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trwa w naszym kraju fascynuj¹ca kampania wyborcza. 

Okolicznoœci, w jakich kandydatom i ich sztabom wyborczym 

przysz³o walczyæ o g³osy wyborców, s¹ zupe³nie nietypowe. Kilka 

tygodni temu stawiano pytanie jaka to bêdzie kampania, czy coœ 

zmieni siê w postawach polityków. Dziœ, kiedy widzimy, ¿e czêœæ z 

nich zmienia swój wizerunek, druga strona stawia pytanie czy to 

mo¿liwe. Czemu s³u¿y stawianie takich pytañ, skoro wczeœniej 

oczekiwano takiej postawy? W wyborach prezydenckich startuje 

dziesiêciu kandydatów – ka¿dy z nich podejmuje próbê prezentacji 

swoich pogl¹dów i wizji pañstwa. W mediach jednak, w czo³ówkach 

dzienników( do czasu powodzi), przewa¿a³a prezentacja wyœcigu do 

Pa³acu Prezydenckiego dwóch spoœród nich. Warto ogl¹daæ te 

informacje, fakty, wydarzenia i wiadomoœci, i porównywaæ je. Warto 

wyci¹gaæ wnioski z rzeczywistoœci przedstawianej przez 

poszczególne kana³y informacyjne, rzeczywistoœci wydawa³oby siê 

tej samej, a jednak tak inaczej pokazywanej.

Drodzy Czytelnicy,

Drukarnia
Studio Klawo! Szczecin
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Dziœ to media kszta³tuj¹ œwiadomoœæ Polaków, bo niby na jakiej 

podstawie wyrabiamy sobie pogl¹dy na temat poszczególnych 

kandydatów? Nie przyjmujmy wiêc bezkrytycznie obrazów 

serwowanych nam przez dziennikarzy. Wyci¹gajmy wnioski i 

podejmujmy m¹dre decyzje, a przede wszystkim g³osujmy w 

wyborach. 

W tym numerze o patriotyzmie, który równie¿ mo¿e przejawiaæ siê w 

naszej wyborczej aktywnoœci. Jednym z patriotów by³ zmar³y na 

pocz¹tku maja Arcybiskup Zygmunt Kamiñski, którego sylwetkê 

poznamy w rozmowie z dr. Maciejem Drzonkiem. Stawiamy równie¿ 

pytanie o ma³¿eñstwa miêdzywyznaniowe i oto, jakie trzeba spe³niæ 

warunki, aby wzi¹æ œlub z partnerem lub partnerk¹ innego wyznania 

chrzeœcijañskiego. Sandra podzieli siê swoimi wra¿eniami z 

uczestnictwa w mszy œw. akademickiej w Sanktuarium 

Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa, a wiêc obserwacje 

przedstawicielki wyznania ewangelicko-augsburskiego w parafii 

rzymskokatolickiej. Poznamy te¿ bardzo szczególn¹ grupê 

dzia³aj¹c¹ przy parafii dominikanów w Szczecinie, której 

przedstawiciele sami doœwiadczaj¹c Boga w swoim ¿yciu nios¹ go 

do innych, m.in. do bezdomnych. Bêd¹ te¿ inne tematy, zapraszam 

wiêc na przedostatni numer przed zbli¿aj¹cymi siê wakacjami.

Kontakt z redakcj¹ ekumeniczni@wp.pl  

Piotr Ko³odziejski      
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1 maja zmarù Arcybiskup-Senior Zygmunt Kamiñski. Miaù 77 lat. Byù 
drugim metropolità szczeciñsko-kamieñskim, po arcybiskupie Marianie 
Przykuckim, który zmarù w paêdzierniku ubiegùego roku. Na czele Koúcioùa 
Rzymskokatolickiego na Pomorzu Zachodnim staù przez 10 lat. W kwietniu 
ubiegùego roku zastàpiù go obecny metropolita abp Andrzej Dziæga.

Do jego najwiækszych zasùug naleýà skuteczne starania o powstanie Wydziaùu 
Teologicznego na Uniwersytecie Szczeciñskim. Ostatecznie powstaù on w 2004 
roku. Arcybiskup-Senior za zasùugi dla Uniwersytetu otrzymaù w paêdzierniku 
ubiegùego roku doktorat honoris causa.

Spoczàù w krypcie biskupów szczeciñsko-kamieñskich obok abpa Mariana 
Przykuckiego. Zostaù poúmiertnie odznaczony Krzyýem Komandorskim Orderu 
Odrodzenia Polski za wybitne zasùugi w normowaniu stosunków Pañstwo-
Koúcióù, za osiàgniæcia w dziaùalnoúci na rzecz rozwoju nauk teologicznych.  

- Trzy miesiàce przed úmiercià Ksiædza Arcybiskupa lubelski oddziaù IPN zwróciù 
siæ do mnie z proúbà o udostæpnienie fotografii z jego úwiæceñ biskupich lub 
prymicji kapùañskiej, bo jest przygotowywany kolejny tom z serii IPN-owskiej 
"Niezùomni", poúwiæcony w duýym stopniu Arcybiskupowi, ukazujàcy jak 

DR MACIEJ DRZONEK:
         Abp Kamiñski by³ skromny
 i nie chcia³ b³yszczeæ

Abp Zygmunt Kamiñski.
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parafia rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Jasnogórskiej



bardzo wùadze staraùy siæ utrudniaã jego dziaùalnoúã w czasach PRL – mówiù 
podczas uroczystoúci pogrzebowych abp Józef Ýyciñski, Metropolita Lubelski. 
Zmarùy Arcybiskup pochodziù z Lubelszczyzny. 
 
Politolog dr Maciej Drzonek z Uniwersytetu Szczeciñskiego napisaù na 
podstawie rozmów ze zmarùym Arcybiskupem ksiàýkæ pt. „Ýycie jest nam 
dane i zadane”. 

Jak dùugo trwaùo pisanie ksiàýki?

Dr Maciej Drzonek: Rok temu, w maju, spotkaliúmy siæ z ks. Arcybiskupem, 
ýeby porozmawiaã o takiej ksiàýce. Rozpoczæliúmy rozmowy pod koniec czerwca 
i trwaùy one okoùo miesiàca, a potem byùy spotkania, podczas których 
dopracowywaliúmy szczegóùy ksiàýki.

Jaki to byù czùowiek?

Gdy ktoú nie znaù Arcybiskupa mógù odnieúã wraýenie, ýe jest czùowiekiem 
surowym, wymagajàcym. Po tym jak poznaùem go kilka lat wczeúniej, a 
zwùaszcza, gdy razem pracowaliúmy nad ksiàýkà, odniosùem wraýenie, ýe byù 
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ciepùym i otwartym czùowiekiem, a jeúli wymagajàcym -to przede wszystkim od 
siebie.

Wydawaù siæ maùo medialnym?

Nie powiedziaùbym tak. To byù czùowiek nad wyraz skromny, który nie chciaù 
bùyszczeã. On chciaù pracowaã. Tytuù ksiàýki "Ýycie jest nam dane i zadane" 
úwietnie opisuje osobowoúã ks. Arcybiskupa. On wielokrotnie powtarzaù, ýe ýycie 
to dar, ale jednoczeúnie jest to zadanie do wykonania, które otrzymujemy, i z 
którym powinniúmy siæ zmierzyã. On nieustannie próbowaù podejmowaã kolejne 
wyzwania, natomiast podejmowanie wyzwañ i realizacja zadañ nie wynikaùy z 
chæci bùyszczenia przed kimkolwiek. Stàd moýna znaleêã niewiele wywiadów, 
których ksiàdz Arcybiskup udzieliù, bo on miaù takie podejúcie, ýe nie chciaù 
eksponowaã swojej osoby. Stàd moýe takie wraýenie, ýe byù maùo medialny, ale w 
kontaktach byù wesoùy i ýartobliwy. Faktem jest, ýe doúwiadczyù wiele cierpienia, 
jeúli chodzi o zdrowie. Wypadek, który przeýyù w USA, niesùychanie 
skomplikowaù jego ýycie - bo maùo kto wie, ýe przed wypadkiem byù bardzo 
wysportowanym czùowiekiem. Wczeúniej graù w siatkówkæ, prawdopodobnie 
uprawiaù boks. Ten wypadek  traktowaù jako objawienie siæ Miùosierdzia Boýego 
w jego ýyciu, poniewaý po wypadku miaù operacjæ nóg, a potem okazaùo siæ 
zupeùnie przypadkowo, ýe ma wadæ serca. I gdyby do tego wypadku nie doszùo 
wróciùby do Polski i prawdopodobnie za jakiú czas by zmarù, bo wtedy takich 
operacji, jakà wykonano mu na sercu w USA, nie wykonywano w  Polsce. On 
mówiù o Miùosierdziu Boýym w tym przypadku. Ja osobiúcie ks. Arcybiskupa 
zapamiætam jako gùosiciela tajemnicy Miùosierdzia Boýego, bo, jak sam mówiù, 
byù rozkochany czy zafascynowany tà tajemnicà. Zrobiù coú, czego nikt wczeúniej 
nie robiù. Bædàc jeszcze Pasterzem diecezji pùockiej zrobiù peregrynacjæ obrazu 
Jezusa Miùosiernego. W Polsce znane sà peregrynacje obrazu MB 
Czæstochowskiej, raczej maryjne. On zrobiù jako pierwszy peregrynacjæ obrazu 
Jezusa Miùosiernego w diecezji pùockiej i to byùo przemyúlane. W kaýdej parafii, 
do której przyjeýdýaù obraz, odbywaùy siæ wielkie rekolekcje, które polegaùy na 
gùoszeniu úwiadectw przez ludzi úwieckich i zakonnych. Kiedy mi o tym 
opowiadaù, byù niezwykle wzruszony, ýe ludzie w tak ýywy sposób opowiadali o 
dotkniæciu Miùosierdzia Boýego w swoim ýyciu.

Wracajàc do ksiàýki, w której pojawia siæ wiele wàtków, proszæ powiedzieã 
jaki byù stosunek Arcybiskupa do Radia Maryja?

Tak jak we wszystkim mówiù, ýe w sprawach trudnych trzeba uýywaã rozumu. 
Ceniù Radio Maryja za dokonania w pobudzaniu religijnoúci, ale zarazem 
dostrzegaù pewne mankamenty. To byùo trzeêwe spojrzenie.
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Czy w rozmowach wracaù do Lubelszczyzny, z której pochodziù?

Konstrukcja ksiàýki jest taka, ýe zaczynaliúmy od rozmów o dzieciñstwie i 
edukacji ks. Arcybiskupa, póêniej o jego posùudze w charakterze sufragana 
lubelskiego, wiæc w tym sensie tak. Widaã byùo bardzo duýy zwiàzek ksiædza 
Arcybiskupa z rodzinà, bardzo emocjonalnie wypowiadaù siæ o swoim ojcu i 
swojej mamie. 

W 2006 roku biskupi powoùali Komisjæ Historycznà do zbadania materiaùów 
archiwalnych zasobów IPN dotyczàcych dziaùalnoúci Koúcioùa Katolickiego 
w latach 1945-1990. Znajduje siæ tam indeks osób, które sùuýby PRL 
kwalifikowaùy jako tajnych wspóùpracowników. Czy moýna powiedzieã, ýe 
Arcybiskup wykazaù tu duýà odwagæ w odkrywaniu prawdy historycznej? 

Myúlæ  ýe tak, byù czùowiekiem odwaýnym i nie baù siæ wyzwañ równieý w kwestii 
lustracyjnej, ale nie chciaù nikogo uraziã. Ta komisja pracowaùa, byùy pewne 
informacje na temat pewnych osób i on badaù to. Zapytaùem go kiedyú czy miaù 
kiedykolwiek (nie tylko w naszej diecezji) taki przypadek, ýe zgùosiù siæ do niego 
jakiú kapùan, który chciaùby powiedzieã: tak, popeùniùem bùàd i ýaùujæ tego. 
Arcybiskup  mówiù,  ýe  nie  byùo  takiego przypadku.  Kiedyú Andrzej Grajewski 
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Trumnæ z ciaùem abp. Zygmunta Kamiñskiego zùoýono w krypcie biskupów szczeciñsko-
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Szczecinanie wpisywali siæ do Ksiàg Kondolencyjnych wystawionych m.in. w 
Urzædzie Miasta.

Fot. £ukasz Sze³emej, www.szelemej.pl

powiedziaù o Arcybiskupie, ýe byù jednym z najbardziej, jeúli nie najbardziej, 
inwigilowanym w czasie PRL. Kiedy byù sufraganem lubelskim S³u¿ba 
Bezpieczeñstwa jeêdziùa za nim. On gùosiù kazania podczas wizytacji biskupich, 
te kazania SB nagrywaùa i spisywaùa. Zachowaùy siæ dwie teczki – z 1979 i 1980 
roku – w których zarchiwizowano jego homilie z tego okresu. Wszystkie trudne 
kwestie sà tam podkreúlane przez esbeków. Jest jedna zabawna sytuacja: w jednej 
z homilii wygùaszanej na wsi Arcybiskup mówi, ýe sà ludzie, którzy chcà tylko 
walczyã z Koúcioùem, my za nich pùacimy, lepiej wysùaã ich do pracy. Niech 
pracujà, a nie tylko inwigilujà nas. To jest podkreúlone prze SB w tych homiliach. 
Gdy to opowiadaùem ks. Arcybiskupowi bardzo siæ z tego úmiaù i powiedziaù, ýe 
chyba trochæ przesadziù wtedy, ýe ich tak skarciù. 

Wielkà rolæ speùniù przy powstawaniu konkordatu?

Nie tylko wtedy, ale równieý przy tworzeniu ustawy Pañstwo-Koúcióù, poniewaý 
ks. Arcybiskup byù szefem zespoùu legislacyjnego. Miaù duýà wiedzæ i wiele 
kontaktów wyniesionych z prac z wùadzami pañstwowymi. Myúlæ, ýe te kontakty 
zaowocowaùy w póêniejszym czasie, kiedy przyszedù juý do nas. Proszæ pamiætaã, 
ýe kiedy u nas zaczàù pracowaã byù, mówiàc po úwiecku, juý w wieku 
emerytalnym. Kiedy inni myúlà o tym, ýeby pójúã na emeryturæ, on ciæýko dla nas 
pracowaù wykorzystujàc, jak sàdzæ, te kontakty. W tej ksiàýce pojawia siæ maùo 
znany fakt, ýe to od bpa Orszulika i wùaúnie abpa Kamiñskiego wyszùo, aby 
Tadeusz Mazowiecki zostaù premierem w 1989 roku. Kiedy tworzono Wydziaù 
Teologiczny US to trzeba byùo byã dobrym  dyplomatà, ýeby otworzyã taki 
wydziaù, bo do tego potrzeba zgody trzech stron: úrodowiska akademickiego 
danego miejsca, centralnych wùadz pañstwowych oraz Stolicy Apostolskiej. 
Wszystkich trzeba byùo przekonywaã i jemu to siæ udaùo. 

Poza dziaùalnoúcià w Koúciele, charakteryzowaùo go zaangaýowanie w 
dziaùalnoúã spoùecznà, gospodarczà. Pomagaù w kwestiach podjæcia decyzji o 
lokalizacji gazoportu w Úwinoujúciu, Sàdu Apelacyjnego w Szczecinie. 

