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Kalendarz imprez
LUTY
- 19.02.2005 OBERSDORF Mistrzostwa Świata z Ma-

łyszem Informacje i rezerwacja: Emilian Richter Tel. 
07171 / 85667 

- 19.02.2005 HAMBURG godz. 20.00 Towarzystwo 
Wzajemnej Emigracji - kabaret Rekontra zaprasza 
Tel.: 040-410 6877 - Restauracja Luisenhof - Am 
Luisenhof 1

- 22.02.2005 HAMBURG 19.00 w salce parafialnej 
kościół Św. Józefa - Spotkanie organizacyjne IX 
Festynu Polonijnego w Hamburgu - kontakt 040-
608 2547 

- 26.02.2005 STUTTGART Wrocław dwóch pokoleń 
- PSSK 

MARZEC
- 3.03.2005 - Koncert: Państwowy Zespół Ludowy 

Pieśni i Tańca „Mazowsze“ godz.20.00 (chór, soliści, 
balet i orkiestra) Stadthalle Leonberg, Römerstraße 
110 Kartentelefon: 07152-975510, 07152-975511 Stad-
thalle Leonberg & K-Promotion Kiel

KWIECIEŃ
- 23.04.2005 r. - zostanie odsłonięta tablica upamięt-

niająca wejście Polski do Unii Europejskiej. Uro-
czystość odbędzie się w Kleve – mieście Ottona III, 
przyjaciela Bolesława Chrobrego i Św. Wojciecha 
i zostali na nią zaproszeni przedstawiciele Episko-
patu Polski i Niemiec, konsulowie Litwy, Czech, 
Francji i Włoch, przedstawiciele Bundestagu, Landu 
i władz lokalnych. Obecni będą narodowi przedsta-
wiciele z 12 państw NATO z miejscowości Kalkar. 
Tablica ta przedstawiać będzie spełnienie wizji 
Ottona III – Słowianie należą w pełni do Europy.

MAJ
- 6.05.2005 STUTTGART Koncert Rockowo-Blueso-

wy - PSSK
- 7.05.2005 KLEVE Obchody 60 rocznicy zakończe-

nia II Wojny Światowej na Brytyjskim Cmentarzu 
Wojennym w Kleve. W ramach uroczystości odbę-
dzie się akademia z udziałem generalicji i wysokich 
rangą oficerów z 12 państw NATO. Miasto Kleve z 
wielkim zaangażowaniem pragnie ten dzień wspól-
nie przeżyć razem z naszą polską społecznością. 
(organizator ZPwN „Rodlo” - Kleve - kontakt Jacek 
Zolnierkiewicz - jazol@tiscali.de)

- 8.05.2005 HANNOVER POLONIJNY BAL MAJOWY 
- wybory Królowej Maju - konkurs z nagrodami 
- wspanialy bufet, doborowa orkiestra, inne niespo-
dzianki - Info: 0511-698360 lub 0172-1554306

- 8.05.2005 HAMBURG 18 Uhr Hauptkirche St. Niko-
lai am Klosterstern Gedenkkonzert zum 60. Jahre-
stag der Befreiung A. Schönberg: Friede auf Erden 
A. Schönberg: Ein Überlebender aus Warschau F. 
Martin: Oratorium „In terra pax“

- 21.05.2005 RECKLINGHAUSEN ZPw RFN „Zgoda” 
- Polskie Radio Recklinghausen. Live Band!!  Cena 
Biletu od osoby: 15,00 Euro / rezerwacja Biletów: 
0173-820 2753 lub 0170-43 24 300
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„Dotknąć i być dotkniętym” – to 
temat IV Forum Charyzmatycz-
nego Polskojęzycznych Wspól-
not Ruchu Odnowy w Duchu 
Świętym w Niemczech. Forum 
odbywało się w dniach 4 – 6 
lutego w kościele Św. Józefa 
w Monachium. Zgromadziło 
Polaków mieszkających w Niem-
czech, którzy swoją wiarę w Boga 
traktują jako ważny czynnik 
pobudzający do życia, a głęboko 
przeżywana modlitwa we wspól-
nocie, lektura i rozważanie Pisma 
Św. oraz uczestnictwo w ćwicze-
niach duchowych stało się wielką 
życiową przygodą. 
Ruch charyzmatyczny opiera się na 
założeniach, że chrześcijanie są obda-
rowywani charyzmatami, które służą 
budowaniu wspólnoty Kościoła.
Uczestnikami ruchu są osoby duchow-
ne i świeckie w różnym wieku i wywo-
dzące się z różnych środowisk. Chcą 
znaleźć swoje miejsce w Kościele 
i świecie. Tworzą grupy liczące od kilku 
do kilkuset osób. Spotykają się raz w 
tygodniu na kilkugodzinnych spotka-
niach, których głównym elementem 
jest głośna i pełna ekspresji modlitwa. 
Łączy ich chrzest w Duchu Świętym, 
który jest podstawowym doświad-
czeniem wiary, znanym pierwszym 
chrześcijanom. 
Monachijskie spotkanie zgromadziło 
ponad 200 uczestników działających 
we wspólnotach charyzmatycznych 
przy parafiach Polskiej Misji Katolic-
kiej w Berlinie, Frankfurcie, Freiburgu, 
Hamburgu, Hanau, Ingolstadt, Karls-
ruhe, Kempten, Kirchain, Koblencji, 
Ludwigsburgu, Mannheim, Marburgu, 
Monachium, Rosenheim, Wiesbaden, 
Wuppertalu. Oprócz przyjezdnych 
liczna była również grupa miejscowych 
parafian, którzy korzystali gorliwie 
z tak bliskiej i niemal odczuwalnej 
obecności Ducha Świętego. Niewiele 
spotkań polonijnych gromadzi taką 
rzeszę oddanych uczestników.
Założeniem tegorocznego Forum było 
przeżywanie Chrystusa, który tak jak 
przed wiekami dotyka serca człowie-
ka. Pomocnym w przeżywaniu tego 
dotyku były: eucharystia modlitwy 
o napełnienie Duchem Świętym, kon-
ferencje („Dotknąć...- kogo?”, „Jeżeli to 
Ty jesteś... konsekwencje dotknięcia”, 
„Dotknąć Boga... – jak?”, „Żyć dotknię-

