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Drodzy Czytelnicy,
Rozpocz¹³ siê trzeci rok, w którym
nasza ekumeniczna gazeta ukazuje
siê w szczeciñskich parafiach:
prawos³awnej, ewangelickoaugsburskiej i rzymskokatolickich.
Ostatnio metropolita szczeciñskokamieñski abp Andrzej Dziêga
powiedzia³ o gazecie „Prosto z mostu.
M³odzi... Ekumenizm...Bóg...”
i trwaj¹cym obecnie Tygodniu Modlitw
o Jednoœæ Chrzeœcijan: „Szczecin ma
w swojej duchowoœci wpisan¹
tradycjê jednoœci ró¿nych wyznañ
i obrz¹dków. Ja mogê siê tylko cieszyæ
z tych ró¿nych inicjatyw, poniewa¿
wszystko co s³u¿y formacji chrzeœcijañskiej, co s³u¿y g³oszeniu S³owa
Bo¿ego, to wszystko s³u¿y dobru
cz³owieka i cieszê siê, ¿e to
w Szczecinie jest. Niech siê rozwija,
niech owoce bêd¹ dobre i niech bêd¹
mnogie.” I my te¿ ¿yczmy sobie tego

w 2011 roku, aby kolejne numery
naszego miesiêcznika utwierdza³y
wszystkich jego czytelników
w przekonaniu, ¿e owoce ekumenizmu w Szczecinie s¹ liczne.
Temu te¿ ma s³u¿yæ coroczne
modlitewne spotkanie wiernych
ró¿nych wyznañ chrzeœcijañskich.
Nasza gazeta ma przede wszystkim
informowaæ. Staramy siê nie oceniaæ
wzajemnie, bo oceny dokonuj¹ nasi
czytelnicy wyci¹gaj¹c wnioski z tego,
co przeczytaj¹. W tym numerze chyba
trochê wykraczamy poza tê funkcjê.
Czy to bêdzie nowy kierunek
w naszym miesiêczniku? Czas poka¿e, ale jedno jest pewne: zawsze
bêdziemy starali siê rozwijaæ to, co jak
powiedzia³ abp Dziêga „s³u¿y formacji
chrzeœcijañskiej, co s³u¿y g³oszeniu
S³owa Bo¿ego, bo to wszystko s³u¿y
dobru cz³owieka”. Zapraszamy do
lektury.
Piotr Ko³odziejski
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Trzech króli POLSKI
TEKST

Piotr Ko³odziejski
parafia
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Przedstawiciele ró¿nych mniejszoœci narodowych zamieszkuj¹cy
Szczecin uczestniczyli w uroczystoœæ Objawienia Pañskiego we Mszy Œwiêtej dla
obcokrajowców w szczeciñskiej katedrze. W œwiêto Trzech Króli, 6 stycznia
Eucharystii przewodniczy³ metropolita szczeciñsko-kamieñski abp Andrzej
Dziêga.
Obok grup jêzykowych z W³och i Niemiec obecni byli konsulowie honorowi m.in.
z Niemiec, £otwy, Estonii, Litwy, Ukrainy, W³och czy Danii. W nabo¿eñstwie
uczestniczy³ te¿ dowódca stacjonuj¹cego w Szczecinie Wielonarodowego
Korpusu Pó³nocno-Wschodniego gen. broni Rainer Korff. W uroczystoœciach
uczestniczyli te¿ grekokatolicy ze swoim proboszczem ks. Robertem Ros¹, którzy
w tym dniu obchodzili Wigiliê Bo¿ego Narodzenia.
Liturgia s³owa by³a m.in.. w jêzyku w³oskim, angielskim, niemieckim i francuskim,
natomiast centraln¹ czêœæ nabo¿eñstwa abp Dziêga odprawia³ po ³acinie,
a homiliê wyg³osi³ w jêzyku polskim. W trakcie Mszy Œwiêtej œpiewano w³oskie
kolêdy, a pod koniec liturgii Cich¹ Noc odœpiewano w kilku jêzykach m.in.
po japoñsku.
W uroczystoœciach
uczestniczyli te¿
grekokatolicy. Na
zdjêciu ks. Robert
Rosa – proboszcz
parafii
greckokatolickiej
w Szczecinie.
Fot. Roman
Karwowski.

W Mszy Œw.
uczestniczy³
dowódca
stacjonuj¹cego w
Szczecinie
Wielonarodowego
Korpusu Pó³nocnoWschodniego gen.
broni Rainer Korff.
Fot. Roman
Karwowski.

- Szczecin ma szczególny tytu³
historyczny i dziejowy, aby w ten
sposób Objawienie Pañskie
œwiêtowaæ, bo chyba jak ¿adne
miasto w Polsce, by³ poprzez
dzieje kszta³towany przez ludzi,
mieszkañców ró¿nych jêzyków,
ró¿nych narodów, ró¿nych
kultur, ale praktycznie zawsze
z imieniem Chrystusa na ustach
– powiedzia³ w homilii abp
Dziêga.
- Symbolika uroczystoœci Objawienia Pañskiego mówi o tym, ¿e Pan Bóg poprzez
trzech mêdrców objawia siê ca³emu œwiatu, a wiêc wszystkim narodowoœciom –
powiedzia³ ks. S³awomir Zyga, rzecznik Kurii Metropolitalnej w Szczecinie. –
Chcemy z tymi obcokrajowcami, którzy w naszej wspólnocie Koœcio³a przebywaj¹,
poczuæ siê razem jako jedna rodzina i podkreœliæ to przybycie trzech mêdrców,
abyœmy razem mogli pomodliæ siê przy ¿³óbku.
- To te¿ pierwszy taki sprawdzian dla grup, które przyjd¹ do katedry – t³umaczy³
przed liturgi¹ ks. Zyga. – A w mieœcie mo¿emy mówiæ o przynajmniej trzech
grupach jêzykowych, które s¹ dosyæ liczne. Jest grupa jêzyka w³oskiego zwi¹zana
z wyk³adowcami na italianistyce Wydzia³u Teologicznego Uniwersytetu
Szczeciñskiego. Jest te¿ spora grupa pochodzenia litewskiego, w Szczecinie jest
Honorowy Konsul Republiki Litewskiej i jest te¿ grupa jêzyka niemieckiego, która
w sobotni wieczór ma swoje Msze Œwiête w Bazylice œw. Jana Chrzciciela.
I rzeczywiœcie w czwartkowe po³udnie do szczeciñskiej katedry przybyli
przedstawiciele ró¿nych narodów i jêzyków. – To bardzo dobra inicjatywa – uwa¿a
dr Angelo Rella, kierownik Katedry Italianistyki na Wydziale Teologicznym
Uniwersytetu Szczeciñskiego. – Spo³eczeñstwo obcokrajowców w Szczecinie jest
coraz wiêksze i jest to okazja do spotkania wszystkich. Trzeba pamiêtaæ o tym, ¿e
Szczecin to miasto otwarte na obcokrajowców – zaznacza Rella.
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- Kiedy wspominam moje pocz¹tki w Koœciele polskim, to Msze Œwiête by³y
w jêzyku ³aciñskim, tak¿e modlitwa „Ojcze Nasz” – stwierdzi³ Henryk Ko³odziej,
Konsul Honorowy Ukrainy w Szczecinie, który równie¿ by³ obecny na dzisiejszej
uroczystoœci.- Sama inicjatywa jest na pewno warta utrzymania, mo¿emy wspólnie
siê modliæ i obalaæ pewne stereotypy, pokazaæ, ¿e nie tylko katolik jest Polakiem,
ale Bóg jest dla wszystkich.
Na zakoñczenie arcybiskup zapowiedzia³, ¿e podobna uroczystoœæ
powinna na sta³e wpisaæ siê w kalendarz wydarzeñ religijnych Szczecina. W tym
roku równie¿ z Zamku Ksi¹¿¹t Pomorskich do szopki przy szczeciñskiej katedrze
przeszed³ po raz pierwszy orszak trzech króli.

PIELGRZYMKA ZAUFANIA
PRZEZ
ZIEMIÊ
Agnieszka Lasowska
TEKST

parafia rzymskokatolicka
pw. Najœwiêtszgo Serca Pana Jezusa
Po sylwestrowym wyjeŸdzie do Rotterdamu pozosta³y ju¿ tylko
wspomnienia. Na prze³omie 2010/2011 roku odby³o siê 33. Europejskie Spotkanie
M³odych, w którym uczestniczy³o ok. 20 tys. m³odych ludzi z ca³ej Europy oraz
spoza jej granic. Polacy stanowili spor¹ czêœæ pielgrzymów, przybyli
w liczbie 6 tysiêcy. Ze Szczecina wyruszy³a grupa 56 pielgrzymów.

Fot. Archiwum prywatne.

Muszê przyznaæ, ¿e Holandia nigdy nie kojarzy³a mi siê z centrum
religijnoœci, raczej z pe³nym liberalnoœci pañstwem, które raczej korzysta z dóbr
doczesnych, ani¿eli duchowych. By³ to równie¿ jeden z powodów zorganizowania
pielgrzymki w tym pañstwie.
We wtorek 28.12.2010 r., po ca³onocnej podró¿y, dotarliœmy do
Rotterdamu. Zostaliœmy bardzo ciep³o przyjêci przez wolontariuszy i uzyskaliœmy
od nich wszystkie potrzebne informacje oraz materia³y niezbêdne na najbli¿sze dni

pobytu. Pielgrzymi zostali rozlokowani
w parafiach, a nastêpnie w holenderskich rodzinach.
Ka¿dego dnia odbywa³y siê
modlitwy w parafiach i na halach oraz
spotkania tematyczne na terenie
ca³ego miasta. Oprócz tego ka¿dy
pielgrzym móg³ znaleŸæ czas na
zwiedzanie Rotterdamu oraz okolic.
W tym roku w czasie modlitw
rozwa¿any by³ „List z Chile” brata
Aloisa. Porusza³ on fundamentalne
aspekty naszego ¿ycia, takie jak:
•
radoœæ,
•
wspó³czuj¹ca mi³oœæ,
•
przebaczenie.
Sta³ siê on szczególnie wa¿ny, po
trudnym czasie, jaki dotkn¹³ mieszkañców Chile. Trzêsienie ziemi
spowodowa³o wiele tragedii oraz
cierpienia na tych terenach. Zachêcam
do bli¿szego zapoznania siê z listem na
stronie: www.taize.fr.
Fot. Archiwum prywatne.

W sylwestrowy wieczór
pielgrzymi zostali ugoszczeni przez
rodziny uroczyst¹ kolacj¹. By³ to piêkny czas na poznanie miejscowych tradycji
i zwyczajów oraz na d³u¿sze rozmowy z gospodarzami.
Pomimo wielu obaw towarzysz¹cych mi przed przyjazdem do Holandii,
bardzo szybko przekona³am siê jak goœcinni, rodzinni i uduchowieni s¹ to ludzie.
By³ to szczególny czas, który pozwoli³ w pe³ni zrozumieæ istotê ekumenizmu,
wzajemnego szacunku do ró¿nych wyznañ oraz tradycji. Niemal ka¿da napotkana
osoba reprezentowa³a inny Koœció³, jednak¿e ta ró¿norodnoœæ wyznañ nie
przeszkadza³a znaleŸæ tego, co najwa¿niejsze i wspólne dla nas wszystkich –
Jezusa Chrystusa.
Kulminacyjnym punktem tego piêknego porozumienia sta³a siê noc
sylwestrowa i wspólna modlitwa w parafiach za pokój na ca³ym œwiecie. Po tym
duchowym wymiarze, nast¹pi³ równie¿ czas na cielesne uciechy. Goszcz¹ca
parafia i parafianie zadbali o pyszny poczêstunek. A pielgrzymi o tanecznorozœpiewane uwieñczenie tej nocy.
Czas pielgrzymowania min¹³ bardzo szybko, nawi¹zane relacje
z innymi osobami utrudnia³y powrót do domu. Ale ka¿dy pielgrzym musi zawsze
pamiêtaæ, ¿e to nie jest koniec, tylko zawsze pocz¹tek naszego pielgrzymowania
przez ziemiê. Z utêsknieniem bêdziemy czekali, aby za rok ponownie siê spotkaæ –
tym razem w Berlinie. Ju¿ teraz serdecznie zapraszam na spotkania
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przygotowuj¹ce do tego wydarzenia, które odbywaj¹ siê w ka¿dy czwartek
o godzinie 18:30 w salce ODY przy ul. Bogurodzicy 3.

Bracia
od³¹czeni,schizmatycy

TEKST

Maciej Papke
parafia
prawos³awna pw. œw. Miko³aja

czy Koœció³ siostrzany?

Tydzieñ Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan sprowokowa³ mnie do przemyœleñ na temat
szeroko pojêtego ekumenizmu. Sprowokowa³ mnie do myœlenia, jakie owoce mo¿e
przynieœæ to dzie³o, czym jest dzie³o dialogu wewn¹trzchrzeœcijañskiego.
Zacz¹³em siê zastanawiaæ czy sam jestem osob¹ „ekumeniczn¹”, a jeœli tak, to
co znaczy dla mnie termin „ekumenizm” w³aœnie. Doszed³em do wniosków surowych
i chropowatych. Pragnê nadmieniæ, ¿e jest to moja prywatna opinia, wynik obserwacji
i ledwie próba wyci¹gniêcia wniosków. Nie znajdujê w mym ¿yciu huraoptymistycznych aktów oikumene. Raczej daleko mi do gorsetu politycznej
poprawnoœci. W wielu miejscach mówiê NIE. STOP. Jestem tak samo ekumeniczny, jak
i tolerancyjny, je¿eli braæ znaczenie s³owa tolerowaæ dos³ownie – czyli znosiæ.
Rozmyœlam dok¹d ma doprowadziæ nas ekumenizm, czy jest szansa na jakiekolwiek
zjednoczenie i je¿eli tak, to na jakich (czyich) prawach i warunkach. Stawiam sobie
pytanie o to, gdzie s¹ granice dzia³añ ekumenicznych, a gdzie byæ mo¿e s¹ one zatarte.
Jakim kamykiem, cegie³k¹ jest nasza gazeta PROSTO z MOSTU w owym dialogu.
W sukurs przychodzi mi Piotr Ko³odziejski, pisz¹c do mnie takie s³owa: nasz dialog
nie musi polegaæ na "nawracaniu" jednego wyznania na drugie, ale na rozmowie, która
wszystkich nas jako chrzeœcijan ubogaca i pozwala poznaæ ró¿nice, które
charakteryzuj¹ nasz¹ to¿samoœæ wyznaniow¹, ale jednak zawsze w ramach jednej
religii – chrzeœcijañstwa. I to nas ³¹czy, nawet jeœli nie jesteœmy w stanie byæ w ³¹cznoœci
tego samego wyznania. S¹ to s³owa, które prostuj¹ moje myœlenie odnoœnie naszego
periodyku, tylko i tak uwa¿am, ¿e nasze denominacje mog¹ mniej lub bardziej
œwiadomie prowadziæ niejako dzia³alnoœæ misyjn¹.
Zachodzê w g³owê, co Cerkiew mo¿e jeszcze zrobiæ, aby byæ bardziej
prawowiern¹, prawid³owo s³awi¹c¹ Trójcê, a wiêc prawos³awnie, ortodoksyjnie?
Czego brakuje prawos³awiu do pe³ni ekumenizmu? Czy przez ostatnie 2000 lat
Koœció³ wschodni zszed³ na manowce, odszed³ od Prawdy, zmieni³ choæby jedn¹ jotê
w Credo albo odszed³ od postanowieñ siedmiu soborów powszechnych? Czy coœ
robimy Ÿle? Jesteœmy za bardzo staro¿ytni? Nieprzystaj¹cy do zmieniaj¹cego siê

a

Chrystus na
krzy¿u i stoj¹cy
przy nim
duchowni trzech
wyznañ
chrzeœcijañskich

graf. Robert ¯ak

œwiata? Pokuszê siê o odpowiedŸ – Cerkwi niczego nie brakuje. Zadajê te pytania wam
Czytelnikom i wspó³pisz¹cym do tego periodyku. A zadajê pytania, gdy¿ przegl¹daj¹c
portale internetowe o tematyce religijnej i ekumenicznej, znalaz³em bez liku
komentarzy pod artyku³ami dotycz¹cym prawos³awia, tego typu:
Jeszcze powróæcie na ³ono jedynego prawdziwego Koœcio³a i bêdzie dobrze!
Potrzeba tylko modlitwy, by Patriarcha Cyryl w koñcu poprowadzi³ Koœcio³y wschodnie
Fot. £ukasz Sze³emej, www.szelemej.pl
do pe³nej jednoœci z Rzymem, do uznania Stolicy Piotrowej.
Ja ze swej strony ¿yczê braciom od³¹czonym rych³ego powrotu do jednoœci z Ojcem
Œwiêtym, tak by dzie³o unii na wschodzie mog³o siê dalej w naszych czasach pomyœlnie
rozwijaæ.
B³ogos³awionych œwi¹t Braciom Od³¹czonym, oby Bóg przywiód³ Cerkiew pod skrzyd³a
Stolicy Apostolskiej.
Modlê siê o jednoœæ Koœcio³a katolickiego i prawos³awnych, aby uznali papie¿a.
To na takich warunkach ma wygl¹daæ jednoœæ? A w³aœciwie dlaczego „bracia
od³¹czeni”? Czy my prawos³awni od³¹czyliœmy siê kiedykolwiek od Prawdy? Czy
jeden z najstarszych chrzeœcijañskich koœcio³ów, Gruziñski Koœció³ Prawos³awny
i Apostolski, za³o¿ony przez Aposto³a Andrzeja, to koœció³ pe³noprawny, prawdziwy,
prowadz¹cy do Zbawienia, czy te¿ nie – bo jest schizmatycki, od³¹czony, wszak nie
uznaj¹cy biskupa Rzymu za swojego patriarchê. Pytam zawadiacko (ale szczerze) –
dlaczego wydarzenia roku 1054 nazywamy Wielk¹ Schizm¹ Wschodni¹? Czy
wiernoœæ ortodoksji to schizma, a w dodatku wielka? Gdyby w dzisiejsze, nasze czasy
przeniós³ siê dajmy na to œwiêty Wojciech czy te¿ œw. Benedykt z Nursji, to w jakiej
œwi¹tyni, jaka liturgia by³aby im najbli¿sza, gdzie poczuliby siê jak w domu? Jakie i ile
sakramentów uznawali Ci Œwiêci Mê¿owie?
Zastanawiam siê na czym ma polegaæ jednoœæ, a w³aœciwie zjednoczenie,
po³¹czenie Rzymskiego Koœcio³a Katolickiego i Cerkwi Prawos³awnej. Œwiat patrzy
z nadziej¹ (co zrozumia³e) na spotkanie papie¿a Benedykta XVI z patriarch¹ Cyrylem,
tylko nale¿y pamiêtaæ ¿e Cyryl reprezentuje prawos³awie rosyjskie, a prawos³awie to
tak¿e 15 autokefalii, to Grecja, to Koœcio³y wschodnie w Afryce...
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Je¿eli mówimy o mo¿liwym jednoczeniu, wspólnej drodze, to w mych
rozwa¿aniach pod uwagê biorê w³aœciwie Cerkiew Prawos³awn¹ i Koœció³ Katolicki,
gdy¿ tylko w przypadku tych dwóch denominacji widzê takow¹ mo¿liwoœæ,
a w³aœciwie wspólny mianownik w postaci Eucharystii i sakramentów czy sukcesji
Apostolskiej. Osobiœcie mniejsze szanse widzê na wspóln¹ drogê z protestantami. Byæ
mo¿e jeszcze czegoœ nie dostrzegam, a duchowy egoizm przys³ania mi obraz ca³oœci.
Widzê jednak, i to mnie napawa nadziej¹, i¿ wspólnoty protestanckie w Polsce nie s¹
tak innowacyjne jak te w œwiecie i chyba daleko im do, moim zdaniem, herezji
wyœwiêcania/ordynowania kobiet. Widzê te¿ problem w wyœwiêcaniu jawnych
homoseksualistów bêd¹cych czêsto w „zwi¹zkach” w Koœcio³ach protestanckich
krajów zachodnich i b³ogos³awienia zwi¹zków homoseksualnych. Wspomniany
patriarcha Moskwy i Wszechrusi Cyryl stwierdza, ¿e liberalizacja norm etycznych
w œwiecie protestantyzmu, nie sprzyja dzia³aniom ekumenicznym, dialogowi
teologicznemu.
Byæ mo¿e, najwiêkszym sukcesem starañ ekumenicznych bêd¹ dzie³a
mi³osierdzia wspólnych przedsiêwziêæ organizacji Caritas, Eleos i Diakonii. Co
uwa¿am za jak najbardziej po¿yteczne. Proszê mnie dobrze zrozumieæ, zadajê
pytania, zastanawiam siê. Pragnê jednoœci, a nie wstydu rozproszenia. Pragnê stanu
z pierwszych wieków chrzeœcijañstwa, czasu kiedy nie bêdzie zgorszenia rozdarcia
i bêdzie mo¿na zawo³aæ Marana tha! (o co w cichej modlitwie – nie tylko w Tygodniu
Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan – proszê w Trójcy Boga Jedynego).

