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Krzy¿u Chrystusa, b¹dŸ¿e pozdrowiony!
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W numerze:

Dwudziesty trzeci raz
Kolejne pó³ roku za nami. Przesz³y wiosna, lato, powoli koñczy siê jesieñ. Pracujemy, wychowujemy,
modlimy siê. Ruch na emigracji wielki, niezmiennie. Tak¿e i przy naszej misji dzia³o siê nieco, na czele
z wrzeœniow¹ uroczystoœci¹ odpustow¹. Tylko jakaœ czêœæ tych wydarzeñ znalaz³a swoje miejsce
w tym numerze. Pytanie, jakie bynajmniej nie na marginesie tego ca³ego „ruchu”: jaki jest nasz Koœció³,
który tworzymy? Na ile czujemy siê za niego odpowiedzialni, bêd¹c poza murami œwi¹tyni? Kim jest
dla nas drugi cz³owiek, który siedzi ³awkê dalej? A umiemy jeszcze siê szanowaæ i przebaczaæ? Pytania
te przypominaj¹ rachunek sumienia. Nigdy go doœæ. A one s¹ po to, byœmy byli wspólnot¹, która
w ca³ej rozci¹g³oœci œwiadczy o tym, ¿e Jezus ci¹gle ¿yje – tak¿e i miêdzy nami.
¯yczê Wam, Drodzy Czytelnicy, by te pytania nie by³y pytaniami niewa¿nymi. Zawartoœæ tegu numeru
„Naszej Wspólnoty” mo¿e Was zachêciæ do pozytywnych odpowiedzi na wo³anie Pana: „¯niwo
wprawdzie wielkie, ale robotników ma³o”.
Ks. Maciej Gawlik
Redaktor Naczelny
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Dobrze jest porozmawiaæ...

Misja to „my”
Nie prowadzimy poœrednictwa pracy, ani nie zajmujemy siê
nieruchomoœciami, bo wykracza to poza nasze kompetencje.
To nie jest misj¹ ani PMK, ani Koœcio³a. Myœlê, ¿e jest to zrozumia³e.
Polacy, którzy tutaj przyje¿d¿aj¹, mog¹ liczyæ na pomoc w sensie
opieki duszpasterskiej o szerokim charakterze. Jest ona tak¿e
rozszerzona o pomoc psychologiczn¹.
Ksiê¿e Rektorze, proszê na wstêpie
przybli¿yæ, w jakich aspektach ¿ycia
spo³eczno – religijnego s³u¿y naszym
Rodakom Polska Misja Katolicka w Wiedniu .
Celem Polskiej Misji Katolickiej w Austrii,
z siedzib¹ w Wiedniu, jest organizowanie ¿ycia
religijnego w rozumieniu Koœcio³a Katolickiego
dla Polaków czasowo przebywaj¹cych w Austrii.
Dzia³alnoœæ g³ównie dotyczy miasta Wiednia
i okolic, dlatego ¿e tutaj jest najwiêksze skupisko
Polaków. £¹cznie, wg szacunków MSZ, obecnie
w Austrii przebywa ok. 82 tys. Polaków, z czego
wiêksza czêœæ zamieszkuje Wiedeñ i okolice.
W ogólnoœci chodzi tutaj o zapewnienie pos³ugi
religijnej w jêzyku ojczystym dla Polaków, dostêp
do sakramentów, katechezy, organizowanie
uroczystoœci patriotyczno-religijnych, czy
w mniejszym stopniu udzia³ w polskim ¿yciu
kulturalnym w kraju osiedlenia czyli w Austrii.
Jakie s¹ zadania i obowi¹zki Ksiêdza
Rektora?
Rektor Misji Katolickiej pe³ni swoj¹ funkcje na
mocy nominacji Konferencji Episkopatu Polski
i Konferencji Episkopatu Austrii. Rektor jest
Narodowym Koordynatorem Duszpasterstwa
Polskiego na obszarze ca³ej Austrii. Poniewa¿
specyfika Austrii jest taka, ¿e jest to kraj ma³y,
a znaczna czêœæ osób o polskich korzeniach
mieszka w Wiedniu i okolicach, to w³aœciwie ta
praktyczna odpowiedzialnoœæ zamyka siê do
miasta Wiednia i okolic. A jeszcze œciœlej do
Polskiego Koœcio³a przy Rennwegu, ktory jest
centralnym punktem polskiego duszpasterstwa
w Austrii oraz dwóch – trzech Koœcio³ów na
terenie Wiednia, które prowadz¹ duszpasterstwo
polskie w mniejszym wymiarze, a które
kooperuj¹ z Polskim Koœcio³em przy Rennwegu.
Istnieje pewna niewielka grupa parafii
austriackich, w których odbywaj¹ siê msze
œwiête po polsku, z ró¿n¹ czêstotliwoœci¹,
zarówno w Wiedniu, a tak¿e poza nim : Linz, Graz,
Klagenfurt itd. Ale s¹ to msze odprawiane przez
polskich ksiê¿y, którzy najpierw prowadz¹
parafie austriackie, w zwi¹zku z czym, podejmuj¹
siê dodatkowego zadania jakby na w³asn¹
odpowiedzialnoœæ, poniewa¿ jakaœ grupa
Polaków siê do nich z tak¹ proœb¹ zwróci³a. O ile
taka dzia³alnoœæ poza Wiedniem jest w pe³ni
zrozumia³a, o tyle, jak chodzi o sam Wiedeñ,
status kilku z tych inicjatyw z punktu widzenia
jurysdykcji koœcielnej nie jest dla mnie do koñca
jasny. Mówiê to tak¿e w kontekœcie wypadków,
jakie mia³y miejsce w ostatnich latach w jednej
z takich wiedeñskich parafii, a które nikomu
w relacji do Ordynariatu Wiedeñskiego nie
przysporzy³y chwa³y, a wrêcz okaza³y siê
gorsz¹ce. Natomiast ja odpowiadam za tych,

którzy chc¹ wspó³pracowaæ z PMK, czuj¹ siê
zobowi¹zani do jakiejœ formy wspó³pracy
i dostrzegaj¹ fakt, ¿e to Zgromadzenie
Zmartwychwstanców od 1897 r. pe³ni w Austrii
wiod¹c¹ rolê duszpastersk¹, jak chodzi o jêzyk
polski. Niestety, nie wszyscy polscy ksiê¿a widz¹
taka potrzebê, nad czym bolejê.
Jak liczna jest ta grupa wspó³pracowników,
któr¹ Ksi¹dz Rektor dysponuje ?
Na Rennwegu jest czterech duszpasterzy,
w jedenastej dzielnicy jest jeden duszpasterz,
który równie¿ obs³uguje polsk¹ grupê w parafii
Aspern. Do tego dochodzi jeszcze Kahlenberg.
To jest ta grupa œcis³a. W strukturach PMK
usytuowany jest jeszcze duszpasterz w Górnej
Austrii, tj. w Linzu. Z niektórymi ksiê¿mi polskimi
zatrudnionymi w Archidiecezji Wiedenskiej
mamy k ontakt np. pr z y ok azji „Noc y
Konfesjona³ów”, w czasie której pomagaja nam
wymiernie w konfesjonale i za któr¹ to pomoc
jesteœmy bardzo wdziêczni. S¹ wœród nich tak¿e
niektórzy ksiê¿a wiedeñscy, maj¹cy u siebie
w parafii polsk¹ grupê.
A czy osoby œwieckie te¿ s¹ zatrudniane
w PMK ?
U nas osoby œwieckie nie s¹ zatrudniane
w duszpasterstwie, oczywiœcie w sensie
zatrudnienia na etacie. Je¿eli mamy tu liczn¹
grupê aktywnych wspó³pracowników, to s¹ to
wszystko ludzie, którzy pracuj¹ spo³ecznie, tj. na
zasadzie wolontariatu.
O jak¹ pomoc w Polskim Koœciele mog¹ siê
zwróciæ Polacy przyje¿d¿aj¹cy do Wiednia?
Np. bêd¹cy na „starcie”, poszukuj¹cy
mieszkania, pracy, pomocy w formalnoœciach itp.?
To czêste pytanie nam stawiane. Ale powiedzmy
sobie otwarcie: to nie jest zadaniem PMK i nie
nale¿y do jej kompetencji. Je¿eli ju¿ jak¹œ pomoc
mog¹ uzyskaæ, to odbywa siê to na gruncie
prywatnym, ze strony tych osób, które
przynale¿¹ do wspólnoty przy Polskim Koœciele
i chc¹ innym w tych sprawach pomóc.
Nie posiadamy ¿adnych struktur
administracyjnych, przez które PMK mog³aby
tak¹ pomoc¹ siê zajmowaæ. Od tego s¹ urzêdy
œwieckie, jak „Arbeitsamt” itp. Nie prowadzimy
poœrednictwa pracy, ani nie zajmujemy siê
nieruchomoœciami, bo wykracza to poza nasze
kompetencje. To nie jest misj¹ ani PMK, ani
Koœcio³a. Myœlê, ¿e jest to zrozumia³e. Polacy,
którzy tutaj przyje¿d¿aj¹, mog¹ liczyæ na pomoc
w sensie opieki duszpasterskiej o szerokim
charakterze. Jest ona tak¿e rozszerzona o pomoc
psychologiczn¹. Mamy Poradniê Psychologiczn¹
prowadzon¹ przez zawodowego psychologa.

Doœwiadczenie ostatniego roku pokazuje, jak
bardzo jest ona potrzebna. By³a te¿, przez kilka
lat, fachowa pomoc psychoterapeutyczna, ale
z pewnych wzglêdów sami terapeuci, po jakimœ
czasie, rezygnowali z tego typu dzia³alnoœci,
tak¿e na skutek niekoniecznie buduj¹cych
doœwiadczeñ, np. niedotrzymywanie terminów,
nies³ownoœci, itp. Zreszt¹, jeœli ktoœ potrzebuje
fachowej terapeutycznej pomocy, to - o ile siê
orientujê - na mieœcie jest jakaœ oferta w tej
materii ze strony fachowców, którzy oferuj¹
pomoc w ojczystym jêzyku. Kolejn¹ poradni¹
jest Poradnia ¯ycia Rodzinnego, która
wyposa¿ona jest w fachowy i oddany personel,
który z wielkim poœwiêceniem pracuje w niej
spo³ecznie. Wszelkie wizyty ustala siê na telefon.
Nastêpne moje pytania do Ksiêdza Rektora
dotycz¹ organizacji ¿ycia parafialnego.
Ile osób deklaruje swoj¹ przynale¿noœæ
do Koœcio³a ?
Jest to pewna zagadka, dlatego ¿e generalnie
badania wskazuj¹ na to, ¿e spoœród tej
najnowszej emigracji zarobkowej ostatnich lat
(wyjazdy do krajów UE, m.in. Anglii, Irlandii,
Niemiec, Francji, Austrii) zainteresowanie
polskim ¿yciem religijnym i Koœcio³em jako takim
w miejscu nowego zamieszkania deklaruje tylko
10 -15 % ludzi i wszêdzie jest ten sam wynik. Tak
wiêc ponad 85 % nie deklaruje swojej
przynale¿noœci i pozostaj¹ oni poza zasiêgiem
oddzia³ywania PMK w kraju osiedlenia.
W liczbach bezwzglêdnych, jeœli chodzi o Polski
Koœció³ w Wiedniu, mamy do czynienia z grup¹
od 3 do 4 tysiêcy ludzi. Natomiast czy wszyscy
inni maj¹ jakiœ kontakt z ¿yciem parafialnym
w miejscu zamieszkania – tego nie wiem. S¹dzê,
¿e je¿eli maj¹ to w ogromnej mniejszoœci. Skalê
tego problemu widaæ w Wielka Sobotê, przy
okazji tzw. „œwiêconki”, gdy mamy u siebie na
R ennwegu olbr z ymie grono rodak ów
odwiedzaj¹cych to miejsce jeden raz w roku.
W jaki sposób osoby œwieckie mog¹ siê
w³¹czyæ w ¿ycie parafialne; co Polski Koœció³
mo¿e im zaoferowaæ?
Odwróci³bym nieco to pytanie, poniewa¿ widzê
w nim pewne symptomy tzw. „polskiego
myœlenia”- co Koœció³ mo¿e mi zaoferowaæ, a ja
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bêdê biernym konsumentem. Przypomina mi siê
tu zdanie prezydenta J. Kennedy'ego: „Nie pytaj,
co Ameryka mo¿e zrobiæ dla ciebie, ale co ty
mo¿esz zrobiæ dla Ameryki”. Poniewa¿ Koœció³ to
wszyscy ochrzczeni, w naszym wypadku Polacy,
którzy sie tu na Rennwegu spotykaj¹, to zatem
„my” tworzymy Koœció³, „my” jesteœmy lokalnym
K oœcio³em. To w³aœnie z ludzi, z ich
poszczególnych inicjatyw, z ich pomys³ów
i aktywnoœci, sk³ada siê ta „oferta” przeznaczona
dla innych – to jest ten w³aœciwy kierunek
myœlenia. Pamiêtajmy, ¿e ¿yjemy w Austrii, ktora
drogê przemian soborowych, tak¿e w dziedzinie
aktywnoœci i odpowiedzialnoœci œwieckich za
sw¹ parafiê i Kosció³, ma strukturalnie o wiele
bardziej zaawansowan¹ ni¿ Polska. Zatem ludzie,
którzy tutaj siê anga¿uj¹, tworz¹ ró¿ne grupy,
dzia³aj¹ stosownie do obszarów swoich
zainteresowañ, troszcz¹ siê o to wspólne dzie³o –
oni w du¿ej mierze kszta³tuj¹ obraz polskiego
duszpasterstwa. Tych grup przy Polskim Koœciele
jest bardzo wiele. Skierowane s¹ one do
wiernych w ró¿nych przedzia³ach wiekowych:
m.in. jest wspólnota modlitwy o powo³ania,
œwietny chór Polonii Wiedeñskiej, Koœció³
Domowy, Oaza, S³u¿ba Liturgiczna i wiele innych.
Na uwage zas³uguje bardzo aktywna Wspólnota
Nowej Ewangelizacji „Galilea”- prê¿na, zwi¹zana
ze Zgromadzeniem Zmartwychwstañców,
dzia³aj¹ca w ca³ej Europie. Jest bardzo du¿a
grupa ministrantów, jest grupa dla studentów
i m³odzie¿y pracuj¹cej, Stowarzyszenie Rodzin
Katolickich, Rycerstwo Niepokalanej. Dzia³aj¹
prê¿nie: ¯ywy Ró¿aniec, grupa AA, Poradnia
Planowania Rodziny i wspomniana wczeœniej
Poradnia Psychologiczna. Ale jest jeszcze wiele
do zrobienia, jak chodzi o uaktywnienie siê wielu
osób maj¹cych dane ku temu: chodzi mi np.
o s³u¿bê lektorsk¹ w niedziele cz y
przekierowanie myœlenia o Koœciele na kategorie
globalne, przysz³oœciowe.
Jak wygl¹da integracja wspólnot
parafialnych tworzonych przez grupy
austriackie i polskie?
To zale¿y w jakiej parafii. Generalnie, po bardzo
ró¿nych doœwiadczeniach, ta wspó³praca uk³ada
siê harmonijnie. Jednak du¿o zale¿y od tego, czy
grupa polska, która jest goœciem w parafii
austriackiej jest w stanie zaakceptowaæ
mentalnoœæ, warunki i ¿yczenia Austriaków,
którzy s¹ gospodarzami. Je¿eli tak, to dzia³a to
harmonijnie, ale jeœli nie jest w stanie
zaakceptowaæ warunków, dostosowaæ siê, to
w te d y d o c h o d z i d o k o n f l i k tów, c o
niejednokrotnie mia³o miejsce w przesz³oœci, ale
teraz chyba nie ma ju¿ takich sytuacji, które by
wymaga³y jakiejœ interwencji. Wszyscy ucz¹ siê
wzajemnej wspó³pracy. Przyk³adem mo¿e byæ
tutaj parafia w Aspern czy Neusimmering,
w których z wielkim powodzeniem odbywaj¹ siê
wspólne inicjatywy. Wszystko zale¿y od
zaanga¿owania obu stron i dobrej woli.
Przygotowuj¹c siê do wywiadu, zadawa³am
pytanie znajomym Polakom o co chcieliby
zapytaæ ks. Rektora. Jednym z bardziej
intryguj¹cych okaza³a siê kwestia podatku
koœcielnego. Czy deklaracja przynale¿noœci
do Koœcio³a wymusza obowi¹zek uiszczania
podatku koœcielnego i jaka jest jego
wysokoœæ?
Samo sformu³owanie „podatek koœcielny” jest
b³êdnie t³umaczone, bo podatek koœcielny

wystêpuje w Niemczech. Tutaj to siê nazywa
„Kirchenbeitrag” czyli solidarna sk³adka na
Koœció³ czy na swoje wyznanie. Tak, jest to
uregulowane ustawowo i ka¿dy deklaruj¹cy
swoj¹ przynale¿noœæ religijn¹ jest zobowi¹zany
na mocy ustawy do uiszczania tej sk³adki.
Dokonuje siê to w ró¿nej formie; raz na rok, raz na
kwarta³. Prowadzi to dzie³o Kirchenbeitragstelle.
S¹ ró¿ne warianty odprowadzania tej sk³adki,
wystêpuj¹ liczne ulgi, z wolnienia dla
bezrobotnych, ulgi dla ma³¿eñstw i rodzin
wielodzietnych. Wysokoœæ sk³adki to ok. 1%
dochodu brutto. To wiêc nie s¹ sumy, które
mog³yby zagra¿aæ czyjeœ egzystencji. Raczej
chodzi tu o gest zrozumienia i dobrej woli, ¿e
Koœció³ w Austrii pracuje na nieco innych
warunkach ni¿ te, do których my Polacy jesteœmy
przyzwyczajeni. Tu nie ma miejsca na przypadki
czy spontanicznoœæ. Koœció³ ze wzgledu na
rozmiar dzie³, ktore prowadzi, musi byæ
bud¿etowany, poniewa¿ k³adziony jest ogromny
nacisk na: porz¹dek, planowanie, symulacje
wydatków w przeci¹gu kilku lat, na struktury
zatrudnienia, planowane inwestycje, remonty,
koszty osobowe itd. Pamiêtajmy, ¿e Koœció³
w Austrii jest pracodawc¹ dla ca³ej rzeszy ludzi
i nie mo¿e sobie pozwoliæ na niedotrzymywanie
wobec nich zobowi¹zañ socjalnych. Doskonale
zdajê sobie sprawê, ¿e ta kwestia znajduje
bardzo trudne zrozumienie u pewnej czêœci
Polaków tutaj prz yje¿d¿aj¹cych, którz y
,wype³niaj¹c dokumenty ukrywaj¹ swoje
wyznanie lub deklaruj¹ siê jako bezwyznaniowi,
albo oficjalnie i urzêdowo wystêpuj¹ z Koœcio³a
po to, aby unikn¹æ p³acenia tego „podatku”.
Natomiast konsekwencj¹ takiego dzialania jest
póŸniejszy status tych osób, tzn. te osoby
figuruj¹ jako osoby bezwyznaniowe ze
wszystkimi konsekwencjami, które siê z tym
wi¹¿¹. Znaczy to, ¿e nie posiadaj¹ ¿adnych praw
i obowi¹zków wynikaj¹cych z przynale¿noœci do
Koœcio³a, nie powinny przystepowaæ do
sakramentow, nie mog¹ pe³niæ np.godnoœci
chrzestnego, w³¹cznie z pozbawieniem ich
mo¿liwoœci pogrzebu koœcielnego. Jest to
dzia³anie logiczne: skoro ktoœ sam deklaruje siê
jako bezwyznaniowy/niewierz¹cy/nie nale¿¹cy
do wspólnoty wyznaniowej/, to trudno
oczekiwaæ, ¿eby ta wspólnota mia³a wobec
niego jakieœ formalne zobowi¹zania. Tak¿e
deklaracje typu: „nie nale¿ê do Koœcio³a
austriackiego”, ale nale¿ê do „polskiego” s¹
b³êdne, bo nie ma takich Koœcio³ów: jest jeden
Koœció³ Katolicki czyli Powszechny, rozsiany po
ró¿nych krajach pod zwierzchnictwem tego
samego papie¿a, maj¹cy te same dogmaty
i sprawuj¹cy te same sakramenty.
Z tego, co mi mówiono, to jednak np. w skali
kwarta³u jest to dosyæ spora kwota,
zw³aszcza dla osób, które podejmuj¹ pracê
niskobud¿etow¹?
Ca³y problem wynika z nieznajomoœci tematu
czyli plotek. Obawiam siê, ¿e osoby, które s¹
bardzo k r ytycznie nastawione i snuj¹
niesamowite teorie na ten temat, nigdy siê
u Ÿród³a, czyli w urzêdzie podatku koœcielnego
„Kirchenbeitragstelle”, nie informowa³y, jak te
sprawy nale¿y za³atwiæ. Sprawa jest bardzo
prosta: mianowicie, ka¿dy podatnik pracuj¹cy tu
legalnie jest zobowi¹zany z³o¿yæ zeznanie
podatkowe. Na jego podstawie wylicza mu siê
ten 1%. I jesli ktoœ zarabia ma³o, to ta kwota jest
symboliczna. Jednak ca³y problem zaczyna siê

