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Chrystus zmartwychwstał.
Nie odrzucajcie Go wy,
którzy budujecie ludzki świat.
Nie odrzucajcie Go wy,
którzy w jakikolwiek sposób,
w jakiejkolwiek dziedzinie
budujecie świat dzisiejszy i jutrzejszy.
Którzy budujecie świat kultury i cywilizacji;
świat ekonomii i polityki;
świat nauki i informacji.
Którzy budujecie świat pokoju... lub wojny?
Którzy budujecie świat ładu... lub terroru?
Nie odrzucajcie Chrystusa:
On jest kamieniem węgielnym!

Wy wszyscy, którzy głosicie "śmierć Boga",
którzy szukacie sposobu,
by usunąć Boga z ludzkiego świata,
wstrzymajcie się i pomyślcie,
czy "śmierć Boga" nie niesie w sobie
nieuchronnej "śmierci człowieka.
Jan Paweł II
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Drodzy Parafianie!
Drodzy Czytelnicy biuletynu „Nasza Misja“!
Przeszło dwa tysiące lat temu w Jerozolimie wydarzył się największy cud w historii świata: „Chrystus zmartwychwstał. Umarł, ale powstał do życia.
Pokonał śmierć.”
Wrogowie Chrystusa od samego początku usiłowali wieść o wydarzeniu wielkanocnym skutecznie
zagłuszyć. Wynajęli kłamliwych ludzi, aby głosili,
że Ciało Jezusa wykradli uczniowie, aby upozorować Jego zmartwychwstanie. Następnie próbowali
sprowadzić zmartwychwstanie Chrystusa do mitu
czy zmyślonej historii. Wszystkie te działania okazały się bezskuteczne, jak straż i kamień przy grobie
Jezusa. Boga nie można wykreślić z dziejów człowieka, bo On jest jego Stwórcą i Zbawicielem. Tylko
Bóg jest wieczny, Ten Sam „wczoraj i dziś”.
Fakt zmartwychwstania Chrystusa radykalnie odmienił Jego uczniów. Trzy
dni wcześniej przeżyli Oni wielkie rozczarowanie, kiedy zobaczyli Go konającego na krzyżu. Tak wiele zainwestowali, kiedy zdecydowali się odpowiedzieć na
Jego wezwanie: „Pójdź za mną”, opuścili swoje rodziny i zostawili swoje miejsce
pracy dające im poczucie bezpieczeństwa. Świadectwo tym nadziejom i rozczarowaniom dali dwaj uczniowie idący do Emaus: „A myśmy się spodziewali, że On
miał wyzwolić Izraela”(Łk 24,21). Kiedy jednak zobaczyli na własne oczy Zmartwychwstałego Jezusa uwierzyli, że jest On rzeczywiście Synem Bożym, któremu
warto poświęcić całe swoje życie.
Chrystus Zmartwychwstały jest źródłem niezawodnej nadziei dla nas, dzisiejszych Jego uczniów. On mówi do każdego z nas: Przestań się lękać, nabierz
odwagi, otrzyj łzy. Pomimo różnych trudnych doświadczeń osobistych, pomimo pandemii i innych dramatycznych wydarzeń, których areną jest współczesny
świat, zobacz, że klęska krzyża może trwać najwyżej trzy dni. Uwierz w moje
ostateczne zwycięstwo.
o. Stanisław Pławecki

proboszcz
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Wywiad z ks. Jackiem Hermą
moderatorem Centrum Ewangelizacji „Marianum“ w Carlsbergu
Ksiądz Jacek Herma jest kapłanem Archidiecezji Gnieźnieńskiej.
Został wyświęcony w 1985 r.
przez ks. arcybiskupa Szczepana Wesołego. Funkcję moderatora Centrum Ewangelizacji
„Marianum” w Carlsbergu pełni
od 1993 r.

Kto i kiedy założył „Marianum“?
Ośrodek powstał dzięki pracy
i ofiarności Polaków w Niemczech
(w szczególności Polskich Oddziałów
Wartowniczych przy Armii Amerykańskiej). Miał to być Dom Młodzieży Polskiej dla dzieci z rodzin polskich, które
znajdowały się na terenie Niemiec na
skutek II wojny światowej, ale od roku
1956 służył jako Dom Dziecka. Otwarcie
domu nastąpiło w dniu 25 sierpnia 1956
roku w przeddzień Uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej
i ku Jej czci nazywano go „Marianum”.

W 1981 roku zakończył swoją działalność Dom Dziecka i budynki przez
kilka miesięcy nie były użytkowane;
poszukiwano, w jaki sposób zabezpieczyć na przyszłość to zawierzone Matce
Bożej miejsce. Ks. Blachnicki przyjął
propozycję, aby w oparciu o opustoszałe obiekty stworzyć miejsce formacyjne, służące charyzmatem oazowym
przebywającym poza Polską rodakom.
Dotarł do carlsberskiego „Marianum”
wiosną 1982 roku. W oparciu o budynki
dawnego Domu Dziecka ksiądz Blachnicki założył Centrum Ewangelizacji
„Marianum”.
Jakie są istotne cele „Marianum“?
Praca, którą podejmujemy, to
głównie praca rekolekcyjna z rodzinami, dorosłymi, młodzieżą i dziećmi. Akcent kładziemy na dłuższe oazy
wakacyjne: letnie, jesienne; zapraszamy na różne święta, aby przeżywać je głębiej w formie oazy: Boże
Narodzenie, Triduum Paschalne, Zesłanie Ducha Świętego.

5
Jeśli chodzi o spotkania organizowane w „Marianum”, to spotykają się
regularnie w Carlsbergu polskojęzyczne środowiska trzeźwościowe z Europy
Zachodniej (docierają do nas osoby
m.in. z Belgii, Holandii, Anglii, Francji,
Polski i z różnych części Niemiec). To
środowiska osób, które podjęły decyzję, że chcą trzeźwieć, chcą zmieniać
swoje życie. Dlatego też pragną się
razem spotykać, by się wzmacniać, by
czerpać nowe siły, by uczyć się nowego życia. Poszukują też Boga, którego
często zagubili na drodze życia, a może
nigdy nie odkryli Jego prawdziwego
obrazu. Tutaj uczą się powoli drogi do
pełni wolności.
Na miarę naszych sił i możliwości
Diakonia Carlsberska stara się towarzyszyć uczestnikom rekolekcji i spotkań w Carlsbergu w miejscach ich
zamieszkania. Podejmowane jest to
w koordynacji z miejscowymi duszpasterzami.
W ciągu minionych lat wykształciło
się wiele różnorodnych form organizowanych spotkań i rekolekcji. Zasadniczą propozycją pozostają rekolekcje
formacyjne pierwszego, drugiego

i trzeciego stopnia, mające na celu
formowanie ku dojrzałości chrześcijańskiej. Formacja ku dojrzałości
chrześcijańskiej to także praca formacyjna Centrum w ciągu całego roku.
W ciągu roku są organizowane weekendy tematyczne dla małżeństw, w których każdorazowo
uczestniczą małżeństwa z dziećmi
z Niemiec, Belgii i Luksemburga. Tematy dotyczą komunikacji w małżeństwie i rodzinie, rozwiązywania
konfliktów, wychowania dzieci oraz
formacji modlitewnej.
Swoje weekendy formacyjne przeżywała młodzież starsza gromadząca
się w grupie 80-100 młodych z Niemiec, Belgii i Francji.
Spotykała się na spotkaniach
weekendowych także grupa młodzieży młodszej (30-60 osób). Równolegle do spotkań dla małżeństw i dorosłych, w czasie rekolekcji wakacyjnych
i w czasie weekendów formacyjnych
w ciągu roku, są organizowane spotkania dla dzieci.
Dodatkowo w październiku i kwietniu są organizowane kilkudniowe rekolekcje dla 30-40 ministrantów.
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Ile osób na stałe posługuje w „Marianum“?
Tworzymy kilkunastoosobowy zespół diakonijny. Jest to środowisko
modlitwy i pracy, ale równocześnie
każdy z nas realizuje swoje własne powołanie. W „Marianum” pracują księża
związani z ruchem oazowym z tzw. Unii
Kapłanów Chrystusa Sługi. Oprócz tego
w Centrum od lat posługują panie z Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła
oraz są w Carlsbergu także inne osoby
świeckie, które tutaj mieszkają i włączają się w nasz apostolat.
Wokół „Marianum” zawiązała się
też tzw. Diakonia Zewnętrzna, rodziny
i osoby samotne, które zamieszkały w pobliżu, aby wspólnie się z nami
modlić, uczestniczyć w życiu i wspierać
to dzieło. Taka była wizja księdza Franciszka Blachnickiego, by „Marianum”
otaczał pierścień ludzi, którzy będą
wspomagać pracę w Centrum.
Diakonia „Marianum” podejmuje na miejscu, w Carlsbergu, oprócz
zadań związanych z organizowaniem

i prowadzeniem rekolekcji także zadania związane z bezpośrednią troską
o utrzymanie i zabezpieczenie dobrego funkcjonowania ośrodka: administracja, remonty, prowadzenie kuchni,
pralni, porządki, koszenie trawy, troska
o ogród, samochody, dokonywanie zakupów.
Z których polonijnych parafii najwięcej wiernych korzysta z „Marianum“?
Na przestrzeni już prawie czterdziestu lat istnienia Centrum Ewangelizacji
prowadzonego przez Ruch Światło-Życie ukształtowało się wiele środowisk
osób, które uczestniczyły w różnego
rodzaju rekolekcjach i spotkaniach
prowadzonych w Carlsbergu. Od 1982
roku już wiele tysięcy osób skorzystało z propozycji formacyjnych. Niektórzy
przyjeżdżali tutaj jako młodzi ludzie,
a dzisiaj już ich dzieci, a czasem nawet wnuki wchodzą w doświadczenie
wiary poprzez spotkania w „Marianum”. W poszukiwaniu pracy czy też
dokonując wyborów życiowych, często
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zmienili swoje miejsce zamieszkania, tak więc nie
zawsze są to te same środowiska parafialne, w których wyrastali. Myślę, że
w każdej polonijnej parafii w Niemczech są osoby,
które zetknęły się z naszym
Centrum i uczestniczyły
w jakiejś formie rekolekcyjnej. Chyba największe
„skupiska” osób, które weszły na ścieżkę duchową
zaproponowaną przez sługę Bożego księdza Franciszka Blachnickiego można odnaleźć przy tych
parafiach, gdzie gromadzą się kręgi
Domowego Kościoła, formujące się na
drodze zaproponowanej przez sługę
Bożego dla małżeństw jako forma rodzinnego katechumenatu. Tutaj trzeba
wymienić zwłaszcza Paderborn i Bielefeld, Hamburg oraz Hanower i Berlin.
Wiele osób przyjeżdża z terenu Westfalii. Oprócz tego są parafie kierujące
do nas ludzi młodych i ministrantów.
Trzeba tutaj przyznać, że zarówno PMK
Monachium jak i PMK Stuttgart należą
do tych najbardziej aktywnych.
Jakie są główne problemy, z którymi
boryka się „Marianum“?
Aktualnie są to problemy związane z niemożliwością przyjmowania
grup rekolekcyjnych i organizowania
spotkań w „Marianum”. Brak spotkań
w przestrzeni realnej nie może zostać
zrekompensowany spotkaniami wirtualnymi. Oprócz tego doświadczamy
trudności, które są związane z sytuacją
Kościoła w Niemczech. Zmieniająca się

struktura duszpasterstwa miejscowego, modyfikacje w nauczaniu nie ułatwiają nam zadań formacyjnych. Droga
normatywnej katolickiej duchowości
staje się czymś coraz trudniejszym do
realizowania w pluralistycznej rzeczywistości.
Jak widzi ks. moderator przyszłość
„Marianum“ i jakie są konkretne plany na przyszłość?
Przyszłość tego miejsca widzę najpierw w perspektywie działania objawiającej się tutaj łaski Bożej.
• „Marianum” to miejsce zawierzone
w 1956 roku Maryi, od 1982 roku
Centrum Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie w Carlsbergu.
• „Marianum” to miejsce, które wybrał Bóg przed ponad sześćdziesięciu laty, aby służyło ludziom i Jego
chwale. Tutaj Czcigodny Sługa Boży
ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987)
przeżył swoje ostatnie lata życia,
dojrzewając do świętości.
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• „Marianum” to miejsce, w którym
wielu ludzi odkryło Boga, doświadczyło Jego miłości; owocujące nawróceniem i uwolnieniem serca
z tego wszystkiego, co je zniewala.
• „Marianum” to miejsce, które stało
się domem dla wielu.
Pragniemy Centrum Ewangelizacji
rozbudować, by mogło służyć jeszcze
lepiej i owocniej. Chcemy powiększyć
i poprawić naszą bazę noclegową.
W ramach rozwijania i powiększania
bazy noclegowej ośrodka, po uzyskaniu potrzebnych zezwoleń, które uzyskano ostatecznie w dniu 13 maja 2019
roku, rozpoczęto przebudowę jednego
ze starych obiektów tzw. domu gospodarczego. Podjęta została decyzja, by
ze względu na słabe stare fundamenty
dokonać całkowitej rozbiórki istniejącego domu. Obecnie, w tym samym
obrysie powstał nowy budynek, w którym będzie 10 pokoi mieszkalnych z łazienkami. Gromadzone są fundusze

na prace wykończeniowe. Inwestycja
jest realizowana ze środków własnych
Centrum, ze składek Kręgu Przyjaciół
„Marianum”, w oparciu o składane na
cel rozbudowy ofiary oraz prywatne
pożyczki a także wkład pracy darczyńców. Realizowana inwestycja umożliwi
poszerzenie i ulepszenie bazy mieszkaniowej dla uczestników spotkań i rekolekcji. Pozwoli także na planowanie
dalszych przebudów innych budynków
wykorzystywanych przez Centrum.
Jakie zasługi dla „Marianum“ ma Sługa Boży Franciszek Blachnicki?
Głównym dokonaniem tych kilku
lat, które spędził ks. Franciszek Blachnicki na obczyźnie, było ukształtowanie
carlsberskiego ośrodka jako Centrum
Ewangelizacji. Nie oznacza to tylko zabezpieczenia i wykorzystania dla nowych potrzeb pastoralnych obiektów
dawnego „Marianum”, ale ukształtowanie stylu życia w taki sposób, by jako
środowisko wiary, animowane poprzez

Ksiądz Franciszek Blachnicki z żeńską Wspólnotą Niepokalanej Maki Kościoła
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Diakonię Ruchu Światło-Życie, stało się
w sposób trwały miejscem budzenia
do wiary, jej ożywienia i formowania.
Już od roku 1982 odbywają się w Carlsbergu trzy turnusy oaz wakacyjnych.
Ksiądz Blachnicki pośród wielu trudności podejmował próbę realizacji
modelu ośrodka Ruchu Światło-Życie,
o czym od dawna marzył. Polacy gromadzili się na oazy świąteczne, w Boże
Narodzenie, na Triduum Paschalne, Zesłanie Ducha Świętego. Podejmowane
były próby przeprowadzenia rekolekcji
ewangelizacyjnych w polskich parafiach, odwiedziny obozów dla polskich
uchodźców, wydawane było od początku pisemko „Życie w Świetle”. Ojciec
Franciszek z rekolekcjami i ze swoim
doświadczeniem odnowy Kościoła wyruszał do kapłanów w Austrii, Jugosławii, wygłaszał rekolekcje dla Polaków
w Anglii, Francji, Norwegii, Szwecji. Austrii, Szwajcarii.
W czasie stanu wojennego w Polsce „Marianum” stało się miejscem
spotkań Polonii z całej Europy. Prowadzono Studium Katolickiej Nauki
Społecznej oraz rekolekcje dla licznie
przybywających tu azylantów, którzy
oczekiwali na emigrację do krajów
osiedlenia, wydawano pismo „Prawda-Krzyż-Wyzwolenie”, organizowano
sympozja, a także spotkania różnych
organizacji polonijnych. Publicznie
upominano się także o prawa narodów
do samostanowienia; odbywały się
tzw. „Marsze Wyzwolenia Narodów”., na
które zapraszano także przedstawicieli
innych uciemiężonych przez komunizm
narodów; mówiono wiele o nowej, pojednanej i wolnej Europie, zbudowanej
na wartościach chrześcijańskich. Ks.

