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Drodzy Parafianie!
Drodzy Czytelnicy biuletynu „Nasza Misja“!
W poranek wielkanocny wydarzyło się coś
wyjątkowego i niepowtarzalnego, coś, co dotąd
nie miało miejsca i nie powtórzy się w przyszłości.
Nikt przecież o własnej mocy nie wstał i nie wstanie z grobu. Grób Jezusa został pusty. Świadkami
pustego grobu byli apostołowie Piotr i Jan oraz
proste kobiety, które pomimo wielkopiątkowej
tragedii nadal wierzyły w Chrystusa i nie przestawały go kochać. Ci świadkowie zobaczyli na własne oczy pusty grób Chrystusowy, weszli do niego, rozejrzeli się w nim. Nie mieli najmniejszych
złudzeń co do zmartwychwstania Chrystusa. Pod
wpływem pustego grobu i późniejszych spotkań
ze Zmartwychwstałym Panem nastąpił ogromny przełom w ich życiu. Piotr stał się odważnym
głosicielem ukrzyżowanego i zmartwychwstałego
Chrystusa. Swoją wierność Chrystusowi i Jego
Ewangelii przypieczętował śmiercią męczeńską.
My chrześcijanie żyjący dzisiaj nie byliśmy świadkami pustego grobu Chrystusa. Jesteśmy jednak świadkami religii Chrystusowej i Kościoła Chrystusowego, które z tego pustego grobu wyrosły. Trwają one niewzruszenie od przeszło
dwudziestu wieków, pomimo tak wielu przeciwności i prześladowań. Wierzymy
w Chrystusa. Trwamy przy Nim, bo Jego Zmartwychwstanie jest potwierdzeniem Jego boskości. On jest godzien naszej wiary, miłości i ofiary.
Niech tegoroczne Święta Wielkanocne umocnią naszą wiarę w to, że na końcu naszej życiowej wędrówki czeka nas radość poranka wielkanocnego i że ostatecznie Chrystus zwycięży, a my z Nim.
o. Stanisław Pławecki

proboszcz

4

Wywiad z dr Anną Jagodzińską
o obozie koncentracyjnym Dachau

Dr Anna Jagodzińska jest historykiem, pracownikiem Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa
IPN. Od 2009 r. realizuje w IPN
projekt naukowo-badawczy „Eksterminacja polskiej inteligencji
i duchowieństwa w niemieckich
obozach koncentracyjnych Dachau
i Mauthausen-Gusen”.
Czym wyróżniał się obóz dachauowski
spośród innych niemieckich obozów
koncentracyjnych?
Dachau, niemiecki obóz koncentracyjny – oficjalna nazwa brzmiała: Konzentrationslager Dachau K3 – z dwóch
powodów zasługuje na szczególną
uwagę: był najstarszym istniejącym od
1933 r. obozem koncentracyjnym, traktowanym przez Niemców jako wzorcowy (Musterlager) dla powstających
niemieckich obozów koncentracyjnych
na terenie Niemiec i tych zakładanych
na terenie krajów Europy okupowanych przez Niemcy, w którym także
szkolono kadry SS-manów do obozów
koncentracyjnych. Odwołania czynione
– z konieczności – do innych niemieckich nazistowskich obozów są w istocie
nawiązaniem do rzeczywistości kacetu
dachauowskiego.
KL Dachau wyróżniał się także
tym, że był przede wszystkim centralnym ośrodkiem eksterminacji duchowieństwa, a od grudnia 1940 r. przede
wszystkim duchowieństwa polskiego,

które traktowano ze szczególnym okrucieństwem. Pamiętajmy, że z ponad
10 tysięcy księży diecezjalnych, których
Polska miała w dniu 1 września 1939 r.,
zginęło około 27 %, przeszło 30 % było
represjonowanych. Gdy się uwzględni
duchowieństwo zakonne, liczby te dobitniej pokażą cenę jaką przyszło zapłacić Kościołowi polskiemu w latach
1939-1945. Właśnie w niemieckich obozach w sposób najbardziej wyrafinowany okazywała się nienawiść do wiary.
Dzisiaj były niemiecki obóz koncentracyjny Dachau jest nie tylko miejscem pamięci i zadumy nad losem
ofiar, ale również ważną placówką edukacji historycznej. Pomnik „Ku Przestrodze” jest apelem, by zło nigdy się
nie powtórzyło. W 1945 r. w zabudowaniach KL Dachau odbywały się procesy
zbrodniarzy niemieckich.
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Dachau był nie tylko miejscem kaźni
i zbrodni, ale także ludzkiego współdziałania. KL Dachau to miejsce, w którym
w tym samym czasie przebywało tak
wielu polskich duchownych, jak nigdzie
nigdy dotąd. Postawa duchowa polskich
kapłanów ma tu szczególne znaczenie.
Dachau, poza tym, że stanowi symbol
eksterminacji polskich duchownych,
jest także sanktuarium wielu ofiar, ludzi wielu narodów i wielu religii. W tym
znaczeniu jest dziedzictwem nie wąskiej
grupy, lecz całej ludzkości. Dachau wyróżnia także ślubowanie, jakie 24 kwietnia 1945 r. złożyli polscy kapłani św. Józefowi Kaliskiemu, że gdy wyjdą z Dachau
na wolność, to każdego roku w rocznicę
wyzwolenia będą pielgrzymować do
Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu i tam
będą dziękować za ocalenie. 29 kwietnia
z rozkazu Heinricha Himmlera o godz.
21.00 wszyscy więźniowie (33.000) mieli
zostać wymordowani a obóz miał być
spalony. O godz. 17.00 obóz został wyzwolony przez niewielki oddział żołnierzy amerykańskich. Polscy duchowni
uznali, że to był cud ocalenia, wymodlony u św. Józefa.

Dlaczego tak wielu polskich kapłanów było zsyłanych właśnie do obozu
w Dachau?
Pierwsze duże transporty księży polskich do Dachau przybyły w kwietniu
i maju 1940 r., po fali aresztowań 500
duchownych – głównie w Warthegau
(Kościół katolicki na ziemiach byłego zaboru pruskiego miał być całkowicie zlikwidowany). Drugi etap wywózek to sierpień i wrzesień 1940 r., trzeci to grudzień
1940 r., ostatni – 30 październik 1941 r.
Po interwencji Stolicy Apostolskiej w Watykanie, dążącej do poprawy losu księży w obozach, Adolf Hitler
14 listopada 1940 r. podjął decyzję, by
wszystkich polskich księży katolickich
zgromadzić w jednym obozie i wyznaczono KL Dachau. W grudniu 1940 r.
zaczęto zwozić polskich duchownych
z takich obozów jak Sachsenhausen,
Buchenwald, Mauthausen-Gusen, Auschwitz, Stutthof, Działdowo-Soldau
i innych. Hitlerowi nie chodziło o poprawę warunków życia obozowego polskich duchownych, przenosząc ich do
Dachau. Tutaj w Dachau, skomasowani
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w jednym miejscu, byli łatwiej kontrolowani, ale i pozbawieni pozytywnego wpływu na więźniów świeckich.
W wymienionych przeze mnie obozach
pozostali nieliczni. Sami księża zauważyli, że po każdej interwencji Watykanu, Niemcy mścili się na polskich
księżach z jeszcze większym wyrafinowaniem. Przekraczając bramę obozową niemieckiego Konzentrationslager
Dachau z cynicznym napisem „Arbeit
macht frei” – „Praca drogą do wolności” – symbolem pogardy i wynaturzenia, każdy polski kapłan stawał razem
z innymi więźniami na placu apelowym
niemieckiego obozu, w miejscu głodu, zimna, latem upałów, morderczej
pracy, represji (kar), chorób, epidemii
tyfusu. Po upokarzającym przyjęciu,
pozbawiony rzeczy osobistych, ubrany
w „więzienny pasiak” z naszytym czerwonym winklem z literą „P”, stawał się
więźniem politycznym, więźniem obozu śmierci, więźniem szczególnie „niebezpiecznym” dla Niemieckiej Trzeciej
Rzeszy, więźniem pozbawionym wszelkich ludzkich praw. Od komendanta
obozu usłyszeli: „że są w Dachau, a tutaj są tylko NUMEREM, a numer nie ma
prawa do życia […] polskie klechy będą
żyły najwyżej dwa miesiące, stąd się
nie wychodzi, a jedynym wyjściem jest
komin krematorium”.
Co było największą udręką więźniów
obozu w Dachau?
Ten, kto nie był więźniem niemieckich obozów koncentracyjnych, nie
jest w stanie właściwie odnieść się do
przeżyć obozowych więźniów. W walce
o pamięć opieram się na moich bezpo-

średnich relacjach księży – świadków,
którzy przeszli przez Dachau, którzy doczekali wolności, a także na ich wspomnieniach, listach pisanych z Dachau,
literaturze, dokumentach obozowych
Dachau. Studium historyczne i archiwistyczne, zgromadzone zeznania naocznych świadków w czasie prac beatyfikacyjnych 108 Męczenników Kościoła
w Polsce odsłaniały jak wprost z niewiarygodnym okrucieństwem realizowano założenia ideologiczne i decyzje
najwyższego aparatu partyjnego przekazywane do realizowania przez system administracyjno-policyjny wobec
duchownych, także przez najniższych
funkcjonariuszy obozowych.
W Dachau udręką była każda sekunda, minuta, dzień, miesiące, lata
– na każdym kroku śmierć. Przede
wszystkim brak możliwości odprawiania Mszy św., (poza okresem wiosna
1941 r. do 18 września 1941 r., kiedy po
wstawiennictwie Watykanu pozwolono
na odprawianie Mszy św., oraz pod koniec wojny) oraz zakaz wstępu do kaplicy w bloku przeznaczonym dla księży
niemieckich. Wszyscy księża, przywiezieni do Dachau, musieli przejść około
sześciotygodniowy okres kwarantanny, podczas którego uczyli się przepisowego maszerowania, salutowania,
meldowania, stopni esesmańskich,
piosenek niemieckich, a oprócz tego
na tzw. „kursie praktycznym” zapoznawali się z porządkami obowiązującymi
na bloku i z regulaminem obozowym.
Słanie łóżka było jedną z szykan, dla
wielu było to torturą. Łóżko musiało
być zbudowane jak pudełko od zapałek, równo wygładzone pod kątem prostym. Najgorszą chwilą dnia dla więź-
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niów był moment przebudzenia, gdy
tuż przed świtem trzy przeszywające
gwizdki wyrywały ich z nieprzynoszącego wytchnienia snu i sennych marzeń.
Sposobem na wykańczanie księży były
zimne, długie kąpiele. Dla niedożywionych, osłabionych więźniów był to
niemal pewny sposób na gruźlicę lub
zapalenie płuc, co w obozowych warunkach zwykle kończyło się śmiercią.
Większość księży po okresie kwarantanny kierowano do pracy na rozległych wielohektarowych „plantacjach”,
na których uprawiano różnego rodzaju
zioła. Plantacje nazywano „głodnym
komandem” lub „komandem śmierci”. Właśnie na plantacjach największa
ilość księży straciła zdrowie i życie.
W Dachau nie było zwierząt pociągowych, zastępowali je polscy kapłani. Do
obowiązków polskich kapłanów należało także roznoszenie po blokach trzy
razy dziennie posiłków dla całego obozu. Mówiono: „Klechy podają do stołu”.
Kotły napełnione kawą lub zupą ważyły około 80 kilogramów. Kto nie mógł
udźwignąć kotła, był bity i kopany.
W Dachau funkcjonował system kar
specyficzny dla tego obozu. Karano za

najdrobniejsze przewinienia. Do najczęściej stosowanych i najokrutniejszych należała kara chłosty oraz kara
słupka. Kara chłosty wymierzana była
przez esesmanów na specjalnym „koźle”, do którego przywiązywano więźnia.
Najniższą karą było 25 uderzeń, najwyższą tyle, że więzień umierał. Kara
słupka (godzina słupka) polegała na
tym, że skazanemu zakładano ręce na
plecy i wiązano łańcuchem w przegubie, po czym wieszano go na haku
lub belce na takiej wysokości, że jego
stopy nie dotykały ziemi. Cierpienia
były niewyobrażalne. Przez taką kaźń
przeszły setki polskich kapłanów. Zdarzały się zgony. Do urzędowych sankcji
karnych należała jeszcze kara bunkra
i karna kampania. We wszystkich niemal niemieckich obozach koncentracyjnych przeprowadzano na więźniach
eksperymenty lekarskie (medyczne),
ale nigdzie nie przybrały one takich
rozmiarów jak w Dachau. Co jakis czas
wszystkich więźniów ustawiano na
placu apelowym i specjalna komisja
złożona z niemieckich lekarzy, kierowała więźniów chorych i niezdolnych do
pracy do „bloku inwalidów”, a stamtąd
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do zamku Hartheim k. Linzu (Austria),
aby ich tam uśmiercać w komorach gazowych.
Co skłoniło Panią do zajęcia się tematem polskich kapłanów w obozie dachauowskim?
Powodem do podjęcia tematu
martyrologii polskich duchownych
w Dachau jest świadomość, że jesteśmy winni im pamięć – chociażby
ze względu na konieczność ocalenia
prawdy o tamtych czasach – jesteśmy
także zobowiązani przekazać obecnym
i przyszłym pokoleniom pełną wiedzę
na ten temat. Pamięć o więźniach niemieckich obozów koncentracyjnych,
polskich kapłanach nie może zaginąć.
Przeciwnie – należy ją odtworzyć na
podstawie dokumentów i relacji ostatnich żyjących jeszcze byłych więźniów.
Należy pytać i spisywać, aby zapisana
przeszłość służyła następnym pokoleniom za przykład patriotyzmu i ku
przestrodze. Ogrom zbrodni niemieckich popełnionych na Polakach, ogrom
cierpień jest tak duży, że zadaję sobie

pytanie: Czy zdążymy całość przekazać
kolejnym pokoleniom? Nadszedł czas,
aby nadrobić zaległości. Mam świadomość, że odchodzą ostatni świadkowie
tamtych wojennych przeżyć i zbrodni.
W 2013 r. w wieku stu lat odszedł ostatni kapłan z żyjących więźniów, ks. kanonik Leon Stępniak, numer obozowy
22036. Przeżył KL Dachau, by wykonać
testament tych księży, którzy umierając, mówili: „Wy, którzy wyjdziecie stąd
żywi, mówcie i piszcie o tym, co oni
z nami tutaj robili”.
Na początku 2011 r. ks. Leon Stępniak poważnie zachorował i przekazał
mi swoje prywatne archiwum wraz
z dyspozycją, że mam je we właściwy
sposób wykorzystać, aby zachować
pamięć o tych, którzy przeszli przez
piekło Dachau. Dzięki przyjaźni i zaufaniu, jakim mnie darzył, znalazłam się
w uprzywilejowanej sytuacji, mogłam
spotykać się z nim bez ograniczeń czasowych, co ułatwiało notowanie wspomnień z całego jego życia, a byłam przy
nim aż do śmierci 6 kwietnia 2013 roku.
Miałam także zgodę na nieograniczony
wgląd do gromadzonych przez Niego
dokumentów, a jest
to zbiór bezcenny.
Liczna
korespondencja (także z byłymi więźniami) oraz
ogrom
zebranych
dokumentów przerosły moje oczekiwania. Po 2007 roku
na jego prośbę pomagałam je archiwizować. Przebywanie
z tym niezwykłym
kapłanem, jakim był
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ks. Stępniak, sprawiło, że weszłam razem z Nim za bramy niemieckich obozów koncentracyjnych i zobaczyłam
tam więźniów, polskich duchownych,
niezłomnych, wiernych Bogu i Ojczyźnie, i gdy zapytał, czy może mi polecić
misję kontynuowania pamięci o nich,
więźniach niemieckich obozów koncentracyjnych, by realizować Ich testament, odpowiedziałam, że tak. I tak
też staram się czynić. Życie ks. Leona
Stępniaka i zgromadzona przez niego
dokumentacja zachęciły mnie nie tylko
do napisania o nim, ale także do poszukiwań związanych z problematyką
martyrologii duchowieństwa polskiego
w niemieckich obozach koncentracyjnych Dachau, Mauthausen-Gusen, Buchenwald, Działdowo, Sachsenhausen,
Stutthof, Fort VII w Poznaniu Konstantynów Łódzki i innych podczas II wojny
światowej w latach 1939-1945.
Jaką refleksję budzi w Pani zbliżająca się 75. rocznica wyzwolenia obozu
w Dachau?
Wiele
dowodów
niemieckich
zbrodni dotyczących polskich kapłanów w Dachau zginęło bezpowrotnie.
75. rocznica wyzwolenia niemieckiego
obozu koncentracyjnego Dachau jest
inspiracją do podjęcia szeregu działań,
celem podtrzymania pamięci o tragedii
tamtego okresu. Jest przebaczenie ale
nie zapomnienie. Przesłaniem nas żyjących jest potwierdzenie historycznych
faktów o losie, jaki zgotowali ludzie ludziom w latach 1939-1945. W literaturze
powojennej, tej po 1949 r., w miejscach
pamięci, w treści inskrypcji na tablicach

