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mi³o jest dzieliæ siê informacj¹, ¿e 
nasze ekumeniczne grono poszerza 
siê. A tak w³aœnie jest na naszym 
ekumenicznym moœcie. Od teraz 
bêdziecie zapoznawaæ siê 
z ró¿norodnoœci¹ i bogactwem ju¿ 
czterech wyznañ chrzeœcijañskich – 
tym czwartym jest Koœció³ 
greckokatolicki. W pierwszym 
numerze proboszcz parafii przybli¿y 
trochê specyfikê wspólnoty 
w Szczecinie. Pozosta³e trzy 
wyznania spróbuj¹ poszukaæ 
pozytywnych elementów, które 
dostrzegaj¹ u siebie nawzajem, bo 

okazuje siê, ¿e i takich nie brakuje. 
I nawet jeœli bêdziemy siê czêsto 
(czasem) ró¿niæ w naszej gazecie 
w kwestiach dogmatycznych, 
merytorycznych, to jedno zawsze 
bêdzie nas ³¹czyæ – wszyscy 
jesteœmy chrzeœcijanami, a przecie¿  
w³aœnie na tej religii opiera siê 
historia Europy. Chcemy o tym 
pamiêtaæ i wzajemnie siê ubogacaæ, 
tym bardziej radoœnie raz jeszcze 
witamy Braci z Koœcio³a 
greckokatolickiego. 

Piotr Ko³odziejski  
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ZARYS HISTORII

Ukraiñski Koœció³ Greckokatolicki jest wspólnot¹, która swoje Ÿród³o ma 
w chrzcie przyjêtym przez œw. Ksiêcia W³odzimierza Wielkiego w 988 r. W wyniku 
tego wydarzenia Kijów znalaz³ siê pod wp³ywem Konstantynopola, co skutkowa³o 
powo³aniem w nied³ugim czasie metropolii kijowskiej podporz¹dkowanej 
patriarchatowi w Konstantynopolu. Warto nadmieniæ, ¿e wtedy, mimo ró¿nych 
odmiennoœci, Koœció³ by³ jeszcze niepodzielony. Nastêpne wieki przynios³y rozwój 
tradycji duchowej i liturgicznej metropolii tak, ¿e w krótkim czasie Kijów sta³ siê 
Koœcio³em-Matk¹ dla pozosta³ych lokalnych wspólnot koœcielnych na terenach ca³ej 
Rusi. 

W wyniku najazdów tatarskich utraci³ on jednak swoje znaczenie. Od 1299 roku 
Metropolita Kijowski rezydowa³ m.in. we W³odzimierzu. W wyniku zawirowañ 
historycznych i sytuacji politycznej coraz wiêksze znaczenie, kosztem Kijowa, 
posiada³a Moskwa. Spowodowa³o to uniezale¿nienie siê jej od Patriarchatu 
Konstantynopolitañskiego (1448 r.), kiedy to biskup Jonasz przyj¹³ tytu³ Metropolity 
Moskiewskiego i Wszechrusi. Piêæ lat póŸniej, w wyniku upadku Konstantynopola, to 
Moskwa a nie Kijów, by³a postrzegana jako bezpoœrednia spadkobierczyni tradycji 
drugiego Rzymu. 

Od drugiej po³owy XVI w. wœród znacznej czêœci wiernych prawos³awnej Metropolii 
Kijowskiej, pog³êbi³o siê pragnienie zawarcia unii ze Stolic¹ Rzymsk¹ oraz 
przeprowadzenia reform. Gor¹cymi zwolennikami tego by³o m. in. dwóch biskupów: 
Cyryl Terlecki i Hipacy Pociej (metropolita kijowski od 1600 r.). Bezpoœrednim 
motywem do zawarcia unii by³o przekonanie biskupów, duchowieñstwa i wiernych, i¿ 
jedyn¹ rzecz¹, jakiej brakuje Metropolii jest brak jednoœci z Rzymem. St¹d jej 
warunkiem by³o zachowanie w³asnej tradycji duchowo-liturgiczno-dyscyplinarnej. 
Na takie warunki (artyku³y unijne) zgodzi³ siê ówczesny papie¿ Klemens VII, co 
potwierdzi³ bull¹ z 23 grudnia 1595 r., która zosta³a og³oszona na synodzie w Brzeœciu 
w nastêpnym roku. Inaczej na sam fakt zawarcia unii zapatrywali siê dostojnicy 
papiescy. Dla nich by³ to powrót ze swego rodzaju "pró¿ni koœcielnej". By³o to 
zwi¹zane ze specyficznie rzymsk¹ wizj¹, wedle której wszystkie wspólnoty musia³by 
byæ w jednoœci ze Stolic¹ Rzymsk¹, aby mo¿na by³o je nazwaæ Koœcio³em Chrystusa. 

KOŚCIOŁA 
       GRECKOKATOLICKIEGO

TEKST
Adam Matras, SJ 
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Od chwili og³oszenia unii koœcielnej, Koœció³ greckokatolicki (zwany tak¿e unickim), 
pozostawa³ w napiêtych stosunkach z Koœcio³em Prawos³awnym, które po 
rozbiorach Polski zaowocowa³y przeœladowaniami wschodnich katolików. Koœció³ 
Greckokatolicki próbowa³ rozwijaæ swoj¹ dzia³alnoœæ mimo trudnych warunków 
zewnêtrznych. Funkcjonowa³ w skomplikowanej sytuacji z powodu przeœladowañ ze 
strony caratu i Koœcio³a Prawos³awnego, ale i Koœció³ £aciñski niechêtnie patrzy³ na 
jego istnienie. Mêczennicy Podlascy, abp Jozafat Kuncewicz – to symbole wiernoœci 
grekokatolików wobec Biskupa Rzymu. W wieku XIX, zw³aszcza w Galicji, Koœció³ ten 
rozwija³ siê mimo wszystko ca³kiem dobrze. 

Dwudziestolecie miêdzywojenne w XX w. przynios³o jego stabilny rozwój, zwi¹zany 
zw³aszcza z dzia³alnoœci¹ S³ugi Bo¿ego Metropolity Andrzeja Szeptyckiego. Kres 
temu po³o¿y³a II wojna œwiatowa i ca³kowita delegalizacja Koœcio³a w 1946 r. podczas 
tzw. pseudosoboru lwowskiego, zorganizowanego z inicjatywy w³adz 
komunistycznych. Wtedy to, wbrew prawu, og³oszono przy³¹czenie Ukraiñskiego 
Koœcio³a Greckokatolickiego do Patriarchatu Moskiewskiego. Na terenach PRL do 
prawie ca³kowitego jego zniszczenia przyczyni³a siê akcja "Wis³a" w 1947 r., kiedy to 
ludnoœæ ukraiñsk¹ deportowano z ziem Galicji na tereny pó³nocnej i zachodniej 
Polski. W wyniku tego grekokatolicy utracili wszystkie œwi¹tynie, biskupów 
aresztowano i zes³ano do ³agrów, a pozostali w PRL kap³ani trafili m.in. do obozu 
pracy w Jaworznie. Symbolami mêczeñstwa Koœcio³a greckokatolickiego tego okresu 
s¹ m.in. biskupi przemyscy Jozafat Kocy³owski i Grzegorz £akota, o. Klemens 
Szeptycki oraz nazwany proboszczem Majdanka – ks. Emilian Kowcz.

Ukraiñski chór "Cheruvymy" w cerkwi greckokatolickiej w Szczecinie. Fot. Jan Syrnyk. 
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WSPÓLNOTA GREKOKATOLICKA
 W SZCZECINIE, 
CZYLI JEDNOŒÆ 
W RO¯NORODNOŒCI

W 1947 r. akcja "Wis³a" rzuci³a grekokatolików m.in. w okolice Stargardu 
Szczeciñskiego, Goleniowa, Trzebiatowa i Iñska. Przez lata czêœæ z tych osób 
przenios³a siê jednak do Szczecina, niektórzy "za chlebem", a inni przyjechali na 
studia wy¿sze. W tamtym czasie wierni byli zmuszeni do praktykowana swojej wiary 
"w podziemiu". Ówczesna w³adza inwigilowa³a duchownych i œwieckich. St¹d prawie 
niemo¿liwa by³a dzia³alnoœæ duszpasterska. Wielu Ukraiñców-grekokatolików nie 
przyznawa³o siê do swojego pochodzenia ani wiary, obawiaj¹c siê przeœladowañ ze 
strony komunistycznych w³adz oraz szykan w œrodowisku lokalnym. Dla Koœcio³a 
Greckokatolickiego w Szczecinie i okolicach, szczególnie zas³u¿y³ siê ks. W³odzimierz 
Borowiec (zmar³y w 1980 r., pochowany na Cmentarzu Centralnym). Po powrocie 
z syberyjskiego zes³ania, we wrzeœniu 1957 r. odprawi³ on pierwsz¹ Liturgiê Œw. dla 
grekokatolików, którzy krótko modlili siê w koœciele garnizonowym, a póŸniej, na 
ponad 30 lat, przygarnêli ich oo. Pallotyni – w koœciele pw. œw. Jana Ewangelisty. 

Przemiany demokratyczne oraz wyjazd z Polski oddzia³ów armii radzieckiej, po 
d³ugich staraniach, umo¿liwi³y szczeciñskim grekokatolikom pozyskanie 
w 1994 roku. w³asnego budynku z przeznaczeniem na sprawowanie kultu Bo¿ego. 
"Drugie p³uco" Koœcio³a katolickiego mog³o w koñcu normalnie oddychaæ, kiedy 
w 1997 roku. cerkiew pw. Opieki Najœwiêtszej Bogurodzicy na ul. Mickiewicza 43 
zosta³a poœwiêcona przez abpa Jana Martyniaka z Przemyœla. Œwi¹tynia jest teraz 
miejscem, które jednoczy ukraiñskich grekokatolików ze Szczecina i okolic, bowiem 
swoim zasiêgiem nasza parafia obejmuje równie¿ powiat policki, gryfiñski, 
goleniowski i m. Œwinoujœcie. Niedzielna Liturgia Œw. w naszej cerkwi odprawiana 
jest o godz. 10 i 17. Œwiêto patronalne obchodzimy 14 paŸdziernika. 

TEKST
Ks. Robert Rosa 

parafia 
greckokatolicka pw. Opieki Najœwiêtszej

Bogurodzicy

Ks. Robert 
Rosa w czasie 
udzielania 
komunii 
œwiêtej. 
Fot. Jan 
Syrnyk. 
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Koœció³ greckokatolicki stosuje kalendarz juliañski, a w nabo¿eñstwach 
u¿ywa jêzyka ukraiñskiego. W tym jêzyku prowadzona jest równie¿ religia dla prawie 
trzydzieœciorga dzieci z miêdzyszkolnego punktu katechetycznego. Do parafii nale¿y 
obecnie ponad 150 rodzin, zarówno potomków przesiedlonych w 1947 r. jak 
i przedstawicieli wspó³czesnej emigracji ekonomicznej z Ukrainy. Przedstawiciele 
naszej wspólnoty uczestnicz¹ w najwa¿niejszych wydarzeniach z ¿ycia Koœcio³a 
szczeciñskiego oraz w licznych inicjatywach ekumenicznych np.: adwentowych 
rekolekcjach, które odbywaj¹ siê w kaplicy STELLA MARIS, modlitwach z okazji Dni 
Morza, wspólnym ekumenicznym kolêdowaniu oraz w Tygodniu Modlitw o Jednoœæ 
Chrzeœcijan. W roku 2011 grekokatolicy obchodziæ bêd¹ rocznice wa¿nych wydarzeñ: 
20-t¹ odnowienia Eparchii Przemyskiej, 15-lecie utworzenia Metropolii Przemysko-
Warszawskiej oraz 10-lecie podró¿y apostolskiej S³ugi Bo¿ego Jana Paw³a II na 
Ukrainê.

Tydzieñ Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan organizowany jest w styczniu w ca³ej Polsce. 
W niektórych miastach ogranicza siê do centralnego nabo¿eñstwa ekumenicznego, 
w którym bior¹ udzia³ przedstawiciele dwóch lub trzech wyznañ. Cieszê siê, ¿e 
w naszym mieœcie jest inaczej. Przez osiem dni modlimy siê w ró¿nych 
koœcio³ach kilku wyznañ chrzeœcijañskich: rzymskokatolickiego, prawos³awnego, 
polskokatolickiego, zielonoœwi¹tkowego i ewangelickiego. W czasie nabo¿eñstw 
przygotowywanych wed³ug porz¹dku danej konfesji chrzeœcijanie modl¹ siê 
wspólnie, poznaj¹c jednoczeœnie wzajemnie zwyczaje liturgiczne. 

Dla mnie osobiœcie Tydzieñ Modlitw jest okazj¹ do nawi¹zania lub ugruntowania 
znajomoœci i dobrej relacji z innymi duchownymi. Dzisiejszy œwiat niesie wiele 
zagro¿eñ wobec wspó³czesnego chrzeœcijañstwa, jesteœmy duszpasterzami ludzi, 
którzy tworz¹ nasze lokalne spo³eczeñstwo, zatem dotycz¹ ich podobne problemy, 
wyzwania i niebezpieczeñstwa. Mo¿emy wspólnie o tym rozmawiaæ, dziel¹c siê 
swoimi duszpasterskimi sukcesami i nierozwi¹zanymi problemami. Uczymy siê 
nawzajem wspieraæ i pomagaæ. To wa¿ne, ¿e jako duchowni odpowiedzialni za 

EKUMENICZNY 
TYDZIEÑTEKST

ks. S³awomir Sikora 
parafia 

ewangelicko-augsburska 
Œwiêtej Trójcy
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dzia³ania ekumeniczne w naszym mieœcie, znamy siê coraz lepiej, bardziej sobie 
ufamy, a co za tym idzie, potrafimy bardziej otwarcie mówiæ o silnych i s³abszych 
stronach ekumenicznej wspó³pracy.

