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Drodzy Czytelnicy,

Drukarnia
Studio Klawo! Szczecin

mija rok naszej ekumenicznej wspóùpracy...  Dziú naszà redakcjæ tworzy mùodzieý 
piæciu szczeciñskich parafii: rzymskokatolickiej, ewangelicko-augsburskiej i 
prawosùawnej. Poszukujemy kolejnych mùodych ludzi z innych wspólnot 
parafialnych, którzy chcieliby wùàczyã siæ w regularnà  pracæ redakcyjnà. Jeúli 
chcesz doùàczyã do nas – pisz na ekumeniczni@wp.pl. 
Po dwunastu miesiàcach moýemy powiedzieã, ýe nasz cel, wyznaczony 
w pierwszym roku dziaùalnoúci, zostaù osiàgniæty. Udaùo siæ na ùamach jednej 
gazety pokazaã sposób myúlenia ludzi róýnych wyznañ chrzeúcijañskich, którzy 
wierzà w jednego Boga, a praktyka ich wiary przyjmuje róýne formy. Choã na 
poczàtku naszym celem byùo pokazanie tego, co nas ùàczy, to z czasem 
dojrzeliúmy do tego, aby pokazaã równieý róýnice w doktrynach, w naszej wierze. 
Bo kiedy, jak nie ukazujàc rozbieýnoúci, moýemy lepiej siebie poznaã? Jest teý 
wiele podobieñstw, które mam nadziejæ teý wskazaliúmy. Cieszy nas 
zainteresowanie czytelników, którzy wyraz swojego poparcia dajà w kaýdym 
miesiàcu, kiedy wychodzàc z koúcioùa lub cerkwi siægajà po „Prosto z mostu. 
Mùodzi... Ekumenizm... Bóg...”. Zdarzaùo siæ, ýe na kilku mszach úw. gazety po 
prostu zabrakùo. To, co wspólnie robimy, ùàczy nas i daje satysfakcjæ. Parafianie, 
poza tematami uniwersalnymi, dowiadujà siæ od nas o wydarzeniach z ýycia 
swojego koúcioùa. Dodatkowà radoúã mamy z tego, ýe uzbierane z gazety úrodki 
(przecieý dziæki Wam) pomogà zorganizowaã 12-dniowe, letnie rekolekcje dla 
ministrantów z Pogodna.

Kontakt z redakcj¹
ekumeniczni@wp.pl
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Niektórzy z nich wùaúnie dziæki rocznej pracy redakcji i Waszego zainteresowania 
gazetà, Waszej hojnoúci, bædà mogli pojechaã na wakacyjny wypoczynek. Taki 
cel wylosowaliúmy spoúród propozycji wszystkich parafii. To byù prawdziwie 
ekumeniczny wybór, bowiem karteczkæ z propozycjà parafii z Pogodna 
wylosowaùa koleýanka z parafii ewangelicko-augsburskiej. Tak wiêc ca³oœæ 
zebranych przez rok funduszy (po odjæciu pieniædzy na druk i skùad gazety), 
mogliœmy przeznaczyæ na pomoc w letnim wypoczynku. W sumie to ok. 2,2 tys. 
zùotych. Dziækujemy Wam za to!
Oddajemy do Waszych ràk ostatni numer przed wakacyjnà przerwà, w którym 
zapraszamy do tworzenia szczeciñskiej tradycji – rozwijania Jarmarku 
Jakubowego majàcego promowaã nasze miasto. Przedstawimy teý historiæ jednej 
z „gazetkowych” parafii. Okazuje siæ bowiem, ýe koúcióù na Pomorzanach byù 
kiedyú wieýà ciúnieñ, a za rok parafia na Wzgórzu Hetmañskim bædzie obchodziùa 
25. urodziny. Biblijna „wiara, nadzieja i miùoúã” w ujæciu przedstawicieli kaýdego 
z wyznañ to jeden z punktów tego numeru, w którym równieý o tym, jak spowiedê 
úw. wyglàda w trzech koúcioùach chrzeúcijañskich. Sà teý tematy letnie, bowiem 
wakacje czas zaczàã. Ale zaraz po nich (tych studenckich), w paêdzierniku, 
wracamy, by dalej przypominaã, ýe Szczecin to miasto ekumenizmu, w którym 
zgodnie trwajà ze sobà chrzeúcijanie róýnych wyznañ.
W ostatnim przed wakacjami wydaniu proponujemy równieý konkurs 
z nagrodami. Szczegóùy na ostatniej stronie.

Piotr Koùodziejski
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EKUMENICZNIE 
               na Dniach Morza

Kilkaset osób uczestniczyùo w naboýeñstwie ekumenicznym 
„Bùogosùawieni pod ýaglami”, które byùo religijnym akcentem koñczàcych siæ w 
Szczecinie Dni Morza „Sail” Szczecin. 
We wspólnej modlitwie na Waùach Chrobrego w niedzielne popoùudnie wziæli 
udziaù przedstawiciele Koúcioùów rzymskokatolickiego, greckokatolickiego, 
prawosùawnego i ewangelicko-augsburskiego.

Po przeczytaniu ewangelii m. in. w jæzyku polskim, rosyjskim, angielskim, 
niemieckim i czeskim, metropolita szczeciñsko-kamieñski abp Andrzej Dziæga 
przekazaù przesùanie ludziom morza.
- Ludzie morza spotykajàc siæ sà jednà rodzinà. Wszystko wyrasta z jednego 
êródùa Boýego Sùowa. W te Dni Morza w Szczecinie stajàc, gdzie zbiegajà siæ 
drogi làdowe i wodne, gdzie spotykajà siæ kultury i jæzyki, duchowoúci i sposoby 
modlitwy, gdzie spotykajà siæ doúwiadczenia oraz marzenia i tæsknoty, gdzie 
miùoúã do tego, co dobre i szlachetne wszystkich jest w stanie poùàczyã; 
uúwiadamiamy sobie, ýe to Bóg ùàczy, którego sùowo "bùogosùawieni" staje siæ jak 
droga ýeglowna, jak tor wodny pewny, jak latarnia morska, która zaprasza, 
wyznacza kierunek, prowadzi bezpiecznie – mówiù abp Dziæga.

- To kolejna inicjatywa ekumeniczna w Szczecinie - powiedziaù ks. Robert Rosa, 
proboszcz parafii greckokatolickiej w Szczecinie. - To cenne, ýe wúród tak duýej 
grupy ludzi odwiedzajàcych stragany, mogà zaprezentowaã siæ Koúcioùy 

chrzeúcijañskie i nieúã 
przes ùanie jednoúci  
i  e w a n g e l i c z n e  
przes ùan ie  mi ùo úc i  
bliêniego.

Piotr Ko³odziejski

parafia rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Jasnogórskiej

We wspólnej modlitwie na 
Wa³ach Chrobrego wziêli 
udzia³ przedstawiciele 
Koœcio³ów 
rzymskokatolickiego, 
greckokatolickiego, 
prawos³awnego i 
ewangelicko-augsburskiego.

 Fot. Piotr Ko³odziejski
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- Jestem pierwszy raz na tym naboýeñstwie i uwaýam, ýe takie naboýeñstwo jest 
bardzo wskazane i powinniúmy siæ integrowaã nie tylko w trudnych chwilach dla 
Polski - mówiùa jedna z uczestniczek.

- W doúwiadczeniu pracy z ludêmi morza w Stella Maris nigdy nie pytamy tych 
ludzi jakiego sà wyznania, tylko jesteúmy dla nich obecni, i jak trzeba posùugi 
duchowej z naszej strony czy innego wyznania wtedy wùàczamy siæ - tùumaczy ks. 
Eugeniusz Krzyýanowski, diecezjalny duszpasterz ludzi morza.

Na zakoñczenie naboýeñstwa ekumenicznego duchowni wszystkich wyznañ 
wsiedli na jacht - pùynàc nim pobùogosùawili wszystkie oldtimery i jednostki, 
które cumowaùy u stóp Waùów Chrobrego. Wczeúniej, w poùudnie, koúcióù 
pallotynów nad Odrà (pw. úw. Jana Ewangelisty) zostaù ogùoszony Koúcioùem 
Morskim dla Szczecina.

m³odzie¿ PRZY CHRYSTUSIE
LEDNICA

          

Drodzy czytelnicy! Pragnæ podzieliã siæ z Wami przeýyciami z wyjazdu 
na Lednicæ (okolice Gniezna), gdzie braùem udziaù w XIV Ogólnopolskim 
Spotkaniu Mùodych, organizowanym przez ojca Jana W. Góræ, które miaùo 
miejsce 5 czerwca. Wybraùem siæ tam wraz z ks. Tomaszem Kancelarczykiem 
i doúã licznà grupà mùodzieýy. Wyjazd naszej ekipy wpisywaù siæ w kontynuacjæ 
idei Marszu dla Ýycia, który odbyù siæ w Szczecinie w kwietniu bieýàcego roku. 
Do Wielkopolski zabraliúmy równieý flagi i encyklikæ Jana Pawùa II Redemptor 
hominis, przepisanà na materiaù o dùugoúci 200 metrów. Wczeúniej poniesione 
zostaùy one w Marszu.

W sobotæ, 5 czerwca, o godzinie 0:30, wyruszyliúmy trzema autokarami 
spod szczeciñskiej katedry. Niebo bardzo szybko zaczæùo siæ rozjaúniaã i juý po 
czwartej godzinie piækny wschód sùoñca obwieúciù poczàtek dnia, na który 
Chrystus zaprosiù mùodzieý nad brzegi Jeziora Lednickiego. Jest to jedno 
z domniemanych miejsc Chrztu Polski. Okoùo godziny 6 dotarliúmy do 
Lednogóry. Od autokaru szliúmy niespeùna godzinæ i przed siódmà znaleêliúmy 
siæ pod Polami Lednickimi. Weszliúmy na nie po upùywie godziny. Juý wtedy 

Przemek Hrycaj

parafia rzymskokatolicka pw. Œwiêtego Krzy¿a



sùoñce zaczæùo mocno grzaã. Bardzo przydaùy siæ koce termiczne, które chroniùy 
przed upaùem w dzieñ, a w nocy zabezpieczaùy przed zimnem. Podziwiam ksiæýy 
spowiedników, którzy pomimo goràca, przez caùy dzieñ sùuýyli moýliwoúcià 
spowiedzi úwiætej. Naprawdæ wiele osób skorzystaùo z tej ùaski. Jeszcze przed 
poùudniem na scenie pojawiù siæ zespóù Siewcy Lednicy. Jego czùonkowie 
prowadzili úpiew i prezentowali uczestnikom spotkania taneczne kroki. Mùodzieý 
natychmiast podjæùa zaproszenie do takiego sposobu uwielbienia Boga i Maryi.

Hasùo tegorocznego spotkania brzmiaùo: Kobieta – dar i tajemnica. To 
wùaúnie tematyce kobiecoúci podporzàdkowanych byùo wiele punktów programu 
spotkania. Na Pola Lednickie przybyùa dr Wanda Póùtawska, która zwróciùa 
uwagæ mùodzieýy na wartoúã kobiety i piækno jej cnotliwoúci oraz koniecznoúã 
wziæcia odpowiedzialnoúci za swojà i jej pùciowoúã przez mæýczyznæ. To wùaúnie 
jej ksiàýka Eros et iuventus! byùa jednym z prezentów, jakie otrzymali uczestnicy 
Lednicy w tym roku. Ponadto o.Góra przedstawiaù motyw kobiecoúci 
uksztaùtowany w polskiej kulturze. Nie zabrakùo odwoùañ do ideaùu kobiety – 
Maryi. W uroczystej procesji poniesione zostaùy wizerunki Matki Najúwiætszej 
pochodzàce z róýnych stron Polski. Matka Boýa postawiona zostaùa za wzór 
wypeùnienia woli Boýej w ýyciu kobiety. Poniesiono takýe relikwie 
bùogosùawionej Karoliny Kózkówny, która nie pozwoliùa odebraã sobie 
dziewictwa za cenæ  wùasnego ýycia.  Ojciec  Góra   zaprezentowa³   archetypy

6

Na Polach Lednickich zgromadzi³o siê ok. 80 tysiêcy osób.
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 kobiecoúci. Sà to: Ewa – pierwsza niewiasta, Maryja – Matka Boga i Koúcioùa,
 a takýe sam Koúcióù. Koúcióù jest bowiem mistycznà Oblubienicà Chrystusa. 
Jesteúmy powoùani do maùýeñstwa z Panem! 

