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Drodzy Czytelnicy,

to ju¿ druga Wielkanoc, któr¹
przyjdzie nam, od za³o¿enia naszej
gazety, wspólnie w ekumenicznym
gronie œwiêtowaæ. Najwa¿niejsze
œwiêto dla wszystkich chrzeœcijan. Dla
nas chrzeœcijan nie ma wiêkszej
uroczystoœci ponad Niedzielê
Zmartwychwstania, któr¹ w tym roku
wszyscy razem bêdziemy obchodziæ
w kwietniu. Na zbli¿aj¹ce siê œwiêta
wszystkim czytelnikom „Prosto z
Mostu. M³odzi...Ekumenizm...Bóg...” od
ca³ej redakcji ¿yczê radosnego
odkrywania tajemnicy, któr¹ niesie ze
sob¹ zwyciêstwo Jezusa nad œmierci¹.
Abyœmy id¹c Jego drog¹ na co dzieñ,
zwyciê¿ali w naszym ¿yciu, równie¿
przez czasem trudny ekumeniczny
dialog. Ten wielkopostno-œwi¹teczny

numer te¿ jest prób¹ takiej rozmowy,
bo nie zawsze jesteœmy zgodni we
wszystkich kwestiach, nawet tych
bardzo zasadniczych. Co mam na
myœli? Odsy³am ju¿ do lektury naszej
gazety. Nasze zwyciêstwo polega
jednak na tym, ¿e mo¿emy w czymœ siê
nie zgadzaæ, ale nie ukrywamy tych
ró¿nic w imiê jakiejœ poprawnoœci.
Wiemy wtedy przynajmniej na jakie
kwestie patrzymy inaczej, a mimo to,
a mo¿e dziêki temu jesteœmy bogatsi
o wiedzê o nas samych i dalej wspólnie
kroczymy do tego samego celu. Do
zwyciêstwa, którego uczy nas Chrystus,
bo ON UCZY ZWYCIÊ¯AÆ.
Piotr Ko³odziejski
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ks. S³awomir Sikora
parafia
ewangelicko-augsburska
Œwiêtej Trójcy
To by³a moja pierwsza w ¿yciu droga krzy¿owa. Powód? W tradycji
ewangelickiej ta forma pobo¿noœci jest nieznana. Pocz¹tki drogi krzy¿owej zwi¹zane
s¹ z kultem miejsc zwi¹zanych z drog¹ Chrystusa z krzy¿em na Golgotê. Po zdobyciu
Jerozolimy w 1099 r., przez krzy¿owców przy okazji budowy œwi¹tyñ próbowano ju¿
zlokalizowaæ miejsca upamiêtniaj¹ce mêkê i drogê krzy¿ow¹ Chrystusa. W 1320
r. franciszkanom powierzono troskê o miejsca zwi¹zane z ¿yciem i dzia³alnoœci¹
Jezusa w Ziemi Œwiêtej. Oni to wtedy zaczêli ustalaæ porz¹dek zwiedzania drogi
krzy¿owej nie ustalaj¹c jednak ostatecznie lokalizacji poszczególnych zdarzeñ z drogi
krzy¿owej Chrystusa. I w³aœnie wtedy w pierwszej po³owie XIV w. rozwin¹³ siê kult
„dróg”, czyli przejœcia Chrystusa z pretorium Pi³ata, gdzie zapad³ wyrok, na Golgotê gdzie zosta³ wykonany. Nie wszystkie z czternastu stacji ma oparcie w Piœmie
Œwiêtym, niektóre wyrastaj¹ z Tradycji, a wiêc z póŸniejszego nauczania Koœcio³a.
Zatem zanim podj¹³em decyzjê o udziale w Ekumenicznej Drodze Krzy¿owej
ulicami Szczecina, zanim postanowi³em zaprosiæ do tej inicjatywy swoich wiernych,
musia³em mocno siê nad tym zastanowiæ. Rozwa¿y³em wszystkie za i przeciw.
Podj¹³em decyzjê i … nie ¿a³ujê, wrêcz przeciwnie.
Ekumeniczna
Droga Krzy¿owa
przesz³a równie¿
ko³o cerkwi
prawos³awnej. Fot.
ks. Edmund
Cybulski.

Wszystko rozpoczê³o siê przed koœcio³em
ewangelicko-augsburskim. Fot. ks. Edmund
Cybulski.

