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Drodzy Parafianie,

...i oto znów id¹ œwiêta, œwiêta Bo-
¿ego Narodzenia, najpiêkniejsze œwiêta
w ca³ym roku. Tak wiele do nich przygo-
towañ, wrêcz bieganiny i krz¹taniny
wokó³ zakupów, prezentów, choinki, itd.
Ale czy to wszystko, czym w tych dniach
¿yjemy i w najbli¿szych bêdziemy prze-
¿ywaæ sk³ania nas do refleksji: po co to
wszystko?

Dziœ, w œwiecie postêpuj¹cej laicy-
zacji, a i nieraz wrêcz wrogiego nasta-
wienia do tego wszystkiego, co niesie
ze sob¹ chrzeœcijañstwo, wielu ludzi za-
traca prawdziwy sens tych cudownych i
niezwyk³ych œwi¹t. W wielu wydawanych
kalendarzach nie znajdziemy ju¿ daty
œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, Wielkanocy
czy Wszystkich Œwiêtych. Ale znadzie-
my w nich informacje o halloween czy
walentynkach. Niestety dla wielu ludzi
œwiêta Bo¿ego Narodzenia nie maj¹ ju¿
¿adnego odniesienia do Tajemnicy

Wcielenia Syna Bo¿ego, to ju¿ tylko
„œwiêta zimy” lub „zimowego œwiat³a”.

My, jako chrzeœcijanie, powinniœmy
usilnie zabiegaæ o zachowanie religijne-
go charakteru œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.
Bo te œwiêta przypominaj¹ nam o wiel-
kiej mi³oœci Boga do cz³owieka, Boga,
który przychodzi do cz³owieka i pochyla
siê z mi³oœci¹ nad jego nêdz¹ i grze-
chem. Pan Wszechœwiata przychodzi do
ka¿dego z nas ze swoim zbawieniem i
³ask¹. Johannes Tauler, mistyk i teolog,
powiedzia³ kiedyœ: „Bóg czêsto nas na-
wiedza, ale przewa¿nie nie ma nas w
domu”. Tak bardzo czêsto jesteœmy po-
ch³oniêci jedynie ziemskimi sprawami,
¿e trudno nam jest zauwa¿yæ przecho-
dz¹cego obok nas Pana. Zatroskani o
wiele rzeczy, zapominamy o tym, co naj-
wa¿niejsze.

Dlatego ¿yczê Wam na tegoroczne
œwiêta Bo¿ego Narodzenia i ca³y Nowy
Rok, aby w Waszych sercach znalaz³o
siê wiêcej miejsca dla Boga, wiêcej miej-
sca na modlitwê i medytacjê, na lekturê
ksi¹¿ek i prasy religinej, a przede
wszystkim wiêcej miejsca na przyjêcie
Chrystusa w Komunii Œwiêtej. ZnajdŸ-
my równie¿ w naszych sercach wiêcej
otwartej przestrzeni dla wszystkich po-
trzebuj¹cych naszej pomocy. Umiejmy
dzieliæ siê z nimi i obdarowywaæ ich
nasz¹ mi³oœci¹. Pamiêtajmy, ¿e praw-
dziw¹ i pe³n¹ radoœæ, mo¿e prze¿ywaæ
tylko ten, kto otwiera siê na bogactwo
przychdz¹cego Boga.

ks. Ignacy Zaj¹c, proboszcz
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Jan Pawe³ II emanowa³ œwiêtoœci¹,
czyli piêknem swojego cz³owieczeñstwa,
bogactwem osobowoœci, dobroci¹, m¹-
droœci¹ i mi³oœci¹. Jednym s³owem pro-
mieniowa³ Chrystusem, gdy¿ tylko On
jest jedynym Ÿród³em i sprawc¹ œwiêto-
œci cz³owieka. To sam Jezus Chrystus
uobecnia³ swoj¹ mi³oœæ w ¿yciu, paster-
skiej pos³udze, cierpieniu i œmierci Jana
Paw³a II.

Nie bójcie siê przyj¹æ Chrystusa
Patrz¹c na przyk³ad ¿ycia Jana Paw-

³a II, uœwiadamiamy sobie, ¿e ka¿dy
cz³owiek jest powo³any do wspólnoty
¿ycia z Bogiem, co wiêcej, do uczestni-
czenia w naturze Boga samego (por. 2
P 1, 4). I dlatego nikt nie osi¹gnie pe³ni
cz³owieczeñstwa, je¿eli nie zjednoczy
siê z Chrystusem i nie pozwoli ogarn¹æ
siê Jego mi³osiern¹ mi³oœci¹, która g³a-
dzi wszystkie grzechy, rozrywa wszelkie
kajdany z³a, leczy najboleœniejsze rany,
a najwiêkszych grzeszników czyni œwiê-
tymi.

Fascynacja œwiêtoœci¹ Jana Paw³a
II powinna uœwiadomiæ nam, ¿e Chrystus
powo³uje do œwiêtoœci równie¿ ciebie i
mnie, powo³uje ka¿dego bez wyj¹tku
grzesznego cz³owieka i daje wszystko,
co jest nam potrzebne, abyœmy stali siê
œwiêtymi, czyli w pe³ni szczêœliwymi.
Oczekuje tylko od nas zgody i wspó³pra-
cy. Œwiêtoœæ i przebóstwienie cz³owieka
jest dzie³em Boga, ale nie mo¿e siê do-
konaæ bez wspó³dzia³ania cz³owieka.

Po œmierci Jan Pawe³ II apeluje do
nas wszystkich z jeszcze wiêksz¹ si³¹,

ani¿eli to czyni³ w czasie ziemskiego
¿ycia. Wo³a do nas poprzez ca³e swoje
duchowe dziedzictwo, które nam zosta-
wi³: nie bójcie siê otworzyæ Chrystusowi
drzwi waszych serc! Nie bójcie siê od-
dawaæ Maryi na Jej wy³¹czn¹ w³asnoœæ,
i powtarzaæ Jej: Totus Tuus - Ca³y Twój,
aby uczyæ siê od Niej ca³kowitego od-
dania Chrystusowi i heroicznej wiary, by
wierzyæ tak, jak Ona wierzy³a nadziei
wbrew ludzkiej nadziei; nie bójcie siê iœæ
drog¹ œwiêtoœci; nie bójcie siê codzien-
nie mówiæ do Chrystusa: pragnê stawaæ
siê œwiêtym, czyli takim, jakim Ty, Pa-
nie, chcesz, abym siê sta³; nie bójcie siê
codziennie iœæ za Chrystusem drog¹
przykazañ i Ewangelii, drog¹ wiary, któ-
ra dzia³a przez mi³oœæ; nie bójcie siê
ca³kowicie ufaæ Chrystusowi, który do
koñca nas umi³owa³, bior¹c na siebie
nasze grzechy, aby je zg³adziæ w swojej

Nie bójcie siê iœæ drog¹ œwiêtoœci

Powszechne przekonanie, ¿e Papie¿ Jan Pawe³ II jest œwiêtym wierni wyra¿ali
ju¿ podczas Jego pogrzebu napisami na transparentach i okrzykami: „Santo subi-
to!” („Natychmiast œwiêty!”).