Podczas lednickiego spotkania odczuwaùo siæ jednoúã i radoúã ze 
wspólnego chwalenia Boga. Byùo nas tam bardzo wielu. Na Polach znalazùo siæ 
ok. 80 tysiæcy osób. Z mùodymi byli ksiæýa. Gdy rozpoczæùa siæ Eucharystia, 
w kierunku oùtarza skierowaùa siæ niezliczona rzesza kapùanów. Mszæ úwiæta 
koncelebrowaù Prymas Polski abp Henryk Muszyñski. Bardzo poruszyùa mnie 
koronka do Boýego Miùosierdzia. Byùa ona odmawiana w jæzyku polskim, 
angielskim i niemieckim. Niezwykùe wraýenie wywarùa na mnie takýe adoracja 
Najúwiætszego Sakramentu. Osiemdziesiàt tysiæcy osób patrzyùo w kompletnej 
ciszy na ukrytego w kawaùku chleba Pana Jezusa Chrystusa. Waýnym momentem 
w spotkaniu byù takýe wybór Chrystusa. Kaýdy z nas, uczestników Lednicy, 
zawierzyù Mu wtedy swojà przeszùoúã, teraêniejszoúã i przyszùoúã. 
Wysùuchaliúmy równieý przesùania Ojca Úwiætego Benedykta XVI 
i przemówienia Matki bùogosùawionego juý ks. Jerzego Popieùuszki do mùodzieýy 
lednickiej. Ùàczyli siæ oni z nami za pomocà úrodków komunikacji. Spotkanie 
zakoñczyùo siæ przejúciem wszystkich przez Bramæ Trzeciego Tysiàclecia, czyli 
ýelaznà konstrukcjæ przedstawiajàca rybæ. Do autokarów wróciliúmy juý o úwicie, 
przed trzecià godzinà.

Uwaýam, ýe warto byùo spædziã na Polach Lednickich blisko dobæ, by 
móc zobaczyã, ýe jest duýo mùodych osób, które wybraùy Chrystusa, ùàczyã siæ 
z nimi w modlitwie oraz uczyniã kobietæ nieco mniej tajemniczà.
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STRZEC WARTOŒCI  
RODZINY

Mama, tata, dzieci, dziadkowie, ciocie, wujkowie, kuzyni – rodzina. 
Takie oczywiste i naturalne, ale czy dla wszystkich w naszych czasach? Mówi siæ 
czæsto o dobie kryzysu rodziny, a statystyki nie pozostawiajà zùudzeñ. Rozbite 
maùýeñstwa przestajà byã tylko znakiem rozpoznawczym wielkiego, 
hollywoodzkiego úwiata. Coraz czæúciej to sà znaki wspóùczesnego 
zabiegania i zagubienia. Wraz z rozpadem maùýeñstwa czæsto lega 
w  gruzach caùa rodzina.  Rodzeñstwo  traci  kontakt ze sobà,  kùótnie rodzinne nie  

Ks. S³awomir Sikora

parafia ewangelicko-augsburska pw. Œwiêtej Trójcy



Szczecinanie wpisywali siæ do Ksiàg Kondolencyjnych wystawionych m.in. w 
Urzædzie Miasta.

Fot. £ukasz Sze³emej, www.szelemej.pl
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pozwalajà spotykaã siæ ze swoimi dziadkami, ciociami i kuzynami. Wtedy to, co 
dla wielu jest czymú codziennym i oczywistym, dla drugich staje siæ czymú obcym 
i niezrozumiaùym. Rodzi siæ wiæc pytanie: czy warto zatem obchodziã takie 
úwiæta, jak: Dzieñ Matki i Ojca, Dzieñ Babci i Dziadka? Czy przedszkola i szkoùy 
powinny nadal organizowaã spotkania dla caùych rodzin, w czasie których dzieci 
deklamujà wiersze lub úpiewajà piosenki o szczæúciu rodzinnym? Ktoú powie: 
dlaczego w ten sposób sprawiaã ból dzieciom, które tego szczæúcia nie 
doúwiadczajà? Czy jest to dobre, ýe dziecko úpiewa o „dobrych ojcach”, kiedy na 
sali siedzi ich samotna matka, a ojciec nie chce znaã swojego dziecka? 

Rozumiem, ýe moýe to 
byã dla niektórych trudna 
s y t u a c j a .  A l e  c z y  
powinniúmy z tego 
rezygnowaã?  Moim 
zdaniem absolutnie nie. 
N i e c h  p r z e d s z k o l a  
i szkoùy stojà na straýy 
rodziny. Niech pokazujà 
dobre  wzorce ,  tym 
bardziej, ýe szczæúliwà 
rodzinæ spotkaã coraz 
trudniej.

Niedawno nasza parafia 
zorganizowaùa Dzieñ 
Dziecka  u  naszych  
wiernych w ogrodzie w 
Policach, wziæùo w nim 

udziaù ok. 80 osób. Piækna pogoda, przywitanie i rozpoczæcie modlitwà i Sùowem 
Boýym, grill, ciasta przygotowane przez wiernych, plac zabaw dla dzieci, wizyta 
klauna, mnóstwo zabaw i konkursów dla caùych rodzin. Duýo uúmiechu tych 
najmùodszych, ale i ich rodziców i dziadków, ciekawe rozmowy w przyjaznej 
atmosferze. Chciaùoby siæ powiedzieã: normalne i naturalne. Kiedy ýegnaùem siæ 
z jednym z uczestników pikniku, powiedziaù do mnie: „Jestem pod wraýeniem. 
Tyle rodzin zebraùo siæ razem i dobrze ze sobà spædzaùo czas, bez alkoholu 
i awantur, nie wiedziaùem, ýe rodziny mogà w takiej grupie spædzaã sympatycznie 
wolny dzieñ”. Ta opinia osoby, która pierwszy raz braùa udziaù w naszym 
wspólnym spotkaniu umocniùa mnie w przekonaniu, ýe równieý Koúcióù 
powinien staã na straýy wartoúci rodziny, aby pokazywaã, ýe nie moýna traciã 
nadziei w to, ýe moýna jeszcze zbudowaã dobrà, kochajàcà siæ rodzinæ, opartà na 
wzajemnym szacunku, zrozumieniu, na fundamencie wiary w Boga i Jego 
miùoúci.

Dzieñ Dziecka.  Fot. Archiwum prywatne.
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WIARA
       

Wiara, jedna z trzech najwaýniejszych cnót, poúród nadziei i miùoúci. Jest 
niejako fundamentem dla nadziei i filarem dla miùoúci. Czyli jest nierozerwalnà 
czæúcià istoty poznania Boga, który jest miùoúcià. Jednoczeúnie jest ona ùaskà danà 
nam przez Boga. Katechizm Koúcioùa Katolickiego jasno okreúla, ýe "Wiara jest 
moýliwa tylko dziæki ùasce Boýej i wewnætrznej pomocy Ducha Úwiætego. 
Niemniej jednak jest prawdà, ýe wiara jest aktem autentycznie ludzkim. Okazanie 
zaufania Bogu i przylgniæcie do prawd objawionych przez Niego nie jest 
przeciwne ani wolnoúci, ani rozumowi ludzkiemu" (KKK 154). Jak wynika 
z przytoczonych sùów, wiara w Boga nie ogranicza czùowieka w ýaden sposób. 
Wræcz przeciwnie - daje mu wolnoúã i do niczego go nie przymusza. Jednakýe do 
czego mamy siæ odwoùaã, gdy ktoú nas atakuje argumentami sprzecznymi 
z naszymi przekonaniami lub gdy ktoú chce z nami polemizowaã na temat wiary? 
Myúlæ, ýe czasami najtrudniejsze jest to, co jest najprostsze. W takiej sytuacji 
naleýy odwoùaã siæ do prawd naszej wiary: 

1. Jest jeden Bóg. 
2. Bóg jest sædzià sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za zùe karze. 
3. Sà trzy osoby boskie: Bóg Ojciec, Syn Boýy i Duch Úwiæty. 
4. Syn Boýy staù siæ czùowiekiem i umarù na krzyýu dla naszego zbawienia. 
5. Dusza ludzka jest nieúmiertelna. 
6. Ùaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna. 

Jednoczeúnie naleýy odnieúã siæ do przyrzeczeñ chrzcielnych, które odnawiane sà 
przez chrzeúcijan przynajmniej raz w roku. Odnawiajàc wiaræ jednoczeúnie 
wyrzekamy siæ szatana, co ma fundamentalne znaczenie, poniewaý werbalnie 
czùowiek okreúla swojà przynaleýnoúã do Boga i úwiadomie wyrzeka siæ siùy zùa. 
To opowiedzenie siæ po stronie Boga sprawia, ýe zachowujemy wùaúciwy 
porzàdek w ýyciu.

Zbliýa siæ okres wakacji, a co za tym idzie, moýliwoúã poznania nowych 
miejsc, nowych ludzi. Zarówno tych dobrych, jak i tych zùych. Jednakýe nie 
chodzi o to, by kogokolwiek stygmatyzowaã lub przed kimú uciekaã z powodu 
innych poglàdów czy filozofii ýycia. Jedynie chodzi o to, by mieã úwiadomoúã, ýe 
sà róýni ludzie: wierzàcy i niewierzàcy oraz Ci, którzy przynaleýà do róýnych sekt 
religijnych. Jedni chcà tylko nas poznaã, a inni bædà próbowali nas "nawróciã".

Barbara Wróblewska

parafia rzymskokatolicka pw. Œwiêtego Krzy¿a



 I tutaj pojawia siæ zagroýenie dla naszej wiary. Od jej siùy zaleýy czy bædziemy 
umieli siæ obroniã, czy teý bez zastanowienia przyjmiemy przedstawiane nam 
argumenty, bo nie bædziemy posiadali wiedzy na dany temat. Z tego powodu 
dobrze jest zgùæbiaã wiedzæ teologicznà, która da nam poczucie bezpieczeñstwa w 
takiej sytuacji. Jednakýe nie bójmy siæ poznawaã nowych ludzi, tylko starajmy siæ 
analizowaã i konfrontowaã przedstawiane nam informacje z prawdami wiary, 
które podaje nam Koúcióù i wyciàgajmy wùaúciwe wnioski.
Na koniec spróbujmy siæ zastanowiã, co sprawia, ýe nasza wiara siæ rozwija? 
Podstawà jest przykùad drugiej osoby, zarówno w domu jak i w úrodowiskach, 
w których przebywamy. Duýo ùatwiej jest nam wierzyã, gdy mamy jakiú autorytet 
do którego moýemy siæ odwoùaã, jak na przykùad postaã beatyfikowanego dnia 
6 czerwca 2010 r. ks. Jerzego Popieùuszki, który oddaù ýycie za wiaræ i wiernoúã 
Chrystusowi. Moýna by sobie postawiã pytanie, jak silna musi byã wiara 
czùowieka, ýeby poúwiæciã za nià ýycie? Myúlæ, ýe musi siæ ona opieraã na 
modlitwie, czyli ýywej relacji z Bogiem oraz na ýyciu sakramentalnym, które daje 
siùæ. Jednakýe bez miùoúci, która nadaje sens kaýdemu dziaùaniu czùowieka, nie 
byùoby to moýliwe. Jak twierdzi úw. Jan od Krzyýa "(...) dusza o maùej miùoúci jest 
za sùaba, by peùniã dzieùa cnót heroicznych" (úw. Jan od Krzyýa, „Dzieùa”, cz. II, 
s. 89). To stwierdzenie ukazuje, ýe heroiczna postawa ks. Jerzego wypùywaùa 
z jego gùæbokiej wiary i ýarliwej miùoúci do Boga, za którà gotów byù oddaã ýycie. 
Jak widzimy cnota wiary jest elementarnà czæúcià skùadowà, bez której nasze 
ýycie religijne byùoby niekompletne i nie miaùoby sensu. Dzieje siæ tak dlatego, ýe 
nawet natura nie lubi pustki i automatycznie wypeùnia jà jakimú substytutem. 
W takim razie, czym byùoby wypeùnione nasze serce, gdyby zabrakùo w nim 
wiary?
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KIEDY 
wszystko idzie nie tak...