Okazuje siê, ¿e równie¿ niektórzy wierni ³¹cz¹ wspóln¹ modlitwê na nabo¿eñstwie 
oraz towarzyskie rozmowy przy stole. W czasie Tygodnia grupa znajomych ró¿nych 
wyznañ najpierw bra³a udzia³ w nabo¿eñstwie, a póŸniej codziennie spotykali siê 
w domu jednego z nich. Nieraz prowadzili dyskusje teologiczne, wyjaœniali sobie 
zwyczaje i nauczanie swojej tradycji.

Co roku temat modlitwy przygotowany jest przez chrzeœcijan z ró¿nych czêœci œwiata. 
Tegoroczny program Tygodnia przygotowany zosta³ przez chrzeœcijan z Jerozolimy. 
To bardzo znacz¹ce wo³anie o jednoœæ z prastarej stolicy naszej wspólnej wiary, gdzie 
œwiadkowie Zmartwychwsta³ego Chrystusa trwali w nauce aposto³ów, w ³amaniu 
chleba, wspólnocie i modlitwie. We wspó³czesnych czasach chrzeœcijanie ró¿nych 
wyznañ w Jerozolimie równie¿ musz¹ razem borykaæ siê z ró¿nymi problemami, 
przeciwdzia³aæ zjawiskom, którym uczeñ Chrystusa biernie przypatrywaæ siê nie 
mo¿e. Szczególnie tam, gdzie wyznawcy Jezusa s¹ mniejszoœci¹, mniej koncentruj¹ siê 
na teologicznych ró¿nicach, bardziej doceniaj¹ to, ¿e w drugim cz³owieku mog¹ 
znaleŸæ swoj¹ siostrê lub brata w Chrystusie, nawet jeœli trwa on w innej tradycji 
chrzeœcijañskiej.

„Trwali w nauce Aposto³ów, we wspólnocie, ³amaniu chleba i modlitwach” – ten cytat 
z Dziejów Apostolskich mo¿na ró¿nie rozpatrywaæ. Mo¿e byæ Ÿród³em sporów 
o prawdziwoœæ apostolskoœci ka¿dego z Koœcio³ów, mo¿emy sobie wzajemnie 
wypominaæ braki lub nadu¿ycia, dowodziæ o s³usznoœci swoich racji, mo¿emy brak 
trwania w ³amaniu chleba t³umaczyæ u¿ywaj¹c teologicznych argumentów, 

Uroczyste 
Nieszpory w 
szczeciñskiej 
katedrze na 
zakoñczenie 
Tygodnia 
Modlitw o 
Jednoœæ 
Chrzeœcijan. 
Fot. Roman 
Karwowski.  
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wykazuj¹c niew³aœciwe podejœcie „innych”. Tylko, ¿e wtedy pozostaniemy w tym 
miejscu, w którym jesteœmy dzisiaj. Tekst z Dziejów Apostolskich mo¿emy jednak 
potraktowaæ jako ¿ywy impuls, który rozbudza w nas pragnienie jednoœci, abyœmy 
ponad w³asnym zrozumieniem Prawdy widzieli w sobie siostry i braci w wierze, 
cieszyli siê, ¿e obok siebie mamy chrzeœcijan innych tradycji, na których mo¿emy 
liczyæ, na ich modlitwy wstawiennicze, wspólne dzia³anie, uczenie siê od siebie. Myœlê, 
¿e tak¹ praktyczn¹ jednoœæ i wype³nienie s³ów z Dziejów Apostolskich osi¹gniemy 
szybciej, ni¿ pe³ne porozumienie w kwestiach teologicznych.     
  

Ks. dr hab. Andrzej Dragu³a jest wicedyrektorem Instytutu Filozoficzno-
Teologicznego im. Edyty Stein w Zielonej Górze, czyli sekcji zamiejscowej 
Wydzia³u Teologicznego Uniwersytetu Szczeciñskiego. 
Z wykszta³cenia jest homilet¹, ale specjalizuje siê w komunikacji religijnej. 
Ksi¹dz Dragu³a wyg³osi³ swego czasu wyk³ad na WT US „Ewangelia 
i marketing. Dwa modele – jeden jêzyk?”. Postanowi³em kontynuowaæ ten temat 
w rozmowie z ksiêdzem dla Audycji Katolickiej Polskiego Radia Szczecin. 

Czy jest jakiœ zwi¹zek miêdzy g³oszeniem ewangelii a marketingiem?

Oczywiœcie, ¿e jest zwi¹zek. Mo¿na ukazaæ szereg analogii w mechanizmie jako 
takim: jest jakiœ odbiorca i nadawca, jest jakiœ, nazwijmy to, produkt czy towar, 
który musimy przekazaæ. Oczywiœcie ten produkt czy towar to pewna idea, czy 
koncepcja, myœl, osoba. W marketingu to bêdzie przede wszystkim produkt, towar, 
chocia¿ nie do koñca, bo w gruncie rzeczy marketing nie sprzedaje towarów, tylko 
te¿ to¿samoœci. Tak wiêc pomiêdzy marketingiem a ewangeli¹ – a w zasadzie nie 
sam¹ ewangeli¹, ale tym, co my z ewangeli¹ robimy w duszpasterstwie – mo¿na  te 
analogie znaleŸæ. S¹ ludzie, jest produkt, jest potrzeba, jest reklama.

Czy Jezus g³osz¹cy ewangeliê to te¿ swego rodzaju reklama, bo niektórzy 
uwa¿aj¹, ¿e to najstarsza reklama œwiata?

S¹ tacy, którzy w ogóle mówi¹, ¿e Koœció³ wymyœli³ marketing, ¿e ¿adna instytucja 
nie jest tak dobrze marketingowo zorganizowana jak Koœció³. Myœlê, ¿e to trochê 

Ks. Andrzej Dragu³a: 
       
Koœció³ musi byæ wierny 
                        samemu sobie 

ROZMAWIA£ 
Piotr Ko³odziejski

parafia 
rzymskokatolicka
pw. Matki Boskiej 

Jasnogórskiej
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nazbyt wygórowane stwierdzenie. Oczywiœcie, 
jak siê chce, to wszystko siê zinterpretuje 
marketingowo. Mo¿na powiedzieæ, ¿e 
zmartwychwstanie to najlepsze demo, a krzy¿ 
to najlepsze logo jakie wymyœlono, ale 
przecie¿ tego logo nikt nie wymyœla³ i nie 
wybiera³. S³ysza³em nawet takie koncepcje, ¿e 
komunia to nic innego jak gratisowe próbki. 
Oczywiœcie mo¿na czytaæ w ten sposób Koœció³ 
i ewangeliê, tylko jaka by³aby ostatecznie 
ró¿nica miêdzy ewangeli¹ a reklam¹; czy 
Jezusem a wspó³czesnymi nawet, tak¿e 
koœcielnymi, copywriterami? S³ysz¹c 
amerykañskich kaznodziejów wydaje mi siê, ¿e oni 
o wiele bardziej wykorzystuj¹ mechanizmy reklamy 
ni¿ mechanizm g³oszenia ewangelii, który zawsze 
opiera siê na podstawowym za³o¿eniu „je¿eli chcesz”. 
Musi byæ absolutnie uszanowana wolnoœæ odbiorcy. Marketing nie 
szanuje tej wolnoœci odbiorcy. Marketing lubi odbiorcê zniewolonego, 
zniewala wrêcz odbiorcê. To nie jest tak, ¿e jeœli chcesz to sobie kup, tylko wrêcz 
wmawia odbiorcy koniecznoœæ kupienia czegoœ, co 
w gruncie rzeczy jest mu niepotrzebne.

Czy zdaniem ksiêdza, Koœció³ rzymskokatolicki w Polsce czêœciej 
powinien siêgaæ po ró¿ne dzia³ania marketingowe, czy wrêcz odwrotnie?

Myœlê, ¿e powinien podgl¹daæ, przygl¹daæ siê. Nie jestem zwolennikiem takiej 
koncepcji Koœcio³a, który permanentnie musi stawaæ okoniem do wspó³czesnoœci. 
Œwiat swoimi metodami, a my swoimi. Ale te¿ nie jestem zwolennikiem tego, aby 
Koœció³ musia³ bezkrytycznie kupowaæ wszystko i ka¿d¹ metodê. Nie uwa¿am te¿, 
¿e ka¿da metoda jest neutralna i mo¿na j¹ przej¹æ. Moim zdaniem nie. Mam 
wra¿enie, ¿e my nawet czasami za ma³o uczymy siê, jeœli chodzi o pewne 
mechanizmy marketingowe. Kiedy ja czasem ogl¹dam „reklamówki powo³aniowe” 
– a jest ich wiele, robi¹ je zakony, klasztory, seminaria – to z punktu widzenia 
marketingowego one s¹ zrobione najczêœciej Ÿle, w z³ym warsztacie, Ÿle pokazuj¹ 
i Ÿle definiuj¹ produkt. Nagle okazuje siê, ¿e reklamówki reklamuj¹ nie kap³añstwo 
a seminarium, co jest bez sensu. Bo nikt nie idzie do seminarium, ¿eby zostaæ 
w seminarium, tylko idzie do kap³añstwa. Próbujmy wobec tego pokazaæ w takiej 
reklamówce piêkno kap³añstwa. To o wiele trudniejsze ni¿ pokazaæ czterech 
kleryków modl¹cych siê i dziesiêciu graj¹cych w pi³kê no¿n¹. Myœlê wiêc, ¿e czasem 
trochê zbyt powierzchownie zajmujemy siê pewnymi pomys³ami marketingowymi, 
a nie do koñca chyba rozumiemy marketing. 

Jak wygl¹da dziœ g³oszenie kazañ i jakie to ma znaczenie w procesie 
ewangelizowania?
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Myœlê, ¿e ma bardzo du¿e znaczenie, bo nawet jak dzisiaj mamy reklamy wizualne, 
bilbordy i filmy, to w gruncie rzeczy prawie nie ma reklam, które ostatecznie nie 
opiera³yby siê o slogan, a wiêc o jakieœ has³o, s³owa, które pozostaj¹. Myœlê wiêc, ¿e 
kaznodziejstwo bêdzie zawsze mia³o swoj¹ rolê do spe³nienia i, co wiêcej, ja jestem 
zwolennikiem takiej teorii, ¿e s³owo jest wa¿niejsze od obrazu. Ono czasem jest 
wspomagane obrazem, ale jest wa¿niejsze. Myœlê, ¿e czasami nie ufamy sile samego 
s³owa i próbujemy w kaznodziejstwie wzmocniæ to fajerwerkami, s¹dz¹c, ¿e jak 
rzucimy na ekran w koœciele przy okazji s³owa jakiœ obrazek, to bêdzie to lepsze. To 
mo¿e byæ lepsze, ale nie musi. Zale¿y, czy to jest dobrze zrobione. Obraz jest bardzo 
rozpraszaj¹cy. O wiele lepsze jest s³owo, bo ono karze siê skupiæ. 

A czy w kazaniach wa¿niejsze jest s³owo czy œwiadectwo?

Œwiadectwo te¿ jest s³owem. Wa¿ne jest s³owo prawdziwe. Nie s³owo sztuczne, 
wyuczone, ale s³owo w³asne, moje, prze¿yte. Ono nie musi nabieraæ klasycznego 
kszta³tu œwiadectwa, ale czasem jak ktoœ o czymœ mówi i opowiada, to my czujemy, 
¿e mówi z siebie, od siebie. On nie musi mówiæ, ¿e spotka³ Jezusa, my to wiemy. 
Chodzi o prawdziwoœæ wypowiadanego s³owa.  Prawdziwoœæ w znaczeniu 
moralnym, nie tyle w znaczeniu teorio-poznawczym tzn. zgody miêdzy tym, co siê 
mówi a rzeczywistoœci¹, tylko zgody jego wewnêtrznej. Je¿eli ksi¹dz bêdzie 
prawdziwy, to podoba mi siê tu zdanie jednego z publicystów, ¿e „prawdziwy 
ksi¹dz bêdzie przekonywa³ nawet na zgliszczach sk³adni”. To prawda. Nawet, gdy 
bêdzie siê j¹ka³ a bêdzie w tym wszystkim absolutnie autentyczny, to ludzie bêd¹ 
mu „wisieæ na ustach” o wiele bardziej ni¿ niejednemu krasomówcy, którego bêd¹ 
podejrzewali, ¿e to jest nieprawd¹.

A jak dziœ ksi¹dz ocenia sztukê g³oszenia kazañ? Czy jêzyk kap³anów jest 
zachêcaj¹cy?

Myœlê, ¿e dzisiaj mamy coraz wiêcej pozytywnej teologii opartej na teologii Boga 
kochaj¹cego i mi³osiernego. Brakuje mi tylko wiêcej wymiaru doczesnego, bo zbyt 
czêsto odnosimy Boga do tego, co dopiero nast¹pi, do nieba, do ostatecznego 
rozliczenia, do rekompensaty. A przecie¿ Bóg chce, ¿ebyœmy byli szczêœliwi ju¿ 
teraz. Oczywiœcie byæ szczêœliwym to nie znaczy mieæ ¿ycie przyjemne, nie nale¿y 
tego uto¿samiaæ. Myœlê jednak, ¿e Bóg chce ju¿ teraz widzieæ nas ludŸmi 
szczêœliwymi i myœlê, ¿e mo¿e brakuje trochê tej pozytywnej nuty. 

Czyli trzeba zmieniaæ coœ w seminariach w kwestii przygotowania ksiê¿y?

Na pewno trzeba zmieniaæ. Ja mogê powiedzieæ o homiletyce. Wa¿ne s¹ elementy 
formalne. To prawda. Trzeba uczyæ ich lepszego konstruowania kazañ, trzeba uczyæ 
dobrego, lekkiego, zrozumia³ego jêzyka w kazaniach. Musz¹ mieæ œwiadomoœæ, ¿e 
do koœcio³a przychodz¹ ludzie, którzy wychowuj¹ siê w kulturze marketingowo-
reklamowej i te¿ chc¹ takiego szybkiego b³ysku w tym koœciele i to jest prawda. 
O wiele wa¿niejsze jednak jest jakiego Boga przepowiadamy, a nie jak 
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przepowiadamy. Mo¿na przepowiadaæ piêknymi s³owami, ale coœ, co nie bêdzie 
poci¹gaj¹ce. Najwa¿niejsze jest, ¿ebyœmy odkryli, ¿e Bóg, którego g³osimy jest 
poci¹gaj¹cy i fascynuj¹cy, ¿e warto. 

