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Wszystkim Parafianom ¿yczymy dobrego prze¿ycia Ad-
wentu i piêknego spotkania ze Zbawicielem w tajemnicy
œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. Prze¿ywajmy j¹ w zdrowiu, ra-
doœci i w ciep³ej, rodzinnej atmosferze. Kolejny zaœ Nowy
Rok niech bêdzie czasem pokoju, a ka¿dy jego dzieñ zna-
czony Bo¿ym b³ogos³awieñstwem.

Tego ¿ycz¹ Duszpasterze PMK Rosenheim
ks. prob. Ignacy Zaj¹c i ks. wik. Ryszard Szymeczko

Drodzy Parafianie, Rodacy

Marana Tha! PrzyjdŸ, Panie Jezu!
Znamy dobrze to zdanie przewija-

j¹ce siê jak refren przez adwentow¹ li-
turgiê, a koñcz¹ce ostatni¹ ksiêgê Pi-
sma œw. – Apokalipsê, i niejako otwie-
raj¹ce Koœció³ na przysz³oœæ, na czas
Koœcio³a, na czas paruzji. Marana Tha!
Znamy i powtarzamy, ale czy na pew-
no prawid³owo je rozumiemy? Czy na
pewno chcemy, aby Pan przyszed³? I
co mia³oby znaczyæ to Jego powtórne
przyjœcie?

Modne dziœ wieszczenie koñca œwia-
ta i kres ludzkiej cywilizacji, choæby te
przepowiednie, które zwi¹zane s¹ z
rokiem 2012. Wielu straszy, wielu zbi-
ja na tym ogromne maj¹tki, wielu in-
terpretuje wspó³czesne zjawiska jako
spe³nienie siê zapowiedzi Pana Jezusa
o koñcu czasu. Zaœ zdecydowana wiêk-
szoœæ nie przejmuje siê, a przecie¿ Pan
przyjdzie! Nie wiemy, kiedy to nast¹pi.
Jednak wo³amy i prosimy: PrzyjdŸ,
Panie Jezu!

Coraz trudniej prze¿ywamy czas Ad-

wentu i Bo¿ego Narodzenia w atmos-
ferze krzycz¹cych od wielu tygodni na-
chalnych reklam, szaleñstwa zakupów,
innych przygotowañ, a ostatnio mod-
nej tak¿e propagandy œwi¹t bez Boga.
Mo¿e wiêc warto uœwiadomiæ sobie, ¿e
œwiat owego roku przyjœcia Zbawiciela
niewiele siê ró¿ni³ od naszego. By³ tak
samo zapracowany, zagoniony i skon-
centrowany jedynie na sobie. A Bóg i
tak przyszed³.

Czas Adwentu jest nam dany tak¿e
po to, aby na nowo przemyœleæ swoj¹
wiarê w ostateczne przyjœcie Chrystu-
sa w chwale. Odnoszê wra¿enie, ¿e ten
pierwszy i podstawowy wymiar Adwen-
tu odszed³ dziœ na dalsze miejsce i zo-
sta³ przys³oniêty przez „radosne ocze-
kiwanie” tylko na œwiêta Bo¿ego Na-
rodzenia, tak „radosne”, ¿e z horyzon-
tu znika refleksja, na Kogo w³aœciwie
czekamy i jakie konsekwencje bêdzie
to spotkanie mia³o w naszym osobistym
¿yciu?

Czuwajmy wiêc!



List do moich Parafian - Bo¿e Narodzenie 2010 3

Dzieñ z Anio³em

Czy ktoœ z nas próbowa³ kiedyœ
prze¿yæ choæby jeden dzieñ ze œwiado-
moœci¹ obecnoœci naszego Anio³a Stró-
¿a? Jeœli tak, to bardzo dobrze. To na-
prawdê jest wielkie prze¿ycie zdawaæ
sobie sprawê z tego, ¿e tu¿ obok mnie,
stale stoi ktoœ ¿yczliwy, ktoœ pos³any do
mnie, aby byæ mi ku pomocy.

Pismo œwiête w sposób niebudz¹cy
w¹tpliwoœci poœwiadcza istnienie œwia-
ta duchów czystych, czyli istot niema-
terialnych, wolnych i rozumnych. Anio-
³owie na kartach Starego i Nowego
Testamentu pojawiaj¹ siê nagle i tak te¿
znikaj¹, a ich obecnoœæ zwiastuj¹ rze-
czy niezwyk³e.

Lecz jak sobie wyobraziæ œwiat ta-
kich Istot? Po prostu, wszystko, co mo-
¿emy sobie wyobraziæ wi¹¿e siê z ma-
teri¹ - z tym, co mo¿emy dotkn¹æ lub
zobaczyæ - a wiêc sprowadzamy anio-
³ów na ziemiê. Malujemy ich w ludzkiej
postaci, dlatego, ¿e s¹ podobni do nas
przez rozum, ze skrzyd³ami na znak
ulotnoœci i wolnoœci, ubranych na bia-
³o na znak dobra i bliskoœci Boga. Jak
jednak rzeczywiœcie wygl¹daj¹, zobaczy-
my dopiero wtedy, gdy pojawi siê nowa
ziemia i niebo, a my otrzymamy lepszy
„wzrok”.

O anio³ach wiemy tyle, ¿e maj¹ spe³-
niaæ rozmaite zadania. Sama nazwa
„anio³” w jêzyku greckim oznacza zwia-
stuna i sugeruje, ¿e jest on pos³añcem,
kimœ, kto realizuje polecenia Pana

Boga. Zadaniem anio³a jest pomagaæ
cz³owiekowi w szczêœciu, jakie otrzyma³
od Boga.