„Sà takie dni w tygodniu, kiedy nic mi siæ nie ukùada” úpiewaùa kiedyú 
Urszula Sipiñska. Ale w tej piosence mowa jest o tym, ýe z nieba kapie deszcz, 
a w ýyciu przeýywamy równieý istne nawaùnice niepowodzeñ i trudnych 
doúwiadczeñ. Ludzie przeýywajà dramaty, które czasem trudno sobie wyobraziã. 

Ks. S³awomir Sikora

parafia ewangelicko-augsburska pw. Œwiêtej Trójcy

...



Wszyscy z wielkà troskà obserwujemy niewyobraýalne cierpienie naszych 
rodaków, którzy przez powodzie utracili dorobek caùego swojego ýycia, pozostali 
praktycznie bez niczego.
W obliczu tych wydarzeñ trudno chyba gùoúno wyraýaã nasz ýal, ýe 
potrzebowalibyúmy odremontowaã nasze mieszkanie, bo juý dawno nie byùo 
malowane. Niedawno moi przyjaciele utracili dziecko w trzecim miesiàcu ciàýy. 
Czekali na nie juý bardzo dùugo. Czy szczæúliwi rodzice narodzonego dziecka 
mogà zatem skarýyã siæ, ýe noce majà nieprzespane przez kolki? Nie bagatelizujæ 
„maùych” problemów. Chcæ tylko zwróciã naszà uwagæ, ýe czasem úwiat moýe siæ 
czùowiekowi zupeùnie „zwaliã na gùowæ”. I co wtedy?
Czæsto ulegamy stereotypowi, ýe trudne doúwiadczenie jest wynikiem kary za 
nasze grzechy. Nie jest to ýadna nowoúã. Uczniowie Jezusa, przechodzàc obok 
niewidomego czùowieka, równieý pytali swojego Mistrza, kto zawiniù: on czy 
rodzice jego. Ùatwo zatem byã „Hiobowym przyjacielem”. Zapewne znamy tæ 
starotestamentowà postaã, czùowieka, który utraciù praktycznie w jednej chwili 
wszystko, co cenne: swoje dzieci, bogactwo i zdrowie. Jego „przyjaciele” chcieli 
go pocieszyã i… rzucali mu „betonowe koùo ratunkowe”: to twoja wina, musiaùeú 
siæ naraziã Bogu, wyznaj swój grzech! Nie jest ùatwo wspieraã osobæ dotkniætà 
nieszczæúciem. Jest to trudne, poniewaý nie potrafimy sami wyjaúniã sobie, 
dlaczego mùodzi ludzie najpierw modlà siæ, aby zostali obdarowani cudem ýycia, 
a póêniej ten niedoczekany cud zostaje im zabrany? Jak pocieszyã powodzian? 
Powiedzieã im o tym, ýe wartoúci duchowe waýniejsze, ýe majà siæ czegoú dziæki 
temu nauczyã, albo ýe niech siæ zastanowià nad swoim ýyciem? Mocno 
ryzykowne i czy budujàce? Zanim wrócæ do Hioba (w przekùadzie Biblii 
Warszawskiej ksiæga ta nazywa siæ Ksiæga Joba), chciaùbym zwróciã naszà uwagæ 
na sùowa Jezusa: „Pùaczcie z pùaczàcymi, weselcie siæ z weselàcymi siæ”. Sam 
Zbawiciel przyjmowaù takà postawæ. On rozumiaù ludzki dramat. Nie 
bagatelizowaù ludzkich ùez. Z jednej strony zachæcaù, abyúmy nie troszczyli siæ
o dzieñ jutrzejszy i ufali, bo Ojciec nasz wie, czego my potrzebujemy. 
Z drugiej strony pùaczàcemu nigdy nie powiedziaù: czym ty siæ martwisz, 
czùowieku? Pùakaù razem z pùaczàcymi. Tak byùo, gdy umarù jego przyjaciel 
Ùazarz. Owszem podjàù najpierw rozmowæ o zmartwychwstaniu z Martà, siostrà 
Ùazarza, ale póêniej widzàc ýaùobników zapùakaù z nimi. Nie bójmy siæ pùakaã 
razem z cierpiàcym, nie bójmy siæ wzruszeñ. Nie obawiajmy siæ równieý 
przyznaã siæ do tego, ýe nie znamy odpowiedzi na pytanie: dlaczego? Moýe 
szczerzej by byùo powiedzieã: staram siæ wczuã w Twojà sytuacjæ, próbujæ 
uczestniczyã w Twym bólu, ale nie wiem, co czujesz, bo mój dom stoi, jak staù, 
a Twój jest prawie caùy pod wodà, moje dziecko pùacze i ma kolki, a Ty ….
My moýemy w naszej ludzkiej ograniczonoúci nie potrafiã w peùni zrozumieã 
drugiego czùowieka. My równie¿ nie jesteúmy zawsze zrozumiani przez drugiego. 
Dlatego sam Chrystus zachæca nas: „Pójdêcie do mnie wszyscy, którzy jesteúcie 
spracowani i obciàýeni, a  ja  wam  dam   ukojenie”  ( Mt 11, 28 ).  To  odciàýenie  
nas z  trosk  i  zmartwieñ. 
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wymaga pozostawienia przez nas bagaýu doúwiadczeñ pod krzyýem. Bàdêmy 
szczerymi w naszych modlitwach. Wylejmy duszæ swà przed Bogiem. 
Powiedzmy szczerze, ýe cierpimy, nie rozumiemy i nie potrafimy sobie poradziã. 
Wykrzyczmy nasz ból i rozpacz, zapytajmy za psalmistà: „Panie, jak dùugo 
jeszcze?”. A Bóg zapùacze razem z nami. Czy tylko na to moýemy liczyã? Czy to 
nie za maùo, jak na Pana nieba i ziemi? Jezus zapùakaù nad grobem Ùazarza, 
a póêniej wskrzesiù go z martwych. Bóg nigdy nie rozkùada bezradnie ràk, nigdy 
nie powie nam: przykro mi, ale nic nie mogæ dla Ciebie zrobiã. On ostatecznie 
wskrzesza z martwych, On podnosi biedaka z prochu ziemi. On wskrzesza 
z martwych utopionà lub pogrzebanà ludzkà nadziejæ …  
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Jak wygraæ MI£OŒÆ?
         Wed³ug J. Pulikowskiego

„Jest dziú wiæcej gùodu na miùoúã i docenienie na úwiecie, niý na chleb” - Matka 
Teresa

Miùoúã, bez wzglædu na wiaræ i kraj, rozumiana jest w ten sam sposób. To wartoúã, 
którà siæ czuje w kaýdym zakàtku ziemi w ten sam sposób.  To wartoúã najbardziej 
poýàdana przez wszystkich ludzi dobrych i zùych, biednych i bogatych. Niestety 
nie kaýdy jà przeýywa. Nie da siæ równieý jej kupiã. Zastanówmy siæ dlaczego tak 
jest.

Jedynie ludzie uznajàcy prymat etyki nad technikà wygrywajà miùoúã.

Sùowo miùoúã, jest wymawiane i odmieniane na wszelkie sposoby. Do niej tæsknià 
i o niej marzà mùodzi i starzy. Najwiækszà potrzebà czùowieka od poczæcia do 
úmierci jest potrzeba bycia kochanym. Szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy 
tak pædzimy bez zastanowienia.
Prawdziwa miùoúã jest decyzjà woli i wyraýa siæ troskà o najgùæbiej rozumiane 
dobro osoby kochanej.  Mi³oœæ wymaga dawania dobra, dawania 
bezinteresownego, bez wyrachowania i liczenia na zapùatæ. Rozdawanie dóbr 
materialnych zawsze uszczupla zasoby. Jednak ekonomika i logika miùoúci sà 

Katerina Padias
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inne, niematerialne. Im wiæcej dajesz bez oglàdania na korzyúci, tym wiæcej 
otrzymujesz.

Jedynie majàc miùoúã w sobie moýesz budowaã relacje miùoúci z drugim 
czùowiekiem. Jeýeli chcesz by Ciæ kochano najpierw kochaj.

Przegranie miùoúci w sobie, jest wynikiem postawy egoizmu lub nieopanowania, 
a wiæc niechæci i nieumiejætnoúci rezygnacji z czegokolwiek swojego na rzecz 
drugiego czùowieka. Przegranie relacji miùoúci jest wtedy, gdy wiàýe siæ z drugim, 
lecz nie decyduje siæ na ryzyko bezinteresownego dawania i chce jedynie braã.

Czasem ludzie przegrywajà miùoúã bez walki.

Jedni nie mogà, drudzy nie chcà wygraã miùoúci. Pierwsza grupa to ci, którzy nie 
podjæli elementarnej pracy nad sobà i po prostu nie sà panami siebie. Targani 
nieuporzàdkowanymi pobudzeniami miotajà siæ wúród pokus úwiata. Nie wùadajà 
nad sobà i tym samym nie mogà siebie w peùni ofiarowaã w miùoúci. Druga grupa 
to ci, którzy uwierzyli sprzecznej z Miùoúcià idei skrajnego indywidualizmu, 
gùoszàcego: „Masz prawo wszystko sobie podporzàdkowaã, wszystko ci siæ 
naleýy”. Tacy ludzie zgadzajà siæ na „ofiary” byleby ponosili je inni za nich. 
W imiæ zachcianki okreúlanej mianem „miùoúci” gotowi sà porzuciã 
wspóùmaùýonka i dzieci dla osiàgniæcia „szczæúcia”. Paradoksem jest, ýe ludzie ci 
marzà o Miùoúci i dziwià siæ, ýe jej nie przeýywajà.

Lenistwo i egoizm najgorsze chwasty w ogrodzie miùoúci.

Miùoúci trzeba siæ uczyã i sobie na nià zapracowaã. Miùoúã jest zwyciæstwem nad 
wùasnym egoizmem. Rozum ostrzega, ýe ludzie skupieni egoistycznie na swoich 
przyjemnoúciach sà smutni i nieszczæúliwi. Nie widzà celu i sensu ýycia. Wiele 
posiadajà, majà mnóstwo wyrafinowanych doznañ i… coraz mniej ich cieszy. 
Rzeczy i doznania cielesne nie mogà bowiem nasyciã ducha czùowieczego. 
Podobnie jak w sporcie, zgranie zespoùowe jest równie waýne, jak wyszkolenie 
indywidualne. Myúl, by oszukaã partnera z druýyny jest wprost niedorzeczna. 
Zasada jest prosta: Albo wspólne zwyciæstwo albo wspólna poraýka. Bierze siæ za 
siebie i swojego partnera peùnà odpowiedzialnoúã. Nie ma innej moýliwoúci. 
Niedojrzali maùýonkowie próbujà siebie nawzajem oszukaã i przechytrzaã. Chcà 
wygraã miùoúã „kosztem” wspóùmaùýonka. Tyle tylko, ýe to, co uprawiajà, juý 
miùoúcià nie jest i do miùoúci nie prowadzi. Sami siebie skazujà na dotkliwà 
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poraýkæ. Dobrze zgrane maùýeñstwo opiera siæ na absolutnym zaufaniu 
i wzajemnym wspieraniu. Gdy jedno ma gorszy dzieñ drugie bez szemrania bierze 
na siebie wiækszy ciæýar. Nikt nie liczy ile miùoúci wùoýyù w zwyciæstwo, a juý na 
pewno nie wypomina drugiemu mniejszego wkùadu w sukces. Pierwszymi 
trenerami przygotowujàcymi do miùoúci sà rodzice. Powinni ukazaã dzieciom 
piækny, pociàgajàcy przykùad miùoúci matki i ojca. Dziecko ýyjàce w atmosferze 
miùoúci „nasiàka” nià i pragnie nià ýyã. Do rodziców naleýy ksztaùtowanie 
prawdziwego obrazu miùoúci, jako postawy niezaleýnej od okolicznoúci 
i zachowania innych. Powinni oni kochaã siebie nawzajem, w peùni akceptowaã 
i kochaã swoje dziecko, tùumaczàc mu cierpliwie jeúli popeùni bùàd, zapewniajàc 
je o swojej miùoúci. Póêniej trzeba samemu siebie poznaã i zaakceptowaã. 
Samowychowanie jest jedynà drogà do peùnej dojrzaùoúci i wolnoúci w wyborze 
dobra. Czùowiek wolny potrafi w kaýdej sytuacji, bez wzglædu na naciski 
z zewnàtrz i pobudzenia wewnætrzne, wybraã trudne dobro. Czùowiek dojrzaùy – 
wolny, którego duch panuje nad ciaùem jest w peùni gotowy do miùoúci. Piækna 
miùoúã maùýeñska promieniuje na dzieci, dalszà rodzinæ i innych ludzi. Jest 
pociàgajàca i zaraêliwa. Úwiat jej potrzebuje!
O zwyciæstwie w miùoúci nie decydujà chwilowe zagrania, wspaniaùe uniesienia, 
gesty ani nawet wielkie czyny, decyduje zrozumienie i zaufanie. Trwanie pomimo 
zùych emocji, najróýniejszych przeciwnoúci i pokus.