wtedy, gdy ktoœ odnosi sie do tego obowi¹zku
lekcewa¿¹co. Wtedy urz¹d musi wyci¹gn¹æ
œredni¹ statystyczn¹ i na tej podstawie nadsy³a
kwoty do p³acenia, a ta œrednia jest wtedy dla
tych osób za wysoka. Mnie siê wydaje, ¿e
nieznajomoœæ procedur i faktów odgrywa tu
ogromn¹ role. W „Kirchenbeitragstelle” mamy
mo¿liwoœæ za³atwienia tej sprawy po polsku,
wystarczy tylko zadzwoniæ albo umówiæ siê, by
zaczerpn¹æ garœæ w³aœciwych informacji na ten
temat i sprawe za³atwiæ. Ten problem wychodzi
zazwyczaj przy za³atwianiu czegoœ w kancelarii
parafii. W Austrii funkcjonuje tzw. program DKD
(baza katolików w ca³ym kraju), poprzez który
ka¿dy proboszcz w austriackiej parafii jest
w stanie w ci¹gu kilku sekund ustaliæ status
wyznaniowy osoby, która w tej chwili przed nim
siedzi i chce coœ za³atwiæ. Dlatego warto na
pocz¹tku to wszystko uczciwie uregulowaæ,
¿eby póŸniej móc spaæ spokojnie.
Z racji ró¿nych okolicznoœci ¿yciowych czêsto
siê zdarza, ¿e na emigracji powstaj¹ zwi¹zki
nieformalne, np. konkubinat, lub tylko
cywilne; jakie mo¿liwoœci uczestnictwa
w ¿yciu Koœcio³a maj¹ osoby ¿yj¹ce w takich
zwi¹zkach?
Na zasadach ogólnych ka¿dy ma prawo
uczestniczyæ w mszach œwiêtych,
w nabo¿eñstwach i ca³ej dzia³alnoœci liturgicznej,
równie¿ w dzia³alnoœci grup, które u nas
funkcjonuj¹. O ile wiem, jest pewna grupa osób
bêda¹cych w takich sytuacjach, którzy w takiej
czy innej grupie siê udzielaj¹. Ale my nie
klasyfikujemy tych osób, nie pytamy – bo sa to
kwestie bardzo intymne.To s¹ rzeczy, które
jedynie roz wi¹zuje siê w wymiarze
sakramentalnym (w konfesjonale). Natomiast
rozszerzy³bym to pytanie i powiedzia³, ¿e
generalnie ogromnie du¿ym problemem jest
w tej chwili wœród Polaków rozwi¹z³oœæ,
alkoholizm, uciekanie przed rodzin¹, zrywanie
zwi¹zków z rodzin¹ w kraju, nie wysy³anie
pieniêdzy na utrzymanie osób bliskich,
zak³adanie potajemnie lub jawnie nowych
zwi¹zków nieformalnych tutaj. I to jest pytanie:
czy takie osoby, w tym stanie rzeczy widz¹
w ogóle jak¹œ potrzebê pog³êbiania ¿ycia
re l i g i j n e g o i u t r z y my w a n i a k o n t a k t u
z Koœcio³em?
Jakie jeszcze s¹ zadania do zrealizowania,
plany, które chce podj¹æ Polska Misja
Katolicka w Wiedniu?
Plany przynosi codziennoœæ, my mamy tyle tutaj
obowi¹zków, tyle zadañ i taki obszar dzia³alnoœci
od rana do wieczora, ¿e na razie nie mamy
potrzeby „mno¿enia bytów”. Ta iloœæ „bytów” przy
PM K j e s t w te j c hw i l i w y s t a rc z a j ¹ c a
i koncentrujemy siê na tym co jest . Tym bardziej,
¿e fluktuacja ludzi jest bardzo du¿a, jedni
przyje¿d¿aj¹, inni wyje¿d¿aj¹ - ci¹gle pojawiaj¹
siê nowe twarze i musimy tê podstawow¹ pracê
duszpastersk¹ wykonywaæ. A dla sta³ych
bywalców, zakorzenionych od lat, ale równie¿
i dla nowych s¹ juz istniej¹ce grupy, w których
mog¹ siê oni na sta³e ju¿ udzielaæ i realizowaæ.
Serdecznie dziêkujê Ksiêdzu Rektorowi za
otwartoœæ i rozmowê!
Rozmawia³a: D. Paczowska
(Wywiad ukaza³ siê na stronie www.ipolen.at.
Tytu³ pochodzi od Redakcji)
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Bêdzie siê dzia³o

Bêdzie siê dzia³o na Rennwegu
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Bêdzie siê dzia³o

Dzia³o siê na
Rennwegu:

Rekolekcje adwentowe
Rekolekcje adwentowe

?
09.03.2014 – kazania ks. Macieja

7. - 14 XII. 2014

Brauna CR

Rekolekcje dla m³odzie¿y

?
09.03.2014 – pierwsze Gorzkie

¯ale z kazaniem pasyjnym.

14. - 16 XII. 2014

?
14.03.2014 – Droga Krzy¿owa

przygotowana przez Galileê.
?
18.03.2014 – zakoñczenie

dzia³alnoœci Radia Jan
i rozpoczêcie Radia PMK.
?
21.03.2014 – Droga Krzy¿owa

przygotowana przez ¯ywy
Ró¿aniec.
?
21.-22.03.2014 – Oaza Modlitwy

w Ernstbrunn.
?
23.03.2014 – koncert chóru

„Gaudete”.
?
25.03.2014 – Dzieñ Œwiêtoœci

¯ycia – deklaracje adopcji
duchowej.
?
28.03.2014 - Droga Krzy¿owa

przygotowana przez Oazê.
?
04.04.2014 – Droga Krzy¿owa

przygotowana przez chór
Gaudete.
?
06.-13.04.2014 – rekolekcje

wielkopostne (ks. Damian
Stachowiak CR).
?
11.04.2014 – IV Noc

Konfesjona³ów.
?
17.04.2014 – Msza Wieczerzy

Pañskiej (ks. Pawe³).
?
18.04.2014 – Litugia Mêki

Pañskiej (ks. Maciej).
?
19.04.2014 – Liturgia Wigilii

Paschalnej (ks. Wojciech Pe³ka
CR).
?
20.04.2014 – WIELKANOC.
?
26.04.2014 – pielgrzymka do

Rzymu na kanonizacjê Jana Paw³a
II.
?
26.04.2014 – czuwanie ¯ywego

Ró¿añca przed Niedziel¹
Mi³osierdzia.
?
27.04.2014 – Niedziela

Mi³osierdzia – kanonizacja Jana
Paw³a II - koncerty Górali i chóru
„Gaudete”.

Niedziela, 7 XII

Sobota, 13 XII

- Msze œw. z nauk¹ ogóln¹: 8.00, 9.00,
12.00, 13.15, 17.30, 19.00, 20.15

- Msze œw. z nauk¹ dla ma³¿eñstw:
9.00, 19.00

- Msza œw. z nauk¹ dla dzieci: 10.30

- Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu
prowadzona przez wspólnotê
Domowego Koœcio³a: 20.00

- SpowiedŸ: w czasie wszystkich Mszy
œw.
Poniedzia³ek, 8 XII

- SpowiedŸ: 7.00, 8.30 - 10.00,
18.00 - 20.00

- Msze œw. z nauk¹ ogóln¹: 8.00, 9.00,
12.00, 13.15, 17.30, 19.00, 20.15

Niedziela, 14 XII

- Msza œw. z nauk¹ dla dzieci: 10.30

- Msze œw. z nauk¹ ogóln¹: 8.00, 9.00,
12.00, 13.15, 17.30, 20.15

- SpowiedŸ: w czasie wszystkich
Mszy œw.

- Msza œw. z nauk¹ dla dzieci: 10.30

Wtorek, 9 XII

- Msza œw. z nauk¹ dla m³odzie¿y:
19.00

- Msza œw. z nauk¹ ogóln¹
i udzieleniem sakramentu
Namaszczenia Chorych: 9.00

- SpowiedŸ: w czasie wszystkich
Mszy œw.

- Msza œw. z nauk¹ ogóln¹: 19.00
- SpowiedŸ: 7.00, 8.30 - 10.00,
18.00 - 20.00

Poniedzia³ek, 15 XII
- Adoracja Najœw. Sakramentu
z mo¿liwoœci¹ spowiedzi: 20.00

Œroda, 10 XII

- Msza œw. z nauk¹ dla m³odzie¿y:
20.30

- Msze œw. z nauk¹ dla kobiet: 9.00,
19.00

Wtorek, 16 XII

- SpowiedŸ: 7.00, 8.30 - 10.00,
18.00 - 20.00
Czwartek, 11 XII

- Adoracja Najœw. Sakramentu
z mo¿liwoœci¹ spowiedzi: 20.00
- Msza œw. z nauk¹ dla m³odzie¿y:
20.30

- Msze œw. z nauk¹ dla mê¿czyzn: 9.00,
19.00
- SpowiedŸ: 7.00, 8.30 - 10.00,
18.00 - 20.00
Pi¹tek, 12 XII
- Msze œw. z nauk¹ o sakramencie
pokuty: 9.00, 19.00
- Roraty dla dzieci: 17.00
- SpowiedŸ: 7.00, 8.30 - 10.00,
18.00 - 20.00
- Noc konfesjona³ów: 20.00 - 24.00

Rekolekcje wyg³osi
ks. dr Zbigniew Skóra CR.
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Roma locuta...

Franciszek
(...) Nikt sam nie staje siê chrzeœcijaninem! Czy to
jest jasne? Nikt sam nie staje siê
chrzeœcijaninem! Chrzeœcijan nie wytwarza siê
w laboratorium. Chrzeœcijanin nale¿y do ludu,
który przybywa z daleka. Chrzeœcijanin nale¿y
do ludu, który nazywa siê Koœcio³em. Ten Koœció³
czyni go chrzeœcijaninem w dniu Chrztu œw.
a nastêpnie w trakcie katechezy i wielu innych
dzia³añ. Ale nikt, ¿adna osoba nie staje siê
chrzeœcijaninem sama z siebie. Jeœli wierzymy,
jeœli umiemy siê modliæ, jeœli znamy Pana
i mo¿emy s³uchaæ Jego S³owa, jeœli czujemy, ¿e
jest On blisko nas i rozpoznajemy Go w braciach,
to dlatego, ¿e inni przed nami ¿yli wiar¹,
a nastêpnie j¹ przekazali. Wiarê otrzymaliœmy,
od naszych ojców, od naszych przodków a oni
jej nas nauczyli. Jeœli dobrze siê zastanowimy,
któ¿ wie, ile w tej chwili drogich twarzy
przychodzi nam na myœl: mo¿e to byæ oblicze
naszych rodziców, którzy w naszym imieniu
prosili o chrzest; naszych dziadków lub któregoœ
z krewnych, którzy nauczyli nas czynienia znaku
krzy¿a i odmawiania pierwszych modlitw.
Zawsze pamiêtam twarz zakonnicy, która
nauczy³a mnie katechizmu. Z pewnoœci¹ jest
w niebie, bo by³a œwiêt¹ kobiet¹, ale zawsze
o niej pamiêtam i dziêkujê Bogu za tê siostrê.
Mo¿e to te¿ byæ twarz proboszcza, czy innego
kap³ana lub zakonnicy, katechety, którzy
przekazali nam treœci wiary i pomogli nam
wzrastaæ jako chrzeœcijanie... Otó¿, taki jest
Koœció³, jest wielk¹ rodzin¹, w której jesteœmy
przyjmowani i uczymy siê ¿yæ jako wierz¹cy
i jako uczniowie Pana Jezusa.

Tê drogê mo¿emy przebywaæ nie tylko dziêki
innym osobom, ale tak¿e wraz z innymi
osobami. W Koœciele nie ma„zrób to sam”, nie ma
„osób nie zrzeszonych”. Ile¿ razy papie¿
Benedykt XVI okreœli³ Koœció³ jako koœcielne„my”!
Czasami mo¿na us³yszeæ, jak ktoœ mówi: „Wierzê
w Boga, wierz¹ w Jezusa, ale Koœció³ mnie nie
obchodzi...”. Ile¿ razy to s³yszymy, to nieprawda.
S¹ ludzie, którzy twierdz¹, ¿e mog¹ mieæ
osobist¹, bezpoœredni¹, blisk¹ relacjê z Jezusem
Chrystusem poza komuni¹ i poœrednictwem
Koœcio³a. S¹ to pokusy niebezpieczne
i szkodliwe, jak mawia³ wielki Pawe³ VI dychotomie absurdalne. To prawda, ¿e wspólne
pod¹¿anie jest trudne, a czasami mo¿e okazaæ
siê mêcz¹ce: mo¿e siê zdarzyæ, ¿e jakiœ brat lub
siostra stwarza nam problem, albo nas gorszy...
Ale Pan powierzy³ swe orêdzie zbawienia
ludziom, œwiadkom; to w naszych braciach
i siostrach z ich darami i ograniczeniami
wychodzi nam na spotkanie i pozwala siê
rozpoznaæ. Oznacza to przynale¿noœæ do
K o œ c i o ³ a . Z a p a m i ê t a j c i e d o b r ze : by æ
chrzeœcijaninem to nale¿eæ do Koœcio³a. Imiê
brzmi chrzeœcijanin, a nazwisko - „nale¿ê do
Koœcio³a”.
Watykan, 25.6.2014
Tekst za: http://papiez.wiara.pl/doc/2063995.Niemozemy-obyc-sie-bez-Kosciola

ci¹g dalszy ze strony 6:

?
28.04.2014 – pocz¹tek kursu

przedma³¿eñskiego (kolejne
spotkania: 05.05., 12.05., 19.05.,
31.05.).
?
29.04.2014 – Droga Œwiat³a

prowadzona przez „Przystañ”
(kolejna 13.05.).
?
03.05.2014 – Pierwsza Komunia

Œw. (o 10 i 13). Obchody
uroczystoœci Kro³owej Polski
na Kahlenbergu.
?
10.05.2014 – pielgrzymka

¯ywego Ró¿añca do
Heiligenkreuz.
?
10.05.2014 – œwiêtowanie Galilei.
?
17.05.2014 – Dzieñ Wspólnoty

Oazy (Ernstrbrunn).
?
24.05.2014 – Sakrament

Bierzmowania udzielony
55 m³odym ludziom
(ks. inf. prof. Bonifacy Mi¹zek).
?
30.05.2014 – spotkanie

z ks. dr Tomaszem Jaklewiczem
z „Goœcia Niedzielnego”.
?
01.06.2014 – kazania

ks. Jaklewicza.
?
03.06.2014 – spotkanie

kierowników grup
duszpasterskich

Wierzê, wiêc jestem

Duch Œwiêty – Boska Kobiecoœæ, cz. 1

Biblia to slowo Boga skierowane do czlowieka.
Widzimy wiec, ze wieczny i nieskonczony Bóg,
c a l k ow i c i e w y k r a c z a j a c y p oz a n a s ze
wyobrazenia, sam chcial posluzyc sie ludzkim
jezykiem, by cos nam o sobie powiedziec. Jezyk
ten, ze swej natury ograniczony, nie jest w stanie

oddac tajemnicy Stwórcy, dlatego posluguje sie
licznymi symbolami i metaforami zaczerpnietymi z otaczajacego nas swiata. Stad, gdy
czytamy Pismo Swiete, mozemy spotkac opisy
Boga, ukazujace Jego „meskie” i„kobiece” oblicze
(np. Oz 11, 1-4.8; Jr 31,20; Iz 49, 14-15; Iz 66,13).
W tekstach tych nie chodzi oczywiscie o chec
okreslenia plci Boga, lecz o próbe oddania
pewnej prawdy na temat Jego pelni
i doskonalosci. Bóg przekracza ludzkie doswiadczenie plci. Nie jest ani mezczyzna, ani kobieta,
jest Bogiem (KKK nr 239).
Czy w takim razie mozliwe jest mówienie
o Bogu w kategoriach plci? Odpowiedz moze
nam podsunac prawda o stworzeniu czlowieka
na obraz i podobienstwo Boze (Rdz 2, 26-27).
Tajemnica ta sugeruje, ze w Bogu musi istniec
pierwiastek zarówno meski, jak i zenski. W koncu
Bóg nie móglby dac stworzeniom tego, czego
sam by nie posiadal.
Temat kobiecosci w Bogu wzbudza zainteresowanie wielu wspólczesnych teologów.
Zdaniem francuskiego dominikanina, Ives'a

?
07.-10.06.2014 – wyjazd

m³odzie¿y (Oaza, Rycerstwo,
ministranci) na S³oweniê.
?
07.06.2014 – czuwanie w Wigiliê

Zes³ania Ducha Œw. (Galilea).
?
13.06.2014 – czuwanie polskiej

m³odzie¿y
(Galiea+Oaza+Przystañ).
?
15.06.2014 – koncert A. Karcz,

A. Sza³uckiej i M. Smolucha
(Emaus).
?
19.06.2014 – procesja Bo¿ego

Cia³a zwyk³a tras¹, z udzia³em
chóru „Gaudete”.
?
22.06.2014 – na Mszy o 10:30

po¿egnanie ks. Paw³a; koncert
P. Dorko (Emaus).
?
29.06.2014 – chór „Gaudete”

koñczy sezon koncertowy
na Mszy o 9.
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ci¹g dalszy ze strony 7:
?
06.07.2104 – goœcinnie chór

z Inowroc³awia.
?
19.07.2014 – wycieczka do Gyor

i Budapesztu.
?
18.08.2014 – goœcinnie chór

„Camerata” z I³awy.
?
14.09.2014 – suma odpustowa

z Ojcem Prowincja³em, chórem
„Gaudete”, góralami i
zaproszonymi goœcmi; koncert
dziêkczynny ku czci Jana Paw³a II.
?
15.09.2014 – pierwsze œluby

Szymona Zaniewskiego
w Sulis³awicach.
?
21.09.2014 – pielgrzymka

Congara, w chrzescijanskiej refleksji zenski rys
Boga przypisuje sie przede wszystkim Duchowi
Swietemu. Idea ta laczy sie z wczesna tradycja
syryjska, która zaznacza, ze starotestamentowe
slowo ruah (duch) jest rodzaju zenskiego. Nie
jest to jedyny element ruah, który mozna
odniesc do kobiety. Poznanska teolozka Elzbieta
Adamiak pisze: Duch jest postacia, która
u poczatku doswiadczenia, zawierala w sobie
kobiece powiazania. Ruah unoszaca sie nad
wodami, oddech i wiatr, powiew i poryw wiatru,
isk ra, plomien, jez yk ognia, golebica
wysiadajaca male, symbol ciepla i plodnosci,
kobieca sila stwórcza Boga, sila zycia. Ta sama
autorka dostrzega tez, ze w rozumieniu starotestamentowym ruah moze oznaczac wiatr,
oddech, tchnienie, przestrzen, sile zyciowa,
energie, moc tworzenia – wszystko zwiazane
z sila, która sie porusza i innych wprawia w ruch.
Wiele wskazuje zatem na doswiadczenie
porodu jako pierwotne dla takiego rozumienia
ruah. Wspiera to wspomniany juz fakt,

iz w jezyku hebrajskim jest to przewaznie slowo
rodzaju zenskiego. Te nieliczne fragmenty Biblii
hebrajskiej, gdzie ruah pojawia sie w rodzaju
meskim, podkreslaja niszczace aspekty tej sily
(por. np. Ez 19,12; 27,26). Skojarzenie
z wydawaniem na swiat nowego zycia, nabiera
wiekszej wyrazistosci, gdy uswiadomimy sobie
ze duch jest dla Izraelity przede wszystkim
tchnieniem zycia. Jest to sila stwórcza, która daje
zycie, formuje je, porzadkuje i tworzy przestrzen,
srodowisko, w którym zycie moze sie rozwijac.
Przypomnial o tym Jan Pawel II w encyklice
Dominum et Vivificantem, podkreslajac,
ze slowo ruah niesie w sobie potezna tresc,
oznacza przekazywanie zycia Bozego.
Kiedy pomyslimy o tym, ze Boze tchnienie, czyli
Bozy Duch, zawsze przynosi zycie i otacza je
troska, symbolika kobieca wydaje sie byc nad
wyraz adekwatna.
Marlena Plewa

do Maria Gugging.
?
23.09.2014 – goœcinnie „Schola

Cantorum Bialostocensis”.
?
27.09.2014 – wycieczka do

Duerstein, Melk i Loosdorf
(¯ywy Ró¿aniec).
?
28.09.2014 – „Niedziela Narodów”

w Katedrze przy czynnym udziale
Podhalan.
?
30.09.2014 – œwiadectwo

Floriberth Diaz, cudownie
uzdrowionej za
wstawiennictewm Jana Paw³a II
Kostarykanki.
?
04.10.2014 – prelekcja ks. prof.

Bonifacego Mi¹zka (Emaus).
?
06.10.2014 – rozpoczêcie

jesiennej sesji kursu
przedma³¿eñskiego.
?
13.10.2014 – procesja fatimska.
?
15.10.2014 – wieczór autorski

Mariana Czapli (Emaus).
?
18.-19.10.2014 - wycieczka

¯ywego Ró¿añca do Pragi.
?
19.10.2014 – kazania i

œwiadectwa neokatechumenalne
(o. Machudera, ks. Fuchs)
?
19.10.2014 - Msza z okazji 80.

urodzin za³o¿yciela (p. Mateusza
Synowca) i koncert papieski
chóru „Gaudete”.
?
22.10.2014 - katecheza filmowa

dla mê¿czyzn (Emaus).
?
25.10.2014 - Dzieñ Wspólnoty

Oazowej.