Np. Anio³ Stró¿ to pos³aniec, który
ma pilnowaæ, abyœmy nie zboczyli ze
œcie¿ki, która wiedzie do nieba. Anio³
nie mo¿e nas do niczego zmuszaæ, gdy¿
Bóg stworzy³ nas wolnymi, ale jest za-
wsze przy nas na swoim miejscu. Ka¿-
dy z nas ma takiego anio³a, choæ nie
ka¿dy z nim „podejmuje” wspó³pracê.

Jeœli ktoœ, chce siê przekonaæ o tym,
jak przyjacielskie mo¿e byæ obcowanie
ze œwiatem duchów, niech przeczyta
(uwa¿nie!) Ksiêgê Tobiasza ze Starego
Testamentu. Ka¿dy, kto zaprzyjaŸni siê
z anio³em, zobaczy, ¿e w jego ¿yciu
zaczn¹ dziaæ siê ró¿ne dobre rzeczy.
Jeœli nie wierzycie zajrzyjcie do Ksiêgi
Rodzaju, Ewangelii wg œw. £ukasza, czy
do Dziejów Apostolskich. Mi³ej i owoc-
nej lektury.
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Rodzina wspólnota ¿ycia i mi³oœci

Malarze na obrazach przedstawiaj¹
Œwiêt¹ Rodzinê, jako trzy szczêœliwe
osoby trzymaj¹ce siê za rêce. Poœrod-
ku Dzieciê Jezus, obok Najœwiêtsza
Maryja Panna i œw. Józef, a przed nimi
jasny promieñ z nieba. Mo¿na te¿ na
obrazach spotkaæ Œwiêt¹ Rodzinê przy
pracy. Jak Najœwiêtsza Panna przêdzie
przy k¹dzieli, œw. Józef pracuje heblem,
a ma³y Jezus pomaga. Tak¹ Œwiêt¹
Rodzinê Koœció³ stawia nam za wzór i
Jej opiece poleca wszystkie rodziny,
poniewa¿ w zamys³ach Bo¿ych rodzi-
na stanowi³a i stanowi miejsce ¿ycia,
mi³oœci, jak te¿ bezinteresownej s³u¿by.

Wiemy, ¿e Œwiêt¹ Rodzina prze¿y-
wa³a nie tylko dni pe³ne radoœci i za-
chwytu, ale pokonywa³a równie¿ wiele
trudnoœci codziennego ¿ycia, jakie spo-
tykaj¹ te¿ wspó³czesne rodziny. Ju¿ u
samego pocz¹tku, zanim powsta³a,
prze¿ywa³a wydarzenia bardzo boleœnie
a nawet tragicznie. Wiemy, ¿e Maryja
„wpierw nim zamieszkali razem, zna-
laz³a siê brzemienn¹ za spraw¹ Ducha
Œwiêtego”. Œw. Józef fakt ten prze¿y³

bardzo boleœnie, chcia³ zaniechaæ ma³-
¿eñstwa. Jednak interwencja z nieba
sprawi³a, ¿e zmieni³ postanowienie.
Uwierzy³ i zaufa³ Bogu.

Nastêpnie pos³uszni zarz¹dzeniu
w³adzy œwieckiej, wybrali siê w dalek¹
podró¿, aby poddaæ siê spisowi ludno-
œci. W Betlejem zostaj¹ bezdomni, nikt
ich nie przyj¹³. ZnaleŸli schronienie
poza miastem. W Betlejem Œwiêt¹ Ro-
dzinê spotka³o nieoczekiwane wyró¿-
nienie, bo przybyli mêdrcy ze wschodu
i oddali Dzieciêciu królewski ho³d i z³o-
¿yli dary: z³oto, kadzid³o i mirrê. Za te
radosne chwile Œwiêta Rodzina jest
zmuszona uciekaæ na obczyznê, ponie-
wa¿ Herod chce zabiæ Dzieciê.

Za granic¹ pojawi³y siê nowe trud-
noœci zwi¹zane z pobytem, utrzyma-
niem oraz z barier¹ jêzykow¹. Gdy
umar³ Herod, Œwiêta Rodzina wybra³a
siê w drogê powrotn¹ do Nazaretu. W
tym okresie dzielili los tu³aczy, a po-
tem ludzi bezrobotnych. Jednak zaufa-
nie Bogu sprawi³o, ¿e wkrótce mieli
dom i pracê. Od tej pory Œwiêta Ro-
dzina wiod³a spokojne, pracowite ¿ycie,
ubogacone wspóln¹ modlitw¹, w rado-
œci i poczuciu bezpieczeñstwa.

Prawo religijne nakazywa³o, aby
ka¿dy wierz¹cy przynajmniej raz w roku
uda³ siê do odleg³ej œwi¹tyni w Jerozo-
limie i z³o¿y³ Bogu nale¿n¹ ofiarê. Piel-
grzymowali wiêc do Jerozolimy. Raz po
skoñczonych uroczystoœciach wracali
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do domu i wtedy œw. Józef i Maryja
prze¿yli wielk¹ trwogê, bo zgin¹³ ich
ukochany syn. ZnaleŸli go w œwi¹tyni
jak naucza³, i smutek zamieni³ siê w ra-
doœæ. Bolesnych prze¿yæ jednak trud-
no zapomnieæ.