>
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œmierci i zmartwychwstaniu; nie bójcie
siê wyznawaæ Chrystusowi swoje grze-
chy w sakramencie pokuty i ufaæ w Jego
nieskoñczone mi³osierdzie.

Jan Pawe³ II uœwiadamia nam, ¿e
œwiêtoœæ to zjednoczenie z Chrystusem,
wszczepienie w Chrystusa, tak, jak wsz-
czepienie latoroœli do winnego krzewu:
„Ja jestem krzewem winnym - mówi Je-
zus - wy - latoroœlami. Kto trwa we Mnie,
a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity,
poniewa¿ beze Mnie nic nie mo¿ecie
uczyniæ” (J 15, 5). Wszczepienie w Chry-
stusa sprawia, ¿e cz³owiek uczestniczy
w ¿yciu i mi³oœci samego Boga, a wiêc
osi¹ga pe³niê cz³owieczeñstwa, ca³ko-
wicie realizuje siebie, gdy¿ Chrystus
dope³nia w nim dzie³a stworzenia i czy-
ni go œwiêtym.

Co mam czyniæ, aby staæ siê œwiê-
tym?

Pragnienie œwiêtoœci jest pragnie-
niem pe³ni cz³owieczeñstwa. Œwiêtoœæ
to mi³oœæ, wolnoœæ, prawda, czyli pe³nia
szczêœcia. Bez naszej zgody i wspó³pra-
cy z Chrystusem nigdy tej pe³ni nie osi¹-
gniemy.

Co wiêc mam czyniæ, aby staæ siê
œwiêtym? Popatrz na przyk³ad ¿ycia, jaki
zostawi³ nam Jan Pawe³ II.

Je¿eli pragniesz rozpocz¹æ tê niesa-
mowit¹ przygodê, jak¹ jest pójœcie drog¹
do œwiêtoœci, to najpierw idŸ do spowie-
dzi, wyznaj wszystkie swoje grzechy, a
po przyjêciu Komunii œw. powiedz Jezu-
sowi, ¿e pragniesz iœæ razem z Nim przez
¿ycie, aby ciê uczy³ kochaæ, wyzwala³ z
egoizmu, przemienia³ i czyni³ œwiêtym.
Tak, jak to od dzieciñstwa nieustannie
czyni³ Jan Pawe³ II, tak samo i ty ca³ko-
wicie zawierzaj siebie Jezusowi przez
Maryjê. Zawierzaj ca³¹ swoj¹ prze-
sz³oœæ, teraŸniejszoœæ i przysz³oœæ,
wszystko, czym jesteœ i co posiadasz.
W codziennej modlitwie czêsto powta-
rzaj: Totus Tuus (Ca³y Twój).

Chrystus jest „drog¹ i prawd¹, i
¿yciem” (J 14, 6). Trzeba siê z Nim spo-
tkaæ i umi³owaæ Go. To dzieje siê przede
wszystkim w Eucharystii. Szukajmy ka¿-
dej okazji, by uczestniczyæ we Mszy œw.,
przyjmuj¹c Jezusa do swego serca, kar-
mi¹c siê Jego Cia³em, umacniaj¹c Jego
obecnoœci¹. To On bêdzie nas nape³nia³

>
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> Swoj¹ œwiêtoœci¹, Swoim ¿yciem, wska-
zywa³ drogê i ods³ania³ prawdê Swojej
woli, która czasem jest trudna do przy-
jêcia, ale prowadzi do pe³ni ¿ycia.

Do tych wszystkich, którzy zniechê-
caj¹ siê, Jan Pawe³ II wo³a: „Wstañcie,
chodŸmy!” i uspokaja: „Nawet jeœli te s³o-
wa oznaczaj¹ czas próby, wielki wysi³ek
i bolesny krzy¿, nie musimy siê niczego
obawiaæ. S³owa te nios¹ bowiem w so-
bie tak¿e radoœæ i pokój, które s¹ owo-
cem wiary. Bo¿a mi³oœæ nie nak³ada na
nas ciê¿arów, których nie moglibyœmy
unieœæ, ani nie stawia nam wymagañ,
którym nie moglibyœmy sprostaæ, jeœli
wzywa, przychodzi z konieczn¹ pomoc¹”
(Wstañcie, chodŸmy!, s. 163-4).

Wstañcie, chodŸmy!
Aby codziennie iœæ drog¹ wiary, ko-

nieczna jest samodyscyplina. Trzeba
sobie ustaliæ plan dnia i z ¿elazn¹ kon-
sekwencj¹ realizowaæ go. W codzien-
nym rozk³adzie zajêæ musi siê znaleŸæ
sta³y czas przeznaczony na modlitwê,
na osobiste bycie sam na sam z Chry-
stusem, czas na pracê i s³u¿bê innym
oraz na godziwy odpoczynek. Do
wszystkich swoich zajêæ, prac, zadañ i
modlitwy nale¿y wk³adaæ ca³e serce.
Trzeba od siebie wymagaæ, przezwyciê-
¿aæ egoizm, który objawia siê w niechê-
ci do wysi³ku, w lenistwie i pob³a¿aniu
sobie. W jaki sposób? Decyzj¹ woli zmu-
szaæ siê do dzia³ania, modlitwy, pracy i
innych zadañ, szczególnie wtedy, kiedy
siê cz³owiekowi najbardziej nie chce.

Je¿eli, pomimo s³aboœci i upadków
cz³owiek bêdzie szed³ drog¹ przykazañ
i Ewangelii, odczytuj¹c i pe³ni¹c wolê
Bo¿¹ we wszystkich wymiarach i dzie-
dzinach swojego ¿ycia, wtedy Chrystus
bêdzie móg³ kszta³towaæ jego cz³owie-

czeñstwo, dope³niaæ dzie³a stworzenia,
czyniæ je œwiêtym.

Nale¿y zawsze pamiêtaæ, ¿e ca³a
duchowa si³a i moc cz³owieka wyp³ywa
z modlitwy. To na modlitwie i w sakra-
mentach a przede wszystkim w Eucha-
rystii, pozwalamy Jezusowi, aby prze-
mienia³ nasze serca, uwalnia³ je od grze-
chów i uzdalnia³ do mi³oœci. Dlatego tak
wielk¹ krzywdê wyrz¹dzaj¹ sobie ludzie,
kiedy zaniedbuj¹ modlitwê lub przestaj¹
siê modliæ, gdy¿ wtedy ich ¿ycie ducho-
we kar³owacieje i zamiera, staj¹ siê bez-
bronni wobec ataków si³ z³a, które ich
zniewalaj¹ i nimi manipuluj¹.