Franciszek Blachnicki był przekonany o zbliżającym się upadku systemu
komunistycznego. Z tej perspektywy
mówił o potrzebie przygotowania elit
katolickich, które w oparciu o katolicką
naukę społeczną podejmą się służby
na rzecz dobra wspólnego.
Ostatnie miesiące życia księdza
Franciszka naznaczone były cierpieniem fizycznym i duchowym. Sługa
Boży był przekonany, że wszystko jest
w rękach Niepokalanej, choć przyszłość rysowała się w kategoriach Krzyża i cierpienia; uczył, że za wszystko
trzeba dziękować Niepokalanej tą Jej
modlitwą na wszystkie sytuacje i te radosne i te trudne, modlitwą Magnificat.
27 lutego 1987 roku Pan wezwał do
siebie swego strudzonego Sługę.
W jaki sposób ks. moderator i współpracownicy doświadczacie obecności „ducha“ Sługi Bożego Franciszka
Blachnickiego w „Marianum“?
W swoim testamencie ksiądz Franciszek Blachnicki zapisał:
„Chcę – z pomocą łaski Pana,
w mocy Jego Ducha, w zjednoczeniu
z Maryją pod Krzyżem – ofiarować to
życie za Dzieło Ruchu Światło-Życie ze
Wspólnotą Niepokalanej, Matki Kościoła, za mającą powstać Wspólnotę
Kapłanów Chrystusa Sługi i za to dzieło
w Carlsbergu, aby mogło jako Sanktuarium Niepokalanej, Jutrzenki Wolności, Źródła Światła i Życia – być tronem
Jej łaski i sercem Ruchu”.
Miejsce łaski – tak doświadczamy
i my jako Diakonia „Marianum” tajemnicy tego miejsca, gdzie od wielu lat
Maryja uczy dróg Chrystusa i uprasza
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potrzebne siły i dary na drogę życia.
Nie jest to miejsce łatwe, o czym pisał
Ojciec Założyciel patrząc na trudności,
których doświadczał w ostatnim etapie
swojej ziemskiej drogi. Jest to miejsce
dane nam i zadane; Bóg chciał, aby
Ruch oazowy zapuścił tutaj swoje korzenie i stąd jak zaczyn odnawiał życie
chrześcijańskie, by stawało się bardziej
wyraźnym i czytelnym znakiem. Ksiądz
Blachnicki w ostatnich latach swojego
życia szedł drogą wiary konsekwentnej.
My także, jako Diakonia carlsberska
uczymy się żyć taką wiarą na co dzień.
Sługę Bożego prosimy o wstawiennictwo na tej drodze codzienności życia
i posługi.
Jakie przesłanie zechciałby skierować
ks. moderator do wiernych, zwłaszcza do młodzieży z PMK Monachium
z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych?
Święta Wielkanocne to czas przeżywania Jezusowych tajemnic Męki,
Śmierci i Zmartwychwstania. Równocześnie Kościół zaprasza nas w tym
czasie do odnowienia przymierza
chrzcielnego, aby przeżywać swoje życie wiary jako codzienną drogę ucznia
za Mistrzem z Nazaretu.
Życzę
wszystkim
parafianom,
a szczególnie młodym, aby w tym roku
odkryli na nowo dar życia, które otrzymujemy od Chrystusa i aby zapragnęli uczynić je pięknym. A nasze życie
pięknieje, gdy otwieramy się na dobro
i prawdę, której uczy nas Jezus. On jest
Dobry, Prawdziwy i Piękny. Gdy idziemy
Jego drogą, nasze człowieczeństwo staje się nowe, piękniejemy!

Jesteśmy piękni,
Twoim pięknem, Panie!
Jesteśmy dobrzy
Twoim dobrem, Panie!
Jesteśmy prawdziwi
Twoją prawdą, Panie!
Doświadczania na co dzień coraz
bardziej obecności Zmartwychwstałego oraz świadomego uczestniczenia
w Jego życiu!
Tego życzę na te Święta Wielkanocne w imieniu własnym i całej Diakonii
carlsberskiego Centrum Ewangelizacji
„Marianum”.
Równocześnie życzę, abyście na
drogach swojego pielgrzymowania odnaleźli także drogę do Carlsbergu, tej
skromnej rezydencji Matki Bożej Częstochowskiej, gdzie Jasnogórska Pani
uczy drogi prawdziwej ewangelicznej
wolności.
rozmawiała Iwona Kuśnierz
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Baranek wielkanocny
W czasie Wielkanocy główne
miejsce zarówno na stole, jak
i w koszyczku ze święconym zajmuje Baranek. Może być wykonany z ciasta, z czekolady, z cukru.

H

istoria baranka zaczyna się
przed narodzinami chrześcijaństwa. Żydzi składali baranki i jagnięta w ofierze dla Boga Jahwe,
która stanowiła ofiarę dopełniającą
modlitwy, zwłaszcza w dni świąteczne i szabat. Szczególne znaczenie posiadał baranek ofiarowany w trakcie
święta Paschy, upamiętniający ucieczkę z niewoli egipskiej. Według Księgi
Wyjścia w noc Paschy Izraelici oznaczyli swoje domy krwią złożonego
w ofierze niewinnego baranka. Ten
znak uchronił ich od śmierci i pozwolił na ucieczkę z Egiptu. Baranek
paschalny stał się symbolem przejścia
z niewoli do wolności (Wj 12, 1-23).
Baranek ten był jednak tylko zapowiedzią prawdziwego Baranka (Iz,
53,7). Jezus Chrystus, który
przez swoją ofiarę i krew
przelaną na krzyżu
ocala od śmierci
wszystkich,
którzy w Niego wierzą daje
im prawdziwą
wolność i życie, które się
nigdy nie skoń-

czy. „Barankiem Bożym” nazwał Jezusa Jan Chrzciciel ( Ew. J 1, 36).
Symbolika baranka wielkanocnego
bardzo mocno zakorzeniła się w tradycji chrześcijańskiej. Dla chrześcijan baranek jest symbolem najważniejszych
świąt w kalendarzu liturgicznym – Wielkanocy. Jego wizerunek jest symbolicznym przedstawieniem Jezusa Chrystusa,
jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie.
Wskazuje się na niewinność baranka,
ale także na fakt jego ślepego posłuszeństwa, w czym przypominać ma Chrystusa – chociaż był niewinny, to oddał
swoje życie wykazując pokorę względem
Boga Ojca. Jezus umierając na krzyżu
dał ludziom zbawienie oraz możliwość
obcowania z Bogiem po śmierci. W tym
kontekście śmierć Chrystusa to ofiara
doskonała (Dz 8,30-35; 1 Piotr 1, 18-21;
Ap 5, 6-14; 6; 14, 1-5).
Baranek stał się także atrybutem
świętych: św. Jana Chrzciciela, św.
Franciszka z Asyżu i św.
Agnieszki. To właśnie
w dniu tej ostat-

12
niej, czyli 21 stycznia, każdego roku
w rzymskiej bazylice pod wezwaniem
św. Agnieszki poświęcone zostają dwa
baranki, które następnie składane są
w darze papieżowi. Z ich wełny powstają potem paliusze - pasy liturgiczne dla arybiskupów.
Baranek wielkanocny to ważny
element każdego wielkanocnego stołu.
Przede wszystkim to metafora samego
Chrystusa, która przypomina o jego
czystości, łagodności, dobroci i posłuszeństwu. Wizerunek ten na tyle
mocno zakorzenił się pośród pierwszych chrześcijan, że za każdym razem
przedstawiano go np. w rzeźbach czy
malowidłach właśnie pod postacią baranka wiekanocnego.
Baranek był elementem święconego już w VII w., ustawiano go na stołach z wielkanocnym śniadaniem. Ten
ostatni zwyczaj oficjalnie wprowdził
do tradycji papież Urban V w 1370 r.,
by baranek przypominał biesiadującym wiernym o istocie świąt Wielkanocnych - Zmartwychwstaniu.
W koszyczku wielkanocnym
w Polsce baranek pojawił się dopiero
w XVII w. Wtedy, w zależności od pochodzenia wiernych, przygotowywany
był z różnych materiałów: na wsiach
przyrządzano go z cukru i masła,
w bogatych domach z marcepanu. Baranka nazwano Agnuszkiem. W trakcie przygotowywania świątecznego
śniadania, figurkę baranka umieszczano na talerzyku obróconym do góry
dnem albo doniczce, w których wcześniej zasiano rzeżuchę lub owies.
W Polsce istniał również obyczaj,
że poświęcone figurki baranków przechowywano do kolejnej Wielkanocy,

a w Wielką Sobotę gospodynie paliły
je w piecach, w których wcześniej wypiekały świąteczne ciasta. Taki rytuał
miał zagwarantować im udane wszystkie wypieki przez cały rok.
Pierwsze wizerunki baranka mozna zobaczyć w katakumbach. Często
spotyka się je w początkowych wiekach chrześcijaństwa, zwłaszcza po
ustaniu prześladowań chrześcijan za
czasów cesarza Konstantyna Wielkiego. Umieszczano je w portalach świątyń, w zwornikach sklepień, zwieńczeniach ołtarzy.
Baranki, wykonywane z masła lub wędzonego sera, formowane
były w drewnianych lub rzeźbionych
formach, a te z ciasta pieczono w żeliwnych formach różnej wielkości.
Gotowy wypiek był często pokrywany białym lukrem lub oblewany czekoladową polewą. Oczy i pyszczki
baranków gospodynie robiły z jagód
smażonych w cukrze, na wsi często
z owoców jałowca.
oprac. redakcja
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Święty Józef

– patron Kościoła katolickiego
Dnia 8 grudnia 2020 r. w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny minęło 150 lat, odkąd błogosławiony Pius IX ogłosił Świętego Józefa patronem Kościoła katolickiego. Nawiązując do tego wydarzenia
Ojciec Święty Franciszek zapowiedział tego dnia rozpoczęcie specjalnego
Roku Świętego Józefa, którego obchód zakończy się 8 grudnia 2021 r.

Rola św. Józefa w życiu
Maryi i Jezusa
Święty Józef, skromny cieśla z Nazaretu, nazwany w Ewangeliach człowiekiem „sprawiedliwym”, czyli uczciwym, zawsze gotowym na wypełnianie
woli Boga objawiającej się w Jego Prawie, wywodził się z rodu króla Dawida
z pokolenia Judy. Wybrany on został
przez Boga na męża Maryi i ziemskiego ojca Jezusa. „Po zaślubinach Matki
Jego (Maryi) z Józefem, wpierw nim
zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego” (Mt
1,18). Józef, który wiedział, że nie jest
ojcem dziecka, postanowił oddalić potajemnie Maryję, aby nie narazić jej na
zhańbienie i obmowy, a przede wszystkim ocalić przed ukamienowaniem, bo
taka kara groziła kobiecie w Izraelu za
domniemane cudzołóstwo. Jednak we
śnie otrzymał on nakaz od Boga, aby
przyjąć Maryję do siebie.
Zanim urodził się Jezus, ukazało
się zarządzenie cesarza Augusta o spisie ludności. Każdy mieszkaniec spisywany był w miejscu swego urodzenia,
więc Józef musiał udać się z rodziną

w podróż do judzkiego Betlejem, skąd
pochodził. Gdy dotarli na miejsce,
przyszedł czas rozwiązania dla Maryi,
która „porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i po-

14
łożyła w żłobie, gdyż nie było dla nich
miejsca w gospodzie” (Łk 2,7). Józef
był jeszcze świadkiem pokłonu pasterzy oraz mędrców ze Wschodu w Betlejem.
Ciężką próbą dla Józefa był otrzymany we śnie nakaz udania się do
Egiptu, aby uratować Jezusa przed
siepaczami Heroda. Oto Anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł:
„Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę
i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci
powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić. On wstał, wziął
w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się
do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci
Heroda” (Mt 2,13-15). Święta Rodzina powróciła do ojczyzny dopiero po
śmierci Heroda i zamieszkała ponownie w Nazarecie.
Nie wiadomo dokładnie, kiedy
św. Józef zmarł, ale było to prawdo-

Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu

podobnie jeszcze przed rozpoczęciem
publicznej działalności Jezusa. Ostatni raz Ewangelista Łukasz wspomina
św. Józefa, kiedy podczas pielgrzymki
do Jerozolimy rodzice zgubili dwunastoletniego Jezusa, którego odnaleźli po
trzech dniach poszukiwań w świątyni,
gdzie siedział między nauczycielami,
przysłuchiwał się im i zadawał pytania.

Święty Józef – patron
na trudne sytuacje
Jako głowa Świętej Rodziny z Nazaretu św. Józef ukazywany był jako wzór
ojca, wiary, posłuszeństwa i poddania
się woli Bożej. Pisarze chrześcijańscy
poświęcili mu wiele dzieł, a sztuka
chrześcijańska pozostawiła tysiące jego
wizerunków w rzeźbie i malarstwie.
Św. Bernard z Clairvaux już w XII
wieku pisał: „Od niektórych świętych
otrzymujemy pomoc w szczególnych sprawach, ale od św.
Józefa pomoc jest udzielana
we wszystkich, a poza tym broni on tych wszystkich, którzy
z pokorą zwracają się do niego”.
Dlatego jego opiece ludzie wierzący zawierzali siebie i swoje
rodziny, pod jego wezwaniem
budowano kościoły i zakładano
zgromadzenia zakonne. Również Papież Pius IX postanowił
zwrócić się o pomoc do św. Józefa, kiedy w drugiej połowie XIX
wieku Europa stała się widownią
wielkich przemian społeczno-gospodarczych i kulturowo-religijnych, a liczne narody pod
wpływem rozprzestrzeniających
się idei wrogich Kościołowi od-
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chodziły coraz częściej od
praktyk religijnych i wierności Stolicy Apostolskiej.
Kiedy 20 września 1870 roku
wojska włoskie zajęły Rzym,
a wkrótce potem zlikwidowano też Państwa Kościelne,
Pius IX ogłosił się „więźniem
Watykanu”. Wobec tak poważnych trudności oddał
on cały Kościół i wszystkich
wiernych opiece św. Józefa,
do czego zachęcali go też biskupi zgromadzeni na Soborze Watykańskim I, ogłaszając go dnia 8 grudnia 1870
roku, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, patronem
Kościoła katolickiego.
Wyjaśniając motywy, jakie nim kierowały, aby zwrócić się ku św. Józefowi, Pius IX pisał:
„Gdy zaś w dzisiejszych smutnych
czasach Kościół święty, Matka nasza,
doznaje tak wielkiego ucisku i prześladowania, że nieprzyjaciele jego zdają
się myśleć, iż bramy piekielne przezwyciężyć go zdołają – biskupi całego
katolickiego świata upraszali pokornie Ojca Świętego w swym własnym
jako też swych owieczek imieniu, by
raczył ogłosić św. Józefa patronem
całego katolickiego Kościoła. Ponieważ prośby te stawały się coraz żywsze
i powszechniejsze w chwili zebranego
Soboru Watykańskiego Ojciec Święty
Pius IX, głęboko wzruszony ostatnimi
wypadkami, chcąc siebie i wszystkich
wiernych polecić szczególnej, a przemożnej opiece św. Józefa, raczył zadośćuczynić żądaniom czcigodnych

biskupów, ogłaszając uroczyście św.
Józefa patronem Kościoła Świętego”.
Pius IX ogłosił wspomniany dekret w Uroczystość Niepokalanego
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny,
ponieważ wielkość św. Józefa bierze się
z tego, iż stając się mężem Maryi, stał
się na zasadzie małżeńskiej wspólnoty
współdziedzicem wszystkich darów,
jakimi cieszyła się Jego małżonka. Ojciec Święty pisał: Gdy zaś wypełniły się
czasy miłosierdzia Bożego nad ludźmi,
gdy miał zesłać na ziemię Jednorodzonego Syna swego, wybrał Józefa (…)
i uczynił go panem i księciem swego
domu i skarbów swoich. A Józef zaślubił Niepokalaną Najświętszą Pannę, z której za sprawą Ducha Świętego
narodził się Pan nasz Jezus Chrystus
i był domniemanemu ojcu swemu po-
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słuszny. Tego zatem, którego tylu królów, patriarchów i proroków pragnęło
widzieć, św. Józef nie tylko oglądał, ale
z Nim rozmawiał i z ojcowską pieczołowitością piastował na rękach swoich,
karmił z pracy rąk własnych Przedwieczne Słowo Wcielone, Chleb Anielski, z nieba zesłany dla wszystkich na
życie wieczne.

