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Daj Mu ¿yæ!
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Kochanym Czytelnikom „Naszej Wspólnoty”,
wszystkim przybywaj¹cym do Polskiego Koœcio³a w Wiedniu,
wszystkim Sympatykom Polskiej Misji Katolickiej
sk³adamy najgorêtsze, œwi¹teczne ¿yczenia bo¿onarodzeniowe,
by Bóg Was przemienia³, przynosi³ Wam nadziejê na to,
¿e ¿ycie ma sens, a Jego Obecnoœæ dodawa³a si³y, otuchy
i zwyczajnej ludzkiej mi³oœci do konkretnego, drugiego cz³owieka.

Wszystkiego, co najlepsze i najpotrzebniejsze
dla Was w 2015 roku!
Wspólnota Duszpasterzy na Rennwegu:
Ks. Krzysztof Kasperek
Ks. Szczepan Matu³a
Ks. Maciej Gawlik
Ks. Augustyn Bazan
Wiedeñ, Bo¿e Narodzenie 2014 roku

Dwudziesty czwarty raz
Pan Bóg nas nie zostawia. Przychodzi do
tej naszej emigracyjnej, skomplikowanej
r zecz y wistoœci, czasem ca³k iem
nierozpoznany, kiedy indziej w œwietle,
które rozjaœnia nasze ciemnoœci. Przychodzi, jak chce i kiedy chce. Daje tyle, ile
potrzebujemy, a nawet jeszcze wiêcej.
Przychodzi, ale i... odchodzi. Bo zastaje
„drzwi zamkniête”, bo Go nie rozpoznajemy, albo nie chcemy poznaæ. Ale On
siê tym nie zra¿a, tak¿e i tym, co dzieje siê

w Wiedniu, u nas, i u innych, w „szerokim
œwiecie” i w naszym sercu. Nie biada, nie
obmyœla zemsty, ale...kocha. Geniusz
Bo¿ej mi³oœci ujawnia siê choæby w tym,
¿e On – niezra¿ony niczym - nam siê
powierza. Tak, jak powierzy³ ca³¹ sw¹
dzieciêc¹ bezradnoœæ Dwojgu Ludziom.
Przecie¿ trzeba go by³o nakarmiæ,
wyk¹paæ, nauczyæ mówiæ, Dziœ jest tak
samo. Mamy Boga na „wyci¹gniêcie rêki”,
a w³aœciwie: „w rêku”. Mo¿emy zrobiæ

z Nim to, co chcemy. A On i tak odpowie
Mi³oœci¹, choæby nawet przybra³a ona
postaæ gniewu czy te¿ zazdroœci
o ka¿dego z nas. On – sam przedwieczny
- nie pozwoli nam zgin¹æ. Œwiat siê zacz¹³
od nowa z momentem Jego przyjœcia.
Mój i Twój tak¿e.
Radoœci i m¹droœci jak najwiêcej z lektury
nowego numeru„Naszej Wspólnoty”
¿yczê bezgrancznie
ks. Maciej Gawlik CR
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Bêdzie siê dzia³o

Bêdzie siê dzia³o na Rennwegu
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Roma locuta...

Bóg stan¹³ po stronie cz³owieka
nam, by nie pogr¹¿yæ siê w naszym trudzie,
rozpaczy, smutku, bo to jest energia, która
rozgrzewa i przemienia serce. Narodziny
Jezusa przynosz¹ nam w istocie dobr¹
nowinê, ¿e jesteœmy niezmiernie i ka¿dy
z osobna, mi³owani przez Boga, a ta mi³oœæ
nie tylko sprawia, ¿e mo¿emy to poznaæ, ale
daje ten dar, przekazuje go.
Z radosnej kontemplacji tajemnicy zrodzonego dla nas Syna Bo¿ego mo¿emy
wyci¹gn¹æ dwa spostrze¿enia. Po pierwsze:
o ile w Bo¿ym Narodzeniu, Bóg nie objawia
siê jako ten, który jest wysoko i panuje nad
wszechœwiatem, lecz jako Ten, który siê uni¿a,
zstêpuje na ziemiê, jako ma³y i ubogi, to
znaczy, ¿e aby byæ podobnymi do Niego nie
mo¿emy stawiaæ siebie ponad innych, lecz
uni¿yæ siê, byæ gotowymi do pos³ugiwania,
staæ siê ma³ymi z ma³ymi i ubogimi z ubogimi.
To c o œ o h y d n e g o , k i e d y w i d z i m y
chrzeœcijanina, który nie chce siê uni¿yæ,
s³u¿yæ, chrzeœcijanina, który wszêdzie siê
pyszni! To wstrêtne, to nie chrzeœcijañskie! To
pogañskie! Chrzeœcijanin powinien s³u¿yæ,
uni¿yæ siê. Sprawmy, aby ci nasi bracia i siostry
nigdy nie czuli siê samotni!
Po drugie, jeœli Bóg przez Jezusa, zwi¹za³ siê

•ród³o: histmag.org

(…) Bóg zechcia³ dzieliæ nasz¹ ludzk¹
kondycjê tak dalece, ¿e sta³ siê z nami jedno w
osobie Jezusa, który jest prawdziwym
Bogiem i prawdziwym cz³owiekiem. Ale jest
coœ jeszcze bardziej zask akuj¹cego.
Obecnoœæ Boga poœród ludzkoœci nie
dokona³a siê na sposób idei, idylliczny, ale
w tym realnym œwiecie, naznaczonym tak
czêsto z³em, podzia³ami, okrucieñstwem,
nêdz¹, despotyzmem i wojn¹. Bóg
postanowi³, by wejœæ w nasz¹ historiê, tak¹
jak¹ ona jest, z ca³ym ciê¿arem jej ograniczeñ
i dramatów. Czyni¹c tak ukaza³ w sposób
niedoœcigniony swoje mi³osierne i pe³ne
mi³oœci upodobanie do istot ludzkich. Jest On
Bogiem– z-nami. Jezus jest Bogiem - z nami czy w to wierzycie?[tak!]. Wyznajmy wszyscy
wspólnie tê prawdê: Jezus jest Bogiem z nami! Dziêkujê! Od zawsze i na zawsze
z nami w cierpieniach i smutkach historii.
Narodziny Jezusa ukazuj¹, ¿e Bóg „postawi³
siê” raz na zawsze po stronie cz³owieka, aby
nas zbawiæ, aby nas podnieœæ z prochu
naszych nieszczêœæ, naszych trudnoœci,
naszych grzechów.
St¹d pochodzi wielki „dar” Dzieci¹tka
z Betlejem: energia duchowa pomagaj¹ca

z cz³owiekiem tak dalece, ¿e sta³ siê jednym
z nas, to znaczy, ¿e cokolwiek uczyniliœmy
bratu i siostrze, uczyniliœmy to Jemu.
Przypomnia³ nam o tym sam Jezus: ten, kto
nakarmi³, przyj¹³, nawiedzi³, umi³owa³
jednego z tych najmniejszych i najubo¿szych
z ludzi, uczyni³ to Synowi Bo¿emu (…)
Katecheza z 18.12.2013
Za: http://papiez.wiara.pl/doc/1818357.
Bog-stanal-po-stronie-czlowieka

Bóg siê rodzi, moc truchleje

W skrócie
Ludzie staj¹ dos³ownie na g³owie, ¿eby ze wszystkim zd¹¿yæ.
Wszyscy s¹ wtedy tacy mili i chêtnie s³u¿¹ pomoc¹, jak nigdy dot¹d.
To chyba ta niesamowita atmosfera zmienia nas o 180 stopni.
Stajemy siê po prostu lepszymi ludŸmi.
szukiwanie prezentów, przygotowywanie
potraw, pieczenie ciast, gruntowne porz¹dki,
strojenie choinki. To tylko kilka z wielu
œwi¹tecznych obowi¹zków. Ludzie staj¹
dos³ownie na g³owie, ¿eby ze wszystkim
zd¹¿yæ. Wszyscy s¹ wtedy tacy mili i chêtnie
s³u¿¹ pomoc¹, jak nigdy dot¹d. To chyba ta
niesamowita atmosfera zmienia nas o 180
stopni. Stajemy siê po prostu lepszymi
ludŸmi. Jednak trochê przykro, ¿e niektórzy
potrafi¹ byæ tacy tylko i wy³¹cznie w œwiêta.
W koñcu nadchodzi ten dzieñ. Ca³a rodzina
zasiadaj¹ca do wigilijnego sto³u. Dzielenie siê
op³atkiem. Rozpakowywanie prezentów.
Tradycyjne wigilijne potrawy. Nikt nie chce
zepsuæ tego wyj¹tkowego i magicznego
nastroju. Nagle wszystkie problemy i spory
znikaj¹. Nastêpne dwa dni œwi¹t to kolejne
rodzinne wizyty. Ca³a rodzina razem. Chwile

•ród³o: swiat-zdrowia.pl

Bo¿e Narodzenie to dla wielu osób jedno
z najwa¿niejszych i najprzyjemniejszych
œwi¹t w ca³ym roku. Na przygotowanie do tej
przepiêknej uroczystoœci pozwala nam
Adwent. W okresie adwentowym powinna
panowaæ raczej radosna atmosfera. Jest to
bowiem czas nawrócenia i pokuty. Adwent
jest czasem wielkiego oczekiwania na Jezusa,
oczekiwania na Bo¿e Narodzenie, na wejœcie
Pana do naszego ¿ycia. W tym okresie
powinniœmy siê zastanowiæ nad naszym
codziennym zachowaniem. Nad tym, co
robimy dobrze, a co Ÿle, nad tym, czego nie
robimy w ogóle, choæ powinniœmy. Uwa¿am,
¿e jest to doskona³y czas na przemyœlenia
i powinniœmy go jak najlepiej wykorzystaæ.
Gdy Œwiêta s¹ coraz bli¿ej, to niemal ka¿dy
popada w tak z wan¹ "ŒWI¥TECZN¥
GOR¥CZKÊ". Robienie zakupów, po-

spêdzone w szczêœciu i radoœci. Szkoda tylko
myœleæ, ¿e to ju¿ prawie koniec œwi¹t. Jednak
wszystko, co dobre to niestety szybko siê
koñczy. "Œwiêta! Œwiêta! I po œwiêtach" – jak to
mówi¹. Pora wróciæ do szarej rzeczywistoœci.
Znów popadamy w rutynê. Praca. Dom.
Codzienne obowi¹zki. Rodzinne problemy.
Trzeba jednak zawsze myœleæ pozytywnie. Za
rok znów choinka, prezenty i ten cudowny
nastrój. I tak przecie¿ co rok. Jak w karuzeli.
Œwiêta Bo¿ego Narodzenia znów nadejd¹!
Natalia Filas
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Bo¿e Narodzenie
Dzia³o siê na
Rennwegu:

Z roku na rok stajemy siê coraz wiêkszymi egoistami. Wiem, mocne
s³owa, ale niestety prawdziwe. A jeœli mi nie wierzycie, to nie dajcie
w tym roku swojemu dziecku lub ukochanej osobie prezentu
i zobaczycie, jak zareaguje.

§
26.10.2014: kazania
ks. Tomasza Bieliñskiego o
przygotowaniu siê do œmierci.
§
1.11.2014: Msza œw. w KarlLueger-Kirche (przewodniczy
ks. Jan Soroka CR) i procesja
do grobów polskich ¿o³nierzy.

§
6.11.2014: pó³roczne
zebranie kierowników grup
duszpasterskich przy PMK
(obecni: chór „Gaudete”, ¯ywy
Ró¿aniec, Galilea, Domowy
Koœció³, Oaza, ministranci,
Poradnia Rodzinna).
§
7.11.2014: „wieczernik
Chwa³y – czuwanie
Wspólnoty „Galilea”.
§
9.11.2014: piesza
pielgrzymka do Maria
Gugging.
§
11.11.2014: wieczorny
koncert pieœni patriotycznych
chóru „Gaudete”.
§
14.11.2014: spotkanie na
„Przystani” z Micha³em
Piekar¹, psychoterapeut¹
ma³¿eñskim.

ci¹g dalszy na stronie 7

•ród³o: euchodnia.eu

§
3.11.2014: inauguracja
modlitwy ró¿añcowej
z wypominkami, od
poniedzia³ku do soboty
o 18:30.

Jak wszyscy wiedza, zbliza sie okres Swiat
Bozego Narodzenia. Jesli nie patrzec na
to ze strony religijnej, to jest to dla nas
czas, kiedy my, dzieci mamy dosc sporo
wolnego od szkoly, prac domowych i od
nauczcieli. Dorosli natomiast ciesza sie
tymi kilkoma dniami zdala od stresu
w pracy, szefa i wczesnego wstawania.
Ale czy tak naprawde to jest sensem
Swiat?
Niestety w dzisiejszych czasach coraz
czesciej zapominamy, o co tak naprawde
chodzi w tych Swietach. Z uplywem
czasu zatracamy sie gdzies w tym
wsyzstkim. Stajemy sie coraz wiekszymi
materialistami. Dzieci i mlodziez mysla
sobie: „Co tam, ze mam kochajaca
rodzine i dach nad glowa, skoro nie
dostalem nowej gry pod choinke?”.
Niestety ci mlodzi ludzie nie pomysla
sobie w tym momencie: „Kurcze, rodzice
sie tak staraja, zeby mi niczego nie
zabraklo, inni tylko marza o tym, zeby
miec to, co ja mam. Przeciez tu wcale nie
chodzi o prezenty.” Nie, tak sobie nikt nie
pomysli (przynajmniej w 98% przypadków). Z roku na rok stajemy sie coraz
wiekszymi egoistami. Wiem, mocne
slowa, ale niestety prawdziwe. A jesli mi
nie wierzycie, to nie dajcie w tym roku

swojemu dziecku lub ukochanej osobie
prezentu i zobaczycie, jak zareaguje.
Gdy slyszymy slowo „swieta”, to od razu
staja nam przed oczami obrazy dlugich
kolejek do kas w hipermarketach,
wydadki na prezenty, stres zwiazany
z prz yjeciem rodziny na Wigilie
i oczywiscie z zabiciem karpia, który
plywa sobie w wannie i patrzy na nas
smutnym wzrokiem.
Swieta to jednak nie tylko stres. To tez
czas spedzony z najblizszymi. Spotkanie
z rodzina, która porozjezdzala sie po
swiecie i wyczekiwanie na pierwsza
gwiazdke na niebie. To sa najczestsze
skojarzenia ze swietami. Tak naprawde
powinno to byc jednak przyjscie na swiat
Pana Jezusa, narodzenie naszego
Zbawiciela. Przeciez po to sie chodzi na
pasterke, o tym sa wszystkie koledy. Nie
sa to piosenki, które maja nam umilic
czas spedzony przy wigilijnym stole, lecz
maja opowiedziec nam historie przyjscia
na swiat Pana Jezusa.
Starajmy sie wiec przekazywac te wiedze
dzieciom od najmlodszych lat po to, by
ta nasza tradycja Swiat Bozego
Narodzenia przetrwala kolejne dziesiatki
lat.
Weronika Gora
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Rewolucje kuchenne i inne...