Ale Julia!
Wiem, ze niektórzy nie wierza w Boga. Nawet
calkiem sporo osób. To jest w porzadku. (Dobrze,
moze nie. Ale nie da sie od tak do tego czlowieka
przekonac, prawda?) Ale nie kazdy musi tak
miec. Ja na przyklad wierze. Ale ja nie wierze, bo
wiem ze trzeba. Choc kiedys tak z pewnoscia
bylo, jak bylam mala. Nie rozumialam.
Chodzilam do kosciola z babcia i dziadkiem,
z mama, z tata. Co niedziele. Próbowalam
wsluchiwac sie w kazania, zamiast "Alleluja"
spiewalam " Ale Julia...!". Mialam wtedy jakies
8 lat. Raz w Wiedniu zasnelam podczas mszy po
niemiecku w popularnym dla turystów
"Stephansdom". Tak, nawet pamietam, ze mi sie
cos snilo. Czasem tak strasznie mi sie dluzylo,
ze pytalam sie Mamy co piec minut kiedy
wreszcie bedzie koniec. Tak. A ona odpowiadala
" Juz, juz...". Ale nie bylo "juz, juz...". Bylo - ..co taaak
dlugo? Tak mialam. Czasem w ogóle mi sie nie
chcialo isc do kosciola, poniewaz akurat lecial
jakis serial, a ja akurat wtedy musialam wylaczyc
telewizor.
Kiedy to sie zmienilo? Dobrze, zawsze
próbowalam rozmawiac z Bogiem lub z Panem
Jezusem. Tak mnie jakos nauczono. Mniej
wiecej. Babcia modlila sie z Radiem Maryja
i nauczyla mnie rózanca oraz koronki.
A ja potem nauczylam dziadziusia, bo nie umial.
Nie wiem dlaczego nie nauczyl sie od babci, ale
ja jakos sama mu o tym powiedzialam.
A potem... Pamietam jak u babci, na wsi, zawsze
o zmierzchu bral do reki swój drewniany
rózaniec i szedl na spacer. Chodzil zamknac kury
w kurniku. Slonce zachodzilo za horyzontem,
lasy zaczynaly sobie drzemac pod czesto róznie
kolorowym niebie, az zapadnie zmrok. Wtedy
bylo slychac swierszcze i od czasu do czasu
szczekajace psy w oddali. Kochalam wieczorne
powietrze, kochalam ten zapach - taki slodki,
a zarazem orzezwiajacy. Taki mój. Taki swojski.
Taki który sprawia, ze czulam sie bezpiecznie.

Podobno Bóg nie odpowiada. Nie slucha.
Czasem mi tez sie wydaje, ze po prostu milczy.
Owszem, milczy. Ale nie, ze Go nie ma. Nie wiem
dlaczego milczy, ale wiem, ze mnie nie opusci.
Nawet wtedy kiedy ja sie od niego odwróce.
Poniewaz mnie rozczaruje, poniewaz w jakis
sposób zaczne wierzyc w to, ze Go nie ma.
To On i tak sie ode mnie nie odwróci. Bedzie
czekal. Czekal. Bo on jest taki cierpliwy. A my tacy
niecierpliwi, ze szkoda gadac. Ale On jest. On we
mnie wierzy, jak nikt inny tego nie robi. Nawet
wtedy, kiedy ty sam przestajesz w siebie
wierzyc. On nie. On bedzie czekal. Na kogo?
Na nas. Na twoja wole. Bo dal nam wole. Tak nam
zaufal, ze dal nam wlasna wole. Czy bedziemy
wierzyc, czy bedziemy dobrymi ludzmi... Mamy
dokonywac wyborów. A Bóg jest dla mnie
najwazniejsza decyzja w moim zyciu. Dlaczego?
Wtedy kiedy nie widzialam wyjscia i juz nie
moglam, On wiedzial i rozwiazywal.. Ale nie tak,
jak sie tego spodziewalam. Nie. Zawsze bylam
zaskoczona tym jego dzialaniem. To bylo takie
nesamowite: „Nie poddawaj sie. Zawsze jest
jakies wyjscie. A jak ty go nie widzisz, ja jestem...
i bede. Zawsze“.
Weronika, pól roku po bierzmowaniu
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Z pamiêtnika ma³ego teologa: Apokryfy

Wit Stwosz - Narodziny Maryi
W kolejnym spotkaniu z „ma³¹” teologi¹
zatrzymamy siê nad tekstami, które od czasu
do czasu wzbudzaj¹ emocje w mediach oraz
nasuwaj¹ katolikom „mêcz¹ce” pytania.
Apokryfy, bo o nich bêdzie mowa, to pisma
stanowi¹ce Ÿród³o wiedzy nie tylko dla
naukowców, ale tak¿e dla wszystkich
pragn¹cych pog³êbiæ znajomoœæ œrodowiska
biblijnego oraz wczesnochrzeœcijañskiego.
Samo s³owo „apokryf” pochodzi od greckiego
a p o k r i fo s i oz n a c z a c o œ u k r y te g o,
niezrozumia³ego, tajemniczego. Najogólniej
rzecz ujmuj¹c, apokryfy s¹ to pisma
¿ydowskie i starochrzeœcijañskie napisane na
wzór ksi¹g biblijnych, których autorzy
s¹ nieznani. Dzie³a te ze wzglêdu na b³êdy
w nich zawarte lub nieœcis³oœci nie zosta³y
zaliczone do kanonu Pisma œw.
Apokryfy Starego Testamentu
Teksty te powstawaly w okresie od II w. przed
Chr. do I w. po Chr. jako uzupelnienie ksiag
swietych. Wszystkie one sa owocem
poboznosci prywatnej i ludowej. Zawsze
nawiazywaly one do konkretnej sytuacji
zyciowej narodu zydowskiego w Palestynie
lub diasporze. Mozna w nich dopatrzyc sie
duchowosci essencz yków, tendencji
far yzejskich oraz mistyki spotykanej
w Palestynie i Babilonii. Poboznosc ludowa
wyrazona w prostych obrazach zaczerpnietych z codziennosci propagowala takze
odpowiednie postawy zyciowe. Duchowosc

apokryfów oparta jest na teologii zydowskiej
osadzonej w kulcie swiatynnym lub
synagogalnym. Czesc apokr yfów
ST prezentowala bledna duchowosc
twierdzac, ze w czlowieku jest tylko
nieczystosc i slabosc. Inne glosily, ze nie ma
zmartwychwstania oraz kwestionowaly
niesmiertelnosc dusz y cz y zycie
pozagrobowe. Tego typu literatura byla
negowana przez chrzescijanstwo lub
przerabiana na ksiegi chrzescijanskie. Oto
kilka apokryfów ST: Ksiega Jubileuszów,
Testament y D wunastu Patr iarchów,
Apokalipsa Abrahama, Czwarta Ksiega
Machabejska, Ksiegi Sybillinskie.
Apokryfy Nowego Testamentu
Dziela te powstaly w wyniku ciekawosci
dotyczacej osoby Chr ystusa i Jego
dzialalnosci. Czerpaly one tresci z Ewangelii,
Dziejów Apostolskich, Listów i Apokalipsy.
Aby zyskac na wiarygodnosci podszywaly sie
pod autorytet ksiag swietych. Nie wnosily
one nic nowego do duchowosci chrzescijanskiej. Glówna wartosc stanowi to,
ze pozwalaja poznac sposób myslenia
i realizacje duchowych tresci przez
chrzescijan pierwszych wieków. Niektóre
powstaly w kregach gnostyckich i heretyckich stad zawieraly bledy doktrynalne. Oto
kila apokryfów NT: Ewangelia Tomasza,
Ewangelia Marii Magdaleny, Ewangelia
Judasza, Dzieje Tomasza, Dzieje Piotra i Pawla.
Dlaczego apokryfy maja znaczenie dla badan
nad Pismem Swietym? Bez watpienia
apokryfy sa cennym swiadectwem literackim
swojej epoki. Poniewaz nie sa ksiegami
natchnionymi, nie moga stanowic argumentacji w formulowaniu tez teologicznych.
Mozemy natomiast dzieki nim poznac rózne
tendencje, prady religijne panujace
w czasach bezposrednio poprzedzajacych
przyjscie Jezusa i w pierwszych wiekach
Kosciola. Niektóre z nich moga stanowic
cenna pomoc dla zrozumienia pewnych
zagadnien poruszanych w ksiegach
biblijnych.

Ewangelia
Pseudo-Mateusza (przek³ad
ks. Kazimierz Obrycki)
6. 1. Caly lud byl natomiast pelen podziwu
dla Maryi. Chociaz liczyla ona zaledwie trzy
lata, kroki jej byly juz tak pewne, slowa tak
madre, a modlitwa tak doskonala, ze mozna
bylo ja wziac za dorosla, a nie za dziecko.
Modlila sie tak dlugo, jakby miala juz
trzydziesci lat; twarz jej lsnila jak snieg
i z trudem mozna bylo na nia patrzec.
Pracowala przy kadzieli i w tak mlodym
wieku wykonywala sprawnie wszystkie
prace, które z trudem spelnialy starsze
kobiety. 2. Przyjela sobie taka regule zycia, ze
od rana az do trzeciej godziny modlila sie, od
godziny trzeciej az do dziewiatej zajmowala
sie tkaniem. A od dziewiatej ponownie
wracala do modlitwy az do momentu, kiedy
ukazywal sie jej aniol Panski, z którego rak
przyjmowala posilek. Tak coraz bardziej
udoskonalala sie w oddawaniu chwaly Bozej.
Dla starszych dziewic byla Maryja wzorem
w oddawaniu chwaly Bogu: ochotna
w czuwaniach, biegla w prawie Bozym,
unizona w pokorze, rozmilowana
w Psalmach Dawidowych, wdzieczna
w milosci, skromna w cz ystosci,
niedoscigniona we wszelkiej cnocie. Byla
bowiem stala, nieporuszona, niezmienna,
i kazdego dnia zabiegala o jeszcze wieksza
doskonalosc. 3. Nikt nie widzial jej
zagniewanej, ani zlorzeczacej. Kazde jej
slowo bylo tak pelne laski, ze Boga
rozpoznawano na jej wargach. Zawsze
trwala na modlitwie lub rozwazaniu prawa
Bozego. Troszczyla sie o swoje towarzyszki,
by nie zgrzeszyly ani nawet jednym slowem,
ani tez nie podnosily glosu smiejac sie, by
równych sobie nie zniewazaly ani tez nie
pysznily sie wzgledem nich. Bezustannie
chwalila Boga i, aby nawet przy pozdrowieniu nie przerywac wyslawiania Boga gdy ktos ja pozdrowil - odpowiadala na
pozdrowienie slowami: "Bogu niech beda
dzieki". Maryja posilala sie jedynie tym
pokarmem, który otrzymywala codziennie
od aniola, a pozywienie, które dawali jej
kaplani, rozdawala ubogim. Czesto widziano
ja, jak rozmawiala z aniolami, którzy
uslugiwali jej z wielka serdecznoscia. A jesli
jakis chory dotknal sie jej, natychmiast zdrów
wracal do domu swego.

Ks. Szczepan Matula CR

„Dawid, Effatha!”*
Spójrz! Kole¿anka pokazuje mi na portalu spo³ecznoœciowym zdjêcie przystojnego bruneta.
„To Dawid…”, wypowiada powoli, „nigdy nie widzia³am go, jak mia³ w³osy” – dodaje dr¿¹cym
ju¿ g³osem. Nigdy nie pozna³am Dawida. Kiedy piszê te s³owa, ci¹gle jest szansa, ¿e kiedyœ
go spotkam. Bo Dawid ¿yje.
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porazajacy blask. Przynajmniej tak wydaje sie na
poczatku: Dawid opuszcza szpital, jego wyniki
znów sa dobre, markery komórek rakowych
spadly z kilkudziesieciu do kilku tysiecy. Znów
biegniemy do Jezusa, tym razem w uniesieniu.
Ta radosc nie trwa jednak dlugo. Dwa dni
pózniej Dawid znów jest hospitalizowany,
szpital nie zapewnil mu nawet opieki
paliatywnej.
Mezczyzna ciagle obecny jest w naszych
modlitwach indywidualnych. Co pewien czas,
na miare mozliwosci zagospodarowania
kaplicy, powtarzamy wielogodzinne adoracje,
w centrum modlitewnym codziennie
odmawiany jest rózaniec w jego intencji. Byl
w jego odchodzeniu taki moment, kiedy nie
chcial widziec juz nikogo. Wtedy dotarlo do nas,
ze pora pozwolic mu odejsc. Byc moze z bólem,
byc moze z rozczarowaniem pogodzilismy sie
z faktem, ze ta smierc jest nieuchronna. Dopóki
jednak zycie Dawida trwa, nie przestajemy
wierzyc w cud uzdrowienia.

opatrznosc.eparafia.pl
Historia zaczela sie jak wiele podobnych. Od
przypadkowo wyslanego smsa. Nie bylo
tajemnica, ze Dawid od kilku lat cierpi na raka
pluc. Zaskoczeniem byl jednak fakt, ze po
bardzo obiecujacych wynikach stan jego
zdrowia nagle diametralnie sie pogorszyl.
Przerzuty. Mozna bylo sie tego spodziewac,
choc spotykajac Dawida, pelnego optymizmu,
zamierzajacego wykorzystac swoje zycie
w pelni, trudno bylo w to uwierzyc.
Chorych nawiedzac
Kiedy tylko Ewa dowiedziala sie, ze Dawid jest
w szpitalu, nie zastanawiajac sie zbyt dlugo,
postanowila go odwiedzic. Pól godziny, które
spedzila z chorym, sprawilo, ze w kosciele, do
którego poszla po tej wizycie, nie mogla
powstrzymac lez. „Przypadkiem” spotkala tam
kolege z austriackiej Odnowy w Duchu
Swietym. Przez lzy wykrztusila: „Dawid…
odchodzi”. Kolega, nomen omen równiez
Dawid, stanal jak wryty i zadal pytanie, które
dlugo potem brzmialo dla mnie jak wyrzut
sumienia: To dlaczego my nic nie robimy?
Musimy sie za niego modlic!!! W ciagu kilku
godzin zorganizowal adoracje. Tabun ludzi,
którzy godzina po godzinie zmieniali sie przed
Najswietszym Sakramentem, modlil sie
w intencji Dawida.
Na poczatku towarzyszylam Ewie w jej
godzinach, czasem niechetnie zmieniajac ja
w dyzurach. Machina rusz yla. Ludzie
prz ychodzili do k aplicy w Centrum
Modlitewnym, by w Jego obecnosci uprosic dla
Dawida cud uzdrowienia. Duszy i ciala. Wszyscy
starali sie w swoim ustalonym porzadku dnia
czy nocy znalezc czas na modlitwe. Kolezanka,
która chyba jako jedyna zna Dawida osobiscie,
odwiedzala go, kiedy tylko sam sobie tego
zyczyl, podrzucajac to rózaniec, to medalik
Matki Boskiej. Cieszyly nas wszelkie, nawet
nieznaczne, przejawy poprawy jego zdrowia,
kazde slowo. Slowa, które normalnie nie mialyby
wielkiego znaczenia, kiedy wypowiada je
cierpiacy, maja znaczenie niemal profetyczne.

Walka o dusze
Dwa tygodnie pózniej stan zdrowia znów sie
p o g o r s z y l. Pe r s o n e l m e d yc z ny p ro s i
o przygotowanie sie na odejscie, pyta czy ma
przerwac chemioterapie i naswietlenia,
nafaszerowany morfina Dawid chce walczyc.
W jego slowniku nie ma jeszcze slowa „poddac
sie”. Spotkany „przypadkowo” ksiadz egzorcysta
nie dziwi sie temu pogorszeniu. Dawid nie
wierzy. „Przez modlitwe zaprosiliscie do walki
Jezusa. I teraz to On walczy. O dusze Dawida. Nie
poddawajcie sie, choc to trudne patrzec jak ktos
cierpi, spróbujcie do modlitwy dolaczyc post”.
Przez kolejny tydzien, obok adoracji, codziennie
post podejmuja 2–3 osoby, tak by zachowac
jego wspólnotowy wymiar. Do adoracji
dolaczaja kolejne osoby, w kaplicy leza
przygotowane modlitwy o wyzwolenie duszy,
nieustannie powtarza sie prosba o odmówienie
rózanca, przybywa wypalonych swiec. Godziny
adoracji liczymy w setkach.
Coraz powazniej traktujemy te czuwania przed
Najswietszym Sakramentem. Ludzie, których
nazwalabym tytanami wiary, odkrywaja, ze ich
wiara jest mala, slaba… Sama równiez mierze
sie z ta prawda. Do Jezusa w Eucharystii
przyprowadzil nas niewierzacy Dawid. Tych,
którzy czesto w innych okolicznosciach nie
przychodziliby codziennie do kaplicy czy na
Msze. Za samego Dawida odprawiono w ciagu
miesiaca przynajmniej cztery Eucharystie,
Komunie w jego intencji przyjmowano niemal
codziennie.
Zaufanie i pokora
Kiedy opowiadam te historie na antenie
katolickiej rozglosni, ksiadz redaktor pyta mnie
trzezwo: „I wierzycie, ze Dawid bedzie z wami
biegal, tanczyl, smial sie?”. „Tak…”, odpowiadam
z pewna niesmialoscia, po chwili jednak dodaje
pewnym juz glosem – „Wierzymy, ze Dawid
bedzie z nami uwielbial Boga”.
Akcja tygodniowej wieczystej adoracji przerywa
czuwanie w intencji Dawida. Po miesiacu
jestesmy zmeczeni, coraz trudniej znalezc
osoby chetne na godzinny dyzur. I nagle swiatlo,

Egzaminy z czlowieczenstwa
Dawid uczy nas chrzescijanstwa. On, który
niewiele ma wspólnego z Kosciolem, uczy nas
godnosci chorowania i milosci blizniego.
Wszelkie informacje o stanie jego zdrowia
docieraja do nas przez babcie, która jest
jedynym wierzacym czlonkiem rodziny. I która
sama ze szpitala jedzie do kaplicy.
Gdy starsza pani próbowala poprawic wnukowi
poduszke, choc mial juz niewiele sily, by mówic,
w inny sposób wyrazil swoje niezadowolenie.
Po chwili z trudem wykrztusil: „Przepraszam,
babciu, nie powinienem tak reagowac”. Banal,
na który w obliczu ogromnego cierpienia stac
byloby pewnie niewielu z nas, chrzescijan. My
czesto wolimy pytac, gdzie byl Bóg i uznawac, ze
nasz ból usprawiedliwia wszystko.
Historia Dawida kaze nam na nowo zweryfikowac swoja wiare, nasz stosunek do bliznich.
W sredniowieczu pisano traktaty o pieknym
umieraniu, ars moriendi. Dawid pisze taki
podrecznik swoim zyciem. Bo piekne umieranie
to nic innego jak swiadome zycie,
przygotowane w kazdej chwili na to, ze to
wlasnie dzisiaj moze sie ono skonczyc.
Dawid w tej chwili nie zyczy sobie ksiedza,
sakramentów, nawracania go. Ucieszyla nas
wiadomosc, ze w dziecinstwie zostal
ochrzczony i przystapil do pierwszej Komunii.
Jedyne, co mu mozemy dac – co czasem jest
powodem pelnej rozpaczy bezsilnosci, a innym
razem radosnego oczekiwania na cud – to nasza
modlitwa. On daje nam o wiele wiecej.
Cud zycia wydarza sie przeciez kazdego dnia,
kiedy Dawid budzi sie o wschodzie slonca.
I ciagle chce walczyc. Byc moze Bóg da mu laske
zwyciestwa równiez w duchowym zmaganiu.
Nawet, gdy na pytanie o Jego istnienie, Dawid
odpowiada ostroznie: „Nie wiem…”. Czesto
w takich momentach odkrywamy, ze czas
terazniejszy jest najwazniejszym z tych, jakie
zostaly nam dane.
Anna Maria Gacek
*Motto modlitw w intencji Dawida
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Koœció³ek
Wpatrywa³am siê w krzy¿. S¹ ró¿ne krzy¿e: ma³e, du¿e, ³adne,
mniej ³adne, skromne, ozdabiane, ale Chrystus na nich zawsze
jest ten sam!

steinfurt-touristik.de
W Swieto Podwyzszenia Chrystusowego Krzyza
znalazlam sie w malenkiej wiosce we
wschodniej Polsce. Polna droga, rezerwat
przyrody, kilka domów i... kosciól. Kosciól, który
do typowego kosciola podobny nie byl.
Wygladem raczej przypominal mala wiejska
swietlice. Jasnozielony parterowy budynek
z para nieszczelnych okien. Na zewnatrz nie
dostrzeglam zadnego symbolu, który wskazywalby, ze tutaj jest swiatynia. Na drzwiach
wisiala jedynie kartka z informacja, ze msze
odbywaja sie w kazda niedziele o godzinie 14.

