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rozpocz¹³ siê kolejny okres roku ko-
œcielnego – Adwent. Kojarzy siê on ka¿-
demu z nas nieroz³¹cznie z oczekiwa-
niem na œwiêta Bo¿ego Narodzenia. W
tej uroczystoœci Koœció³ przypomina nam
wielk¹, radosn¹ prawdê o tym, ¿e Syn
Bo¿y przyj¹³ ludzkie cia³o i jako oczeki-
wany Mesjasz przyszed³, aby wyzwoliæ
cz³owieka z niewoli grzechu i ciemnoœci
œmierci. Jego przyjœcie na œwiat by³o
poprzedzone przepowiadaniem proro-
ków, którzy wzywali naród ¿ydowski do
nawrócenia i oczekiwania na Mesjasza.

W 50 rocznicê rozpoczêcia Soboru
Watykañskiego II, 11 paŸdziernika br.
rozpoczêliœmy w ca³ym Koœciele „Rok
wiary”. W liœcie apostolskim wydanym na
tê okolicznoœæ „Porta Fidei”, Ojciec œw.
zachêca nas do wyruszenia w drogê „z
pustyni ku przestrzeni ¿ycia, ku przyjaŸ-
ni z Synem Bo¿ym, ku Temu, który daje
nam ¿ycie”, a wskazania Soboru nazy-
wa „niezawodn¹ busol¹” ukazuj¹c¹ ow¹
drogê.

Benedykt XVI przywi¹zuje szczegól-
ne znaczenie do „Katechizmu Koœcio³a
Katolickiego”, wydanego przed 20 laty,
jako jednego z najwa¿niejszych owoców
Soboru Watykañskiego II i zachêca
wszystkich do jego lektury.

Spoœród wa¿nych œrodków prowa-
dz¹cych do umocnienia naszej wiary,
oprócz wiernoœci tradycji Koœcio³a, Oj-
ciec œw. wymienia jeszcze przyjmowa-
nie przez nas postawy nawrócenia i
przemiany, œwiadectwo ¿ycia zgodnego
z wiar¹, ¿ycie na co dzieñ mi³oœci¹ Chry-
stusa, która pobudza nas do nowej
ewangelizacji. Swoj¹ wiarê mamy nie
tylko wyznawaæ, ale „celebrowaæ w litur-

gii, prze¿ywaæ, przemadlaæ, a tak¿e za-
stanawiaæ siê nad samym aktem wiary”.
W wierze tak naprawdê chodzi o oso-
bow¹ relacjê z Panem Bogiem, o woln¹
odpowiedŸ cz³owieka na Jego inicjaty-
wê.

Zanim zasi¹dziemy do wieczerzy
wigilijnej, zanim po³o¿ymy dodatkowe
nakrycie na stole, to musimy pamiêtaæ,
¿e w te œwi¹teczne dni nikt nie powinien
byæ samotny i opuszczony. W tych
dniach zapomnijmy siê o krzywdach,
¿alach, wybaczmy sobie nasze ludzkie
u³omnoœci. Szczególnie teraz mamy
wspania³¹ do tego sposobnoœæ, gdy
prze¿ywamy rok wiary. Wigilia Bo¿ego
Narodzenia, to jeden z najwa¿niejszych
dni w roku, dlatego b¹dŸmy dla siebie
serdeczni, wyrozumiali i bardziej uczyn-
ni.

Moi drodzy,
na te b³ogos³awione dni ¿yczê Wam

wszystkim œwi¹tecznego prze¿ywania w
mi³oœci, pokoju i radoœci, chwil spêdza-
nych w rodzinnym gronie. Niech tajem-
nica Narodzenia Syna Bo¿ego, prowa-
dzi nas do pog³êbionej refleksji nad
nasz¹ wiar¹, nad prawd¹ o Bogu, który
jest nasz¹ Mi³oœci¹.

Nowy Rok 2013 niech przyniesie
Wam radoœæ, mi³oœæ, pomyœlnoœæ i spe³-
nienie marzeñ.

ks. Ignacy Zaj¹c, proboszcz

Drodzy Parafianie,
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W Liœcie apostolskim Porta fidei z 11
paŸdziernika 2011 r., Ojciec Œwiêty Be-
nedykt XVI og³osi³ Rok wiary. Rozpocz¹³
siê on 11 paŸdziernika 2012 r., w piêæ-
dziesi¹t¹ rocznicê otwarcia Soboru Po-
wszechnego Watykañskiego II, a zakoñ-
czy siê 24 listopada 2013 r., w uroczy-
stoœæ Jezusa Chrystusa, Króla Wszech-
œwiata.

Rok wiary ma byæ okazj¹ sprzyjaj¹c¹
temu, by wszyscy wierni g³êbiej zrozu-
mieli, ¿e fundamentem wiary chrzeœci-
jañskiej jest «spotkanie z Osob¹, która
nadaje ¿yciu now¹ perspektywê, spotka-
nie ze Zmartwychwsta³ym Jezusem
Chrystusem».

Rozpoczêcie Roku Wiary zbiega siê
z pe³nym wdziêcznoœci upamiêtnieniem
dwóch wielkich wydarzeñ, które ukszta³-
towa³y oblicze Koœcio³a naszych dni:
piêædziesi¹t¹ rocznic¹ otwarcia Soboru
Watykañskiego II, który zwo³a³ b³. Jan
XXIII (11 paŸdziernika 1962 r.), i dwu-
dziest¹ rocznic¹ og³oszenia Katechizmu
Koœcio³a Katolickiego, ofiarowanego
Koœcio³owi przez b³. Jana Paw³a II (11
paŸdziernika 1992 r.).

Rok Wiary chce przyczyniæ siê do
nawrócenia na nowo do Pana Jezusa i
odkrycia wiary, aby wszyscy cz³onkowie
Koœcio³a stali siê wiarygodnymi i rado-
snymi œwiadkami Zmartwychwsta³ego
Pana w dzisiejszym œwiecie, potrafi¹cy-
mi wskazaæ tak licznym osobom poszu-
kuj¹cym «bramê wiary». Ta «brama»
otwiera cz³owiekowi oczy na Jezusa
Chrystusa, który jest z nami «przez
wszystkie dni, a¿ do skoñczenia œwia-
ta» (Mt 28,20). On pokazuje nam, ¿e
«sztuki ¿ycia» uczy siê «w mocnych re-

lacjach z Nim». «Swoj¹ mi³oœci¹ Jezus
Chrystus przyci¹ga do siebie ludzi z ka¿-
dego pokolenia: w ka¿dym czasie zwo-
³uje On Koœció³, powierzaj¹c mu g³osze-
nie Ewangelii, nakazem, który zawsze
jest nowy. Z tego wzglêdu tak¿e dziœ
potrzeba bardziej przekonanego zaan-
ga¿owania Koœcio³a na rzecz nowej
ewangelizacji, aby na nowo odkryæ w
wierzeniu radoœæ i odnaleŸæ zapa³ do
przekazywania wiary».

Rok Wiary, to czas szczególnej re-
fleksji poœwiêconej wierze i modlitwie o
jej rozwój. U pocz¹tku tego Roku chce-
my uwa¿niej przyjrzeæ siê naszej wie-
rze. Rozpoczynamy od radosnego
stwierdzenia, ¿e ta wiara w nas jest.
Wiara nale¿y bowiem do wielkich darów
Boga. Cz³owiek nie zaczyna wierzyæ dla-
tego, ¿e tak sobie postanowi. S¹ ludzie,
którzy maj¹ ogromn¹ wiedzê na temat
religii chrzeœcijañskiej, ale nie s¹ wierz¹-
cymi. Wiedza nie jest tym samym, co

Rok Wiary
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wiara, choæ cz³owiek wierz¹cy robi
wszystko, aby jak najlepiej poznaæ Boga
i wszystko, co Bóg objawi³.