Prawdziwa miùoúã nigdy siæ nie koñczy, poniewaý jej podstawà jest 
zrozumienie oraz ciepùe uczucia wobec drugiej osoby.

Czy ktoú powiedziaù Ci dziú, ýe jesteú kochany?
Czy ktoú sprawiù dziú, ýe poczuùeú siæ doceniony i powiedziaù Ci, jak bardzo jesteú 
wyjàtkowy?
Czy ktoú Ciæ zapewniù, ýe jesteú dokùadnie tym, kim powinieneú byã?
I ýe po prostu robiàc to, co moýesz robiã, robisz wystarczajàco wiele?
Czy powiedziaù Ci ktoú dziú, ýe wczorajsze bùædy naleýà do „wczoraj”?
Czy powiedziaù Ci ktoú dziú, ýe nigdy nie powinieneú wàtpiã w swojà wartoúã?
A wiæc czy ktoú juý dziú powiedziaù Ci, ýe jesteú kochany?
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149 lat ci¹gle m³odych murów 
               Wzgórza Hetmañskiego

Kaýde miejsce na ziemi ma swojà historiæ, tæ zùà i tæ dobrà. Kaýde spowite jest 
pewnà tajemnicà. Nie zawsze jednak pamiætamy o tym, co powoduje zatracenie 
dorobku, jaki odnajdujemy w naszej „maùej ojczyênie”, tuý za oknem. Coraz 
czæúciej mùodzi ludzie traktujà historiæ jak zùo konieczne lub coú przestarzaùego, 
a co dopiero mówiã o poznaniu historii bliskiego im zabytku. W centrum 
Szczecina ýycie codzienne toczy siæ swoim rytmem. Podobnie jest na 
Pomorzanach, gdzie kaýdy czùowiek za czymú podàýa. Ale na Wzgórzu 
Hetmañskim wszystko wyglàda inaczej. Tutaj teraêniejszoúã splata siæ 
z przeszùoúcià w jednym, zabytkowym obiekcie, jakim jest koúcióù pw. Matki 
Boýej Czæstochowskiej – dawna wieýa ciúnieñ. Wszystko zaczæùo siæ od konkursu 
w 1861 r. na projekt miejskiej sieci wodociàgowej. Twórcà zwyciæskiego projektu 
byù iný. Bernhard z Dirschau. Dwa lata póêniej ruszyùa budowa pierwszej 
w mieúcie sieci wodociàgowej, która gotowa byùa juý 8 XII 1865 r. Jednym 
z gùównych obiektów technicznych nowej sieci byùa wieýa ciúnieñ na 
Kosakenberg (wzgórzu Kozackim). Nazwa ta byùa zwiàzana z rokiem 1813, kiedy 
to w czasie trwania wojen napoleoñskich znajdowaù siæ w tym miejscu obóz 
rosyjskich jeêdêców kozackich. Po 80 latach funkcjonowania, w 1945r. wieýa 
ciúnieñ  na Wzgórzu Hetmañskim (nazwa pochodzi od pobytu 
w tym miejscu jesienià 1657 r. wojsk hetmana S. Czarnieckiego) przestaùa byã 
uýyteczna, gdyý nie speùniaùa nowych standardów w technice wodociàgów 
miejskich. Do roku 1984 obiekt ten nie byù uýywany, chociaý po II wojnie 
úwiatowej przez pewien czas sùuýyù jako owczarnia, nastæpnie budynek 
mieszkalny i magazyn. Pod koniec 1983 r. opracowano program, który zakùadaù 
budowæ w tym miejscu oprócz koúcioùa, takýe zespoùu obiektów uýytkowych, 

Aneta Pop³awska
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Koœció³ Matki Boskiej Jasnogórskiej na Wzgórzu Hetmañskim na Pomorzanach.
 Fot. Aneta Pop³awska



takich jak dom katechetyczny i plebania. Caùe prace oparte byùy na analizach 
topograficznych terenu, ale kierowano siæ równieý planami nienaruszenia 
krajobrazu wzgórza. 
Wùadze koúcielne zatwierdziùy plan przewidujàcy rozbudowæ budynku (koúcioùa) 
o kaplicæ, kruchtæ i zakrystiæ, budowæ obiektu katechetycznego z dwiema 
kondygnacjami, oúmioma salami lekcyjnymi; a takýe dwupiætrowego budynku 
plebanii z oúmioma mieszkaniami dla ksiæýy, sióstr zakonnych, jadalnià i biurem 
parafialnym. Przyjæta ostatecznie koncepcja przestrzenna, oparta zostaùa na 
zasadzie dobudowania do úcian zewnætrznych wieýy ciúnieñ czterech 
jednakowych skrzydeù, czyli dwóch kaplic, kruchty i zakrystii.
 
We wnætrzu przyszùej úwiàtyni, na úrodku, znajdowaù siæ murowany sùup, który 
byù gùównà podporà konstrukcji dachu. Stanowiù on istotnà przeszkodæ 
w widocznoúci i kontakcie z oùtarzem z kaýdego miejsca. Zaprojektowano 
wówczas wewnætrznà kopuùæ w oúmiu ýebrach, które miaùy przejàã funkcje sùupa, 

aby ten mógù zostaã usuniæty. Wybudowano takýe 
wieniec balkonów wraz z chórem „en face” oùtarza 
gùównego. Okna nad balkonami i pod nimi poprzez 
græ úwiatùa sùonecznego stwarzajà nastrój 
sprzyjajàcy skupieniu i zadumie, odpowiedni dla 
tego miejsca. Wokóù koúcioùa uksztaùtowano taras, 
peùniàcy funkcjæ drogi procesyjnej. Przebudowa 
obiektu dla celów sakralnych zostaùa zakoñczona 
w 1987 r. W stanie surowym i pomimo 
niekompletnoúci elementów wewnætrznych, 
koúcióù zaczàù peùniã rolæ úwiàtyni. Gùównym 
budowniczym obiektów byù ks. S. Skibiñski, 
natomiast czoùowym projektantem zaùoýenia 
i adaptacji wieýy ciúnieñ na koúcióù byù dr iný. arch. 
Witold Jarzynka. Pierwszà mszæ úwiætà celebrowaù 
ks. bp K. Majdañski, ordynariusz diecezji 
szczeciñsko-kamieñskiej. Odbyùa siæ ona 24 XII 
1985 r., co miaùo symboliczne znaczenie dla 
mieszkañców czæúci Pomorzan. Pierwsza msza 
úwiæta w nowo utworzonym koúciele przypadùa w 
wigiliæ Boýego Narodzenia, co moýna odebraã jako 
pojawienie siæ kolejnej gaùàzki niosàcej dobro 
w  p a ñ s t w i e  o  u p a d a j à c y m  s y s t e m i e  
komunistycznym. 22 VI 1986 r. ks. bp 
K. Majdañski erygowaù na Wzgórzu Hetmañskim 
parafiæ Matki Boýej Jasnogórskiej, a jej 
proboszczem zostaù proboszcz sàsiedniej parafii 
pw. Úw. Józefa, ks. Stanisùaw Skibiñski. W 1987 r. 
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rozpoczæto budowæ domu katechetycznego, dwóch kaplic, zakrystii i kruchty, 
a rok póêniej zaczæto wznosiã plebaniæ. Wewnàtrz koúcioùa przebiegaùy takie 
prace jak: odnowa dachu, tynkowanie, poùoýenie posadzki, malowanie, budowa 
schodów, wymiana okien, wykonanie ùawek. W latach 90-tych wzniesiono 
obramowanie koúcioùa, schody granitowe, podjazd dla niepeùnosprawnych. 
Posadzono drzewa i krzewy. Przed koúcioùem wykonano drogæ, chodnik, parking 
i oúwietlenie. W kolejnych latach wybudowano stacje drogi krzyýowej wokóù 
koúcioùa, wymieniono zniszczonà blachæ cynkowà pokrycia dachu na blachæ 
miedzianà, wyùoýono pùytkami plac przed úwiàtynià, wybudowano dzwonnicæ 
wraz z dzwonem, zakupiono nowe organy. Duýym wyzwaniem byùa wymiana 
okien na witraýe, jednakýe mimo wysokich kosztów moýemy dziú siæ nimi 
cieszyã. Przed wejúciem do koúcioùa sà rzeêby Ojca Úwiætego Jana Pawùa II i kard. 
Stefana Wyszyñskiego, a miædzy drzwiami wejúciowymi znajduje siæ 
pùaskorzeêba MB Jasnogórskiej. Przy domu parafialnym wzniesiono fontannæ 
i rzeêbæ úw. Jana udzielajàcego chrztu Jezusowi. Na przyszùoúã planuje siæ 
wypeùnienie kopuùy wewnàtrz koúcioùa. Obecnie parafia liczy ok. 7700 wiernych. 
Okazaùa budowla, ale teraz juý jako koúcióù pw. MB Jasnogórskiej, nadal góruje 
nad caùymi Pomorzanami, nie dajàc o sobie zapomnieã choãby przez codzienne 
bicie dzwonu, którego dêwiæk rozchodzi siæ po okolicy. Nie ma on tak bogatej 
przeszùoúci jak inne koúcioùy Szczecina, ale mimo to ma on swój wùasny, 
specyficzny klimat, który potrafi przywiàzaã i przyciàgaã do siebie. W miaræ 
upùywu czasu rozwija siæ i daje parafianom oraz kapùanom nowe doúwiadczenia, 
sprawiajàc, ýe te XIX-wieczne mury sà ciàgle mùode i tætniàce ýyciem.

Za rok bædziemy obchodziã jubileusz 25-lecia parafii, której proboszczem od 
dwóch lat jest ks. Andrzej Buczma. A juý w sierpniu do wspólnoty parafialnej 
doùàczà dwie siostry ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miùosiernego. Jedna z nich 
bædzie zakrystiankà (bædzie wiæc posùugiwaùa w koúciele przygotowujàc 
wszystko do mszy úw., zadba o ùad i porzàdek w koúciele i zakrystii). Druga 
z sióstr, która ostatnie piæã lat spædziùa na placówce w Chorwacji, bædzie uczyùa 
religii dzieci z pierwszych klas Szkoùy Podstawowej nr 55 („Bùækitnej”), a takýe 
zajmie siæ duszpasterstwem dzieciæcym w parafii. Miejmy nadziejæ, ýe jej 
muzyczne uzdolnienia i umiejætnoúã gry na gitarze pozwolà stworzyã w naszej 
parafii scholæ dzieciæcà. Wiæcej o siostrach i charyzmacie ich Zgromadzenia 
w paêdziernikowym numerze gazety. Zapraszam! Piotr Koùodziejski.
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POMORZANY PRZYJAZNE 
DLA M£ODYCH SPORTOWCÓW
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Futbolowe szaleñstwo w RPA trwa juý kilkanaúcie dni. Próýno szukaã 
tam polskich piùkarzy i obawiam siæ, ýe gdyby nie EURO 2012, to dùugo nie 
oglàdalibyúmy naszej reprezentacji w turnieju mistrzowskim. Kiedy 
„podziwiamy popisy” naszych futbolistów trudno wierzyã, ýe polska „kopana” 
szybko podniesie siæ z dna, którego zresztà - moim zdaniem - jeszcze nie 
osiàgnæùa. Obserwujàc jednak przede wszystkim wystæpy naszych ligowych 
druýyn moýna stwierdziã, ýe poziom dna jest juý blisko. Poniewaý nie chcæ siæ tu 
znæcaã nad piùkarzami (moýe szerzej o kryzysie sportu w pewnych dziedzinach 
napiszæ po wakacjach) teraz o pozytywnym zjawisku, które ostatnio moýna 
zauwaýyã na szczeciñskich Pomorzanach. 