Gdy wesz³am do œrodka, poczu³am zapach
wilgoci. Wewn¹trz znajdowa³ siê stary piec
kaflowy, kilka ró¿nych krzese³, z ty³u sta³ nawet
stolik i fotel. Z przodu po prawej stronie obraz
Jezusa Mi³osiernego, z lewej krzes³o dla kap³ana.
W centralnym miejscu œredniej wielkoœci stó³
przykryty po¿ó³k³ym obrusem, a za tym
prowizorycznym o³tarzem wisia³ du¿y drewniany krzy¿. Poczu³am siê nieco zniesmaczona
i przera¿ona!
Ludzie przed rozpoczêciem Mszy swobodnie
rozmawiali miêdzy sob¹. Widaæ by³o, ¿e dobrze
siê znali. By³am tam obca, ale nie zwrócili na
mnie szczególnej uwagi. Gdy wszed³ kap³an,
rozmowy ucich³y. Nie by³o zakrystii, wiêc
w ornat przebiera³ siê przy widowni siedz¹cej na
krzes³ach. Chóru z organami te¿ nie by³o.
Uczestniczy³am z tubylcami w Eucharystii
sprawowanej przez ksiêdza Seweryna, nowego
duszpasterza tej parafii. Oni wszyscy razem
utworzyli jak¹œ jednoœæ, wspólnotê. Ujê³a mnie
prostota nie tylko mieszkañców i ksiêdza, ale
tak¿e tego miejsca. Po Mszy ludzie rozmawiali
przed koœcio³em, zadawali nowemu kap³anowi
mnóstwo pytañ, a ja na chwilê pozosta³am
ca³kiem sama w koœciele.
Wpatrywa³am siê w krzy¿. S¹ ró¿ne krzy¿e: ma³e,
du¿e, ³adne, mniej ³adne, skromne, ozdabiane,
ale Chrystus na nich zawsze jest ten sam! Ka¿de
cierpienie ma sens, ka¿dy krzy¿ ma sens. Przez
niego dokonuje siê zbawienie. Jezus

powiedzia³: „Jeœli kto chce pójœæ za Mn¹, niech
siê zaprze samego siebie, niech weŸmie krzy¿
swój i niech Mnie naœladuje!” (£k 9, 23) S¹ takie
drogi, na których zrzucam swój krzy¿ z ramion,
bo jest po ludzku za ciê¿ki. Rodzi siê we mnie
bunt i sprzeciw wobec Boga. Mam poczucie, ¿e
jestem zupe³nie sama z moim jarzmem. Proszê
Go, ¿eby zabra³ go ode mnie, lecz On milczy.
Dlaczego? Chyba za bardzo mnie kocha. Nie
chce mnie skrzywdziæ, poniewa¿ przez ten krzy¿
dokona siê moje zbawienie. Mogê krzy¿
odrzuciæ, nie akceptowaæ go, jednak wtedy
przez ca³e ¿ycie bêdê nieszczêœliwa, co chwilê
potykaj¹c siê o niego. Wiadomo, lepiej pogodziæ
siê z u³omnoœci¹, byæ jej œwiadomym i pokornie
j¹ dŸwigaæ razem z Panem. To nie jest ³atwe, ale
¿ycie wieczne czeka!
Mia³am ogromne trudnoœci, ¿eby dostrzec
sacrum w tym „dziwnym” koœciele. Nie by³am
nigdy w takim miejscu. Dla mnie to zupe³nie
nowe doœwiadczenie. Nauka wyp³ynê³a bardzo
szybko.
Nie potrzeba ogromnego o³tarza, kolorowych
witra¿y, wypolerowanej posadzki, drewnianych
stalli i piêknych kwiatów, ¿eby dokona³ siê cud
przemienienia chleba i wina w Cia³o i Krew
Chrystusa. W jakimœ stopniu ta otoczka pozwala
bardziej poczuæ Bo¿¹ obecnoœæ, jednak to nie
dodatki s¹ najwa¿niejsze. Mog³oby ich nawet
nie byæ – tak jak w tym bardzo skromnym
i ubogim koœciele. Najwa¿niejszy jest On. Nie
traæmy Go z oczu!
Hanna

Czemu marudzisz?
Moja robota jest wykonana. Wiêcej zrobiæ nie mogê.
Reszta zale¿y od Niego.
Tak wiele mamy, a mimo tego nie potrafimy
tego docenic. Tak czesto spotykam sie,
szczególnie ostatnio, z wiecznym narzekaniem.
Ze daleko do szkoly, ze za niska placa, ze te dzieci
takie jakies nieposluszne, ze nie odpisal ktos na
wiadomosc, ze na studiach za malo praktyki,
a tak wiele teorii. Umiemy narzekac na wszystko.
Nawet na to, ze za mocno swieci slonce lub za
duzo deszczu spadlo w tym tygodniu. Ale czy
nam czegos przybedzie, jak bedziemy tylko
gadac? Czy nam sie odmieni los, deszcz
przestanie padac, podniosa nam wyplate lub
rachunki obniza, gdy bedziemy sie nad soba
uzalac? Nie! Nic sie nie zmieni. Wiem. Czasami
czlowiek jest bezsilny i z tej bezsilnosci próbuje
szukac pocieszenia w ramionach drugiego
czlowieka. W pewnych sytuacjach nasze

maruderstwo wydaje mi sie jednak
spowodowane nuda, brak iem innych
problemów, zawiscia, ze ktos ma lepiej. „Jezeli
masz dach nad glowa, jedzenie i wode, to jestes
jednym z najbogatszych ludzi na ziemi”.
Zapominamy o biedzie, wojnach, glodzie
w innych czesciach globu i martwimy sie, ze nie
mam trzeciej pary butów, która zreszta jest
podobna do tej, która kupilam dwa miesiace
temu. Bezsens! Nie umiemy godzic sie
z niewygodnymi faktami. Chcemy, by nasze
zycie uslane bylo rózami. Zeby wygladalo jak u
tego sasiada, który ma dom, samochód,
prestizowa posade i piekna zone z ulozonymi
dziecmi. Ale gdyby zapytac tego sasiada, to i on
uwazalby zapewne, ze jego zycie nie jest takie,
jakie byc powinno, bo jego dom ma za maly
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ogród, jego zona ciagle z nim sie klóci, a dzieci
nie darza go szacunkiem, bo nie poswieca im
zbyt wiele czasu.
Nasza piramida wartosci tez czesto jest
zgubna… Gdzie w nas dzieciecy zachwyt nad
najmniejszym, najmniej zauwazalnym? Gdzie
relacje? Czemu ciagle dlawimy sie swoim
konsumpcjonizmem? Czemu ciagle chcemy
wszystko kontrolowac? Byc panem wlasnego
losu?

Choc nie mam milionów na koncie, to czuje sie
szczesliwa, bo mam gdzie spac, co jesc i mam
najblizszych, którzy staraja sie mnie wspierac.
A co bedzie jutro? Nie pytam. Bóg ulozy. A jak?
To sie okaze w swoim czasie. Ale czy znajde
prace? Zdobede tytul magistra? Czy bede miala
meza? Czy bede szczesliwa? Czynie tak, by bylo
jak najlepiej. Ksztalce sie, zdobywam
doswiadczenie, udzielajac sie tam czy tu. Moja
robota jest wykonana. Wiecej zrobic nie moge.

Reszta zalezy od Niego. Moge krzyczec i sie
buntowac, ale to i tak nic nie da. Bo jesli On nie
bedzie chcial, to nic nie dostane od zycia. Czesc
zalezy ode mnie, ale ta wieksza czesc juz nie.
Chwytaj okazje, które daje Ci Pan, ciesz sie,
dziekuj i zyj. Reszta sama sie ulozy. Pogodzenie
z losem. Z wola Pana. To dopiero pokora.
Justyna

Pijê z Nim kawê
Chodzimy razem na spacery, siadamy w lesie pod drzewem
i ogrzewamy twarze w s³oñcu, ws³uchujemy siê w siebie.
Jest naprawdê piêknie. Teraz s³yszê Go bardzo wyraŸnie
w cichoœci mojego serca.

Jest cicho, slysze jedynie cwierkanie ptaszka,
który przycupnal na galezi swierku. Idealna
cisza. Niczym niezmacona. Malo kto moze
pozwolic sobie na takie chwile. Ja to mam
szczescie! Spedzam wakacje na odludziu, w
rodzinnym domu na wsi. Odpoczywam od
huku ulic, rozgadanych i spieszacych sie ludzi,
którzy otaczali mnie niby parawan podczas
mojego kilkumiesiecznego pobytu w miescie.
„W nawróceniu i spokoju jest wasze ocalenie, w
ciszy i ufnoœci le¿y wasza si³a.” (Iz 30,15)
Dopiero teraz doceniam to miejsce, te oaze
spokoju. Doswiadczam wspanialej samotnosci,

która pozwala spojrzec na wiele spraw
z zupelnie innej perspektywy, daje wytchnienie.
Milczenie i cisza to nie pustka czy nicosc. To laska
odnajdywania siebie. Moge godzinami milczec.
Lubie cisze. Potrzebuje jej, aby odpoczywac,
myslec i przede wszystkim modlic sie.
Ka¿dego dnia Pan Bóg kieruje do mnie swoje
s³owa. Wypowiada je szeptem, s¹ ³agodne,
niezwykle delikatne i czu³e. ¯ycie w ha³asie
sprawia³o, ¿e niekiedy w ogóle nie s³ysza³am
tego, co do mnie mówi³. Ignorowa³am Go, sama
zag³uszaj¹c Jego g³os. Tymczasem On, nie
rezygnuj¹c, cichutko mówi³ dalej. Nie, nie
podniós³ tonu, gdy¿ nie chcia³ siê narzucaæ –
mówi³ i czeka³... Musia³am w koñcu siê
zatrzymaæ, d³u¿ej tak nie mog³am! Od razu po
ostatnim egzaminie wyjecha³am z miasta,
zostawiaj¹c codziennoœæ.
Odwa¿nie wkroczy³am w tê ciszê i w to bliskie
spotkanie z Nim. „Mów, Panie, bo s³uga Twój
s³ucha.” (1 Sm 3,9-10) Bardzo ceniê sobie czas,
kiedy mogê Go pos³uchaæ. Nie padam na kolana
i nie wypowiadam wyuczonych formu³ek,
staram siê raczej z Nim rozmawiaæ i przebywaæ.
Pijê kawê w Jego towarzystwie! Chodzimy
razem na spacery, siadamy w lesie pod
drzewem i ogrzewamy twarze w s³oñcu,
ws³uchujemy siê w siebie. Jest naprawdê

piêknie. Teraz s³yszê Go bardzo wyraŸnie
w cichoœci mojego serca. Bóg jest obecny przez
ca³y czas, jest wszêdzie. Ka¿da chwila jest
wype³niona Nim i Jego mi³oœci¹. A naj³atwiej
przychodzi mi dostrze¿enie Boskiej obecnoœci
w przyrodzie – w œpiewie ptaków, ch³odnym
powiewie, porannej rosie, bia³ej mgle czy
w szumie drzew. Cisza i piêkno stworzenia
poci¹gaj¹ mnie ku Bogu, pomagaj¹ us³yszeæ
Jego szept. Wystarczy tak niewiele. Codziennie
siê tego uczê.
Czas spêdzony tutaj jest bardzo uprzywilejowanym czasem – danym mi od Boga. Nied³ugo
jednak trzeba bêdzie powróciæ do
„normalnoœci”, bêdê musia³a spakowaæ walizki
i na nowo przywitaæ miasto z ca³ym jego
gwarem. Nie obiecujê, ¿e teraz bêdê s³uchaæ
Jego szeptu. Byæ mo¿e ta historia zatoczy kr¹g.
Jestem jednak o coœ bogatsza, bogatsza o czas
spêdzony z Jezusem. Mo¿e inaczej rozplanujê
sobie dni, tak aby mieæ chwilê, ¿eby odpocz¹æ
przy Przyjacielu i pos³uchaæ Jego g³osu. Nie
muszê mówiæ – wystarczy, ¿e bêdê. Ju¿ sama
moja obecnoœæ bêdzie ogromn¹ radoœci¹ dla
obu stron.
Dla ka¿dego Chrystus ma inne s³owo, ka¿dego
traktuje bardzo indywidualnie. Z ka¿dym chce
pobyæ sam na sam. Nikt nie mo¿e poczuæ siê
pominiêty. Czytelniku, znajdŸ trochê czasu, aby
spotkaæ siê z Nim w ciszy. Gwarantujê, ¿e nie
bêdzie to czas zmarnowany! Bo „kto s³ucha Pana
– osi¹gnie spokój, wytchnienie – bez obawy
nieszczêœcia.” (Prz 1,33)
Hania

Matki, których nie ma
"Nigdy siê z tym nie pogodzimy. A jednak ¿yjemy dalej i poszczêœci³o nam siê bardziej ni¿ mog³yœmy siê
spodziewaæ. Zarówno j¹, jak i mnie mo¿na by okreœliæ mianem "gejzeru radoœci", mimo ¿e ka¿d¹ dobr¹
rzecz, jaka nas spotka³a, postrzega³yœmy przez pryzmat ¿a³oby. Nie zawsze p³aka³yœmy i lamentowa³yœmy
ca³ymi dniami (...), czêsto rozpacz by³a niema, o jej istnieniu wiedzia³y tylko nasze rozdygotane od
wewn¹trz cia³a. Matki nie pojawi³y siê na uroczystoœci wrêczenia dyplomów, gdy koñczy³yœmy studia.
Zabrak³o ich podczas naszych ceremonii œlubnych (...). Nie by³o ich nigdy, w ¿adnym momencie naszego
doros³ego ¿ycia i nigdy ju¿ ich nie bêdzie".
Cheryl Streyed, „Ma³e cuda”
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Kiedy po raz pierwszy spotkalam te wysoka
blondynke, od razu wydala mi sie bliska.
Pierwsze kilka minut rozmowy, a ja czulam sie,
jakbym znala ja od lat. Kiedy z wymienianych na
korytarzu uprzejmosci, przeszlysmy na tematy
nieco glebsze, zagadka sie rozwiazala. Nasze
historie zycia – choc rózne w niektórych
punktach – zasadniczo zgadzaly sie co do
jednego: obie wychowalysmy sie bez mamy.
Ostatni Dzien Matki z moja mama swietowalam
majac szesc czy siedem lat. Nie pamietam
nawet, jak on wygladal. Czy bylo to w trakcie
urlopu w hospitalizacji czy zwyczajnie, jeszcze
kiedy mama po prostu byla? Nie wiem. Wiem, ze
to bylo swieto. Z zerwanymi w ogrodzie
kwiatami, laurkami i wspólnym czasem.
Dzis to po prostu zwyczajny dzien, kiedy ta
strata boli bardziej niz zwykle. I nie chodzi
o syndrom uporczywej zaloby, zaloby zle
przezytej czy notorycznego uzalania sie nad
soba. Chodzi o swiadomosc tego, ze „normalnie”
jest przeciez inaczej.
Choc od jej smierci minelo 20 lat, mocno
i dobitnie dopiero calkiem niedawno zdalam
sobie sprawe, ze duzo stracilam. Ta smierc
musiala najpierw stac sie pelnoletnia, a potem
mloda dorosla, bym w koncu przestala sie
oszukiwac, ze to nic nadzwyczajnego. Tak sie
zdarza. To prawda, tak sie zdarza, ale to nie
znaczy, ze to nie boli i bolec nie ma prawa.
Mojej mamy nie bylo ze mna w dniu pierwszej
Komunii, bierzmowania, nie bylo jej, kiedy
przezywalam pierwsze milosci, zaczynalam
i konczylam kolejne studia, dostawalam prace,
odnosilam sukcesy, notowalam kolejne porazki.
Nie bedzie jej, gdy bede wychodzila za maz czy
rodzila dziecko. Nie bedzie jej nigdy. Byla
w niewielu momentach mojego dziecinstwa,
nie bedzie jej w moim doroslym zyciu. Mam to
szczescie, ze jestem katoliczka i wierze w zycie
wieczne.
Wierze, ze Mama jest obecna, choc inaczej
w tym wszystkim, co sie wydarza, ze jakos moge
na nia liczyc. Moze to irracjonalne, jednak
niemniej niz moja niegdysiejsza zlosc, ze ona
sobie tak po prostu umarla, zostawiajac mnie,
mojego brata z nie do konca odpowiedzialnym
ojcem. Kilka lat pózniej dowiedzialam sie, ze
Mama jeszcze na kilka dni przed smiercia
krzyczala w szpitalnej izolatce: „Ratujcie mnie,

mam male dzieci”. Chciala zyc, choc walka
z choroba pewnie wiele sil jej na to zycie
odbierala. Niewiele pamietam.
To, jaka by³a moja Mama, wiem jedynie od
innych osób, tych, którym jestem niezmiernie
wdziêczna za to, ze by³y z Ni¹ do koñca. Tej próby
nie przetrwa³ mój ojciec. Od niego nie dowiem
siê niczego. Niektórych odpowiedzi mogê
poszukaæ w sobie, w koñcu jestem Jej córk¹.
Prawdê poznam dopiero, kiedy spotkamy siê
u Taty.
***
Predzej czy pózniej fakt, ze nie mam mamy
wychodzi na jaw. Staram sie nie robic z tego
tajemnicy, ani nie mówic o tym, gdy nie jest to
konieczne. „Przepraszam. Nie wiedzialem.
Przykro mi”. To zdania, których nie znosze
sluchac. Wyuczonego odruchu kultury, czegos,
co wypada powiedziec. Kiedy ktos dzieli sie ze
mna taka czescia swojego zycia, najczesciej

mówie „rozumiem” albo „potrafie sobie
wyobrazic, jak to boli.” Nie jest to zaden zloty
srodek, jest nas wielu i kazdy z nas – inny,
z innymi oczekiwaniami. Jedno wiem na pewno
– ostatnia w kolejnosci na ich liscie bylaby litosc.
Stracilismy rodziców w róznych okolicznosciach. Zyjemy i czesto zarazamy niewymuszonym optymizmem, bo troche
wczesniej niz inni zrozumielismy, ze zycie
i wszystko w nim nalezy doceniac. Czasem
udaje nam sie to bardziej, czasem mniej – kiedy
w dniu absolutorium czy w czasie innego
radosnego w swej istocie wydarzenia ogarnia
nas niewypowiedziany smutek. Nic jednak nie
odbierze nam swiadomosci tego, ze – „jesli nie
idzie o zycie, idzie o nic”. Jednak jako
chrzescijanka dojrzewam powoli do swiadomosci, ze jesli nie idzie o zbawienie, idzie o nic.
Bo to nie zycie, a zycie wieczne jest dla
wierzacych wartoscia bezwzgledna.
(Autorka znana redakcji)

B³ogos³awieni!

B³ogos³awieni mi³osierni, albowiem oni mi³osierdzia dost¹pi¹
Mi³osierdzie stawia przed ka¿dym z nas zadanie, które wymaga
osobistego zaanga¿owania, poœwiêcenia, czasami prze³amania
siebie, swoich zasad i pogl¹dów.
Encyklopedia podaje nastepujace wytlumaczenie pojecia milosierdzie: "(...) to aktywna
forma wspólczucia, wyrazajaca sie w kon-

kretnym dzialaniu, polegajacym na bezinteresownej pomocy". Biblia przytacza
mnóstwo przykladów milosierdzia. Wystarczy

wspomniec znana wszystkim przypowiesc
o milosiernym Samarytaninie, gdzie bardzo
czytelnie przedstawiony jest akt milosierdzia.
Ka¿dy z nas uczy³ sie na lekcji religii, b¹dŸ
w trakcie przygotowañ do Pierwszej Komunii
Œwiêtej lub Bierzmowania aktów mi³osierdzia co
do duszy i co do cia³a. S¹ one wyraŸn¹
wskazówk¹, w jaki sposób mo¿na okazywaæ
mi³osierdzie.
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Uczynki milosierne co do ciala sa dla nas bardzo
oczywiste i stosunkowo latwe do spelnienia.
Trudno jest bowiem przejsc obojetnie obok
proszacego o bulke dziecka. Nie sprawia tez
klopotu podanie szklanki wody osobie
spragnionej, odwiedzenie kogos chorego,
p r ze by w a j a c e g o w s z p i t a l u, c z y te z
przenocowanie osoby podrózujacej. Za
oczywiste przyjmujemy równiez grzebanie
zmarlych.
Gorzej jest juz z pocieszaniem wiezniów.
Wiekszosc z nas jest zdania, ze "ma to, na co
zasluzyl". Dlatego jestem pelna podziwu dla
sw. Jana Pawla II, ze okazal milosierdzie
i wybaczyl swojemu zamachowcy.
Trudniejsze do wykonania sa uczynki milosierne
co do duszy, bo czesto odbierane sa jako

"wtracanie sie do czyjegos zycia". Próby
zwrócenia komus uwagi, czy pouczania kogos
k oncza sie niejednok rotnie wiazanka
nieprz ychylnych epitetów. Pocieszanie
strapionych, podtrzymywanie na duchu osób
watpiacych czy modlitwa za zywych i umarlych
to stosunkowo proste wymagania, ale cierpliwe
znoszenie wyrzadzonych k rz ywd, cz y
darowanie uraz staje sie czesto bariere nie do
pokonania. Stad tyle sklóconych i rozbitych
rodzin.
W dzisiejszych czasach istnieje tak wiele okazji
do niesienia mi³osierdzia. Opuszczone dzieci,
kraje dotkniête kataklizmami i wojnami,
przera¿aj¹ce apele rodziców ratuj¹cych zdrowie
swoich pociech. Wielkie telewizyjne akcje
charytatywne uzmys³awiaj¹ nam skalê potrzeb
drugiego cz³owieka. Tym niemniej bez ludzi
dobrej woli nie ma mi³osierdzia. I nawet je¿eli
nie jesteœmy w stanie pomóc wszystkim
potrzebuj¹cym, to i tak lepiej zrobiæ coœ
niewielkiego ni¿ przejœæ obojêtnie i nie zrobiæ
nic.
Mi³osierdzie stawia przed ka¿dym z nas zadanie,
które wymaga osobistego zaanga¿owania,
poœwiêcenia, czasami prze³amania siebie,
swoich zasad i pogl¹dów. Trudno jest okazywaæ
mi³osierdzie, gdy¿ wymaga ono od nas

rezygnacji ze s³usznych roszczeñ. Mi³osierdzie
jest zadaniem, które stoi przed ka¿dym
wierz¹cym cz³owiekiem i trzeba siê go nauczyæ,
chocia¿ jest ono nieraz bardzo trudne.
•le rozumiane pojêcie mi³osierdzia mo¿e
rozwijaæ postawy negatywne, a w skrajnych
prz ypadkach nawet prowadziæ do
pob³a¿liwoœci i tolerowania z³ych zachowañ.
Mi³osierdzie okazywane bezmyœlnie jest
zachêt¹ do lenistwa, bo po co siê staraæ, po co
pracowaæ, skoro mogê wzi¹æ zasi³ek, wy¿ebraæ
trochê grosza (byle na piwo starczy³o), nie robiæ
nic i ¿yæ w najlepsze. Przecie¿ jest na œwiecie
wystarczaj¹co du¿o "mi³osiernych naiwniaków",
którzy w swej dobroci serca pomog¹.
Postawy mi³osierdzia mo¿emy uczyæ siê od
samego Boga. Biblia ukazuje mi³osierdzie Boga
do nas grzesznych ludzi. A co my robimy?
Przyjmujemy to mi³osierdzie za oczywiste
i nawet nie potrafimy ok azaæ za nie
wdziêcznoœci. Musimy sobie jednak zdaæ
sprawê z faktu, ¿e mi³osierdzie funkcjonuje
w obydwie strony. Jesteœmy zarówno biorcami,
jak i dawcami mi³osierdzia, i jeœli oczekujemy
mi³osierdzia Bo¿ego, to pamiêtajmy, aby je te¿
okazywaæ bliŸnim.
Aneta Godzisz

Nakaz u¿ywania œwiat³a!
Nie wystarczy dawaæ ja³mu¿nê – daj samego siebie!
Czy patrzac na twarz jakiejkolwiek osoby
mozesz rozpoznac w niej brata lub siostre?
Czy moze w twoim sercu panuje noc i nikogo
nie widzisz? Swiat gna z postepem. Doscigamy
ptaki, plywamy niczym ryby, ale wielu nawet nie
potrafi zyc ze soba jak brat czy siostra.
Blogoslawieni milosierni, albowiem oni
milosierdzia dostapia.
Kto zyje blogoslawienstwami jest na dobrej
drodze. Bóg Milosierny pierwszy pokazal nam
wielka milosc poprzez swego syna Jezusa. Jego

milosierdzie odnosi triumf. Jn2,13b. Milosierdzie
to milosc czlowieka do czlowieka. Ona moze
przewyzszac wszelka logike. Jezus nie umiera
tylko za tych, którzy beda go kochali albo szli za
Nim. Umiera za dobrych i za zlych. Milosierdzie
to milosc szalona, która posiada Jezus. Ale jest
wielu innych, którzy nasladuja go np. Matka
Teresa z Kalkuty, M. Kolbe itd. Jest to prawdziwa,
szczera, trzezwa postawa wobec zla.
Milosierdzie to odmowa wspólpracy ze swiatem
grzechu.