ŒWIÊCI GRZESZNICY
TEKST

ks. S³awomir Sikora
parafia
ewangelicko-augsburska
Œwiêtej Trójcy
Przychodzi nam siê zmierzyæ z trudnym tematem. W œwietle kultu œwiêtych
w katolicyzmie i prawos³awiu nasze podejœcie jest diametralnie inne. Postaram siê
opisaæ i obroniæ ewangelickie podejœcie do œwiêtoœci bez krytycznego odnoszenia siê
do nauki pozosta³ych ekumenicznych partnerów „Prosto z mostu. M³odzi...
Ekumenizm...Bóg...”
Koœció³ Ewangelicki zna biblijne pojêcie œwiêtych wystêpuj¹ce w Nowym
Testamencie. S¹ to ludzie wierz¹cy w Jezusa Chrystusa, których codzienne ¿ycie jest

uœwiêcone wiar¹ i tchnieniem Ducha Œwiêtego. Aposto³ Pawe³ nazywa ich œwiêtymi.
Nie jest to œwiêtoœæ w znaczeniu etycznym, ale œwiêtoœæ zwi¹zana z przynale¿eniem
do œwiêtego Boga. Mówi¹c o œwiêtych mo¿emy mieæ na myœli tych, którzy swoim
¿yciem z³o¿yli œwiadectwo swojej wiary. Œwiêtymi okreœlamy aposto³ów, autorów
ksi¹g Nowego Testamentu, umownie nazywamy tak ojców Koœcio³a (np. œw.
Augustyn). Jeœli œwiêty to po prostu wierz¹cy w Chrystusa, œwiêtymi jesteœmy ju¿ za
¿ycia.
W Apologii Konfesji Augsburskiej, dziele napisanym w czasach Reformacji, które
uznawane jest za jedn¹ z Ksi¹g Wyznaniowych Koœcio³a Luterañskiego, poruszony
jest temat czci œwiêtych. Pierwszy rodzaj czci to dziêkczynienie. „Winniœmy bowiem
dziêkowaæ Bogu, ¿e ukaza³ nam przyk³ady mi³osierdzia, ¿e zaznaczy³, i¿ chce zbawiæ
ludzi, ¿e da³ Koœcio³owi uczonych i inne dary”. W ¿yciu wierz¹cych ludzi mo¿emy
dostrzec dzia³anie Boga, który wielokrotnie diametralnie odmienia³ ¿ycie cz³owieka:
z zagorza³ego przeciwnika chrzeœcijañstwa czyni³ oddanego misjonarza, gotowego
na pójœcie na œmieræ za wiarê w Zmartwychwsta³ego (np. Aposto³ Pawe³ – mo¿e
równie¿ niejeden z nas?), z egoisty wpatrzonego w siebie czyni³ cz³owieka gotowego
dzieliæ siê wszystkim co posiada³, pe³nego pesymizmu cz³owieka przemienia³ w
¿yciowego optymistê. Za to uœwiêcaj¹ce dzia³anie Boga powinniœmy dziêkowaæ.
„Drugi rodzaj czci to umocnienie naszej wiary, gdy widzimy, ¿e Piotrowi darowane
zostaje jego zaparcie siê, to i my zostajemy podniesieni i podŸwigniêci, aby jeszcze
mocniej wierzyæ, ¿e prawdziwie obfitsza jest ³aska ani¿eli grzech (Rzym. 5, 20)”.
Mimo, ¿e wiara i obecnoœæ Boga w ¿yciu cz³owieka wyra¿a siê w dobrych uczynkach,
to nie oznacza to, ¿e œwiêci s¹ bezgrzeszni. Pope³niali i pope³niaj¹ b³êdy, ale ucz¹ nas
równie¿ jak przepraszaæ, jak wyci¹gaæ wnioski, jak podnosiæ siê po upadkach, aby byæ
coraz silniejszym i lepszym cz³owiekiem. „Trzeci rodzaj czci to naœladowanie,
najpierw wiary, nastêpnie i pozosta³ych cnót, które naœladowaæ powinien ka¿dy
wed³ug swojego powo³ania”. Zarówno w ¿yciu biblijnych bohaterów, jak i w postawie
wielu chrzeœcijan na przestrzeni wieków, równie¿ w sposobie ¿ycia wielu
wspó³czesnych ludzi wiary mo¿emy zobaczyæ wielkie bogactwo ¿yciowej m¹droœci.
Œwiête osoby mog¹ byæ dla nas przyk³adem, jak radziæ sobie w naszej codziennoœci,
jak praktykowaæ zasady Królestwa Bo¿ego, które g³osi³ Jezus, kiedy wokó³ panuj¹
zupe³nie inne prawa. „B¹dŸcie naœladowcami moimi” – odwa¿nie zachêca³ Koryntian
Œwiêty Pawe³. Tak powinni mówiæ rodzice do swoich dzieci, dziadkowie do swoich
wnuków, nauczyciele do uczniów, duchowni do wiernych, starszy brat lub siostra
m³odszemu rodzeñstwu. Wierz¹cy w Chrystusa s¹ odpowiedzialni nie tylko za swoje
¿ycie, ale równie¿ za drugiego. Aposto³ Pawe³ wiele naucza³ o wzajemnej duchowej
trosce. Kto powa¿nie traktuje swoj¹ wiarê, ten pilnuje samego siebie, aby nie byæ
zgorszeniem dla s³abszego w wierze, ale byæ przyk³adem do naœladowania.
Tak rozumiana œwiêtoœæ cz³owieka poci¹ga za sob¹ dalsze konsekwencje. Koœció³
Ewangelicki nie kanonizuje œwiêtych, pozostawia tê sprawê s¹dowi Chrystusa. Obcy
jest nam kult relikwii œwiêtych, a tak¿e modlitwy zanoszone do Boga za
poœrednictwem œwiêtych. Modlitwa zawsze skierowana jest bezpoœrednio do Boga,
a jedynym poœrednikiem nie tylko w zbawieniu, ale równie¿ w modlitwie jest Jezus
Chrystus.
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Podczas nabo¿eñstw ekumenicznych w czasie czêœci liturgii poœwiêconych œwiêtym
lub Marii, ewangelicy duchowo nie ³¹cz¹ siê w tych modlitwach, nie bior¹ udzia³u
w oddawaniu czci œwiêtym i Marii. Mo¿emy za to z innymi chrzeœcijanami dziêkowaæ
Bogu za ich ¿ycie, umacniaæ nasz¹ wiarê i naœladowaæ ich wiernoœæ i odwagê s³u¿enia
Bogu i bliŸniemu.

PO CO
nam b³ogos³awieni
i œwiêci?

TEKST

Rados³aw Krzysztoporski
parafia
rzymskokatolicka
pw. œw. Józefa
Oblubieñca NMP
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Patrz¹c z zewn¹trz na Koœció³ rzymskokatolicki mo¿na pomyœleæ, ¿e
rzeczywiœcie wiêksz¹, a nawet jedyn¹, czci¹ obdarza siê wizerunki osób, w miejsce
nale¿ytej czci Bogu. Mylnie mo¿na wywnioskowaæ, ¿e Koœció³ oddaje publicznie
wiêksz¹ chwa³ê konkretnym osobom ni¿ Bogu w Trójcy Jedynemu, który jest Stwórc¹
ca³ego œwiata. Mowa oczywiœcie o œwiêtych i b³ogos³awionych, w których œwiête
obcowanie wierzymy. Wierzymy, ¿e osoby te by³y w bliskiej relacji z Bogiem albo da³y
niepodwa¿alne publiczne œwiadectwo wiary w Niego. I gdy Bóg wezwa³ ich przed
swoje œwiête Oblicze, to na pewno uzyskali oni wtedy pe³ny udzia³ w Jego chwale i
mog¹ wypraszaæ dla ¿yj¹cych na ziemi spe³nienie próœb. Próœb, które ¿ywy Koœció³
nieustannie zanosi w modlitwie bêd¹c w przeró¿nych potrzebach, wynikaj¹cych
bezpoœrednio ze zdarzeñ towarzysz¹cych ludzkiemu ¿yciu. Modlitwa jest zanoszona
przed Tron Bo¿y w Niebie na przyk³ad za zmar³ych, o ¿ycie wieczne,
o deszcz, gdy usychaj¹ polne roœliny, jak równie¿ o odpowiedzialnego mê¿a czy czu³¹,
kochaj¹c¹ ¿onê, a nawet o wygranie meczu pi³ki no¿nej przez reprezentacjê Polski.
O to wszystko mo¿na prosiæ Boga ¿ywego za wstawiennictwem œwiêtych
i b³ogos³awionych. Ale sk¹d oni siê bior¹?
Jan Pawe³ II
zostanie
og³oszony
nowym
b³ogos³awionym
1 maja.

Co pewien czas s³ychaæ w mediach, ¿e w poczet œwiêtych lub b³ogos³awionych
zosta³y zaliczone kolejne osoby. Jest to ju¿ finalny etap uznania czyjejœ œwiêtoœci przez
Koœció³. Zanim nast¹pi publiczne og³oszenie kogoœ œwiêtym lub b³ogos³awionym,
Koœció³ chce siê upewniæ, czy kandydat b¹dŸ kandydatka albo nawet kandydaci s¹
godni tych tytu³ów. W tym celu, na proœbê wiernych lub z urzêdu, Biskup diecezji
zamieszkania albo inny uprawniony hierarcha mo¿e wszcz¹æ dochodzenie dotycz¹ce
„¿ycia, cnót lub mêczeñstwa, s³awy œwiêtoœci albo mêczeñstwa, stwierdzenia cudów
jak równie¿, jeœli przypadek tego wymaga, stwierdzenia – dawnoœci kultu S³ugi
Bo¿ego, o którego kanonizacjê wniesiono proœbê” (z Konstytucji Apostolskiej Divinus
perfectionis Magister). Dochodzenie to nazywa siê procesem beatyfikacyjnym (z ³ac.
beatificare – wyró¿niaæ). Ale uwaga! To dochodzenie na szczeblu diecezjalnym mo¿e
zostaæ rozpoczête zgodnie z prawem dopiero po up³ywie piêciu lat od œmierci osoby
przeznaczonej do procesu. Tê zasadê zastosowano do œw. Maksymiliana Marii
Kolbego. Wyst¹pi³y tak¿e przypadki uchylenia tej regu³y, co mia³o miejsce wobec b³.
Matki Teresy z Kalkuty i S³ugi Bo¿ego Jana Paw³a II (6 tygodni po œmierci).
Nastêpnie Biskup na proœbê postulatora kompletuje trybuna³ diecezjalny,
przed którym zostanie przeprowadzony pierwszy etap beatyfikacji. Postulatorem
jest osoba powo³ana przez Biskupa, która prowadzi etap diecezjalny procesu. Do
obowi¹zków postulatora nale¿¹: przes³uchiwanie œwiadków oraz badanie wszelkiej
literatury pozostawionej przez kandydata na o³tarze, co w efekcie ma pos³u¿yæ do
sporz¹dzenia opinii œwiêtoœci i dokumentacji dotycz¹cej ¿ycia i heroicznoœci cnót.
Jest to bardzo czasoch³onny etap, zw³aszcza gdy trzeba przeczytaæ mnóstwo
dokumentów i publikacji, a tak¿e przes³uchaæ wielu œwiadków. Warto nadmieniæ, ¿e
wszelka literatura po zmar³ym jest wnikliwie badana przez cenzorów-teologów,
których zadanie polega na odnalezieniu tekstów sprzecznych z nauk¹ Koœcio³a lub
dobrymi obyczajami. Jeœli chodzi o œwiadków w takim procesie, to s¹ oni dobierani
g³ównie z najbli¿szego otoczenia zmar³ej osoby. Chodzi o to, ¿e bliskie osoby mog¹
powiedzieæ o kandydacie najwiêcej. Równie¿ takie osoby mog¹ powiedzieæ coœ, co
zaszkodzi³oby procesowi w tym sensie, ¿e beatyfikacja mog³aby zostaæ przerwana.
Ale i z takich œwiadków Koœció³ nie rezygnuje. St¹d te¿ w trybunale osoba promotora
sprawiedliwoœci (adwokata diab³a), którego rol¹ jest pilnowanie, aby proces
przebiega³ zgodnie z panuj¹cymi zasadami, i aby wszelkie w¹tpliwoœci, jakie siê
w trakcie procesu pojawi¹, zosta³y wyjaœnione. Adwokat diab³a mo¿e byæ bardzo
przydatn¹ stron¹ w procesie beatyfikacyjnym, gdy chodzi o uznanie cudu.
(W przypadku œmierci mêczeñskiej cud nie jest wymagany).
Gdy na tym etapie procesu beatyfikacyjnego nie wyst¹pi¹ ¿adne przeszkody to
dokumentacja procesu wraz z twórczoœci¹ kandydata na o³tarze i opiniami
cenzorów-teologów jest wysy³ana w dwóch egzemplarzach do Kongregacji Spaw
Kanonizacyjnych w Watykanie. Do tej przesy³ki Biskup jest zobowi¹zany do³¹czyæ
dokument stwierdzaj¹cy brak kultu publicznego, zgodnie z dekretami Papie¿a
Urbana VIII.
Etap procesu beatyfikacyjnego przeprowadzany w Kongregacji Spraw
Kanonizacyjnych wykonuje siê ponownie, jak to odby³o siê w diecezji. Gdy i tutaj nie
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ma przeszkód w procesie wynik pozytywny procesu beatyfikacyjnego jest
przedstawiany Ojcu Œwiêtemu, który dekretem publicznie og³asza S³ugê Bo¿ego
b³ogos³awionym, co dopuszcza jego publiczny kult, z tym, ¿e jest on ograniczony, np.
do diecezji, pañstwa.
Podobnie jest z procesem kanonizacyjnym. Gdy pojawi siê wniosek
o wszczêcie takiego procesu od wiernych albo z urzêdu, Biskup mo¿e rozpocz¹æ
proces kanonizacyjny. Przebiega on równie¿ zgodnie z zapisami Konstytucji
Apostolskiej Divinus perfectionis Magister i norm Kongregacji Spraw
Kanonizacyjnych, które okreœlaj¹, ¿e po beatyfikacji powinien dokonaæ siê kolejny
cud za spraw¹ b³ogos³awionego, który bêdzie przedmiotem badañ w czasie procesu.
Po pozytywnym rozpatrzeniu sprawy Ojciec Œwiêty publicznie og³asza dekretem, ¿e
dana osoba jest w³¹czona w poczet œwiêtych Pañskich i tym samym zezwala siê na jej
publiczny kult w ca³ym Koœciele powszechnym.
Procesy takie trwaj¹ bardzo d³ugo. Niektóre z nich nie mog¹ siê w ogóle
zakoñczyæ z powodu pewnych sytuacji, których nie mo¿na wyjaœniæ, a Koœció³ nie
chce ryzykowaæ swojego autorytetu do uznania czyjejœ œwiêtoœci, jak nie ma
ca³kowitej pewnoœci.
14 stycznia zakoñczy³ siê proces beatyfikacyjny Jana Paw³a II. Benedykt XVI
wyrazi³ zgodê na og³oszenie dekretu o cudzie za wstawiennictwem Jana Paw³a II
i wyznaczy³ datê beatyfikacji na 1 maja. W 2006 roku ustalono cud, który ma byæ
podstaw¹ do wyniesienia papie¿a na o³tarze. Na prze³omie grudnia i stycznia 2011
roku Komisja Lekarska Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych uzna³a cud, którym by³o
uzdrowienie z choroby Parkinsona francuskiej zakonnicy, pozytywnie wypowiedzieli
siê równie¿ teologowie i biskupi Kongregacji. Papie¿ uznaj¹c dekret o cudzie
ostatecznie zakoñczy³ proces beatyfikacyjny.