Wiara jest darem Boga w wielorakim
znaczeniu. Jest nim dlatego, ¿e Bóg siê
nam objawi³, a w tym objawieniu ofiaro-
wa³ nam siebie. To objawienie siê Boga
jest u pocz¹tków wiary cz³owieka i za-
wsze ma w sobie wymiar bezinteresow-
nego daru. Równie¿ zdolnoœæ przyjêcia
Boga, który siê objawia oraz udzielenie
Mu odpowiedzi, jest darem. Bez pomo-
cy Ducha Œwiêtego nie potrafimy uznaæ
w sercu, ¿e Chrystus jest prawdziwym
Bogiem i prawdziwym Cz³owiekiem (por.
1 Kor 12,3). Koœció³ uczy, ¿e wiara w
Boga jest jedn¹ z tzw. cnót teologalnych,
czyli odnosz¹cych siê bezpoœrednio do
Boga. „Uzdalniaj¹ one chrzeœcijan do
¿ycia w jednoœci z Trójc¹ Œwiêt¹. Ich
pocz¹tkiem, motywem i przedmiotem
jest Bóg Trójjedyny... S¹ wszczepione
przez Boga w dusze wiernych, by uzdol-

niæ ich do dzia³ania jako dzieci Bo¿e i
do zas³ugiwania na ¿ycie wieczne. Sta-
nowi¹ one rêkojmiê obecnoœci i dzia³a-
nia Ducha Œwiêtego we w³adzach cz³o-
wieka. S¹ trzy cnoty teologalne: wiara,
nadzieja i mi³oœæ” (KKK 1812-1813).

Tak rozumiany dar wiary zosta³ nam
ofiarowany wraz z ³ask¹ chrztu œwiête-
go. Bóg da³ nam klucz, który otwiera
przed nami Jego boski œwiat. Dziêki wie-
rze mo¿emy wejœæ i zamieszkaæ w œwie-
cie wewnêtrznego ¿ycia Ojca, Syna i
Ducha Œwiêtego. Kto nie wierzy, ten nie
wejdzie w osobist¹ i g³êbok¹ relacjê z
ka¿d¹ z Osób Boskich. Kto zaœ przyj-
mie dar wiary i pos³u¿y siê t¹ wyj¹tkow¹
zdolnoœci¹, któr¹ w sobie nosi, ten za-
wsze bêdzie ¿y³ w obliczu Boga, œwia-
dom, ¿e jest dzieckiem Ojca niebieskie-
go, uczestnikiem synostwa Jezusa Chry-
stusa i jest œwi¹tyni¹ Ducha Œwiêtego.

Wchodz¹c w Rok Wiary uœwiadamia-
my sobie jeszcze wyraŸniej, ¿e wiara jest
niezwyk³ym darem Boga. Czêsto jest
ona nazywana skarbem, jaki cz³owiek
posiada w swej ziemskiej wêdrówce.
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St¹d roœnie w nas potrzeba wyra¿enia
Bogu wdziêcznoœci za ten dar. Im bar-
dziej go sobie cenimy, tym wiêksza jest
nasza wdziêcznoœæ. Wyra¿amy j¹
przede wszystkim przez to, ¿e staramy
siê t¹ wiar¹ ¿yæ. Jednak wa¿ne znacze-
nie ma tak¿e wyra¿enie dziêkczynienia
przez s³owa, œpiew i radoœæ, któr¹ wiara
daje. Jest to wa¿ne równie¿ ze wzglêdu
na nas, abyœmy jeszcze lepiej uœwiado-
mili sobie, ¿e posiadamy drogocenny
skarb, który zosta³ nam ofiarowany. Ma-
j¹c tak¹ œwiadomoœæ, staramy siê jesz-
cze bardziej dbaæ o to, aby nasza wiara
by³a ¿ywa i nieustannie siê rozwija³a.

Bóg w swej Opatrznoœci przekaza³
nam ten dar wiary przez ludzi. Chc¹c ich
wyraŸniej zobaczyæ, trzeba spojrzeæ
najpierw w historiê, w ca³e wieki dzie-
jów zbawienia, jakie rozwija³y siê na na-
szej ziemi. St¹d zrodzi³y siê okreœlenia
„wiara ojców”, „wiara przekazywana z
pokolenia na pokolenie”. W tej panora-
mie historii widzimy œwiêtych i b³ogos³a-
wionych, pamiêtamy o ojcach i matkach,
którzy wychowywali w wierze swoje dzie-
ci, o kap³anach i siostrach zakonnych,
którzy niestrudzenie g³osili s³owo Bo¿e i
sprawowali sakramenty, umacniaj¹c lu-
dzi w wierze.

Zachêcamy do szczególnej lektury
na temat wiary w tym roku. Mo¿liwoœci
wyboru lektur jest wiele, gdy¿ ksi¹¿ek o
wierze nie brakuje. Pewien priorytet ma
jednak Katechizm Koœcio³a Katolickiego,
bêd¹cy przekazaniem nam, wierz¹cym,
nauki Soboru Watykañskiego II w formie
ca³oœciowego opracowania, zawieraj¹-
cego niezwyk³¹ g³êbiê i piêkno. Tak wiêc
w Roku Wiary zachêcamy do lektury Pi-
sma œwiêtego i Katechizmu Koœcio³a
Katolickiego.

Niemiecki Koœció³
w liczbach

W Niemczech jest coraz mniej kap³a-
nów i coraz mniej ludzi ochrzczonych.
Tak wynika z przedstawionego w Bonn
rocznika statystycznego przygotowane-
go przez Konferencjê Episkopatu Nie-
miec. Niestety, wiêkszoœæ przedstawio-
nych w nim liczb i tendencji nie budzi
wiêkszych nadziei. Coraz wiêksz¹ po-
pularnoœci¹ jednak ciesz¹ siê niemiec-
kie szko³y katolickie.

Koœció³ katolicki w Niemczech nie
rozwija siê, ale siê wrêcz kurczy – mo¿-
naby stwierdziæ analizuj¹c przedstawio-
ne przez episkopat statystyki, choæ prze-
wodnicz¹cy episkopatu abp Robert Zol-
litsch pisze na wstêpie, ¿e statystyki nie
mówi¹ nic o wierze niemieckich katoli-
ków. „Za ka¿d¹ liczb¹ kryj¹ siê ¿ywi lu-
dzie, parafie i organizacje, które opiera-
j¹c siê na swojej wierze wspó³tworz¹
nasze spo³eczeñstwo” – pisze abp Zol-
litsch.

Rocznik statystyczny jednak wska-
zuje, ¿e w Niemczech aktualnie pos³u-
guje nieco ponad 15 tys. kap³anów. Kil-
ka lat temu do seminarium wst¹pi³o 120
Niemców; obecnie ju¿ tylko oko³o 70. W
ci¹gu 20 lat liczba kap³anów zmniejszy-
³a siê o oko³o 20 proc. W tym samym
czasie podwoi³a siê liczba diakonów sta-
³ych. Dwadzieœcia lat temu by³o ich pó³-
tora tysi¹ca, dzisiaj ponad trzy tysi¹ce.