Bez milosierdzia nie mozna isc za Jezusem. Jezus
zacheca, aby wybaczac sobie nawzajem, bo
wtedy bedzie mogla rozwijac sie w nas milosc
milosierna i bedziemy mogli przyprowadzac
naszych wrogów do Chrystusa. Nie wystarczy
dawac jalmuzne – daj samego siebie!
Rozejrzyj sie wiec wokolo siebie, czy widzisz brat
lub siostre? Wybiegaj wiec z miloscia do
blizniego. I nie chodz juz po ciemku, tylko
w swietle, a zobaczysz wiele.
Agata Skrzypko

Jak przebaczasz?
Przedstaw Bogu w modlitwie twoje wszystkie zranione uczucia
i wspomnienia, z³ó¿ je w Jego rêce, a zobaczysz, ¿e nie tylko ty
doznasz przebaczenia, ale bêdziesz te¿ umia³ przebaczyæ innym.
Czy myslisz o sobie, ze jestes milosierny? Jesli tak
naprawde jest, to ci zazdroszcze! Ja staram sie byc
milosierna, ale czesto mi sie to nie udaje.
Czy chodzi o przebaczenie sobie, innym czy Bogu,
jest to trudne. Jednak jest to wartosc, dlatego jest
czego pozazdroscic. Zapytajmy, co to znaczy byc
milosiernym. Czy znaczy to nigdy sie na drugiego
nie gniewac i nie zloscic? Chyba nie do konca…
Przeciez uczyc mamy sie przede wszystkim od
samego Chrystusa, a On unosil sie gniewem. Wiec
co, masz rzucac mrocznym spojrzeniem wokolo
siebie? To moze i czasem trzeba uczynic, ale
z umiarem i rozumem. Jednak powinien byc to

jedynie etap w twoim przezywaniu zranienia.
Bo kiedy sie zloscisz? Czyz nie wtedy, kiedy ktos ci
nadepnie na przyslowiowy odcisk? No wlasnie,
a przeciez moze zrobil to, bo czul sie jak slon
w skladzie porcelany albo sam zostal wczesniej
gleboko zraniony i nawet nie jest tego swiadomy.
Z ostatnio przeczytanej ksiazki dowiedzialam sie,
ze jest 5 etapów przebaczania zranien, jak tez 5
kroków umierania. Pierwszym z nich jest
wypieranie sie, czyli móglbys twierdzic, ze nic sie
nie stalo. Ale w glebi serca kipiec bedziesz ze zlosci
– to drugi etap, czyli gniew. Trzecim krokiem jest
targowanie sie, to znaczy: przebaczysz, jesli on sie

zmieni, jesli ona cie o to poprosi. To sie nie zawsze
dzieje i wpadasz w depresje, jestesmy juz przy
kroku czwartym. I na koniec, po dlugich
modlitwach i zmaganiu sie ze soba i Bogiem,
pojawia sie akceptacja. Wiec nie spiesz sie
z usciskaniem winowajcy, ale okaz wole
przebaczenia, bo to nie tylko o uczucia chodzi,
choc one graja wazna role, ale glównie o wysilek
woli i prace calej osoby. Przedstaw Bogu
w modlitwie twoje wszystkie zranione uczucia
i wspomnienia, zlóz je w Jego rece, a zobaczysz, ze
nie tylko ty doznasz przebaczenia, ale bedziesz tez
umial przebaczyc innym. I jeszcze jedno, na koniec
moze staniesz sie w swoim zranieniu bardziej
uwazny i wrazliwy na ludzi podobnych tobie
i bedziesz chcial im pomagac. Tego ci z calego
serca zycze!
Lila Kudyba
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„B³ogos³awieni czystego serca, albowiem oni Boga ogl¹daæ bêd¹”.
Potrzebujemy otwartego serca, w którym rz¹dzi mi³oœæ, s¹ silne wiêzi.
Potrzebujemy otwartych ust, które buduj¹ poprzez dobre s³owo.
Potrzebujemy otwartych r¹k, które maj¹ naturaln¹ potrzebê
pomagania.
nieczystym. Z serca bowiem pochodz¹ z³e
myœli, zabójstwa, cudzo³óstwa, czyny nierz¹dne,
kradzie¿e, fa³szywe œwiadectwa, przekleñstwa.”
Mt15, 17-19
Zastanów sie. Co dzis wyznajesz ustami,
co wypowiadasz?

Ilu z nas szuka Boga tam, gdzie chce, ale nie tam,
gdzie Bóg chce byc widziany? Bywa, ze jestesmy
uprzedzeni do pewnych osób, oceniamy je albo
nerwowo reagujemy na innych.
„Nie rozumiecie, ¿e wszystko, co wchodzi do ust,
dostaje siê do ¿o³¹dka i zostaje wydalone
na zewn¹trz. Lecz to, co z ust wychodzi,
pochodzi z serca i to w³aœnie czyni cz³owieka

„Je¿eli wiêc ustami swoimi wyznasz, ¿e Jezus
jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, ¿e Bóg
Go wskrzesi³ z martwych – osi¹gniesz
zbawienie. Bo sercem przyjêta wiara prowadzi
do sprawiedliwoœci, a wyznawanie jej ustami –
do zbawienia.” (Rz 10, 9-10).
Serce, to zródlo i poczatek, gdzie rozwija sie
owoc czystosci lub nieczystosci. To oznaka, czy
jestes na dobrej drodze do zbawienia. Potrzeba
stale badac serce, aby Bóg mógl je ksztaltowac.
Potrzebujemy otwartego serca, w którym rzadzi
milosc, sa silne wiezi. Potrzebujemy otwartych

ust, które buduja poprzez dobre slowo.
Potrzebujemy otwartych rak, które maja
naturalna potrzebe pomagania.
Pomoca moga byc: czyste intencje i rozmowy,
które beda budowaly; czyste spojrzenie:
odrzucenie nieczystych mysli, czuwanie nad
uczuciami, nad wyobraznia, a gdy sobie nie
radze, odwazna prosba o pomoc; modlitwa,
która pomaga pokonywac wszystkie trudnosci,
najlepiej do Maryi o dar czystosci; wstydliwosc:
skromnosc w ubiorze, nie prowokowanie
innych (szczególnie kobiety mezczyzn).
Wstydliwosc to wyraz szacunku i godnosci
osobistej. Zwiazana jest ona z czystoscia, buduje
w nas delikatnosc, skromnosc. Inspiruje do stylu
zycia, jaki prowadzimy.
Warto wiec zabrac sie do pracy nad
porzadkowaniem swego serca. Majac czyste
serce, bede mogla ogladac Boga, co sprawia, ze
na innych popatrze Jego oczami, a tym samym
zaniose blogoslawienstwo dalej tak, ze i inni
beda mogli Go ogladac.
Agata Skrzypko

Blask
Po przeoraniu wlasnego sumienia staniesz sie
powoli czlowiekiem o czystym sercu. A ten,
to co za jeden? Moze to twój sasiad czy sasiadka,
a moze ty sam nim jestes? Jesli nie przeciazasz
serca i umyslu nadmiarem trosk i nie zamyslasz
zlych, podstepnych rzeczy wobec innych, nie
zlorzeczysz im, to blisko ci juz do tego.
Czy spotkales juz w zyciu takiego czlowieka?
Ja owszem, tak. I od niego bil pewien blask,
ale nie jego wlasny, ale raczej swiatlo odbite od
Slonca Milosci Bozej. Jakze milo bylo przebywac
z tym czlowiekiem! Moze znasz kogos, o kim
myslisz, ze jest taki naiwny, bo wszystkim

pomaga i stale przebacza (pomijam chore
zachowanie, kiedy ktos nigdy nie potrafi
powiedziec nie)? Nigdy jednak nie popatrzyles
na niego wzrokiem Chrystusa, który widzi
glebiej i dostrzega szczere zamiary tego
czlowieka. A moze to on wlasnie jest czystego
serca? Czasami moze, zwlaszcza jesli jestes juz
po czterdziestce, zastanawiasz sie jak to bedzie
przy smierci, jak bedziesz umieral… Moze
slyszales lub towarzyszyles komus, kto dobrze
umieral i tez bys tak chcial? Moze to wlasnie byl
czlowiek czystego serca, bo tak lagodnie
odszedl do Boga. Nie mówie, ze ci o czystym

sercu sa niewinni i nigdy nie popelniaja bledów,
ale tak jak i milosierni z kazdym bólem, z kazdym
grzechem staja szczerze skruszeni przed
Bogiem i od Niego oczekuja pomocy, a On
nikogo nie zawodzi i kazdy grzech, za który
zalujesz, wybacza! Mozesz czekac az do smierci i
po niej dopiero ogladac Boga, ale mozesz tego
doswiadczyc juz tu i teraz, kiedy sam staniesz sie
czlowiekiem czystego serca i w tobie On swiecic
bedzie blaskiem Jego Milosci. Wybór nalezy do
ciebie!
Lila Kudyba

Œwiêtych obcowanie

Swietych sciezki do nieba
W Petronell-Carnuntum, niedaleko Wiednia,
znajduje sie sie Park Archeologiczny
(Archäologischer Park Carnuntum). Turysci
moga zwiedzac odsloniete resztki budynków
i ulic. Miasto to zostalo odbudowane technika
i z uzyciem materialów, jakich uzywano
w czasach rzymskich. Patrzac jednak oczami
wiar y, mozna tu równiez spotk ac sie
z pierwszym chrzescijaninem przebywajacym
na tym terenie. Ta tejamnicz¹ i malo znan¹
postac meczennika wczesnochrzescijanskiego
odkryta zosta³a dopiero w XVII wieku. Nasz
swiety poniósl smierc meczenska z milosci do
Chrystusa.

Swiety Donat, poniewaz o nim jest tu mowa,
urodzil sie najprawdopodobniej w Rzymie, jego
rodzicami byli Faustus i Flamina. Czas jego zycia
przypada na II wiek n.e. Jego historia wiaze sie
scisle z dziejami Rzymu, a dokladniej jego silami
zbrojnymi, czyli legionami. Mlodzi Rzymianie
mieli obowiazek dlugoletniej sluzby wojskowej.
Uczestniczyli wiec w licznych podbojach, które
przyczynily sie powstania poteznego Imperium.
Ewangelie w opisie Meki Jezusa umieszczaja
zolnierzy rzymskich jako tych, którzy byli
pierwszymi swiadkami Zmartwychwstania
i … uciekli. Jednym z oddzialów, który w tym
czasie stacjonowal w Jerozolimie, byl Legion

XII Fulminata. Legion ten zalozony zostal jeszcze
przez Juliusza Cezara w 58 roku przed
narodzeniem Chrystusa i istnial az do V wieku
n.e. Wiadomo, ze legion ten tlumil miedzy
innymi liczne zydowskie powstania na tym
terenie. Mozna domniemywac, ze mial kontakt
z pierwszymi chrzescijanami. Walki z narodem
zydowskim byly dlugotrwale i toczone
ze zmiennym szczesciem, legion niechlubnie
stracil w walce z powstancami swojego orla,
symbol jednostki. Trzecie stlumione powstanie
zydowskie doprowadzilo w koncu do
kompletnego zniszczenia Swiatyni
w Jerozolimie i rozproszenia „narodu
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Figura œw. Donata w Maissau, NÖ
wybranego“ po calym ówczesnym swiecie.
Jednostka powrócila do Wloch.
Sto lat pózniej (lata 166–180) Rzym ponownie
chce rozszerzyc swoje tereny, tym razem
w kierunku pólnocnym i prowadzi dlugoletnie
walki z plemionami wczesno-niemieckimi
Markomanami i Kwadami, zamieszkuj¹cymi
tereny na pólnoc od Dunaju. Dogodna baza
wypadowa dla legionów rzymskich stalo sie
wlasnie miasto Carnuntum. W tym czasie bylo
ono wieksze od Vindebony ( Wiednia),
a przebywal w nim czesto sam Marek Aureliusz.
Cesarz ten, obok swoich podbojów, znajdowal
tu rowniez czas na pisanie. Stworzyl dzielo
filozoficzne zawierajace jego przemyslenia
pt. „Rozmyslania“. Marek Aureliusz jako stoik
uczyl swych poddanych miedzy innymi o tym,
ze swiat jest teatrem, a ludzie aktorami

wyznaczonymi do odegrania skromnej
zazwyczaj roli. Nie nalezy zatem buntowac sie
i lekac sie smierci, która miesci sie w naturalnym
porzadku swiata. Jednym z jego „aktorów“ byl
nasz bohater, dowódca Legionu XII – Donatus.
Otrzymal on od Cezara polecenie utworzenia
strefy buforowej, czyli niezamieszkalej, wzdluz
granic Imperium. W praktyce polegalo to na
zbrojnym pokonaniu plemion mieszkajacych
na terenach dzisiejszej Dolnej Austrii, Moraw
i Slowacji. Nie bylo to latwym zadaniem,
poniewaz te „barbarzynskie“ ludy sprzymierzyly
sie ze soba i na dobrze znanym sobie terenie,
dzis nazywanym „cwiartka lesna“ (Waldviertel),
doszlo do otoczenia jego Legionu i zablokowania wszelkich mozliwosci zaopatrzenia.
Sytuacja pogarszala sie z dnia na dzien, bowiem
brakowalo nawet wody pitnej. Rzymianie
modlili sie do swoich licznych bogów, ale nic sie
nie stalo. Wreszcie Donat, jako chrzescijanin,
zaczal modlic sie do Jezusa Chrystusa, wyznajac
oficjalnie wiare w jedynego prawdziwego Boga.
Wówczas zaczal padac deszcz, zerwala sie
burza. Kwadowie byli scigani przez blyskawice i
zolnierzy Donata. Rzymianie zwyciezyli,
a cesarz, bedac po wrazeniem tej viktorii, w 174 r.
n.e. naz wal Legion XII "Fulminata" –
"Piorunujacy". Odtad znakiem rozpoznawczym
tej jednostki stala sie pomalowana na czerwono
tarcza ze skrzyzowanymi piorunami. Cesarz
chcial miec Donata blisko siebie i dlatego
uczynil go dowódca swej strazy przybocznej.
Jednak po powrocie do Rzymu jego doradcy,
zaniepokojeni wyniesieniem chrzescijanina na
tak wysokie stanowisko, szukali mozliwosci
przywrócenia starego porzadku i czczenia
jedynie oficjalnych bogów. Sam przyszly swiety
musial byc pod bardzo mocnym wrazeniem
tego cudu, dlatego z wdziecznosci za ocalenie
zycia jego i powierzonych sobie zolnierzy
obiecal Chrystusowi, ze w przyszlosci jedynie
jemu bedzie sluzyc i nigdy, za przykladem
swietego Pawla, nie ozeni sie! To przyrzeczenie
stalo sie przyczyna jego meczenskiej smierci.

Cesarz tymczasem zaczal obawiac sie, ze coraz
liczniejsi, negujacy porzadek rzymski wyznawcy
innych bóstw doprowadza do wybuchu wojny
domowej na tle religijnym w i tak bardzo
oslabionym juz panstwie. Oficjalnie zaczeto
dziekowac i przypisywac zwyciestwo nad
barbarzyncami bogom rzymskim, a on sam jako
Cezar zostal ubóstwiony i ogloszony pogromca
Kwadów.
Sam Donat poddany zostaje ciêzkiej próbie.
Cesarz chcial, aby poslubil jego wnuczke
Aleksandre i w ten sposób zaparl sie swojej
wiary. Nasz swiety zdecydowanie odmówil,
a potraktowany jako chrzescijanin, zostal
skazany na smierc i stracony. Zaplanowane na
szersza skale przesladowania na tle religijnym
trwaly niemal 140 lat az do Edyktu Mediolanskiego z roku 313 n.e, który wprowadzil
wolnosc wyznania w Cesarstwie Rzymskim.
Relikwie swietego odkryto na nowo w roku
1646 w katakumbach sw. Agnieszki w Rzymie.
Na plycie oprócz imienia umieszczona zostala,
wczesnochrzescijanskim zwyczajem „palma
zwyciestwa“ jako symbol meczenstwa. Tymi
relikwiami zainteresowali sie uczniowie
sw. Ignacego. Dlatego sw. Donat meczennik
podarowany zostal w roku 1652 dla nowo
utworzonego kolegium jezuitów w niemieckim
miescie w Bad Münstereifel. Podczas
przenoszenia tych relikwi nast¹pil jeden
z licznych cudów swietego, który utwierdzil
jego kult w Kosciele. Jeden z kaplanów, który
sprawowal Eucharystie, zostal trafiony przez
piorun. Jego towarzysze zawierzyli jego zdrowie
swietemu Donatowi i porazony czlowiek
calkowicie odzyskal zdrowie. Atrybutami
meczennika w Austrii sa: piorun, snop, sierp
i winorosl. Jest pewnym oredownikiem przeciw
burzom, blyskawicom, gradowi i ogniowi.
Wspomnienie liturgiczne w Kosciele katolickim
obchodzone jest 30 czerwca.
Robert Kojro

Nasze wspólnoty

Krótka autobiografia

Na odpuœcie w Wojutyczach, rok 2012

Kiedy mialem 8 lat papiezem zostal kard. Karol
Wojtyla. Do 15 roku zycia mieszkalem
i chodzilem do Szkoly Podstawowej im. Gen.
Karola Swierczewskiego (obecnie sw. Jana
Kantego) w podkarpackiej piekniej wiosce
o nazwie Wysoka Glogowska. Szkole srednia
wraz z matura ukonczylem dla odmiany
w Poznaniu, a bylo to Nizsze Seminarium
Duchowne Ksiezy Zmartwychwstanców.
I od tego momentu zycie moje zostalo zwiazane
z tym Zgromadzeniem…Rozpoczelo sie ono
dokladnie w sierpniu 1989 roku postulatem,
a nastepnie nowicjatem, któr y zostal
zakonczony pierwszymi slubami 15 wrzesnia
1990 roku. W dwa tygodnie pózniej rozpoczely
sie moim zyciu studia filozoficzno-teologiczne

na Instytucie Ksiezy Misjonarzy w Krakowie.
Oczywiscie jako kleryka zmartwychwstanca,
który pierwsze trzy lata formacji w Wyzszym
Seminarium Duchownym przezyl w Krakowie
na ul. Lobzowskiej, by potem dokonczyc
pobieranie nauk i formacje w nowym gmachu
na ul. Zielnej (obecnie ks. Stefana Pawlickiego
CR).
W roku 1996, po przyjeciu swiecen kaplanskich
w Kosciele Mariackim w Krakowie z rak
ks. bp. Waclawa Swierzawskiego, otrzymalem
pierwsza nominacje na jeden miesiac jako
kapelan szpitala im. Jana Pawla II (bylo to
wakacyjne zastepstwo). Pierwsze cztery lata
poslugi kaplanskiej dane mi bylo przezywac
w Sosnowcu, by nastepnie w roku 2000
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rozpoczac prace jako wikariusz i katecheta
w Poznaniu na Wildzie. Po okresie trwajacym
dokladnie 5 lat przyszla kolej na ponowna
zmiane placówki, tym razem duzo blizej
rodzinnych stron, bo zaledwie ok. 180 km.
od domu. Bylo to poza granicami Ojczyzny, czyli

na „zielonej Ukrainie”. W pieknym miescie
Samborze wsród rodowitych Polaków
poslugiwalem przez okres 9 kolejnych lat. Teraz
rozpoczyna sie kolejny nowy etap w moim
kaplanskim zyciu, któr y z wiazany jest
z Wiedniem i posluga prz y oltarzu

i konfesjonale w kosciele sw. Krzyza, katecheza
dzieci, wspólnota Galilea oraz Kregiem Rodzin.
I chyba jeden Pan Bóg wie, co jeszcze dalej
bedzie sie dzialo w tej bajce, jaka jest zycie…
Ks. Augustyn Bazan CR

