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Drodzy Parafianie,

...i oto znowu id¹ œwiêta. Oto znowu
œwiêta noc Bo¿ego Narodzenia, w któ-
rej odwieczne S³owo przyjmuje ludzkie
cia³o. Radoœæ ogarnia ca³e stworzenie,
poniewa¿ Bóg jest miêdzy nami. Ju¿ nie
trzeba Go szukaæ i wypatrywaæ. Trzeba
siê tylko wobec Tajemnicy tej œwiêtej
Nocy pochyliæ i ni¹ siê zachwyciæ. Trze-
ba j¹ niejako na nowo odkryæ, by uwie-
rzyæ, ¿e nie jestem sam, ¿e jest ze mn¹
Nowonarodzony, który nieustannie mi to-
warzyszy i mnie wspomaga, prowadz¹c
drog¹ wiary do domu Ojca.

Prze¿ywane co roku œwiêta Bo¿ego
Narodzenia przypominaj¹ przyjœcie na
œwiat Pana Jezusa, zrodzonego przed
ponad dwoma tysi¹cami lat w Betlejem.
Tak, to pawda. Ale  dziêki Sakramentom
œwiêtym, mo¿emy spotykaæ siê z Nim
teraz i doœwiadczaæ Jego bliskoœci i mi-
³oœci, tak jakby zatrzyma³ siê tamten
czas lub wcale nie up³ywa³. Bóg w swo-
im Synu Jezusie Chrystusie jest rzeczy-
wiœcie ze mn¹. On mnie kocha pe³ni¹

mi³oœci. Nic z³ego nie mo¿e mnie spo-
tkaæ, jeœli Jezus jest moim Panem!

Œwiêta Bo¿ego Narodzenia to rów-
nie¿ czas spotkania z najbli¿szymi. Pod-
czas Wigilii odczytywany jest fragment
Ewangelii o Bo¿ym Narodzeniu, œpiewa-
ne s¹ kolêdy, dzielenie siê op³atkiem i
obdarowywanie siê upominkami. Spo¿y-
wane jest wed³ug tradycji dwanaœcie po-
traw. Wszystko to stwarza niezapomnia-
ny klimat mi³oœci i pojednania. Puste
miejsce przy stole, przypomina nam, ¿e
tego wieczoru nikt nie powiniem byæ
sam, a tak¿e przypomina tychktórych ju¿
nie ma, a z którymi kiedyœ spo¿ywaliœmy
wigilijn¹ wieczerzê. Wracaj¹ cudowne
wspomnienia z dzieciñstwa.

Kochani Parafianie, pragnê Wam z³o-
¿yæ jak najserdeczniejsze ¿yczenia, aby
œwiêta Bo¿ego Narodzenia by³y czasem
owocnego spotkania z Nowonarodzo-
nym Panem w darze Eucharystii i w dru-
gim cz³owieku. Niech Bo¿e Dzieciê
uzdalnia do jeszcze wiêkszej mi³oœci
Boga i bliŸniego.

ks. Ignacy Zaj¹c sdb, proboszcz
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Urodzi³ siê 18 grudnia 1929 r. w Ino-
wroc³awiu. Lata dzieciêce i m³odoœæ spê-
dzi³ w miejscowoœci Rycerzewo k. Ino-
wroc³awia. Podczas okupacji pracowa³
przymusowo w niemieckim gospodar-
stwie rolnym. Ukoñczy³ Pañstwowe Gim-
nazjum i Liceum im. Jana Kasprowicza
w Inowroc³awiu. W 1950 r. wst¹pi³ do
Prymasowskiego Wy¿szego Semina-
rium Duchownego w GnieŸnie.

Œwiêcenia kap³añskie otrzyma³ 25
maja 1956 r. w bazylice prymasowskiej
w GnieŸnie, z r¹k bpa Franciszka Je-
dwabskiego. Pracowa³ jako kapelan
sióstr dominikanek w Miel¿ynie, przy
zak³adzie dla dzieci nieuleczalnie cho-
rych, równoczeœnie poœwiêcaj¹c siê pra-
cy wychowawczej i nauczaniu religii w
szkole w Ruchocinku i w domu dla nie-
letnich przestêpców w Witkowie, a na-
stêpnie jako kapelan sióstr Sacré Coeur
w Polskiej Wsi, jako wikariusz i prefekt
w liceum pedagogicznym w W¹growcu,
a póŸniej jako wikariusz w Miasteczku
Krajeñskim.

W latach 1958-1964 odby³ studia
specjalistyczne z zakresu prawa kano-
nicznego i œwieckiego na Papieskim Uni-
wersytecie Laterañskim w Rzymie, uzy-
skuj¹c doktorat obojga praw. Ukoñczy³
tak¿e kurs specjalistyczny w Papieskim
Uniwersytecie Gregoriañskim, m.in. sty-
listyki ³aciñskiej, oraz Studium Admini-
stracji Koœcielnej przy Kongregacji So-
boru i Studium Rotalne, uzyskuj¹c tytu³
adwokata Roty Rzymskiej.

Po powrocie do Polski pe³ni³ funkcjê
sekretarza w Prymasowskim Wy¿szym
Seminarium Duchownym w GnieŸnie i

notariusza w Kurii Metropolitalnej GnieŸ-
nieñskiej i w Trybunale Metropolitalnym.
W latach 1967-1979 pracowa³ w Sekre-
tariacie Prymasa Polski w Warszawie,
jako referent i jednoczeœnie kapelan i
sekretarz kard. Stefana Wyszyñskiego.
W tym okresie s³u¿y³ pomoc¹ duszpa-
stersk¹ w koœciele œw. Marcina i w oœrod-
ku duszpasterstwa akademickiego przy
koœciele œw. Anny, by³ tak¿e duszpaste-
rzem warszawskich prawników. W latach
1972-1979 prowadzi³ zajêcia z prawa
rzymskiego, a póŸniej æwiczenia z pra-
wa ma³¿eñskiego na Wydziale Prawa
Kanonicznego Akademii Teologii Kato-
lickiej w Warszawie.

4 marca 1979 r. zosta³ mianowany
biskupem ordynariuszem diecezji war-
miñskiej. Œwiêcenia biskupie przyj¹³ w
bazylice prymasowskiej w GnieŸnie, 21
kwietnia 1979 r., z r¹k Prymasa kard.
Stefana Wyszyñskiego, apa metropolity
krakowskiego Franciszka Macharskiego
i bpa Jana Ob³¹ka, sufragana warmiñ-
skiego. W Episkopacie Polski pe³ni³ funk-

„Polacy! Trzymajcie siê razem!”
Józef kard. Glemp, prymas Polski
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cjê przewodnicz¹cego Komisji „Iustitia et
Pax”.