Czekaj¹c na kolejne beatyfikacje i kanonizacje warto cieszyæ siê ju¿ z tych
ostatnich np. b³. ks. Jerzego Popie³uszki czy b³. ks. Micha³a Sopoæki.
Ale po co to siê robi? Czy Boga nie ma w naszych sercach, ¿e potrzebne s¹ nam
rzesze œwiêtych i b³ogos³awionych? Otó¿ nie! Bóg ci¹gle mieszka w naszych sercach.
Ci¹gle mo¿na spotkaæ ludzi, którzy Go bardzo mocno umi³owali i poœwiêcili Mu swoje
¿ycie. A og³asza siê nowych œwiêtych i b³ogos³awionych „Dla umocnienia œwiêtoœci
Ludu Bo¿ego”(…) (por. Kan. 1186 K.P.K.). Bo œwiêci i b³ogos³awieni s¹ przyk³adem,
a nie celem, prowadz¹cym ludzi ¿yj¹cych do mi³owania Boga, co potwierdzaj¹ s³owa:
„Œwiêty kanonizowany to przede wszystkim cz³onek Koœcio³a, który odpowiedzia³ na
wezwanie Bo¿e i ¿y³ w œcis³ej wiêzi z Chrystusem, praktykuj¹c cnoty chrzeœcijañskie,
jest przedstawiony przez Koœció³, po potwierdzeniu przez Boga cudami, jako
szczególny cz³onek Mistycznego Cia³a, jako: wstawiaj¹cy siê za tymi, którzy jeszcze
¿yj¹ na tym œwiecie, jako godny kultu publicznego (ni¿szego ani¿eli nale¿ny jest
samemu Bogu) i jako przyk³ad ¿ycia prawdziwie chrzeœcijañskiego.” („Kanonizacje
a nowa ewangelizacja”, str. 85).
I dlatego s³awienie Boga za poœrednictwem œwiêtych i b³ogos³awionych jest
wskazane, bo nie umniejsza Jemu chwa³y, a rozwija duchowo ludzi. Za przyk³ad niech
pos³u¿y Stowarzyszenie Œwiêtego Józefa, które w naszej parafii w najbli¿szym czasie
rozpocznie swoj¹ dzia³alnoœæ. Propaguj¹c kult œw. Józefa przybli¿amy siê do
rozbudowy naszego wnêtrza poprzez naœladowanie Jego cnót. Celem takiego
naœladownictwa jest zbli¿enie siê do Stwórcy. Niech to bêdzie celem dla ka¿dego
z nas.

PRAWOS£AWIE
TEKST

Jaros³aw Kaczmarczyk
parafia
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ŒWIÊCI
KANONIZACJE

Styczeñ to miesi¹c, w którym chrzeœcijanie ró¿nych wyznañ maj¹ okazjê, aby bli¿ej siê
poznaæ. Podobieñstwa i ró¿nice miêdzy nami mog¹ staæ siê znane
i widoczne. Bardziej to pomo¿e ni¿ przeszkodzi we wzajemnym zbli¿eniu. Jedn¹
z takich sfer, które dziel¹ lub jednocz¹ chrzeœcijan jest zagadnienie osób œwiêtych:
samo ich istnienie, sposób og³oszenia ich œwiêtoœci, znaczenie w ¿yciu
Koœcio³a/Cerkwi.
Prawos³awne chrzeœcijañstwo g³êboko wierzy w mo¿liwoœæ zjednoczenia cz³owieka
z Bogiem – przemiany ochrzczonego na wzór samego Chrystusa. Cerkiew wierzy, i¿
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wezwanie Boga kierowane do cz³owieka w Starym i Nowym Przymierzu „B¹dŸcie
doskonali, jak Ojciec wasz niebieski jest doskona³y”, nie jest has³em rzuconym na
wyrost czy zadaniem niemo¿liwym do zrealizowania. Cz³owiek – mimo upadku
i grzechu –mo¿e w zjednoczeniu z Bo¿ymi energiami dost¹piæ œwiêtoœci. Osi¹ga j¹ nie
swoj¹ moc¹, ale jednocz¹c siê œciœle z Bogiem przez sakramenty, modlitwê, post –
przez co jego mi³oœæ ku Bogu osi¹ga maksimum tego, czego mo¿na dost¹piæ
w ziemskim ¿yciu.
Wa¿ne jest to, ¿e Cerkiew nie wykazuje fa³szywej skromnoœci czy wstydu, ukrywaj¹c
œwiêtoœæ swoich synów czy córek. Nie boi siê oskar¿eñ o pychê, zarozumia³oœæ czy
przypisywanie sobie œwiêtoœci i p³yn¹cej z tego chwa³y. Cerkiew jest dumna z tego, ¿e
jej cz³onkowie w swoim ¿yciu dali wyraz najwy¿szej wiernoœci Ewangelii. Radoœci¹
dla chrzeœcijan jest œwiadomoœæ ¿ycia we wspólnocie z tymi, którzy po swojej œmierci
ciesz¹ siê owocami zbawienia: Bogurodzic¹, Aposto³ami, mêczennikami... Oddawanie
czci œwiêtym to bardzo stara, zachowywana od czasów apostolskich tradycja
Koœcio³a.
Manifestacja œwiêtoœci niektórych ze swoich cz³onków niestety ró¿ni chrzeœcijan.
Prawos³awni i katolicy uznaj¹ wielu zmar³ych za œwiêtych, modl¹ siê do nich, czci¹
otaczaj¹ ich relikwie. Czêœæ innych chrzeœcijan nie czyni i nie czyni³o tego, uwa¿aj¹c to
nawet za ba³wochwalstwo. Cerkiew rozró¿nia oczywiœcie chwa³ê oddawan¹ Bogu (gr.
latreia) od tej oddawanej œwiêtym (gr. proskynesis). Oddaj¹c czeœæ œwiêtym,
oddajemy chwa³ê Chrystusowi, który w nich mieszka. Jak dochodzi do og³oszenia
kogoœ œwiêtym?
Prawos³awie ¿yje ca³y czas duchem pierwotnego chrzeœcijañstwa i nigdy nie opuœci³o
duchowo p³odnej gleby Palestyny. Równie¿ przy kanonizowaniu niektórych swoich
cz³onków stosuje tê sam¹ metodê co pierwsi chrzeœcijanie. Brakuje nam dok³adnych
przepisów okreœlaj¹cych przebieg procesu kanonizacyjnego, brakuje organów
ustanowionych do kontrolowania przebiegu tego procesu. Cerkiew za to bardzo
mocno bada czy cz³owiek zmar³y w opinii œwiêtoœci rzeczywiœcie cieszy siê kultem
i czci¹ wœród ludu Bo¿ego. W staro¿ytnoœci „œwiêtym” og³aszano nie tego, który
przeszed³ jakiœ proces (bo procesów wtedy nie by³o), ale tego, kogo wierni za
„œwiêtego” uznali, do kogo siê modlili i którego doczesne szcz¹tki (relikwie) ze czci¹
przechowywali.
Gdy s³awa czyjejœ œwiêtoœci siê rozszerza, miejscowy biskup powo³uje komisjê do
zbadania tej czci, jak¹ zmar³y odbiera. Komisja taka jest tworzona tylko na tê okazjê –
nie jest to ¿aden sta³y organ diecezjalny czy ponaddiecezjalny. Mo¿na powiedzieæ, ¿e
komisja lub zespó³ bardziej bada czeœæ i kult jakim jest obdarzona dana osoba ni¿
sam¹ osobê. W prawos³awiu nie mo¿na kanonizowaæ kogoœ, jeœli nikt siê do niego nie
modli. Przyk³adem na to jest odnalezienie w latach 90-tych w czasie remontu
w klasztorach Meteora w Grecji pewnego cia³a, które wydawa³o bardzo przyjemny
zapach. Tamtejsi mnisi nic nie wiedz¹c o swoim zmar³ym wspó³bracie sprzed wieków
ze wzglêdu na cud (zapach) zaczêli siê do niego modliæ, a grecka Cerkiew wpisa³a go

do dyptychów (ksi¹g) œwiêtych pod imieniem œw. Wtorek (cia³o znaleziono we
wtorek) i zatwierdzi³a ten kult.
Cerkiew nie wymaga cudu przy zatwierdzaniu œwiêtoœci danej osoby. Cuda dziej¹ce
siê przy relikwiach zmar³ego lub za spraw¹ zmar³ego, s¹ tylko potwierdzeniem
œwiêtoœci jego ¿ycia. Niektórzy œwiêci ju¿ za ¿ycia byli uznawani za œwiêtych w³aœnie
za spraw¹ cudów, które doko³a nich siê dzia³y. Wiêkszoœæ stykaj¹cych siê ze œw.
Serafimem z Sarowa opowiada³a o jasnoœci jaka ca³y czas go otacza³a. Równie¿ dzieñ
„wychwalenia” przez Cerkiew rosyjsk¹ œw. Serafima obfitowa³ w nadnaturalne znaki.
Wczeœniejsze grzeszne ¿ycie "kandydata" nie stanowi przeszkody do osi¹gniêcia
œwiêtoœci, gdy¿ cz³owiek zawsze mo¿e zmieniæ swoj¹ postawê ¿yciow¹ (pokajaæ siê,
"metanoia"), nawet w ostatniej chwili ¿ycia. Takimi œwiêtymi Cerkiew siê chlubi
szczególnie: œw. Maria Egipcjanka, sprawiedliwy ³otr, który "wykrad³" sobie raj i wielu
innych. W Rosji czczony jest ¿o³nierz Aleksander, który z³apany w czasie wojny przez
Czeczenów, nie wyrzek³ siê Chrystusa i nie zerwa³ dobrowolnie krzy¿yka z szyi.
Zgin¹³, zamêczony w okrutny sposób, a rozg³aszanie przez oprawców opisu jego
œmierci przyczyni³o siê do zapocz¹tkowania jego kultu. Obojêtne kim Aleksander by³
dotychczas, jego œwiadectwo i œmieræ stawiaj¹ go na równi z pierwszymi
mêczennikami.
Uznanie autentycznoœci kultu danego œwiêtego odbywa siê decyzj¹ soboru lokalnej
Cerkwi. Wyznacza ona wtedy dzieñ pamiêci œwiêtego i zatwierdza teksty liturgiczne
na to œwiêto. Decyzja taka jest nastêpnie rozsy³ana do pozosta³ych Cerkwi, które
mog¹ w³¹czyæ œwiêtego do swoich obchodów liturgicznych w ci¹gu roku lub tylko
przyj¹æ tak¹ decyzjê do wiadomoœci.
W Cerkwi oddaje siê te¿ czeœæ osobom nie wpisanym oficjalnie do spisu œwiêtych.
W 1993 r. w czasie œwi¹t Paschy w Pustelni Optyñskiej niedaleko Smoleñska satanista
zamordowa³ trzech mnichów. Miejscowi natychmiast uznali pomordowanych za
mêczenników i modl¹ siê do nich. Czêsto oficjalne uznanie œwiêtego jest niemo¿liwe
przez dziesiêciolecia czy stulecia. Mia³o to miejsce pod tureck¹ okupacj¹ Grecji,
bolszewick¹ w³adz¹ w Rosji itd. W œwi¹tyniach pojawiaj¹ siê ikony (jeszcze bez
aureoli), umieszczane w przedsionku lub na bocznych œcianach, przedstawiaj¹ce
osoby uwa¿ane za œwiête, a których czeœæ nie zosta³a jeszcze oficjalnie zatwierdzona
przez sobór.
Kilka myœli na koniec. Œwiêci s¹ radoœci¹ Koœcio³a/Cerkwi. Je¿eli œwiêci mieliby
utrudniaæ oddawanie chwa³y Bogu, to nale¿a³oby powiedzieæ, ¿e chrzest przeszkadza
w duchowym odrodzeniu, a Eucharystia przeszkadza w zjednoczeniu
z Chrystusem. Œwiêci nie s¹ poœrednikami miêdzy nami a Chrystusem, ale naszymi
niebiañskimi przyjació³mi, którzy nas s³ysz¹ i pomagaj¹ swoj¹ modlitw¹. Bp Hilarion
A³fiejew pisa³, ¿e ten, kto nie ma przyjació³ w niebie, nie bêdzie w stanie prawid³owo
odbieraæ tej pobo¿noœci, któr¹ otaczani s¹ œwiêci w prawos³awnym (i nie tylko)
chrzeœcijañstwie; nie zrozumie tej wiêzi, która ³¹czy wiernych na ziemi z wiernymi
¿yj¹cymi ju¿ w Bogu.
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Obrona œwiêtych i czci im oddawanej przypomina obronê ikon przed zakusami tych,
którym równie¿ przywodzi³y na myœl ba³wochwalstwo. Znamienne jest, ¿e ci którzy
walczyli z kultem œwiêtych, walczyli równie¿ z kultem ikon oraz z ¿yciem
monastycznym (mniszym). Tak jak walka z ikon¹ (ikonoklazm) z regu³y oznacza³a
negowanie faktu Wcielenia, tak walka z monastycyzmem i kultem œwiêtych by³a i jest
odbierana w Cerkwi jako poœrednie negowanie samej mo¿liwoœci przebóstwiaj¹cego
i uœwiêcaj¹cego zjednoczenia cz³owieka z Bogiem.
Symeon Nowy Teolog opisuje œwiêtych jako ogniwa z³otego ³añcucha: „Przenikaj¹c
ka¿dego, od pierwszego po ostatniego, od stóp do g³ów, Trójca Œwiêta ³¹czy ich
wszystkich w jedno [...] Po³¹czeni z tymi, którzy odeszli wczeœniej i podobnie jak oni
nape³nieni œwiat³em, œwiêci ka¿dego pokolenia staj¹ siê czêœci¹ z³otego ³añcucha,
w którym ka¿dy œwiêty jest oddzielnym ogniwem, zjednoczonym z innymi wiar¹,
uczynkami i mi³oœci¹. Tak oto w Jednym Bogu tworz¹ oni jeden ³añcuch, którego nie
da siê ³atwo rozerwaæ. Takie w³aœnie jest prawos³awne pojmowanie wspólnoty
œwiêtych. Ten ³añcuch to ci¹g wzajemnej mi³oœci i modlitwy, i to w tej pe³nej mi³oœci
modlitwie maj¹ swoje miejsce cz³onkowie Koœcio³a na ziemi”.

ABY BYLI
JEDNO

TEKST

Katarzyna Ciesielska
parafia
rzymskokatolicka
pw. Niepokalanego
Serca Najœwiêtszej Maryi Panny

„Bóg stwarzaj¹c mê¿czyznê i kobietê pragnie byœmy siê do Niego
upodabniali, poniewa¿ stworzy³ nas na swój obraz". Po stworzeniu Adama, Bóg
stwarza równie¿ Ewê, poniewa¿ nie chcê, aby mê¿czyzna czu³ siê samotny.
Z doœwiadczenia wiemy jak tych dwoje ró¿ni siê od siebie. W kobiecie jest wiele
czu³oœci, troski o innych, bezwarunkowej akceptacji dla ka¿dego oraz wiele emocji
i piêkna. Mê¿czyzna to wojownik, silny, kieruj¹cy siê rozumem, nazywaj¹cy
sprawy po imieniu, powo³any przez Boga, aby byæ ojcem. Mê¿czyzna i kobieta
potrzebuj¹ siebie nawzajem i dopiero w jednoœci odnajduj¹ swoj¹ to¿samoœæ
i Boga.
Kiedy dwoje ludzi zakochuje siê w sobie, zaczynaj¹ widzieæ siebie przez
„ró¿owe okulary”. Tak naprawdê zatrzymuj¹ siê na tym, co zewnêtrzne, nie
zauwa¿aj¹c wad drugiej osoby. Bardzo wa¿ny jest okres narzeczeñstwa, jest to
czas kiedy poznajemy siebie nawzajem i przygl¹damy siê sobie. Powinniœmy
w tym okresie odpowiedzieæ sobie na jedno pytanie – czy jesteœmy w stanie ¿yæ
z t¹ drug¹ osob¹ do koñca ¿ycia, z jego wadami, s³aboœciami i grzechami? Mogê
dzisiaj z ca³¹ pewnoœci¹ odpowiedzieæ, ¿e nie. Jest to szokuj¹ce, ale prawdziwe.