Tak. Wykorzystaù swoje kontakty i swój autorytet wyniesione z tych dùugoletnich 
prac na styku Pañstwo Koúcióù i mówi siæ, ýe byù wsparciem przy tworzeniu w 
Szczecinie Sàdu Apelacyjnego i oddziaùu IPN.

Jak zostanie zapisany w historii jako metropolita szczeciñsko-kamieñski? 
Jego gùówne zasùugi dla Koúcioùa na Pomorzu Zachodnim?

Myúlæ, ýe zapisze siæ pozytywnie i jego dokonania po úmierci bædà powoli 
odkrywane.  Jak  mówiùem,  on nie  dbaù o swoje publicity, nie dbaù o to, ýeby byùo
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 wiadomo,  co on robi -  tylko dziaùaù  w cichoúci.  Kaýdy myúli  o  Wydziale 
Teologicznym Uniwersytetu Szczeciñskiego: jeden z wydziaùów w jednym z 
uniwersytetów; ale  proszæ mi wierzyã, wiem, ýe wùoýyù w to niesùychany 
osobisty wysiùek. Innym siæ nie udaùo, np. Gdañskowi, gdzie metropolita byù byã 
moýe bardziej znany. Ten wydziaù miaù dziaùaã jako centrum, które bædzie 
pobudzaã trochæ sùabszà religijnoúã.

Jaka byùa jego wizja Koúcioùa na Pomorzu Zachodnim?

Nie jest tajemnicà, ýe w badaniach religijnoúci naszej archidiecezji wypadamy 
niezbyt dobrze. Na jego proúbæ w 2005 roku przeprowadzono badania, z których 
wynikaùo, ýe jesteúmy trzeci od koñca pod wzglædem przyjmowania komunii úw. i 
udziaùu w niedzielnej mszy úwiætej. Chciaù budowaã czy teý odbudowywaã 
pewnà wspólnotæ, robiù coú z czym, jak mówiù, nie byùo kùopotów w Pùocku czy 
Lublinie. Ale zawsze powtarzaù, ýe widziaù w naszej archidiecezji bardzo wielu 
dobrych ludzi, którzy przychodzili i mu pomagali, i zawsze byù zafascynowany 
tymi ludêmi, którzy tak bardzo siæ angaýowali. Zawsze podkreúlaù, ýe pomimo 
tego, ýe zasadniczo wypadamy gorzej, to widziaù bardzo wielu ludzi, którzy 
gromadzili siæ wokóù niego, ale nie pracowali dla niego, tylko dla tej wspólnoty.         

Rozmawiaù Piotr Koùodziejski
Rozmowa z s. Zofià Karpiñskà ze Zgromadzenia Sióstr Sùuýek NMP 
Niepokalanej, która posùugiwaùa przy zmarùym Arcybiskupie 22 lata na stronie 
www.radio.szczecin.pl/religia w Audycji Katolickiej z 16. maja 2010 roku. 
Zapraszam do sùuchania!
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Wszystko zaczæùo siæ ponad rok temu…
Szczeciñska Wspólnota Przymierza Miùosierdzia, zawiàzaùa siæ 25 paêdziernika 
2008 roku podczas warsztatów Talitha Kum prowadzonych przez misjonarzy z 
brazylijskiej Wspólnoty Przymierza Miùosierdzia (Alianca de Misericordia  
www.misericordia.br ).

 Przymierze Miùosierdzia jest stowarzyszeniem zaùoýonym w 
2000 roku przez dwóch ksiæýy z Wùoch – ks. Enrique Porcu i ks. Antonello 
Cadeddu  oraz misjonarkæ Mariæ Paolæ. Jego statut zostaù przyjæty przez 
Kardynaùa Don Claudio Hummes w sierniu 2005. Stowarzyszenie ma swojà 

WYCHODZ¥ Z EWANGELI¥ 
NA ULICE
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siedzibæ w Sao Paulo w Brazylii, a wspólnoty i grupy Przymierza Miùosierdzia sà 
obecne w 40 miastach w Brazylii, a takýe od niedawna w Portugalii, we Wùoszech, 
we Francji, Belgii i w Polsce.
Rodzina Przymierza Miùosierdzia przyjmuje i jednoczy siùy mæýczyzn i kobiet 
ýyjàcych w celibacie i maùýeñstwie, kapùanów i ludzi úwieckich. Wezwani przez 
Boga na róýne sposoby ewangelizujemy - i ufajàc w moc Ducha Úwiætego - 
realizujmy wszelkie dzieùa Miùosierdzia, na które pozwalajà nam nasze siùy. 
Naszà misjà jest staã siæ ýywà ekspresjà miùoúci miùosiernej, rozlewajàcej siæ z 
serca naszego Boga, poprzez Swój Koúcióù, dla najbiedniejszych materialnie i 
duchowo.  
Charyzmatem grupy jest przede wszystkim praca z ubogimi i ewangelizacja.

A w Brazylii wyglàda to tak….
Czùonkowie Przymierza Miùosierdzia ýyjà w radykalnej bliskoúci i ùàcznoúci 
poúród najbiedniejszych materialnie (w tzw. Fawelach), a takýe zakùadajà domy, 
w których ýyjà wspólnie z byùymi mieszkañcami ulicy, sierotami, ludêmi z tzw. 
marginesu, byùymi wiæêniami, starajàc siæ na nowo zawiàzaã zerwane wiæzy ze 
spoùeczeñstwem i wùasnà rodzinà, prowadzàc tych braci do peùnego wùàczenia siæ 
i uczestnictwa w spoùeczeñstwie.
Wspólnota tworzy równieý Centra Wsparcia Rodziny zajmujàce siæ dzieãmi 
ulicy. Obecnie Stowarzyszenie posiada 17 domów dla narkomanów i ludzi ulicy, 5 
dla dorosùych, 12 dla dzieci i mùodzieýy. 

Wspólnota w Brazylii prowadzi równieý szerokà dziaùalnoúã ewangelizacyjnà. 
Zgodnie z powoùaniem ewangelizowaã by przemieniaã, pragnà zmieniaã 
wszystkich ewangelizowanych w ewangelizatorów i úwiadków Miùosierdzia.
Misjonarze i osoby úwieckie ewangelizujà poprzez warsztaty dla mùodych 
„Talitha Kum”, poprzez sztukæ i taniec. Organizowana jest równieý 
cotygodniowa dyskoteka o nazwie CRISTOTECA, która gromadzàc ok. 1000 
mùodych mieszkañców Sao Paulo staje siæ miejscem zabawy, modlitwy i 
uwielbienia.  

Misja Przymierza Miùosierdzia rozszerza siæ na Europæ. W Lizbonie powstaù 
pierwszy europejski dom misyjny oraz grupa Przymierza Miùosierdzia skupiajàca 
Portugalczyków oraz emigrantów z Brazylii i Afryki. W 2008 roku powstaùy 
grupy we Wùoszech, w Belgii, we Francji i w Polsce.

Dziaùalnoúã Przymierza Miùosierdzia wúród mùodzieýy i 
dorosùych w Polsce obejmuje Szczecin i Warszawæ, przy czym najbardziej 
rozwiniætà jest grupa szczeciñska. Aktywnie wùàczamy siæ w dzieùo 
Stowarzyszenia Przymierze Miùosierdzia zajmujàc siæ dziaùalnoúcià socjalnà i 
ewangelizacjà. 
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Oprócz formacji duchowej i cotygodniowego spotkania 
modlitewnego, grupa prowadzi dziaùalnoúã na zewnàtrz. Nie chcemy bowiem 
skupiaã siæ tylko na nas, lecz napeùnieni Duchem Úwiætym chcemy dzieliã siæ 
tym, co za darmo otrzymaliúmy - miùoúcià Boga, i zanieúã jà tam gdzie najbardziej 
jej brakuje. Chcemy zaprowadziã wszystkich ludzi w ramiona Boga 
Miùosiernego, aby doúwiadczajàc Jego Miùoúci zrodzili siæ do nowego ýycia..
Co tydzieñ wychodzimy zatem do bezdomnych, aby przebywaã z nimi, modliã siæ 
z nimi, zanosiã Dobrà Nowinæ tym, którzy czujà siæ zupeùnie wykluczeni i 
opuszczeni. Widzimy niesamowite owoce tych spotkañ. Czujemy, ýe jest to Bogu 
miùe. Chcemy docieraã do najbiedniejszych materialnie i duchowo. Gùæboko 
wierzymy, ýe nikt nie jest tak biedny, by nie mógù czegoú daã i nikt nie jest tak 
bogaty, by nie mógù czegoú otrzymaã. Czæsto spotkania z bezdomnymi sà dla nas 
niesamowitym úwiadectwem dziaùania Boga, a my sami chcàc coú daã z siebie 
osobom ýyjàcym na ulicy, w rezultacie duýo wiæcej od nich otrzymujemy.
 

Realizujàc powoùanie grupy „ewangelizowaã aby przemieniaã” 
równieý w Polsce organizujemy i prowadzimy warsztaty ewangelizacyjne 
„Talitha Kum”, które skierowane sà do osób mùodych, przede wszystkim tych, 
które nigdy nie doúwiadczyùy Miùoúci Boga, do wszystkich pogubionych, 
wszystkich wàtpiàcych. Dotychczas zorganizowaliúmy piæã warsztatów w 
Szczecinie, w tym jeden raz w Oúrodku Wychowawczym na Skolwinie, oraz w 
Warszawie. Zapraszaliúmy na nie osoby bædàce daleko od Koúcioùa, 
zachæcaliúmy do udziaùu w warsztatach mùodych chùopców z technikum 
budowlanego oraz osoby spotkane na ulicy i w parku podczas akcji 
ewangelizacyjnej. Dla wielu mùodych te warsztaty staùy siæ momentem 
gùæbokiego doúwiadczenia Miùoúci Boga owocujàcym  nawróceniem .

W dniu 11.06.2010 r., do Szczecina przyjedzie o. Enrice wraz z misjonarzem 
Rafaelem. W tym dniu o. Enrice bædzie koncelebrowaù Mszæ Úwiætà z 
Arcybiskupem Andrzejem Dziægà w klasztorze dominikanów, na którà 
wszystkich serdecznie zapraszamy.

Jesteúmy Razem w Sercu Boga,

Wspólnota Przymierza Miùosierdzia.
Kontakt z nami:
Przymierze Miùosierdzia (Szczecin)
www.przymierzemilosierdzia.pl
szczecin@przymierzemilosierdzia.pl 

o. Jakub Nesterowicz - kubanest@dominikanie.pl
Michalina Kuêma - michalinka_k@wp.pl
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Okoùo 8 tysiæcy ludzi przeszùo w niedzielæ ulicami Szczecina w Marszu 
dla Ýycia pod hasùem: Armia Ýycia - silniejszy broni sùabszego. Uczestników 
Marszu dla Ýycia pozdrowiù z Watykanu podczas modlitwy Anioù Pañski Ojciec 
Úwiæty Benedykt XVI.
W tym roku obok gùównej intencji Marszu, którà jest obrona ýycia dziecka 
poczætego, uczestnicy oddali hoùd ofiarom katastrofy pod Smoleñskiem. 
Wyrazem pamiæci tragicznie zmarùych byùo 96 zniczy, które ponieúli uczestnicy 
Marszu, symbolizujàce 96 ofiar prezydenckiego samolotu.          

                                                                       
- Kaýdy z was idzie tu pod sztandarem Jezusa Chrystusa i niesie w sercu nadziejæ 
ýycia. Jako pielgrzymujàcy przez Ziemiæ i mogàcy modliã siæ jeszcze za tych, 
którzy sà przed Panem bronimy te dusze czyúãcowe w modlitwie je Bogu 
ukazujàc - mówiù na zakoñczenie Marszu metropolita szczeciñsko-kamieñski abp 
Andrzej Dziæga podczas mszy úw. odprawianej w intencji ofiar pod Smoleñskiem, 
ofiar Katynia i o umiùowanie ýycia.

PAPIE¯ POZDROWI£ UCZESTNIKÓW 

                   SZCZECIÑSKIEGO MARSZU DLA ¯YCIA

Piotr Ko³odziejski

parafia rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Jasnogórskiej

W marszu obok abp. Andrzeja Dziægi wziàù udziaù arcybiskup Jeremiasz, 
ordynariusz prawosùawnej diecezji wrocùawsko-szczeciñskiej.
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Podczas liturgii czæúã uczestników Marszu podjæùa siæ duchowej adopcji dziecka 
poczætego, czyli 9-miesiæcznej modlitwy za nienarodzone jeszcze dzieci. W 
innym miejscu pisze o tym ks. Sùawomir Sikora z parafii ewangelicko-
augsburskiej.
                                                                                                                     
Kazanie wygùosiù arcybiskup Jeremiasz, ordynariusz prawosùawnej diecezji 
wrocùawsko-szczeciñskiej. - Co moýemy mówiã w Szczecinie dzisiaj? Moýe 
przede wszystkim podziækowaã Bogu za dzisiejszy dzieñ. Tak wielu stoi nas w tej 
katedrze i zwracamy swe oczy ku Chrystusowi. Okazuje siæ wiæc, ýe w historii 
zwyciæýa nie przemoc, nawet najlepiej zorganizowana, ale sùowo miùoúci - 
powiedziaù w kazaniu arcybiskup Jeremiasz.

Msza úw. byùa jednoczeúnie zwieñczeniem caùodniowych modlitw chrzeúcijan 
róýnych wyznañ za polegùych w walkach o Szczecin i za jego mieszkañców. Od 
rana bowiem naboýeñstwa odbywaùy siæ w cerkwi prawosùawnej i koúciele 
ewangelicko-augsburskim. 