Dnia 7 lipca 1981 r. mianowany ar-
cybiskupem metropolit¹ warszawskim i
gnieŸnieñskim, Prymasem Polski. Jako
Prymas Polski zosta³ tak¿e opiekunem
duszpasterstwa Polonii zagranicznej i
ordynariuszem na terenie Polski dla
Koœcio³ów obrz¹dku grekokatolickiego i
ormiañskiego, a 2 lutego 1983 r. otrzy-
ma³ godnoœæ kardynalsk¹.

Po reorganizacji struktur Koœcio³a w
Polsce, w marcu 1992 r., pozosta³ arcy-
biskupem metropolit¹ warszawskim,
zachowuj¹c godnoœæ Prymasa Polski,
jako kustosz relikwii œw. Wojciecha, a
tak¿e ordynariuszem wiernych obrz¹d-
ku wschodniego ¿yj¹cych w Polsce i nie
maj¹cych w³asnego ordynariusza. W
latach 1981-2004 pe³ni³ funkcjê prze-
wodnicz¹cego Rady Sta³ej i Konferencji
Episkopatu Polski. By³ tak¿e przewod-
nicz¹cym II Synodu Plenarnego w Pol-
sce. By³ cz³onkiem watykañskiej Kongre-
gacji dla Koœcio³ów Wschodnich, Papie-
skiej Rady ds. Kultury i Najwy¿szego
Trybuna³u Sygnatury Apostolskiej.

Odznaczony przez Prezydenta RP,
œp. Lecha Kaczyñskiego najwy¿szym
orderem Rzeczypospolitej, Orderem
Or³a Bia³ego.

Posiada godnoœæ Baliwa Wielkiego
Krzy¿a Honoru i Dewocji Zakonu Mal-
tañskiego oraz Wielkiego Przeora
Zwierzchnictwa Polskiego Zakonu Ry-
cerskiego Grobu Bo¿ego w Jerozolimie.
Jest doktorem honoris causa 10 wy-
¿szych uczelni w kraju i zagranic¹, m.in.
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
Uniwersytetu Kardyna³a Stefana Wy-
szyñskiego, Szko³y G³ównej Gospodar-
stwa Wiejskiego w Warszawie, Univer-

sity of Santo Tomas w Manili, Università
degli Studi di Bari, Loyola University of
Chicago, oraz honorowym obywatelem
wielu miast, m.in. Warszawy, Inowroc³a-
wia, Mogilna, ¯nina, Miechowa, £owi-
cza, Castel Sant Elia i Codroipo. W 2000
r. otrzyma³ Pokojow¹ Nagrodê im. Gior-
gia La Piry, w uznaniu dla postawy w
czasie stanu wojennego w Polsce, a w
2003 r. Statuetkê „Z³otego Hipolita” i
Godnoœæ „Wybitnej Osobistoœci Pracy
Organicznej”, przyznane przez Towarzy-
stwo im. Hipolita Cegielskiego.

Jako duchowy opiekun polskiej emi-
gracji odwiedza³ wielokrotnie œrodowiska
polonijne na wszystkich kontynentach.
W swoim dorobku posiada ponad 100
artyku³ów z dziedziny teologii, historii
teologii, prawa kanonicznego i ponad 50
ksi¹¿ek, w wiêkszoœci dokumentuj¹cych
jego pos³ugê pastersk¹ i dzia³alnoœæ
kaznodziejsk¹.

Uczyñ mnie, Panie Bo¿e mój,
Pos³usznym – bez oporu,

Ubogim – bez przygnêbienia,
Czystym – bez zepsucia,

Cierpliwym – bez szemrania,
Pokornym – bez udawania,

Weso³ym – bez roztrzepania,
Powa¿nym – bez surowoœci,

Czynnym – bez lekkomyœlnoœci,
Przejêtym bojaŸni¹ Bo¿e – bez zw¹t-

pienia,
Szczerym – bez dwulicowoœci,

Czyni¹c dobrze – bez zarozumia³oœci,
Wp³ywaj¹c na poprawê bliŸniego – bez

wywy¿szania siebie,
Biduj¹cym bliŸnich s³owem i przyk³a-

dem – bez ob³udy.

Modlitwa œw. Tomasza z Akwinu
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> 6 grudnia 2006 r. Ojciec œw. Bene-
dykt XVI przyj¹³ jego rezygnacjê z urzê-
du arcybiskupa metropolity warszaw-
skiego, z³o¿on¹ w zwi¹zku z osi¹gniê-
ciem wieku emerytalnego, zgodnie z
przepisami prawa kanonicznego.

7 stycznia 2007 r., po rezygnacji
abpa Stanis³awa Wielgusa z urzêdu ar-
cybiskupa metropolity warszawskiego,
Ojciec œw. Benedykt XVI powierzy³ mu
pe³nienie funkcji administratora apostol-
skiego archidiecezji warszawskiej, a¿ do
1.04.2007 r, tzn. do ingresu nastêpcy -
abp. Kazimierza Nycz. Jako emeryt za-
mieszka³ w Domu Prymasa w Wilano-
wie przy ul. Kolegiackiej 1.

9 czerwca 2007 zrezygnowa³ z funk-
cji ordynariusza wiernych obrz¹dków:
ormiañskiego i bizantyjsko-s³owiañskie-
go w Polsce, przekazuj¹c funkcjê abp.
Kazimierzowi Nyczowi i bp. Zbigniewo-
wi Kiernikowskiemu.

18 grudnia 2009 ukoñczy³ 80 lat.
Tego samego dnia zgodnie z decyzj¹
papie¿a Benedykta XVI zakoñczy³ 28-
letni¹ pos³ugê jako urzêduj¹cy prymas
Polski. Jego nastêpc¹ zosta³ abp Hen-
ryk Muszyñski. Od tej chwili tytu³ pryma-
sa powróci³ do gnieŸnieñskiej stolicy bi-
skupiej, z któr¹ jest historycznie zwi¹-
zany, Kardyna³owi Józefowi Glempowi
zaœ przys³ugiwa³ do¿ywotni tytu³ pryma-
sa seniora.

W ostatnim etapie ¿ycia by³ doœwiad-
czony cierpieniem, które znosi³ z pogod¹
ducha. Równie¿ w tym doœwiadczeniu
pozosta³ œwiadkiem zawierzenia dobro-
ci i mi³oœci Boga.