pamiątkowych, pomnikach upamiętniających Polaków zamordowanych
przez Niemców podczas niemieckiej
okupacji latach 1939-1945, słowo Niemcy, niemieckie zbrodnie, zastąpiono
słowem hitlerowcy, naziści. Walczmy
o zmianę określeń: naziści, zbrodnie
nazistowskie; hitlerowcy, zbrodnie hitlerowskie – na niemieckie, Niemcy.
W swoich wystąpieniach, publikacjach zawsze podkreślam, że to naród
niemiecki, zafascynowany nazistowską ideologią był sprawcą popełnionych zbrodni, także tych na polskim
narodzie, polskiej inteligencji, w tym
polskich duchownych. Pojawiające się
w przestrzeni publicznej określenie
„polskie obozy koncentracyjne” – to
nieupoważnione kłamstwo. Obozy koncentracyjne zakładali Niemcy, a zbrodnie popełnione w nich przerażają.
Z perspektywy mojej pracy zawodowej w Instytucie Pamięci Narodowej, ale i historyka, widać współczesne
problemy związane z pamięcią w tym
miejscu, ze świadomością historyczną
i rozrachunkiem z przeszłością. Dachau
to miejsce martyrologii duchownych
z 21 krajów, wśród których polscy księża
ponieśli największą ofiarę. Przez KL Dachau przeszło 2720 duchownych, w tym
1778 polskich duchownych, z których
zginęło w Dachau 868, na 1030 zmarłych duchownych innych narodowości.
Odchodzą nieuchronnie ostatni świadkowie historii, byli więźniowie. Na czyją obecność w tym miejscu pamięci
można liczyć dziś? Jak podtrzymać i jak
przekazać świadomość historyczną
kolejnym pokoleniom. Jak skuteczniej
wprowadzić „ miejsca pamięci” – takie
chociażby jak Dachau do procesu edu-
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kacji młodzieży. Z upływem lat zaciera
się pamięć, skutkiem czego i prawda
o obozach koncentracyjnych. Od wielu lat uczestniczę w uroczystościach
upamiętnienia polskich więźniów tego
obozu, zarówno świeckich jak i duchownych, by przypomnieć, że Oni nie
odeszli w niebyt, ale są z nami, także
by nie zapomnieć o nich nigdy więcej.
Mam nadzieję, że w tym roku, podczas uroczystości pod obozowym krematorium, czy na byłym obozowym
placu apelowym, w oficjalnych przemówieniach ze strony niemieckiej,
zostanie przypomniane, że największą liczbę uwięzionych w tym obozie
stanowili Polacy (40 tysięcy), a jedna
czwarta z nich (10 tysięcy) została tu
zamordowana. Nie usłyszałam o tym
w 70. rocznicę wyzwolenia Dachau.
Jeden z byłych polskich więźniów,
uczestników uroczystości podszedł
tego dnia do mnie i powiedział, cytuję: „Nas tutaj nie było!”. To dzięki polskim księżom, byłym więźniom w 1972 r.
na ścianie Kaplicy Śmiertelnego Lęku
Chrystusa została umieszczona tablica
z inskrypcją, że „Tu w Dachau co trzeci
z zamordowanych był Polakiem, a co
drugi z więzionych tu księży polskich
złożył ofiarę z życia. Ich świętą pamięć
czczą księża polscy. Współwięźniowie”.
Mam nadzieję, że nie będziemy ograniczani ilością biało-czerwonych flag.
W 2015 roku zapamiętałam moment,
w którym podczas oficjalnych przemówień, w których zabrakło przypomnienia
o polskich więźniach, to właśnie biało–
czerwona flaga, niesiona przez Polaków
z Polskiej Misji Katolickiej przypomniała,
że także Polacy byli więźniami Dachau,
i że pamiętamy o nich.

Jak widzi pani rolę Polaków żyjących
w pobliżu Dachau w zachowaniu pamięci o tym tragicznym miejscu?
Nie ulega wątpliwości, że rola Polaków żyjących w Monachium, czy też
w innych miejscowościach leżących
niedaleko Dachau w zachowaniu pamięci o tym tragicznym miejscu, jakim
w historii naszego narodu jest niemiecki obóz koncentracyjny Dachau,
jest ogromna. Polacy są świadomi
tego tragicznego miejsca, w którym tak
wielu Rodaków zostało zamęczonych
w okrutny sposób. Bliskość tego miejsca sprawia, że Ci, którzy tam zgineli, są
obecni w świadomości mieszkających
tam Polaków. Oni nie odeszli w niebyt.
Dlatego zaangażowanie monachijskiej
Polonii w kultywowaniu pamięci o polskich cywilach i polskich duchownych
zamęczonych w obozie Dachau, ale
i tych, którzy doczekali wolności jest
godna uznania i przypomnienia. Należy w tym miejscu wspomnieć o śp.
panu Andrzeju Dalkowskim, który przez
40 lat opiekował się polskimi miejscami w Bawarii. To dzięki jego inicjatywie
na cmentarzu Leitenberg znajduje się
pomnik upamiętniający Polaków, którzy w obozie Dachau ponieśli śmierć,
a których Niemcy nie zdążyli spalić
w obozowym krematorium. Przykładem tego jest wyjątkowa uroczystość,
która odbyła się w 2015 r. z udziałem
polskiego harcerstwa z Polski i z zagranicy, przedstawicieli polskich instytucji kościelnych, państwowych (miałam
przyjemność uczestniczyć w tym wydarzeniu) i tutejszej Polonii, Przedstawicieli Miejsca Pamięci Dachau, podczas
której poświęcono i wmurowano tabli-
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cę upamiętniającą 70. rocznicę śmierci
męczennika i więźnia bł. ks. Stefana
Frelichowskiego – patrona polskiego
harcerstwa. Koordynatorem tych działań był śp. pan prof. dr hab. Piotr Małoszewski z żoną i pani Genowefa Bialkovski, nauczycielka historii i geografii
w Szkole Przedmiotów Ojczystych im.
Jana Pawła II, a zarazem przedstawiciel
Fundacji Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic”.
Jestem pełna szacunku i uznania dla
księdza o. dr Stanisława Pławeckiego,
koordynującego i dbającego o pamięć
o polskich duchownych zamordowanych w KZ Dachau. O. proboszcz Stanisław Pławecki każdego roku 1 listopada
w Święto Wszystkich Świętych organizuje, wspólnie z parafianami, modlitwę
i zapalanie zniczy przy ścianie Kaplicy
Śmiertelnego Lęku Chrystusa, w miejscu,
w którym w 1972 roku, polscy kapłani za-

wiesili tablicę upamiętniającą polskich
duchownych i Polaków zamordowanych
w KL Dachau. Składają wieńce, kwiaty
i modlą się także tego dnia na leżących
w pobliżu Dachau cmentarzach: Leitenberg, Waldfredhof.
W Szkołach Przedmiotów Ojczystych
działających przy polskiej parafii w Monachium wszczepia się polskiej młodzieży miłość do Ojczyzny. Nauczyciele
i uczniowie tych szkół są ambasadorami Polski. Pragnę na koniec podkreślić,
że działacze polonijni są cennym sojusznikiem w upamiętnianiu polskich
ofiar II wojny światowej. Składam całej
Polonii Monachijskiej w imieniu własnym i Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej
serdeczne podziękowanie.
Rozmawiała
Genowefa Bialkovski
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Święcenie pokarmów
Obrzęd święcenia pokarmów jest jednym z najbardziej popularnych zwyczajów związanych ze
Świętami Wielkanocnymi. Świętując pamiątkę
zmartwychwstania zasiadamy rodzinnie do uczty,
do wyjątkowego śniadania, które ma być inne niż
wszelkie posiłki spożywane na co dzień. To nie
zwykłe śniadanie, ale posiłek, który ma charakter
religijny. Stąd tradycja, by w Wielką Sobotę poświęcić pokarmy, które spożywać będziemy w niedzielę
o poranku radując się ze Zmartwychwstania.
Błogosławieństwo pokarmów, zwane
powszechnie święconką lub święconym,
posiada bogatą symbolikę. Początki tego
chrześcijańskiego obrzędu sięgają VIII w.,
natomiast w Polsce pierwsze jego praktyki odnotowano w XIV stuleciu i zostały zaczerpnięte z tradycji rzymsko-germańskiej i czeskiej.
Zwyczaj ten na zachodzie Europy był
bardzo popularny do epoki oświecenia.
Z biegiem czasu, na skutek urbanizacji
życia obrzęd ten staracił na znaczeniu.
W XIX w. zwyczaj święcenia pokarmów
cieszył się dużą popularnością wśród
polskiego społeczeństwa. Miało to podłoże nie tylko religijne, lecz także patriotyczne, gdyż staropolski obfity stół wielkanocny przypominał świetlane czasy
Rzeczpospolitej i budził pragnienie odzyskania niepodległości.
W przeszłości dobór potraw w koszyku nigdy nie był przypadkowy. Najpierw święcono tylko pieczonego baranka, a więc chlebową figurkę o postaci
baranka. Potem dodawano kolejno: jajka, ser, masło, ryby, olej, pokarmy mięsne, ciasto i wino. Zestaw tych darów
zmieniał się, ograniczano ich ilość, aż
pozostało ich ostatecznie siedem, czyli
chleb, jajko, sól, wędlina, chrzan, ciasto
i baranek. Ten zestaw, przyjęty w okresie

wczesnego romantyzmu, obowiązuje do
dziś. Potraw w koszyku może być więcej,
ale tych siedem powinno się w nim znaleźć przede wszystkim.
Święcenie pokarmów wielkanocnvch jest do dziś praktykowane nie tylko
w Polsce, ale również w Austrii, Bawarii
i we Włoszech. W Bawarii obrzęd święcenia odbywa się po Mszy św. w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. W tradycji niemieckojęzycznej do koszyczka
wielkanocnego należy oprócz wyżej
wymienionych, włożyć pokarmy, których nie spożywano w czasie Wielkiego
Postu. Dlatego często do poświęcenia
przynoszone są np. wino czy słodycze.
U chrześcijan wyznania prawosławnego tradycyjna święconka to słodki
chleb, który jest popularny m.in. na Białorusi, Ukrainie, Węgrzech, Czechach,
Grecji i Armenii.
Warto pamiętać, że najważniejszym elementem Świąt Wielkanocnych jest rozważanie Męki, Śmierci
i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa poprzez uczestniczenie w Triduum
Paschalnym. Zwyczaj święcenia pokarmów jest sprawą drugorzędną w przeżywaniu Wielkanocy.
Redakcja
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Jakiej Europy pragnął

Jan Paweł II?

W czasie międzynarodowego kongresu zorganizowanego przez Ruch
„Europa Christi” w październiku 2017 roku kardynał Stanisław Dziwisz
wyszedł z inicjatywą, aby św. Jan Paweł II został ogłoszony patronem Europy. Zdaniem wieloletniego, osobistego sekretarza papieskiego, Europa,
która przeżywa tak potężny kryzys duchowy, potrzebuje takiego patrona
jak św. Jan Paweł II. Powyższa inicjatywa znalazła poparcie wsród wielu
katolików w Europie i poza jej granicami.
W październiku ubiegłego roku arcybiskup Stanisław Gądecki w imieniu
Konferencji Episkopatu Polski zwrócił się do papieża Franciszka z prośbą
o ustanowienie św. Jana Pawła II doktorem Kościoła i patronem Europy.
Niniejszy artykuł stara się pokazać,
jak bardzo św. Jan Paweł II żył sprawami Europy i jak bardzo wpłynął na bieg
jej wydarzeń.

Europa wierna swoim
chrześcijańskim korzeniom
Jan Paweł II nie przestawał przypominać, że historia kontynentu
europejskiego związana jest z chrześcijaństwem w sposób szczególny
i nierozerwalny. Zrąb tożsamości europejskiej został zbudowany na chrześcijaństwie. Wspaniałe owoce chrze-
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ścijaństwa w Europie opisał w swojej
książce „Pamięć i tożsamość”: „Kraje
Europy Zachodniej mają najdłuższą
tradycję chrześcijańską. W krajach
tych kultura chrześcijańska osiągnęła swoje szczyty. Ich narody ubogaciły Kościół wielką ilością świętych.
W Europie Zachodniej powstały wielkie dzieła sztuki: majestatyczne romańskie i gotyckie katedry, a potem
barokowe bazyliki, malarstwo Giotta,
Fra Angelica, niezliczonych artystów
XV i XVI w., rzeźby Michała Anioła,
kopuła Bazyliki św. Piotra i Kaplica
Sykstyńska. Tu ujrzały światło sumy
teologiczne, …. tu ukształtowały się
najwyższe tradycje chrześcijańskiej
duchowości, dzieła mistyków i mistyczek… Tu narodziły się potężne zakony monastyczne, poczynając od zakonu św. Benedykta, którego można
śmiało nazwać ojcem i wychowawcą
całej Europy”.
Według Jana Pawła II benedyktyńska reguła streszczająca się w słowach
„ora et labora” („módl się i pracuj”) warunkowała tworzenie się chrześcijaństwa zachodniego przez wieki. Jej owocem był ścisły związek kultury, religii
i historii na kontynencie europejskim.
Słowa „módl się i pracuj” zawierały
program, który stanął u podstaw chrystianizacji nowych ludów europejskich
i ich zjednoczenia. Skoro najgłębszy
fundament jedności przyniosło i przez
wieki go umacniało chrześcijaństwo ze
swoją Ewangelią, ze swoją wizją człowieka i wkładem w rozwój cywilizacyjny ludów i narodów, to nie można
budować przyszłej Europy odrzucając
duchowość chrześcijańską, którą jest
przeniknięta.

