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Das Heilige Jahr der Barmherzigkeit

Święty Rok Miłosierdzia

8. Dezember 2015 – 20. November 2016

8 grudnia 2015 r. – 20 listopada 2016 r.

Jesus Christus ist das Antlitz der Barmherzigkeit des Vaters. In Jesus
von Nazareth ist die Barmherzigkeit des Vaters lebendig und sichtbar geworden und hat ihren Höhepunkt gefunden. Als die „Zeit erfüllt war“, sandte Er seinen Sohn, geboren von der Jungfrau Maria,
um uns auf endgültige Weise seine Liebe zu offenbaren. Wer Ihn
sieht, sieht den Vater. Jesus von Nazareth ist es, der durch seine
Worte und Werke und durch sein ganzes Dasein die Barmherzigkeit
Gottes offenbart.
Papst Franziskus in „Misericordiae Vultus“

Jezus Chrystus jest obliczem miłosierdzia Ojca. Ono stało się
żywe, widoczne i osiągnęło swoją pełnię w Jezusie z Nazaretu.
W „pełni czasów“ zesłał On swojego Syna, narodzonego z Maryi
Dziewicy, aby objawić nam w sposób ostateczny swoją miłość. Kto
widzi Syna, widzi też i Ojca. Jezus z Nazaretu swoimi słowami, gestami i całą swoją osobą objawia miłosierdzie Boga.

Papież Franciszek w „Misericordiae Vultus”
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weder in der Bischofskirche, die die Mutter
aller Kirchen im Bistum ist, oder in einer
anderen Kirche mit herausragender Bedeutung für die Dauer des Heiligen Jahres
ebenfalls eine Pforte der Barmherzigkeit
geöffnet werde.“ Das wird ein sichtbares
Zeichen der Gemeinschaft der ganzen
Kirche sein. Gott bleibt für die Menschen
immer gegenwärtig „als der Nahe, der Vorsorgende, der Heilige und Barmherzige.“
Gott ist in die Geschichte der Welt durch
die Geburt Jesu Christi eingegangen. Jesus
lebt uns die Barmherzigkeit Gottes vor, die
als „Quelle der Freude, der Gelassenheit
und des Friedens“ für uns jederzeit zugänglich ist. Wir sind eingeladen aus dieser
Quelle zu Schöpfen.

„Selig die Barmherzigen, denn sie
werden Barmherzigkeit finden“
„Błogosławieni miłosierni, albowiem
oni miłosierdzia dostąpią”
Am Dienstag, dem 8. Dezember, am Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen
Jungfrau und Gottesmutter Maria, wird
Papst Franziskus das Heilige Jahr eröffnen.
Dieser Tag soll zugleich an den Abschluss
des II. Vatikanischen Konzils vor 50 Jahren
erinnern. Papst Franziskus begründet dies
folgendermaßen: „Die Konzilsväter hatten
stark – wie ein wahres Wehen des Geistes –
die Notwendigkeit verspürt, zu den Menschen ihrer Zeit in einer verständlicheren
Weise von Gott zu sprechen. Mauern, die
die Kirche allzu lange in einer privilegierten
Festung eingeschlossen hatten, wurden
eingerissen. (...) Eine neue Verpflichtung
für alle Christen hatte begonnen, mit verstärktem Enthusiasmus und voller Überzeugungskraft Zeugnis für ihren Glauben
abzulegen. Die Kirche spürte die Verantwortung, in der Welt das lebendige Zeichen der Liebe des Vaters zu sein.“
We worek, 8 grudnia, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi
Panny – papież Franciszek uroczyście za-

inauguruje Rok Święty. Dzień ten ma zarazem przypomnieć II Sobór Watykański,
który zakończył swe obrady 50 lat temu.
Ojciec święty uzasadnia to następująco:
„Ojcowie zgromadzeni na Soborze czuli
potrzebę, silną jak prawdziwy powiew Ducha Świętego, mówienia o Bogu do ludzi
ich czasów w sposób bardziej zrozumiały.
Po rozbiciu murów, które przez zbyt długi
czas trzymały Kościół w zamknięciu jak
w uprzywilejowanej cytadeli, nadszedł
czas na głoszenie Ewangelii w nowy
sposób. (...) Nowe zaangażowanie dla
wszystkich chrześcijan, aby świadczyć
z większym entuzjazmem i przekonaniem
o swojej wierze. Kościół czuł odpowiedzialność za bycie w świecie żywym znakiem
miłości Ojca.”
Geöffnete Pforten der Barmherzigkeit
Zu Einführung des Heiligen Jahres werden
am 3. Adventssonntag die Pforten der Römischen Basiliken geöffnet. „Für den gleichen Sonntag – schreibt Papst Franziskus –
lege ich fest, dass in allen Teilkirchen ent-