ci¹g dalszy ze strony 6:

„Zawsze, ilekroæ siê uœmiechasz i wyci¹gasz d³oñ do swojego brata,
jest Bo¿e Narodzenie.” (b³. Matka Teresa z Kalkuty)
bêdzie krótsze ni¿ w poprzednim? Ilu z nas
bêdzie narzekaæ na wystrój koœcio³a, œpiew
chóru? Ilu z nas zd¹¿y siê jeszcze
niepotrzebnie z kimœ pok³óciæ? Na ile,
motywy którymi siê kierujemy, by byæ
w koœciele i œwiêtowaæ Narodzenie Jezusa,
wynikaj¹ z czystej tradycji, a na ile z potrzeby
serca, z g³êbokiej wiary? Mo¿na prze¿yæ
œwiêta z cudownie udekorowan¹ choink¹,
obficie wystawionym sto³em, siedzieæ
w ³awce i przyj¹æ póŸniej Komuniê Œwiêt¹,
a jednoczeœnie zgubiæ to, co w nich jest
najwa¿niejsze. Pytanie tylko, co to
najwa¿niejsze znaczy dla ka¿dego z nas.
Kiedyœ ktoœ powiedzia³, ¿e Jezus, by móg³ siê
narodziæ w sercu cz³owieka, musi w nim
znaleŸæ miejsce. Jednak, ¿eby to by³o
mo¿liwe, konieczne jest aby to, co to serce
zaœmieca zosta³o wyrzucone. Brak przebaczenia i porozumienia, duma, z³oœæ,
a czêsto te¿ nienawiœæ - jednym zdaniem brak
Mi³oœci, brak Boga w ¿yciu, s¹ tym, co przeszkadza w pe³nym prze¿ywaniu œwiêta
Bo¿ego Narodzenia. Naiwni s¹ ci, którzy
uwa¿aj¹, ¿e mo¿na naprawdê kochaæ Boga,
a tym samym ¿yæ w nienawiœci z drugim
cz³owiekiem, czy te¿ nawet z samym sob¹.
Czêsto jeden uœmiech, jeden uœcisk d³oni,
jeden poca³unek wiêcej nas kosztuje ni¿
odmówienie najciê¿szej pokuty.
Bo¿e Narodzenie dokonuje siê w nas. Ale to
czy zobaczymy w nim Jezusa, jest zale¿ne, na
ile oddaliœmy siebie innym i na ile zgubiliœmy
swoje ego.

§
16.11.2014: koncert
gitarowej muzyki flamenco
w wykonaniu Macieja
Smolucha i przyjació³.
§
17.-21.11.2014: Tydzieñ
Katechetyczny prowadzi
ks. A. Bazan.
§
19.11.2014: filmowa
katecheza dla mê¿czyzn –
patriarcha Jakub.
§
21.11.2014: czuwanie
m³odzie¿y zorganizowane
przez „Galileê”, Oazê
i „Przystañ”.
§
23.11.2014: promocja
ministrantów.

Paulina Bigus

§
23.11.2014: koncert zespo³u
„Przystañ”.
§
24.11.2014: zebranie
rodziców dzieci przed
I Komuni¹ Œw.
§
26.11.2014: katecheza
filmowa dla mê¿czyzn.
§
29.11.2014: zabawa
andrzejkowa „Przystani”.
•ród³o: rzym.it

Ciemnoœæ. Otwieram oczy. Bardzo powoli.
Wrêcz ostro¿nie. Dostrzegam œwiat³o. Po
jakimœ czasie przedmioty nabieraj¹ kszta³tów
i kolorów. £awka. Mury. Okna. Przystrojone
choinki. O³tarz. Koœció³. Tak, jestem w koœciele.
W prawym rzêdzie od nawy g³ównej siedzi
jakiœ mê¿czyzna z rodzin¹. Obok nich
nastêpna. Naprzeciwko konfesjona³u stoj¹
ma³e dzieci z matk¹. Za mn¹ jest jeszcze parê
osób. Nikt siê nie rusza. Nikt nic nie mówi, nie
œpiewa. Jest absolutna cisza. Wzrok
wsz ystkich z wrócony jest na o³tarz
i pochylonym przed nim kap³anem. Poni¿ej
znajduje siê ¿³óbek. A w nim Maryja, Józef
i…… A gdzie jest JEZUS ?! Nie ma Go ?!
Czy¿by ¿³obek by³ PUSTY ?! Czy¿by Jezus nie
mia³ siê narodziæ ?! Nagle zewsz¹d pojawia siê
jasnoœæ. Coraz wiêksza i wiêksza. […]
Bo¿e Narodzenie, przez wielu nazywane po
prostu œwiêtem lub czasem wolnym, jest
jednym z najwa¿niejszych dni obchodzonych w roku liturgicznym przez
chrzeœcijan. Najbardziej rodzinnym œwiêtem
i niestety te¿ najbardziej komercyjnym,
patrz¹c na wystroje sklepów ju¿ w listopadzie
i ró¿nego rodzaju promocje na zakup
prezentów. Co jest jednak istot¹ przygotowañ i prze¿ywania œwiêta Bo¿ego
Narodzenia? Krótko po uroczystoœciach
listopadowych pojawiaj¹ siê pierwsze
dekoracje w domach handlowych. Potem
Andrzejki. Nadchodzi grudzieñ. Zaczyna siê
Adwent. Roraty. Postanowienie, by na nie
chodziæ. Mo¿e. Mija jeden tydzieñ. Drugi.
Trzeci. Czwarty. Trzy dni przed Wigili¹
w polskich rodzinach maj¹ miejsce rewolucje
kuchenne. Barszcz z uszkami. Pierogi
z kapust¹ i grzybami. Karp. Ryba po grecku.
Sa³atki. Ciasto - jedno, drugie, dziesi¹te.
Wszystko szybko. Idziemy po choinkê do lasu
lub do sklepu po sztuczn¹. Stroimy. Ledwo
koñcz¹c jedn¹ czynnoœæ, zaczynamy drug¹.
Sprz¹tamy. Znowu sprz¹tamy. Nadchodzi
dzieñ Wigilii. Dekorujemy sto³y. Talerze,
sztuæce, serwetki. Koniecznie dodatkowe
miejsce dla nieznajomego. Po œrodku sianko
z op³atkiem i œwiec¹. Na koniec jeszcze
ostatnie porz¹dki. Szybko siê przebieramy.
Wypatrujemy pierwszej gwiazdki. Jest!
Zajmujemy miejsce do sto³u. Ktoœ chwyta za
Pismo Œwiête. Czyta fragment o Narodzeniu
Jezusa. Cisza. Po niej modlitwa za tych
nieobecnych. Chwytamy za op³atek.
Sk³adamy ¿yczenia. Zasiadamy do sto³u.
Zaczynaj¹ siê rozmowy. Œmiechy. Zdjêcia.
W miêdzy czasie œpiewane s¹ kolêdy. I tak do
pó³nocy. Do Pasterki.
Ilu z nas jad¹c do koœcio³a, wpierw nie myœli
o tym, czy bêdzie dla niego miejsce w ³awce?
Ilu z nas ma nadziejê, ¿e kazanie w tym roku

§
15.11.2014: Mszy w intencji
Ojczyzny przewodniczy ks.
Andrzej Skrzypczak CR – po
niej wieczornica patriotyczna
przygotowana przez ¯ywy
Ró¿aniec i m³odzie¿.

§
1.12.2014: pierwsza Msza
Roratnia o 6:30.
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Alfabet adwentowo – bo¿onarodzeniowy,
czyli o czym w te Œwiêta dobrze pamiêtaæ
A – Adwent
Czas przygotowania. Podzielony na dwie
czêœci. W pierwszej zastanawiamy siê,
kiedy Pan mo¿e przyjœæ (Paruzja).
W drugiej wchodzimy w atmosferê
napiêcia na przyjœcie Mesjasza. To –
dziesiejszymi s³owami – czas ppromocji
mi³oœci. Ca³y rok mamy czuwaæ, wo³aæ:
„PrzyjdŸ, Panie Jezu”. Przyjmowaæ
postawê ludzi oczekuj¹cych, nie wi¹¿¹
siê zbytnio z tym œwiatem, z niczym, co
zagra¿a³oby mi³oœci do Boga. Na co
czekam?
B – Betlejem
Wtedy ma³a, wgardzona, galilejska
wioska. Jej nazwa oznacza „Dom Chleba”.
Jezus wype³nia obietnicê Boga. Mówi³
potem, ¿e sam jest Chlebem, pokarmem
na ¿ycie wieczne. Zawsze ka¿da
œwi¹tynia jst „domem chleba”, miejscem,
gdzie Bóg urodziæ siê mo¿e w sercu.
Niesamowite, ¿e Bóg wybra³ miejsce
swych ziemskich narodzin w³aœnie tam –
w„Domu Chleba”.
C – Choinka
Tradycja drzewka bo¿onarodzeniowego
pochodzi z Niemiec. Koœció³ „wch³on¹³”
choinkê z pogañskich zwyczajów.
Biblijne drzewo ¿ycia. Z niego p³ynie
¿ycie. A tam, gdzie ¿ycie jest dobrobyt,
jest bogactwo. St¹d wieloœæ, obfitoœæ
ozdób na niej (choæ sama w sobie
owoców nie ma).
D – Dzieci¹tko
Syn Bo¿y by³ zarodkiem, dziewiêæ
miesiêcy ¿y³ w mamie, urodzi³ siê, p³aka³,
mo¿e chorowa³, uczy³ siê mówiæ, czytaæ,
pisaæ.... Dlatego tak mocno musimy
broniæ ¿ycia ju¿ od poczêcia. Wielu ludzi
œpiewa kolêdy, mówi swobodnie
o niegroŸnym Dzieci¹tku, ma³ym
dziecku. Gorzej, gdy pokazuje siê jako
„lew rycz¹cy”, Pan ¿ycia i œmierci,
zwyciêzca grzechu. Nie uk³adajmy sobie
¿ycia bez Niego. Krzy¿ – to te¿ Jego znak.
Tak¿e i nasz.

Bóg powierzy³ siê dwójce ludzi. Ca³kowicie.
E – Ewangelia
Winna byæ obecna na stole wigilijnym.
Przeczytaæ winien j¹ w tê niezwyk³a noc
wigilijn¹ ojciec. Dobra Nowina winna
byæ g³oszona i jest – wszystkim zniewolonym, dotkniêtym chorobami, dramatami. Jest Bogiem „z nami”, zawsze. Bo
sta³ siê jednym z nas.
F – Faryzeusze
Ju¿ wtedy zaczêli siê baæ. Im siê wszystko
zgadza³o – proroctwa z Jezusem. Znali
dobrze Pisma. Mimo tego – nie przyjêli
Go. Nie zamyk ajmy wsz ystkiego
w tradycjach, obyczajach, w zabawach
z Panem Jezuskiem. I my mo¿emy Go nie
rozpoznaæ.
G – Gwiazda
Kojarzy siê z jase³kami. Zobaczyli j¹
Mêdrcy. Odnalezienie nowej gwiazdy
zawsze ³¹czy³o siê w staro¿ytnoœci
z wiadomoœci¹, ¿e gdzieœ narodzi³ siê
nowy król. Bóg niejedn¹ gwiazdê nam
zapala: œwiadectwo drugiego cz³owieka,
S³owo, wydarzenie takie czy inne.
Byleœmy sami siê nie stali gwiazd¹,
byleœmy zachwycili siê Bogiem.
H – Herod
Marionetkowy król, zale¿ny od Rzymu.
Chcia³ byæ jedyn¹ „gwiazd¹”. Poza tym:
cz³owiek z chorymi ambicjami, pysza³ek,
panikarz ¿yj¹cy ci¹gle w strachu.
Okrutnik, który chcia³ zg³adziæ Syna
Bo¿ego i zg³adzi³ wszystkie dzieci do lat
2 w Betlejem. Nam te¿ mo¿e byæ
z Jezusem nie po drodze. Nie chcemy Go,
bêd¹c zw³aszcza w stanie grzechu.
I – Idylla
Niezmiennie kojarzy siê z dzieciñstwem
i naszym wówczas prze¿ywanym
„czarem” Œwi¹t, po³¹czonym z uroczyst¹
wieczerz¹, prezentami, œpiewem kolêd,