Przez 50 lat zmala³a liczba chrztów,
z prawie pó³ miliona rocznie do nieca-
³ych 170 tysiêcy. Najmniej widoczne s¹
takie tendencje w najbardziej katolickich
landach: Bawarii i Nadrenii Pó³nocnej-
Westfalii.
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W sumie w Niemczech ¿yje prawie
25 milionów katolików, czyli o dwa milio-
ny mniej ni¿ w roku 2000.

Tymczasem pozytywnie rozwija siê
katolicka oœwiata. W Niemczech jest
ponad tysi¹c katolickich szkó³ i 10 tysiê-
cy katolickich przedszkoli, do których
coraz chêtniej zg³aszaj¹ siê niekatolicy.
Wielu fachowców taki rozwój t³umaczy
wysokim standardem tych placówek.

Fundacja Jana Paw³a II zosta³a usta-
nowiona dekretem papieskim 16 paŸ-
dziernika 1981 r. Jest to organizacja ko-
œcielna, no profit, która stawia sobie za
cel popieranie i realizacjê inicjatyw o
charakterze edukacyjnym, naukowym,
kulturalnym, religijnym i charytatywnym,
zwi¹zanych z pontyfikatem Ojca Œwiê-
tego Jana Paw³a II. Oficjalna siedziba
Fundacji mieœci siê w Watykanie. G³ów-
nymi celami Fundacji s¹:

- zachowanie i rozwój duchowego
dziedzictwa Jana Paw³a II i kultury chrze-
œcijañskiej;

Fundacja Jana Paw³a II

Wschodniej podczas studiów na Kato-
lickim Uniwersytecie Lubelskim.

Dzia³alnoœæ Fundacji obejmuje m. in.:
- Oœrodek Dokumentacji i Studium

Pontyfikatu Jana Paw³a II zajmuje siê
zabezpieczeniem dokumentów dotycz¹-
cych pontyfikatu Jana Paw³a II i dba o
przekazanie jego dziedzictwa przysz³ym
pokoleniom. Zgromadzona dokumenta-
cja stanowi bogaty materia³ do prowa-
dzenia badañ naukowych, których owo-
cem s¹ publikacje, sympozja, wystawy
a tak¿e artyku³y popularyzuj¹ce myœl i
dzie³o Jana Paw³a II. Biblioteka Oœrod-

- dokumentacja i studium pontyfika-
tu oraz upowszechnianie nauczania
Jana Paw³a II;

- opieka nad pielgrzymami w Rzymie
- zw³aszcza z Polski i Europy Wschod-
niej;

- pomoc edukacyjna i stypendialna
dla m³odzie¿y z Europy Œrodkowo-

ka liczy oko³o 30 tysiêcy woluminów
udostêpnianych do badañ nad naucza-
niem Jana Paw³a II.

- Muzeum obejmuje dary, które piel-
grzymi ofiarowali Janowi Paw³owi II.
Dotychczas zinwentaryzowano oko³o 10
tysiêcy obiektów.

- Program stypendialny dla studen-
tów z Europy Wschodniej. Fundacja
Jana Paw³a II poprzez pomoc stypen-
dialn¹ dla studentów Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego bierze udzia³ w
kszta³ceniu przysz³ych elit intelektual-
nych krajów Europy Œrodkowo-Wschod-
niej. Fundacja ca³kowicie pokrywa kosz-
ty edukacji i stypendia 138 studentów z
8 krajów. S¹ oni zakwaterowani w Domu
Fundacji Jana Paw³a II w Lublinie. Do
tej pory ponad 700 stypendystów ukoñ-
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> czy³o studia licencjackie i magisterskie i
powróci³o do pracy w swoich krajach.
Trzech z nich uzyska³o ju¿ tytu³ profe-
sora, a 67 obroni³o doktoraty.

- Stypendia naukowe dla osób przy-
bywaj¹cych do Rzymu, by prowadziæ
badania zwi¹zane z nauczaniem Jana
Paw³a II.

- Uniwersytet Letni Kultury Polskiej
dla osób mieszkaj¹cych poza Polsk¹, ale
zainteresowanych polsk¹ kultur¹. Uni-
wersytet jest przeznaczony przede
wszystkim dla m³odzie¿y, która nie mówi
po polsku, ale pragnie poznawaæ kultu-
rê, chrzeœcijañskie korzenie i pozycje
Polski w œwiecie. Wyk³ady prowadzone
s¹ w jêzyku polskim i angielskim.

- Dom Fundacji Jana Paw³a II w Rzy-
mie s³u¿y pielgrzymom z ca³ego œwiata.
Odbywaj¹ siê tutaj sesje naukowe, Uni-
wersytet Letni Kultury Polskiej, spotka-
nia podejmuj¹ce tematykê religijnych i
kulturowych aspektów pielgrzymowania
do Wiecznego Miasta. Dom jest miej-

30 kilometrów na pó³noc od Mona-
chium nad rzek¹ Izar¹ le¿y stare miasto
biskupie Freising/Fryzynga. Od ponad
1000 lat jest ono religijnym i duchowym
centrum starej Bawarii. Fryzynga liczy
prawie 1300 lat i jest kolebk¹ bawarskie-
go chrzeœcijañstwa.

Na Wzgórzu Katedralnym, rezydo-
wa³ w VIII wieku bawarski hrabia. Nie
wiadomo, czy by³ chrzeœcijaninem, a je-
œli by³, to okazjonalnie. Pewnego dnia
z³o¿y³ mu wizytê Korbinian, misjonarz z
terenów dzisiejszej Francji, który na >

scem, w którym goœcie doœwiadczaj¹
religijnego i kulturowego wymiaru swo-
jego pielgrzymowania.

- „Bullarium Poloniae” publikuje ar-
chiwalia watykañskie dotycz¹ce relacji
Polski ze Stolic¹ Apostolsk¹ pocz¹wszy
od 966 r.

- „Ethos” - wydawany wspólnie z In-
stytutem Jana Paw³a II na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim. Poprzez infor-
macje i artyku³y naukowe «Ethos» chce
przyczyniæ siê do przekazywania papie-
skiego nauczania i w ten sposób pragnie
s³u¿yæ cz³owiekowi i kulturze.

Dzie³a prowadzone przez Fundacjê
mog¹ byæ realizowane dziêki systema-
tycznej pomocy finansowej i wsparciu
przyjació³ z ca³ego œwiata.

Fundacja Jana Paw³a II otwarta jest
na wspó³pracê z organizacjami i insty-
tucjami, które w swoich œrodowiskach s¹
zaanga¿owane w promowanie i pog³ê-
bianie nauczania Jana Paw³a II w
³¹cznoœci ze Stolic¹ Apostolsk¹.

proœbê hrabiego osiad³ we Fryzyndze i
krzewi³ w Bawarii chrzeœcijañstwo. W
739 roku powsta³o tutaj pierwsze biskup-
stwo. Fryzynga by³a siedzib¹ biskupa
ponad 1000 lat do 1802 roku. Dzisiaj
mamy arcybiskupstwo Monachium i Fry-
zyngii, a biskup rezyduje w Monachium.