Ankündigung des Heiligen Jahres am
11.04.2015. Foto: Radio Vatikan

Otwarte bramy miłosierdzia
Na rozpoczęcie Roku Świętego w III Niedzielę Adwentu, otwarte zostaną Drzwi
Święte w Bazylikach Rzymskich. „Postanawiam również – pisze Papież Franciszek –
aby w tę właśnie niedzielę w każdym Kościele lokalnym, w Katedrze, która jest Kościołem-Matką, lub też w innych kościołach
o szczególnym znaczeniu, została otwarta
na cały rok taka sama Brama Miłosierdzia.”
Będzie to widocznym znakiem wspólnoty
w ramach całego Kościoła. Bóg jest dla ludzi zawsze „bliski, opatrznościowy, święty
i miłosierny.” Bóg wstąpił w dzieje świata
przez narodzenie Jezusa Chrystusa. Jezus
swym życiem odsłania nam miłosierdzie
Boże, które jest dla nas dostępne w każdym czasie jako „źródło radości, ukojenia
i pokoju.” Jesteśmy zaproszeni, aby z tego
źródła czerpać.
Aurelia Herich
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Mit Liebe im Dienst / Posługujący z miłością
Prälat Winfried König (1932 – 2015)

Ankündigung des Heiligen Jahres am
11.04.2015. Foto: Radio Vatikan

Winfried König wurde am 4. Dezember
1932 in Haltern (Westfalen) geboren.
Seine Kindheit hat er in Gläsendorf im
Kreis Grottkau verbracht. Durch die Vertreibung 1945 ist er mit seiner Familie über
die Gegend von Hildesheim in das Münsterland gekommen. Dort schloss er sich
in den 1950er Jahren der „Aktion Junges
Schlesien“ an. Winfried König entschied
sich zugleich Theologie zu studieren und
wurde 1960 in Münster zum Priester geweiht. Im Jahre 1977 widmete er sich der
Vertriebenen-Seelsorge im Bistum Münster. 1982 ernannte ihn Papst Johannes
Paul II zum Apostolischen Visitator für die
Priester und Gläubigen aus dem Erzbistum
Breslau, die in Deutschland lebten. Den
Schlesischen Katholiken in der BRD diente
er mit Hingabe und Liebe. Dies Belegen,
die zahlreichen Gottesdienste, Wallfahrten, Tagungen, Kulturveranstaltungen,
Bildungswochen, Publikationen und die
persönlichen Begegnungen. Ein emsiger,
treuer Diener im Weinberg des Herrn, der
am 10. November 2015 verstarb.
Winfried König urodził się 4 grudnia 1932
r. w Haltern (Westfalia). Swoje dzieciństwo
spędził w Szklarach Ziębickich, w powiecie
grodkowskim. Wskutek przymusowego
wysiedlenia w 1945 r. wraz ze swoją ro-

dziną dotarł poprzez okolice Hildesheim
do kraju monastyrskiego. Tam przyłączył
się w latach 50tych do organizacji „Akcja
Młody Śląsk”. W tym samym okresie W.
König podjął studia teologiczne i w 1960
r. w Monatyrze został wyświęcony na kapłana. W 1977 r. poświęcił się w diecezji
duszpasterstwu katolików wypędzonych
z byłych wschodnich terenów Niemiec.
W 1982 r. papież Jan Paweł II zamianował
go Wizytatorem Apostolskim dla kapłanów
i wiernych z byłej diecezji wrocłwskiej, którzy mieszkali w Niemczech. Katolikom Śląskim w RFN służył z oddaniem i miłością.
Potwierdzają to liczne Msze św. i nabożeństwa, pielgrzymki, wydarzenia kulturalne,
tygodnie edukacyjne, publikacje i osobiste spotkania. Pracowity, wierny sługa
w winnicy Pańskiej, który zmarł 10 listopada 2015 r.
Traditionen pflegen –
Neues bewegen
Seine Tätigkeit wurde von dem Satz: „Traditionen pflegen – Neues bewegen“ geprägt. Daher stand er in enger Beziehung
zu Schlesien, besonders zum Bistum Oppeln. Hier unterstützte er mit dem Heimatwerk Schlesischer Katholiken und der
Kardinal-Bertram Stiftung die Ausbildung
der Priesteramtskandidaten im Priesterseminar in Neiße und später in Oppeln.
Nach der Wende 1989 organisierte er in
Münster Sprachkurse für Diakone des Bistums Oppeln. Somit unterstützte er die
wiederbelebte Seelsorge der Deutschen in
Oberschlesien. Diese Förderung erfolgte in
enger, freundschaftlicher Zusammenarbeit
mit dem Bischof von Oppeln Erzbischof Alfons Nossol und dem Seelsorger der Deutschen im Oppelner Schlesien Prälat Wolfgang Globisch. Diese Verbundenheit der
Schlesischen Katholiken in der BRD zu ihrer Heimat dauert bis heute an. Sie bezieht
sich besonders auf die Diözesen Oppeln
mit Bischof Andreas Czaja und Gleiwitz mit
Bischof Jan Kopiec.