œniegiem. Sielanka to niestety niewiele
maj¹ca wspólnego z losami Dzieci¹tka,
Maryi i Józefa, którzy dr¿eli przez dobre
kilka lat o swoje ¿ycie, nie mówi¹c ju¿
o ubóstwie, w jakim Syn Bo¿y przyszed³
na œwiat. Krótko – to has³o jest ca³kowicie
przeciwne temu, co wtedy siê tam
i wtedy dzia³o. Bo¿e Narodzenie zaczê³o
wielk¹ wojnê z diab³em.
J – Józef
Nie odzywa siê na kartach Biblii.
Mê¿czyzna, który musia³ wiele prze¿yæ
u boku swej ukochanej ¯ony i (nie
swojego biologicznie) Dziecka. Wiele nie
mieœci³o mu siê w g³owie. Ale wiernie
przy nich trwa³, do koñca. Trwa³
w czystoœci. To ktoœ, kto „poszed³ na
ca³oœæ”. Nazaret, Betlejem, Egipt, znowu
Nazaret.... Pan pamiêta³ o nim jednak,
mówi¹c do niego przez sny. Niekoniecznie musia³ nosiæ brodê. Ale na
pewno jest wzorem kogoœ, kto ma³o
mówi, ale wiele dobrego robi.
K – Kolêdy
Brzmi¹ g³oœno, œpiewane na chwa³ê
Narodzonego Pana. Wiele z nich
u³o¿onych jest na melodiê ludow¹.
Najwiêcej ich powsta³o w Polsce.
Pierwsze powsta³y w XV w., ale najwiêcej
ich powsta³o w kulturze baroku. Maj¹
sw¹ teologiczn¹ treœæ, kryj¹ w sobie
proroctwa mesjañskie, naukê Koœcio³a
o Eucharystii. Nieco inn¹ rolê odgrywaj¹
pastora³ki, przypisywane pasterzom.
Wspólne œpiewanie mo¿e umocniæ
rodzinne wiêzy. Mo¿e – tylko czy dzisiaj
jeszcze umacnia?
L – Liturgia
To ona uobecnia nam Bo¿e Narodzenie.
Bo¿e Narodzenie to przede wszystkim
Msza œw., a nie inne, nawet pobo¿ne,
wydarzenia tego czasu. To w liturgii
wszystko siê dokonuje. A jest na tyle
bogata, ¿e ominiêcie jej œwiadczy
o niezrozumieniu kompletnym tych
Œwi¹t. Tam uczymy siê mi³oœci do Boga.
Tam dotyka nas ³aska Bo¿a. Tam karmiæ
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siê mo¿emy Chlebem ¯ycia. Tam, na niej,
mo¿emy poczuæ jednoœæ z Rodzin¹ Bo¿¹.
£ - £amanie siê op³atkiem
Znak ³¹cznoœci z Chrystusem, który da³
siê po³amaæ. Kiedyœ brano chorym,
uwiêzionym, pozbawionym kap³ana
konsekrowany Chleb z o³tarza. Gest
komunii – a wiêc dzielimy siê przebaczeniem, pokojem. Mamy byæ
œwiadkami Jezusa i zanosiæ Go innym.
M – Maryja
Mia³a kilkanaœcie lat wtedy, kiedy objawi³
siê Jej anio³. Jest Kimœ, kto pozostaje dla
nas wzorem – powiedzia³a „Amen” Bogu.
Ma w¹tpliwoœci, pyta, ale zgadza siê na
to, co Pan od niej chce. Wszystko
rozwa¿a w swoim sercu. Je¿eli te Œwiêta
bêd¹ ca³kowicie konsumpcyjne, to
niewiele z nich zrozumieliœmy. Mo¿e
trochê wiêcej medytacji przed Msz¹,
mo¿e warto zadaæ sobie pytanie: „Czy
Jezus urodzi³ tak naprawdê w mojej
rzeczywistoœci?”. Jeœli nie us³yszymy
Boga, to jak mo¿emy siê z Nim zgodziæ?
N – Narodzenie
Czekamy jeszcze na nie? „Chrystus
narodzi³ siê w ¿³obie, ale biada, gdyby nie
narodzi³ siê w tobie” (A. Mickiewicz).
Wszystkie chêci stworzenia mi³ej
atmosfery, pe³ny stó³, zaproszeni goœcie,
zakupy, bieganie „wokó³ choinki” – to
wszystko na nic, jeœli Jego w tym
wszystkim nie bêdzie. Dziêki temu
Narodzeniu i my mo¿emy siê narodziæ na
nowo. Bo mo¿e jesteœmy „martwi”, œwiat
nas zagarn¹³. Tak, to, co zdarzy³o siê
w Betlejem, odmieniæ mo¿e na dobre to,
co w nas puste, brudne i zaba³aganione.

Prezenty to dowody przyjaŸni, mi³oœci,
troski. Dajemy je równie chêtnie jak
dostajemy. Pamiêtaj jednak, ¿e nawet
z go³¹ rêk¹ mo¿esz daæ tak wiele, a
pe³nym workiem pod choink¹ nie
zast¹pisz mi³oœci. I ciesz siê z wszystkiego
co dostaniesz.

Najbardziej inspiruj¹cy Wêdrowcy
œwiata, odkrywcy Mesjasza i zwiastuni
zjednoczenia wszystkich religii. Sam Bóg
zaprosi³ ich do Siebie. Czy jesteœmy
gotowi na to spotkanie i my? Pozwolimy
siê Jemu poprowadziæ przez nieznane
drogi? Oddamy Mu swój dar i pok³on?

R – Radoœæ

U – Ubóstwo

Radoœæ prosta jest, nie zazdroœci niczego,
nie cieszy siê ze z³ego, nie ¿ywi siê
k³amstwem o szczêœciu. Jest darem Ojca,
który odda³ ludziom Syna. Jest darem
Syna, który odda³ siê Ojcu i ludziom. Jest
darem Ducha, który to samo uczucie
próbuje w nas zrodziæ. Jest darem Maryi,
która zawierzy³a Panu, nie zawsze siê
uœmiechaj¹c.

Najprawdziwsze: Boga, który opuœci³
górne niebo i obra³ bar³ogi. Mimo ca³ego
alfabetu wigilijnego warto zyskaæ tylko
Jego jedynego.
W – Wieczerza wigilijna

Jako pami¹tka ¯³obka zawsze powinno
byæ pod bia³ym obrusem. Tak ka¿e nasza
tradycja wigilijna i poczucie ³¹cznoœci
z tamtym Miejscem.

Sprawia, ¿e wydajemy siê sobie
odœwiêtniejsi, a nawet œwiêtsi. Jakbyœmy
byli prawie w niebie. Ale my wci¹¿
jesteœmy tutaj. Od IV wieku czuwamy
w ten prawie najkrótszy dzieñ roku, by
cieszyæ siê Narodzinami Mesjasza.
Posilmy siê wiêc przed dalsz¹ drog¹
S³owem, Mi³oœci¹ i Chlebem, bo kto wie,
ile jej jeszcze przed nami…

Œ – Œwiat³oœæ

¯ – ¯yczenia

W ciemnoœci œwieci i ciemnoœæ jej nie
ogarnie. Zapalone œwieca wigilijna,
œwiat³a choinkowe, wybuch œwiat³a na
pocz¹tku Mszy wigilijnej, to wszystko
robi na nas wra¿enie. Wschodz¹ce
s³oñce i wypalaj¹ca siê œwieca, to
najstarsza symbolika Zbawiciela. W Jego
œwietle wszystko nabiera w³aœciwych
kszta³tów, wiêc proœ o Œwiat³o tylko, jeœli
nie boisz siê ¿yæ w Prawdzie.

Kiedyœ pisa³o siê listy i kartki na znak
pamiêci i przychylnoœci dla bliŸnich.
Dzisiaj pisze siê jeden krótki tekœcik
e-mailowy lub sms-owy i wysy³a do
wszystkich znajomych. Nierzadko
dostajemy odpowiedŸ: NAWZAJEM.
Czego i Wam ¿ycz ymy, Drodz y
Czytelnicy.

S – Sianko

T – Trzech Magów

Na podst. Audycji Radia Podlasie z
20.12.2013
Opr. ks. Maciej Gawlik, Magdalena Gawlik

O – Oczekiwanie

P - Prezent

•ród³o: twoje-zaglebie.pl

Szczêœciarze, ju¿ wiemy, ¿e Mesjasz siê
narodzi³. S³owo sta³o siê Cia³em, a potem
„wykona³o siê” dla naszego Odkupienia.
Ale wci¹¿ czekamy na Niego, a¿ przyjdzie, ogarnie nas wszystkich i poprowadzi do Ojca. To na co czekamy, okreœla
nasze cele w tym ¿yciu. Czekam, wiêc
jestem...
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Wierzê, wiêc jestem

Z pamiêtnika m³odego teologa: Symbol i Regu³a wiary
cz³owiek i Bóg, syn cz³owieczy i syn Bo¿y,
nadano mu imiê Jezus Chrystus. On to
cierpia³, umar³ i zosta³ pochowany
w grobie jak mówi¹ Pisma, i zosta³
wskrzeszony z martwych przez Ojca,
wziêty do nieba, siedzi po prawicy Ojca,
i przyjdzie s¹dziæ ¿ywych i umar³ych. On
to póŸniej zes³a³, z woli Ojca, wed³ug
danej obietnicy, Ducha Œwiêtego,
Pocieszyciela, który uœwiêca wiarê tych,
którzy wierz¹ w Ojca, w Syna i w Ducha
Œw.»
Pod koniec II wieku, w Rzymie dokona³o
siê po³¹czenie i w³¹czenie w liturgiê
chrzcieln¹ tych dwóch formu³. Pierwsze
wyraŸne, potwierdzenie znajdujemy
w „Traditio Apostolica” Hipolita (+235).
Ten dokument powsta³y oko³o 215 r., jest
najstarszym Ÿród³em liturgicznym, po
„Didache”. W rozdziale 21, jest opisany
chrzest przez zanurzenie, z wyznaniem
wiary w Boga Ojca Wszechmog¹cego,
w Jezusa Chrystusa Syna Bo¿ego
w Ducha œw. wyra¿eniami, które znajd¹
póŸniej miejsce w Symbolu Rzymskim.
Od tego momentu Symbol Rzymski
zostaje utrwalony w koñcowej formie,
któr¹ do dziœ z niewielkimi poprawkami
wyznajemy.
Równie¿ Koœcio³y wschodnie mia³y
swoje symbole chrzcielne. Jednak
w Credo bardzo siê ró¿ni³y w zale¿noœci
od poszczególnych wspólnot,
przeciwnie jak do Symbolu Koœcio³a
zachodniego gdzie mieliœmy do
czynienia z jednolit¹ tradycj¹ Rzymsk¹.
W Symbolach wschodnich mo¿na
zauwa¿yæ wyraŸne elementy pochodz¹ce z orzeczeñ doktr ynalnych
soborów. Credo Nicejsko-Konstantynopolitañskie jest prawdopodobnie
odbiciem symboli chrzcielnych Jerozolimy i Antiochii, i zosta³o przyjête jako
wspólne dla ca³ego Koœcio³a wschodniego. Z czasem zosta³o wprowadzone
do liturgii Koœcio³a zachodniego,
najpierw franko-galijskiego IX w.,
a póŸniej równie¿ Rzymskiego XI w.
Autorytet Symbolu jest bardzo wielki,
poniewa¿ jest on owocem wyznania
wiary w momencie najwa¿niejszym dla
chrzeœcijan, momencie w³¹czaj¹cym we
wspólnotê zbawionych, momencie

chrztu. Równie¿ ten autorytet jest
podbudowywany ci¹g³ym odwo³ywaniem siê do symboli chrzcielnych
Ojców Koœcio³a, i oficjalnego nauczania
Koœcio³a. W swojej strukturze s¹ bez
w¹tpliwoœci trynitarnymi, jest wiêc to
dowód bardzo silny na istnienie ¿ywej
wiary w Boga Trzyosobowego we
wspólnotach Koœcio³a Pierwotnego.
Obok symboli spotykamy tzw. regu³y
wiary, s¹ to powiedzielibyœmy dzisiaj
definicje o charakterze opisowym
wyznania wiary. Tak¿e te maleñkie
traktaty, choæ maj¹ nieco mniejszy
autorytet od symboli s¹ œwiadectwem
o wierze tr ynitarnej pier wsz ych
wspólnot chrzeœcijañskich.
Ks. Szczepan Matu³a CR

•ród³o: szkolnictwo.pl

Pierwotnie, s³owo symbol, w swoim
œwieckim znaczeniu, mia³o ten sens:
zbieraæ, gromadziæ (z greckiego: synbàllein = z³o¿yæ razem) kawa³ki st³uczonego przedmiotu, którego poszczególne kawa³ki by³y rozdane przyjacio³om
i cz³onkom/wspólnikom uk³adu. Zebranie razem tych kawa³ków by³o znakiem
rozpoznawczym, jak jakaœ tesera/legitymacja. Dla chrzeœcijan, znakiem
rozpoznawczym który ich odró¿nia³ od
niechrzeœcijan, by³y za³o¿enia wiary,
które razem zebrane, tworzy³y tzw.
„symbol wiar y ” (st¹d po polsku
spotykamy równie¿ nazwê: „Sk³ad
Apostolski”).
Koœció³ pierwotny bardzo szybko
wyznawa³ swoj¹ wiarê za pomoc¹
formu³-symboli, które mia³y za zadanie
wyra¿aæ w streszczeniu nauczanie ustne
i pisemne wiary apostolskiej. By³o to
coraz bardziej konieczne w zetkniêciu siê
z wierzeniami pogañskimi i heretyckimi.
Na pocz¹tku istnia³y dwa wyznania
wiary: jedno chrystologiczne i drugie
trynitarne. Obydwa maj¹ swoje korzenie
w Nowym Testamencie: pierwsze
wyznaje Chrystusa, Syna Bo¿ego i Pana;
drugie wyznaje Trzy Osoby Boskie.
Przyk³ad rozwoju wyznania wiary
Chr ystologicznego widaæ u œw.
Ignacego Antiocheñskiego, jednego
z „Ojców Apostolskich”, zmar³ego
mêczeñsko oko³o 107 r.: «B¹dŸcie g³usi
jak ktoœ bêdzie wam mówi³ o czymœ
innym jak nie o Jezusie Chrystusie,
z pokolenia Dawida, syna Maryi, który
prawdziwie siê narodzi³, jad³ i pi³ jak
cz³owiek, doprawdy by³ przeœladowany
za Poncjusza Pi³ata, i rzeczywiœcie zosta³
ukrzy¿owany, i jest nie¿ywy dla oczu
nieba, ziemi i piekie³; jest tak¿e
prawdziwie powsta³y z martwych».
Przyk³ad rozwoju symbolu trynitarnego
u¿yt y w K ar taginie znajdujemy
u Tertuliana «Wierzymy w jedynego
Boga, lecz z t¹ szczególn¹ dyspozycj¹,
któr¹ my nazywamy ekonomi¹ zbawcz¹,
a mianowicie to ¿e jedyny Bóg ma Syna,
swoje S³owo, który pochodzi od Niego
samego przez którego wszystko jest
stworzone, i nic nie zosta³o dokonane
bez Niego. Ten Syn zosta³ pos³any od
Ojca w Niewieœcie i z niej siê narodzi³,
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B³ogos³awieni

B³ogos³awieni, którzy wprowadzaj¹ pokój,
albowiem oni bêd¹ nazwani synami Bo¿ymi.
Jeœli kogoœ bêd¹ wyœmiewaæ w twojej obecnoœci, ¿yczê ci, byœ mia³
doœæ si³y i odwagi, ¿eby stan¹æ po jego stronie i uj¹æ siê za nim.
Którzy s¹ ci, co wprowadzaj¹ pokój? Czy
to tylko ci, którzy otrzymuj¹ nagrodê
Nobla? Wtedy by³oby ich doprawdy
niewielu… Ale mo¿e znasz cz³owieka
pokoju? Takiego, co to nie dbaj¹c
o w³asne korzyœci, dotrzymuje obietnicy
i nawet gotów jest ponieœæ szkodê, ¿eby
tylko uratowaæ dobre imiê drugiego.
A mo¿e sam, sama takim cz³owiekiem
choæ czasami jesteœ? Synami i Córkami
Boga jesteœmy, bo Chrystus nam to
ofiarowa³ i naby³ dla nas to dzieciêctwo.