Katedra jest centrum geograficznym
i duchowym Fryzyngi. Jej strzeliste wie-
¿e góruj¹ nad miastem. W tym roku, w
listopadzie rozbrzmia³y na jednej z nich
ponownie najwiêksze na œwiecie ocala-
³e dzwony renesansowe. Katedra z

Freising - kolebka bawarskiego
chrzeœciañstwa
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rokowym arcydzie³em braci Asam, sztu-
katora Egida Quirina oraz malarza i ar-
chitekta Cosmasa Damiana. W Muzeum
Diecezjalnym na wzgórzu znajduj¹ siê
najwiêksze koœcielne zbiory sztuki w
Niemczech. Kiedyœ mówi³o siê, ¿e „Fry-
zynga jest sercem i mózgiem starej Ba-
warii”, ale dzisiaj prawie nikt o tym nie
pamiêta.

Papie¿ Bendedykt XVI napomkn¹³
kiedyœ, ¿e wiary i rozumu nie mo¿na
oddzielaæ od siebie. Dlatego na Wzgó-
rzu Katedralnym dbano tak¿e o rozum.
By³o tu kiedyœ Seminarium Duchowne,
gdzie wyk³ada³ miêdzy innymi znany bi-
skup i historyk Otto z Fryzyngi, którego
pomnik stoi przed katedr¹.

Fryzynga zajmuje wa¿ne miejsce w
biografii papie¿a Benedykta XVI. Tu, jako
Józef Ratzinger przyj¹³ œwiêcenia ka-
p³añskie, a potem by³ wyk³adowc¹ w nie-
istniej¹cym ju¿ Arcybiskupim Semina-
rium Duchownym na wzgórzu katedral-

nym. PóŸniej wyk³ada³ w tutejszej Wy-
¿szej Szkole Filozoficzno-Teologicznej.

Fryzynga jest dziœ nadal miastem
akademickim. Na niespe³na 50 tysiêcy
mieszkañców przypada pokaŸna liczba
blisko 6000 studentów. Centrum uczel-
niane znajduje siê na wzgórzu Weihen-
stephan, gdzie kiedyœ sta³ klasztor.
Wielk¹ renom¹ na ca³ym œwiecie cieszy
siê szczególnie wydzia³ browarniczy In-
stytutu Fizjologii ¯ywienia Techniczne-
go Uniwersytetu Monachium

Specjaliœci w tej dziedzinie z ca³ego
œwiata z regu³y studiuj¹ w Fryzyndze. S¹
tu dwa dobre i znane browary, pierwszy
to Browar Miejski na wzgórzu Weihen-
stephan, drugi, to najstarszy na œwiecie
browar ksiêstwa biskupiego Freising z
1040 roku, a nazywa siê HOF Brauhaus.

Fryzynga jest miastem pe³nym ma-
lowniczych placów, ulic, zak¹tków i uro-
czych knajpek, gdzie mo¿na spróbowaæ
regionalne przysmaki.

O tym, jak silnie z kolebk¹ bawarskie-
go chrzeœcijañstwa zwi¹zany jest Papie¿
Benedykt XVI œwiadczy obecnoœæ w jego
tarczy herbowej symboli zwi¹zanych z
Fryzyng¹. Na jednej z trzech czêœci tar-
czy znajduje siê ukoronowana g³owa
Etiopczyka przejêta z herbu miasta. Jej
znaczenie nie jest dok³adnie okreœlone.
Papie¿ uwa¿a natomiast, ¿e wyobra¿a
ona uniwersalizm Koœcio³a. >
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Innym elementem nowego herbu
papieskiego jest niedŸwiedŸ z pakunka-
mi na grzbiecie, który jest tak¿e elemen-
tem herbu Fryzyngi. Zwi¹zana jest z nim
stara legenda i papieska anegdota. „Kie-
dy œw. Korbinian, pierwszy biskup Fry-
zyngi, by³ w drodze st¹d do Rzymu, w
Alpach niedŸwiedŸ rozszarpa³ mu mu³a,
na którego grzbiecie spoczywa³y baga-
¿e biskupa i towarzysz¹cych mu osób.
Korbinian nakaza³ niedŸwiedziowi za

>

Kroczymy pe³ni oczekiwañ
Po omacku ciemn¹ noc¹
Ty spotkasz nas w Adwencie naszych dzie-
jów
Jesteœ dla nas Synem Najwy¿szego.
Credo, Domine, credo!
Ze œwiêtymi, którzy krocz¹ razem z nami,
O Panie, prosimy Ciê:
adauge, adauge nobis fidem!
Credo, Domine! Adauge nobis fidem!

Kroczymy s³abi, zagubieni
bez chleba powszedniego
Ty nas sycisz œwiat³em Twego narodzenia
Jesteœ dla nas gwiazd¹ porann¹.
Credo, Domine, credo!
Wraz z Maryj¹, pierwsz¹ z wierz¹cych,
O Panie, prosimy Ciê:
adauge, adauge nobis fidem!
Credo, Domine! Adauge nobis fidem!

Kroczymy zmêczeni i cierpi¹cy
s¹ otwarte nasze rany.
Ty uzdrawiasz szukaj¹cych na pustyni,
Jesteœ d³oni¹, która nas uzdrawia.
Credo, Domine, credo!
Wraz z biednymi, którzy stoj¹ u bram Two-
ich,
O Panie, prosimy Ciê:
adauge, adauge nobis fidem!
Credo, Domine! Adauge nobis fidem!

karê zanieœæ na w³asnym grzbiecie ca³y
baga¿ do samego Rzymu. Dopiero wte-
dy zwierzê mog³o powróciæ do rodzime-
go lasu”.

Benedykt XVI, który we Fryzyndze
spêdzi³ wiele lat, chêtnie opowiada tê
historiê, puentuj¹c przy tym: „Nie-
dŸwiedŸ móg³ wtedy wróciæ do domu. W
mojej sprawie Pan Bóg wyda³ inny wy-
rok”.

Kroczymy dŸwigaj¹c ciê¿ar krzy¿a,
Id¹c œladem Twoich kroków.
Ty prowadzisz nas po drogach tego œwiata,
Jesteœ dla nas nadziej¹ kresu.
Credo, Domine, credo!
Z pokornymi, którzy pragn¹ powstaæ z mar-
twych,
O Panie, prosimy Ciê:
adauge, adauge nobis fidem!
Credo, Domine! Adauge nobis fidem!

Kroczymy czekaj¹c na wezwanie
W zes³aniu Ducha Œwiêtego.
W tym tchnieniu znowu stajesz siê obecny
Jesteœ dla nas S³owem przysz³oœci.
Credo, Domine, credo!
Wraz z Koœcio³em, który g³osi Ewangeliê
O Panie, prosimy Ciê:
adauge, adauge nobis fidem!
Credo, Domine! Adauge nobis fidem!

Kroczymy w dniach, które nam dajesz,
U boku naszych braci.
Ty nas wiedziesz drogami tego œwiata,
Jesteœ dla nas nadziej¹ kresu.
Credo, Domine, credo!
Wraz z Koœcio³em, w którym Twoje jest kró-
lestwo,
O Panie, prosimy Ciê:
adauge, adauge nobis fidem!
Credo, Domine! Adauge nobis fidem!

Credo, Domine - Hymn na Rok Wiary
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Grzegorz Piotr Wieczorek, syn Jana
i Stanis³awy z domu Musia³, urodzi³ siê
21 czerwca 1965 roku w Kielcach.
Chrzest przyj¹³ 10 lipca 1965 roku w pa-
rafii pw. Niepokalanego Poczêcia NMP
w Busku-Zdroju. W 1972 roku zacz¹³
uczêszczaæ do szko³y podstawowej,
najpierw w Ho³udzy, a potem (od roku
1976) w Zbludowicach, gdzie zamiesz-
ka³ wraz z rodzicami i dwoma braæmi.
PóŸniej kontynuowa³ naukê w Liceum
Zawodowym nr 2 przy Zespole Szkó³
Mechanicznych w Busku-Zdroju, gdzie
w 1984 zda³ maturê.