Mówi³ ksi¹dz, ¿e wa¿niejsza jest atrakcyjnoœæ produktu, nie opakowania. 
Jak zachêciæ ludzi w ogóle do opakowania, aby otworzyli ten produkt?

To te¿ czasem mówi¹ specjaliœci od marketingu, ¿e im gorszy produkt, tym 
potrzebuje lepszego opakowania.  Dlatego ja bym siê ba³ tak z tymi opakowaniami. 
Bojê siê, ¿e ludzie czêsto zatrzymuj¹ siê na tym etapie opakowania, tego 
fajerwerku. Ludzie powiedz¹ potem, ¿e by³o fajnie, ciekawie, oryginalnie i ksiê¿a 
zastanawiaj¹ siê co by tu jeszcze na tej liturgii wymyœliæ, tak, jakby Koœció³ przez 
2000 lat nie myœla³ nad liturgi¹, tylko on teraz usiad³ i wymyœli, wykreuje coœ 
takiego fajnego, czym ludzie siê zachwyc¹. Tylko czym siê zachwyc¹? Obawiam siê, 
¿e zachwyc¹ siê b³yskotk¹ zewnêtrzn¹ i jeœli on nieumiejêtnie poprowadzi ich 
dalej, to na tej b³yskotce pozostan¹, a to jest ju¿ oszustwo, a nie g³oszenie 
ewangelii. 

Czym jest strategia duszpasterska?

To przede wszystkim krytyczne myœlenie o duszpasterstwie. Myœlê, ¿e w Koœciele 
zbyt czêsto u¿ywamy argumentu z tradycji, czyli „jak by³o na pocz¹tku, teraz 
i zawsze”. Tak by³o i by³o dobrze. W marketingu jest takie pojêcie jak czas ¿ycia 
produktu. S¹ produkty, które s¹ odpowiednie w pewnym momencie i potem ten 
produkt przestaje funkcjonowaæ, ludzie ju¿ go nie chc¹, nie odpowiada na ludzkie 
potrzeby. Mo¿e w Koœciele trzeba by siê zastanowiæ, które produkty s¹ ju¿ 
nieaktualne, które produkty s¹ ju¿ nie do kupna i nie do sprzeda¿y. Czy nie 
nale¿a³oby dziœ poszukaæ nowych produktów, które dzisiaj bêd¹ o wiele bardziej 
ciekawe. To te¿ jest strategia duszpasterska.

Czy jest ksi¹dz zwolennikiem has³a, ¿e w Koœciele bêdzie mniej ludzi, ale 
bêd¹ bardziej œwiadomi? Czy trzeba te¿ walczyæ o iloœæ?

Ani jedno, ani drugie. Ja myœlê, ¿e Koœció³ powinien byæ wierny samemu sobie, tzn. 
przepowiadaæ wiernie, a jakie bêd¹ tego skutki, czy ludzi bêdzie wiêcej czy mniej, 
czy oni bêd¹ bardziej lub mniej œwiadomi – to jest rzecz absolutnie drugorzêdna. 
To jest trochê tak jak z matk¹, która powinna przede wszystkim zastanawiaæ siê nie 
nad tym, jak wychowane jest jej dziecko, tylko czy jest wystarczaj¹co dobr¹ matk¹. 
To powiedzia³ mi kiedyœ jeden z psychologów, nie czy jestem doskona³¹ matk¹, ale 
czy jestem wystarczaj¹co dobr¹ matk¹. Je¿eli bêdziemy zastanawiaæ siê nad tym 
czy jesteœmy wystarczaj¹co dobrym Koœcio³em w znaczeniu realizuj¹cym to, co 
powinniœmy realizowaæ,  to skutki zostawmy Panu Bogu.

Dziêkujê za rozmowê.
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Muzyka jest najlepszym t³umaczem i najpiêkniej zbli¿a ludzi o rozmaitych 
punktach patrzenia na Koœció³, miêdzy ludŸmi o rozmaitych wyznaniach, a nic 
piêkniej nie przybli¿a jak kolêda, a szczególnie kolêda z ró¿nych stron œwiata – 
stwierdzi³ Jan Oberbek,  wirtuoz gitary z Krakowa, który zagra³ kolêdy z ca³ego œwiata 
podczas styczniowego ekumenicznego koncertu kolêd w szczeciñskim koœciele 
pallotynów. 
Parafia pw. œw. Jana Ewangelisty to tradycyjny koœció³ nad Odr¹. W trakcie Dni Morza 
w czerwcu 2010 roku abp 
Andrzej Dziêga, metropolita 
szczeciñsko-kamieñski og³osi³ 
œwi¹tyniê koœcio³em morskim 
dla portu Szczecin. To w³aœnie 
przy parafii pallotynów dzia³a 
równie¿ duszpasterstwo ludzi 
morza i oœrodek Stella Maris.                                                                                                                

W koncercie zaœpiewa³y m.in. 
Chór Akademii Morskiej, a tak¿e 
Chór Pomerania Ensemble w 
imieniu Koœcio³a ewangelicko-
augsburskiego. 

- Od lat, jak spotykamy siê 
ekumenicznie, jesteœmy ze sob¹ zaprzyjaŸnieni w Szczecinie. Zw³aszcza w tym 
miejscu, w którym jest duszpasterstwo ludzi morza ¿yjemy tym ekumenizmem, 
bêd¹c dla siebie jak przyjaciele i jak bracia na co dzieñ - mówi ks. Eugeniusz 
Krzy¿anowski, diecezjalny duszpasterz ludzi morza.

- Mimo ró¿nych treœci, wszystkie kolêdy mog¹ nas ubogacaæ i przybli¿aæ do Boga - 
t³umaczy ksi¹dz Robert Rosa, proboszcz parafii greckokatolickiej w Szczecinie. – To 
piêkna modlitwa zarówno dla ludu, jak i w wymiarze teologicznym.

- Ekumeniczne œpiewanie kolêd ma ju¿ kilkuletni¹ tradycjê w duszpasterstwie ludzi 
morza, a narodzi³a siê w trakcie rekolekcji ekumenicznych, w których udzia³ bior¹ 
Koœcio³y: ewangelicko-augsburski, prawos³awny i katolicki obu obrz¹dków – 
³aciñskiego i wschodniego – mówi ks. Eugeniusz Krzy¿anowski, diecezjalny 

SZCZECIN
ekumeniczne 
kolêdowanie
w koœciele morskim

TEKST
Piotr Ko³odziejski 

parafia 
rzymskokatolicka 
pw. Matki Boskiej 

Jasnogórskiej

Chór Akademii Morskiej pod dyrekcj¹ Sylwii
Fabiañczuk. Fot. Ks. Eugeniusz Krzy¿anowski.
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duszpasterz ludzi morza. – Chcieliœmy po³¹czyæ w wieczornym koncercie dwie idee: 
kontynuowaæ ekumeniczn¹ przyjaŸñ, wspóln¹ modlitwê i wspólne kolêdowanie, ale 
tak¿e otworzyæ dla Szczecina i dla portu koœció³ morski, który istnieje w Szczecinie od 
13 czerwca 2010 roku.

- Kolêdowanie kojarzy siê ze wspólnym œpiewaniem w gronie najbli¿szych i w³aœnie 
w tym duchu spotykaliœmy siê na wspólnym, ekumenicznym kolêdowaniu – 
podkreœla ksi¹dz S³awomir Sikora, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej œw. 
Trójcy w Szczecinie. – Te spotkania by³y na tyle ciekawe i ubogacaj¹ce nas wszystkich, 
¿e w tym roku spotykamy siê w koœciele na wiêksz¹ skalê.

- Pokazuj¹c ró¿norodnoœæ form wielbienia Boga mo¿emy pokazaæ, ¿e ró¿norodnoœæ 
tradycji chrzeœcijañskiej jest bogactwem chrzeœcijañstwa, a nie elementem 
hamuj¹cym – dodaje ks. Sikora. - To szczególnie mo¿na zobaczyæ w œpiewie i tradycji 
kolêdowania.

Choæ koœció³ nie wype³ni³ siê w ca³oœci s³uchaczami, to ta ekumeniczna tradycja 
zapewne bêdzie kontynuowana, bo znakomicie wpisuje siê w klimat 
bo¿onarodzeniowy, a tak¿e w ekumeniczny charakter Szczecina. 

  

Tego dnia wraca³ z pola, mo¿e jeszcze bardziej zmêczony ni¿ zwykle. Zbli¿a³ 
siê szabat, wiêc z pewnoœci¹ poœwiêci³ swojej ziemi wiêcej czasu i potu, by nastêpnego 
dnia móc œwiêtowaæ w spokoju. A spokój móg³ przyjœæ ju¿ dzisiaj… ju¿ za chwilê. 

Przygnieciony by powstaæ
sZYMON Z CYRENY

TEKST
Jakub Nowakowski
 parafia
rzymskokatolicka 
pw. œw. Dominika

Od lewej: Anna 
Gielarowska – 
aktorka 
prowadz¹ca 
koncert,  
ks. Robert Rosa, 
ks. S³awomir 
Sikora. Fot.
Ks. Eugeniusz 
Krzy¿anowski
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W domu czekali synowie Aleksander i Rufus, i zapewne ¿ona gotowa przyodziaæ 
swego ma³¿onka w czyst¹, such¹ szatê i nakarmiæ prost¹, ale najlepiej po takim dniu 
smakuj¹c¹, ch³opsk¹ straw¹. Szymon mia³ zapewne dobrze, po swojemu, 
zaplanowane popo³udnie.
Byæ mo¿e nie myœla³ wówczas o tym, ¿e Panem zarówno szabatu, jaki i ka¿dej chwili 
jego ¿ycia jest Ten, którego ujrza³ teraz w tumanie kurzu, kopanego i przynaglanego 
do powstania z kolan. Zwyczajna ludzka ciekawoœæ mog³a zachêcaæ do przyjrzenia siê 
temu zajœciu, ale rozs¹dek, widok rzymskich ¿o³nierzy i obola³e miêœnie 
podpowiada³y pewnie, ¿e lepiej bêdzie omin¹æ szerokim ³ukiem ten rozkrzyczany 
orszak. Nie zd¹¿y³ jednak odejœæ i z trudem prze³kn¹³ œlinê na widok kiwaj¹cego nañ 
palcem okupanta. Po krótkiej, nerwowej wymianie zdañ i paru kuksañcach, Szymon 
uleg³ i dla œwiêtego spokoju przyj¹³ na plecy niezas³u¿ony ciê¿ar.

Czy jednak niezas³u¿ony? Czy ta prawdziwa historia, która z woli Bo¿ej sta³a siê 
czêœci¹ Dobrej Nowiny, nie jest kolejnym zwiastowaniem Mi³osierdzia? Mi³osierdzia 

œcigaj¹cego tych, którzy siê Ÿle maj¹… Ten cz³owiek by³ z Cyreny! Nie wiemy jak d³ugo 
mieszka³ w tej okolicy. Dlaczego tu osiad³? Mo¿e wiod³a go myœl o tym, ¿e wiêksze 
miasto oznacza wiêkszy rynek zbytu dla towarów rolnych. A mo¿e pok³óci³ siê 
z krewnymi, uciek³ przed wrogami – mo¿liwoœci wyboru jest wiele, dla nas, osób 
wierz¹cych w Bo¿¹ opatrznoœæ, ma znaczenie tylko to, ¿e na pewno nic nie sta³o siê 
bez woli Pana.

Abraham, siedz¹c pod dêbem krzyczy do przechodz¹cego Boga, Panie, nie omijaj 
mnie, proszê! Jak¿e inna wydaje siê byæ sytuacja Szymona. O ile wo³anie ojca 
wszystkich wierz¹cych jest modlitw¹ cz³owieka dobrze znaj¹cego swoj¹ sytuacjê, 
wyp³ywaj¹c¹ z g³êbokiego pragnienia zaproszenia Stwórcy do swojego ¿ycia, o tyle 
szymonowa belka jest s³owem Jezusa: „poznajmy siê, oto moja wizytówka”. Móg³ j¹ 
Cyrenejczyk potraktowaæ w swym duchu jak ulotkê, wciskan¹ nam bez pytania na 
ulicy – byle donieœæ do najbli¿szego kosza. Popsioczyæ pod nosem i zapomnieæ. Czy 

ALE ROBI¥C TO 

STAJESZ SIÊ NIM

NIE MUSISZ BYÆ 

SUPERBOHATEREM 

¯EBY D�WIGAÆ SWÓJ KRZY¯

Graf. Dominika Pr¹tnicka
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jednak mo¿na zapomnieæ tak „niesprawiedliwe” potraktowanie? To jednak nie kartka 
papieru. Tê, mo¿e nie d³ug¹, ale uci¹¿liw¹ pielgrzymkê musia³ zapamiêtaæ do koñca 
¿ycia.