A jednak w tym b³ogos³awieñstwie idzie
o coœ jeszcze g³êbszego. O to mo¿e, ¿e
ludzie wprowadzaj¹cy pokój bêd¹
poniek¹d jak sam Bóg, Jemu podobni.
Wszak to On jest Pokojem samym i w nim
jest Ÿród³o wszelkiego pokoju i spokoju.
Ci, którzy z tego Ÿród³a czerpi¹, nie
zaznaj¹ nigdy g³odu ani pragnienia. Ale
jak mo¿emy wprowadzaæ pokój tu na
ziemi? I to wobec wizji czy wrêcz
rzeczywistoœci tocz¹cej siê w wielu
czêœciach œwiata wojny? Mo¿e przez to,

¿e nie zawsze moje czy twoje zdanie
musi byæ ostatnie i najwa¿niejsze… Albo
przez wyjœcie z pomoc¹ do kogoœ, kto jej
potrzebuje, zanim on o to poprosi…
Mo¿e jeszcze przez modlitwê czy nawet
post w intencji pokoju – najpierw
w naszych sercach, a potem w œwiecie…
Któ¿ z nas nie pragn¹³by mieæ
doskona³ych rodziców? A przecie¿
mamy takiego Ojca – Boga i takiego
Poœrednika – Jezusa Chrystusa. Dlatego
strze¿my naszego pokoju i przyjmujmy
go z r¹k samego Ducha Œwiêtego
ka¿dego dnia i w ka¿dej sytuacji.

B³ogos³awieni, którzy cierpi¹ przeœladowanie
dla sprawiedliwoœci, albowiem do nich nale¿y
Królestwo niebieskie.
zajmowaæ. Tam nie bêdzie ju¿ p³aczu ani
cierpienia, nie bêdzie przeœladowania
ani wojny. To Królestwo, to w³aœnie
KRÓLESTWO POKOJU. Dlaczego mo¿e to
byæ takie wa¿ne? Przecie¿ i na wojnie
mo¿na w pewnym stopniu skorzystaæ.
Owszem, tak niejeden myœli i podsyca
apetyty ludzi wojny. A jednak jedynie
w czasie i w obliczu pokoju wszyscy
mog¹ siê rozwijaæ i wykorzystywaæ ca³¹
pe³niê swego potencja³u. Ufam, ¿e tak¿e
ty pragniesz ¿yæ w takim stanie –
wiecznego POKOJU. Dlatego, jeœli zdarzy

ci siê, ¿e zostaniesz wyœmiany, bo by³eœ
w niedzielê na Eucharystii, przyjmij ten
cios w imiê pokoju i nie odwzajemniaj go
ciosem obronnym. A jeœli kogoœ bêd¹
wyœmiewaæ w twojej obecnoœci, ¿yczê ci,
byœ mia³ doœæ si³y i odwagi, ¿eby stan¹æ
po jego stronie i uj¹æ siê za nim. A jeœli
z³o¿ysz obietnicê, która oka¿e siê dla
ciebie niekorzystna, to dotrzymaj jej, ze
wzglêdu na Jezusa. A wtedy Królestwo
Niebieskie bêdzie w zasiêgu twoich r¹k
i bêdzie mieszka³o w twoim sercu!
Lila Kudyba

•ród³o: pielgrzymka.konin.pl

Mo¿e niejednokrotnie wydawa³o ci siê,
¿e jesteœ przeœladowany w³aœnie dla
sprawiedliwoœci. Nie przeczê, ¿e tak
mog³o byæ, ale po wielekroæ mylne s¹
nasze oceny sytuacji i jedynie nasze
zawy¿one oczekiwania bywaj¹
niezaspokojone, a my przez to doznajemy rozczarowania. Jednak mo¿e
rzeczywiœcie ktoœ dzia³a³ na twoj¹
niekorzyœæ ze wzglêdu na twoj¹
przynale¿noœæ do Chrystusa… A jeœli tak
by³o, to jesteœ doprawdy b³ogos³awiony,
b³ogos³awiona! Przypuszczam, ¿e ¿yj¹c
w Europie Œrodkowej, nie musia³eœ
ryzykowaæ ¿ycia w obronie wiary, ale
z pewnoœci¹ wiesz, ¿e w innych
czêœciach œwiata nasi bracia i siostry
nara¿eni s¹ na takie ryzyko. I niejednokrotnie p³ac¹ najwy¿sza cen¹. Co jednak
oznacza obietnica, ¿e do nich nale¿y
Królestwo niebieskie? Nie, nie mówi ona,
¿e czeka ciê ¿ycie w luksusie takim, za
jakim mo¿e têsknisz tu na ziemi.
Obiecuje natomiast coœ innego,
wiêkszego i piêkniejszego. A mianowicie, ¿e twoja ca³a nêdza, smutek,
trudnoœci, k³opoty przestan¹ istnieæ i ciê
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Œwiêtych obcowanie

Œwiêty Szwajcar
Czy mê¿czyzna, który opuœci³ swoj¹ ¿onê i dziesiêcioro dzieci,
by poœwiêciæ siê Bogu mo¿e zostaæ œwiêtym?
Oto historia niezwyk³ego cz³owieka –
ojca, mê¿a, ale tak¿e dzielnego ¿o³nierza,
cz³owiek a prawego, dla którego
sprawiedliwoœæ by³a wa¿niejsza ni¿
sprawowane urzêdy, cz³owieka, który by³
pomys³owy i uparty, pustelnika, do
koñca oddanego Bogu.
Œwiêty Miko³aj Flue urodzi³ siê 21 marca
1417 w Szwajcarii, niedaleko wsi Sakseln
w kantonie Unterwalden nad jeziorem
Czterech Kantonów. Ojciec jego nazywa³
siê Henryk Loewenburger, a matka
Emma Ruobert. Rodzina ta mia³a
przydomek "Berger" albo "von der Flue".
Jego rodzice byli bardzo pobo¿nymi
ludŸmi, którzy starali siê daæ swemu
synowi jak najlepsze wykszta³cenie,
jednoczeœnie pilnie dbaj¹c o naukê
wiary. By³ on wzorem dziecka pod
wzglêdem pos³uszeñstwa i uleg³oœci.
Nigdy nie s³yszano najmniejszego
k³amstwa z jego ust. M³ody Miko³aj
wst¹pi³ do benedyktynów w Engelberg,
ale nie zdecydowa³ siê zostaæ mnichem
i powróci³ do rodzinnej miejscowoœci.
Jego ojciec Henryk, prosty góral, znany
by³ w okolicy ze swej roztropnoœci,
dlatego pe³ni³ ró¿ne funkcje w samorz¹dzie i s¹downictwie. Te funkcje
„odziedziczy³” tak¿e Miko³aj. Ziomkowie
wybrali go radc¹ i kantonalnym sêdzi¹
oraz deputowanym do federacji
kantonów szwajcarskich. Potrafi³ jednak
zrezygnowaæ z tych urzêdów, kiedy
w jednej ze spraw przeg³osowano go,
bo górê wziê³a korupcja, a nie prawda.
Gdy w latach 1433–1460 toczy³y siê
walki, podczas których Szwajcarzy
próbowali uniezale¿niæ siê od Austrii
i osi¹gn¹æ niepodleg³oœæ, Miko³aj by³
jednym z najdzielniejszych ¿o³nierzy i a¿
dwa razy zosta³ odznaczonym za
mêstwo. W 1446 roku bra³ udzia³
w bitwie pod Ragaz, w której Szwajcarzy
pokonali wojska austriackie. W 1460 roku
pod Diesenhofen zosta³ rotmistrzem.
Uczestnictwo w wojnach nie przynios³o
mu wielkiego bogactwa, chocia¿ wielu
w czasie walk siê wzbogaca³o. Jako
¿o³nierz zyska³ miano humanitarnego

wobec jeñców, a tak¿e opiekuna
koœcio³ów i ubogich. Miko³aj jednak ze
swoich wojskowych woja¿y przywióz³
wiedzê na temat hodowli byd³a. By³a to
nowoœæ i chocia¿ z trudnoœciami, uda³o
mu siê rozpocz¹æ hodowlê i rozpropagowaæ j¹ wœród Szwajcarów.
Na ¿yczenie rodziców o¿eni³ siê maj¹c
30 lat z Dorot¹ Wyss, zaledwie piêtnastoletni¹ dziewczyn¹. Z tego ma³¿eñstwa
urodzi³o siê piêæ córek i piêciu synów.
Mimo udanego ¿ycia rodzinnego
Miko³aj czêsto chodzi³ przygnêbiony,
niezadowolony z siebie i ze swego ¿ycia,
nie potrafi³ znieœæ uci¹¿liwoœci o charakterze duchowym. Zacz¹³ wiec
przekonywaæ ¿onê, aby zgodzi³a siê na
jego wst¹pienie do klasztoru. Nie by³a to
³atwa decyzja ani dla Miko³aja, ani dla
Doroty, która czêsto s³ysza³a jego
modlitwê:
„Mój Panie i mój Bo¿e, oddal ode mnie
wszystko to, co mnie oddala od Ciebie.
Mój Panie i mój Bo¿e, daj mi wszystko, co
mnie przybli¿a do Ciebie.
Mój Panie i mój Bo¿e, odwi¹¿ mnie ode
mnie samego, abym odda³ siê ca³y Tobie.”
Bolesna scena ostatecznego rozstania
rozegra³a siê 16 paŸdziernika 1467 r.
Dorota ¿egna³a mê¿a, trzymaj¹c na rêku
najm³odszy owoc ich ma³¿eñskiej
mi³oœci – maleñkie, czteromiesiêczne
niemowlê.
Ten piêædziesiêcioletni mê¿czyzna, za
przyzwoleniem ¿ony i zabezpieczywszy
byt rodzinie, w uszytym przez ¿onê
habicie, z podró¿nym kosturem i ró¿añcem w rêku pod¹¿a do Alzacji, gdzie
benedyktyni maja swój klasztor. Jednak
we œnie otrzymuje napomnienie, aby
wraca³ w rodzinne strony i tam budowa³
pobo¿noœci¹ swoich wspó³ziomków
jako pustelnik. Miko³aj osiad³ wiec
w dolinie Ranftobel, zaledwie 15 minut
drogi od swego rodzinnego domu. Tam
poœwieci³ siê modlitwie i pokucie.
Myli³by siê jednak ten, kto przypuszcza³by, ¿e Miko³aj znalaz³ w dolinie
upragniony spokój. Do pustelni bowiem
przybywa³o coraz wiêcej ludzi. Szukali

rady, prosili o modlitwê albo chcieli
pobyæ w atmosferze tworzonej przez
czcigodnego pustelnika. Brat Klaus
mówi³ ma³o, czêsto milcza³, rad udziela³
w krótkich zdaniach. Nie dawali mu
spokoju teologowie, którzy przybywali,
aby zbadaæ pustelnika, czy nie g³osi
czegoœ nieprawomyœlnego. Okoliczna
ludnoœæ wybudowa³a Miko³ajowi
skromn¹ chatê, póŸniej zaœ kaplicê
z dobudowan¹ cel¹. Pustelnik ¿ywi³ siê
suszonymi owocami, warz ywami,
zio³ami i korzonkami. Potem jego post
przybra³ najradykalniejsza formê – przez
19 lat brat Klaus nie jad³ nic, tylko
przyjmowa³ Komuniê Œwiêt¹. W 1473 r.
omal nie dosz³o ponownie do wojny
szwajcarsko-austriackiej. Mediacji podj¹³
siê brat Klaus. Pokój zosta³ uratowany.
W osiem lat póŸniej dosz³o do niesnasek
pomiêdzy samymi Szwajcarami. Po
wygranej wojnie z Burgundi¹ zgromadzeni w Stans przedstawiciele kantonów
poró¿nili siê ze sob¹. Pañstwu grozi³a
wojna domowa i rozpad. Udano siê wiec
po pomoc do doliny Ranftobel, do
czcigodnego pustelnika. Ten poradzi³
rodakom, aby przedstawiciele miast
i kantonów zrzekli siê swych specjalnych
przywilejów i praw. Pos³uchano Klausa,
zawarto kompromis, powo³ano do ¿ycia
Zwi¹zek Szwajcarski, który uratowa³
jednoœæ kraju. „Czym dusza dla cia³a, tym
Bóg dla pañstwa” – mawia³ Miko³aj. „Gdy
Bóg opuszcza cia³o, wtedy cia³o ginie.
Gdy przepêdza siê Boga z pañstwa,
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wtedy pañstwo skazane jest na zag³adê.”
Piêkna rada œwiêtego cz³owieka, niestety
zapomniana przez wspó³czesnych
polityków. Zmar³ 21 marca 1487 roku po
krótkiej, ale bolesnej chorobie. Pan Bóg
ws³awi³ jego grób licznymi cudami, które
zosta³y spisane w osobnej ksiêdze. Warto
nadmieniæ, ze najm³odsze dziecko Miko³aja i Doroty zosta³o doktorem teologii
i ksiêdzem, wœród ich potomków by³o
ponad 30 kap³anów, a wnuk Miko³aja –
Konrad Scheuber – tak jak on zosta³
pustelnikiem.
Ku przestrodze mog¹ nam s³u¿yæ nastêpuj¹ce s³owa œwiêtego Miko³aja: "Dzieci
moje, nie zapominajcie nigdy o Bogu
Wszechmog¹cym. Strze¿cie siê, byœcie
Go nigdy nie obrazili grzechem. S³u¿cie
Mu ca³ym sercem i ze wszystkich si³
swoich. Cale ¿ycie swoje ofiarujcie Bogu
jako najwy¿szemu Panu swemu. Spe³niajcie wole Bo¿¹, ¿yj¹c wedle nauki
Chrystusowej. Bóg da³ wam ¿ycie, tylko
Bóg je mo¿e utrzymaæ i odebraæ. Przede

wszystkim zaœ bójcie siê Boga i ¿yjcie
wed³ug przykazañ Jego. Wystrzegajcie
siê wszelkich niesnasek, zazdroœci i zemsty. Miejcie we czci kap³anów Chrystusowych i ¿yjcie wed³ug ich nauki, choæby
one i mniej by³y dobre, i choæby kap³ani
wasi nie ¿yli wed³ug tych nauk, które
wam g³osz¹. Jak obojêtn¹ bowiem jest
rzecz¹, czy woda p³ynie przez z³ote, czy
srebrne, czy te¿ drewniane naczynia, bo
przez to siê nie zmienia, tak te¿ nie
zmieniaj¹ siê dary i ³aski Bo¿e, czy przez
rêce godnych, czy niegodnych kap³anów sp³ywaj¹ na serca wasze."
Koœció³ zastanawia siê nad wyniesieniem
na o³tarze równie¿ Doroty, jednak
w¹tpliwoœci, czy to œwiêtoœæ mê¿a czy
te¿ samotne wychowywanie dziesiêciorga dzieci ma byæ tego powodem,
przed³u¿a proces beatyfikacyjny.
Œwiêty Miko³aj z Flue zosta³ kanonizowany w 1947 roku przez Piusa XII
i og³oszony patronem Szwajcarii.
W ikonografii œwiêty Miko³aj przedsta-

wiany jest w d³ugiej pokutnej szacie,
boso. Jego atrybutami s¹ kij wêdrowca,
wieniec z ró¿ oraz krzak cierniowy.
Robert Kojro