Ożywienie kultu św. Józefa
Należy podkreślić, że postać św.
Józef była bardzo mocno obecna w nauczaniu również innych papieży, którzy
pogłębiając orędzie zawarte w Ewangelii, podkreślali centralną rolę św. Józefa
w historii zbawienia. I tak np. Pius XII
przedstawiał go jako „Patrona robot-

ników”, a Jan Paweł II jako „Opiekuna
Zbawiciela”.
Obecny Papież Franciszek rozpoczął swój pontyfikat 19 marca 2013
roku, w Uroczystość Świętego Józefa
Oblubieńca NMP. W czasie homilii
mówił: „Dziękuję Panu za możliwość
sprawowania tej Mszy Świętej na początku posługi Piotrowej w uroczystość świętego Józefa, Oblubieńca
Maryi Panny i patrona Kościoła Powszechnego. Jest to okoliczność bardzo
bogata w znaczenie (…) Usłyszeliśmy
w Ewangelii, że Józef uczynił tak, jak
mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie . W słowach
tych jest już zawarta misja, którą Bóg
powierza Józefowi, aby był custos,
opiekunem. Opiekunem kogo? Maryi
i Jezusa. Jest to jednak
opieka, która obejmuje
następnie Kościół, jak to
podkreślił św. Jan Paweł
II: „Święty Józef, który
z miłością opiekował się
Maryją i z radością poświęcił się wychowaniu
Jezusa Chrystusa, także
dziś strzeże i osłania mistyczne Ciało Odkupiciela, Kościół, którego figurą
i wzorem jest Najświętsza
Dziewica”.
Dnia 8 grudnia 2020 r.,
listem apostolskim Patris
corde, Papież Franciszek
ogłosił rozpoczęcie specjalnego Roku św. Józefa,
którego obchód zakończy
się 8 grudnia 2021 roku.
Ojciec Święty wyznaje, że
w 150-tą rocznicę ogło-
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szenia św. Józefa Patronem Kościoła katolickiego chciałby podzielić
się z wiernymi kilkoma
osobistymi refleksjami
na temat tej niezwykłej postaci, tak bliskiej
ludzkiej kondycji każdego z nas, aby – jak mówi
Jezus – „usta wyrażały
to, co obfituje w sercu”.
Franciszek dodaje, że to
pragnienie podzielenia
się osobistymi refleksjami dotyczącymi osoby
i dzieła św. Józefa, narastało w ciągu minionych miesięcy pandemii, w których możemy
doświadczyć, pośród dotykającego
nas kryzysu, że „nasze życia są tkane
i wspierane przez zwykłe osoby – zazwyczaj zapominane – które nie występują w tytułach gazet i magazynów,
ani na wielkiej scenie ostatniego show,
lecz niewątpliwie dziś zapisują decydujące wydarzenia na kartach naszej
historii”.
Ojciec Święty przywołując doświadczenia ostatnich miesięcy podkreśla, że wszyscy mogą w św. Józefie,
mężu, który przechodzi niezauważony,
człowieku codziennej obecności, dyskretnej i ukrytej, znaleźć orędownika,
pomocnika i przewodnika w trudnych
chwilach. Papież dodaje także, że ten
wielki Święty przypomina nam, iż ci
wszyscy, którzy są pozornie ukryci
lub na „drugiej linii” mają wyjątkowy
czynny udział w historii zbawienia. Im
wszystkim należy się słowo uznania
i wdzięczności.

Papież Franciszek zaznaczył, że
św. Józef konkretnie wyraził swoje
przybrane ojcostwo, czyniąc ze swego życia ofiarę z siebie w miłości oddanej służbie Mesjaszowi. W Nim
Jezus widział czułość Boga, czułość,
która pozwala przyjąć naszą słabość,
ponieważ to właśnie pomimo naszej
słabości i poprzez nią realizuje się
większość Bożych planów. Wezwany przez Boga do służby misji Jezusa,
św. Józef współuczestniczy w wielkiej
tajemnicy Odkupienia i jest prawdziwie sługą zbawienia. Poprzez swoją
postawę bezgranicznego zawierzenia
Bogu św. Józef uczy nas także, że pośród życiowych burz nie powinniśmy
bać się oddać Bogu ster naszej łodzi.
Czasami chcielibyśmy mieć wszystko
pod kontrolą, ale On zawsze ma szersze spojrzenie.
o. dr Adam Owczarski, CSsR
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Zmartwychwstanie
Daną ludziom obietnicę Chrystus dotrzymał,
trzeciego dnia z grobu wstaje Zmartwychwstały,
w niedzielny poranek czas się zatrzymał,
w bezruchu zadziwienia stanął świat cały.
Na chwilę zamarły ziemia i niebiosa,
które utulone żalem po śmierci Jezusa
budziły się ze snu, a poranna rosa
osuszyła łzy rozpaczy ujrzawszy Chrystusa.
Z obliczem jaśniejszym od słonka na niebie
po okrutnej śmierci Pan życia powstaje,
ziemia się trzęsie a ptaki na drzewie
rażone jasnością siadły skamieniałe.
Wszystko co czuje, wszystko co żyje
cieszy się, że Jezus do Ojca powrócił,
że grób ciemny i zimny już Go nie kryje,
wybawił świat z grzechu i do życia wrócił.
Jezu Zmartwychwstały, Ty Swoją miłością
pokonałeś śmierć, zło, piekło i szatana,
a serca obdarowane wiarą i wdzięcznością
cieszą się i radują ze zwycięstwa Pana.
Regina Sobik
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Święty Józef

– patron mężczyzn
Z wielu stron można usłyszeć stwierdzenie, że św. Józef
to taki zapomniany albo wręcz przestarzały patron.
W roku św. Józefa chciałbym zastanowić się nad pytaniem, czy św. Józef może być przykładem i pomocą
dla współczesnych mężczyzn, a przede wszystkim,
czy może być inspiracją dla ich powołania jako
mężów i ojców, ale też w ich służbie społeczeństwu poprzez pracę i działalność publiczną.

Święty niepopularny
Zbadanie „popularności” świętego w kościele, czy wśród wiernych jest zadaniem dość
karkołomnym, brakuje jakichś podstawowych
danych, czy sondaży. Można to zadanie potraktować tylko z przymrużeniem oka. Niemniej
jednak dość intrygująca była dla mnie statystyka
imion nadawanych dzieciom w Polsce w 2020 roku.
Wszystkie męskie imiona w pierwszej dziesiątce
mają znanych świętych patronów, ale próżno pośród
nich szukać Józefa.
Oczywiście są to statystyki ogólnopolskie, nie
wiemy, ile z tych imion zostało nadanych w katolickich, czy pobożnych rodzinach. Tym mniej wiemy, na
ile rodzice kierowali się przy wyborze imienia konkretnym patronem, czy w ogóle konkretnym człowiekiem. Patrząc jednak przez ten pryzmat, wydaje
się, że inni święci są bardziej popularni niż św. Józef.
Mówimy jednak często, że nie liczy się ilość, ale
jakość. Św. Józef jest przecież nie tylko ważnym patronem dla całego Kościoła, ale nawet w samym Piśmie Świętym są opisane aspekty jego życia związane
z małżeństwem, ojcostwem i troską o rodzinę. Św.
Józef, jako jeden z niewielu, jest wspominany w li-
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turgii Kościoła dwa razy w ciągu roku.
Oprócz głównej uroczystości obchodzonej 19 marca, jest też wspomnienie
św. Józefa rzemieślnika, obchodzone
1 maja. To jest dla mnie wskazanie do
tego, że także aspekt troski o rodzinę
przez zapewnienie jej bytu materialnego jest u tej postaci szczególnie istotny
i warty głębszego poznania.
Kościół stawia go nam za wzór
uczciwej i sumiennej pracy, a jednocześnie Pismo Święte wprost przytacza przykłady, w których św. Józef nie
lekceważy i nie ignoruje natchnień
Bożego Ducha i poddaje im się z ufnością i gorliwością godną niejednego
świętego zakonnika czasów nowożytnych. Skoro ten człowiek, już w Piśmie
Świętym nazwany sprawiedliwym (Mt
1,19), radził się Boga i kierował się
wolą Bożą w swoich decyzjach dotyczących małżeństwa (Mt 1, 20), wy-

chowania (ofiarowanie Jezusa w świątyni, czy doroczne pielgrzymowanie
z Nim do Jerozolimy), troski o rodzinę
(ucieczka do Egiptu, powrót do Nazaretu), a równocześnie był mało zamożnym, prostym robotnikiem, który
swoją codzienną pracą dbał o zapewnienie potrzeb materialnych rodziny,
to odniesienia do dzisiejszej sytuacji
wielu ojców i mężów nasuwają się niejako automatycznie. Czy da się zatem
znaleźć dzisiaj przykłady takiej inspiracji św. Józefem u współczesnych mężczyzn?

Mąż Boży
Dla mnie osobiście św. Józef jest
przykładem nieustannego radzenia
się Boga w kwestiach, które dla wielu
z nas w sumie są bardzo przyziemne: czy mam poślubić tę kobietę? Czy
mam wyemigrować do
obcego kraju, czy już
jest czas, żeby wracać
do ojczyzny? – to jest
szczególnie żywe i aktualne pytanie dla wielu
osób z naszego tutejszego środowiska. Przytaczane w Biblii historie,
w których ten ziemski
opiekun Syna Bożego
usłyszał głos anioła we
śnie, mogą się wydawać
nam magiczne. Może
nawet wielu z nas tak
myśli, gdy ich słucha,
że gdyby do mnie Pan
Bóg przemówił we śnie,
to na pewno bym Go
posłuchał. Ale ja jestem
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przekonany o tym, że zawierzenie takiemu sennemu głosowi wymagało
wielkiej wrażliwości i ufności, które
były budowane przez regularną modlitwę, rozmowy z Bogiem, w których Józef oddawał siebie i swoje życie w Jego
ręce i prosił o pomoc w codziennych, czasem prozaicznych sprawach.
W przeciwnym razie, uznałby głos we
śnie za jakieś przywidzenie i w najlepszym przypadku czekał na bardziej dobitne potwierdzenie, że to jest rada, za
którą warto podążać.
W ostatnim czasie przybliżam sobie tę postać przez nowennę do św.
Józefa, która wskazuje też na fakt, że
mąż Najświętszej Maryi od samego
początku wpatrywał się i adorował Jezusa. A że Jezus już od niemowlęctwa
potrafił zadziwiać i zachwycać, pokazuje przykład pokłonu złożonego przez
mędrców ze wschodu, którego św. Józef był naocznym świadkiem.

Orędownik w codziennych
sprawach
Jedną z osób, która do św. Józefa ma
szczególne nabożeństwo jest Mariusz
Bartczak, jeden z nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej w naszej parafii.
Mariusz pochodzi z Kalisza, gdzie znajduje się narodowe Sanktuarium św. Józefa. „Któregoś dnia miałem w szkole
sprawdzian, do którego się nie przygotowałem. Żeby go całkiem nie zawalić,
postanowiłem pójść na wagary – a nie
zdarzało mi się to często. Chodząc bez
celu po mieście nagle wylądowałem
u św. Józefa i zacząłem się modlić”. Od
tego czasu św. Józef w taki czy inny
sposób zaczął Mariuszowi niejako

„układać” życie i pomagać w takich
aspektach, jak praca, finanse, wybór
powołania, czy decyzja o małżeństwie.
Gdy przyjechał do Monachium,
nie miał w zasadzie nic, poza kilkoma pomysłami i praktycznymi umiejętnościami budowlanymi. Nawet na
sam wyjazd musiał się zapożyczyć. Za
namową swojej dziewczyny zaczął się
modlić nowenną do św. Józefa. Nie
przyniosło to może spektakularnych,
natychmiastowych efektów, ale dzięki
wytrwałości i determinacji stopniowo
wszystko zaczęło się układać. Na początek św. Józef pomógł znaleźć pracę przy remontach – dość nietypowo,
Mariusz, zamiast dzwonić po ogłosze-
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niach o pracę, dzwonił do ludzi, którzy
się ogłaszali z usługami budowlanymi. W ten sposób najpierw nawiązał
współpracę z jednym majstrem, potem
jeszcze z kolejnym i na brak pracy i zleceń nie mógł narzekać. Równocześnie
Mariusz szukał możliwości podjęcia
pracy w zawodzie wyuczonym w kaliskim Technikum Budowy Fortepianów. Bez wykształcenia w Niemczech
i znajomości tutejszego rynku i realiów,
wydawało się to niemal niewykonalne.
Także tutaj św. Józef pomógł, ale krok po kroku.
Znowu Mariusz dzwonił do pojedynczych
fachowców, którzy ogłaszali się z usługami strojenia fortepianów i pytał
o możliwość współpracy.
Jeden z nich nie potrzebował wprawdzie pomocy, ale podał namiary do
oficjalnego przedstawicielstwa renomowanego
producenta fortepianów.
Mariuszowi udało się
tam umówić na rozmowę, na którą przyszedł
ze swoim świadectwem
ze szkoły. Jeszcze tego
samego dnia dostał odpowiedź, że chętnie
przyjmą go do pracy
w ramach… bezpłatnej
praktyki.
Mariusz się na to
zdecydował, ale trzeba
było z czegoś żyć. Dlatego tydzień musiał umiejętnie dzielić na prace
remontowe i praktykę

przy strojeniu fortepianów. Ponownie
uderzał więc do św. Józefa z prośbą
o pomoc w finansach.
W tym samym czasie Mariusz zastanawiał i modlił się nad swoim powołaniem do małżeństwa. Ostatecznie
zdecydował się oświadczyć. Ale skąd
wziąć pieniądze na ślub i wesele? Św.
Józef szybko pospieszył z pomocą. Najpierw „przypadkiem” Mariusz dostał
pracę na recepcji w firmie na zastępstwo za pana, który nagle zachorował.