Zmar³ 23 stycznia 2013 r. Uroczysto-
œci pogrzebowe odby³y siê w katedrze
w Warszawie, 28 stycznia 2013 r.

aw

Przypadek
Karola de Foucauld

Wœród wielu fascynuj¹cych postaci
Koœcio³a we Francji prze³omu XIX i XX
stulecia jest równie¿ konwertyta francu-
ski Karol de Foucauld. Podejmuj¹c siê
radykalnego naœladowania Jezusa z
Nazaretu, poci¹gn¹³ do Niego innych
swoim ¿yciem w duchu ewangeliczne-
go ubóstwa. Sta³ siê on jednym z du-
chowych przewodników XX wieku.
Wczeœniej jednak prze ca³e lata ¿y³ z
dala od Boga, zatraci³ siê duchowo. W
tym czasie zagubienia – jak sam przy-
zna³ – bardziej przypomina³ „œwiniê ni¿
cz³owieka”. Ale podj¹³ decyzjê o rady-
kalnej zmianie ¿ycia, decyzjê, do której
dorasta³ przez lata modlitwy, w której
wo³a³ do Boga, równie¿ w czasie zagu-
bienia: „Bo¿e, jeœli istniejesz, daj znak!”.

Kiedy Karol de Foucauld odzyska³
wiarê, wówczas sta³o siê dla niego ja-
sne, ¿e nie mo¿e ¿yæ inaczej, jak tylko
ca³kowicie oddaj¹c ¿ycie Jezusowi, Zro-
zumia³, ¿e wierzyæ to znaczy iœæ za Bo-
giem na ca³oœæ. Wiara ¿ywa sprawia, ¿e
cz³owiek jest zdolny do takiego przewar-
toœciowania ¿ycia, i¿ mo¿e zdobyæ siê
na a³kowita ofiarê z siebie. Kiedy Jezus
staje siê dla cz³owieka wszystkim, to
mo¿na dla Niego zostawiæ wszystko.
Kiedy patrzymy na dzieje Koœcio³a, wi-
dzimy, ¿e nigdy nie brakowa³o tych, któ-
rzy decydowali siê dla Jezusa zostawiæ
wszystko.

Jesteœmy „Boskimi klawiaturami”,
które mog¹ pozostaæ nieme,

ale te¿ mog¹ wydobyæ cudown¹
muzykê, jeœli dotknie je m¹dra rêka.
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Pontyfikat Benedykta XVI
 fakty, daty, liczby

Wyjazdy poza Watykan
i Castel Gandolfo

Papie¿ ma na swym koncie 24 pod-
ró¿e zagraniczne, podczas których od-
wiedzi³ 24 pañstwa, w tym Hiszpaniê i
Niemcy po 3 razy. Po W³oszech Ojciec
Œwiêty podró¿owa³ te¿ wielokrotnie.
Wed³ug danych watykañskich ich liczba
wynosi 31. Papie¿ odwiedzi³ równie¿ 15
parafii i sanktuariów rzymskich.

Beatyfikacje i kanonizacje
Benedykt XVI osobiœcie przewodni-

czy³ 11 obrzêdom kanonizacji, podczas
których og³osi³ œwiêtymi 45 osób, w tym
19 kobiet i 26 mê¿czyzn z 20 krajów. W
gronie tym jest 5 Polaków: Józef Bil-
czewski, Stanis³aw So³tys (Kazimier-
czyk), Szymon z Lipnicy, Zygmunt
Szczêsny Feliñski i Zygmunt Gorazdow-
ski.

Z upowa¿nienia papie¿a odby³o siê
116 obrzêdów beatyfikacji, które da³y
Koœcio³owi ³¹cznie 870 b³ogos³awionych
z 27 krajów. Dwom ceremoniom prze-
wodniczy³ osobiœcie Ojciec Œwiêty: b³.
Jana Henryka Newmana i Jana Paw³a
II. W pozosta³ych przypadkach nowych
b³ogos³awionych og³aszali kardyna³owie
lub arcybiskupi – najczêœciej prefekci
Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, z
rzadka równie¿ miejscowi biskupi. Jed-
nym z nich by³ kard. Józef Glemp, który
z mandatu Ojca Œwiêtego beatyfikowa³
w Warszawie trzech kap³anów: W³ady-
s³awa Findysza, Bronis³awa Markiewi-

cza i Ignacego K³opotowskiego. £¹cznie
Koœció³ w Polsce otrzyma³ 10 nowych
b³ogos³awionych.
Sakramenty udzielane przez papie¿a

Tradycyjnie ju¿ Ojciec Œwiêty, id¹c
œladami swych poprzedników, udziela³
ró¿nych sakramentów. W Niedzielê
Chrztu Pañskiego, ka¿dego roku chrzci³
w Kaplicy Sykstyñskiej dzieci – ³¹cznie
podczas 8 takich obrzêdów udzieli³ tego
sakramentu 120 niemowlakom, g³ównie
dzieciom pracowników ró¿nych instytu-
cji watykañskich. Ponadto w czasie Li-
turgii Paschalnej w Wielk¹ Sobotê ka¿-
dego roku udziela³ sakramentów chrztu,
I komunii i bierzmowania osobom doro-
s³ym. W sumie takich ceremonii odby³o
siê szeœæ, a sakramenty otrzyma³o 41
osób.

W czasie siedmiu obrzêdów papie¿
wyœwiêci³ osobiœcie 129 kap³anów, w
wiêkszoœci dla diecezji rzymskiej, ale w
pojedynczych przypadkach tak¿e z in-
nych seminariów duchownych.

W ci¹gu prawie oœmiu lat pontyfika-
tu Benedykt XVI mianowa³ 1335 bisku-
pów, w tym 36 z Chin (w tym wypadku
chodzi raczej o zatwierdzenie post fac-
tum niektórych nominacji, dokonanych
bez wczeœniejszej zgody i decyzji papie-
skiej). W gronie tym jest 24 cz³onków
episkopatu Polski, a tak¿e 21 hierarchów
polskiego pochodzenia lub o polskich
korzeniach, mianowanych dla Koœcio³a
w innych krajach lub w Kurii Rzymskiej.

Benedykt XVI na biskupa Rzymu zosta³ wybrany 19 kwietnia 2005 r. W tym
czasie odby³ 24 podró¿e zagraniczne, odwiedzi³ 24 pañstwa, przewodniczy³ 11 ka-
nonizacjom i upowa¿ni³ innych kardyna³ów do przeprowadzenia 116 beatyfikacji.
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Osobiœcie podczas piêciu obrzêdów pa-
pie¿ udzieli³ sakry 22 hierarchom, w tym
dwóm Polakom: Mieczys³awowi Mo-
krzyckiemu, którego wczeœniej miano-
wa³ arcybiskupem metropolit¹ lwowskim,
i Markowi Solczyñskiemu, mianowane-
mu nuncjuszem apostolskim w trzech
krajach kaukaskich.