Od blisko roku dziaùa tu nowy obiekt sportowy – wielofunkcyjne boisko ze 
sztucznà nawierzchnià. Dzieñ Dziecka staù siæ znakomità okazjà, aby 
zorganizowaã festyn sportowo-rekreacyjny, którego jednym z elementów byù 
równieý turniej piùki noýnej. Zaprezentowaùy siæ tam druýyny m.in. ze SP nr 55. 
Wczeúniej pokazowy mecz z chùopcami zagraùy dziewczæta z Olimpii Szczecin. 
-  Dobrze, ýe powstajà takie centra, orliki, my nie mieliúmy takich warunków, 
dlatego mùodzieý garnie siæ dziú do sportu – powiedziaù Adam Benesz, pomocnik 

Piotr Ko³odziejski

parafia rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Jasnogórskiej

Turniej 
pi³karski 
zgromadzi³ na 
trybunach 
wiernych 
kibiców.
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Pogoni Szczecin w latach 1985-95. Byùy piùkarz, który reprezentowaù teý barwy 
Wisùoki Dæbica, Stali Stocznia, Radomiaka i szwedzkiego Mjölby, jest 
animatorem sportu na boisku przy Zespole Szkóù Ogólnoksztaùcàcych nr 3, przy 
ul. Orawskiej. Wraz z Marcinem Steczkiem od poniedziaùku do piàtku, od 16 do 
21 i w sobotæ od 11 do 21 pracujà jako instruktorzy sportowi. Dziæki temu jest 
szansa, ýe wielu mùodych chùopców, którzy marzà o wielkiej piùkarskiej karierze, 
wczeúniej zostanie zauwaýonych i kiedyú trafi do profesjonalnych klubów. 

- Na co dzieñ z Adamem staramy siæ zapoznawaã mùodzieý z róýnymi 
dyscyplinami sportu, organizujemy róýne turnieje, ostatnio byù to tenisowy 
turniej, który pomógù nam zorganizowaã Pan Stawarz, dzielnicowy spoùecznik - 
mówi Marcin Steczek. - Chcemy organizowaã turnieje raz w miesiàcu, chcemy, 
aby mùodzieý nie staùa w bramach, nie graùa w piùkæ koùo bloków, ale aby 
przychodzili i korzystali z obiektów, które sà otwarte. Bardzo dobrze pracuje siæ 
nam z Grzegorzem Szymkowiakiem, dyrektorem ZSO nr 3 (w skùad ZSO nr 3 
wchodzi Szkoùa Podstawowa nr 55, czyli popularna Bùækitna oraz Liceum 
Ogólnoksztaùcàce nr 10).

- Pierwszy turniej zorganizowaliúmy na poczàtku maja i trwaù od 10 do póùnocy. 
Skoñczyù siæ nawet 15 minut po póùnocy – wspomina Benesz.

Festyn z okazji Dnia Dziecka, który odbyù siæ na Pomorzanach to jednak nie tylko 
piùka noýna, ale teý m.in. konkursy sportowe, losowanie nagród, pokazy policji, 
wojska,  pokazy  taneczne,  a  takýe  szermierki  –  mówi  Juliusz   Znamierowski,
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przewodniczàcy Rady Osiedla Pomorzany, która zaangaýowaùa siæ 
w przygotowanie tej imprezy. - Rada Osiedla jest jednym ze sponsorów obok 
Spóùdzielni Mieszkaniowej Kolejarz, SM Zdrowie, a takýe Rady Osiedla 
Wzgórze Hetmañskie.

Gùównym organizatorem byùo jednak Osiedlowe Centrum Sportu i Rekreacji 
„Bùækitna”, dziaùajàce przy ZSO nr 3, a wszystko odbyùo siæ pod patronatem 
Urzædu Miejskiego. - Miasto przyjæùo strategiæ, aby na kaýdym osiedlu byùo 
centrum rekreacyjno-sportowe, które bædzie skupiaùo mùodzieý przy obiektach 
sportowych – powiedziaù Witold Dàbrowski, radny Szczecina.

Sà plany, aby na wolnym terenie obok boiska powstaùa „siùownia pod chmurkà” 
dostæpna dla wszystkich. Wszystko jednak zaleýy od funduszy i dziú trudno 
przewidzieã, kiedy teren w peùni zostanie zagospodarowany – dodaù Juliusz 
Znamierowski.

Na Wzgórzu Hetmañskim mùodzieý wreszcie moýe graã w piùkæ w idealnych 
warunkach, gdzie upadek nie koñczy siæ ranami (wczeúniej byùo tu boisko 
asfaltowe). Dziæki temu ýycie na szczeciñskich Pomorzanach dla wielu mùodych 
ludzi jest ciekawsze, a wolny czas mogà spædzaã na sportowo.  

Jesteúmy z IV klasy SP nr 55, na co dzieñ gramy w piùkæ ræcznà w MKS Kusy 
Szczecin. Trenujemy 3 razy w tygodniu, a tu, na boisku, jesteúmy niemal 
codziennie – opowiadali mùodzi chùopcy, uczestniczàcy w turnieju piùkarskim. - 
Trzeba trenowaã i bardzo przykùadaã siæ do treningów, aby byã dobrym piùkarzem 
w przyszùoúci, jest super i przydaùoby siæ wiæcej takich imprez.  

Obserwujàc te inicjatywy jestem spokojny o wakacje na Pomorzanach – wiem, ýe 
bædà przebiegaùy w prawdziwie sportowej atmosferze, a mùodzieý nie bædzie siæ 
nudziùa. A na zakoñczenie wakacji juý zaplanowano festyn dla caùych rodzin. 
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W piæknà wiosennà sobotæ, 22 maja br., grupa mùodych rowerzystów z parafii 
na Pogodnie wraz ze swoim opiekunem, ksiædzem Grzegorzem, wyruszyùa 
w niecodzienny rajd rowerowy. Juý zbiórka uczestników przed rajdem odbyùa 
o niezwykùej porze – spotkaliúmy siæ przy naszym koúciele o 4.30, kiedy byùo 
jeszcze ciemno i caùa dzielnica spaùa. Na rowerach wyruszyliúmy na dworzec 
gùówny, gdzie juý czekaù na nas niemiecki pociàg gotowy do swego pierwszego 
w tym dniu kursu: Szczecin - Angermuende. Kolej niemiecka przetransportowaùa 
nas szczæúliwie, szybko i wygodnie do Poczdamu. Tam przesiedliúmy siæ juý na 

dobre na dwa kóùka i wyruszyliúmy w kierunku Berlina. Na trasie rajdu znalazùo 
siæ wiele ciekawych miejsc i zabytków. Najpierw odbyliúmy dùugi spacer 
w przepiæknym kompleksie parkowo-paùacowym Sans Souci w Poczdamie. 
Nastæpnie udaliúmy siæ do zabytkowej rosyjskiej kolonii Alexandrowka, 
wybudowanej w tym mieúcie przed laty przez rosyjskich osadników. Tam 
nawiedziliúmy prawosùawnà cerkiew, gdzie akurat odprawiano naboýeñstwo. Na 

NA DWÓCH KO£KACH
z Poczdamu do Berlina

Ania Kozio³

parafia rzymskokatolicka pw. Œwiêtego Krzy¿a

Na dwóch 
kó³kach z 

Poczdamu do 
Berlina.
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koniec zwiedziliúmy dworek myúliwski, który zrzàdzeniem historii po II wojnie 
úwiatowej byù miejscem podpisania Ukùadu Poczdamskiego ustanawiajàcego 
nowy podziaù naszego kontynentu. 

Do Berlina wiodùa nas bardzo malownicza úcieýka rowerowa nad jeziorem 
Wannsee. Sùoneczna pogoda pozwoliùa cieszyã siæ piæknymi widokami jeziora, 
jego brzegów, pobliskich ogrodów, willi i rezydencji. Nad jeziorem Wannsee 
znajduje siæ równieý willa, w której najwyýsi politycy i wojskowi nazistowskich 
Niemiec podpisali w 1942 roku dokument o tak zwanym ostatecznym 
rozwiàzaniu kwestii ýydowskiej. Miejsce to peùni obecnie funkcjæ oúrodka 
pamiæci i dokumentacji. W multimedialnym muzeum mogliúmy przekonaã siæ 
o ogromie tragedii, jakà byùa zagùada narodu ýydowskiego. Kolejne postoje 
wyznaczyùy: cmentarz ýoùnierzy amerykañskich, koúcióù Polskiej Misji 
Katolickiej, Muzeum Techniki oraz najwiækszy w Europie salon samochodowy 
Mercedesa. Duýe wraýenie zrobiù na nas stadion olimpijski, którego trybuny liczà 
ponad siedemdziesiàt tysiæcy miejsc siedzàcych. Po zaopatrzeniu siæ w pamiàtki 
w przystadionowym sklepie pierwszoligowego klubu piùkarskiego Herthy 
Berlin, ruszyliúmy z nowym zapaùem w dalszà drogæ. Po wraýeniach zwiàzanych 
z piùkà noýnà przyszedù czas na kolejnà porcjæ kultury. Sporo czasu 
poúwiæciliúmy na spacer w kwitnàcym ogrodzie paùacu Charlottenburg, aby 
w koñcu dotrzeã do centrum berliñskiej metropolii. Tam zwiedziliúmy 
najbardziej reprezentacyjne miejsca Berlina: Bramæ Brandenburskà oraz katedræ 
protestanckà, byliúmy przy okazaùym gmachu Bundestagu i nowoczesnych 
budynkach rzàdowych. W podziækowaniu za szczæúliwy dzieñ wspólnie 
pomodliliúmy siæ w katolickiej katedrze úwiætej Jadwigi. 
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Du¿e wra¿enie zrobi³ stadion olimpijski w Berlinie, 
którego trybuny licz¹ ponad 70 tys. miejsc....



Berlin poýegnaliúmy wraz z zachodzàcym sùoñcem zjeýdýajàc windami na 
podziemne kondygnacje dworca gùównego, skàd ostatnim tego dnia poùàczeniem 
kolejowym wróciliúmy do Szczecina. Do domów dotarliúmy przed póùnocà. Aý 
trudno uwierzyã, ýe w ciàgu jednego dnia moýna zobaczyã tyle ciekawych miejsc. 
Takie moýliwoúci daje podróýowanie na dwóch kóùkach. Zwùaszcza kiedy 
komunikacja duýego miasta sprzyja rowerzystom i umoýliwia dojechanie 
praktycznie wszædzie. Czæúã naszej grupy rowerowej wybiera siæ w lipcu na 
tygodniowy rajd szlakiem ceglanych katedr wybrzeýa Morza Póùnocnego. 
Relacja z wyprawy w kolejnym numerze naszej gazety. 
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28 maja odbyùo siæ I Szczeciñskie Spotkanie Úrodowisk Twórczych. Wúród 
prelegentów byù równieý Jan Pospieszalski, publicysta, muzyk, prowadzàcy 
w TVP program „Warto rozmawiaã”. Oto fragmenty rozmowy z Janem 
Pospieszalskim (wywiad nieautoryzowany).

Jaka jest, Pana zdaniem, rola mediów w ksztaùtowaniu odbiorców? Czy to 
gùównie media ksztaùtujà úwiadomoúã Polaków postrzegania ýycia 
spoùecznego?  
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JAN POSPIESZALSKI 
o ekumenizmie i nie tylko

Piotr Ko³odziejski

parafia rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Jasnogórskiej



Myúlæ, ýe media ksztaùtujà wtedy, gdy my na to pozwalamy, tzn. kiedy jesteúmy na 
tyle leniwi, ýe uznajemy, ýe wystarczy nam to, co one proponujà (...). Przypomina 
mi to, ýe na Biaùorusi od ponad 20 lat trwa proces przywracania do ùask 
i nadawania pewnej rangi normalnoúci dla jæzyka biaùoruskiego, którym do dziú 
posùuguje siæ tam mniejszoúã, 20 lat po upadku ZSRR. To pokazuje, ýe mniejszoúã 
Biaùorusinów zadaùa sobie trud i wysiùek, aby nauczyã siæ tego jæzyka dobrze, 
nauczyã siæ w nim czytaã, pisaã, wyraýaã swoje myúli. Uznali, ýe to jest waýne, 
dla wùasnej toýsamoúci i miùoúci ojczyzny taki wysiùek jest wart podjæcia. Jeúli 
dziú dziecko rozmawia z matkà úrednio 27 minut, a z ojcem 8 minut, a telewizjæ 
oglàda lub spædza przed ekranem 2-4 godzin to pokazuje kto ma decydujàcy 
wpùyw na ksztaùtowanie jego úwiadomoúci. To bolesna statystyka, ale tak nie musi 
byã. Znam domy, gdzie nie ma telewizora, a komputer jest rzeczà towarzyszàcà, 
ale nie wiodàcà. Rozmowa, relacja miædzy dzieãmi a rodzicami, czùonkami 
rodziny jest w takim domu czymú waýniejszym niý úlepienie w ekran komputera. 
Stàd ksztaùtowanie lub zmiana tej úwiadomoúci odbywa siæ za naszym 
pozwoleniem. Jeúli nie jesteúmy w stanie podjàã tego wysiùku, jak mniejszoúã 
biaùoruska, która zadbaùa, by przywróciã do ùask swój ojczysty jæzyk, nie staã nas 
na ten wysiùek, to dajemy na to przyzwolenie i idziemy po linii najmniejszego 
oporu.
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Jan Pospieszalski. Fot. ks. infu³at dr Edmund Cybulski
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 Jak wyglàda ekumenizm dziú? 