23
Była na tyle dobrze płatna, że udało się
z tego sporo zaoszczędzić. Niedługo
potem u producenta fortepianów zwolniło się stanowisko i bezpłatna praktyka została zamieniona na umowę na
okres próbny. Jak mówi Mariusz, „nie
było to takie oczywiste, bo w tym czasie w firmie na praktyce, tyle że płatnej, była inna, bardziej doświadczona
osoba i to ona w pierwszej kolejności
się nadawała” i dodaje „to są dla mnie
wprost znaki Bożego działania w życiu,
czy wręcz pasmo małych cudów”. Do
ślubu zostało już mniej niż pół roku,
ale jeszcze przed nim Mariusz dostał
umowę na stałe i pracuje w tej firmie
do dzisiaj.
Także w małżeństwie i przy wychowaniu dzieci św. Józef okazuje
się dużym wsparciem. Poprowadził
Mariusza do wspólnoty Domowego
Kościoła, dzięki której mógł poznać
inne wspaniałe małżeństwa, od których mógł się uczyć pracy nad swoimi słabościami. Dzięki znajomej instruktorce Naprotechnologii (jedna
z metod naturalnego rozpoznawania
płodności – przyp. JL) zapragnęli
z żoną żyć w małżeństwie wg jej zasad. Okazała się ona kluczowa w poradzeniu sobie z trudnościami jakie
pojawiły się przy poczęciu drugiego
dziecka. „W naszym życiu chcieliśmy
cały czas wzorować się na Świętej Rodzinie, która mimo trudności i trosk
doczesnych, starała się przede wszystkim wypełnić wolę Ojca”. Mimo że
wiele kwestii w życiu Mariusza wymagało czasu, wstawiennictwo św.
Józefa dawało najpierw wytrwałość
w codziennych zmaganiach, a ostatecznie szczęśliwe rozwiązanie.

W męskim gronie do św.
Józefa
Do kaliskiego Sanktuarium św.
Józefa pielgrzymują w ciągu roku ludzie związani z różnymi wspólnotami
i środowiskami katolickimi – między
innymi od 23 lat w maju Kalisz odwiedzają członkowie Domowego Kościoła.
Okazuje się jednak, że kult św. Józefa
jest żywy nie tylko w Polsce We Francji, w miejscowości Cotignac znajduje
się sanktuarium zbudowane na miejscu objawienia św. Józefa w 1660 roku
(https://pl.aleteia.org/2018/04/12/cotignac-miejsce-w-ktorym-objawil-sie-swjozef-i-zostawil-wazne-przeslanie/ oraz
https://deon.pl/wiara/duchowosc/otym-objawieniu-swietego-jozefa-napewno-nie-slyszales,431753). W marcu
pielgrzymują do niego mężczyźni – mężowie i ojcowie. Ten zwyczaj na grunt
monachijski przenieśli mieszkający tutaj
Francuzi. Wprawdzie nie ma tutaj sanktuarium św. Józefa, ale pielgrzymują do
oddalonego o 40 km klasztoru. Od kilku lat towarzyszy im też grupa Polaków.
Pielgrzymka trwa całą noc i kończy się
poranną mszą świętą i wspólnym śniadaniem. W zeszłym roku przypadła ona
na początek pandemii i zakazu publicznych mszy świętych. Z tej okazji, mniej
więcej w połowie drogi, nawiedziliśmy
też kaplicę św. Korony – patronki wzywanej w średniowieczu w czasach zarazy. W tym roku wszystko wskazuje na
to, że pielgrzymka też się będzie mogła
odbyć. Ale czy na pewno i jaką przybrała formę, dowiemy się już po zamknięciu
tego wydania biuletynu.
Jakub Lubieniecki
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Przebaczenie
Pewien dobry, aczkolwiek słaby chrześcijanin spowiadał się, jak zwykle, u swojego proboszcza. Jego spowiedzi przypominały zepsutą płytę: zawsze te same
uchybienia, a przede wszystkim ten sam
poważny grzech.
- Koniec tego! - powiedział mu pewnego
dnia zdecydowanym tonem proboszcz.
- Nie możesz żartować sobie z Boga.
Naprawdę ostatni już raz rozgrzeszam cię z tego przewinienia. Pamiętaj o tym!
Ale po piętnastu dniach człowiek znów przyszedł do spowiedzi wyznając ten sam grzech. Spowiednik naprawdę stracił
cierpliwość:
- Uprzedzałem cię, że nie dam ci rozgrzeszenia. Tylko w ten
sposób się nauczysz...
Poniżony i zawstydzony mężczyzna podniósł się z klęczek.
Dokładnie nad konfesjonałem, zawieszony był na ścianie
wielki, gipsowy krzyż. Człowiek wzniósł nań swe spojrzenie. I właśnie w tym momencie gipsowy Chrystus z krzyża
ożywił się, podniósł swoje ramię i uczynił znak przebaczenia:
„Rozgrzeszam cię z twojej winy...”
Bruno Ferrero
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Dlaczego chrześcijanin
jest przeciwny noszeniu
amuletów i talizmanów?
Amulety i talizmany znane były już w starożytności, zwłaszcza na Wschodzie.
W naszych czasach nie straciły one na popularności, a wręcz przeciwnie, ich
noszenie stało się niemal powszechną modą. Według badań przeprowadzonych trzy lata temu w Polsce, prawie co siódma osoba nosi jakiś amulet czy talizman. Najchętniej sięgają po nie osoby młode w wieku od 18 do 34 lat. Wielu
ludzi nawet wierzących nie widzi problemu w ich noszeniu, stwierdzając: „Cóż
w tym złego, że noszę modny naszyjnik, wisiorek czy pierścień?” Niektórzy
podkreślają, że sięgnęli po te przedmioty, kiedy pojawiły się problemy zdrowotne i inne, wierząc, że one przyniosą pomyślne rozwiązanie.

I

stnieje więc pilna potrzeba poznania prawdziwego znaczenia amuletów i talizmanów. Tylko w ten
sposób unikniemy narażania się na
ich zgubne wpływy i ustrzeżemy przed
nimi także naszych bliskich.

Czym są amulety
i talizmany?
Amulety to przedmioty pochodzenia naturalnego. Na ogół są to
kawałki różnych substancji naturalnych takich jak: skała, kość zwierzęca, drzewo, kamień szlachetny.
Ci, którzy je nabywają, otrzymują
zapewnienie, że posiadają one magiczną moc. Istotnym ich celem jest
ochrona noszących je przed wszelkimi nieszczęściami i złem: jak choroby, wypadki itp. Wiele amuletów
przygotowuje się według zasady: „złe

odstraszać i zwalczać złem“. Dlatego
elementami amuletów są często rogi,
zęby, kolce. Przed urokiem rzucanym przez „złe oko“ ma chronić oko.
Dlatego nieraz w amuletach można
spotkać symbol oka lub agat (zwany kamieniem ocznym). Bardzo powszechny jest też niedźwiedzi pazur
lub stopa zająca.
Z kolei talizmany to przedmioty
wykonane przez człowieka i poddane
magicznym rytuałom. Ich zadaniem
jest przynoszenie wszelkiego rodzaju
szczęścia. Są talizmany gwarantujące bogactwo i zdrowie, powodzenie
w miłości, w biznesie czy w grach losowych. Talizmany mogą być wykonane z dowolnego materiału, chociaż
niektóre uważa się za lepsze od innych.
Na przykład talizman miłości, aby
przyniósł możliwie najlepszy efekt,
powinien być wykonany z miedzi.
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Do najbardziej znanych i najczęściej noszonych amuletów i talizmanów można zaliczyć:

Młot Thora

Oko Horusa

– w mitologii egipskiej Horus był
bogiem nieba, synem boga słońca. Według legendy Horus miał
wieloletni konflikt z Setem, z którym stoczył walkę, w wyniku której stracił oko. Podczas walki oko
Horusa zostało poćwiartowane na
sześć kawałków, ale bardzo szybko
się zrosło. Amulety ze znakiem oka
Horusa na kamieniach półszlachetnych w kolorach niebieskim i zielonym pełnią rolę ochronną. Chronią
przede wszystkim przed tzw. „złym
spojrzeniem“, chronią przed zawiścią, zazdrością i złorzeczeniem.
Odrzucają złą energię wysyłaną
przez innych ludzi.

– wywodzi się z mitologii nordyckiej.
Związany jest z niejakim bogiem Thorem – władcą burz i piorunów. Thor
mógł uderzać nim tak mocno, jak tylko pragnął, a młot nie ulegał zniszczeniu i nigdy nie chybiał celu. Młot Thora podobno chroni ludzi przed złymi
mocami, odgania pecha i pomaga pokonywać wszelkie przeszkody.

Pierścień Atlantów

– jest to talizman związany z mityczną wyspą Atlantydą, która według
tradycji greckiej została zatopiona
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wskutek nieznanego kataklizmu.
Pierścień Atlantów jest dosyć szeroki, wykonany z metalu, srebra lub
złota z wyrytymi figurami geometrycznymi. Ma on ponoć cudowne
właściwości. Zapewnia posiadaczowi nietykalność, chroni przed każdą
agresją pochodzącą z zewnątrz. Inną
właściwością pierścienia ma być jego
zdolność uzdrawiania i uodparniania na stres i przemęczenie. Trzecią
funkcją pierścienia Atlantów jest
funkcja rozwijająca – ma on rzekomo rozwijać zdolności paranormalne, pobudzać telepatię i jasnowidzenie. Skutki działania pierścienia
zależą od tego, na który palec zostanie on włożony.

cielską siłę. Czerwona nitka zawiera
ponoć w sobie magiczną moc, która
chroni człowieka przed wpływem
złego oka i umożliwia rozwój wewnętrznego potencjału. Należy ją nosić na lewym nadgarstku i nie należy
jej zdejmować, dopóki ona sama nie
spadnie z nadgarstka. Wówczas będzie to znak, że spełniła swoją funkcję i zadziałały jej ochronne magiczne moce. Czerwona nitka ma pełnić
podwójną rolę: ma być amuletem
ochronnym i talizmanem gwarantującym szczęście.

Drzewko szczęścia

Czerwona nitka

– tradycja czerwonej nitki znana
była już w starożytności jako wielkie
narzędzie ochrony. Czerwona nitka
noszona jest głównie ze względu na
ochronę przed wpływami złego oka.
Złe oko czyli nieprzyjazne spojrzenia
kierowane w naszą stronę od otaczających nas ludzi uważane jest przez
wielu za bardzo potężną, niszczy-

– nawiązuje do bardzo dawnych mitów i tzw. „drzewa obfitości”. Uważane jest za talizman szczęścia i oznacza
zawierzenie jakiemukolwiek źródłu
dobrobytu i pomyślności, także pochodzącemu od szatana.
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Przejaw bałwochwalstwa
i magii
Już pobieżna analiza niektórych
amuletów i talizmanów dokonana
w poprzednim punkcie naprowadza
nas na racje negatywnego stosunku
Kościoła do tych przedmiotów. Ich
propagowanie i noszenie jest nie do
pogodzenia z pierwszym przykazaniem Bożym: „Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną“. W Biblii
przeciwieństwem wiary nie jest ateizm,
ale bałwochwalstwo czyli czczenie fałszywych bogów. Dokonując przeglądu
znanych amuletów czy talizmanów
widzimy wyraźnie ich odniesienie do
starożytnych bóstw pogańskich. Szukanie pomocy lub pokładanie ufności
w jakiejkolwiek rzeczywistości poza
Bogiem jedynym i prawdziwym jest
nie do pogodzenia z postawą religijną.
Według Pisma Świętego oddawanie
czci idolom jest ciężką obrazą Boga.
Ze zjawiskiem bałwochwalstwa zdecydowanie walczyli wielcy prorocy
Starego Testamentu. Prorok Izajasz
przemawiając w imieniu Boga wołał: „W owym dniu usunie Pan ozdobę brzękadeł u trzewików, kolczyki,
bransolety, diademy, łańcuszki u nóg
i wstążki, pierścionki i amulety“ (Iz
3, 18-21). Podobnie też przemawiał
prorok Ezechiel: „Biada tym, którzy
szyją wstążki na wszystkie przeguby
ręki – Tak mówi Pan Bóg: ‚Oto wystąpię przeciwko wstążkom, którymi
usidlacie dusze jak ptaki. Pozrywam
je z ramion waszych i dusze przez
was usidlone wypuszczę na wolność…i poznacie, że ja jestem Pan“‘ (Ez 13,
18-21). „Nawróćcie się, odwróćcie od

swoich bożków i od wszystkich swoich obrzydliwości się odwróćcie“ (Ez
14,6).
Szukanie pomocy i szczęścia poza
Bogiem i Jego Opatrznością było surowo oceniane przez wielkich myślicieli
chrześcijańskich. Święty Jan Chryzostom, wybitny teolog i kaznodzieja żyjący w IV wieku, w jednym ze swoich
kazań mówił: „Cóż powiemy o amuletach i dzwonkach zawieszonch na rękach, o czerwonym pasemku i innych
rzeczach pełnych tego niesłychanego
szaleństwa. Podczas gdy powinni oddać dziecko pod opiekę krzyża i nic
więcej? Ale teraz pogardza się tym, co
nawróciło świat, zadało ciężki cios złu
i obaliło całą jego potęgę, a jakiejś nitce, pasemku i innym amuletom tego
rodzaju powierza się bezpieczeństwo
dziecka…Otóż, że takie rzeczy dzieją się wśród pogan, nic dziwnego, ale
żeby pośród czcicieli Krzyża, uczestników niewysłowionych tajemnic i wyznawców tak wysokiej moralności panowało coś tak niestosownego – jest to
szczególnie godne pożałowania“.
Katechizm Kościoła Katolickiego wyraźnie stwierdza, że noszenie
amuletów i talizmanów jest naganne,
ponieważ wiąże się z praktykowaniem
magii lub czarów, przez które dąży się
do pozyskania tajemnych sił, by posługiwać się nimi i osiągać nadnaturalną
władzę nad drugim człowiekiem. Jeśli nawet ich celem jest zapewnienie
zdrowia lub innego dobra, to są one
w poważnej sprzeczności z postawą
religijności (n. 2117).
Być może, że niektóre osoby noszące amulety czy talizmany, traktują
je tylko jako element dekoracyjny, nie
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zdając sobie sprawy, co naprawdę się
za nimi kryje. Otóż trzeba wiedzieć, że
są te przedmioty magicznie przygotowane. Przy ich powstaniu stosowane
są odpowiednie zaklęcia i czynności,
które mają sprowadzić magiczną pozaziemską moc, która pochodzi od
demona. Ta diaboliczna moc działa
niezależnie od tego, czy się w nią wierzy czy nie wierzy. Sam obrzęd przygotowania amuletów i talizmanów,
określany jako ich „personalizowanie“, oraz ich noszenie, sprawiają, że
ta magiczna moc działa na człowieka.
Noszenie amuletów i talizmanów jest
więc zaproszeniem szatana do swego
życia i poświęceniem go jemu. Godne
uwagi są badania ankietowe, z których
wynika, że prawie 60 procent osób
zniewolonych przez złego ducha, którym egzorcyści udzielili pomocy, nosiło amulety lub talizmany.