Podejmujàc w naszej 
gazecie róýne tematy akcentujemy 
to, co w naszym konkretnym 
wyznaniu jest, naszym zdaniem 
przynajmniej, godne zauwaýenia, 
moýe nawet docenienia przez 
innych. To dobrze, ýe o sobie 
potrafimy pisaã pozytywnie. Chcæ 
jednak podzieliã siæ tym razem nie tym, co w parafii ewangelickiej dzieje siæ 
dobrego, ale tym, co wartoúciowego ma miejsce wúród lokalnych katolików.
W niedzielæ 25 kwietnia w szczeciñskiej katedrze odbyùa siæ msza, która koñczyùa 
zarówno ekumeniczne obchody 65-lecia walk o Szczecin oraz „Marsz dla Ýycia”. 
To wùaúnie tego wieczoru dowiedziaùem siæ, czym jest akcja „duchowa adopcja 
nienarodzonego dziecka”. Krótko przypomnæ tylko, ýe wierni deklarujà siæ, ýe 

P³acz
¯YCIA

Ks. S³awomir Sikora

parafia ewangelicko-augsburska pw. Œwiêtej Trójcy

 Fot. Archiwum prywatne



codziennie bædà modliã siæ o zdrowie dla poczætego, ale nienarodzonego jeszcze 
dziecka. Modlitwà tà objæci sà równieý rodzice, aby podejmowali dobre i 
przemyúlane decyzje, aby mimo jakichkolwiek trudnoúci, obaw i swoich 
wùasnych „ýyciowych zakrætów” mieli siùæ i odwagæ pozwoliã siæ dziecku 
narodziã. Apostoù Paweù zachæca nas, abyúmy „modlili siæ za wszystkich ludzi, bo 
jest to rzecz dobra i miùa przed Bogiem, Zbawicielem naszym” (I Tm 2,1.3). To 
jest bardzo cenna inicjatywa, która nie ma nic wspólnego z ocenianiem czy 
potæpianiem, ale jest aktem chrzeúcijañskiej miùoúci wobec drugiego czùowieka, 
jednoczeúnie jednoznacznym opowiedzeniem siæ po stronie ýycia. Za program 
duchowej adopcji odpowiedzialni sà Pallotyni, którzy 25 dnia kaýdego miesiàca 
zapraszajà na wspólnà modlitwæ. Rozmawiaùem na ten temat z proboszczem i 
byùem pod wielkim wraýeniem ich przemyúlanego zaangaýowania w ratowanie 
ýycia. Oferujà pomoc duszpasterskà, lekarskà, psychologicznà i prawnà 
wszystkim, którzy znaleêli siæ w trudnej sytuacji i bez pomocy innych mogà 

podjàã tragicznà w skutkach decyzjæ.
Temat aborcji jest powszechnie dyskutowany i nie zamierzam nad tym siæ 
rozwodziã. Wszystkie Koúcioùy reprezentowane w „Prosto z mostu. 
Mùodzi...Ekumenizm...Bóg...” opowiadajà siæ przeciw aborcji. Podzielæ siæ tylko 
osobistà refleksjà. Prawie rok temu dowiedziaùem siæ, ýe ponownie zostanæ 
ojcem. Nasze maùýeñstwo zostaùo obdarowane przez Boga darem nowego ýycia. 
Pùakaliúmy ze szczæúcia.  W chwilach tak rodzinnej radoúci spokój zakùócaùa mi 
myúl ,  ýe  dla  wielu   kobie t wieúã  o  cudzie ýycia  jest   êródùem  ich  osobistego 
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dramatu. One teý pùaczà, ale z nieszczæúcia. Samotnoúã, odrzucenie, brak 
speùnionej miùoúci, przypadkowoúã kontaktów seksualnych, brak úrodków do 
ýycia, brak pewnoúci jutra – lista jest dùuga. To, co dla jednych jest speùnieniem 
marzeñ, dla innych staje siæ koszmarem. Nikogo nie chcæ usprawiedliwiaã, ale 
wielu ludzi naprawdæ nie wie, co to jest rodzinne szczæúcie. I wreszcie po 
miesiàcach oczekiwania usùyszeliúmy pùacz dziecka, naszej córki Hani. 
Najpiækniejszy pùacz i najbardziej poýàdany pùacz dla rodziców, pùacz, który jest 
pùaczem ýycia. Nie potrafiæ powstrzymaã wzruszenia, gdy myúlæ o dzieciach, 
którym nie dano zapùakaã. To mogùy byã cudowne Hanie, Mateusze i inne 
wspaniaùe dzieci. Pozostaù tylko moýe gdzieú gùæboko chowany, do koñca ýycia 
nie wykrzyczany, pùacz niedoszùych rodziców. Oni przecieý teý bywajà ofiarami 
wùasnych, podejmowanych czæsto w trudnych sytuacjach, ale jednak 
niewùaúciwych decyzji.
Gùæboko jestem przekonany, ýe duchowa adopcja nienarodzonego dziecka 
przyczyni siæ do tego, ýe rozlegaã siæ bædzie pùacz – pùacz ýycia!
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Czy jà kochasz? – To jedno z pytañ znajdujàcych siæ w rymowanym 
wierszu, którego uczono chyba kaýdego z nas juý w najmùodszych latach. Kocham 
szczerze – odpowiadaliúmy wtedy. Jaka bædzie nasza odpowiedê teraz, kiedy 
jesteúmy w stanie samodzielnie oceniaã rzeczywistoúã i nazywaã wùasne uczucia?
Maj - miesiàc pañstwowych úwiàt w naszym kraju, jest sposobnoúcià do 
postawienia pytania o nasze przywiàzanie do ojczyzny.

Wielu z nas bardzo spontanicznie zareagowaùo na wieúã o tragedii pod 
Smoleñskiem, jaka wydarzyùa siæ 10 kwietnia bieýàcego roku. Jednoczyliúmy siæ 
w ýaùobie wywieszajàc pañstwowe flagi z kirem, uczestniczyliúmy w marszach, 
mszach i naboýeñstwach w intencji ofiar, stawialiúmy znicze przed pañstwowymi 
urzædami, wpisywaliúmy siæ do kondolencyjnych ksiàg... Niektórzy z nas moýe 
mieli teý moýliwoúã czuwania pod Paùacem Prezydenckim oraz wziæcia udziaùu w 
gùównych uroczystoúciach ýaùobnych w Warszawie i Krakowie. Moýna byùo 
dostrzec w tamtym czasie umocnienie jednoúci i patriotycznych uczuã w naszym 
narodzie.

Czy istotnie Polska jest dla mnie wartoúcià? Czy patriotyzm jest cnotà i 
jak powinien dzisiaj wyglàdaã? O zabranie gùosu na ten temat poprosiùem 

CZY j¹ KOCHASZ...?
Przemek Hrycaj

parafia rzymskokatolicka pw. Œwiêtego Krzy¿a



mùodzieý: Klaudiê, Agnieszkê, Jacka i Marcina. Zapytaùem o to, czy czujà siæ 
emocjonalnie zwiàzani z Polskà, a takýe, czy patriotyzm powinien byã wyraýany, 
a jeúli tak, to w jaki sposób? Wszyscy moi rozmówcy przyznali, ýe czujà siæ 
emocjonalnie zwiàzani z naszym krajem. Jedni o Polsce mówili sùowami ks. 
Piotra Skargi, ýe jest ojczyznà – matkà, dla innych Polska to miejsce ýycia 
najbliýszych, miejsce urodzenia, beztroskiego dzieciñstwa, dorastania i ýycia, z 
którym zwiàzanych jest wiele wspomnieñ. Mùodzi ludzie uwaýajà ponadto, ýe 
patriotyzm w dzisiejszych czasach powinien polegaã na otwartym przyznawaniu 
siæ do wùasnej narodowoúci, ukazywaniu innym Polski jako wspaniaùego kraju i 
przymykaniu oka na drobne minusy. Patriotyzm, ich zdaniem, to teý pamiæã o 
uroczystoúciach pañstwowych, úwiætach, a przede wszystkim pamiæã o wielkich, 
zasùuýonych dla ojczyzny Polakach. Szacunek dla tego, co ojczyste, polskie, a 
wiæc dbaùoúã o czystoúã jæzyka; tradycjæ, czule pielægnowanà przez przodków; 
historiæ poprzez odsùanianie prawdy historycznej zasypywanej kùamstwami; 
przekazywanie polskiego dorobku kulturowego kolejnym pokoleniom. Patriota 
powinien ýyã majàc na uwadze dobro swojego kraju. Inny gùos mówi, ýe 
sposobów na wyraýanie patriotyzmu jest mnóstwo, zaczynajàc od najbardziej 
bùahych, takich jak: wywieszenie flag narodowych w czasie úwiàt pañstwowych, 
szacunek dla polskich symboli i hymnu, udziaù w uroczystoúciach pañstwowych 
czy nawet poprzez udziaù w wyborach. Osoby bardziej zaangaýowane mogà 
wyraýaã swój patriotyzm w sùuýbie ojczyênie – w formie udziaùu w sprawowaniu 
wùadzy, tworzeniu prawa, w sùuýbie w wojsku. Waýne jest teý, aby nasz udziaù w 
sprawowaniu wùadzy czy w wyborach miaù na celu dobro ojczyzny, a nie swoje 
wùasne interesy. Powinniúmy pamiætaã o naszych korzeniach, szanowaã historiæ i 
uczyã siæ jej, kultywowaã chrzeúcijañskie tradycje oraz reagowaã, kiedy inni 
obywatele tych wartoúci nie szanujà, a nawet starajà siæ im przeciwdziaùaã. 
Powinniúmy patriotyzm ksztaùtowaã w Polakach juý od samego urodzenia. 

Bioràc pod uwagæ opinie mùodych ludzi na ten temat moýna by odnieúã 
wraýenie, ýe mamy w kraju samych patriotów. Na postawione przeze mnie 
pytania odpowiedziaùy jednak tylko cztery osoby. O zabranie opinii prosiùem ich 
zacznie wiæcej. Spotkaùem siæ na przykùad z odpowiedziami takimi jak to, ýe 
pytania sà zbyt trudne. Moýe wiæc wielu z nas nie wie, w jaki sposób moýna byã 
dzisiaj patriotà lub nie chce siæ podzieliã zdaniem na ten temat albo nie potrafi 
znaleêã odrobiny czasu, by zastanowiã siæ nad tym problemem.

Osobiúcie czujæ siæ zwiàzany emocjonalnie z Polskà. Uwielbiam wraz z 
rodzinà przemierzaã rozlegùe ojczyste tereny i podziwiaã piækne krajobrazy w 
miejscach, w których siæ znajdæ. Jestem dumny z historii swojego kraju i jego 
kultury. Doceniam dorobek osób, które odcisnæùy swe piætno w historii ojczyzny i 
úwiata, takich jak Jan Paweù II. Jestem wdziæczny Polsce za to, co mam od niej na 
co dzieñ: przykùad pielægnowania chrzeúcijañskich wartoúci, edukacjæ, 
poýywienie, rozmowy w piæknym jæzyku polskim ze swymi rodakami... Jestem 
przekonany, ýe patriotyzm powinien byã wyraýany w dzisiejszych czasach. 
Powinno to wypùywaã wùaúnie z emocjonalnego przywiàzania do kraju. W 
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przeciwnym razie wszelkie patriotyczne gesty bædà jedynie pozà. Niezwykle 
istotne jest kultywowanie pamiæci, úwiætowanie rocznic. To wùaúnie poczucie 
toýsamoúci: zakorzenienie w polskiej historii, polskiej kulturze, tradycji, miùoúã 
do jæzyka jednoczy nasz naród. Powinniúmy o te elementy ojczystego dorobku 
dbaã. Szczególnie waýne jest jednak rzetelne podejúcie do wyzwañ 
teraêniejszoúci i wiara w przyszùoúã Polski. Kaýdy patriota musi wziàã 
odpowiedzialnoúã za losy swojego kraju. Myúlæ, ýe moýe to przejawiaã siæ w 
rzetelnym wykonywaniu wszystkich swoich obowiàzków. Uczàc siæ, pracujàc 
sumiennie, pùacàc podatki przyczyniamy siæ do dobrobytu ojczyzny. Jedynie 
staranne podejúcie do powierzonych nam zadañ moýe zbudowaã tak bardzo 
potrzebne zaufanie spoùeczne. Wszystko winniúmy czyniã z miùoúci do 
czùowieka, który jest celem, a nie úrodkiem naszych dziaùañ. Pamiætajmy o 
napomnieniach Ojca Úwiætego Jana Pawùa II, który mówiù, by budowaã i 
umacniaã na polskiej ziemi cywilizacjæ miùoúci. O naszym patriotyzmie bædzie 
teý úwiadczyã zaangaýowanie w ýycie publiczne naszego kraju. Moýemy 
wpùywaã na to, kto rzàdzi Polskà. Obowiàzkiem kaýdego z nas jest wiæc branie 
udziaùu w wyborach prezydenckich i parlamentarnych. Istotne jest takýe 
zaangaýowanie na szczeblu regionalnym, choãby przez branie udziaùu w 
wyborach samorzàdowych oraz w kontekúcie pozycji naszego kraju w Unii 
Europejskiej – gùosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Obywatele 
polscy mogà równieý przedkùadaã Sejmowi projekty wùasnych ustaw, zaùàczajàc 
przy nich 100 tys. podpisów. Najcenniejsze dla wyraýania naszego patriotyzmu 
bædà wiæc wedùug mnie czyny, korzystanie z moýliwoúci dziaùania dla Polski, 
jakie nam daje kaýdy dzieñ.

Pamiætajmy wiæc o naszej piæknej toýsamoúci i weêmy odpowiedzialnoúã 
za przemianæ teraêniejszoúci i lepszà przyszùoúã. Wierzæ w to gùæboko, ýe nie 
zawiedziemy naszej „matki” i weêmiemy wszyscy udziaù w wyborach 
prezydenckich 20 czerwca, a jeúli zajdzie taka potrzeba, równieý w ich drugiej 
turze 4 lipca!
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MA£¯EÑSTWA 
W 

KOŒCIO£ACH 

CHRZEŒCIJAÑSKICH

W naszym cyklu o róýnicach w naszych 
wyznaniach o tym, jak rozumiemy 
maùýenstwo i co trzeba zrobiã, aby wziàã 
ú l u b  z  o s o b à  i n n e g o  w y z n a n i a  
chrzeúcijanskiego.
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Ustanowienie i sakramentalnoúã maùýeñstwa