Od czasu zamieszkania w Zbludo-
wicach a¿ do wst¹pienia do nowicjatu
by³ ministrantem i bra³ czynny udzia³ w
¿yciu parafialnym. Proboszcz nowo po-
wsta³ej w 1983 roku parafii b³. Alberta w
Busku-Zdroju, do której nale¿a³ Grze-
gorz, i zarazem jego katecheta w klasie
maturalnej opisuje go jako cz³owieka doj-
rza³ego i dobrego, przyk³adnego w
uczêszczaniu na katechezê i mobilizu-
j¹cego kolegów do uczestnictwa. Czê-
sto przystêpowa³ do Komunii œw., co
budowa³o m³odszych ministrantów.

Z tej parafii pochodzi salezjañski mi-
sjonarz, ks. Henryk Juszczyk, i to byæ
mo¿e sprawi³o, ¿e Grzegorz 25 czerw-
ca 1984 roku z³o¿y³ na rêce ks. inspek-
tora Józefa Kurowskiego proœbê o przy-
jêcie do Zgromadzenia Salezjañskiego
w Inspektorii Krakowskiej. 30 czerwca
1984 roku rozpocz¹³ nowicjat w Kopcu
ko³o Czêstochowy i tam 22 sierpnia 1985
roku z³o¿y³ pierwsz¹ profesjê zakonn¹.
Nastêpnie, w latach 1985-1987, odby³
studia filozoficzne w Krakowie na

Œp. ks. Grzegorz
Wieczorek

>



List do moich Parafian - Bo¿e Narodzenie 2012 11

„£osiówce”.
Po nich, w sierpniu 1987 roku, wraz

z innymi kolegami kursowymi zosta³ wy-
s³any przez prze³o¿onych do W³och: naj-
pierw na asystencjê, któr¹ odby³ w sale-
zjañskim Kolegium w Lanzo Torinese, a
póŸniej na studia teologiczne w Turynie
(1989-1992). Tam te¿ 16 marca 1992
z³o¿y³ œluby wieczyste, a nastêpnie 13
czerwca w Bazylice Maryi Wspomo¿y-
cielki przyj¹³ œwiêcenia diakonatu, któ-
rych udzieli³ mu ówczesny biskup Ver-
celli Mons. Tarcisio Bertone SDB.

Od paŸdziernika 1992 roku zosta³
skierowany do Rzymu, gdzie na Papie-
skim Uniwersytecie Salezjañskim (UPS)
kontynuowa³ studia specjalistyczne z
duszpasterstwa m³odzie¿owego i kate-
chetyki. Œwiêcenia kap³añskie przyj¹³ 3
lipca 1993 roku w koœciele œw. Stanis³a-
wa Kostki w krakowskich Dêbnikach z
r¹k ks. bpa Adama Œmigielskiego SDB.

Od 1995 przez 13 lat pracowa³ w bi-
bliotece uniwersyteckiej (UPS), gdzie
wielu wspó³braci z ca³ego œwiata mog³o
doœwiadczyæ jego pomocy i zauwa¿yæ
jego oddanie powierzonym zadaniom.

W roku 2008, odpowiadaj¹c na po-
trzeby i proœbê prze³o¿onego, podj¹³ pra-
cê w Niemczech: najpierw, ucz¹c siê jê-
zyka niemieckiego, a nastêpnie od 2009
roku przej¹³ odpowiedzialnoœæ za
W³osk¹ Misjê Katolick¹ w Rosenheim,
jednoczeœnie pomagaj¹c w duszpaster-
stwie polskim oraz niemieckim. Miesz-
ka³ wspólnie z innymi wspó³braæmi z
Polski i uczestniczy³ w ¿yciu Zgromadze-
nia, utrzymuj¹c bliskie kontakty z sale-
zjanami w Niemczech, we W³oszech i w
Polsce. Zmar³ nagle 22 wrzeœnia 2012
roku, celebruj¹c Mszê œw. œlubn¹.

>

>

Psalm

Powo³a³eœ mnie Panie z ¿ywota mat-
ki mojej,

wspomnia³eœ na moje imiê.
Uwielbiony przez niebian jesteœ

sam¹ M¹droœci¹, Pragnieniem i Mi³o-
œci¹.

Dla Ciebie chcê ¿yæ! Stañ siê po-
moc¹ w s³aboœci mojej.

Modlitwa
wieczorna

Ufnoœci¹ o¿ywiony stojê przed Tob¹
Panie dr¿¹c i wzdychaj¹c.

Od wrogich zasadzek losu i klêsk
wszelakich ustrze¿ nas.

Abyœ urodzaje ziemskie daæ i zacho-
waæ raczy³.

Braci naszych nieobecnych ze Syjo-
nu strze¿.

Niech wo³anie moje do Ciebie przyj-
dzie!

Niech siê wesel¹ nadziej¹ wszelk¹
szukaj¹cy Ciebie. Amen.

O duszy
Najwa¿niejsza jest proporcja
miêdzy cia³em a tym, co w œrodku.
Bo có¿ po piêknie wyrzeŸbionym cie-

le,
gdy zwisa z niego bezkszta³tna, sfla-

cza³a dusza?
Trzeba j¹ systematycznie æwiczyæ
codziennie przynajmniej jeden dobry

uczynek
pó³ godziny medytacji, wyciszenia,

refleksji.
Dusza nie znosi monotonii.
Nic nie rozmiêkcza jej tak, jak nie-

ustanne pochwa³y (ci¹g dalszy na s.13)



12  List do moich Parafian - Bo¿e Narodzenie 2012

>

Adwentowe
ciasteczka

W sobotê, 17 grudnia 2011 r. odby³o
siê w Centrum Misji adwentowe piecze-
nie ciasteczek. Dzieci razem ze swoimi
mamami bardzo sprawnie uwija³y siê
przy robieniu ciasteczek.

W innej czêœci sali, dzieci pod opiek¹
p. Krystyny Thomke-Rachlewicz stroi³y
choinkê. Zapachnia³o ju¿ œwi¹tecznym
nastrojem.

Adwentowe pieczenie ciasteczek i
strojenie choinki na trwa³e wpisa³o siê
do wydarzeñ w ¿yciu naszej Misji. Mam
nadziejê, ¿e przysz³oroczny czas ad-
wentowy dostarczy równie¿ wielu wspa-
nia³ych wra¿eñ.

Do zobaczenia w przysz³ym roku.
Koniecznie z wa³kami i foremkami do
ciasta!

Jase³ka
W sobotê, 21 stycznia br., odby³y siê

w naszej Misji „Jase³ka”. Przedstawie-
nie zosta³o wyre¿yserowane przez p.
Barbarê Stryczek. Powitanie i s³owo
wstêpne wyg³osi³ ks. Proboszcz. Po za-
koñczeniu przedstawienia nast¹pi³o
dzielenie siê op³atkiem. Ka¿dy mia³ oka-
zjê do tego, by siê nim prze³amaæ z in-
nymi i z³o¿yæ sobie wzajemnie nowo-
roczne ¿yczenia.

Kosztowanie smako³yków pocho-
dz¹cych z naszej kuchni, to kolejny punkt
programu. Tradycyjny barszcz z uszka-
mi, taki jaki spo¿ywa siê podczas wie-
czerzy wigilijnej i polskie super danie,
czyli bigos. Palce lizaæ!