Doświadczenie historyczne pokazuje, że głoszenie wiary chrześcijańskiej
prowadziło zawsze do uwydatnienia
i umocnienia autentycznych wartości
humanistycznych, do budowania więzi
i braterstwa między krajami ewangelizowanymi oraz do ich wzajemnego
otwarcia i zbliżenia. Dlatego też spychanie na margines religii, która wniosła
i nadal wnosi swój wkład w rozwój cywilizacyjny, dający Europie powód do
dumy, jest przejawem niesprawiedliwości, a zarazem obrania błędnej perspektywy. Jan Paweł II ubolewał, że Europa
odwraca się od źródeł jej duchowej
siły, zaś inspiracje chrześcijańskie są
systematycznie wypłukiwane z życia
narodów o bogatej chrześcijańskiej tradycji. W czasie pierwszej pielgrzymki
do Francji postawił znamienne pytanie:
„Francjo, najstarsza córo Kościoła, co
uczyniłaś z twoim chrztem”? Przejmujący był jego apel skierowany do całej
Europy podczas pobytu w 1982 roku
w Santiago: „Ja, Jan Paweł II, pasterz
Kościoła powszechnego…kieruję do
Ciebie, Stara Europo, wołanie pełne miłości: odnajdź siebie samą. Bądź sobą!
Odkryj swoje początki. Tchnij życie
w swoje korzenie. Możesz być jeszcze
latarnią cywilizacji i bodźcem postępu
dla świata”.
W homilii na rozpoczęcie Synodu Biskupów poświęconego Europie
(02.10.1999) wołał: „Europo trzeciego
tysiąclecia… nie przyjmuj sposobów
myślenia i działania, które pozbawione
są przyszłości, ponieważ nie opierają
się na niewzruszonym fundamencie
Słowa Bożego”.
Nasz święty papież zdecydowanie
i konsekwentnie przestrzegał przed
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takim zjednoczeniem Europy, które
ograniczałoby się do płaszczyzny politycznej i ekonomicznej. Jedność taka
nie będzie trwała. Ona musi bazować
przede wszystkim na płaszczyźnie kulturowej i duchowej. Europa potrzebuje Chrystusa. Bez Niego nie można
budować trwałej jedności. Nie można
zbudować „wspólnego domu” dla całej
Europy, jeśli zabraknie „cegieł ludzkich
sumień wypalonych w ogniu Ewangelii” – mówił w obecności przedstawicieli siedmiu państw Starego Kontynentu w Gnieźnie w 1997 roku.
Jan Paweł II zabiegał bardzo o to,
aby w Konstytucji Europejskiej były
obecne wartości chrześcijańskie, które
ukształtowały tożsamość europejską
i należą do skarbca kulturowego tego
kontynentu. Chodzi głównie o godność osoby ludzkiej, świętość nienaruszalności życia ludzkiego, centralne
miejsce rodziny opartej na małżeństwie, wolność myśli i słowa oraz
o wolność religijną nie ograniczoną
tylko do sfery prywatnej.

Były prezydent Francji Valéry Giscard d’Estaing ujawnił wkrótce po
śmierci Jana Pawła II, że zmarły papież
osobiście interweniował u niego, aby
w traktacie konstytucyjnym Unii Europejskiej zostało wymienione z nazwy
chrześcijaństwo. Francuski polityk,
który kierował pracami nad traktatem
konstytucyjnym, przyznał, że wtedy
odpowiedział papieżowi, iż jego prośba
nie będzie mogła być spełniona. Jako
główny powód wymienił fakt, że tekst
traktatu musi zostać zaakceptowany
przez każdy z 25 bardzo zróżnicowanych krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Europa oddychająca „dwoma
płucami”
W czasie pierwszej pielgrzymki do
Polski, 3 czerwca 1979 roku w Gnieźnie, Jan Paweł II wypowiedział znamienne słowa: „Czyż Chrystus tego
nie chce, czy Duch Święty tego nie
rozsądza, ażeby ten papież Polak, pa-
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pież Słowianin, właśnie teraz odsłonił
duchową jedność chrześcijańskiej Europy, na którą składają się dwie wielkie
tradycje: zachodnia i wschodnia?”
Jan Paweł II przypominał, że Europa zrodziła się ze spotkania cywilizacji
grecko-rzymskiej ze światem germańskim i słowiańskim, stopniowo nawracanym na chrześcijaństwo
przez wielkich misjonarzy pochodzących tak
z Zachodu, jak i ze
Wschodu.
Tak
więc wkład narodów słowiańskich w rozwój
kultury Starego
Kontynentu był
znaczący. Niestety
bolesny podział
religijny na przeważająco katolicki Zachód

i w większości prawosławny Wschód
był z pewnością jednym z czynników,
które uniemożliwiły pełną integrację niektórych narodów słowiańskich
w ramach Europy, co pociągnęło za
sobą negatywne skutki, przede wszystkim dla Kościoła, który potrzebuje oddychać „dwoma płucami”, zachodnim
i wschodnim.
Fatalny w swoich skutkach
był podział geo-polityczny Europy dokonany w Jałcie po
II wojnie światowej. Papież
Pius XII skutki postanowień
konferencji jałtańskiej nazwał „tragicznym paradoksem i przekleństwem naszych czasów”. Jan Paweł II
wyrażał wdzięczność Piusowi XII za to, że wciąż
przypominał w tamtych trudnych czasach o zniewolonych
narodach, o „Kościele milczenia” i budził w ten sposób –
w odróżnieniu od postawy
większości polityków Zachodu – wiarę w nieostateczność pojałtańskiego kształtu Europy.
Nasz święty papież podejmował
wiele wysiłków na
rzecz
ukazania
Europie dziedzictwa zapomnianego nieco Wschodu. 31 grudnia
1980 roku, a więc
w czasie, gdy ów
Wschód oddzielony był od reszty
świata „żelazną
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kurtyną”, ogłosił świętych Cyryla i Metodego, apostołów Słowian, współpatronami Europy. W ten sposób po raz kolejny
dał wyraz przekonaniu, iż historia kontynentu europejskiego bez uwzględnienia bogatej duchowości Wschodu była
by zubożona i zafałszowana.
Cieszył się niezmiernie, kiedy rozpadły się mury, które oddzielały kraje
Wschodu od wolnego świata i zachodniej części naszego kontynentu. Podkreślał, że narody Wschodu
chociaż przez tyle lat były uciśnione,
nigdy jednak nie zrezygnowały z walki o wolność, świadome swojej europejskiej tożsamości. Narody te uwolniły się od panowania ateistycznych
i komunistycznych dyktatur, które
próbowały wykorzenić z ich kultury
i życia wartości religijne i moralne,
tak głęboko wpisane w ich narodowe
dzieje. Na szczęście to dziedzictwo
nie zostało zniszczone, a w niektórych
przypadkach właśnie dzięki prześladowaniu zyskało wręcz nową żywotność
i może dziś zostać ofiarowane jako
najważniejszy dar narodom Europy
Zachodniej, cierpiącym na „ukrytą
chorobę zobojętnienia i laicyzacji”. Był
orędownikiem krajów Europy Środkowo-Wschodniej w ich staraniach
o przyjęcie do Unii Europejskiej, by
odgrywać w niej twórczą rolę. Przemawiając w 1988 roku w Parlamencie
Europejskim mówił między innymi:
„Pragnieniem moim jako najwyższego
pasterza Kościoła powszechnego, który
pochodzi ze Wschodniej Europy i zna
aspiracje ludów słowiańskich tego drugiego ‘płuca’ naszej wspólnej europejskiej ojczyzny, jest to, by Europa suwerenna i wyposażona w wolne instytucje

rozszerzyła się kiedyś aż do granic,
jakie wyznacza jej geografia, a bardziej
jeszcze historia”.
Wyrażał nadzieję, że polityczni
przywódcy Unii Europejskiej odpowiedzą pozytywnie na te pragnienia narodów słowiańskich i okażą też właściwą
wyrozumiałość w sprawach związanych z realizacją przewidzianych warunków ekonomicznych z pewnością
niełatwych do spełnienia dla krajów
Europy Wschodniej zapóźnionych gospodarczo z powodu wadliwego systemu, który tam panował.
Ze zrozumiałych względów Jan
Paweł II był szczególnie zaangażowany w sprawę wejścia Polski w struktury europejskie. W czasie swojej
pielgrzymki do ojczyzny w 1991 roku
we Włocławku mówił: „My wcale nie
musimy do Europy wchodzić, bo my
w niej jesteśmy. Nie musimy wchodzić, bo ją tworzyliśmy, tworzyliśym
ją z większym trudem aniżeli ci, którzy sobie przypisują patent na europejskość, wyłączność. Polska ma prawo uczestniczyć w ogólnym procesie
postępu i rozwoju Europy. Doświadczenie dziejowe i kulturowe, jakie posiada Naród polski, jego bogactwo duchowe i kulturowe mogą przyczynić
się do ogólnego dobra Europy”. Kiedy
ważyły się losy referendum akcesyjnego w Polsce, zwrócił się z apelem
do rodaków zgromadzonych na placu św. Piotra w Rzymie (19.05.2003),
mówiąc, że rozumie obawy wielu Polaków, czy Polska wchodząc w struktury Unii Europejskiej nie zatraci
swojej tożsamości kulturowej i religijnej, ale z drugiej strony podkreślał,
że „Polska stanowiła ważną część Eu-
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ropy i dziś nie może wyłączyć się z tej
wspólnoty, która wprawdzie na różnych płaszczyznach przeżywa kryzysy, ale która stanowi rodzinę narodów
opartą na wspólnej chrześcijańskiej
tradycji i wejście w struktury Unii
Europejskiej na równych prawach
z innymi państwami, jest dla naszego
Narodu i bratnich narodów słowiańskich wyrazem jakiejś dziejowej sprawiedliwości, a z drugiej strony może
stanowić ubogacenie Europy. Europa
potrzebuje Polski. Kościół w Europie
potrzebuje świadectw wiary Polaków.
Polska potrzebuje Europy”.

Europa solidarna
Po upadku muru berlińskiego Jan
Paweł II zaczął przestrzegać przed
nowym, niewidzialnym murem, który przebiega przez serca ludzi i dzieli
kontynent europejski. Miał na myśli
mur zbudowany z egoizmu politycznego i gospodarczego, który jest charakterystyczny dla krajów czy obszarów
bogatych.
Przemawiając w siedzibie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej
w Brukseli podkreślał, że: „Potencjał
ekonomiczny, którym dysponuje Europa, czyni ją jednym z uprzywilejowanych regionów świata pomimo
rzeczywistych trudności, których i ona
doświadcza. Nakłada to na nią odpowiedzialność w dziedzinie stosunków
Północ-Południe: dziedzina ta również
domaga się ludzkiej sprawiedliwości.
Europa w tym samym duchu, w którym poszukuje dla siebie samej dróg
wewnętrznej solidarności, odrzucając
hegemonistyczne pokusy, powinna

rozciągnąć ową solidarność w możliwie najszerszej skali na kraje pozbawione tych samych możliwości rozwoju”.
Godnym uwagi jest to, że papież
wzywając do solidarności wychodzi poza granice Europy. To fakt,
że w pierwszych latach pontyfikatu
wiele mówił o potrzebie solidarności z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, które były ciemiężone
przez komunizm, ale jego spojrzenie
sięgało o wiele dalej. On wiedział, że
zamknięcie się tylko w obrębie kilku
państw nie przyniesie żadnych dalekosiężnych owoców.
Europa winna czuć się zobowiązana do solidarności z innymi krajami nie tylko z racji swej zasobności
materialnej, ale również z pewnych
względów historycznych. Jan Paweł II
wskazał na nie w swoim przesłaniu do
Plenarnego Zgromadzenia Rady Europejskich Konferencji Episkopatów
(16.10.2000): „Europa naprawdę nie
jest terytorium zamkniętym ani izolowanym, gdyż kształtowała się przez
kontakty z zamorskimi ludami, kulturami i cywilizacjami. Z tej historii
wynika wskazanie na przyszłość: Europa nie może zamykać się w sobie. Nie
może i nie powinna ignorować reszty
świata, ale przeciwnie – powinna zachować pełną świadomość, że inne
kraje i kontynenty oczekują od niej
śmiałych inicjatyw, aby można było
zapewnić krajom najuboższym środki
rozwoju i organizacji społecznej oraz
budować świat bardziej sprawiedliwy
i braterski”.
Nasz święty papież nie przestawał przypominać, że dobrze pojęta
solidarność nie może ograniczać się
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tylko do płaszczyzny materialnej, ale
musi być gotowością do dzielenia się
wszelkimi zasobami ludzkimi i duchowymi. Prawdziwą solidarność
można budować tylko na wartościach
duchowych, które wyrastają z korzeni
chrześcijańskich.

Podsumowanie
Jan Paweł II poświęcał wiele miejsca Europie w swoim nauczaniu papieskim. Powracał do jej chrześcijańskich
fundamentów, na których budowała
swoją wielkość. Zabiegał o jej trwałe
zjednoczenie, które nie może ograniczać się tylko do płaszczyzny polityczno-gospodarczej, ale musi być przede
wszystkim wspólnotą ducha. Miał
istotny wkład w obalenie „żelaznej
kurtyny” i przyłączeniu krajów Europy
Środkowo-Wschodniej do rodziny europejskiej na równych prawach. Wzywał Europę do otwartości i solidarności z krajami innych kontynentów. To
jakiej Europy pragnął, świadczy najlepiej jego wypowiedź z okazji otrzymania nagrody Karola Wielkiego w marcu 2004 roku: „Europa o jakiej marzę
to polityczna, a przede wszystkim duchowa jedność, w której chrześcijańscy
politycy wszystkich krajów są świadomi bogactw, jakie daje człowiekowi
wiara...i starają się owe bogactwa wykorzystać w służbie wszystkich, aby powstała Europa ludzi, nad którą jaśnieje
oblicze Boga. Oto marzenie, które noszę w sercu i które chciałbym przy tej
okazji powierzyć państwu i przyszłym
pokoleniom”.
o. dr Stanisław Pławecki CSsR

Odpusty w 100. rocznicę urodzin
św. Jana Pawla II
W związku z 100. rocznicą urodzin św.
Jana Pawła II Penitencjaria Apostolska ustanowila na rok 2020 specjalne odpusty, które
można ofiarować za zmarłych w czyśćcu cierpiących. Otrzymają je ci, którzy pobożnie odwiedzą jeden z kościołów w archidiecezji krakowskiej związany z Janem Pawłem II . A są to
następujące świątynie: w Krakowie bazylika
katedralna, sanktuarium św. Jana Pawła II oraz
kościół św. Floriana, w Wadowicach kościoły
pw. Ofiarowania NMP i św. Piotra, w Kalwarii
Zebrzydowskiej bazylika Matki Bożej Anielskiej i kosciół pw. św. Józefa, w Niegowici kościół pw. Wniebowzięcia NMP, a także kościoły
pw. św. Jana Pawła II w Nowym Targu, w Podsarniu-Harbakuzie oraz w Krzeszowicach. Do
uzyskania odpustu należy spełnić zwyczajne
warunki, czyli: spowiedź sakramentalna, przyjęcie Komunii i modlitwa w intencjach papieża
oraz pobożnie uczestniczyć w obchodach jubileuszowych lub poświęcić odpowiedni czas na
pobożne rozważanie przy relikwiach św. Jana
Pawła II, zakończone modlitwą „Ojcze nasz“,
wyznaniem wiary oraz wezwaniami do Matki
Bożej i św. Jana Pawła II.
Penitencjaria uwzględniła także sytuację
ludzi w podeszłym wieku oraz chorych, którzy z poważnej przyczyny nie mogą opuszczać
domu. Osoby te też mogą uzyskać odpust zupełny, jeśli wzbudziwszy w sobie żal do wszelkiego grzechu i pragnienie wypełnienia, gdy
tylko będzie to możliwe, trzech przyjętych warunków włączą się duchowo w obchody jubileuszowe, ofiarując Bogu swoje modlitwy, cierpienia i życiowe niedogodności.
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KRĄG RADOŚCI