Zgubne skutki i ich
przezwyciężanie
Istnieją liczne dowody, że noszenie amuletów i talizmanów pociąga za
sobą wiele negatywnych skutków. Dla
każdego człowieka logicznie myślącego jest rzeczą oczywistą, że przedmioty materialne jakimi są amulety czy
talizmany, same z siebie nie działają.
Jeśli natomiast wpływają na osoby,
które je noszą i na ich otoczenie, to
dlatego, że kryją się za nimi magiczne czyli demoniczne siły. Przedmioty
magiczne jakimi są amulety chronią
mocą złego. Natomiast talizmany mają
przynosić szczęście, które pochodzi od
złego. Człowiek przez używanie magicznych przemiotów otwiera się na

świat ciemności, poddaje się działaniu
sił demonicznych. Ingerencja demoniczna u człowieka może uwidaczniać
się w sferze duchowej i fizycznej oraz
psychicznej. Na płaszczyźnie duchowej częstymi objawami działania złego
ducha są:
•
•
•
•
•
•

nieprzyzwoite myśli
silne pokusy do zła
awersja do sacrum wyrażająca się
we wrogości wobec Boga, Kościoła, osób duchownych i wierzących
trudności w modlitwie
agresywne zachowania na tle religijnym i społecznym
opór wobec przystępowania do sakramentów

Objawy demoniczne mogą być też
widoczne w sferze psychicznej:
•
•
•
•

nagła zmiana zachowań
depresja, objawiająca się w złym
samopoczuciu
zakłócenia zdrowia objawiające się
w bólach, których nie da się zdiagnozować ani wyleczyć
nadzwyczajna siła oraz zdolności
paranormalne

Im dłużej ktoś jest pod wpływem
tych magicznych przedmiotów, tym
większe są ich negatywne skutki. Następuje tak wielkie uzależnienie od
nich, że człowiek bez ich obecności
i „opieki“ nie jest w stanie normalnie
egzystować. Jest więc rzeczą oczywistą, że im dłużej ktoś jest w sidłach
złego, tym więcej potrzebuje czasu
i zabiegów, aby powrócić do stanu
normalności.
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Pierwszym i niezbędnym krokiem
na drodze do uwolnienia się od działania złych mocy jest wyrzucenie magicznych przedmiotów ze swojego życia. Jak
w każdym zagrożeniu życia pierwszą
rzeczą jest zerwanie z czynnikiem szkodzącym człowiekowi. Trzeba zerwać
z grzechem poprzez odcięcie się od
niego, czyli od noszonego dotychczas
amuletu czy talizmanu. Trzeba pamiętać, że noszenie niektórych amuletów
czy talizmanów nawet ze względu na
ładny wygląd nie umniejsza negatywnego oddziaływania z ich strony. Jeżeli
coś jest poddane szatanowi i przeklęte
jego imieniem, to samo trzymanie tego
w domu świadome czy nieświadome
jest ogromnym niebezpieczeństwem.
Jeżeli amulet czy talizman ma przestać
działać, to po prostu trzeba go wyrzucić
i zerwać z nim kontakt.
Drugim ważnym krokiem jest
przystąpienie do sakramentu pokuty
i pojednania. Szczere wyznanie grzechów oraz rozeznanie wpływu ducha nieczystego może wystarczyć do
uwolnienia od niego. Spowiedź święta
zmazuje grzechy, przywraca nam łaskę
Bożą i jednoczy w przyjaźni z Bogiem.
Znany egzorcysta diecezji rzymskiej,

ks. Gabriele Amorth, napisał kiedyś,
że: „Złego ducha bardziej złości spowiedź w konfesjonale, czyli wydzieranie mu dusz, niż egzorcyzmowanie,
które oznacza wyrwanie mu ciał“.
Konieczny jest powrót do regularnej modlitwy i życia sakramentalnego, którego szczytem jest Eucharystia.
Uczestnictwo we Mszy św., przyjmowanie Ciała i Krwi Chrystusa, Komunia z Bogiem – eliminują skutecznie
możliwość działania złego ducha.
Innym ważnym krokiem może być
modlitwa o uwolnienie, która jest rodzajem modlitwy wstawienniczej. Ma
zastosowanie wtedy, gdy dana osoba
doświadcza nękania ze strony złego
ducha. Takiej modlitwie przewodniczy kapłan lub diakon. Zazwyczaj są to
kapłani egzorcyści oraz kapłani posługujący we wspólnotach charyzmatycznych i ewangelizacyjnych. Jeśli w dalszym ciągu są objawy działania złego
ducha to radzi się spotkanie z kapłanem egzorcystą mianowanym przez
biskupa, który rozezna, czy jest to już
ten moment, gdzie potrzebny jest egzorcyzm.
o. dr Stanisław Pławecki CSsR
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Patroni roku 2021
27 listopada 2020 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił patronów
2021 r. Są nimi: kardynał Stefan Wyszyński, Stanisław Lem, Cyprian
Kamil Norwid, Krzysztof Kamil Baczyński oraz Tadeusz Różewicz. Rok
2021 będzie także rokiem Konstytucji 3 Maja.

Kardynał Stefan Wyszyński. W 2021 r.

przypada 40. rocznica jego śmierci, a także 120.
urodzin. W uchwale zwrócono uwagę, że kard.
Wyszyński był głosicielem uniwersalnych wartości chrześcijańskich i mężem stanu. Występował
w imieniu Ojczyzny, domagając się od komunistycznych władz poszanowania wolności religijnej
i broniąc polskiej kultury. W tekście przypomniano, że kard. Wyszyński podkreślał konieczność
zrozumienia znaczenia wolności Narodu, która
dla każdego obywatela winna być wielkim dobrem
i rzeczywistą własnością. „Wolność Narodu była
dla Prymasa Tysiąclecia priorytetem działalności
kapłańskiej i społecznej” - napisano w dokumencie.

Stanisław Lem, którego 100. rocznica urodzin
przypada w 2021 r. jest pisarzem uznanym za najwybitniejszego przedstawiciela polskiej fantastyki
i jednego z najpoczytniejszych pisarzy science-fiction na świecie.
Cyprian Kamil Norwid (200.

rocznica urodzin w 2021 r.), wybitny
poeta, dramatopisarz, prozaik i myśliciel. W twórczości swej Norwid odwoływał się do narodowej i ogólno-europejskiej tradycji, a zarazem był odważnym
nowatorem. „Twórczy wkład Norwida
w nowoczesną polską literaturę, a szerzej w polską kulturę, jest ogromny, na
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wielu polach decydujący. W uznaniu zasług dla polskiej sztuki, dla polskiego życia umysłowego i polskiej kultury, w dwustulecie jego urodzin, Sejm Rzeczypospolitej ogłasza rok 2021 Rokiem Cypriana Norwida” - czytamy.

Krzysztof Kamil Baczyński

to jeden
z najwybitniejszych przedstawicieli poetów pokolenia Kolumbów, którzy także zostali podkreśleni
w uchwale. Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Armii
Krajowej, a dwa lata temu, na mocy postanowienia
prezydenta Andrzeja Dudy, otrzymał pośmiertnie
Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski za
wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej
Polskiej oraz osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju polskiej kultury.

Tadeusz Różewicz

to wybitny
polski poeta, dramaturg, prozaik i scenarzysta, głęboko związany z losem
pokolenia wojennego, baczny obserwator życia codziennego, społecznego
i politycznego. W 2021 r. przypada 100.
rocznica urodzin Różewicza.
Sejm przyjął też uchwałę ustanawiającą 2021
Rokiem Konstytucji 3 Maja. Uchwalony w 1791 r.
przez Sejm Królestwa Polskiego i Wielkiego
Księstwa Litewskiego akt wprowadził trójpodział władzy, niósł gwarancje swobód obywatelskich, tradycje chrześcijańskie, tolerancję
i wartości Oświecenia. Jako pierwsza w Europie
i druga na świecie Ustawa Rządowa stanowiła
dowód głębokiego patriotyzmu oraz zrozumienia spraw obywatelskich i społecznych.
Senat RP na posiedzeniu w grudniu 2020 r.
ustanowił patronami roku 2021: Powstania Śląskie, Cypriana Kamila Norwida, kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polską Tradycję Konstytucyjną oraz pracowników ochrony zdrowia.
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Błogosławieni męczennicy z Dachau

Bł. ks. Franciszek Dachtera
Franciszek Dachtera urodził się
22 września 1910 r. we wsi Salno niedaleko Koronowa. Był synem Leona
i Hilarii z domu Karnowskiej. Miał 3
braci i jedną siostrę. Pierwsze nauki
pobierał w sąsiednim Wierzchucinie Królewskim, gdzie nauczał jego
ojciec, nauczyciel Leon Dachtera.
Leon był pierwszym wychowawcą,
który po odzyskaniu przez Rzeczpospolitą w 1918 r. niepodległości,
przemówił do uczniów oficjalnie na
lekcjach w języku polskim.

W

1922 r. rodzina przeniosła się
do Bydgoszczy, ojciec został
bowiem kierownikiem Szkoły
Powszechnej im. Świętej Trójcy. Franciszek rozpoczął wtedy nauki w Państwowym Gimnazjum Klasycznym
w Bydgoszczy (dziś I LO). Działał w harcerstwie, należał do koła abstynentów
oraz Związku Filomatów Pomorskich,
realizującego programy samokształceniowe i samowychowawcze w duchu
patriotycznym.
Po maturze w 1928 r. stanął u bram
Seminarium Duchownego w Gnieźnie.
Z lat formacyjnych zapamiętano jego
pobożność, gotowość usługiwania
przy ołtarzu, szacunek wobec kapłanów i uczynność w życiu codziennym.
W czasie wolnym lubił wyjeżdżać z har-

cerzami na obozy i tam opiekować się
dziećmi i młodzieżą. Święcenia kapłańskie przyjął w 1933 r. z rąk Prymasa
Polski, Augusta kard. Hlonda. Mszę św.
prymicyjną odprawił w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy. Zaraz potem podjął obowiązki
wikariusza w parafii Najświętszej Maryi
Panny w Inowrocławiu. Pracował i zdobywał sympatię młodzieży, którą się
zajmował. Zakładał i kierował oddziałem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej, zajmującego się kultywowaniem patriotycznych tradycji.
W tym okresie zdał egzamin na prefekta i od 1935 r. nauczał religii w Miejskim
Koedukacyjnym
Gimnazjum
Kupieckim w Bydgoszczy oraz w bydgoskiej Publicznej Szkole Dokształca-
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jącej Zawodowej Nr 1 (do
1938 r.). Wykorzystując swoje
doświadczenia w szkołach
średnich napisał podręcznik
„Nauka wiary” dla szkół tego
typu.
W 1937 r. podjął zaoczne studia z zakresu historii
Kościoła na Uniwersytecie
Jana Kazimierza we Lwowie.
Ukończył je jeszcze przed
wybuchem II wojny światowej, uzyskując stopień magistra teologii. Ostatnim opracowaniem
młodego, doskonale zapowiadającego się kapłana o zacięciu naukowym,
był swoisty hołd dla rodzinnej ziemi,
w szczególności miasta Bydgoszczy:
„Historia parafii bydgoskiej do r. 1772”.
Tuż przed wybuchem wojny został
mianowany administratorem wiejskiej parafii Łubowo pod Gnieznem.
Nie zdążył już jej objąć, powołano go
bowiem na kapelana wojskowego 62
Pułku Piechoty Wielkopolskiej, wchodzącego w skład 15 Dywizji Piechoty.
Po wybuchu wojny wyruszył do walki
z niemieckim najeźdźcą.
Do niewoli dostał się 17 września
1939 r. podczas walk nad Bzurą. Wraz

z innymi oficerami przewieziono go do
obozu jenieckiego Rothenburg koło
Fuldy. Hitlerowcy nie respektowali
stopni oficerskich kapelanów wojskowych, dlatego pół roku później trafił
do obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie, a stamtąd, w lipcu 1942 r. do
Dachau. Dostał numer 31199 i siennik w jednym z baraków. Ciężka praca
w kamieniołomach i straszne warunki
w Buchenwaldzie znacznie nadszarpnęły jego zdrowie, nie złamały jednak
siły ducha. Jak wspominał jeden ze
świadków jego przybycia do Dachau,
ks. Dachtera wyglądał na wyczerpanego, ale nie tracił optymizmu i ciągle miał nadzieję, że wkrótce zobaczy
bliskich. W listach do rodziny przede wszystkim
dziękował. Pytany o to,
czego mu potrzeba, prosił co najwyżej o trochę
chleba i tłuszczu. O nic
więcej nie śmiał, nie wiedząc w jakich warunkach
żyją najbliżsi. Najgorsze
przyszło jednak w grudniu 1942 r. Ks. Dachtera
został wyselekcjonowa-
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ny na tzw. doświadczenia medyczne.
Jak wspominał ks. Józef Batkowski, był
ulubionym „królikiem doświadczalnym” prof. Klausa Schellinga. Zabierano go czterokrotnie. Pierwszy raz na
miesiąc, później na dwa i pół, i cztery
i pół miesiąca. Ostatni raz męczono go
tylko pięć dni. W ramach pseudomedycznych eksperymentów zarażano go
malarią i testowano na nim rozmaite
syntetyczne specyfiki, w różnych dawkach i stężeniach. W rezultacie zachorował na żółtaczkę, uszkodzona została
wątroba i śledziona. Strasznie cierpiał.
Poza eksperymentalnymi specyfikami
nie dostawał żadnych lekarstw. Przez
ostatnie pół roku żył bez środków znieczulających, w nieustannym bólu. Był
opuchnięty, bezwładny, silnie gorączkował i często tracił przytomność. Na
„rewirze”, to jest w obozowym szpitalu,
często odwiedzał go ks. Antoni Majchrzak, którego wpuszczał kuzyn laborant. Spowiadał chorego, przynosił
mu Komunię św., ukradkiem odmawiał
z nim różaniec. Ks. Dachtera umierał
opatrzony sakramentami. Tuż przed
śmiercią, w chwili przytomności powiedział do ks. Majchrzaka „Pozdrów moją
rodzinę. Niech nie płaczą. Bóg tak chce.
Zgadzam się z Jego wolą, choć serce
rwie się do swoich. Powiedz im wszystko, co widziałeś i co wiesz!”. Zmarł
22 sierpnia 1944 r. Miał zaledwie 34
lata. Bezpośrednią przyczyną śmierci był najprawdopodobniej trujący
zastrzyk z piroferu. Ciało spalono
w obozowym piecu krematoryjnym.
Dopiero w 1985 r., dzięki wytrwałym staraniom absolwentów bydgoskiego Gimnazjum Klasycznego,
komunistyczne państwo nadało mu

„Medal za udział w wojnie obronnej
1939”, zaś w 1992 r. za zasługi dla harcerstwa otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi
z rozetą.
13 czerwca 1999 r. w Warszawie został przez Jana Pawła II ogłoszony błogosławionym, w grupie 108 Polaków,
męczenników niemieckiego terroru
II wojny światowej. Papież w homilii beatyfikacyjnej podkreślił: „niejako
odżywa w nas wiara, że bez względu
na okoliczności, we wszystkim możemy odnieść pełne zwycięstwo dzięki
Temu, który nas umiłował (por. Rz 8,
37). Błogosławieni męczennicy wołają
do naszych serc: Uwierzcie, że Bóg jest
miłością! Uwierzcie na dobre i na złe!
Obudźcie w sobie nadzieję! Niech ta
nadzieja wyda w was owoc wierności
Bogu we wszelkiej próbie! Raduj się,
Polsko, z nowych błogosławionych […]
Spodobało się Bogu ‘wykazać przemożne bogactwo Jego łaski na przykładzie
dobroci’ twoich synów i córek w Chrystusie Jezusie (por. Ef 2, 7). Oto ‘bogactwo Jego łaski’, oto fundament naszej niewzruszonej ufności w zbawczą
obecność Boga na drogach człowieka
w trzecim tysiącleciu! Jemu niech będzie chwała na wieki wieków […]”
oprac. Ewelina Zientara
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Sanktuaria bawarskie

Sanktuarium Matki Bożej
Bolesnej w Vilgertshofen
Vilgertshofen to mała miejscowość położona na południe
od miasta Landsberg am Lech, na terenie biskupstwa Augsburg. Słynie z pięknego barokowego kościoła z końca XVII
w. Do znajdującej się w tym kościele późnogotyckiej Piety
pielgrzymują od kilku wieków wierni z Bawarii. Kościół jest
największym w Bawarii kościołem czteroniszowym.

