
m³odzi... ekumenizm... bóg...

W NUMERZE: KALENDARZ NA 2011

Z MODLITW¥ ZA RODZINê

                    MARYJA 
w trzech   wyznaniach

BOSKIE
                   DOPALACZE

WOLONTARIUSZE 
Z MISJ¥ NA HAITI

GRUDZIEÑ 2010
NR 10



W GRUDNIOWYM NUMERZE:
O wolontariuszach, którzy ze Szczecina
wylecieli na Haiti pomagaæ 
poszkodowanym w 
trzêsieniu ziemi, na stronie..........4 

O przedstawicielach ró¿nych wyznañ 
chrzeœcijañskich, którzy czytali 

Bibliê na Deptaku Bogus³awa w Szczecinie, 
na stronie.........7

O siostrach zakonnych, 
które rozpoczê³y

pos³ugê na szczeciñskich 
Pomorzanach, na stronie.......14 

Jaki jest stereotyp anio³ów i 
czy tak powinniœmy o nich myœleæ? 
Strona..........30

Symbolika prezentów, dawniej dziœ.......9

Bo¿e Narodzenie 25 grudnia/7 stycznia
czyli o kalendarzu raz jeszcze.......11  

Wcielenie Boga, 
objawienie wznios³oœci cz³owieka........12

Boskie dopalacze.....17

Kryzys wspó³czesnej rodziny, 
a ¿ycie œwiêtej rodziny z Nazaretu......19

Bogurodzica......21

¯ycie Marii to nieustanny adwent.....23

Nie bój siê wzi¹æ Maryi do domu.....25

Opiekun wszechczasów......27

Pisanie i medytacja,
przebywanie w obecnoœci.....32

S³oneczne rekolekcje w £ukêcinie.......34



Redaktor naczelny
Piotr Ko³odziejski 

 

Konsultacja teologiczna:
 parafii katolickich

ks. dr hab. Krzysztof Wojtkiewicz, 
prawos³awnej

ks. Pawe³ Stefanowski
ewangelicko-augsburskiej

ks. S³awomir Sikora

 

prof. US 

Wydawca
Fundacja „Szczeciñska”

www.szczecinska.eu

Opracowanie graficzne i sk³ad
Robert ¯ak

robert.zak@wp.pl

Redakcja
Przemek Hrycaj, Piotr Rutkowski, 
Sandra ¯urawicz, Maciej Papke, Dominika Papliñska, 
Barbara Wróblewska, Izabella Zaj¹czkowska, Jaros³aw 
Kaczmarczyk, Micha³ Kuœmider, Rados³aw 
Krzysztoporski, 

Zastêpca redaktora naczelnego
Ma³gorzata Moraczewska

Adres redakcji i wydawnictwa
ul. Królowej Korony Polskiej 28e
70-485 Szczecin     

Korekta
Natalia D¹browska 

Druk
Studio Klawo! Szczecin

Kontakt z redakcj¹
ekumeniczni@wp.pl

Drodzy Czytelnicy,

Wo³amy PrzyjdŸ!

Po nieoczekiwanie d³u¿szej przerwie wznawiamy wydawanie 
naszej ekumenicznej gazety. I od razu spieszymy oznajmiæ, ¿e jest 
nas wiêcej, a co za tym idzie zwiêkszamy minimalnie format, ¿eby 
czyta³o siê nas wygodniej. Do piêciu szczeciñskich parafii do³¹czaj¹ 
trzy kolejne: parafia dominikanów, parafia œw. Józefa oraz 
Sanktuarium Matki Bo¿ej Fatimskiej z osiedla S³onecznego. Mam 
nadziejê, ¿e zwiêkszenie zespo³u redakcyjnego pozwoli zwiêkszyæ 
jakoœæ proponowanych tekstów, aby idea ekumenizmu zdobywa³a 
coraz to nowych zwolenników, którzy powiêksz¹  grono 
czytelników „Prosto z mostu. M³odzi...Ekumenizm...Bóg...”. Pierwszy 
sprawdzian ju¿ w œwi¹tecznym numerze, ale jego tematyka 
w zapowiedziach, które mo¿na przeczytaæ, i które s¹ te¿ nowym 
elementem szaty graficznej.

W Koœcio³ach chrzeœcijañskich trwa okres przygotowania do œwi¹t 
Bo¿ego Narodzenia, w Koœciele katolickim i ewangelicko-
augsburskim nazywany Adwentem, w prawos³awiu – Postem 
Filipowym. Dominikanin, o. Micha³ Murzyn twierdzi, ¿e gubi¹ siê 
zwyczaje i z punktu widzenia socjologicznego nasza kultura 
dechrystianizuje siê. Je¿eli wchodzi w ludzi komercyjna forma 
prze¿ywania œwi¹t, to znaczy, ¿e mamy problem z ¿yciem 
chrzeœcijañskim – dodaje.
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Jak mówi socjolog Berenika Goc³owska – i chyba wielu zgodzi siê 
z t¹ opini¹ – kiedyœ na œwiêta siê czeka³o, a w wymiarze nie tylko 
religijnym, zapach mandarynek czy pomarañczy kojarzy³ siê 
wy³¹cznie ze œwiêtami. Teraz, jak podkreœla Goc³owska, miko³aja 
sprzedaj¹cego znicze mo¿na zobaczyæ przed cmentarzem. Nie 
dajmy siê wpl¹taæ w spiralê ¿¹dzy posiadania nowych rzeczy, ale 
nauczmy siê cieszyæ z przebywania ze sob¹. I choæ – jak dodaje 
o. Murzyn – to, co obserwujemy w marketach ju¿ dwa miesi¹ce 
przed œwiêtami, zaburza kalendarz religijnego przygotowania do 
œwi¹t, to jest to dla nas szansa na jeszcze g³êbsze prze¿ywanie œwi¹t 
i przyjrzenie siê ich istocie, czyli oczekiwanie na przyjœcie 
Zwyciêzcy – Mesjasza.  

Wracamy my i  wspólnie z katol ikami,  prawos ³awnymi 
i protestantami wo³amy PrzyjdŸ Panie Jezu! A jeœli lektura naszej 
gazety bêdzie towarzyszy³a przygotowaniom do œwi¹t, a potem 
w zaciszu rodzinnego spotkania – bêdziemy bardzo radzi. Dobrej 
lektury!

Piotr Ko³odziejski
Redaktor naczelny

Wyjechaliúmy z Haiti i rozpætaùa siæ cholera. Moýna mówiã o naszym szczæúciu, 
ale czy my jako wolontariusze, jako ekipa medyczna niosàca pomoc tak myúlimy... Na 
pewno w kaýdym z nas spoúród 15 osobowej grupy spojrzenie na Haiti wyglàda dziú 
zupeùnie inaczej niý jeszcze we wrzeúniu, tuý przed odlotem z Polski. Wówczas jechaliúmy 
peùni entuzjazmu, a równoczeúnie, jak okreúliùa to jedna z wolontariuszek doktor Krysia, 
niczym wybierajàc siæ na „randkæ w ciemno”. 

Nikt z nas tak do koñca nie wiedziaù, co nas czeka. Jak bædziemy przyjæci, w czym 
bædziemy mogli pomóc. Owszem wiedzieliúmy z doniesieñ medialnych o gùównych 
potrzebach mieszkañców, zdawaliúmy sobie sprawæ z wielkoúci zniszczeñ. Wyruszaliúmy 
zabierajàc swoje umiejætnoúci, otwarte serca oraz ræce gotowe do pracy. Po trzech 
przelotach Berlin – Nowy Jork, Nowy Jork – Miami, Miami – Haiti znaleêliúmy siæ jak 
gùosi tytuù filmu Petera Glenville'a na „przeklætej wyspie”. Czy jednak na pewno 
”przeklætej”?

wolontariusze z misją 

                  na haiti 
ks. Pawe³ Ostrowski 

parafia rzymskokatolicka pw. œw. Jakuba Aposto³a



Trafiliúmy do szpitala Sacre Coeur, który zostaù zaùoýony przez rycerzy 
maltañskich. Bracia Najúwiætszego Serca od 1968 roku zajmujà siæ budowà dróg, szkóù, 
kopaniem studni, organizowaniem kilku przedsiæbiorstw. Ludzie, którzy przybywali, 
potrzebowali takýe opieki medycznej, stàd powstaù pomysù wybudowania szpitala. Misja 
Szpitala Sacré Coeur jest zarówno oparta na zasadach dziaùania katolickiego szpitala 
i oúrodka zdrowia, zgodnie z ideaùami Zakonu Maltañskiego. Dàýy siæ tam do zapewnienia 
wysokiej jakoúci opieki nad chorymi i biednymi mieszkañcami Haiti. W zaùoýeniach 
dziaùania szpitala znajdziemy równieý odniesienia czysto religijne. „Jesteúmy przykùadem 
ludzi, którzy z chrzeúcijañskiego punktu widzenia chcà úwiadczyã pomoc potrzebujàcym i 
wspóùczucie poprzez: 

zapewnienie dostæpnoúci opieki zdrowotnej wysokiej jakoúci, 
ogarniæcie wszystkich osób potrzebujàcych pomocy, niezaleýnie od ich religii, 
statusu ekonomicznego lub stanu zdrowia, 
odpowiedê z wiarà, uczciwoúã, szacunek i profesjonalizm, 
spotkanie innych z otwartym sercem i otwartym umysùem, 
przywracanie usamodzielnienia osób i spoùecznoúci, którym sùuýymy, w kaýdym 
czasie i we wszystkich przedsiæwziæciach, przyrodzonej godnoúci kaýdego 
czùowieka.”

Jakýe dla nas, dla naszej grupy, powyýsze zaùoýenia staùy siæ sùuszne pokazaùa 
praktyka codziennoúã na Haiti. To oprócz caùodniowej pracy w szpitalu codzienna msza 
úwiæta, róýaniec i osobista modlitwa. Bez tego trudno byùoby siæ chyba w tej 
rzeczywistoúci odnaleêã. Wszædzie obecna bieda, brak dostæpu do mediów, 50 % 
analfabetyzm, wysoka temperatura i wilgotnoúã. 

Dziewiæciomilionowy naród, który zostaù dotkniæty trzæsieniem ziemi, gdzie jak 
podajà êródùa zginæùo 300 000 mieszkañców, a 1,5 miliona straciùo dach nad gùowà, 
huragany, które na domiar zùego targajà krajem i ostatnie rozprzestrzenianie siæ epidemii 
cholery. To wszystko, moýna powiedzieã, nie napawa ýadnego obserwatora optymizmem.
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Ciekawostkà jest takýe fakt, ýe na Haiti wùaúciwie  nie moýna mówiã o ludziach 
niewierzàcych. 80 % stanowià katolicy, potem duýà grupæ reprezentujà róýne koúcioùy 
protestanckie,  niewielka tylko czæúã przyznaje siæ  do oficjalnie  zarejestrowanej w 2003 r. 

religii voodoo. Równieý, jako katolicki ksiàdz miaùem okazjæ stanàã przy kaýdym ùóýku 
chorego i jeúli byùa taka wola chorego, pomodliã siæ o potrzebne ùaski, zdrowie, udzieliã 
bùogosùawieñstwa. Na caùy szpital – murowany i ten w namiotach – spotkaùem siæ z tylko 
jednà odmowà. O bùogosùawieñstwo prosili zarówno katolicy jak i protestanci. W trakcie 
moich nawiedzin spotkaùem siæ równieý z lokalnymi pastorami, którzy równieý 
przychodzili z Dobrà Nowinà do chorych. Moýna powiedzieã, ýe w tym miejscu 
doúwiadczyùem ekumenizmu w praktyce. Do spraw wiary Haitañczycy podchodzà 
z wùaúciwym szacunkiem, traktujà jà powaýnie. Oprócz mszy jakà odprawialiúmy w 
kaplicy na terenie szpitalnego kampusu mieliúmy okazjæ uczestniczyã we mszy parafialnej 
– wedùug oczywiúcie liturgii rzymskiej. Oprócz jæzyka kreolskiego szczególnym 
wyróýnikiem byùa dùugoúã odprawiania. Msza trwaùa 3 godziny, byùa bowiem bogata w 
taniec liturgiczny, úpiew chóralny i komentarze, co sprawiaùo poczucie pùynnoúci. 
Doúwiadczyliúmy równieý w tym kraju jednoúci wiary.

Koñczàc dla przeciwstawienia tezy postawionej wczeúniej „Haiti – przeklæta 
wyspa”, trzeba jednak  powiedzieã, ýe wiækszoúã z naszej grupy zamierza powróciã 
i pomagaã dalej. Te spojrzenia naszych braci i sióstr, którzy dziækowali za wszystko, co 
czyniliúmy, sà wystarczajàce, aby poczuã jak wielkà ùaskæ mamy dziæki temu, ýe potrafimy 
siæ dzieliã umiejætnoúciami, wiedzà a moýe przede wszystkim wiarà. Haiti jest wiæc dla 
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nas, którzy tam byliúmy, „wyspà szczæúcia odkrywania wiary” w Boga i drugiego 
czùowieka. O szczæúciu natomiast i szczæúliwym ýyciu wielokrotnie mogliúmy siæ uczyã od 
tych, którzy pozostali, od mieszkañców Haiti. To dla nich byù waýny kaýdy nasz gest, to 
Haitañczycy potrafili cieszyã siæ ze wszystkiego, co otrzymujà i posiadajà, 
a naprawdæ majà niewiele. Teraz, kiedy cierpià po raz kolejny, z odlegùoúci moýemy tylko 
prosiã o to, by ich los siæ odmieniù, aby mimo wszystko „trwali mocni w wierze”. By sùowa, 
jakie wypowiedziaù Jan Paweù II, gdy w 1983 r. odwiedziù Haiti: " Trzeba by tu coú siæ 
zmieniùo", jak najszybciej staùy siæ rzeczywistoúci¹.
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W dniach 15–17 paêdziernika po raz pierwszy w Szczecinie zorganizowano 
Ekumeniczne Úwiæto Biblii. Byùa to wspólna inicjatywa kilku koúcioùów chrzeúcijañskich. 
Úwiæto to dwa tygodnie wczeúniej zapowiadaù koncert w Katedrze úw. Jakuba Oratorium 
Händla „Mesjasz” w wykonaniu ewangelickiego chóru z Hamburga – Neuengamme i 
orkiestry Zamku Ksiàýàt Pomorskich.

Wspólnie po 
              stronie Prawdy

EKUMENICZNE ŒWIÊTO 
                      BIBLII
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parafia ewangelicko-augsburska Œwiêtej Trójcy



Úwiæto rozpoczæùo siæ od kilkugodzinnego czytania Pisma Úwiætego na deptaku 
Bogusùawa. Rozpoczæli Ewangelià wg úw. Ùukasza duchowni koúcioùów, nastæpne rolæ 
lektorów przejæli úwieccy. Czytanie cieszyùo siæ duýym zainteresowaniem mediów, 
rozdano przechodniom równieý ponad 1000 ulotek z programem Úwiæta. Wieczorem 
w rzymskokatolickiej bazylice Jana Chrzciciela odbyù siæ koncert chrzeúcijañskiej artystki 
Beaty Bednarz. 

