst dyktanda dla m³odzie¿y
(oprac. za: Maciej Chrzanowski, Dyktanda, Skrypt 2003, s. 148-149)

Gêsta, listopadowa mg³a ograniczy³a widocznoœæ do najwy¿ej dziesiêciu metrów. Panuj¹c¹ wokó³ 

ciszê nagle rozerwa³ potê¿ny, jakby spi¿owy huk przypominaj¹cy grzmot i potê¿ny parowóz 

z og³uszaj¹cym, mro¿¹cym krew w ¿y³ach chrzêstem min¹³ strze¿ony przejazd kolejowy. Przera¿onemu 

dró¿nikowi wypad³a z dr¿¹cej rêki ¿ó³ta chor¹giewka, pêd powietrza zerwa³ mu s³u¿bow¹ czapkê 

i zawiesi³ j¹ na wierzcho³ku rosn¹cej obok ¿ywop³otu, roz³o¿ystej gruszy. Kolejarz nie by³ tchórzem, 

powszechnie uwa¿ano go nawet za odwa¿nego mê¿czyznê, ale widmowawa lokomotywa musia³a 

zatrwo¿yæ nawet nieznaj¹cego strachu bohatera. Nieszczêsny dró¿nik prze¿egna³ siê pospiesznie trzy 

razy, g³os ugrz¹z³ mu w gardle, chocia¿ próbowa³ przynajmniej krzyczeæ, by zatrzymaæ budz¹ce zgrozê 

widmo ju¿ nikn¹ce za horyzontem. Sta³ nieruchomo z poblad³¹ twarz¹, wytrzeszczonymi ze zdumienia 

oczami, niewidz¹cym spojrzeniem utkwionym w dali, gdzie jeszcze mo¿na by³o dostrzec rzedn¹c¹ 

smu¿kê dymu.

Kolejarz móg³ zrozumieæ, ¿e nie poinformowano go o przejeŸdzie parowozu, ale w ¿aden sposób nie 

godzi³ siê z tym, i¿ maszynist¹ by³ stoj¹cy na tylnych ³apach dzik z doro¿karskim batem. Zwierzê na g³owie 

mia³o zawadiacko przekrzywiony, wzorzysty kaszkiet, na ramiona narzuci³o skórzana kurtkê. £opat¹ 

wywija³ pomocnik dzika, niewielki piesek z czerwon¹ obro¿¹ na szyi i zwichrzon¹ sierœci¹. By³a czwarta 

po po³udniu. Niemal¿e zlany od stóp do g³ów zimnym potem dró¿nik obudzi³ siê z poobiedniej drzemki. 

W³aœnie przeje¿d¿a³ pospieszny poci¹g z Przemyœla do Szczecina. W otwartym oknie lokomotywy 

dró¿nik zauwa¿y³ twarz znajomego maszynisty. Dzik i pies pozostali na szczêœcie w popo³udniowym œnie.

Dyktando

III. Dyktando
Polonijne 2014

wyniki

Dyktando m³odzie¿owe:
1. Danuta Klejdysz
2. Angelika Dok³adañska
 
Dyktando doros³e:
1. Zbigniew Powichrowski
2. Ewa Stopka
3. El¿bieta Kie³basa
4. Edyta Fellner
5. El¿bieta Cichoñ
 
Nagroda specjalna dla najstarszego 
uczestnika: Krystyna Kulla
 
- Prof. Bogus³aw Dybaœ, przewodnicz¹cy 
komisji
- Alina Mazur
- S³awomir Iwanowski
- Ks. Maciej Gawlik

Nasze wspólnoty
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z grzechu, daje nam drug¹ szansê na poprawê 
i pozwala nam zapomnieæ o b³êdach, skrywaj¹c 
je tam, gdzie nikt nie ma prawa ich znaleŸæ.
PrzyjaŸñ to coœ piêknego, na co trzeba byæ 
otwartym. Od przyjaciela oczekujemy zaufania, 
pomocy, dobrej rady, wsparcia, szczeroœci, 
uczciwoœci oraz akceptacji. Musimy potrafiæ 
zaoferowaæ mu to samo. Niektórzy takiego 
przyjaciela jeszcze nie znaleŸli i szukaj¹ nadal 
osoby, której mog¹ zwierzyæ siê z wszystkiego, 
co im le¿y na sercu, nie wiedz¹c, ¿e taka Osoba 
ju¿ od zawsze by³a przy nich. Tym kimœ jest 
Jezus, na nim zawsze mo¿emy polegaæ.
Tego dnia wiêkszoœæ z nas wykaza³a siê 
niesamowit¹ odwag¹. Dla mnie by³ to 
najwa¿niejszy moment ca³ych rekolekcji, 
o którym pragnê pamiêtaæ na zawsze. Musia³am 
uklêkn¹æ przy wszystkich ludziach przed 
monstrancj¹, w której znajdowa³a siê Hostia 
i powiedzieæ Jezusowi, ¿e to On ma kierowaæ 
moim ¿yciem. Zazwyczaj to ja przychodzê do 
koœcio³a, do Jezusa, ale tym razem to On 
przyszed³ do mnie i by³a to okazja, aby mu 
pokazaæ, ¿e nie jest mi obojêtny. Brzmi jakby to 
by³o coœ prostego, ale zanim w koñcu 
podesz³am, by³am strasznie zdenerwowana, 
myœl¹c o tym, co pomyœl¹ sobie inni, chocia¿ 
wiedzia³am, ¿e w tym momencie by³o to 
kompletnie nieistotne. Cieszê siê, ¿e mi siê 
uda³o, czu³am siê wspaniale po tym wydarzeniu.
Ostatniego dnia naszym g³ównym tematem by³ Mogê stwierdziæ, ¿e bycie czêœci¹ czegoœ to ujechaæ spory kawa³ek drogi, by tu dotrzeæ. 
Duch Œwiêty. Ka¿dy od momentu chrztu ma Go uczucie nie do opisania, zw³aszcza kiedy siê Do³¹czamy do naszej grupy, rozgl¹damy siê... 
w sobie. Jednak aby móg³ dzia³aæ w naszym wspólnie modliliœmy lub œpiewaliœmy. Jestem Kole¿anka do mnie mówi, ¿e nawet ca³kiem 
¿yciu s¹ trzy warunki: musimy go chcieæ, prosiæ szczêœliwa z tego powodu, ¿e mia³am szansê sporo nas przysz³o. Kiwam g³ow¹. Na ³awkach, 
oraz pragn¹æ. znaleŸæ siê na tych rekolekcjach. trochê dalej od nas, siedz¹ ch³opcy, którzy - 
Tak¿e dowiedzieliœmy siê o jednej z najwa¿- Jestem bardzo wdziêczna osobom, które zdaje siê - nie nale¿¹ do ¿adnej grupy. 
niejszych rzeczy w wierze, o przebaczeniu. znalaz³y dla nas czas, aby nam coœ wiêcej Odwracaj¹ siê do nas i patrz¹ na te nasze grupki 
Pomimo bólu, który przez kogoœ odczuwamy, przekazaæ i nas czegoœ nauczyæ, poniewa¿ z zainteresowaniem, a mo¿e tylko dlatego, ¿e 
rozwi¹zaniem jest zawsze przebaczenie. równie dobrze mogliby zostaæ w domu lub poza nami nikogo tu nie ma. W koñcu 
W ci¹gu tych trzech dni, wiele siê modliliœmy, zaj¹æ siê w³asnym ¿yciem, a jednak przyszli. przychodzi jedna pani, wszyscy siê gromadz¹. 
prosiliœmy, dziêkowaliœmy oraz œpiewaliœmy, aby Równie¿ ksiêdzu Maciejowi nale¿¹ siê Co ciekawsze, mówi ¿e jest nas trochê ma³o. Jak 
umocniæ nasz¹ wiarê i pokazaæ ile Bóg dla nas podziêkowania, za to ¿e nam tak wspaniale widaæ, ka¿dy widzi to inaczej. Ruszamy.
znaczy. Wielu z nas teraz wie, ¿e sensem ¿ycia przekazuje naukê o Bogu i próbuje nas W koñcu wchodzimy do salki. Krzes³a stoj¹ 
i drog¹ do prawdy jest Bóg, Jezus i Duch Œwiêty. przygotowaæ na nastêpny wa¿ny etap w ¿yciu, w rzêdach po trzy, salka jest pod³u¿na. 
Uwa¿am, ¿e by³o to niesamowite doœwiad- którym jest bierzmowanie. Karnawa³owa dekoracja wisi to tu, to tam. 
czenie i wiele dla mnie znaczy. Momentami Karoline Matuszyk Idziemy usi¹œæ z ty³u. Okazujê siê to niezbyt 
nasze spotkania by³y bardzo emocjonalne, dobrym pomys³em, zaczynamy œpiewaæ 
zw³aszcza kiedy znajdowaliœmy siê w „sali piosenkê, z przodu stoj¹ dosyæ wysocy ch³opcy, Pierwszy dzieñmodlitw”. Ta cisza i energia, które tam panowa³y którzy zas³aniaj¹ nam tekst. Piêknie. 