K

tóregoś ranka, a było to nie tak dawno temu,
pewien rolnik stanął przed klasztorną bramą
i energicznie zastukał. Kiedy brat furtian otworzył ciężkie dębowe drzwi, chłop z uśmiechem pokazał mu kiść dorodnych winogron.
- Bracie furtianie, czy wiesz komu chcę podarować
tę kiść winogron, najpiękniejszą z całej mojej winnicy? - zapytał.
- Na pewno opatowi lub któremuś z ojców zakonnych.
- Nie. Tobie!
- Mnie? Furtian aż się zarumienił z radości.
- Naprawdę chcesz mi ją dać?
- Tak, ponieważ zawsze byłeś dla mnie dobry,
uprzejmy i pomagałeś mi, kiedy cię o to prosiłem. Chciałbym, żeby ta kiść
winogron sprawiła ci trochę radości.
Niekłamane szczęście, bijące z oblicza furtiana, sprawiło przyjemność
także rolnikowi.
Brat furtian ostrożnie wziął winogrona i podziwiał je przez cały ranek. Rzeczywiście, była to cudowna, wspaniała kiść. W pewnej chwili przyszedł mu
do głowy pomysł:
- A może by tak zanieść te winogrona opatowi, aby i jemu dać trochę
radości?
Wziął kiść i zaniósł ją opatowi. Opat był uszczęśliwiony. Ale przypomniał
sobie, że w klasztorze jest stary, chory zakonnik i pomyślał:
- Zaniosę mu te winogrona, może poczuje się trochę lepiej.
Tak kiść winogron znowu odbyła małą wędrówkę. Jednak nie pozostała
długo w celi chorego brata, który posłał ją bratu kucharzowi pocącemu
się cały dzień przy garnkach. Ten zaś podarował winogrona bratu zakrystianowi (aby i jemu sprawić trochę radości), który z kolei zaniósł je najmłodszemu bratu w klasztorze, a ten ofiarował je komuś innemu, a ten
inny jeszcze komuś innemu. Wreszcie wędrując od zakonnika do zakonnika, kiść winogron powróciła do furtiana (aby dać mu trochę radości) Tak
zamknął się ten krąg. Krąg radości.
Bruno Ferrero
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Kard. Stefan Wyszyński
– Pasterz, który kochał Ojczyznę
bardziej niż własne serce

Wśród wielkich synów i córek
polskiego narodu żyjących w XX
wieku, którzy poprzez swoje życie,
działalność i pisma wpłynęli na
losy swojej ojczyzny i świata oraz
na dzieje Kościoła powszechnego,
a w sposób partykularny Kościoła
katolickiego w Polsce, wywierając
wpływ pośrednio lub bezpośrednio
na życie poszczególnych ludzi, jest
niewątpliwie Stefan Kardynał Wyszyński, który zostanie beatyfikowany z woli Boga i Kościoła, 7 czerwca
bieżącego roku w Warszawie.
Kim był i dlaczego jest tak ważne,
by poznać choćby cząstkowo jego życie
i szeroko rozumianą działalność? Postaram się na to pytanie odpowiedzieć
pokrótce w tym artykule.
Prymas Wyszyński poprzez szeroką działalność na polu eklezjalnym,
społecznym i politycznym odcisnął silne piętno na Polsce (rozumianej jako
naród i państwo) oraz Kościele polskim i powszechnym. Nie zrozumiemy
losów Polski powojennej bez przyjrzenia się i zrozumienia głównych linii
działania kard. Stefana Wyszyńskiego.
To on przeprowadził nasz naród przez
bolesny czas rządów sprawowanych
przez komunistów, biorąc na siebie

ciężar zarówno polityczny, jak i przede
wszystkim brzemię duchowe. Śledząc
drogę Kardynała możemy z łatwością
wyczuć tętno naszego narodu, które
rezonuje, gdy przyłoży się do niej stetoskop katolicyzmu i tradycji – czuć polskość w całym jej pięknie i wielkości!

Formacja
Stefan Wyszyński urodził się
3 sierpnia 1901 r. w miejscowości Zuzela nad Bugiem. Młody Wyszyński,
jak sam opisuje w swoich wspomnieniach, dorastał w rodzinie, która miała
niezwykłe nabożeństwo do Maryi. Nad
jego łóżkiem wisiały dwa obrazy. Jeden
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przedstawiał Czarną Madonnę, a drugi Matkę Bożą Miłosierdzia z Wilna.
Skąd się tam wzięły? Ojciec Stanisław
przez wiele lat pielgrzymował do duchowego serca Polski na Jasnej Górze.
Z kolei jego matka Julianna miała silne przywiązanie do Ostrobramskiej
Pani. Ta duchowa mapa odniesień
Polski przedwojennej na stałe wpisała
się w życie późniejszego Prymasa Tysiąclecia. To Maryja była tą, którą zapraszał do wszystkich swoich dzieł, zarówno podczas wielkiej Nowenny, czy
też obrad Soboru Watykańskiego II.
Symbolicznie uzupełniał swoje biskupie zawołanie Soli Deo przez dodanie
Per Mariam.
Po ukończeniu szkoły podstawowej
w Andrzejewie, a następnie złożeniu
egzaminu maturalnego w Liceum im.
Piusa X we Włocławku, wstąpił do
tamtejszego seminarium duchownego, gdzie w 1924 r. przyjął święcenia
kapłańskie. W latach 1925-1929 studiował na Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim, uzyskując stopień doktora,
specjalizując się w zakresie katolickiej
nauki społecznej, która potem odgrywała ważną rolę w jego posłudze duszpasterskiej. Bardzo aktywnie działał
wśród robotników, poznając z bliska
ich ciężkie życie, ich stan ducha, jak
również przychodził im z konkretną
pomocą materialną. Widział, że wiara,
która nie jest karmiona Słowem Bożym
i sakramentami, ale pokłada ufność
w postępie cywilizacyjnym ludzkości,
prowadzi do dechrystianizacji całego
społeczeństwa, a szczególnie robotników. Wykazywał w swoim nauczaniu,
że budowanie porządku społecznego
opartego o ideologie prowadzi do sze-

roko rozumianej destrukcji człowieka
i wspólnoty ludzkiej. Jako człowiek
głębokiej modlitwy, studiujący teologie
„na kolanach”, odważnie głosił osobom zwiedzionym błędnymi naukami i mrzonkami o raju na ziemi, że to
„Chrystus jest starszy od Marksa!”.
Ks. Wyszyński był doskonałym sowietologiem w okresie międzywojennym. W opracowaniach naukowych
z owego czasu naświetlał charakter
bolszewizmu, państwa sowieckiego
i jego agendy politycznej. Wiedza dotycząca antyhumanistycznych i antyreligijnych założeń komunizmu oraz ich
brutalnej realizacji była mu bardzo pomocna, szczególnie, gdy jako prymas
Kościoła w Polsce musiał się konfrontować w sposób praktyczny z tymże
systemem totalitarnym.
Po kampanii wrześniowej musiał
ukrywać się przed gestapo (przed wojną w swoich publikacjach zdecydowanie przeciwstawiał się nazizmowi).
Uczynił to z polecenia bpa Michała
Kozala, późniejszego błogosławionego męczennika niemieckiego obozu
koncentracyjnego Dachau. W okresie
Powstania Warszawskiego, jako wierny syn narodu polskiego, nie mógł
pozostać bezczynny czy ograniczyć się
tylko do wsparcia modlitewnego walczących powstańców z Niemcami. Peł-

23
nił funkcje kapelana grupy Kampinos
AK, działającej w Laskach, oraz – pod
pseudonimem Radwan III – kapelana
szpitala powstańczego.
Po zakończeniu wojny został rektorem Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, gdzie z wielką
ofiarnością odbudowywał i przywracał
do życia materialnego i duchowego
seminarium duchowne, diecezji tak
mocno naznaczonej działaniami okupanta niemieckiego (w tej to diecezji
wymordowano 49% duchowieństwa).
W marcu 1946 r. otrzymał od papieża
Piusa XII nominację biskupa lubelskiego, a sakrę biskupią przyjął w maju tego
samego roku na Jasnej Górze, w sanktuarium Tej, która od dzieciństwa była
mu Matką i Przewodniczką.

Biskup Stefan Wyszyński
prymasem Polski
August Hlond, prymas Polski w latach 1926-1948, poznał
młodego ks. Wyszyńskiego
już przed II wojną światową.
Znał go jako autora publikacji poświęconych kwestiom
społecznym,
robotniczym
oraz ideologiom totalitarnym,
a szczególnie komunizmowi.
Również kard. Hlond powołał
ks. Wyszyńskiego w roku 1937
do Rady Społecznej przy Prymasie Polski. Obserwował jak
pełen zapału nowo mianowany bp. Wyszyński odbudowywał struktury kościelne, życie
religijne i naukowe w swojej
diecezji lubelskiej. Poznał go
także w związku z jego pracą

w komisjach episkopatu. Umierający
August Hlond, zatroskany o losy Kościoła i Ojczyzny, zdający sobie sprawę, jak trudną walkę przyjdzie stoczyć
przyszłemu prymasowi o człowieka,
katolika, Polaka, pisze list do papieża
Piusa XII, w którym prosi go, by mianował biskupa lubelskiego prymasem
Polski. Tak się też stało ku zaskoczeniu
ówczesnych władz PRL-u, Episkopatu,
jak i samego zainteresowanego. Biskup
Wyszyński nie chciał przyjąć tej nominacji przynajmniej z jednego powodu;
a mianowicie, obawiał się, że nie podoła nowemu zadaniu i że nie jest do tego
przygotowany. Z pomocą przyszedł
mu biskup krakowski kardynał Adam
Sapieha, który obiecał służyć mu swoją
radą i wszelką pomocą. Sapieha, senior
biskupów i wielki autorytet, za postawę
w okresie wojny nazwany „Księciem
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Niezłomnym”, rzeczywiście mocno
wspierał młodego prymasa. Stąd to
pierwsze lata pasterzowania prymasa
Wyszyńskiego stały pod znakiem konsultacji najważniejszych decyzji z kardynałem Sapiehą.

Niezłomny, mądry
i roztropny Pasterz
W czasie pogrzebu Prymasa Tysiąclecia, który się odbył 31 maja 1981,
na jego trumnie spoczęła szarfa z napisem „niekoronowanemu królowi Polski”. Napis ten ukazuje, kim w czasach
PRL-u był dla narodu i Kościoła prymas Wyszyński. To nie tylko było nawiązanie do czasów I Rzeczpospolitej
(czyli instytucji Interrexa – najwyższego dostojnika państwowego sprawującego pewne funkcje monarsze w czasie bezkrólewia, która była powiązana
z osobą prymasa), ale także do tych
czasów PRL-u, gdy prymas Wyszyński
był i kroczył, niestety często samotnie,
sprzeciwiając się systemowi komunistycznemu. Wśród niełatwych decyzji
jakie podjął Wyszyński, by chronić
społeczeństwo i Kościół, było m.in.
podpisanie w 1950 roku ustawy regu-

lującej stosunki państwo-Kościół. Niemniej już w 1953 r. okazało się, że taka
ustawa władzom komunistycznym nie
wystarcza. Rząd prezydenta Bolesława
Bieruta zdecydował się na agresywną
ingerencję w wewnętrzne życie Kościoła i w zasady obsadzania stanowisk
kościelnych. Prymas Wyszyński wypowiedział wówczas słynne „non possumus” (nie możemy), licząc się z tym,
że zostanie za taką postawę poddany
represjom. Przed tym, jak został uwięziony, w kazaniu, które wygłosił w kościele akademickim w Warszawie 25
listopada 1953 roku, powiedział: „Gdy
będę w więzieniu, a powiedzą Wam,
że Prymas zdradził sprawy Boże – nie
wierzcie. Gdyby mówili, że Prymas
ma nieczyste ręce – nie wierzcie. Gdyby mówili, że Prymas stchórzył – nie
wierzcie. Gdy będą mówili, że Prymas
działa przeciwko Narodowi i własnej
Ojczyźnie – nie wierzcie. Kocham Ojczyznę więcej niż własne serce i wszystko, co czynię dla Kościoła, czynię dla
niej”. Ta walka z panującym wówczas
reżimem komunistycznym była wielką
misją kard. Wyszyńskiego. Była ona
„hartowana” w latach 1953-1956, gdy
internowano go w Rywałdzie, Stoczku
Warmińskim, Prudniku
i Komańczy.
Kardynał jako mąż
Boży miał profetyczne spojrzenie na to,
jak walczyć z reżimem
komunistycznym zniewalającym
Polaków.
Dla niego istotą walki
z tym systemem zła było
szeroko pojęte dobro
człowieka. Uważał, że
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trzeba zmienić człowieka,
wychować go. Dokonało się to poprzez wielki
program
jasnogórskich
ślubów narodu polskiego,
który dotyczył odnowy życia religijnego, moralnego
w Ojczyźnie. Opracował
również wielką nowennę,
która była jednocześnie
przygotowaniem
narodu do milenium chrztu
w 1966 r. Zatem czas internowania był wybitnie płodny. Według
prymasa pokonanie komunizmu miało
się, przede wszystkim, dokonać w duszy, w sercu każdego Polaka. Dlatego
często w jego nauczaniu pojawiają się
słowa o „budowie nowego człowieka”.
Możemy się pytać, dlaczego główną troską prymasa Wyszyńskiego była
ochrona kondycji człowieka, a tym
samym ochrona kondycji narodu polskiego. Należy przy tym zaznaczyć,
że chodzi tutaj zarówno o ochronę
z punktu widzenia biologicznego
trwania narodu, jak i ochronę w kontekście kultury polskiej, która została
poddana bolesnym skutkom obecności komunizmu.
Kardynał Stefan Wyszyński mając
na uwadze straty obywateli liczone
w milionach, jakie ponieśliśmy w wyniku II wojny swiatowej i czasów stalinowskich, widział potrzebę unikania
przez Kościół i naród takich konfliktów, które by okazały się być granicznymi. Skąd takie myślenie? Geopolityka.
Świat zewnętrzny nie był zainteresowany zmianą systemu przypieczętowanego na konferencji w Jałcie. Byliśmy
przedmiotem, a nie podmiotem i nie

mogliśmy się wyrwać z tego sowieckiego panowania, jak długo ten układ nie
zostanie przez szeroko pojęty Zachód
zmieniony.
Prymas Tysiąclecia, co należy stanowczo podkreślić, bronił i chronił
osoby pokrzywdzone, represjonowane
i wszystkich, którzy za swoje poglądy
oraz działalność antykomunistyczną
w jakiejkolwiek formie zostali dotknięci przez organa UB czy SB. I czynił to
bardzo jednoznacznie. Jak pamiętamy
w grudniu 1970 roku robotnicy wyszli
na ulice Gdańska, domagając się godnych warunków pracy i godnej płacy.
Gdy doszło wówczas do masakry ludzi pracy, prymas mówił: „Wasz ból
jest naszym wspólnym bólem. Gdybym
mógł w poczuciu sprawiedliwości i ładu
wziąć na siebie odpowiedzialność za to,
co się ostatnio stało w Polsce, wziąłbym
jak najchętniej. Bo w Narodzie musi
być ofiara okupująca winy Narodu”.
Podobne, równie tragiczne, wydarzenia miały miejsce w 1976 r. Reakcja
księży biskupów nie była mniej stanowcza. Szczególnie ostry w sformułowaniach był list prymasa skierowany
do Edwarda Gierka.
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Nikt nie zaprzecza również temu,
że Kardynał Stefan Wyszyński, mający olbrzymi autorytet moralny, był
duchowym współtwórcą przemian
społecznych, które doprowadziły do
upadku rządów komunistów nie tylko w Polsce, ale również w całej Europie Środkowowschodniej. Walczył
o to do końca swego ziemskiego życia. Kilkanaście miesięcy przed swoją
śmiercią był świadkiem rodzącego się
społecznego ruchu „Solidarność”. Kościół Katolicki, któremu od ponad 30
już lat przewodził Niezłomny Mądry
Pasterz, publicznie poparł zalegalizowanie NSZZ „Solidarność” oraz
wspierał i chronił przed zagrożeniami.
Natomiast w procesie tworzenia i rejestracji „Solidarności” Rolników Indywidualnych prymas odegrał
zasadniczą rolę.
Prymas Tysiąclecia był
człowiekiem, którego główną ideą była wiara w Boga
i Kościół, i to te dwa filary
stanowiły dla niego punkt
odniesienia w działaniu.
Dlatego akcentował konieczność odnowy narodu,
łącznie z odnową sumień
i poczucia odpowiedzialności moralnej. W swoim
nauczaniu stanowczo podkreślał, że przy przemianach
społecznych i ustrojowych
należy brać pod uwagę
aspekt ludzki.
Był osobą, która otrzymała solidną formację religijną i patriotyczną, zakorzenioną w wierze i tradycji
Kościoła, znającą historię

i kulturę, a co za tym idzie, znającą
dogłębnie duszę narodu polskiego. Był
człowiekiem odznaczającym się wysoką kulturą osobistą, o ukształtowanym
charakterze i solidnym wykształceniu.
Dzięki temu ten opatrznościowy Mąż
Stanu przeprowadził Kościół i naród
„suchą nogą przez Morze Czerwone
komunizmu”. Jego misja zlecona mu
przez Boga tu na ziemi się zakończyła.
Ufamy, że kontynuuje ją z nieba, orędując za nami u Boga w Trójcy Jedynego, któremu wiernie służył jako pasterz
na wzór jedynego Pasterza, naszego
Pana Jezusa Chrystusa.
O. Adam Kośla,
redemptorysta-prefekt
WSD w Tuchowie
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Patroni roku 2020

ustanowieni przez Sejm i Senat
Sejm i Senat RP ustanowiły pod koniec 2019 r. patronów roku 2020 w Polsce.
Uhonorowani zostali święty Jan Paweł II, Stanisław Żółkiewski, Roman Ingarden, Leopold Tyrmand, Jan Kowalewski, ojciec Józef Maria Bocheński.
2020 rok jest także rokiem Bitwy Warszawskiej 1920 r. i Zaślubin Polski z morzem w Pucku w jej 100. rocznicę. Senat RP ustanowił rok 2020 Rokiem Fizyki
ku czci 100-lecia powstania Polskiego Towarzystwa Fizycznego oraz dla uhonorowania polskich fizyków i ich osiągnięć.