Pielęgnowanie tradycji –
inicjowanie nowego
Jego posługę charakteryzowało: „Pielęgnowanie tradycji - inicjowanie nowego“.
Stąd też pozostawał w ścisłej łączności ze
Śląskiem, szczególnie z diecezją opolską.
Tu wspierał – wespół z Dziełem Katolików
Śląskich oraz Fundacją Kardynała Bertrama z Niemiec – kształcenie kleryków
w seminarium duchownym w Nysie, a później w Opolu. Po przełomie 1989 r. organizował kursy języka niemieckiego dla diakonów diecezji opolskiej i gliwickiej. W ten
sposób wspierał ożywione na nowo duszpasterstwo ludności niemieckiej na Górnym Śląsku. Pomocy tej udzielał w przyjacielskiej zażyłości z biskupem opolskim ks.
arcybiskupem Alfonsem Nossolem oraz
duszpasterzem mniejszości niemieckiej na
Śląsku Opolskim prałatem Wolfgangiem
Globischem. Ta więź katolików śląskich
w Niemczech z ojczyzną ich pochodzenia
trwa do dziś. Rozciąga się ona głównie na
diecezję opolską z ks. biskupem Andrzejem Czają oraz gliwicką z ks. biskupem Janem Kopcem.
Im Namen der Seelsorge der Deutschen im
Bistum Oppeln – verabschieden und danken wir vom Herzen Prälat Winfried König,
der seinen Dienst mit Liebe zu Christus
und seiner Kirche, zu der schlesischen Heimat und für die deutsch-polnische Versöhnung erfüllt hat.
W imieniu Duszpasterstwa Mniejszości
Narodowych i Etnicznych Diecezji Opolskiej – żegnamy i z serca dziękujemy ks.
prałatowi Winfriedowi Königowi, który
z miłości do Chrystusa i Jego Kościoła,
do swojej śląskiej ojczyzny oraz na rzecz
niemieckopolskiego pojednania – swoją
posługę wypełnił.
Pfr. Dr. Piotr (Peter) Tarlinski
und der Seelsorgerat
der Minderheiten im Bistum Oppeln
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Die Barmherzigkeit im Bezug auf die Ehe und Familie
Miłosierdzie w odniesieniu do małżeństwa i rodziny

Foto: Radio Vatikan

Vor Einführung des Heiligen Jahres der
Barmherzigkeit hat Papst Franziskus die
Generalsynode der Bischöfe in Rom einberufen und diese am 4. Oktober 2015 mit
einem feierlichen Gottesdienst eröffnet.
Sie stand unter dem Thema: „Die Berufung
und Sendung der Familie in Kirche und
Welt von heute“. Darüber haben die Delegierten Kardinäle, Bischöfe, Auditoren und
Experten bis zum 25.10.2015 beraten.
Przed otwarciem Świętego Roku Miłosierdzia, papież Franciszek zwołał Synod Biskupów w Rzymie i rozpoczął go uroczystą
Mszą św. 4 października 2015 r. Tematem
obrad stało się „Powołanie i misja rodziny w
Kościele i świecie współczesnym”. Nad tym
dyskutowali do 25.10.2015 r. delegowani
kardynałowie, biskupi, audytorzy i eksperci.
Das Drama der Einsamkeit
In seiner Predigt stellte Papst Franziskus
fest, dass der heutige Mensch ein tiefes
Drama der Einsamkeit durchlebt. Dieses
betrifft nicht nur die Verwitweten, die
verlassenen Ehepartner sondern ebenso

die Migranten und Flüchtlinge wie auch
viele junge Menschen, die Opfer der Konsum- oder der Abweisungskultur sind. In
der globalisierten Welt von heute, sehen
wir viele Luxuswohnungen und Wolkenkratzer, aber immer weniger die heimische Wärme der Familie spüren; viele
ehrgeizige Pläne, aber wenig Zeit, um
das Erreichte wirklich zu leben; viele ausgeklügelte Mittel zur Unterhaltung, aber
eine ständig wachsende Leere im Herzen;
viele Vergnügungen, aber wenig Liebe;
viel Freiheit, aber wenig Selbständigkeit.
(...) Kontinuierlich nimmt die Zahl derer
zu, die sich allein fühlen, aber auch derer, die sich im Egoismus, in der Schwermut, in zerstörerischer Gewalt oder in der
Sklaverei des Vergnügens und des Geldes
verschließen.“ – stellte der Papst fest. Er
fügte hinzu, dass sich das auf die Familie
auswirkt. Die scheinbar meist entwickelten Gesellschaften haben die niedrigste
Geburtenrate und die höchste Zahl der
Abtreibungen, die meisten Scheidungen
und Suizide wie auch die größte Umweltverschmutzung.