Nasze wspólnoty

Wieczornica patriotyczno-muzyczna
W dniu 15.11.2014 odby³a siê tradycyjna
czwarta ju¿ z rzêdu wieczornica
patriotyczno-muzyczna z inspiracji Ko³a
¯ywego Ro¿añca przy PMK w Wiedniu.
Te ujmuj¹co piêkne wieczory s³ownomuzyczne powsta³y i mam nadziejê, i¿
dalej bêd¹ powstawaæ, z niebywa³ego
zaanga¿owania w sprawy kultury
koœcielnej, patriotycznej, historycznej
ksiêdza Rektora. Inspiratorem i re¿yserem wieczoru by³a kolejny ju¿ raz pani
Stella Styczeñ. Przybyli znamienici
goœcie – grupa polsk ich ksiê¿y
pracuj¹cych przy austriackich parafiach,
pani Konsul RP oraz Dyrektor Instytut
Polskiego. Wystêpuj¹cy w roli gospodarza ksi¹dz Rektor Krzysztof Kasperek
osobiœcie, wspaniale i pe³ni¹ inteligentnego humoru wyg³osi³ krótk¹
laudacjê na czeœæ organizatorów
i wszystkich uczestników wieczoru. Listopadowe œpiewanie pieœni z okresu
walki o niepodleg³oœæ wykonywane
przez grupê muzyczn¹ w sk³adzie:
Janusz Kowalski, Katrin Porêba, Florian
Porêba, Agata Skrzypko, Teresa Rak pod
kierownictwem Krzysztofa Schauera

mia³o wojskowo-uroczysty. Rolê moderatora wieczoru pe³ni³a kolejny ju¿ raz
pani Teresa Rak. Fragmenty homilii ks.
Piotra Skargi, kard. Stefana Wyszyñskiego
i Jana Paw³a II oraz wiersze naszych
wieszczy narodowych recytowane przez
m³odzie¿ akademick¹ dzia³aj¹c¹ przy
PMK – Melanie Hoys, Tomasza Kluska,
Kingê Rak i Mateusza Ga³kê – przenios³y
nas z jak¿e odleg³ych czasów do
wspó³czesnoœci, w której problemy
naszej Ojczyzny s¹ wci¹¿ aktualne. Mi³ym

elementem czwartej wieczornicy by³o
wrêczenie organizatorom uroczytoœci
wieczornicowych przez przedstawiciela
Forum Polonii, w imieniu nieobecnej
pani prezes Teresy Kopeæ, przepiêknych
albumów pami¹tkowych oraz wiele
ciep³ych s³ów. Albumy powy¿sze
dedykowane by³y przewodnicz¹cej Ko³a
¯ywego Ró¿añca pani Janinie Mroczkowskiej oraz pani Stelli Styczeñ.
Andrew Beninger
pisarz i dziennikarz polonijny
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Ró¿aniec dla dzieci
Trzeba przygotowaæ program, niekiedy nieŸle siê podenerwowaæ
na tych naszych grupowych ³obuzów, a muszê przyznaæ,
¿e trafi³y nam siê doœæ „¿ywe” dzieciaki.
jego obrazek, tak piêkny, kolorowy
i kreatywny!
I znów mog³am siê czegoœ nauczyæ –
ka¿da osoba ma do zaoferowania reszcie
coœ wyj¹tkowego, a pozory czêsto nas
myl¹.
Skoro ju¿ mowa o pozorach i uprzedzeniach, to wspomnê o moich
uprzedzeniach co do modlitwy ró¿añcowej. Ja sama potrzebowa³am d³ugo,
by potrafiæ zawierzyæ siê Maryi przez
modlitwê na ró¿añcu, dlatego gdy
dowiedzia³am siê od reszty animatorów
o co pi¹tkowym ró¿añcu dla dzieci,
by³am nastawiona doœæ sceptycznie do
tego pomys³u. Ale faktycznie w ka¿dy
pi¹tek paŸdziernika dzieci spotyka³y siê o
17:30 w koœciele na wspólnym ró¿añcu,
prowadzonym przez ksiêdza Szczepana.
Przychodzi³am i ja i z niedowierzeniem
patrzy³am na tak ogromn¹ liczbê dzieci,
które stoj¹c przed o³tarzem, odmawia³y
kolejne„Zdrowaœki”.
Rozwa¿ania do tajemnic by³y pisane na
ka¿dy pi¹tek przez inn¹ grupê oazow¹,
której uczestnicy mieli od 9 do 15 lat.
„Moje” dzieci te¿ mia³y zaszczyt czytaæ te
rozwa¿ania. Kiedy ma³a Julianna czyta³a
ze swej kartki do mikrofonu, z tym
b³yskiem w oku, dostrzeg³am w niej
siebie sprzed lat. Te¿ zawsze lubi³am
czytaæ w koœciele przed innymi, do tej
pory to lubiê. I zawsze robi³am to jak

•ród³o: parafiasuchylas.pl

Tego roku podjê³am siê ca³kiem nowego
wyzwania w Ruchu Œwiat³o-¯ycie.
Zafundowa³am sobie sobotnie przygody z Dzieæmi Bo¿ymi. Od pocz¹tku
roku szkolnego prowadzê z kole¿ank¹
Ewelin¹ Partyk¹ w³asn¹ grupkê oazow¹.
Bardzo cieszy³am siê na tê zmianê
w moim ¿yciu, na nowe wyzwania, ale
te¿ na odpowiedzialnoœæ bycia dobrym
przyk³adem.
Jednak szybko okaza³o siê, ¿e bycie
animatorem dzieci od dziewiêciu do
dwunastu lat nie jest takim leciutkim
i ³atwym zadaniem. Trzeba przygotowaæ
program, niekiedy nieŸle siê podenerwowaæ na tych naszych grupowych
³obuzów, a muszê przyznaæ, ¿e trafi³y
nam siê doœæ „¿ywe” dzieciaki. Bywa
ciê¿ko, ale poma³u znajdujemy z Ewelin¹
sposoby, jak ich uspokoiæ i zainteresowaæ, a to przez malowanie, a to
przez œpiewanie. Czêsto jestem wykoñczona po tym moim „animatorstwie”, ale
wszystko ma swoje dobre i z³e strony,
dwie strony medalu. Nie zapomnê dnia,
kiedy dzieci mia³y narysowaæ coœ
zwi¹zanego z byciem szczêœliwym
i uœmiechniêtym chrzeœæjaninem.
Wszystkie dzieci zaczê³y z zapa³em
rysowaæ. Po jednym z urwisów nie
spodziewa³am siê wiele, pomyœla³am, ¿e
szybko siê tym znudzi. Jednak wielkie
by³o me zdziwienie, gdy zobaczy³am

Julianna, z tym b³yskiem w oku.
Ka¿de z tych dzieci okaza³o wielkie
zaanga¿owanie, a atmosfera by³a
niesamowita. Dzieci by³y tak zachwycone odmawianiem modlitwy, ¿e my,
doroœli mo¿emy uczyæ siê od nich tego
zafascynowania wiar¹.
Na ró¿aniec dla dzieci przysz³am
z przekonaniem, ¿e skoro mnie jest
trudno skupiæ siê na modlitwie
ró¿añcowej, to co dopiero bêd¹
odczuwa³y dzieci. Wysz³am natomiast
z myœl¹: „Ojej, mogê siê od nich jeszcze
wiele nauczyæ…”. Jezu, czy to nie w³aœnie
o to Ci chodzi³o, kiedy mówi³eœ:
«Pozwólcie dzieciom przychodziæ do
Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich
bowiem nale¿y k rólestwo Bo¿e.
Zaprawdê, powiadam wam: Kto nie
przyjmie Królestwa Bo¿ego jak dziecko,
ten nie wejdzie do niego»?
Melanie G¹siorek

Pielgrzymka do Kaplicy œw. Stanis³awa Kostki
odby³a siê Msza Œwiêta. Po Mszy, któr¹
odprawi³ ks. Maciej, mogliœmy uca³owaæ
relikwie œw. Stanis³awa. Po wyjœciu
z Kaplicy zrobiliœmy grupowe„selfie” i wyruszyliœmy w drogê powrotn¹. Na koniec
naszej wycieczki ksi¹dz Maciej zaprosi³
nas na lody do Zanoniego.
Ma³gorzata Fronczak

Kaplica œw. Stanis³awa

•ród³o: memebers.chello.at

W cz war tek 13 listopada grupa
m³odzie¿y przygotowuj¹cej siê do
bierzmowania oraz kilka starszych osób
wraz z ksiêdzem Maciejem wyruszy³a do
Kaplicy œw. Stanis³awa Kostki. W trakcie
naszego wspólnego spaceru widzieliœmy Operê i Kapuzinergruft. Id¹c
wzd³u¿ Kärntnerstraße, mieliœmy okazjê
porozmawiaæ i poznaæ siê bli¿ej. Po oko³o
45 minutach drogi dotarliœmy do Kaplicy
œw. Stanis³awa Kostki. Z pokoju, w którym
kiedyœ mieszka³ œw. Stanis³aw Kostka,
zosta³a zrobiona ma³a kapliczka, w której
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Z³ota Praga jesieni¹
Krótki reporta¿ z dwudniowej wycieczki do Pragi zorganizowanej
przez Ko³o ¯ywego Ró¿añca przy PMK w Wiedniu
w dniach 18–19.10.2014.
Po przybyciu do Pragi nasze zwiedzanie
roz p o c z ê l i œ my t z w. „ m a ³ ¹ t r a s ¹
turystyczn¹” obejmuj¹c¹: Zamek Praski,
Katedrê œw. Wita, Z³ot¹ Uliczkê. Z tych
bardzo urokliwych miejsc, schodz¹c
Ogrodami Wallensteina w kierunku
Malej Strany przy ulicy Karmelickiej,
odwiedziliœmy s³yn¹cy na ca³ym œwiecie
Koœció³ Matki Boskiej Zwyciêskiej,
w którym umieszczona jest figura
Praskiego Dzieci¹tka Jezus (Bambino di
Praga). Pielgrzymi ze zdumieniem
podziwiali figurê Dzieci¹tka oraz
wspania³¹ kolekcjê szat, które zosta³y
zgromadzone od XVII wieku. Kolekcja
stanowi pokoleniow¹ darowiznê
mo¿nych tego œwiata. Kolacja
w budynku ju¿ niefunkcjonuj¹cego
klasztoru prz y akompaniamencie
lokalnej orkiestry oraz pana Mariana
Czapli by³a okazj¹ podzielenia siê
wspólnymi wra¿eniami z pierwszego
dnia pobytu w Pradze. Po kolacji

udaliœmy siê na ostatni¹ atrakcjê
wieczoru, któr¹ by³ spektakl Michaela
Jacksona „Œwiat³o, woda, dŸwiêk”.
Nastêpny dzieñ pobytu rozpoczêliœmy
msz¹ œwiêt¹ w koœciele œw. Pankracego.
Podczas mszy œwiêtej nasza grupa
pielgrzymkowa zaœpiewa³a kilka pieœni w
jêz yku polsk im: „Barkê”, „Czarn¹
Madonnê” oraz „Apel Jasnogórski”.
Przejœcie przez most Karola ku Rynkowi

Staromiejskiemu przez ul. Karlova,
prezentacja œredniowiecznego zegara
astronomicznego „ORLOJ”, zwiedzanie
Starego Miasta oraz podziwianie
architektury praskiej zakoñczy³y nasz
krótki pobyt w Pradze.
Wycieczka do Pragi by³a nasz¹ kolejn¹
udan¹ pielgrzymk¹, integruj¹c¹ œrodowisko polonijne. Pragnê nadmieniæ, ¿e
w przysz³ym roku planujemy kilka wyjazdów, na które ju¿ dziœ serdecznie
zapraszam.
Stella Styczeñ

Kurs „NOWE ¯YCIE”
Co to takiego?
Weekendowe rekolekcje w duchu nowej
ewangelizacji, które pozwalaj¹ doœwiadczyæ Mi³oœci Boga w naszym ¿yciu
i odkryæ now¹, g³êbok¹ relacjê z Jezusem
w mocy Ducha Œwiêtego. Na kursie tym
wiele osób, doœwiadczaj¹c ingerencji
Boga, odkry³o nowy, g³êbszy sens ¿ycia.
Dla nas ten kurs sta³ siê momentem
mocnego doœwiadczenia Bo¿ej obecnoœci i przemiany ¿ycia. Kurs odby³ siê
w weekend 14–16 listopada w 11. dzielnicy w salce parafialnej na Enkplatz.
Uczestniczy³y w nim 22 osoby w wieku
17–60 lat. Rekolekcje prowadzone by³y
przez cz³onków Wspólnoty Chrystusa
Zmartwychwsta³ego GALILEA.
ŒWIADECTWA OSÓB
UCZESTNICZ¥CYCH
W KURSIE "NOWE ¯YCIE"
14–16.11.2014 r.