Ciemno. Stoimy grupkami przed koœcio³em, by³y nadzwyczajne. Powiem szczerze, pocz¹tek tych rekolekcji 
który widzê po raz pierwszy w ¿yciu. Trzeba by³o rozczarowa³ mnie. Najpierw œpiewanie piosenki 

z ruchami. Dobrze, to jest w porz¹dku, mo¿e 
byæ, ale jeszcze piêæ razy to samo na piêæ innych 
sposobów?! Tak , udajemy eleganckich 
Francuzów, ma³ych Chiñczyków… Zaczê³am siê 
czuæ trochê jak w przedszkolu. PóŸniej nie by³o 
lepiej. A jak¿e! Krzes³a s¹ naszymi koñmi, 
poniewa¿ nie uda³o siê dostarczyæ ¿ywych, 
chocia¿ podobno siê starano... (taa, jasne!). 
Podskakiwaæ, kwiczeæ, buczeæ... W lewo, 
w prawo! I przeszkoda. I jeszcze jedna. 
Naprawdê, to trochê mnie zniechêci³o, przecie¿ 
nie jesteœmy piêciolatkami!
Tak. Owszem. To by³o. Ale póŸniej siê zaczê³o. Tak 
naprawdê.
Podzieliliœmy siê w grupy. Mówiliœmy o zasa-
dach, jakie powinny byæ, ¿eby te nasze 
spotkania by³y mi³e.
Kazali nam szukaæ ró¿nych rzeczy w pomiesz-
czeniu, co by³o dosyæ... komiczne, poniewa¿ 
osób by³o tak du¿o, ¿e ledwo mo¿na by³o 
przejœæ z miejsca na miejsce. Ale rzeczy siê 
znalaz³y.

Twoje najwa¿niejsze doœwiadczenie
z rekolekcji

?Dla mnie ca³y kurs by³ bardzo wa¿ny i poruszaj¹cy, ale rzecz, która najbardziej zapad³a mi w 
pamiêci to modlitwa, w której mo¿na by³o powiedzieæ, ¿e chce siê, ¿eby Jezus by³ twoim 
Panem i przyjacielem. 

?Moje najwa¿niejsze doœwiadczenie z rekolekcji to to, ¿e Jezus mnie kocha tak¹, jak¹ jestem. 
Nie muszê zak³adaæ ¿adnej maski tylko muszê byæ sob¹.

?Wyznanie Jezusowi, ¿e chcê aby prowadzi³ mnie przez resztê ¿ycia. Przyjêcie Ducha 
Œwiêtego.

?Na rekolekcjach nareszcie zrozumia³am, ¿e Bóg mnie kocha tak¹, jak¹ jestem. Nie muszê siê 
dla nikogo zmieniaæ. Mam byæ sob¹! 

?Najlepszym prze¿yciem by³o, jak mówiliœmy przed Najœwiêtszym Sakramentem „Panie, chcê 
¿ebyœ by³ moim Panem na zawsze”.

?̄e Bóg nas kocha takimi jakimi jesteœmy, ¿e jest w naszych sercach i nam pomaga, ¿e nam 
wybacza nasze grzechy, gdy Go przeprosimy.

?Moim najwa¿niejszym doœwiadczeniem by³o podejœcie do monstrancji i powiedzenie 
Jezusowi, ¿e chcê ¿eby by³ moim Panem. 

?Najlepszy by³ sobotni wieczór, kiedy mogliœmy podejœæ do Jezusa i powiedzieæ Mu tak lub 
nie. Nigdy tego nie zapomnê. 