W swej zewnætrznej formie maùýeñstwo chrzeúcijañskie, prawosùawne, 
jest takie samo jak inne maùýeñstwa. Dopiero struktura wewnætrzna ukazuje 
odmiennoúã zwiàzku chrzeúcijañskiego od maùýeñstw niechrzeúcijañskich. 
Maùýeñstwo jest stanem i miejscem, gdzie ludzie mogà siæ jednoczyã z Bogiem w 
doskonaùà jednoúã. Nawiàzanie w maùýeñstwie do relacji z osobà Chrystusa 
pozwala doúwiadczyã miùoúci Trójcy Úwiætej. Jako sakrament maùýeñstwo 
pozwala uczestniczyã maùýonkom w Królestwie Boýym, wprowadza czùowieka 
do wiecznej radoúci i miùoúci.
Prawosùawie uczy, ýe Bóg bædàcy Stwórcà pierwszych ludzi sprawia, ýe 
maùýeñstwo ma pochodzenie Boskie. Autorem i celebransem maùýeñstwa jest 
Bóg. Akt maùýeñski poprzedza wszystkie inne przejawy ludzkiego ýycia na ziemi i 
zjawia siæ z powstaniem pierwszych ludzi.
Pierwszy czùowiek – Adam – byù istotà niepeùnà, i aby staã siæ caùoúcià, czymú 
doskonaùym, potrzebowaù dopeùnienia – kobiety. Dopiero Adam i Ewa stanowià 
czùowieka, stanowià jednoúã. Samotna egzystencja nie odzwierciedla Boga – 
Pismo Úwiæte tùumaczy, ýe Bóg, który jest Jeden mówi o sobie My (Rdz 1,26), 
gdzie indziej tekst úwiæty przypomina sùowa Stwórcy: Nie jest dobrze, ýeby 
mæýczyzna byù sam (Rdz 2,18).
Jest to zjednoczenie nie tylko pùciowe, ale zjednoczenie caùego ýycia – 
uczestnictwo losu.
Poprzez powoùanie do ýycia Ewy, powstaùo pierwsze maùýeñstwo. Celem tego 
maùýeñstwa byùo zrealizowanie jednoúci i osiàgniæcie peùni. Màý i ýona nie sà pùcià 
mæskà czy ýeñskà, lecz sà juý jednoúcià w Chrystusie (zob. Ga 3,28). Maùýonkowie 
obdarowujàc siæ sobà, miùujà na sposób Boski. Dziæki tej peùnej miùoúci 
pierwszych ludzi, Raj byù peùnià. Do dziú prawosùawie uczy, ýe miùoúã jest „Rajskà 
ùaskà” i zapowiedzià Królestwa Boýego.
Prawosùawie naucza, ýe instytucja maùýeñstwa siæga poczàtku pary ludzkiej i 
zostaùa ustanowiona w raju. Maùýeñstwo „edeniczne” to archetypiczny obraz 
zwiàzku Chrystusa z Koúcioùem. Jako sakrament maùýeñstwo odzwierciedla uniæ 
miedzy Chrystusem a Koúcioùem, miedzy Jahwe a Izraelem. Adam jest stworzony 
na obraz Chrystusa, Ewa na obraz Koúcioùa (zob. Ef 5,32). Prawosùawny rytuaù 
mówi: „Ani grzech pierworodny, ani potop zgoùa nie uszkodziùy úwiætoúci 
zwiàzku maùýeñskiego”. 
Maùýeñstwo powinno mieã za wzór dla siebie pierwsze stworzenie. Bóg uczyniù 
Adama i Ewæ dla jak najwiækszej miùoúci miædzy nimi, bædàcej odbiciem 
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tajemnicy jednoúci Boga. Pierwsza para maùýeñska tworzy obraz Trójjedynego 
Boga. Jak utrzymuje prawosùawny Arcybiskup Sawa, fundamentem, na którym 
zostaùa zbudowana prawosùawna prawda o maùýeñstwie, jest nauka Nowego 
Testamentu - Ef 5:31-32 Dlatego opuúci czùowiek ojca i matkæ, a poùàczy siæ z ýonà 
swojà, i bædà dwoje jednym ciaùem. Tajemnica to wielka, a ja mówiæ: w 
odniesieniu do Chrystusa i do Koúcioùa. Zwiàzek ustanowiony przez Boga bazuje 
na nierozerwalnoúci; podobnie jak zwiàzek Chrystusa z Koúcioùem.
Teologia chrzeúcijañskiego Wschodu ukazuje odmienne znaczenie maùýeñstwa 
chrzeúcijañskiego w stosunku do maùýeñstwa pojmowanego w judaizmie czy 
kulturze rzymskiej. Jest ono czymú wiæcej niý spoùecznym i religijnym 
usankcjonowaniem faktu biologicznego. Maùýeñstwo nie jest zwiàzkiem ludzkim 
opartym na zwyczajach i zasadach mieszczañskich. Nauka prawosùawna 
utrzymuje, ýe maùýeñstwo jest wiecznie istniejàcym i nierozerwalnym 
zwiàzkiem. Jest to zwiàzek pomiædzy dwiema pojedynczymi i wiecznymi 
osobami.
Dla Koúcioùa prawosùawnego maùýeñstwo jest sakramentem, misterium. 
Potwierdzeniem sakramentalnoúci maùýeñstwa jest dla prawosùawnych obecnoúã 
Chrystusa na godach w Kanie Galilejskiej. Jest to jednak potwierdzenie 
sakramentu ustanowionego przez Boga Ojca w Raju. Chrystus nie podnosi 
zwiàzku maùýeñskiego do godnoúci sakramentu, lecz tylko przypomina i 
potwierdza, ýe jest to misterium. Milczenie Chrystusa na weselu w Kanie, 
úwiadczy o tym ýe: „widziaù On w maùýeñstwie, sakramentalny organizm jednego 
Koúcioùa” – zaznacza Abp Sawa.
Chrystus nie stworzyù nowej instytucji, lecz oczyúciù maùýeñstwo z elementów 
obcych, niezgodnych z naturà danà czùowiekowi przez Boga. Przemiana wody w 
wino jest widzialnym tego symbolem. Woda przedstawia upadùà naturæ czùowieka 
w maùýeñstwie, lecz poprzez ùaskæ sakramentu ta sama woda zamienia siæ w wino. 
Poprzez miùoúã Boga ludzkie uczucia zostajà przeobraýone. Prawosùawny teolog 
Michel P. Laroche stwierdza tym samym, ýe maùýeñstwo od tego momentu 
istnieje tylko w Chrystusie-Koúciele, poniewaý to Koúcióù jest nowym Rajem, w 
którym mieszka Chrystus. 
Sakrament maùýeñstwa jest przejúciem ku prawdziwemu ýyciu. Jest zbawieniem 
czùowieka i wejúciem do prawdziwego niezepsutego czùowieczeñstwa. 
Maùýonkowie otrzymujà w sakramencie doskonaùà Boskà jednoúã, sà 
przyobleczeni w „caùy blask Boga”. Misterium owe sprowadza zwiàzek w gùæbiæ 
Bóstwa i czùowieczeñstwa Zbawiciela, o ile jest on realizowany w Koúciele jako 
jego Mistycznym Ciele. Poprzez sakrament czùowiek uczestniczy w wyýszej 
rzeczywistoúci Ducha, nie tracàc jednakýe swego czùowieczeñstwa. Duch Úwiæty 
nie ogranicza ludzkiej wolnoúci, tylko wyzwala z ograniczeñ grzesznoúci.
Wedùug prawosùawia, idea maùýeñstwa chrzeúcijañskiego domaga siæ 
podporzàdkowania spraw pùciowo zmysùowych, sprawom ýycia duchowego. 
Czùowiek w maùýeñstwie nie tylko zaspokaja potrzeby wynikajàce z ziemskiej 
egzystencji, lecz wkracza w Królestwo wiecznoúci. Maùýeñstwo chrzeúcijañskie 
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rozumiane jako sakrament, moýe jawiã siæ jako niedostæpny ideaù – tajemnica 
wielka (zob. Ef 5,31). Wysokie wymagania odnoúnie maùýeñstwa sà za ciæýkie dla 
czùowieka i nie zrealizuje ich o wùasnych siùach. Zwiàzek maùýeñski nie jest 
doúwiadczeniem, w które czùowiek (para ludzka) angaýuje siæ sam, lecz dziaùa we 
wspólnocie z Bogiem. 
Teologia prawosùawna naucza, ýe w maùýeñstwie kaýda osoba uzyskuje nowà 
toýsamoúã, gdyý dwoje stajà siæ jednym ciaùem (por. Rdz 2,24), tworzàc jednoúã 
podobnà do jednoúci Trójcy Úwiætej. Maùýeñstwo jest sakramentem jednoúci. Jest 
to metafizyczna jednoúã, gdzie czùowiek osiàga podobieñstwo z ýyciem Absolutu. 
Mæýczyzna i kobieta ùàczà siæ w Bogu - w trzecim pierwiastku, podobnie jak 
Ojciec i Syn jednoczà siæ w Duchu. Doprowadzenie do peùnej jednoúci i caùoúci 
rozdwojonej ludzkiej natury ( Pùeã – dwie czæúci ludzkiej natury –  S. Hrycuniak) 
jest zasadniczym celem maùýeñstwa jako sakramentu. Maùýonkowie zbliýajàc siæ 
do siebie, zbliýajà siæ do Chrystusa, przemieniajà nieustannie swojà miùoúã eros w 
agape. 
Agape odczytuje chrzeúcijañstwo wschodnie jako miùoúã charyzmatycznà, 
poprzez którà speùnia siæ tajemnica jednoúci maùýeñstwa. Miùoúã Boýa poszerza 
ludzkà miùoúã w sakramencie maùýeñstwa, gdy zabraknie agape ýaden zwiàzek 
nie moýe przetrwaã. W Chrystusie maùýonkowie odnajdujà misterium swojej 
wùasnej toýsamoúci. 
Poprzez takà strukturæ maùýeñstwa, moýe byã ono tylko monogamiczne. Dla 
prawosùawia monogamia wynika z Ksiægi Rodzaju, jest gùoszona przez proroków, 
potwierdzona przez Chrystusa i popierana przez Koúcióù. Tylko monogamia 
wspóùgra z chrzeúcijañskà ideà agape. Relacja monogamiczna opiera siæ na 
miùoúci Boga i umacnia w maùýonkach wolæ do przezwyciæýania zùych skùonnoúci 
prowadzàcych ku podziaùowi, zazdroúci ýàdzy i arogancji. Porzucenie 
monogamii to znieksztaùcenie pojæcia prawdziwego monoteizmu. Maùýeñski 
kontakt w kaýdej innej formie oprócz monogamii nie jest zwiàzkiem caùej 
osobowoúci, osoby pùci mæskiej z osobowoúcià osoby pùci ýeñskiej.
Wewnætrznà cechà istoty maùýeñstwa jest miùoúã, jako dzieùo samego Boga 
„dokonujàce siæ w naszej naturze”(S.Hrycuniak).
Jako sakrament Królestwa Boýego, maùýeñstwo w pojæciu Koúcioùa 
prawosùawnego wprowadza czùowieka do wiecznej radoúci i miùoúci. To oznacza 
dla niego nieograniczonà wolnoúã, dàýàcà ku absolutnemu Dobru, Piæknu, 
Miùoúci, gdyý sam Bóg jest Dobrem Piæknem i Miùoúcià. Maùýeñstwo jest 
sakramentem miùoúci, gdyý ùàczy w sposób obiektywny ludzi z Bogiem, który 
sam jest Miùoúcià. Kobieta i mæýczyzna poprzez wzajemnà miùoúã uúwiæcajà siæ 
wzajemnie i idealizujà. To uúwiæcenie jest widzeniem we wspóùmaùýonku 
podobnych Bogu doskonaùoúci. Sakrament pozwala maùýonkom przezwyciæýyã 
wùasne sùaboúci.
Wobec tego co zostaùo powiedziane powyýej, maùýeñstwo prawosùawne jest 
zwiàzkiem sakramentalnym, które trwa wiecznie i jest nierozerwalne (W 
maùýeñstwie dusze maùýonków ùàczà siæ nierozerwalnym zwiàzkiem – stwierdza 
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úw. Chryzostom). Tak jak Miùoúã Boýa jest wieczna i trwaùa w stosunku do 
stworzonego czùowieka, tak i miùoúã maùýeñska jest wieczna. Úmierã któregoú z 
maùýonków nie rozwiàzuje wæzùa maùýeñskiego. Nierozerwalnoúã zwiàzku 
bazuje na nierozerwalnoúci duchowego zwiàzku Jezusa Chrystusa z Koúcioùem 
(Zob. Ef 5,32). 

Cele maùýeñstwa

Jak dowodzi nauka prawosùawia, najwaýniejszym celem maùýeñstwa jest 
zjednoczenie dwóch wolnych osób we wspólnocie miùoúci. To miùoúã jest 
wewnætrznà cechà istoty maùýeñstwa, dziæki której nastæpuje tak úcisùa jednoúã.
Wspierajàc siæ wzajem, maùýonkowie korzystajà z radoúci bycia razem, darzàc siæ 
zaufaniem, zaangaýowaniem, wiernoúcià i uczciwoúcià. Miùoúã czyni jednà istotæ 
z dwojga. Pozwala przezwyciæýyã egocentryzm odosobnienia, który jest 
grzechem. Miùoúã jest formà ùaski. Dlatego teý, wzajemna miùoúã maùýonków 
prowadzi do peùni czùowieczeñstwa i udoskonala osoby ludzkie. Miùoúã ta, 
uúwiæca naturæ ludzkà; „màý i ýona sà w peùni metafizycznej jednoúci w jednej 
naturze”.
Owe wspólne ýycie i miùoúã maùýonków jest powoùaniem do osiàgniæcia peùni 
bytu w Bogu. „Nasz Pan – zapewnia Laroche – to nie tylko jednoúã maùýeñska, 
lecz jego odniesienie, poùàczenie i cel”. Tym samym, celem maùýeñstwa jest 
zjednoczenie z Bogiem poprzez doskonalenie czùowieczeñstwa. To zaú powinno 
prowadziã do przeksztaùcania codziennej rzeczywistoúci tak, aby byùa ona 
najbliýej rzeczywistoúci Królestwa Boýego. Michel Laroche stwierdziù teý: (...) 
moýna powiedzieã, ýe celem maùýeñstwa nie jest zjednoczenie mæýczyzny i 
kobiety: dokonaùo siæ ono juý w chwili sakramentu. Moýe siæ ono i powinno 
pogùæbiaã, ale jego podstawa jest doskonaùa. Cel maùýeñstwa to doskonaùe 
zjednoczenie z Jedynym, z Chrystusem, który daje maùýeñstwu swà prawdziwà 
jednoúã.
Doktryna prawosùawna podkreúla, ýe „pierwszym znaczeniem lub celem 
ostatecznym maùýeñstwa jest miùoúã maùýeñska (…) peùnia jednoúci maùýeñskiej, 
która czyni z nich »Koúcióù domowy«.” (Evdokimov). Koúcióù domowy to 
profetyczny obraz Królestwa niebieskiego, przypominajàcy „ùaskæ raju”.
Wzrastaniu ku úwiætoúci i wypeùnianiu zadania wspólnego ýycia, towarzyszy 
speùnienie seksualne. Pùciowoúã ludzka jest darem Boýym i jako taka jest dobra. 
Wedùug nauki prawosùawnej, zjednoczenie cielesne stanowi w peùni czæúã 
sakramentu maùýeñstwa.
Pùciowoúã jako dar zostaùa dana maùýonkom, aby wspomagaã pogùæbienie wiæzi 
maùýeñskiej. Seksualnoúã maùýonków pozwala takýe staã siæ im wspóùtwórcami z 
Bogiem, poprzez przekazanie nowego ýycia z miùoúci cielesnej. Tym samym 
drugim waýnym momentem w maùýeñstwie jest rozmnoýenie rodzaju ludzkiego, 
powiækszenie Królestwa Boýego na ziemi. Zrodzenie i wychowanie potomstwa to 
„jednoúã korony maùýeñskiej” i „úwiæte dzieùo”.
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Jednakýe prawosùawny teolog Evdokimov przypomina, ýe rozmnaýanie, które 
przychodzi w wyniku wspóùýycia to jedynie jego nastæpstwo. Relacje seksualne 
sà wpierw ukierunkowane na wzajemne speùnienie maùýonków, nastæpnie na 
zrodzenie i wychowanie dzieci (A. C. Calivas).
Jak stwierdzajà Ojcowie Koúcioùa, maùýeñstwo nie jest zawarte tylko dla 
podtrzymania rodzaju ludzkiego, lecz równieý i przede wszystkim po to, by 
mæýczyzna i kobieta kierowali swe cielesne pragnienia jedno ku drugiemu. Dla 
Ojców Koúcioùa, a zatem i dla prawosùawnych, celem zasadniczym maùýeñstwa 
nie jest rodzenie potomstwa, a wewnætrzna jednoúã, przemiana, odnalezienie 
straconego czùowieczeñstwa. Rodzenie potomstwa jest drugorzædne.
Ýona nie rozporzàdza wùasnym ciaùem, lecz jej màý; podobnie teý
i màý nie rozporzàdza wùasnym ciaùem, ale ýona. Nie unikajcie jedno drugiego, 
chyba ýe na pewien czas, za obopólnà zgodà, by oddaã siæ modlitwie; potem znów 
wróãcie do siebie, aby - wskutek niewstrzemiæêliwoúci waszej - nie kusiù was 
szatan. To, co mówiæ, pochodzi z wyrozumiaùoúci, a nie z nakazu (1Kor 7,4-6). 
Wedùug prawosùawia, sùowa Apostoùa przytoczone powyýej, nakazujà aby màý i 
ýona nie odmawiali sobie wzajemnie przyjemnoúci, które nie majà na celu 
prokreacji, a sùuýà tylko temu ýeby zaspokoiã pragnienie posiadania jedno 
drugiego. 
Jednak, aby pùciowoúã maùýonków prawosùawnych nie byùa nieprzyzwoita i nie 
ograniczaùa siæ do egocentrycznego zachowania, naleýy wykluczyã 
przedmiotowy sposób traktowania drugiej osoby, (por. Hbr 13,4). Seksualnoúã 
skierowana na Królestwo Boýe, uchroni maùýonków przed upadkiem. Bóg 
bùogosùawi kaýdemu zjednoczeniu cielesnemu, jeúli dokonuje siæ ono w 
prawdziwej miùoúci i jest wzajemnym darem z samego siebie.
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Krótko o maùýeñstwach mieszanych