a

Jest jednak jedyne „lekarstwo”, jest ktoœ, kto mo¿e nam pomóc – to Jezus
Chrystus. Bez niego nie jesteœmy w stanie obdarzaæ siebie mi³oœci¹ mi³osiern¹,
która ka¿dego dnia mówi tak na s³aboœci drugiej osoby.
Sakrament ma³¿eñstwa to najwspanialszy dar dany od Boga dla ludzi,
którzy pragn¹ byæ razem do koñca ¿ycia. Bóg w sposób szczególny dotyka swoj¹
obecnoœci¹ ma³¿onków i jest z nimi bardzo blisko. Mia³am okazjê podczas
modlitwy doœwiadczyæ tej obecnoœci. Kiedy misjonarz kaza³ podaæ nam sobie rêce
i po³o¿y³ na nasze g³owy d³onie, wtulaj¹c siê miedzy nami, poczu³am w ca³ym
swoim ciele, wszystkimi swoimi zmys³ami, ¿e w naszej jednoœci jest Jezus
Chrystus. Noszê to doœwiadczenie ka¿dego dnia w swoim sercu i to pozwala mi
przetrwaæ trudne chwile, przypominam sobie wtedy t¹ mi³oœæ, któr¹ wtedy czu³am
i to daje mi si³ê.
Rodzina to wspólnota grzeszników umiej¹cych sobie nawzajem
przebaczaæ. Jest to niemo¿liwe bez ³aski naszego Pana, któr¹ wyprosi³ nam na
krzy¿u. Wiele cierpienia doœwiadczy³am od swojego mê¿a, i tylko Chrystus
nauczy³ mnie przebaczaæ. Zrozumia³am, ¿e moim wrogiem nie jest mój m¹¿. Jest
on tak jak ja biedaczkiem, który nie radzi sobie z w³asnymi s³aboœciami.
Zobaczy³am, ¿e naszym wrogiem jest szatan. To on nastawia wspó³ma³¿onków
przeciwko sobie, oskar¿aj¹c i wskazuj¹c winê tego drugiego. Kiedy to
zrozumieliœmy po³¹czyliœmy siê razem i stanêliœmy do walki, ale oczywiœcie nie
sami, lecz w imiê Jezusa Chrystusa. To nas zbli¿y³o do siebie, a przede wszystkim
do Boga. Wspólna modlitwa sta³a siê codziennoœci¹, bez której nie potrafimy ju¿
¿yæ. Czerwonym œwiat³em powinno byæ dla nas u¿ywanie pewnych s³ów podczas
k³ótni – ty zawsze mnie wykorzystujesz, ty nigdy nie zwracasz na mnie uwagi,
z inn¹ kobiet¹ na pewno by³bym szczêœliwy. S¹ to k³amstwa, które podsuwa nam
z³y duch. Musimy byæ czujni.
Pojawienie siê dzieci wiele zmienia w ma³¿eñstwie. Mamy mniej czasu dla
siebie, ca³¹ nasz¹ uwagê kierujemy na nowo narodzone dziecko. Jesteœmy
zmêczeni i stajemy siê bardziej nerwowi. Problem narasta kiedy dzieci jest wiêcej.
Zastanawiamy siê jak poradziæ sobie z obowi¹zkami i z codziennoœci¹. Wraz
z mê¿em mamy czworo dzieci, w tym jedno niepe³nosprawne. Jak ka¿da kobieta
mia³am pewne pragnienia, które chcia³am zrealizowaæ. Wyobra¿a³am sobie, ¿e
mogê po³¹czyæ pracê z wychowywaniem dzieci. Postanowi³am skoñczyæ drugie
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studia i otworzy³am dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Prowadzi³am przedszkole dla dzieci,
zajêcia ogólnorozwojowe dla maluchów oraz terapie SI dla dzieci z zaburzeniami
integracji sensorycznej. Odnios³am wielki sukces zawodowy, ale jedno pytanie nie
dawa³o mi spokoju – czy pomagaj¹c innym dzieciom, nie zaniedbujê w³asnych. Ta
sytuacja trwa³a trzy lata. W moim konkretnym przypadku nie by³o mo¿liwe
po³¹czyæ pracy z obowi¹zkami domowymi. Bóg pozwoli³ mi zrozumieæ, ¿e
konsekwencje naszych wyborów s¹ widoczne dopiero po wielu latach. Nie
mo¿emy ich zobaczyæ od razu. Dopiero problemy z dzieæmi uœwiadamiaj¹ nam, ¿e
coœ jest nie w porz¹dku. Straty mog¹ byæ bardzo powa¿ne a nawet nie do
naprawienia. Z drugiej strony to doœwiadczenie pozwoli³o mi wybraæ w wolnoœci
czego tak naprawdê pragnê i wybra³am moj¹ rodzinê. Wierzcie mi nie czujê siê
kur¹ domow¹, ale ¿yjê przeœwiadczeniem, ¿e odda³am swoje ¿ycie dla mi³oœci.
Œwiat bêdzie pokazywa³ nam wiele œwiecide³ek i kusi³, aby za nimi iœæ, ale my,
którzy wybraliœmy Chrystusa uczyniliœmy go swoim jedynym œwiat³em.
Po 15 latach swojego ma³¿eñstwa, widzê, ¿e dopiero teraz zaczynam
uczyæ siê prawdziwej mi³oœci. Po pierwsze Bóg nauczy³ mnie kochaæ sam¹ siebie.
To jest klucz do mi³owania drugiego cz³owieka. Akceptacja moich s³aboœci,
grzechów i ograniczeñ pozwoli³a mi zaakceptowaæ to w moim mê¿u i dzieciach. To
nie znaczy, ¿e jest to ju¿ doskona³a komunia osób, ale wci¹¿ jesteœmy w drodze do
doskona³ej komunii w Bogu. Doœwiadczamy wielu radoœci ka¿dego dnia i staramy
siê za wszystko dziêkowaæ Bogu. Postawiliœmy w naszym ma³¿eñstwie na prawdê,
nawet za cenê ³ez. Mówienie prawdy sprawia, ¿e wyzbyliœmy siê lêku przed
odrzuceniem. Czujemy, ¿e wspó³ma³¿onek jest drog¹ do œwiêtoœci, jest to ktoœ
dany nam przez Boga, aby nas wspiera³ i pomaga³ nam kiedy nie bêdziemy mogli
iœæ dalej. Kiedy dowiedzia³am siê o chorobie dziecka to mój m¹¿ by³ tym, który mnie
wspiera³ i pomaga³. Po drugie zrozumia³am, ¿e nie jesteœmy w stanie zmieniæ
swojego serca, a co dopiero serca tej drugiej osoby. To mo¿e uczyniæ tylko Jezus.
Zapraszaj¹c go do swojego ¿ycia mo¿emy mieæ pewnoœæ, ¿e nasza wzajemna
„mi³oœæ bêdzie cierpliwa, ³askawa, mi³oœæ, która nie zazdroœci, nie szuka poklasku,
nie unosi siê pych¹, nie jest bezwstydna, nie szuka swego, nie unosi siê gniewem,
nie pamiêta z³ego, nie cieszy siê z niesprawiedliwoœci, lecz wspó³weseli siê
z prawd¹, wszystko znosi, wszystko przetrzyma i nigdy nie ustaje” [1 Kor 13, 4-8 a].
Taka jest mi³oœæ Jezusa, a On pragnie t¹ mi³oœci¹ podzieliæ siê z nami.
Na koniec przytoczê fragment z ksi¹¿ki „Ma³y Ksi¹¿ê” Antoine'a de SaintExupéry'ego, który niech bêdzie puent¹ moich rozwa¿añ: „Teraz jesteœ dla mnie
tylko ma³ym ch³opcem, podobnym do stu tysiêcy ma³ych ch³opców. Nie potrzebujê
ciebie. I ty mnie nie potrzebujesz. Jestem dla ciebie tylko lisem, podobnym do stu
tysiêcy innych lisów. Lecz je¿eli mnie oswoisz, bêdziemy siê nawzajem
potrzebowaæ. Bêdziesz dla mnie jedyny na œwiecie. I ja bêdê dla ciebie jedyny na
œwiecie”.
M¹¿ powinien byæ dla mnie jedyny na œwiecie i ja dla niego tak¿e. Nie oznacza to,
¿e mamy byæ egoistami zapatrzonymi w siebie, gdy¿ nasza mi³oœæ jest
naznaczona obecnoœci¹ Boga, i nie mo¿emy zapraszaæ do tej jednoœci kogoœ
innego. Tego sobie i wam ¿yczê.

TEKST

Piotr Ko³odziejski
parafia
rzymskokatolicka
pw. Matki Boskiej
Jasnogórskiej

Zrozumieæ Mszê Œwiêt¹

W ostatnim czasie przegl¹daj¹c serwis internetowy Katolickiej Agencji
Informacyjnej natkn¹³em siê na informacjê, która zaczyna³a siê w ten sposób:
„Doœæ ju¿ eksperymentów liturgicznych, Koœció³ jest miejscem ciszy i modlitwy” –
pod takim tytu³em œwi¹teczne wydanie w³oskiego dziennika „Il Giornale”
zamieœci³o wywiad z prefektem Kongregacji ds. Kultu Bo¿ego i Dyscypliny
Sakramentów, kardyna³em Antonio Canizares Llovera. Kardyna³ Canizares
ujawnia, ¿e Benedykt XVI poleci³ jego dykasterii odnowiæ liturgiê zgodnie
z nauczaniem Soboru Watykañskiego II, a zarazem w harmonii z liturgiczn¹
tradycj¹ Koœcio³a, czyli wed³ug propagowanej przez papie¿a tzw. hermeneutyki
ci¹g³oœci. Nie mo¿na zapominaæ, ¿e Sobór nie poleci³ wprowadzaæ ¿adnych
innowacji, o ile nie ma pewnoœci, ¿e rzeczywiœcie bêd¹ one s³u¿yæ Koœcio³owi.
To pierwsze zdania z informacji Katolickiej Agencji Informacyjnej. Do zapoznania
siê z ca³oœci¹ odsy³am do Ÿród³a, a tak¿e do pe³nego wywiadu z kardyna³em, ale te
zapowiedzi zainspirowa³y mnie do tego, abyœmy w naszej gazecie stworzyli cykl, w
którym bêdziemy t³umaczyæ poszczególne gesty w liturgii mszy œwiêtej.
Choæ o poprawnoœæ liturgii dba komisja ds. Kultu Bo¿ego i Dyscypliny
Sakramentów Episkopatu Polski, to wszelkie uszczegó³owienia norm
wprowadzanych w ¿ycie liturgii Koœcio³a partykularnego podejmuje biskup
diecezjalny. O t³umaczenie pewnych gestów liturgicznych poprosi³em ks. Piotra
Superlaka, który jest rezydentem w naszej parafii. Ks. Piotr Superlak jest
dyrektorem Wydzia³u Wychowania Katolickiego w Kurii Metropolitalnej
w Szczecinie. Zadaniem tego¿ wydzia³u jest troska o katechezê – poœród
wszystkich pos³ug i s³u¿b, przez które Koœció³ (…) realizuje swoj¹ misjê
ewangelizacyjn¹, wyj¹tkowe miejsce zajmuje pos³uga katechetyczna
(Dyrektorium Ogólne o Katechizacji 219). G³oszenie S³owa przez osoby, które
z mandatu biskupa g³osz¹ Orêdzie Mi³oœci œwiadectwem swojego ¿ycia. Jan
Pawe³ II wzywa³, aby Koœció³ zachowa³ dla katechezy najwiêksze swe bogactwo,
a mianowicie ludzi i si³y, nie szczêdz¹c ¿adnych starañ, trudów i œrodków
materialnych, aby lepiej j¹ organizowaæ i kszta³ciæ tych, którzy bêd¹ jej
odpowiednio s³u¿yæ.
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Na pocz¹tek
przeanalizujmy 3 gesty:
- Aklamacja po przeistoczeniu
w postawie stoj¹cej – Koœció³
wymaga, aby w sytuacjach,
w których wyznajemy swoj¹ wiarê
(choæby w Credo) potwierdzamy
nasz¹ to¿samoœæ jako uczniów
Jezusa w postawie stoj¹cej. Tak te¿
jest przy aklamacji po przeistoczeniu.
Jest to swoiste wyznanie wiary
i uwielbienie Jezusa w s³owach,
które wyra¿amy. Ca³e misterium
chrzeœcijañstwa, w szczególnoœci
zawarte w aklamacji prawdy wiary,
w które wierzymy winny byæ
wyra¿one w postawie œwiadomego
uczestnictwa i zaanga¿owania
w postawie gotowoœci i otwartoœci na
to, co siê wyznaje od momentu
chrztu œw. przez decyzyjnoœæ
swojego ¿ycia i dzia³ania – t³umaczy

ks. P. Superlak. – W tej sytuacji
przechodzimy z postawy klêcz¹cej
do postawy stoj¹cej.
- Komunia œwiêta na stoj¹co czy
w postawie klêcz¹cej – przepisy
mówi¹, ¿e pe³niejsza jest postawa
klêcz¹ca, ale dopuszcza siê te¿
postawê stoj¹c¹ w zale¿noœci od
tego, jaka jest predyspozycja osoby
przyjmuj¹cej komuniê œwiêt¹.
Zawsze jest mo¿liwoœæ, aby przed
przyjêciem Chrystusa w Eucharystii
osoby, które przyjmuj¹ Go w
postawie stoj¹cej odda³y czeœæ w
geœcie pokory i szacunku przez sk³on
g³ow¹ lub przyklêkniêcie. Gros ludzi
przystêpuje w postawie klêcz¹cej, ale
wiêkszoœæ przyjmuje komuniê œw.
w postawie stoj¹cej.

Liturgia S³owa z ambony - W Eucharystii widoczny jest podwójny stó³ zgodnie
z myœl¹ teologiczn¹ bardzo powi¹zany ze sob¹: S³owa i Eucharystii. Godnoœæ
s³owa Bo¿ego wymaga, by w koœciele by³o ono g³oszone z miejsca, na którym
w czasie Liturgii S³owa spontanicznie skupia siê uwagê wiernych. Ambona jako
liturgiczne miejsce, z którego g³oszone jest s³owo Bo¿e powinna byæ
umieszczona w dobrze widocznym miejscu, w naturalny sposób przyci¹gaj¹cym
uwagê wiernych. Liturgiœci podkreœlaj¹c godnoœæ s³owa Bo¿ego uwra¿liwiaj¹, i¿
ambona jest miejscem czytania tekstów mszalnych, Psalmu responsoryjnego
oraz orêdzia wielkanocnego: mo¿na te¿ wyg³aszaæ tam homiliê oraz
odczytywaæ intencje modlitwy wiernych - t³umaczy ks. Piotr Superlak.
Skutecznoœæ g³oszonego s³owa Bo¿ego uwarunkowana jest tak¿e od gotowoœci
do przyjêcia s³owa Bo¿ego poprzedzona nas³uchiwaniem, aby przestrzeñ ¿ycia
religijnego budzi³a œwiadomoœæ, ¿e Bóg mówi do mnie w tej chwili.
O ró¿nych niebezpieczeñstwach w liturgii na podstawie swoich spostrze¿eñ
i doœwiadczeñ opowiada ks. prof. Wies³aw Przyczyna, dyrektor Instytutu
Liturgicznego; Kierownik Katedry Komunikacji Religijnej na Uniwersytecie
Papieskim Jana Paw³a II w Krakowie, którego namówi³em na rozmowê.
Zapraszam do jej lektury.

Kap³an powinien

prowadziæ wiernych do Boga

ROZMAWIA£

Piotr Ko³odziejski
parafia
rzymskokatolicka
pw. Matki Boskiej
Jasnogórskiej

Ks. prof. Wies³aw Przyczyna: To, co zaczyna mnie niepokoiæ to Eucharystia
i liturgia, bo myœlê szerzej, a wiêc i o liturgii sakramentalnej, która zaczyna po
trosze zamieniaæ siê w show, wzorowaæ siê na programach telewizyjnych
i kabaretowych. Ksiê¿a stawiaj¹ sobie za cel zatrzymanie uwagi s³uchaczy,
spowodowaæ, ¿eby dobrze siê czuli na liturgii i mile spêdzili czas, natomiast nie
chodzi im o to albo nie doceniaj¹ innego aspektu, ¿eby doprowadziæ ludzi
w liturgii do spotkania w obecnym w Eucharystii Panem Bogiem. Temu ho³duj¹c
sprawiaj¹, ¿e ludzie wychodz¹c z niedzielnej mszy œwiêtej mówi¹ „ale by³o mi³o
i interesuj¹co, jak weso³o i ile ciekawych anegdotek powiedzia³ ksi¹dz podczas
homilii”. Myœlê, ¿e nie o to chodzi i nie taki cel ma homilia. Wchodzenie w rolê
kabareciarzy jest wyborem z³ym, z tego wzglêdu, ¿e ksi¹dz nigdy nie bêdzie
zawodowym kabareciarzem, bo tych¿e jest wielu i s¹ o wiele lepsi ni¿ ksiê¿a,
którzy w tê rolê wchodz¹.
Czy w takim razie wzór to msza trydencka?
Nie, to jest inny obrz¹dek. Tylko powaga, radosna msza, ale wedle rytu, jaki jest
przewidziany. Ka¿dy sprawuj¹cy Eucharystiê powinien mieæ œwiadomoœæ, ¿e
nie on jest najwa¿niejszy, ¿e najwa¿niejszy jest Pan Bóg, który dzia³a w liturgii
i to jest pocz¹tek wszystkiego. Je¿eli ksi¹dz ma œwiadomoœæ, ¿e jego zadaniem
jest doprowadzenie wiernych do spotkania z Bogiem, a on, czyli kap³an jest
medium, to siê uda. Je¿eli bêdzie chcia³ wejœæ w g³ówn¹ rolê, to bêdzie to
spotkanie z ksiêdzem, a nie z Panem Bogiem. Mam przykre doœwiadczenia
zwi¹zane z sakramentem ma³¿eñstwa, kiedy panna m³oda prosi³a mnie o to czy
nie da³oby siê wprowadziæ do sakramentu jakichœ elementów rozrywkowych, na
przyk³ad czy pañstwo m³odzi mogliby ca³owaæ siê po przysiêdze, ¿eby ludzie
wtedy bili brawo. Ja by³em temu przeciwny i t³umaczy³em, ¿e sakrament
ma³¿eñstwa ma dwa wymiary: prawny, powoduje skutki wobec prawa
cywilnego, a z drugiej strony jako sakrament, w którym dzia³a Bóg ³¹cz¹cy
dwoje ludzi na dobre i na z³e. Tu nie ma miejsca na zachowania z pikniku czy
samego wesela. „Ale inni ksiê¿a to robi¹” – us³ysza³em. Odpowiedzia³em, ¿e
„byæ mo¿e, ale po co? Na to bêdzie czas”. Dziewczyna siê upiera³a, wiêc
powiedzia³em, ¿e zgodzê siê pod warunkiem, ¿e nie ca³owaliœcie siê dot¹d.
Dziewczyna odpowiedzia³a, ¿e „To nie. Ja piêknie dziêkujê, nie bêdziemy siê
chcieli ca³owaæ”. Kolejne pytanie dotyczy³o tego, czy narzeczeni bêd¹ mogli
podczas œlubu mówiæ do siebie zdrobnia³ymi formami imion. Odpowiedzia³em,
¿e to akt prawny, sakrament i nie mo¿na tego robiæ. Inny przypadek z mojej
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parafii, kiedy przychodzi panna
m³oda, która planuje œlub za rok
i ma trzy ¿¹dania: po pierwsze, ¿eby
firma dekorowa³a koœció³. Mój
proboszcz nie zgodzi³ siê na to, bo
firmy nierzadko zabieraj¹ dekoracje
po komunii œwiêtej na inny œlub.
Drugie pytanie czy zamiast
czerwonego móg³by byæ bia³y
chodnik do o³tarza. Proboszcz te¿
siê nie zgodzi³. I po trzecie „czy
proboszcz móg³by znaleŸæ miejsce
dla psa podczas œlubu. Czy by³by
miêdzy moim narzeczonym a mn¹,
czy obok mnie, bo to niemal¿e mój
najlepszy przyjaciel”. Proboszcz
b³yskotliwie odpowiedzia³, ¿e
zgadza siê, tylko jest jeden problem.
„Co zrobimy jak ktoœ przyjdzie
z koniem, bo ma przyjaciela konia
i gdzie my postawimy przy o³tarzu
konia?”. Takie ludzie maj¹ pomys³y
i dochodzimy do przedziwnych
sytuacji, w których ludzie chc¹
liturgii, ceremonii, gdy¿ gdzie indziej
nie ma takiej oprawy, a de facto ma
to charakter œwiecki. Czy wolno
ksiê¿om iœæ w tê stronê
i doprowadzaæ do sytuacji
komicznych i groteskowych?