Nasze wspólne biesiadowanie i ko-
lêdowanie znowu nam siê uda³o. Trzy-
maæ tak dalej!

Dziêkujemy organizatorom tegorocz-
nych „Jase³ek”. Pani Barbarze Stryczek,
panom, którzy wykonali dekoracjê, p.
Lucynie Putko, paniom pos³uguj¹cym w
kuchni, a przede wszystkim naszym ak-
torom, którzy piêknie wyst¹pili w w te-
gorocznych „Jase³kach”, sk³adam ser-
deczne podziêkowanie.

Fasching
12 lutego br., tym razem we w³oskiej

Misji, odby³a siê tradycyjna zabawa kar-
nawa³owa. Przy dŸwiêkach tanecznej
muzyki, kolorowo przystrojonej sali,
smacznych potrawach kulinarnych i wy-
robów z ciasta, mile spêdzano czas na
zabawie.

Organizatorom i wszystkim, którzy
s³u¿yli swoj¹ pomoc¹ w przygotowaniu
karnawa³owej zabawy sk³adam serdecz-
ne podziêkowanie.
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>

O ojcu Pio
Tak niewiele trzeba by ¿yæ w maleñ-

kiej Pietrelcinie!
...Na kominie wygas³ym garnek za-

pomnia³ strawy,
kamienna ³awa nie pamiêta
kto na niej utrudzon¹ g³owê k³ad³…
To miejsce na œwiecie
gdzie naj³atwiej siê marzy o niebie
o królestwie mi³oœci.
Tyle tu cudów dla serca
ile tu martwych kamieni.
Nad katedr¹ San Giovanni Rotondo
nie daj¹ce siê opisaæ kolory
rozsiewaj¹ce s³odycz.
Bia³e go³êbie gubi¹ pióra…
Dobrotliwie siê uœmiechasz ojcze Pio

z maleñkiej Pietrelciny
i tak jak wtedy marzysz
o wieku z³otym powszechnej zgody.

Krystyna Thomke-Rachlewicz

Rekolekcje
wielkopostne

W dniach od 18 do 25 marca br. od-
bywa³y siê w naszej parafii rekolekcje
wielkopostne. W tym roku g³osi³ je ks.
Jaros³aw Wnuk z Polany, w Bieszcza-
dach, gdzie jest dyrektorem domu za-
konnego i tamtejszej szko³y podstawo-
wej.

Nauki rekolekcyjne  zgromadzi³y
spor¹ iloœæ parafian, stwarzaj¹c okazjê
do duchowej odnowy i przygotowania siê
na œwiêta Zmartwychwstania Chrystusa.

Za kap³añsk¹ pos³ugê i wszelkie do-
bro jakie sp³ynê³o na nas poprzez po-
s³ugê S³owa Bo¿ego, sk³adamy ks. Re-
kolekcjoniœcie najserdeczniejsze podziê-
kowanie, ¿ycz¹c wielu ³ask Bo¿ych i
opieki Matki Bo¿ej Wspomo¿enia Wier-
nych w dalszej kap³añskiej i salezjañ-
skiej pos³udze.

>
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Triduum Paschalne
Tegoroczne Triduum Paschalne

przypad³o na pierwszy tydzieñ kwietnia.
Wszystkie nabo¿eñstwa wraz z adoracj¹
w Ciemnicy i Bo¿ym Grobie odbywa³y w
kaplicy w Centrum Misji, w których wziê-
³a udzia³ doœæ spora grupa Parafian. W
tym roku zapocz¹tkowano wspólne od-
mawianie Liturgii Godzin na rozpoczê-
cie adoracji w Wielki Pi¹tek i Wielk¹ So-
botê. Uroczystoœciom przewodniczy³ ks.
Adam Paszek, wikariusz Inspektora Sa-
lezjañskiej Prowincji œw. Jacka z siedzib¹
w Krakowie, który te¿ g³osi³ S³owo Bo¿e.

Majówka
Tegoroczna majówka odby³a siê so-

botê, 19 maja br. Tym razem udaliœmy
siê liczn¹, bo ponad 35 osobow¹ grup¹
do Waldkirche, ma³ego koœció³ka, œlicz-
nie po³o¿onego na zboczu góry w rejo-
nie Samerberg.

Po przejœciu drog¹ prowadz¹c¹
przez  las, us³an¹ kapliczkami-stacjami
Drogi Krzy¿owej, dotarliœmy na miejsce.
Tam, przy piêknej s³onecznej pogodzie,
na polance, przy koœció³ku, mi³o spêdza-
liœmy  czas. Ró¿ne zabawy na œwie¿ym
powietrzu i gra w pi³kê, a przede wszyst-
kim przyjacielskie serdeczne rozmowy
umila³y nam pobyt w tym uroczym za-
k¹tku.

Oczywiœcie by³ te¿ czas na nabo¿eñ-
stwo maryjne. Œpiewana litania do Mat-
ki Boskiej wspaniale siê w komponowy-
wa³a w tamtejsz¹, piêkn¹ okolicê.
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Odpust parafialny
ku czci

œw. Micha³a
Archanio³a

Dnia 30 wrzeœnia br., odby³a siê do-
roczna uroczystoœæ odpustowa, któr¹
obchodziliœmy wspólnie z niemieckimi
parafiami: Œw. Micha³a, Christkönig i
Fürstätt. Msza œw. koncelebrowana o
godz. 10.30 zgromadzi³a liczn¹ rzeszê
wiernych.

Poczet sztandarowy naszej Misji,
dzieci w  strojach krakowskich oraz chór
parafialny podkreœli³y wyj¹tkowy charak-

Bo¿e Cia³o
Tegoroczna uroczystoœæ Bo¿ego

Cia³o przypad³a na czwartek, 7 czerwca
br. Uroczysta Msza œw. sprawowana
by³a o godz. 9.00, na Max-Josef-Platz.
Przewodniczy³ jej dziekan Dekanatu Ro-
senheim Reichel Daniel z Pang wraz z
miejscowymi kap³anami. We Mszy œw.
wziêli udzia³ równie¿ nasi parafianie. Po
Mszy œw. wyruszy³a procesja z Najœwiêt-
szym Sakramentem ulicami naszego
miasta.

ter tej niedzieli. Po Mszy œw., przy ko-
œciele, przy ³adnej pogodzie, czeka³y na
wiernych ró¿ne atrakcje i niespodzian-
ki.

Szczególne s³owa uznania nale¿¹
siê naszym Paniom i Panom z Rady Pa-
rafialnej i Zwi¹zku, którzy bezinteresow-
nie poœwiêcili swój czas na przygotowa-
nie tegorocznej uroczystoœci odpusto-
wej.

Za wszelki poniesiony trud wyra¿am
s³owa uznania i sk³adam serdeczne po-
dziêkowanie!

ks. prob. Ignacy Zaj¹c

Natomiast w niedzielê po Bo¿ym Cie-
le mia³a miejsce uroczystoœæ Bo¿ego
Cia³a w parafii St. Michael. Tym razem
pogoda nam nie dopisa³a. Po Mszy œw.
sprawowanej o godz. 9.00, odby³a siê
procesja wewn¹trz koœcio³a. Na zakoñ-
czenie i odœpiewaniu „Te Deum”, w sali
parafialnej odby³ siê tradycyjny ju¿
„Frühschoppen”.
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Polska Misja Katolicka Rosenheim „List do moich parafian”
Redakcja:

Barbara Stryczek, Krystyna Thomke-Rachlewicz, Johann Kusch,
Tadeusz Rutkowski, ks. Ryszard Szymeczko, ks. Ignacy Zaj¹c

Plan 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
TRAUNSTEIN – St. Josef, Salinenstr. 2

IV sobota miesi¹ca – godz. 17.00
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.