?Zg³êbi³em swoj¹ wiarê przez spotkania osobiste z Panem i przez wyznanie mi³oœci do Boga, 
Jezusa i Ducha Œwiêtego.

?Pan Jezus zosta³ moim przyjacielem.
?Najbardziej podoba³ mi siê pi¹tkowy wieczór z prywatnymi historiami. 
?Moim najwa¿niejszym doœwiadczeniem by³o przyjêcia Pana Jezusa i Ducha Œwiêtego. 
?̄e Bóg wszystkich kocha i zawsze jest z nami.
?Bóg kocha nas takimi jakimi jesteœmy. Duch Œwiêty jest ca³y czas ze mn¹.

www.cartoonbank.com
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Nasz pierwszy udokumentowany z imienia 
w³adca wprowadzi³ oficjalnie do swego 
ksiêstwa chrzeœcijañstwo znacznie póŸniej ni¿ 
inny „ksi¹¿ê pogañski, silny bardzo, siedz¹cy 
w Wiœlech”, jak napisa³ nieznany autor „¯ywota 
œw. Metodego” w 885 roku. Ów w³adca mia³ nie 
pos³uchaæ ostrze¿enia jednego z Aposto³ów 
S³owian i zosta³ pokonany przez chrzeœcijañskie 
Ksiêstwo Wielkomorawskie, a tym samym 
zmuszony do przyjêcia wiary w Jezusa 
Chrystusa. Wynika z tego, ¿e sta³o siê to na 
pewno przed dat¹ œmierci œw. Metodego. Jak 
³atwo mo¿na siê domyœliæ, gdy tylko Pañstwo 

Wœród ró¿nych w¹tków, które przewijaj¹ siê W³aœnie w tej ostatniej kwestii zamierzam siê Wielkomorawskie (wyjaœnienie dla niezoriento-
w rozmowach na „koœcielne” tematy, jest nieco rozpisaæ. Pewnie niejeden tekst poœwiêcê wanych w geografii: obejmowa³o ono obszary 
równie¿ ten dotycz¹cy ewangelizacji. To s³owo temu tematowi, tym bardziej ¿e ów jubileusz dzisiejszej S³owacji, Moraw, Wêgier, Czech, 
odmienia siê ostatnio przez wszystkie przypadnie dopiero, a mo¿e ju¿, za trzy lata. Œl¹ska i Ma³opolski) upad³o, Wiœlanie, czyli 
przypadki. Moda? Mo¿e tak po prostu „tchnie” Naturalnie wszytko bêdzie zale¿a³o od redakcji przodkowie dzisiejszych mieszkañców Ma³o-
Duch Œwiêty? Wiele ostatnio s³ychaæ o potrzebie „Naszej Wspólnoty”, która – na razie – wci¹¿ ma polski, Podkarpacia, Œwiêtokrzyskiego i Lubel-
nowej ewangelizacji naszego kraju. Dotyczy to cierpliwoœæ do moich tekstów. szczyzny, szybko pozbyli siê narzuconej im si³¹ 
szczególnie kontekstu, jakim jest 1050. rocznica Tymczasem, jak to zwykle bywa w klimacie wiary (przynajmniej formalnie). Znów mogli 
Chrztu Polski. historycznym, warto przypomnieæ sobie czciæ „starych” bogów, nie zaœ „nowego”, 

pierwszy kontakt naszych prapradziadków w dodatku jednego, który by³ uwa¿any za boga 
z chrzeœcijañstwem. Pisz¹c o „prapradziadkach”, obcych, najeŸdŸców. Ten stan trwa³ niemal 
mam na myœli nie tyle Polaków (takowi wówczas dziewiêædziesi¹t lat. Badania archeologiczne 
nie istnieli), ile S³owian Zachodnich. Do tej potwierdzaj¹, ¿e wzd³u¿ górnego biegu Wis³y 
bowiem grupy nale¿a³y plemiona, które istnia³y wówczas równoczeœnie rodzime 
znacznie póŸniej ni¿ nam siê powszechnie pogañstwo i zwi¹zane tym razem z Czechami 
wydaje utworzy³y nasz naród. Ciekawe jest to, ¿e chrzeœcijañstwo. By³y to czasy, w których mia³ 
owo pierwsze zetkniêcie siê „pra-Polaków” z panowaæ legendarny Ziemomys³, czyli 
 krzy¿em odby³o siê w czêsto spotykany, choæ niepotwierdzony w ¿adnych dokumentach 
nie mo¿na powiedzieæ, ¿e klasyczny dla ojciec naszego Mieszka I. Tymczasem o naszych 
tamtego okresu sposób, czyli za pomoc¹ ówczesnych po³udniowych s¹siadach, przod-
miecza. Wcale nie opisujê czasów Mieszka I. kach jeszcze bardziej legendarnego, a w³aœciwie 

wymyœlonego wojaka Szwejka, wiemy ju¿ nieco 
wiêcej. Po upadku Wielkich Moraw bardzo 
szybko popadli w zale¿noœæ od Królestwa 
Niemieckiego, tak¿e w wymiarze religijnym. 
Wiêkszoœæ czeskich duchownych by³a ju¿ wtedy 
pod bardzo silnym wp³ywem obcej kultury 
³aciñskiej w jej germañskim wydaniu. Byæ mo¿e 
to w³aœnie powodowa³o, ¿e chrystianizacja (lub 
pisz¹c wspó³czeœnie: ewangelizacja) Czechów 
sz³a opornie. 
Dziœ g³ównymi spadkobiercami tradycji 
Wielkich Moraw s¹ S³owacy. Naród, który w swej 
historii przetrwa³ wiele, nie posiadaj¹c przez 
ponad tysi¹c lat w³asnego pañstwa. Nie doœæ, ¿e 
zachowali swój jêzyk, to jeszcze, mimo ró¿nych 
perturbacji, pozostali wierni S³owu, które wieki 
temu przynieœli im œwiêci bracia Cyryl i Metody. 
Czesi, którzy znacznie d³u¿ej ni¿ S³owacy cieszyli 
siê w³asn¹ pañstwowoœci¹, s¹ dziœ w zupe³nie 

W labiryncie historii

Nasi rodzice chrzestni

S³owacy – naród, który w swej historii przetrwa³ wiele, nie posiadaj¹c
przez ponad tysi¹c lat w³asnego pañstwa. Nie doœæ, ¿e zachowali swój
jêzyk, to jeszcze, mimo ró¿nych perturbacji, pozostali wierni S³owu,
które wieki temu przynieœli im œwiêci bracia Cyryl i Metody. Czesi,
którzy znacznie d³u¿ej ni¿ S³owacy maj¹ tradycjê pañstwow¹, s¹ dziœ
w zupe³nie innej sytuacji. Wed³ug kryteriów Kongregacji
ds. Ewangelizacji Narodów ponad tysi¹c lat po mêczeñstwie
œw. Wac³awa kraj nad We³taw¹ jest obszarem misyjnym.