Jak widaæ Œwiêta Rodzina od same-
go pocz¹tku pamiêta³a o obowi¹zkach
religijnych, rodzinnych i œwieckich. To
nie prawda, ¿e nie mia³a problemów,
ale z pomoc¹ Bo¿¹ umia³a je rozwi¹zy-
waæ. Jest dla nas wzorem prawdziwej
mi³oœci i jednoœci.

Patrz¹c na Œwiêt¹ Rodzinê przy
¿³obku, mo¿na zadaæ sobie pytanie, czy
jest im dobrze? Jak czuje siê Jezus w
takich warunkach? I trzeba stwierdziæ,
¿e pomimo wielu braków materialnych,
odczuwa siê tam mi³oœæ, ciep³o, pokój,
jednoœæ i dobro. S¹ szczêœliwi, pomi-
mo bezdomnoœci i odrzucenia przez
spo³eczeñstwo.

Fakt, ¿e sam Jezus Chrystus zechcia³
narodziæ siê w rodzinie i w niej objawiæ
siê œwiatu wskazuje, ¿e rodzina jest bar-
dzo wa¿n¹ drog¹ ¿ycia. Jezus znaczn¹

czêœæ swojego ¿ycia pozostawa³ w ukry-
ciu nazaretañskim, bêd¹c pos³usznym
swej Matce i Józefowi. Tak wiêc Boska
tajemnica Wcielenia S³owa pozostaje
w œcis³ym zwi¹zku z ludzk¹ rodzin¹. Nie
tylko z t¹ jedyn¹, nazaretañsk¹, ale w
jakiœ sposób z ka¿d¹ rodzin¹. Rodzina
Œwiêta sta³a siê miejscem, gdzie przy-
mierze Boga z cz³owiekiem zosta³o
dokonane nieodwo³alnie w sposób do-
skona³y. Jest szko³¹ cnót obywatelskich
i jak mówi Ojciec œwiêty w „Liœcie do
Rodzin”, jest „rzecz¹ zrozumia³¹, ¿e
Koœció³ stoi na stra¿y autentycznoœci
ludzkich rodzin i wzywa ró¿ne instytu-
cje, parlamenty i pañstwa, organizacje
miêdzynarodowe, aby nie ulega³y po-
kusie pozornej nowoczesnoœci.  A ta
polega na uznaniu innych zwi¹zków
miêdzyludzkich na równi z ma³¿eñ-
stwem. Naród i pañstwo jest uwarun-
kowane istnieniem rodziny. Powinno
chroniæ rodzinê i przestrzegaæ jej natu-
ralnych praw pochodz¹cych od same-
go Boga”. Prawa te zosta³y okreœlone i
sprecyzowane m.in. w dokumencie
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Prawda ma w sobie zna-
miê trwania i wychodzenia
na œwiat³o dzienne, nawet
gdyby starano siê j¹ skru-
pulatnie i planowo ukry-
waæ. K³amstwo zawsze
kona szybk¹ œmierci¹.
Prawda zawsze jest zwiê-
z³a, a k³amstwo owija siê
w wielomówstwo. Korze-
niem wszelkich kryzysów
jest brak prawdy.

— ks. Jerzy Popie³uszko

Apostolskim, pt. „Karta Praw Rodzi-
ny”.

Nigdy chyba w historii rodzina i ma³-
¿eñstwo nie by³y w tak trudnej sytuacji
moralnej, gdzie ¿ycie i mi³oœæ bywaj¹
profanowane. Tzw. „cywilizacja œmier-
ci” tj. aborcja, eutanazja, zwi¹zki part-
nerskie... s¹ przejawem kulturowych
trendów wspó³czesnego œwiata oraz Ÿle
pojmowanej wolnoœci.

Rodzice na wzór Œwiêtej Rodziny
spe³niaj¹ wa¿n¹ misjê w wychowywa-
niu m³odych pokoleñ, które s¹ nadziej¹
i przysz³oœci¹ spo³eczeñstwa i Koœcio-
³a. Mimo g³êbokich przemian, jakim
uleg³a rodzina na przestrzeni dziejów,
pozostaje ona najpe³niejsz¹ i najbo-
gatsz¹ szko³¹ cz³owieczeñstwa, w któ-
rej ludzie prze¿ywaj¹ najg³êbsze do-
œwiadczenie bezinteresownej mi³oœci,
wiernoœci, wzajemnego szacunku i
obrony ¿ycia. Jej szczególne zadanie

polega na tym, ¿e poprzez wychowa-
nie dzieci strze¿e ona i przekazuje cno-
ty oraz wartoœci, aby budowaæ i umac-
niaæ dobro jednostek, jak te¿ ca³ej spo-
³ecznoœci.

„Uczyñcie wszystko, aby rodzina nie
czu³a siê osamotniona w wysi³kach o
zachowanie swojej to¿samoœci, broñ-
cie jej praw i podstawowych wartoœci,
pomagajcie w realizacji jej pos³annic-
twa i zadañ. Nie pozwólcie aby ta,
wspólnota ¿ycia i mi³oœci by³a krzyw-
dzona i profanowana. Dobro spo³e-
czeñstwa i Koœcio³a zwi¹zane jest z
dobrem rodziny. Dlatego trzeba, aby
rodzina mia³a mocne oparcie w Koœcie-
le. Bardzo was o to proszê, bo sprawa
rodziny i jej losów w dzisiejszym œwie-
cie le¿y mi g³êboko na sercu” (Jan
Pawe³ II).