J

uż w X w. w Vilgertshofen
znajdowała się kaplica poświęcona św. Stefanowi,
która została zniszczona podczas napadu Węgrów w 955 r.,
a którą niedługo potem odbudowano i poświęcono. Od
początku XI w. aż do sekularyzacji w 1803 r. była własnością klasztoru w Wessobrunn.
W 1281 r. opat z Wessobrunn
Ulrich III postawił na miejscu
kaplicy kościół poświęcony św.
Stefanowi, św. Ulrichowi, Marii
Magdalenie i św. Afrze z Augsburga. W 1284 r. kościół w Vilgertshofen otrzymał prawo udzielania
odpustów w rocznicę poświęcenia kościoła i świąt patronów. Od połowy XV
w. czczona jest w kościele figura Matki Bożej Bolesnej. W 1692 r. z powodu
dużej liczby pielgrzymów poświęcono nowy większy kościół. Planowane

wieże nie zostały jeszcze zbudowane
i południowa wieża powstała dopiero
w 1732 r., natomiast wieży północnej
nigdy nie zbudowano. Po rozwiązaniu
klasztoru Wessobrunn w roku 1803 kościół podlegał bawarskiemu państwu
i miał zostać zburzony. Przejęcie kosz-
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tów utrzymania kościoła przez mieszkańców Vilgertshofen wstrzymało decyzję o jego zburzeniu.
Kościół zbudowany został na planie krzyża greckiego z zaokrąglonymi
ramionami, na wschodzie zbudowano
prezbiterium z głównym ołtarzem, na
południu i północy znajdują się w absydach boczne ołtarze a na zachodzie
przedsionek z organami.
Prezbiterium jest półokrągłe i dwupoziomowe. Znajdujący się w nim ołtarz główny Matki Bożej Bolesnej jest
dwupiętrowy z przejściem za ołtarzem.
W pozłoconej niszy w kształcie muszli
znajduje się późnogotycka pomalowana drewniana figura Matki Bożej,
na kolanach której leży Chrystus.
W prezbiterium na sklepieniu znajduje się znany fresk Johanna Baptysta
Zimmermanna z 1721 r. przedstawiający Maryję u stóp krzyża z ciałem Jezusa na kolanach. Nad krzyżem wznosi
się Bóg Ojciec, Duch Święty jako gołąb z gałązką oliwną.
Na północnej ścianie prezbiterium znajduje się ołtarz poświęcony
Bractwu Pomocy Duszom Czyśćcowym.
Stoją tam figury Boga Ojca i Anioła. Pośrodku znajduje się późnogotycki krzyż
z 1510/20 r. Po drugiej stronie prezbiterium znajduje się obraz wotywny Matki
Bożej Wspomożenia Wiernych będący
kopią obrazu Lucasa Cranacha.
Boczny ołtarz na północnym ramieniu krzyża jest poświęcony św. Ulrichowi. Znajdujący się w nim obraz przedstawia biskupa i cesarza Otto I podczas
wymarszu na bitwę z Węgrami na polu
Lechfeld w 955 r. Stojące po bokach
figury przedstawiają św. Ulricha i św.
Stefana i pochodzą z ok. 1460 r.

Po drugiej stronie boczny ołtarz
poświęcony jest św. Stefanowi. Obraz
w ołtarzu przedstawia ukamieniowanie św. Stefana. Po bokach ołtarza stoją figury św. Afry z Augsburga i Marii
Magdaleny.
W niszach na przecięciu naw stoi
dziesięć figur świętych z zakonu benedyktynów, w tym m.in. Benedykta
z Nursji, Papieża Grzegorza Wielkiego, papieża Urbana II i św. Scholastyki. Na łuku prezbiterium stoją dwie
figury z 1720 r., które przedstawiają
Matkę Bożą Bolesną i Jezusa skutego
kajdanami.
36 obrazów na sklepieniu nawy
głównej przedstawiają sceny z życia
Maryi, Męki Jezusa i epizody ze Starego Testamentu. Powstały one w latach
1693-1721. Krata między przedsionkiem
a częścią centralną powstała w 1749 r.
Widoczne łacińskie litery przedstawiają zdanie: O Ty Matko Bolesna, módl
się za nami!
W 1281 r. powstało Maryjne Bractwo Miłości, którego członkowie zamawiali Msze św. za dusze zmarłych,
a po założeniu w 1708 r. Bractwa Pomocy Duszom Czyśćcowym, połączyli
się z nim. Głównym celem tej wspólnoty jest pomoc cierpiącym w czyśćcu duszom poprzez modlitwę, Msze
św. i dobre czyny. Co tydzień w sobotę
jest odprawiana Msza św. w intencji żyjących i zmarłych ich członków.
Członkowie Bractwa powinni stale
mieć przy sobie obrazek lub medalik
Matki Bożej Bolesnej, odmawiać codziennie Ojcze Nasz i Zdrowaś Maryjo, brać udział w świętach wspólnoty
i patronów kościoła oraz w 40-godzinnej modlitwie podczas Triduum Pas-
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chalnego, przystępować regularnie do
spowiedzi i komunii św. Członkowie
bractwa przez ponad 200 lat ponosili
koszty utrzymania kościoła.
W 1671 r. proboszcz z Issing Nikolaus Praun wyznał przed figurą Piety
swoje uzdrowienie z problemów zdrowotnych i od tego momentu rozwinęło
się pielgrzymowanie do Matki Bożej
Bolesnej w Vilgertshofen.
Od 1708 r. w Vilgertshofen co roku
przechodzi cicha procesja. Jak podają
kroniki wzięło w niej udział ok. 7000
osób. Powstałe wtedy Bractwo ku czci
Matki Bożej Bolesnej zajęło się jej organizacją i organizuje tę procesję do
dzisiaj. Obecnie ok. 100 uczestników,
którzy są mieszkańcami Vilgertshofen

i okolicznych miejscowości, przedstawia postacie ze Starego i Nowego
Testamentu. Można zobaczyć Abrahama, Mojżesza, króla Dawida, Piłata. Ale
głównymi scenami w procesji są sceny
przedstawiające oddawanie czci Maryi
i Męka Pańska. Na koniec procesji niesiona jest cudowna figura Matki Bożej
Bolesnej.
Procesja odbywa się w pierwszą
sobotę po Wniebowzięciu Matki Bożej.
Na to święto przybywają tysiące ludzi
z okolicznych gmin. Centralnym punktem uroczystości jest Msza św. odprawiana o godz. 10.00, a po jej zakończeniu formuje się procesja.
Barbara Małoszewska
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Pisanki
Najstarsze malowane jajka pochodzą
z terenów Mezopotamii. Zwyczaj malowania jajek znany był też w czasach
cesarstwa rzymskiego, wspominają
o nim m.in. Owidiusz. Według mitologii germańskiej, jajka znosił zając,
jako zwierzę poświęcone bogini Osterze. W procesie chrystianizacji pisankę włączono do elementów symboliki
wielkanocnej. Obecnie pisanki wykonuje się przed Wielkanocą. Mają
symbolizować rodzącą się do życia
przyrodę, a w chrześcijaństwie dodatkowo nadzieję wynikającą z wiary
w zmartwychwstanie Chrystusa.

N

a ziemiach polskich najstarsze
pisanki, pochodzące z końca
X w., odnaleziono podczas
wykopalisk archeologicznych w pozostałościach grodu na opolskiej wyspie Ostrówek. Wzór rysowano na
nich roztopionym woskiem, a następnie wkładano je do barwnika – łupin
cebuli lub ochry, które nadawały im
brunatnoczerwoną barwę. Natomiast
pierwszą wzmiankę pisemną świadczącą o tradycji barwienia jaj wielkanocnych na ziemiach polskich podaje
w początkach XIII w. w swojej kronice
Jan Długosz: Polacy z dawien dawna
byli zawistni i niestali, bawili się z panami swymi jak z malowanemi jajkami.
Powszechnie znane były różne wierzenia związane z pisankami. Zakopywano je w ziemi w celu zapewnienia

urodzaju, odpędzały uroki, chroniły od
pożaru, pioruna. Skorupki z poświęconych jajek rzucano na warzywa lub
zakopywano wokół drzew owocowych,
skorupki rozrzucone po polu miały powodować bujny rozwój zbóż. Włożone
do ula pomagać miały rojeniu pszczół,
chroniły je przed chorobami. Mycie się
wodą, w której je gotowano, dodawać
miało zdrowia, siły i urody. W Polsce
znany był zwyczaj zawieszania skorupy
jaj u sufitu, co miało tworzyć magiczną
ochronę przed mocami nieczystymi.
Jaja lub pisanki zakopywano w fundamentach wznoszonych zabudowań:
słowiańska ofiara zakładzinowa miała
być pokarmem dla duchów, ale też powinna zapewnić ich opiek. Wierzono,
że Wielkanocne jajka miały moc pobudzania wegetacji.
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W zależności od techniki zdobienia, świąteczne jajka mają w Polsce
różne nazwy:
Drapanki powstają przez drapanie
ostrym narzędziem zewnętrznej barwionej powłoki jajka.
Kraszanki (zwane też malowankami
lub byczkami) powstają przez gotowanie jajka w wywarze barwnym, dawniej
uzyskiwanym wyłącznie ze składników
naturalnych.
Pisanki powstają przez rysowanie
(dawniej: pisanie) na skorupce gorącym roztopionym woskiem, a następnie zanurzenie jajka w barwniku. Jest
to tzw. metoda batikowa. Jako narzędzi
do pisania używano szpilek, igieł, słomek czy drewienek.
Oklejanki (naklejanki) są przyozdobione sitowiem, płatkami bzu, skrawkami kolorowego, błyszczącego papieru, tkaniny, również nicią lub włóczką
wełnianą itp.
Nalepianki – popularne zwłaszcza
w dawnym województwie krakowskim
i w okolicach Łowicza. Powstają przez
ozdabianie skorupki jajka różnobarwnymi wycinankami z papieru.

Ażurki - pisanki ażurowe – są wykonywane z wydmuszek jaj kurzych, kaczych, gęsich i strusich. Technika polega na nawiercaniu w skorupce otworów
przy pomocy wiertarki lub ostrego narzędzia. Później wydmuszka z nawierconymi wzorami jest malowana.
Do malowania jajek używano roślin, które pozwalały na uzyskanie różnych kolorów: brązowy (rudy) z łupin
cebuli, czarny z kory dębu, olchy lub
łupin orzecha włoskiego, żółtozłocisty z kory młodej jabłoni lub kwiatu
nagietka, niebieski z płatków kwiatu
bławatka, fioletowy z płatków kwiatu
ciemnej malwy, zielony z pędów młodego żyta lub listków barwinka, różowy
z soku z buraka
oprac. redakcja
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Spacerem po Monachium

Kościół św. Antoniego i św. Wawrzyńca
(Kirche Hl. Antonius und Hl. Laurent )

Kościół pw. św.Antoniego
i św. Wawrzyńca jest kolejnym w cyklu monachijskich
kościołów przedstawianych
w naszym biuletynie. W drugiej połowie XIX w. wraz
z szybkim rozwojem miasta
gwałtownie wzrosła liczba
mieszkańców i automatycznie liczba wiernych, więc
konieczna
była
budowa
nowych kościołów poza starymi murami miasta.

K

ościół św. Antoniego i św.
Wawrzyńca został zbudowany na południe od Marienplatz przy Kapuzinerstr., w obecnej
dzielnicy Isarvorstadt. Świątynia
powstała przy istniejącym tam od
1840 r. klasztorze kapucynów i Kaplicy Boleści (Schmerzhafte Kapelle). Dotychczasowa kaplica nie
wystarczała na potrzeby rozbudowanego wokół niej osiedla z ok.
40.000 mieszkańców. Ówczesny arcybiskup monachijski Antonius von
Thoma zwrócił się do przeora kapucynów z prośbą o pomoc w rozwiązaniu tej sytuacji. Postanowiono,
aby przy klasztorze kapucynów wybudować nowy kościół.

Wszystkie formalności związane
z budową zostały załatwione w bardzo
szybkim czasie.
Parcela pod budowę kościoła została przekazana nieodpłatnie, natommiast budowę w całości sfinansowano
z ofiar wiernych. W związku tym, że za
budowę odpowiedzalni byli kapucyni,
kościół został im przekazany jako kościół zakonny. Kamień węgielny został
uroczyście złożony 11 czerwwca 1893 r.,
natomiast poświęcenie świątyni odbyło się już 10 marca 1895 r.
Kościół św. Antoniego i św. Wawrzyńca jest budowlą w stylu neoromańskim. Zbudowany jest z cegły
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i zdobiony wapiennymi ornamentami
w kształcie muszli. Przed głównym wejściem znajduje się trójnawowy przedsionek, a nad nim wysoka środkowa
nawa, ozdobiona łukami oraz oknem
w formie rosety. W nawie umieszczone
są figury św. Antoniego, św. Franciszka
oraz św. Fidelisa z Sigmaringen. Przepisy zakonu kapucynów nie pozwalały
na budowę oddzielnej, wysokiej wieży,
dlatego w zwieńczeniu dachu, ponad
prezbiterium wybudowano małą wieżę
z dzwonem.
Wewnątrz świątynia jest trzynawową bazyliką o sklepieniu kolebkowym
z sześcioma kaplicami bocznymi. Prezbiterium jest w formie półkolistej.
Pierwotny wystrój świątyni stanowiły bogate freski w prezbiterium i nad
bocznymi ołtarzami.
Główny ołtarz był wykonany przez
architekta Josepha Müllera. Natomiast
freski w prezbiterium były autorstwa
wiedeńskiego malarza Josefa Kastnera
i przedstawiały św. Antoniego z Padwy
jako cudotwórcę i orędownika przed
tronem Boga. W sześciu bocznych
kaplicach znajdowały się następujące
ołtarze: Serca Pana Jezusa, Różańcowy,