Równie¿ zgodnie z wielowiekowym
zwyczajem w uroczystoœæ patronów
Koœcio³a rzymskiego – œwiêtych aposto-
³ów Piotra i Paw³a papie¿ wrêcza paliu-
sze arcybiskupom-metropolitom. Od
2005 do 2012 otrzyma³o je 307 hierar-
chów, w tym 10 Polaków.

Kardyna³owie, Synody Biskupów
Benedykt XVI dokona³ kilku nomina-

cji (zwane te¿ kreacjami) kardynalskimi.
Ojciec Œwiêty zwo³a³ piêæ takich zgro-
madzeñ, na których insygnia godnoœci
kardynalskiej otrzyma³o 90 duchownych,
w tym 3 Polaków: Stanis³aw Dziwisz z
Krakowa, Stanis³aw Ry³ko z Kurii Rzym-
skiej i Kazimierz Nycz z Warszawy. Po-

nadto biret i pierœcieñ kardynalski mia³
otrzymaæ w 2007 tak¿e bp Ignacy Je¿,
ale zmar³ jeszcze przed publicznym
og³oszeniem decyzji papieskiej w tej
sprawie.

Obecnie Kolegium Kardynalskie liczy
209 cz³onków, z których prawo do udzia-
³u w przysz³ym konklawe ma 118.

Papie¿ zwo³a³ i przewodniczy³ piê-
ciu zgromadzeniom Synodu Biskupów,
w tym trzem zwyczajnym i dwom spe-
cjalnym.

¯ycie miêdzynarodowe, polityka
Papie¿ jest nie tylko widzialn¹ g³ow¹

Koœcio³a katolickiego, ale równie¿ sze-
fem najmniejszego pañstwa œwiata –
Watykanu. Z tej okazji przyjmuje i spo-
tyka siê z mê¿ami stanu z innych kra-
jów. £¹cznie odby³o siê 314 takich au-
diencji w Watykanie dla 251 polityków
ze 111 pañstw oraz kilkunastu organi-
zacji miêdzynarodowych (ONZ, Unia
Europejska, Liga Pañstw Arabskich i
inne) oraz w³adz regionalnych i prowin-
cjalnych, a tak¿e cz³onków rodów panu-
j¹cych i wielkich mistrzów Zakonu Mal-
tañskiego.

Wœród przyjêtych jest 7 polityków
polskich, z których prezydenta Lecha
Kaczyñskiego Ojciec Œwiêty przyjmowa³
trzykrotnie (w latach 2006, 2007 i 2009).

Za pontyfikatu Benedykta XVI Stoli-
ca Apostolska nawi¹za³a stosunki dyplo-
matyczne z piêcioma krajami, tak i¿
obecnie ich liczba wynosi 179.

Inicjatywy duszpasterskie,
wa¿niejsze dokumenty papieskie

Ojciec Œwiêty og³osi³ kilka inicjatyw
duszpasterskich: Rok œw. Paw³a (trwa³
od 28 czerwca 2008 do 29 czerwca
2009), Rok Kap³añski (19 czerwca 2009-
11 czerwca 2010) i Rok Wiary (11 paŸ-
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> dziernika 2012-24 listopada br.). Ponad-
to 27 paŸdziernika 2011 r. odby³ siê w
Asy¿u Dzieñ Refleksji, Dialogu i Modli-
twy o Pokój i Sprawiedliwoœæ na Œwie-
cie pod has³em „Pielgrzymi Prawdy, Piel-
grzymi Pokoju”.

Papie¿ jest te¿ autorem szeregu
wa¿nych dokumentów: encyklik – „Deus
caritas est” (o miloœci chrzeœcijañskiej),
„Spe salvi” (o nadziei chrzeœcijañskiej) i
„Caritas in veritate” (o mi³oœci w praw-
dzie) oraz posynodalnych adhortacji
apostolskich – „Sacramentum caritatis”
(o Eucharystii jako sakramencie mi³oœci),
„Verbum Domini” (o S³owie Bo¿ym w
¿yciu i misji Koœcio³a), „Africae munus”
(o zadaniach Koœcio³a w Afryce) i „Ecc-
lesia in Medio Oriente” (o Koœciele na
Bliskim Wschodzie).

Og³osi³ te¿ wiele innych dokumen-
tów: konstytucji i listów apostolskich,
„motu proprio” i innych, dotycz¹cych
konkretnych dzia³añ b¹dŸ akcji w Ko-
œciele. Mo¿na tu wymieniæ list apostol-
ski „motu proprio” „Ubicumque et sem-

per” z wrzeœnia 2010 r., powo³uj¹cy do
¿ycia Papiesk¹ Radê ds. Krzewienia
Nowej Ewangelizacji, list apostolski
„motu proprio” „Lingua latina” z10 listo-
pada 2012r., ustanawiaj¹cy Papiesk¹
Akademiê „Latinitas”, czy konstytucjê
apostolsk¹ „Anglicanorum coetibus” z 4
listopada 2009r., ustanawiaj¹cy ordyna-
riaty personalne dla tych anglikanów,
którzy chc¹ przejœæ do Koœcio³a katolic-
kiego.

Audiencje ogólne,
inne spotkania z papie¿em

W latach 2005-2012 odby³o siê 340
œrodowych audiencji ogólnych oraz kil-
kaset innych publicznych spotkañ wier-
nych z Ojcem Œwiêtym (niedzielna mo-
dlitwa „Anio³ Pañski” i „Regina Caeli” w
okresie wielkanocnym, uroczyste liturgie
na Bo¿e Narodzenie, Wielkanoc, Zes³a-
nie Ducha Œwiêtego i inne), na które w
ci¹gu tego pontyfikatu przyby³o ³¹cznie
ponad 20,5 milionów ludzi z ca³ego œwia-
ta.

kai

Kim jest papie¿ Franciszek?
Jorge Mario Bergoglio urodzi³ siê 17

grudnia 1936 r. w Buenos Aires. Pocho-
dzi z wielodzietnej rodziny – ma czworo
rodzeñstwa. Jest potomkiem w³oskiego
imigranta. Studia w Seminarium w Villa

Devoto rozpocz¹³ po obronie dyplomu z
chemii. 11 marca 1958 r. wst¹pi³ do za-
konu jezuitów, gdzie kontynuowa³ naukê.
Szczególnymi naukami, które od zawsze
lubi³ zg³êbiaæ, by³y: literatura, filozofia,
a tak¿e w³aœnie chemia oraz psycholo- >