Magdalena
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Trzech Króli

6 stycznia przypada jedno z najstar-
szych œwi¹t w Koœciele – Objawienie
Pañskie, czyli potocznie nazywane
„Œwiêtem Trzech Króli”. Pok³on Mê-
drców ze Wschodu z³o¿ony maleñkie-
mu Jezusowi opisuje Ewangelista wg
Mateusza (2,1-12). Jest to symbol po-
k³onu œwiata pogan, ca³ej rodziny ludz-
kiej, wœród której pojawi³ siê Chrystus.

Ju¿ w III wieku na Wschodzie, spo-
tykamy pierwsze œlady obchodów tego

œwiêta wraz z Bo¿ym Narodzeniem.
Natomiast na Zachodzie, pocz¹tek da-
tuje siê na koniec IV wieku (oddzielnie
od Bo¿ego Narodzenia). Mêdrcy, o któ-
rych pisze Ewangelista to w t³umacze-
niu dos³ownym – Magowie, czyli ci,
którzy nale¿eli do stanu kap³añskiego,
zaœ z powodu posiadanej tajemnej wie-
dzy, byli w wielkim powa¿aniu na
Wschodzie. Nie wiemy dok³adnie na
podstawie tekstu, kiedy Mêdrcy przy-
byli do Betlejem. Z relacji Mateuszowej
dowiadujemy siê, ¿e Herod kaza³ wy-
mordowaæ dzieci do lat dwóch. Mo¿e-
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Tylko naród, który ma
zdrowego ducha i czu³e
sumienie, mo¿e tworzyæ
œmia³¹ przysz³oœæ.

— ks. Jerzy Popie³uszko

my zatem wnioskowaæ z tego, ¿e przy-
byli oni do Betlejem, gdy Jezus mia³
ju¿ kilka miesiêcy. Wtedy to Jezus z
rodzicami mieszka³ zapewne w „wyna-
jêtym” domu w Betlejem.

U Mateusza 2,11 czytamy, ¿e
gwiazda „zatrzyma³a siê nad domem”.
Mimo, i¿ by³o tam bardzo ubogo, jed-
nak Mêdrcy „upadli na twarz i oddali
Mu pok³on”. W ten sposób wyrazili oni
swoje przekonanie, ¿e Dzieciê jest przy-
sz³ym królem narodu izraelskiego, gdy¿
upadek na twarz w owych czasach na-
le¿ny by³ w³adcom albo bóstwom w
œwi¹tyniach. Dary z³o¿one Jezusowi
by³y bardzo kosztowne. Kadzid³o i mir-
ra by³y to ¿ywice z drzew o mocnym i
mi³ym zapachu.

W opisie tym brak jest liczby Ma-
gów, którzy przyszli do Jezusa. W rzym-

skich katakumbach z II i III wieku na
malowid³ach przedstawiano dwóch,
czterech lub szeœciu, a u Ormian czy
Syryjczyków, mo¿emy spotkaæ nawet
dwunastu. W naszej tradycji mówi siê
wyraŸnie o trzech Mêdrcach, ze wzglê-
du na to, ¿e z³o¿yli Jezusowi trzy dary.
Natomiast imiona Mêdrców ze Wscho-
du: Kacper, Melchior i Baltazar, poja-
wi³y siê dopiero w VIII wieku.

Na prze³omie XV/XVI wieku zaczê-
to œwiêciæ kredê i kadzid³o. Zwyczaj pi-
sania kred¹ na drzwiach naszych miesz-
kañ pozosta³ do dziœ. Litery K+M+B
symbolizuj¹ przyjêcie Wcielonego Syna
Bo¿ego. S¹ to tak¿e pierwsze litery
³aciñskiego zdania: „Chrystus mansio-
nem benedicat”, czyli „Chrystus miesz-
kanie b³ogos³awi.

W dawnej Polsce tego dnia po obie-
dzie podawano specjalne ciasto, a dzieci
chodzi³y po domach, œpiewaj¹c kolêdy
o trzech Królach, otrzymuj¹c w zamian
od gospodyñ rogale. Okres ten od
Bo¿ego Narodzenia uwa¿any by³ za
œwiêty i nie wykonywano ¿adnych ciê¿-
kich prac. Dziœ pozosta³ jedynie zwy-
czaj poœwiêcenia kredy i kadzid³a.

Joanna S.
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Œwiêty naszych czasów

Dnia 6 czerwca br., podczas uroczystej Mszy œw. na Placu Pi³sudskiego, w
Warszawie, zosta³ og³oszony b³ogos³awionym ks. Jerzy Popie³uszko. List apo-
stolski z decyzj¹ papie¿a Benedykta XVI odczyta³ abp Angelo Amato, pre-
fekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

Ksi¹dz Jerzy Popie³uszko urodzi³ siê
14 wrzeœnia 1947 roku w Okopach k.
Suchowoli na ziemi bia³ostockiej, w
œwiêto Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego.
By³ czwartym dzieckiem w rodzinie
pañstwa Marianny i W³adys³awa Popie-
³uszków. Dwa dni póŸniej zosta³
ochrzczony w koœciele parafialnym w
Suchowoli. Matka jeszcze w stanie b³o-
gos³awionym ofiarowa³a Go na s³u¿bê
Bogu. W roku 1954 rozpocz¹³ naukê
w szkole podstawowej, a póŸniej kon-
tynuowa³ j¹ w liceum w Suchowoli. Po
zdaniu matury wst¹pi³ do warszawskie-
go seminarium duchownego. Po roku
studiów zosta³ powo³any do wojska i
wcielony do jednostki kleryckiej w Bar-
toszycach o zaostrzonym regulaminie,
której celem by³o niszczenie powo³añ.
W tym czasie pisa³ liczne listy do prze-
³o¿onych w seminarium. Dwa lata spê-
dzone w wojsku bardzo nadwerê¿y³y
zdrowie alumna. PóŸniej wielokrotnie
utrudnia³o Mu to kap³añsk¹ pos³ugê.