Doúwiadczenie ostatnich tygodni byùo niezwykùe, poniewaý uczestniczenie 
w tym wielkim spoùecznym poruszeniu, które towarzyszyùo pogrzebom i ýaùobie 
narodowej w Warszawie sprawiùo, ýe zobaczyùem zupeùnie innà Polskæ niý nam 
wmawiano, zobaczyliúmy siæ o wiele lepsi, niý próbowano nam to zadekretowaã 
czy wmówiã. Wúród tych ludzi, którzy tam stali to nie byùa jak ktoú by chciaù 
powiedzieã narodowo-katolicka mniejszoúã. Tam byù muzuùmanin z Koranem, 
zapùakany, który przyszedù zùoýyã hoùd Prezydentowi, tam byù pastor ewangelicki 
z rodzinà, tam byùa Moùdawianka cytujàca Herberta. (…) Wyznawcy róýnych 
religii stanæli zgodnie razem i byli zjednoczeni. Jest taka pùaszczyzna pewnej 
humanitarnej ludzkiej empatii, która na pewno jest silniejsza niý podziaùy 
religijne i z tego mogæ byã dumny, ýe spotkaùem takich ludzi.

W jakà stronæ powinien podàýaã ekumenizm? Czy wzajemnego nawracania, 
czy wspólnego dialogu ze úwiadomoúcià róýnic? 

Niech to bædzie wspólne czuwanie, trwanie, poniewaý z tym nawracaniem róýnie 
bywa lub umizgiwaniem i gonieniem za ustæpstwami czæsto tracimy wùasnà 
toýsamoúã. Ja jestem dumny, ýe jestem rzymskim katolikiem,  kocham mój 
Koúcióù i w jego rygorach chcæ ýyã, chociaý nie zawsze to wychodzi. W jego 
dogmatach znajduje mojà toýsamoúã, chociaý teý czæsto one  uwierajà i trzeba je 
zgùæbiaã,  ale to jest mój Koúcióù i innego nie mam.  

Kiedy rozmawiamy o kulturze jest wszystko w porzàdku, ale kiedy zaczyna 
siæ publicznie mówiã o wierze i religii podnoszà siæ gùosy sprzeciwu, tak jakby 
religia byùa tematem tabu, a przecieý religia i wiara sà czæúcià kultury. 

Kult i kultura majà te same êródùo w jæzyku polskim. Ja nigdy nie rezygnowaùem 
z tego, ýeby przyznawaã siæ, ýe jestem chrzeúcijaninem. Jestem integralnà osobà, 
jestem chrzeúcijaninem, ojcem, Polakiem, mæýem, dziennikarzem, muzykantem
 i nie dam siæ podzieliã. Dlaczego wiæc mam chowaã moje chrzeúcijañstwo 
w szatni wychodzàc do prowadzenia programu telewizyjnego? Mnie udaje siæ to 
robiã. Zapraszam innych, ýeby spróbowali, to nie boli.

Rozmawiaù Piotr Koùodziejski. Caùy wywiad w Audycji Katolickiej 
z 13.06.2010. Zapraszam do odsùuchania na www.radio.szczecin.pl/religia
A co o ekumenizmie myúli kard. Javier Lozano-Barragan?

Przede wszystkim trzeba odróýniã ekumenizm od dialogu z religiami 
niechrzeúcijañskimi. W  Watykanie mamy do tego dwie róýne rady. Pierwszy 
dialog dobrze nazwany ekumenicznym i drugi nieekumeniczny, który teý 
prowadzimy. Oczywiúcie pierwszy jest ùatwiejszy do prowadzenia, poniewaý
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jesteúmy braãmi i rodziliúmy siæ z tego samego chrztu i naleýymy do Koúcioùa 
Chrystusa. Droga do jednoúci jest wynikiem ùaski Ducha Úwiætego, który dziaùa 
przez miùoúã i w ten sposób kroczàc tà drogà jednoczymy siæ. Kùótnie i dyskusje 
nie prowadzà do jednoúci, jedynie miùoúã i braterstwo.  

Meksykañski duchowny, byùy kierownik Dykasterii ds. Zdrowia 
w Watykanie goúciù w maju w Szczecinie. Wywiad z kardynaùem do 
odsùuchania w Audycji Katolickiej z 23.05.2010, na www.radio.szczecin.pl.  
Zapraszam! Piotr Koùodziejski.
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Gdy wszystko ukùada siæ tak jak trzeba i ýycie nie sprawia problemów, 
przychodzi moment na zmianæ, czæsto w najbardziej niespodziewanym lub 
niechcianym momencie. Tracimy kogoú lub coú zostaje nam odebrane. 
W zwiàzku z tym, ýe to ostatni numer przed wakacyjny, warto wspomnieã 
o przywiàzaniu i relacjach miædzyludzkich wùaúnie w szkole. Czas mija 
niemiùosiernie szybko, a sà osoby, które wùaúnie koñczà szkoùæ, zmieniajà miejsce 
swojej edukacji, teý liczà siæ ze stratà najbliýszego otoczenia, znajomych.

od prawej: kard. Javier Lozano-Barragan, Piotr Ko³odziejski.
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 Czasami wydaje siæ, ýe lepiej byùoby siæ nie przywiàzaã, nie polubiã nikogo ani 
niczego, ýeby póêniej nie tæskniã; nie mieã nic, ýeby móc bez problemu odejúã. 
Kaýde rozstanie emocjonalne jest trudne i ciæýsze od rozstania z rzeczami 
nabytymi. Utraconà rzecz moýna zastàpiã nowà – bliskich nie. Przy 
teraêniejszych kùopotach ludzi z powodzià, która niestety wprowadza straszne 
spustoszenie, warto teý powiedzieã o przywiàzaniu do mieszkania, domu, rzeczy 
osobistych, które wiækszoúci poszkodowanych zostajà odebrane. Pewien obraz 
przedstawia osobæ siedzàcà samotnie nad wodà, a napis brzmi:  jestem sam, ale 
przynajmniej nie mam nic do stracenia. Wùaúnie, lepiej mieã czy nie mieã nic do 
stracenia? Ýycie bez bliskich, bez dochodzenia do ýyciowego celu, bez choãby 
zdobywania rzeczy materialnych, które sà nam potrzebne, byùoby zwykùà mækà, 
w której czùowiek nie musiaùby o nikogo, ani o nic zabiegaã. Szczæúcie 
przejawiaùoby siæ w braku straty, a brak straty objawiaùby siæ w nieposiadaniu 
szczæúcia. Ludzie, którzy tracà wszystko w zwiàzku obecnà klæskà powodzi, sà 
nieszczæúliwi, cierpià, poniewaý nie majà czegoú, na co caùe ýycie pracowali. 
Mieã i straciã jest ciæýej niý nie mieã. Z drugiej strony mieã i nie potrafiã 
dostrzegaã, jak duýo siæ ma, i jak waýne jest to, co siæ ma, jest jeszcze bardziej 
bolesne. Kaýdy z nas coú posiada i kaýdy o coú zabiega. Najwiækszà trudnoúcià w 
przywiàzaniu jest umieã pogodziã siæ ze stratà, ale teý wielkà sztukà jest potrafiã 
walczyã, aby odzyskaã.
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Prawosùawne dzieci otrzymujà Komuniæ Úwiætà od niemowlæctwa. Gdy 
stajà siæ wystarczajàco dojrzaùe, aby odróýniaã dobro od zùa i zaczynajà rozumieã 
czym jest grzech – prawdopodobnie w wieku okoùo szeúciu lub siedmiu lat – 
przystæpujà do jeszcze jednego sakramentu, jakim jest pokajanie, pokuta lub 
spowiedê (gr. metanoia lub exomologisis). Spowiadajàcemu siæ wybaczane sà 
wówczas grzechy popeùnione po Chrzcie, a grzesznik dostæpuje pojednania 
z Koúcioùem – z tego wzglædu sakrament ten czæsto nazywany jest „Drugim 
Chrztem”. Jednoczeúnie dziaùa on równieý jako zabieg majàcy na celu 
uzdrowienie duszy, bowiem kapùan udziela nie tylko rozgrzeszenia, ale równieý 
duchowej porady. Przez to, ýe wszelki grzech jest grzechem nie tylko wobec 
Boga, ale równieý wobec naszych bliênich i wobec wspólnoty, spowiedê 
i dyscyplina pokutna w Koúciele pierwszych wieków sprawowane byùy przed 
caùym zgromadzeniem, ale z upùywem czasu, zarówno we wschodnim, jak 
i zachodnim chrzeúcijañstwie, spowiedê przyjæùa formæ prywatnej „narady” 
jedynie pomiædzy duchownym i spowiadajàcym siæ. Kapùanowi pod ýadnym 
pozorem nie wolno ujawniaã nikomu innemu tego, co usùyszaù podczas 
spowiedzi. W prawosùawiu spowiedê wysùuchiwana jest nie w zamkniætym 
konfesjonale z kratkà oddzielajàcà spowiednika od spowiadajàcego siæ, lecz 
w kaýdej dogodnej czæúci úwiàtyni, zwykle w wolnej przestrzeni tuý przed 
ikonostasem. Zdarza siæ, ýe duchowny i spowiadajàcy siæ stojà za maùym 
parawanem lub w cerkwi znajduje siæ specjalnie wydzielone na ten cel miejsce 
czy teý pomieszczenie. Podczas gdy na Zachodzie kapùan siedzi, a spowiadajàcy 
siæ klæczy, w Koúciele prawosùawnym obaj stojà (albo teý niekiedy obaj siedzà). 
Spowiadajàcy siæ stoi przewaýnie przed pulpitem, na którym spoczywa Krzyý 
i ikona Zbawiciela lub ksiæga Ewangelii, a duchowny stoi tuý obok. Tego rodzaju 
ustawienie podkreúla, ýe spowiedê nie jest kierowana do duchownego, lecz do 
Samego Boga, który jest sædzià, podczas gdy kapùan jest tu jedynie sprawujàcym 
Boýà posùugæ úwiadkiem. Wùaúnie ten element podkreúlany jest równieý w 
sùowach, które w rosyjskiej praktyce kapùan kieruje do spowiadajàcego siæ na 
samym poczàtku spowiedzi: Dzieciæ, oto Chrystus niewidzialnie stoi tutaj 
i przyjmuje twà spowiedê. Nie wstydê siæ i niczego siæ nie obawiaj, i niczego 
przede mnà nie ukrywaj, ale wyznaj mi bez wahania wszystko, co zrobiùeú, a w ten 
sposób otrzymasz przebaczenie od Pana naszego Jezusa Chrystusa. Oto Jego 
úwiæta ikona przed nami, a ja jestem tylko úwiadkiem skùadajàcym Mu 
úwiadectwo o wszystkim, co masz mi do powiedzenia. Jeúli cokolwiek przede 
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mnà ukryjesz, bædziesz miaù jeszcze wiækszy grzech. Uwaýaj zatem, abyú 
przyszedùszy do lecznicy, nie odszedù nie uleczonym.
Po tym wstæpie duchowny wysùuchuje spowiedzi i, jeúli to konieczne, zadaje 
pytania i udziela porady. Po wyznaniu wszystkich grzechów spowiadajàcy siæ 
klæka lub skùania swà gùowæ, a duchowny, umieszczajàc na niej swà stuùæ (gr. 
epitrachilion) i skùadajàc na niej swà dùoñ, wymawia sùowa modlitwy 
rozgrzeszenia. [...] W praktyce sùowiañskiej kapùan wypowiada te oto sùowa: 
Niech Pan nasz, Jezus Chrystus, poprzez Swà szczodrà ùaskæ i miùoúã do 
czùowieka wybaczy ci, dzieciæ [... imiæ...] wszystkie twoje grzechy; ja zaú, 
niegodny kapùan, danà mi przez Niego wùadzà wybaczam i odpuszczam ci 
wszystkie twoje grzechy. 
[...]Kapùan moýe, jeúli uwaýa to za wskazane, zaleciã stosowne ãwiczenie 
pokutne (gr. epitimion), ale nie jest to istotna czæúã spowiedzi i zwykle jest 
pomijana. Wielu prawosùawnych ma wùasnego „ojca duchowego”, niekoniecznie 
swego parafialnego kapùana, do którego regularnie udajà siæ do spowiedzi 
i z proúbà o duchowà poradæ. W prawosùawiu nie ma ýadnej úcisùej reguùy 
stanowiàcej o tym, jak czæsto trzeba przychodziã do spowiedzi[...] Tam, gdzie 
dominuje nieczæsta Komunia Úwiæta – na przykùad trzy lub cztery razy do roku – 
od wiernych oczekuje siæ spowiedzi przed kaýdym przystàpieniem do tego 
sakramentu, jednak w krægach, gdzie przywrócona zostaùa pierwotna praktyka 
czæstego przystæpowania do Komunii, kapùan nie wymaga, aby za kaýdym razem 
poprzedzaùa jà spowiedê.
 