Zapewne podobne wyobra¿enie tej sytuacji móg³by mieæ ka¿dy czytelnik 
Ewangelii. Wszak trudno o g³êbokie rozmyœlania po przeczytaniu jednego zaledwie, 
opisowego zdania. Kiedy pisa³em ten artyku³, ogarnê³o mnie nawet zw¹tpienie, czy 
warto zajmowaæ siê tak ma³o wyraŸn¹ postaci¹. Ile w tym wszystkim bêdzie mojego 
fantazjowania, a ile podpowiedzi Pana Boga? Mo¿e lepiej by³o poœwiêciæ ten czas œw. 
Piotrowi albo przeprowadziæ wywiad z naszymi zakonnikami o trudach kolêdowego 
chodzenia po domach. Na szczêœcie Duch Œwiêty przyszed³ z pomoc¹ lekkim 
powiewem, który ponownie umocni³ moj¹ wiarê w obcowanie œwiêtych, w to, ¿e 
Koœció³ na ziemi i w Niebie to jedno cia³o… Zmuszony pewnymi problemami 
rodzinnymi, których ciê¿ar jest dla mnie doprawdy niema³ym krzy¿em, pojecha³em 
na jeden dzieñ do Gdyni. Tam znalaz³em nieco czasu by wst¹piæ do koœcio³a i adorowaæ 
wystawiony akurat Najœwiêtszy Sakrament. Klêkn¹³em sobie w pierwszej lepszej 
³awce, próbuj¹c wejœæ w modlitwê. Jednak nat³ok myœli, w tym tych o sensie pisania 
o Cyrenejczyku, utrudnia³ mi skupienie. Kiedy lekko zniechêcony, wyczerpany 
troskami tego dnia, wsta³em z ³awki i spojrza³em na œcianê. Okaza³o siê, ¿e 
nieœwiadomie klêcza³em przy stacji drogi krzy¿owej: „Szymon Cyrenejczyk pomaga 
nieœæ krzy¿ Jezusowi”. Podziêkowa³em w duchu Panu za lekki uœmiech, który po raz 
pierwszy tego dnia móg³ wprosiæ siê bezkarnie pod mój nos. 
Tu¿ po wyjœciu z koœcio³a wst¹pi³em jeszcze do przyleg³ej ksiêgarni i tam, b³¹dz¹c 
miêdzy pó³kami, wypatrzy³em opis mêki naszego Pana autorstwa Katarzyny 
Emmerich. W ostatnich dniach – mówi Bóg – wylejê Ducha mojego na wszelkie cia³o, 
i bêd¹ prorokowaæ synowie wasi i córki wasze, m³odzieñcy wasi widzenia mieæ bêd¹, 
a starcy – sny. Nawet na niewolników i niewolnice moje wylejê w owych dniach Ducha 
mego, i bêd¹ prorokowali. (Dz 2, 17-18) – Katarzyna, poprzez stan zakonny 
niewolnica Pana, bardzo precyzyjnie opisa³a wydarzenia Wielkiego Pi¹tku. Bóg, który 
jest poza czasem, pozwoli³ jej ujrzeæ te wydarzenia, w tym spotkanie Zbawiciela 
z Szymonem. Kilka minut w ksiêgarni pozwoli³o mi z jednej strony utwierdziæ siê w 
pewnych moich odczuciach, z drugiej strony, tekst ten, uznany ju¿ przez Koœció³ za 
natchniony przez Boga, pokaza³ mi fakty, o których Ewangelie nie wspominaj¹.

Wed³ug tej relacji Szymon by³ poganinem, a wiêc wcale nie praktykuj¹cym 
¯ydem. St¹d myœli o zbli¿aj¹cym siê szabacie nie musia³y tak bardzo zaprz¹taæ jego 
g³owy. By³ ogrodnikiem. Kiedy oprawcy go ujrzeli, szed³ w³aœnie z wi¹zk¹ chrustu pod 
pach¹, a Rufus i Aleksander wcale nie czekali w domu, ale towarzyszyli ojcu. Stra¿nicy 
pomyœleli, ¿e poganina nie maj¹cego zbytnich praw, ³atwiej bêdzie zmusiæ do pomocy. 
Szymon rzeczywiœcie opiera³ siê pocz¹tkowo, a jego synowie p³akali nad losem ojca. 
Zostali jednak wziêci pod opiekê przez kobiety op³akuj¹ce Jezusa… i tak sobie 
wspólnie p³akali. Po pewnym czasie Szymon, dŸwigaj¹cy po³owê ciê¿aru krzy¿a, nie 
móg³ ju¿ znieœæ obelg i razów sypi¹cych siê na wyczerpanego skazañca, i powodowany 
prawdziwym wspó³czuciem, ale i z³oœci¹, rykn¹³ na ¿o³nierzy zarzucaj¹c im 
bezdusznoœæ i zagrozi³, ¿e jeœli nie zaprzestan¹ ³ajania, to on nie zrobi ani kroku 
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wiêcej. Oczywiœcie na niewiele siê to zda³o, ale byæ mo¿e wykrzyczenie prawdy, 
zamanifestowanie uczuæ, pozwoli³o mu donieœæ ciê¿ar do wyznaczonego miejsca. 
Owocem tej pielgrzymki z przymusu by³o nawrócenie Szymona i jego rodziny – 
synowie s¹ wspominani potem jako cz³onkowie pierwszej wspólnoty 
chrzeœcijañskiej.
„Co do mnie, to nie daj Bo¿e, bym siê mia³ chlubiæ z czego innego, jak tylko z krzy¿a 
Pana naszego, Jezusa Chrystusa, dziêki któremu œwiat sta³ siê ukrzy¿owany dla mnie, 
a ja dla œwiata” (Ga 6,14).

 
  

Tylko ten, kto jest wewnêtrznie silny i mocno przekonany o swoim œwiatopogl¹dzie, 
mo¿e ze zrozumieniem i zachwytem przypatrywaæ siê innym systemom myœlenia. 
Wielokrotnie na ³amach „Prosto z mostu…” przewija³a siê ta myœl, ¿e poznawanie 
nauczania, tradycji i codziennego ¿ycia ró¿nych wyznañ chrzeœcijañskich, rozwija 
nas, niejednokrotnie umacnia nasz¹ w³asn¹ konfesyjnoœæ. Aby patrzeæ na innych, aby 
zobaczyæ to, co dobre, trzeba byæ otwartym i silnym. W tym w³aœnie duchu 
podejmujemy temat tego numeru: „Co podoba mi siê w innych tradycjach 
chrzeœcijañskich?”.

Przypatruj¹c siê naszym ekumenicznym przyjacio³om z „Prosto z mostu…” nale¿y 
zwróciæ uwagê, ¿e Koœcio³owi ewangelickiemu pod wieloma wzglêdami bli¿ej do 
katolicyzmu rzymskiego, ma on bowiem swoje zachodnie ukorzenienie. My równie¿ 
wyrastamy z tradycji zachodniej, nazywamy siê katolikami w sensie „katolikos” – 
powszechny, uniwersalny, nawi¹zujemy do czasów apostolskich, wyznajemy zasady 
ustalone w czasie pierwszych soborów chrzeœcijañskich. W wielu przypadkach 
Reformacja w XVI w. odrzuci³a œredniowieczn¹, scholastyczn¹ naukê, która zaczê³a 
dominowaæ na Zachodzie. Wraz z odrzuceniem niektórych dogmatów, jako 
niezgodnych z zasad¹ Sola Scriptura „Tylko Pismo Œwiête”, ewangelicy przestali 
praktykowaæ pewne zewnêtrzne tradycje. Dzisiaj nale¿a³oby siê jeszcze raz temu 
przyjrzeæ i zastanowiæ siê, czy niektóre zwyczaje rzeczywiœcie nie maj¹ racji bytu 
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wœród ewangelików, a drugie pytanie jakie nale¿y sobie postawiæ: czy nasz Koœció³ 
wystarczaj¹co zadba³ o stworzenie w³asnych zwyczajów i tradycji? Oto kilka 
przyk³adów i refleksji.

Roraty – jest to msza œw. ku czci Najœwiêtszej Marii Panny. Odprawiana zwykle 
wczeœnie rano, przed œwitem, gromadzi wielkie rzesze wiernych. Szczególnie chêtnie 
w roratach uczestnicz¹ dzieci, które na pocz¹tku mszy œw. id¹ w procesji z kruchty 
koœcio³a do o³tarza z lampionami w rêku. Msza rozpoczyna siê przy wy³¹czonych 
œwiat³ach, mrok œwi¹tyni rozpraszaj¹ jedynie œwiece i lampiony. Dopiero na œpiew 
"Chwa³a na wysokoœci Bogu" zapala siê wszystkie œwiat³a w koœciele. Oczywiœcie 
z lektury ostatnich numerów „Prosto z mostu…” nale¿y siê domyœleæ, ¿e tego rodzaju 
nabo¿eñstwo ku czci Matki Bo¿ej nie mo¿e byæ praktykowane w naszym Koœciele. 
Jednak sama idea wykorzystania symbolu œwiat³a w okresie adwentu jest bardzo 
trafna, szczególnie z myœl¹ o najm³odszych. Przypomnê, ¿e znany równie¿ w tradycji 
rzymskokatolickiej wieniec adwentowy z zapalanymi w ka¿d¹ niedzielê adwentu 
œwiecami jest zwyczajem zapocz¹tkowanym przez ewangelickiego ksiêdza, 
pracuj¹cego z najm³odszymi  w Domu dla Sierot. Nawet jeœli dzisiaj dzieci 
odpowiedzialne s¹ na nabo¿eñstwach adwentowych za zapalanie tych œwiec na 
wieñcu, to mo¿na by bardziej ten zwyczaj pielêgnowaæ na wzór katolickich rorat.

Pasterka – msza organizowana o pó³nocy w nocy z 24/25 grudnia. W ewangelickiej 
tradycji bardziej przyjê³o siê nabo¿eñstwo jutrzenne, które rozpoczyna siê o godz. 
5.00 w Pierwszy Dzieñ Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. Coraz czêœciej jednak, podpatruj¹c 
katolików, ewangelickie parafie równie¿ zaczynaj¹ zapraszaæ wiernych na pasterki, 
które odbywaj¹ siê tak¿e o pó³nocy lub trochê wczeœniej. Pojawiaj¹ siê w naszym 
gronie g³osy niezadowolenia, które t³umaczone s¹ zrywaniem z w³asn¹ tradycj¹. 
Tutaj bym siê nie upiera³. Pasterka, jako zwieñczenie uroczystego czasu, który 
prze¿ywamy w gronie najbli¿szych ma swoje uzasadnienie.

Wielka Sobota – œwiêcenie koszyków z pokarmami. Ks. dr Marcin Luter uwa¿a³, ¿e 
proboszczem ka¿dej rodziny jest ojciec, który powinien rozpoczynaæ ka¿dy rodzinny 
posi³ek modlitw¹ sto³ow¹. W Ma³ym Katechizmie podanych jest kilka przyk³adów 
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takich modlitw. Dla nas Wielka Sobota jest czasem skupienia siê i oczekiwania na 
Zmartwychwstanie. Jednak w czasie Wielkanocy nie tylko w domach, ale równie¿ w 
parafiach powinniœmy zapewniæ dzieciom takie tradycje, na które oczekuj¹ 
z niecierpliwieniem nasi najm³odsi. Aby nie by³o dzieciom ¿al, ¿e u nas nie 
przygotowuj¹ „koszyczków” po wielkanocnym nabo¿eñstwie szukaj¹ ptasich 
gniazdek, w których schowane s¹ s³odycze. To tak nasza szczeciñska ewangelicka 
tradycja, na któr¹ wszyscy czekaj¹ – równie¿ ja, zawsze bowiem jakieœ „s³odkie 
gniazdko” nie zostanie znalezione przez dzieci, wtedy kilka dni po œwiêtach, zostaje 
znalezione przeze mnie!    

Natomiast prawos³awie ugruntowane jest w tradycji wschodniej. Utrudnia to czasem 
zrozumienie liturgii i zwyczajów, ale z drugiej strony ta „innoœæ” poci¹ga i fascynuje. 
Uczestnicz¹c w nabo¿eñstwie w cerkwi prawos³awnej zaproszeni jesteœmy do innego 
wymiaru, mo¿e potrafimy lepiej zrozumieæ, ¿e choæ jako chrzeœcijanie ¿yjemy w tym 
œwiecie, to jesteœmy obywatelami Królestwa Bo¿ego. Coraz czêœciej wspó³czesny 
cz³owiek, zabiegany i zmêczony ha³asem codziennej rzeczywistoœci „ucieka” tam, 
gdzie w ciszy i skupieniu, przy zapalonych œwiecach mo¿e zatrzymaæ siê 
i koncentrowaæ siê na obecnoœci Boga. Zapewne cerkiew jest takim przyjaznym 
miejscem. Gratulujê prawos³awnym kultywowania tradycji œpiewania wspólnych 
pieœni. Ma siê czasem wra¿enie, ¿e gdzie spotka siê piêciu prawos³awnych, tam 
powstaæ mo¿e piêcioosobowy chór prawos³awny. To wymaga pielêgnacji tradycji 
i uzasadniania jej, szczególnie gdy ¿yje siê w zachodniej kulturze równie¿ 
chrzeœcijañskiej.
 
Zapewne nieraz na ³amach naszej gazety prezentowaæ bêdziemy odmienne 
stanowiska. Tego jestem pewien! Niech bêdzie jednak wszystkim wiadomo, ¿e chcemy 
siê równie¿ od siebie uczyæ praktycznego naœladowania Jezusa Chrystusa. 
W imieniu w³asnym, mojej rodziny, a tak¿e ca³ej ewangelickiej wspólnoty ¿yczê 
naszym Siostrom i Braciom Katolikom i Prawos³awnym wiele Bo¿ego 
b³ogos³awieñstwa, dynamicznego rozwoju, m¹drego rozwi¹zywania codziennych 
wyzwañ, wzrostu wiary, mi³oœci i nadziei. Wasze ¿ywe i dobre œwiadectwo wiary 
pomaga i nam, ewangelikom, odwa¿nie przyznawaæ siê do Pana Koœcio³a.

OdpowiedŸ na pytanie: „Co podoba siê tobie w innych – od twojego – wyznaniach 
chrzeœcijañskich?” to zadanie nietypowe, a nawet dziwne. Jestem 
katolikiem/prawos³awnym/ewangelikiem (niepotrzebne skreœliæ), poniewa¿ 
w swoim Koœciele odnajdujê wiarê i prawdê, a przez nie docieram do samego 
Chrystusa i ca³ej Trójcy. Nie nale¿ê do innego Koœcio³a ni¿ mój, poniewa¿ 

TEKST
Jaros³aw Kaczmarczyk 

parafia 
prawos³awna 

pw. œw. Miko³aja

£¹czy nas 
nie tylko 

CHRYSTUS



20

przynale¿noœæ do takowego by³aby niebezpieczna dla mojego zbawienia. Jak zatem 
pisaæ o innych wyznaniach?