Nasze wspólnoty

Papieze i lzy szczescia
Bo¿e Wszechmog¹cy, spraw, aby moje serce nigdy nie zapomnia³o
radoœci i mi³oœci, któr¹ rozjaœni³eœ ca³e moje wnêtrze, a przecie¿
to tylko malutki skrawek nieba. Kiedyœ poznam Ciê, Jezusie
i zobaczê twarz¹ w twarz.
Kiedy dzisiaj przed poludniem przyszlam do
domu i zobaczylam moje nieco zdeformowane
przez opuchlizne nogi, postanowilam
odpoczac i zebrac mysli. Czego ja wlasciwie
doswiadczylam w czasie podrózy – pielgrzymki
do Stolicy Piotrowej? Moge powiedziec, ze te
dwa dni to jakby moje zycie w pigulce. Tak jak
w zyciu sa wschody i zachody slonca, tak jak jest
Góra Tabor i Góra Golgota, tak jak sa radosci,
oczekiwania, nadzieje, prezenty. Moim
prezentem, który dostalam od Pana Boga przez
dobrych ludzi, byla wiadomosc – jest wolne
miejsce w autobusie, który jedzie do Rzymu na
kanonizacje dwóch papiezy. Radosc, ale
i niepokój, obawa, czy zdaze ze wszystkim,
napelnily moje serce. Nie mialam zbyt duzo
czasu. W ciagu godziny zdecydowalam – jade.
W sobote o siódmej rano nasza pielgrzymke
rozpoczela msza swieta. W droge ruszyly trzy
autobusy wypelnione pasazerami. Do Rzymu
przyjechalismy okolo godziny dwunastej
w nocy. Pól godziny potem ruszylismy
w kierunku Placu sw. Piotra. Przed nami i za nami
szli ludzie calymi grupami. Wkrótce dotarlismy
na miejsce. Tu zaczela sie moja Góra Golgota,
ktos nazwal te droge droga krzyza – trudna
i dluga. Przed nami stal tlum ludzi, a i za nami
bardzo szybko staneli inni. Panowal scisk, ludzie
przepychali sie do przodu, deptali stopy, bo
w takim tloku trudno inaczej. Obok mnie stali
mlodzi ludzie z wielkimi bagazami, dziewczyna
wlasnie wrócila ze Stanów Zjednoczonych
i przyjechala prosto z lotniska. Po mojej prawej
rece stal przystojny starszy pan, który górowal
wzrostem nad innymi i staral sie
powstrzymywac napieranie tlumu, chroniac
w ten sposób mnie i kolezanke. Za mna stala
grupk a glosno rozmawiajac ych ludzi
z Kostaryki. Kiedy unioslam sie na palcach,
zobaczylam mnóstwo falujacych glów, raz do
przodu, raz do tylu. W górze powiewaly
sztandar y, które trzepotaly poruszane
lagodnym wiatrem. Bylo cieplo. Nad tlumem
unosil sie szept róznojezycznych slów, wolanie
o pomoc – bo wlasnie ktos zaslabl, spiew
polskich grup, wzajemne nawolywanie sie.
W tym tlumie zobaczylam dobro, kazdy z nich

chcial uczestniczyc w historii, oddac czesc
dwóm papiezom, spotkac sie z Jezusem. Moje
rozmyslania przerwal dzwonek telefonu, wysoki
mezczyzna powiedzial – zaczynaja wpuszczac,
rozlegly sie oklaski. Tlum sie ruszyl, napieral.
To falszywy alarm, zaczna dopiero o godzinie
szóstej – powiedzial ktos inny. Och, zeby tylko
dotrwac, nie zaslabnac, juz niedlugo, jeszcze
godzina – albo tylko godzina. Do Placu
Sw. Piotra dotarlam dobrze po dziewiatej.
Zobaczylam Bazylike, ale tam miejsca byly dla
waznych gosci. Troche luzu znalazlam po prawej
stronie, usiadlam na stoleczku. Tymczasem
ludzie szli i szli, jakby nie bylo konca.
W glosnikach rozlegal sie piekny spiew chóru.
Próbowalam sie wyciszyc, zaczelam sie modlic.
Wkrótce na wielkim ekranie, patrzac miedzy
glowami, zobaczylam Papieza Franciszka.
Znakiem krzyza zaczela sie uroczysta Msza sw.
Papiez przywital sie z papiezem na emeryturze,
Benedyktem. To ladny gest pokazujacy
wzajemny szacunek. Nalozylam sluchawki na
uszy, wlaczylam radio i slyszalam slowa polskie,
które byly tlumaczone z jezyka wloskiego,
laciny, greki, chinskiego i niemieckiego.

Rozpoczela sie moja Góra Tabor. Kiedy Papiez
Franciszek oglosil papieza Jana Pawla Drugiego
i Jana Dwudziestego Trzeciego swietymi, moje
serce wypelnila radosc, lzy poplynely z oczu,
wznioslam rece i oczy do góry, dziekowalam
Bogu za tych swietych modlitwa uwielbienia
i dziekczynienia. Cale niebo i ziemia otworzyly
sie na siebie, to swieci i ludzie razem radowali
sie, spiewali. Papiez w swojej homilii mówil
o papiezu Janie Pawle, o tym jak obecny swiety
przykladal wage do milosierdzia Bozego,
gloszac milosc Boga do czlowieka. To wlasnie
On ustanowil swieto Milosierdzia Bozego.
Nauczal o milosci do bliznich, o przebaczeniu.
Papiez Franciszek podkreslil równiez zaslugi,
które maja obaj papieze w pracy dla Kosciola.
Papiez Jan Dwudziesty Trzeci mówil o radosci
dziecka Bozego, jak wazne jest byc radosnym
i niesc te radosc innym. Na niebie chmury gdzies
znikly, slonce opromienialo caly plac i ludzi.
Przede mna stalo mlode malzenstwo, swoja
radosc okazywali serdecznym usciskiem, a lzy
szczescia, które plynely z ich oczu po policzkach,
ocierali pocalunkami. Kiedy popatrzylam w bok,
zobaczylam ksiedza, któremu równiez splywaly
lzy, w pewnym momencie nasze spojrzenia sie
spotkaly i usmiech pelen radosci i porozumienia
pojawil sie na naszych twarzach. Juz wiem,
dlaczego tu przyjechalam. Nie tylko po to, zeby
byc dumna ze swietosci Wielkiego Polaka, nie
tylko dlatego, ze na moich oczach rozgrywala
sie chwila wielkiej historii, ale zeby moje serce
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napelnilo sie nadzieja, miloscia i radoscia, która
daje tylko Bóg. Po raz kolejny, a jednak nowy
dotarla do mnie mysl, ze nie jestem
niewolnikiem, lecz dzieckiem Bozym, naleze do
wielkiej Jego rodziny i mieszkam w namiocie
Pana, choc moze na jego koncu, ale w namiocie.
Nie umre, bo Jezus pomimo mojej kruchej
natur y i wielu upadków kocha mnie.
Tymczasem trwala nadal msza, wiele waznych
znaków, czytan, piesni, modlitw nadawalo

uroczystosci charakteru podnioslego. Komunia
sw. – punkt kulminacyjny, setki ksiezy szlo
z Darem Zycia do ludzi, szli pod bialo-zóltymi
parasolami, aby wierni widzieli ich z daleka.
Blogoslawienstwo Papieza Franciszka konczylo
msze swieta. Trzeba bylo opuscic plac, jeszcze
zdjecia pamiatkowe, chwila zadumy, modlitwy.
Boze Wszechmogacy, spraw, aby moje serce
nigdy nie zapomnialo radosci i milosci, która
rozjasniles cale moje wnetrze, a przeciez to tylko

malutki skrawek nieba. Kiedys poznam Cie,
Jezusie i zobacze twarza w twarz. Usmiechalam
sie sama do siebie i nie mialo to znaczenia, czy
ktos to widzi czy nie i co sobie pomysli. Wszyscy
byli napelnieni radoscia i jacys tacy odswietni,
zniknelo zmeczenie nocy. Inni czekali, aby teraz
móc wejsc na ten slawny plac. Dziekuje Bogu
i ludziom, którzy prowadza mnie do zbawienia.
Barbara Lisowska-Siemaszko

Jesteœ najcenniejsz¹ córk¹ Boga!
Œwiadectwa
Ten Kurs sprawil, ze pouczylam sie ukochana
córka Boga, bo wreszcie w to uwierzylam.
Dowiedzialam sie prawdy o sobie oraz jak
dziala zlo, ale przede wszystkim jak
odszukac swoja tozsamosc i jak uzdrawiac
relacje z bliskimi. Uwie-rzylam, ze jest to
mozliwe, ze Bóg chce mi towarzyszyc na tej
drodze, chce mnie poprowadzic. W Nim
moja sila!
Bozena, 52 lata
Nie jestem z natury czula, wylewna
i przytulajaca osoba. Bóg mnie jednak na
tym kursie przytulil i mysle, ze cos w moim
sercu ze Swojej wiecznej Milosci rozpalil.
Druga sprawa to mój gniew, który stale
nosze w sercu, bo jestem autorytarna i ide
najczesciej po linii oporu. Ten Kurs pozwolil
mi zrozumiec zródla mojego gniewu
i pokazal jak nad nim panowac. Chcialabym
wykorzystac przyklad Estery tak, aby
poprzedzac wszystkie wazne decyzje
modlitwa i wsluchiwac sie w jej czasie
w Boga Zywego.

Bóg da³ mi wielk¹ ³askê – wiarê w siebie. Da³ mi odczuæ,
¿e jestem Jego ukochan¹ córk¹. Bardzo do mnie przemówi³o to,
¿e nie mam ¿yæ przesz³oœci¹, ale kroczyæ do przodu
i daæ siê prowadziæ Bogu.
Jestem najcenniejsza córka Boga. To prawda
o kazdej kobiecie. Abym mogla jej doswiadczac,
Bóg czyni w moim kierunku tysiac kroków, ale
ten jeden w Jego kierunku musze zrobic sama.
To jedno z przeslan Kursu Estera dla kobiet,
opartego na ksiedze Starego Testamentu. Kurs
odbyl sie w ostatni weekend maja
(23–25.05.2014), w parafii Neusimmering
w 11. dzielnicy Wiednia i wzielo w nim udzial
41 uczestniczek. Kobieta jest w stanie uczynic
wiele dobra lub zla, wszystko zalezy od jej
postawy, ale czy córka Boga Milosci, której On
sam nadal te tozsamosc, moze dokonywac

wyborów, nie kierujac sie dobrem najblizszych,
dobrem narodu, czy calego swiata?
Estere, mloda Izraelitke, poslubia król perski,
a ona uzywajac wszystkich swoich mozliwosci,
ratuje Naród Wybrany.
Kazda z nas staje przed waznymi decyzjami na
miare swego zycia, powolania, misji. Nie czuj sie
w swych wyborach sama, poniewaz Ojciec
Niebieski zapewnia cie nieustannie o swej
Milosci do ciebie, gdyz jestes Jego ukochana
córeczka!
Aleksandra

Marta, 31 lat
Przede wszystkim moglam swoja przeszlosc
oddac Panu Bogu. Teraz juz wiem, ze ona do
mnie nie nalezy, stalam sie wolna. Mialam
piekne doswiadczenie podczas modlitwy
przebaczenia z okresu lat dziecinstwa.
Moglam odczuc uscisk Boga, który mnie
trzymal na kolanach i mówil, ze jestem Jego
najukochansza córeczka. Potok lez szczescia
oblewal ma twarz. Teraz wiem, ze
przebaczenie moze nie tylko uszczesliwic
mnie, ale i moja rodzine. Moze nas uwolnic.
Pan Bóg nas uszczesliwi, jezeli Mu na to
pozwolimy.
Elzbieta, 42 lata
Kurs sam w sobie juz byl prezentem
w calym zabieganiu, które mi towarzyszylo
ostatnio. Zauwazylam, ze nie mam czasu dla
siebie. Ten weekend byl niesamowita okazja,
by troche odetchnac, wsluchac sie w siebie,
ci¹g dalszy na stronie 19:

IdŸcie ... !
„IdŸcie na ca³y œwiat i g³oœcie Ewangeliê wszelkiemu
stworzeniu!” (Mk 16,15)
Nie chodzi tu tylko o to, by przestrzegac zbioru
regul, norm, praw i nakazów czy zakazów.
Pragniemy czynic wszystko tak jak ON nie
dlatego, ze musimy, ale dlatego, ze chcemy! Gdy
kochamy Jezusa, „jego przykazania nie sa
ciezkie” /1J 5,3/. To dla nas radosc byc Mu

poslusznym i stac sie wykonawca Jego Slowa
/por. Jk 1,22/.
„Wiara zredukowana do zbioru regu³ i zakazów,
do fragmentarycznych praktyk religijnych,
do wybiórczego przestrzegania prawd wiary,
do okazjonalnego przyjmowanie niektórych
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ci¹g dalszy ze strony 18:

a przede wszystkim w glos Boga. Kolejne
tematy uswiadamialy mi, ile jeszcze pracy
i wysilku potrzeba, bym mogla wlasciwie
przezywac swoja kobiecosc. Byl to tez taki
kolejny krok na drodze uzdrowienia po
bolesnym rozstaniu. W sercu wreszcie
zagoscil pokój. Poczulam sie piekna i w pelni
wartosciowa. Zrozumialam, ze to Bóg
stanowi o mojej tozsamosci, nikt inny.
Pojawilo sie we mnie takze pragnienie, by
raz jeszcze zawalczyc o uzdrowienie relacji
w mojej rodzinie, ale tym razem wspólnie
z Bogiem. Uswiadomilam sobie, ze jestem
piekna, w pelni wartosciowa i umilowana do
szalenstwa przez Boga kobieta!
Asia, 24 lata

sakramentów, do rozmytego i surowego
moralizowania, s³owem – wiara katolicka, która
nie przemienia ¿ycia ochrzczonych, nie
mog³aby wytrzymaæ próby czasu” – czytamy
w Dokumencie z Aparecidy, wypracowanym
podczas synodu biskupów, w którym papie¿
Franciszek bra³ udzia³ jako kardyna³.
Przytaczajac aktualne dokumenty Kosciola,
rozpoczelismy dwudniowy kurs ewangelizacyjny „Ogien Ducha Swietego”, który odbyl
sie w dniach 6–7.06.2014 pod skrzydlami
Zgromadzenia Ksiezy Zmartwychwstanców
w 11. dzielnicy Wiednia w parafii Neusimmering.
Czesc teoretyczna pomogla nam ugruntowac
sie we wlasciwej drodze w Kosciele, jaka jest
powszechne powolanie do ewangelizacji, które
zostawil nam Jezus, w szczególny sposób
w osobie Jana Pawla II, który inspirowal nas do
dziela Nowej Ewangelizacji, nowej w metodach,
nowej w gorliwosci, nowej w srodkach wyrazu.

„(…) Wszystko na pozór toczy siê normalnie.
Jeœli chrzeœcijañstwo nie promieniuje, to nie
dlatego, ¿e napotyka w œwiecie opór,
ale dlatego, ¿e zabrak³o mu gorliwoœci
i œwiêtoœci” /Dokument z Aparecidy/.
Przes³aniem rekolekcji by³o odnowienie tej
w³aœnie gorliwoœci i zapa³u do zaanga¿owania
siê w g³oszenie Dobrej Nowiny. W kursie wziê³o
udzia³ 30 uczestników – czy to du¿o czy ma³o?
Najwiêksz¹ radoœæ daje to, jeœli wszystko, co
robimy, mieœci siê w dziele g³oszenia Ewangelii.
Glównym bohaterem kursu byl, jak sama nazwa
wskazuje – Duch Swiety, a Jemu bardzo zalezy,
aby kazdy chrzescijanin poczul sie wspólodpowiedzialny za wzrost Bozego Królestwa,
które juz jest w Tobie.
Ola

Turkusowa wyprawa
Podobnie jak w ostatnich latach, tak¿e i w tym
roku odby³ siê wyjazd Oazy, Ministrantrów
i Rycerek Niepokalanej na Zielone Œwi¹tki, przez
nas nazywany wyjazdem na Pfingsten.
Naszym celem by³a S³owenia, zahaczyliœmy
równie¿ o Triest.
Myœlê, ¿e prawie nikt z nas nie spodziewa³ siê, ¿e
S³owenia jest taka piêkna – ja sama by³am
naprawdê zaskoczona. Najbardziej zafascynowa³ mnie Bled z ma³¹ wysepk¹ na
turkusowym jeziorze i otaczaj¹cymi go górami.
Jednak to nie miejsce naszego wyjazdu by³o
najwa¿niejsze, ale odkrywanie Boga w drugim
cz³owieku, Jego piêkna w tym, co nas otacza
oraz mocy Ducha Œwiêtego. Doœwiadczaliœmy
tego wszystkiego razem we wspólnocie.
Wspólnie modliliœmy siê, zwiedzaliœmy,
bawiliœmy siê.
Nasz wyjazd zaczêliœmy w sobotê od Mszy
Œwiêtej w naszym polskim koœciele. Nastêpnie
wyjechaliœmy autobusem i zatrzymaliœmy siê
najpier w w Mariborze, a na wieczór
dojechaliœmy na nasz nocleg do klasztoru
niedaleko Ljubljany. Zostaliœmy przyjêci bardzo

serdecznie i zaproszeni na ponowne
odwiedziny. Tam czuwaliœmy równie¿ przed
Zes³aniem Ducha Œwiêtego w sobotê wieczorem.
Tak samo niedzielê rozpoczêliœmy Eucharysti¹.
Po œniadaniu zwiedzaliœmy stolicê S³owenii,
Ljubljanê, a póŸniej jaskiniê krasow¹ Postojn¹,
która wywar³a na nas du¿e wra¿enie. Na wieczór
dojechaliœmy do Portoroz, który le¿y nad
morzem. Grillowaliœmy, podziwiaj¹c widok na
morze.
Niestety, nastêpnego dnia nie oby³o siê bez
przygód. Przy zjeŸdzie z hostelu na pla¿ê nasz
autobus siê uszkodzi³ i to pokrzy¿owa³o nam
trochê plany. Na szczêœcie czas czekania na
autobus spêdziliœmy na pla¿y, a poza tym Pan
opiekowa³ siê nami i szybko mogliœmy wyruszyæ
dalej do Triestu, gdzie byliœmy na obiedzie. Tam
prze¿yliœmy Eucharystiê i zwiedzaliœmy miasto.
PóŸnym wieczorem dojechaliœmy do naszego
ostatniego miasta w S³owenii: do Bledu.
We wtorek Mszê Œw. mieliœmy w nietypowym
miejscu: na placu przed hostelem. Po œniadaniu
zwiedziliœmy zamek, a nastêpnie k¹paliœmy siê

Otrzymalam nadzieje, ze w Imie Jezusa
wszystko jest mozliwe. Dostrzegam albo
zaczynam dostrzegac, co jest ze mna nie tak,
dlaczego zachowuje sie tak, a nie inaczej i jak
wazne jest uzdrowienie przeszlosci, aby
móc normalnie, zdrowo funkcjonowac i nie
przenosic tych bledów na inne osoby,
nastepne pokolenia, by stac sie szczesliwa,
wyjatkowa i autentyczna kobieta. Wazne
takze bylo rozpoznanie mojego problemu
i chec uporzadkowania mojego zycia.
Chwala Panu!
Dorota, 41 lat
Na tym Kursie otrzymalam bardzo wiele.
Duzo rzeczy i problemów, z którymi sie
borykalam i nie moglam sobie wytlumaczyc, staly sie jasne. Bóg dal mi wielka
laske – wiare w siebie. Dal mi odczuc, ze
jestem Jego ukochana córka. Bardzo do
mnie przemówilo to, ze nie mam zyc
przeszloscia, ale kroczyc do przodu i dac sie
prowadzic Bogu, pochwycic sie Jego dloni
i uwierzyc w siebie. Mój Jezu, dziekuje Ci za
tyle lask otrzymanych na tym Kursie.
Renia, 60 lat
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Oto jak jedna z uczestniczek, Sara, prze¿y³a
wyjazd:
Pomimo brakuj¹cego ty³u autobusu, skaleczonej
rêki ks. Szczepana oraz innych przygód, którym
musieliœmy stawiæ czo³a na tegorocznym
wyjeŸdzie na Zielone Œwi¹tki, myœlê, ¿e ka¿da
obecna osoba mog³a stwierdziæ dzia³anie Ducha
Œwiêtego na ka¿dym kroku przez te cztery minione
dni. Nic nie dzia³o siê bez przyczyny, Pan Bóg mia³
dla nas wspania³y plan. Mieliœmy okazjê zobaczyæ
i odkryæ tyle nowych miejsc, znów doznaæ piêkna,
jakim zosta³ obdarzony nasz œwiat. Takie chwile
³¹cz¹ i pozostaj¹ w pamiêci, bêd¹c podpor¹ na te
czasy, gdy zapominamy byæ wdziêczni za to, co
nas otacza.

w turkusowym jeziorze. Jednak i tu nie zabrak³o
przygód: nasz ks. Szczepan wybi³ sobie bark.
Dobrze, ¿e i tu nasz Pan dzia³a³: ksi¹dz szybko
dojecha³ i zosta³ przyjêty w szpitalu tak, ¿e ju¿
przed obiadem znowu do nas wróci³.