W sobotæ otwarto wystawæ w Ksiàýnicy Pomorskiej „Biblia w zbiorach 
Ksiàýnicy”. Zaprezentowane zostaùy jedne z najcenniejszych zbiorów tej biblioteki: 
ræcznie pisana Biblia Vulgata z przeùomu XIII i XIV w., stare druki Biblii róýnych wyznañ 
chrzeúcijañskich w wielu jæzykach (od XVI do XVIII w.), wspóùczeúnie wydane Biblie dla 
dzieci, a takýe Tora.
Nastæpnie w Auli Wydziaùu Teologicznego Uniwersytetu Szczeciñskiego odbyù siæ panel 
dyskusyjny „Ekumeniczny przekùad Pisma Úwiætego”. Rozpoczàù siæ on od koncertu 
ekumenicznego chóru Pomerania Ensamble. W panelu wziàù udziaù dyrektor Towarzystwa 
Biblijnego w Polsce Maùgorzata Platajs (Koúcióù Ewangelicko-Augsburski) oraz bibliúci:
z Uniwersytetu Szczeciñskiego ks. prof. Jan Flis (Koúcióù Rzymskokatolicki), 
z Chrzeúcijañskiej Akademii Teologicznej w Warszawie prof. Kalina Wojciechowska 
(Koúcióù Ewangelicko-Augsburski) i dr Jerzy Ostapczuk (Koúcióù Prawosùawny) oraz 
z Warszawskiego Seminarium Teologicznego ks. dr Leszek Jañczuk (Koúcióù 
Zielonoúwiàtkowy). Uczestnicy panelu mogli wysùuchaã interesujàcej rozmowy 
prelegentów na temat zasad tùumaczenia tekstu oryginalnego, trudnoúci zwiàzanych 
z róýnà konfesjà biblistów, wskazano kilka konkretnych fragmentów, które sprawiaùy 
wiele problemów.

Na zakoñczenie dnia duchowni ekumeniczni najpierw wziæli udziaù 
we mszy w pierwszà rocznicæ úmierci arcybiskupa szczeciñsko-kamiñskiego Mariana 
Przukuckiego. Zaraz po zakoñczeniu rozpoczæùo siæ naboýeñstwo ekumeniczne w 
rzymskokatolickiej Bazylice Archikatedralnej. Kazanie wygùosiù arcybiskup Andrzej 
Dziæga, sùowa pozdrowienia wypowiedzieli: Maùgorzata Platajs, bp Mieczysùaw Czajko 
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Szczecinanie wpisywali siæ do Ksiàg Kondolencyjnych wystawionych m.in. w 
Urzædzie Miasta.

Fot. £ukasz Sze³emej, www.szelemej.pl

(Koúcióù Zielonoúwiàtkowy), ks. Sùawomir Sikora (Koúcióù Ewangelicko-Augsburski). 
Na koniec wystàpiù chór „Cantore Gospel” ze Stargardu Szczeciñskiego. Ekumeniczne 
Úwiæto Biblii byùo kolejnà cennà inicjatywà koúcioùów protestanckich, 
rzymskokatolickiego i prawosùawnego. Juý rozpoczæùy siæ rozmowy w sprawie 
przyszùorocznych dziaùañ ekumenicznych. Dla mnie osobiúcie szczególnym 
doúwiadczeniem byùo publiczne odczytywanie Pisma Úwiætego na deptaku Bogusùawa. 
Duchowni i wierni róýnych Koúcioùów stanæli po tej samej stronie, opowiadajàc siæ za 
prawdà Sùowa Boýego, które jak miecz obosieczny potrafi dotrzeã do gùæbi duszy 
czùowieka, najpierw go przeszyã nawet do bólu, a póêniej wprowadziã prawdziwy pokój, 
radoúã, przebaczenie grzechów i nowe ýycie. To byùo nasze wspólne úwiadectwo wiary. 

Dlaczego takie akcje ekumeniczne na ulicy? To pytanie, które równieý i nam 
zadawano: maùo macie úwiàtyñ, tam jest miejsce dla Boga i Jego Sùowa, ulica temu nie 
sùuýy! – gniewnie zarzuciù nam ktoú z przechodniów. Ten czùowiek nie miaù jednak racji, 
próbujàc Boga zamknàã w murach koúcioùów. Jezus równieý nie pozostaù ze swoim 
nauczaniem w úwiàtyni, ale ze swoim poselstwem o przyjaêni Boga z czùowiekiem 
wyszedù na ulice, wzgórza, brzegi mórz i jeziora. Nauczanie Jezusa nie jest tylko 
dogmatem zapisanym w ksiægach wiary poszczególnych Koúcioùów chrzeúcijañskich, ale 
jest Sùowem Ýycia, przez które Bóg chce nam towarzyszyã przez caùe ýycie, nie tylko 
w niedzielæ na mszach lub naboýeñstwach, lecz w naszej codziennoúci.

Wspólne publiczne odczytywanie Sùowa Boýego jeszcze bardziej uúwiadomiùo 
mi, ýe ekumeniczna wspóùpraca i przyjaêñ sà niezbædne. Oprócz wielu ciepùych 
i ýyczliwych reakcji wúród przechodniów (i caùe szczæúcie takie zachowania przewaýaùy), 
widziaùem równieý wzgardæ, obojætnoúã lub brak szacunku wobec Biblii. Zagubiony 
wspóùczesny czùowiek, który z róýnych powodów nie chce mieã nic wspólnego z Bogiem – 
to jest nasze wspólne zmartwienie, to nasz smutek, ale to równieý nasze wspólne zadanie 
i troska. Powinno nam przecieý zaleýeã, aby kaýdy czùowiek w Chrystusie znalazù swojego 
Zbawiciela i Przyjaciela, aby chciaù poddaã siæ zmianom Sùowa Boýego. Jeúli prawdziwie 
kochamy drugiego czùowieka i zaleýy nam na nim, jeúli jesteúmy prawdziwie 
ekumenicznie otwarci, to powinno nam byã obojætne w jakim koúciele bædzie budowaù 
swojà wiaræ i wzrastaù w poznawaniu Sùowa Boýego. Byleby nie byù poza Koúcioùem – 
chrzeúcijanin samotnik naraýony jest na úmiertelne duchowe niebezpieczeñstwo. 
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Boýe Narodzenie. Czas przebaczenia, pokoju, i miùoúci. Jest to równieý moment, w którym 
pragniemy obdarowaã naszych bliskich tym, co najcenniejsze. Dlatego czæsto bywa tak, ýe 
tùoczymy siæ na parkingach przed marketami, w kolejkach do kasy, pozwalamy by ogarnàù

SYMBOLIKA PREZENTÓW 
               DAWNIEJ I DZIŒ

Izabella Zaj¹czkowska 
parafia rzymskokatolicka pw. œw. Dominika
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nas szaù zakupów. To wszystko po to, aby ukochana osoba byùa zadowolona z prezentu, 
który od nas dostanie. Ale czy w tym caùym ferworze nie zapominamy czasem jaka jest 
prawdziwa istota tych piæknych úwiàt i jaki byù pierwotny zamiar dawania sobie prezentów 
przez pierwszych chrzeúcijan? 

Nigdzie w Piúmie Úwiætym nie ma wzmianki o tym, ýe Jezus oraz jego uczniowie 
obdarowywali siæ 6 grudnia czy w caùym okresie úwiàtecznym. Moýemy jednak znaleêã 
w Biblii fragment, który mówi o samym akcie dawania. Zobaczmy ew. úw. Mateusza 6: 4,3: 
"Ale gdy dajesz dary miùosierdzia, niech nie wie twa lewica, co czyni prawica. Ýeby twe 
dary miùosierdzia pozostaùy w ukryciu; wtedy odpùaci tobie twój Ojciec, który siæ 
przyglàda w ukryciu". Ciekawie teý pisze apostoù Paweù w drugim liúcie do Koryntian 9:7: 
"Niech kaýdy czyni tak jak postanowiù w sercu, nie z ociàganiem siæ albo pod przymusem, 
gdyý Bóg miùuje dawcæ rozradowanego". Biblia uczy wiæc, ýe podarunek nie powinien byã 
ofiarowywany na pokaz oraz pod przymusem.

Jak to wyglàda dzisiaj? Wielu z nas kupuje prezenty na gwiazdkæ, bo tak trzeba, tradycja 
tak nakazuje. Duýy wpùyw ma na to propaganda mediów dziaùajàca ze wszystkich stron na 
naszà podúwiadomoúã. Tak wiæc w Polsce od jakiegoú czasu Boýe Narodzenie w sklepach
i na ulicach zaczyna siæ juý w listopadzie. Jesteúmy bombardowani úwiàtecznymi 
dekoracjami, tysiàcami reklam majàcych za zadanie nakùonienie nas do zakupu 
okreúlonego produktu. Zaczynamy wiæc myúleã, ýe to, co kupimy úwiadczy o tym, kim 
jesteúmy, i ýe jeýeli siæ nie postaramy (czyli nie wydamy duýo pieniædzy) to spoùecznoúã, 
w której ýyjemy nas nie zaakceptuje. Czy jako chrzeúcijanie powinniúmy wiæc 
definitywnie zaprzestaã dawania sobie prezentów? Nie, nie w tym rzecz. Nawet trzej 
królowie odwiedziwszy nowonarodzone dzieciàtko Jezus w skromnej stajence zùoýyli mu 
w ofierze to, co w tamtych czasach byùo najdroýsze i úwiadczyùo o duýej zamoýnoúci: 
mirræ, kadzidùo i zùoto. Przede wszystkim chodzi wiæc o to, jakie pobudki kierujà nami, 
kiedy dajemy komuú prezent i czy wiemy, ýe od rzeczy materialnych waýniejszy jest 
czùowiek. Wzorem do naúladowania moýe byã dla nas úwiæty Mikoùaj z Miry. Pochodzàcy 
z zamoýnej i ýyjàcej w dostatku rodziny umiùowaù tych najbiedniejszych. Obdarowywaù 
ludzi, przez dùugi czas dziaùajàc w tajemnicy i nie oczekujàc niczego w zamian. Jego postaã 
wpisaùa siæ na staùe w symbole boýonarodzeniowe. Dziú kojarzymy go z pulchnym 
staruszkiem z wielkim worem prezentów, który przedstawiany jest na wszelkich 
úwiàtecznych gadýetach i sùuýy jako reklama, która nas przyciàga. Nie zapominajmy 
jednak, kim naprawdæ byù biskup z Miry i jakie przesùanie siæ z tym wiàýæ.

W ten magiczny czas, którym sà úwiæta Boýego Narodzenia pomyúlmy o obdarowaniu 
drugiego czùowieka czymú szczególnym, czymú co wypùywa prosto z serca. I pamiætajmy, 
ýe Chrystus urodziù siæ by nas zbawiã i daã nowe ýycie, co równieý jest prezentem - dla nas 
ludzi, od Boga Ojca. Byù to akt miùoúci w stronæ caùej ludzkoúci. Teraz my moýemy Mu siæ 
odwdziæczyã, dzielàc siæ tà miùoúcià miædzy sobà.
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Szóstego stycznia prawosùawni chrzeúcijanie bædà obchodziã Wigiliæ Boýego 
Narodzenia, aby potem przez trzy kolejne dni, cieszyã siæ Roýdiestwom Christowym.
Jeszcze w 1582 roku w úwiecie chrzeúcijañskim posùugiwano siæ jednym kalendarzem, 
zwanym juliañskim. Zostaù opracowany przez egipskiego astronoma Sosygenesa na 
ýyczenie Juliusza Cezara. Ów kalendarz jest kalendarzem sùonecznym i zostaù 
wprowadzony 1 stycznia 45 roku przed Chrystusem. Poprzedni rzymski kalendarz byù 
kalendarzem ksiæýycowym i rozregulowaù siæ na tyle, ýe grudzieñ wypadaù we wrzeúniu.
Nowy sposób liczenia czasu okazaù siæ lepszy, ale i on miaù swoje mankamenty. Otóý 
kalendarz juliañski spóêniaù siæ 1 dzieñ na 128 lat. Chcàc zatrzymaã narastajàcy bùàd, 
biskup Rzymu, papieý Grzegorz XII postanowiù zreformowaã kalendarz juliañski. Luigi 
Lilo na wniosek papieýa wnosi poprawkæ, niwelujàcà opóênienie w stosunku do tzw. roku 
zwrotnikowego. Aby tego dokonaã ominiæto 10 dni w kalendarzu. Nie znajdziemy zatem 
w historii úwiata wydarzeñ z dni od 5 do 14 paêdziernika 1582 roku. W nowym kalendarzu, 
wprowadzono teý nowà zasadæ wyznaczania lat przestæpnych, dziæki czemu opóênienie 
kalendarza gregoriañskiego wynosi 1 dzieñ na ok. 3000 lat.
Nowy zreformowany kalendarz, wprowadzono natychmiast, tj. 15 paêdziernika 1582 roku 
w Polsce, Portugalii, Hiszpanii i Wùoszech. W nastæpnych latach kolejne kraje 
chrzeúcijañskie przyjmowaùy kalendarz Grzegorza XII. Doúã póêno zmiany kalendarzowe 
przyjmowaùy kraje protestanckie, a ostatnimi krajami europejskimi, które wprowadziùy 
kalendarz gregoriañski, byùy ogólnie te, w których wiækszoúã ludnoúci wiàzaùa siæ 
z Koúcioùami prawosùawnymi.

Na chrzeúcijañskim Wschodzie rozumiano potrzebæ poprawienia kalendarza 
juliañskiego, a nawet próbowano stworzyã zupeùnie nowy kalendarz. Wysùannicy papieýa 
usiùowali przekonaã prawosùawnych, aby przyjæli nowy kalendarz, jednak Koúcióù 
prawosùawny go odrzuciù. Gùównym powodem byù fakt, ýe obchody Úwiæta Wielkiej Nocy 
bædà zmienne – przeciwnie do nakazu siódmego kanonu apostolskiego, dekretu I Soboru 
Ekumenicznego oraz kanonu pierwszego soboru lokalnego w Ancyrze (co sprawiùoby, ýe 
w kalendarzu gregoriañskim Wielkanoc niekiedy byùaby zbieýna z ýydowskà Paschà).
Do lat 20. XX wieku wszystkie Koúcioùy prawosùawne trwaùy przy starym kalendarzu 
juliañskim. Jednakýe od 1900 roku róýnica pomiædzy kalendarzem starego stylu, 
a kalendarzem nowego stylu wynosiùa 13 dni. W maju 1923 roku, w Konstantynopolu 
odbyù siæ „Miædzyprawosùawny Kongres” pod przewodnictwem patriarchy Meletiosa IV. 
Uczestniczyùy w nim Koúcioùy Serbii, Rumunii, Grecji i Cypru, a nie przybyùy zaproszone 
Koúcioùy Aleksandrii, Antiochii i Jerozolimy. Wúród wielu omawianych problemów 
omawiano teý przyjæcie gregoriañskiego kalendarza.