Jesteœmy chrzeœcijanami i ³¹czy nas wiara w Jezusa Chrystusa. To jest pewne 
minimum. Na szczêœcie to minimum jest spe³nione z nawi¹zk¹, a ona pozwala 
napisaæ coœ wiêcej dobrego o innych wyznaniach ni¿ to, ¿e „ci inni” przynajmniej 
wierz¹ w Chrystusa. Co zatem dobrego, po¿ytecznego dla wiary, mo¿na odszukaæ 
w innym wyznaniu ni¿ to, do którego sami nale¿ymy?

Jako prawos³awny chrzeœcijanin bêdê szuka³ poza Cerkwi¹ tego, co Cerkiew „daje 
mi” na co dzieñ, i tego, co Cerkiew mi przypomina. To chyba zrozumia³e i nikogo nie 
dziwi.

Pytanie postawione w naszym redakcyjnym gronie „Co podoba ci siê u...”, jest 
pytaniem osobistym i taka te¿ bêdzie na nie odpowiedŸ. Nie bêdzie ona zawieraæ 
wszystkich elementów dobrych, wartoœciowych i pobo¿nych, ale te, na które ja 
zwracam uwagê, i które mi siê podobaj¹.

U katolików rzymskich podoba mi siê:

- przywi¹zanie do tradycji, powo³ywanie siê na ni¹, odnoszenie siê do niej;
- nieprzerwana ci¹g³oœæ Koœcio³a, chlubienie siê tym;
- stara, ³aciñska liturgia, ta sprzed wieków, zwana czasem „przedsoborow¹” – jej 
powaga, moc przyci¹gania, sposób w jaki ukazywa³a majestat Boga; 
- „tradycyjne” podejœcie do liturgii wœród czêœci duchownych;
- chora³ gregoriañski spotykany u benedyktynów, cystersów, dominikanów;
- kult i szacunek oddawany relikwiom, ikonom, obrazom;
- wiara w œwiêtych obcowanie;
- utrzymywanie wysokich norm moralnych i ich obrona;
- istnienie monastycyzmu, ¿ycia zakonnego;
- dzie³a mi³osierdzia;
- utworzenie ordynariatów personalnych dla by³ych anglikanów;
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U ewangelików podoba mi siê:
- struktura – brak œcis³ej centralizacji w postaci np. papiestwa, czyli realna, 
namacalna wrêcz lokalnoœæ Koœcio³a (zwo³ywanie synodów, wybór biskupów 
zamiast jednoosobowej decyzji z góry);
- wspólnotowoœæ – troska o sprawy parafii, ma³ej czy du¿ej;
- ordynowanie na pastorów ¿onatych mê¿czyzn;
- znajomoœæ Pisma œwiêtego wœród „zwyk³ych” wiernych – swoboda w cytowaniu 
ró¿nych jego fragmentów;
- u¿ywanie argumentów biblijnych jako kluczowych w ka¿dej dyspucie 
teologicznej;
- etos pracy wynikaj¹cy z wiary i przynale¿noœci religijnej;
- promocja trzeŸwoœci, wstrzemiêŸliwoœci, oszczêdnoœci;
- brak akceptacji przez polskich ewangelików grzechów aborcji, homoseksualizmu;
- na koniec: szeroko rozumiana aktywnoœæ wierz¹cych.

Ka¿de z tych wyszczególnieñ mo¿na by dalej rozwijaæ w osobny temat, ale nie to 
by³o celem na dziœ. Mo¿e na jutro?

 

 

Podstawowym narzêdziem ekumenizmu jest dialog i modlitwa, których 
zadaniem jest odkrycie jednoœci pomiêdzy Koœcio³ami chrzeœcijañskimi, opartej na 
prawdzie i mi³oœci Chrystusa. Jednak¿e jednoœæ ta nie ma byæ prób¹ zatarcia 
wszystkich ró¿nic pomiêdzy nami, ma ona byæ drog¹ do wzajemnego poznania siê 
i zrozumienia przy jednoczesnym zachowaniu swojej odrêbnoœci. Spróbujmy siê 
zastanowiæ czy s¹ pomiêdzy nami takie ró¿nice, które mog¹ nas zachwyciæ?

Wed³ug Soboru Watykañskiego II, biblijn¹ naukê wspólnoty Koœcio³a ewangelicko-
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augsburskiego mo¿na streœciæ w czterech 
has³ach i zasadach autorstwa Marcina Lutra, 
które sta³y siê podstaw¹ reformacji. Has³a te 
odnosz¹ siê do czterech ³aciñskich zwrotów: 
sola scriptura – jedynie Pismo; solus Christus 
– jedynie Chrystus; solum verbum – jedynie 
S³owo; sola gratia et sola fide – jedynie ³aska 
i jedynie wiara. W tym rozumieniu Pismo 
Œwiête jest jedynym Ÿród³em objawienia 
oraz  wyznacznikiem wiary i  ¿ycia  
chrzeœcijañskiego. To w³aœnie w Biblii te 
has³a i zasady maj¹ swoje wyt³umaczenie. W 
Koœciele ewangelickim na o³tarzu le¿y Biblia, 
która w symboliczny sposób podkreœla ten 
fakt. To w³aœnie S³owo Bo¿e zawarte 
w Piœmie Œwiêtym jest Ÿród³em ³aski dla 
chrzeœcijanina. Pozwala mu ono odkryæ 
w³aœciw¹ drogê do Chrystusa. To g³êbokie 
pochylenie siê nad S³owem Bo¿ym 
w ewangelicko-augsburskiej wspólnocie 
koœcielnej mo¿e byæ dla nas (katolików) 
niejako inspiracj¹, aby jeszcze bardziej 
zg³êbiaæ treœci Pisma Œwiêtego i wprowadzaæ 
je w swoje codzienne ¿ycie.

Natomiast Koœció³ prawos³awny za podstawê wyznawanej przez siebie wiary 
uznaje Pismo Œwiête i Tradycjê, wyra¿on¹ w sposób szczególny w uchwa³ach siedmiu 
pierwszych soborów powszechnych. Ponadto inaczej ni¿ w Koœciele katolickim 
traktuje œwiête obrazy. Stanowi¹ one nie tylko wizerunek, ale tak¿e uobecnienie tego, 
kogo przedstawiaj¹. St¹d szczególny kult ikon, którego wyrazem jest m.in. zapalanie 
przed nimi niewielkich œwieczek. Ikony sta³y siê nieod³¹czn¹ czêœci¹ tradycji 
prawos³awnej na równi z Bibli¹, soborami, ojcami Koœcio³a, liturgi¹ i kanonami. Bez 
ikon nie mo¿na wyobraziæ sobie wnêtrza prawos³awnej œwi¹tyni. Nazywane s¹ one 
objawieniem Bo¿ym przedstawionym za pomoc¹ kreski i barwy. Dlatego tworzenie 
ikon jest modlitw¹, ikonê siê „pisze”, a nie „maluje”. Uznawane s¹ za pochodz¹ce od 
Ducha Œwiêtego. Byæ mo¿e to sprawia, ¿e patrzenie na ikonê sk³ania nas do g³êbszej 
kontemplacji bez zbêdnego rozpraszania uwagi. Ponadto Koœció³ prawos³awny jest 
bezcenn¹ skarbnic¹ liturgicznej tradycji otrzymanej w spadku po wczesnych 
stuleciach chrzeœcijañstwa. Bogactwo œpiewu liturgicznego, wi¹¿e siê z faktem, ¿e 
œpiew towarzyszy wszystkim nabo¿eñstwom, udzielaniu sakramentów, a tak¿e 
procesjom. Ten charakterystyczny œpiew (bez u¿ywania jakichkolwiek 
instrumentów), staje siê piêkn¹ opraw¹ dla obrzêdów liturgicznych. Dziêki temu 
odnosi siê wra¿enie, i¿ zostaje nale¿ycie oddana czeœæ i chwa³a Bogu.

Przedstawione powy¿ej ró¿nice wyznaniowe ukazuj¹, ¿e na drodze 
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wspólnego dialogu mo¿emy siê równie¿ sob¹ zachwyciæ. Byæ mo¿e ktoœ powie, ¿e to 
zbyt ma³o, aby coœ zmieniæ. Jednak¿e uwa¿am, ¿e wa¿ne jest, abyœmy umieli dostrzec 
to, ¿e mo¿emy siê równie¿ piêknie ró¿niæ, a zachwyt nad piêknem niech bêdzie 
inspiracj¹ do dalszego dialogu ekumenicznego.

 

W parafii pod wezwaniem Niepokalanego Serca Maryi, na osiedlu 
S³onecznym,  mo¿na spotkaæ niezwyk³¹ osobê – siostrê Miriam. Marie Hakat Badran, 
bo tak brzmi jej prawdziwe imiê i nazwisko, urodzi³a siê 22 maja 1947 roku w Kairze, 
w g³êboko wierz¹cej rodzinie. Mama poleci³a ma³¹ Marie Niepokalanemu Sercu 
Maryi. Tatê pamiêta jako cz³owieka etycznego, pe³nego szacunku dla ka¿dej osoby 
oraz otwartoœci na inne kultury i wyznania. Choæ w dzieciñstwie pragn¹³ zostaæ 
ksiêdzem, jego losy potoczy³y siê inaczej – zdoby³ wykszta³cenie chemiczne, za³o¿y³ 
rodzinê, a póŸniej otworzy³ firmê farmaceutyczn¹ w Kairze, któr¹ jednak odebra³y mu 
ówczesne w³adze. Bardzo trudna sytuacja polityczna zmusi³a ca³¹ rodzinê do 
opuszczenia domu rodzinnego i emigracji do USA. By³o to mo¿liwe dziêki pomocy 
udzielonej przez chemików z USA wspó³pracuj¹cych z ojcem Marie. 

W Nowym Yorku Marie uczy³a siê 
w szkole prowadzonej przez siostry 
zakonne. ZaprzyjaŸni³a siê z dziewczynk¹, 
której rodzice pochodzili z Polski. Ta 
znajomoœæ zaowocowa³a poznaniem 
kultury polskiej oraz wielu ludzi 
pochodz¹cych z tego kraju. 

W szkole dzieci bardzo du¿o modli³y siê do 
Matki Bo¿ej. Kiedy Marie mia³a 16 lat 
odby³a rekolekcje, w czasie których 
poczu³a siê wezwana do szczególnej 
s³u¿by Bogu. Ojciec zasugerowa³, aby 
ukoñczy³a studia, a dopiero póŸniej 
podjê³a ostateczn¹ decyzjê. W tym czasie 
Koœció³ prze¿ywa³ kryzys – wiele sióstr 
odchodzi³o z zakonów, a kap³ani ze stanu 
duchownego i zak³adali rodziny. Te realia 
wywo³a³y w Marie zamieszanie i wiele 
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pytañ, co do swojego powo³ania. Po ukoñczeniu studiów podjê³a pracê w 
nowojorskiej Kurii. By³ to czas poznania w³asnej grzesznoœci i s³aboœci, jednak 
wezwanie Bo¿e nie dawa³o Jej spokoju. Ci¹gle szuka³a swojego miejsca w Koœciele 
i pyta³a Boga, gdzie ma zrealizowaæ swoje powo³anie. W tym czasie by³o jedynie dla 
Niej jasne, ¿e Bóg powo³uje j¹ na swoj¹ Oblubienicê, ale gdzie i w jakim zakonie, tego 
nie wiedzia³a. 

Podczas swojego pobytu w Indiach Marie otrzyma³a propozycjê wyjazdu do 
Lourdes. Tam siostra prze¿y³a g³êbokie nawrócenie, zrozumia³a sens wiary oraz 
Koœcio³a. Odkry³a równie¿, ¿e to Maryja ma byæ przewodniczk¹ jej ¿ycia. Bardzo 
g³êboko w swoim sercu poczu³a siê wezwana do oddania siê Sercu Maryi oraz bycia jej 
narzêdziem w œwiecie. W czasie pobytu w Lourdes zaplanowany by³ przyjazd Ojca 
Œwiêtego, który nie zosta³ zrealizowany z powodu zamachu na jego ¿ycie. Widz¹c 
postawê Jana Paw³a II w stosunku do zamachowcy, Marie zrozumia³a, ¿e s¹ w œwiecie 
osoby potrafi¹ce ¿yæ Ewangeli¹ do koñca. To da³o jej wielk¹ nadziejê i ca³kowicie 
wyprowadzi³o z kryzysu, który pocz¹tek mia³ miejsce w USA. Wiedzia³a, ¿e postawa 
papie¿a jest bardzo autentyczna, a jego s³owa s¹ prawdziwe. 

Po powrocie z Lourdes Marie za³o¿y³a grupê modlitewn¹, ale nie czu³a siê 
w niej do koñca spe³niona. Podczas modlitwy przed figur¹ Matki Bo¿ej z Fatimy 
podjê³a pewne zobowi¹zanie  – powiedzia³a Maryi, ¿e jest gotowa oddaæ jej swoje 
¿ycie i mo¿e zrobiæ z ni¹ co zechce. Na drugi dzieñ dosta³a propozycjê wyjazdu na  
Haiti. Czteroletni pobyt w tym kraju nauczy³ j¹ ¿ycia zgodnie z Ewangeli¹. Ka¿dego 
dnia mog³a s³u¿yæ Jezusowi wœród ubogich i dzieliæ ich los. Tam brakowa³o jej 
wszystkiego, a ka¿dy dzieñ by³ walk¹ o przetrwanie. Na Haiti Marie po raz pierwszy 
za³o¿y³a habit i z³o¿y³a swoje pierwsze œluby. Ten czas, pomimo wielu pozytywnych 
doœwiadczeñ, by³ równie¿ czasem wyczerpania fizycznego. Siostra Miriam bardzo 
chorowa³a, co sta³o siê przyczyn¹ wyjazdu z Haiti do Fatimy, gdzie przebywa³a dwa 
lata. Tu narodzi³o siê jej powo³anie do zaniesienia orêdzia fatimskiego do krajów 
Europy wschodniej. W roku 1987 siostra przyjecha³a do Polski na spotkanie z Ojcem 
Œwiêtym, a w 1988 roku dosta³a propozycjê Biskupa Majdañskiego przyjazdu do 
Szczecina. W tym czasie Szczecin by³ traktowany przez ksiê¿y jako teren misyjny. 
Takie zaproszenie otrzyma³a równie¿ od ksiêdza Cichego ze S³onecznego. 