Bitwa Warszawska 1920 r.

Izba podjęła uchwałę ustanawiającą
rok 2020 Rokiem Bitwy Warszawskiej,
decydującego starcia wojny polsko-bolszewickiej. „Bohaterskie Wojsko Polskie
na czele z Marszałkiem Józefem Piłsudskim, wspieranym m.in. przez szefa
sztabu generalnego – generała Tadeusza
Jordan-Rozwadowskiego, obroniło niepodległość Polski. Zwycięstwo przekreśliło też plany rozszerzenia rewolucji
bolszewickiej na Europę Zachodnią” –
podkreślono w tekście dokumentu.

Zaślubiny Polski z morzem w Pucku

100 lat temu miało miejsce ważne
wydarzenie związane z walką Polski
o niepodległość – Zaślubiny Polski
z morzem w Pucku. Po odzyskaniu
przez Polskę niepodległości, zgodnie
z ustaleniami traktatu wersalskiego,
wracały do niej odebrane wcześniej
przez Niemców ziemie pomorskie.
Proces ten został rozpoczęty 18 stycznia 1920 r. od przejęcia przez Polskę
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Torunia, a skończył się 10 lutego 1920 r. w Pucku na brzegu Bałtyku. Tego dnia
odprawiono tu dziękczynną Mszę św. i poświęcono Banderę Polską, która została uroczyście podniesiona na maszcie przy huku 21 salw armatnich. Polacy
mieszkający w Gdańsku specjalnie z tej okazji odlali dwa platynowe pierścienie. Jeden z nich generał Józef Haller wrzucił do wody, dokonując tym samym
obrzędu symbolicznych zaślubin Polski z Morzem Bałtyckim. Na brzegu odsłonięto pamiątkowy słup, na którym umieszczono wizerunek orła Jagiellonów, datę wydarzenia oraz napis: „Roku Pańskiego 1920, 10 lutego Wojsko
Polskie z generałem Józefem Hallerem na czele objęło na wieczne posiadanie
polskie morze”. Generałowi Hallerowi towarzyszyła 20-osobowa delegacja Sejmu, przedstawiciele Rządu – w tym minister spraw wewnętrznych Stanisław
Wojciechowski, wicepremier Wincenty Witos, wojewoda pomorski Maciej Rataj, kontradm. Kazimierz Porębski, dyplomaci oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Pomorza, w tym Kaszubi.

Święty Jan Paweł II

W uchwale ustanawiającej rok 2020 Rokiem Św.
Jana Pawła II zwrócono uwagę, że zajmuje on szczególne
miejsce w historii Polski
i Europy, a jego zdecydowane upominanie się o prawo
naszej ojczyzny do wolności
wśród narodów Europy, jego
praktyczna obrona praw naszego narodu uczyniły Ojca
Świętego
najważniejszym
z ojców niepodległości Polski. „Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej wyraża wdzięczność
i oddaje hołd Wielkiemu Papieżowi św. Janowi Pawłowi II, który sięgając do
źródeł chrześcijaństwa uczył nas otwartości, wyrozumiałości, ale i odwagi
w obronie wartości chrześcijańskich, na których oparta jest Polska i Europa.
Niech nauczanie i wielkie dziedzictwo, które pozostawił św. Jan Paweł II będzie
dla naszego narodu wciąż inspiracją do budowania Polski wolnej i sprawiedliwej” – napisano w dokumencie. 18 maja 2020 r. będziemy obchodzić stulecie
urodzin Karola Wojtyły, naszego wielkiego rodaka zasłużonego w walce o wyzwolenie Polski spod jarzma komunizmu. Życiową misją papieża była walka
o godność i szacunek każdej istoty ludzkiej, czemu wielokrotnie dawał wyraz
w swoich encyklikach.
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Hetman Stanisław Żółkiewski

Sejm ustanowił rok 2020 Rokiem Hetmana Stanisława Żółkiewskiego (1547–
1620), wybitnego wodza w dziejach oręża
polskiego, pełniącego szereg najważniejszych urzędów I Rzeczypospolitej: sekretarza królewskiego, hetmana polnego
koronnego, kasztelana lwowskiego, wojewody kijowskiego, a w końcu hetmana
wielkiego koronnego i kanclerza wielkiego koronnego. „Stanisław Żółkiewski brał
udział we wszystkich wojnach toczonych
przez Rzeczpospolitą w drugiej połowie
XVI w. i początkach XVII w., uczestniczył w wyprawach przeciw Habsburgom
i Moskwie, na Mołdawię i Wołoszczyznę,
później zwyciężał, dowodząc samodzielnie w wielu kampaniach przeciwko Rosji,
Szwecji, Kozakom, Turcji i Tatarom” –
czytamy. Właśnie pod jego dowództwem
wojska polskie pokonały w bitwie pod
Kłuszynem pięciokrotnie większą armię
moskiewsko-szwedzką i zdobyły Moskwę. Zginął w bitwie pod Cecorą. Ciało bohatera zostało pochowane przy
kolegiacie św. Wawrzyńca w Żółkwi, mieście założonym przez Stanisława
Żółkiewskiego w 1597 r.

Leopold Tyrmand

Przez aklamację posłowie podjęli
uchwałę w sprawie znakomitego, dla wielu kultowego, pisarza, którego utwory powstałe w latach 50. i 60. wciąż cieszą się
niesłabnącą popularnością. „W 2020 roku
przypada setna rocznica urodzin Leopolda Tyrmanda – wybitnego pisarza, dziennikarza i publicysty. W tym samym roku
minie 35. rocznica Jego śmierci. Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej, w uznaniu wielkich zasług Artysty, postanawia oddać Mu
hołd” – brzmią słowa uchwały i ustanawia
rok 2020 Rokiem Leopolda Tyrmanda
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Roman Ingarden

Patronem 2020 został również Roman Ingarden
(1893–1970) – jeden z najbardziej znanych polskich
filozofów, pisarz i nauczyciel, autor licznych książek,
artykułów i przekładów. Jako filozof zajmował się
wieloma zagadnieniami: filozofią literatury, fenomenologią, ontologią, estetyką. Pozostawił po sobie
imponujący dorobek naukowy: książki, artykuły,
przekłady, archiwum rękopisów. W 2020 r. przypada
50. rocznica śmierci Romana Ingardena. Choć sam
był racjonalistą, przez lata korespondował z Edytą
Stein, a wśród jego uczniów znalazł się Karol Wojtyła.

Jan Kowalewski

(1892–1965) – utalentowany polski matematyk
i kryptolog. Podczas wojny polsko-bolszewickiej
złamał klucze szyfrowe Armii Czerwonej, Armii
Ochotniczej, białej Floty Czarnomorskiej oraz Armii URL, co pozwalało rządowi RP śledzić wojenną sytuację na całym terytorium byłego Imperium
Rosyjskiego. Podczas Bitwy Warszawskiej właśnie
informacje polskiego wywiadu radiowego pod kierownictwem Kowalewskiego miały rozstrzygający
wpływ na decyzje Naczelnego Wodza i w konsekwencji druzgocące zwycięstwo Wojska Polskiego
nad bolszewikami. Za swoje zasługi Jan Kowalewski został odznaczony najwyższymi nagrodami państwowymi Polski, Japonii, Rumunii oraz Francji.

Ojciec Józef Maria Bocheński

(1902–1995) – dominikanin, filozof i wykładowca, rektor Uniwersytetu we Fryburgu (Szwajcaria),
sowietolog, był jednym z liderów antykomunizmu
teoretycznego. Na Zachodzie był uważany za głównego znawcę filozoficznych problemów marksizmu.
Całe życie bronił prawd wiary, praw logiki oraz
wspierał Polaków walczących o wolność. Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia rok 2020 Rokiem
Ojca Józefa Marii Bocheńskiego, by w 25. rocznicę
śmierci oddać hołd temu wybitnemu naukowcowi,
kapłanowi i patriocie” – głosi uchwała Senatu.
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Uroczystość Bożego
Ciała nad Staffelsee
Boże Ciało (Fronleichnam) to jedno z najbardziej uroczystych świąt katolickich, podczas którego wierni oddają cześć Najświętszemu Sakramentowi. Papież Jan XXII w 1317 r. ustanowił
uroczystość Bożego Ciała dla całego Kościoła,
a jego termin wyznaczył na czwartek po oktawie Zesłania Ducha Świętego. Jest to święto
ruchome wypadające 60 dni po Wielkanocy.
Zewnętrzną formę święta a zarazem manifestację wiary, stanowią procesje prowadzone do
czterech ołtarzy, podczas których przenoszona
jest monstrancja z Najświętszym Sakramentem,
a przy każdym z ołtarzy czytane są Ewangelie
tematycznie związane z Eucharystią.
Również w Bawarii święto Bożego
Ciała obchodzone jest bardzo uroczyście. Ulicami miast i wiosek przechodzą
procesje. Jedna z nich w miejscowości Seehausen am Staffelsee w pobliżu
Murnau ma historię sięgającą roku
1935. Biorą w niej udział mieszkańcy
w strojach ludowych, orkiestra dęta,
sztandary, figury i feretrony. Ulice
wysypuje się świeżo skoszoną trawą
i układa dywany z kwiatów. Trasa przystrojona jest brzózkami, a na domach
widnieją flagi. Uroczystość rozpoczyna
się w parafialnym kościele pod wezwaniem św. Michała, gdzie o godz.
8.00 sprawowana jest Msza święta. Po
Mszy formuje się procesja przechodząca przez miejscowość do przystani

nad jeziorem. Otwiera ją krzyż a za
nim dzieci, młodzież, flagi stowarzyszeń katolickich, mężczyźni i orkiestra.
Najświętszy Sakrament poprzedza kolumna ministrantów i ministrantek,
dalej przedstawiciele administracji kościelnej, lokalnych władz, chór, kobiety
w strojach ludowych i pozostali uczestnicy. Obok jednego z pięknie przystrojonych domów znajduje się pierwszy
ołtarz, przy którym odczytana zostaje
pierwsza Ewangelia. Procesja udaje się
dalej nad brzeg jeziora, gdzie czeka na
nią przystrojona łódź z ołtarzem. Łódź
z Najświętszym Sakramentem i służbą
ołtarza w otoczeniu licznych małych
łodzi, udaje się do drugiego ołtarza na
małej wyspie Jakobsinsel. Pozostali na
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brzegu wierni mają kontakt z procesją
poprzez rozstawione głośniki. Na wyspie stoi krzyż poświęcony w Rzymie
w roku 2007 przez papieża Benedykta
XVI. Krzyż upamiętnia kapliczkę św.
Nepomucena, która stała na Jakobsinsel, łączącą półwysep Burg z wyspą
Wörth drewnianym mostem. Procesja
płynie do trzeciego ołtarza, który znajduje się przy kapliczce św. Simperta na
wyspie Wörth. Kapliczka zbudowana
została w 1838 roku dla upamiętnienia
dawnego klasztoru z VIII w. Klasztorny kościół był kościołem parafialnym aż do roku 1773, po czym został
przeniesiony do Seehausen. Powodem
przeniesienia kościoła była utrudnio-

na komunikacja duszpasterska parafian z kościołem znajdującym się na
wyspie. Następnie procesja udaje się
w drogę powrotną. Czwarty ołtarz to
krzyż na brzegu w Seehausen. Łodzie
gromadzą się wokół Najświętszego Sakramentu, skąd rozchodzą się słowa
św. Ewangelii. Po przejściu do kościoła
następuje zakończenie procesji. Udział
w uroczystej procesji w Seehausen jest
również przypomnieniem historii poprzedniego kościoła parafialnego na
wyspie, do którego można było dostać
się tylko wąskim drewnianym mostem
lub łodzią, nie raz w deszczu i śniegu.
					
Anna i Paweł Kuśmierz
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Błogosławieni męczennicy z Dachau

Błogosławiony Paweł Hilary Januszewski,
karmelita
Paweł Januszewski, syn Mariana
i Marianny z domu Teil, urodził się
11 czerwca 1907 r. w miejscowości
Krajenki, niedaleko Tucholi. Szkołę
podstawową ukończył w Gręblinie.
Następnie uczęszczał do gimnazjum
w Sucharach, którego nie ukończył
z powodu braku środków finansowych. Od roku 1926 zamieszkał w Krakowie, gdzie pracując, uczęszczał na
kursy przygotowujące go do egzaminu dojrzałości. We wrześniu 1927
roku postanowił pójść za głosem
serca i poświęcić się służbie Bogu,
wstępując do Zakonu Karmelitów.
W Zakonie obrał imię Hilary i rozpoczął nowicjat we Lwowie. Studia filozoficzne ukończył w Krakowie w 1931
roku. Następnie został wysłany przez
przełożonych do Międzynarodowego Kolegium św. Alberta w Rzymie, by
tam kontynuować studia teologiczne.
W Rzymie złożył śluby wieczyste a po
ukończeniu czwartego roku teologii
w roku 1934 przyjął święcenia kapłańskie. Po uzyskaniu stopnia lektora
teologii otrzymał nagrodę dla najwybitniejszego studenta Rzymskiej Akademii św. Tomasza i w roku 1935 powrócił do Krakowa.
W krakowskim klasztorze został
obdarzony odpowiedzialną funkcją

prefekta kleryków. W seminarium zakonnym był profesorem teologii dogmatycznej i historii Kościoła. Ówczesny prowincjał o. Sanches Paredes,
pokładając w nim wielkie nadzieje,
mianował go przeorem klasztoru krakowskiego w grudniu 1939 r. O. Hilary,
dla siebie bardzo surowy i wymagający, w stosunku do podwładnych dał się
poznać jako człowiek obdarzony wielką cierpliwością. Znany był w Krakowie
jako osoba mająca nieugięty charakter
i spokój ducha. Szczególną troską otaczał potrzebujących i chorych.
W czasie okupacji przyjął do klasztoru gromadę wysiedleńców z poznańskiego. Nie zamknął furty przed
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cierpieniem ludzkim. Ścieśnił pomieszczenia zakonników i dał schronienie wygnanym rodakom. Nie tylko
przytułek, ale i wsparcie moralne. Niebawem zakonników oskarżono o to, że
ludzie w kościele śpiewali pieśń „Serdeczna Matko”, która była zakazana
przez hitlerowców. Z klasztoru gestapo
zabrało kilku zakonników. Niedługo
później, 4 grudnia 1940 r., żołnierze
przyszli aresztować kolejnych zakonników. Wówczas o. Hilary sam zdecydował iść na gestapo twierdząc, że
on jest przeorem i odpowiada za cały
klasztor. Był to dzień jego aresztowania i zarazem początek jego kalwarii.
Został przewieziony do więzienia przy
ul. Montelupich. Stąd przewieziono
go do Sachsenhausen, a następnie
w kwietniu 1941 r. do obozu koncentracyjnego w Dachau. Odtąd był już tylko
kolejnym numerem 27648.
W obozie był zmuszony do wycieńczających pracy na „plantacjach”. Były
to gospodarstwa usytuowane dookoła
obozu. Był ceniony przez współwięźniów-kapłanów za dobroć, uczynność
i poświęcenie. Wyróżniał się pogodą
usposobienia. Dawał przykład życia
modlitewnego, budził ufność w nadejście lepszego jutra i dodawał innym
otuchy. Z wielką prostotą służył i pomagał współwięźniom. Dzielił się tym,
co posiadał. Często pocieszał również
swoich współbraci w Karmelu wierząc,
że muszą wrócić do klasztoru w Krakowie, aby pracować w winnicy Pana.
W obozie wszyscy karmelici spotykali
się potajemnie po apelu na wspólne zakonne modlitwy. W spotkaniach
uczestniczyli również karmelici innych
narodowości.