Bo¿e Narodzenie 25 grudnia/
7 stycznia 

czyli o kalendarzu raz 
              jeszcze

Maciej Papke 
parafia prawos³awna pw. œw. Miko³aja
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Kilka prawosùawnych Koúcioùów zgodziùo siæ przejàã nowy styl (Konstantynopol, 
Aleksandria, Antiochia, Grecja za wyjàtkiem monasterów na górze Athos, Cypru, Rumunii 
i Buùgarii – dopiero w 1968 roku).
Czæúã úwiata prawosùawnego obchodzi zatem Boýe Narodzenie tak jak inni chrzeúcijanie 
25 grudnia, a Koúcioùy które nie przyjæùy reformy, tak jak Polski Autokefaliczny Koúcióù 
Prawosùawny, úwiætujà Boýe narodzenie trzynaúcie dni póêniej – 7 stycznia. Rozbieýnoúci 
kalendarzowe wpùywajà na to, ýe  w krægu samego prawosùawia obchodzi siæ i inne úwiæta 
z róýnicà blisko dwóch tygodni, oprócz jednego: Úwiæta Úwiàt – Wielkanocy. Jest ona 
obliczana przez wszystkie Koúcioùy prawosùawne wedùug starego stylu. Dziæki temu 
Prawosùawie úwiætuje wydarzenie Zmartwychwstania Chrystusa w tym samym dniu.

Prawosùawie w Polsce dla celów úwieckich, codziennych uýywa tak jak znakomita 
reszta úwiata kalendarza nowego stylu,  kalendarza gregoriañskiego. Dla celów wyýszych, 
liturgicznych, duchowych, Cerkiew ýyje zarówno odræbnym jæzykiem niekalanym 
codziennoúcià, jæzykiem staro-cerkiewno-sùowiañskim, jak i ýyje wg kalendarza 
juliañskiego – podobnie jak w okresie bizantyñskim, podobnie jak przez ostatnie 2000 lat.

 

Czas Boýego Narodzenia to okazja by zwróciã uwagæ na sùowa zawarte w Symbolu Wiary, 
a úpiewane bàdê recytowane przez chrzeúcijan wyznania prawosùawnego kaýdej niedzieli:

„Wierzæ w Jedynego Pana Jezusa Chrystusa […], który dla nas ludzi i dla naszego 
zbawienia zstàpiù z niebios i wcieliù siæ z Ducha Úwiætego i Maryi Panny, i staù siæ 
czùowiekiem.”

lub jak odmawiajà katolicy „(...)I za sprawà Ducha Úwiætego przyjàù ciaùo z Maryi 
Dziewicy”  czy ewangelicy „(...)I za sprawà Ducha Úwiætego przyjàù ciaùo z Maryi Panny”.

Dlaczego Bóg to zrobiù? Dlaczego przybraù postaã czùowieka? Dlaczego postanowiù ýyã 
wúród ludzi jako jeden z nas?

Wcielenie Boga
objawienie wznios³oœci cz³owieka

Jaros³aw Kaczmarczyk 
parafia prawos³awna pw. œw. Miko³aja



Na tak postawione pytanie czæúã chrzeúcijan odpowie w pierwszej kolejnoúci: „dla 
naszego zbawienia zstàpiù z niebios”.  W tej odpowiedzi akcent pada na naprawienie zùa 
wyrzàdzonego przez grzech Adama i Ewy oraz ich potomstwo. Dalsze myúli zaprowadzà 
ich na Kalwariæ i do úmierci na Krzyýu, która zgùadzi grzechy úwiata. Wcielenie drugiej 
osoby z Trójcy byùoby konsekwencjà grzechu czùowieka. Gdyby do grzechu nie doszùo, 
odkupieñcza úmierã Chrystusa i jego wczeúniejsze Wcielenie nie byùyby w takim wypadku 
konieczne.

Inny chrzeúcijanin na pytanie: „Dlaczego Bóg czùowiekiem?”, odpowie: „dla nas ludzi […] 
staù siæ czùowiekiem”. Taka odpowiedê wynika z wiary w to, ýe Bóg tak umiùowaù 
czùowieka, ýe pragnàù staã siæ wùaúnie nim – najwspanialszym ze swoich stworzeñ. To, ýe 
Sùowo staùo siæ ciaùem, nie byùo uwarunkowane przez úwiat i jego grzesznoúã, ale przez 
Boga i jego plan powziæty jeszcze przed grzechem prarodziców – nie szatan i jego 
skuteczne kuszenie, ale Bóg jest inicjatorem Wcielenia.

Na czym polegaù plan powziæty przez Boga na poczàtku?

Wielu Ojców Koúcioùa z pierwszych wieków: úw. Ireneusz z Lyonu (140-202), Klemens 
Aleksandryjski (150-215), úw. Atanazy Wielki (296-373) nauczaùo, ýe „Bóg staù siæ 
czùowiekiem, aby czùowiek staù siæ bogiem”. Ýyjàcy po nich úw. Maksym Wyznawca doda: 
„ Bóg stworzyù úwiat, aby staã siæ w nim czùowiekiem i aby czùowiek na tym úwiecie staù siæ 
bogiem przez ùaskæ i uczestniczyù w bycie boskim... W swoich zamysùach Bóg postanowiù 
zjednoczyã siæ z bytem ludzkim, by go przebóstwiã.” Moýna zatem powiedzieã, ýe úwiat 
stworzony jest dla czùowieka, a czùowiek  dla przebóstwienia.

Jednà z najwaýniejszych konsekwencji przyjæcia przez Syna Boýego zwykùej, ludzkiej 
natury i wszystkiego, co siæ z tym wiàýe, jest objawienie wzniosùoúci ludzkiego powoùania. 
Czùowiek od samego poczàtku zostaù pomyúlany przez Boga jako zdolny do zjednoczenia 
siæ z Nim. Grzesznoúã ludzi nie zmienia faktu, ýe czùowiek jest zdolny do ksztaùtowania siæ 
na wzór swojego „archetypu”, czyli Chrystusa – „On jest pierworodnym wobec kaýdego 
stworzenia” (Kol 1,15).

„Czùowiek – jak mówi úw. Bazyli Wielki – jest to stworzenie, które otrzymaùo nakaz stania 
siæ bogiem”. Moýemy osiàgnàã ten stan, gdyý znamy wzór, którym jest osoba Jezusa. We 
chrzcie oblekamy siæ w Niego i stajemy siæ realnie nowym stworzeniem. Czùowiek 
przemieniony Duchem Úwiætym staje siæ z czasem mieszkaniem Trójcy. To pojæcie 
jednoúci pomiædzy Bogiem i ludêmi – Boga zamieszkujàcego w nas i nas, ludzi w Bogu – 
jest staùym tematem Ewangelii úw. Jana: „...do niego przyjdziemy i mieszkanie u niego 
uczynimy” (J 14,23). Ciàgle pojawia siæ ono równieý w listach úw. Pawùa, który postrzega 
chrzeúcijañskie ýycie jako nade wszystko ýycie „w Chrystusie”: „Juý nie ja ýyjæ, ale ýyje we 
mnie Chrystus” (Gal 2,20). To samo pojæcia powraca w znakomitym tekúcie drugiego listu 
úw. Piotra: „Abyúcie przez te obietnice stali siæ uczestnikami Boýej natury” (2 P 1,4).

Odwieczne Sùowo Ojca przyjæùo ciaùo z Maryi Dziewicy i staùo siæ czùowiekiem. Czy Syn 
Boýy napotkaù jakieú trudnoúci, aby staã siæ czùowiekiem? Czy coú mu przeszkodziùo 
w ýyciu na ziemi gdy byù chùopcem, a potem mæýczyznà? Nie! Nie byùo takich przeszkód! 
Natura ludzka stworzona w Edenie okazaùa siæ miejscem jak najbardziej odpowiednim do
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tego, aby Bóg mógù w niej zamieszkaã i zjednoczyã siæ z nià. Wzniosùoúã ludzkiej natury 
moýna wyczytaã z ikon. Úwiæci,  zwùaszcza najúwiætsza Bogurodzica, przebóstwieni na 
wzór Chrystusa, spoglàdajà na nas wzrokiem nie z tego úwiata; widzà úwiat nadzmysùowy; 
ich cienkie wargi pozbawione sà wszelkiej zmysùowoúci; nieruchomoúã ciaùa jest znakiem 
spokoju wewnætrznego, przepeùnienia Duchem, zjednoczenia swojej woli z wolà Boýà.

Liturgiczny czas objawienia siæ Syna Boýego úwiatu byã moýe pozwoli nam lepiej 
zrozumieã rolæ pierwotnego przeznaczenia czùowieka. Piæknie mówi o tym úw. Grzegorz 
z Nazjanzu: „Przez Chrystusa caùa nasza natura zostaje naprawiona, poniewaý 
przedstawia On […] to, czym naprawdæ jesteúmy”. Patrzàc na Jezusa widzimy w jakiú 
sposób siebie i siebie poznajemy.

Kim jesteúmy? „Uczestnikami Boýej natury” (2 P 1,4).
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czekaliœmy na nie 
dwadzieœcia 
cztery lata

  

Bardzo ciepùo nas przyjæto w parafii. Moýe dlatego, ýe sióstr nigdy tu nie byùo – 
mówi s. Damaris, która od blisko czterech miesiæcy posùuguje w parafii Matki Boýej 
Jasnogórskiej na szczeciñskim Wzgórzu Hetmañskim. Gdy tylko przyjechaùyúmy byù 
komitet powitalny przygotowany przez ksiædza proboszcza. Nie wiedziaùyúmy jak siæ 
w tym odnaleêã.  Doúwiadczamy ciepùa z kaýdej strony – dodaje druga z sióstr, 
s. Franciszka. Obie naleýà do Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miùosiernego.

O zakonnicach mówiùo siæ niemal od poczàtku istnienia parafii. Nawet dom parafialny 
zostaù tak zaprojektowany, aby równieý dla sióstr znalazùo siæ tam miejsce. Po dwudziestu 
czterech latach udaùo siæ.
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Piotr Ko³odziejski 
parafia rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Jasnogórskiej



Zawsze jest to jakieú úwiadectwo bardzo 
potrzebne ludziom – tak s. Damaris 
argumentuje obecnoúã sióstr w parafii. – 
W mojej rodzinnej parafii nigdy nie byùo sióstr, 
nigdy nie miaùam kontaktu z siostrami. Myúlæ, 
ýe to jest bogactwo, ludzie patrzà na ýycie sióstr 
zakonnych i przeùamujà bariery i schematy, 
bardziej mogà w ten sposób dotknàã tajemnicy 
konsekracji sióstr. – Wtóruje jej siostra 
Franciszka i podaje inne zalety obecnoúci sióstr 
w parafii. – Tu siæ rodzà powoùania, tu moýesz 
pogùæbiã wiaræ. Jeúli pracujesz w szkole to 
gdzie masz przyciàgnàã ludzi jak nie do parafii, 
do êródùa, do Eucharystii? – dodaje 
s. Franciszka.

Powoùanie

Decyzjæ o zakonie podjæùam juý w liceum, chociaý juý wczeúniej odczuwaùam w sercu, ýe 
Pan Bóg jakoú przygotowuje mnie do czegoú i chce czegoú wiæcej ode mnie – opowiada 
s. Damaris. - W drugiej klasie liceum juý bardzo mocno poczuùam, ýe to jest ta droga 
i zaczæùam szukaã zgromadzenia, wiedziaùam, ýe jest to Jezus Miùosierny, który wyjàtkowo 
rozkochaù mnie w sobie i szukaùam zgromadzenia zwiàzanego z Jezusem Miùosiernym i tak 
natrafiùam na nasze zgromadzenie. Kiedy znalazùam zgromadzenie to wiedziaùam, ýe to byù 
cud  Miùosierdzia Boýego. Dalej nie szukaùam, wiedziaùam, ýe to jest to zgromadzenie.

S. Damaris, która posùuguje w parafii jako zakrystianka,  jest w Zgromadzeniu od 4 lat, 
czyli obecnie na drugim roku junioratu wedùug zakonnej formacji. – Nasza formacja 
zaczyna siæ od postulatu, odbywamy rok postulatu w Domu Generalnym w Gorzowie 
Wielkopolskim. Potem jest nowicjat, jesteúmy obùóczone w sukienki nowicjackie i w biaùy 
welon. Wtedy odbywamy 2 lata nowicjatu w Bledzewie. Nastæpnie skùadamy úluby 
i rozpoczyna siæ czas junioratu – tùumaczy s. Damaris.

Osobiúcie czujæ charyzmat do pracy z wiæêniami, narkomanami, trudnà mùodzieýà. 
Przeùoýeni wysùali mnie na studia teologiczne na US, wiæc pewnie potem szykuje siæ praca 
w szkole. Dotyka mnie ich bieda i mam pragnienie, ýeby oni poznali Chrystusa i odnaleêli 
w nim wolnoúã – tùumaczy s. Damaris.

S. Franciszka jest w Zgromadzeniu juý 17 lat. – Zarówno postulat jak i nowicjat spædziùam 
w Gorzowie Wielkopolskim. Pierwsze lata junioratu równieý w Gorzowie, a potem byù 
Myúlibórz i róýne inne placówki zanim doszùam do parafii na Pomorzanach.

Pan Bóg zawsze byù waýny w mojej rodzinie – wspomina s. Franciszka. – Jestem z rodziny 
wierzàcej,  na poczàtku mama byùa moýe bardziej niedzielnym chrzeúcijaninem, moýe nie 
gùæboko wierzàca, ale jej wiara zaczæùa siæ pogùæbiaã, kiedy zabraùa dzieci na religiæ 
przedszkolnà. Ja jestem ostatnim dzieckiem po 10 latach, które byùo juý wychowane 
w klimacie, gdzie mama wierzyùa  mocniej i prawie codziennie byùa w koúciele na mszy 
úwiætej. 
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Czæsto jeêdziùam do naszych sióstr, bo moja rodzona siostra jest w zgromadzeniu, ale 
postanowiùam, ýe nie bædæ w tym samym zgromadzeniu. Chciaùam mieã rodzinæ i bardzo 
duýo dzieci. Pan Jezus zaczàù dziaùaã przez obraz Jezusa Miùosiernego, kiedy po szkole 
podstawowej pojechaùam na rekolekcje do Myúliborza. Ten obraz uúmiechniætego Jezusa 
przyciàgaù mnie i w koñcu mnie przyciàgnàù. 
 