Aby codziennie iœæ drog¹ wiary, trze-
ba wyznaczyæ sobie bardzo konkretny
czas na modlitwê: ró¿aniec, koronkê do
Bo¿ego Mi³osierdzia, medytacjê Pisma
œw., adoracjê Najœwiêtszego Sakramen-
tu lub inne formy modlitwy. Nigdy nie
mo¿na dyspensowaæ siê z obowi¹zku
modlitwy, uzasadniaj¹c to z³ym nastro-
jem lub samopoczuciem. W³aœnie wte-
dy, kiedy nie chce mi siê modliæ, powi-
nienem siê modliæ dwa razy d³u¿ej, ofia-
ruj¹c Jezusowi swoj¹ niechêæ i z³y na-
strój. Niechêæ do modlitwy i odk³adanie
jej na póŸniej, to najbardziej podstêpne
i niebezpieczne pokusy z³ego ducha.
Trzeba mieæ œwiadomoœæ ich istnienia i
zdecydowanie je odrzucaæ. >
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Troszcz¹c siê o ¿ycie duchowe, nie
mo¿na zaniedbywaæ regularnej, mie-
siêcznej spowiedzi. Wskazane jest zna-
lezienie sobie sta³ego spowiednika. Nie-
zwykle wa¿ne jest tutaj z³o¿enie przy-
rzeczenia Chrystusowi: Panie Jezu,
przyrzekam Ci, ¿e bêdê stara³ siê ¿yæ
zawsze w stanie ³aski uœwiêcaj¹cej, a
gdyby zdarzy³ mi siê ciê¿ki upadek, to
natychmiast przyjdê do Ciebie, abyœ
mnie uwolni³ od grzechu w sakramen-
cie pokuty.

Ca³e ¿ycie Jana Paw³a II jest czytel-
nym œwiadectwem, ¿e wszystko w jego
¿yciu zaczyna³o siê „u stóp Chrystusa
utajonego w Najœwiêtszym Sakramen-
cie”. Tajemnic¹ wielkoœci Jana Paw³a II
jest w³aœnie modlitwa. Codziennie kilka
godzin przeznacza³ na ni¹. To dziêki
Mszy œw., modlitwie i kontemplacji czer-
pa³ od Chrystusa mi³oœæ, m¹droœæ, wie-
dzê i si³ê, bo tylko Chrystus jest jedy-
nym •ród³em, w którym „wszystkie skar-
by m¹droœci i wiedzy s¹ ukryte” (Kol 2,
3). Wspominaj¹c czasy krakowskie Oj-
ciec Œwiêty pisze: „W domowej kaplicy
nie tylko siê modli³em, ale tak¿e siedzia-
³em i pisa³em. Tu napisa³em moje ksi¹¿-
ki, wœród nich opracowanie „Osoba i
czyn”. Jestem przekonany, ¿e kaplica to
miejsce, z którego pochodzi szczegól-
ne natchnienie. To ogromny przywilej
móc mieszkaæ i pracowaæ w przestrzeni
tej Obecnoœci - niczym potê¿ny magnes.
Mój serdeczny, ju¿ nie¿yj¹cy przyjaciel
Andre Frossard, w ksi¹¿ce „Bóg istnie-
je, spotka³em Go” g³êboko uj¹³ moc i
piêkno tej Obecnoœci. Jednak nie za-
wsze konieczne jest fizyczne przyjœcie
do kaplicy, ¿eby duchowo wejœæ w prze-
strzeñ Najœwiêtszego Sakramentu”
(Wstañcie, chodŸmy!, s. 116).

Jan Pawe³ II podkreœla, ¿e tylko ten,
kto siê modli, potrafi kochaæ swojego
bliŸniego: „Zainteresowanie siê drugim
cz³owiekiem zaczyna siê od modlitwy
biskupa, od jego rozmowy z Chrystu-
sem, który mu powierza swoich. Modli-
twa przygotowuje nas do spotkañ z dru-
gimi. S¹ to spotkania, w których dziêki
duchowemu otwarciu mo¿emy siê wza-
jemnie poznawaæ i rozumieæ tak¿e wte-
dy, kiedy czasu jest niewiele. Ja za
wszystkich po prostu modlê siê dzieñ w
dzieñ. Gdy spotykam cz³owieka, to ju¿
siê za niego modlê i to zawsze pomaga
w kontakcie z nim. Trudno mi powie-
dzieæ, jak ludzie to odbieraj¹ - trzeba by
ich zapytaæ. Mam jednak tak¹ zasadê,
¿e ka¿dego przyjmujê jako osobê, któr¹
przysy³a Chrystus - jako tego, którego
mi da³ i zarazem zada³” (Wstañcie,
chodŸmy!, s. 58).

Wiara szuka zawsze g³êbszego zro-
zumienia, dlatego niezwykle wa¿ne jest

>



List do moich Parafian - Bo¿e Narodzenie 2014 7

pog³êbianie swojej wiedzy religijnej po-
przez lekturê dobrych ksi¹¿ek i czaso-
pism katolickich. Jan Pawe³ II udziela
nam w tym wzglêdzie bezcennej pora-
dy: „Zawsze mia³em dylemat: Co czy-
taæ? Stara³em siê wybieraæ to, co naj-
istotniejsze. Tyle rzeczy siê publikuje.
Nie wszystkie s¹ wartoœciowe i po¿y-
teczne. Trzeba umieæ wybieraæ i radziæ
siê, co czytaæ. Od dziecka lubi³em ksi¹¿-
ki. Do tradycji czytania ksi¹¿ek wdra¿a³
mnie mój ojciec. Siada³ obok mnie i czy-
ta³ mi ca³ego Sienkiewicza i innych pi-
sarzy polskich. Kiedy umar³a matka,
zostaliœmy we dwóch z ojcem. I on nie
przestawa³ zachêcaæ mnie do poznawa-
nia najbardziej wartoœciowej literatury”
(Wstañcie, chodŸmy!, s. 76).

Na czas próby
Je¿eli idziemy wytrwale drog¹ wiary

do œwiêtoœci, to z ca³¹ pewnoœci¹ bê-
dziemy poddani ró¿norakim próbom. Jan
Pawe³ II pragnie przygotowaæ nas na ten
trudny czas doœwiadczeñ, t³umacz¹c:

> „Próby zapewne nas spotkaj¹. Nie jest
to niczym niezwyk³ym. To nale¿y do
¿ycia wiary. Czasem próby s¹ ³agodne,
czasem bardzo trudne, a nawet drama-
tyczne. W próbie mo¿emy siê czuæ osa-
motnieni, ale ³aska Bo¿a, ³aska zwyciê-
skiej wiary, nigdy nas nie opuszcza. Dla-
tego ka¿d¹ próbê, choæby najstrasz-
niejsz¹, mo¿emy przejœæ zwyciêsko”
(Wstañcie, chodŸmy!, s. 148).