W Dachau o. Hilary przetrwał maltretowania, pracę przy wywożeniu śniegu taczkami, wreszcie czas okropnego
głodu w 1942 r. i trudny okres ogólnego
wyczerpania. Siłą karmelity, która krzepiła i broniła go przed załamaniem,
była modlitwa. O. Hilary z natury optymista, świadomie szerzył optymizm,
szczególnie w chwilach zdawałoby się
beznadziejnych. Wielu więźniów, którzy
potrzebowali pociechy gromadziło się
przy nim.
Zbliżał się koniec wojny. Wszyscy oczekiwali w Dachau wyzwolenia.
Fronty aliantów posuwały się szybko
naprzód, niosąc upragnioną wolność.
Zdawało się, że ocalenie jest już bliskie,
ale by w pełni wykonało się dzieło Kalwarii, w obozie wybuchła epidemia tyfusu plamistego. Baraki z chorymi odgrodzono siatką, aby nikt nie mógł się
skontaktować z zarażonymi i aby nikt
stamtąd nie wyszedł. Więźniowie, którzy stale przybywali z transportu, byli
przydzielani wprost na izolowane bloki
i tak już zatłoczone chorymi. Epidemia
tyfusu nie ustawała. Bloków izolowanych wciąż przybywało. Kapłani mogli
jedynie spoglądać na smutne żniwo
epidemii: codziennie rano specjalne
komando wynosiło z baraków zmarłych. W jednym tylko baraku umierało
dziennie od 40 do 70 osób. Pośród kapłanów był ks. Frelichowski, który zdecydował się poświęcić dla tych, którzy
w poniżeniu i osamotnieniu oczekiwali
na śmierć. Robił wszystko, aby dostać
się do izolowanych baraków, gdzie choroba wyniszczyła całkowicie personel.
Pragnął spowiadać i udzielać ostatniej
posługi, choć miał świadomość, że sam
nie podoła wszystkiemu.
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Ks. Frelichowski i o. Albert Urbański
(karmelita) postanowili zgłosić się do
pracy jako personel blokowy. Decyzja
nie była łatwa, gdyż ci młodzi ludzie po
tylu latach udręki, przeczuwali zbliżający się dzień wyzwolenia. Praca na zarażonych blokach równała się z szybkim
zarażeniem chorobą i śmiercią. Pomimo tego decyzja zapadła. Dzięki pomocy pisarza obozowego Jana Domagały,
uzyskano ogólne zezwolenie na podjęcie posługi w miejsce brakującego
personelu. Zgłosiło się 32 kapłanów.
Od władz obozowych otrzymali pod
karą śmierci całkowity zakaz kontaktowania się z niezarażoną częścią obozu.
Po kilku dniach od wejścia pierwszej
grupy ochotników dobrowolnie do
nich dołączył o. Hilary. Ojciec Hilary
zdawał się myśleć, że cóż w tej sytuacji,
w tych dramatycznych okolicznościach
znaczy śmierć ciała w porównaniu ze
zbawieniem wiecznym choćby jednej
tylko duszy? Wśród chorych apostołował przez 21 dni. Sam zarażony, przeniesiony został do „rewiru” do bloku 17,

gdzie przeżył jeszcze kilka dni w wielkim cierpieniu i wysokiej gorączce. 25
marca 1945 r., niedługo przed oswobodzeniem obozu, został on powołany do
Chrystusowej chwały, kończąc swoje
młode, pełne nadziei życie. Ciało zostało spalone w krematorium obozowym w Dachau.
Sława męczeństwa błogosławionego o. Hilarego utrwaliła się bardzo
szybko zarówno w obozie, czego wyrazem są osobiste notatki współwięźniów o jego śmierci jako męczennika,
jak też po wyzwoleniu obozu. Pierwsza
książka o Dachau o. Alberta Urbańskiego „Duchowni w Dachau” jest właśnie
dedykowana: „Biskupowi Michałowi
Kozalowi i o. Hilaremu Januszewskiemu, którzy oddali swoje życie za wiarę”. Jan Paweł II wyniósł go na ołtarze wśród 108 męczenników II wojny
światowej w czasie wizyty w Polsce
w czerwcu 1999 roku. Jego wspomnienie liturgiczne obchodzimy 12 czerwca.
oprac. Ewelina Zientara
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Kościoły stacyjne
Już pierwsi chrześcijanie gromadzili się na modlitwie i Eucharystii w miejscu śmierci męczennika. Około IV wieku w starożytnym Rzymie z tej praktyki
zrodził się zwyczaj systematycznego odwiedzania grobów kolejnych pochowanych w Wiecznym Mieście męczenników. Stał się on 40-dniowym przygotowaniem do najważniejszych świąt chrześcijan.
Najpopularniejszymi
wówczas
świętymi męczennikami, do których
relikwii pielgrzymowano w Rzymie byli
m.in. : Anastazja, Mikołaj, Łucja, Wawrzyniec, Kosma i Damian, Agata i Marek. To ich kościoły, zwane titulus czyli
tytularne, były w początkowym okresie
tradycji stacyjnej przystankami w drodze do Wielkanocy. Warto zaznaczyć,

że nie chodziło wtedy o same świątynie, ale właśnie o świętych czczonych w tych miejscach. Idąc w Środę
Popielcową do kościoła św. Anastazji
na Palatynie Rzymianie mówili, że idą
do samej Anastazji. Tam odbywała się
uroczysta Eucharystia celebrowana
przez urzędującego papieża. Po jej zakończeniu pielgrzymi śpiewając Litanię
do Wszystkich Świętych udawali
się do następnego męczennika,
czyli kościoła wyznaczonego do
odwiedzin w kolejnym dniu. We
wczesnym średniowieczu, gdy ta
tradycja się utrwalała, w ciągu
dnia obowiązywał post ścisły
kończący się wieczornymi Nieszporami odprawianymi w kościele stacyjnym.
W VI w. papież Grzegorz
Wielki ustalił klasyczną kolejność stacji i sposób celebracji
w kościele stacyjnym. Chrześcijanie gromadzili się najpierw na wspólnej modlitwie
południowej zwanej Sekstą. Po
niej udawali się procesyjnie
do kościoła-stacji na Eucharystię, Nieszpory i agapę. Papież
Grzegorz Wielki rozszerzył listę
stacyjnych kościołów, których
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początkowo było tylko 25. Ponadto zaproponował, by pielgrzymowanie do
męczenników kontynuować również
w okresie wielkanocnym. W Wielki Piątek odwiedzano świątynię Santa Croce,
w wigilię paschalną św. Jana na Lateranie, a w Niedzielę Zmartwychwstania
– Matkę Bożą Większą. Z powodu tłumów zjawiających się codziennie przy
grobach męczenników w kościołach
stacyjnych papież zaczął wyznaczać po
dwa kościoły dyżurujące każdego dnia.
Gdy w trakcie najazdów na Rzym czy
innych kataklizmów kościoły obecne
na pierwotnej liście ulegały zniszczeniu, zastępowały je nowe, zwykle te
wyznaczone początkowo jako drugie
dodatkowe. Tak właśnie św. Anastazję
zastąpiła św. Sabina, pierwszy kościół
stacyjny rozpoczynający pielgrzymowanie w Środę Popielcową.

Tradycja nawiedzania kościołów
stacyjnych zanikła na długie wieki
w okresie niewoli awiniońskiej, kiedy
to papieże rezydowali we Francji. Następnie powoli zaczęła powracać dopiero w XVI w., by ponownie rozkwitnąć
w wieku XX za pontyfikatu Jana XXIII.
W 1959 r. wrócił on do tradycji odprawiania przez papieża liturgii Środy Popielcowej. W 1993 r. diecezja rzymska
wprowadziła nowy rytuał celebracji
stacji wielkopostnych oraz okresu
wielkanocnego. Oficjalną listę kościołów stacyjnych w Rzymie publikowaną
przez Papieską Akademię Kultu Męczenników otwiera wspomniana już
Bazylika św. Sabiny na Awentynie odwiedzana w Środę Popielcową. Kończy
ją Bazylika św. Pankracego za Murami,
nawiedzana w Niedzielę Miłosierdzia.
Kościoły stacyjne za wyjątkiem nie-
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licznych są odwiedzane tylko jednego
dnia. Bazylika Świętego Jana na Lateranie na tej liście pojawia się najczęściej, w sumie pięć razy.
Rzymska tradycja przyjęła się
w pięciu polskich miastach: Warszawie; Krakowie, Lublinie, Łodzi i Poznaniu. Na terenie Warszawy 40 kościołów
o szczególnej historii i znaczeniu dla
stolicy jest miejscem pielgrzymek indywidualnych lub małych grup. Każdego dnia w wyznaczonym kościele
stacyjnym obowiązuje ten sam program. Jego centralnym wydarzeniem
jest Eucharystia sprawowana o godz.
20. Idea kościołów stacyjnych nie jest
w Warszawie nowa. To tu powstało
i upowszechniło się pasyjne nabożeństwo Gorzkich Zali, które przez
dziesięciolecia
odprawiane
były stacyjnie w poszczególnych kościołach Starego Miasta w kolejne dni tygodnia.
To między innymi z tego
powodu wśród kościołów stacyjnych nie ma – z wyjątkiem
Bazyliki Świętego Krzyża –
świątyń z Krakowskiego Przedmieścia. Kościoły Starego Miasta są kościołami stacyjnymi
Wielkiego Tygodnia. Idea wielkopostnych kościołów stacyjnych, gdzie każdy kościół jest
„stacją” jednego dnia Wielkiego Postu, w Warszawie przyjęła
się w 2015 r. Pielgrzymowanie
wielkopostne rozpoczyna się
w stolicy w Środę Popielcową
w Świątyni Opatrzności Bożej,
a kończy w Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Niedzielę Palmową.

Zwyczaj pielgrzymowania wielkopostnego do kościołów stacyjnych
w Krakowie jest praktykowany od 2017 r.
Przez cały Wielki Post z wyłączeniem
niedziel i Wielkiego Tygodnia Msze św.
sprawowane są przez biskupów w różnych świątyniach miasta. Kościoły te
zostały wybrane na zasadzie analogii
do rzymskich pierwowzorów, w związku z liturgią słowa (Sanktuarium Miłosierdzia Bożego z racji Ewangelii
o sądzie z uczynków miłosierdzia) lub
ze względów topograficznych. Katedra
na Wawelu jest pierwszym kościołem
stacyjnym, a ostatnim Kościół Św. Floriana.
Beata Tomczyk-Paniak

Nie umiem być srebrnym aniołem –
Ni gorejącym krzakiem –
Tyle Zmartwychwstań już przeszłoA serce mam byle jakie.
Tyle procesji z dzwonami –
Tyle już alleluja –
A moja świętość dziurawa
Na ćwiartce włoska się buja.
I wiem, gdy łzę swoją trzymam
Jak złoty kamyk z procy –
Zrozumie mnie mały Baranek
Z najcichszej Wielkiej Nocy.
Pyszczek położy na ręku –
Sumienia wywróci podszewkę –
Serca mojego ocali
Czerwoną chorągiewkę.

ks. Jan Twardowski

Wielkan�cny pacierz
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Sanktuaria bawarskie

Święty Krzyż w Forstenried
Forstenried jest monachijską dzielnicą położoną na
południu miasta przy autostradzie prowadzącej do
Garmisch-Partenkirchen.
Przy Forstenrieder Allee 180
stoi kościół słynny z tego, że
w jego ołtarzu znajduje się
święty XII-wieczny Krzyż, do
którego od wieków pielgrzymują wierni.

Krzyż w Forstenried należy do najbardziej cennych romańskich Wielkich
Krzyży znajdujących się w Bawarii. Od
1229 r. czczony jest on w Forstenried.
Jak mówi tradycja, Krzyż znajdował się
na zamku Andechs. Gdy wybuchł tam
pożar i obawiano się rabunku, postanowiono przewieźć Krzyż do klasztoru
w Seeon. Podczas transportu zwierzęta, które ciągnęły wóz, zatrzymały się
w Forstenried i nie chciały dalej ruszyć. Uznano to za znak, że Krzyż powinien zostać w tym miejscu.
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Krzyż powstał ok.
1170 r. i pomalowny został w stylu bizantyjskim.
Obie nogi Chrystusa są
przymocowane tym samym gwoździem. Takie
przedstawienie nóg jest
jednym z pierwszych na
obszarze niemieckojęzycznym. Krzyż został
umieszczony w ołtarzu
z 1611 r. Obok stoją figury św. Heleny i św.
Bartłomieja. Drewniane
tabernakulum ozdobione srebrem pochodzi
z 1700 r.
Na miejscu obecnego kościoła już w XII w.
stała romańska kaplica
poświęcona św. Bartłomiejowi należąca do
klasztoru w Polling, a od
1194 r. posiadająca prawa parafii.
Obecny kościół został
zbudowany w pierwszej
połowie XV w. w stylu późnego gotyku, a w 1672 r.
przebudowany w stylu
barokowym przez Kaspara Zuccalliego. Wieża
kościoła podwyższona
została pod koniec XVII w. i zakończona cebulową kopułą. W 1749 r. ukończono przebudowę wnętrza w stylu
rokoko.
Prawy boczny ołtarz z 1620 r. zawiera obraz Wniebowzięcia Matki
Bożej a lewy Opłakiwanie śmierci
Chrystusa. Ambona pochodzi z 1746 r.
Obrazy Drogi Krzyżowej z 1769 r.

Pielgrzymki do świętego Krzyża
w Forstenried rozwinęły się po wojnie 30-letniej. Przybywały tutaj grupy
pielgrzymów nie tylko z okolicy, lecz
również z Tyrolu. Księga Cudów znajdująca się w kościele zawiera wiele
opisów cudownych uzdrowień.
Barbara Małoszewska
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Spacerem po Monachium

Kościół św. Anny

w monachijskiej dzielnicy Lehel
Lehel to najstarsza dzielnica
Monachium, jest położona
na
północny-wschód
od
Marienplatz, pomiędzy dawnymi murami miasta a rzeką
Isarą. Od XV w. na tym terenie osiedlali się rzemieślnicy oraz wyrobnicy. W 1724 r.
miejscowość Lehel została
przyłączona do Monachium,
natomiast w 1808 r. na jej
terenie została powołana
parafia św. Anny.