Przed tym jak trafiùam do parafii na Wzgórzu Hetmañskim, byùam 6 lat w Chorwacji, 
pracowaùam blisko stolicy, Zagrzebia, a potem w Puli – miasteczku nad morzem. 
Pracowaùam gùównie z mùodzieýà i dzieãmi w duszpasterstwie w parafii. Zawsze lubiùam 
pracowaã z dzieãmi. Myúlæ, ýe Pan Bóg obdarzyù mnie takim charyzmatem Propozycja 
wyszùa od przeùoýonych i pojechaùam. U nas sà to raczej decyzje przeùoýonych 
podejmowane za naszà zgodà – tùumaczy s. Franciszka.

Dlaczego Damaris?

- To byù raczej pomysù Pana Jezusa, niý mój. Ja wybraùam sobie inne imiæ, ale przed 
pisaniem samej proúby o nadanie imienia, podczas rozmyúlania i przygotowywania siæ do 
medytacji Pan Jezus poprowadziù, ýe to jest to imiæ i zgodziùam siæ na to. Jest to imiæ 
z Dziejów Apostolskich i podczas przygotowywania siæ do medytacji, byù to czas przed 
úlubami, czas kryzysu, i wùaúnie ta Damaris, kiedy sùyszaùa o zmartwychwstaùym 
Chrystusie, chociaý inni zrezygnowali z Chrystusa i wyúmiewali úw. Pawùa, ýe nie chcà go 
sùuchaã i posùuchajà go innym razem, to jednak Damaris uwierzyùa w Zmartwychwstaùego 
Chrystusa i poszùa za nim, zrozumiaùa, ýe to jest jej droga. To byù dla mnie znak, ýe On da mi 
siùæ, ýeby iúã tà drogà i ýe to jest teý moja droga, ýeby iúã razem z Nim.

Siostra-orkiestra 

Widzæ, ¿e jest siostra rozchwytywana? – zapytaùem, kiedy s. Franciszka musiaùa przerwaã 
rozmowæ, bo juý ktoú prosiù o pomoc na plebanii. Wczeúniej przed mszà úw., na której 
úpiewajà prowadzone przez siostræ Promyki Jezusa Miùosiernego krzàta siæ i ustala kto 
zaúpiewa psalm, przeczyta czytanie, widaã duýe zaangaýowanie rodziców, których dzieci 
úpiewajà w chórku.  
 
- Nie zaleýy mi na tym, ýeby to byùa jakaú profesjonalna schola. Dzieci mogà úpiewaã na 
mszach úwiætych, ale to nie jest gùównym celem – tùumaczy s. Franciszka. - To formacja 
zwiàzana z Boýym Miùosierdziem, pogùæbianiem wiary w tych dzieciach, przede 
wszystkim miùoúci do Pana Boga i ýywego kontaktu z nim. Na razie spotkania sà 
ukierunkowane na úpiew i liturgiæ, ale chcemy teý wprowadziã elementy formacyjne, ýeby 
zapoznaã dzieci z Boýym Miùosierdziem, z Jezusem Miùosiernym, pogùæbiã duchowoúã 
Boýego Miùosierdzia.

Czyli przez muzykæ, ale do zamierzonego celu? – Pieúni i muzyka sà poczàtkiem, dzieci 
przychodzà i chcà, a w miædzyczasie wyjaúniamy im czæúci liturgii, ýeby przeýywali jà 
úwiadomie.
 
Ponadto s. Franciszka uczy pierwszaki religii, a ostatnio wraz ze swoim blisko 20-
osobowym chórkiem i rodzicami zaproponowaùa dzieciom przygotowanie wùasnoræcznie 
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kartek, anioùków i wieñców. – Wieñce adwentowe nie sà powszechnie stawiane na polskich 
stoùach i rozpalane podczas posiùków, a taki zwyczaj czæsto spotykaùam w Chorwacji – 
przypomina s. Franciszka. – Ewentualne ofiary majà byã przeznaczone na zakup 
jednakowych strojów dla chórku, sprzætu muzycznego, wycieczki i na kosztowne leczenie 
dziecka z parafii. Stroiki rozeszùy siæ jak ciepùe buùeczki. 

W przedsionku koúcioùa spotkaùem Kasiæ i Justynæ, które úpiewajà w chórku od 
poczàtku. – Mamy nadziejæ, ýe bædziemy úpiewaã w chórku wiele lat – mówià 
dziewczynki. Oby za paræ lat z tej licznej grupy powstaùa w parafii mùodzieýowa schola. 
Ale to juý tylko moje ciche marzenie...

17

 

Gdyby na opisie produktu zamieszczona byùa informacja: Warto skorzystaã, 
poniewaý nie majà skutków ubocznych, dziaùajà o wiele mocniej i pewniej,  ale UWAGA 
uzaleýniajà caùkowicie, bez moýliwoúci odrzucenia. Czy ktoú odwaýyù by siæ zaýyã? Jeýeli 
ludzie potrzebujà usilnie produktu, od którego zaczynajà stawaã siæ uzaleýnieni, to czy nie 
warto poddaã siæ ludzkim sùaboúciom, oddaã siæ i uzaleýniã w peùni? Moýe wùaúnie zostaùa 
nam dana taka cecha charakteru, by poddaã siæ uzaleýnieniu – i czy to musi byã od razu 
ludzkà wadà? Czy nie kaýda sprawa ma drugà stronæ medalu, którà wystarczy tylko dobrze 
wykorzystaã? Przyjrzyjmy siæ jeszcze raz zdaniom poczàtkowym pod innym kàtem. 
Gdyby zgodziã siæ na takie oddziaùywanie na nas danego bodêca darowanego od Boga, 
wtedy uzaleýnienie ukazuje wùaúnie drugà stronæ medalu. Czyý nie piæknie „uzaleýniã siæ” 
w peùni od najmocniejszego Dopalacza na úwiecie? Przyjàã wszystkie reguùy gry, nawet 
z najbardziej dla nas nie zrozumiaùymi zasadami typu: dlaczego dzieje siæ tak, a nie 
inaczej? Jednym ze skutków zwiàzanym z uýyciem takiego Dopalacza jest potrzeba 
czæstego kontaktu z Dawcà. Modlitwa, czyli dialog, w którym moýemy powiedzieã 
wszystko, bez obawy o przedawkowanie. To rozmowa, dziæki której poczujemy siæ 
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silniejsi, jak po odniesionym sukcesie, który motywuje do dalszego dziaùania. 
Kolejny skutek to poczucie bùogostanu. Bezpieczeñstwo zapewnione z góry poprzez 
okazanie przez nas zaufania. Moýliwoúã poddania siæ otaczajàcemu nas úwiatu, ze 
úwiadomoúcià poczucia opieki. Tak jak maùe dziecko objæte jest wraýliwym matczynym 
spojrzeniem, by nie spotkaùa go ýadna krzywda, tak i my jesteúmy poddani peùnej kontroli, 
dla naszego dobra. I nie na wyrost mówi siæ, ýe Bóg widzi wszystko. Jest naszym Ojcem 
i naszà Matkà, która chce widzieã i sprawdzaã kaýdy nasz ruch i postæpowanie niezaleýnie 
od wieku. 

Nastæpna potrzeba to regularne zaýywanie. Nie wystarczy raz na miesiàc, czy od 
úwiæta. Zasada przyjmowania jest bardzo prosta, albo bierze siæ úwiadomie z poczuciem 
konsekwencji lub nie przyjmuje wcale, czy teý przyjmuje nie wiedzàc, co siæ czyni. 
Sakrament Komunii Úwiætej jest potrzebà úwiadomego czùowieka, który pragnie zbliýaã 
siæ do Boga i chce ýyã zgodnie z Jego wolà.
Jeszcze jedno dziaùanie, to nadwyýka czasu by potrafiã zauwaýyã problemy innych 
podczas cieszenia siæ tym úwiatem i zadawania mnóstwa pytañ. Moýliwoúã niesienia 
pomocy, chæã podejmowania nowych wyzwañ, odwaga do uporania siæ z problemami 
przeszùoúci i rozwiàzania sporów, odczuwanie empatii, i wiele innych korzyúci dziæki 
silnej woli i poczuciu wartoúci, które uzyskamy podczas stosowania. Tak jak przy 
zaýywaniu leku przepisanego dla jednej osoby, na kaýdego dziaùa inaczej, nigdy nie wiemy 
jakie moýe dotàd niespotykane cechy siæ w nas narodzà, by zmieniaã nasze postæpowanie.
Inny bonus to dodatkowe, wchodzàce w pakiet korzyúci. Poczucie szczæúcia i speùniania siæ 
naszych oczekiwaã wobec ýycia. Zagwarantowanie uniesieñ oraz wewnætrznej radoúci 
nawet w najmniej spodziewanym momencie. Tym, co juý dostaliúmy przed wyraýeniem 
zgody na wprowadzenie zmian do naszego ýycia, jest oddanie przez Boga dla nas Swojego 
Syna. Bóg nie pytaù czy jak poúwiæci swoje dziecko bædziemy wierzyã. Po prostu 
poúwiæciù, a nam teraz w podziækowaniu pozostaje tylko „uzaleýniã siæ” i oddaã Jego 
miùoúci. 

Takie dopalacze majà to do siebie, ýe staã na nie kaýdego, bo sà one z ùaski za 
darmo. Kaýdy ma teý obowiàzek rozprowadzaã je dalej, by inni mogli poczuã siæ 
zafascynowani i objæci ich dziaùaniem. W peùni sà legalne, choã nie akceptowane przez 
wszystkich.  Jeýeli zaùoýymy, ýe nasze ýycie zostaùo „uzaleýnione”, to ostatnim skutkiem 
nie bædzie úmierã oddzielajàca nas od naùogu, tylko wiecznoúã ze úwiadomoúcià dobrze 
zainwestowanej najwyýszej wartoúci, jakà jest nasze ýycie.
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     W okresie úwiàt Boýego Narodzenia, 26 grudnia, obchodzimy uroczystoúã Úwiætej 
Rodziny, która skùania nas do refleksji nad nià. Zarówno nad  tà  Úwiætà z Nazaretu, jak
i nad tà wspóùczesnà, która czæsto przeýywa kryzys. Jednakýe czym jest ów kryzys? 
Dlaczego wzrosùa liczba rozwodów? Czy powodem sà zdrady, uzaleýnienia od alkoholu, 
úrodków odurzajàcych, seksu, czy Internetu, bàdê tzw. wyúcig szczurów? Sà to pytania, na 
które nie moýemy jednoznacznie odpowiedzieã, poniewaý tak, jak kaýdy czùowiek ma 
swojà historiæ, tak samo kaýda rodzina. Tworzà jà ludzie powiàzani wiæzami krwi, 
jednakýe czæsto bardzo róýniàcy siæ od siebie. Ta odmiennoúã czæsto wynika z  róýnicy 
charakterów, osobowoúci jak równieý z róýnych relacji panujàcych w rodzinie. Jednak 
problemem nie sà te róýnice, a brak porozumienia pomiædzy poszczególnymi czùonkami – 
brak rozmowy. Byã moýe naleýaùoby siæ zastanowiã, co róýni nasze wspóùczesne rodziny 
od tej Œwiætej Rodziny z Nazaretu. Na pewno pojawià siæ gùosy, ýe to byùy inne czasy, 
wtedy ýyùo siæ inaczej, oni byli úwiæci – mieli ùatwiej, jednakýe faktem jest, ýe Pan Bóg 
kaýdego powoùaù do úwiætoúci i nikomu nie broni iúã tà wùaúnie drogà. Wræcz przeciwnie, 
chce nam pomóc tworzyã piækne rodziny – tylko czy my chcemy tworzyã je wraz z Nim?

     Niekwestionowanym faktem jest to, ýe Pan Bóg jest wszechmogàcy i gdyby tylko 
chciaù, to sprawiùby, ýe Pan Jezus wzrastaùby w luksusach i niczego by mu nie brakowaùo, 
wiæc czemu tak nie byùo? Pan Bóg bardzo doúwiadcza Œwiêt¹ Rodzinæ z Nazaretu, juý od 
samego poczàtku miùoúã úwiætego Józefa i Maryi napotyka na same przeciwnoúci. 
Najpierw okazuje siæ, ýe Maryja jest brzemienna za sprawà Ducha Úwiætego. Wyobraêmy 
sobie, jak zareagowaùby wspóùczesny mæýczyzna na takà informacjæ. Zapewne nie 
uwierzyùby swojej maùýonce, poczuùby siæ oszukany, zraniony, wúciekùy – i tak czysto po 
ludzku, byùaby to zrozumiaùa reakcja. Jednakýe úwiæty Józef ufa Maryi i swemu Bogu, i 
trwa przy swojej maùýonce. Pomimo tego, ýe miaù róýne myúli i chciaù odejúã, to nie czyni 
tego. A co musiaùa czuã Maryja w tej sytuacji. Zaufaùa do koñca Bogu, a czùowiekowi, 
którego umiùowaùa najbardziej na úwiecie musiaùa powiedzieã, ýe jest w ciàýy za sprawà 
Ducha Úwiætego. Niby nic prostszego, jednak która z kobiet w tej sytuacji nie miaùby serca 
peùnego obaw. Peùne zawierzenie Bogu sprawiùo, ýe On sam wyjaúniù wszystko úwiætemu 
Józefowi we únie.

Kolejnym wyzwaniem postawionym przed Úwiætà Rodzinà, byùa podróý do 
Betlejem. Bardzo ùatwo czytamy ten fragment Biblii, jednakýe spróbujmy urealniã tà 
sytuacjæ. Maryja, kobieta w dziewiàtym miesiàcu ciàýy, wraz ze swoim mæýem udaje siæ 
w podróý na osioùku do Betlejem. Warunki tej podróýy na pewno byùy trudne, ale Pan Bóg 
nie oszczædziù im tego trudu: zimna, wiatru, gùodu, wszelkich niedogodnoúci 
wynikajàcych z podróýy. W tych trudnych warunkach musieli siæ sprawdziã jako kobieta 
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i jako mæýczyzna. Ona – Maryja, pomimo tego, ýe jest w ciàýy wie, ýe wraz z Józefem 
muszà udaã siæ do Betlejem, poniewaý zarzàdzony byù spis ludnoúci (powinnoúã 
obywatelska) – dlatego utwierdza úwiætego Józefa w tej decyzji. Jak kaýda kobieta boi siæ o 
swoje dziecko, które jest w jej ùonie, aby szczæúliwie przyszùo na úwiat. Jednak wie, ýe 
decyzja podjæta przez jej mæýa jest sùuszna, bo mu ufa.
On – úwiæty Józef, zostaje postawiony przed nieùatwym zadaniem, musi wywiàzaã siæ 
z obowiàzku obywatelskiego i jednoczeúnie zapewniã bezpieczeñstwo swojej ýonie. Chce 
dla niej znaleêã odpowiednie miejsce, gdzie mogùaby urodziã dziecko. Niestety 
podejmowane próby poszukiwania odpowiedniego miejsca nie przynoszà oczekiwanego 
rezultatu. Musi on stworzyã te warunki w stajni betlejemskiej. Na pewno w tej sytuacji 
úwiæty Józef, czuù siæ sfrustrowany, ýe nie znalazù nic lepszego, ýe król úwiata narodzi siæ 
wùaúnie w takich warunkach – w stajni, miædzy bydlætami. Mimo to on nadal ufa Bogu, zaú 
Maryja nie czyni mu ýadnych wyrzutów. Pokornie wszystko znosi, bo wie, ýe úwiæty Józef 
zrobiù wszystko, co byùo w jego mocy – reszta naleýy do Boga i naleýy mu w peùni zaufaã.