Po obiedzie zaczêliœmy kierowaæ siê w stronê
Wiednia. Tak nasz krótki, ale pe³en radoœci
i wra¿eñ wyjazd dobieg³ koñca!

Dziêkujemy bardzo naszej g³ównej organizatorce Angelice oraz naszemu opiekunowi,
ksiêdzu Szczepanowi!
Basia Majcher

MAJOWE PIELGRZYMOWANIE

mein-oesterreich.info
Miesi¹c maj to, bez w¹tpienia, najpiêkniejszy
miesi¹c roku, nie dlatego, ¿e przyroda budzi siê
do ¿ycia, rodz¹ siê uczucia, a te z kolei tworz¹
ideê pielgrzymowania. Jednak¿e nade wszystko
maj jest miesi¹cem maryjnym i dlatego te¿
wype³niaj¹c postanowienia tej idei, Ko³o
¯ywego Ró¿añca dzia³aj¹ce przy Polskiej Misji
Katolickiej w Wiedniu zorganizowa³o w dniu
10 maja 2014 roku pielgrzymko-wycieczkê do
Mayerling, Heiligenk reuz i Seegrotte,
po³o¿onych w samym sercu Wienerwald,
oddalonego o kilkanaœcie kilometrów od
Wiednia.

Po tragedii historyczno-dynastyczno-mi³osnej,
jaka zdarzy³a siê w pa³acyku myœliwskim w roku
1889 w Mayerling, zosta³ on przebudowany
na klasztor i przekazany Siostrom
Karmelitankom, które opiekuj¹ siê tym
obiektem do dnia dzisiejszego. We wnêtrzu
kaplicy przyklasztornej mo¿na zobaczyæ figurê
Matki Boskiej Bolesnej jako symbol bólu
i cierpienia matki po stracie bliskiej osoby.
Podró¿uj¹c urokliwymi zak¹tkami drogi
wiod¹cej z Mayerling docieramy do klasztoru
o p a c t w a Cy s t e r s ó w w m i e j s c o w o œ c i
Heiligenkreuz; opactwo to istnieje nieprzerwanie od chwili za³o¿enia tj. od 1133 roku.
W tej¿e kaplicy odprawiaj¹ ksiê¿a Msze
œw. Równie¿ podczas naszego pobytu mszê
odprawi³ nasz opiekun pielgrzymki ks. Szczepan
Matu³a. Nie zabrak³o tak¿e naszych akcentów
narodowych: krz y¿a pielgrz ymkowego,
sztandaru maryjnego oraz polskich pieœni
religijnych, które by³y wykonywane przy
ak ompaniamencie p. M ar iana Czapli.
Na zakoñczenie Mszy œw. ks. Szczepan udzieli³

ka¿demu pielgrzymowi indywidualnego
b³ogos³awieñstwa relikwiami Krzy¿a Œw., który
na sta³e jest umieszczony w nawie O³tarza
G³ównego opisywanej kaplicy. Godzina 12:00 –
to czas modlitwy ojców Cystersów w nawie
g³ównej tego obiektu; równie¿ nam by³o dane
wzi¹æ udzia³ w modlitwie zakonników. Od roku
1133 Cystersi w Heiligenkreuz praktykuj¹
codzienn¹ modlitwê siedem razy w ci¹gu dnia
oraz modlitwy chóralne. Droga Krzy¿owa
i wspólny posi³ek na terenie opactwa
zakoñczy³y nasz pobyt w Heiligenkreuz. Udaj¹c
siê w drogê powrotn¹ do Wiednia, odwiedziliœmy Hinterbrühl (Seegrotte), gdzie
znajdowa³a wiekowa kopalnia gipsu. W roku
1932 zalana zostala kopalnia, a w jej miejsce
powsta³a jedna z najbardziej urokliwych
i znanych w Europie tras podziemnych (grota
podziemna – Seegrotte).
Stella Styczeñ

Rekolekcje rodzin Domowego Koœcio³a
Ernstbrunn to ma³a urokliwa miejscowoœæ
po³o¿ona niedaleko Korneuburga u stóp Gór
Cichych (Leise Berge) w Dolnej Austrii. Znajduje
siê tutaj Park Naturalny, gdzie zobaczyæ mo¿na
bia³e wilki, mo¿na wybraæ siê na przeja¿d¿kê
drezyn¹ lub lokomotyw¹ parow¹, zwiedziæ
zamek czy odwiedziæ sanktuarium maryjne.
Jednak nie z powodu tych atrakcji zebra³y siê
tutaj w ostatni weekend maja 23 rodziny
cz³onków oraz sympatyków Domowego
Koœcio³a winnicy Wiedeñ. Przyjechaliœmy tu na
rekolekcje. Temat: Rozeznawanie woli Bo¿ej.
Chocia¿ to istota naszego chrzeœcijañskiego

¿ycia, czêsto nie umiemy z naszym Bogiem
wejœæ w kontakt. Jak zobaczyæ boskie dzia³anie
w naszym ¿yciu, jak siê mu poddaæ i uwierzyæ, ¿e
to, co Bóg proponuje, jest dla nas najlepsze?
Prowadz¹ca konferencje – siostra Bogna
M³ynarz z zakonu Sióstr Najœwiêtszej Duszy
Chrystusa z Krakowa – w niezwykle obrazowy
sposób wyjaœnia³a nam zawi³oœci tematu.
Jej rysunki, poczucie humoru i dar wymowy
bardzo podoba³y siê uczestnikom rekolekcji.
Bóg przemawia do nas, jednak nie zawsze
jesteœmy w stanie go us³yszeæ. Jak do Niego
dotrzeæ, jak przebiæ siê przez emocje, moje „ja”,

przez szum codziennoœci? Te trzy dni mia³y nam
pomóc siê wyciszyæ, znaleŸæ czas na adoracjê.
Podstaw¹ rozmowy z Bogiem jest modlitwa.
Siostra Bogna zaproponowa³a nam stary
i sprawdzony sposób rozwa¿ania Pisma
Œwiêtego, jakim jest Lectio Divina. Wielu z nas
uzmys³owi³o sobie, ¿e Bóg jest tajemnic¹, ale nie
sekretem, ¿e jest ¿yw¹ osob¹, ¿e mo¿na z nim
prowadziæ dialog i On czeka na nasz¹
odpowiedŸ. O tym, jak rozpoznaæ wolê Bo¿¹ nie
tylko we w³asnym ¿yciu, ale wspólnym
ma³¿eñskim opowiadali Bo¿ena i Jerzy
Walczakowie, para prowadz¹ca diecezji
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krakowskiej, która przyjecha³a wraz z siostr¹
Bogn¹. Dialog ma³¿eñski to podstawa dobrej
relacji, dalatego nie mog³o go zabrakn¹æ na
rekolekcjach. Czas up³ywa³ zbyt szybko,
a kolejne konferencje zostawia³y niedosyt.
Rekolekcje to przede wszystkim modlitwa, Msza
Œwiêta, mo¿liwoœæ spowiedzi. Tym zaj¹³ siê
ksi¹dz Piotr, który towarzyszy³ prowadz¹cym
nasze rekolekcje.
Podczas, gdy rodzice zag³êbiali siê w tajniki
æwiczeñ ignacjañskich, dzieci niestrudzenie
biega³y i ha³asowa³y na terenie oœrodka.
Wietrzna pogoda i deszcz nie by³y w stanie
zatrzymaæ tej sporej gromady. Wieczorem dzieci
zmêczone szybko zasypia³y, dziêki czemu
rodzice mogli spotkaæ siê na wspólnym
œpiewaniu i pogaduszkach.
Mamy nadziejê, ¿e prze¿yte rekolekcje
zaowocuj¹ w naszych sercach i bêdziemy mogli
lepiej i g³êbiej ws³uchiwaæ siê w g³os ¿ywego
Boga.
Dagmara Kojro

Walka o przebaczenie
Wszystko bardzo mi siê podoba³o, temat mnie poruszy³,
rozmawialiœmy o rzeczach, o których nie rozmawia siê na religii
w szkole, ale mimo wszystko czegoœ mi brakowa³o.
Nie by³o tego uniesienia, jakiegoœ momentu, w którym poczu³am,
¿e warto by³o przyjechaæ.
Nasi wspaniali animatorzy i oczywiœcie ksi¹dz
Szczepan czêsto miewaj¹ pomys³y, jak
urozmaiciæ i o¿ywiæ tê nasz¹ wspólnotê oazow¹.
Jednym z tych pomys³ów by³y krótkie
rekolekcje, które mia³y miejsce od 21 do 22
marca w Ernstbrunn.
Tematem by³a mi³oœæ oraz s³owa z Ksiêgi
Rodzaju: „…mê¿czyzn¹ i niewiast¹ stworzy³
ich...”. Te dwa dni zapowiada³y siê bardzo
interesuj¹co. Mimo wszystko nie mia³am zbyt
du¿ej ochoty, by jechaæ. Ostatnimi czasy by³am
zabiegana, wci¹¿ brakwa³o czasu, a na biurku
zbiera³y siê stosy materia³ów do nauki na
kolejne sprawdziany. Na dodatek moje ¿ycie
prywatne nie uk³ada³o siê najlepiej, niedawno
straci³am bardzo bliskiego mi przyjaciela, do
którego po prostu miesi¹c temu przesta³am siê
odzywaæ. Nie trudno domyœliæ siê, ¿e ta nasza
cudowna przyjaŸñ sta³a w cieniu obra¿alskiego
egoizmu i postawy, ¿e to przecie¿„ja mam racjê”.
Na te krótkie rekolekcje pojecha³am, bo inni te¿
jechali. W sumie ca³a moja grupa formacji
wybra³a siê do Ernstbrunn. By³o nas oko³o
20 osób, a na miejsce dojechaliœmy w pi¹tek
wieczorem i zaraz zaczêliœmy roztrz¹saæ nasz¹
tematykê. Wszystko bardzo mi siê podoba³o,
temat mnie porusz y³, rozmawialiœmy
o rzeczach, o których nie rozmawia siê na religii
w szkole, ale mimo wszystko czegoœ mi
brakowa³o. Nie by³o tego uniesienia, jakiegoœ
momentu, w którym poczu³am, ¿e warto by³o
przyjechaæ. Tak min¹³ pi¹tkowy wieczór, a ja
w czasie „sacrium silencium” le¿a³am w ³ó¿ku

i pe³na z³oœci w myœlach wci¹¿ wraca³am do
tego mojego przyjaciela, który bardzo mnie
zrani³. Ten brak kontaktu i ignoruj¹ca postawa
by³y gorsze ni¿ k³ótnia, bo k³óc¹c siê mo¿na
wyraziæ swe niezadowolenie, a ignorowanie
pokazuje po prostu, ¿e nawet nie jest siê wartym
jakiejkolwiek rozmowy. Bardzo boli, gdy osoba,
która by³a przy Tobie miesi¹cami, nagle nie jest
ju¿ czêœci¹ Twojego ¿ycia.
Z kiepskim humorem posz³am spaæ, a kolejny
dzieñ niós³ kolejny smutek.
Ca³y dzieñ chodzi³am zamyœlona, ale jakoœ nie
znalaz³am chwili dla siebie. Przewa¿nie jestem
osob¹ towarzysk¹, wiêc gdy podczas czasu
wolnego roz³o¿y³am koc na trawie, to ju¿
przybieg³o kilka osób, by porozmawiaæ.
Nie mia³am momentu dla siebie, ale los, a raczej
Ten na górze, tak chcia³, ¿e nasz program
rekolekcyjny obejmowa³ tak¿e namiot
spotkania, czyli rozwa¿anie Pisma Œwiêtego.
Naszym fragmentem by³ „Hymn o Mi³oœci”, no
i wreszcie mia³am pó³ godziny dla siebie, a raczej
pó³ godziny sam na sam z Bogiem. Czytaj¹c
fragment, przemówi³ do mnie werset „nie unosi
siê gniewem” odnosz¹cy siê do mi³oœci. „Mi³oœæ
nie unosi siê gniewem. ¯adna mi³oœæ. Ani ta
wobec rodziców, ani ta wobec ch³opaka, ani ta
wobec przyjaciela”, pomyœla³am. „Mi³oœæ nie
unosi siê gniewem, a ja ju¿ od miesi¹ca ¿yczê
mojemu przyjacielowi tego, co najgorsze
i przeklinam moment, kiedy go pozna³am.
Koniec z tym.”

Postanowi³am postawiæ kres temu u¿alaniu siê,
a przede wszystkim tej zawiœci wobec mojego
by³ego przyjaciela i nagle powróci³a dawna
radoœæ. A wsz ystko dlatego, ¿e tego
postanowienia podjê³am siê przed Bogiem.
Wysz³am z kaplicy radosna i wype³niona
zaufaniem do Boga! Dlatego w³aœnie, mimo
mojej niechêci, Bóg poprowadzi³ mnie
„za r¹czkê” na te rekolekcje! Nie wynios³am
z tych rekolekcji mo¿e jakichœ cudownych
nowych treœci, ale za to coœ du¿o bardziej
cennego – PRZEBACZENIE. Bóg nauczy³ mnie
przebaczyæ temu przyjacielowi.
Co dzia³o siê póŸniej? Mo¿e warto wspomnieæ,
¿e dzieñ po rekolekcjach ten mój by³y przyjaciel
zadzwoni³ do mnie i przeprosi³. Zacze³a siê
niekoñcz¹ca siê rozmowa, a dar umiejêtnoœci
przebaczenia, który otrzyma³am poprzedniego
dnia przygotowa³ mnie do tej rozmowy
i pojednania. Znów mam prz yjaciela,
a z perspektywy czasu mogê tylko powiedzieæ,
¿e nic nie dzieje siê bez celu. ¯adna osoba,
¿adne zdarzenie i ¿aden zawód nie przytrafia siê
„ot tak”.
Dobrze, ¿e pojecha³am na te rekolekcje. Bóg
wie, co robi i warto Go pos³uchaæ. Jeszcze nie raz
mnie tak zaskoczy.
Melanie G¹siorek
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LEKCJA HISTORII w Centrum Pastoralnym „EMAUS”
Prelekcja profesora Bonifacego Miazka 4. pazdziernika 2014r.
przerosla wszelkie oczekiwania organizatorów. Okazalo sie,
ze pomimo osmiu (!) imprez szpikujacych tego dnia indeks
Dni Polskich, zainteresowani materia wypelnili sale w Centrum
Pastoralnym „EMAUS” po brzegi.
W imieniu nieobecnego rektora Polskiej Misji
Katolickiej w Wiedniu ks. Krzysztofa KASPERKA,
rolê gospodarza przej¹³ ks. Maciej GAWLIK, który
powita³ publicznoœæ, a wœród niej goœci
honorowych m.in. ks. TadeuszaCIE¯NIAKA,
ks. Edwarda DANIELA, ks. Szczepana MATU£Ê,
sekretarza Kurii Wiedeñskiej Josefa GRAISY oraz
dyrektora Instytutu Polskiego Wojciecha
WIÊCKOWSKIEGO. Serdecznie przywitani zostali
równie¿ przedstawiciele mediów polonijnych
w Wiedniu: Jadwiga HAFNER – „Jupiter” i Renata
OLCZYKOWSKI – „I Love Polen” (wczeœniej znane
pod nazw¹ „¯ongler”), a tak¿e obecna na sali
Mo³gorzata HUBER, która ukoñczy³a studia
doktoranckie na Wydziale Slawistyki pod
kierunkiem prof. Mi¹zka.
Pani Teresa RAK przybli¿y³a na wstêpie postaæ
dostojnego i szanowanego prelegenta - ksiêdza
infu³ata profesora doktora habilitowanego
Bonifacego MI¥ZKA - historyka literatury
polskiej, krytyka literackiego, poetê i jêzykoznawcê, by³ego wyk³adowcê Uniwersytetu
Wiedeñskiego.

„Wk³ad

koœcio³a w walkê o odzyskanie
suwerennoœci Polski w latach 1945-1989” to
temat rzeka, który nie sposób podczas jednego
wieczoru omówiæ, a nawet przybli¿yæ. Profesor
Mi¹zek odbieg³ nieco od tematu i referowa³
raczej o ciê¿kich dla koœcio³a i katolików czasach
PRL-u, o walce ówczesnego komunistycznego
rz¹du z koœcio³em i duchowieñstwem,
represjach oraz próbach st³amszenia wiary
wœród narodu polskiego. Trudne i ryzykowne
w skutkach by³o wówczas wype³nianie misji
pos³annictwa k ap³añsk iego, a sankcje
niejednokrotnie okrutne: kary wiêzienne,
zsy³anie lub deportowanie ksiê¿y, zamykanie
i n i s z c z e n i e k o œ c i o ³ ó w, s e m i n a r i ó w
duchownych, a tak¿e szkó³ katolickich. Wielu
duchownych zosta³o zamordowanych
lub zaginê³o. Prelegent przypomnia³ zebranym
o niezwykle wa¿nej roli dla Koœcio³a i kraju,
pr ymasa Polsk i k ardyna³a Stefana
Wyszyñskiego, internowanego i kilka lat
przetrzymywanego w odosobnieniu przez

zale¿ne od Zwi¹zku Radzieckiego w³adze.
Tematykê misji papie¿a Jana Paw³a II prof.
Mi¹zek musia³ uszczupliæ, po prostu brak³o
czasu. Fakty oraz statystyki oparte by³y na
Ÿród³ach ksi¹¿kowych Jana ¯aryna „Koœció³
w PRL” oraz ks. Zygmunta Zieliñskiego „Koœció³
w Polsce 1944-2002” ale te¿ na podstawie
w³asnych prze¿yæ. By³a to pewnego rodzaju
lekcja historii poprowadzona przez naukowca,
a zarazem ksiêdza, œwiadka czasu.
Chocia¿ impreza figurowa³a jako jeden
z punktów Dni Polskich firmowanych przez
Fo r u m Po l o n i i , w y j a œ n i æ n a l e ¿ y, ¿ e
pomys³odawc¹ projektu i inicjatorem wieczoru
by³a pani Stella STYCZEÑ, która ju¿ po raz kolejny
udowodni³a swój talent organizacyjny. Wieczór
by³ ³adnie przygotowany i mia³ p³ynny przebieg.
O oprawê muzyczn¹ zadba³a Katrin PORÊBA
ze Wspólnoty Oazowej RUCH ŒWIAT£O – ¯YCIE,
w duecie skrzypcowym z Marianem CZAPL¥,
graj¹cym w regionalnym rzeszowskim stroju
ludowym. Panie z Ko³a ¯ywego Ró¿añca
wysz ykowa³y wystawny bufet dbaj¹c,
a¿ w nadmiarze, o apetyczne kanapki i napoje.
Uzupe³nieniem wieczoru by³a ma³a wystawa
grafik prof. Tadeusza Kurka „Architektura
koœcio³ów polskich” przygotowana przez
Krystynê MEDUNÊ.
Renata Olczykowski
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W labiryncie historii

70. rocznica bitwy o Monte Cassino 1944
"Naród, który nie szanuje swej przesz³oœci nie zas³uguje na szacunek
teraŸniejszoœci i nie ma prawa do przysz³oœci (…). Naród, który
traci pamiêæ przestaje byæ Narodem – staje siê jedynie zbiorem
ludzi, czasowo zajmuj¹cych dane terytorium..." (Józef Pi³sudski)

Dla mnie szczególne znaczenie ma przypadaj¹ca 18 maja bie¿¹cego roku 70. rocznica
bitwy pod Monte Cassino, a to z tego wzglêdu,
¿e wœród walcz¹cych tam ¿o³nierzy by³ równie¿
Kazimierz Pachota, brat mojego dziadka Józefa.
Bitwa o Monte Casino, zwana równie¿ bitw¹
o Rzym, nale¿y do najwiêkszych bitew II wojny
œwiatowej. Zdobywanie wzgórz Monte Casino
zaczê³o siê w styczniu 1944 roku, ale dopiero
rozpoczête 12 maja czwarte uderzenie Armii
Genera³a Andersa przynios³o zwyciêstwo.
Niemcy opuœcili klasztor na Monte Casino
w nocy z 17 na 18 maja. Dnia 18 maja 1944 roku
na ruinach klasztoru za³opota³a polska flaga,
a w samo po³udnie zabrzmia³ Hejna³ Mariacki
odegrany przez plutonowego Emila Czecha,
og³aszaj¹cy zwyciêstwo polskich ¿o³nierzy.