Dramat samotności
W homilii papież Franciszek zauważył, że
współczesny człowiek przeżywa głęboki
dramat samotności. Dotyka on nie tylko
osoby owdowiałe czy porzucone przez
współmałżonka, ale także migrantów
i uchodźców oraz wielu młodych padających ofiarą kultury konsumpcjonizmu
czy kultury odrzucenia. „W dzisiejszym
zglobalizowanym świecie widzimy wiele
luksusowych domów i wieżowców, ale
coraz mniej ciepła domu i rodziny; wiele
ambitnych projektów, ale mało czasu, aby
żyć tym, co zostało osiągnięte; wiele wyrafinowanych środków rozrywki, ale coraz
głębszą pustkę w sercu; wiele przyjemności, ale mało miłości. (…) Przybywa ludzi,
którzy zamykają się w egoizmie, w melancholii, w destrukcyjnej przemocy i niewoli
przyjemności, poddani bożkowi, którym
jest pieniądz” - powiedział Ojciec Święty.
Wszystko to wpływa na sytuację rodziny.
Społeczeństwa, które uchodzą za najbardziej zaawansowane, mają najniższy odsetek urodzeń i najwyższy wskaźnik aborcji,
rozwodów, samobójstw i zanieczyszczenia
środowiska naturalnego.
Sakramente für Geschiedene in neuen
Partnerschaften?
Am meisten Interesse der Medien wie
auch Meinungsverschiedenheit im Plenarsaal weckte die Frage der Zulassung der
geschiedenen, in neuen Partnerschaften
lebenden Menschen zum Sakrament der
Buse und Eucharistie. Ein weiterer Punkt,
war die Frage über das Verhältnis der Kirche
gegenüber Homosexuellen. Die deutschsprachige Gruppe der Bischöfe schlug vor,
dass das Lehramt der Kirche, eine großangelegte Erneuerung der Theologie über die
Ehe vollbringen sollte. Laut der deutschen
Würdenträger, sollte man solche Personen,
unter bestimmten Voraussetzungen, zur
hl. Kommunion zulassen. Man forderte,
dass sich dieses vollzieht auf „einen Weg
der Einkehr und inneren Buße“.

Die Heimatkirche

Nr. 4 (2015) 138

ślonymi warunkami. Postulowano, aby
dokonywało się to na „drodze rozeznania
i pokuty wewnętrznej.”

Foto: google.de

Sakramenty dla rozwiedzionych
żyjących w nowych związkach?
Najwięcej zainteresowania mediów jak
i kontrowersji na sali obrad budziły kwestie: dopuszczenia osób rozwiedzionych,
żyjących w nowych związkach do sakramentów pokuty oraz Eucharystii, jak i odniesienie do osób ze skłonnościami homoseksualnymi. Grupa języka niemieckiego
zaproponowała, aby urząd nauczycielski
Kościoła dokonał szeroko zakrojonej odnowy katolickiej teologii o małżeństwie.
Zdaniem grupy niemieckojęzycznej, należy otworzyć osobom żyjącym w takiej
sytuacji możliwość Komunii św. pod okre-

Untrennbarkeit der Ehe
Die Forderung der hl. Kommunion für geschiedene und in neuen Lebenspartnerschaften lebende Personen, wurde mit
Wiederstand von den meisten Teilnehmern der Synode entgegengenommen.
Die Mehrheit der Synoden-Teilnehmer
bezeichnete die sakramentale Ehe als
untrennbar und berief sich dabei auf die
Worte Jesu. Man mahnte, dass die Situation dieser Menschen selbst ein Hindernis
für den Kommunionempfang ist. Die hl.
Kommunion ist nicht nur ein Zeichen der
individuellen und inneren Entscheidung
des Menschen, sondern auch ein Zeichen der Kirchlichkeit. Es wird daher von
den Gläubigen auch eine „volle, sichtbare
Kommunion mit der Kirche“ gefordert,
d. h. folglich „daran zu glauben und das
zu bekennen, was die Kirche glaubt“ und
Gebote einzuhalten. Sollte die Kirche die
Geschiedenen in neuen Partnerschaften
lebenden zur Kommunion zulassen, würde
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sie faktisch die zweite Beziehung als moralisch würdig anerkennen, und dadurch
würde sie der Unauflöslichkeit der ersten
Ehe widersprechen.
Nierozerwalność małżeństwa
Postulat Komunii św. dla rozwiedzionych
i żyjących w ponownych związkach spotkał
się z oporem ze strony większości uczestników synodu. Podkreślali oni, że sakramentalne małżeństwo, ważnie zawarte,
jako nierozerwalne – powołując się na
słowa Jezusa. Przypominano, że sytuacja
takich osób uniemożliwia im przyjmowanie Komunii św., gdyż jest to akt nie tylko
indywidualny i wewnętrzny, ale także kościelny. Wymaga więc „pełnej, widzialnej
komunii z Kościołem”, a zatem „wierzenia
i wyznawania tego, w co wierzy Kościół”
i zachowywania przykazań Bożych. Gdyby
Kościół dopuścił rozwiedzionych, żyjących
w nowych związkach, do Komunii św., faktycznie uznawałby drugi związek jako moralnie godziwy i zaprzeczałby nierozerwalności pierwszego małżeństwa.
(Fortsetzung folgt)