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 chorych, itp.
KATECHEZA odbywa siê w ci¹gu roku szkolnego.
MSZA ŒW. od wtorku do pi¹tku o godz. 18.00
NABO¯EÑSTWO MAJOWE I PA•DZIERNIKOWE przed Msz¹ œw. o godz. 17.30
I PI¥TEK MIESI¥CA okazja do spowiedzi o godz. 16.30; Msza œw. o godz. 17.00
WIELKI POST Droga Krzy¿owa w pi¹tki o godz. 17.30
SPOTKANIE MODLITEWNE w pi¹tek 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
CENTRUM MISJI jest czynne od wtorku do pi¹tku po wieczornej Mszy œw.

ZAPRASZAMY wszystkich, którzy chc¹ spêdziæ wolny czas w gronie swoich rodaków. Jest
mo¿liwoœæ ogl¹dniêcia telewizji i filmów DVD i video. Do dyspozycji jest tenis sto³owy, bilard,
szachy i inne gry œwietlicowe. Nasza kuchnia oferuje kawê, herbatê i inne napoje.
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Witam serdecznie wszystkich mi³o-
œników ksi¹¿ek i zapraszam do bibliote-
ki, która znajduje siê w naszej Misji, przy
ulicy Heilig-Geist-Str. 46. Mamy w na-
szych zbiorach ksi¹¿ki dla ka¿dego.
Pocz¹wszy od literatury klasycznej, po-
przez ksi¹¿ki przygodowe, historyczne,
literaturê piêkn¹, opowiadania i bajki dla
dzieci i m³odzie¿y, skoñczywszy na fil-
mach video. Jak widaæ dla ka¿dego coœ
fajnego, bogaty ksiêgozbiór zachêca
wiêc do szukania.

Bior¹c do rêki kolejne ksi¹¿ki, stwier-
dzasz, ¿e nowoczesne E-booki i inne
urz¹dzenia techniczne nie zast¹pi¹ ni-
gdy jej kszta³tu, koloru, zapachu, ilustra-
cji... tego wszystkiego co j¹ tworzy. Nie
mo¿na tu równie¿ pomin¹æ faktu, i¿ „Czy-
taj¹c mo¿emy siê bardzo du¿o nauczyæ”,
jak mówi³ Aleksander Puszkin, a jego
rodak Lew To³stoj, jeden z wielkich twór-

ców literackich, tak wyrazi³ swój pogl¹d
na temat czytania: „Có¿ mo¿e byæ bar-
dziej cennego od codziennego spotka-
nia z m¹drymi ksi¹¿kami”. Myœl ta doty-
czy nas wszystkich, którzy chêtnie bior¹
do rêki ksi¹¿ki, ale chyba w szczególno-
œci powinna trafiæ do m³odzie¿y i dzieci,
u których czytanie ksi¹¿ek pobudza wy-
obraŸniê, kszta³tuje sposób wyra¿ania
siê, wzbogaca jêzyk i przyswaja ortogra-
fiê.

Zachêcam zatem wszystkich do od-
wiedzenia i wypo¿yczania lektur na d³u-
gie zimowe wieczory, bo ksi¹¿ka to praw-
dziwy przyjaciel, który nigdy nie zdradzi
i nie zawiedzie.

Barbara Stryczek

Biblioteka Misji „Ka¿dy z nas zna ksi¹¿kê
jako pocieszycielkê w smutku,
towarzyszkê w samotnoœci,
lekarkê w chorobie - to  jej  triumf”.

(Eliza Orzeszkowa)

W chwili Zwiastowania Anio³ Gabriel
pozdrowi³ Maryjê jako „pe³n¹ ³aski”, po-
niewa¿ Bóg obdarzy³ J¹ niezwyk³ym
darem wolnoœci od grzechu. Dziêki temu
by³a Ona ca³kowicie przenikniêta ³ask¹
Bo¿¹: nie tylko nie skala³ Jej grzech pier-
worodny, który wszyscy dziedziczymy,
ale by³a równie¿ wolna od wszelkiego
grzechu osobistego.

Czy nie zaprzecza to jednak po-
wszechnoœci zbawienia, które wys³u¿y³
nam wszystkim Pan Jezus? Mo¿e, w
istocie, Maryja - jako wolna od jakiego-
kolwiek grzechu - osobiœcie nie potrze-
bowa³a odkupienia? A jednak i Ona,
bezgrzeszna Matka Boga, zosta³a od-
kupiona przez swego Syna, o czym prze-

konywa³ ju¿ w XIII w. Jan Duns Szkot. I
to jako pierwsza spoœród ludzi, tyle tyl-
ko, ¿e inn¹ drog¹: poprzez zachowanie
od grzechu, a wiêc w sposób najbardziej
doskona³y. My korzystamy z odkupienia
wyzwalaj¹cego, natomiast Maryja - z
odkupienia zachowawczego.

Ca³a Œwiêta od poczêcia
Nie oznacza to jednak, jakoby Mary-

ja by³a wolna od pokus i nie musia³a
dokonywaæ wyborów, lecz - ¿e nie mia-
³a sk³onnoœci do grzechu. Doœwiadcza-
³a równie¿ konsekwencji grzechu pier-
worodnego, takich jak choæby cierpienie.
Z pokusami musia³ siê zmagaæ nawet
sam Pan Jezus - wystarczy przypomnieæ
kuszenie na pustyni - i tak¿e On nie by³

Niepokalana Panna Maryja
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wolny od cierpieñ, bo czym¿e inaczej
by³aby Jego Mêka i Œmieræ na Golgo-
cie?

Podczas Zwiastowania Maryja us³y-
sza³a nowinê, która wydawa³a siê wrêcz
nieprawdopodobna: dowiedzia³a siê, ¿e
zostanie Matk¹ Syna Bo¿ego. To w³a-
œnie Boskie macierzyñstwo okreœli³o Jej
godnoœæ oraz szczyt przywilejów, które
uzyska³a. Przywilej Niepokalanego Po-
czêcia oznacza Jej szczególn¹ wiêŸ z
Synem, poprzez ³askê Bo¿ego macie-
rzyñstwa.

Apokalipsa œw. Jana (12,13-16) wy-
raŸnie mówi, ¿e szatan nie ma ¿adnej
w³adzy nad Maryj¹, poniewa¿ - jako
nowa Ewa - jest wolna od grzechu i
zniszczenia œmierci. I dlatego bywa na-
zywana „arcydzie³em stworzenia”, bo
jest wymownym obrazem wielkoœci dzie-
³a Stwórcy, które - gdyby nie grzech pier-
worodny - ca³e by³oby takie jak Ona.
Pe³na ³aski, œwiêta ju¿ od chwili poczê-
cia, za przyczyn¹ œwiêtoœci Tego, które-
go porodzi³a, ¿yje w pe³nej komunii z
Bogiem.