Kiedy siostra przyby³a do Polski Maryja wskaza³a jej drogê, któr¹ ma iœæ. 
Zrozumia³a, ¿e na osiedlu S³onecznym, w miejscu gdzie jest Sanktuarium Matki Bo¿ej 
z Fatimy jest potrzebny dom, który bêdzie przystosowany dla osób 
niepe³nosprawnych. Tak te¿ siê sta³o. 

Ca³e dotychczasowe ¿ycie siostry Miriam by³o oddane Niepokalanej. Siostra 
¿yje t¹ sam¹ duchowoœci¹ co Jan Pawe³ II – Totus Tuus. Najwiêkszym pragnieniem jej 
serca jest to, aby wszyscy zrozumieli, ¿e oddanie siê Niepokalanemu Sercu Maryi 
stanowi najkrótsz¹ drogê do Boga. 

Przeprowadzaj¹c rozmowê z siostr¹ zrozumia³am, ¿e wszystkie wydarzenia 
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w naszym ¿yciu maj¹ g³êboki, ukryty sens. Bóg jest obecny w naszym ¿yciu 
i przemawia do nas przez wydarzenia zewnêtrzne. Jeœli pozwolimy Mu siê 
poprowadziæ, nasze ¿ycie bêdzie pasjonuj¹c¹ przygod¹. Czego sobie i wam ¿yczê.

Który to dzieñ? Wbrew pozorom nie jest to do koñca rozstrzygniête, bo na to 
pytanie mo¿na udzieliæ ró¿nych odpowiedzi. Jednak w przypadku chrzeœcijan w grê 
wchodzi tylko jedna mo¿liwoœæ – chodzi oczywiœcie o niedzielê.

W biblijnym opisie stworzenia œwiata mo¿na przeczytaæ, ¿e „gdy Bóg ukoñczy³ w dniu 
szóstym swe dzie³o, nad którym pracowa³, odpocz¹³ dnia siódmego po ca³ym swym 
trudzie, jaki podj¹³. Wtedy Bóg pob³ogos³awi³ ów siódmy dzieñ i uczyni³ go œwiêtym; 
w tym bowiem dniu odpocz¹³ po ca³ej swej pracy, któr¹ wykona³ stwarzaj¹c.” (Rdz 2, 
2-3). Z tego opisu wynika, ¿e dzieñ, w którym Bóg odpocz¹³, jest ostatnim. Natomiast 
w czasie niedzielnej Eucharystii kap³an wypowiada s³owa „Dlatego stajemy przed 
Tob¹ i zjednoczeni z ca³ym Koœcio³em, uroczyœcie obchodzimy pierwszy dzieñ 
tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwsta³ i zes³a³ na Aposto³ów Ducha 
Œwiêtego…”, co potwierdza, ¿e niedziela jest pierwszym dniem tygodnia. Mo¿na 
ostatecznie stwierdziæ, ¿e niedziela to jednoczeœnie pierwszy i ostatni dzieñ 
w chrzeœcijañskim tygodniu.

Dlaczego ten dzieñ jest taki wa¿ny? Dlaczego liczba w kalendarzu odnosz¹ca siê do 
niedzieli jest zawsze wyró¿niona? Jak nale¿y spêdzaæ taki dzieñ? Na te pytania warto 
sobie odpowiedzieæ. Niedziela jest ustanowiona dniem œwi¹tecznym na pami¹tkê. 
Tym wspominanym wydarzeniem jest Zmartwychwstanie Jezusa. Jest ono sednem 
chrzeœcijañskiego ¿ycia, bo bez niego nie by³oby Koœcio³a. Niedziela jest równie¿ 
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dniem uzyskania wolnoœci spod w³adzy œmierci. Ten dzieñ jest wiêc dniem wielkiej 
radoœci. St¹d w kalendarzu owo wyró¿nienie niedzieli. Bo w tym dniu nie chodzi 
o niepodejmowanie ¿adnych dzia³añ, lecz o to, ¿eby te zajêcia nie odrywa³y od 
prawdziwej istoty niedzieli. Jak pisze S³uga Bo¿y Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II w Liœcie 
Apostolskim Dies Domini „Od uczniów Chrystusa oczekuje siê jednak, by nie mylili 
œwiêtowania niedzieli, które powinno byæ prawdziwym uœwiêceniem dnia Pañskiego, 
z «zakoñczeniem tygodnia», rozumianym zasadniczo jako czas odpoczynku 
i rozrywki.” (Dies Domini, Rozdz. 1, 4).

Warto zadaæ sobie pytanie o to, jak wygl¹da moja niedziela. Bo ka¿da niedziela jest 
inna. Niedziela studencka, niedziela m³odzie¿owa, niedziela ma³¿eñska czy 
kap³añska, czy niedziela w s³u¿bie dy¿urnej – ka¿da z nich inaczej przebiega. Ale 
najwa¿niejsze jest, ¿e w niedzielê „chrzeœcijanin ma pamiêtaæ o zbawieniu, które 
zosta³o mu ofiarowane przez chrzest i dziêki któremu sta³ siê nowym cz³owiekiem w 
Chrystusie.” (Dies Domini, Rozdz. 2, 25). Dlatego najwa¿niejszym punktem niedzieli 
powinna byæ Eucharystia we wspólnocie lokalnego Koœcio³a. Jest to dzieñ, w którym 
ka¿dy chrzeœcijanin powinien poœwiêciæ trochê czasu samemu Bogu. Tutaj widaæ, ¿e 
Bóg nie jest dobrym handlowcem. Za trud stworzenia, potem za mêkê, œmieræ 
i zmartwychwstanie swojego Syna, On wymaga od swoich wiernych „tylko” obecnoœci 
na coniedzielnej mszy œwiêtej. Bo nie chodzi o korzyœci dla Boga, ale o najwiêksz¹ 
korzyœæ dla cz³owieka – zyskanie ¿ycia wiecznego.  

I tak jest co niedzielê, kiedy Bóg zaprasza do udzia³u w Eucharystii. Zwyk³e 40 minut, 
czasem d³u¿ej, a czasem krócej, ale i tak dla cz³owieka niejednokrotnie zbyt trudne do 
wykonania. A jak uczy nas Jan Pawe³ II „Czas ofiarowany Chrystusowi nigdy nie jest 
czasem straconym, ale raczej czasem, który zyskujemy, aby nadaæ g³êboko ludzki 
charakter naszym relacjom z innymi i naszemu ¿yciu.” (Dies Domini, Wstêp, 7).
Niedziela jest wiêc dniem, w którym warto dziêkowaæ. Dziêkowaæ za zdan¹ sesjê, za 
zaliczone sprawdziany, za otrzymywane dobra, za rodziców, za przyjació³, za ¿onê, 
dziewczynê czy mê¿a, za dzieci, za brzydk¹ i ³adn¹ pogodê, jednym s³owem – za 
wszystko. Bo to dziêki Bo¿ej dobroci znajduje siê wszystko w naszym otoczeniu. 
Dlatego w ten œwiêty dzieñ trzeba wykonywaæ „œwiête” czynnoœci. Praca domowa, na 
któr¹ by³ czas w pi¹tek i w sobotê niech nie bêdzie odrabiana w niedzielê wieczorem. 
Koszula do munduru niech nie bêdzie prasowana w niedzielne popo³udnie. Niech 
ka¿dy nie siedzi zamkniêty w swoim pokoju, ale niech rodzina jednoczy siê tego dnia 
przy wspólnym posi³ku. 

Czasem mo¿na dostrzec, ¿e w sobotê lepiej dokonuje siê niedziela ni¿ w sam¹ 
niedzielê. Niejednokrotnie to w sobotê „œwiêtujemy”, a w niedzielê szykujemy siê na 
nadchodz¹cy tydzieñ pracy. Zachêcam do pouk³adania sobie tej kolejnoœci tak, aby 
sobota by³a sobot¹, a niedziela niedziel¹. Bo „To szabat zosta³ ustanowiony dla 
cz³owieka, a nie cz³owiek dla szabatu” (Mk 2, 27).

Niedziela to te¿ czas, kiedy mo¿na rozwijaæ swojego ducha przez lekturê 
chrzeœcijañskiej literatury. Wartym polecenia myœlicielem jest oczywiœcie Jan Pawe³ 
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II, który zostanie nied³ugo og³oszony b³ogos³awionym. Warto dziêkowaæ za dar jego 
¿ycia, twórczoœci i poœwiêcenia dla Koœcio³a. Ale noblesse oblige, co znaczy 
szlachectwo zobowi¹zuje. Czyli nie tylko mamy cieszyæ siê z beatyfikacji, ale równie¿ 
naszym obowi¹zkiem jest poznanie twórczoœci wielkiego papie¿a. I to bez podzia³u 
na wiarê czy œwiatopogl¹d. Bo ka¿dy znajdzie coœ dla siebie w skarbnicy dzie³ Jana 
Paw³a II. Jednak obok czytania jego dzie³ istnieje jeszcze koniecznoœæ 
urzeczywistniania tego, o czym nas poucza³. 

¯yczê, aby ka¿da niedziela by³a pe³na radoœci i mi³oœci. Aby by³a czasem oddanym 
w pe³ni Bogu. Aby by³a prze¿ywana w duchu chrzeœcijañskiej jednoœci i pe³nienia 
dobrych uczynków wœród ludzi.

 

Czasem w ¿yciu dzieje siê tak, ¿e nic siê nie udaje i wszystko jest przeciwko 
nam: w szkole siê trafi jedynka, potem druga, nieraz i kolejna, zaleg³oœci rosn¹, nie uda 
siê nam za³atwiæ jednej sprawy, potem drugiej, liczba nie za³atwionych spraw roœnie, 
a to jeszcze bardziej zwiêksza nasz¹ frustracjê, brakuje pieniêdzy, ktoœ nas okradnie, 
a do tego zdrowie nie raz wyraŸnie nie dopisuje. Czasem takie lub podobne sytuacje 
nie dotycz¹ nas samych, ale naszych bliskich: nic im siê nie udaje, do tego przypl¹cze 
siê choroba, albo co gorsza œmieræ nad któr¹ my rozpaczamy i pytamy: „Dlaczego?”, 
„Czyja to wina?” Takie sytuacje nikomu chyba nie s¹ obce: ka¿dy z nas je kiedyœ 
przechodzi³ lub chocia¿ by³ ich œwiadkiem albo o nich s³ysza³. Czasem wszystko 
uk³ada siê zwyczajnie, ale dotykaj¹ nas drobne niedogodnoœci zwyk³ego ¿ycia: 
przemokniemy, zmarzniemy, przeje¿d¿aj¹cy samochód ochlapie nas b³otem, 
zab³¹dzimy itd.

Tak, ¿ycie to nie jest bajka – ono jest bardzo trudne. Kiedy dotykaj¹ nas takie problemy 
najpierw siê zasmucamy, chodzimy z ponur¹ min¹, potem przychodzi za³amanie, 
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brak chêci dzia³ania (nie myœlimy nawet jak rozwi¹zaæ jakiœ problem, nie znamy 
rozwi¹zania, ale nawet przestaje nam na nim zale¿eæ), nie raz pojawia siê depresja, 
uczucie beznadziei (myœlimy: „po co ¿yæ, kiedy to ¿ycie tak wygl¹da?” albo „po co dalej 
siê staraæ, kiedy jest coraz gorzej i lepiej ju¿ nie bêdzie?”) Tymczasem ¿ycie mo¿e byæ 
piêkne pomimo tylu problemów i niedogodnoœci, bowiem zawsze i wszêdzie czuwa 
nad nami Bóg, który nas kocha i nie chce naszej zguby. Dlatego te¿ stawia nam na 
drodze ró¿nych ludzi, którzy nam pomagaj¹ wyjœæ z trudnej sytuacji. Czasem jest to 
rodzina, czasem przyjaciele albo znajomi, ktoœ z przewodników ¿yciowych (np. 
nauczyciel, lekarz, osoba duchowna), cz³owiek dawno nie widziany i spotkany 
zupe³nie przypadkiem, a nieraz jest to zupe³nie obca osoba. Ci ludzie czasami 
pojawiaj¹ siê „znik¹d”, ale potrafi¹ nam pomóc: jak¹œ rad¹, konkretn¹ pomoc¹, 
dobrym s³owem, a nie raz tym, ¿e po prostu S¥ i ta œwiadomoœæ wystarczy, bo wiemy, 
¿e nie jesteœmy z tym wszystkim sami. 
 
Sama nie raz by³am w podobnych sytuacjach. Raz mnie czeka³o bardzo trudne 
kolokwium. Ba³am siê go, bo choæ uczy³am siê bardzo d³ugo to mia³am wra¿enie, ¿e 
nie umiem zupe³nie nic. Tego dnia rano (przed kolokwium) posz³am do koœcio³a na 
Mszê Œwiêt¹, aby siê pomodliæ w tej intencji. Na tej Eucharystii spotka³am pewn¹ 
m³od¹ dziewczynê, której wcale nie zna³am. Widzia³am j¹ mo¿e dwa razy w ¿yciu, ale 
by³y to spotkania przypadkowe, nie wiedzia³am o niej zupe³nie nic. Jednak jej 
wewnêtrzna pogoda ducha oraz postawa pe³na ¿ycia udzieli³y siê tak¿e mnie. Ba³am 
siê ju¿ trochê mniej, uwierzy³am, ¿e mo¿e nie bêdzie a¿ tak Ÿle, a jak nie zdam to 
przecie¿ jeszcze nie tragedia, bo mogê poprawiæ. I w takim nastroju posz³am na 
kolokwium. Okaza³o siê, ¿e nie by³o a¿ tak Ÿle: nie tylko mia³am jakieœ wiadomoœci, ale 
wystarczy³y one w zupe³noœci do zaliczenia. Przy okazji znalaz³am te¿ now¹ znajom¹, 
bo tê dziewczynê widzia³am tam póŸniej czêsto, okaza³a siê moj¹ rówieœniczk¹. 