Œwiêcenia subdiakoñskie przyj¹³ 12
grudnia 1971 r., a diakonem zosta³ 12
marca 1972 roku. Œwiêcenia kap³añ-
skie przyj¹³ z r¹k ks. kard. Stefana
Wyszyñskiego 28 maja tego samego
roku. Na obrazku prymicyjnym napi-

sa³ znamienne s³owa: „Posy³a mnie
Bóg, abym g³osi³ Ewangeliê i leczy³ rany
zbola³ych serc”. W latach 1972-1980
by³ wikariuszem w parafiach: Œwiêtej
Trójcy w Z¹bkach, Matki Bo¿ej Ró¿añ-
cowej w Aninie i Dzieci¹tka Jezus w
Warszawie, jednak z powodu s³abego
zdrowia i niemo¿noœci kontynuowania
zadañ wikariusza zosta³ skierowany do
pracy ze studentami w koœciele akade-
mickim œw. Anny w Warszawie. W
1979 r. rozpocz¹³ pos³ugê jako dusz-
pasterz œrodowisk medycznych archi-
diecezji warszawskiej. 20 maja 1980 r.
zosta³ przeniesiony do parafii œw. Sta-
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nis³awa Kostki w Warszawie na ¯oli-
borzu. Tam kontynuowa³ dotychcza-
sow¹ pos³ugê i jako rezydent pomaga³
w parafii. 31 sierpnia 1980 r. na proœ-
bê ks. kard. Stefana Wyszyñskiego od-
prawi³ Mszê œwiêt¹ w Hucie „Warsza-
wa” dla strajkuj¹cych. To wydarzenie
by³o pocz¹tkiem Jego pracy duszpaster-
skiej wœród robotników.

Jednoczeœnie ks. Jerzy ca³y czas by³
zaanga¿owany w pomoc potrzebuj¹-
cym - zw³aszcza rodzinom wielodziet-
nym, ubogim, bliskim osób internowa-
nych. Gromadzi³ dla nich ¿ywnoœæ i leki.
Uczestniczy³ w procesach aresztowa-
nych za przeciwstawianie siê prawu sta-
nu wojennego. Wspiera³ wiêŸniów po-
litycznych.

W lutym 1982 r. zacz¹³ odprawiaæ
w ka¿d¹ ostatni¹ niedzielê miesi¹ca
Msze œwiête za Ojczyznê, które zapo-
cz¹tkowa³ w ¿oliborskim koœciele ks.
pra³at Teofil Bogucki. Ksi¹dz Jerzy du¿o
czasu poœwiêca³ na przygotowanie tych
Mszy œw., zw³aszcza kazañ o tematyce

religijno-patriotycznej, w których mówi³
o mi³oœci Ojczyzny, wolnoœci, prawdzie,
wierze. Z miesi¹ca na miesi¹c coraz
wiêcej osób przyje¿d¿a³o na te Msze
œw., ju¿ nie tylko spoza parafii, ale tak-
¿e spoza Warszawy.

Ówczesnym w³adzom komunistycz-
nym nie podoba³a siê dzia³alnoœæ ks.
Jerzego i szacunek, jakim siê cieszy³
wœród ludzi z ca³ej Polski. Coraz czê-
œciej dochodzi³o do zdarzeñ, które mia³y
zastraszyæ Kap³ana i nak³oniæ Go do
rezygnacji ze swojej pos³ugi. Dwukrot-
nie w³amano siê do Jego mieszkania,
by³ nieustannie œledzony, nêkany, za-
trzymywany przez milicjê. Nieznani
sprawcy wrzucili do mieszkania ³adu-
nek wybuchowy, oblali Jego samochód
farb¹. Jednoczeœnie do ksiê¿y biskupów
dociera³y pisma urzêdowe z zarzutami,
¿e kazania g³oszone przez ks. Jerzego
„godz¹ w interesy PRL”. We wrzeœniu
1983 r. wszczêto przeciwko Niemu
œledztwo w sprawie „nadu¿ywania wol-
noœci sumienia i funkcji kap³ana na
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Ka¿da rzecz, ka¿da
sprawa wielka musi kosz-
towaæ i musi byæ trudna.
Tylko rzeczy ma³e i liche
s¹ ³atwe.

— ks. Jerzy Popie³uszko

szkodê PRL”. Od stycznia do czerwca
1984 roku by³ przes³uchiwany 13 razy.
W grudniu 1983 roku zosta³ areszto-
wany, uwolniono Go po interwencji
Koœcio³a. Grozi³o mu 10 lat wiêzienia.
Zosta³ zwolniony z kary na mocy amne-
stii z 1984 roku. Jednoczeœnie
oszczercz¹ kampaniê przeciwko ks.
Jerzemu prowadzi³ Jerzy Urban (pisz¹-
cy pod pseudonimem), ówczesny rzecz-
nik prasowy rz¹du.