Œw. Wac³aw Pañstwo Wielkomorawskie

A teraz poszukajcie sensu ¿ycia. No i bum. Nikt przecie¿ nie znaczy, ¿e jest siê tego naprawdê Ka¿da z nich mia³a odpowiedzieæ na pytania: co 
siê nie ruszy³. Nikt nawet siê nie rozejrza³. I tak siê œwiadomym. To gdzieœ jest, w tej naszej g³owie, jest wa¿ne w naszym ¿yciu? Na czym polega 
zaczê³o. Mówiliœmy o tym, co jest wa¿ne przypominamy sobie o tym, jak ktoœ siê o to mi³oœæ? Jaka jest prawdziwa mi³oœæ? Tak, my to 
w naszym ¿yciu. Mówiliœmy o mi³oœci. zapyta. Ale tak to nie. Jakby tego nie by³o. wszystko wiemy. Ale w ¿yciu w naszym ¿yciu czy 
O prawdziwej mi³oœci. Co to w ogóle jest, o co tu Uœwiadamianie sobie czegoœ, byæ œwiadomym to tak wygl¹da, jak powiedzieliœmy? No, w³aœnie. 
chodzi. I pomimo, ¿e to co animatorzy czegoœ - to znaczy, ¿e trzeba nad tym pomyœleæ, Nie zawsze. Ka¿dy na pocz¹tku nie mówi³ du¿o, 
i prowadz¹cy do nas mówili ju¿ nie raz tak naprawdê i czêœciej. Nie, ¿e jak ktoœ nas chocia¿ na pewno ka¿dy swoje myœla³. Ja 
s³ysza³am, nawet niejeden raz, zaczê³am zapyta, to my tam gdzieœ w g³êbiach naszego myœla³am.
bardziej nad tym myœleæ, co to w ogóle znaczy. rozumu to odszukamy. To chyba te¿ wyniknê³o z Weronika Ficek
Uœwiadamiaæ to sobie. Bo to ¿e siê coœ wie, to tych pytañ, które mieliœmy omówiæ w grupach. 
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Przed nami – zawarty w datach - opis dwóch lat 16:30 , starszych tak¿e w pi¹tki o 17:30), Ko³o ?1 IX: ks. Krzysztof Wójcicki CR zastêpuje 
dzia³alnoœci PMK w Wiedniu: 1984 i 1986. O roku S³owa Polskiego (spotkania w soboty o godz. ks. Tadeusza Kondrowskiego CR.
1985 Biuletyn Duszpasterstwa Polonii w Austrii 15) oraz Rycerze Niepokalanej (zbiórka w I. i III. ?9 IX: poœwiêcenie tablicy pami¹tkowej 
napisa³ bardzo niewiele. Oba te lata obfituj¹ sobotê miesi¹ca). Duszpasterze z Rennwegu wmurowanej z okazji 1. rocznicy pobytu 
w pielgrzymki do przeró¿nych miejsc, co o d w i e d z a l i  t a k ¿ e  wówc z a s  ro d a k ów  Jana Paw³a II na Kahlenbegu przez 
œwiadczy o du¿ej ruchliwoœci naszych Rodaków w Traiskirchen (obóz), Gols, Villach, Linzu, bp. W. Mizio³ka z Warszawy.
i wykorzystaniu okazji, jak¹ dawa³o im za- Voecklabruck, Haid, Wels, Steyr, Gmunden, Bad ?3 XI : Msza œw. w intencji zamordowanego 
mieszkanie w Wiedniu. Trudno bowiem Kreuzen (obóz), St. Georgen i Salzburgu. ks. Jerzego Popie³uszki.
przypuszczaæ, by w tym czasie w Polsce takie Przypomnijmy tylko, ¿e Rektorem koœcio³a i PMK ?13 – 21 X: pielgrzymka do Rzymu 
pielgrzymowanie by³o mo¿liwe. Zwraca te¿ by³ wówczas ks. Jan Mazurek. (ks. J. Walkusz).
uwagê du¿a liczba œpiewaj¹cych w koœciele na ?7 XII: w czasie wizyty Miko³aja zgromadzeni 
Reenwegu chórów i czêsta goœcina biskupa w Emaus ogl¹dali sztuki iluzjonistyczne.1984pomocniczego archidiecezji warszawskiej ?8, 9 i 16 XII: rekolekcje adwentowe prowadzi 
W³adys³awa Mizio³ka, zmar³ego w roku 2000. ks. Jan Zaj¹c.
Gwoli œcis³oœci nale¿y dodaæ, ¿e w roku 1986 ?1 I – Msza œw. – bp W³adys³aw Mizo³ek. ?9 XII: wystêp chóru austriackiego „Senden”.
przy Polskiej Misji dzia³a³y: chór (próby we ?25 III – 1 IV: rekolekcje wielkopostne ?30 XII: wystêp chóru „Con amore” z Krakowa.
wtorki i czwartki o 19), biblioteka (czynna               (ks. J. Zaj¹c).
w œrody i pi¹tki w godzinach 20-21), katechizacja ?24 IV – 6 V: pielgrzymka do Lourdes 1986w pi¹tki (dzieci o 17:30, o 18:30 m³odzie¿), grupy (z ks. T. Kondrowskim).
taneczne Krakowiaków (próby w œrody od 20 do ?14 – 19 V: pielgrzymka rodaków do Monte 
22) i Górali (w pi¹tki od 19 do 21), harcerze Cassino. ?1 I: bp Mizio³ek z Warszawy na Mszy o 12.
(zbiórki zuchów i m³odszych w pi¹tki o godz. ?13 VI: goœcinny wystêp chóru z USA. ?6 I: jase³ka w wykonaniu harcerzy i zuchów