Dziœ kap³ani czêsto u¿ywaj¹ ró¿nych sposobów przyci¹gania do Koœcio³a
m³odych ludzi na przyk³ad przez scholê, muzykê. Czy powa¿ny kap³an,
który jest medium, jak to uj¹³ ksi¹dz we wczeœniejszej fazie wypowiedzi,
nie k³óci siê trochê ze wspó³czesnoœci¹, w której m³ody cz³owiek
zabiegany, czasem nie potrafi¹cy skupiæ siê na mszy „wpada” do
koœcio³a?
To pytanie, które mnie nurtuje i z którym siê sam mêczê. Mówi¹c o powa¿nym
kap³anie, nie myœlê o smutnym kap³anie, ale radosnym, który wprowadza
radoœæ w liturgiê, ale nie przekraczaj¹c pewnych granic. Sukces bêdzie taki, ¿e
ludzie bêd¹ biegaæ do koœcio³a bo jest radoœnie, rozrywkowo, natomiast czy
dojdzie do ich spotkania z Chrystusem obecnym w liturgii? Rozmawia³em
kiedyœ z pewnym organist¹, który powiedzia³ mi, ¿e ludzie maj¹
zapotrzebowania, ¿eby na œlubie zagraæ „Love me thunder” Elvisa Presleya
albo piosenkê Celine Dion z „Titanica” albo „Zimê” Vivaldiego, bo im siê to
bardzo podoba. Oni bêd¹ zadowoleni, ale czy mamy tak schlebiaæ ludziom,

¿eby siê oni dobrze czuli w koœciele, czy mamy ich pragnienia podnosiæ,
mobilizowaæ, ¿eby ich oczekiwania by³y na wy¿szym poziomie ni¿ te które maj¹,
bo myœlê, ¿e nierzadko to wynik nieznajomoœci sprawy u ludzi œwieckich, ale
obawiam siê, ¿e równie¿ brak formacji liturgicznej u duchownych. Bo jak mo¿na
oceniæ ksiêdza, który w dniu œw. Miko³aja odprawia Eucharystiê przebrany za
œw. Miko³aja z brod¹ z waty? Czy to celebrans czy miko³aj? Jak mo¿na oceniæ
ksiêdza, który przebiera siê za smoka wawelskiego na Roratach i wyg³asza
homiliê, jest tak „zrobiony”, ¿e zieje ogniem. T³umy dzieci przychodz¹ rano na
Roraty z lampionami. Efekt by³ taki, ¿e smok by³ na wrotkach i spad³ ze
schodów i z³ama³ nogê. Nastêpnego dnia ju¿ go nie by³o, a w kolejnym dniu nie
by³o dzieci, bo nie by³o smoka wawelskiego na mszy œwiêtej. Czy
w wychowaniu religijnym chodzi o to, ¿eby dzieci mia³y teatrzyk? Czy
w Niedzielê Dobrego Pasterza, kiedy ksi¹dz imituje i robi inscenizacjê jak dobry
pasterz troszczy siê o owieczki. Wychodzi z prezbiterium, wchodzi miêdzy lud,
wybiera jedn¹ z piêkniejszych dziewczyn, jaka tam jest, bierze j¹ na plecy jako
t¹ zagubion¹ i niesie do o³tarza pokazuj¹c jak dobry pasterz troszczy siê
o zagubion¹ owieczkê. Mo¿e ona wcale nie by³a zagubion¹, ale by³a ³adna
i myœlê, ¿e nie za ciê¿ka, bo inaczej nie doniós³by jej do o³tarza. To s¹
poszukiwania wziête z programów telewizyjnych, gdzie wszystko ma bawiæ
i wszystko ma cieszyæ. Tak ukszta³towan¹ mentalnoœæ ma s³uchacz-uczestnik
liturgii, bo tak kszta³tuje go telewizja, ale tak samo ukszta³towany jest kap³an, bo
te¿ jest dzieckiem mediów.
1
Ale to chyba skrajne przypadki. Wracaj¹c jednak do duszpasterstwa
m³odzie¿y i scholi, które czêsto przyci¹gaj¹ m³odych do Koœcio³a
przyczyniaj¹c siê do odkrywania Boga. Mo¿e wiêc granie na gitarze
podczas liturgii nie jest czymœ z³ym?
Myœlê, ¿e nie, chocia¿ gitara nie jest instrumentem, którego mo¿na u¿ywaæ
w liturgii, ale siê przyjê³o. Przepisy nie dopuszczaj¹ gitar, bêbnów, ró¿nych
innych instrumentów wspó³czesnych, ale je¿eli jest to zrobione z taktem, gdzie
nie ma tumultu w koœciele i je¿eli jest to schola piêknie œpiewaj¹ca czy
a capella, to nie jestem przeciwny. Tylko jeœli wprowadzamy, to wiemy czemu to
ma s³u¿yæ, do jakich granic mo¿na dojœæ, a czego nie wolno nam przekroczyæ.
Wspomnia³ Pan, ¿e przypadki, które poda³em, s¹ ekstremalne. One s¹, ale ich
jest coraz wiêcej. Ta tendencja siê szerzy. B³ogos³awi³em ostatnio ma³¿eñstwo
i podczas wesela powiedziano mi, ¿e jestem za ma³o ludyczny i za ma³o
rozrywkowy na œlubie. Zapyta³em wiêc czy mam stawaæ na g³owie i tryskaæ
humorami? Podczas kolejnego œlubu pomyœla³em, ¿e mo¿e mieli racjê i ¿e to
pokolenie, które potrzebuje takiego radosnego prze¿ywania tej chwili. U¿y³em
wiêc w trakcie homilii kilku anegdot. Oczywiœcie by³ œmiech w koœciele i znowu
uczestniczy³em w weselu i s³ucha³em opinii. Oni zapamiêtali tylko te anegdoty,
a nic z tego, co chcia³em przekazaæ im o sakramencie ma³¿eñstwa; wrêcz
powiedziano, ¿e za powa¿nie traktuje ma³¿eñstwo, gdy¿ ono jest na jakiœ czas
i jak siê nie u³o¿y, to za jakiœ czas jest inne. To mówili 30-40-latkowie i tu jest
problem czy Koœció³ ma schlebiaæ, ¿eby mieæ wyznawców, czy powinien
postawiæ granicê wymagania i mieæ mniej wyznawców, ale oddanych Koœcio³owi
i Panu Bogu.
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I ksiêdza zdaniem, w któr¹ stronê powinni iœæ duchowni?
Uchodzi³em i wœród wielu teraz uchodzê za libera³a, ale sk³aniam siê ku temu,
¿e powinniœmy powa¿nie traktowaæ religiê. To nie musz¹ byæ wszyscy, ale to
jest dla tych, którzy chc¹ podj¹æ pewn¹ drogê i ni¹ pod¹¿aæ. Mo¿e wiêcej troski
o tych ludzi, ¿eby ich lepiej przygotowaæ do pewnych etapów wchodzenia
w chrzeœcijañstwo? Mo¿e to jest droga, a nie jedna czy druga katecheza i ju¿
chrzcimy, parê spotkañ z m³odzie¿¹ i ju¿ bierzmujemy, kilka spotkañ nie zawsze
na wysokim poziomie w kursach przedma³¿eñskich i ju¿ b³ogos³awimy
ma³¿eñstwa. Mo¿e trzeba postawiæ jakieœ wiêksze wymagania.
Dziêkujê za rozmowê.

OdnaleŸæ siebie w Biblii
Biblia kojarzy nam siê z lekcjami jêzyka polskiego, histori¹, katechez¹. Czêsto
s³yszê komentarze: to przestarza³a ksiêga, nic mi nie da jej czytanie. W tej rubryce
bêdziemy chcieli pokazaæ, ¿e w bohaterach historii biblijnych mo¿emy zobaczyæ
swoje s³aboœci i swoj¹ si³ê, us³yszeæ w³asne pytania i w¹tpliwoœci, wreszcie
mo¿emy odnaleŸæ siebie.

...by nie odejœæ zasmuconym.
ks. S³awomir Sikora Bogaty m³odzieniec
TEKST

parafia
ewangelicko-augsburska
Œwiêtej Trójcy

Byæ m³odym, piêknym i bogatym – marzenie wielu ludzi, szczególnie m³odych,
którzy dopiero uk³adaj¹ swoje ¿ycie. Tym marzeniom nie ma siê co dziwiæ, skoro
wspó³czesny œwiat lansuje pogl¹d, ¿e dopiero posiadanie tych trzech atrybutów
sprawia, ¿e mo¿na byæ prawdziwie szczêœliwym. A szczêœcie to stan, o który
zabiega ju¿ chyba ka¿dy cz³owiek. Czy zatem w œwiecie kultu m³odoœci
i zewnêtrznego piêkna, w epoce œwiecide³ek, które mami¹ nie tylko oczy, ale
i serce, jest miejsce na wartoœci wewnêtrzne? Czy m³odzi ludzie ¿yj¹cy w swoim
„realnym” internetowo-komórkowym œwiecie, maj¹ czas na refleksjê, która dotyczy
ich „wirtualnego” œwiata rodziny, Koœcio³a, drugiego cz³owieka i Boga? Czy jest

dzisiaj miejsce na pytanie: co mam czyniæ, aby byæ zbawionym? Pewien m³ody
cz³owiek zada³ to pytanie i otrzyma³ odpowiedŸ, a potem odszed³… zasmucony.
W Ewangelii œw. Marka (10, 17 - 22) czytamy o tym, jak pewien m³ody cz³owiek
przybieg³ do Jezusa, pad³ na kolana i zapyta³: Nauczycielu dobry! co mam czyniæ,
aby odziedziczyæ ¿ywot wieczny? Przyznaæ trzeba, ¿e postawa tego m³odzieñca
robi wra¿enie. Nie pyta jak byæ m³odym, piêknym i bogatym (i chyba nie tylko
dlatego, ¿e m³odym i bogatym by³ na pewno), tylko interesuje go wiecznoœæ. Jak
odziedziczyæ ¿ywot wieczny, jak byæ zbawionym? Przybieg³ do Jezusa, to znaczy,
¿e w swoich poszukiwaniach by³ bardzo zdeterminowany, traktowa³ chêæ
znalezienia odpowiedzi bardzo powa¿nie. Czytamy, ¿e Jezus przygotowywa³ siê
w³aœnie do drogi, a wiêc nie by³ to dobry moment do dialogu. Jego pytanie nie by³o
prób¹ zaimponowania starszym, ¿e on m³ody cz³owiek te¿ ma prawo do dyskusji
i filozofowania ze znanym rabinem jak równy z równym.
Jezus podj¹³ rozmowê, co nie jest bez znaczenia. Wielu m³odych ludzi zadaje
pytania, chce wypowiedzieæ swoje zdanie, chce wyraziæ swoj¹ m³odoœæ, czasem
bunt, ale czêsto równie¿ swoj¹ kreatywnoœæ i niestety nie podejmuje siê z nimi
rozmowy. Zbywaj¹ ich rodzice, zbywamy ich jako ich duszpasterze, zbywamy ich
w naszych parafiach. Oczywiœcie mocno uogólniam i mam nadziejê, ¿e bêdê
dobrze zrozumiany, ale czêsto zamiast podj¹æ dialog z m³odym cz³owiekiem,
ka¿emy mu siê najpierw odpowiednio „zestarzeæ” i wtedy dopiero gotowi jesteœmy
s³uchaæ, rozmawiaæ, wspó³pracowaæ. Tylko ¿e póŸniej nie ma ju¿ z kim…
Jezus podj¹³ rozmowê. Zacz¹³ j¹ nieoczekiwanie od pytania, które brzmi jak
pouczenie: dlaczego nazywasz mnie dobrym nauczycielem, nikt nie jest dobry –
tylko jeden Bóg. Ktoœ powie: niefortunny pocz¹tek rozmowy z m³odym
cz³owiekiem. Dlaczego zatem tak odpowiedzia³ Jezus? Zadajmy sobie pytanie,
jakie wyobra¿enie móg³ mieæ ów m³ody cz³owiek o Jezusie, czego siê po Nim
spodziewa³? Myœlê, ¿e traktowa³ Jezusa jako nauczyciela, rabina ¿ydowskiego,
o którym s³ysza³ wiele pozytywnych opinii, a jednak by³ On przecie¿ tylko jednym
z wielu rabinów. Jezus chcia³ daæ mu do zrozumienia, ¿e oto stan¹³ przed samym
Bogiem i teraz otrzyma odpowiedŸ, która nie bêdzie jedn¹ z wielu dróg, nie bêdzie
móg³ siê udaæ do kolejnego nauczyciela z tym pytaniem. OdpowiedŸ Jezusa by³a
ostateczn¹ wyk³adni¹ ¿ycia doczesnego i wiecznego owego m³odzieñca. Teraz
zapewne bardziej uwa¿nie s³ucha³ i zastanawia³ siê, w któr¹ stronê rozwinie siê
dialog z Mistrzem. „Znasz przykazania” – po tych s³owach m³ody cz³owiek
odetchn¹³ z ulg¹. Móg³ pochwaliæ siê swoj¹ ¿arliwoœci¹ w przestrzeganiu Prawa i to
od swojej m³odoœci. A wiêc Jezus spotka³ bardzo pobo¿nego, dobrze
wychowanego i duchowo uformowanego m³odego ¯yda, jak mo¿na
wywnioskowaæ, z bardzo pobo¿nej, praktykuj¹cej rodziny. Ca³e szczêœcie, ¿e
w naszych czasach równie¿ mamy takich m³odzieñców, którzy mogliby o sobie
powiedzieæ dok³adnie tak samo: ¿yjê wartoœciami chrzeœcijañskimi od
dzieciñstwa, wiarê przekazali mi moi rodzice. Ten m³odzieniec z Ewangelii œw.
Marka jest odzwierciedleniem przyk³adnego konfirmanta, który zapytany
o przykazania, potrafi nie tylko je wymieniæ, ale i wyjaœniæ na podstawie Ma³ego
Katechizmu ks. dra Marcina Lutra. Wzór do naœladowania! A jednak mimo tego, ¿e
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by³ pobo¿nym ¯ydem wci¹¿ drêczy³o go pytanie: co mam czyniæ, aby odziedziczyæ
¿ywot wieczny? To znaczy, ¿e intuicyjnie odczuwa³, ¿e czegoœ mu brakuje, ¿e
mo¿na zdobyæ wy¿szy szczyt, o którym dotychczas nie wiedzia³. Teraz przyszed³
mo¿e najwa¿niejszy moment w jego ¿yciu. Nauczyciel, Dobry Bóg znaj¹cy
cz³owieka w sposób absolutny, nie tylko to, co zewnêtrzne, ale przede wszystkim
to, co wewnêtrzne, mia³ udzieliæ odpowiedzi równie¿ absolutnej, definitywnie
okreœlaj¹cej prawdziw¹ kondycjê duchow¹ owego m³odzieñca, a póŸniej
wyznaczyæ mu drogê, która zaprowadzi go do upragnionego celu, jakim jest
Królestwo Bo¿e.
Czytamy, ¿e Jezus spojrza³ na niego z mi³oœci¹. Takie niby oczywiste, ale czy na
pewno? Czy potrafimy zawsze patrzeæ na m³odych ludzi z mi³oœci¹? Czy nazbyt
czêsto nie powtarzamy im o ich buncie, o ich dziwacznych zainteresowaniach, ¿e
nie rozumiemy, jak mog¹ tyle czasu spêdzaæ przed ekranem komputera
i rozmawiaæ ci¹gle przez komórkê? Czy nazbyt czêsto nie mówimy im, ¿e kiedyœ
tak nie by³o i ¿e my kiedyœ tam w przesz³oœci byliœmy lepszymi m³odymi ludŸmi?
Czy nie wylewamy na m³odych ca³ej naszej frustracji, której Ÿród³em jest problem,
jaki mamy z samymi sob¹? Nie usprawiedliwiam zachowañ m³odzie¿y, ale
zwracam uwagê, ¿e Jezus spojrza³ na niego z mi³oœci¹. Nie chcia³ go napomnieæ,
skarciæ, chcia³ go… uwolniæ? „Jednego ci brak …”. W naszych czasach m³odym
ludziom równie¿ czegoœ brakuje, o czym nie mo¿na milczeæ, nie wolno dawaæ
przyzwolenia na ¿yciowe priorytety, wœród których Bóg, Koœció³ i rodzina bywaj¹
na ni¿szych pozycjach. Nie mo¿e sen po d³ugich nocnych zmaganiach z RPG
(jeden z bardzo popularnych rodzajów gier komputerowych, w których wcielamy
siê w postaæ bohatera przemierzaj¹cego ró¿nego rodzaju krainy, wype³niaj¹c
najró¿niejsze misje) byæ wa¿niejszy od niedzielnego nabo¿eñstwa, letni biwak
z kolegami cenniejszy od parafialnego obozu m³odzie¿owego, a bieganie ze
swoimi dzieæmi w niedzielne popo³udnie po hipermarkecie cenniejsze od
uczestnictwa w ¿yciu Koœcio³a. Priorytety musz¹ byæ u³o¿one zgodnie
z przykazaniem mi³oœci do Boga i bliŸniego swego, ale o tym trzeba mówiæ równie¿
z mi³oœci¹.
Jezus w rozmowie z m³odzieñcem zaskakuje po raz kolejny: „IdŸ, sprzedaj
wszystko co masz i rozdaj ubogim, a bêdziesz mia³ skarb w niebie, po czym przyjdŸ
i naœladuj mnie”. M³ody cz³owiek sposêpnia³ i odszed³ zasmucony, mia³ bowiem
wiele majêtnoœci. B³¹d duszpasterski i pedagogiczny! Tak chcielibyœmy
powiedzieæ, bo trzeba zrobiæ WSZYSTKO, aby m³ody cz³owiek nie odszed³.
Trzeba go ZA WSZELK¥ CENÊ zatrzymaæ! Jeœli grupa m³odzie¿owa nie jest
zainteresowana rozmow¹ o Bogu, wierze i codziennych problemach, trzeba im
zaproponowaæ zamiast spotkania m³odzie¿owego pi³kê no¿n¹, tañce towarzyskie
albo wspólne wyjœcia do pubu, powtarzam zamiast spotkañ m³odzie¿owych. Czy
to jest jednak dobra droga, aby zatrzymaæ m³odych w Koœciele? Czy oni potrzebuj¹
tylko kolejnego zwyk³ego miejsca spotkañ z rówieœnikami? Czy chodzi tylko oto,
aby byli, czy aby byli wierz¹cymi? Wierzê w to, ¿e nawet jeœli trzymaj¹ ci¹gle rêce w
kieszeni i wykazuj¹ niechêæ do wielu podejmowanych dzia³añ, nawet jeœli
okreœlaj¹ wszystko jako bezsens, to jestem g³êboko przekonany, ¿e tkwi w nich,
podobnie jak w nas doros³ych, pytanie: co mam czyniæ, aby byæ zbawionym? A to
jest rol¹ Koœcio³a, to jest najwa¿niejszym zadaniem prowadz¹cego spotkania