Narodzi³em siê na nowo, przez co
otrzyma³em si³ê, by iœæ dalej przez ¿ycie.
Obudzi³em siê ze snu przez przelanie
Ducha Œwiêtego. Pragnê teraz przyjmowaæ Jezusa na co dzieñ do mojego
domu.
Dawid, lat 20

Otrzyma³am nadziejê, ¿e z pomoc¹ Pana
Jezusa mogê zmieniæ swoje ¿ycie i ¿e
mogê zacz¹æ wszystko od nowa. Chcê
siê dalej rozwijaæ, pog³êbiaæ swoj¹ wiarê,
pozostaæ we wspólnocie, do której od
niedawna uczêszczam.
Wojtek, lat 17

Doœwiadczy³am ogromnej radoœci, która
rozpiera mnie zarówno od wewn¹trz, jak
i od zewn¹trz oraz spokój i mi³oœæ. Bardzo
wa¿na by³a modlitwa wstawiennicza,
modlitwa o wylanie Ducha Œwiêtego
oraz zrozumienie S³owa Bo¿ego. Chce
teraz pielêgnowaæ moj¹ wiarê, rozwijaæ
siê i dzieliæ siê z innymi.
Anna, lat 31

Otrzyma³am od Pana Pokój w moim
sercu, którego nie zna³am od d³u¿szego
czasu. A co najwa¿niejsze, otrzyma³am
od Pana Nowe ¯ycie.
Uœwiadomi³am sobie, ¿e jestem kochana
przez Boga pomimo wszystko. Teraz
wiem, co mam czyniæ w swoim ¿yciu,
aby byæ szczêœliwym cz³owiekiem
w Panu.
Chcê teraz zmieniæ swoje ¿ycie, umacniaæ siê poprzez trwanie i dzia³anie we
wspólnocie. Pragnê siê dzieliæ tym, co
doœwiadczy³am od Pana z innymi.
Iwona, lat 47

Po tym kursie czujê siê du¿o œwie¿szy,
odnowiony duchowo. Przyj¹³em po
d³u¿szym czasie Komuniê Œwiêt¹. Mam
nadziejê kontynuowaæ to, co siê zaczê³o.
Leszek, lat 57
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Otrzyma³em Nowe ¯ycie i œwiadomoœæ,
¿e Pan Bóg mnie najbardziej kocha. I to,
¿e On chce nam daæ ¿ycie wieczne – za
darmo. Chce bardziej zaufaæ w plan Bo¿y
i chcê, by mn¹ kierowa³ i prowadzi³ przez
ciê¿kie czasy. Mam teraz zamiar
umacniaæ siê w wierze i czytaæ bardziej
S³owo Bo¿e. Chcia³bym, by ka¿dy móg³
prze¿yæ na tym kursie to, co ja i otrzymaæ
odnowienie.
Paulina, lat 22
Otrzyma³em dar Nowego ¯ycia! Przede
wszystkim dowiedzia³em siê o Bogu
wiêcej ni¿ wiedzia³em do tej pory.
Nauczy³em siê lepiej modliæ. Wierzê, ¿e
Bóg mnie bêdzie dalej prowadzi³.
Tomasz, lat 39

Otrzyma³am umocnienie mojej wiary,
Dar Ducha Œwiêtego, poczucie wspólnot y, wspania³e znajomoœci
i œwiadomoœæ w dalszym postêpowaniu
w moim ¿yciu.
Paulina, lat 24
Otrzyma³am wyraŸniejszy obraz i znaczenie wiary, odpowiedŸ na dotychczasowe pytania, nad którymi siê
zastanawia³am. Mam zamiar dalej pog³êbiaæ i kszta³towaæ swoj¹ wiarê oraz
dzieliæ siê z innymi.
Dorota, lat 41
Otrzyma³am wiêkszy pokój serca i na
nowo przypomnia³am sobie, ¿e Bóg jest
Mi³oœci¹, ¿e nigdy mnie nie opuœci.
Na pewno bêdê trwaæ we wspólnocie

i zwrócê wiêksz¹ uwagê na to, aby s³u¿yæ
innym tym, czym Pan mnie obdarzy³ –
Mi³oœci¹.
Anna, lat 26
Bóg nape³ni³ mnie swoim Duchem
Œwiêtym i pozwoli³ mi odczuæ, a nawet
da³ mi tê pewnoœæ, ¿e nigdy nie jestem
sama ze swoim bólem, krzy¿em. Mogê
Jezusowi oddaæ teraz wszystko i ca³kowicie Mu zaufaæ. Bóg przepe³ni³ mnie
mi³oœci¹, pokojem, radoœci¹ i nadziej¹.
Pragnê przekazaæ dalej to, czego
doœwiadczy³am na tym kursie i zachêcam do uczestnictwa w takich kursach,
jak równie¿ do wstêpowania do
wspólnot.
Teresa, lat 48
Opr. Renata £asut

„NOWE ¯YCIE” – po trzydziestu latach
nieobecnoœci w prawdziwej wierze
w Koœciele powróci³am. Jestem pe³na
£aski Ducha Œwiêtego i wiem (nie przypuszczam), ¿e rozpoczê³am Nowe ¯ycie.
Od urodzenia jestem katoliczk¹, ale moja
droga z Bogiem skoñczy³a siê. B³¹dzi³am
bocznymi, krêtymi dró¿kami, które do
zbawienia nie prowadzi³y. Odnalaz³am
prost¹ drogê do zbawienia. Od pó³ roku
nale¿ê do Galilei. Ten Kurs to krok na
prostej drodze.
El¿bieta, lat 59

Jak wielki jest Bóg
Zatrzyma³y siê te szaleñczo rozbiegane myœli i sceny mej wyobraŸni,
jak to bêdzie, ile przyjdzie ludzi, jak bêdziemy ubrani, jak bêdziemy
staæ i ruszaæ siê, i czy wszystko zaœpiewamy czysto, bez wpadek
i niespodzianek.
Rytmiczny stuk obcasów o chodnik,
¿wawy krok, w uszach s³uchawki. Raz,
dwa, raz, dwa, trzy, cztery, RAZ! „Uratowani!...” – o nie, znowu zaœpiewa³am za
póŸno... Tak wygl¹da³ pewnie niejeden
poranek ka¿dego z nas, cz³onków
zespo³u „Przystañ”. Zmierzaj¹c do swoich
zajêæ, pracy, szko³y, uczelni, siedz¹c
w metrze, tramwaju czy w autobusie, ze
s³uchawkami w uszach przez ostatnie
dwa miesi¹ce „wkuwaliœmy” teksty
i formê piosenek na pamiêæ. Po uzgodnieniu daty koncertu us³yszeliœmy od
szefowej naszego zespo³u, Karolci, takie
s³owa: „Moi drodzy, tekstów uczycie siê

na pamiêæ. Chcê, abyœmy „szafnêli” ten
koncert bez kartek i teczek” (oczywiœcie
chodzi³o o œpiewanie tekstów z kartki).
Dziesiêæ utworów zaœpiewaæ z pamiêci
to przecie¿ nie bu³ka z mas³em, ale czasu
by³o jeszcze trochê, wiêc podjêliœmy siê
tego wyzwania. No i siê zaczê³o...
Utwory, które wybra³a Karolcia, to zlepek
propozycji ka¿dego z nas. Jak siê okaza³o
przy owym wyborze ambicji równie¿ nie
zabrak³o. Zró¿nicowany repertuar, na
wysokim poziomie, takich zespo³ów
i wykonawców jak TGD, Exodus 15, Siloe,
Andrzej Lampert czy Chris Tomlin, zmusi³
nas do wytê¿onej pracy. Ka¿dy muzyk

wie, ¿e æwiczenie i tylko æwiczenie
prowadzi do perfekcji, czyni mistrza.
Dlatego w³aœnie zaczêliœmy spotykaæ siê
czêœciej i na d³u¿ej. Nasza grupa
wzmocni³a siê równie¿ o kilka nowych,
dobrych g³osów. Ka¿dy siê anga¿owa³,
pomys³ œciga³ pomys³. Nie by³o osoby,
która nie wnios³aby swej cz¹stki w ten
przygotowawczy proces. Muzycy ciê¿ko
pracowali, poœwiêcaj¹c godziny na na
analizê ka¿dego utworu, rozpisanie
akordów, harmonii czy g³osów. Napiêcie
ros³o z próby na próbê. Robi³o siê
naprawdê profesjonalnie. To nie mia³o
byæ ju¿ tylko podgrywanie, tylko koncert
z prawdziwego zdarzenia. I kiedy emocje
siêgnê³y zenitu, na próbach temperatura
ros³a i pojawia³o siê „wiele zbêdnych
komentarzy” (ulubione – i s³usznie –
powiedzenie Karolci), a cierpliwoœæ sta³a
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siê nam pojêciem obcym, ojciec Maciej
zada³ mi pytanie: „Tylko czy w tym
wszystkim jest jeszcze istota tego, co siê
ma wydarzyæ? Czy wy wiecie, ¿e to
o Niego chodzi? ¯e to dla Niego, ku Jego
chwale?”. Poczu³am wtedy, jak coœ
wewn¹trz mnie wyda³o komendê: STOP!
Zatrzyma³y siê te szaleñczo rozbiegane
myœli i sceny mej wyobraŸni, jak to
bêdzie, ile przyjdzie ludzi, jak bêdziemy
ubrani, jak bêdziemy staæ i ruszaæ siê i czy
wszystko zaœpiewamy czysto, bez
wpadek i niespodzianek. Perfekcja,
perfekcja, perfekcja... A On? A nasz

ukochany Pan? Potrzebna nam by³a
modlitwa i wiem, ¿e zosta³a nam dana.
Dziêkujemy!
Myœlê, ¿e to dobra nauka dla ka¿dego,
kto w swoim pêdzie, karierze i d¹¿eniu
do perfekcji zatraca siê. Bo jak ju¿
uruchomi siê tê machinê, to potrzeba
mocnego g³osu z zewn¹trz, abyœmy
m o g l i w yd a æ s wo i m a m b i c j o m
komendê: STOP.
Jak siê domyœlacie, szanowni Czytelnicy
(mo¿e niektórzy z Was nawet uczestnicy
koncertu), dziêki ³asce Boga, który
zadzia³a³ w nas poprzez pragnienia,

zaœpiewaliœmy emocjonalnie piêkny
i bardzo dobry muzycznie koncert. I nie
wmawiam sama sobie tych komplementów, to s¹ Wasze s³owa.
A teraz planujemy dalsze wydarzenia,
w sercach mamy radoœæ, bo muzyka
i œpiew niesie radoœæ. Œpiewajcie z Nami
co niedzielê na Mszy o 19! Nie ma
piêkniejszego sposobu na oddanie Mu
czci. Bo wielki jest nasz Bóg i mo¿e
wszystko. Amen.
Aleksandra

Dzieñ modlitwy w klasztorze…
Z niepokoj¹c¹ radoœci¹ przyby³em do
klasztoru œw. Rafa³a Sióstr Benedyktynek
od Wieczystej Adoracji przy Molitorgasse
(to jeszcze moja parafia). By³o to w sobotê. Ca³a „banda“ ministrantów Polskiej
Misji Katolickiej przy Rennwegu przyby³a, aby prze¿yæ swój tradycyjny Dzieñ
Skupienia z opiekunem ks. Szczepanem
Matu³¹ CR i animatorami poszczególnych grup. Piêædziesiêciu ch³opaków
to niez³a grupa.
Mia³em im opowiedzieæ (i opowiedzia³em) o modlitwie, o tym, co jest tak
bardzo wa¿ne w ¿yciu ka¿dego chrzeœcijanina. Bez modlictwy cz³owiek jest
przecie¿ jak bez powietrza, które jest
bardzo wa¿ne w ¿yciu ka¿dego z nas, bez
którego nie jesteœmy w stanie ¿yæ.
Potem by³ obiad, oczywiœcie pizza, która
znika³a w mgnieniu oka, jednak nikomu
nie zabrak³o, gdy¿ by³o jej wystarczaj¹co
i ka¿dy potrafi³ siê ni¹ podzieliæ. Wszyscy
zostali nasyceni. Po przerwie obiadowej,
spêdzonej dodatkowo w klasztornym
ogrodzie na zabawach, ch³opcy wrócili
do przed po³udniem zaczêtego quizu.
Ks. Szczepan jako moderator spe³ni³ siê
extra.
Ostatnim punktem Dnia Skupienia by³a
Msza, poprzedzona oczywiœcie wspólnym przygotowaniem, a wiec tego, co
do liturgii konieczne, np. wina i hostii
oraz sakramentem pokuty. Przybyli na
ni¹ tak¿e rodzice ministrantów. Podczas
jej trwania trzech ch³opaków zosta³o
przyjêtych na nowe stopnie ministranckie, gdy¿ w niedzielê nie mogli byæ na
Mszy na Rennwegu. Po b³ogos³awieñstwie nie oby³o siê bez prezentów:
ma³ego ró¿añca na palec oraz ksi¹¿ki

o wspó³za³o¿ycielu Zgromadzenia
Zmartwychwstañców ojcu Hieronimie
Kajsiewiczu.
Dziêkujê za mi³y i radosny dzieñ,
najpierw Panu Bogu i wszystkim, którzy
go przygotowali, dzieñ prze¿yty z m³o-

dymi „szafarzami o³tarza“ z Rennwegu. To
by³a naprawdê udana prz ygoda
w klasztorze... Zapraszam nastêpnym
razem, tym razem ju¿ na Enkplatz.
Ks Jan Soroka CR
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W labiryncie historii

Wspomnienie pewnego spotkania
Po wielu staraniach od 2011 do 2014 roku w Wiedniu na Kahlenbergu
na frontowej œcianie koœcio³a pod wezwaniem œwiêtego Józefa
nast¹pi³o ods³oniêcie tablicy poœwiêconej Marsza³kowi Pi³sudskiemu.
By³y to lata siedemdziesi¹te, gdy wraz
z mê¿em pojechaliœmy z Wiednia do
Budapesztu, by zobaczyæ pantomimê
Tomaszewskiego. Po spektaklu podszed³
do mnie jeden z urzêdników naszej
polskiej ambasady i zapyta³: - "Czy pani
lubi Marsza³ka Pi³sudskiego?" Na tamte
czasy by³o to doœæ dziwne pytanie
i dlatego odpowiedzia³am: - „Nie bêdê,
proszê pana dyskutowaæ na temat
polityki, ale jeœli chodzi o sympatiê, to
jeszcze w dziecinnych latach darzy³am
wielk¹ mi³oœci¹ ks. Józefa Poniatowskiego oraz Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego”. W domu naszym wisia³ wielki
sztych przedstawiaj¹cy rannego ksiêcia
zsuwaj¹cego siê z konia w nurty rzeki.
Drug¹ pami¹tk¹ by³ dziennik mojej matki
z czasów Legionów. Pracowa³a wtedy
jako pielêgniarka w szpitalu wojskowym
w Krakowie. Znajdowa³y siê w nim liczne
fotografie, rysunki, wiersze i wpisy
rannych ¿o³nierzy. Zapad³o to g³êboko
w moj¹ pamiêæ i serce i ta mi³oœæ trwa do
dziœ. "Bardzo mne to cieszy - odpowiedzia³ ten pan - Otó¿ dosta³em k³opotliwy
prezent, rzeŸbê przedstawiaj¹c¹ g³owê
Marsza³ka naturalnej wielkoœci, wykonan¹ przez wêgierskiego artystê. Pani
rozumie, ¿e nie mogê postawiæ jej
w moim mieszkaniu, a zbyt szanujê Marsza³ka, ¿eby j¹ wrzuciæ do piwnicy.
Czy zechcia³aby pani wzi¹æ j¹ jako
podarunek?" Zawo³a³am z radoœci¹:
"Naturalnie!".
Przyniós³ mi j¹ osobiœcie w nastêpnym
dniu do mieszkania, w którym zatrzymaliœmy siê w Budapeszcie - "Co to za
paczka?" zapyta³ m¹¿. „Zobacz sam” - powiedzia³am. "Co zamierzsz z t¹ rzeŸb¹
zrobiæ?" - zapyta³. „Po prostu zabieramy
j¹ ze sob¹ do Wiednia”. "To wykluczone!
Gdzie j¹ schowasz?" - zdenerwowa³ siê
m¹¿. „Nigdzie, po prostu posadzê j¹ na
tylnim siedzeniu, a ty przypniesz j¹
pasami, ¿eby nie spad³a” - odpowiedzia³am. "Ale na granicach ty bêdziesz
rozmawiaæ z celnikami" - oœwiadczy³ m¹¿