13 paŸdziernika 1984 r. k. Ostró-
dy próbowano dokonaæ zamachu na
¿ycie ks. Jerzego Popie³uszki, który
wraca³ z Gdañska do Warszawy. 18
paŸdziernika wieczorem - na dzieñ
przed uprowadzeniem - uczestniczy³ we
Mszy œw. koncelebrowanej dla perso-
nelu medycznego w koœciele Sióstr
Wizytek w Warszawie, której przewod-
niczy³ ks. bp Zbigniew Kraszewski.
Odby³ tak¿e spowiedŸ u ks. Wies³awa
K¹dzieli. Nastêpnego dnia - 19 paŸ-
dziernika - wraz z kierowc¹ Waldema-
rem Chrostowskim pojecha³ do Byd-
goszczy. O godz. 18.00 odprawi³ na-
bo¿eñstwo ró¿añcowe w koœciele Œwiê-
tych Polskich Braci Mêczenników i
Mszê œwiêt¹. W drodze powrotnej oko-
³o godz. 22.00 zosta³ uprowadzony w
okolicach miejscowoœci Przysiek k. To-

runia przez trzech urzêdników Minister-
stwa Spraw Wewnêtrznych. Zosta³ bru-
talnie pobity, zwi¹zany w taki sposób,
¿e próba ruchu zaciska³a pêtlê na Jego
szyi, a nastêpnie zamkniêty w baga¿ni-
ku samochodu. Przywi¹zawszy Mu do
nóg 11-kilogramowy kamieñ, wrzuco-
no Go do Zalewu Wiœlanego na tamie
w³oc³awskiej. Jego cia³o odnaleziono
dopiero 30 paŸdziernika.

2 listopada, po uroczystym po¿e-
gnaniu ks. Jerzego w Bia³ymstoku,
gdzie przeprowadzono sekcjê zw³ok,
przywieziono trumnê do koœcio³a œw.
Stanis³awa Kostki w Warszawie. Zor-
ganizowano ca³onocne czuwanie przy
zamordowanym Kap³anie. Zosta³ On
pochowany na przykoœcielnym placu w
parafii œw. Stanis³awa Kostki w War-
szawie. W pogrzebie wziê³o udzia³ kil-
kaset tysiêcy wiernych z ca³ej Polski.
Mszê œw. pogrzebow¹ koncelebrowa-
³o 6 biskupów i ponad tysi¹c kap³anów.
Od tamtej pory do dzisiaj miejsce po-
chówku ks. Jerzego jest przestrzeni¹
szczególnej modlitwy. W ci¹gu minio-
nych lat grób Mêczennika nawiedzi³o
ponad 18 mln osób z ca³ego œwiata.
Modlili siê tam S³uga Bo¿y Jan Pawe³
II, oraz obecny Papie¿ Benedykt XVI.

Spontaniczny i bardzo ¿ywy kult
Mêczennika, który rozpocz¹³ siê zaraz
po Jego œmierci, trwa do dzisiaj. Do
parafii œw. Stanis³awa Kostki nieustan-
nie nap³ywaj¹ liczne œwiadectwa o
³askach otrzymanych za wstawiennic-
twem ksiêdza Jerzego.

Maria Popielewicz
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Seniorzy w Dachau

W czwartek, 29 kwietnia br., w Da-
chau, odby³y siê uroczystoœci zwi¹zane
z 65. rocznic¹ wyzwolenia tamtejsze-
go obozu koncentracyjnego. Mszy œw.
koncelebrowanej przez ponad 50 ka-
p³anów przewodniczy³ kard. Józef
Glemp. On te¿ wyg³osi³ okoliczno-
œciow¹ homiliê. Stronê niemieck¹ re-
prezentowa³ bp Franz Dietl. We Mszy
œw. wziêli udzia³ pracownicy konsulatu
w Monachium na czele z pani¹ konsul
El¿biet¹ Sobótk¹, wierni polskich pa-
rafii w Niemczech, w tym grupa senio-
rów z naszej Misji.

Po Mszy œw. odby³y siê modlitwy
za pomordowanych tutaj kap³anów. Po
obiedzie mieliœmy czas na zwiedzenie
obozu, po którym oprowadzi³ nas ks.
Jan Domaradzki, salezjanin pracuj¹cy
w niemieckiej parafii. W zadumie i w
ciszy przechodziliœmy przez poszczegól-
ne kwatery obozowe, modl¹c siê w in-
tencji ofiar i w duchu rozmyœlaj¹c nad
tym, do jakiego upodlenia mo¿e dopro-
wadziæ cz³owieka ¿ycie bez Boga.

Nastêpnie udaliœmy siê Scheyern,
aby zwiedziæ opactwo benedyktyñskie
s³yn¹ce z piêknego i zabytkowego
obiektu klasztornego.

W drodze powrotnej zatrzymaliœmy
siê w Ilmmünster, gdzie znajduje siê ba-
zylika œw. Arzacjusza, biskupa, które-
mu zawdziêczamy przywiezienie relikwii
Trzech Króli do Europy.

ks. Ignacy Zaj¹c
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Abrahamowe œwiêtowanie

Dnia 24 lipca 2010 r. w Centrum
Misji odby³a siê uroczystoœæ moich 50.
urodzin. Œwiêtowanie rozpoczê³a Eu-
charystia, na któr¹ przybyli przedsta-
wiciele z poszczególnych oœrodków
Misji oraz zaproszeni goœcie. Mszê œw.
koncelebrowa³o ze mn¹ czterech kap³a-
nów: ks. Ryszard i trzej moi Koledzy
kursowi ze studiów.