Od tego momentu rozpoczął się
dynamiczny rozwój tej części miasta,
która na początku XIX w. liczyła 3000
mieszkańców, natomiast w 1880 r. było
ich 17000. W związku z tym kościół
klasztorny pw. św. Anny, który liczył
zaledwie 700 miejsc zdecydowanie nie
wystarczał dla tylu parafian.
Jednak do budowy świątyni brakowało nie tylko środków finansowych,

ale również odpowiedniego miejsca.
Wtedy jeden z mieszkańców Lehel
umierając podarował pod budowę nowego kościoła swój ogród, pod warunkiem, aby w ciągu pięciu lat rozpoczęto
prace budowlane. Niestety podarowana działka znajdująca się naprzeciw
klasztoru św. Anny nie była wystarczająco duża, w związku z tym parafianie
zorganizowali zbiórkę, aby zakupić
sąsiednie parcele na budowę kościoła.
W przeciwieństwie do większości monachijskich kościołów, które miały bogatych fundatorów, świątynia św. Anny
została zbudowana przede wszystkim
z datków parafian.
Kamień węgielny został złożony
30 października 1887 r. Świątynia była
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budowana w latach 1887-1892. Głównym architektem był Gabriel von Seidl.
W niedzielę 22 października 1892 r.
kościół został poświęcony przez arcybiskupa Antoniusa von Thoma. Podczas tej uroczystości śpiewano mszę
skomponowaną z tej okazji pt. „Św.
Anna“. Wnętrze kościoła z bogatym
wyposażeniem ukończono jednak
dopiero w 1928 r. Podczas II. wojny
światowej wieża i jedna z naw kościoła
uległy uszkodzeniu. W roku 1955 świątynia została odbudowana.
Kościół św. Anny jest montumentalną, trzynawową budowlą z poprzecznymi transeptami na wschód
i zachód oraz z 4 bocznymi apsydami
i apsydą główną w prezbiterium. Bryła świątyni jest wzorowana na styl romański. Główny portal ozdobiony jest
płaskorzeźbą przedstawiającą scenę
sądu ostatecznego. Nad nią znajduje
się wykonana z brązu figura Chrystusa
jako apokaliptycznego jeźdźca, trzymającego w ręku łuk i gałązkę oliwną.
Uwieńczeniem głównego portalu jest
bogato ustrukturyzowana wieża wysokości 58 metrów, która jest znakiem
szczególnym Lehel.
Według planu głównego architekta wnętrze kościoła było ozdobione
bogatymi freskami. Niestety w latach
50. i 70. XX w. liczne freski zostały
zabielone. Dopiero w trakcie renowacji kościoła w latach 80. XX w. część
malowideł ściennych została zrekonstruowana. Obecnie freski można podziwiać w prezbiterium i bocznych
kaplicach.
Ołtarz glówny został wykonany
w formie baldachimu z symbolami
Ewangelistów na jego rogach. Ponad

ołtarzem znajduje sie bogaty fresk autorstwa Gabriela von Seitz przedstawiający Trójcę Świętą z Maryją, Apostołami i św. Anną.
Lewy ołtarz boczny poświęcony jest
Maryji i jego głównym elementem jest
statua Madonny z Dzieciątkiem wykonana przez Antona Pruska. Ołtarz po
prawej poświęcony jest Sercu Pana Jezusa. Ołtarze ozdobione są bogatą mozaiką. W obu bocznych kaplicach na
uwagę zasługują freski autorstwa Carla-Johanna Becker-Gundhal pt. „Wesele
w Kanie“ oraz „Komunia Apostołów”.
W nawach bocznych wzdłuż kościoła
umieszczone są obrazy przedstawiające Drogę Krzyżową autorstwa Martina
von Feuerstein.
Obecnie kościół św. Anny jest samodzielną parafią, w której opiekę
duszpasterską sprawują Franciszkanie.
Joanna Halemba
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Spacerem wokół Monachium

Nowy Pałac Herrenchiemsee
Neues Schloss Herrenchiemsee

W roku 1873 król Ludwik II Bawarski zakupił na jeziorze Chiemsee
wyspę Herreninsel. Wyspa była idealnym miejscem na budowę
nowego pałacu, który po zamku Neuschwanstein und pałacu
Linderhof miał stać się jego kolejną prywatną rezydencją. Król
Ludwig II nie mogąc sprostać obowiązkom władcy uciekał w swój
wyidealizowany świat i do wybudowanych dla siebie posiadłości, gdzie w towarzystwie nielicznej służby ukrywał się przed
światem. Nowy pałac na wyspie był spełnieniem marzeń króla.
Zafascynowany bezgranicznie francuskim królem Ludwikiem XIV postanowił swój kolejny pałac wybudować
na wzór rezydencji w Wersalu. Przedsięwzięcie rozpoczęło się w roku 1878
i poprzedzone było długim etapem
przygotowań, w czasie którego powstało 13 projektów „bawarskiego Wersalu”. Głównym architektem był Georg
Dollmann. W fazie przygotowań zaprojektowano również wspaniały ogród

w stylu francuskiem, którego autorem
był Carl von Effner. Po trzech latach
w 1881 roku udało się dokończyć reprezentacyjną sypialnię (Prunkschlafzimmer), którą oddano królowi do użytku.
Król od tej pory przebywał regularnie
każdego roku na wyspie. Doglądając
prac budowlanych mieszkał w Pałacu
Starym, który powstał z istniejących
na wyspie budynków wybudowanych
przez poprzednich właścicieli. Dłuższe
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pobyty były możliwe dopiero po wykończeniu prywatnych komnat w roku
1885. W chwili tragicznej śmierci króla
w roku 1886 pałac nie był jeszcze całkowicie ukończony. Prace budowlane ze względów finansowych zostały
przerwane i cały projekt nigdy nie ujrzał światła dziennego. Nie spełniło się
również życzenie króla, który nie chciał,
aby do jego zamków wchodzili obcy ludzie. Już kilka tygodni po jego śmierci
rezydencja służyła jako muzeum. Dziś
jego zamki zwiedzają miliony turystów.
Pałac w swojej obecnej postaci
składa się z trzech trójkondygnacyjnych skrzydeł w stylu klasycystycznego
baroku ułożonych w kształcie podkowy. Główna fasada od strony ogrodu
liczy prawie 100 metrów
tworząc z bocznymi krótszymi skrzydłami kopie
Wersalu. Realizacja wieloskrzydłowego projektu na
wzór wersalski nie została zrealizowana. Za życia
króla zdołano wybudować
jedynie jedno z dodatkowych skrzydeł, które po
kilku latach zostało zburzone. Fasada na parterze
jest skromnie zdobiona.
Na piętrze, gdzie znajdują
się komnaty królewskie,
wysokie półkoliste okna
zakończone są u góry zdobieniami oraz ubogacone
pilastrami oraz kolumnami. Drugie piętro zakończone jest attyką, czyli
balustradą z wazami i posągami. Posągi przedstawiają alegorie cnót, nauk

i sztuk. Przed pałacem rozpościera się
ogród z imponującymi fontannami,
który również nigdy nie został ukończony.
Nowy Pałac Herrenchiemsee był
ostatnim a zarazem najdroższym
przedsięwzięciem Ludwika II. To ideał
w dziewiętnastowiecznej sztuce aranżacji wnętrz. Przepych w zdobieniu
komnat przewyższa wystrój pomieszczeń Wersalu, jakość porcelany i tekstyliów nie ma sobie równych. Materiały oraz obicia, do których król
przykładał ogromną wagę, zostały zamówione jeszcze przed rozpoczęciem
budowy. Wszystkie pomieszczenia reprezentacyjne i komnaty królewskie
znajdują się na pierwszym piętrze.
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Tematyka tych pomieszczeń nawiązuje
do życia i panowania francuskiego króla Ludwika XIV, dominują motywy z mitologii rzymskiej i greckiej. Na szczególną uwagę zasługuje klatka schodowa
(Prunktreppenhaus), reprezentacyjna
sypialnia króla (Prunkschlafzimmer),
Galeria Luster (Große Spiegelgalerie)
oraz mały apartament (Kleines Appartement) w stylu francuskiego rokoko,
który służył królowi jako mieszkanie.
Centralnym punktem pałacu jest
reprezentacyjna sypialnia. Jest ona
większa i kosztowniej wyposażona niż
pierwowzór. Szykowne łoże odzielone
jest od reszty pokoju balustradą. Kolororystyka, czerwień i złoto, nawiązują
do króla Ludwika XIV. Do sypialni przylega tzw. Sala Obrad (Beratungsaal).
Kulminacyjną komnatą części reprezentacyjnej jest wielka Sala Lustrzana
(Spiegelsaal), która wraz z narożnym
Salonem Pokoju i Salonem Wojny
stanowi jedną całość tematyczną. Galeria Luster rozciąga się na długość

75 metrów i wraz z salonami zajmuje
całe zachodnie skrzydło. Na komnaty
mieszkalne króla składały się prywatna
sypialnia, pokój pracy, jadalnia z ruchomym stołem, który był opuszczany
piętro niżej i nakrywany, oraz dwa gabinety: Gabinet Niebieski i Gabinet Porcelanowy. Posiłki przygotowywane były
dla króla w pałacu starym, gdyż kuchia
nie była dokończona.
W roku 1986 w dwunastu nowocześnie urządzonych pomieszczeniach na
parterze w skrzydle południowym zostało otworzone muzeum poświęcone
osobie Ludwika II. Wystawione obrazy,
popiersia, historyczne zdjęcia, oryginalne stroje ukazują życie króla od narodzin po tajemniczą tragiczną śmierć
w jeziorze Starnberg. Część eksponatów poświęcona jest również działalności króla Ludwika II jako mecenasa
kompozytora Richarda Wagnera, w którego muzyce był rozmiłowany.
Iwona Kuśnierz
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WYDARZENIA PARAFIALNE
V Orszak Trzech Króli

6 stycznia 2020 r. w Uroczystość Objawienia Pańskiego w Polskiej Parafii
Katolickiej w Monachium odbył się V Orszak Trzech Króli, który rozpoczął się
w kościele św. Moniki Mszą św. pod przewodnictwem o. Rafał Nowaka CSsR. Następnie barwny korowód wraz z trzema królami, przy śpiewie kolęd, wyruszył na
spotkanie nowonarodzonego Króla, mijając po drodze aniołów oraz króla Heroda. Na końcu orszak dotarł do kościoła św. Moniki, gdzie pokłon oddali pasterze.
Ostatnia scena przedstawiała pokłon trzech króli oraz wszystkich uczestników
jasełek. W przygotowanie orszaku zaangażowały się Kręgi Domowego Kościoła.
Orszakowi towarzyszyła orkiestra dęta z Neubiberg, która zadbała o oprawę muzyczną.
Kolędowanie na Neuperlachu
10 stycznia 2020 r. w ośrodku duszpasterskim przy kościele św. Moniki odbyło
się tradycyjne kolędowanie. Kolędy oraz przedstawienie kolędowe przygotowali:
p. Schulz wraz z grupą dzieci oraz Zespół Krakowiak. W spotkaniu brały udział
całe rodziny, dorośli wraz z dziećmi. Poczęstunek pączkami został przygotowany
przez Radę Parafialną.
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Spotkanie dla ministrantów
11 stycznia 2020 r. odbyło się poświąteczne spotkanie ministrantów. W tym
roku ministranci wraz z o. Rafałem Nowakiem CSsR wybrali się na kręgle. Czas
upłynął w radosnej, sportowej atmosferze, w której ministranci rywalizowali
o zdobycie jak największej liczby punktów.
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Wieczór kolęd na Heßstr.

17 stycznia 2020 r. po Mszy św. wieczornej w budynku parafialnym przy Heßstr. 24 odbył się koncert kolęd w wykonaniu uczniów ze Szkoły Przedmiotów
Ojczystych im. Jana Pawła II. Po kolędzie „Wśród nocnej ciszy” o. Proboszcz dr
Stanisław Pławecki CSsR powitał licznie przybyłych parafian. Uczniowie śpiewali,
grali na gitarach i pianinie. Ich występ przygotował p. Karol Janiszek, nauczyciel
muzyki. Po kolędowaniu wszyscy obecni zostali zaproszeni na herbatę i pączki.
Spotkanie przygotowała Rada Parafialna.
Jasełka i opłatek parafialny na Neuperlachu
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19 stycznia 2020 r. w sali parafialnej przy kościele św. Moniki odbyły się Jasełka w wykonaniu uczniów SPO im. bł. bpa Michała Kozala. Przedstawienie było
reżyserowane przez nauczycielki: p. Agnieszkę Baranowicz-Czajka i p. Renatę
Brunn. Po zakończeniu przedstawienia o. proboszcz dr Stanisław Pławecki CSsR
pobłogosławił opłatki i wspólnie z Radą Parafialną gospodarzem spotkania, złożł
wszystkim obecnym noworoczne życzenia. W spotkaniu uczestniczył konsul generalny RP w Monachium p. Andrzej Osiak.
I Etap XVI Olimpiady Języka Polskiego w SPO im. Bł. Bpa Michała Kozala

25 stycznia 2020 r.uczniowie klas 6-8 SPO im. bł. bpa Michała Kozala uczestniczyli w pierwszym etapie XVI edycji Olimpiady Języka Polskiego w Niemczech.
Każdy z nich mógł tego dnia sprawdzić swoją znajomość języka polskiego i wiedzę zdobytą na zajęciach w naszej szkole. Uczniowie musieli wykazać się w zakresie gramatyki i ortografii.
Jasełka w wykonaniu uczniów SPO im. Jana Pawła II
26 stycznia 2020 r. w sali przy kościele św. Józefa odbyły się Jasełka i opłatek parafialny. Szczególnymi gośćmi byli: pana Konsul generalny RP w Monachium - Andrzej Osiak i siostry Urszulanki. Przedstawienie Jasełek zostało
przygotowane przez uczniów SPO im. Jana Pawła II pod kierownictwem
nauczycielek: p. Sylwii Mielko i p. Celiny Szczepanik. O oprawę muzyczną
zadbał p. Karol Janiszek i p. Jakub Lubieniecki z muzykującymi uczniami.
Światłem operował pan Andrzej Majchrzak, natomiast dekorację przygotowała pani Agnieszka Oćwieja. Na zakończenie spektaklu o. proboszcz po-
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dziękował reżyserkom przedstawienia, występującym aktorom i wszystkim,
którzy przyczynili się do powstania tego pięknego widowiska. Po jasełkach
nastąpiła druga część spotkania – opłatek parafialny, który został przygotowany przez Radę Parafialną.
Zabawa karnawałowa w SPO im. Bł. Bpa Michała Kozala
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8 lutego 2020 r. w SPO im. Bł. Bpa Michała Kozala na Neuperlachu odbyła się
zabawa karnawałowa dla dzieci prowadzona przez wodzirejów z Krakowa. Kolorowo przebrane i umalowane przez panie nauczycielki dzieci spotkały tym razem
Asterixa i Obelixa. Bohaterowie znanej serii komiksów prowadzili z uczniami
najróżniejsze zabawy i tańce. Na koniec dzieci wraz z Panoramixem przygotowały energetyzujący napój cukierkowy tańcząc do znanego, światowego przeboju
“Czekolada”. Po przygotowaniu słodkiego wywaru Panoramix częstował nim najmłodszych uczestników balu. Zabawę przygotowała Rada Rodziców.
Zabawy karnawałowe w SPO im. Jana Pawła II

15 i 16 lutego 2020 r. w szkole i przedszkolu odbyły się zabawy karnawałowe.
Uczestnicy zabaw mieli okazję zaprezentować nie tylko swoje zdolności taneczne,
ale również wiele innych umiejętności takich jak refleks, koordynacja wzrokowo-ruchowa, logiczne myślenie. Próby zburzenia wieży z kubków, wyścigi z jajkiem
na łyżce, oddzielanie grochu od ryżu, taniec na gazecie czy rzuty do celu to tylko
nieliczne z wielu konkurencji, w których mogli rywalizować ze sobą uczniowie.
Na zakończenie zabaw wszyscy otrzymali zasłużone nagrody. Zabawy karnawałowe zostały przygotowane przez Radę Rodziców.
Zabawy karnawałowe w grupie „Spotkania dla maluchów”
W dniach 17 - 20 lutego 2020 r. w pomieszczeniach parafialnych na Neuperlachu odbyły się bale karnawałowe dla dzieci i mam uczestniczących w „Spotkaniach dla Maluchów”. O dekoracje sali zatroszczyły się panie prowadzące zaję-