Marcin Kral

Erziehen – eine erfüllbare Aufgabe?
Wychowywać – wykonalne zadanie?
Die Welt, das Umfeld, das Berufsleben, die
Gesellschaft kreieren gegenwärtig das Bild
eines perfekten Menschen. Gut aussehen,
bestens ausgebildet zu sein, optimal auf
die Gesellschaft zugeschnitten zu sein,
sich selbstbewußt, zielstrebig und kompetent zu zeigen – werden als Voraussetzung eines gelungenen Lebens angesehen.
Anderseits – gibt es in der immer mehr
globalisierten Welt sehr schnelle Veränderungen, die das Verhalten der Menschen
beeinflussen. Bequemlichkeit, Selbstzufriedenheit, Ich-Bezogenheit, Karriere,
Reichtum und Freizügigkeit locken besonders Jugendliche in ihre Bahnen. Die Eltern
von heute werden in ihrer Erziehungsrolle
vor neue Herausforderungen gestellt. Sie
haben manchmal das Gefühl, ihre Kinder

werden ihnen durch einen fremden, nicht
selten gefährlichen Lebensstil weggerissen. Was wäre beispielsweise zu berücksichtigen, um mit den Kindern ein vertrauensvolle Verhältnis aufzubauen?
Świat, otoczenie, życie zawodowe, społeczeństwo kreują współcześnie obraz człowieka perfekcyjnego. Dobrze wyglądać,
być najlepiej wykształconym, być optymalnie dopasowanym do społeczeństwa,
prezentować się jako pewny siebie, konsekwentnie dążący do celu i kompetentny –
uważane są za podstawy udanego życia.
Z drugiej strony, zglobalizowany świat
zmienia się coraz szybciej i wywiera wpływ
na zachowania człowieka. Wygoda, samozadowolenie, koncentracja na sobie,

Foto: 110Stefan. pixelio.de

kariera, bogactwo i swawola wciągają
młodych ludzi w krąg swojego oddziaływania. Współcześni rodzice jako wychowawcy
stawiani są ciągle przed nowymi wyzwaniami. Czasami mają poczucie, że dzieci
odciągane są od nich przez obcy, nierzadko
niebezpieczny styl życia. Na co, przykładowo, można by zwrócić uwagę, aby stworzyć z dziećmi relacje pełne zaufania? e

6

Nr. 4 (2015) 138

Die Heimatkirche

nie unikać trudnych tematów – to pomaga
w budowaniu wzajemnego zaufania.

Foto: Alexandra H. pixelio.de

Zeit für die Kinder finden
Den Kindern Zeit zu schenken ist der erste,
wichtige Schritt auf dem Weg zu einem
guten Eltern-Kind Verhältnis. Das scheint
banal zu klingen – aber es ist wichtig. Die
Kinder werden oft sich selbst überlassen.
Die zusammen verbrachte Zeit festigt die
Beziehungen unter den Familienmitgliedern und ermöglicht ihnen, sich besser
kennenzulernen. Das Kind liebevoll in den
Arm zu nehmen und ihm zu verstehen geben, dass es wertvoll und wichtig für die
Mutter und den Vater ist – baut seine Persönlichkeit auf.
Znaleźć czas dla dzieci
Podarowanie czasu dziecku jest pierwszym
ważnym krokiem na drodze ku dobrej relacji pomiędzy rodzicami i dziećmi. To brzmi
być może banalnie – ale jest bardzo ważne.
Dzieci pozostają często zdane same na siebie. Wspólnie przeżyty czas zacieśnia więzi
rodzinne i umożliwia lepsze, wzajemne poznanie. Wziąć dziecko z miłością w swoje
objęcia i dać mu do zrozumienia, że jest
wartościowe i ważne dla matki i ojca – buduje jego osobowość.
Im Gespräch bleiben
Das ist der zweite, führende Grundsatz,
der sich mit dem ersten verbindet. Es gibt
keine besseren Pädagogen, als die eigenen
Eltern. So sollte es sein, damit die Kinder