Niniejszy tekst pochodzi z ksiàýki biskupa Kallistosa Ware „Koúcióù 
prawosùawny”, w polskim przekùadzie ks. Wùodzimierza Misijuka, wydanej przez 
Bractwo Mùodzieýy Prawosùawnej w Polsce, w grudniu 2002 roku.

Dla kogoú, kto braù udziaù w naboýeñstwie ewangelickim, róýnica 
w spowiedzi w porównaniu z Koúcioùem Katolickim jest oczywista. Kaýdy 
odpowiada: ewangelicy majà spowiedê ogólnà, katolicy indywidualnà. 
Rzeczywiúcie tak jest, ale sprawa siæ komplikuje, gdy dowiadujemy siæ, ýe 
spowiedê ogólna w naszym Koúciele wprowadzona byùa jako ogólnie 
obowiàzujàca dopiero pod koniec XVIII w., a sam Luter byù goràcym 
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zwolennikiem indywidualnej spowiedzi do koñca swych dni. Mimo tego od 
poczàtku Reformacji wprowadzono zasadniczà zmianæ, która wùaúnie jest do dziú 
gùównà róýnicà w rozumieniu spowiedzi. A wiæc po kolei …
W úredniowiecznej spowiedzi bardzo mocno podkreúlane byùo zadoúãuczynienie, 
z czym zwiàzana byùa równieý praktyka odpustowa. Jak zapewne wiemy, to 
wùaúnie odpusty byùy gùównym tematem krytyki, jakà podjàù ks. dr Marcin Luter 
w swoich 95 tezach w 1517 r. Gùoszona na podstawie Sùowa Boýego nauka 
o usprawiedliwieniu z ùaski Boýej przez wiaræ nie pozwoliùa Reformatorowi 
praktykowania zadoúãuczynienia czùowieka za swoje grzechy. Wittenberczyk 
uwaýaù, ýe jedynym zadoúãuczynieniem za grzechy czùowieka jest úmierã 
Zbawiciela na krzyýu. Bædàc zakonnikiem, augustianinem, bardzo duýà wagæ 
przywiàzywaù do spowiedzi. Jednak, jak sam póêniej opisywaù, nie dawaùa mu 
ona poczucia duchowej wolnoúci, ani spokoju sumienia. Obraz surowego Boga 
Sædziego nadal mu towarzyszyù i nie pozwalaù prawdziwie wierzyã. Wraz 
z przyjæciem Boga, który jest miùoúcià, który obdarza czùowieka niezasùuýonà 
ùaskà, zmienia siæ równieý praktyka spowiednia. Dotychczasowy schemat: 
pokuta, zadoúãuczynienie, absolucja (odpuszczenie grzechów) zostaù zamieniony 
na: pokuta, Ewangelia, absolucja. Czyli zamiast akcentu na konieczny czyn 
czùowieka, uwaga koncentruje siæ na zbawczym akcie Chrystusa, który umiera za 
grzechy czùowieka. 
Jak widaã wcale róýnica nie polegaùa na formie osobistej lub powszechnej 
spowiedzi. W kazaniu na Invocavit 1522 r. Luter mówi: "Nie chcæ sobie utajonej 
spowiedzi nigdy daã zabraã, i nie chciaùbym jej oddaã za ýadne skarby úwiata, 
bowiem wiem ile mi daùa pociechy i posilenia. Byùbym dawno przez diabùa zabity, 
gdybym nie zachowaù spowiadania siæ.". Zaú w Duýym Katechizmie powie: "Jeúli 
do spowiedzi napominam, to nie czyniæ nic innego niý napominam by byã 
chrzeúcijaninem".
W boju o zachowanie spowiedzi indywidualnej motywujà Lutra przede 
wszystkim wzglædy duszpasterskie. Staje siæ teý spowiedê, i to indywidualna, 
uszna, powszechnà praktykà w koúcioùach wittenberskiej reformacji i szybko 
znajduje swoje funkcjonowanie jako droga do Wieczerzy Pañskiej. Przy czym 
zupeùnej reformie podlega teologia spowiedzi. 
Warto zacytowaã Duýy Katechizm: "Zapamiætaj wiæc, ýe spowiedê, jak to juý 
nieraz powiedziaùem, skùada siæ z dwóch czæúci. Pierwsza jest naszym dzieùem 
i naszà czynnoúcià, gdy swój grzech wyznajæ i pragnæ pociechy i pokrzepienia mej 
duszy. Druga jest dzieùem Boga, który mnie przez Sùowo, wùoýone w usta 
czùowieka, uwalnia od moich grzechów; jest to dar najznakomitszy 
i najszlachetniejszy, który czyni spowiedê wydarzeniem radosnym i peùnym 
pociechy. Dotychczas kùadùo siæ nacisk wyùàcznie na nasz czyn i nie myúlano 
o niczym wiæcej, jak tylko o tym, abyúmy siæ dokùadnie wyspowiadali; na drugà, 
najwaýniejszà czæúã nie zwracano uwagi, ani o niej nie mówiono, jak gdyby to byù 
wyùàcznie jakiú dobry uczynek, którym miano zapùaciã Bogu...".
Porzàdek ewangelickiej spowiedzi zapoczàtkowany zostaù przez Lutra 
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w Formula misse et communionis z grudnia 1523 r. Znalazùy siæ tam 
postanowienia, które okazaùy siæ decydujàcymi dla usytuowania i uksztaùtowania 
spowiedzi w luterañskiej poboýnoúci i ýyciu naboýeñstwowym na wiele lat. 
Formula misse ustala: wszyscy komunikanci powinni siæ wczeúniej zgùosiã 
u swojego duszpasterza, który nie moýe ich dopuúciã do Wieczerzy Pañskiej o ile 
nie zdali sprawy ze swej wiary i nie odpowiedzieli na pytania spowiednie. Obok 
tego egzaminu wiary zwùaszcza odnoúnie sakramentów winno teý w tej rozmowie 
zostaã zbadane ýycie komunikantów, przy czym przesùuchanie to ma równieý na 
celu obronæ Wieczerzy przed profanacjà.
Od Wielkanocy 1524 r. tak pojmowane i uksztaùtowane przesùuchanie komunijne 
staje siæ obowiàzkowà drogà do Stoùu Pañskiego. Do tego podstawowego 
przesùuchania moýe siæ doùàczyã dobrowolna spowiedê. W praktyce zostaùy 
jednak zatarte róýnice miædzy obowiàzkowym przesùuchaniem komunijnym, 
a spowiedzià. Okreúlenia staùy siæ wymienne. Zatarciu róýnic sprzyja okolicznoúã 
zùàczenia czasowego obu spraw oraz to, ýe przesùuchanie komunijne, podobnie 
jak spowiedê zakoñczone byùo absolucjà. W ten sposób powstaùa typowa dla 
luteranizmu forma spowiedzi o silnie katechetycznej orientacji.
Dopiero pod koniec XVIII w. spowiedê powszechna staùa siæ czæúciej 
praktykowana niý spowiedê indywidualna. 

Dzisiaj ewangelicy znajà i praktykujà trzy formy spowiedzi: codzienna 
(w osobistej modlitwie wyznanie Bogu swoich grzechów), powszechna (w czasie 
naboýeñstwa wyznawanie grzechów w modlitwie spowiedniej wraz ze 
wszystkimi wiernymi) oraz indywidualna (kiedy sumienie nie daje spokoju, 
wtedy wierny pragnie porozmawiaã ze swoim duszpasterzem i wyznaã swój 
grzech najczæúciej „nazywajàc go po imieniu”). 
W czasie spowiedzi powszechnej duchowny zadaje zborowi trzy pytania: czy 
ýaùujesz za swoje grzechy? Jeúli tak, odpowiedê: ýaùujæ. Czy wierzysz 
w odpuszczenie grzechów i pojednanie z Bogiem przez Jezusa Chrystusa? 
Odpowiedê: wierzæ. Czy pragniesz z pomocà Ducha Úwiætego poprawiã ýycie 
swoje? Odpowiedê: pragnæ. Nastæpnie duchowny powoùujàc siæ na sùowa Jezusa 
o powoùaniu apostoùów do odpuszczania lub zatrzymywania grzechów w imieniu 
Jezusa, zwiastuje pokutujàcym ùaskæ Boýà i odpuszczenie grzechów. Warto 
zwróciã uwagæ na trzecie pytanie, które pokazuje, ýe ewangelik w imiæ ùaski 
i miùoúci Boýej nie moýe sobie pobùaýaã w ýyciu, ale stale powinien prosiã Boga 
o odnawianie swojego ýycia, aby byùo ono coraz bardziej podobne do ideaùu 
przekazanego nam przez Jezusa Chrystusa.
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Spowiedê w Koúciele katolickim jest sakramentem. Mocà Ducha 
Úwiætego sakrament ten ma uzdrawiaã i zbawiaã. Koúcióù sprawujàc ten 
sakrament kontynuuje dziaùalnoúã Jezusa Chrystusa. Sakrament ten przynosi 
przebaczenie grzechów popeùnionych po chrzcie. Jest on nazywany sakramentem 
nawrócenia, spowiedzi, pokuty lub pojednania. Reflektujàc róýne nazwy tego 
sakramentu, odkrywamy jakà rolæ peùni on w ýyciu Koúcioùa i kaýdego wiernego. 
Po pierwsze sakrament ten jest prawdziwym nawróceniem, poniewaý pokazuje 
drogæ powrotu do Ojca, dajàc jednoczeúnie duchowe siùy do pokonania tej drogi. 
Pokuta oznacza skruchæ i zadoúãuczynienie grzesznego chrzeúcijanina. Z kolei 
spowiedê oznacza wyznanie grzechów przed kapùanem oraz jest uznaniem 
i uwielbieniem úwiætoúci Boga oraz Jego miùosierdzia nad grzesznym 
czùowiekiem. Z drugiej strony klækajàcy przy konfesjonale grzesznik uznaje 
swojà niegodnoúã marnotrawnego syna, który musi prosiã nieustannie 
o przebaczenie. Kiedy mówimy o spowiedzi jako sakramencie przebaczenia, 
wskazujemy na moment rozgrzeszenia, którego Bóg nie skàpi penitentowi. 
W koñcu sùowo pojednanie mówi o ogromie miùoúci, jakiej Bóg udziela 
czùowiekowi, potrzebnej do pojednania siæ z Nim i bliênimi. Katechizm Koúcioùa 
Katolickiego w tym kontekúcie stwierdza: Nawrócenie przynosi przebaczenie ze 
strony Boga, a takýe pojednanie z Koúcioùem, co wyraýa i urzeczywistnia 
w sposób liturgiczny sakrament pokuty i pojednania (1440).