       Jak widaã Úwiæta Rodzina borykaùa siæ z róýnymi trudnoúciami, podobnymi do tych 
z jakimi borykamy siæ my (brak pracy, mieszkania, choroba osoby bliskiej). Úledzàc ich 
losy, moýemy zauwaýyã, ýe Pan Bóg nie szczædziù im ýadnego cierpienia, a jednoczeúnie 
bardzo ich umiùowaù, bo wybraù ich na rodziców swojego Syna. Natomiast oni, dziæki 
wzajemnej miùoúci i peùnemu zaufaniu do Boga stworzyli Úwiætà Rodzinæ. Stworzyli dom, 
w którym mógù wzrastaã Chrystus, skàd wyniósù miùoúã do Boga i ludzi. To wùaúnie 
wzajemna miùoúã i ufnoúã Bogu byùa fundamentem tej rodziny. Ponadto jej siùà byùa 
równieý ýywa relacja z Bogiem. To na modlitwie – zarówno úwiæty Józef, jak i Maryja – 
podejmowali waýne decyzje. Byã moýe naleýaùoby w naszym ýyciu rodzinnym powróciã 
do tej modlitewnej postawy, gdzie waýne decyzje bædziemy podejmowaã na kolanach 
przed Bogiem.

Zastanówmy siæ, jak my, wspóùczeúni, tworzymy nasze rodziny, czy w jakiú sposób 
nie zatraciliúmy siæ w tym, ýe wiæcej chcemy mieã, niý byã? Wszechogarniajàcy brak 
czasu, pogoñ za pracà i potrzeba sukcesu sprawia, ýe ýyjemy obok siebie, a nie ze sobà. Nie 
chcemy siæ mæczyã, lepiej siæ rozstaã i spróbowaã szczæúcia z kimú innym, niý wspólnie 
rozwiàzaã problem. Ciàgle chcemy coú posiadaã, zarówno rzeczy, jak i ludzi. Byã moýe 
redukcja naszych „potrzeb” sprawiùaby, ýe mielibyúmy wiæcej czasu na to, by ze sobà 
porozmawiaã i byã. Bez wspólnej rozmowy i wymiany poglàdów, nasze rodzinne relacje 
zacznà obumieraã i w konsekwencji tego zaczniemy byã dla siebie obcy.

      Analizujàc ýycie Úwiætej Rodziny moýemy dostrzec, ýe w zwyczajny sposób byli 
úwiætymi. I to jest wùaúnie nadzieja dla nas, abyúmy zwyczajnie próbowali zmieniaã swoje 
rodziny na wzór Rodziny z Nazaretu. Ýebyúmy nie bali siæ wspólnie rozwiàzywaã 
problemy, które sà czæúcià naszego ýycia. Gdy zaakceptujemy tæ prawdæ, kaýda poraýka 
ýyciowa moýe staã siæ motywacjà do dalszego wspólnego dziaùania i do pozytywnych 
zmian.

Spróbujmy w te nadchodzàce úwiæta Boýego Narodzenia zatrzymaã siæ na chwilæ
i zweryfikowaã swoje ýycie. Moýe warto zastanowiã siæ nad tym, co jest w ýyciu 
najwaýniejsze.
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BOGURODZICA

Bùogosùawiona Dziewica Maria zajmuje w Koúciele prawosùawnym szczególne 
miejsce. Wierni oddajà jej czeúã jako najbardziej wywyýszonej poúród wszystkich Boýych 
stworzeñ, „czcigodniejszà od Cherubów i bez porównania chwalebniejszà od Serafinów”.

Bogurodzica bardzo czæsto pojawia siæ w tekstach prawosùawnych naboýeñstw 
i zazwyczaj wymieniany jest Jej peùny tytuù uksztaùtowany w Koúciele w pierwszych 
wiekach:  „Najúwiætsza, przeczysta, przebùogosùawiona, peùna chwaùy Wùadczyni nasza, 
Bogurodzica i zawsze Dziewica Maria”. Zawarte w nim sà trzy gùówne okreúlenia jakimi 
Koúcióù prawosùawny zwraca siæ do Maryi naszej Pani: Bogurodzica, Matka Boýa (gr. 
Theotokos, cs. Bogorodica), zawsze Dziewica (gr. Aiparthenos, cs. Prisnodiewa) 
i Najúwiætsza (gr. Panhagia, cs. Preswiataja). Pierwszy z tych tytuùów zostaù Jej nadany 
przez Trzeci Sobór Powszechny w Efezie (431), a drugi z nich przez Piàty Sobór 
Powszechny w Konstantynopolu (553). Tytuù Panhagia uýywany jest przez wszystkich 
prawosùawnych choã nie byù nigdy przedmiotem dogmatycznych postanowieñ. 

Bp Kalistos Ware w swych rozwaýaniach na ten temat pisaù: „Szczególnie waýne 
jest uýycie sùowa Theotokos, bowiem stanowi ono klucz do prawosùawnego przywiàzania 
do Dziewicy. Czcimy Mariæ, bowiem jest Matkà Boga. Nie oddajemy Jej czci oddzielnie, 
w odosobnieniu, lecz z powodu Jej relacji do Chrystusa. W ten sposób czeúã okazywana 
Marii, tak daleka od przesùoniæcia uwielbienia Boga, ma dokùadnie odwrotne dziaùanie – 
im bardziej powaýamy Mariæ, tym bardziej ýywa jest nasza úwiadomoúã majestatu Jej 
Syna, albowiem to wùaúnie ze wzglædu na Syna oddajemy czeúã Matce. Czcimy Matkæ ze 
wzglædu na jej Syna, bowiem mariologia jest po prostu rozwiniæciem chrystologii. 
Ojcowie soboru w Efezie upierali siæ przy tym, aby Mariæ nazywaã Theotokos nie dlatego, 
ýe chcieli wysùawiaã jà samà w sobie, w oderwaniu od jej Syna, ale ze wzglædu na to, ýe 
jedynie poprzez oddawanie czci Marii mogli zachowaã prawowiernà naukæ o Osobie 
Chrystusa. Kaýdy, kto rozmyúla o nastæpstwach wspaniaùego stwierdzenia: Sùowo ciaùem 
siæ staùo, nie moýe nie odczuwaã gùæbokiej bojaêni wobec Tej, która zostaùa wybrana, aby 
staã siæ narzædziem tak niezrównanego misterium. Gdy ludzie odmawiajà okazywania czci 
Marii, czæsto niestety okazuje siæ, ýe tak naprawdæ nie wierzà oni we Wcielenie.”

Czeúã oddawana Bogurodzicy w Koúciele prawosùawnym przynaleýna jest Jej nie 
tylko z powodu wydania na úwiat Syna Boýego, ale równieý za sprawà Jej osobistych 
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zasùug. Oto Maria okazaùa siæ byã Najúwiætszà poúród caùego stworzenia dajàc przykùad 
synergii pomiædzy Boýym zamysùem a ludzkà wolnoúcià. Wszechmocny Bóg respektuje 
zawsze wolnoúã naszego wyboru czeka na dobrowolnà zgodæ Marii na to, aby staùa siæ 
Matkà Boga. Jak powiedziaù Mikoùaj Kabasilas: „Wcielenie Sùowa nie byùo dzieùem 
jedynie Ojca, Jego mocy i Ducha [...] ale równieý dzieùem woli i wiary Dziewicy [...] Jak 
Bóg dobrowolnie staù siæ czùowiekiem, tak teý chciaù, aby Jego Matka zrodziùa Go 
dobrowolnie i z peùnà gotowoúcià”. Bp Kalistos Ware napisaù: „Jeúli Chrystus jest Nowym 
Adamem, Maria jest Nowà Ewà, której posùuszne podporzàdkowanie siæ woli Boga 
stanowi przeciwwagæ dla nieposùuszeñstwa Ewy w Raju. „Tak wiæc wæzeù 
nieposùuszeñstwa Ewy zostaù rozsupùany przez posùuszeñstwo Maryi. Co bowiem Ewa 
dziewica przez niewiaræ zawiàzaùa, to dziewica Maryja rozwiàzaùa przez wiaræ”. „Úmierã 
przez Ewæ, ýycie przez Maryjæ”.
 

Koúcióù prawosùawny w stosunku do 
Bogurodzicy uýywa równieý terminu 
„niepokalana” lub teý „nieskalana” (gr. 
achrantos, w cs.  nieporocznaja ). Zgodnie 
z ogólnym przekonaniem wszyscy 
prawosùawni wierzà, ýe Bogurodzica nie 
popeùniùa ýadnego grzechu. Tu nasunàã moýe 
siæ pytanie czy prawosùawie zgadza siæ z 
ogùoszonà w 1854 r. rzymskokatolickà 
doktrynà w randze dogmatu o Niepokalanym 
Poczæciu?  W odpowiedzi moýna przytoczyã 
sùowa Bp. Kalistosa: „Tak naprawdæ Koúcióù 
prawosùawny nigdy formalnie i definitywnie 
nie wypowiedziaù siæ na ten temat. [...] od 
roku 1854 przewaýajàca wiækszoúã  
prawosùawnych zdecydowanie tæ doktrynæ 
odrzuca. Wskazujà kilka powodów. Przede 
wszystkim wydaje im siæ ,  ýe jest 
niepotrzebna; ich zdaniem, doktryna ta, w 
kaýdym razie w formie, w jakiej sformuùowana jest przez Koúcióù rzymskokatolicki, 
nasuwa bùædne pojmowanie grzechu pierworodnego. Odnoszà siæ do niej 
z podejrzliwoúcià, bowiem zdaje siæ wykluczaã Mariæ spoúród caùej reszty potomków 
Adama, umieszczajàc jà w kategorii caùkowicie odmiennej od tej, do której naleýeli 
wszyscy sprawiedliwi mæýczyêni i kobiety Starego Testamentu.” 
Odrzucajàc na ogóù dogmat o Niepokalanym Poczæciu Marii, prawosùawie zdecydowanie 
wierzy w jej cielesne Wniebowziæcie. Prawosùawni wierzà, iý podobnie jak caùa reszta 
czùowieczeñstwa, Bogurodzica doúwiadczyùa fizycznej úmierci, jednak w Jej przypadku 
ciaùo po úmierci zostaùo podniesione czy teý „wziæte” do nieba, a grób okazaù siæ pusty. Na 
podstawie staroýytnych przekazów Koúcióù prawosùawny wierzy, ýe trzeciego dnia po swej
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úmierci Bogurodzica zmartwychwstaùa byùa wziæta z ciaùem do nieba, jak Chrystus 
i niektórzy starotestamentowi sprawiedliwi (Henoch i Eliasz). Matka Boýa „Przeszùa 
ponad úmiercià i sàdem, i ýyje juý w Wieku, który ma nadejúã” nie bædàc jednak 
odseparowana od rodzaju ludzkiego. Cielesna chwaùa, której dostæpuje juý teraz 
Bogurodzica jest celem kaýdego z nas, w której podùug naszej wiary wszyscy mamy 
nadziejæ kiedyú uczestniczyã.
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¯ycie MARII 
to nieustanny ADWENT

  

Na spotkaniu redakcyjnym przed wydaniem kolejnego numeru „Prosto z mostu” 
rozmawialiúmy o tematach, które powinny w nim siæ znaleêã. Na pytanie o zagadnienie, 
które powinno byã przedstawione w úwietle trzech wyznañ reprezentowanych w gazecie, 
padùa propozycja: napiszmy o kulcie Marii, to bardzo úwiàteczny temat. Nie byùoby w tym 
nic dziwnego, gdyby nie fakt, ýe autorem tego pomysùu byùem ja: duchowny ewangelicki. 
Krótka konsternacja: jak ksiàdz chce pisaã o Marii w kontekúcie úwiàt? To bædzie smutna 
opowieúã bez Marii – Matki Jezusa! Wtedy tym bardziej upewniùem siæ, ýe warto o tym 
mówiã. Brak kultu Marii w Koúciele ewangelickim nie oznacza jeszcze negacji jej roli 
w historii zbawienia, nie ma nic wspólnego z docenianiem jej jako czùowieka. Wiæc po 
kolei. Adwentowe ýycie Marii Matki Jezusa.