von ihren Eltern eine entsprechende Unterstützung erhalten. Die Kinder müssen
erfahren, dass sie in ihren Eltern immer
verständnisvolle Ansprechpartner haben,
an die sie sich jederzeit wenden können.
Deshalb ist es angebracht und ratsam,
dass die Eltern mit ihren Kindern viel sprechen und ihnen auch ernst zuhören. Das
Kind sollte sich von ihren Eltern verstanden und mit ihnen sicher fühlen. Dann
kommt es auch zum Gespräch. Auf die
richtige Wortwahl achten, am Leben der
Kinder unaufdringlich teilnehmen, seitens
der Kinder anvertrautes Wissen geheim
halten, schwierige Themen nicht meiden –
das hilft Vertrauen aufzubauen.
Rozmawiać ze sobą
Jest to druga sztandarowa zasada, która
łączy się z pierwszą. Nie ma lepszych pedagogów, niż właśni rodzice. Tak powinno
być, aby dzieci otrzymywały od rodziców
odpowiednie wsparcie. Dzieci muszą wiedzieć, że w swoich rodzicach mają wyrozumiałego partnera, z którym można porozmawiać i do którego zawsze się można
zwrócić. Dziecko powinno odczuwać, że
jest przez rodziców rozumiane, i że może
się przy nich czuć bezpiecznie. Wtedy
będzie dochodziło do rozmów. Zwracać
uwagę na dobór słów, brać udział w życiu
dzieci bez narzucania się, tajemnice powierzone przez dzieci traktować dyskretnie,

Konflikte schnell und klug bewältigen
Zu Hause, wie sonst im Leben, hat man mit
besseren wie auch mit schlechteren Phasen zu tun. So manche angespannte Situation trägt dazu bei, aggressives Verhalten
entstehen zu lassen. Deswegen ist es auch
von Bedeutung, wie man die Konflikte zu
bewältigen versucht. Wichtig ist es, so
schnell wie möglich über Kleinigkeiten
hinweg zu kommen und die wesentlichen
Probleme klug und wahrheitsgemäß zu
lösen. Bei Auseinandersetzungen sollten
immer konstruktive Argumente verwendet
werden. Erlauben Sie ihrem Kind, seine
Meinungen und Gefühle zum Ausdruck zu
bringen. Die guten Verhältnisse zu Hause
beeinflussen das Leben der Familienmitglieder außerhalb des Hauses und geben
ihnen Rückhalt.
Konflikty rozwiązywać szybko i mądrze
W domu, jak i w życiu, ma się do czynienia
z lepszymi i gorszymi fazami. Niektóre napięte sytuacje przyczyniają się do powstawania agresywnych zachowań. Dlatego
istotne znaczenie ma także to, jak próbuje
się przezwyciężać konflikty. Ważnym jest,
aby jak najszybciej uporać się z drobnostkami, a problemy rozwiązywać mądrze
i zgodnie z prawdą. Podczas sporów zawsze warto wprowadzać konstruktywne
argumenty, a dziecku pozwolić na to, by
mogło wyrazić swoje opinie i odczucia. Dobre relacje w domu mają wpływ na zachowanie członków rodziny poza domem i są
dla nich oparciem.
Einen konfliktfreien Advent, ein Gnadenreiches Weihnachtsfest und ein gesegnetes
Neues Jahr, in dem „Die Heimatkirche“ u. a.
das Thema der Erziehung fortsetzen wird.
Bezkonfliktowego Adwentu, obfitego
w łaski Bożego Narodzenia oraz błogosławionego Nowego Roku, w którym „Die Heimatkirche” kontynuować będzie między
innymi tematykę wychowania.
(Fortsetzung folgt)

Mariusz Wiesiołek
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Das Lesen – Zeitverschwendung oder
Lebensbedürfnis? / Czytanie – strata
czasu czy potrzeba życiowa?
Hauptfiguren nehmen immer eine Haltung
ein, die entweder positiv oder negativ ist.
Das soll einem Kind helfen, in einer angenehmen Form, zwischen gut und böse zu
unterscheiden und zusätzlich dafür sorgen, dass der Nachwuchs selber lernt, die
menschlichen Charaktereigenschaften und
Emotionen zu definieren.

Foto: Simone Peter, pixelio.de

Wieso lesen wir eigentlich? Auf den ersten Blick ist es eine simple Frage jedoch
die meisten von uns brauchen eine Weile,
um über die Antwort nachzudenken. Die
Literatur begleitet uns das ganze Leben
lang. Warum es so ist und welche Rolle sie
im menschlichen Leben spielt wird selten
angesprochen. Wird das Lesen in der Zeit
der Technik und Elektronik zur reinen Zeitverschwendung oder ist es ein Bedürfnis,
dass ein Bestandteil des menschlichen
Lebens ist? Und welche Rollen spielt das
Lesen in unseren Zeiten?