Polskie walki o masyw Monte Cassino
i Piedimonte trwa³y 13 dni i 20 godzin i zosta³y
okupione krwaw¹ danin¹: w natarciu zginê³o
923 ¿o³nierzy, 2931 zosta³o rannych, a za
zaginionych uznano 345, z których 251
powróci³o do oddzia³ów po zakoñczeniu walk.
W bitwie o Monte Cassino ws³awi³ siê II Korpus
Polski pod dowództwem gen. W³adys³awa
Andersa, w sk³adzie: III Dywizja Strzelców
Karpackich, któr¹ dowodzi³ gen. Duch,
V Kresowa Dywizja Piechoty pod dowództwem
gen. Sulika, II Samodzielna Brygada Pancerna
dowodzona przez gen. Rakowskiego, artyleria
oraz jednostki s³u¿b pomocniczych, ³¹cznie
oko³o 46 tys. ¿o³nierzy, 224 dzia³a, 180 czo³gów.
To w³aœnie w V Dywizji Piechoty s³u¿y³ Kazimierz
Pachota. Kazimierz urodzi³ siê 21 stycznia 1915
roku, by³ ¿o³nierzem wojny obronnej wrzeœnia
1939 roku. Po klêsce wrzeœniowej przebywa³
w niewoli sowieckiej. Zwolniony na mocy
umowy Sikorski-Stalin dosta³ siê do Armii
genera³a W³adys³awa Andersa, z którym
przeszed³ ca³y szlak bojowy. Jako ¿o³nierz s³u¿y³
te¿ w V Kresowej Dywizji Piechoty pod
dowództwem gen. bryg. Nikodema Sulika.
W 1944 roku walczy³ i zosta³ ranny w bitwie
o Monte Cassino. Po zakoñczeniu II wojny
œwiatowej najpierw przebywa³ we W³oszech,
gdzie za swoje dzia³ania zosta³ odznaczony,
nastêpnie k ilk a lat spêdzi³ w Anglii,
by ostatecznie powróciæ do swoich rodzinnych
Filipowic i zostaæ tu na zawsze. Po powrocie do
Polski nie za³o¿y³ w³asnej rodziny. Kazimierz
Pachota zmar³ 12 lipca 1983 roku i zosta³
pochowany na cmentarzu parafialnym
w Filipowicach.
Szkoda, ¿e wuj zmar³ tak wczeœnie. By³am wtedy
niespe³na dziewiêcioletnim dzieckiem i nie
pamiêtam jego opowieœci o bitwie. Wiem
jedynie, ¿e nie lubi³ rozmawiaæ o tamtych

wydarzeniach. Musia³y to byæ straszne prze¿ycia
i obrazy, które na zawsze zapad³y w jego
pamiêci, zostawiaj¹c g³êbok¹, niegoj¹c¹ siê
ranê. Ta historia wydaje siê taka odleg³a,
ale kiedy cz³owiek spojrzy na wspó³czesne
wydarzenia, jakie maj¹ miejsce w Europie,
to wcale ju¿ tak¹ nie jest. Za wolnoœæ
i niepodleg³oœæ czêsto p³aci siê najwy¿sz¹ cenê,
jak¹ jest przelew krwi i œmieræ. Dlatego warto,
a nawet trzeba, pamiêtaæ o tych, którzy dla nas
poœwiêcili najwiêksz¹ i bezcenn¹ wartoœæ, jak¹
posiada cz³owiek – w³asne ¿ycie!
Na koniec przytoczê s³owa znanej pieœni
patriotycznej pióra Feliksa Konarskiego,
¿o³nierza II korpusu Polskich Si³ Zbrojnych, która
powsta³a w³aœnie podczas tej pamiêtnej bitwy.
S³owa te bardzo wyraŸnie obrazuj¹, jak wysok¹
cenê zap³acili nasi przodkowie za niepodleg³oœæ:

Czy widzisz ten rz¹d bia³ych krzy¿y?
Tam Polak z honorem bra³ œlub.
IdŸ naprzód, im dalej, im wy¿ej,
Tym wiêcej ich znajdziesz u stóp.
Ta ziemia do Polski nale¿y,
Choæ Polska daleko jest st¹d,
Bo wolnoœæ krzy¿ami siê mierzy,
Historia ten jeden ma b³¹d.
"Czerwone maki na Monte Cassino
Zamiast rosy pi³y polsk¹ krew.
Po tych makach szed³ ¿o³nierz i gin¹³,
Lecz od œmierci silniejszy by³ gniew.
Przejd¹ lata i wieki przemin¹.
Pozostan¹ œlady dawnych dni
I tylko maki na Monte Cassino
Czerwieñsze bêd¹, bo z polskiej wzrosn¹
krwi."

Aneta

Biuletyn -œwiadek historii
Lata 1987 – 1988 by³y kolejnymi, w których
aktywnoœæ duszpasterska Polskiej Misji
Katolickiej w Wiedniu by³a niezwyk³e wysok¹.
Przybywa³o emigrantów. Przybywa³o problemów, przybywa³o zadañ. Poni¿ej podane daty,
wyci¹gniête z „Biuletynu Duszpasterstwa
Polonii w Austrii” pokazuj¹ tylko czêœæ tego,
co wówczas siê dzia³o na Rennwegu i wokó³
niego. Zwracaj¹ uwagê choæby wyd³u¿enie
czasu rekolekcji do 8 dni (tak jest do dziœ!),
wprowadzenie pi¹tej niedzielnej Mszy w jêzyku
polskim (wówczas o 13), wystêpy rozlicznych
chórów, pokazy przeŸroczy (kto dzisiaj pamiêta

z m³odych, na czym polega³a ich projekcja?)
i o¿ywiona dzia³alnoœæ harcerzy.
Rektorem PMK by³ wówczas ks. Jan Mazurek CR.

Rok 1987
?
Msze œw. w jêzyku polskim w niedziele

o 8, 10:30, 12 i 19, a w dni powszednie w œrody,
czwartki, pi¹tki i soboty o godz. 19.
?
3 V: odczyt ks. doc. Bonifacego Mi¹zka
pt.„Liryka Kazimierza Wierzyñskiego”.

?
21-27 V: planowana wycieczka do Jugos³awii

(Mostar, Medjugorje, Dubrownik, Zagrzeb).
Cena wycieczki – 360 szylingów.
?
12 -13 IX: odwiedziny Prymasa Polski ks. kard.
Józefa Glempa.
?
Nastêpuj¹ce grupy i ko³a dzia³aj¹ tego roku
przy PMK: biblioteka (czynna w œrody i pi¹tki
od 20 do 21), chór (próby we wtorek
i czwartek od 19), grupa biblijna (w czwartki
o 19:45), katecheza dla doros³ych (wtorki
o 20), m³odzie¿y (pi¹tek o 19) i dzieci (od klasy
II do V, w pi¹tki), harcerstwo (zbiórki w pi¹tki
o 18), kó³ko s³owa polskiego (w soboty o 15),
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?
9 X: dziêkczynna pielgrzymka do Mariazell za

bp Marian Przykucki, www.katedra.szczecin.pl
dwie grupy Rycerzy Niepokalanej (2. i 3.
sobota miesi¹ca).

Rok 1988
?
6 I: jase³ka w wykonaniu harcerzy.
?
10 I: abp Herman Groer po raz drugi celebruje

Mszê w naszym koœciele.
?
24 I : wieczór kolêd w wykonaniu chóru.
?
Kazania pasyjne g³osi ks. Tomasz Jaeschke

CR (od 21 II).
?
2 0 - 2 7 I I I : re k o l e k c j e w i e l k o p o s t n e

ks. Stanis³awa Cyganika CR.
?
27 III: pokaz przeŸroczny o Ca³unie Turyñskim.
?
3 IV: uroczystoœci zwi¹zanem z 90-leciem

pracy Zmartwychwstañców dla Polonii.
?
11 IV: wystêp chóru„Con amore” z Krakowa.

?
24 IV: przedstawienie o objawieniach Matki

Bo¿ej w Fatimie w wykonaniu M³odych
Rycerzy Niepokalanej.
?
8 V: harcerska akademia z okazji Dnia Matki.
?
29 V: Pierwsz¹ Komuniê przyjê³o 18 dzieci.
?
5 VI: pielgrzymka polonijna do St. Florian.
?
23-27 VI: Jan Pawe³ II w Austrii. Polonia bierze
udzia³ w spotkaniu z papie¿em w Trausdorf.
?
9 VII: wystêp scholi z kolegiaty œw. Anny
w Krakowie.
?
17 VII: koncert chóru z Kalifornii.
?
24 VII: poœwiêcenie pojazdów w dzieñ
patrona kierowców.
?
18 IX: urocz ystoœciom odpustowym
przewodniczy bp Tadeusz Szwagrzyk
z Czêstochowy.
?
2 X: pokaz przeŸroczy o o. Pio z udzia³em
uzdrowionej przez jego wstawiennictwo
Gemmy Gigiorgio.

10 lat pontyfikatu Jana Paw³a II. Wieczorem
film o o. Maksymilianie Kolbe.
?
23 X: piêciolecie istnienia harcerzy – po Mszy
œw. akademia okolicznoœciowa z ich
udzia³em.
?
26 X: pielgrzymka autobusowa do Geras
i Altenburg.
?
30 X: projekcja filmu„Ksi¹dz Jerzy”.
?
1 XI: Mszê œw. o 12 celebruje bp Marian
Prz ykuck i. O godz. 14 procesja na
Zentralfriedhof.
?
11 XI: uroczysta Msza œw. w intencji Ojczyzny.
?
12 XI: akademia harcerzy z racji rocznicy
odzykania niepodleg³oœci
?
13 XI: wprowadzenie pi¹tej niedzielnej Mszy
œw. – o godzinie 13.
?
20 XI: projekcja filmu o Marsza³ku Józefie
Pi³sudskim.
?
27 XI: recital piosenki Janusza Gniadkowskiego pt.„Tê pieœñ da³a ci historia”.
?
3 XII: spotkanie dzieci z Miko³ajem w koœciele.
?
4-11 XII: rekolekcje adwentowe ks. Gerarda
Janikowskiego CR
?
8 XII: program s³owno-muzyczny ku czci
Niepokalanej w wykonaniu chóru i M³odych
Rycerzy Niepokalanej.
?
Miejscowoœci, w których Zmartwychwstañcy
z Rennwegu odprawiali w tym roku Msze
œwiête dla Polonii: Traiskirchen, Hoerndlwald,
Gols, Innsbruck, Villach, Linz, Voecklabruck,
Haid, Wels, Steyer, Gmunden, Bad Kreuzen,
St. Georgen im Attergau, St. Georgen an der
Gusen, Salzburg, Weyregg, Franking.
?
Rozpoczê³a dzia³alnoœæ grupa taneczna,
katechizowaæ zaczêto przedszkolaków,
a tak¿e m³odzie¿ z klas VI-VIII, zakoñczy³y siê
natomiast katechezy dla doros³ych.
(opr. ks. Maciej Gawlik CR)

Stokrotki

Po urlopie
Jedyne bowiem, czego On nie moze uczynic, to przestac ciebie
i mnie kochac. A kocha ciebie miloscia nieograniczona,
niezmierzona i bezwarunkowa! Kocha cie bardziej niz twoi rodzice,
bardziej niz twoje dzieci, bardziej niz zona, maz i przyjaciele.
Po urlopie ju¿ tylko fotografie zosta³y…
zmêczenie na nowo wdziera siê do twojego
¿ycia, cia³a, serca i duszy. Dni staj¹ siê coraz
krótsze i ch³odniejsze, w ogóle tego lata
niewiele by³o lata… có¿ pocz¹æ, jakoœ trzeba
sobie radziæ, wiêc rzucamy siê na podró¿e
w dalekie kraje, gdzie „banany lec¹ z drzewa tak,
jak deszcz…”. Nie mam zamiaru tego naszego
postêpowania poddawaæ jakiejkolwiek ocenie,
pozostawiam to sumieniu ka¿dego
z czytelników i jego bud¿etowi domowemu.
Co jednak chcia³abym powiedzieæ? Mo¿e to,
¿e czasami mo¿na i na balkonie dobrze
odpocz¹æ. I jeszcze jedno: odpoczynek jest

wa¿ny! Ca³y rok pracujemy intensywnie, czêsto
staraj¹c siê wykonaæ poprawny szpagat miêdzy
rodzin¹, prac¹, przyjació³mi, kultur¹…. i czym
jeszcze innym. Mam wiêc nadziejê, ¿e uda³o siê
wam nieco odsapn¹æ i mo¿ecie teraz czerpaæ
jeszcze przez d³ugie miesi¹ce z zapasów, które
poczyniliœcie. A mo¿e nale¿ycie do tzw.
krótkodystansowców, to wtedy ¿yczê wam
wyrozumia³ego pracodawcy, który wkrótce
pozwoli za¿yæ nowego, choæby krótkiego
urlopu. I ufam, ¿e uda³o wam siê nie zapomnieæ
podczas wakacji o Stwórcy Wszechrzeczy,
a mo¿e nawet nawi¹zaæ bli¿szy z Nim kontakt.
Jeœli tak siê sta³o, to pochylam czo³a i ¿yczê

mi³ych z Nim spotkañ. I dok¹dkolwiek was
kiedykolwiek powiod¹ drogi, weŸcie nadziejê ze
sob¹. Niech ona was prowadzi i przybli¿a do
Jedynego Prawdziwego Boga, który nas
wszystkich tak szalenie kocha, ¿e za nas odda³
¿ycie na krzy¿u. I gdybyœ by³ jedynym
cz³owiekiem na ziemi, nie zawaha³by siê tego
ponownie uczyniæ. Jedyne bowiem, czego On
nie mo¿e uczyniæ, to przestaæ ciebie i mnie
kochaæ. A kocha ciebie mi³oœci¹ nieograniczon¹,
niezmierzon¹ i bezwarunkow¹! Kocha ciê
bardziej ni¿ twoi rodzice, bardziej ni¿ twoje
dzieci, bardziej ni¿ ¿ona, m¹¿ i przyjaciele. Kocha
ciebie wczoraj, dziœ i jutro i kochaæ ciê nie
przestanie. Bóg jest bowiem MI£OŒCI¥!!! A Jego
Mi³oœæ jest Ÿród³em wszelkiego dobra, piêkna,
twórczoœci, kreatywnoœci, pomys³owoœci,
serdecznoœci, czu³oœci… Od Niego mo¿esz siê
uczyæ i kiedy nie bêdziesz ju¿ pamiêta³ o urlopie,
z Niego czerpaæ si³ê. Owszem, nie jest to ³atwe
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i nie dzieje siê na pstrykniêcie palcem, ale jest
mo¿liwe. Dlatego pisa³am ju¿ nieco wy¿ej
o nadziei i dodam jeszcze zaufanie. Jeœli ju¿ ci
tchu brakuje, snu ci¹gle za ma³o, czas ciê
wyprzedza – rzuæ na chwilê to wszystko i zatop
siê w modlitwie, czyli spotkaj siê ze •ród³em si³y
i mocy. Z pewnoœci¹ nie po¿a³ujesz, a i nic nie
stracisz. Boisz siê, ¿e nie starczy ci czasu, a ja ci
mówiê – weŸ go sobie na ten cel. To jedyne
i najwa¿niejsze, co masz dziœ do zrobienia,
wszystko inne (oprócz p³acz¹cego dziecka)
mo¿e poczekaæ. Odwa¿ siê na to ryzyko, a nie
po¿a³ujesz! A jeœli uœniesz podczas takiego
spotkania z Bogiem Jahwe – nie trap siê, ale
niech Go sen twój chwali!!!

radiownet.pl

Lila

Ksi¹dz na op³otkach

Dzieci
Codziennie widuje dzieci, bo parafia prowadzi dom calodziennej
opieki dla dzieci od roczku po czwarta klase. Zwiezle opisze trójke
niecodziennych maluchów, zmieniajac ich imiona.
Wiolonczelista
Choæ Adrian mia³ dopiero tyle wiosen, ile palców
obu r¹k, koncertowa³ ju¿ od tylu lat, ile mia³ palców
w jednej. Cudownie sprawnych palców. Gra³ na
wiolonczeli, na tak zwanej po³ówce, czyli
instrumencie o zmniejszonych wymiarach.
Æwiczy³ po trzy godzinny dziennie.
Jego ojciec z dum¹ opowiada³ wszystkim, ¿e
profesor od wiolonczeli stwierdzi³, ¿e jak tak dalej
pójdzie, to za rok nie bêdzie ju¿ w stanie Adriana
niczego wiêcej nauczyæ. Poza tym Adrian niczym
siê nie wyró¿nia³. By³ bardzo sympatycznym,
rozmownym dzieckiem. W któreœ œwiêto gra³
podczas liturgii eucharystii, po której by³a agapa
w sali parafialnej. Byli sami doroœli, Adrian nudzi³ siê.
Chc¹c go zaj¹æ, zapyta³em, jak sobie wyobra¿a
dalsze ¿ycie. Emocjonalnie, z wypiekami na
bladziutkiej twarzy, g³oœno i szybko zacz¹³ d³ugo
mówiæ, ¿e bêdzie grywa³ jeszcze wiêcej
kompozytorów, ¿e muzeum instrumentów
wypo¿yczy mu jak¹œ unikaln¹ wiolonczelê, na
której bêdzie dawa³ koncerty na wszystkich
czterech kontynentach (najwyraŸniej nie
przyk³ada³ siê do geografii), ¿e zarobi mnóstwo
pieniêdzy, ¿e sobie za nie kupi wielkie, sportowe,
najnowsze BMW i bêdzie nim kr¹¿y³ po osiedlu.
Przerwa³em mu pytaniem, po co mu taki
samochód do je¿d¿enia trzydzieœci na godzinê
miêdzy blokami. ¯eby mnie wszyscy widzieli i mi
zazdroœcili. Zaniecha³em t³umaczenia, ¿e przecie¿
ju¿ teraz wszyscy go podziwiaj¹ za grê na
wiolonczeli, bo w przeb³ysku zrozumia³em racjê
Adriana.

Bez rodziców
Philipp, choæ uczy³ siê œwietnie, by³ codziennym
postrachem nauczycielek i utrapieniem matki.
Podczas przygotowania do pierwszej komunii

rujnowa³ lekcje i moje nerwy. Mia³ niewyobra¿aln¹
energiê, wytrwa³oœæ i fantazjê. Jego wyg³upy za
ka¿dym razem by³y inne, za ka¿dym razem z tym
samym uœmiechem na bardzo ³adnej twarzy.
Oczywiœcie by³ u psychologa, oczywiœcie
próbowano ró¿nych sposobów i oczywiœcie nic to
nie zmieni³o. Tylko raz widzia³em go spokojnego,
rzeczowego, smutnego. Kiedy ka¿de z siedz¹cych
w kó³ku dzieci mia³o opowiedzieæ o swoich
rodzicach, o tym, co rodzice dla nich robi¹. Philipp
powiedzia³ wtedy, ¿e nie ma rodziców, wiêc nie ma
te¿ niczego do opowiedzenia. Niektóre
z dzieci zaœmia³y siê, bior¹c tê wypowiedŸ
za kolejny wyg³up Phillipa. Dostrzeg³szy,
¿e ch³opak jest absolutnie spokojny, zacz¹³em mu
t³umaczyæ, ¿e brak ojca – ostatecznie fakt bardzo
czêsto spotykany, co kilkoro dzieci spontanicznie
potwierdzi³o – to nie to samo, co nie mieæ rodziców
w ogóle, ¿e jego mama bardzo go kocha, ¿e kupuje
mu modne rzeczy, ¿e prowadzi go do klubu pi³ki
no¿nej, ¿e jak mia³ grypê opiekowa³a siê nim ca³¹
dobê... Mówi³em d³ugo, Philipp przytakiwa³, kilka
razy przyzna³ mi racjê. Co wiêcej, sam dorzuci³ kilka
przyk³adów na mi³oœæ matki do niego! Bêd¹c
przekonanym o sukcesie pedagogicznym,
zakoñczy³em: A zatem widzisz, nie masz
wprawdzie dwojga rodziców, ale masz kochan¹
mamê. Philipp zacz¹³ w zaprzeczeniu potrz¹saæ
g³ow¹ i patrz¹c w sufit monotonnie powtarza³: Ale
nie mam RODZICÓW! Trwa³o to dobre dwadzieœcia
minut – tylko tyle, bo skoñczy³a siê godzina
lekcyjna. Ale mnie przez te dwadzieœcia minut
przekona³: nie mia³ rodziców.

M¹drala
Marcel uwielbia³ nocowaæ u baci. Jeszcze bardziej
przepada³ za spacerami z ni¹ po centrum.
Za ka¿dym razem namawia³ j¹ przy tej okazji do
kupna kolejnego samochodzika, najlepiej

czerwonego. Robi³ to bardzo grzecznie i tak
dyplomatycznie, ¿e babcia dopiero po fakcie
orientowa³a siê, ¿e zosta³a zmanipulowana.
Kolekcja modeli pojazdów mechanicznych
dochodzi³a do szeœædziesiêciu sztuk. St¹d
w minionym tygodniu ch³opiec pocz¹tkowo nie
otrzyma³ od ojca pozwolenia na spêdzenie dnia
u babci. Zapyta³ przymilnie o powód, na co rodzic
odpar³, ¿e idzie o naci¹ganie jego matki na
samochodziki. Marcel zaraz przyrzek³, ¿e tego
wiêcej nie zrobi. Babcia nie tylko zosta³a
poinformowana o z³o¿onej przysiêdze, ale sama
musia³a z³o¿yæ podobn¹. Szczêœliwy Marcel, kiedy
tylko znaleŸli siê przed sklepem dla dzieci, ruchem
g³owy pokaza³ babci wóz stra¿acki na wystawie.
Babcia bez s³owa wesz³a do œrodka i kupi³a go.
Po powrocie do domu ojciec zaraz zapyta³, czy
w torbie z pid¿amk¹, szczoteczk¹ do zêbów
i kapciami znajduje siê nowa zabaweczka na
czterech kó³kach. Piêciolatek najwiarygodniej
w œwiecie odpar³, ¿e nie. Ca³¹ tê historiê
opowiedzia³ mi zbulwersowany ojciec Marcela,
odbieraj¹c go z przedszkola. Podpieraj¹c siê moim
autorytetem, przypomnia³ synkowi, ¿e nie wolno
k³amaæ, ¿e to przecie¿ grzech. Na co Marcel
powiedzia³ do mnie cichym g³osik iem
z charakterystyczn¹ wymow¹: Prose ciem, ksionc,
wytumac mojemu tatowi, ze nie k³ama³em, tylko
nie kcia³em, zeby siem zdenerfofa³.
Ks. Andrzej Skrzypczak
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