I tutaj wzywa nas Ojciec Œwiêty do
nieugiêtej walki z w³asnymi s³aboœciami
i si³ami z³a. Symbolem tego dramatycz-
nego zmagania siê i walki jest nieustra-
szona obrona polskich ¿o³nierzy we
wrzeœniu 1939 r. na Westerplatte, które
od tego czasu sta³o siê znakiem „wier-
noœci w dramatycznej próbie”. Trzeba
byæ wiernym Chrystusowi a¿ do koñca,
wiernym w zachowywaniu wszystkich
przykazañ i Ewangelii. Jan Pawe³ II ape-
luje do nas wszystkich: „Nigdy samo
«wiêcej mieæ» nie mo¿e zwyciê¿yæ. Bo
wtedy cz³owiek mo¿e przegraæ rzecz >
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najcenniejsz¹: swoje cz³owieczeñstwo,
swoje sumienie, swoj¹ godnoœæ”. Dlate-
go Ojciec Œwiêty wzywa: „Musicie od
siebie wymagaæ, nawet gdyby inni od
was nie wymagali”. I t³umaczy: „Ka¿dy z
was znajduje w ¿yciu jakieœ swoje We-
sterplatte. Jakiœ wymiar zadañ, które
trzeba podj¹æ i wype³niæ. Jak¹œ s³uszn¹
sprawê, o któr¹ nie mo¿na nie walczyæ.
Jakiœ obowi¹zek, powinnoœæ, od której
nie mo¿na siê uchyliæ. Nie mo¿na zde-
zerterowaæ. Wreszcie - jakiœ porz¹dek
prawd i wartoœci, które trzeba «utrzy-
maæ» i «obroniæ», tak jak to Westerplat-
te, w sobie i wokó³ siebie. Tak, obroniæ -
dla siebie i dla innych” (Westerplatte, 12
czerwca 1987).

Pan Jezus bardzo pragnie, abyœ zo-
sta³ œwiêtym. Jeœli odpowiesz na Jego
pragnienie i podejmiesz codzienny wy-
si³ek ¿ycia wiar¹, trud ca³kowitego po-
s³uszeñstwa i wspó³pracy w realizowa-
niu Bo¿ych planów, to wtedy staniesz siê
uczestnikiem najbardziej fascynuj¹cej
rzeczywistoœci, jak¹ jest stawanie siê
prawdziwie wolnym i kochaj¹cym cz³o-
wiekiem, czyli œwiêtym.

Niech nauczanie i przyk³ad ¿ycia
Jana Pawe³ II uœwiadomi nam, ¿e po-
wo³anie do œwiêtoœci ka¿dego bez wy-
j¹tku cz³owieka, nie jest tylko zwyk³¹
mo¿liwoœci¹, ale obowi¹zkiem, wyp³ywa-
j¹cym z istoty naszego cz³owieczeñstwa,
stworzonego na obraz i Bo¿e podobieñ-
stwo.

ks. M. Piotrowski TChr

„Mi³oœci bez krzy¿a nie znajdzie-
cie, a Krzy¿a bez Mi³oœci nie unie-
siecie” (œw. Jan Pawe³ II)

> 31 sierpnia br. ks. wikary Ryszard
Szymeczko po¿egn¹³ siê z nasz¹ para-
fialn¹ wspólnot¹. Odchodzi od nas, aby
rozpocz¹æ w nowym miejscu swoj¹
duszpastersk¹ pos³ugê. Ks. Ryszard by³
z nami przez siedem lat i w tym czasie
da³ siê poznaæ jako chêtny do pomocy i
dobry kap³an.

Ks. Ryszard Szy-
meczko SDB

opuszcza nasz¹
wspólnotê

W czasie Mszy œw. w koœciele Œwiê-
tego Micha³a w Rosenheim przedstawi-
ciele Rady Parafialnej podziêkowli ks.
Ryszardowi za jego pracê w PMK Ro-
senheim i w imieniu wszystkich parafian
serdecznie go po¿egnali, wrêczaj¹c mu
na pami¹tkê ulubiony instrument - gita-
rê, na której jeszcze zagra³ nam na po-
¿egnanie.

Ks. Ryszard odszed³... a my wci¹¿
czekamy na nowego ksiêdza wikarego...
Mamy nadzejê, ¿e ju¿ niebawem przy-
bêdzie do naszej wspólnoty.

Barbara Stryczek
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„Do zobaczenia w niebie” – pisali
przed egzekucj¹ w po¿egnalnych listach
do domów.

Siedemdziesi¹t dwa lata temu w
DreŸnie za spiskowanie przeciwko III
Rzeszy stracono piêciu m³odych pozna-
niaków. Wszyscy byli wychowankami
oratorium salezjañskiego. Piêtnaœcie lat
temu Jan Pawe³ II zaliczy³ ich w poczet
108 b³ogos³awionych mêczenników II
wojny œwiatowej. Poznaniacy modl¹ siê
o ich kanonizacjê. – Byli zwyk³ymi ch³op-
cami, pe³nymi planów, marzeñ i m³o-
dzieñczych figli, jacy wówczas chodzili
po poznañskich ulicach – mówi o nich
poznañski arcybiskup Stanis³aw G¹dec-
ki. – Lecz ró¿nili siê od innych m³odych
poznaniaków tym, ¿e pozbawieni byli
nienawiœci – dodaje. Pó³ roku temu przez
centrum Poznania przesz³a Droga Krzy-
¿owa. Kilka tysiêcy osób pod¹¿a³o w niej
za krzy¿em, którym wiêzienny kapelan
b³ogos³awi³ 70 lat temu id¹cych na
œmieræ m³odych spiskowców. On pierw-
szy przekonany by³ o œwiêtoœci Poznañ-
skiej Pi¹tki. – Najbardziej niezwyk³e jest
w nich to, ¿e byli tacy zwyczajni – po-
wiadaj¹ ci, którzy siê z nimi zetknêli.

Pierwszy
Czes³aw JóŸwiak, rocznik 1919. Da³

siê poznaæ jako opiekun m³odszych i nie-
formalny przywódca Pi¹tki. Pewnie dla-
tego mia³ ksywkê „Tato”. Nale¿a³ do har-
cerstwa. Mia³ dziesiêæ lat, kiedy przy-
szed³ do Oratorium œw. Jana Bosko przy
Wronieckiej 9 w samym centrum Pozna-
nia. Przed wojn¹ ka¿dego popo³udnia
zbierali siê tu ch³opcy z okolicy: odra-
biali lekcje, czytali ksi¹¿ki, grali w pi³kê.
W niedziele s³u¿yli do Mszy w gotyckim

koœciele z
o b r a z e m
Matki Bo¿ej
Wspomo¿y-
cielki Wier-
nych. Latem
jeŸdzili na
kolonie. W
przysz³oœci
bêd¹ mó-
wiæ, ¿e oratorium to by³ ich drugi dom.
Tak samo uwa¿a³ JóŸwiak – w oratorium
spêdzi³ dzieciñstwo i m³odoœæ, tutaj wy-
doroœla³. „S³uchaj siê Czesia” – napo-
minaj¹ swoich ma³oletnich synów mat-
ki, kiedy wychowankowie oratorium
udaj¹ siê na wycieczkê. A dorastaj¹ce-
go Czes³awa JóŸwiaka prosz¹, ¿eby
opiekowa³ siê ich pociechami. We wrze-
œniu 1939 roku Czesio walczy na fron-
cie. Po klêsce wraca do Poznania i pra-
cuje w firmie malarskiej. To on nawi¹za³
kontakt z Narodow¹ Organizacj¹ Bo-
jow¹, któr¹ w okupowanym Poznaniu za-
³o¿yli przedwojenni dzia³acze endecji.
Wci¹gn¹³ do podziemia pozosta³¹
czwórkê. M³odzi oratorianie wykonuj¹
proste dzia³ania wywiadowcze – na przy-
k³ad zbieraj¹ informacje o domach, w
których mieszkaj¹ niemieccy oficerowie,
kolportuj¹ ulotki. Dowódc¹ ich grupy jest
Czesio.