św. Józefa, św. Anny, św. Franciszka,
św. Fidelisa z Sigmaringen, św. Veroniki Guliani. Ściany naw były również
zdobione malowidłami z sześcioma
scenami z życia św. Antoniego z Padwy
i św. Wawrzyńca. Z dniem 1 stycznia
1936 r. została powołana parafia św.
Antoniego.
W 1951 r. kościół został odrestaurowany po zniszczeniach wojennych,
a malowidła w nawach zostały zabielone. Bogaty wystrój kościoła został
całkowicie zmieniony podczas przebudowy w 1966 r. W myśl postanowień
II. Soboru Watykańskiego stwierdzono, że główny ołtarz i bogate freski
nie odpowiadają duchowi czasu i postanowiono je usuąć. Zamiast fresków
wstawiono witraże. W miejsce bogato
pozłacanego ołtarza głównego zainstalowano krzyż, ołtarz i tabrnakulum
z brązu oraz ołtarz celebracji z marmuru. Wszystkie freski zostały zabielone.
W latach 80. podczas remontu kościoła na ścianach zostały namalowane
barwne ornamenty.
Z okazji jubileuszu 75-lecia powstania parafii w roku 2011 postanowiono
odtworzyć malowidla w nawie głównej. Przy pomocy nowoczesnej techniki malowidła zostały wydrukowane
w oryginalnej wielkości
na płótnach i zawieszone
na ścianach.
Parafia św. Antoniego i Wawrzyńca wchodzi
w związek parafii Isarvorstadt. Patrozinium
jest obchodzone 13
czerwca. Przy parafii św.
Antoniego już od wie-
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lu lat działa jadłodajnia dla ubogich.
Każdego dnia oprócz niedziel wydawany jest gorący posiłlek dla potrzebujących. Klasztor przy kościele św.
Antoniego jest domem prowincjalnym zakonu kapucynów, który został
przeniesiony z klasztoru znajdującego się przy kościele św. Józefa.
Ciekawą historię ma znajdująca się
przy klassztorze i kościele św. Antoniego tzw.. kaplica Boleści (Schmerzhafte
Kapelle).
W 1670 r. daleko poza murami
miasta, na podjeździe do Thalkirchen,
Bartholomäus Deibler postawił małą
drewnianą kapliczkę. W niej umieścił kopię słynącego łaskami obrazu
z klasztoru w Andechs „ Biczowanie
Zbawiciela“ . W związku z tym, że
kapliczka znajdowała się w pobliżu
południowego cmentarza, od samego
początku przychodziło do niej sporo
wiernych. Ludzie zaczęli pielgrzymować do tego miejsca. W latach 1677 do
1857 pielgrzymi mogli uzyskać odpusty. W 1705 r. wybudowano ośmiokątną, pokrytą kopułą kaplicę, która
została poświęcona ku czci Cierpienia
Chrystusa i Matki Bożej Bolesnej.
W 1846 roku obok kaplicy wybudowano klasztor kapucynów. W 1847 r.
nastąpiło kolejne poświęcenie ku czci
Matki Bożej Bolesnej i kaplica została
kościołem kapucynów.
Poprzez budowę kościoła św. Antoniego i św. Wawrzyńca znaczenie kaplicy boleści zmalało.
Kaplica w przeciągu czasu była wiele
razy restaurowana. Ostatnia przebudowa miała miejsce w 2009 r. Wtedy zbudowano nowy ołtarz z wapnia, którego
poświęcenia dokonał kardynał Marx.

Obecnie nie ma już w kaplicy pierwotnych obrazów „Biczowania Zbawiciela“ i „Matki Bożej Bolesnej“. Za ołtarzem znajduje się Pieta- figura Matki
Bożej z ciałem Chrystusa na kolanach.
Na przeciw ołtarza umieszczona jest figura pojmanego Jezusa.
Patrozinium jest obchodzone 15
września w Święto Matki Bożej Bolesnej.
W kaplicy boleści każdego roku
w Wielki Piątek i Wielką Sobotę pomiędzy ołtarzem a pietą znajduje się
Grób Chrystusa. W tym czasie Pieta
przykryta jest czerwonym materiałem.
Joanna Halemba
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Rocznice w 2021 r.
16 stycznia

195. rocznica urodzin Romualda Traugutta (18261864), polskiego generała, ostatniego dyktatora
powstania styczniowego.

22 stycznia

1 lutego

2 maja

485. rocznica urodzin
Piotra Skargi (1536-1612),
polskiego jezuity, teologa, pisarza, nadwornego
kaznodziei Zagmunta III
Wazy, autora słynnych
Kazań sejmowych (wydanych w 1597 r.).

100. rocznica wybuchu
III powstania śląskiego
(1921).

3 maja

4 lutego
230. rocznica uchwalenia
Konstytucji 3 Maja (1791)

13 maja

100. rocznica urodzin
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (1921-1944),
polskiego poety, żołnierza Armii Krajowej,
podharcmistrza Szarych
Szeregów.

275. rocznica urodzin
Tadeusza
Kościuszki
(1746-1817),
polskiego
i amerykańskiego generała, uczestnika wojny
o niepodległość USA,
naczelnika
powstania
kościuszkowskiego.

40. rocznica zamachu na
życie papieża Jana Pawła
II (1981).
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19 maja

150. rocznica urodzin Tadeusza Rozwadowskiego
(1866-1928), generała.

20 maja

140. rocznica urodzin
Władysława Sikorskiego (1881-1943), generała,
premiera i Naczelnego Wodza Polskich Sił
Zbrojnych.

26 maja

40. rocznica śmierci Stefana Wyszyńskiego (19011981), kardynała, prymasa Polski.

17 czerwca

325. rocznica śmierci Jana III Sobieskiego
(1629-1696), króla polskiego.

9 lipca

500. rocznica zawieszenia na wieży katedry
wawelskiej Dzwonu Zygmunta (1521).

3 sierpnia

25 czerwca

45. rocznica rozpoczęcia
strajków i protestów roboczych w Radomiu, Ursusie i Płocku (1976).

120. rocznica urodzin
Stefana
Wyszyńskiego
(1901-1981),
kardynała,
prymasa Polski.

14 sierpnia

5 lipca

140. rocznica urodzin
Augusta Hlonda (18811948), kardynała, prymasa Polski.

80. rocznica śmierci ojca
Maksymiliana Marii Kolbego (właśc. Rajmund
Kolbe) (1894-1941), franciszkanina, kanonizowanego w 1982 r.
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2 września

23 października

10 listopada

110. rocznica otrzymania
przez Marię Skłodowską-Curie Nagrody Nobla za
odkrycie radu i polonu.

13 grudnia
400. rocznica bitwy pod
Chocimiem (1621), zakończonej zwycięstwem
wojsk polsko-litewsko-kozackich pod dowództwem Jana Karola
Chodkiewicza nad armią
turecką.

530. rocznica urodzin
Ignacego Loyoli (14911556), świętego Kościoła
katolickiego, duchownego, teologa, prezbitera
i założyciela zakonu jezuitów.

Donośne bicie dzwonów
wzywa na rezurekcję
pójdźmy więc tam czym prędzej
na uroczystą procesję
i na dziękczynienie
ze zmartwychwstania Chrystusa
niech radują się dusze –
Alleluja!
a potem
w domach
dzieląc się jajkiem święconym
oddajmy sobie serca

40. rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego (1981).

wtedy
na obrusy lśniące bielą
sfruną anioły z niebios
nadstawią uszy baranki
pokraśnieją pisanki
zaszumi owies zielony
uśmiechną się bazie w wazonie
a wielkanocne stroiki
zapłoną gorącym podziwem
dla cudu tego
że Jezus Chrystus
zmartwychwstał
dla każdego
Jadwiga Zgliszewska
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Kalwarie
Kalwarie, których nazwa pochodzi od łacińskiego tłumaczenia hebrajskiej nazwy
Golgota, czyli czaszka, to zespól kościołów lub kaplic nawiązujących do Męki
Pańskiej według stacji Drogi Krzyżowej. Kalwarie były zakładane na wzgórzach,
by przypominać swoim wyglądem Jerozolimę. Do tych miejsc chrześcijanie mogli
ówcześnie pielgrzymować zyskując takie same odpusty jak w Ziemi Świętej.

Z

amysł budowania Kalwarii sięga
początków XV w. i był rozwinięciem wcześniejszych średniowiecznych idei, jak np. Grobu Pańskiego czy Gór Kalwarii z trzema krzyżami,
które pojawiły się w Europie już po
pierwszych krucjatach. Bardzo szybko ta koncepcja stała się niezwykle
popularna. W ślad za pierwszą, założoną w 1405 r. przez dominikanina

Alwarusa w Kordobie, zaczęły powstawać kolejne: w Hiszpanii i Niemczech.
Z biegiem lat Kalwarie zaczęto budować także w Polsce. Ich początki
sięgają okresu kontrreformacji, gdy katolicyzm potrzebował silnych centrów
religijnych. Obecnie istnieje w naszym
kraju kilkadziesiąt kalwarii. Pod względem ich liczby ustępujemy w Europie
tylko Austrii, Węgrom i Niemcom.

Najstarsze Kalwarie w Polsce – cz. 1
Kalwaria Zebrzydowska
Za polską Jerozolimę i duchową
stolicę Małopolski uważa się Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej,
najstarszą kalwarię w kraju. Położona
jest w malowniczym Pogórzu Makowskim w powiecie wadowickim. Klasztor
i kalwarię ufundował w 1602 r. Mikołaj
Zebrzydowski, ówczesny wojewoda
krakowski. Wojewoda uznał, że należące do niego dobra są podobne do
położenia Jerozolimy. Od końca XVII w.
odbywają się tu w okresie od Niedzieli
Palmowej do Wielkiego Piątku znane
w całej Polsce misteria Męki Pańskiej.
Co roku Kalwarię Zebrzydowską nawiedza ok. 2 mln. wiernych, którzy podąża-

ją dróżkami Pana Jezusa i Matki Boskiej
nawiedzając 42 kapliczki. Te pierwsze
opowiadają historię Męki Jezusa od
wyjścia z Wieczernika, aż do śmierci
i pogrzebu. Te drugie ukazują ból Maryi
pod krzyżem, pogrzeb Chrystusa i tryumf po Zmartwychwstaniu. Punktem
centralnym Kalwarii Zebrzydowskiej
jest Bazylika Matki Boskiej Anielskiej,
wybudowana w końcu XVII w.
Świątynię wybudowano w stylu
późnobarokowym, podobnie jak pozostałe obiekty na terenie kalwarii.
W centrum świątyni znajduje się obraz Matki Boskiej Kalwaryjskiej. Zgodnie z legendą w roku 1641 Stanisław
Paszkowski z Brzezia podczas modlitwy
przed obrazem zobaczył spływające
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z oczu Maryi krwawe łzy. Uznawszy to
za cud, poinformował o tym biskupa
Jakuba Zadzika, który poprosił właściciela o podarowanie obrazu jednemu
z kościołów w Małopolsce. Paszkowski
będąc w podróży, zboczył jednak do oo.
Bernardynów w Zebrzydowie i uznawszy, że taka była wola Boga, pozostawił tam obraz. W ten sposób Bernardyni stali się opiekunami kaplic. Kult
kalwaryjskiej Madonny jest miejscem,
o którym św. Jan Paweł II powiedział, że
w nim zostawił swoje serce na zawsze
i wielokrotnie je odwiedzał. Śladami
św. Jana Pawła II podążył jego następca
Benedykt XVI. Odwiedził sanktuarium
w 2006 r.
Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej jako jedyna polska kalwaria w 2006 r. zostało wpisane na listę

Światowego Dziedzictwa Kultury i Natury UNESCO.

Kalwaria Pakoska
Kalwaria Pakoska została ufundowana w 1628 r. i jest drugą kalwarią
po Kalwarii Zebrzydowskiej powstałą na ziemiach polskich. Znajduje się
w miejscowości Pakość położonej nad
Notecią w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie inowrocławskim.
Kalwaria Pakoska nazywana jest Kujawską Jerozolimą. W 1671 r. sprowadzono
relikwie drzewa Krzyża Świętego, które
obecnie są największa cząstka relikwii Krzyża Świętego w Polsce. W skład
Kalwarii Paczoskiej wchodzi 25 kaplic
pasyjnych, z których tylko dwie, wybudowane przed rokiem 1647, zachowały
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się do czasów obecnych. Pozostałe pochodzą z przełomu XVII i XVIII w. oraz
w tym dwa kościoły − klasztorny św.
Bonawentury i Ukrzyżowania. W 1628
r. Drogi Pojmania i Krzyżową wytyczył
ks. Wojciech Kęsicki. Rok później magnacka rodzina Działyńskich oddała
na budowę kaplic kalwaryjskich ziemie
na terenie miasta i w okolicy. Biskup
gnieźnieński Jan Wężyk wydał 5 marca
1631 r. dokument potwierdzający darowiznę. Opiekę nad kalwarią przejęli
w dniu 22 grudnia 1631 r., franciszkanie
reformaci z wielkopolskiej Prowincji
św. Antoniego.
Kalwaria pod opieką reformatów
przeżyła w 1654 najazd wojsk szwedzkich. Sprofanowano wówczas kaplice, zniszczono drzwi i pocięto obrazy.
W pobliżu kaplic w dniu 19 marca 1769
r. miała miejsce jedna z walk konfederatów barskich z oddziałami rosyjskimi.
− bitwa pod Pakością. Polegli Polacy
zostali pochowani w pobliżu Kaplicy

Wniebowstąpienia. Franciszkanie opiekowali się kalwarią pakoską aż do kasaty, którą przeprowadził rząd pruski
w 1832. Franciszkanie powrócili do Pakości 9 września 1931 r. i również dzisiaj
sprawują opiekę nad Kalwarią.

Kalwaria Wejherowska
Trzecia z najstarszych i najbardziej
znanych polskich Kalwarii Należąca
w Polsce to Kalwaria Wejherowska, nazywana inaczej kaszubską Jerozolimą
lub Świętymi Górami, została zbudowana w latach 1649–1655. Jej głównym
fundatorem był wojewoda malborski
Jakub Wejher, założyciel Wejherowa.
Kalwaria Wejherowska składa się dziś
z 26 kaplic usytuowanych na 3 wzgórzach: Górze Oliwnej, Górze Syjon i Górze Kalwarii. Najwyżej położony jest
Dom Kajfasza (112,2 m n.p.m.). Szlak,
który wytyczają kaplice liczy prawie 5
kilometrów. Nazwy i odległości między
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poszczególnymi stacjami nie są tam
przypadkowe. Cysters z Oliwy Robert
z Werden, który odbył pielgrzymkę do
Ziemi Świętej, wymierzył krokami odległości między poszczególnymi stacjami. Dzięki jego skrupulatności odległości między 14 stacjami drogi krzyżowej
odpowiadają tym w Ziemi Świętej.
Opiekujący się Kalwarią Wejherowską
franciszkanie, chcąc ułatwić nabożne
rozpamiętywanie tajemnic Bożej Męki,
już w 1717 r. rozpoczęli wydawanie modlitewników, tzw. kalwaryjek. Drukowane po polsku chroniły miejscową
ludność przed wynarodowieniem. Kalwaryjki wydawane są do dziś.
Wejherowska Kalwaria to cel licznych pielgrzymek, które mają bardzo
ciekawe i bogate zwyczaje. To tutaj
w czasie odpustów odbywają się pokłony feretronów, czyli malowideł po-

staci świętych, które niesione przez
wiernych „pochylają się” w geście pokłonu przed kapliczkami czy przydrożnymi krzyżami. Od 2002 r. na Kalwarii
Wejherowskiej wystawiane jest Misterium Męki Pańskiej. Aktorzy przebrani
w stroje z czasów biblijnych biorą wraz
z tłumem udział w inscenizacji ostatnich chwil Jezusa przed śmiercią.
Obecnie na Kalwarii w ciągu roku
celebrowanych jest pięć odpustów
z okazji uroczystości: Wniebowstąpienia Pańskiego, Trójcy Świętej, NMP
Uzdrowienia Chorych, Wniebowzięcia
NMP i Podwyższenia Krzyża.