i nie stawia³ wiêcej sprzeciwu.
Granica wêgierska. Pierwsze pytanie:
"Kto to?". Ja zgodnie z prawd¹ odpowiedzia³am – „Mein Opa” [mój dziadek]".
Tak ¿o³nie¿e nazywali Marsza³ka. Machnêli rêk¹, nawet nie zajrzeli do baga¿nika
samochodu.
Granica austriacka. I znów pad³o pytanie:
"Kto to?". I znów moja odpowiedŸ –„Mein
Opa” Machnêli rêk¹ i byliœmy ju¿ w Austrii.
"Teraz jedziemy na parking - oœwiadczy³
m¹¿ - muszê zapaliæ papierosa i powiedzieæ dwa przys³owia. Pierwsze: do
odwa¿nych œwiat nale¿y, a drugie, ¿e
lekkomyœlni maj¹ szczêœcie”.
Ja stwierdzi³am z radoœci¹, ¿e najwa¿niejsze jest, ¿e On - Marsza³ek Pi³sudski jest nasz i bêdzie mia³ honorowe i bezpieczne miejsce w salonie naszego
domu.
Mija³y lata. On czeka³ cierpliwie na to, aby
o nim pamiêtano jako o tym, który
przywróci³ wolnoœæ OjczyŸnie. Teraz
mamy rok 2014 - i ju¿ ca³a Polska, Panie
Marsza³ku, oddaje Ci nale¿n¹ czeœæ

i chwa³ê.
Po wielu staraniach od 2011 do 2014
roku w Wiedniu na Kahlenbergu na
frontowej œcianie koœcio³a pod wezwaniem œwiêtego Józefa nast¹pi³o ods³oniêcie tablicy poœwiêconej Marsza³kowi
Pi³sudskiemu.
Bez konia i bez szabli 85 lat, z bia³¹ lask¹,
doczeka³am siê tej szczêœliwej chwili.
Danuta Nemling
Za³¹czona fotografia przedstawia
Danutê Nemling-Drobnik oraz g³owê
Marsza³ka. /fot. Andrzej Szpetkowski/
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Biuletyn - œwiadek historii

Biuletyn
do dokumentów nale¿y podchodziæ
z umiarkowanym zaufaniem. Przyznajmy jednak, ¿e nie by³o zadaniem
Biuletynu komentowaæ wydarzeñ
w OjczyŸnie. A na Rennwegu by³o
o czym pisaæ, kogo s³uchaæ (zadziwia
mnogoœæ koncertów chóralnych) i podziwiaæ. Toczy³o siê regularne „¿ycie
duszpasterskie”, w których raz po raz
zaznacza³y sw¹ obecnoœæ grupy, w tym
m.in. nieistniej¹cy ju¿ dzisiaj harcerze.
Z zapisków tych wynika tak¿e, ¿e Msza
œw. o godz. 8, tak bardzo dziœ lubiana
przez niektórych i potrzebna, obesz³a
w tym roku swoje dwudziestopiêciolecie. Rektorem PMK by³ niezmiennie ks.

Jan Mazurek, a jego wspó³pracownikami
byli wówczas ks. Mieczys³aw Czubaj,
ks. Herbert Sojka, ks. Andrzej Skrzypczak
oraz ks. Piotr Kaglik.

•ród³o:polskieradio.pl

Rok 1989 kojarzy³ siê jeszcze nie dawno
z rokiem prze³omu i pocz¹tkiem
wolnoœci w Polsce. Niektórzy okreœlaj¹
go rokiem „rewolucji”. Kolejne wydarzenia studz¹ jednak¿e ów zapa³ i kaza³y
krytycznie rozpatrywaæ nam wydarzenia
tamtych dni. Faktem jest, i¿ do Wiednia
zjecha³o wówczas w poszukiwaniu pracy
i godnego ¿ycia tysi¹ce Polaków (tzw. II
fala emigracji). W zapiskach biuletynowych z tego roku niewiele widaæ
entuzjazmu z powodu obrad Ok¹g³ego
Sto³u i oddania czêœci w³adzy w Polsce
w rêce tzw. opozycji przez fakt wolnych –
po piêædziesiêciu z gór¹ latach wyborów. Jeszcze raz siê sprawdza to, i¿

Kard. H. Gulbinowicz

Rok 1989
§
8 I: kolêdy w wykonaniu Zespo³u
Absolwentów z koœcio³a œw. Anny
w Warszawie.
§
13 I: w Emaus projekcja video
komedii „Nie ma mocnych – sami
swoi” (druga emisja 5 II).
§
22 I: jase³ka wystawione przez
M³odych Rycerzy.
§
4 II: zabawa karnawa³owa dla
chórzystów i ich rodzin.
§
3-12 III: rekolekcje wielkopostne
wyg³oszone przez ks. Bogus³awa
Borzyszkowskiego CR.
§
12 III: spotkanie z Czes³awem Ryszk¹
na temat jego ksi¹¿ki „Medjugorje”.
§
15 IV: pielgrzymka do Wolfsthal
w intencji wolnoœci Koœcio³a w
krajach Europy Wschodniej.
§
30 IV: pocz¹tek pielgrzymki Polonii
wraz z ks. Janem Mazurkiem do
Ziemi Œwiêtej.
§
14 V: czterdzieœci czworo dzieci
przyjê³o I Komuniê Œwiêt¹.
§
15 V: pielgrzymka do Loosdorf
i Melk.
§
20 V: akademia z okazji Dnia Matki
przygotowana przez harcerzy.
§
21 V: prelekcja prof. Andrzeja
Zió³kowskiego na temat III
pielgrzymki Jana Paw³a II do Polski.
§
23 V: o³tarze na procesjê Bo¿ego
Cia³a przygotowali Górale, Rycerze
Niepokalanej i Harcerze.

§
28 V: koncert pieœni w³oskiej
w wykonaniu grupy artystycznej
„Bene” z Warszawy.
§
4 VI: koncert pieœni religijnej
w jêzyku angielskim w wykonaniu
chóru „Belmont” z USA.
§
25 VI: koncert pieœni religijnych
chóru „Beati Cantores” z G³ogowa.
§
29 VII: wystêp chóru „Brevard
Community Coleges in Florida”
z USA.
§
30 VII: pielgrzymka polonijna do
Mariazell.
§
6 VIII: wprowadzenie szóstej
niedzielnej Mszy w jêzyku polskim –
o godzinie 8.
§
9 VIII: koncert chóru ”The University
of Utah Concert Chorale” z USA.
§
10 VIII: koncert chóru
miêdzyuczelnianaego dzia³aj¹cego
przy koœciele œw. Anny w Warszawie.
§
2 IX: kard. Henryk Gulbinowicz
z Wroc³awia odprawia sumê
odpustow¹.
§
3 IX: sakrament bierzmowania
przyjmuje 20 m³odych ludzi (kard.
H. Gulbinowicz)
§
10 IX: poœwiêcenie wieñców
do¿ynkowych na Mszy o 10:30.
§
16 IX: kolejna pielgrzymka do
Wolfstahl z udzia³em kard. Hermana
Groera OSB

§
16 IX: wieczór poezji patriotycznej
„¯eby Polska by³a Polsk¹” – Maria
i Janusz Nowiccy.
§
1 X: zakoñczenie peregrynacji
obrazu MB Czêstochowskiej po
rodzinach polskich.
§
14 X: poœwiêcenie nowego
sztandaru z okazji 6. rocznicy
powstania harcerzy w PMK
w Wiedniu. .
§
11 XI: Mszy œw. w intencji Ojczyzny
przewodniczy ks. Marian Piwko CR.
§
14 XI: zakoñczenie kursu
przedma³¿eñskiego, w którym bierze
udzia³ 22 pary. W sumie, w ci¹gu
czterech kursów w tym roku,
uczestniczy³o 66 par.
§
19 XI: prelekcja prof. Franciszka
Adamskiego na temat: „Mechanizmy
moralnej deprawacji narodu
i potrzeba wychowania do prawdy”.
§
2 XII: paczki dla dzieci rozdane przez
œw. Miko³aja.
§
17 XII: zakoñczenie rekolekcji
adwentowych – ks. Stanis³aw Stenka
CR.
§
Ogólnie w roku 1989 chrztu
udzielono w Koœciele Polskim 61
dzieciom, sakrament ma³¿eñstwa
udzieli³o sobie 21 par.
(opr. ks. Maciej Gawlik)

NASZA

strona 20

Stokrotki

•ród³o: ulubionykolor.pl

Przemijanie

Przemijanie nie œpieszy³o siê z dojrzewaniem.
Mia³o przecie¿ jeszcze niemal ca³e ¿ycie przed
sob¹. I w ogóle, kto nada³ mu takie okropne

imiê?! Nie by³o z niego zadowolone. Tak
naprawdê nie by³o do tej pory z niczego
zadowolone. Czy to z siebie, czy te¿ z innych.
Jego osi¹gniêcia, tak mniema³o, le¿a³y dalece
poni¿ej œredniej i w niczym nie potrafi³o
dorównaæ pozosta³ym mieszkañcom kraju.
Dni mija³y szybko i wkrótce tak¿e Przemijanie
zosta³o wci¹gniête w wyœcig o zdobywanie
dóbr wszelkiego rodzaju i pomna¿anie
w³adzy oraz mo¿liwoœci. Ani siê obejrza³o, a¿
tu na jego skroni pojawi³y siê pierwsze siwe
w³osy. Wrêcz oniemia³o z przera¿enia! Czy¿by
by³o ju¿ tak póŸno?! Przecie¿ jeszcze tak wiele
chcia³o siê dowiedzieæ, tyle poznaæ
i zobaczyæ… Jego kompleksy nagle przesta³y
graæ tak wielk¹, jak do tej pory, rolê, poniewa¿
up³yw czasu stan¹³ w samym œrodku
wydarzeñ. Przemijanie, choæ czasu by³o
niewiele, zatrzyma³o siê na chwilê, by
zastanowiæ siê, za czym tak ca³e ¿ycie
pod¹¿a³o, czego tak rzeczywiœcie poszukiwa³o i za czym têskni³o. OdpowiedŸ, choæ
nie³atwa, okaza³a siê zastraszaj¹co prosta:
wszelkim Ÿród³em jego pragnienia czy

dzia³ania by³o szczêœcie. Tylko œwiat wmówi³
mu, ¿e jest ono w posiadaniu wiedzy i w³adzy.
Tu Przemijanie, ju¿ ca³kiem posiwia³e,
obejrza³o siê wstecz i ze smutkiem
stwierdzi³o, ¿e niewiele cennych chwil
z rodzin¹ i przyjació³mi zosta³o za nim. Troska
o dobro materialne rodziny spêdza³a mu po
wielekroæ sen z oczu, a przez to nie mia³o si³y
do cieszenia siê przebywaniem z nimi na co
dzieñ. Jego smutek i rozczarowanie jeszcze
siê pog³êbi³y. Co by³o teraz, przy koñcu ¿ycia,
pocz¹æ? Gdzieœ na dnie serca, tak bardzo
g³êboko, ¿e samo ledwie to zauwa¿y³o
i poczu³o, poruszy³o siê jego ma³e dziecko
wewnêtrzne, które spragnione by³o przede
wszystkim mi³oœci i kontaktu z innymi. Od
tego dnia i od tej chwili postanowi³o
poœwiêciæ temu pragnieniu wiêcej czasu i si³y.
Tak te¿ uczyni³o! I co siê okaza³o – inni
podobnie za tym têsknili. Spotka³o siê wiêc
wiele pragnieñ, zanim musia³y siê rozstaæ, bo
przecie¿ Przemijanie odesz³o pewnego dnia
bezpowrotnie do krainy snu i pokoju. Tam
¿y³o, ju¿ zadowolone.

O dzikim zwierzu w tobie
Kiedy ostatnio p³aka³aœ albo zaniemówi³eœ?
Czy zdarza ci siê czêsto wœciekaæ na siebie,
wszystkich dooko³a i na ca³y œwiat. A przy tym
wrzeszczeæ, mo¿e tupaæ nó¿k¹ czy te¿
patrzeæ jak siedem chmur burzowych? Jeœli
tak, to mo¿e jest z tob¹ tak, jak z tym dzikim
zwierzem…
Nie by³o cz³owieka zdolnego podejœæ do
niego. By³o w jakimœ sensie szczególne, ale
i groŸne. Wszyscy siê go bali i unikali kontaktu
z nim jak ognia. To zwierzê ci¹gle atakowa³o
i szczerzy³o swoje k³y na ka¿dego, kto tylko
zbli¿y³ siê do jego klatki. Wydawa³o przy tym
niemo¿liwe dŸwiêki, które przera¿a³y swoim
brzmieniem i donoœnoœci¹. Trwa³o to ju¿ od
wielu dni i wydawa³o siê, ¿e nic nie mo¿na
zmieniæ. Jedynie jedzenie i woda by³y
dostarczane do klatki, ale i tego niejednokrotnie zwierzê nie tknê³o. Grozi³o mu
os³abienie, a przecie¿ z natury by³o takie silne
i ¿ywotne. Pracownicy tego ogrodu zoologicznego postanowili udaæ siê po pomoc do
weterynarza. Ten przyby³ poœpiesznie, gdy¿
zna³ niespotykane piêkno i czar tego dzikiego
zwierzêcia. Poduma³ nieco nad jego stanem i
postanowi³ je najpierw uœpiæ, ¿eby nastêpnie
dok³adnie je obejrzeæ i zbadaæ. Tak te¿ uczyni³.
Okaza³o siê, ¿e w ³apie zwierza tkwi³a
ogromna drzazga, która zadawa³a mu ból
przy ka¿dym, choæby najmniejszym kroku.