Drugi
Edward KaŸmierski, trzy tygodnie

m³odszy od Czesia. – Pe³en radoœci
¿ycia – wspominaj¹ ci, którzy go pozna-
li. Jednym z nich by³ zmar³y niedawno
prof. Stefan Stuligrosz. Za³o¿yciel s³yn-
nego chóru „Poznañskie S³owiki” te¿
przychodzi³ do oratorium. „Eda” nie mia³
³atwego dzieciñstwa – wczeœnie straci³
ojca. Jako siedemnastolatek przerwa³

Pi¹tk¹ do nieba

>
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szko³ê, ¿eby
pomóc mat-
ce w utrzy-
maniu rodzi-
ny (mia³
jeszcze trzy
siostry). By³
„ch³opcem
na posy³ki”
w sklepie, a
potem po-

mocnikiem w warsztacie samochodo-
wym. M³odszym kolegom imponowa³
tym, ¿e zna³ siê na autach. Zna³ siê nie
tylko na samochodach – mia³ duszê ar-
tysty. Gra³ na fortepianie i skrzypcach,
œpiewa³ w chórze, obsadza³ g³ówne role
w przedstawieniach, pisa³ pamiêtniki.
„W³aœciwie to mam dwa domy: jeden na
£¹kowej, a drugi na Wronieckiej 9. Na-
wet trudno powiedzieæ, w którym spê-
dzam wiêcej czasu. Dziœ na przyk³ad
by³em na Wronieckiej trzy razy: przed
po³udniem, po po³udniu u spowiedzi i
wieczorem na zebraniu Towarzystwa
Œwiêtego Jana Bosko. Trzeba przyznaæ,
¿e salezjanie dbaj¹ nie tylko o nasze
dusze, ale i cia³o” – pisa³ o oratorium.
Przed wybuchem wojny wybra³ siê z
Czes³awem JóŸwiakiem pieszo na
Jasn¹ Górê. W pamiêtniku z pielgrzym-
ki wymieni³ imiona naj³adniejszych
dziewczyn, jakie spotka³ po drodze. Czê-
sto klêcza³ przed wizerunkiem Matki
Bo¿ej Wspomo¿ycielki Wiernych – mo-
dli³ siê, ¿eby pomog³a mu znaleŸæ dobr¹
¿onê. Nigdy nie opuszcza³ go dobry hu-
mor. W wiêzieniu polubili go nawet po-
spolici przestêpcy.

Trzeci
Franciszek Kêsy, rocznik 1920,

chcia³ byæ ksiêdzem. Codziennie s³u¿y³

do Mszy i
przyjmowa³
Komuniê, a
wieczorem
odmawia³ w
domu ró¿a-
niec. Gdyby
nie choroba,
wst¹pi³by do
n i ¿ s z e g o
seminarium
salezjanów
w L¹dzie nad Wart¹, a potem do nowi-
cjatu. „Fr¹siu” lubi³ te¿ sport. We wrze-
œniu 1939 roku chcia³ koniecznie wal-
czyæ na froncie, ale nie uda³o mu siê
zaci¹gn¹æ do wojska. Po upadku Polski
dosta³ pracê w tym samym zak³adzie
malarskim co Czesio. Œpiewa³ w chórze
Stuligrosza. Na jednym ze zdjêæ przy-
sz³y profesor gra na fortepianie, a za-
myœlony Franciszek Kêsy opiera siê o
instrument. Mimo wra¿liwoœci i g³êbokiej
religijnoœci, nie by³ wcale ch³opakiem ze
z³o¿onymi rêkami. Przeciwnie – obok
„Edy” KaŸmierskiego by³ jednym z naj-
weselszych w oratorium. – Jan Bosko
by³by z nich dumny, bo umieli ³¹czyæ g³ê-
bok¹ wiarê z dojrza³oœci¹ i radoœci¹ ¿ycia
– mówi¹ salezjanie. „Fr¹siu” nawet w
wiêzieniu robi³ towarzyszom niedoli nie-
winne psikusy, czym chwali³ siê w listach
do domu.

Czwarty
Edward Klinik, najstarszy i najpowa¿-

niejszy z Pi¹tki. Koledzy nazywali go
„Bebisiem”. Podobno by³ ma³omówny i
nieœmia³y. Jego starsza siostra wst¹pi³a
do szarych urszulanek – Edward sam
zawióz³ j¹ do nowicjatu w Pniewach.
M³odszego brata przyprowadza³ do ora-
torium. 21 wrzeœnia 1940 roku jako

>

>
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pierwszy z
ca³ej Pi¹tki
z o s t a ³
aresztowa-
ny. By³a so-
bota. W nie-
dzielê pozo-
sta³a na wol-
noœci czwór-
ka modli³a
siê za niego.
W ponie-

dzia³ek ich te¿ zabra³o gestapo. Za kra-
tami „Bebiœ” opracowa³ kilkudziesiêcio-
stronicow¹ ksi¹¿eczkê do nabo¿eñstwa,
z której modli³ siê z kolegami. Modlitew-
nik zrobi³ z papieru, z którego wiêŸnio-
wie kleili torebki. Teksty napisa³ o³ów-
kiem. W listach do bliskich pobyt w wiê-
zieniu traktowa³ jak rekolekcje. „Dzisiaj,
maj¹c ju¿ za sob¹ du¿y okres szko³y
¿yciowej, patrzê inaczej na œwiat, gdy¿
wiêzienie zmienia cz³owieka. Dla niejed-
nych staje siê szkodliwym, dla innych
zbawiennym. Ja i moi koledzy mo¿emy
powiedzieæ, ¿e dla nas jest i bêdzie tym
drugim” – pisa³ do siostry Marii. Nie prze-
sadzi³. Mimo bicia, tortur i gro¿¹cej im
kary pozostali niez³omni. ̄ aden nie ¿a³o-
wa³, ¿e dzia³a³ w konspiracji.