Maùýeñstwo w teologii prawosùawnej (np. zawarcie zwiàzku, szafarz sakramentu 
maùýeñstwa, cele i skutki, etc.) jest pojmowane inaczej niý w Koúciele 
Katolickim. Wùadyka Jeremiasz kwestiæ tzw. maùýeñstw mieszanych okreúliù jako 
kwestiæ „trudnà i wymagajàcà szczególnej troski”.
Istotnym warunkiem do zawarcia maùýeñstwa w Cerkwi jest jednoúã religii. 
Poprzez maùýeñstwa mieszane prawosùawie rozumie zawieranie maùýeñstw 
miædzy osobami naleýàcymi do dwóch róýnych religii. W wæýszym znaczeniu 
maùýeñstwem mieszanym prawosùawie okreúla takie maùýeñstwo, w którym 
wierzàcy prawosùawny zawiera maùýeñstwo z przedstawicielem innego wyznania 
chrzeúcijañskiego. Na tak rozumiane maùýeñstwo mieszane zezwala siæ ze 
wzglædu na duchowe dobro wiernych prawosùawnych. Chrzeúcijanin 
nieprawosùawny ma wyznawaã wiaræ w Trójcæ Úwiætà i byã ochrzczonym w Imiæ 
Trójcy Úwiætej. Takie maùýeñstwa mieszane mogà byã zawarte tylko w rycie 
prawosùawnym.
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Problem zawierania maùýeñstw przez katolików z osobami naleýàcymi 
do Koúcioùów lub wspólnot koúcielnych nie utrzymujàcych peùnej ùàcznoúci z 
Koúcioùem katolickim omawia i reguluje Kodeks Prawa Kanonicznego oraz 
odpowiednie instrukcje Stolicy Apostolskiej i Episkopatu Polski. Maùýeñstwa 
takie nazywamy maùýeñstwami mieszanymi. Zasadniczo Koúcióù katolicki 
przestrzega przed takimi zwiàzkami. Po pierwsze ich jednoúã moýe byã 
wystawiona na powaýnà próbæ. Jednoúã w maùýeñstwie i rodzinie jest bardzo 
poýàdana, gdyý jest podstawà pokoju i peùnej wspólnoty, a z róýnicy wyznania 
mogà siæ rodziã powaýne problemy, zwùaszcza w zakresie religijnego 
wychowania dzieci. Po drugie, maùýeñstwo ma byã wspólnotà ýycia i miùoúci. 
Róýnica wyznania nie sprzyja budowaniu tej wspólnoty i to w sprawach 
najbardziej zasadniczych, co moýe doprowadziã do nieporozumieñ, zwùaszcza 
kiedy nowoýeñcy spotkajà siæ z realiami ýycia maùýeñskiego i rodzinnego.

To pierwsze s³owa znanej w Polsce piosenki wykonywanej czêsto podczas 
œlubów, której autorem jest œwiêtej pamiêci Teodor Baranowski, d³ugoletni redaktor 
Polskiego Radia Szczecin oraz nasz parafianin.

Gdy siê ³¹cz¹ rêce dwie w imiê Bo¿e...
1

Ks. Grzegorz Jankowiak

parafia rzymskokatolicka pw. Œwiêtego Krzy¿a

...
Prawosùawny teolog John Meyendorff zastanawia siæ, czy moýliwe jest, aby nie 
bædàc czùonkami tego samego Koúcioùa moýna przeobraziã przyjaêñ, 
zainteresowania, zgodnoúã charakterów itp., w rzeczywistoúã Królestwa Boýego. 
Stawia pytanie dalej: „czy jest moýliwe stanie siæ jednym ciaùem w Chrystusie bez 
wspólnego uczestnictwa w Jego Eucharystycznym Ciele i Krwi?” Odpowiada, ýe 
formalnie maùýeñstwo takie jest moýliwe, gdyý obrzæd ukoronowania jest 
odùàczony od Eucharystii. Jednak prawdziwe maùýeñstwo (tj. sakramentalne i 
chrzeúcijañskie) to takie, które ùàczy dwoje ludzi w peùnej jednoúci wiary i jest 
przypieczætowane Eucharystià.
Maùýeñstwo mieszane wyznawcy prawosùawnego z innà osobà ochrzczonà, 
zawarte za poúrednictwem kapùana nieprawosùawnego, jest dla strony 
prawosùawnej niewaýne.
Duýym problemem jest kwestia ochrzczenia przyszùego potomstwa i 
wychowanie w danej wierze.



25

Stanowisko Koúcioùa wobec maùýeñstw mieszanych zostaùo wypracowane w 
ciàgu wielowiekowego doúwiadczenia. Nie zabrania ono w sposób bezwzglædny 
maùýeñstwa osobom o róýnej przynaleýnoúci koúcielnej. Kaýdy czùowiek ma 
prawo do podjæcia decyzji o zawarciu maùýeñstwa, jak równieý do wyboru 
partnera. Dlatego teý, jeýeli narzeczeni uúwiadamiajà sobie skutki takiego 
maùýeñstwa, a nadto majà ku temu powaýne racje, Koúcióù udziela potrzebnego 
zezwolenia. Jednak w celu lepszego i gùæbszego zrozumienia tego, na co siæ 
decydujà, oraz uúwiadomienia sobie obowiàzków wynikajàcych z ich wiary, 
Koúcióù wymaga od strony katolickiej zùoýenia rækojmi, czyli przyrzeczenia, iý 
zostanà dochowane  trzy istotne zobowiàzania. Po pierwsze, strona katolicka 
zobowiàzuje siæ do zachowania wùasnej wiary. Po drugie, przyjmuje obowiàzek 
usuniæcia wszystkiego w zwiàzku maùýeñskim, co powodowaùoby zagroýenie 
wyznawania i praktykowania wùasnej katolickiej wiary. W koñcu po trzecie, 
uczynienie tego, co jest w mocy ze strony katolickiej, by caùe potomstwo byùo 
ochrzczone i wychowane w jej wierze. Narzeczeni innych wyznañ 
chrzeúcijañskich nie sà zobowiàzani do ýadnych oúwiadczeñ. Zostajà jednak 
powiadomieni przez proboszcza o zùoýeniu rækojmi przez stronæ katolickà i 
muszà je przyjàã do wiadomoúci.
Katolik do zawarcia maùýeñstwa z osobà naleýàcà do Koúcioùa lub wspólnoty 
koúcielnej nie utrzymujàcych peùnej ùàcznoúci z Koúcioùem katolickim potrzebuje 
w kaýdym przypadku specjalnego pozwolenia biskupa diecezjalnego. Úlub taki 
powinien zasadniczo odbywaã siæ w úwiàtyni katolickiej. W przypadkach 
uzasadnionych moýe mieã miejsce w koúcioùach innych wyznañ, gdzie 
maùýeñstwo bùogosùawi duchowny tego wyznania.

Kiedy usùyszaùem propozycjæ, aby w nowym numerze naszego 
czasopisma omówiã temat maùýeñstwa, powiedziaùem: jak przejdziemy przez 
temat Eucharystii i maùýeñstwa, wtedy oznaczaã to bædzie, ýe moýemy pisaã juý o 
wszystkim bez obaw, ýe dojdzie do rozpadu naszego grona redakcyjnego. Oba 
tematy nie sà tylko sprawà teoretycznà, dotyczàcà wyùàcznie teologów. Obie 
kwestie majà jak najbardziej praktyczny wymiar. Czy mogæ przystàpiã do 
Sakramentu Komunii Úwiætej w innym Koúciele? Czy mogæ planowaã swoje 
ýycie z partnerem z innej wspólnoty chrzeúcijañskiej? Czy mamy szansæ na 
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szczæúliwe rodzinne ýycie w wierze we wspólnego Boga? Czy nasze Koúcioùy 
bædà nas rozumieã i pomagaã, czy bædà rozszarpywaã nas i nasze dzieci, kaýdy w 
swojà stronæ? To bardzo uzasadnione pytania - szczególnie mùodych ludzi. Kiedyú 
maùýeñstwa mieszane naraýone byùy na wiele niedogodnoúci ze strony rodziny, 
znajomych, ze strony przedstawicieli Koúcioùów równieý. Czy teraz jest szansa na 
praktyczny ekumenizm? Poszukajmy zatem do tego dobrej drogi.

Koúcióù Ewangelicko-Augsburski rozumie zwiàzek maùýeñski jako 
wspólnotæ miùoúci dwojga ludzi, która swe odzwierciedlenie znajduje w stosunku 
Jezusa do Jego wyznawców (Ef. 5,22-33): Ýony bàdêcie ulegùe mæýom swoim jako 
Panu. Bo màý jest gùowà ýony, jak Chrystus gùowà Koúcioùa, ciaùa którego jest 
Zbawicielem...Mæýowie miùujcie ýony swoje, jak i Chrystus umiùowaù Koúcióù i 
wydaù zañ samego siebie.... Nie jest tylko instytucjà ludzkà, ale jest wyrazem woli 
i powoùania Boýego. Ma ono poczàtek w akcie stworzenia, poniewaý Bóg 
stworzyù kobietæ i mæýczyznæ, aby ci dwoje byli jednym ciaùem. W akcie 
maùýeñstwa maùýonkowie ofiarujà siæ sobie wzajemnie i wspólnie ofiarujà siebie 
Bogu. Jednoúã nie ma charakteru tylko i wyùàcznie fizycznego, ale równieý ma 
wymiar duchowy. Podobnie jak inne Koúcioùy nauczymy o wiernoúci w 
maùýeñstwie, która nie ogranicza siæ tylko do sfery seksualnej, ale dotyczy 
wzajemnego wzrastania we wszystkich sferach ýycia. Wspólne podejmowanie 
róýnych aktywnoúci ýyciowych o charakterze rodzinnym, religijnym, 
spoùecznym, kulturalnym i zawodowym, w których maùýonkowie rozwijajà 
swoje talenty, jest znakiem miùoúci maùýeñskiej. Maùýeñstwo w rozumieniu 
ewangelickim nie jest sakramentem, poniewaý uznajemy za sakrament jedynie 
znaki usprawiedliwiajàcej ùaski Boýej, ustanowione przez Jezusa (Chrzest i 
Eucharystiæ). Koúcioùy ewangelickie opowiadajàc siæ za trwaùoúcià maùýeñstwa, 
nie przeprowadzajà postæpowania rozwodowego. Niemniej jednak, w sytuacji 
nieodwracalnego rozpadu maùýeñstwa, przyjmujà do wiadomoúci istniejàcy stan 
rzeczy, a po uzyskaniu dyspensy nie wykluczajà moýliwoúci ponownego 
zawarcia zwiàzku przez rozwiedzionych.
Jeúli chodzi o maùýeñstwa o róýnej przynaleýnoúci wyznaniowej posùuýæ siæ 
projektem dokumentu, który zostaù opracowany przez Komisjæ Teologicznà 
Polskiej Rady Ekumenicznej i Komisji ds. Dialogu miædzy Polskà Radà 
Ekumenicznà a Konferencjà Episkopatu Polski Koúcioùa Rzymskokatolickiego:
Wspólnie nauczamy o maùýeñstwie o róýnej przynaleýnoúci wyznaniowej:

• Wspólnie nauczamy, ýe maùýeñstwo miædzy chrzeúcijanami, 
którzy przynaleýà do róýnych wyznañ, dokonuje siæ „w Panu” (1 Kor 7,39), a 
zatem w Jego Ciele, którym jest Koúcióù Chrystusowy.

• Wspólnie nauczamy, ýe jednoczàcà podstawà maùýeñstw o róýnej 
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przynaleýnoúci wyznaniowej jest zakorzenienie obojga maùýonków w wierze w 
tego samego Trójjedynego Boga. Dziæki otwarciu siæ na Ducha Úwiætego, 
wzywajàcego do jednoúci, zakorzenienie to mogùoby przyjmowaã róýne treúci i 
wyraýaã siæ w róýnych formach, umoýliwiajàc - wolne od przymusu bàdê 
instrumentalizacji - wspólne przeýywanie ekumenicznych doúwiadczeñ. 
Mogùoby ono równieý budziã gotowoúã kaýdego z maùýonków do uczestniczenia 
w waýniejszych momentach ýycia wspólnoty religijnej wspóùmaùýonka.

• Wspólnie nauczamy, ýe osoby o róýnej przynaleýnoúci 
wyznaniowej, zawierajàc zwiàzek maùýeñski, mogà pozostaã czùonkami 
wùasnych Koúcioùów. Zróýnicowanie wyznaniowe moýe z jednej strony rodziã 
trudnoúci w relacjach miædzy maùýonkami, z drugiej natomiast moýe ono zbliýaã i 
wzbogacaã samych maùýonków oraz ich rodziny. Wspólnoty lokalne, do których 
naleýà maùýonkowie, powinny im pomagaã przez dziaùalnoúã ekumenicznà 
prowadzàcà do przezwyciæýania przeszkód utrudniajàcych wspólne przeýywanie 
powoùania chrzeúcijañskiego.

• Wspólnie nauczamy, ýe pielægnowanie wiæzi ùàczàcych 
maùýonków ze swoimi wspólnotami moýe stanowiã szansæ, a nie przeszkodæ, w 
budowaniu dojrzaùego zwiàzku. Osobista wiara i doúwiadczenie maùýonków 
mogà staã siæ bodêcem ksztaùtujàcym ekumenicznà wraýliwoúã Koúcioùów.
 
Wspólnie ustalamy zasady traktowania maùýeñstw osób o róýnej przynaleýnoúci 
wyznaniowej:

• Zasada równej godnoúci sumieñ i jednakowego dla nich 
szacunku. Ýadna ze stron, nupturienci, maùýonkowie i rodzice, nie ogranicza 
sumienia drugiej strony, lecz daje jej úwiadectwo wiary i moralnoúci.

• Zasada rozstrzygajàcego znaczenia decyzji nupturientów i 
maùýonków. Koúcioùy, oprócz tego, ýe stawiajà pewne wymagania swoim 
wyznawcom, powinny wspieraã nupturientów we wùaúciwej ocenie sytuacji i 
podjæciu decyzji co do miejsca i sposobu zawarcia maùýeñstwa oraz wychowania 
dzieci w duchu chrzeúcijañskim. W obu kwestiach ostatecznà decyzjæ podejmujà 
nupturienci i maùýonkowie, a Koúcioùy jà z szacunkiem przyjmujà. Koúcioùy, 
które wymagajà od nupturientów oúwiadczeñ czy przyrzeczeñ w tych sprawach, 
uwzglædniajà w duchu ekumenicznym zobowiàzania drugiej strony.