m³odzie¿owe, aby wskazaæ radykalnie na Jezusa, jako JEDYN¥ Z MO¯LIWYCH
DRÓG! Jezus nie zostawi³ m³odzieñcowi z³udzeñ: jednego ci brak, w zwi¹zku z tym
idŸ, zadzia³aj, podejmij decyzjê, a póŸniej przyjdŸ do mnie, pójdziemy razem przez
¿ycie. Przyznaæ trzeba, ¿e Jezus by³ bardzo wymagaj¹cy. Tylko jednego mu
brakowa³o, a jednak nie pozwoli³, aby „to jedno” stanê³o na przeszkodzie do
prawdziwej duchowej wolnoœci. Wspomnia³em wczeœniej, ¿e Jezus nie chcia³ go
skarciæ, ani napomnieæ, ale chcia³ go uwolniæ. Jezus widzia³ w m³odzieñcu ptaka,
który ma zwi¹zane skrzyd³a, który tylko drepta po ziemi i choæ nie wie jeszcze, po
co ma skrzyd³a to jednak patrzy w niebo i gdzieœ intuicyjnie wyczuwa, ¿e nie zosta³
stworzony do dreptania w miejscu, ale jego powo³aniem jest pokonywaæ
przestworza. M³odzieniec przestrzega³ od m³odoœci przykazañ, ale czu³, ¿e to za
ma³o, ¿e dotyka ci¹gle ziemi, a chcia³by dosiêgn¹æ nieba. Jak osi¹gn¹æ Królestwo
Bo¿e? Jezus wiedzia³, ¿e bogactwo przesta³o byæ b³ogos³awieñstwem, ale sta³o
siê w pewnym sensie przekleñstwem. Ten m³ody cz³owiek zapewne polega³ na
swoim maj¹tku, tylko w jego obecnoœci czu³ siê pewny i bezpieczny, to maj¹tek by³
jego ska³¹, warownym grodem i gwarantem bezpieczeñstwa. Jezus nie chcia³ byæ
dodatkiem do ¿ycia, Jezus chcia³ byæ dla niego ¯yciem. M³ody cz³owiek musia³
pozbyæ siê tego wszystkiego i dopiero nie maj¹c nic, otrzymaæ od Jezusa
wszystko. Odszed³ jednak zasmucony. Chcielibyœmy, aby fina³ tej historii by³ inny.
Co dalej sta³o siê z tym cz³owiekiem? Czy kiedykolwiek jeszcze wróci³ do Jezusa?
Tego nie wiemy. Mo¿emy sobie tylko gdybaæ, ¿e móg³ zostaæ jednym z uczniów
Jezusa, móg³ w czasie Ostatniej Wieczerzy po³o¿yæ swoj¹ g³owê na ramieniu
Jezusa, jak uczyni³ to Jan, umi³owany najm³odszy uczeñ Mistrza. Móg³ staæ pod
krzy¿em Golgoty albo œcigaæ siê z Janem w drodze do pustego grobu, aby jako
pierwszy przekonaæ siê, ¿e zmartwychwstanie jest prawd¹. Móg³, ale wybra³
bogactwo, nie pozwoli³ sobie rozwi¹zaæ skrzyde³ i mo¿e do koñca swych dni
drepta³ nerwowo po ziemi, czasem tylko patrz¹c w niebo i marz¹c, aby wzbiæ siê w
przestworza. Mo¿e z pytaniem o osi¹gniêcie Królestwa Bo¿ego skierowa³ siê do
innego dobrego nauczyciela, który pochwali³ jego ¿yciow¹ postawê i nie kaza³ mu
nic zmieniaæ. Gdzieœ jednak s³owa „jednego ci brak” nie pozwala³y mu spokojnie
cieszyæ siê swoim ¿yciem.
A jak jest z Tob¹? Czy wiesz, co to wzbijanie siê w górê w wierze? Czy
wiesz ju¿ czego Tobie brak? Czy pozwoli³eœ ju¿ sobie rozwi¹zaæ skrzyd³a? Jeœli
nie, to zaufaj Temu, który jest DROG¥, PRAWD¥ i ¯YCIEM! Nie bój siê utraciæ coœ,
aby zyskaæ WSZYSTKO. ¯yczê odwa¿nego wzbijania siê w niebo – przecie¿ do
tego jesteœmy powo³ani. „Lecz ci, którzy ufaj¹ Panu, nabieraj¹ si³y, wzbijaj¹ siê
w górê na skrzyd³ach jak or³y, biegn¹, a nie mdlej¹, id¹, a nie ustaj¹”. (I¿ 40,31)
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Pasja ¿ycia
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nie musi byæ
parafia kobiet¹
rzymskokatolicka
pw. Œwiêtego Krzy¿a
Pasja okreœlana jest jako wielkie zami³owanie do czegoœ, co robimy. Dla
jednego bêd¹ to góry, dla kogoœ innego muzyka, teatr czy literatura. Jak wielu jest
ludzi tak wiele mo¿e byæ pasji. Jednak¿e czy wspó³czeœni ludzie posiadaj¹ wiele
pasji w swoim ¿yciu? Pasja nadaje ¿yciu barwê, której ono tak bardzo potrzebuje.
Spoœród wielu ¿yciorysów œwiêtych, mo¿emy przytoczyæ wiele przyk³adów osób,
które potrafi³y ¿yæ z pasj¹ na drodze swojej œwiêtoœci. Ja chcia³abym ograniczyæ
siê do dwóch przyk³adów: œwiêtego Brata Alberta i œwiêtej Joanny Beretty Molla.
Adam Chmielowski w 1863 roku by³ uczestnikiem powstania, w którym
zosta³ ciê¿ko ranny i straci³ nogê. Jako m³ody cz³owiek studiowa³ malarstwo
w Monachium wraz z czo³ówk¹ polskich artystów. W swoich malarskich dzie³ach
wytrwale poszukiwa³ w³asnego stylu, w którym móg³by wyraziæ siebie oraz prawdê
o Bogu i o cz³owieku. Po wielu latach odnalaz³ now¹ drogê powo³ania, odkrywaj¹c
w twarzach ludzi dotkniêtych skrajn¹ nêdz¹ zniewa¿ony obraz Bo¿ego Syna, który
przedstawia s³ynny obraz Chrystusa przed Pi³atem zatytu³owany „Ecce Homo”.
Nastêpnie jako franciszkañski tercjarz przyj¹³ imiê Albert i zamieszka³
z bezdomnymi. Po jakimœ czasie do brata Alberta do³¹czyli wspó³pracownicy i jego
naœladowcy, co da³o pocz¹tek nowym zgromadzeniom, za³o¿onym dla pos³ugi
najubo¿szym. Brat Albert jest postaci¹, która ukazuje nam, jak pasja malarstwa
i tworzenia sztuki sta³a siê drog¹ do Boga. Pasja ta by³a dla niego etapem na
drodze do œwiêtoœci, a nie celem samym w sobie, gdy¿ wtedy mog³aby go
w pewien sposób ograniczyæ. To w³aœnie poszukiwanie sensu w sztuce, któr¹
tworzy³ sprawi³o, ¿e zapragn¹³ pomagaæ najubo¿szym i tak realizowaæ swoje
powo³anie.
Kolejn¹ postaci¹, któr¹ chcê przedstawiæ jest ¿yj¹ca w po³owie ubieg³ego
wieku we W³oszech œwiêta Joanna Beretta Molla, która jako doktor medycyny,
pediatra i matka rodziny kocha³a ¿ycie. Uwielbia³a przyrodê, uprawia³a
narciarstwo, chodzi³a do teatru. ¯ycie towarzyskie jakie prowadzi³a by³o wsparte
wielk¹ wewnêtrzn¹ prac¹ nad sob¹, wol¹ kochania Boga i pomocy bliŸniemu. St¹d
jej zaanga¿owanie w modlitwê, medytacjê, udzia³ w Akcji Katolickiej
i wolontariacie. Dla Joanny bardzo wa¿na by³a rodzina. Od swoich rodziców
otrzyma³a przyk³ad chrzeœcijañskiej pobo¿noœci i zdecydowa³a siê, aby
naœladowaæ ich ¿ycie. W swoje ma³¿eñstwo wnios³a radoœæ ¿ycia i spontaniczne
pragnienie urodzenia wielu dzieci. To w³aœnie macierzyñstwo pozwoli³o jej
realizowaæ siê jako kobiecie. Potrafi³a godziæ obowi¹zki ¿ony, matki i lekarki, zaœ
si³ê czerpa³a z codziennej Eucharystii. Czwarta ci¹¿a okaza³a siê byæ dla Joanny
wezwaniem do poœwiêcenia ¿ycia, które ofiarowa³a z pe³n¹ œwiadomoœci¹,
w³aœnie z uwagi na mi³oœæ, która jest silniejsza ni¿ œmieræ. Historia mi³oœci Joanny

i jej mê¿a Piotra Molla by³a bardzo piêkna, choæ trudna. Dowodem tego s¹ listy
pisane przez ni¹ w okresie narzeczeñstwa i ma³¿eñstwa do Piotra. By³o ich bardzo
wiele poniewa¿ Piotr z uwagi na charakter swojej pracy musia³ czêsto wyje¿d¿aæ
w delegacje. Listy by³y dla nich form¹ kontaktu i jednym ze sposobów wyra¿ania
swojej mi³oœci. Natomiast po œmierci œwiêtej sta³y siê dowodem œwiêtoœci
w procesie kanonizacyjnym. Jednoczeœnie s¹ one dla nas dodatkow¹ mo¿liwoœci¹
bli¿szego poznania œwiêtej i jej ¿ycia. Joanna Beretta Molla posiada³a wiele pasji,
które ubogaca³y jej ¿ycie, jednak najwa¿niejsza by³a w jej ¿yciu mi³oœæ, która
uzdolni³a j¹, jako matkê, do ofiary ze swojego ¿ycia.
Przedstawione przyk³ady ¿ycia dwojga œwiêtych pokazuj¹, ¿e bardzo
wa¿ne jest, aby cz³owiek, cokolwiek robi, robi³ to z zami³owaniem, gdy¿ dziêki temu
jego ¿ycie nabiera g³êbszego sensu. Nie jest wa¿ne, jakie mamy pasje, tylko czy
potrafimy ¿yæ z pasj¹. Dlatego nie ma te¿ znaczenia czy jestem mechanikiem,
fryzjerk¹, czy profesorem. Wa¿ne jest abyœmy umieli rozwijaæ w sobie ró¿ne
zainteresowania, które mog¹ przerodziæ siê w pasje. Ten rozwój zawsze ubogaci
nasze ¿ycie, a tym samym mo¿e ubogaciæ innych. Jak wszystko w naszym ¿yciu,
tak i rozwój pasji wymaga czasu i poœwiêcenia z naszej strony. Jednak warto
zainwestowaæ w swój osobisty rozwój ró¿nych zainteresowañ i pasji, które jako
element naszego ¿ycia mog¹ nam pomóc na drodze do œwiêtoœci.
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Niedawno
liceum gh
teraz Hi

School...

Hi! Pozdrawiam wszystkich czytelników „Prosto z mostu…” z Poole
w Anglii, gdzie przebywam od lipca ubieg³ego roku. Od czasu, kiedy wielu Polaków
wyemigrowa³o do tego piêknego kraju, ka¿dy z nas s³yszy bardzo du¿o o Anglii.
Pewnie wielu z nas ma tutaj swoich krewnych lub znajomych. Niektórzy mieli
z pewnoœci¹ okazjê, aby zwiedziæ ciekawe miejsca na Wyspach podczas wizyty
u przyjació³. Ja natomiast chcia³abym podzieliæ siê z Wami moim doœwiadczeniem
angielskiej szko³y, do której po wakacjach zaczê³am uczêszczaæ w Poole. Tak siê
sk³ada, ¿e mój tata od kilku lat tutaj mieszka i pracuje. W tym roku szkolnym, po
rodzinnej dyskusji, zdecydowaliœmy siê wraz z m³odszym bratem dotrzymaæ tacie
towarzystwa, a co za tym idzie, uczêszczaæ równie¿ do tutejszej szko³y.
Mam siedemnaœcie lat i jestem uczennic¹ High School (Sixth Form).
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Szko³a ta jest odpowiednikiem polskiego liceum. Brytyjskie Ministerstwo Edukacji
oszacowa³o, ¿e na Wyspach uczy siê 26840 Polaków. Liczba ta plasuje dzieci
polskich imigrantów na szóstym miejscu wœród uczniów, dla których angielski nie
jest jêzykiem ojczystym.

Fot. Archiwum prywatne

Tym, co zewnêtrznie odró¿nia angielskie szko³y, to oczywiœcie mundurki.
W Zjednoczonym Królestwie ka¿dy uczeñ przed
wyjœciem do szko³y wk³ada elegancki mundurek,
na który sk³adaj¹ siê spodnie lub spódniczka,
marynarka, koszula i krawat. Ka¿da szko³a ma
nieco inny krój i kolorystykê stroju. Mundurki
traktuje siê tutaj jak œwiêt¹ tradycjê i ich
zasadnoœæ nie poddaje siê ¿adnej dyskusji. Nosi
siê je z prawdziw¹ dum¹.
Pierwsz¹ zasadnicz¹ ró¿nic¹ w planie zajêæ jest
mo¿liwoœæ wyboru przedmiotów, których chcemy
siê uczyæ – przynajmniej na moim poziomie
wiekowym. Przedmiotów tych mo¿e byæ od trzech
do piêciu. Ja wybra³am matematykê, chemiê,
biologiê, angielski i historiê. Poniewa¿ Anglicy
nale¿¹ do ludzi, którzy nie lubi¹ siê zbytnio
przemêczaæ, zazwyczaj wybieraj¹ tylko trzy
przedmioty. Uwa¿am, ¿e wybór przedmiotów to
bardzo dobre rozwi¹zanie, gdy¿ uczymy siê tego,
co jak s¹dzimy, bêdzie nam w ¿yciu potrzebne,
z czego bêdziemy kiedyœ korzystaæ. Nikt te¿ nie
mo¿e powiedzieæ, ¿e uczy siê tego przymusowo,
bo przecie¿ ka¿dy sam wybiera co chce robiæ.
Jest to chyba lepsze rozwi¹zanie ni¿ nauka ponad
dziesiêciu przedmiotów (jak to by³o w moim
liceum) i brak czasu na odpowiednie
przygotowanie siê do ka¿dego z nich.

Interesuj¹ce jest równie¿ to, ¿e ka¿dy przedmiot jest nauczany przez dwóch
nauczycieli. Przekona³am siê, ¿e daje to mo¿liwoœæ uzupe³nienia wiedzy i sprawia,
¿e na dany materia³ mo¿na spojrzeæ z ró¿nych stron. W praktyce bywa , ¿e kiedy
ma siê k³opoty ze zrozumieniem lekcji jednego nauczyciela, zawsze mo¿na
zwróciæ siê o pomoc do drugiego. Na ka¿dy przedmiot przypada w tygodniu oko³o
piêæ godzin lekcyjnych. Zazwyczaj ka¿dego dnia s¹ wszystkie przedmioty. Taki
plan lekcji zmusza do systematycznej nauki.
Je¿eli chodzi o poziom nauczania konkretnych przedmiotów, to muszê stwierdziæ,
¿e matematyka wypada tutaj bardzo s³abo. Osobiœcie cieszê siê z tego, poniewa¿
z matematyki nie sz³o mi nigdy dobrze. Chocia¿ w mojej wczeœniejszej szkole
by³am jednym ze s³abszych uczniów, tutaj czêsto „zaginam” moich rówieœników.

Fot. Archiwum prywatne.

Jednak tym, co najbardziej mi
siê podoba w angielskiej
szkole, to lekcje praktyczne
z niektórych przedmiotów.
Mam tu na myœli przede
wszystkim chemiê i biologiê.
Po³owê czasu lekcyjnego
przeznacza siê na eksperymenty, badania, doœwiadczenia i obserwacje.
Przyznajê, ¿e du¿ym szokiem
by³y dla mnie zajêcia
o budowie anatomicznej serca
i p³uc. Oprócz przedmiotowych
ksi¹¿ek na naszych ³awkach
znalaz³y siê kuwety ze œwiñskim sercem oraz p³ucami owiec. Do tego potrzebne
instrumenty chirurgiczne, czyli skalpel, chwytaki, szczypce oraz szk³o
powiêkszaj¹ce. I to jest wed³ug mnie prawdziwa nauka. Zerkaj¹c do ksi¹¿ki
ogl¹daliœmy na ¿ywo aortê serca, lew¹ i praw¹ komorê, p³uca i oskrzela.
W przysz³oœci chcia³abym studiowaæ medycynê i chyba dlatego tego typu
pogl¹dowe lekcje bardzo mi odpowiadaj¹.
Porównuj¹c edukacjê w Polsce i tutaj w Anglii przyzna³abym wy¿sz¹ notê
szkole angielskiej. Przede wszystkim z tych powodów, które wymieni³am
wczeœniej: mo¿liwoœæ wyboru przedmiotów, wiêksza wspó³praca z nauczycielami
i bardzo przydatne zajêcia praktyczne. Cieszê siê bardzo, ¿e mogê spêdziæ ten rok
w Anglii i chodziæ do tutejszej szko³y. Ale muszê te¿ dodaæ, ¿e têskniê, têskniê,
têskniê...