Biuletyn - œwiadek historii

innej sytuacji. Wed³ug kryteriów Kongregacji 
ds. Ewangelizacji Narodów ponad tysi¹c lat po 
mêczeñstwie œw. Wac³awa kraj nad We³taw¹ jest 
obszarem misyjnym. Tymczasem to w³aœnie 
z Pragi przyniesiono nam Dobr¹ Nowinê. 
Dlaczego stamt¹d postaram siê jeszcze napisaæ 
w nastêpnych felietonach. Teraz to w³aœnie za 
Sudety je¿d¿¹ polscy ksiê¿a, by g³osiæ 
Ewangeliê. Mia³em okazjê poznaæ jednego 
z nich. Inaczej czyta siê o ¿yciu katolików 
w Czechach, a zupe³nie odmiennym doœwiad-
czeniem jest us³yszeæ to z ust naocznego 
œwiadka.  Prz yznam, ¿e wra¿enie by³o 
przygnêbiaj¹ce. Ów ksi¹dz opowiedzia³ mi 
o narodowej pielgrzymce Czechów do ich 
sanktuarium w Starej Boleslavii. Odbywa siê ona 
raz do roku i towarzyszy jej medialna oprawa 
wraz z transmisj¹ w pañstwowej telewizji. 
Uczestniczy w niej regularnie oko³o… tysi¹c 
osób! Jest to jedyne tak liczne zgromadzenie 
wiernych w tamtym miejscu. W ci¹gu roku 
koœció³ by³by ca³kowicie pusty w czasie Mszy 
œw., gdyby nie k ilka sióstr zakonnych 
mieszkaj¹cych w dwóch pobliskich klasztorach. 
D³ugo mo¿na by siê zastanawiaæ nad 
przyczynami tego stanu oraz tak du¿¹ ró¿nic¹ 
miêdzy S³owakami i Czechami, dwoma bliskimi 
sobie narodami. Tymczasem w Polsce, 
„ochrzczonej” za poœrednictwem naszych 
po³udniowych s¹siadów (mo¿na wiêc chyba 
nazwaæ ich „rodzicami chrzestnymi”), jesteœmy 
pod ka¿dym wzglêdem w lepszej sytuacji jeœli 
chodzi o tradycjê i ¿ywotnoœæ katolicyzmu. 
Prz ynajmniej  tak mo¿e siê wydawaæ.  
W niektórych sytuacjach mo¿na bowiem 
odnieœæ odmienne wra¿enie. W jakich? O tym 
mam nadziejê jeszcze napisaæ. Na razie warto 
w praktyce zastosowaæ ³aciñsk¹ sentencjê, ¿e 
„historia magistra vitae est” (polecam s³ownik 
³aciñsko-polski lub ostatecznie wikipediê) 
i pomyœleæ (albo jeszcze lepiej poczytaæ) nieco o 
przesz³oœci, by teraz tym piêkniejsz¹ budowaæ 
przysz³oœæ.

ks. Jan Kaczmarek CR Œœ. Cyryl i Metody
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Stokrotka

zadajê ci te zadania? ¯ebyœ zobaczy³, ¿e czas, 
oprócz jego miarowoœci, jest te¿ wielkoœci¹ 
wzglêdn¹ – im jest siê starszym, tym szybciej 
wydaje siê przemijaæ. Masz teraz czas 
zwyczajnie po to, ¿eby ¿yæ, ¿eby cieszyæ siê 
codziennoœci¹. Wielkie œwiêta s¹ po to, ¿eby 

Kiedy piszê ten tekst, za oknem zimno. Wreszcie z tym pojêciem i wiesz mniej wiêcej, co ono oderwaæ siê od monotonii i prze¿yæ coœ 
mamy coœ, co nazwaæ mo¿na zim¹. Tempera- oznacza. Ca³y Koœció³ stara siê odczytywaæ znaki szczególnego. Czas w ci¹gu roku jest nam 
tury ok. 0°C i mg³a, która tak czy siak jest czasu, jakimi Bóg do niego w danej epoce natomiast dany byæ mo¿e po to, ¿eby tê 
wszechobecna w Wiedniu od paŸdziernika co przemawia. Z pomoc¹ Ducha Œwiêtego udaje zwyczajnoœæ uœwiêcaæ... Jak mo¿na tego 
najmniej do lutego. Daleko jeszcze do siê to raz lepiej, raz gorzej. Jesteœmy wszak dokonaæ? Choæby przez zwyczajn¹ modlitwê – 
Wielkanocy, a i Bo¿e Narodzenie ju¿ odleg³e. dzieæmi naszego czasu – myœlimy, dzia³amy tak¹ niewyszukan¹, ale p³yn¹c¹ z serca wprost 
Có¿, mamy tzw. okres zwyk³y w ci¹gu roku, czyli i czujemy tak, jak w danym czasie jest to przyjête do serca samego Boga. Mo¿e wystarczy uczyniæ 
czas zwyczajny. Jaki jest ten nasz czas i mo¿liwe. Zdarzaj¹ siê wybitne jednostki, które po przebudzeniu znak krzy¿a i ju¿ ten dzieñ 
zwyczajny? Jaki jest twój, jaki mój, jaki Bo¿y? Nie niejako wyrastaj¹ poza ramy czasowe danej zacznie siê inaczej. Ze swoimi bliskimi 
warto d³ugo siê nad tym zastanawiaæ, dla Boga epoki, ale s¹ to wyj¹tki, które tak¿e s¹ „ska¿one” kontaktujesz siê przecie¿ bezpoœrednio lub 
czas jest wielkoœci¹, któr¹ stworzy³, ale której nie duchem czasu. Masz wra¿enie, ¿e krêcimy siê online. Modlitwa to, jak ktoœ powiedzia³, bycie 
podlega. Inaczej jest z nami, Jego stworzeniami w kó³ko? Ja te¿, bo i czas wydaje siê zataczaæ ko³a online z Bogiem. Wiem, ze nie zawsze mo¿na siê 
– jesteœmy od czasu zale¿ni, niejako zdeter- – wci¹¿ up³ywaj¹ jego cykle, lata, miesi¹ce, cieszyæ dniami powszednimi – czêsto s¹ pe³ne 
minowani nim. Mówi siê, ¿e czas biegnie, leci, tygodnie, dni, godziny... Powtarzaj¹ siê wyrzeczenia, cierpienia i niepowodzeñ. Ale i te 
up³ywa. Wci¹¿ nam go brakuje i za nim gonimy. spotkania, terminy, wydarzenia... Zwykle rok mo¿esz ofiarowaæ Jemu. Mo¿e nic nie us³yszysz 
Na wiele spraw nie wystarcza go wcale, na inne koœcielny jest przedstawiany w postaci ko³a, i powiesz, ¿e jesteœ œlepy na znaki czasu, ¿e On ci 
jest go zbyt ma³o. Czym jest czas? To wielkoœæ w którym pewne okresy stale siê powtarzaj¹. nie odpowiada. A ja ci powiem, ¿e czasami 
wzglêdna. Niektórzy mówi¹, ¿e jest jedynym Powiesz, ¿e ¿ycie ludzkie biegnie nieub³aganie trzeba na odpowiedŸ poczekaæ. Bywa, ¿e 
sprawiedliwie rozdzielonym dobrem wœród od pocz¹tku i masz racjê, ale bez tych nadchodzi ona szybko, innym razem trwa to 
ludzi, gdy¿ ka¿dy ma dok³adnie 24 godziny okresowych powtórek zagubilibyœmy siê d³u¿ej... Nie traæ ducha i rób to, co po ludzku dla 
w ci¹gu doby – ani mniej, ani wiêcej. Byæ mo¿e z pewnoœci¹ w czasie. WyobraŸ sobie, ¿e nie ma ciebie mo¿liwe. Resztê natomiast zostaw Jemu. 
teraz w³aœnie siê z³oœcisz, bo czytasz te linijki, znanych ci podzia³ów na godziny... Jak siê W swoim czasie On ci odpowie i poœpieszy 
a czas ucieka... Mo¿e jednak warto czasami na czujesz? Nieswojo... Spróbuj zrobiæ jeszcze z pomoc¹. Wracamy w ten sposób do boskiej 
chwilê siê zatrzymaæ i rozejrzeæ, jakie s¹ znaki jedno æwiczenie – bez zegarka stwierdŸ, kiedy perspektywy czasu, gdzie jeden dzieñ jest dla 
czasu. Pewnie ju¿ niejednokrotnie spotka³eœ siê up³ynie 10 minut. I jak? Nie takie ³atwe... Po co Niego jak tysi¹c lat, a tysi¹c lat jak jeden dzieñ. 