Tak, to on w 2001 roku uda³ siê do Hospicjum dla chorych na AIDS, by jak
Chrystus S³uga, umyæ ludziom nogi. Ludziom chorym, potrzebuj¹cym mi³oœci, uwa-
gi, pomocy... Tak, to on ma zawsze otwarte serce dla wiernych oraz jest wra¿liwy na
sprawy spo³eczne. Nowy Papie¿ – Franciszek – to cz³owiek wielkiej pokory i mi³o-
œci. Dotychczasow¹ pos³ug¹ dla Koœcio³a pokazywa³, ¿e potrzebuj¹cym nale¿y
dawaæ… ca³e serce! Teraz te samo serce bije ju¿ nie jako serce kardyna³a, ale jako
serce Papie¿a – wci¹¿ jednak dla Chrystusa i ca³ego œwiata…

Papie¿ z krañców œwiata
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gia i teologia. Œwiêcenia kap³añskie Jor-
ge Bergoglio przyj¹³ 13 grudnia 1969 r.,
natomiast wieczyst¹ profesjê z³o¿y³ 22
kwietnia 1973 r. By³ prowincja³em jezu-
itów w Argentynie. Biskupem pomocni-
czym Buenos Aires zosta³ mianowany
20 maja 1992 r., a sakry biskupiej udzieli³
mu 27 czerwca 1992 abp Buenos Aires
kard. Antonio Quarracino. W 1998 r. zo-
sta³ mianowany arcybiskupem.

Bergoglio zosta³ mianowany kardy-
na³em w 2001 r. przez Papie¿a Jana
Paw³a II. Kiedy dowiedzia³ siê o tej no-
minacji, skierowa³ wzruszaj¹c¹ proœbê
do Argentyñczyków, aby nie przylatywali
do Rzymu na ceremoniê, lecz pieni¹dze
przeznaczone na bilety do W³och, prze-
kazali tym, którzy ich najbardziej potrze-
buj¹ – biednym i ubogim. Przekona³ do
tego setki rodaków. O jego skromnoœci
s³yszano nie raz: kard. Bergoglio zamiast
korzystaæ z us³ug szofera, wola³ jeŸdziæ
autobusem. Posi³ki tak¿e przygotowywa³
sobie sam. Podkreœla³ pierwszeñstwo
osobistej pobo¿noœci w stosunku do ja-
kichkolwiek strukturalnych, formalnych
reform. W kwestiach doktrynalnych,
uwa¿a siê go za „konserwatystê”.

Franciszek…
Czekaj¹c na to, kto pojawi siê w s³yn-

nym Oknie, czu³am, ¿e bêdzie to Papie¿
w³aœnie z tych regionów. Jak tylko us³y-
sza³am: „Franciszek”, pomyœla³am: O,
Papie¿ przybra³ imiê mojego ulubione-
go Œwiêtego! I, choæ œw. Franciszków
jest wielu, nasunê³y siê s³owa, skiero-
wane przez Chrystusa do Franciszka z
Asy¿u: „IdŸ, odbuduj mój Koœció³”…
Natomiast sam kard. Bergoglio powie-
dzia³ kiedyœ: Musimy unikaæ duchowej
choroby Koœcio³a, który skupia siê sam
na sobie. To prawda, ¿e gdy wychodzi

siê na ulicê, jak to czyni¹ wszyscy lu-
dzie, mo¿e zdarzyæ siê wypadek. Jed-
nak, jeœli Koœció³ pozostaje zamkniêty
w sobie, skupiony sam na sobie, starze-
je siê. Maj¹c do wyboru Koœció³, które-
mu przydarzaj¹ siê wypadki na ulicy i
Koœció³ chory, bo skupiony sam na so-
bie, bez w¹tpliwoœci wybieram ten pierw-
szy. I a¿ chce siê sparafrazowaæ s³owa:
„ Papie¿u Franciszku, idŸ, otwieraj nasz
Koœció³…!” I jest jeszcze coœ, co mnie
urzek³o: przez prawie godzinê na komi-
nie w Watykanie siedzia³ ptak, który stu-
ka³ w ten komin. Za kolejne pó³ godziny
wylecia³ z niego bia³y dym… Skojarzy³o
mi siê to teraz z mi³oœci¹ œw. Franciszka
z Asy¿u do ptaków… Byæ mo¿e ten ptak
nie ma znaczenia, ale imiê „Franciszek”
kojarzy mi siê najbardziej z Biedaczyn¹
z Asy¿u: jego mi³oœci¹ do ptaków, kwia-

>
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Misja w obiektywie...

Niedziela Palmowa

Œw. Miko³aj w Misji

tów, ludzi oraz jego pokor¹, skromnoœci¹
i ubóstwem…

Bracia i Siostry, dobry wieczór!
Takim zwrotem nowy Papie¿ przywi-

ta³ siê z wiernymi zaraz po wyborze. Cie-
p³o, serdecznie, na uœmiechu… Pierw-
szy sygna³ otwartoœci! Niebawem doda³
wzruszaj¹ce zdanie: Zaczynamy tê dro-
gê Koœcio³a w Rzymie, biskup i lud ra-
zem, drogê braterstwa, mi³oœci, zaufa-
nia miêdzy nami. Czy¿ nie s¹ to wymow-
ne s³owa? I jak¿e piêkne! Razem. Z mi-
³oœci¹ i… wzajemnym zaufaniem. To s¹
cechy prawdziwej przyjaŸni. Takie s³o-
wa wypowiada Przyjaciel Boga, który jest
tak¿e przyjacielem wszystkich ludzi.
Papie¿ Franciszek, od pierwszego dnia
swego pontyfikatu, zaprasza nas do nie-
zwyk³ej relacji – do przyjaŸni. Ta przy-
jaŸñ ma g³ówny cel: ma prowadziæ
wszystkich do jeszcze wiêkszej jedno-
œci z Najwiêkszym Przyjacielem – Jezu-
sem Chrystusem. Drog¹ Koœcio³a jest
Chrystus. G³ow¹ Koœcio³a jest Chrystus.
Papie¿ zaprasza nas do tej wspólnej,
dalszej wêdrówki Koœcio³a, której prze-
wodniczy Chrystus, który sam nazwa³
nas swoimi przyjació³mi – jak czytamy
w Ewangelii œw. Jana. Takie s¹ prawa
przyjaŸni z Chrystusem. I jak widaæ,
Papie¿ Franciszek pragnie równie¿ ¿yæ
takimi w³aœnie prawami. I do otworzenia
siê na te prawa zdaje siê nas zapraszaæ.