Po Mszy œw. udaliœmy siê do „Sali
na górze”. Tam w mi³ej atmosferze,
przy smacznych potrawach i wypie-
kach, dane mi by³o prze¿ywaæ chwile
ogromnej sympatii i ¿yczliwoœci pod-
czas sk³adania ¿yczeñ i póŸniejszych
rozmów.

T¹ drog¹ pragnê bardzo serdecznie
podziêkowaæ radzie parafialnej naszej
Misji, na czele z jej przewodnicz¹c¹ p.
Barbar¹ Stryczek, która wziê³a na sie-
bie ciê¿ar przygotowania tej uroczysto-
œci; ksiê¿om: Ryszardowi, Grzegorzo-
wi oraz moim kursowym Kolegom;
wszystkim Goœciom; a najbardziej Wam
drodzy Parafianie za pamiêæ w modli-
twie, za z³o¿one z tej okazji serdeczne
¿yczenia i prezenty.

Niech wszystkie dobro, które sp³y-
nê³o na mnie i na nasz¹ wspólnotê
parafialn¹, uobecnia siê dalej w naszym
¿yciu.

Niech Pan b³ogos³awi i Jemu niech
bêd¹ dziêki. Jeszcze raz za sk³adam:
„Bóg zap³aæ”!

ks. Ignacy Zaj¹c
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Odpust parafialny

W pierwsz¹ niedzielê miesi¹ca paŸ-
dziernika odby³ siê odpust parafialny ku
czci œw. Micha³a Archanio³a, w którym
w ka¿d¹ niedzielê sprawujemy Mszê œw.
w jêzyku polskim.

Przygotowania do wspólnego œwiê-
towania rozpoczê³y siê kilka dni wcze-
œniej. Panie z rady parafialnej i ze sto-
warzyszenia, przygotowywa³y odpusto-
we potrawy. Wydawano stroje ludowe
dzieciom, aby w dzieñ odpustu podkre-
œliæ wyj¹tkowoœæ odpustowej uroczysto-
œci.Uroczystej sumie odpustowej prze-
wodniczy³ Pater Ivo Kramar, a liturgiê
uœwietni³ chór parafialny, poczet sztan-
darowy naszej Misji, dzieci w strojach
ludowych, a tak¿e œpiew pieœni w
dwóch jêzykach.

Po Mszy œw., na placu przed ko-
œcio³em odbywa³o siê dalsze œwiêtowa-
nie. Mo¿na by³o zakosztowaæ typowo
polskich potraw i wypieków kuchen-
nych.

Wszystkim, którzy znaleŸli czas i po-
œwiêcili go, aby tegoroczny odpust wy-
pad³ jak najlepiej sk³adam serdeczne:
Bóg zap³aæ!

ks. Ignacy Zaj¹c
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Jedno ¿yczliwe
s³owo

potrafi stopiæ
wszystkie ¿ale, smutki.
Przy wigilijnym stole
pada wiele takich s³ów.
Nic wiêc dziwnego, ¿e jest to
najpiêkniejszy dzieñ w roku.

Pastora³ka
Choinka pachnie zieleni¹ ¿ywiczn¹
œniegiem strzepywanym w sieni
na choince wisi obraz ojca
wracaj¹cego z lasu w ukoœnych
zachodu cieniach

Pod choink¹ le¿y ciep³y pokój
kilka dni wczeœniej opalany sosnow¹
¿ywic¹
W pokoju na oœnie¿onym stogu siana
le¿y strucla misternie zapl¹tana

W œwietle bombek widaæ dzieci
tañcz¹ce doko³a choinki
W œwietle bombek widaæ ostr¹ ¿erdŸ
drogi
Œlad cz³eka co ku pasterce w œniegu
brodzi

Dziœ w nocy zejdê z ³ó¿ka aby zerwaæ
piernik jab³ko lub cukierek
Dziœ w noc zamieniê siê w ch³opca w
koszulinie
dudni¹cego piêtami po pod³odze w
pokoju tamtym

Tadeusz Rutkowski

Noc Wigilijna
Jak¿e samotnym zawsze mnie zasta-
jesz
o nocy! œwiêta nocy!
p³on¹ca rajem czarodziejskich bajek,
cudem rozjarzeñ i têcz¹ rozz³oceñ —
jak œnieg cichutka, bia³a jak op³atek,
którym siê dzielisz z ca³ym, z ca³ym
œwiatem —
O nocy, pod gwiazd milczeniem dale-
kim,
I wœród której Bóg siê pobrata³ z cz³o-
wiekiem!
Podchodzê cichy do cudzego sto³u
I prze³amujê op³atek ze dr¿eniem:
z warg prosz¹ s³owa z szarego popio-
³u
w grobów milczenie —
Stojê samotny w gwiazd Ÿrenicach
wilczych
owity w smutek jak w sztandar ¿a³ob-
ny —
Na zmarz³ej ziemi œnieg — Nade mn¹
milcz¹
wiecznoœæ i gwiazdy, a pode mn¹
groby.

J. A. Ga³uszka

Tam, w stajence,
rodzi siê teraz Chrystus.
ChodŸmy prêdko Go przywitaæ!
To nic, ¿e na dworze jest zimno.
Jeden uœmiech Bo¿ej Dzieciny
wystarczy, by ogrzaæ
wszystkich ludzi.
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Gdy siê Chrystus
rodzi...