• Zasada wspólnego obowiàzku religijnego wychowania dzieci. 
Kaýdy Koúcióù - co jest zrozumiaùe - dzieci z maùýeñstw o róýnej przynaleýnoúci 
wyznaniowej pragnie wychowaã we wùasnej tradycji. Z tym wiækszà 
odpowiedzialnoúcià naleýy rozwiàzywaã ten trudny i delikatny problem, który 
moýe rodziã wiele konfliktów. Odpowiedzialnoúã za chrzeúcijañskie wychowanie 
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dzieci spoczywa na obojgu rodzicach. Podstawowym punktem 
odniesienia dla wychowania w rodzinie chrzeúcijañskiej jest Chrystus. W Nim 
bowiem zostaliúmy ochrzczeni, do Niego naleýymy w ýyciu i úmierci, stanowiàc 
czæúã Jego Ciaùa (por. 1 Kor 12,27). Dziecko potrzebuje úwiadectwa 
ewangelicznego ýycia obojga rodziców.

• Zasada konfesyjnoúci. Koúcioùy nie widzà moýliwoúci 
ponadkonfesyjnego wychowania dzieci. Budowanie toýsamoúci chrzeúcijañskiej 
wymaga zawsze zakorzenienia w okreúlonej tradycji, czemu równoczeúnie 
powinna towarzyszyã wraýliwoúã ekumeniczna.

• Zasada wspó ùpracy duszpasterskiej .  Wspó ùpracæ  
duszpasterskà, w którà angaýujà siæ nie tylko duchowni poszczególnych 
Koúcioùów, ale takýe caùe wspólnoty, uznajemy za bardzo wskazanà czy wræcz 
nieodzownà formæ wsparcia maùýeñstw o róýnej przynaleýnoúci wyznaniowej.
Miùoúã - to wspaniaùe uczucie, jakim mogà siebie wzajemnie obdarowywaã 
maùýonkowie, ùàczy ludzi ponad jakimikolwiek ludzkimi podziaùami. Miùoúã nie 
zna granic, mam wiæc nadziejæ, ýe duch wzajemnego ekumenicznego 
zrozumienia tematu maùýeñstwa pozwoli miùoúci pozostaã takà, jakà jest – wolnà 
i ponad podziaùami. 

Wiele w ostatnim czasie mówi siæ na temat patriotyzmu. Szukamy 
odpowiedzi na pytanie w jaki sposób przejawia siæ w naszym 
spoùeczeñstwie i co zrobiã, aby byù on naszà codziennà, a nie odúwiætnà 
postawà. Serce patrioty mocniej bije na myúl o swojej ojczyênie, pragnie 
dla niej jak najlepiej. Czy moýna jednak w imiæ gùæbokiej miùoúci do 
swojego narodu ýyczyã mu upadku?
Czasy hitlerowskiej wùadzy w Niemczech byùy trudnym okresem w 
dziejach historii caùej ludzkoúci. Byù to równieý trudny sprawdzian dla 
narodu niemieckiego, a takýe próba wiary dla tamtejszych chrzeúcijan. W 
úwietle tego, co dziú wiemy o poglàdach i dziaùaniach Hitlera moýna 
zadawaã sobie pytanie: jak to jest moýliwe, ýe tak wielu ludzi zawierzyùo 
temu szaleñcowi? Dlaczego tak wielu chrzeúcijan daùo siæ zwieúã? Tadeusz 
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Mazowiecki w swoim eseju „Nauczyù siæ wierzyã wúród tægich razów” 
oceniaù sytuacjæ: „Hitleryzm, najpierw tylko tolerowane zjawisko 
marginesu politycznego, zostaù zaakceptowany jako skrajna wprawdzie, 
ale narodowa droga do potægi i wielkoúci; furtka do wewnætrznego 
rozbrojenia narodu otwarta zostaùa przez siùy hitleryzmowi zrazu 
niechætne. Cokolwiek by powiedzieã o znaczeniu czynników 
obiektywnych tkwiàcych w sytuacji Republiki Weimarskiej, pozostaje 
faktem, ýe z tysiàca tych róýnych wstæpnych przyzwoleñ czy 
iluzorycznych przeúwiadczeñ, iý to, co krzykliwe i skrajne, wyparuje z 
czasem, a zostanie to, co istotne, realizujàce ideaùy porzàdnego Niemca, 
zrodziù siæ caùy mechanizm otwierajàcy hitleryzmowi drogæ najpierw do 
wùadzy, póêniej zaú do identyfikacji narodu i dyktatury. W pewnym sensie 
nie moýna i tu nawet mówiã o duchowej kapitulacji przed hitleryzmem - 
byùa to bowiem nie tyle kapitulacja, co sposób odnalezienia siæ 
niemieckoúci w hitleryzmie”. 
Niewàtpliwie wizja speùnienia siæ snu o potædze swojego narodu byùa 
pociàgajàca, rzekùbym nawet patriotyczna. Ale tu rodzi siæ pytanie o 
granicæ patriotyzmu, a wùaúciwie o granicæ úrodków podjætych dla 
uzyskania nawet najbardziej szlachetnych celów. Mazowiecki dalej pisaù 
tak: „W Niemczech diabùa uúwiæcono - hitleryzm staù siæ wyrazicielem 
narodowego ducha i narodowych dàýeñ; nastàpiù proces wewnætrznej 
aprobaty, który staù siæ przyczynà najwiækszej bodaj tragedii w dziejach 
samego narodu niemieckiego. Mechanizm wciàgajàcy stopniowo caùy 
naród w swoje tryby, organizujàcy spoùeczeñstwo do wspólnego marszu i 
pozbawiajàcy je krytycznej refleksji, podnoszàcy pogruchotane marzenia i 
apelujàcy wizjà nowej wielkoúci Niemiec”. Moýna powiedzieã, ýe Hitler 
ze swojà ideologià trafiù na podatny grunt, rozbudziù uúpione marzenia o 
potædze, bardzo podstæpnie zatuszowaù zùo, które staùo siæ úrodkiem do 
osiàgniæcia tego celu. 
W tych wùaúnie dramatycznych warunkach wielu Niemców, w tym 
równieý wiele mocno wyznajàcych swojà wiaræ chrzeúcijan, zdecydowaùo 
siæ na prawdziwie heroicznà postawæ patriotycznà, która byùa wbrew 
duchowi tamtych czasów. Do osób, które postanowiùy trwaã w marzeniach 
o potædze swojego narodu, ale nie sile wojskowej, nawet nie tyle sile 
gospodarczej, co raczej potædze moralnej i duchowej byù ewangelicki 
duchowny Dietrich Bonhoeffer. Ze wspomnieñ Visser't Hoofta 
(póêniejszego sekretarza generalnego Úwiatowej Rady Koúcioùów w 
Genewie) odpowiedê, jakà w latach wojny udzieliù mu Bonhoeffer na 
pytanie, o co siæ teraz modli: "Jak juý chcesz wiedzieã - odparù - modlæ siæ o 
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klæskæ mego kraju. Myúlæ, ýe to jedyna moýliwoúã zapùacenia za ogrom 
cierpieñ, które ten kraj sprowadziù na úwiat". Modlitwa o klæskæ swojego 
narodu oznaczaùa bowiem zatrzymanie zbrojnej ekspansji na inne narody 
Europy, a zatem utratæ wpùywów, jakie miaùy przynieúã zdobyte nowe 
ziemie, ale najwaýniejsze dla niemieckiego duchownego byùo to, ýe klæska 
narodu w tym przypadku oznaczaã miaùa upadek faszyzmu – a to jest 
zwyciæstwo caùego czùowieczeñstwa. 
Czy podjæcie patriotycznej walki z hitleryzmem, zachowujàc zasady wiary 
chrzeúcijañskiej byùo zadaniem prostym? Bynajmniej, byùo zadaniem iúcie 
heroicznym. 
Tadeusz Mazowiecki w swoim eseju pisze: „Przypadek Bonhoeffera w tym 
jest wszakýe szczególny, ýe jego "politykæ niepolitycznà" charakteryzuje 
piætno najgùæbszego, jaki sobie moýna wyobraziã, dramatyzmu: ryzykowaù 
i ýycie, i równieý dobre imiæ w przyszùoúci. Splot dwuznacznych sytuacji, 
w jakie byù uwikùany, musiaù stawiaã przed nim dræczàce pytania: co z jego 
wùasnej drogi moýe zostaã zrozumiane w przyszùoúci. Aý dziw bierze, ýe 
tak maùo tych pytañ odzwierciedlajà jego pisma; moýe wpùywaùy na to 
wzglædy ostroýnoúci, moýe úlady tych pytañ nie zostaùy zachowane. Tylko 
w kilku poetyckich refleksjach pisanych w wiæzieniu znajdà siæ ich dalekie 
odbicia; takýe w jednym z listów zamieszczonych w "Wyborze pism" jest 
zdanie: "Sprawa, za którà byùbym skazany, jest tak bez zarzutu, ýe 
mógùbym byã z tego tylko dumny". Ale przecieý musiaùo siæ zjawiã przed 
nim pytanie: w jakiej mierze Niemiec idàcy tak radykalnie przeciw kultowi 
Obrigkeit , ýe chce klæski wùasnego kraju, moýe zostaã zrozumiany jako 
patriota; w jakiej mierze pastor, który uczestniczy w spisku posuwajàcym 
siæ do zamachu, moýe zostaã zrozumiany jako chrzeúcijanin. Dwuznaczna 
sytuacja ongiú jednego z najbardziej bezkompromisowych w Bekennende 
Kirche, póêniej zaangaýowanego formalnie w wywiadzie - faktycznie w 
konspiracji, musiaùa teý rodziã pytanie najbardziej elementarne: co ocaleje 
z prawdy, kim wùaúciwie byù. Niewiele wiæc przemawiaùo za tym, iý 
kiedykolwiek bædzie naleýaù do ludzi, których postawa i myúl mogà 
zagarniaã przyszùoúã dla wùasnych roszczeñ”.
Patriotyzm to sprawa poczucia odpowiedzialnoúci za swój kraj w 
egzystencjalnym tu i teraz biegu historii. Nikt nas nie moýe z niej zwolniã i 
my nie moýemy sobie powiedzieã, ýe to jest odpowiedzialnoúã innych. 
Bonhoeffer pisaù:
„W kaýdym momencie, jako zwyciæzcy czy pokonani, mamy byã 
wspóùodpowiedzialni za ksztaùtowanie historii. Kto w ýadnym wypadku 
nie pozwoli  pozbawiã siæ  wspóùodpowiedzialnoúci  za bieg  historii, gdyý  
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wie, ýe Bóg go nià obarczyù, ten juý poza 
bezpùodnà krytykà i równie bezpùodnym 
oportunizmem odnajdzie twórczy 
stosunek do zdarzeñ historycznych".

J e ú l i  t e m a t  B o n h o e f f e r a  
zainteresowaù Ciæ, Drogi Czytelniku, 
zapraszam na Miædzynarodowe Dni 
Bonhoefferowskie, które odbædà siæ w 
Szczecinie w dniach 11-13 czerwca. Temat 
konferencji: „Ùamaã koùo za szprychy – w 
75. rocznicæ otwarcia przez Bonhoeffera 
Seminarium Kaznodziejskiego w 
Finkenwalde (Szczecin Zdroje)”.  
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Miaùam okazjæ byã na wieczornym naboýeñstwie w katolickim koúciele, 

sanktuarium Najúwiætszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie. Miaùo ono inny 

charakter, poniewaý byùo przeznaczone gùównie dla mùodzieýy, studentów i 

mùodych maùýeñstw. Juý na samym poczàtku, gdy wchodziliúmy do koúcioùa, 

moýna byùo wyczuã niesamowità atmosferæ wieczoru. Przy mikrofonie staùa 

Siostra Anna i úpiewaùa w bardzo ýywy sposób razem z wiernymi. Naboýeñstwo 

rozpoczæùa schola – nie zdziwiùo mnie to, poniewaý w Koúciele ewangelickim 

równieý spotykamy siæ z zespoùami koúcielnymi. Muszæ przyznaã, ýe zjawiliúmy 

siæ w koúciele w dobrym dniu, gdyý naboýeñstwo wyglàdaùo jeszcze inaczej niý 

zazwyczaj. Goúcinnie uczestniczyùa w nim, juý wczeúniej wspomniana przeze 

mnie, Siostra Anna z Poznania, która daùa swoje úwiadectwo wiary w czasie 

kazania. Chcæ zaznaczyã, ýe celem mojej obecnoúci nie byùo szukanie róýnic 

miædzy naszymi Koúcioùami, lecz znalezienie jak najwiæcej podobieñstw. 

Kazanie Siostry wzbudziùo we mnie wielki szacunek do Jej osoby i do pracy, którà 

WIZYTA
NA SZCZEGÓLNYM NABO¯EÑSTWIE

Sandra ¯urawicz

parafia ewangelicko-augsburska pw. Œwiêtej Trójcy

Miejsce pamiæci Seminarium 
Kaznodziejskiego w Szczecinie 

Zdrojach.
 Fot. Archiwum prywatne



wykonuje. Przykùady z ýycia wymienione w kazaniu i bliski kontakt z wiernymi 

bardzo przypominaùy mi kazania naszego ksiædza. Kulminacyjnym punktem byùa 

Eucharystia i udzielenie Sakramentu Komunii. Tu zauwaýyùam róýnice. Nie tylko 

tæ znanà wiækszoúci, ýe w Koúciele katolickim komunia podawana jest zazwyczaj 

pod jednà postacià, a w ewangelickim pod postacià chleba i wina, ale takýe sposób 

przystæpowania do sakramentu jest inny. Wierni podchodzili pojedynczo, 

przyjmowali sakrament i odchodzili. W Koúciele ewangelickim wierni wspólnie 

klækajà i dopiero odchodzà, gdy wszyscy juý otrzymajà sakrament, nastæpnie 

ksiàdz udziela bùogosùawieñstwa i dopiero podchodzi kolejna grupa wiernych. 

Przekazanie znaku pokoju poprzez podanie dùoni wywoùaùo u mnie miùe 

wraýenie. Bardzo ciekawe, ale teý inne, byùy odmawiane modlitwy na koniec 

naboýeñstwa. Wierni, úpiewajàc modlitwæ Ojcze Nasz, ùàczyli siæ przez podanie 

dùoni i wyjúcie na úrodek, co czyniùo wspólnotæ jeszcze bardziej sobie bliskà. Po 

naboýeñstwie mogliúmy zostaã i wysùuchaã kilku pieúni wykonywanych przez 

Siostræ, która miaùa w sobie niesamowity entuzjazm i wypeùniaùa nim innych. 

Wychodzàc z koúcioùa poszliúmy jeszcze zwiedziã kawiarenkæ, gdzie spotykajà 

siæ studenci i mùodzieý. Nie byùa to moja pierwsza wizyta w koúciele katolickim, 

lecz muszæ przyznaã, ýe to naboýeñstwo byùo szczególnym úwiadectwem wiary.
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Blisko 1,5 tys. mùodych ludzi wziæùo udziaù w Archidiecezjalnych Dniach 
Mùodych, które od 1 do 3 maja odbywaùy siæ w Choszcznie. Byùy warsztaty, 
koncerty, imprezy sportowe i rekreacyjne, a takýe wspólna modlitwa mùodzieýy, 
która przyjechaùa z caùej Archidiecezji Szczeciñsko-Kamieñskiej. 
Uczestnicy, obok wspólnej modlitwy, podczas blisko czterdziestu róýnych 
warsztatów tematycznych, poznawali m.in. tajniki dziennikarstwa, 
fotografowania, tañca, zgùæbiali Bibliæ. Mùodzi w maùych grupach rozwaýali 
fragmenty Ewangelii i zastanawiali siæ nad receptà na udane i wartoúciowe ýycie. 
Jednym z muzycznych akcentów spotkania byù koncert kleryków Arcybiskupiego 
Wyýszego Seminarium Duchownego ze Szczecina. Clerboyz poderwaù do 
úpiewu, czego efektem byù m.in. zachrypniæty dzieñ po koncercie gùos jednej z 
moich rozmówczyñ.
- Poùàczenie modlitwy i rekreacji to dobry sposób dotarcia do mùodych ludzi, 

...