Pi¹ty
Jarogniew Wojciechowski, rocznik

1922, najm³odszy z ca³ej Pi¹tki. Mia³
ciê¿kie dzieciñstwo – ojciec alkoholik
odszed³ z domu, gdy „Jaroœ” mia³ 11 lat.
Jego i starsz¹ siostrê wychowywa³a
matka, nauczycielka muzyki. To jej za-
wdziêcza³ religijne i patriotyczne wycho-
wanie. Z powodu biedy musia³ przerwaæ
naukê w gimnazjum i pójœæ do pracy.
Zatrudni³ siê w drogerii. Matka zmar³a,
kiedy siedzia³ w wiêzieniu. Siostra przez

rok utrzymy-
wa³a to
przed nim w
tajemnicy –
nie chcia³a
przysparzaæ
mu zmar-
twieñ. Praw-
dê wyjawi³a
mu dopiero
kilka miesiê-
cy przed egzekucj¹. W wiêziennych li-
stach do domu Jarogniew dopytywa³ o
ojca – do koñca prze¿ywa³ jego odejœcie
z domu. Swoje ostatnie Bo¿e Narodze-
nie spêdzi³ w karcerze. Za g³oœne œpie-
wanie kolêd musia³ staæ po pas w lodo-
watej wodzie. Prawdopodobnie jako
ostatni z Pi¹tki zosta³ stracony – wyroki
wykonywano alfabetycznie, a jego na-
zwisko by³o na koñcu. Kiedy umiera³, nie
mia³ jeszcze dwudziestu lat.

Do zobaczenia w niebie
„Nale¿y orzec takie kary, aby ich

dzia³anie odstraszaj¹ce by³o jak najwiêk-
sze. W przypadku Polaków osi¹gniêcie
tego celu mo¿liwe jest jedynie poprzez
orzeczenie kary œmierci” – brzmia³ wy-
rok s¹du w Zwickau. Za zdradê stanu
(po w³¹czeniu Poznania do Niemiec hi-
tlerowcy uznawali ich za obywateli Trze-
ciej Rzeszy) piêciu m³odych konspirato-
rów skazano na œciêcie na gilotynie.
Egzekucjê wyznaczono na 24 sierpnia
w DreŸnie. Miêdzy dwudziest¹ a dwu-
dziest¹ pierwsz¹. Najpierw siê wyspo-
wiadali i przyjêli Komuniê. Wiêzienny
kapelan ojciec Franz Bänsch, oblat, ju¿
wtedy by³ pod wra¿eniem ich postawy:
dumnie szli na œmieræ i nie czuli niena-
wiœci do oprawców. – Umierali jak œwiê-
ci – mia³ powiedzieæ. W swoich pamiêt-

>

>
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nikach niemiecki zakonnik zanotowa³, ¿e
jeden z nich prosi³ go, ¿eby wysoko trzy-
ma³ swój oblacki krzy¿, aby on i jego
koledzy mogli go widzieæ, gdy bêd¹
umierali. Pozwolono im jeszcze napisaæ
po¿egnalne listy do domu. „Do zobacze-
nia w niebie” – napisa³ w ostatnim zda-
niu Czesio. Eda napisa³: „Bóg tak chcia³”.
Fr¹siu: „Idê do nieba, do zobaczenia”.
Bebiœ: „Idê spokojnie do wiecznoœci”.
Jaroœ: „Módlcie siê za mnie”. O ich œwiê-
toœci od pocz¹tku przekonany by³ te¿ ks.
Leon Musielak, salezjañski wychowaw-
ca w oratorium. Sam du¿o wycierpia³ w
sowieckich i peerelowskich wiêzieniach.
Co roku, w pierwsz¹ niedzielê listopa-
da, odprawia³ za nich Mszê. Napisa³ o
nich ksi¹¿kê. Zmar³ pó³ roku przed be-
atyfikacj¹ swoich wychowanków. Od kil-
ku lat w pierwsz¹ niedzielê listopada
poznaniacy modl¹ siê w katedrze o ich
kanonizacjê. Arcybiskup G¹decki: – S¹
wzorem dla wspó³czesnej m³odzie¿y.

Stanis³aw Zasada

Wszechmog¹cy Bo¿e,
dziêkujê Tobie za œwiadectwo

mêczeñskiej œmierci wychowanków
salezjañskiego Oratorium z Poznania.

Oni, oczyszczeni Krwi¹ Chrystusa
i pokrzepieni Jego Cia³em
stali siê godnymi udzia³u

w krzy¿owej Ofierze Twojego Syna.
Za ich wstawiennictwem

zawierzam Tobie tych,
którzy doœwiadczaj¹c trudu

dŸwigania krzy¿a
nie potafili byæ wiernymi do koñca.
A podziwiaj¹c dzia³anie Twojej ³aski

w ¿yciu i w chwili œmierci moich braci
z pokor¹ proszê Ciê o udzielenie ³aski...
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

>

W sobotê, 14 grudnia 2013 r., w Cen-
trum Misji, odby³o siê adwentowe pie-
czenie ciasteczek. Dzieci znowu wyka-
za³y siê swoimi zdolnoœciami. A formy i
kszta³ty ciasteczek by³y bardzo przeró¿-
ne i wymyœlne. Oczywiœcie, ciasteczka
wszystkim bardzo smakowa³y. Dopraw-
dy zapachnia³o ju¿ cudownymi œwiêta-
mi.

Adwentowe piecze-
nie ciasteczek i

strojenie choinki

Adwentowe pieczenie ciasteczek i
strojenie choinki to sta³y ju¿ punkt w ka-
lendarium wydarzeñ w naszej polskiej
parafii. Mamy nadziejê, ¿e w przysz³ym
roku, w czasie adwentu, równie¿ zbie-
rze siê nie mniejsza grupka naszych
najm³odszych parafian, razem ze swo-
imi mamusiami i tatusiami, aby znowu
tradycji sta³o siê zadoœæ.
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Jak co roku w styczniu, po uroczy-
stoœci Trzech Króli, odby³o siê w naszej
Misji spotkanie op³atkowe po³¹czone z
„Jase³kami”. Spotkanie to ju¿ od wielu
lat cieszy siê du¿ym zainteresowaniem
parafian, bo stwarza wyj¹tkow¹ okazjê
do tego, aby mile spêdziæ czas wœród
znajomych i przyjació³.

Na pocz¹tku spotkania przewodni-
cz¹ca naszego Zwi¹zku, p. Edyty Boro-
wicz serdecznie przywita³a wszystkich
zebranych i zaprasi³a do obejrzenia swo-
jego autorskiego przedstawienia pt.
„Gang”, którego by³a równie¿ re¿yserk¹
i choreografk¹ oraz zaj¹³a siê doborem
wykonawców. Treœci¹ ¿ywego obrazu,
jaki odgrywa³ siê przed publicznoœci¹,
by³o ukazanie ludzi, którzy w codzien-

Noworoczne spotkanie

nym ¿yciu nie zawsze krocz¹ drog¹ wy-
tyczon¹ im przez Boga. Ale „magiczny”
wieczór wigilijny sprawia, ¿e ci ludzie siê
zmieniaj¹ i staj¹ siê dobrymi i ¿yczliwy-
mi.