ZAPACH PRAWDZIWEGO
MÊ¯CZYZNY

TEKST

ks. S³awomir Sikora
parafia
ewangelicko-augsburska
Œwiêtej Trójcy

„Gdzie ci mê¿czyŸni, prawdziwi tacy, mmm, or³y, soko³y, herosi!? Gdzie ci
mê¿czyŸni na miarê czasów, gdzie te ch³opy!?” – tak œpiewa³a kiedyœ Danuta Rinn,
choæ nie jedna kobieta równie¿ dzisiaj zadaje sobie to pytanie: gdzie ci prawdziwi
mê¿czyŸni? Tylko, ¿e nie do koñca wiadomo, o co chodzi z t¹ prawdziwoœci¹.
Definicje siê mocno przemiesza³y, zmieni³y siê realia ¿ycia, oczekiwania s¹
wielkie. A co na to wspó³czeœni mê¿czyŸni? Ferdek Kiepski z kanapy sprzed
telewizora, w swojej kultowej podkoszulce t³umaczy Waldusiowi: prawdziwi
mê¿czyŸni to my! Tylko czy o takiej prawdziwoœci œpiewa³a Pani Danuta?
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Zacznijmy od tego, ¿e byæ dzisiaj prawdziwym mê¿czyzn¹ nie jest ³atwo.
Nie jest siê nim tylko z racji p³ci. Mo¿e kiedyœ to wystarczy³o. Wiadomo by³o, ¿e to
faceci gonili po lesie, ¿eby upolowaæ jakiegoœ mamuta, wypatroszyæ go i przynieœæ
do domu. To oni byli ¿ywicielami rodziny, to oni wyruszali na wojny, to oni byli
wojownikami, gwarantami rodzinnego bezpieczeñstwa. Tylko ¿e mamuty
wyginê³y, a mê¿czyŸni musieli schowaæ maczugi i wyl¹dowali w domowych
kapciach na kanapie. A co na to kobiety? Wziê³y sprawy w swoje rêce, jeszcze
mocniej przywieraj¹c mê¿czyzn do telewizora. Kto to widzia³, ¿eby kobieta by³a
prezesem firmy i, co gorsza, radzi³a sobie œwietnie? Kobieta sta³a siê silniejsza,
bardziej samodzielna i niezale¿na. Mê¿czyŸni boj¹ siê, ¿e nie maj¹ kogo broniæ,
przestali byæ jedynymi ¿ywicielami rodziny. Ku wielkiemu zdziwieniu wielu
przedstawicieli p³ci jeszcze do niedawna silniejszej, okaza³o siê, ¿e nie jedna
kobieta potrafi zarobiæ wiêcej od swojego mê¿a! Wspó³czesny mê¿czyzna ró¿nie
radzi sobie z tym, ¿e swoj¹ prawdziwoœæ musi dopiero udowodniæ, musi staæ siê
prawdziwym mê¿czyzn¹, nie wystarczy tylko urodziæ siê rodzaju mêskiego. A to
stawanie siê „prawdziwym” jest trudne. Z jednej strony jest w nas dzika natura,
która ka¿e nam goniæ mamuty, brataæ siê z wilkami, zdobywaæ niedostêpne tereny,
a z drugiej strony coraz czêœciej s³yszymy, ¿e mamy iœæ do kosmetyczki i salonu
odnowy biologicznej. Zapach i g³adkie golenie twarzy sta³y siê wa¿nymi atrybutami
mêskoœci. Modnie skrojona marynarka, stylowa koszula i w³aœciwie dobrany
krawat – to wszystko wysuwa siê na pierwszy plan. Czy miêdzy flakonikami
mêskich pachnide³ znajdzie siê miejsce na pytanie o mêsk¹ duszê? Czym
powinien wewnêtrznie pachnieæ mê¿czyzna? Jaki na nim najlepiej le¿y duchowy
garnitur? Zastanówmy siê.
Dobrze by³oby mieæ jakiœ model, który mo¿na by podaæ jako wzór.
Spróbujmy: Jezus Chrystus – wzór prawdziwego mê¿czyzny. Wed³ug wytycznych
tego œwiata kandydatura nie do przyjêcia. A mo¿e jednak? Jaki by³ zapach duszy
Jezusa? Jakich u¿ywa³ flakoników? Musia³ byæ intryguj¹cy, skoro tak wiele ludzi
lgnê³o do Niego, chcia³o, aby Jego wewnêtrzna woñ przedostawa³a siê przez odór
tego œwiata i dociera³a do ich dusz. Co zatem go charakteryzowa³o? Jezus
wiedzia³, czego chce, jednoczeœnie nie by³ despot¹. Wspó³czesny mê¿czyzna
najczêœciej nie wie, czego chce. Wiêc jest ci¹gle niezadowolony, krytyczny,
zamkniêty. Syn Bo¿y poci¹ga³ zdrow¹ pewnoœci¹ siebie. W Jego wydawaniu
rozkazów by³a moc i si³a, jednoczeœnie mi³oœæ i ³agodnoœæ. Nie ba³ siê konfrontacji,
nie ba³ siê, gdy wszystkie oczy by³y zwrócone na Niego. Czêsto my mê¿czyŸni
wolimy pozostaæ w cieniu, chowamy siê obawiaj¹c siê oceny innych, boimy siê
wzi¹æ odpowiedzialnoœæ. le znosimy pora¿ki, dlatego wolimy nie podejmowaæ
decyzji. Coraz czêœciej gdy rodzina wchodzi na pla¿ê to kobieta wskazuje, gdzie
rozbij¹ „rodzinne wakacyjne obozowisko”. Mê¿owie niemo zgadzaj¹ siê,
pod¹¿aj¹c w milczeniu za swoimi ¿onami. A gdy okazuje siê, ¿e obok odpoczywa
inna rodzina z ha³asuj¹cymi dzieæmi, które graj¹ w pi³kê ci¹gle wpadaj¹c¹ za
parawan, wtedy niezadowoleni mê¿owie mog¹ wyraziæ swoje krytyczne zdanie
wobec decyzji, których… bali siê podj¹æ. Jezus wiedzia³ czego chce, bo mia³ swoj¹
samoœwiadomoœæ, to znaczy wiedzia³, kim by³. To jest podstawa prawdziwej
mêskoœci. Mê¿czyzna musi wiedzieæ, ¿e jest mê¿em swojej ¿ony, ch³opakiem
swojej dziewczyny. Musi znaæ swoj¹ rolê w zwi¹zku, ubraæ siê w garnitur

partnerstwa z kobiet¹. On powinien byæ ska³¹, „silnym ramieniem” (przede
wszystkim w zrozumieniu emocjonalno-duchowym), ale równie¿ przyjacielem
kobiety. Dotyczy to nie tylko mê¿czyzn w zwi¹zkach. Jezus nie mia³ ¿ony, a jednak
kobiety znajdywa³y w Nim ska³ê, On nie wzbrania³ siê wobec takiej roli. Wiedzia³, ¿e
jest mê¿czyzn¹.
Jezus by³ wewnêtrzn¹ jednoœci¹. Garnitur jego duszy by³ idealnie na Niego
skrojony. Dziêki temu Jezus poci¹ga³ spokojem i harmoni¹, z tego rodzi³a siê si³a,
która imponowa³a ludziom, niektórych doprowadzi³a do furii. Mo¿e faryzeusze
wyczuwali, ¿e daleko im do prawdziwych duchowych mê¿czyzn? ¯e s¹ s³abi
i tchórzliwi, dlatego byli duchowymi despotami? Prawdziwy mê¿czyzna ma
odwagê zapytaæ: kim jestem? Jakie barwy i zapachy ma moja mêska dusza? Jak z
nich w³aœciwie korzystaæ, jak nimi siê dzieliæ? Jezus obdarowywa³ swoim ¿yciem.
Mia³ wizjê, któr¹ realizowa³, któr¹ propagowa³. Celem Jego ¿ycia by³o g³oszenie
Królestwa Bo¿ego. Zaanga¿owany by³ w to zadanie ca³ym sob¹, za idee Królestwa
by³ gotów wchodziæ w konflikt z przywódcami religijnymi, by³ gotów byæ
wyœmianym, wykpionym, zniewa¿onym. Za wiernoœæ swoim wartoœciom, za
wiernoœæ samemu sobie gotów by³ umrzeæ. Mê¿czyzna powinien mieæ cel ¿ycia,
mieæ wizjê, w któr¹ zaprasza otaczaj¹cych go ludzi, szczególnie tych najbli¿szych,
na których najbardziej mu zale¿y. Ilekroæ zdradza samego siebie, tylekroæ wypiera
siê swojej mêskoœci. Gotowi jesteœmy dzisiaj walczyæ na œmieræ za rzeczy
trzeciorzêdne, oddajemy zupe³nie bez walki pierwszorzêdne obszary naszego
¿ycia. Jezus wiedzia³, ¿e szabat jest ustanowiony dla cz³owieka, faryzeusze
przepisy zakonu stawiali na pierwszym miejscu, jednoczeœnie nie szanowali ludzi,
a Jezus za ludzi odda³ swoje ¿ycie. Pokaza³, na czym polega bycie prawdziwym
mê¿czyzn¹. On nie musia³ niczego udowadniaæ. Po prostu nim by³.
Wszystkim mê¿czyznom polecam ksi¹¿kê Anzelma Grüna (ojciec Anzelm
od 1977 pe³ni funkcjê szafarza w opactwie Münsterschwarzach Zakonu œw.
Benedykta) „Walczyæ i kochaæ. Mê¿czyŸni w poszukiwaniu w³asnej to¿samoœci”.
Autor opisuje 18 mêskich bohaterów Pisma Œwiêtego. Dokonuje rysu
psychologicznego ich ¿yciowych postaw, opisuje ich silne i s³abe strony, upadki
i wznios³e chwile, zwyciêstwa i pora¿ki. Ksi¹¿kê polecam równie¿ kobietom, aby
wiedzia³y, czego mog¹ oczekiwaæ od mê¿czyzn.
Czasy polowañ na mamuty minê³y bezpowrotnie, na ca³e szczêœcie nie
musimy udawaæ siê na wyprawy wojenne. Czy wspó³czesny mê¿czyzna mo¿e
zatem byæ wojownikiem? Tak, tylko ¿e zamiast maczugi lub miecza ma swoje
serce. Tu rozgrywa najwa¿niejsze swoje ¿yciowe bitwy, od wyników których
zale¿eæ bêdzie czy bêdzie ¿yciowym zwyciêzc¹, czy przegranym. Œwiat nadal
potrzebuje silnych mê¿czyzn. W aurze mêskich zapachów i g³adko golonych
twarzy œwiat têskni za piêknym zapachem mêskiej duszy. To piêkna woñ walki
i mi³oœci.
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MAM CZAS

XII

TEKST

Sandra ¯urawicz
parafia ewangelicko-augsburska Œwiêtej Trójcy
Zd¹¿ê odrobiæ lekcje, bo ja
mam czas, posprz¹taæ te¿ zd¹¿ê,
bo mam czas, postanowienia
noworoczne te¿ zrealizujê,
bo przecie¿ do koñca roku tyle
czasu! Jakiœ czas póŸniej
stwierdzam, ¿e muszê teraz odrobiæ
lekcje, bo wczeœniej nie mia³am
czasu, wreszcie muszê posprz¹taæ,
bo wczeœniej zabrak³o mi czasu,
postanowienia noworoczne w koñcu
muszê spe³niæ, bo ju¿ tak ma³o czasu
do koñca roku albo w³aœciwie
to zosta³o jeszcze tyle lat na
spe³nienie tego, co jest do
zrealizowania. Mam czas na tak
wiele spraw, a jak zabraknie mi
czasu – to prze³o¿ê to na póŸniej.
Ju¿ po adwencie i po œwiêtach, teraz
pozostaje tylko czekaæ, ale czy ju¿
nie tak wytrwale jak wczeœniej?
Nowe postanowienia i plany
spychaj¹ w dó³ listy wczeœniejsze
wypunktowane, czasami t³ustym
drukiem, zamiary. Jeden punkt
powinien byæ niezmienny, czasami
wydawa³oby siê tak oczywisty, ¿e
nawet nie musi byæ zapisany na
liœcie postanowieñ. Pielêgnowanie
kontaktów z wa¿nymi dla nas
osobami, pozbywanie siê
niechcianych przyzwyczajeñ,
obiecywanie sobie poprawê czy
zmianê w ró¿nych sferach ¿ycia
doczesnego. Na wiele obietnic
trudno jest nam znaleŸæ czas.
W takim razie jak znajdziemy czas
na najwa¿niejszy punkt, nie zawsze
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widoczny na naszej liœcie?
Codzienne obowi¹zki
i napiêty plan pracy powoduj¹, ¿e dni
które powinny byæ wolne,
szczególnie niedziele, s¹ czêsto
zajête przez rutynowe sprawy.
Ambitne postanowienia tegoroczne
s¹ wa¿ne, lecz nie mog¹ nara¿aæ na
odepchniêcie na dalszy plan punktu,
bez którego nie da siê ¿yæ.
Postanowienie, które sprawia,
¿e czasami brak czasu, nie mo¿e byæ
wrogiem, aby znaleŸæ moment
na modlitwê czy skupienie. Ka¿dy
czasami chce, ¿eby doba mia³a
jeszcze jedn¹ godzinê a tydzieñ
jeszcze jeden dzieñ – szczególnie,
gdy nie nad¹¿amy z obowi¹zkami,
ale równie¿ kiedy ¿ycie staje siê
sielank¹ podczas odpoczynku. Jak
nie mamy czasu podczas tygodnia,
to na pewno w czasie wolnym
bêdziemy mieli chwilê na zmiany.
Minie du¿o czasu zanim zauwa¿ymy,
nie uœwiadamiaj¹c sobie wczeœniej,
ile czasu straciliœmy odk³adaj¹c coœ
na jutro, czyli w bli¿ej nieokreœlon¹
przysz³oœæ staj¹c¹ siê otch³ani¹.
Mam jeszcze czas. Ilu osobom tak
odpowiadamy? Ile osób jeszcze
bêdzie mog³o to us³yszeæ? Szczêœliwi
czasu nie mierz¹, ale powinni dzieliæ
go tak, by szczêœcie trwa³o jak
najd³u¿ej. Nie przyszed³ teraz. Nie
przyjdzie dzisiaj, wiêc mam czas.
Pewnie minie jeszcze sporo czasu
zanim Go powtórnie ujrzymy. Do
koœcio³a zd¹¿ê jeszcze pójœæ
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i zawo³aæ o przebaczenie. Postaram
siê zmieniæ i zacz¹æ ¿yæ w zgodzie
z w³asnym sumieniem, a nie braæ
tylko „dobrych rad” wszystkich
chc¹cych jak najlepiej, byle tylko nie
zaprzeczyæ panuj¹cym zasadom
i normom. Mam tyle czasu na
zmianê, ¿e zacznê w ostatnim
momencie, aby teraz nie utrudniaæ
sobie ¿ycia i nie wybiegaæ poza
przyjêt¹ normê.

Przyszed³. Mia³am czas na
zmianê, na to, aby wreszcie zaufaæ
i uwierzyæ. Mia³am mo¿liwoœæ temu
wszystkiemu zapobiec. Teraz ju¿ nie
powiem mam czas, bo mia³am, ale
siê skoñczy³. Mia³am czas na to,
¿eby odrobiæ lekcje, posprz¹taæ pokój
i zrealizowaæ noworoczne
postanowienia. Czy uda³o siê?

sine D£ONIE
b³ogos³awionych
Poœród wielu powo³añ, jakie odkrywamy w ramach
wspólnoty Przymierza Mi³osierdzia, dzia³aj¹cej przy
klasztorze szczeciñskich Dominikanów, jest misja niesienia
nowiny o Bo¿ej Mi³oœci osobom bezdomnym. Podobnie jak
nasi bracia z Aliança de Misericórdia w Brazylii (dziêki nim
powsta³a nasza grupa), którzy otaczaj¹ modlitw¹
najubo¿szych mieszkañców Faweli, tak i my chcemy
wstawiaæ siê za tymi, których ró¿ne koleje losu – ich w³asne
wybory, decyzje innych – skaza³y na ¿ycie w odrzuceniu.

TEKST

Jakub Nowakowski
parafia
rzymskokatolicka
pw. œw. Dominika

W³aœnie modlitwa jest pierwsz¹, choæ jak siê czasem okazuje, ostatni¹,
najskuteczniejsz¹ form¹ pomocy, jak¹ mo¿emy ofiarowaæ. Wielokrotnie – zarówno
my, jak i „nasi” bezdomni, doœwiadczaliœmy swoistych pora¿ek, próbuj¹c
rozwi¹zywaæ problemy za pomoc¹ perswazji, niesienia jedynie doraŸnej pomocy
materialnej czy udzielania najm¹drzejszych, wydawa³oby siê, porad. Chrystus,
którego zapraszamy przy okazji ka¿dego wyjœcia na ulice, domaga siê od nas
uznania i uwielbienia Jego przedziwnej Opatrznoœci, która zna ludzkie potrzeby
i ma gotowe sposoby ich zaspokojenia. Modlitwa proœby i dziêkczynienia jest
zatem tym, od czego powinniœmy zaczynaæ nios¹c jak¹kolwiek pomoc. Dlaczego?
Bo to nie my jesteœmy tu dawcami!
Tê nie³atw¹ prawdê musieliœmy przyj¹æ, ¿eby mog³y siê wydarzyæ cuda,
których byliœmy œwiadkami. Jednak równie¿ bezdomni staj¹ czêsto przed
problemem przyjêcia i zrozumienia naszych ograniczonych, ludzkich zdolnoœci. Ile
razy dane nam by³o ogl¹daæ ich rozczarowane twarze, na których malowa³ siê
wyraz bolesnego zawiedzenia, gdy oœwiadczaliœmy, ¿e tym, co mo¿emy im teraz
daæ jest „jedynie” nasza modlitwa. W takich sytuacjach wielu odchodzi narzekaj¹c,
machaj¹c z rezygnacj¹ rêk¹. Jednak, dziêki Bogu, wiêkszoœæ zostaje poruszona
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tym, ¿e ktoœ ich zauwa¿y³. Zadziwiaj¹ce s¹ to spotkania. Pan Bóg uczy
i obdarowuje zawsze obie strony. Spotykaliœmy bezdomnych, którzy otwierali siê
przed nami ze ³zami w oczach, wdziêczni za modlitwê, za to, ¿e ktoœ ich wys³ucha³
bez udawanego zainteresowania – uczyli siê tego, ¿e „Bóg posy³a”, ¿e o nich nie
zapomnia³. Z kolei naszej grupie z jednej strony daje Jezus mo¿liwoœæ poznania
w³asnej s³aboœci, gdy mierzymy siê z uczuciem lêku, wstydu, z drugiej zaœ budzi w
nas poczucie wielkoœci, ¿e oto my jesteœmy pogotowiem ratunkowym samego
Pana Boga.
I tu ponownie ko³em ratunkowym staje siê modlitwa – tym razem o jednoœæ
i ochronê przed dzia³aniem z³ego. Cotygodniowe spotkania przed szczeciñsk¹
katedr¹ rozpoczynamy od powierzenia siê Maryi, Archanio³owi Micha³owi i naszym
œwiêtym patronom, wierz¹c, ¿e Koœció³ niebieski i ten ziemski tworz¹ jedno cia³o.
Kiedy wyruszamy w stronê Podzamcza czy dworca nigdy nie wiemy kogo Pan
postawi na naszej drodze… choæ mamy ju¿ grupkê bardziej lub mniej z nami
zaprzyjaŸnionych bezdomnych, a wœród nich rodzynka, który czêsto okazuje siê
byæ raczej orzechem w pancernej ³upinie.
Tym, co w du¿ej mierze utrudnia dialog z ludŸmi ulicy, jest ich niemal
powszechna tendencja do manipulacji. Ta z kolei wyp³ywa b¹dŸ z uzale¿nienia od
alkoholu, b¹dŸ z lêkowego przekonania, ¿e jeœli nie przedstawi¹ swej sytuacji
w wystarczaj¹co czarnych barwach, nie otrzymaj¹ pomocy. Postawa taka,
paradoksalnie, uniemo¿liwia im czêsto przyjêcie naszych propozycji. Spora czêœæ
potrzebuj¹cych ma otwart¹ drogê do miejsc w schroniskach, jednak warunkiem
niezbêdnym do spe³nienia jest zachowywanie abstynencji. Okazuje siê, ¿e wielu
bezdomnych woli pozostaæ na ulicy i mieæ mo¿liwoœæ picia. Staramy siê ich nie
os¹dzaæ – któ¿ z nas nie wybiera we w³asnym ¿yciu ³atwiejszych, wygodniejszych
œcie¿ek?
Pan Bóg nie chce jednak naszego zw¹tpienia, a ju¿ na pewno nie pozwoli by trwa³o
d³u¿ej ni¿ jest to konieczne do tego, ¿ebyœmy uznali ostatecznie Jego totaln¹
przewagê w rozgrywce z wrogiem cz³owieka. I dlatego te¿ daje nam doœwiadczyæ
sytuacji takich jak ta. Jakiœ czas temu, podczas œrodowego wyjœcia do