Jeúli adwent to czas oczekiwania na wypeùnienie Boýych obietnic, to caùe ýycie Marii od 
poczàtku do koñca byùo nieustannym adwentem. Najpierw jako bardzo mùoda Ýydówka, 
zapewne jak wszyscy poboýni Ýydzi, czekaùa na Mesjasza. Moýe podobnie jak inni jej 
rodacy nie rozumiaùa do koñca jakim miaù byã wùadcà i jakà wolnoúã zamierzaù im 
przynieúã. Jednak tæsknota za Mesjaszem rozbudzana przez starotestamentowych 
proroków zapewne i w sercu Marii mocno siæ paliùa. Aý wreszcie nadszedù dzieñ, w którym 
realizacja Boýej obietnicy staùa na wyciàgniæcie ræki. Oto zjawia siæ anioù Gabriel 
i zwiastuje jej nie tylko to, ýe Mesjasz przyjdzie wkrótce, ale równieý to, ýe dziæki Boýemu 
wyborowi historia jej ýycia mocno wpisana bædzie w realizacjæ tej obietnicy. To ona miaùa 
urodziã Jezusa – Zbawiciela caùego úwiata. Maria w rozmowie z anioùem jest wystraszona, 
a jej læk zwiàzany jest z poczàtkowà niepewnoúcià, jakie wieúci przynosi jej zwiastun 
Boýy. Kiedy juý dowiaduje siæ prawdy, zadaje bardzo rzeczowe, ludzkie pytanie: ale jak to 
ma siæ staã, skoro nie znam mæýa swego? Scena ta pokazuje nam, ýe Maria byùa po prostu 
mùodà ýydowskà kobietà, która zaskoczona jest tym, co dzieje siæ w jej ýyciu. Jednak 
pytanie, które stawia pokazuje, ýe nie neguje Boýego objawienia, tylko chce wiedzieã, jak 
ma to siæ staã. Anioù nie gniewa siæ na nià, lecz równie rzeczowo odpowiada: „Duch Úwiæty 
zstàpi na ciebie i moc Najwyýszego zacieni ciæ. Dlatego teý to, co siæ narodzi, bædzie úwiæte 
i bædzie nazwane Synem Boýym”. Jakýe niesamowite musiaùy byã dla niej te dziewiæã 

ks. S³awomir Sikora 
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miesiæcy. Jej ciaùo zaczæùo siæ zmieniaã, zaczæùa w sobie odczuwaã ýycie, speùnienie Boýej 
obietnicy byùo coraz bliýej. I wreszcie przyszedù ten dzieñ, urodziùa syna i nadaùa mu imiæ 
Jezus. Tylko ýe dziecko to niczym nie róýniùo siæ od innych dzieci, tak samo pùakaùo, tak 
samo wtulaùo siæ bezradnie w swojà matkæ. Stajniæ odwiedzili pasterze oddajàcy Dziecku 
pokùon, mædrcy z dalekiego Wschodu przybyli, aby zùoýyã dary. A Maria obserwujàc 
uwaýnie to, co siæ dzieje, sùuchajàc sùów tych, którzy ich odwiedzali zachowywaùa te sùowa 
w sercu swoim. Wiedziaùa, ýe jej adwent nie zakoñczyù siæ, nadal bædzie musiaùa czekaã, 
kiedy jej Syn zacznie swoje dzieùo. Rozpoczàù siæ dla Marii i jej rodziny szczególny czas. 
Najpierw musieli uciekaã do Egiptu przed Herodem, póêniej wrócili do Nazaretu 
i prowadzili normalne rodzinne ýycie. Jezus dorastaù, pomagaù Józefowi w pracach 
ciesielskich. „A dzieciæ rosùo i nabieraùo siù, byùo peùne màdroúci, i ùaska Boýa byùa nad 
nim”. Jezus staù siæ dorosùym mæýczyznà i pewnego dnia Maria doczekaùa koñca kolejnego 
etapu adwentu: jej Syn rozpoczàù swojà publicznà dziaùalnoúã. Moýe w tym momencie 
wolaùaby zostawiã go przy sobie, ale wiedziaùa, ýe musi siæ nim podzieliã z innymi ludêmi. 
To mogùo byã bolesne doúwiadczenie, z drugiej strony widzàc tùumy gromadzàce siæ wokóù 
Jezusa mogùa byã z Niego dumna. Sama staùa siæ poniekàd jego uczennicà, Jego sùowa 
trafiaùy równieý do jej matczynego serca. Sùuchaùa i bacznie obserwowaùa, moýe zadawaùa 
sobie pytanie: Ile jeszcze lat tak bædzie nauczaù, ile lat bædzie swojà nieustæpliwoúcià 
naraýaù siæ uczonym w Piúmie? Jak dùugo jeszcze wùadze cesarskie bædà tolerowaã 
napiæcia, które wokóù Niego powstajà? Kiedy wreszcie nas zbawi? I wreszcie zbawiù, ale 
nie w splendorze chwaùy i oddawania mu pokùonów, ale na krzyýu poúród drwin, 
oszczerstw, bólu i cierpienia. Ona staùa pod krzyýem i z Nim cierpiaùa. Byùa bardzo dzielnà 
kobietà, ale byùa takim samym czùowiekiem jak kaýdy z nas. To tym bardziej rodzi w nas 
wielki szacunek wobec tej bùogosùawionej kobiety. Po úmierci Jezusa przyszùo Marii 
przeýywaã najkrótszy pod wzglædem czasowym, lecz moýe najdùuýszy pod wzglædem 
emocjonalnym i duchowym adwent w jej ýyciu. Od wieczoru Wielkiego Piàtku do poranku 
w Wielkanoc: czas oczekiwania na speùnienie obietnicy jej Syna: muszæ umrzeã 
w Jerozolimie, aby trzy dni póêniej zmartwychwstaã. Widzàc Zmartwychwstaùego 
zapewne przestaùa wàtpiã w jakàkolwiek Boýà obietnicæ. Jeúli ktoú umiera 
i zmartwychwstaje, tak jak wczeúniej zapowiedziaù, to wszystkie inne obietnice sà pewne 
i warto na ich speùnienie cierpliwie czekaã. Chrystus wstàpiù do nieba, a dla Marii 
rozpoczàù siæ ostatni adwent w jej ýyciu: czekanie na ponowne przyjúcie Chrystusa. 
Zapewne do koñca swych ziemskich dni woùaùa: Maranatha! Przyjdê Panie! 

Czego my moýemy siæ od niej nauczyã? Myúlæ, ýe noszenia obietnic Boýych 
w swoim sercu, cierpliwoúci, posùuszeñstwa, gotowoúci na wypeùnienie naszego zadania 
przydzielonego od Boga i jej adwentowego woùania: Przyjdê Panie Jezu!
Na koniec dodam tylko, ýe w Koúciele ewangelickim nie ma kultu Marii, nie przyjmujemy 
dogmatów o Niepokalanym jej poczæciu, wiecznym dziewictwie, o wniebowziæciu. Mimo 
to jest dla nas przykùadem wiary, pokory i poboýnego ýycia, podobnie jak apostoùowie i inni 
ludzie wiary, o których czytamy w Piúmie Úwiætym, w historii Koúcioùa lub których 
úwiadectwo wiary poznajemy w naszych domach czy we wspólnocie wiary. Jest ona takim 
samym czùowiekiem jakim jest kaýdy z nas: grzeszna, lecz jak i my usprawiedliwiona 
w Chrystusie. Tym bardziej cenimy sobie jej odwagæ i zaufanie, jakie wykazaùa 
wypeùniajàc swojà szczególnà misjæ bycia ziemskà matkà Zbawiciela.
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W Koúciele katolickim obowiàzujà cztery dogmaty maryjne: „O Boýym 
Macierzyñstwie Maryi”, „O Maryi zawsze Dziewicy”, „O Niepokalanym Poczæciu Maryi” 
oraz „O wniebowziæciu Najúwiætszej Maryi Panny”.

Maryja pod krzyýem staùa siæ matkà wszystkich ludzi. Jezus w osobie úw. Jana 
chciaù nam powiedzieã, ýe od tej chwili Niewiasta staje siæ matkà wszystkich ýyjàcych.

„ Niewiasto, oto syn twój. Nastæpnie rzekù do ucznia: Oto Matka twoja. I od tej godziny 
uczeñ wziàù Jà do domu”. ( J 19, 26-27)

Úwiæty Jan wypeùniù proúbæ Jezusa, zaopiekowaù siæ Maryjà, w sensie dosùownym wziàù jà 
do domu. Powstaje pytanie – czy kaýdy katolik zaprosiù i przyjàù do swojego domu 
Niepokalanà Dziewicæ?

W rozmowach z wieloma osobami sùyszaùam opiniæ, ýe Maryja pragnie zajàã 
miejsce swojego Syna. Przypisujà jej chæã szukania uwielbienia dla siebie samej. Bardzo 
czæsto bez ýadnej refleksji przyjmujemy tæ tezæ nie zastanawiajàc siæ nad jej sensownoúcià. 
Obojætnoúã i ignorancja stawia nas w szeregu tych, którzy myúlà w podobny sposób. 

W Koúciele katolickim bardzo czæsto moýna usùyszeã wypowiedzi typu „…moherowe 
berety klepià zdrowaúki..”. Warto zrobiã osobisty rachunek sumienia i zastanowiã siæ, jak 
ja speùniam testament Jezusa, który wypowiedziaù z krzyýa. Czy w swoim duchowym 
ýyciu postaraùem siæ zaprzyjaêniã z Maryjà, wejúã z Nià w relacjæ – matka i dziecko?

Postarajmy siæ wspólnie pochyliã nad tajemnicà ýycia Maryi. Nigdy do koñca jej  
nie zgùæbimy, ale to nie zwalnia nas z tego obowiàzku. Jak mamy kogoú kochaã, jeúli go nie 
poznamy? Jak mamy coú wybraã jeúli tego nie doúwiadczamy caùym sobà? A moýe stanæ 
siæ kolejnym bezrefleksyjnym chrzeúcijaninem, który ogranicza siæ do tradycyjnego 
przyjæcia wiary. Nie wystarczy przeczytaã ksiàýki o ýyciu Jezusa i Jego Matki. Potrzeba 
czegoú wiæcej, potrzeba osobistego doúwiadczenia, osobistego spotkania, osobistej relacji.

Bóg wybraù mùodziutkà dziewczynæ z Nazaretu na matkæ Syna Boýego, a Ona przyjæùa to 
zaproszenie. Caùe ýycie tej niewiasty byùo podporzàdkowane ýyciu jej syna. Wszystkie 
trudne wydarzenia byùy do koñca przyjæte w bezgranicznej pokorze i zaufaniu Bogu. 
Bædàc wybrankà Boýà wiele wycierpiaùa dla imienia Jezus. Od narodzenia Jezusa do Jego 
Wniebowstàpienia byùa pokornà sùuýebnicà trwajàcà u Jego boku. Bóg nie oszczædziù Jej 
trudu ýycia codziennego, ale uzdolniù Jà przyjmowaã wszystko w Duchu Úw.

NIE BÓJ SIÊ 

           wzi¹æ Maryi do domu 

Katarzyna Ciesielska 
parafia rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Serca NMP  



Moje osobiste doúwiadczenie bycia z Maryjà moýna streúciã w jednym zdaniu – 
Maryja jest najkrótszà drogà do Boga.

„Ukryci” w Jej Niepokalanym Sercu moýemy mieã pewnoúã, ýe Ona zmiaýdýy 
gùowæ wæýa w naszym ýyciu. Pokona starodawnego smoka, którym jest szatan, 
nieprzyjaciel czùowieka. Jej misjà w Koúciele jest narodziã Jezusa w kaýdym ludzkim 
sercu, nawet tym najbardziej grzesznym.

Najskuteczniejszà bronià w walce ze zùym duchem jest róýaniec. Odmawiajàc go 
zrozumiemy, ýe jedynym celem Maryi jest jej Syn. Zacznijcie go odmawiaã, a tak jak Ona 
staniecie siæ uczestnikami ýycia Jezusa. Duch Úw. uzdolni was do odzwierciedlenia w 
swoim ýyciu wszystkiego co przeýyù nasz Pan. Staniecie siæ drugimi Chrystusami. Kiedy 
pochylamy siæ nad tajemnicami róýañcowymi, przekonujemy siæ i wyraênie widzimy, ýe 
nie ma  trwania z Jezusem bez Jego Matki. Nasza najczulsza Matka przyniesie nam 
prawdziwà wiaræ, nadziejæ i miùoúã. Pocieszy nas i nauczy przyjmowaã prawdæ o sobie 
w úwietle Miùosierdzia Boýego. Sprawi, ýe nigdy siæ nie zaùamiemy i nie ustaniemy 
w drodze. Bædzie strzegùa i towarzyszyùa Jezusowi, który obecny jest w naszym sercu. 
Kiedy inni ciæ ukrzyýujà, úciàgnie ciæ z krzyýa i nauczy wierzyã w Zmartwychwstanie.

Maryja bardzo cierpi, kiedy widzi swoje dzieci pogràýone w grzechu, zniewolone przez 
naùogi, doúwiadczajàcych niesprawiedliwoúci. Jest úwiadoma, ýe jedynym lekarstwem na 
to wszystko jest miùosierna miùoúã jej Syna. Miùoúã, która juý wszystko nam wybaczyùa 
i czeka na nasze tak.

„ A Duch i Oblubienica mówià : Przyjdê! I kto odczuwa pragnienie, niech 
przyjdzie, kto chce, niech wody ýycia darmo zaczerpnie” .( Ap 22, 17) 
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Gdyby zorganizowano w czasach Jezusa konkurs na pracownika wszechczasów, to z 

pewnoúcià wygraùby go úwiæty Józef. Tu powinny zostaã przedstawione dowody 

potwierdzajàce tæ tezæ. Jednak o naszym zwyciæzcy posiadamy tylko szczàtkowe 

informacje. Z Ewangelii wg úw. Mateusza  dowiadujemy siæ, ýe úw. Józef wywodziù siæ z 

rodu króla Dawida, co powinno byã kojarzone z zamoýnoúcià, a on jednak nie miaù 

ýadnego majàtku. Êródùa równieý donoszà, ýe ýyù w skromnym domu w Nazarecie i tam 

równieý pracowaù jako rzemieúlnik, úciúlej jako cieúla, wykonujàc gùównie drewniane 

sochy i jarzma na woùy, które zaliczane sà do narzædzi gospodarczych i rolniczych. Wynika 

z tego, ýe úw. Józef pomimo swojego pochodzenia wiódù bardzo proste ýycie. Proste na 

tyle, ýe na próýno szukaã w Ewangelii jakichkolwiek sùów wypowiedzianych przez niego. 

Pojawia siæ tu kolejna cecha naszego Pracownika Wszechczasów – cichoúã. Jest to 

ewidentny dowód na to, ýe przy pracy nie trzeba duýo mówiã. Nie trzeba przy niej oglàdaã 

telewizji, sùuchaã muzyki czy radia, czy nawet z kimú rozmawiaã. Po prostu pracowaã i 

skupiaã siæ na pracy. To byùo jego dotychczasowe zadanie.  

Jednak Bóg nie chciaù, ýeby úw. Józef caùe swoje ýycie byù cieúlà. Bóg zaplanowaù dla 

Józefa innà rolæ. Bóg uczyniù Go Opiekunem swojego Syna – Jezusa. I w tym momencie 

ýycie naszego Józefa wywraca siæ do góry nogami. Maryja, która ma byã jego ýonà, 

przyjmuje zaproszenie Najwyýszego do udziaùu w Jego zbawczym dziele. Udziaù Maryi 

polega na tym, ýe urodzi Boýego Syna, który zostanie poczæty za przyczynà Ducha 

Úwiætego. Ale co na to Józef? Jak mu wyjaúniã to, co ma siæ dokonaã? Na pewno siæ zdziwi, 

sùyszàc, ýe jego przyszùa ýona, Maryja, urodzi Dziecko, które wedùug ciaùa nie bædzie Jego. 