Na zakoñczenie przedstawienia, w
którym zaanga¿owynych by³o a¿ 22 oso-
by, w ró¿nym przedziale wiekowym, na-
st¹pi³o wspólne dzielenie siê op³atkiem
i sk³adanie ¿yczeñ. Jak zwykle przy ta-
kich uroczystoœciach towarzyszy³y nam
polskie, wigilijne potrawy.

Na pewno „Jase³ka”, które by³y nie-
co inne od tych tradycyjnych z poprzed-
nich lat, zapad³y wszystkim w pamiêci,
a p. Edyta Borowicz zas³u¿y³a na szcze-
gólne s³owa uznania. Dziêkujemy.

Eryka Wyciszkiewicz
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Trzecia lutowa niedziela up³ynê³a
pod znakiem wyborów do Rady Parafial-
nej. Po czteroletniej kadencji dotychcza-
sowej Rady, zgodnie z ustawami diece-
zji München-Freising, nale¿a³o przepro-
wadziæ nowe wybóry.

Najpierw trzeba by³o znaleŸæ odpo-
wiednich kandydatów, a to zajêcie nie
nale¿y do naj³atwiejszych. Trzeba wzi¹æ
te¿ pod uwagê, ¿e nasza polska parafia
jest terytorialnie bardzo rozleg³a, rozci¹-
ga siê na dwunastu dekanatach, od
Monachium po Salzburg. Oprócz g³ów-
nej siedziby w Rosenheim istniej¹ jesz-
cze oœrodki filialne: Geretsried, Waldkra-
iburg, Traunstein, Traunreut i Freilassing.
Z pos³ugi duszpasterskiej w jêzyku pol-
skim tamtejsi wierni korzystaj¹ regular-
nie raz lub dwa razy w miesi¹cu.

Tym wiêksza wdziêcznoœæ i podziê-
kowanie nie tylko za zainteresowanie siê
nasz¹ polsk¹ parafi¹, ale i za w³¹czanie
siê w jej religijne i kulturowe ¿ycie. Do
nowej Rady zosta³o wybranych 12 osób,
7 pañ i 5 panów, w tym 3 ma³¿eñstwa.
Do Rady nale¿¹ tak¿e duszpasterze
Misji. Nowym przewodnicz¹cym zosta³
p. Micha³ Wroñski, jego zastêpc¹ p. Emil
Szynwelski, a panie: Jadwiga Dulêba i
Barbara Stryczek, sekretarzami Rady.

S³owa wdziêcznoœci nale¿¹ siê
szczególnie tym, którzy na swoich bar-
kach dŸwigali wspó³odpowiedzialnoœæ
za nasz¹ Misjê przez ostatnie cztery lata,
a nawet i przez osiem ostatnich lat.
Oœmioletni¹ kadencjê zakoñczyli: p.
Eugenia Stradomski, p. Barbara Stry-
czek i p. Józef Artemiak. Pani Barbara
Stryczek pe³ni obecnie funkcjê sekretarki

3 marca br., w Centrum Misji, odby³a
siê zabawa dla dzieci. Przy karnawa³o-
wych dŸwiêkach muzyki, kolorowo przy-
strojonej sali, du¿ej iloœci przeprowadza-
nych gier i zabaw, dzieci razem z rodzi-
cami mile spêdzali ostatnie chwile tego-
rocznego karnawa³u.

Fasching
dla dzieci

Nowa rada
parafialna

>
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Rekolekcje wielkopostne
W dniach od 23 do 30 marca br. od-

bywa³y siê w naszej parafii rekolekcje
wielkopostne. Ksi¹dz Rekolekcjonista,
ks. Stanis³aw oskwarek, przyjecha³ do
nas ze Szczyrku, gdzie jest kustoszem

Niedziela Palmowa w godzinach po-
rannych przywita³a nas deszczem, tote¿
na niemieckiej Mszy œw. nie by³o nawet
procesji. My mieliœmy wiêcej szczêœcia,
w czasie naszej Mszy œw. ju¿ nie pada-

Misji i zosta³a ponownie wybrana na 3
ju¿ kadencjê. Wy¿ej wynienione osoby
zosta³y odznaczone medalem œw. Kor-
biniana, patrona diecezji München-Fre-
ising: „Kirche bewegen – Welt gestalten”,
natomiast pozostali cz³onkowie otrzymali
okolicznoœciowe dyplmy z monachijskiej
kurii biskupiej.

Zawsze byliœcie odpowiedzialni,
chêtni do pomocy, s³u¿yliœcie dobr¹ rad¹
nam duszpasterzom, potrafiliœcie pogo-
dziæ ¿ycie osobiste, rodzinne, zawodo-

we z parafialnym, dlatego sk³adam Wam
za to serdeczne „Bóg zap³aæ!”

Natomiast nowej Radzie Parafialnej
z serca gratulujê zaufania, jakim zasta-
liœcie obdarzeni przez wspólnotê para-
fialn¹.

Dziêkujê za gotowoœæ wziêcia wspó³-
odpowiedzialnoœci za przysz³oœæ naszej
Misji i ¿yczê wytrwa³oœci w animowaniu
¿ycia parafialnego oraz wielu ³ask Bo-
¿ych.

ks. Ignacy Zaj¹c

³o. Ludzie zebrali siê przed koœcio³em,
gdzie odby³o siê poœwiêcenie palm i
przejœcie w uroczystej procesji do ko-
œcio³a. Na uwagê zas³uguje du¿a iloœæ
piêknych palm, w wiêkszoœci wykona-
nych w³asnorêcznie. Najwiêksza mia³a
ponad dwa metry. Op³aci³ siê trud zor-
ganizowania robienia palm w Centrum
Misji.

Tegoroczne Triduum Paschalne
przypad³o na œrodek miesi¹ca kwietnia.
Na uroczystej Liurgii Wielkiego Tygodnia
gromadziliœmy siê w kaplicy w Centrum
Misji.

W Wielki Czwartek, Msza œw. Wie-

Obchody Wielkiego Tygodnia

>

>
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czerzy Pañskiej.  W tym dniu modliliœmy
siê w intecji kap³anów, szczególnie na-
szych duszpasterzy, bo jest to dzieñ
ustanowienia sakramentu Eucharystii i
sakramentu kap³añstwa.