Czasy i okresy

Masz teraz czas zwyczajnie po to, ¿eby ¿yæ, ¿eby cieszyæ siê 
codziennoœci¹. Wielkie œwiêta s¹ po to, ¿eby oderwaæ siê od monotonii
i prze¿yæ coœ szczególnego. Czas w ci¹gu roku jest nam natomiast 
dany byæ mo¿e po to, ¿eby tê zwyczajnoœæ uœwiêcaæ...

?1 II: barwny bal karnawa³owy w Emaus.
?4 II: jubileusz 75-lecia urodzin ks. P. Kaglika.
?23 II: projekcja filmu „Krzy¿acy”.
?9 III: wyœwietlenie przeŸroczy o Ca³unie 

Turyñskim.
?16 III: pocz¹tek rekolekcji wielkopostnych 

(ks. Józef Dolina CR).
?23 III: w koœciele zosta³y zawieszone nowe 

stacje drogi krzy¿owej.
?30 III: z okazji 150-lecia istnienia 

Zmartwychwstañców Mszy œw. 
przewodniczy³ Ojciec Genera³ Robert Kurtz, 
a œpiewa³ chór Archikatedry Warszawskiej.

?20 IV: prelekcja „Bóg filozofii, Bóg wiary” 
dr. Andrzeja Zió³kowskiego.

?27 IV: pielgrzymka do Mariazell z udzia³em 
bp. Edwarda Materskiego.

?5 V: pielgrzymka Polonii do Rzymu.
?11 V: akademia z okazji Dnia Matki 

zorganizowana przez harcerzy.
?1 VI: pielgrzymka na Kahlenberg Rycerzy 

Niepokalanej
?8 VI: po¿egnanie ks. Zbigniewa „Rodzina chrzeœcijañska – a wiêc jaka?”. ?11 XI: Msza œw. w intencji Ojczyzny.

Wêsierskiego CR ?12 X: wyprawa (w sile trzech autokarów) do ?7 XII: koncert pieœni adwentowych 
?3 VIII: po¿egnanie ks. Jana Nikiela CR. Schallaburg na wystawê „Polska w czasie w wykonaniu „Michaelskammerchor” 
?1 IX: pracê duszpastersk¹ na Rennwegu Jagiellonów”. z Wiednia. 

podjêli ks. Andrzej Skrzypczak CR ?19 X: prelekcja prof. Aleksandra Matejki ?8 XII: uroczysoœæ Niepokalanego Poczêcia 
i ks. Herbert Sojka CR. o chrzeœcijañstwie w Kaszmirze. uœwietnia program s³owno – muzyczny 

?14 IX: Mszê odpustow¹ odprawia bp ?2 XI: Msza œw. w intencji Polonii na œwiecie przygotowany przez chór „Gaudete”. 
W³adys³aw Mizio³ek. z udzia³em przedstawicieli zwi¹zków 

?27 IX: prelekcja prof. Franciszka Adamskiego emigracyjnych. Wybra³: ks. Maciej Gawlik CR

Bp Robert Kurtz CRBp W³adys³aw Mizio³ek (1914-2000)



 strona 29
NASZA

Ksi¹dz na op³otkach

Nie cierpi¹c pobo¿nego moralizowania wobec niego. Kupowa³a mu specjalne ¿arcie 
i wiedz¹c, ¿e Niebo mówi zwykle przez ziemsk¹ i wymyœlne miski, ubranka, drogie smycze, 
rzeczywistoœæ, u³o¿y³em to króciuteñkie obro¿e, pos³ania. Zmieni³a w ich jedno-
pouczenie z trzech zdarzeñ. S¹ prawdziwe, wiêc rodzinnym domu firany i zas³ony we wszystkich 
na wszelki wypadek zmieni³em imiona. oknach, ¿eby buldog, czekaj¹c na jej powrót 

z pracy, móg³ wygl¹daæ przez okno wsparty 
³apami o parapet. Gorzej jeszcze: na powitanie 

Ojciec najpierw ca³owa³a buldoga, a potem mê¿a. 
poinformowa³a mnie, ¿e idzie o 57-letniego 