bezdomnych, dotarliœmy na dworzec kolejowy i tam, jak to czasem robimy,
podzieliliœmy siê na 2-3 osobowe grupki. Czêœæ z nas rozmawia³a z kilkorgiem
bezdomnych – byli pod silnym dzia³aniem nalewek, na które ciu³ali od samego
rana. Upojenie alkoholem po³¹czone z normaln¹, ludzk¹ radoœci¹ z tego, ¿e ktoœ
siê nimi interesuje sprawia³o, ¿e ich relacja z nami by³a bardzo dynamiczna,
niespokojna… trudno by³o skupiæ siê na modlitwie. Tymczasem dwóch naszych
braci spotka³o na przeciwleg³ym koñcu hali trzydziestoparoletniego cz³owieka,
który ju¿ od d³u¿szego czasu nocowa³ na dworcu, po tym jak straci³ pracê przez
pijañstwo w³aœnie. Na szczêœcie mê¿czyzna by³ trzeŸwy i bardzo chêtnie
opowiada³ o swojej sytuacji. Powiedzia³, ¿e przez jakiœ czas pi³ z pozosta³ymi, lecz
kilka dni temu ogarnê³o go przemo¿ne przeœwiadczenie, ¿e z jakiegoœ nie do
koñca jasnego powodu ma przestaæ. Ci, którzy znaj¹ mechanizmy uzale¿nieñ,
wiedz¹ zapewne, ¿e jest rzecz¹ granicz¹c¹ z niemo¿liwoœci¹ przebywanie
z ludŸmi pij¹cymi 24 godziny na dobê w miejscu tak niekomfortowym jak dworzec
i nie ulec pokusie picia. Cz³owiek ten powiedzia³ nam, ¿e jest pewien, ¿e to Bóg da³
mu si³y do wytrwania tych kilku dni. Bracia zaprosili go na maj¹ce siê rozpocz¹æ za
dwa dni warsztaty Talitha Kum, bêd¹ce wstêpem do odnowienia ojcowskiej relacji
z Bogiem i uzdrowienia relacji z bliskimi. Zaproszenie zosta³o przyjête i Andrzej, ku
pewnemu zaskoczeniu niektórych, zjawi³ siê na warsztatach. Co siê wydarzy³o
w jego duszy? Tego do koñca nie wiemy, pewne jest to, ¿e skontaktowa³ siê
telefonicznie ze swoj¹ rodzin¹, do której nie odzywa³ siê od d³ugiego czasu
i wyruszy³ na drugi koniec Polski, sk¹d pochodzi³. ¯egnaj¹c siê z nami z zapa³em
mówi³ o wdziêcznoœci Bogu za szansê, któr¹ otrzyma³.
„S³uga nie jest wiêkszy od swego pana. Je¿eli Mnie przeœladowali, to i was bêd¹
przeœladowaæ” (J 15, 20) mówi Chrystus do aposto³ów. Grupa m³odych ludzi,
modl¹cych siê ¿arliwie z wyci¹gniêtymi rêkami w centrum miasta… k³uje w oczy.
Znak krzy¿a, g³oœno odmawiany ró¿aniec, modlitwa w jêzykach – to wszystko
wywo³uje zainteresowanie przechodniów. Czasem jest to ciekawoœæ ¿yczliwa,
której towarzyszy uœmiech, kiedy indziej rzeczywistoœæ tak niewygodna, ¿e
powoduje odwrócenie g³owy i przyœpieszenie kroku, bywa te¿ tak, ¿e strach
demona manifestuje siê w sposób ca³kiem realny i gwa³towny. Dlatego te¿ staramy
siê powierzaæ w naszych modlitwach tak¿e tych, którzy próbuj¹ nas odsy³aæ do
koœcio³ów, do wnêtrz naszych mieszkañ. Prosimy w intencji tych, którzy
najbardziej potrzebuj¹ Jego Mi³osierdzia.
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,
dialogu ekumenicznym w Szczecinie, mùodzieýowych wspólnotach, a takýe rozmowy
z chrystusowcem ks. Zbigniewem Reguckim (duszpasterzem akademickim w Sanktuarium
Najúwiætszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie) oraz ks. dr. Krzysztofem £uszczkiem
(prefektem Arycybiskupiego Wy¿szego Seminarium Duchownego w Szczecinie). Moýna teý
wygraã nagrody ksiàýkowe. Wideorelacje, galerie zdjæã, zarchiwizowane audycje
i informacje oraz archiwalne numery „Prosto z Mostu. M³odzi...Ekumenizm...Bóg...” na
www.radio.szczecin.pl/religia. Piotr Koùodziejski, Zapraszam!
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CZY ZACHWYCA
NAS ŒWIAT WARTOŒCI?

TEKST

£ukasz Bernaszuk
parafia rzymskokatolicka pw. Œwiêtego Ducha
To pytanie jest zawsze aktualne, choæ wielu ludzi mog³oby zaskoczyæ. Dziœ
¿yjemy w œwiecie, który wydaje siê coraz bardziej przyspieszaæ zarówno w stylu
¿ycia, jak i zdobyczach nauki czy nowych technologiach, mimo to pytanie
o wartoœci pozostaje fundamentalnym. Szczególnie wspó³czeœnie, w czasach
globalizacji, bez próby odpowiedzi na nie, nie sposób funkcjonowaæ. Mam tu na
myœli egzystencjê opart¹ na autentycznym ¿yciu bez udawania, zagubienia.
Dzisiejszy œwiat mówi nam, ¿e jesteœmy coœ warci jeœli..., i to jest sedno
pytania postawionego w tytule. Dotykamy tu rdzenia cz³owieka, jego centrum
dowodzenia, z którego wyp³ywaj¹ wszelkie dzia³ania, decyzje. Dlatego dziœ wielu
ludzi nie stawia sobie egzystencjalnych pytañ. Tylko nieliczni zastanawiaj¹ siê,
szukaj¹ drogi ¿ycia, maj¹ odwagê chcieæ czegoœ wiêcej, nie boj¹ siê swoich myœli,
uczuæ, ws³uchuj¹ siê w swoje pragnienia.
By daæ próbê odpowiedzi siêgnijmy do Ewangelii wed³ug œw. £ukasza, do
tekstu zatytu³owanego „Przemienienie Jezusa”. W tej scenie Piotr wypowiada do
Jezusa takie s³owa: „Mistrzu, dobrze, ¿e tu jesteœmy”. Piotr doœwiadcza
g³êbokiego pokoju, nie chce st¹d odchodziæ. Mówi dalej o postawieniu namiotów,
czyli pewnego rodzaju mieszkania. S³owa te mo¿na by rozumieæ te¿ tak: dobrze
nam w tym wartoœciowym œwiecie, tak ciê¿ko st¹d odchodziæ. I nam towarzysz¹
podobne doœwiadczenia. Jesteœmy w jakimœ piêknym miejscu i odczuwamy
g³êboki ¿al, ¿e musimy odejœæ. Podobny stan ducha towarzyszy nam w sytuacji
przebywania z wartoœciowymi ludŸmi, których z bólem serca opuszczamy.
„A z ob³oku rozleg³ siê g³os: On jest moim synem wybranym, Jego
s³uchajcie”. Bóg Ojciec nie zostawia nas samych, tak jak czêsto czyni to œwiat,
wrêcz przeciwnie, ofiarowa³ nam swojego Syna, da³ te¿ swoje S³owo, dziêki
któremu mo¿emy poznawaæ Boga, przebywaæ z Nim, s³uchaæ Go, a dziêki temu
odkrywaæ œwiat wartoœci bez warunku „jeœli”. Przez takie rozumienie mo¿emy te¿
dojœæ do wniosku, ¿e wartoœci siê po prostu ma, co stanowi niezaprzeczaln¹
prawdê o naszym ¿yciu.
Zg³êbiaj¹c to S³owo, odkrywamy dalej w koñcowym akapicie „owoce
wartoœci”. Ewangelista £ukasz tak podsumowuje to wydarzenie: „Oni zaœ
zachowali milczenie i w tamtych dniach nikomu nic nie mówili o tym, co widzieli”.
Milczenie, cisza, jak¿e przeciwne naszej rzeczywistoœci, my dzisiaj nie chcemy
s³uchaæ. A to w³aœnie s³uchanie w ciszy jest konieczne, by us³yszeæ siebie, swoje
emocje, a w koñcu Boga, który pragnie mówiæ do ka¿dego z nas. Dlatego te¿
osoba wartoœciowa potrafi przekazywaæ wartoœci, dzieliæ siê nimi i ubogacaæ
rzeczywistoœæ wokó³ siebie.

SZCZECIÑSCY
NA

MISJONARZE

POS£UDZE W BRAZYLII

TEKST

Anna Lis
Izabella Zaj¹czkowska
parafia rzymskokatolicka pw. œw. Dominika

Magda i Artur, cz³onkowie wspólnoty „Przymierze Mi³osierdzia”, pó³ roku spêdzili
w jednym z domów wspólnoty w Sao Paulo ewangelizuj¹c oraz pracuj¹c ku chwale
Boga…
- Co sk³oni³o Was do wyjazdu do Brazylii? Jaki by³ pierwotny cel tej podró¿y?
A: Pierwszy raz ta myœl pojawi³a siê podczas wizyty ojca Enrique (jednego
z za³o¿ycieli Przymierza Mi³osierdzia) w Szczecinie. Mówi³ wtedy na mszy œwiêtej
o tym, by dawaæ z siebie coœ wiêcej ni¿ tylko praca, studia i codzienne zajêcia.
Poczu³em w³aœnie wtedy, i¿ pragnê daæ z siebie coœ wiêcej. Po Eucharystii Rafael
(jeden z misjonarzy) podszed³ do mnie i zaproponowa³ mi wyjazd na rok do
Brazylii. Ja od razu odpowiedzia³em: tak. Gdy przygotowywa³em siê do wyjazdu
spotka³o mnie wiele trudnoœci. By³em zmuszony zostawiæ pracê i studia. Poza tym
pojawi³ siê równie¿ problem z wiz¹. Nie dostaliœmy wizy rocznej do Brazylii dlatego
wpierw pojechaliœmy na dwa miesi¹ce do domu naszej wspólnoty w Portugalii
i dopiero potem na pó³ roku do Brazylii.
M: Ja chcia³am pojechaæ do Brazylii przede wszystkim po to, by siê zmieniæ,
odnaleŸæ sens mojego ¿ycia.
- Czy coœ Was tam rozczarowa³o lub wrêcz przeciwnie pozytywnie
zaskoczy³o?
A:Przed wyjazdem obawia³em siê, ¿e ciê¿ko bêdzie mi tam ¿yæ w ubóstwie, spaæ
na ulicy. Jednak okaza³o siê, ¿e wiêkszym ciê¿arem by³y trudnoœci dnia
codziennego, które wynika³y na przyk³ad z innej od naszej kultury.
M: Faktycznie trudne by³y do przezwyciê¿enia kwestie zwyczajów oraz sposobu
komunikacji. We wspólnocie wa¿na jest dba³oœæ o szczegó³y takie, jak: sposób
sprz¹tania, u³o¿enie nakrycia do sto³u, œcielenie ³ó¿ka. Wpierw by³ to dla mnie
szok. T³umaczono nam, i¿ trzeba dbaæ o te wszystkie rzeczy z mi³oœci do drugiego
cz³owieka. Je¿eli umyjê pod³ogê z mi³oœci¹, to ktoœ, kto póŸniej przyjdzie w to
miejsce bêdzie siê tu dobrze czu³, bêdzie czu³ tê mi³oœæ. Musieliœmy wiêc
zrezygnowaæ z naszego schematu myœlenia i pomys³ów na rzecz pos³uszeñstwa.
Ka¿d¹ czynnoœæ musieliœmy konfrontowaæ z naszymi koordynatorami. Nasz¹
wolnoœæ oddaliœmy wspólnocie. I nikt nie pyta tam dlaczego tak jest. Kszta³towa³o
to w nas pokorê.
- Jak wygl¹da³ tam Wasz dzieñ? Jaka by³a Wasza rola?
A: Od poniedzia³ku do pi¹tku przebywaliœmy w domu wspólnoty. Nasz dzieñ
sk³ada³ siê z pracy, modlitwy, formacji. Weekendy spêdzaliœmy ewangelizuj¹c,
wychodz¹c do ludzi. Ja spa³em na ulicy z bezdomnymi, natomiast Magdalena
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prowadzi³a tzw. ewangelizacjê od drzwi do drzwi odwiedzaj¹c domy w fawelach
oraz zajmowa³a siê ewangelizacj¹ „dzieci ulicy”. Nasz dzieñ zaczyna³ siê
o 7. i koñczy³ ok. 23. W domu wspólnoty moim g³ównym zajêciem by³a praca
w ogrodzie. Zajmowa³em siê równie¿ wyrobem ró¿añców oraz pracowa³em
w stolarni wyrabiaj¹c drewniane krzy¿e.
M: Moja praca opiera³a siê g³ównie na sprz¹taniu w salonie oraz na robieniu
bukietów i kartek. Nasz g³ówny dom znajdowa³ siê w Sao Paulo, ale byliœmy te¿
wysy³ani na misje tygodniowe do Rio de Janeiro, Salto, Itu czy Sao José dos
Campos.
- Jak przyjêli Was tam ludzie?
A: Misjonarze s¹ tam dobrze przyjmowani, zarówno przez ludzi biednych, jak
i bogatych. Wielokrotnie wchodziliœmy do niebezpiecznych faweli i byliœmy
szanowani tylko dlatego, ¿e mieliœmy krzy¿ na szyi. O wiele trudniej ewangelizuje
siê w Szczecinie, Brazylijczycy s¹ bardziej otwarci.
- Jak wygl¹da w Brazylii kwestia bezdomnoœci? Jak mo¿na porównaæ j¹
z sytuacj¹ w Polsce?
A: W Brazylii jest o wiele wiêcej bezdomnych ni¿ w Polsce. W Sao Paulo jest wiele
grup z ró¿nych Koœcio³ów chrzeœcijañskich, które im pomagaj¹ rozdaj¹c jedzenie.
W Polsce niestety brakuje takiego typu dzia³añ.
M: Najwiêksze wra¿enie zrobi³y na mnie tzw. dzieci ulicy. Szeœciolatek, który ma
dwuletnie dziecko na rêkach. Dzieci trzymaj¹ siê tam razem. Czêsto nie maj¹
w ogóle rodziców. S¹ brudne. Widzia³am pewnego razu dwóch ch³opców, którzy
czyszcz¹ buty by zarobiæ na jedzenie. Bezdomnoœæ wpisa³a siê ju¿ na sta³e
w obraz Sao Paulo. Nikogo nie dziwi widok bezdomnego œpi¹cego na ulicy. Ludzie
ulicy bardzo czêsto traktowani s¹ jak przedmioty. W nocy, gdy myje siê chodniki
nikt nie zwraca uwagi, ¿e œpi¹ na nich bezdomni. „Zmywa siê” ich wod¹ jakby byli
œmieciami. Trzeba te¿ przyznaæ, ¿e w Brazylii du¿ym problemem jest przemoc.
Niebezpiecznie jest zarówno w centrum du¿ych miast jak i w fawelach. W trakcie
jakiejœ akcji w faweli policja strzela do ka¿dego, nawet do dzieci, gdy uciekaj¹.
Misjonarze mieszkaj¹cy w faweli Senador Camará czêsto œpi¹ na pod³odze, bo
w nocy mo¿e byæ strzelanina. ¯ycie misjonarza jest ryzykiem. Osobie, która
wstêpuje do wspólnoty mówi siê, i¿ wspólnota mo¿e zaoferowaæ mu krzy¿ i tylko
krzy¿.
- Czy jest jakieœ zdarzenie szczególnie zapamiêtaliœcie?
A: Szczególnie pamiêtam, gdy pewnego razu wspólnota wys³a³a mnie i jeszcze
jednego misjonarza do innego miasta po to, aby rozprowadziæ kilka tysiêcy ulotek
na temat naszej misji. Dostaliœmy pieni¹dze tylko na bilet w jedn¹ stronê
i us³yszeliœmy jeszcze, ¿e dobrze by³oby gdybyœmy po powrocie je oddali.
Dojechaliœmy do miasta, roznosiliœmy ulotki po ksiêgarniach katolickich. Pewna
pani z ksiêgarni da³a nam pieni¹dze na powrót do domu, a siostra zakonna,
pracuj¹ca w kurii biskupiej na jedzenie. Poznaliœmy równie¿ inn¹ pani¹, która da³a
nam obiad i kolejne pieni¹dze na nasz¹ dzia³alnoœæ ewangelizacyjn¹. Takie
sytuacje ucz¹ mnie ca³kowitego zaufania Panu Bogu, zostawiania wszystkiego
jego woli, nie zabezpieczaj¹c siê w ¿adnej sposób. Gdy wróciliœmy do oœrodka

oddaliœmy prze³o¿onym kilkukrotnie wiêcej ni¿ wydaliœmy na bilet.
M: Pewnego razu bêd¹c w faweli przygotowywa³am posi³ek dla dzieci.
Zaproponowa³am jedzenie czteroletniemu ch³opcu, który sta³ obok. Jednak on
odpowiedzia³: „Nie, daj komuœ innemu”. Zapyta³am czy nie jest g³odny, a on na to
odpowiedzia³: „Tak, ale chcê byæ ostatni”. Dopiero póŸniej dowiedzia³am siê
o zabawach ewangelizacyjnych dla dzieci we wspólnocie, które maj¹ w zamiarze
naœladowanie Jezusa. Jedna z takich zabaw nazywa siê w³aœnie „wybraæ ostatnie
miejsce”. By³o to dla mnie niesamowite prze¿ycie. Uœwiadomi³am sobie, ¿e my,
doroœli ludzie, ¿yj¹cy czêsto w dobrych warunkach nie potrafimy wybieraæ
ostatniego miejsca, a ten czterolatek tak.
- Czy czujecie, ¿e pobyt w Brazylii zmieni³ coœ w Waszym ¿yciu, ¿e staliœcie
siê w jakiejœ kwestii innymi ludŸmi?
M: Przekona³am siê do wspólnoty. Pozna³am te¿ jej pe³ny obraz. Jestem
zdecydowana na bycie czêœci¹ wspólnoty Przymierze Mi³osierdzia i otwarta na
dzia³anie Pana Boga. Z³o¿yliœmy tzw. Œluby Przyjació³ Wspólnoty. Ofiarujemy jej
nasz czas. Mam œwiadomoœæ tego, ¿e czeka na mnie zadanie do spe³nienia
w Przymierzu Mi³osierdzia.
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