Spowiedê przede wszystkim dotyczy grzechów úmiertelnych. Mamy z nimi do 
czynienia wtedy, gdy sà speùnione trzy warunki: - zostaùo przekroczone prawo 
Boýe w waýnej sprawie (jest to tak zwana materia ciæýka), - czyn zostaù 
popeùniony ze úwiadomoúcià zùa (trzeba wiedzieã, ýe czyn jest zùy 
i przekracza prawo Boýe w waýnej sprawie), - grzech musi byã popeùniony 
dobrowolnie (z wùasnej woli, bez przymusu). Gdyby któryú z tych warunków nie 
zachodziù, grzech bædzie miaù charakter powszedni (jest przekroczeniem prawa 
Boýego w rzeczy maùej lub w waýnej rzeczy, ale nie caùkiem úwiadomie 
i dobrowolnie).
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Tradycyjnie Koúcióù katolicki wyróýnia piæã warunków dobrej spowiedzi: 1) 
Rachunek sumienia, który powinien uúwiadamiaã nam miùoúã Boýà i brak 
odpowiedzi na nià przez nas. Pomocne w przygotowaniu takiego rachunku 
naszych grzechów jest odwoùanie siæ do dziesiæciu przykazañ Boýych i gotowych 
rachunków sumienia, które znajdziemy w modlitewnikach. 2) Ýal za grzechy, aby 
byù doskonaùy powinien wynikaã z miùoúci do Boga i z autentycznego pragnienia 
zerwania z grzechem. 3) Postanowienie poprawy oznacza w praktyce prawdziwà 
wolæ nawrócenia oraz wybranie sobie pewnej bardzo konkretnej dziedziny 
w sferze myúli, jæzyka lub czynów, w której chciaùbym poczyniã wymiernà 
poprawæ. 4) Szczera spowiedê to wyznanie wszystkich grzechów, które sobie 
w danej chwili przypominam, dziæki wczeúniejszemu rachunkowi sumienia. 5) 
Pokuta sakramentalna oraz zadoúãuczynienie majà na celu naprawienie zùa 
wyrzàdzonego przez grzech.

Tylko kapùani na mocy swoich úwiæceñ mogà przebaczaã grzechy w imieniu 
Chrystusa. W konfesjonale kapùan jest znakiem i narzædziem miùosiernej miùoúci 
Boga wobec grzesznika. Spowiednik zobowiàzany jest do zachowania absolutnej 
tajemnicy odnoúnie grzechów. Tajemnica nie dopuszcza ýadnych wyjàtków. Za 
dochowanie jej wielu úwiætych kapùanów w historii Koúcioùa oddaùo swoje ýycie. 
Mówiàc o dziaùaniu sakramentu pokuty i pojednania Katechizm Koúcioùa 
Katolickiego stwierdza: Skutki duchowe sakramentu pokuty sà nastæpujàce: 
pojednanie z Bogiem, przez które penitent odzyskuje ùaskæ; pojednanie 
z Koúcioùem; darowanie kary wiecznej spowodowanej przez grzechy úmiertelne; 
darowanie, przynajmniej czæúciowe, kar doczesnych, bædàcych skutkiem grzechu; 
pokój i pogoda sumienia oraz pociecha duchowa; wzrost siù duchowych do walki, 
jakà musi prowadziã chrzeúcijanin (1496). Sakrament pokuty i pojednania daje 
prawdziwe zmartwychwstanie duchowe. Nawracajàc siæ przez pokutæ i wiaræ 
grzesznik przechodzi z niewoli grzechu do prawdziwej wolnoúci dziecka Boýego, 
ze úmierci do ýycia, z ciemnoúci do úwiatùa.
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Doùàcz na pielgrzymi szlak i idê ze „Szczeciñskà”!

Dwadzieúcia dni, ponad póù tysiàca kilometrów z póùnocy na poùudnie Polski, 

kilkaset osób wspólnie podàýajàcych w jednym celu. To niezwykùe 

doúwiadczenie, które zostawia úlad i buduje wiæzi na caùe ýycie – sprawia, ýe 

juý na zawsze tæskni siæ do tych ludzi i tego czasu. Podejmij wyzwanie i 

przekonaj siæ dlaczego tysiàce osób od niepamiætnych czasów podàýa pieszo 

do miejsc kultu.

25 lipca 2010 roku Szczeciñska Piesza Pielgrzymka juý dwudziesty szósty 

raz wyrusza na szlak do sanktuarium narodowego na Jasnej Górze. Szczegóùy 

dotyczàce „Szczeciñskiej” oraz setki zdjæã 

i komentarzy uczestników znajdziesz na stronie www.szczecinska.pl .



 

Zainteresowanie przeszùo oczekiwania – tak podczas I Jarmarku 
Jakubowego w Szczecinie, w lipcu ubiegùego roku, mówili jego 
organizatorzy.

Jest mnóstwo ludzi – cieszyù siæ ks. Piotr Leúniak z katedry. - Juý dziú 
wiemy, ýe w 2010 roku bædziemy to robiã w wiækszym wymiarze. Zgodnie 
z tymi zapowiedziami II Jarmark Jakubowy obejmie swoim zasiægiem caùà 
ulicæ Grodzkà, pl. Orùa Biaùego i pl. Katedralny. Trwajà zapisy wystawców. 
- Zapraszamy wszystkich, którzy sà producentami regionalnymi, 

TWORZYMY NOW¥ TRADYCJÊ SZCZECINA 
czyli Jarmark Jakubowy po raz drugi

Piotr Ko³odziejski

parafia rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Jasnogórskiej

Zainteresowanie przesz³o oczekiwania – tak podczas I Jarmarku Jakubowego w 
Szczecinie, w lipcu ubieg³ego roku, mówili jego organizatorzy.

Fot. Ùukasz Szeùemej, www.szelemej.pl
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rzemieúlnikami, rækodzielnikami i wpisujà siæ w ideæ Jarmarku, aby 
zgùaszali swój udziaù. Waýne, aby kaýde stoisko prezentowaùo element 
charakteryzujàcy miasto, powiat, gminæ – mówi ks. Maciej Pliszka 
z bazyliki katedralnej, jeden z organizatorów Jarmarku.

- Wszystko rozpocznie siæ w czwartkowe poùudnie 22 lipca specjalnie 
skomponowanym hejnaùem, który rozbrzmi z wieýy katedralnej – zdradza 
szczegóùy programu ks. Maciej. - Chcemy pokazaã, ýe ta wieýa jest – 
i wokóù czegoú rynek Starego Miasta musi siæ koncentrowaã. Ta úwiàtynia 
jest w miejscu centralnym, jest taka piækna i majestatyczna, i teren wokóù 
niej jest do zagospodarowania, bo jest bardzo piækny, i potencjaù tego 
miejsca jest przeogromny. Bierzmy wiæc przykùad z innych miast, które 
dziæki takim elementom przyciàgajà turystów, ubogacajà swojà kulturæ 
i promujà siæ. W piàtek, 23 lipca, o 16.30, na dziedziñcu Zamku Ksiàýàt 
Pomorskich odbædzie siæ koncert Arki Noego. W niedzielæ, 25 lipca, ok. 
16.30 korowód jarmarkowy przejdzie ulicami w obræbie parafii 
katedralnej: ul. Wyszyñskiego, al. Niepodlegùoúci, pl. Ýoùnierza i ul. Farnà. 
Zaraz po nim, na ostatni akcent jarmarku, czyli sumæ odpustowà zaprosimy 
zespoùy regionalne, folklorystyczne, Koùa Gospodyñ Wiejskich, orkiestry 
dæte, wùadze samorzàdowe. W trakcie czterech dni Jarmarku bædzie wiele 
atrakcji. Zagra zespóù ze Lwowa, który rok temu poruszyù mieszkañców 
miasta, zagra i zaúpiewa Zespóù Pieúni i Tañca Pyrzyce. Bædzie teý „Noc 
w Katedrze”. Na stoiskach wystawià siæ m.in. sprzedawcy produktów 
regionalnych, zioùoleczniczych, rzemieúlnicy, przedstawiciele starych 
zawodów, a jednà z atrakcji bædzie bicie monet. W organizacjæ Jarmarku 
zaangaýowane sà teý m.in. wùadze miejskie i biuro Szczecin Europejskà 
Stolicà Kultury 2016. 

- Idea przedsiæwziæcia jest teý taka, aby co roku moýna byùo kupiã 
i spróbowaã czegoú, co jest produkowane na Podlasiu, Podkarpaciu, 
w Polsce centralnej, czego na co dzieñ nie kupimy w Szczecinie – 
informuje ks. Maciej. - Ogùosimy teý konkurs na produkt tegorocznego 
Jarmarku. W ubiegùym roku powstaùo ciastko - muszla úw. Jakuba. Myúlæ, 
ýe piekarze, cukiernicy, rzemieúlnicy, chætnie przystàpià do tego konkursu. 

W ubiegùym roku wúród atrakcji Jarmarku  byùo nocne zwiedzanie  katedry
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z przewodnikiem, widok Szczecina nocà z wieýy katedralnej, a takýe 
koncert organowy i teatr ognia. - Bardzo mi siæ podoba, bo to jest na 
zasadzie takiego wielkiego odpustu, moýna siæ wyspowiadaã, 
uczestniczyã w mszy úwiætej, a potem przyjúã na jarmark, coú zjeúã – tak 
uczestnicy chwalili program Jarmarku rok temu.

Jarmark jest dodatkiem do odpustu parafialnego, úwiæta patrona katedry – 
úw. Jakuba. A w tym roku dodatkowo poùàczone jest to z inicjatywà nadania 
miastu Szczecin imienia úw. Jakuba. - W tej chwili trwa zbieranie podpisów 
pod tà inicjatywà – kontynuuje ks. Pliszka. - Mam nadziejæ, ýe do tej idei 
przekonamy radnych miasta i wùadze Szczecina.

Jeden z inicjatorów nadania miastu patrona - ks. Paweù Ostrowski ze 
szczeciñskiej katedry -  tùumaczy, ýe nawet w okresie dominacji 
protestantyzmu do zakoñczenia II wojny úwiatowej, koúcióù nosiù to samo 
imiæ. Úw. Jakub Apostoù Starszy jest pochowany w Santiago de 
Compostela, tam pielgrzymujà mieszkañcy caùej Europy. Rada Europy 
wpisaùa szlaki úw. Jakuba jako wspólne dziedzictwo kulturowe Europy, 
a Szczecin znajduje siæ na tym szlaku – argumentuje pomysù ks. Ostrowski. 
- Kolory, które mamy we fladze naszego miasta sà teý barwami úw. Jakuba. 
Znaczàce metropolie majà swoich patronów, np. úw. Marcin w Poznaniu, 
a w naszym regionie patronem Stargardu Szczeciñskiego jest úw. Jan 
Chrzciciel, Pyrzyc – úw. Otton. Úw. Jakub jest juý patronem w Olsztynie, 
gdzie znalazù siæ nawet w herbie miasta, a takýe w Læborku. Úw. Jakub 
Apostoù od ponad 800 lat jest patronem szczeciñskiej katedry, która 
z kaýdym rokiem staje siæ coraz mocniej tætniàcym ýyciem oúrodkiem 
Szczecina, dziaùajàcym w wymiarze duchowym, spoùecznym, kulturalnym 
oraz historycznym i turystycznym.

Liczymy wiæc na duchowe przeýycie zwiàzane z odpustem parafialnym 
w katedrze, ale takýe na przysmaki jarmarku i udanà promocjæ miasta, 
katedry w Polsce. Dla mieszkañców Szczecina to z kolei okazja na 
budowanie nowej tradycji jarmarku, który na staùe wpisze siæ w kalendarz 
imprez miejskich. 

K o n t a k t  z  o rg a n i z a t o r a m i   J a r m a r k u  J a k u b o w e g o  n a  
www.szczecin.jakubowy.pl
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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! 

Fot. Ùukasz Szeùemej, www.szelemej.pl
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Weê udziaù w konkursie i wygraj koszulkæ z logo katedry!

Wystarczy prawidùowo odpowiedzieã na pytanie: Kogo opiekunem jest úw. 
Jakub Starszy? Odpowiedzi proszæ nadsyùaã na e-mail: ekumeniczni@wp.pl 

do 5 lipca. Wúród nadesùanych odpowiedzi wylosujemy 3 osoby, które wygrajà 
koszulkæ. W e-mailu proszæ podaã numer kontaktowy w celu ustalenia sposobu 

odbioru nagrody. Ýyczymy powodzenia!
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