53

cia oraz dzieci i mamy z grupy czwartkowej, które wykonały kolorowe łańcuchy.
Oprócz tańców dzieci brały udział w zabawach i konkursach oraz w poczęstunku
przygotowanym przez mamy.
Zimowisko SPO im. Jana Pawła II
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W dniach 21 do 26 lutego 2020 roku odbyło się zimowisko w Bischofswiesen.
W tym roku warunki narciarskie nie były zbyt dobre. Pomimo tego, czas wolny był dobrze wykorzystany przez uczestników zimowiska, a to przez dostępne
w pobliżu atrakcje. Ścianka wspinaczkowa, lodowisko, tor saneczkowy, termy
i kopalnia soli – były to częste cele wypadów rodzinnych. Podczas zorganizowanych konkursów starsze dzieci i młodzież miały okazję wykazać się wiedzą z geografii i historii naszego kraju, natomiast młodsze wzięły udział w konkursie wiedzy o Polsce. Zarówno dzieci jak i dorośli brali udział w turnieju tenisa stołowego
oraz mieli okazję bawić się przy ognisku, balu karnawałowym, tańczyć zumbę
i pograć w kalambury. Codziennie sprawowana była Msza św., której przewodniczył ojciec Rafał Nowak CSsR.
Środa Popielcowa

26 lutego 2020 r. w kościele św. Józefa sprawowana była Msza św. rozpoczynająca okres Wielkiego Postu. Ojciec Piotr Podraza CSsR wygłosił kazanie po którym wierni przystąpili do obrzędu posypania głów popiołem. „Nawracajcie się
i wierzcie w Ewangelię” to słowa przynaglające do nawrócenia, modlitwy i chrześcijańskiej pokuty.
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej
6 marca 2020 r. w kościele św. Józefa odbyło się nabożeństwo Drogi Krzyżowej
pod tytułem „Przywołaj mnie Panie“ oraz Adoracja pierwszopiątkowa. Licznie
przybyli wierni, w tym młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmo-
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wania, wspólnie rozważali stacje Drogi Krzyżowej, przeżywali Eucharystię i adorowali Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Mszę św. celebrował ojciec
proboszcz Stanisław Pławecki CSsR, modlitwy i rozważania przygotowała Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym, a o oprawę muzyczną zatroszczył się zespół
Laudato Si. Opiekunem obu grup jest o. Rafał Nowak CSsR.
Wielkopostna akcja charytatywna

8 marca 2020 r. po wszystkich Mszach św. członkowie Rady Parafialnej zbierali ofiary pieniężne dla ubogich dzieci i rodzin w Polsce. Każdy ofiarodawca otrzymał pamiątkową pisankę.
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O TYM WARTO PAMIĘTAĆ
Ze względu na pandemię koronawirusa
daty poniższych uroczystości i wydarzeń
zostaną podane w późniejszym terminie.

d
Uroczystość odpustowa NMP Królowej Polski w kościele św. Moniki
oraz spotkanie w sali parafialnej

d
Uroczystość I Komunii Świętej w kościele św. Józefa

d
Uroczystość I Komunii Świętej w kościele św. Moniki

d
Program słowno-muzyczny poświęcony 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II
w wykonaniu uczniów Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. św. Jana Pawła II,
sala parafialna przy kościele św. Józefa

d
Msza św. dziękczynna w setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II,
kościół św. Józefa

d
Bierzmowanie

d
XVIII Polonijne Spotkanie Młodych w Concordii (Herdorf-Dermbach)

d
Pielgrzymka do Rzymu z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II
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U NAS W PARAFII
W naszej parafii posługę duszpasterską pełnią redemptoryści:
Proboszcz, dziekan dekanatu
południowego PMK w Niemczech
Wikariusz				
Wikariusz 			

– O. dr Stanisław Pławecki CSsR
– O. mgr Rafał Nowak CSsR
– O. mgr Tadeusz Trojan CSsR

CSsR – skrót z języka łacińskiego:
				

Congregatio Sanctissimi Redemptoris
– Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela

Pracownicy parafii: 			
				
				
				
				
				

mgr Iwona Dziewior – sekretarka/księgowa
Elżbieta Kołakow – sekretarka
mgr Iwona Kuśnierz – sekretarka
Józef Obuchowski – organista
mgr Karol Janiszek – organista
Józef Pajonk – kościelny

Rada Parafialna nowej kadencji 2018-2022:
Przewodniczący: mgr inż. Wojciech Grądalski, wiceprzewodnicząca: Jadwiga Teresa Wilgocka,
sekretarz: dr med. Joanna Lange, członkowie: mgr inż. Dariusz Arsan, mgr Aleksandra Bezuszko,
Tadeusz Hajduk, Andrzej Halemba, Joanna Horbacz, Aleksandra Kupczak, inż. Andrzej Majchrzak,
mgr inż. Beata Modzelewska-Kowalewska, Pelagia Pajonk, Zofia Pajonk, mgr inż. Alina Richter,
Ewa Rogowska, mgr Tomasz Stojak, mgr inż. Urszula Szpetkowska, Bernadeta Ziemianin.
W działalności parafii biorą również udział: Siostry Urszulanki Serca Jezusa Konającego
i Siostry Wspomożycielki Dusz Czyśćcowych.

POSŁUGA DUSZPASTERSKA
Przygotowanie
do sakramentu chrztu świętego
Chrzest św. poprzedza katecheza dla rodziców
i chrzestnych. Rodzice powinni zgłosić się miesiąc wcześniej przed zaplanowaną datą chrztu
św. w biurze parafialnym, dostarczając akt urodzenia dziecka oraz wypełnić odpowiedni formularz. Przygotowanie prowadzi o. proboszcz
dr Stanisław Pławecki CSsR.
Pierwsza Komunia Święta
Dzieci klas III przygotowywane są do pełnego udziału w Eucharystii poprzez katechezę
szkolną w Szkole Przedmiotów Ojczystych
oraz comiesięczne spotkania liturgiczne.
Przygotowanie prowadzi o. Rafał Nowak
CSsR (Heßstr. 24) oraz o. Tadeusz Trojan
CSsR (Max-Kolmspergerstr. 9a).

Sakrament bierzmowania
Bierzmowanie odbywa się co 2 lata. Przyjęcie sakramentu bierzmowania w 2020 r. poprzedzone jest cyklem spotkań katechetycznych, które
rozpoczęły się w październiku 2019 r.
Przygotowanie do sakramentu małżeństwa
Kurs przedmałżeński odbywa się trzy razy
w roku w miesiącach: październik-listopad, luty-marzec, czerwiec-lipiec. Terminy rozpoczęcia
poszczególnych serii podawane są w ogłoszeniach parafialnych. Przygotowanie prowadzi
o. proboszcz dr Stanisław Pławecki CSsR.
Poradnia
Rodzicielstwa Odpowiedzialnego
Porady dla narzeczonych i małżonków
w czwartek po Mszy św. Porady prowadzą
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pp. Iwona i Andrzej Dziewiorowie. Prosimy
o wcześniejszy kontakt, tel. 089/2137-4290.

również z okazji I piątku miesiąca, rekolekcji
oraz Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy.

Posługa duszpasterska dla chorych
Termin odwiedzin duszpasterskich chorego
w domu czy w szpitalu ustala się w biurze parafialnym. Zachęca się, aby wzywać kapłana
z posługą sakramentalną nie tylko wtedy, gdy
chory znajduje się w bardzo ciężkim stanie, ale

Indywidualna katecheza dla dorosłych
Dla osób dorosłych, które jeszcze nie przystąpiły
do Pierwszej Komunii Świętej i bierzmowania, istnieje możliwość indywidualnych katechez przygotowawczych, które prowadzi o. dr Stanisław
Pławecki CSsR.

GRUPY PARAFIALNE
Krąg Biblijny
Wspólne rozważanie Pisma Świętego pod przewodnictwem kapłana. Spotkania w poniedziałek
po Mszy św. o godz. 19.00, Heßstr. 24.
Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym
„Effatha”
Grupa oddaje chwałę Bogu w modlitwie
dziękczynienia i uwielbienia, słucha Jego Słowa,
naucza i apostołuje osobistym świadectwem
życia. Spotkania w środę po Mszy św. o godz.
19.00, Heßstr. 24.
Młodzieżowe Dzieło Pomocy dla Czyśćca
Spotkania w czwartek po Mszy św. o godz.
19.00, Heßstr. 24.
Spotkania ewangelizacyjne dla młodzieży
Spotkania odbywają się w piątek po Mszy św.,
Heßstr. 24.
Rozmowy o wierze
Cotygodniowe spotkania, podczas których stawiane są odważne pytania i szukane na nie odpowiedzi w świetle nauki Kościoła katolickiego. Każdy czwartek po Mszy św. o godz. 19.00.

Krąg Modlitwy Różańcowej
Wspólne nabożeństwo w I sobotę miesiąca
- Heßstr. 24 oraz Max-Kolmsperger-Str 9a.
Modlitwa różańcowa w środę o godz. 18.30
w kaplicy Misji przy Heßstr. 24, w niedzielę
o godz. 11.30 w kościele św. Moniki oraz 18.00
w kościele MB Królowej Pokoju.
Domowy Kościół
Propozycja dla małżeństw sakramentalnych, które pragną pogłębić duchowość
małżeńską poprzez przyjęcie i stosowanie
w życiu elementów formacjnych, którymi są:
czytanie Pisma Świętego, modlitwa osobista,
małżeńska, rodzinna, dialog małżeński oraz
reguła życia. Kręgi rodzin spotykają się raz
w miesiącu. Informacje u duszpasterzy.
Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II
Pogłębianie znajomości nauczania św. Jana
Pawła II, modlitwa przez Jego wstawiennictwo i pomoc materialna Fundacji Jana Pawła II
– termin spotkań podawany w ogłoszeniach
duszpasterskich.
Chór parafialny
Próby we wtorek, godz. 19.30, Heßstr. 24.

Ministranci
Spotkania formacyjne dla ministrantów, Heßstr.
24: grupa młodsza i starsza – raz w miesiącu
w sobotę o godz. 13.15. Max-Kolmsperger-Str. 9: raz
w miesiącu w niedzielę po Mszy św. o godz. 11.30.

Zespół muzyczny „Redemptor“
Parafialny zespół wokalno-instrumentalny.
Próby odbywają się w czwartek, godz. 20.00,
Heßstr. 24

Krąg Rodzin Szensztackich
Kręgi formacyjno-modlitewne związane z Ruchem Szensztackim. Informacje odnośnie
spotkań u duszpasterzy.

Zespół wokalno-muzyczny „Laudato Si”
z udziałem dzieci i osób dorosłych
Próby w drugą sobotę miesiąca o godz. 17.00
na Neuperlachu. Kontakt: p. Małgorzata
Jarzębowska.

Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym
Spotkania w trzecią niedzielę miesiąca po
Mszy św. o godz. 8.45.

Schola parafialna
Próby w czwartek po Mszy św., Heßstr. 24.
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NAUKA - KULTURA
„Semper Fidelis”
Zespół muzyczno-wokalny
Próby w soboty o godz. 20.00.

Szkoły Przedmiotów
Ojczystych

Zespół Krakowiak
Próby tańca ludowego dla dzieci w sobotę,
godz. 13.00, Max-Kolmsperger-Str. 9a.

im. Jana Pawła II
Heßstr. 24
Zajęcia w każdą sobotę i niedzielę
(z wyjątkiem ferii szkolnych). W sobotę
w godz. 9.30-13.00 dzieci w klasach od I
do VIII uczą się religii, języka polskiego,
historii i geografii Polski oraz śpiewu.
W niedzielę w godz. 11.15-12.55 odbywają się zajęcia w trzech grupach przedszkolnych oraz zerówce.
Dyrektorem szkoły jest
mgr Maryla Majchrzak.

im. Bł. Bpa Michała Kozala
Max-Kolmsperger-Str. 9a
Zajęcia w każdą sobotę (z wyjątkiem ferii) w godz. 9.30-13.00 w grupach przedszkolnych oraz klasach od I podstawowej do VIII. Zajęcia szkolne obejmują
katechezę, naukę języka polskiego, wiedzę o Polsce oraz muzykę i śpiew.
Dyrektorem szkoły jest
mgr Beata Szatkowska.

Spotkania dla maluchów
Spotkania dla różnych grup wiekowych,
Max-Kolmsperger-Str. 9a: poniedziałek
i wtorek, godz. 10.00-12.00, dzieci od
2 do 3 lat; wtorek godz. 16.00-18.00, dzieci od 2 do 5 lat; środa, godz. 9.30-11.30,
dzieci od roczku do 2 lat; czwartek godz.
9.30-11.30, dzieci od 3 miesięcy do roczku,
godz. 16.00-18.00 dzieci od 3 do 5 lat;
niedziela godz. 9.00-11.00, dzieci od 5 do
6 lat. Osoba odpowiedzialna: mgr Jolanta
Modlińska.
Film
Filmy o tematyce religijnej, filmy fabularne
i dokumentalne. Projekcja w czwartek po
Mszy św. o godz. 19.00, Heßstr. 24. Terminy podawane są w ogłoszeniach.

Grupy wsparcia:
Anonimowi Alkoholicy
Mityngi grupy anonimowych alkoholików:
niedziela, godz. 14.00, Heßstr. 24.
Al - Anon
Mityngi grupy osób, które mają alkoholika w rodzinie: niedziela, godz. 14.00,
Heßstr. 24.

Biblioteka
Heßstr. 24

Godziny otwarcia:
Środa: 20.00 – 21.00, Piątek: 20.00 – 21.00,
Sobota: 10.30 – 13.00
(w czasie ferii szkolnych biblioteka jest nieczynna).
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PORADY SOCJALNE
Heßstr. 24
Bezpłatna pomoc w wypełnianiu formularzy,
pisaniu podań oraz w miarę możliwości
w załatwianiu spraw w urzędach niemieckich, w interwencjach, w tłumaczeniu, itp.

Godziny urzędowania:
Poniedziałek, wtorek: 9.00 – 12.00
Środa: 		
13.00 – 17.00
Czwartek: 		
16.00 – 20.00
Piątek: 		
9.00 – 12.00
tel. 089/2137-4290,
w godzinach urzędowania

Godziny otwarcia Biura Parafialnego
Heßstr. 24, Schwabing
		
		
		
		
		

Poniedziałek:
Wtorek, środa:
Czwartek:
Piątek: 		
Sobota: 		

				

9.00 – 12.00
9.00 – 12.00 i 13.00 – 17.00
16.00 – 19.00
9.00 – 12.00 i 13.00 – 15.00
9.30 – 13.00
(z wyjątkiem ferii szkolnych w Bawarii)

tel. 089/2137-4290, Fax: 089/2137-27-4297,
w godzinach urzędowania

Max-Kolmsperger-Str. 9a, Neuperlach
		
		
		
		

Poniedziałek 		
Wtorek, środa: 		
Czwartek: 		
Piątek: 			

9.00 – 12.00
9.00 – 12.00 i 12.45 – 17.00
16.00 – 19.00
9.00 – 12.00 i 12.45 – 16.00

tel. 089/670 999 30, fax 089/627 37 850,
w godzinach urzędowania

ADRES STRONY INTERNETOWEJ NASZEJ PARAFII

www.pmk-muenchen.de
Na stronie internetowej znajdziesz aktualne ogłoszenia parafialne,
więcej szczegółowych informacji o działalności parafii, grupach parafialnych i inne. Znajdziesz zdjęcia z uroczystości i wydarzeń a może
znajdziesz siebie.