Z krañców œwiata…
Kard. Bergoglio podczas zgromadze-

nia biskupów po³udniowoamerykañ-
skich, w 2007 r., stwierdzi³: ¯yjemy w
czêœci œwiata o najwiêkszych nierówno-
œciach, w której dokona³ siê najwiêkszy
wzrost, a jednoczeœnie najmniej zajêto
siê ubóstwem. Ca³y czas trwa niespra-
wiedliwy podzia³ dóbr, stwarzaj¹c sytu-

acjê grzechu spo³ecznego, który wo³a ku
Niebu i ogranicza mo¿liwoœci pe³niejsze-
go ¿ycia dla tak wielu naszych braci. I to
z tej czêœci œwiata, Duch Œwiêty wybra³
kolejnego Nastêpcê œw. Piotra. W³aœnie
jego – skromnego jezuitê, kard. Bergo-
glio, a od 13 marca 2013 r. Papie¿a Fran-
ciszka. Jest on pierwszym Papie¿em z
Ameryki Po³udniowej, a tak¿e pierwszym
Papie¿em jezuit¹.

Misja Koœcio³a trwa. Ewangelizacja
a¿ po krañce ziemi wci¹¿ bêdzie przy-
nosiæ owoce. Módlmy siê jednak o to z
ca³ego serca, a tak¿e módlmy siê za
nowego Papie¿a, tak jak nas o to po-
prosi³ ju¿ na pocz¹tku pontyfikatu: Za-
nim udzielê b³ogos³awieñstwa, pomódl-
cie siê za mnie! Módlmy siê…

Agnieszka Œcibik



List do moich Parafian - Bo¿e Narodzenie 2013 11

Majeranki w Rosenheim

Pasterka w Waldkraiburg

Spotkanie Seniorów

W sobotê, 6 lipca 2013 r., odby³a siê
pielgrzymka do Sanktuarium Maryjnego
po³o¿onego na wzgórzu Hohe Peißen-
berg, powy¿ej miejscowoœci Hohen-
peißenberg. Uczestniczyli w niej dwie
polskie parafie z Monachium i Rosen-
heim. Bêd¹c na miejscu wziêliœmy udzia³
w nabo¿eñstwie maryjnym i we Mszy œw.

Podczas pobytu w sanktuarium mie-
liœmy okazjê do zapoznania siê z histo-
ri¹ tego cudownego i uroczego miejsca,
która ma zwi¹zek jeszcze z czasami
rzymskimi. Natomiast historia samego
sanktuarium, jako miejsca s³yn¹cego
³askami, siêga pocz¹tku XVI w. Wtedy
to na niezamieszka³ym wzgórzu wybu-
dowano kaplicê, w której umieszczono
drewnian¹ figurê Matki Bo¿ej. W krótce
zaczê³y przybywaæ pielgrzymki. I tak po
dzieñ dzisiejszy miejsce to rozbrzmiewa
modlitw¹ i œpiewem pielgrzymów.

Pielgrzymka
do Hohenpeißenberg

Spotkanie noworoczne

>
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W sobotê, 15 grudnia 2012 r., w Cen-
trum Misji odby³o siê adwentowe piecze-
nie ciasteczek. Dzieci znowu wykaza³y
siê swoimi zdolnoœciami przy robieniu
ciasteczek. A formy i kszta³ty tych¿e cia-
steczek by³y bardzo przeró¿ne i wymyœl-
ne. Oczywiœcie, ciasteczka wszystkim
bardzo smakowa³y.

Tak samo trzeba pochwaliæ naszych
najm³odszych parafian za piêkne ustro-
jenie choinki, które odbywa³o siê pod
czujnym okiem i artystycznym zmys³em
p. Krystyny Thomke-Rachlewicz. Ej!
Zapachnia³o ju¿ œwiêtami. Za kilka dni
przyjd¹ tu, do tak piêknie udekorowanej
sali, seniorzy na adwentowe spotkanie.

Adwentowe pieczenie ciasteczek i
strojenie choinki to sta³y ju¿ punkt w ka-
lendarium wydarzeñ nasze Polskiej pa-

Adwentowe pieczenie ciasteczek

rafii. Mamy nadziejê, ¿e w przysz³ym
roku, w czasie adwentu, równie¿ zbie-
rze siê grupka naszych milusiñskich,
razem ze swoimi rodzicami, aby tradycji
znowu sta³o siê zadoœæ.

Do zobaczenia za rok. Nie zapomnij-
cie tylko o wa³kach i foremkach do cia-
stek!
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Drugi dzieñ œwi¹t Bo¿ego Narodze-
nia. Parafia œw. Micha³a w Rosenheim.
Trzy wspólnoty parafialne: œw. Micha³a,
Chrystusa Króla i polska parafia, wziê³y
udzia³ tego dnia we wspólnej Mszy œw.,
której przewodniczy³ proboszcz Seba-
stan Heindl, w asyœcie proboszcza pol-
skiej parafii ks. Ignacego Zaj¹ca.

Mszê œw. uœwietni³  chór parafialny z
parafii œw. Micha³a oraz zespó³ muzy-
ków. Msza œw. by³a sprawowana w
dwóch jêzykach: niemieckim i polskim.
Œwi¹teczna radoœæ sprawia³a, ¿e atmos-
fera sprawowanej liturgii by³a bardzo
podnios³a. Licznie wype³niony przyby³y-
mi wiernymi koœció³ rozbrzmiewa³ iœcie
anielskimi g³osami, a œpiew kolêd i utwo-
rów wykonywanych jednoczeœnie przez
chór parafialny, muzyków i wiernych
³¹czy³ siê w jedn¹ chwa³ê ku czci Nowo-
narodzonego Dzieci¹tka Jezus.

Od wielu ju¿ lat obie parafie organi-
zuj¹ wspólne Msze œw. w ka¿dy drugi
dzieñ œwi¹t Bo¿ego Narodzenia i Wiel-
kanocy. Pokazuj¹ one, ¿e pomimo ró¿-
nych tradycji i zwyczajów, nasza kato-
licka wiara i Koœció³ jest jeden. Ten Chry-
stusowy.

Wspólne
œwiêtowanie

W dniach od 10 do 17 marca br. od-
bywa³y siê w naszej parafii rekolekcje
wielkopostne. W tym roku g³osi³ je ks.
Miros³aw Niechwiej ze Œwiêtoch³owic,
gdzie jest dyrektorem domu zakonnego.

Nauki rekolekcyjne zgromadzi³y do-
syæ spor¹ grupê parafian, stwarzaj¹c
okazjê do duchowej odnowy i dobrego
przygotowania siê na œwiêta Zmartywy-
chwstania Chrystusa.