Przeszkody s¹ do pokonania, 
        gdy jest siê razem z Bogiem i z ludŸmi

Piotr Ko³odziejski

parafia rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Jasnogórskiej



chociaý ciàgle trzeba szukaã nowych úrodków - mówiù chrystusowiec, ks. 
Krzysztof Wàchaùa ze Stargardu, który przyjechaù do Choszczna z 16-osobowà 
grupà mùodzieýy. 
Wúród opiekunów i animatorów Archidiecezjalnych Dni Mùodych w Choszcznie 
byli teý katecheci úwieccy, a takýe siostry zakonne, ksiæýa diecezjalni i zakonni. 
Przyjechaùa teý mùodzieý z Niemiec i Szwecji. Na ostatnim spotkaniu 
redakcyjnym naszego pisma padùa propozycja, aby za rok, podczas kolejnych Dni 
Mùodych, zorganizowaã spotkanie ekumeniczne mùodzieýy. Bædziemy 
rozmawiaã na temat tego, jak nasza gazeta mogùaby przyczyniã siæ do organizacji 
takiego spotkania przedstawicieli innych wyznañ chrzeúcijañskich.
Szczególne emocje towarzyszyùy grupie 12 rowerzystów, którzy przyjechali do 
Choszczna ze Szczecina na dwóch kóùkach. To byùa mùodzieý z Katolickiego 
Liceum Ogólnoksztaùcàcego wraz z Sebastianem Úwiùpà - kierownikiem 
Rowerowej Pielgrzymki na Jasnà Góræ - oraz opiekunem ks. Robertem 
Mrozowskim (wywodzi siæ z naszej parafii na Wzgórzu Hetmañskim). Rok temu 
teý byli na rowerach w Myúliborzu, ale wtedy towarzyszyù im jeszcze úp. ks. 
Wojciech Manelski (posùugiwaù w naszej parafii), który we wrzeúniu zginàù 
tragicznie. - To byùa jego inicjatywa i caùy czas powtarzaù,  ýe za rok pojedziemy 
do Choszczna – mówi Michaù, jeden z uczestników wyprawy. - Jego dziú nie ma, 
ale my jesteúmy.
- Dni Mùodych to szukanie Jezusa i dàýenie do tego, aby byã szczæúliwym 
czùowiekiem, to wspólne przebywanie w doborowym gronie mùodzieýy, która 
potrafi siæ modliã – powiedziaù mi Sebastian Úwiùpa.
- Trwamy w modlitwie w intencji zmarùego wielkiego przyjaciela mùodzieýy, 
tego, który  wpisaù  Dni  Mùodzieýy w  tæ  ziemiæ  najsilniej  - ks.  abpa Zygmunta 

33

Blisko 1,5 tys. 
mùodych ludzi 

wziæùo udziaù w 
Archidiecezjalnych 

Dniach Mùodych, 
które od 1 do 3 

maja odbywaùy siæ 
w Choszcznie.

F
o
t.
 P

io
tr

 K
o
ùo

d
zi

e
js

ki
.



Kamiñskiego - mówiù do mùodych ludzi metropolita szczeciñsko-kamieñski abp 
Andrzej Dziæga podczas mszy úw. w Choszcznie. Zmarùy Arcybiskup-Senior 
zapoczàtkowaù w 2000 roku ideæ organizowania Dni Mùodych poza Szczecinem.
Arcybiskup Andrzej Dziæga dawaù teý mùodzieýy praktyczne wskazówki na 
przyszùoúã. - Nie bójcie siæ byã ludêmi wytrwaùej pracy i gdy decyzje 
podejmujecie, to zawsze bàdêcie przekonani, ýe przy radoúci samej decyzji potem 
przyjdà kùopoty, trudnoúci, próby, kùody pod nogami, przeszkody do pokonania, 
ale sà to przeszkody do pokonania, gdy siæ jest z Bogiem razem i z ludêmi razem - 
mówiù w kazaniu abp Dziæga. 
Czy mùodzi podejmà zachætæ swojego Pasterza?
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Szczecin... wieczór, úwiatùa miasta odbijajàce siæ i migoczàce w 
drobnej fali Odry, niesamowity widok piæknie podúwietlonego Zamku 
Ksiàýàt Pomorskich i Waùów Chrobrego, czarna sylwetka wieýy katedry 
odcinajàca siæ na tle ciemnogranatowego nieba. Szum przejeýdýajàcych 
samochodów, daleki gwizd pociàgu i przy odrobinie szczæúcia sùodki 
zapach czekolady. To dlatego uwielbiam wracaã do Szczecina. Moýe nie 
jest to istotny powód, ale wieczorna panorama miasta oglàdana z Trasy 
Zamkowej zawsze mnie zachwyca i pozwala z przyjemnoúcià myúleã o 
podróýy powrotnej.

Arcybiskup 
Andrzej 
Dziæga dawaù 
teý mùodzieýy 
praktyczne 
wskazówki na 
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TU WRACAMY?

czyli o patriotyzmie lokalnym wœród szczecinian

Dominika Papliñska

parafia rzymskokatolicka pw. Œwiêtego Krzy¿a



Mimo tak pozytywnego pierwszego wraýenia, jakie sprawia miasto, wielu 
szczecinian negatywnie je ocenia. Czæsto narzekamy na brak atmosfery i 
poczucia toýsamoúci z miejscem, w którym ýyjemy, ludêmi, którzy nas 
otaczajà na co dzieñ. Prowincjonalizm i brak serca miasta jest tym, co 
zauwaýamy na poczàtku, i co nam siæ nie podoba. Krytykujemy równieý 
zùe zagospodarowanie powierzchni i problemy z organizacjà rozmaitych 
przedsiæwziæã. Jesteúmy niezadowoleni z lokalnych wùadz, które nie 
speùniajà naszych oczekiwañ. Najbardziej narzekamy na niedajàce siæ nie 
zauwaýyã nieuporzàdkowanie nawet reprezentacyjnych miejsc Szczecina. 
Z najbardziej przyziemnych, krytykujemy zùy stan dróg i chodników, do 
czego jako rowerzystka mogæ doùoýyã brak lub uýywane jako parkingi dla 
samochodów úcieýki rowerowe. Bardzo mocno krytykowany jest upadek 
duýych przedsiæbiorstw, które dawaùy zatrudnienie wielu mieszkañcom. 
Szczecinianie nie widzà szans na rozwój miasta, wielu mùodych ludzi chce 
z niego wyjechaã nie widzàc przed sobà perspektyw. 

Nie narysowaùam moýe zbyt optymistycznego wizerunku Szczecina, ale to 
wùaúnie te opinie jako pierwsze moýna usùyszeã rozmawiajàc z nami - 
mieszkañcami miasta. Naszà specjalnoúcià jest wiæc zniechæcanie i 
narzekanie. Znalezienie zalet nie jest ùatwe, a przynajmniej takie odnosi siæ 
wraýenie w rozmowach, choã przyciúniæci do muru potrafimy jednak 
znaleêã to, co lubimy w naszej miejscowoúci. Mówimy wówczas o bogatej 
ofercie kulturalnej naszego miasta. Chwalimy sobie wysoki poziom 
szczeciñskich teatrów i ich ciekawy repertuar. Potrafimy równieý cieszyã 
siæ zielenià Szczecina, doceniamy duýà iloúã parków, zielonych miejsc, w 
których moýemy odpoczàã i zrelaksowaã siæ. Przyjeýdýajàcy do Szczecina 
oceniajà nasze miasto duýo pozytywniej niý my. Spotykani czæsto 
obcojæzyczni studenci chwalà sobie szczeciñskie restauracje i kluby. 
Bogatà ofertæ edukacyjnà, w której oferowane sà równieý studia w jæzyku 
angielskim, jako jedne z niewielu w naszym kraju, dziæki czemu mogà 
wybraã wùaúnie nasze miasto na miejsce zdobywania wyýszego 
wyksztaùcenia. Dla niemieckich studentów waýne jest usytuowanie miasta, 
które sprzyja wybieraniu wùaúnie jego. Zamiejscowi studenci mówià, ýe 
lubià Szczecin i podoba im siæ mimo zauwaýanych braków w wyglàdzie 
miasta i zaniedbania ze strony wùadz, co tak bardzo podkreúlajà takýe jego 
mieszkañcy. Jednakýe w przeciwieñstwie do rdzennych mieszkañców nie 
przekreúlajà za to naszego miasta. Co ciekawe, podkreúlajà teý uprzejmoúã 
lokalnej ludnoúci, podwaýajàc tym samym opiniæ wielu szczecinian, 
którzy  nie wypowiadajà siæ najlepiej o stosunkach miedzy mieszkañcami - 
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raczej przytaczajàc przykùady nieprzyjemnych i wrogich zachowañ.

Wizerunek Szczecina widziany oczami jego mieszkañców nie 
przedstawia siæ zbyt optymistycznie, trudno w tych wypowiedziach 
doszukaã siæ lokalnego patriotyzmu. Jednak opinie ludzi nie zwiàzanych 
stale z miastem úwiadczà o tym, jak bardzo subiektywne jest nasze 
postrzeganie miasta i jak wielu pozytywnych aspektów nie chcemy bàdê 
nie potrafimy dostrzec. Przecieý tak atmosfera i ocena miasta, jak i wybór 
lokalnych wùadz zaleýà w duýej mierze od nas – mieszkañców. Tak wiæc 
nawet przestajàc narzekaã zrobimy coú dla Szczecina. Pociechà mogà byã 
coraz lepiej rozwijajàce siæ rozmaite projekty kulturalne, realizacja 
których z pewnoúcià przyczyni siæ do budowania jego dobrego wizerunku.
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W ostatnim czasie duýo mówimy o solidarnoúci i jednoúci Polaków. 
Wiækszoúã z nas, niezaleýnie od poglàdów politycznych, religijnych, bardzo 
emocjonalnie przeýyùa wieúã o tragedii w Smoleñsku. W tæ pamiætnà sobotæ 
spotkaùem siæ z panià dziennikarz Polskiego Radia Szczecin. Znaliúmy siæ 
wczeúniej, choã tylko „ze spotkañ z mikrofonem”. Oboje byliúmy poruszeni i 
nawet nie próbowaliúmy tego przed sobà ukrywaã. Úmierã poùàczyùa nas 
niewidzialnà nicià swojego tragizmu i mistycyzmu. Úmierã oddziela nas od 
umarùych, ùàczy nas ýyjàcych. Moýemy bowiem ýyã na róýne sposoby i na róýne 
sposoby umieraã, a jednak przemijalnoúã ýycia, poczàtek i koniec kaýdego z nas 
to rzeczywistoúã, która nas wszystkich dotyczy, wiæc i na swój sposób ùàczy.
Úmierã ma charakter ogólnoludzki i ekumeniczny. W ostatnim czasie kilkakrotnie 
spotykaliúmy siæ w gronie ekumenicznym, a powodem tych spotkañ byùa wùaúnie 
úmierã. Najpierw zebraliúmy siæ w katedrze na mszy ýaùobnej w intencji 
duchownych, którzy zginæli w Smoleñsku. Przypomnæ, ýe w katastrofie 
straciliúmy oúmiu duchownych katolickich oraz prawosùawnego biskupa i 
ewangelickiego duszpasterza. Kilka dni póêniej bp Mieczysùaw Cieúlar, 
Zwierzchnik Diecezji Warszawskiej naszego Koúcioùa, wracaù z Warszawy do 
Ùodzi. W osieroconej parafii Wniebowstàpienia Pañskiego pocieszaù wiernych po 
utracie ich proboszcza ks. Adama Pilcha, nastæpnego dnia czuwanie modlitewne 

EKUMENICZNY
wymiar œmierci

Ks. S³awomir Sikora

parafia ewangelicko-augsburska pw. Œwiêtej Trójcy



zorganizowane byùo w parafii úw. Mateusza w Ùodzi. Jednak to jego wierni 
potrzebowali sùów pociechy, poniewaý ich duszpasterz bp. Cieúlar zginàù w 
wypadku samochodowym. Bædàc w katedrze prawdziwie sobie wspóùczuliúmy i 
pocieszaliúmy siæ wzajemnie jak w prawdziwej rodzinie. Majàc úwiadomoúã, ýe 
nawet w naszych modlitwach ýaùobnych róýnimy siæ od siebie nie tylko 
liturgicznie, ale równieý teologicznie (ewangelicy nie modlà siæ za dusze 
zmarùych, jedynie dziækujà Bogu za ich ýycie oraz modlà siæ o wsparcie dla 
ýyjàcej rodziny), mimo to pozwalaliúmy, aby kaýdy opùakiwaù stratæ zgodnie ze 
swojà tradycjà, choã w tym pùaczu byliúmy razem. Wszyscy tak samo bezradni w 
swoim ludzkim ograniczeniu wobec tajemnicy úmierci, tak samo ufni w 
chrzeúcijañskiej wierze i nadziei.
25 kwietnia znów byliúmy razem. W przededniu 65. rocznicy walk o Szczecin 
modliliúmy siæ w intencji naszego miasta, wspominajàc ludnoúã cywilnà i 
wojskowà, która polegùa w krwawych walkach w ostatnich dniach wojny. 
Byliúmy w cerkwi prawosùawnej, póêniej w naszym koúciele Úwiætej Trójcy, 
obchody zakoñczyliúmy mszà úw. w katedrze. To wùaúnie wspomnienie úmierci 
byùo powodem waýnego wydarzenia w powojennej ekumenicznej historii 
Szczecina. Po raz pierwszy metropolita szczeciñsko-kamieñski braù udziaù w 
naboýeñstwie ewangelickim. 
Kilka dni póêniej, po raz kolejny w ostatnim czasie, spotkaliúmy siæ w katedrze i 
znów powodem byùa… úmierã. W czasie prac remontowych wokóù bazyliki 
znaleziono koúci z XV/XVI w. Arcybiskup nie miaù ýadnych wàtpliwoúci, 
zaprosiù ksiæýy ekumenicznych na mszæ ýaùobnà, póêniej na symboliczne 
poýegnanie trumny z koúãmi, którà nastæpnie zùoýyliúmy na Cmentarzu 
Centralnym w Szczecinie. W tym miejscu, przy krzyýu, bædzie jedna ze stacji w 
czasie katolickiej procesji 1 listopada. Planujemy spotykaã siæ tam razem, 
ekumenicznie. Rozwaýaã tajemnicæ úmierci, dziækujàc Bogu za tych, którzy 
zamieszkiwali tæ ziemiæ dùugo przed nami.
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 Spotkamy siæ pod krzyýem, aby wspólnie wyznaã wiaræ, ýe ýycie ostatecznie 
zwyciæýa nad úmiercià. Tam teý bædziemy szukaã wzajemnego zrozumienia oraz 
prosiã Boga, aby krzyý Chrystusa ùàczyù nas nie tylko w obliczu úmierci i wiecznej 
nadziei, ale przede wszystkim byù êródùem naszej doczesnej, codziennej jednoúci.