W Wielki Pi¹tek od rana do po³udnia
adoracja Pana Jezusa Ciemnicy, która
rozpoczê³a siê wspóln¹ modlitw¹ bre-
wiarzow¹: „Jutrzni¹” i „Godzin¹ Czytañ”.
Na Liturgii Mêki Pañskiej zgromadziliœmy

To naprawdê by³o wa¿ne wydarze-
nie dla ¿ycia religijnego PMK Rosenhe-
im. Nie tylko dlatego, ¿e Mathias i Noe
od wielu miesiêcy z ogromn¹ gorliwoœci¹
i zaanga¿owaniem przygotowywali siê
do tego dnia, przyswajaj¹c sobie najwa¿-
niejsze prawdy naszej wiary. Ale dlate-
go, ¿e od ponad dwudziestu lat nie by³o
uroczystoœci pierwszokomunijnej w na-
szej polskiej parafii Rosenhim. Oczywi-
œcie dzieci przystêpowa³y do Pierwszej

siê o godz. 15.00, aby w godzinie mi³o-
sierdzia rozpamiêtywaæ mêkê i œmieræ
naszego Pana. Wieczorem o godz.
20.00, odby³a siê „Droga Krzy¿owa”.

Wielka Sobota, podobnie jak w Wielki
Pi¹tek, do po³udnia adoracja Najœwiêt-
szego Sakramentu , rozpoczêta wspóln¹
modlitw¹ brewiarzow¹: „Jutrzni¹” i „Go-
dzin¹ Czytañ”. Poœwiêcenie pokarmów
na stó³ wielkanocny odby³o siê po po³u-
dniu w koœciele Œwiêtego Micha³a. Na

Liturgii Wigilii Paschalnej zgromadzili-
œmy siê wieczorem przed Centrum Mi-
sji, gdzie zosta³ uroczyœcie poœwiêcony
pascha³, symbol Zmartwychwsta³ego
Chrystusa. Wys³uchanie radosnego
„Exultet”, rozbudowana liturgia s³owa,
odnowienie przyrzeczeñ chrzcielnych,
Eucharystia, a na zakoñczenie procesja
rezurekcyjna, sprawi³y, ¿e radoœæ œwiê-
towania Zmartwychwstania Chrystusa w
pe³ni zagoœci³a w naszych sercach.

ks. Ignacy Zaj¹c

>

Pierwsza
Komunia œwiêta

>
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> Komunii, ale ze swoimi szkolnymi kla-
sami. Z naszej strony staraliœmy siê je-
dynie jak najlepiej ich do tego przygoto-
waæ.

Sam dzieñ Pierwszej Komunii po-
przedzi³o wiele prób i przygotowañ. Ale
najwa¿niejsze by³o przygotowanie ser-
ca. Ch³opcy wraz ze swoimi rodzicami i
krewnymi przyst¹pili do sakramentu po-
jednania na dzieñ przed uroczystoœci¹.

Czwartek, 29 maja 2014 r., uroczy-
stoœæ Wniebowst¹pienia Pana Jezusa i
dzieñ Pierwszej Komunii œw. przywita³
nas deszczow¹ pogod¹, chocia¿ dla nas
z du¿ym szczêœciem. Bo wtedy, kiedy
trzeba by³o, to nie pada³o. Uroczystoœæ
rozpoczê³a siê przed koœcio³em b³ogo-
s³awieñstwem rodziców. Po uroczystym

wejœciu do œwi¹tyni, która na tê okolicz-
noœæ zosta³a piêknie udekorowana i
ozdobiona kwiatami, rozpoczê³a siê
Msza œw. koncelebrowana. Przewodni-
czy³ jej ks. Proboszcz, on te¿ wyg³osi³
okolicznoœciow¹ homiliê.

Sam moment przyjêcia po raz pierw-
szy Pana Jezusa robi³ na ch³opcach
ogromne wra¿enie, ale nie tylko na nich,
tak¿e i na krewnych, zw³aszcza rodzi-
cach, którzy szczególnie towarzyszyli
swoim dzieciom w tym wydarzeniu.

Po po³udniu odby³o siê maryjne na-
bo¿eñstwo pierwszokomunijne. Prowa-
dzi³ je ks. Ryszard, który poœwiêci³ de-
wocjonalia i rozda³ ch³opcom pami¹tko-
we pierwszokomunijne obrazki.

ks. Ignacy Zaj¹c

„Niech nasza droga bêdzie wspólna.
Niech nasza modlitwa bêdzie pokorna.

Niech nasza mi³oœæ bêdzie potê¿na.
Niech nasza nadzieja bêdzie wiêksza od wszystkiego,

co siê tej nadziei mo¿e sprzeciwiaæ”.
(œw. Jan Pawe³ II)
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Sobota, 31 maja br., œwiêto Nawie-
dzenia Najœwiêtszej Maryi Panny, przy-
wita³a nas piêknym s³oñcem i pogodnym
niebem. Sobota – dzieñ Matki Bo¿ej, co
na pewno nie by³o bez znaczenia. Ma-
ryja zadba³a o swoich czcicieli-pielgrzy-
mów. Tym bardziej, ¿e po d³ugim okre-
sie ch³odnych i deszczowych dni, byli-
œmy po prostu spragnieni ³adnej pogo-
dy. I tak te¿ siê sta³o.

Ponad 30-osobowa grupa naszych
parafian z Rosenheim, Waldkraiburg,
Traunstein i Siegsdorf wziê³a udzia³ w
pielgrzymce do Matki Bo¿ej Królowej
Bawarii w Altötting, jako podziêkowanie
za kanonizacjê Jana Paw³a II. Oprócz
naszej Misji, w pielgrzymce wziê³y udzia³
inne polskie parafie z terenu Bawarii:
Monachium, Landshut, Norymberga i
Amberg.

Zgromadzeni w bazylice œw. Anny
pielgrzymi mieli okazjê wys³uchaæ pro-
gramu s³owno-muzycznego o œw. Janie

Pawle II oraz mo¿liwoœæ z korzystania z
sakramentu pojednania.

O godz. 11.30 rozpoczê³a siê uroczy-
sta Msza œw. koncelebrowana przed
duszpasterzy poszczególnych Misji, któ-
rej przewodniczy³ wiceprowincja³ Ojców
Redemptorystów o. Piotr Chy³a. On te¿
wyg³osi³ okolicznoœciow¹ homiliê, uka-
zuj¹c sylwetkê œw. Jana Paw³a II, jako
dobrego i œwiêtego cz³owieka.

Po Mszy œw. zrobiliœmy wspólne pa-
mi¹tkowe zdjêcie przed bazylik¹ i udali-
œmy siê na obiad. Nabo¿eñstwo maryj-
ne rozpoczê³o siê o godz. 14.30. Ani-
mowa³a go grupa z PMK Monachium.

To by³ naprawdê piêknie prze¿yty
dzieñ, pe³en wra¿eñ i modlitwy. Inaczej
byæ nie mog³o. Jan Pawe³ II, œwiêty cz³o-
wiek, w tym dniu nas zjednoczy³ i spra-
wi³ nam ogromn¹ radoœæ, ¿e mogliœmy
u Matki Bo¿ej Królowej Bawarii, dziêko-
waæ Bogu za dar jego kanonizacji.

Anna Pa³ac

Pielgrzymka do Altötting
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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. 15.00-17.30
CENTRUM MISJI jest czynne od wtorku do pi¹tku po wieczornej Mszy œw.
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