Rekolekcje
wielkopostne

Ks. Miros³awowi sk³adamy serdecz-
ne podziêknowanie za kap³añsk¹ pos³u-
gê i wszelkie dobro, jakie na nas sp³y-
nê³o w czasie tych rekolekcji, ¿ycz¹c
wielu ³ask Bo¿ych w dalszej s³u¿bie ka-
p³añskiej i salezjañskiej.
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Jak co roku w styczniu po uroczy-
stoœci Trzech Króli, odby³o siê w naszej
Misji spotkanie op³atkowo-kolêdowe po-
³¹czone z „Jase³kami”, które od lat cie-
szy siê du¿ym zainteresowaniem na-
szych rodaków. Jest ono zawsze okazj¹
do mi³ego spêdzenia czasu i ciekawych
rozmów prowadzonych w serdecznej at-
mosferze.

Na pocz¹tku spotkania ks. Pro-
boszcz serdecznie przywita³ zebranych
goœci zapraszaj¹c wszystkich  do wspól-
nego kolêdowania. Niespodziank¹, przy-
gotowan¹ przez organizatorów, by³o po-
jawienie siê dzieciêcego zespo³u góral-
skiego „Majeranki”, w przepiêknych w
strojach ludowych, przyby³ego z Rabki-
Chabówki.

Pani Dorota Majerczyk, za³o¿yciel i
kierownik zespo³u, przybli¿y³a historiê
powstania „Majeranków” i przedstawi³a
swoich podopiecznych. Po prezentacji
zespo³u rozpocze³o siê kolêdowanie.
Piosenki, pastora³ki i kolêdy... œpiewa-
niu nie by³o koñca. Dzieciêce g³osy i

cudowne kolêdy poruszy³y wielu. Od
strony kulinarnej organizatorzy spotka-
nia przygotowali smaczne potrawy, ta-
kie jak barszcz czerwony z pasztecika-
mi, bigos, „makówki” i pyszne ciasta.

Pani Krystyna Rachlewicz recytowa-
³a swoje wiersze o tematyce góralskiej,
ukazuj¹c nastrój i klimaty skalnego Pod-
hala, a Pani Dorota snu³a góralskie opo-
wieœci przybli¿aj¹c nam kulturê i zwycza-
je tamtejszych stron. Jednym z takich
zwyczajów jest przyjmowanie do domów
„Turonia”, którego wizyta ma zapewniæ
domownikom szczêœcie i obfitoœæ wszel-
kich zbiorów. U nas na sali pojawi³ siê
„Turoñ”, który sypa³ ziarnem na szczê-
œcie, hasa³ po sali ku sporej uciesze nie
tylko dzieci, ale i doros³ych. Niekoñcz¹-
ce siê oklaski by³y wyrazem naszego
serdecznego podziêkownia za wspania-
³y wystêp. Góralskie nutki na d³ugo po-
zostan¹ jeszcze w naszej pamiêci. Mo¿e
kiedyœ znowu do nas przyjad¹, aby ra-
zem zaœpiewaæ, zagaraæ i zatañczyæ.

Eryka Wyciszkiewicz

Noworoczne spotkanie kolêdowe
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... i znów zawita³ miesi¹c maj. M³od¹
i delikatn¹ zieleni¹, œpiewem ptaków,
s³oneczn¹ radoœci¹ dnia. Nasza para-
fia, jak ka¿dego roku, wyruszy³a na ma-
jówkê, aby wyraziæ swoj¹ wdziêcznoœæ
Bogu za wszystkie doznawane ³aski i li-
tani¹ wyœpiewaæ Pani Nieba i Ziemi swo-
je podziêkowanie za wskazywanie dro-
gi do Syna.

W tym roku celem naszej majówki by³
Brannenburg-Schwarzlack, uroczy zak¹-
tek z ma³ym koœció³kiem na wzgórzu, w
którym wspólnie siê modliliœmy, œpiewa-
j¹c ró¿ne pieœni religijne.

Piêkna pogoda przyczyni³a siê do
licznego uczestnictwa w majówce. Po-
³¹czy³a nas radoœæ wspólnego wêdrowa-
nia, zabawy na ³¹ce, oczywiœcie razem
z dzieæmi, wspólny posi³ek, dzielenie siê

Majówka 2013

domowymi wypiekami, a tak¿e wspólne
œpiewanie, przy dŸwiêkach gitary.

Majówkê zakoñczyliœmy póŸnym po-
po³udniem w brannenburskiej lodziarni,
zajadaj¹c smaczne lody, które ufundo-
wa³ nam ks. Proboszcz – smakowa³y wy-
bornie!

Trochê ¿al by³o wracaæ do domu, bo
dobrze jest poznawaæ piêkne okolice i
przebywaæ razem, we wspólnocie. Oby-
œmy czêsto tego doœwiadczali.

Anna Palac
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Mszy œw. przewodniczy³ bp Damian
Muskus OFM. Koncelebrowa³o j¹ 95
ka³anów, licznie przyby³e siostry zakon-
ne z wielu zgromadzeñ, zebrana rodzi-
na salezjañska i naturalna oraz wierni z
miejsc, w których ostatnio pos³ugiwa³.
Przybyli, ws³uchali siê w list poœmiertny.
Poprzedzi³a go grana przez bratanicê
melodia na skrzypcach: „Byæ bli¿ej Cie-
bie chcê”. Odda³a ona treœæ ¿ycia zmar-
³ego kap³ana, który realizowa³ je w bli-
skoœci Boga i ludzi. Wybrzmiewa ono w
podaniu do nowicjatu w którym czytamy:
„Obecnie sk³adam maturê, mogê wiêc
powiedzieæ: ‘Finis corant opus‘. Chcê zo-
staæ jednym z cz³onków potê¿nego Zgro-
madzenia, jest to moim marzeniem od
lat dzieciêcych, tego te¿ pragnêliby moi
rodzice. Myœlê, ¿e uczyni³em w³aœciwy
wybór, proszê tylko uprzejmie o przyjê-
cie”.

Obdarzony wieloma darami i talen-
tami ks. Marian Dzibiñski s³u¿y³ s³owem
pisanym i mówionym, po których poru-
sza³ siê z wytrawn¹ sobie ³atwoœci¹. Do-
strzegaj¹c humanistyczne zdolnoœci ks.
Mariana, po dwóch latach pracy wœród
m³odzie¿y w Oœwiêcimiu, prze³o¿eni wy-
sy³aj¹ go na studia polonistyczne na Ka-
tolickim Uniwersytecie Lubelskim. Po ich
ukoñczeniu w roku 1979 pracuje w Kra-
kowie jako redaktor Biuletynu Salezjañ-
skiego „Nostra” oraz s³u¿y pomoc¹ w t³u-
macz¹c i koryguj¹c drukowane dla poli-

grafii salezjañskiej teksty.
Nale¿y podkreœliæ jeszcze jeden

aspekt ¿ycia œp. ks. Mariana Dziubiñ-
skiego. Nie tylko z wykszta³cenia, ale z
umi³owania by³ s³ug¹ s³owa. S³owa Do-
brej Nowiny g³oszonego z ambony, ale
równie¿ piêknego s³owa, którym jest jê-
zyk ojczysty i jêzyki obce, których zna-
jomoœæ pozwoli³a mu s³u¿yæ pomoc¹
jako t³umacz zarówno dokumentów
Zgromadzenia Salezjañskiego i ca³ej
Rodziny Salezjañskiej. Nieoceniona
umiejêtnoœæ opisywania s³owem rzeczy-