Úmierã ùàczy, bo jest naszà wspólnà rzeczywistoúcià. Oby wiara byùa 
równieý  wspólnà rzeczywistoúcià naszego ýycia. Wtedy i ýycie ùàczyã nas 
bædzie…

11 kwietnia 2010 roku w polskich úwiàtyniach modlono siæ, odprawiano 
naboýeñstwa za dusze tragicznie zmarùych w katastrofie lotniczej. Szczególnego 
znaczenia tego dnia nabraùy naboýeñstwa odprawiane w Cerkwi. Wszak owa 
niedziela - zwana Niedzielà Apostoùa Tomasza – to dzieñ, w którym wspominano 
zmarùych. Radonica (cs. rad; bùyszczàcy, lúniàcy; od radowat', radowaã siæ, 
cieszyã siæ) jest dniem,  w którym wspomina siæ zstàpienie Chrystusa do otchùani,
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CERKIEW
WSPOMNIENIE ZMAR£YCH

Maciej Papke

parafia prawos³awna pw. Œw. Miko³aja

Arcybiskup  zaprosiù ksiæýy ekumenicznych na mszæ ýaùobnà, póêniej na 
symboliczne poýegnanie trumny z koúãmi, którà nastæpnie zùoýyliúmy na 
Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.
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?który przez swojà úmierã daù ýycie i wyprowadziù dusze wszystkich 
sprawiedliwych Starego Testamentu (takýe prarodziców) por. 1 P 3,19-20. Wedùug 
opisów Jana Zùotoustego (IV w.) úwiæto Radonica byùo znane od pradawnych 
czasów. Zgodnie z kalendarzem juliañskim jest to dziewiàty dzieñ po obchodach 
Úwiàt Wielkanocnych. Úwiæto jest ruchome, ale zawsze przypada we wtorek – w 
praktyce jednak jest wùaúnie przesuwane na pierwszà niedzielæ po 
Zmartwychwstaniu Pañskim (inaczej Niedziela Przewodnia, Antypascha). 
Wedùug dawnej tradycji w Wielkim Poúcie wyznawcy prawosùawia powinni 
przynosiã na groby tzw. koliwo: gotowanà pszenicæ lub ryý z miodem (poúwiæcone 
w cerkwi), symbolizujàce jednoúã ýywych i zmarùych w Chrystusie. Wierni 
odwiedzajà  tego dnia groby bliskich, dzielàc siæ z nimi radoúcià 
Zmartwychwstaùego. W okresie paschalnym noszà teý na groby poúwiæcone jajka. 
Zamiast pieúni ýaùobnych úpiewa siæ radosne hymny paschalne. Naleýy 
wspomnieã, iý w Cerkwi dzieñ Wszystkich Úwiætych obchodzony jest w pierwszà 
niedzielæ po zesùaniu Ducha Úwiætego (czyli 50 dni po prawosùawnej Wielkanocy, 
która jest úwiætem ruchomym), ale sà teý takie dni wspominania zmarùych, jak 
wùaúnie tzw. sobota rodzicielska, czyli sobota przed przypadajàcym 8 listopada 
dniem úw. Dymitra. Wtedy wielu prawosùawnych równieý odwiedza groby swych 
bliskich.

Wædrujàc po naszym kraju moýemy napotkaã wiele sanktuariów, koúcioùów i 
kapliczek poúwiæconych Najúwiætszej Maryi Pannie. Z czego to wynika? 
Dlaczego wùaúnie Maryja zostaùa przez nasz naród tak bardzo umiùowana?
Maryja - Matka Boga - towarzyszy narodowi polskiemu juý od wieków. 
„Bogurodzica dziewica Bogiem sùawiena Maryja...” - to ta, a nie inna pieúñ 
towarzyszyùa úredniowiecznym rycerzom, gdy walczyli o wolnoúã narodu. 
Wiedzieli, ýe tylko pod jej opiekà mogà osiàgnàã to, co pozornie jest niemoýliwe. 
To za przyczynà Czarnej Madonny Polacy odparli atak Szwedów na Jasnej 
Górze. Po tym wydarzeniu Król Kazimierz obra³ Maryjæ na Królowà Polski i 
zùoýyù úluby narodu polskiego, w których zawierzyù jej caùy kraj i kaýdego Polaka 
z osobna. Przyrzekù, ýe naród polski bædzie strzegù wiary i przekazywaã jà bædzie 
kolejnym pokoleniom. Co roku 3 maja - w úwiæto Matki Boýej Królowej Polski - 
úluby te sà odnawiane przez nasz naród.
Wielokrotnie w dziejach naszej historii Maryja stawaùa w centrum naszego ýycia 
osobistego, rodzinnego i spoùecznego. Czas rozbiorów byù okresem, kiedy Polska 
zniknæùa z map úwiata na wiele lat. To dziæki tradycji, przekazywanej sùownie 
historii z pokolenia na pokolenie i dziæki kultywowanej wierze nasz naród 
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przetrwaù ten trudny czas. Podczas kaýdego powstania mæýczyêni z 
bùogosùawieñstwem swoich ýon i matek szli walczyã o wolnoúã, zaú w domach 
pozostawaùy kobiety z dzieãmi i osobami starszymi. Jak matki Polki miaùy broniã 
siæ przed najeêdêcà? To wùaúnie modlitwa do Najúwiætszej Maryi Panny byùa ich 
najwiækszà obronà i nadziejà. Poniewaý one musiaùy mieã nadziejæ wbrew 
nadziei. Musiaùy chroniã ýycie swoich dzieci, dbaã o ich edukacjæ i przekazywaã 

wiaræ. One wiedziaùy, ýe nadzieja jest w przyszùych pokoleniach, choã nie 
wiedziaùy, kiedy Polska bædzie wolnym krajem. Ich ýmudny trud wychowawczy 
zaowocowaù po wielu latach niezùomnym pokoleniem Kolumbów.
Kolejnym trudnym okresem dla Polski byù czas II wojny úwiatowej, w tym czas 
obozów, ùagrów i wielkiej tæsknoty za wolnoúcià. Maryja zawsze byùa z tymi, 
którzy walczyli za ojczyznæ i cierpieli z jej powodu. Byùa na Pawiaku, w 
Oúwiæcimiu, Katyniu, Charkowie Ostaszkowie i we wszystkich nieznanych nam 
miejscach kaêni i zsyùek Polaków. Wszædzie tam, gdzie wzywano Jà o pomoc i 
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gdzie odmawiano modlitwæ „Zdrowaú Maryjo, ùaski peùna Pan z Tobà...”. Jeýeli 
ktoú byù w Oúwiæcimiu, to widziaù róýañce zrobione przez wiæêniów z okruszyn 
chleba, poniszczone ksiàýeczki do naboýeñstwa, obrazki przedstawiajàce 
wizerunek Matki Boskiej Czæstochowskiej, które pieczoùowicie ukrywane - byùy 
dla tych ludzi najwiækszà úwiætoúcià. Ktoú powie: po co to wszystko? przecieý 
mogli za to straciã ýycie? a jednak oni nie wyrzekli siæ wiary swoich ojców, bo ta 
wiara byùa ich najwiækszà siùà. Czy my dzisiaj postàpilibyúmy tak samo...?
Bardzo czæsto wiedza historyczna przekazywana jest nam na poziomie czystych 
faktów historycznych z pominiæciem duchowoúci naszego narodu. Tak jakby ona 
nie miaùa ýadnego znaczenia. Jednakýe tej sfery nie moýna pominàã, gdyý jest ona 
czæúcià kaýdego czùowieka, a tym samym spoùeczeñstwa. Ma ona znaczàcy 
wpùyw na podejmowane decyzje i przebieg wydarzeñ historycznych. Te liczne 
koúcioùy i kapliczki rozsiane po Polsce, a wznoszone ku czci Najúwiætszej Maryi 
Panny sà dowodem miùoúci naszego narodu do niej. Powstaùy one z wdziæcznoúci 
za opiekæ, za ocalone ýycie lub z chæci oddania czci i chwaùy Maryi. Ponadto kult 
maryjny w naszym narodzie ma swoje odzwierciedlenie w róýnorodnoúci 
modlitw i pieúni poúwiæconych Matce Boýej, które powstaùy jako próba 
uchwycenia jej majestatu.
Jest wiele úwiadectw ludzi, które sà dowodem na to, ýe Polacy zawsze powierzali 
swoje ýycie i losy w ræce Maryi. Jan Paweù II, caùy swój pontyfikat zawierzyù 
Maryi: „Totus tuus” - dziæki czemu niczego w ýyciu nie straciù. Cudownie 
ocalony po zamachu 13 maja 1981 roku - nie baù siæ gùosiã jej fatimskiego orædzia, 
ýe úwiat potrzebuje nawrócenia, a ludzie muszà odmawiaã róýaniec, poúciã i 
czyniã pokutæ - tego ýàda od nas Maryja. Jednakýe czy speùniamy Jej ýàdania? 
Czy umiemy czerpaã z maryjnego bogactwa naszej wiary? A moýe czasami w 
ramach êle pojætej tolerancji - brakuje nam odwagi by wyjàã róýaniec i zaczàã siæ 
modliã. Spróbujmy nie zaprzepaúciã tego, co wypracowaùy poprzednie 
pokolenia, a przede wszystkim nie niszczmy relacji z Matkà.

Fenomen Maryi polega na tym, ýe Bóg daù Jej Swojego Syna, zaú na krzyýu 
powierzyù Jej caùy Koúcióù - a tym samym kaýdego czùowieka z osobna. Moýemy 
czuã siæ bardzo wyróýnieni przez Boga, ýe daù nam tak¹ Matkæ. Róýne sà ludzkie 
losy i nie kaýdy w swoim ýyciu zostaù obdarowany cudownà matkà. Sà takie 
matki, które nie akceptujà swoich dzieci, sà takie, które nie dorosùy do tego 
zadania i sà teý takie, które starajà siæ sprostaã temu zadaniu, ale nie zawsze im siæ 
udaje. Jednakýe Pan Bóg w swej dobroci kaýdemu czùowiekowi daù jeszcze 
Matkæ Chrystusa, która nigdy czùowieka nie opuúci i nigdy nie przestanie go 
kochaã. Jaka Ona jest - ta nasza Matka? Spróbujmy siæ zastanowiã. Jest dobra, 
màdra, piækna, wyrozumiaùa, delikatna, kochajàca, jest... úwiæta. Czùowiekowi 
sùów brakuje, by Jà opisaã. Dlatego najpeùniej Jej przymioty wymienia litania 
loretañska, która na staùe wpisaùa siæ w naboýeñstwa majowe w naszym kraju. W 
miesiàcu rozkwitu kwiatów i zieleni, gdy wszystko po zimowym przebudzeniu 
prezentuje swoje piækno. Poprzez odmawianie tej litanii spróbujmy bardziej 
poznaã naszà Matkæ i wraz z Nià uczmy siæ bardziej kochaã Boga i ludzi.
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Tradycjà staùa siæ juý doroczna wizyta mùodzieýy naszej archidiecezji w 
Bambergu i uczestnictwo w mùodzieýowej pielgrzymce pieszej razem z 
mùodzieýà niemieckà do Burg Feuerstein. Natomiast w program naszych 
Archidiecezjalnych Dni Mùodych wpisaùa siæ juý na staùe aktywna obecnoúã 
mùodzieýy z Bambergu. 
Pierwszorzædnym celem naszego pielgrzymowania do Bambergu pozostaje grób 
úwiætego Ottona, patrona obu archidiecezji. Równieý istotnym wymiarem tych 
wyjazdów jest budowanie mostów przyjaêni, zrozumienia i pojednania z 
mùodymi Niemcami, którzy nas zawsze serdecznie goszczà.
Zapraszamy do udziaùu w tegorocznej pielgrzymce mùodych do Bambergu 
bawarskimi úladami Ojca Úwiætego Benedykta XVI w dniach 9-13 czerwca. 
Koszt pielgrzymki wynosi 400 zù (przejazd, noclegi, wyýywienie, 
ubezpieczenie). Zgùoszenia przyjmuje ks. dr Grzegorz Jankowiak, grjann@wp.pl, 
tel. 510443887. 

 

Zaproszenie:
Zapraszam do sùuchania Audycji Katolickiej w Polskim Radiu Szczecin w 
kaýdà niedzielæ o godzinie 7.05 (czæstotliwoúã 92 MHz). W audycji m.in. o 
wydarzeniach z ýycia Koúcioùa, mùodzieýowych wspólnotach, a takýe 
rozmowy z chrystusowcami: ks. Zbigniewem Reguckim i Rafaùem 
Sorkowiczem (duszpasterzami akademickimi w Sanktuarium Najúwiætszego 
Serca Pana Jezusa w Szczecinie). Moýna teý wygraã nagrody ksiàýkowe. 
Wideorelacje, galerie zdjæã, zarchiwizowane audycje i informacje oraz 
archiwalne numery „Prosto z Mostu M³odzi...Ekumeniczni...Bóg...” na 
www.radio.szczecin.pl/religia. Piotr Koùodziejski, Zapraszam! 

3442



PROGRAM PIELGRZYMKI:

9.06. úroda
23.00 wyjazd

10.06. czwartek
9.00 przyjazd do Monachium
zwiedzanie wspólne: katedra, Marienplatz, koúcioùy starego miasta...
12.00 Msza Úwiæta w koúciele Buergersaal
12.30 czas wolny, przejazd do Allianz Arena, obiad
16.00 wyjazd z Monachium
18.00 przyjazd do sanktuarium w Altoetting
rozlokowanie / schronisko mùodzieýowe, kolacja
Altoetting by night

11.06. piàtek
rano Msza Úwiæta w ùaskami sùynàcej kaplicy Matki Boýej
úniadanie
10.00 wizyta w domu urodzin Benedykta XVI w Marktl am Inn
11.00 wyjazd do Erding
12.00 przyjazd do Erding
12.00-16.00 rekreacja w najwiækszym na úwiecie kompleksie zjeýdýalni 
wodnych
16.30 wyjazd z Erding
20.00 przyjazd do Burg Feuerstein / Ebermannstadt
kolacja, spotkanie integracyjne z Niemcami, spoczynek

12.06. sobota
úniadanie
wyjazd i zwiedzanie Norymbergii
15.00 rozpoczæcie pielgrzymki pieszej z mùodzieýà diecezji Bamberg w 
Pretzfeld
18.30 przybycie do Burg Feuerstein i Msza Úwiæta / Jego Ekscelencja Ksiàdz 
Arcybiskup Ludwig Schick
20.00 wspólne úwiætowanie: posiùek, zabawy integracyjne, úpiew, koncert, 
rozmowy
23.00 modlitwa wieczorna úpiewami z Taizé, spoczynek

13.06. niedziela
9.00 modlitwa poranna z mùodzieýà niemieckà, Msza Úwiæta
11.00 wyjazd do Bambergu
12.00 nawiedzenie grobu úwiætego Ottona, zwiedzanie katedry i starówki
14.00 wyjazd do Szczecina
22.00 przyjazd do Szczecina 
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