St¹d bra³y siê te ryki i agresja. Lekarz wyj¹³
drzazgê i opatrzy³ ranê. Zwierzê powoli
dochodzi³o do siebie po zastrz yku
nasennym. I o dziwo nie wy³o ju¿ i nie
szczerzy³o zêbów, ale z apetytem zabra³o siê
do jedzenia podanego mu pokarmu i picia
wody. Odwiedzaj¹cy zoo dziwili siê takiej
niemal cudownej przemianie i podziwiali
odwagê weterynarza, który wszed³ do klatki,
by pomóc nieszczêœnikowi. Odt¹d, mimo
niewoli, zwierzê dobrze siê zaaklimatyzowa³o
i stanowi³o dumê oraz radoœæ ca³ego ogrodu
zoologicznego. A ¿e by³o niespotykanie
piêkne i jedyne w swoim rodzaju, wielu goœci
zatrzymywa³o siê przy nim i podziwia³o jego
urok.
Jesteœ naprawdê piêkny, jesteœ niepowtarzalna! To trzeba stwierdziæ! I co, na tym
koniec? Oczywiœcie, ¿e nie. Chcê ci powiedzieæ, choæ mo¿e to ju¿ sam zrozumia³eœ,
czytaj¹c tê krótk¹ bajkê, ¿e czêsto twoje
reakcje zewnêtrzne mog¹ byæ wywo³ywane
przez twoje wewnêtrzne zranienia. I dopóki
ty sam i twój Odwieczny Lekarz nie
wejdziecie do „klatki twojego ¿ycia” i nie
wyjmiecie wszystkich drzazg, jakie tkwi¹
w twoim sercu, nie zaznasz spokoju ani ty, ani
twoje otoczenie. Jak to mo¿esz uczyniæ? Ano
choæby przez uœwiadomienie sobie, ¿e
takowe rany w tobie s¹. Czy to siê dokona

w samotnej medytacji, na modlitwie czy te¿
w szczerej rozmowie z przyjacielem,
kierownikiem duchowym, spowiednikiem
czy te¿ terapeut¹, pozostawiam tobie i twoim
potrzebom oraz temperamentowi. Jednak
wa¿ne jest odwa¿ne spojrzenie na siebie
i swoj¹ historiê, by zobaczyæ, kto, kiedy i jakie
rany zada³. Nie po to, by kogokolwiek czy te¿
siebie oskar¿aæ, ale ¿eby zrozumieæ. Coœ, co
jest uœwiadomione, zrozumiane i wypowiedziane, ju¿ tak nie boli. Jeœli potrzeba ci
fachowej pomocy, nie wahaj siê jej szukaæ, to
nie wstyd, ale odwaga! Przyznaæ siê do
w³asnych s³aboœci i uznaæ rany to si³a
wewnêtrzna, w której tkwi mo¿e twoja
¿ywotnoœæ i twoja ca³a kreatywnoœæ. Pisz¹c
to, nie mam na myœli jedynie jakiegoœ tam
malowania cz y majsterkowania, ale
ca³okszta³t podejœcia do ¿ycia, do jego
wyzwañ i problemów. Im jesteœ kreatywniejszy, im jesteœ ¿ywotniejsza, tym wiêcej
mo¿liwoœci i rozwi¹zañ znajdziesz i je
wykorzystasz. Dlatego okie³znaj dzikie
zwierzê bólu w tobie przez to, ¿e zbli¿ysz siê
do siebie, by potem podaæ d³oñ innym,
a wreszcie i Bogu. A jeœli ju¿ ci siê to uda, to
Jezus bêdzie móg³ siê w tobie narodziæ.
W tym sensie – b³ogos³awionych, radosnych
i p³odnych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia!
Lila Kudyba
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Op³otki

Pogrzeby
Niektóre osoby, które spotka³em prowadz¹c
pogrzeby na Cmentarzu Centralnym Wiednia, nie tylko pozosta³y mi w pamiêci, ale
mnie czegoœ nauczy³y. Trzy z nich krótko
przedstawiê.
Wdowa
Siedzia³a na wózku inwalidzkim. Wdowa po
czterdziestce. Piêkna, zgrabne nogi, wielkie
niebieskie oczy, twarz nieco przes³oniêta
czarn¹ woalk¹. Polka. Na pytanie, wyuczone
na kursach dla proboszczów, kim by³ dla Pani
zmar³y, odpowiedzia³a: sku...syn. Uda³em
zdziwienie po³¹czone z oburzeniem; uda³em,
bo bardzo czêsto pow¹tpiewa³em w prawdziwoœæ opowieœci o zmar³ych, które
przypomina³y staromodne, os³odzone ¿yciorysy œwiêtych. Jak siê okaza³o, tym dosadnym
okreœleniem wdowa nie oceni³a swego mê¿a,
lecz opowiedzia³a jego ¿ycie. By³ synem
sprzedajnej dziwki. Zwi¹zek z profesj¹ swej
rodzicielki zachowywa³ ca³y czas, bo
pracowa³ jako taksówkarz, który podwozi³
wy³¹cznie prostytutki do klientów lub
odwrotnie. Litowa³ siê nad starszymi i schorowanymi paniami spod czerwonej latarni: nie
bra³ od nich pieniêdzy za kursy, czasem robi³
im zakupy lub naprawia³ coœ w mieszkaniu.
Nie przyjmowa³ od nich zap³aty nawet
w naturze, gdy¿ z powodu cukrzycy - jak
z dziewczêcym uœmieszkiem wyrazi³a siê
wdowa - nie miewa³ wniebowst¹pienia.
Zmar³ jednak nie na cukrzycê, lecz zosta³
najprawdopodobniej zamordowany, czego
policja nie zdo³a³a - wed³ug wdowy: nie
chcia³a - do koñca wyjaœniæ. Zmar³y zwi¹zany
by³ ze œwiatem przestêpczym; prawdopodobnie chodzi³o o narkotyki. Wdowa
porusza³a siê na wózku od czasu, kiedy
zosta³a brutalnie pobita i skopana przez
dwóch mê¿czyzn, którzy w ten sposób
chcieli zastraszyæ jej mê¿a. Zna³a sprawców,
ale ze strachu o ¿ycie sk³ama³a podczas
przes³uchania. Opowiadaj¹c to wszystko,
wdowa zu¿y³a nie tylko ca³e opakowanie
jednorazowych chusteczek, ale jeszcze kilka
moich. Kiedy musia³em ju¿ pójœæ do zakrystii
ubraæ liturgiczne szaty, chwyci³a mnie za rêkê
i patrz¹c mi w oczy, powiedzia³a tak
przekonuj¹co, jak na ¿adnym hollywoodzkim filmie, tak wiarygodnie, jak dot¹d ¿adna nagrodzona Oskarem aktorka: ale go
kocha³am.
Ostatni Mohikanin
Jesieñ roku 2010. Uprzedzono mnie z góry,
¿e nikt z rodziny lub przyjació³ zmar³ego nie

¿yje, wiêc na pogrzebie bêdê sam. Nic
dziwnego: nieboszczyk by³ kawalerem i liczy³
98 lat. Mimo wszystko poszed³em ponad pó³
godziny wczeœniej. I dobrze, bo przed
kostnic¹ najoczywiœciej czeka³ ju¿ ktoœ na
mnie. Atletycznie zbudowany mê¿czyzna
o prostok¹tnej twarzy, ogorza³y, wygl¹daj¹cy
na siedemdziesi¹tkê, niezwykle silnie uœcisn¹³
mi d³oñ i wypowiedzia³ nazwisko le¿¹cego
w trumnie. Zareagowa³ na moje zdziwienie
wyjaœnieniem, ¿e jest o dwa lata m³odszym
bratem zmar³ego i przylecia³ przed kilkoma
godzinami z Pary¿a. Przedstawi³em siê, po
czym on upewni³ siê, ¿e jestem Polakiem. Na
pytanie o ¿yciorys brata odpar³ grzecznie,
aczkolwiek zdecydowanie, ¿ebym zrobi³, co
do mnie nale¿y, ale bez kazania. Prywatnie, ze
wzglêdu na mój zawód i narodowoœæ,
chcia³by dodaæ: on i jego brat, mimo
m³odego wieku, byli w czasie wojny
oficerami pracuj¹cymi w lotniczym przemyœle zbrojeniowym. W 1945 roku postarali
siê o to, by dostaæ siê do amerykañskiej
niewoli, co im siê uda³o. Sprzedaliœmy parê
nazwisk i technicznych szczegó³ów, za co do
dziœ otrzymujê we Francji niez³¹ emeryturê.
Z góry dziêkujê za pochowanie mojego
brata. Cieszê siê, ¿e akurat ksi¹dz poprowadzi
ten pogrzeb. I ponownie uœcisn¹³ mi d³oñ tak
mocno, ¿e nie by³em w stanie siê odwzajemniæ.
Dzieci¹tko
Pochówki dzieci i samobójców - choæ z odmiennych powodów - s¹ dla mnie najtrudniejsze. W tym wypadku zanosi³o siê na
wyj¹tkowo przykre prze¿ycie. Zmar³y liczy³
sobie dok³adnie szeœæ tygodni. Przyszed³ na
œwiat z powa¿n¹ wad¹ serca, st¹d rodzice od
narodzin wiedzieli o rych³ej i nieuniknionej

œmierci dziecka. Mieli ju¿ dwóch synów,
jednojajowe bliŸniaki, którzy co dopiero
zaczêli podstawówkê. Kilka godzin rozmawia³em z rodzicami. Ludzie z klas¹, uniwersyteckie wykszta³cenie, takie samo pochodzenie, przystojni, szczupli, prawdziwie
wierz¹cy, otwarci. BliŸniacy nie dali siê
zagadn¹æ, choæ robili wra¿enie bardzo
m¹drych, dobrze wychowanych dzieci.
Mê¿czyŸni z miejskiego zak³adu pogrzebowego, przywykli od wielu lat do najró¿niejszych pogrzebów i widoku zw³ok, których
to¿samoœæ musieli sprawdzaæ jeszcze raz
w trumnie, dziwili siê dacie pochówku: 24
grudnia. Kiedy zobaczyli bliŸniaki - w Wiedniu
dzieci w wieku podstawówki na pogrzebach
stanowi¹ absolutn¹ rzadkoœæ - zdumienie
osi¹gnê³o szczyt. Jak tak mo¿na, co to za
rodzice, pytali. Ale rodzice zmar³ego
Matthias'a zaskoczyli ich totalnie: poprosili
o otwarcie trumny. Przepisy dopuszcza³y
wprawdzie tak¹ mo¿liwoœæ, z której korzystano jednak tak bardzo rzadko, ¿e
praktycznie nigdy. Zmar³y wygl¹da³ jak
plastikowa lalka; ubrany by³ na bia³o, na
g³ówce mia³ czerwon¹ czapeczkê z pomponem, jak gwiazdor. Obaj jego bracia
przygl¹dali mu siê z bliska, z uwag¹. Jeden
z nich, nie mog³em stwierdziæ który, tak byli
do siebie podobni, pochyli³ siê nisko nad
malutk¹, bia³¹ trumienk¹, a potem spojrza³ na
rodziców i powiedzia³ powa¿nie: zupe³nie
inny ni¿ Dzieci¹tko w ¿³óbku. Drugi z bliŸniaków d³ugo popatrzy³ na mnie, co oznacza³o zgodê na wypowiedŸ braciszka. Kiedy
wieczorem wk³ada³em podczas nabo¿eñstwa dla dzieci figurkê Jezusinka do ¿³óbka,
zdziwi³o mnie, ¿e nie ma na g³ówce czerwonej czapeczki.
ks. Andrzej Skrzypczak
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Msze œw. w jêzyku polskim w Wiedniu i okolicach
sprawowane przez Zmartwychwstañców
§
1030 Wien, koœció³ sióstr salezjanek, Rennweg 10; niedziela, godz. 11:00 i 12:30
§
1190 Wien, Kahlenberg, St. Josefskirche; niedziela, godz. 12:00 (w jêzyku polskim); dni

powszednie godz. 16:00; rektor ks. Roman Krekora CR; kontakt: tel. 320 30 29
§
1220 Wien, Aspern, Pfarre St. Martin, Asperner Heldenplatz 9; II i IV niedziela miesi¹ca, godz.

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

Msze œw. i nabo¿eñstwa
w koœciele polskim
p.w. Podwy¿szenia Krzy¿a
Œwiêtego
prowadzonym przez
Zmartwychwstañców

§
1110 Wien, Pfarre Neusimmering, Enkplatz 5; niedziela, godz. 12:30 i czwartek, godz. 19:15;

kontakt: ks. Czes³aw Kaszubowski CR, mail: kaszubowski@xcr.pl

NIEDZIELA
§
Msze œw. o godz. 8, 9, 10.30, 12, 13.15, 17.30,
19, 20.15.
§
Msze œw. u ss. salezjanek o godz. 11, 12.30.
§
Ró¿aniec: I niedziela miesi¹ca o godz.16.30.
PONIEDZIA£EK
§
Msza œw. o godz. 18, 19.
WTOREK
§
Msza œw. o godz. 18, 19.
§
Koronka do Bo¿ego Mi³osierdzia o godz.
18:45.
ŒRODA
§
Ró¿aniec o godz. 18.30.
§
Msza œw. o godz. 18, 19.
§
Nowenna do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy po Mszy œw. o godz. 19.
CZWARTEK
§
Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu
o godz. 18:30 – 19:00 zakoñczona modlitw¹
za wst. b³. Jana Paw³a II.
§
Msza œw. o godz. 18, 19.
§
Pierwszy czwartek miesi¹ca:
- po Mszy œw. o godz. 19 – adoracja
Najœwiêtszego Sakramentu
- oraz modlitwa o powo³ania kap³añskie
i zakonne do godz. 21.
PI¥TEK
§
Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz.
18:45.
§
Msza œw. o godz. 18, 19.
§
Pierwszy pi¹tek miesi¹ca:
- Msza œw. o godz. 17 dla dzieci,
- po Mszy œw. o godz. 19 – nabo¿eñstwo ku
czci Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa.

Poradnia Naturalnego Planowania Rodziny
przy Polskiej Misji Katolickiej w Austrii
1030 Wien, Rennweg 5a
Zaprasza do Emaus w œrody od godz. 20:00 do 21:00.
po uprzednim ustaleniu terminu
tel. 0043 69911926987, e-mail: poradnia.npr@gmail.com
Dla tych, którzy pragn¹ dobrze przygotowaæ siê do za³o¿enia rodziny.
Dla tych, którzy nie mog¹ doczekaæ siê dziecka.
Dla tych, którzy chc¹ na nie jeszcze poczekaæ.

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

obiektywnie

1. Œwiêtujemy Œwiêtych!
2. Polacy, co o Polsce pamiêtaj¹
3. Zaczynamy ministranck¹ s³u¿bê
4. W pe³nej krasie i liczbie
5. Dyrygowaæ nie jest prosto!

2.

3.

4.

5.

Wielki jest Bóg, a my o tym œpiewamy! Zespó³ "Przystañ"