ciem”), nabożeństwo pokutne, śpiew, 
a nawet krótkie sceny pantomimicz-
ne. Z ust uczestników (a chciałoby się 
wręcz napisać, że „z głębi ich serc”) 
co rusz wydobywały się słowa pieśni 
przewodniej spotkania:
Dotknij Panie moich oczu abym przej-
rzał
Dotknij Panie moich warg abym prze-
mówił uwielbieniem
Dotknij Panie mego serca i oczyść je
Niech Twój Święty Duch dziś ogarnia 
mnie
I tak patrząc na nich, na ich pełen zaan-
gażowania wylewny śpiew z rękami 
wzniesionymi w górze serce zaczęło 
mocniej bić. Wszystko to działo się 
w centrum wielkiego Monachium 
W tym wszystkim piękne było to, iż 
właśnie w tym centrum, w sąsiedz-
twie gwarnych monachijskich ulic, 
w przeddzień hucznie obchodzonego 
w Niemczech tzw. „Rosenmontagu”, 
zgromadziła się jakże liczna grupa 

Polaków przybyłych z różnych stron 
Niemiec, aby na te trzy dni zatrzymać 
się, dać się dotknąć i  samemu doty-
kać... Wielkich Spraw.
Byłem jedynie przypadkowym uczest-
nikiem części spotkania, ale zgodność 
i szczera radość,  którą dostrzegłem 
wśród wszystkich uczestników nasu-
nęła mi drobną polonijną refleksję... 
„a gdyby tak trochę z tego Ruchu 
zaczerpnąć, na bok usunąć własne 
ambicje i skorzystać czasem z mądro-
ści Świętego Ducha i  powierzyć Mu 
sprawy Polonii, dla której jedność to 
ciągle jeszcze światełko w tunelu”. 
Zainteresowanych poszerzeniem 
wiedzy na temat Wspólnoty Charyzma-
tycznej odsyłam na stronę www.odno-
wa.de. 

LEONARD PASZEK

(LEONARD.P@INTERIA.PL) 

Dotknąć i być dotkniętym

III Konkurs Literacki im. Marka Hłaski
Klub Inteligencji Polskiej w Austrii

oraz redakcja pisma JUPITER
ogłaszają inaugurację trzeciej edycji konkursu literackiego na opowiadanie, tym razem przy założeniu iż jest to 
konkurs TYLKO dla pisarzy POLONIJNYCH tzn. Polaków mieszkających poza granicami Polski. 
Warunkiem udziału w III Konkursie Literackim im. Marka Hłaski jest nadesłanie do 30 kwietnia 2005 r. tekstu, 
którego objętość nie przekracza 10 stron znormalizowanego maszynopisu, autor podpisać powinien utwór 
hasłem, pseudonimem, którego rozwiązanie powinno znajdować się w zaklejonej kopercie, na której również 
wypisać należy w/w hasło. W kopercie prosimy podać imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail  oraz krótką notkę 
biograficzną. 
Jury przewiduje nagrody w wysokości: 
1.: 1000,- euro,  2.: 600,- euro i  3.: 300.- euro.
Redakcja zastrzega sobie prawo innego podziału nagród. Nadesłane teksty nie będą zwracane autorom. 
Prosimy, w miarę możliwości, o dostarczenie tekstów na dyskietkach lub CD co nie będzie nas zmuszało do 
przepisywania nagrodzonych utworów w celu opublikowania. Redakcja zastrzega sobie prawo pierwodruku 
na łamach naszego pisma. Wręczenie nagród odbędzie się tradycyjnie w sali Wiedeńskiej Stacji PAN na uroczy-
stej Gali Literackiej w październiku 2005 r.  
Teksty prosimy nadsyłać na adres: Redakcja pisma JUPITER, Rabeng. 2/62/1 , A - 1030 Wiedeń (Wien)
Ewentualne pytania kierować prosimy pod numerem tel. 0431/71 86 886 lub na adres internetowy: ckpivienna 
@ hotmail.com
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