Wychowywać przez czytanie
Pierwszą, ważną rolę odgrywa tekst literacki wspierając wychowanie. Już małym
dzieciom czyta się bajki, aby uzmysłowić
im istnienie określonych praw moralnych
i wzorów dobrego zachowania. Bohaterowie przyjmują zawsze jakąś postawę,
która jest pozytywna albo negatywna. To
ma dziecku w sposób przyjemny ukazać
różnicę między dobrem a złem oraz pomóc
mu przy definiowaniu cech ludzkiego charakteru oraz emocji.

Dlaczego czytamy? Na pierwszy rzut oka
jest to całkiem proste pytanie, ale większość z nas potrzebuje kilka chwil, aby zastanowić się nad odpowiedzią. Literatura
towarzyszy nam przez całe życie, ale dlaczego tak jest i jaką rolę odgrywa, to już
rzadziej poruszany temat. Czy czytanie
w czasach techniki i elektroniki jest stratą
czasu czy jednak potrzebą, która stanowi
podstawę ludzkiego życia? Jakie role odgrywa czytanie w naszych czasach?

Wer liest ist klüger
Das Lesen gibt uns die Möglichkeit uns weiter zu bilden und den eigenen Wortschatz
zu erweitern. Je öfter wir mit gewissen
Wörtern in Kontakt treten, desto schneller
pflanzen sie sich im unseren Gedächtnis
ein. Durch das Lesen tauchen wir in verschiedene Welten ein. Wenn wir z.B. ein
Buch mit einem psychologischen Hintergrund lesen, dann werden wir automatisch
in den Bereich der Psychologie einbezogen
und bekommen den Einblick in eine andere Lebenssphäre. Die Literatur erweitert
dem Leser den Horizont und lässt ihn über
den eigenen Tellerrand hinausblicken.

Erziehen duch’s Lesen
Die erste wichtige Rolle eines literarischen
Textes ist sein Beitrag zur Erziehung. Schon
den kleinen Kindern werden Märchen vorgelesen um ihnen bestimmte moralische
Grundlagen und lebensnotwendigen Verhaltensmuster begreiflich zu machen. Die

Kto czyta jest mądrzejszy
Czytanie pozwala nam na samokształcenie
się oraz poszerzanie słownictwa. Im częściej wchodzimy w kontakt z określonymi
słowami tym szybciej zakorzeniają się one
w naszym umyśle. Dzięki czytaniu zanurzamy się w inne światy. Kiedy np. czytamy
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książkę o zabarwieniu psychologicznym,
zostajemy automatycznie wchłonięci w obszar psychologii, co z kolei daje nam wgląd
w inną sferę życiową. To literatura poszerza
horyzonty czytelnika i pozwala przekraczać
granice własnego poznawania.
Das Lesen als Heilprozess
Das Lesen hat auch seine medizinischen
Vorteile. Die Menschen die unter Schlaflosigkeit leiden, können Hilfe in Büchern finden. Die tägliche Eile und das Leben unter
ständigem Stress führen dazu, dass Viele
nicht im Stande sind abzuschalten und
entspannen. Deswegen ist es sehr hilfreich
vor dem Einschlafen ein bisschen zu lesen,
um mental zu Ruhe zu kommen und die
eine oder andere Aufregung zu senken.
Das Lesen wirkt sich hervorragend auf das
Gedächtnis aus, es fordert das Gehirn zu
einer vielseitigen Tätigkeit und hat für die
späteren Jahre seine bessere Leistungsfähigkeit zu Folge. Man wird intelligenter und
wahrnehmungsfähiger.
Czytanie jako proces leczniczy
Z czytanie wynikają także korzyści zdrowotne. Osoby, które cierpią na bezsenność
mogą znaleźć wsparcie w czytaniu książek.
Codzienny pośpiech i życie w nieustannym
napięciu prowadzi do tego, że wiele ludzi
nie jest w stanie odpocząć i się zrelaksować. Dlatego dobrym sposobem jest
krótka lektura przed pójściem spać, ponieważ pomaga ona uspokoić się i obniżyć poziom naszego wzburzenia. Czytanie świetnie oddziałuje na pamięć, zmusza ono
nasz mózg to wytężonej pracy oraz powoduje jego lepszą wydajność w późniejszych
latach. Człowiek staje się inteligentniejszy
i bardziej spostrzegawczy.
Steigern der eigenen Kreativität
Die Literaturbegegnungen entfalten unsere Kreativität und Vorstellungskraft. Die
Informationen, zu denen wir in einem Buch
kommen, werden oft später auf das eigene
Leben übertragen. An den Ereignissen, die
wir in guten Büchern vorfinden, können
wir uns orientieren. Sie geben uns wichtige Impulse und manchmal auch direkte
Hinweise, wie wir unsere Probleme e
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samodzielnego działania. Sytuacje, które
rozgrywają się w książkach, przechowujemy w naszym umyśle, można do nich
w każdej chwili sięgnąć, co rozwija naszą
pomysłowość i koncentrację.