Œp. ks. Marian Dziubiñski sdb
(1946-2013)

Dnia 12 lipca 2013 roku odszed³ do Pana, w 68 roku ¿ycia, 48 œlubów zakon-
nych i 41 roku kap³añstwa, ks. Marian Dziubiñski, salezjanin. Uroczystoœci pogrze-
bowe odby³y siê w poniedzia³ek, 22 lipca 2013 roku, w koœciele pw. œw. Stanis³awa
Kostki, w Krakowie przy ul. Konfederackiej 6.
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wistoœci sprawia³a, ¿e z niecierpliwoœci¹
czekaliœmy na jego pe³ne polotu i eru-
dycji wyst¹pienia, czy recenzje, choæby
podczas niedawno zakoñczonej Kapitu³y
Inspektorialnej, gdy brawami przyjmowa-
no jego protoko³y.

Niejednokrotnie wypowiadamy s³o-
wa, ¿e nie ma ludzi niezast¹pionych. Z
pewnoœci¹ prawda ta odnosi siê do wy-
pe³nienia zadania, które siê przejmuje
po kimœ, kto odchodzi. Jednak nic i nikt
nie zast¹pi cz³owieka, którego znaliœmy,
podziwialiœmy, szanowaliœmy i kochali-
œmy.

Ksi¹dz Marian przez jedn¹ kadencjê
by³ prze³o¿onym Inspektorii Krakowskiej,
11 lat wikariuszem inspektora oraz rok
sekretarzem inspektorialnym. Od 2000
roku by³ delegatem inspektora ds. Ro-
dziny Salezjañskiej. W latach 1985-2001
by³ asystentem regionalnym instytutu
VDB w regionie PLIRU (Polska -Litwa –
Rosja – Ukraina).

Wielkoœæ cz³owieka mierzy siê po
tum co po sobie pozostawi³. S³uchaj¹c
wszystkich s³ów o zmar³ym kap³anie ma
siê wra¿enie, ¿e pozostawi³ wiele.

ks. Adam Paszek

>

Odpust ku czci
œw. Micha³a

Dzieñ 29 wrzeœnia br., ta data powin-
na zapaœæ w sercach wszystkich para-
fian. W ten dzieñ odby³a siê doroczna
uroczystoœæ odpustowa, któr¹ obchodzi-
liœmy wspólnie z niemieckimi parafiami:
Œw. Micha³a, Christkönig i Fürstätt. Msza
œw. koncelebrowana zgromadzi³a liczn¹
rzeszê wiernych. Mszy œw. przewodni-
czy³ biskup pomocniczy diecezji
München-Freising ks. bp Wolfang Bi-

schof, który te¿ dokona³ poœwiêcenia
nowego domu parafialnego.

Dumnie reprezentowa³ siê poczet
sztandarowy naszej Misji. Dzieci w piêk-
nych strojach krakowskich oraz chór
parafialny podkreœli³y wyj¹tkowy charak-
ter tej uroczystoœci.

Po Mszy œw., odby³o siê poœwiêce-
nie domu parafialnego. W nowych po-
mieszczeniach domu parafialnego, jak
tak¿e przy koœciele, czeka³y na nas ró¿-
ne atrakcje i niespodzianki.
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Tegoroczny festyn rodzinny odby³ siê
15 czerwca br. W tym w³aœnie dniu, po
d³ugim okresie niepogody, zaœwieci³o
s³oñce, niczym zapraszaj¹c do wspól-
nej zabawy pod b³êkitem nieba. Na miej-
sce naszego spotkania ponownie wybra-
liœmy Mittendorf, ma³¹ osadê nad jezio-
rem Chiemsee, która jest idealnym miej-
scem dla takich imprez. Wszyscy, któ-
rzy przybyli na nasz festyn, spêdzili czas
w bardzo weso³ej i przyjemnej atmosfe-
rze, przy smacznym posi³ku z grilla, cia-
stach i kawie. Nie zabrak³o równie¿
wspólnego œpiewu i modlitwy.

Dla dzieci super atrakcj¹ by³o balan-
sowanie na linie. Ka¿de z nich, od naj-
m³odszych po najstarsze, próbowa³o
swoich mo¿liwoœci; by³a to œwietna za-
bawa zrêcznoœciowa. Zwyciêzcami byli

Festyn rodzinny

ci, którzy na linie utrzymali siê najd³u-
¿ej. Oczywiœcie nie zabrak³o równie¿
biegów z pi³k¹ i innych weso³ych zabaw.

Ten letni, ciep³y dzieñ by³ dla nas
wszystkich okazj¹ do aktywnego odpo-
czynku, wspólnych rozmów i weso³ej
zabawy. Dziêkujemy organizatorom za
udany festyn, a uczestnikom za ich licz-
ne przybycie.

Barbara Stryczek
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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
KATECHEZA odbywa siê w ci¹gu roku szkolnego.
MSZA ŒW. od wtorku do pi¹tku o godz. 18.00
I CZWARTEK MIESI¥CA adoracja Najœwiêtszego Sakramentu po Mszy œw.
I PI¥TEK MIESI¥CA okazja do spowiedzi o godz. 16.30; Msza œw. o godz. 17.00
24 DZIEÑ MIESI¥CA miesiêczne wspomnienie MB Wspomo¿enia Wiernych
SPOTKANIE MODLITEWNE w pi¹tek po Mszy œw.
ZMIANA TAJEMNIC RÓ¯AÑCA ŒWIÊTEGO trzecia niedziela m-ca
NABO¯EÑSTWA MAJOWE I RÓ¯AÑCOWE od wtorku do pi¹tku o godz. 17.30
WIELKI POST Droga Krzy¿owa w pi¹tki o godz. 17.30; Gorzkie ¯ale po niedzielnej Mszy œw.
SPOTKANIE SENIORÓW trzecia œroda m-ca
CHÓR PARAFIALNY sobota godz. 10.00
MINISTRANCI druga sobota m-ca godz. 10.00
BIBLIOTEKA od wtorku do pi¹tku od godz. 16.00-17.30
CENTRUM MISJI jest czynne od wtorku do pi¹tku po wieczornej Mszy œw.
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