W ostatnie wakacje by³am u rodziny we Wroc³awiu i postanowi³am zobaczyæ siê 
z  pewn¹ cioci¹, której jeszcze nigdy nie odwiedza³am ani nawet nie by³am w tej 
dzielnicy, gdzie ona mieszka. Niestety nikt z przechodniów nie potrafi³ mi pomóc w 
znalezieniu odpowiedniej ulicy. I tak przez cztery godziny chodzi³am z jednego koñca 
dzielnicy w drugi. Ju¿ prawie straci³am chêæ na spotkanie z cioci¹ i chcia³am wracaæ. 
Wtedy spotka³am na drodze pewn¹ kobietê. Zapyta³am j¹ o drogê. To by³a ju¿ chyba 
setna osoba, któr¹ pyta³am o to samo. W³aœciwie do koñca nie wierzy³am, ¿e mi 
pomo¿e. Jednak sta³o siê inaczej: mia³a przy sobie plan Wroc³awia, wyjê³a go 
i pokaza³a mi drogê. Posz³am wskazan¹ drog¹ i szybko trafi³am do domu cioci, a nie 
wiele ju¿ brakowa³o bym zrezygnowa³a zupe³nie. 

Jeszcze wiele razy znalaz³am siê w podobnych sytuacjach, co wiêcej: g³êboko 
wierzê, ¿e ¿adne z tych spotkañ nie by³o przypadkiem – to Bóg pos³a³ mi tych ludzi, 
aby mnie wspomóc, pocieszyæ, ocaliæ. Któ¿ z nas nie znalaz³ siê w takiej sytuacji, kiedy 
brak by³o nadziei, a jakiœ cz³owiek,  choæby ten „znik¹d” wszystko zmieni³? Ile to razy 
ktoœ nam po¿yczy pieni¹dze gdy nam brakuje? Ile razy nasz s¹siad ocali nasz dom 
przed kradzie¿¹ podczas naszej nieobecnoœci? Ile razy ktoœ pomo¿e nam albo naszym 
bliskim w razie wypadku: zauwa¿y, wezwie karetkê, udzieli pierwszej pomocy? Albo 



29

na przyk³ad uratuje w ostatniej chwili ton¹ce dziecko? Bez takiej pomocy niektórzy 
z nas straciliby kogoœ bliskiego.
Takie historie maj¹ przede wszystkim aspekt filozoficzny: jeœli problemy, choroby 
czy inne drobne niedogodnoœci s¹ krzy¿em, to nasze ¿ycie przypomina drogê 
krzy¿ow¹. Musimy dŸwigaæ swój krzy¿, ale nie jesteœmy sami. Na tej drodze bowiem 
spotykamy ró¿nych ludzi, a tak¿e swoich „Cyrenejczyków” (którzy nam pomagaj¹ lub 
daj¹ rady) oraz „œwiête Weroniki” (ludzie, którzy choæ nie potrafi¹ nam pomóc, ale 
s³u¿¹ nam pociech¹, albo po prostu S¥). ¯adne nasze spotkanie z drugim 
cz³owiekiem nie jest przypadkiem – to Bóg nam stawia na drodze ró¿nych ludzi. 
Tak¿e w modlitwie powinniœmy dziêkowaæ Mu za WSZYSTKICH ludzi, których 
spotykamy na drodze ¿ycia, szczególnie zaœ za dobrych, ¿yczliwych, którzy nam 
pomagaj¹. Pomyœlmy te¿ o tym w kontekœcie zbli¿aj¹cego siê Wielkiego Postu. Id¹c na 
drogê krzy¿ow¹ nie traktujmy jej jako „zwyczaju” czy „obowi¹zku”, ale udajmy siê 
tam z myœl¹, ¿e nasze ¿ycie to tak¿e droga krzy¿owa i na niej dziêkujmy Bogu za tych 
ludzi, którzy nam pomagaj¹ nieœæ nasz krzy¿ lub choæby nas w tym wspieraj¹.

 

CZ.1. OGÓLNY SCHEMAT LITURGII - EUCHARYSTII

Zapewne dla wiêkszoœci czytelników liturgia sprawowana w cerkwiach nie jest 
zagadnieniem zupe³nie obcym. Wiêkszoœæ s³usznie skojarzy wschodni¹ liturgiê 
z dostojnym œpiewem, sakralnym jêzykiem, kadzid³em, bogactwem wystroju cerkwi 
czy szat liturgicznych. Niewiele osób natomiast jest w stanie podaæ ogólny schemat 
najczêœciej sprawowanej Œwiêtej Liturgii œw. Jana Z³otoustego. Mo¿na powiedzieæ, 
¿e jest ona odpowiednikiem katolickiej Mszy Œwiêtej, ale prawos³awni nazywaj¹ j¹ 
Œwiêt¹ Liturgi¹ lub S³u¿b¹ Bo¿¹.

GESTY 
LITURGICZNE 
W CERKWI 
PRAWOS£AWNEJ



30

Zanim przejdziemy do przedstawienia gestów liturgicznych Cerkwi prawos³awnej – 
co jest celem rozpoczynaj¹cego siê cyklu artyku³ów – zaprezentujemy w formie 
bardzo skróconej schemat Œwiêtej Liturgii.

Czêœæ I - Proskomidia

Polega na przygotowaniu darów chleba i wina. Odprawiana jest w czêœci cerkwi 
zwanej "o³tarzem" /prezbiterium/ przy ¿ertwienniku, czyli stole ofiarnym 
znajduj¹cym siê po lewej stronie o³tarza. Kap³an wycina z piêciu prosfor /chlebów 
eucharystycznych/ okreœlone cz¹stki, uk³ada je na diskosie /patenie/ oraz nalewa 
czerwone, gronowe wino do czaszy /kielicha/. Treœæ tej czêœci jest odtworzeniem 
zabicia Baranka i ukazuje schemat Ofiary, która ma siê dokonaæ w czasie liturgii.

Czêœæ II - Liturgia katechumenów

Posiada charakter katechetyczny, dlatego Lekcja i Ewangelia to najwa¿niejsze jej 
czêœci.

1. Wielka ektenia /litania/
2. Psalm 103
3. Ma³a ektenia
4. Psalm 145
5. Œpiew B³ogos³awieñstw /katolickie Osiem B³ogos³awieñstw/
6. Ma³e wejœcie - uroczyste wniesienie ksiêgi Ewangelii do o³tarza przez 
"królewskie wrota”
7. Trisagion - "Œwiêty Bo¿e, Œwiêty Mocny...
8. Lekcja
9. Ewangelia
10. Ektenie: usilna, za zmar³ych, za katechumenów

Czêœæ III - Liturgia wiernych

W jej trakcie ma miejsce najwa¿niejszy moment nabo¿eñstwa: przemiana 
ofiarowanych darów w Cia³o i Krew Jezusa Chrystusa.

Przed kanonem eucharystycznym:

1. Skrócona wielka ektenia i modlitwa wiernych
2. Pieœñ cherubinów
3. Wielkie wejœcie - uroczyste przeniesienie przez królewskie wrota œwiêtych 
darów chleba i wina z ¿ertwiennika na presto³ /o³tarz/
4. Ektenia b³agalna
5. "Mi³ujmy siê wzajemnie" i poca³unek pokoju
6. Wyznanie wiary /Credo/
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Anafora - Kanon Eucharystyczny

1. "W górê wznieœmy serca" - prefacja
2. "Œwiêty, œwiêty, œwiêty..."
3. Anamneza - wspomnienie œwiêtej Wieczerzy - "To jest Cia³o moje..."
4. Epikleza - wezwanie Ducha Œwiêtego do przyjœcia dla spe³nienia 
eucharystycznego cudu - przemienienia i konsekracji
5. Wspomnienie œwiêtych, memento za ¿ywych i umar³ych
6. Hymn wielbi¹cy Bogurodzicê
7. Ektenia b³agalna
8. Ojcze nasz
9. "Œwiête dla œwiêtych", modlitwy przygotowawcze
10. Komunia kap³ana i wiernych
11. B³ogos³awieñstwo wiernych kielichem, modlitwy dziêkczynne
12. Przeniesienie pozosta³ych Œwiêtych Darów z presto³u /o³tarza/ na ¿ertwiennik.
13. Rozes³anie wiernych, uca³owanie krzy¿a i rozdanie antydoru /b³ogos³awionego 
chleba/ (antidoro - "zamiast daru", czyli b³ogos³awiony chleb-prosofora 
przeznaczony dla tych, którzy tego dnia nie przyst¹pili do Eucharystii).

Liturgia w cerkwi prawos³awnej. Fot. Jaros³aw Kaczmarczyk.
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Wiosna. Lato. Jesieñ. Zima. Cztery 
pory roku. Od wieków wyznaczaj¹ 
one rytm pracy wielu ludziom. 
Charakteryzuje je powtarzalnoœæ. 
Jest pewne, ¿e po zimie przyjdzie 
wiosna. (Przynajmniej w naszych 
szerokoœciach geograficznych). 
Jednak nie wiadomo, czy my jeszcze 
wtedy bêdziemy. I skoro nie mo¿na 
zabraæ ze sob¹ niczego, to istotne 
staje siê to, co pozostanie po nas dla 
póŸniejszych pokoleñ. Po nas – 
musisz rozumieæ tak¿e po Tobie – 
czyli po parafii pw. Œwiêtego Józefa. 

W naszej wspólnocie parafialnej 
podejmujemy trud, aby utrwalaæ 
wyj¹tkowe wydarzenia, które maj¹ 
w niej miejsce. Chcemy uwieczniaæ 
to, czym nasza parafialna 
spo³ecznoœæ ¿yje i jakie wydarzenia 
na ni¹ wp³ywaj¹. Jednym s³owem 
oficjalnie informujemy o podjêciu 
pracy nad Kronik¹ Parafialn¹. 

Kronik¹, w której znajdzie siê wiele 
fotografii i opisów tego, co wspólnie 
prze¿ywaliœmy. 

Dlatego zwracamy siê z inicjatyw¹ 
równie¿ do Was. Jeœli posiadacie 
w swoich zbiorach fotografie 
z dawnych lat, które przedstawiaj¹ 
nasz koœció³, jakieœ wa¿ne wydarze-
nia zwi¹zane z ¿yciem naszej parafii, 
to zapraszam do udostêpniania nam 
tych zdjêæ. Nie chcemy ich zabieraæ, 
ale jedynie powieliæ i wzbogaciæ 
nasza parafialn¹ Ksiêgê.

Chcemy przede wszystkim, aby 
historia, która dzia³a siê na naszych 
oczach, mog³a byæ opowiedziana 
nastêpnym pokoleniom.

SZY
CHWSPOMNIEÑ

TEKST Rados³aw Krzysztoporski parafia rzymskokatolicka pw. œw. Józefa Oblubieñca NMP 
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W po³owie paŸdziernika ubieg³ego roku z inicjatywy duszpasterstwa 
s³u¿by liturgicznej naszej diecezji zosta³a zainaugurowana w Szczecinie czwarta 
edycja Pi³karskiej Ligi Ministrantów. Obecnie w regularnych rozgrywkach bierze 
udzia³ 18 dru¿yn podzielonych na dwie kategorie wiekowe: szko³a podstawowa
 i gimnazjum. W sumie wiêc, w inicjatywê zaanga¿owanych jest ok. 200 
ministrantów. Mecze odbywaj¹ siê w sali sportowej seminarium, w periodach 
dwutygodniowych, w systemie ka¿dy z ka¿dym. Edycja roczna ligi sk³ada siê 
z rundy jesiennej, która koñczy siê przed Bo¿ym Narodzeniem oraz rundy 
wiosennej, która rusza po feriach zimowych. Styczeñ tradycyjnie pozostaje 
zarezerwowany na wizytê kolêdow¹, która wi¹¿e siê dla s³u¿by liturgicznej 
naszych parafii z koniecznym zaanga¿owaniem i niema³ym wysi³kiem. 
Rozgrywki koñcz¹ siê w maju. Natomiast w po³owie czerwca, podczas Dnia 
Otwartej Bramy w seminarium, odbêdzie siê uroczyste zakoñczenie sezonu 
oraz wrêczenie nagród. M³odzi pi³karze mog¹ œledziæ na bie¿¹co terminarz 
rozgrywek, uk³ad ligowych tabeli, klasyfikacjê strzelców oraz inne informacje
na stronie internetowej: www.ministranci.info. 

Nasza parafia reprezentowana jest w lidze przez dwie dru¿yny, którym 
od pocz¹tku rozgrywek nie brakuje zapa³u i serca do gry w pi³kê. Dru¿yny maj¹ 
swoich trenerów i w miarê mo¿liwoœci odbywaj¹ wspólne treningi. Uczestnictwo 
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w meczach oprócz rywalizacji sportowej daje naszym ministrantom okazjê do 
integracji i dobrego wykorzystania czasu. Ka¿dy mecz poprzedza krótka 
modlitwa, która wprowadza atmosferê gry uczciwej i pozbawionej niezdrowych 
emocji. Chcia³bym równie¿ dodaæ, ¿e ministranci ze Œwiêtego Krzy¿a w 
czteroletniej historii ligi siêgali po najwy¿sze trofea, które zdobi¹ œciany naszej 
zakrystii.