Foto: m.pen, pixelio.de

und Konflikte lösen können. Nicht selten
bekommen wir auch einen Tritt, um selber
im eigenen Leben zu Handeln. Literaturbeispiele werden durch unser Gedächtnis
gespeichert, können jederzeit abgerufen
werden und verbessern somit unser Einfallsreichtum und unsere Konzentration.
Rozwijanie własnej kreatywności
Spotkania z literaturą rozwijają naszą kreatywność i wyobraźnię. Informacje, które
przejmujemy za pośrednictwem książek,
bywają później często przenoszone do
naszego własnego życia. Wydarzenia z dobrych książek podpowiadają nam, w jaki
sposób możemy rozwiązywać konkretne
problemy i konflikty lub otrzymujemy za
ich pośrednictwem konieczne impulsy do

Mehr Zeit für’s Lesen
Das Lesen hat einen großen Einfluss auf
das menschliche Leben. Es entwickelt uns
geistig und intellektuell wodurch unser
Beitrag zum gesellschaftliche Leben wertvoller und attraktiver sein kann. Das Lesen
hilft uns auch die eigenen Grenzen zu erkennen, die Lücken aufzudecken und die
Begabungen zu entfalten. Zugleich steigen
wir zu interessanten Gesprächspartnern
auf, die weltoffen, werteorientiert und mit
Empathie mitten im Leben stehen. Das Lesen ist ein Bedürfnis menschlichen Lebens,
das uns hilft die Entfaltung seiner eigenen
Persönlichkeit verantwortungsvoll zu leiten. Im Advent und zur Weihnachten (wie
auch danach) wäre es gut sein, dem Lesen
mehr Raum im eigenen Leben zu schenken.
Hierfür wünsche ich UNS viel Erfolg.
Więcej czasu na czytanie
Czytanie ma duży wpływ na ludzkie życie.
Rozwija nas umysłowo i intelektualnie,

Begegnungen in der J. von Eichendorff Zentral-Bibliothek
in Oppeln
Spotkania w Centralnej Bibliotece im. J. von Eichendorffa
w Opolu, ul. Szpitalna 7a

Foto: google.de

dzięki czemu nasz osobisty wkład w życie
społeczne może stawać się coraz bardziej
wartościowy i atrakcyjny. Czytanie pomaga
nam w odkrywaniu własnych ograniczeń,
w poznawaniu niedociągnięć i rozwijaniu
osobistych uzdolnień. Jednocześnie stajemy się dla innych atrakcyjnymi partnerami, którzy są otwarci na rzeczywistość,
osadzeni w świecie wartości, stojący
z empatią w samym centrum życia. Czytanie to potrzeba ludzkiego życia, która
pomaga nam rozwijać naszą osobowość
w sposób odpowiedzialny. Na Adwent
i Boże Narodzenie (ale i na czas poświąteczny) warto sobie podarować więcej
czasu na czytanie. W tym zakresie życzę
NAM sukcesu.
Justyna Targacz

Impressum
Herausgeber: Seelsorge der Nationalen und
Ethnischen Minderheiten im Bistum Oppeln
Redaktion: Pfr. Piotr Tarlinski
Mitarbeit: Aurelia Herich, Marcin Kral,
Justyna Targacz, Mariusz Wiesiołek
Adresse: ul. Szpitalna 7a, PL – 45-010 Opole
Telefon: 0048-77-44 11 336

09.12.2015, Mittwoch / środa – 16.00 Uhr
Persönlichkeiten des Kulturlebens in Schlesien. GEORG MITSCHKE – Künstler und Kunsthistoriker. Der Künstler im Gespräch mit den Teilnehmern. / Osobowości życia kulturalnego na Śląsku. GEORG MITSCHKE – artysta i historyk sztuki. Rzmowa uczestników
z artystą.

16.12.2015, Mittwoch / środa – 16.00 Uhr
Adventsingen. Einstimmung auf die Weihnachtszeit. Lieder die begeistern und erfreuen.
Adwentowe +piewanie. Przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia. Pieśni, które urzekają i niosą radość.
Referent: Pfr. Dr. Piotr Tarlinski – Dyrektor Biblioteki im J. von Eichendorffa w Opolu

E-Mail: heimatkirche@bibliotekacaritas.pl
Gestaltung: finalart design, Frankfurt a.M.
Der Druck wurde aus Mitteln des
Konsulats der BRD in Oppeln gefördert.

Mitfinanzierung der Ausgabe:
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji RP
Druk: Wydawnictwo i Drukarnia
Świętego Krzyża