Kalwaria Pacławska
Trzecia z najstarszych i najbardziej
znanych polskich Kalwarii mieści się
w Pacławiu, niewielkiej miejscowości
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w południowo – wschodniej Polsce na
terenie Parku Krajobrazowego Pogórza
Przemyskiego. Usytuowanie kalwarii na
wzgórzach wskazuje na duże podobieństwo do krajobrazu wokół Jerozolimy.
Droga Krzyżowa ma długość ok. 1,6 km.
Na wzgórzach znajduje się 7 drewnianych i 35 murowanych kaplic kalwaryjskich. Pomysłodawcą jej budowy był
Andrzej Maksymilian Fredro – kasztelan lwowski i wojewoda podolski. Legenda głosi, iż Fredro podczas polowania zapuścił się w głąb lasu w pogoni
za jeleniem. W miejscu, gdzie dziś stoi
kościół, miał ujrzeć między rogami tegoż jelenia jaśniejący krzyż. To wydarzenie miało go skłonić do zbudowania
na tym miejscu kościoła. Budowę kalwarii rozpoczęto w 1665 r., a trzy lata

później przybyli do niej franciszkanie,
którzy opiekują się nią do dziś. Sanktuarium, ze względu na szczególny kult
Męki Pańskiej, nazwane zostało Jerozolimą Wschodu, atomiast ze względu
na obecność cudownego obrazu Matki
Bożej i umiłowanie Maryi przez wiernych – Jasną Górą Podkarpacia.
Również na terenie Niemczech znajduje się wiele Kalwarii. W samej Bawarii
warto wymienić Kalvarienberg w Aiterbach w gminie Allershausen na północny-zachód od Freisingu, w Bad Tölz,
Berchtesgaden, Füssen czy w Greding,
położonym między Ingolstadt i Norymbergą. Nie mają one jednak tak dużego
znaczenia pątniczego jak te w Polsce.
Beata Paniak
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Spacerem wokół Monachium

Blutenburg

Blutenburg to średniowieczny zamek położony w zachodniej
części Monachium w dzielnicy Obermenzing. Zamek usytuowany
jest nad rzeką Würm, która wypływa z jeziora Starnberg, i otoczony pięknymi starymi drzewami. Nazwa Blutenburg odnosi się
najprawdopodobniej do starobawarskiego słowa „bluet” czyli
„Blut”, jednakże nie jest do końca wyjaśniona. Przypuszcza się,
że określenie Blutenburg może się odnosić do jednego z pierwszych właścicieli zamku.

P

oczątki Blutenburg nie są tak naprawdę znane. Pierwsza wzmianka o zamku pochodzi z 1432 r.,
chociaż niektóre ślady, odnalezione
w zamku w czasie jego renowacji, sięgają roku 1200. Do roku 1430 Blutenburg składał się z dworku otoczonego
czterema wieżami, murami oraz fosą.
W jednej z wież znajdowała się kaplica
poświęcona św. Andrzejowi i Grzego-

rzowi. Resztki kaplicy odkryto w trakcie renowacji zamku na początku lat
osiemdziesiątych. Po roku 1430 na zlecenie księcia Albrechta III Blutenburg
został rozbudowany i przekształcony
na podmiejską rezydencję, w której
książe często spędzał czas. Dobudowano między innymi zewnętrzny mur
obronny, wieżę wartowniczą oraz budynki gospodarcze.
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Na stałe zamieszkał w zamku syn
Albrechta III, książe Zygmunt, który po
rezygnacji z rządów w roku 1467 r. wycofał się z życia publicznego. Na jego zlecenie w latach 1488-1497 wybudowano
kaplicę zamkową, która uchodzi za syntezę sztuki późnego gotyku. Znajdują
się w niej figury Dwunastu Apostołów
wykonane w latach 1490-95, figury Madonny z Dzieciątkiem oraz Chrystusa
Cierpiącego. W prezbiterium charakterystycznym elementem sztuki gotyckiej
jest sakramentarium z 1489 r. w kszałcie wieży, czyli specjalne pomieszczenie na Najświętszy Sakrament. Ołtarz
główny oraz dwa ołtarze poboczne
zdobione są malowidłami artysty
polskiego pochodzenia Jana Polaka.
W środkowej części ołtarza głównego,
który ma formę tryptyku, przedstawiona jest Trójca Święta. Bóg Ojciec trzyma
na swoich kolanach ukrzyżowanego Jezusa a na Jego ramieniu siedzi gołębica
symbolizująca Ducha Świętego. Trójca

Święta otoczona jest czterema aniołami. W bocznych skrzydłach ołtarza
przedstawione są sceny z życia Jezusa
i Maryi: chrzest Jezusa oraz koronacja
Maryi. Na rewersach skrzydeł przedstawiony jest książę Zygmunt oraz jego
patron św. Zygmunt. W dolnej części
ołtarza ukazanych jest Czterech Ewangelistów. Kaplica Trójcy Świętej, która
w niezmienionej formie przetrwała do
dzisiaj, została odnowiona podczas renowacji zamku.
W drugiej połowie XVII w. zamek
przeszedł na krótki czas w posiadanie
barona Antona von Berchem, aby na
początku XVIII wieku znaleźć się ponownie w rękach książęcych. Maksymilian II
Emmanuel przekazał posiadłość swojej
żonie Teresie Kunegundzie, która była
ostatnią właścicielką rezydencji. Z jej
śmiecią zakończył się czas rozkwitu
zamku Blutenburg. W XIX wieku zamek
popadł w ruinę i został jako mienie
państwowe wydzierżawiony osobom
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prywatnym. W roku 1866 zamek przejęły siostry ze zgromadzenia założonego
przez Marię Ward, a następnie siostry
tercjanki, które przekształciły zamek
w dom seniora. Ze względu na duże
koszty utrzymania siostry opuściły zamek w roku 1976. W latach 1980-1983
zamek został odrestaurowany i przeznaczony na siedzibę Międzynarodowej Biblioteki Młodzieżowej (Internationale Jugendbibliothek). Biblioteka
została założona w 1949 r. przez Jellę
Lepman, której ideą było porozumienie między narodami poprzez literaturę dziecięcą i młodzieżową. Biblioteka

obejmuje obecnie ponad 600 tys. książek w 150 językach jak również ponad
30 tys. pozycji literatury naukowej.
W zamku znajduje się również muzeum
Michaela Ende i pokój Ericha Kästnera,
popularnych autorów literatury dziecięcej. Co roku odbywają się tutaj liczne prelekcje, odczyty, wystawy, spotkania z różnymi autorami, warszaty dla
dzieci i młodzieży. Spokojne otoczenie
zamku oraz bliskość natury sprawiają,
że Blutenburg cieszy się wśród mieszkańców miasta dużą popularnością.
Iwona Kuśnierz
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WYDARZENIA PARAFIALNE
Środa Popielcowa

Msza św. z obrzędem posypania głów popiołem była sprawowana w Środę
Popielcową, tj. 17 lutego 2021 r. w kościele św. Józefa, św. Moniki i w kaplicy (Heßstr. 24). Pomimo dnia powszedniego i ograniczeń związanych z pandemią wielu
wiernych uczestniczyło w liturgii Środy Popielcowej pragnąc od początku owocnie przeżywać ten szczególny czas łaski i zbawienia.
Droga Krzyżowa
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We wszystkie piątki Wielkiego Postu odprawiana była Droga Krzyżowa w kościele św. Józefa i św. Moniki. Już tradycyjnie rozważania Drogi Krzyżowej były
przygotowywane przez poszczególne grupy parafialne.
Nabożeństwo do św. Józefa

Z racji Roku św. Józefa ustanowionego przez papieża Franciszka dla uczczenia 150. rocznicy ogłoszenia św. Józefa patronem Kościoła katolickiego w każdy
czwartek odprawiane było w naszej parafii nabożeństwo ku Jego czci.
Akcja charytatywna
W niedzielę 7
marca br. odbyła się
nasza wielkopostna
akcja charytatywna
organizowana przez
Radę Parafialną. Po
wszystkich Mszach
św. były zbierane
ofiary
pieniężne
na rzecz pomocy
ubogim rodzinom
i dzieciom w Polsce.
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Wizyta o. Wieliczko z Fundacji Jana Pawła II
W dniach od 13 do
14 marca 2021 r. gościliśmy w naszej parafii
o. dr. Krzysztofa Wieliczko, dyrektora administracyjnego Fundacji
Jana Pawła II. W sobotę
13 marca o godz. 17.00
w kaplicy (Heßstr. 24)
o. Wieliczko sprawował Mszę św. i wygłosił
konferencję formacyjną dla członków Koła
Przyjaciół
Fundacji
Jana Pawła II. Natomiast w niedzielę 13
marca sprawował Mszę
św. i głosił homilie
w naszych kościołach.
Szkaplerz św. Michała Archanioła

W niedzielę 14 marca 2021 r. po Mszy św.
o godz. 18.30 w kościele
Matki Bożej Królowej
Pokoju grupa naszych
parafian przyjęła szkaplerz św. Michała Archanioła zobowiązując
się do ofiarnej służby
Chrystusowi oraz Jego
Kościołowi oraz do codziennego odmawiania
modlitwy do św. Michała Archanioła napisanej
przez papieża Leona XIII.
Ceremonii błogosławieństwa i nałożenia szkaplerza dokonał o. proboszcz.
Rekolekcje wielkopostne
W dniach od 21 do 24 marca 2021 r. w kościele św. Józefa a od 25 do 28 marca
w kościele św. Moniki odbyły się rekolekcje wielkopostne, które głosił o. Jan Prze-
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woźnik, proboszcz PMK w Landshucie. Hasłem przewodnim rekolekcji były słowa: „Jezus Chrystus
Odkupiciel – nadzieją poranionego świata”. Oprócz ogólnych nauk
rekolekcyjnych były także nauki
specjalne dla małżonków, młodzieży i dzieci.
Nowe pomieszczenia szkolne
W związku z małą ilością pomieszczeń i niedostatecznym
zabezpieczeniem
przeciwpożarowym pomieszczeń misyjnych,
nasza parafia podjęła usilne poszukiwania nowego budynku,
gdzie mogłyby się odbywać lekcje
przedmiotów ojczystych i religii dla dzieci i młodzieży. Dzięki wsparciu kurii monachijskiej
otwiera się możliwość prowadzenia powyższych zajęć w pomieszczeniach Maria Ward Gymnasium-Nymphenburg. 9 marca
br. odbyło się spotkanie delegacji naszych Szkół Przedmiotów Ojczystych pod
przewodnictwem o. proboszcza z kierownictwem gimnazjum, podczas którego
omówiono warunki korzystania z nowych pomieszczeń.
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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 było 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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Godziny otwarcia Biura Parafialnego w czasie koronawirusa

Heßstr. 24, Schwabing

prosimy o kontaktowanie się z biurem parafialnym
e-mailowo:
polnische-gemeinde.muenchen @eomuc.de
lub telefonicznie:
0152/05864852,
(od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00)

0177/4890151,
w godzinach otwarcia biura
poniedziałek		
wtorek, środa 		
			
czwartek 		
piątek 			
			

od 9.00
od 9.00
i od 13.00
od 16.00
od 9.00
i od 13.00

do 12.00
do 12.00
do 17.00
do 19.00
do 12.00
do 15.00

Max-Kolmsperger-Str. 9a, Neuperlach

prosimy o kontaktowanie się z biurem parafialnym
e-mailowo:
info.neuperlach@pmk-muenchen.de
lub telefonicznie:
0160/1248113,
w godzinach otwarcia biura
poniedziałek: 		
wtorek, środa: 		
				
czwartek:			
piątek: 			
				

od 09.00
od 09.00
i od 12.45
od 16.00
od 09.00
od i 12.45

do 12.00
do 12.00 
do 17.00
do 19.00
do 12.00 
do 16.00

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.

Porządek nabożeństw
Msze święte w niedziele i święta
Z powodu koronawirusa, aż do odwołania,
Msze św. niedzielne i świąteczne są sprawowane
według następującego porządku:
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.

19.00 (sobota)
8.30
8.30 i 10.00
10.00
12.00 i 13.30
18.30

– kościół św. Moniki;
– kaplica przy Heßstr. 24;
– kościół św. Moniki;
– Ludwigsfeld;
– kościół św. Józefa;
– kościół Matki Bożej Królowej Pokoju (Giesing).

Msze święte i nabożeństwa w dni powszednie
Kaplica Heßstr. 24
Poniedziałek
Wtorek
Środa

Czwartek
Piątek

Sobota

oraz

codziennie, godz. 19.00
Msza św.
Msza św. i godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu
godz. 18.30 – modlitwa różańcowa, godz. 19.00 – Msza św. i nowenna do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy (I środa miesiąca: godz. 18.30 – Różaniec ze św.
Janem Pawłem II przy wystawionych Jego relikwiach, ostatnia środa miesiąca,
godz. 18.30 – modlitwa różańcowa w intencji pokoju)
Msza św. połączona z nieszporami i nabożeństwem do św. Józefa (I czwartek
miesiąca: Msza św. i nabożeństwo o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego)
Msza św. i koronka do Bożego Miłosierdzia (I piątek miesiąca: godz. 16.00 –
spowiedź dla dzieci, godz. 17.00 – Msza św. z udziałem dzieci, godz. 18.00 –
spowiedź dla dorosłych, godz. 19.00 – Msza św. i nabożeństwo ku czci
Najświętszego Serca Pana Jezusa, po Mszy św. – adoracja Najświętszego
Sakramentu)
Msza św. (I sobota miesiąca: godz. 17.00-18.30 – adoracja Najświętszego
Sakramentu, godz. 18.30 – Godzinki ku czci Niepokalanego Serca NMP, po Mszy
św. – modlitwa różańcowa i zmiana tajemnic różańcowych dla członków Kręgu
Modlitwy Różańcowej)
13. dnia każdego miesiąca od maja do października – Nabożeństwo Fatimskie
22. dnia każdego miesiąca od listopada do kwietnia – Nabożeństwo do św. Rity

kościół św. Moniki:
Wtorek, czwartek: godz. 19.00
Piątek:
godz. 19.00
Sobota:

godz. 19.00

(Adwent, Wielki Post, maj, czerwiec, październik, listopad)
(zawsze, I piątek miesiąca: Msza święta i nabożeństwo ku czci
Najświętszego Serca Pana Jezusa)
Msza święta niedzielna

Sakrament Pojednania
kaplica, Heßstr. 24:
Stałe dyżury w konfesjonale:
O. Rafał Nowak
O. Stanisław Pławecki
O. Tadeusz Trojan
kościół św. Moniki:
W niedziele i święta w czasie Mszy świętej:

przed i po każdej Mszy świętej
- poniedzialek
- wtorek (19.30-20.30)
- czwartek
przed i po Mszy świętej
godz. 12.00 w kościele św. Józefa
godz. 18.30 w kościele Matki Bożej Królowej Pokoju

Święto Wielkiej Nocy
to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się wiary
w siłę Chrystusa i w siłę człowieka.
Obfitych Łask i Błogosławieństw
od Chrystusa Zmartwychwstałego
oraz pełnych pokoju Świąt Wielkanocnych
z radosnym "Alleluja"
życzą
Duszpasterze i Rada Parafialna