Buldog na spacerach wyrywa³ siê Friedrichowi, Danuta, moja kole¿anka z liceum, wyszed³szy za 
pacjenta z rakiem mózgu. Karin – pokaza³a mi 

atakowa³ inne psy i ma³e dzieci. Przera¿eni Austriaka, mieszka i pracuje w Wiedniu. Jej 
z daleka kobietê po czterdziestce – jest u niego 

przechodnie radzili, ¿eby uœpi³ wstrêtnego ojciec, wybitny w swoim fachu, g³êboko 
codziennie, czasem ze dwie godziny. Podaj¹c mi 

czworonoga. Zamkniêty w domu, pies szarpa³ wierz¹cy katolik i dzia³acz, by³ przed laty 
rêkê, tak popatrzy³a mi w oczy, ¿e mia³em 

wszystko, a wyrzucony do ogrodu syste-postaci¹ publiczn¹ w Polsce. Akurat kiedy 
wra¿enie, ¿e znamy siê od zawsze. Mówi³a 

matycznie wyrywa³ roœliny, które zasadzi³ i lubi³ zbiera³em materia³y do „Lapidarium”, Danuta 
i porusza³a siê bardzo kobieco. Zak³adaj¹c albê 

Friedrich. Ma³¿eñskie rozmowy i k³ótnie krêci³y przysz³a na mszê œwiêt¹ do mojego koœcio³a ze 
i stu³ê, poprosi³em j¹, ¿eby opowiedzia³a mi coœ 

siê wokó³ psa. Ostatnie s³owo Elisabeth swymi rodzicami, którzy przyjechali do niej 
o umieraj¹cym – wielkim i kiedyœ pewnie 

pozostawa³o niezmienne: buldog zostaje. w odwiedziny. Coœ przysz³o mi do g³owy. Kiedy 
bardzo przystojnym mê¿czyŸnie. – Mia³ trudne 

Friedrich opowiedzia³ to wszystko ze ³zami zadzwoni³a do mnie z jak¹œ kwesti¹, poprosi³em 
¿ycie, rozpoczê³a, dwoje upoœledzonych teraz 

w oczach, a¿ wreszcie wyzna³, ¿e d³u¿ej nie j¹, by spyta³a ojca, czy nie ma ¿ydowskich 
ju¿ w doros³ym wieku dzieci, a nadto ca³ymi 

wytrzyma i wyprowadzi siê, co zreszt¹ próbowa³ korzeni. Odpar³a, ¿e zna swego rodziciela ju¿ 
latami musia³ opiekowaæ siê chorymi rodzicami, 

zrobiæ. Zmusi³em pewn¹ siebie, w³adcz¹ ponad piêædziesi¹t lat i nie podziela moich 
którzy zmarli przed ponad rokiem, w odstêpie 

Elisabeth do powa¿nej rozmowy. O pozbyciu siê zainteresowañ judaizmem. Nalega³em, 
zaledwie kilku tygodni. ¯ona opuœci³a go ju¿ 

buldoga nie chcia³a s³yszeæ – by³a gotowa prosi³em, zagrozi³em, ¿e zatelefonujê do jej ojca. 
przed siedemnastu laty, nigdy nie interesuj¹c siê 

jedynie zmieniæ kolejnoœæ ca³owania po Podczas najbli¿szego pobytu u rodziców zada³a 
dzieæmi. – A pani, kim jest pani dla niego?, 

powrocie do domu i zaniechaæ zakupów dla ojcu zasugerowane pytanie. Zamkn¹wszy 
zapyta³em. Uœmiechnê³a siê dziwnie. – 

psa. Dok³adnie nastêpnego dnia buldog ugryz³ drzwi, odpowiedzia³: Danusiu, ca³e ¿ycie 
Kochank¹, odpowiedzia³a po chwili. Mieliœmy 

w twarz ich œliczn¹, nastoletni¹ jedynaczkê. czeka³em na to pytanie. Jakie tam ¿ydowskie 
wspania³y, burzliwy, gor¹cy romans. Trwa³o to 

Elisabeth zgodzi³a siê sprzedaæ buldoga, co korzenie – ja jestem ¯ydem, jak moi rodzice 
trzy miesi¹ce, zanim siê opamiêta³am. Ale jest 

o dziwo jej siê uda³o, bo pocz¹tkowo nikt nie i dziadkowie. – A mama o tym wie?, spyta³a 
mi bliski do teraz, wiem, ¿e mnie uwielbia³. 

chcia³ go nawet za darmo.Danuta. – Nie. I nigdy siê nie dowie. Nie 
Proszê zobaczyæ, wskaza³a g³ow¹ elektrokardio-

Po miesi¹cu pan Friedrich przyszed³ do mnie spotka³em wiêkszej antysemitki. – Tato, a sk¹d 
gram i pog³aska³a umieraj¹cego – zielonkawy 

w œwietnym humorze. Przyczynê radoœci nasze piêkne, polskie nazwisko? – G³upiutka, jak 
zygzak na monitorze sta³ siê gêstszy. Kiedy go 

pokaza³ mi z dum¹ na zdjêciu. Zobaczy³em to sk¹d? Takie sobie wymyœli³em.
namaszcza³em, d³ugo wodzi³em kciukiem po 

walcowaty tu³ów na czterech krótkich, 
czole i obu d³oniach, licz¹c na podobn¹ reakcjê 

krzywych nogach, zakoñczony z obu stron 
– nic.

praktycznie tak samo: pyskiem przypomina-Buldog
Ju¿ mia³em wyjœæ, kiedy do pokoju wszed³ 

j¹cym okolice odbytu i zadkiem uderzaj¹co Ma³¿eñstwo Elisabeth i Friedricha wyró¿nia siê – interesuj¹cy mê¿czyzna. Karin przedstawi³a mi 
podobnym do p³askiej mordy. To by³ buldog, uczestnicz¹ w Eucharystii nie tylko w niedzielê, go: To mój m¹¿, wie o wszystkim. Pozna³ go, 
którego Friedrich w³aœnie naby³ przez internet.bardzo anga¿uj¹ siê w parafialn¹ dzia³alnoœæ, on dotknê³a umieraj¹cego, dopiero w tym stanie. – 

jest starszy od niej o ponad 25 lat (o¿eni³ siê z ni¹ Ale go polubi³em, wtr¹ci³ m¹¿ Karin, i chêtnie do 
po œmierci swej pierwszej ma³¿onki). Poprosi³ niego przychodzê. Mia³ naprawdê ciê¿kie ¿ycie. Hospicjummnie o rozmowê. Jej przedmiotem by³ buldog – 