Józef to zniesie, ale co z ludêmi? Przecieý zacznà kierowaã pod adresem Úwiætej Rodziny 

oskarýenia cudzoùóstwa, co mogùoby Jej powaýnie zagroziã. Dlatego Józef chciaù siæ 

potajemnie usunàã z ýycia Maryi i Dziecka, aby zapewniã Rodzinie dobre imiæ. Jakieý to 

ludzkie zachowanie! Jest to moment, w którym widaã, ýe Józef do koñca nie wie, jak siæ 

zachowaã wobec Boýego wezwania. Nie tylko úw. Józef zareagowaù w ten sposób na Boýe 

woùanie. Wielu z nas sùyszàc to woùanie ucieka dokàdú, ýeby tylko nie sùyszeã, nie 

odpowiedzieã… I Bóg widzàc owo wahanie siæ Józefa wysyùa do niego we únie anioùa, 

który uspokaja Go i tùumaczy caùà sytuacjæ sùowami: „«Józefie, synu Dawida, nie bój siæ 

wziàã do siebie Maryi, twej Maùýonki; albowiem z Ducha Úwiætego jest to, co siæ w Niej 

poczæùo. Porodzi Syna, któremu nadasz imiæ Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego 

grzechów»” (Mt 1, 20-21).
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I wtedy Józef zaakceptowaù swojà misjæ. Bez ýadnego sùowa zaczàù dziaùaã, o czym 

moýna przeczytaã w Piúmie: „Zbudziwszy siæ ze snu, Józef uczyniù tak, jak mu poleciù 

anioù Pañski: wziàù swojà Maùýonkæ do siebie” (Mt 1, 24). Takiego oddania to jedynie 

pozazdroúciã. Zræczny robotnik, kochany màý i ziemski opiekun Jezusa. Józef byù takýe 

nauczycielem. Nauczycielem, jakiego kaýdy z nas ma w swoim ojcu. Józef uczyù Jezusa 

swojego ciesielskiego fachu. Ale przede wszystkim zapewniaù swojej Rodzinie 

poýywienie, dach nad gùowà i bezpieczeñstwo. Na pewno úw. Józef miaù inne plany, co do 

swojego ýycia. Boýy plan wszystkie jego ziemskie zaùoýenia pokrzyýowaù. Ale Józef siæ 

nie oparù. Józef przyjàù z pokorà swoje wielkie posùannictwo, bo zostaù przez samego 

Stwórcæ wybrany do opiekowania siæ Synem Boýym, jak równieý Jego matkà – 

Najúwiætszà Maryjà Pannà, Zawsze Dziewicà. Na pewno Bóg miaù wielu mæýczyzn na to 

stanowisko, ale wybraù wùaúnie Józefa, który nie odmówiù Najwyýszemu. 

Posùuszny takýe wùadzy ziemskiej, 

na polecenie cesarskie udaù siæ z 

brzemiennà juý Maryjà do Betlejem, aby 

wziàã udziaù w spisie ludnoúci. I to w 

Betlejem, gdzie nie byùo godnego miejsca 

w domostwach dla Úwiætej Rodziny, 

przyszedù na úwiat Zbawiciel, któremu 

Józef, posùuszny woli Boýej, nadaù imiæ 

Jezus. Po ofiarowaniu Jezusa w úwiàtyni 

Józef zabraù Úwiætà Rodzinæ do Egiptu, aby 

tam szukaã schronienia przed Herodem, 

który w strachu o swój ziemski tron, chciaù 

zgùadziã króla ýydowskiego. I pozostaùa 

Rodzina w Egipcie, aý do czasu, gdy anioù 

zapewniù Józefa o úmierci wszystkich ludzi 

czyhajàcych na ýycie Syna Boýego. Od tej 

pory Jezus, Józef i Maryja mieszkali w 

Nazarecie. Po pielgrzymce Úwiætej 

Rodziny do Jerozolimy Pismo Úwiæte 

milczy na temat úw. Józefa. 

Pomimo tak szczàtkowych opisów wydarzeñ, w których úw. Józef braù udziaù, widaã, 

ýe jest jednym z najpracowitszych úwiætych. Tradycja powierzyùa mu opiece wiele 

dziedzin ludzkiego ýycia. Úwiætego Józefa uwaýa siæ za patrona czystej miùoúci, poniewaý 

on sam jej doúwiadczyù. Dzieciæ urodzone z Maryi poczæùo siæ za sprawà Ducha Úwiætego, 

a nie Józefa, mæýa Maryi. Nawet po narodzinach Jezusa, Maryja, Matka Jego, zachowaùa 
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czystoúã ciaùa do koñca ýycia. Na pewno nie byùo Józefowi w tej kwestii ùatwo. Bo co to za 

maùýeñstwo, którego nie moýna przeýywaã miùoúcià fizycznà. Jednak úwiæty Józef nie 

uciekù od swojej ukochanej wybranki, ale przy niej zostaù i zaopiekowaù siæ nià i 

Dzieciæciem. 

Úwiæty Józef jest takýe patronem ludzi pracy. Szczególnie patronuje cieúlom, 

stolarzom, rzemieúlnikom, drwalom, inýynierom i grabarzom. Jak wczeúniej 

wspomniaùem, byùby pracownikiem wszechczasów, gdyby zostaù zorganizowany taki 

plebiscyt. Oddawaù siæ swojemu zajæciu w milczeniu. Bardzo szanowaù swojà pracæ i nie 

narzekaù na nià. Byùa ona êródùem utrzymania Rodziny z Nazaretu. Istotne jest to, ýe Józef 

pracowaù dla Rodziny. Nie dla siebie. Byù z rodu królewskiego, ale nie miaù majàtku i nie 

chciaù siæ go dorobiã. Jego najwiækszym majàtkiem byùa Rodzina: Jezus i Maryja. Czerpaù 

z niej siùæ i oddaù siæ jej caùkowicie. To byùa jego duchowa zapùata. 

Koúcióù prosi takýe úw. Józefa o wstawiennictwo w intencjach rodzin i ojców. Prosi 

tego, który jest gùowà najúwiætszej Rodziny. I speùniù swojà rolæ bardzo dobrze. Daù 

bowiem Maryi schronienie, zapewniaù wyýywienie i mieszkanie, chroniù Maryjæ i Jezusa 

przed mordercami, jak równieý wychowywaù Dzieciæ Jezus, uczyù zawodu i modlitwy. I to 

wszystko uczyniù w pokorze i oddaniu. Chociaý to anioùowie prowadzili Józefa w opiece 

nad Jezusem, to jednak Józefowi nie odebrano wùadzy ojcowskiej, jakà uzyskaù przez 

maùýeñstwo z Maryjà. Bo to anioùowie mówià o nim, jako o Maùýonku Maryi, i to 

anioùowie przypominajà mu o tej ojcowskiej wùadzy, która objawia siæ tutaj przez 

przywilej nadania Dziecku imienia, choã byùo wiadomo, jak to imiæ brzmi. 

Za sprawà tej wùaúnie ojcowskiej opieki, jakà úw. Józef otaczaù niegdyú Dzieciæ 

Jezus, Koúcióù powszechny za przyczynà papieýa Piusa IX ogùosiù úwiætego Józefa swoim 

patronem. Ze wzglædu na troskæ o Úwiætà Rodzinà, Jego wiernoúã, pokoræ i oddanie 

Koúcióù od XIX wieku oficjalnie czci úw. Józefa jako swojego Patrona. Koúcióù tym 

sposobem prosi o obronæ dla siebie, prosi o to bezpieczeñstwo, jakie úw. Józef zapewniù 

Boýemu Synowi.

Úwiæty Józef to takýe patron dobrej úmierci. Úmierci w obecnoúci Boga i chórów 

anielskich, jak równieý w gronie najbliýszych. Tradycja przypuszcza, iý úw. Józef zmarù, 

zanim Jezus zbawiù swój lud przez úmierã na krzyýu i zmartwychwstanie. Moýe to 

úwiadczyã o tym, ýe odszedù majàc przy sobie dwie najwaýniejsze osoby bioràce udziaù w 

dziele odkupienia: Syna Boýego i swojà ýonæ, Maryjæ. Dlatego Koúcióù od wieków uprasza 

úwiætego Józefa o ùaskæ dobrej úmierci.

Z tego wszystkiego moýna wysnuã wniosek, ýe bez úw. Józefa nie dokonaùoby siæ 

zbawienie.
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 Moýna powiedzieã, ýe Jezus zawdziæcza wszystko úw. Józefowi. Nawet moýna by 

rzec, ýe úw. Józef ma wùadzæ wiækszà od Syna Boýego i jest darzony wiækszà czcià niý Syn 

Boýy. Ale nie ma nic bardziej mylnego. 

Koúcióù rzymskokatolicki przedstawia przykùady ludzi, co do których obecnoúci w 

gronie úwiætych Pañskich nie ma wàtpliwoúci. Nie znaczy to, ýe w naszym najbliýszym 

otoczeniu nie ma úwiætych. Koúcióù katolicki firmujàc swoim autorytetem czyjàú úwiætoúã 

zezwala na publiczne oddawanie czci samemu Bogu, ale przez úwiætà osobæ, co 

potwierdzajà sùowa: „Úwiæty kanonizowany to przede wszystkim czùonek Koúcioùa, który 

odpowiedziaù na wezwanie Boýe i ýyù w úcisùej wiæzi z Chrystusem, praktykujàc cnoty 

chrzeúcijañskie, jest przedstawiony przez Koúcióù, po potwierdzeniu przez Boga cudami, 

jako szczególny czùonek Mistycznego Ciaùa, jako: wstawiajàcy siæ za tymi, którzy jeszcze 

ýyjà na tym úwiecie, jako godny kultu publicznego (niýszego aniýeli naleýny jest samemu 

Bogu) i jako przykùad ýycia prawdziwie chrzeúcijañskiego.” („Kanonizacje a nowa 

ewangelizacja”, str. 85). Dlatego oddajàc czeúã úwiætemu Józefowi nie umniejsza siæ 

chwaùy naleýnej Bogu w Trójcy Jedynemu, ale siæ jà zwiæksza. Úwiæci Pañscy potwierdzajà 

ýycie w Niebiañskim Jeruzalem i odnawiajà tæ myúl w nas, którzy liczymy na ýywot 

wieczny.

Dlatego czczàc úw. Józefa zwiæksza siæ Boýà chwaùæ, bo úw. Józef byù najwierniejszym i 

najbliýszym sùugà Boga ýywego. A patrzàc na postaã úw. Józefa niech zawsze przyjdà na 

myúl pokora, milczenie, pracowitoúã, oddanie, troskliwoúã, bezpieczeñstwo, dobre 

wychowanie, ojcostwo, piækna i spokojna úmierã. Niech úw. Józef Oblubieniec 

Najúwiætszej Maryi Panny, Gùowa Úwiætej Rodziny, bædzie przykùadem do naúladowania w 

ýyciu kaýdego z nas i w ýyciu naszych rodzin.
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ANIO£ nie musi byæ kobiet¹

 

Koniec listopada. W parafii zaczynajà siæ przygotowania do úwiàtecznego 
przedstawienia. Nasz syn byù juý w poprzednich latach pasterzem i mædrcem. W tym roku 
zaproponowaliúmy mu rolæ anioùa Gabriela. Oburzyù siæ: nie chcæ graã takiej roli! Ja nie 
jestem dziewczynkà, aby graã anioùka! No wùaúnie! Piæciolatek wyobraýa sobie anioùa jako 
miùego posùañca Boga, który ma zniewieúciaùà posturæ i nie ma nic wspólnego 
z wojownikiem. Od kogo dzieci uczà siæ takiego myúlenia? Czy przypadkiem nie od nas 
dorosùych?

ks. S³awomir Sikora 
parafia ewangelicko-augsburska Œwiêtej Trójcy



Moýna je kupiã w wielu sklepach nie tylko tych religijnych. Anioùki – skrzydlate, 
miùe stworzonka, które jeúli trzymajà w ræku jakàú broñ, to co najwyýej ùuk, którzy strzela 
strzaùami miùoúci. Przede wszystkim taka figurka albo obrazek fajnie wyglàdajà, a moýe 
nawet przyniosà szczæúcie? Jeúli porcelanowy sùonik zawiedzie, kto wie, moýe warto ze 
skrzydlatym anioùkiem ýyã w zgodzie?

No dobrze, teraz bez ironii i zupeùnie na powaýnie. Anioù to pojæcie wystæpujàce w Starym i 
Nowym Testamencie ponad trzysta razy, wiæc warto tym duchowym istotom przypatrzeã 
siæ bliýej. Sùowo anioù tùumaczy siæ jako „wysùannik, zwiastun, ten który przekazuje 
wieúci”. To ciekawe, ýe etymologia nie nawiàzuje do natury anioùa, lecz do jego roli. To 
nam sugeruje, ýe zamiast liczyã pary skrzydeù anielskich albo rozstrzygaã czy to chùopak, 
czy dziewczyna, powinniúmy zwróciã uwagæ na funkcjæ anioùów. Moýna podzieliã te 
zadania na dwie kategorie: sùuýba Bogu oraz obecnoúã w ýyciu czùowieka. W Piúmie 
Úwiætym czytamy o chórach anielskich, które úpiewajà hymny pochwalne ku czci Boga. 
Stanowià one orszak Boga, na wzór sùuýby potæýnego, staroýytnego, dalekowschodniego 
monarchy. Czytamy o tym miædzy innymi w Ksiædze Izajasza, gdzie opisana jest wizja 
proroka, który widziaù tron Boga oraz anioùy, które byùy w Jego otoczeniu. Byùy to serafy 
majàce po szeúã skrzydeù: dwoma zakrywaùy twarz, dwoma nogi, a na dwóch lataùy. W jaki 
sposób anioùy oddajà Bogu chwaùæ znaleêã moýemy równieý w Apokalipsie (Objawienie) 
úw. Jana. Nas bardziej powinno interesowaã to, jakie zadania do speùniania majà wzglædem 
ludzi. Zatem przede wszystkim sà zwiastunami, czyli przekazicielami Boýej woli. To one 
objawiaùy siæ ludziom w bardzo waýnych momentach ich ýycia. 

Oczywiúcie chyba najbardziej znanym zwiastunem jest Gabriel, anioù, który przekazaù 
Marii, ýe urodzi syna i nada mu imiæ Jezus. „Nie bój siæ!” – to uspokojenie zwykle 
towarzyszy pojawieniu siæ anioùa. Nie bój siæ istoty pozaziemskiej, czy nie bój siæ tego, co 
ci powiem? W tym przypadku dowiadujemy siæ, ýe Maria sùyszàc pozdrowienie anioùa 
zatrwoýyùa siæ, bo nie wiedziaùa, co moýe ono oznaczaã. Kiedy jednak wojska anielskie 
ukazujà siæ pasterzom na polach jerozolimskich, wtedy chwaùa Pañska zewszàd ich 
oúwieciùa i ogarnæùa ich wielka bojaêñ.  Zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie 
moýna znaleêã jeszcze wiele przykùadów potwierdzajàcych, ýe gùównym zadaniem 
anioùów wobec czùowieka byùo przekazywanie im waýnych informacji. Ale to nie 
wszystko. Anioù miaù na celu równieý umacnianie. Ciekawe jest to, ýe równieý wedùug 
Ewangelisty Ùukasza Jezus zostaù umocniony podczas modlitwy w Getsemane, tuý przed 
swoim aresztowaniem, wùaúnie przez anioùa. Wysùannik Boga przyniósù prorokowi

31



Pisanie i medytacja 
przebywanie w obecnoœc

i...