Podczas jednej z ligowych kolejek zapyta³em o wra¿enia niektórych uczestników 
pochodz¹cych z ró¿nych wspólnot parafialnych: 
Kamil (kategoria gimnazjum, parafia Œwiêtego Krzy¿a): „W lidze ministranckiej 
gram ju¿ drugi sezon. W moim kalendarzu mam wypisane wszystkie terminy 
spotkañ naszej dru¿yny. Oczekiwanie na kolejne mecze to prawdziwe emocje. 
Najciekawsze jest zagl¹danie do aktualizowanej po ka¿dej kolejce tabeli 
w Internecie i radoœæ, kiedy udaje siê nam zajmowaæ wy¿sze pozycje.”
Filip (szko³a podstawowa, parafia Bo¿ego Cia³a): „Do ligi wci¹gn¹³ mnie kolega. 
Zawsze gramy razem w pi³kê na podwórku. Teraz spotykamy siê równie¿ na 
rozgrywkach ligowych. Nasza dru¿yna ministrancka jest bardzo zgrana – 
spotykamy siê przecie¿ nie tylko na boisku, ale równie¿ w koœciele i na 
zbiórkach ministranckich.”
Marcin (szko³a podstawowa, parafia œw. Stanis³awa): „Rok temu, przypadkowo 
us³ysza³em od naszego ksiêdza, ¿e ministranci z naszego koœcio³a graj¹ w lidze 
pi³karskiej. Bardzo mnie to zainteresowa³o. Ksi¹dz mi powiedzia³, ¿e musia³bym 
zostaæ najpierw ministrantem. Tak wiêc, zosta³em kandydatem, a póŸniej 
ministrantem – a od tego roku mogê graæ w lidze. W gronie ministrantów 
pozna³em wielu fajnych kolegów. Staram siê te¿ innych namówiæ do 
ministrantury.”    
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Rozmówc¹ Jaros³awa Kaczmarczyka jest Grzegorz Makal, nowy dyrygent 
chóru cerkiewnego parafii prawos³awnej œw. Miko³aja w Szczecinie.

J.K.: Nie pochodzisz ze Szczecina. Jak zatem tutaj dotar³eœ?

G.M.: Có¿, to d³uga historia (œmiech). Rzeczywiœcie, szczecinianinem nie 
jestem, pochodzê z Podlasia. Z parafi¹ œw. Miko³aja w Szczecinie oraz jej 
proboszczem, ks. Paw³em Stefanowskim, zapozna³em siê jakieœ siedem 
lat temu. Od tego momentu trwa³y moje studia w Warszawie i w Atenach. 
W zesz³ym roku zdecydowa³em siê na przyjazd do Szczecina na wakuj¹ce 
stanowisko dyrygenta chóru cerkiewnego. To tak w du¿ym skrócie.

Gdybyœ mia³ okreœliæ rolê œpiewu w czasie liturgii... Jest ona wiêksza 
od roli kadzid³a, szat, œwiec, gestów, z którymi stykamy siê podczas 
liturgii?

Staram siê unikaæ takiego porównywania i oceniania, co jest wa¿niejsze 
itp. Œpiew w liturgii jest nierozerwalnie zwi¹zany ze s³owem – z tego bierze 
siê jego znaczenie. Najwa¿niejsze w œpiewie cerkiewnym jest s³owo, czyli 
treœæ œpiewanych utworów. S³owa nabo¿eñstwa maj¹ trafiaæ do umys³ów 
wiernych, ale nie mo¿e to byæ narzucanie, prowokowanie ani te¿ pranie 
mózgu. S³uchacz musi zachowaæ swobodê wyboru, woln¹ wolê. Nie ma 
mowy o szokowaniu, prowokacji, b¹dŸ pobudzaniu ¿¹dz. Form¹ przekazu 
ma byæ piêkno, tyczy siê to zarówno poezji cerkiewnej, melodii, rytmu, jak 
równie¿ ikon, szat liturgicznych i ogólnie rzecz ujmuj¹c – oprawy 
nabo¿eñstwa. Granice w poruszaniu siê po kanonach piêkna wyznaczaj¹ 
nam przede wszystkim uczestnicz¹cy w nabo¿eñstwie wierni oraz sama 
treœæ tekstów, do której nie pasuje ka¿dy sposób wykonania. Œpiewak, tak 
samo jak malarz ikon, nie mo¿e wykonaæ czegoœ, co rozproszy umys³, 
oderwie go od modlitwy, bêdzie prowokacyjne lub nieprzyzwoite. Zatem 
ca³y wysi³ek chóru jest skierowany na pomaganie wiernym w modlitwie. 
Gdy chór zaczyna przeszkadzaæ w skupieniu siê na nabo¿eñstwie, traci 
racjê bytu.

pomagaæ wiernym 
                 w 

MODLITWIE
ROZMAWIA£
Jaros³aw Kaczmarczyk 
parafia 
prawos³awna 
pw. œw. Miko³aja
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Je¿eli œpiew jest tak wa¿ny, to i kierowanie chórem jest wa¿n¹ 
funkcj¹. Zgodzisz siê z tym?

Na pewno bycie dyrygentem wi¹¿e siê z posiadaniem pewnej wiedzy na 
temat tego, co, jak i kiedy jest œpiewane. Osoba dyrygenta chóru, 
psalmisty, nadaje rytm zarówno muzyczny, jak i duchowy temu, co jest 
œpiewane. Na dyrygencie spoczywa te¿ wiêkszoœæ odpowiedzialnoœci za 
to, jak chór œpiewa, bo to on przygotowuje chórzystów i repertuar. Musi 
równie¿ dbaæ o to, aby samemu byæ przygotowanym modlitewnie do 
liturgii oraz by przek³ada³o siê to na chórzystów. Gdy uda siê to osi¹gn¹æ, 
wszyscy obecni mog¹ siê bardzo lekko modliæ.

Na ile osoba dyrygenta/kierownika chóru ma wp³yw na to, co siê 
œpiewa i jak siê œpiewa? 

Treœæ i melodia tekstów liturgicznych nie jest przypadkowa. Od ok. VII 
wieku s¹ one u³o¿one w osiem systemów melodycznych, tzw. g³asów lub 
tonów (gr. Þ÷ïò). Na przyk³ad w tym tygodniu mamy g³as czwarty. Ma on 
swoj¹ melodiê i komplet tekstów na ka¿dy dzieñ tygodnia. 
W przeciwieñstwie do tekstów, melodia danego g³asu nie jest taka sama 
we wszystkich krajach. Ka¿dy kr¹g kulturowy opracowa³ swoje motywy 
muzyczne, ale zawsze bazuj¹c na tych samych tekstach. Tak jak ju¿ 
mówi³em, g³asy to coœ, co siê cyklicznie zmienia. W liturgii s¹ te¿ czêœci 
sta³e, które maj¹ ró¿ne melodie, bardziej b¹dŸ mniej zaawansowane. 
I tutaj mamy wiêksz¹ dowolnoœæ, jeœli chodzi o dobór repertuaru. Niektóre 
fragmenty nabo¿eñstwa trzeba bardziej zaakcentowaæ, niektóre mniej. 
Wszystko razem musi tworzyæ pewn¹ ca³oœæ, modlitwa nie mo¿e byæ 
urywana i szarpana.
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W cerkwi nie mo¿na zauwa¿yæ instrumentów muzycznych. Nie 
wnosz¹ one do liturgii niczego wartoœciowego?

Œpiewamy i tylko (czy te¿ a¿) œpiewamy, bo… taka jest nasza tradycja. Dla 
prawos³awnego jest to wystarczaj¹ca odpowiedŸ (œmiech). S¹ jednak 
kraje prawos³awne, gdzie podczas nabo¿eñstwa u¿ywa siê instrumentów, 
a konkretnie bêbnów. Mam na myœli pewne kraje afrykañskie. Wynika to 
jednak nie z mody, ale z faktu, ¿e w tradycji tych ludzi bêbny i ogólnie rytm 
pe³ni¹ ogromnie wa¿n¹ rolê. I to nie rozrywkow¹, ale religijn¹ 
i komunikacyjn¹. Oni do tego podchodz¹ bardzo powa¿nie i nie chodzi tu 
o przyci¹ganie mas koncertem rockowym, ale o ofiarowanie do liturgii 
sposobu okazania najwy¿szego szacunku w danym rejonie kulturowym. 
I tylko tam.

Czêœæ swojego ¿ycia spêdzi³eœ w Grecji. Jakie s¹ ró¿nice miêdzy 
polskim prawos³awiem a greckim? Czy œpiew wykonywany 
w polskich cerkwiach ró¿ni siê od greckiego?

Ró¿nice oczywiœcie s¹, ale tylko w tym, co zewnêtrzne, na przyk³ad 
w obyczajach zwi¹zanych z Bo¿ym Narodzeniem, Wielkanoc¹ lub 
pozosta³ymi œwiêtami. Wynika to z klimatu, kultury i historii zarówno 
tamtych, jak i naszych terenów. Na ca³ym œwiecie obrzêdowoœæ 
prawos³awia mo¿e siê ró¿niæ. Tak by³o od samego pocz¹tku. Jednoczy 
nas jedna i ta sama prawid³owa wiara, a nie jeden s³uszny obrz¹dek. 
Bardzo lubiê Grecjê i bêdê zawsze odczuwa³ sentyment do tego kraju. 
Zreszt¹ wszystkie narody prawos³awne w Europie maj¹ pewien zwi¹zek 
z Grecj¹, z Bizancjum, a zw³aszcza S³owianie. Prawos³awie na ziemiach 

Chór cerkiewny parafii prawos³awnej œw. Miko³aja w Szczecinie. Fot. Jaros³aw Kaczmarczyk. 
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polskich pojawi³o siê jeszcze przed chrztem Rusi, a jego aposto³ami byli 
w po³owie Grecy – Cyryl i Metody. Teksty nabo¿eñstw, którymi siê 
pos³ugujemy, to t³umaczenia w³aœnie z greckiego. Poezja grecka, metryka 
klasyczna, greka homerycka, dialekt attycki – wszystkie te rzeczy (i nie 
tylko), o których siê uczy na wyk³adach z greki s¹ obecne w tekstach 
nabo¿eñstw Cerkwi prawos³awnej. U nas mo¿na ich pos³uchaæ w formie 
t³umaczenia, a w Grecji – w oryginale. Jeœli chodzi o muzykê greck¹, to 
ró¿ni siê od tej u nas dosyæ mocno. Na naszych terenach króluje œpiew 
polifoniczny, natomiast na po³udniu – monofoniczny. U nas œpiew jest 
harmonijny dziêki akordom, u nich stanowi opowieœæ, która p³ynie, zmienia 
melodiê stosownie do s³ów, ale dla ucha cz³owieka przyzwyczajonego do 
akordów brzmi bardzo obco. Przestawienie siê na odbiór piêkna tamtej 
muzyki (i odwrotnie) wymaga czasu. O wiele ³atwiej jest tego dokonaæ 
osobom z Bliskiego Wschodu. Muzyka tamtych narodów jest bardziej 
zbli¿ona do greckiej, ni¿ nasza.

Grecy nie s³yn¹ chyba z chêtnego nawi¹zywania kontaktów z innymi 
wyznaniami. Jak odbierasz ich postawê?

Wrêcz przeciwnie, Grecy s¹ bardzo goœcinni! Ka¿dy, kto trafi³ do Grecji, 
zw³aszcza podczas œwi¹t, na pewno nie wyjecha³ stamt¹d nie nakarmiony, 
b¹dŸ nie napojony (œmiech). Natomiast jeœli chodzi o relacje 
miêdzywyznaniowe, to nale¿y pamiêtaæ o dwóch bardzo wa¿nych 
rzeczach: po pierwsze, Grecy maj¹ bardzo silne poczucie wspólnotowoœci, 
spo³ecznoœci. Nieprzypadkowo w³aœnie tam powsta³a demokracja. Cierpi¹ 
te¿, jeœli ktoœ nie nale¿y do ich wspólnoty. Bêd¹ robiæ wszystko, ¿eby tê 
³¹cznoœæ zachowaæ lub odtworzyæ, jeœli zosta³a utracona. Z drugiej zaœ 
strony, Grecy s¹ narodem wolnoœci i uwa¿aj¹ wolnoœæ za wartoœæ 
najwy¿sz¹, zatem jeœli ktoœ nastaje na ich swobodê (gr. åëåõèåñßá), 
uwa¿aj¹ go za swojego najwiêkszego wroga. Wyprawy krzy¿owe, zabór 
turecki, wojny œwiatowe, polityka mocarstw zachodnich i Watykanu na 

 

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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Ba³kanach, okupacja Cypru i ogólnie bliskie s¹siedztwo œwiata 
muzu³mañskiego sprawi³y, ¿e rdzenni Grecy stali siê bardzo nieufni wobec 
tzw. Zachodu, rzymskiego katolicyzmu oraz islamu. Jednak pomimo tego, 
zarówno w samej Grecji, jak i poza jej granicami, prowadzony jest dialog 
z bardzo wieloma wyznaniami chrzeœcijañskimi oraz religiami 
monoteistycznymi.

S³uchasz czasem muzyki sakralnej, religijnej, która powsta³a poza 
Cerkwi¹ prawos³awn¹?

Muzyka sakralna jest form¹ modlitwy, wiêc tej „innej” s³ucham raczej 
rzadko. Mam kilka p³yt z chora³em gregoriañskim, czasami s³ucham chóru 
King’s College London. Oprócz tego kompozytorów klasycznych, których 
utwory w du¿ym stopniu stanowi¹ muzykê sakraln¹. Od razu zastrzegam, 
¿e nie jestem znawc¹, ani koneserem takiej sztuki. Natomiast w ramach 
odpoczynku s³ucham jak najbardziej œwieckich utworów.

Chcia³byœ ¿yczyæ czegoœ naszym czytelnikom w nowym roku?

¯yczê wszystkim du¿o szczêœcia. Takiego prawdziwego. I du¿o si³ 
w codziennych zmaganiach.  
Dziêkujê za rozmowê i ¿yczenia.

Sebastian Roszkowski i Piotr Ko³odziejski zapraszaj¹ na sportow¹ 
audycjê w Internecie "Sport w Sieci". Ciekawi goœcie, wœród nich 
sportowcy, trenerzy, dzia³acze i dziennikarze sportowi z innych 
mediów. Co miesi¹c rozmawiamy o wydarzeniach sportowych w 
Szczecinie, kraju i na œwiecie. Zapraszamy do s³uchania na 
www.radio.szczecin.pl/sws
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