Z dziejów czci Niepokalanej
Prawda o Niepokalanym Poczêciu

upowszechni³a siê po soborze bazylej-
skim w 1438 r., a dekret soboru trydenc-
kiego o grzechu pierworodnym jedno-
znacznie okreœli³, ¿e Maryja by³a Niepo-
kalanie Poczêta i Jej ów grzech nie do-
tyczy³. Kult Niepokalanego Poczêcia
Najœwiêtszej Maryi Panny zogniskowa³
siê na dacie 8 grudnia, poniewa¿ dzie-
wiêæ miesiêcy póŸniej - tyle, ile dziecko
przebywa pod sercem matki - czyli 8
wrzeœnia, czczono od V wieku w Jero-
zolimie Jej Narodzenie.

Ju¿ w 1263 r. œw. Bonawentura za-
prowadzi³ w zakonie franciszkañskim

œwiêto Niepokalanego Poczêcia, które
w 1330 r. nieoficjalnie przyjê³a tak¿e
Kuria Rzymska. Z grona wytrwa³ych apo-
sto³ów Niepokalanego Poczêcia warto
wspomnieæ Dionizego Kartuza i Bernar-
dyna ze Sieny, których wspiera³ papie¿
Sykstus IV, tak¿e duchowy syn Bieda-
czyny z Asy¿u. 8 grudnia 1661 r. Alek-
sander VI, przychylaj¹c siê do proœby
hiszpañskiego monarchy Filipa IV,
przedstawi³ syntezê kultu Niepokalane-
go Poczêcia w bulli apostolskiej „Solici-
tudo omnium ecclesiarum”.

Czeœæ Niepokalanej w Polsce
Wielkich aposto³ów Niepokalanej

mia³a tak¿e nasza Ojczyzna. Biskup
Pawe³ W³odkowic, rektor Akademii Kra-
kowskiej, podczas soboru w Konstancji
(1414-18) wnosi³, aby og³osiæ dogmat o
Niepokalanym Poczêciu. Potem, na po-
cz¹tku XVI w., prymas Jan £aski i bisku-
pi polscy zaprowadzili w Polsce œwiêto
Niepokalanego Poczêcia wraz z oktaw¹.
A w 1854 r. w Jaz³owcu b³. Marcelina
Darowska za³o¿y³a Zgromadzenie Sióstr
Niepokalanego Poczêcia NMP.

¯arliwym aposto³em i teologiem Nie-
pokalanej by³ œw. Maksymilian Kolbe,
który powo³a³ Rycerstwo Niepokalanej;
jego dewiza brzmi: „Zdobyæ dla Chrystu-
sa œwiat ca³y przez Niepokalan¹”. Stwo-
rzy³ on tak¿e podstawy instytucjonalne
Niepokalanowa i rozwin¹³ teologiê Nie-
pokalanego Poczêcia. G³osi³ mianowi-
cie, ¿e Maryja jest transparencj¹ Ducha
Œwiêtego, to znaczy - jest wobec Niego
przeŸroczysta i dziêki temu przez Ni¹
lepiej Go poznajemy. Skoro w Lourdes
nazwa³a siê „Niepokalanym Poczêciem”,
to dlatego, bo ³¹czy J¹ szczególna wiêŸ
z Duchem Œwiêtym, którego moc¹ po-
czê³a Syna Bo¿ego. Z tej przyczyny œw. >
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Niepokalana
Wyp³ynê³a œwiat³em z rannej têczy
Mg³¹, jak lekk¹ szat¹, owiniêta
Córka ziemi - bez zmazy poczêta.
Przed Ni¹ ziemia rozmodlona klêczy
Ku Niej sierot bezdomnych r¹czêta
Œwiec¹ w rannej modlitwie i têczy.
Wyp³ynê³a lekk¹ mg³¹ owiana
Niepokalana...

Po promieniach, po drgaj¹cych, kroczy
Na œwiecie - ³zami ros niziny
Siostra nêdzarzy - a sama bez winy.
Ku Niej smutne, roztêsknione oczy
Obracaj¹ sieroce dzieciny.
Ona - strojna w ranny blask uroczy
Sp³ywa - zorza poranna sk¹pana
Niepokalana...

I po trawach zieleniej¹cych p³ynie
Œnie¿n¹ stopk¹ otr¹caj¹c rosy.
Dziewiczoœci - k³aniaj¹ siê k³osy
A co kwiatek liliowy minie
To on w czyste wpatrzony niebiosy
Œwie¿y p¹czek m³odoœci rozwinie.
Dr¿y - bo kwitn¹æ kaza³a mu z rana
Niepokalana...

P³ynie czysta - po nizinnej ziemi
Wœród narzekañ, smutków i niedoli
Tu skinieniem budzi ¿yznoœæ roli,
Tam piêknoœci¹ - ptaszka oniemi.
P³ynie - p³ynie po nizinnej ziemi
W Dziewiczoœci œwietlanej aureoli
Nad niedol¹ sierot zap³akana
Niepokalana...

Pod biedacz¹ strzechê szczêœciem rzuci
To sieroc¹ ³ezkê œwiat³em zetrze.
Za Jej przejœciem - bóle, smutki bledsze
Bo siê Ona za nieszczêsnym smuci.
Œwieci - p³ynie gwiazdka przez powietrze
Za Ni¹ wietrzyk szeleszcz¹co nuci
Ku Niej glosy p³yn¹ co dzieñ z rana
Niepokalana.

W³adys³aw Orkan

Maksymilian uwa¿a³, ¿e poœwiêcenie siê
Niepokalanej jest równoznaczne z po-
œwiêceniem siê Duchowi Œwiêtemu.

Na wzór Niepokalanej
Kilka lat po dogmatyzacji prawdy o

Niepokalanym Poczêciu sama Matka
Bo¿a uwiarygodni³a ów tytu³, wyjawia-
j¹c Bernadecie Soubirous: „Jestem Nie-
pokalane Poczêcie”. A potem przypo-
mnia³a œwiatu w Fatimie ewangeliczne
przes³anie pokuty i modlitwy, zapowia-
daj¹c ¿e pokój w œwiecie jest niemo¿li-
wy bez nawrócenia chrzeœcijan, którzy
powinni poœwiêciæ siê Jej Niepokalane-
mu Sercu, bo to Ono odniesie ostatecz-
ne zwyciêstwo.

Wiemy, ¿e choæ Chrystus odkupi³
nas, to okaleczeni grzechem pierworod-
nym prze¿ywamy nie tylko pokusy, ale
mamy tak¿e swoiste upodobanie do z³a.
Œwiadomi w³asnej sk³onnoœci do grze-
chu i naruszania wewnêtrznej harmonii,
zmagamy siê z rozmaitymi s³aboœciami,
wadami, skrupu³ami i wyrzutami sumie-
nia. Pomimo w³asnej niedoskona³oœci,
a mo¿e w³aœnie ze wzglêdu na ni¹,
mamy poddaæ siê zachwytowi nad œwiê-
toœci¹ Maryi, która tak bardzo przylgnê-
³a do Boga, ¿e ca³e Jej ¿ycie by³o jed-
nym wielkim FIAT.

Mówiæ Bogu „TAK”, na wzór Maryi i,
tak jak Ona, nieustannie jednoczyæ siê
z Duchem Œwiêtym: jeœli tylko tego pra-
gniemy, musimy nie ustawaæ w modli-
twach b³agalnych o Jej opiekê nad nami
i pomoc w trudzie przezwyciê¿ania w³a-
snej, grzesznej natury. £aska chrztu œw.
i otrzymane sakramenty usposabiaj¹
nas do takiego wysi³ku, a tak¿e daj¹
nadziejê, ¿e nie jest on daremny.

Micha³ Gryczyñski
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