Eliaszowi placek i dzban z wodà, a potem powiedziaù: wstañ, posil siæ! Prorok Eliasz 
przeýywaù kryzys, ýyczyù sobie wtedy úmierci. Anioù pocieszaù równieý Hagar, która 
umierajàc z gùodu wraz ze swoim maùym synem, nie chciaùa nawet patrzeã na úmierã 
Ismaela.
Anioùy bædà braùy udziaù równieý w Dniu Ostatecznym. Gùos tràby anioùa bædzie sygnaùem, 
ýe wszystko siæ zaczæùo, a wraz z Chrystusem pojawià siæ anioùy. One to równieý 
zwiastowaùy kobietom i uczniom, ýe ich Pan i Mistrz Jezus Chrystus zmartwychwstaù, a 
grób staù siæ pusty.

Na koniec rozstrzygnijmy kwestiæ, czy rola  anioùa w scence boýonarodzeniowej 
powinna byã przewidziana dla maùych dziewczynek? Odpowiadajàc na to pytanie 
przypomnæ, ýe imiæ Gabriel oznacza:„Bóg jest mojà siùà”, „màý Boýy” albo „wojownik 
Boýy”. Anioùy pomagaùy mùodzieñcom ýydowskim w rozgrzanym piecu, po tym jak król 
babiloñski Nebukadnesar wrzuciù ich tam za brak oddania pokùonu posàgowi,  anioù 
zamknàù paszcze lwów w jaskini, w której znalazù siæ Daniel równieý za wiernoúã Bogu, 
anioù miædzy ziemià a niebem z mieczem wyciàgniætym nad Jerozolimà wystæpuje w 
Ksiædze Kronik .  Czy to úwiadczy o tym, ýe anioù jest zniewieúciaùy? Rozstrzygnijcie 
sami. Nasz syn daù siæ przekonaã. Bædzie Gabrielem – Wojownikiem Boga. Juý zaczàù z 
nami negocjacje w sprawie swojego uzbrojenia. Pistolet laserowy nie wchodzi w græ, ale 
miecz… czemu nie!
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Czym jest dla mnie pisanie? Staram siæ zawsze pamiætaã, ýe to, co piszæ, powinno 
pozytywnie rezonowaã w umyúle odbiorcy, pozostawiaã po sobie jakiú znak witalny, 
afirmacjæ. Moýe to zbyt ogólna zasada, ale nie potrafiùbym bez niej siæ obejúã. Wypùywa 
ona z etosu chrzeúcijañskiego, który przyjmujæ, i który jest mi drogowskazem. Szukam jej 
równieý w poezji innych autorów. Ktoú wobec poezji uýyù kiedyú, myúlæ trafnego terminu 
„ciàgi piæknie sensowne”. Moja poezja to ýmudne i czasami koñczone niepowodzeniem 
próby ukùadania sùów w owe ciàgi. Koñczone niepowodzeniem, bo chciaùbym, aby moja 
fraza poetycka posiadaùa zarówno wartoúã estetycznà jak i przedstawiaùa pewnà prawdæ. 
Jak pokazuje doúwiadczenie nie zawsze moýna to pogodziã. Estetyka zawsze byùa u mnie 
pierwsza, a nadanie sensu wraýeniom duýym wyzwaniem. Pisanie to odkrywanie nowej 
rzeczywistoúci, patrzenie na úwiat na nowo przez pryzmat kolejnego utworu.

Poezja, którà wyznajæ to zapis porzàdku, próba uchwycenia pewnej harmonii, 
czasami skùonnoúã do oddania tego, co w danym momencie wyjàtkowe, ale teý próba 
stworzenie nowego spojrzenia, przedstawienia pewnej tajemnicy, która ma skùoniã do 
refleksji.  W poezji nie ma miejsca na szpetotæ, dysharmoniæ i dziwacznoúã. Na ile potrafiæ 
staram siæ unikaã tych naleciaùoúci, ale wystarczy przejrzeã poetyckie fora internetowe, aby 
zauwaýyã, ýe wielu mùodych autorów nie wyzbywa siæ tych cech ze swojej twórczoúci. Ale 
czy nie jest tak, ýe ýycie nadaje wartoúã sùowom, ale i sùowa nadajà wartoúã ýyciu? Moje 
pisanie teý ewoluowaùo i nadal siæ zmienia. 

Pisanie i medytacja, przebywanie w obecnoúci…

Micha³ Kuœmider 
parafia rzymskokatolicka pw. œw. Dominika



Od niedawna jest mi bliski fenomen medytacji chrzeúcijañskiej. Zawsze pociàgaù 
mnie ten stan przebywania i kontemplacji, nigdy jednak nie miaùem okazji doúwiadczyã 
go w peùni. Mam juý za sobà pierwsze spotkanie grupy medytacyjnej. Prezentowany 
wiersz napisaùem jakiú czas przed tym wydarzeniem, ale myúlæ, ýe oddaje on pewnà 
prawdæ o medytacji. Jeúli szukaùbym drogi prowadzàcej do spokoju serca, to 
przechodziùaby ona przez ciszæ, przez moje pùuca. Tak jak napisaùem cisza dokonuje w nas 
ciæã niezawodnych, odcina nadmiar, przesyt i wszystko co niepotrzebne. W ciszy moýemy 
doúwiadczyã  bliskoúci i stanu bùogiego wyciszenia. Medytacja chrzeúcijañska sprowadza 
na nas ubóstwo ducha, wedùug jej nauczycieli odwoùuje siæ ona do pierwszego z Oúmiu 
Bùogosùawieñstw. Medytowanie to jednak przede wszystkim przebywanie w obecnoúci 
Ducha Boýego. Wszelkie teorie, koncepcje, opisy wraýeñ, wszystko to zostaje odsuniæte 
na dalszy plan, zostawione za nami, pozostaje tylko surowa kontemplacja, skupienie siæ na 
powtarzanym sùowie modlitwy. 

Medytacja chrzeúcijañska czerpie z doúwiadczeñ pierwszych mnichów 
chrzeúcijañskich, jest bliska tradycji prawosùawnej, modlitwie okreúlanej mianem 
hezychii, polegajàcej na nieustannym powtarzaniu imienia Boýego. Hezychia to takýe opis 
doúwiadczanego spokoju, stanu pokoju serca. Warto wiæc chyba dodaã, ýe moje teksty 
wyraýajà równieý to, co jest mi w danej chwili duchowo bliskie, to, za czym tæskniæ. 

Przypominam sobie niedawne spotkanie mojej wspólnoty, na którym rozwaýaliúmy 
zagadnienie úwiætoúci. Zostaùo wtedy postawione pytanie, czy ktoú z nas ma swojego 
úwiætego i czy odczuwa jego opiekæ, czy w ogóle ma jakieú doúwiadczenia z tym 
zwiàzane. Odpowiedziaùem, ýe wyglàda na to, ýe  moim patronem jest úw. Benedykt, a 
podejrzewam jego opiekæ, bo w czasie ostatniej Wigilii Boýego Narodzenia dostaùem 
medalik z jego wizerunkiem. Póùýartem dodaùem, ýe mimo modlitwy i faktu, ýe równieý w 
póêniejszym czasie dostaùem róýaniec z jego wizerunkiem, nie odczuwam jego ýadnego 
wpùywu. Przez jakiú czas nie poruszaùem tej kwestii, a dopiero niedawno, wùaúnie po 
medytacji u dominikanów, dowiedziaùem siæ, ýe zarówno úw. Benedykt, jak i jego 
nauczyciel Jan Kasjan w znacznym stopniu przyczynili siæ do rozpropagowania modlitwy 
kontemplacyjnej w Europie zachodniej,  nie wspominajàc juý o ich wpùywie na ksztaùt i 
formæ ówczesnego ýycia klasztornego. 

z miejsca na miejsce
wiæc powtarzam ci to naocznie, jak potrafiæ,
otwartà dùonià lub zamkniætym brewiarzem,
póki przeguby dùoni pozostajà na miejscach,
w tkankach niemo namnaýa siæ podzielnoúã.
bo cisza dokonuje w nas ciæã niezawodnych,
powtarzam to ùagodnie jak powrót do sedna 

  moich pùuc pod osùonà zmówionej dziesiàtki.
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Czy moje pisanie przypomina medytacjæ, a przynajmniej, czy oddaje jej porzàdek? 
Na pewno nie, ale chciaùbym, by tak byùo. To kolejne zagadnienie tym razem dotyczàce 
samego procesu tworzenia. Czæsto jest tak, ýe dopiero z chaosu wraýeñ wydobywam 
odpowiednio uksztaùtowanà frazæ. Czæsto towarzyszà temu zmienne odczucia, burza 
skojarzeñ. Zastanawiam siæ czy medytacja moýe uporzàdkowaã ten proces, bym potrafiù 
bez sprzecznych emocji dochodziã do oczekiwanego ksztaùtu sùowa, do dalszego poznania. 
Myúlæ, ýe w tym czasie jest to trudne do osiàgniæcia, jak kaýda praca, pisanie moýe 
powodowaã wypalenie twórcze, utratæ weny. Wierzæ jednak, ýe droga ciszy, ubóstwa i 
prostoty sùowa w swojej  konsekwencji zaprowadzi mnie w obszary nowych inspiracji.
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W dniach 26.06.-7.07.10 w Domu Zakonnym Ojców Paulinów w Ùukæcinie nad Baùtykiem 
odbyùy siæ letnie rekolekcje dla ministrantów. Zgromadziùy one ponad 40 chùopców z 
róýnych zakàtków naszej archidiecezji. Najliczniej reprezentowane byùy nastæpujàce 
wspólnoty parafialne: Úwiætego Krzyýa, Najúwiætszego Zbawiciela i Boýego Ciaùa ze 
Szczecina oraz Úwiætego Ojca Pio z Pniewa. Rekolekcje poprowadziù ks. Grzegorz 
Jankowiak.

s³oneczne REKOLEKCJE
       w £ukêcinie 
               

Kamil Tomczak 
parafia rzymskokatolicka pw. Œw. Krzy¿a

 Fot. Archiwum prywatne.
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Sùuýba oùtarza jest funkcjà bardzo odpowiedzialnà i wiàýe siæ z odpowiednim 
przygotowaniem oraz ciàgùym pogùæbianiem wiedzy i umiejætnoúci. Wùaúnie tej 
systematycznej pracy nad sobà majà sùuýyã rekolekcje dla sùuýby liturgicznej 
organizowane w czasie wakacji letnich. Ministranci, którzy w tym roku przyjechali do 
Ùukæcina mieli doskonaùà okazjæ, aby podczas warsztatów liturgicznych, biblijnych, 
fonetycznych i wokalnych, podnieúã swoje ministranckie kwalifikacje. Jednak kaýde 
rekolekcje majà przede wszystkim przynieúã poýytek duchowy. Ministranci przebywajàcy 
na zgrupowaniu w Ùukæcinie uczestniczyli codziennie we mszy úwiætej, wspólnej 
modlitwie oraz w pogadankach dotyczàcych duchowoúci, pracy nad sobà, rzetelnoúci w 
nauce, sumiennoúci w speùnianiu swoich obowiàzków. Z pewnoúcià, tym, co uczestnicy 
rekolekcji zdobyli duchowo i intelektualnie podczas pobytu w Ùukæcinie, bædà mogli 
dzieliã siæ z mùodszymi kolegami w swoich wspólnotach parafialnych. 

Zajæcia duchowe i dydaktyczne byùy oczywiúcie uzupeùnione sportem i rekreacjà. 
Powszechnie wiadomo, ýe ministranci i lektorzy to zazwyczaj utalentowani piùkarze – 
dlatego sporo czasu poúwiæcono w Ùukæcinie na rozgrywki piùkarskie. Nie zabrakùo 
równieý innych form wypoczynku: kàpieli morskich, wædrówek, gier i podchodów 
leúnych. Wszyscy uczestnicy, rozstajàc siæ, obiecywali sobie spotkanie w przyszùym roku 
na podobnych rekolekcjach. W autokarze podczas drogi powrotnej zapytaùem o wraýenia z 
rekolekcji Kubæ, ministranta ze szczeciñskiego Pogodna: „W Ùukæcinie byùo naprawdæ 
úwietnie. To byùy moje drugie rekolekcje w tym nadmorskim kurorcie. Moýna tutaj nie 
tylko odpoczàã, ale równieý nauczyã siæ wielu ciekawych rzeczy. Jedzenie teý byùo OK. 
Poznaùem dwóch fajnych kolegów z innych parafii. Juý siæ umówiliúmy, ýeby pograã 
wspólnie w piùkæ w Szczecinie.”

 Fot. Archiwum prywatne.



Jak informowaliúmy na ùamach naszej gazetki w czerwcu, niektórzy z uczestników tych 
rekolekcji mogli wyjechaã do Ùukæcina dziæki czytelnikom „Prosto z mostu”. To wùaúnie z 
funduszy uzbieranych przy rozprowadzaniu naszego pisma pokryte zostaùy koszty 
wyjazdu tych, którzy sami nie mogli pozwoliã sobie na tego rodzaju wydatek. Serdecznie 
dziækujemy wszystkim, którzy za kolejne numery naszej gazetki zapùacili nieco wiæcej, a 
tym samym umoýliwili kilku ministrantom wykorzystaã te wakacyjne dni z poýytkiem 
doczesnym i wiecznym.
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Zaproszenie:
Zapraszam do sùuchania Audycji Katolickiej w Polskim Radiu Szczecin w kaýdà niedzielæ o 
godzinie 8.05 (czæstotliwoúã 92 MHz). W audycji m.in. o wydarzeniach z ýycia Koúcioùa, 
mùodzieýowych wspólnotach, a takýe rozmowy z chrystusowcem: ks. Zbigniewem Reguckim  
(duszpasterzem akademickim 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! 

Niech te Úwiæta Boýego 
Narodzenia

 bædà bardzo rodzinne,
 radosne 

i przepeùnione 
wzajemnà miùoúcià.

 (Basia)

W otwartych 
ramionach nowo 
narodzonego Jezusa 
odnajdêmy 
ukojenie naszej 
wewnætrznej
tæsknoty za pokojem,
dobrem i przebaczeniem. 
(ks. Grzegorz)

"Oby puste miejsce
 dla nieznanego goúcia 

przy stole
 wigilijnym nie

pozostaùo puste,
 a nieznajomy staù
 siæ przyjacielem" 

(Sandra i ks. Sùawek)

Ýyczæ wszystkim 
czytelnikom,

 aby
 Dzieciàtko Jezus
 rozpaliùo úwiatùo

 w ich mrokach
 (Kasia) 

¯yczenia

„Niech úwiàteczny czas 
pomoýe nam 

w wyznaczaniu
 ýyciowych priorytetów,

 a 10 przykazañ
 Boýych bædzie 

w tym pomocà” 
(Piotr)
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