W rogu pokoju stoi choinka.
Jaka ona jest piêkna!
Mo¿na na niej odnaleŸæ
najpiêkniejsze skarby
z naszego dzieciñstwa;
pajacyki, misie, cukierki...
Jej ga³¹zki kryj¹
drobne upominki.
Popatrz, dla Ciebie
te¿ jest prezent!

PóŸno ju¿.
Nied³ugo nadejdzie noc -
Noc Bo¿ego Narodzenia.
Swoj¹ radoœci¹
chce siê podzieliæ z Tob¹.
Jak to dobrze,
¿e jesteœ.

Z op³atkiem w d³oni
sk³adam Ci ¿yczenia.
Chcê, ¿eby w Twoim sercu
rozkwit³a wiosna.
¯yj szczêœliwie!

Karolina Bujalska

Œwiat³o œwiec
rozœwietla wnêtrze koœcio³a.
W pó³mroku widaæ sylwetki
przygarbionych ludzi.
S³yszysz, co oni mówi¹?
To s³owa modlitwy:
„Podnieœ rêkê, Bo¿e Dzieciê
b³ogos³aw...”.

Karolina Bujalska

Wybierz siê z nami.
Zapraszamy

na pielgrzymki:

Sanktuaria Europy

Lourdes, Burgos, Santiago
de Compostela, Fatima, To-
ledo, Montserrat.

TERMIN: 13.06.-22.06.2011

Ziemia Œwiêta
– korzenie chrze-

œcijañstwa

Tel–Aviv, Nazaret, Kana Ga-
lilejska, Góra Tabor, Yarde-
nit, Tyberiada, Góra B³ogo-
s³awieñstw, Kafarnaum,
Tabgha, Hajfa, Góra Kar-
mel, Cezarea Nadmorska,
Ein Karem, Jerycho, Górê
Kuszenia, Qumran, Betle-
jem, Jerozolima.

TERMIN: 8.11.-15.11.2011

Bli¿sze informacje na temat w/w piel-
grzymek mo¿na otrzymaæ w biurze
parafialnym u Ksiêdza Proboszcza.
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CENTRUM POLSKIEJ MISJI
KATOLICKIEJ

HEILIG-GEIST-STR. 46
83022 ROSENHEIM

TEL. 08031-33771; FAX 08031-3040146
pmk.rosenheim@donbosco.de

www.pmk-rosenheim.de

BIURO PARAFIALNE we wtorek i w pi¹tek od godz. 16.00-17.30
Za³atwiamy: zg³oszenia dziecka do chrztu, œluby, pogrzeby, odwiedziny cho-
rych, itp.
KATECHEZA odbywa siê w ci¹gu roku szkolnego
MSZA ŒW.* od wtorku do pi¹tku o godz. 18.00
w m-cu maju po Mszy œw. nabo¿eñstwo majowe;
w paŸdzierniku ró¿añcowe
I PI¥TEK MIESI¥CA okazja do spowiedzi o godz. 16.30;
Msza œw. o godz. 17.00
SPOTKANIE MODLITEWNE w czwartek po Mszy œw.
CHÓR PARAFIALNY sobota godz. 10.00
MINISTRANCI druga sobota m-ca godz. 10.00
ZMIANA TAJEMNIC RÓ¯AÑCA ŒWIÊTEGO trzecia niedziela m-ca
SPOTKANIE SENIORÓW trzecia œroda m-ca
BIBLIOTEKA od wtorku do pi¹tku od godz. 16.00-17.30
* po zmianie czasu (w okresie zimowym) pó³ godziny wczeœniej

CENTRUM MISJI jest czynne od wtorku do pi¹tku po Mszy œw. wieczornej.

ZAPRASZAMY wszystkich, którzy chc¹ spêdziæ wolny czas w gronie swoich
rodaków. Jest mo¿liwoœæ ogl¹dniêcia telewizji i filmów DVD i video. Do dyspo-
zycji jest tenis sto³owy, bilard, szachy i inne gry œwietlicowe. Nasza kuchnia
oferuje kawê, herbatê i inne napoje.
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„List do moich parafian”

Polska Misja Katolicka Rosenheim

Redakcja:

Joran Slapka, Józef Rachlewicz (zdjêcia),

ks. Ignacy Zaj¹c, ks. Ryszard Szymeczko.

Rozk³ad nabo¿eñstw
w PMK Rosenheim

ROSENHEIM – St. Michael, Westerndorferstr. 43,
ka¿da niedziela miesi¹ca i œwiêta koœcielne - godz. 10.30

Kaplica w Centrum Misji, Heilig-Geist-Str. 46,
od wtorku do pi¹tku - godz. 18.00 1

TRAUNSTEIN – St. Oswald, Maxplatz 1,
IV sobota miesi¹ca – godz. 17.00 2

TRAUNREUT – Zum Heiligsten Erlöser, Rathausplatz 1a,
I niedziela miesi¹ca – godz. 17.00

FREILASSING – St. Rupert, Martin-Oberndorfer-Straße 2,
II niedziela miesi¹ca – godz. 17.00

GERETSRIED – Heilige Familie, Johannisplatz 21,
III niedziela miesi¹ca – godz. 16.00

WALDKRAIBURG – Christkönig, Karlsbader Str. 1,
II sobota miesi¹ca – godz. 17.00; IV niedziela miesi¹ca – godz. 16.00
Okazja do spowiedzi pó³ godziny przed Msz¹ œw.

1 po zmianie czasu (w okresie zimowym) pó³ godziny wczeœniej
2 od listopada do marca w Kinderheim  St. Josef, Salinenstr. 2
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