Kiedy mia³em ca³odobowy dy¿ur, wezwano wyj¹tkowo du¿y, agresywny, dominuj¹cy pies. 
mnie do hospicjum. Na miejscu pielêgniarka Ks. Andrzej Skrzypczak CRElisabeth od pocz¹tku przesadza³a z uczuciami 

Pouczenie w trzech miniaturach

¯yczê ci wiêc czasu spokojnego niezale¿nie od powodzenie i humor trzyma³y siê najczêœciej zareagowaæ. M¹droœæ zwróci³a siê po radê do 
tego, czy bêdzie zwyczajny, czy ju¿ postny. razem i nikt nie móg³ im dorównaæ pewnoœci¹ nadziei, która z kolei zawo³a³a na pomoc wiarê. 
Niech codziennoœæ i jej dobre prze¿ywanie siebie. Wiara, przebaczenie i pojednanie by³y We trzy mog³y ju¿ wiele zdzia³aæ, by pomóc 
bêdzie dla ciebie i twoich bliskich dobrym praktycznie nieroz³¹czne, a ka¿dy, kto je spotka³, zmêczonej siostrze. Humor tak¿e nie pozosta³ 
przygotowaniem do czasów niezwyk³ych. A te odnawia³ swoje ¿ycie i nabiera³ ducha. Wreszcie bezczynny i poœpieszy³ na pomoc szczup³oœci, 
z kolei daj¹ przedsmak ¿ycia poza czasem, ju¿ na ostatnie – zdrowie i szczup³oœæ – tak¿e tworzy³y która teraz zwa³a siê ju¿ oty³oœci¹. Ma³ymi 
wieki w jednoœci z Bogiem. Okie³znaj czas, a nie wspania³¹ parê. Wszystko do czasu... Zdarzy³o kroczkami poprowadzi³y j¹ z powrotem ku 
b¹dŸ jego wiêŸniem! siê mianowicie szczup³oœci nieco przytyæ i ju¿ m³odoœci i piêknu. Trudno by³o oty³oœci 

zdrowie nie chcia³o z ni¹ chodziæ w parze. Raz pokonaæ swoje ³akomstwo, dlatego w sukurs 
*** sz³o krok z przodu, to znowu trzy kroki z ty³u. ruszy³y tak¿e przebaczenie i pojednanie. Gdy 

Szczup³oœæ stawa³a siê coraz bardziej smutna, a¿ oty³oœæ ju¿ nieco zeszczupla³a, odezwa³o siê 
By³a sobie pewna kobieta, która mia³a zapad³a na d³ugotrwa³¹ chorobê. Jej cia³o równie¿ powodzenie, które z radoœci¹ 
dwanaœcioro dzieci. Na imiê mia³y: m³odoœæ, pokry³o siê szarym py³em niemo¿noœci i czar- umacnia³o ja w dalszych wysi³kach. Na koniec 
piêkno, m¹droœæ, szczup³oœæ, zdrowie, powo- nym woalem beznadziei. Inne siostry przy- szczup³oœæ odzyska³a dawn¹ sylwetkê. 
dzenie, radoœæ, nadzieja, humor, wiara, gl¹da³y siê z pocz¹tku nieco nieufnie Wszystkie dzieci by³y z niej szalenie dumne, 
przebaczenie i pojednanie. Pierwsza by³a poczynaniom szczup³oœci, która zaczê³a najbardziej zaœ dumna by³a ona sama! 
bardzo zaprzyjaŸniona z drug¹ i kiedy poch³aniaæ góry jedzenia. Dopiero kiedy wygl¹d 
wychodzi³y z domu, ka¿dy ogl¹da³ siê za nimi ich siostry zmieni³ siê nie do poznania, a zdrowie Lila
i podziwia³ je. M¹droœæ, radoœæ, nadzieja, przesta³o czuæ siê dobrze, postanowi³y 
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Msze œw. i nabo¿eñstwa 
w koœciele polskim 

p.w. Podwy¿szenia Krzy¿a 
Œwiêtego

prowadzonym przez 
Zmartwychwstañców

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

19, 20.15.

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

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

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

WTOREK
§Msza œw. o godz. 18, 19.

§Koronka do Bo¿ego Mi³osierdzia o godz. 

18:45.

ŒRODA
§Ró¿aniec o godz. 18.30.

§Msza œw. o godz. 18, 19.

§Nowenna do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Po-

mocy po Mszy œw. o godz. 19.

CZWARTEK
§Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu 

o godz. 18:30 – 19:00 zakoñczona modlitw¹ 

za wst. b³. Jana Paw³a II.

§Msza œw. o godz. 18, 19.

§Pierwszy czwartek miesi¹ca:

- po Mszy œw. o godz. 19 – adoracja 

Najœwiêtszego Sakramentu 

- oraz modlitwa o powo³ania kap³añskie 

i zakonne do godz. 21.

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

18:45.

§Msza œw. o godz. 18, 19.

§Pierwszy pi¹tek miesi¹ca: 

- Msza œw. o godz. 17 dla dzieci, 

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

czci Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa.

SOBOTA
§Msza œw. o godz. 19.

§Pierwsza sobota miesi¹ca:

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

fatimskie.

Koœció³ Polski 

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

tel.: 712 31 58

e-mail: polnischekirchewien@aon.at

rektor – ks. Krzysztof Kasperek CR

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

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

Poradnia Naturalnego Planowania Rodziny
przy Polskiej Misji Katolickiej w Austrii

 

1030 Wien, Rennweg 5a
Zaprasza do Emaus w œrody od godz. 20:00 do 21:00.

 po uprzednim ustaleniu terminu
tel. 0043 69911926987, e-mail: poradnia.npr@gmail.com 

 

Dla tych, którzy pragn¹ dobrze przygotowaæ siê do za³o¿enia rodziny.
Dla tych, którzy nie mog¹ doczekaæ siê dziecka.
Dla tych, którzy chc¹ na nie jeszcze poczekaæ.



Obiektywem obiektywnie 

1.

3.

5.

4.

6.

7.

2.

1. Kolêdnicy AD 2014

2. Z wizyt¹

3. Dyktanda sprawdzone?

4. Kochaj¹ Ojczyznê!

5. Balowi przebierañcy

6. Przystanêli w Melku

7. Bal karnawa³owy
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Od 250 lat Bóg s³ucha ludzi w koœciele na Rennwegu. Cierpliwie s³ucha....
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