Zaczê³o siê wszystko w ewangelickim Koœciele Œwiêtej Trójcy pasyjnym
koncertem organowym. Bezpoœrednio po nim zebraliœmy siê przy Koœciele, aby
rozpocz¹æ rozwa¿anie pierwszej stacji. Ruszamy w drogê. Zgodnie z ustaleniami
œpiew prowadzi ks. dr Zbigniew WoŸniak. „On szed³ w spiekocie dnia”, „Ludu mój,
ludu” i inne pieœni œpiewamy wspólnie. S¹ równie¿ w œpiewniku ewangelickim.
Kolejne stacje i kolejne rozwa¿ania. Ka¿de inne. G³êbokie, bardzo przemyœlane,
refleksyjne i, co dla mnie najwa¿niejsze, bardzo skoncentrowane na Chrystusie.
Rozwa¿ania prowadzili duchowni koœcio³a rzymskokatolickiego, polskokatolickiego,
prawos³awnego, greckokatolickiego i ewangelickiego.
Przejœcie przez centrum miasta obok wspó³czesnych „œwi¹tyñ” konsumpcji.
Pi¹tkowy wieczór i Szczecin budz¹cy siê do ¿ycia … tylko ¿e jakiego? Kilka
pokrzykiwañ m³odzie¿y „gdzie jest krzy¿?”, ale generalnie przechodnie reaguj¹
obojêtnie lub ¿yczliwie. Dla mnie szczególna chwila: dwunasta stacja – ukrzy¿owanie.
Teologia ewangelicka nazywana jest teologi¹ krzy¿a, wiêc bardzo mocno prze¿ywam
prowadzenie tej stacji przy Bramie Portowej. Zwiastowaæ Chrystusa i to
ukrzy¿owanego w samym centrum Szczecina – bezcenne doœwiadczenie dla
duchownego – ucznia Mistrza.
Po drodze ró¿ne grupy od stacji do stacji nios¹ krzy¿. Niesiemy równie¿ jako
duchowni. Wszyscy razem z ró¿nych Koœcio³ów. Czy to nie wymowne? Wszyscy
Chrystusa ukrzy¿owaliœmy swoimi grzechami, wszyscy w Nim szukamy zbawienia
i odpuszczenia. Krzy¿ jest za ciê¿ki dla jednego z nas, ale razem mo¿emy go donieœæ na
miejsce. Samo ¿ycie …
Kolejna grupa wezwana do niesienia krzy¿a: babcie i dziadkowie. Nagle wokó³
krzy¿a powstaje ma³y t³um. Mija mnie starszy pan. Podpiera siê lask¹, kuleje i ma
bardzo mocne okulary. Znalaz³ swoje miejsce przy krzy¿u. Doniós³ go do koñca.
Wspania³e œwiadectwo wiary! To by³a najliczniejsza grupa nios¹ca krzy¿. Czy babcie
i dziadkowie maj¹ najwiêcej si³? Nie, ale najwiêcej ¿yciowego doœwiadczenia i wiedz¹
doskonale, co to znaczy na co dzieñ „nieœæ swój w³asny krzy¿”.
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Ks. Robert Rosa i wierni z koœcio³a
greckokatolickiego. Fot. ks. Edmund
Cybulski.
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Ostatnia stacja przy Katedrze œw. Jakuba. Cieszy mnie widok moich wiernych
w t³umie. Modlitwa „Ojcze nasz” i b³ogos³awieñstwo wszystkich duchownych. Ca³a
Ekumeniczna Droga Krzy¿owa trwa³a ok. trzech godzin. Ktoœ zapyta³ mnie, czy nie za
d³ugo. Odpowiedzia³em, ¿e to najkrótsza droga krzy¿owa w moim ¿yciu. Widzê
zaskoczenie, wiêc dodajê: bo pierwsza. Podchodz¹ do mnie parafianie. Widzê w ich
oczach wzruszenie. Œciskaj¹ mocno i dziêkuj¹. Cieszê siê, bo odczucia moich wiernych
s¹ dla mnie bardzo wa¿ne. S¹ zbudowani, ja równie¿. Udzielam wywiadu dla telewizji.
Jestem pe³en radoœci i optymizmu. Czy ten wieczór ma jakieœ wiêksze znaczenie dla
miasta Szczecina? Nie mam w¹tpliwoœci: to coœ wiêcej ni¿ tradycja i zwyczaj, to coœ
wiêcej ni¿ wspólna inicjatywa, to duchowe prze¿ycie, a Duch Bo¿y ma niepojêt¹ moc.
Ciep³a kolacja w gronie duchownych. ¯yczliwa rozmowa, pierwsze spostrze¿enia.
Zebrani przy stole jak kiedyœ uczniowie, a Jezus zgodnie z obietnic¹ „gdzie dwaj lub
trzej zebrani w moim imieniu, tam jestem poœród nich”. Czy spotkamy siê za rok?
Ewangelicy mówi¹ TAK!!!

TEKST

Barbara Wróblewska
parafia
rzymskokatolicka
pw. Œwiêtego Krzy¿a

SACRUM czy
profanum?

Koœció³ otrzyma³ Eucharystiê od Chrystusa, swojego Pana, nie jako jeden
z wielu cennych darów, ale jako dar najwiêkszy, poniewa¿ jest to dar, w którym obecny
jest sam Chrystus i Jego dzie³o zbawienia. St¹d Eucharystia w ¿yciu chrzeœcijanina
powinna mieæ najwa¿niejsze miejsce. Powinna byæ w jego centrum, poniewa¿ jest

najwiêkszym darem Boga dla cz³owieka. Jednak¿e czy Eucharystia jest w centrum
naszego ¿ycia? Czy w gonitwie codziennych spraw i obowi¹zków zastanawiamy siê
nad tym? Czy zabiegamy o to? Naturaln¹ rzecz¹ jest, ¿e aby ktoœ by³ w naszym ¿yciu
najwa¿niejszy musimy go poznaæ, zaœ to poznanie staje siê drog¹ do jego umi³owania.
Tak samo jest z Chrystusem, aby Go pokochaæ, musimy Go poznaæ. Jedn¹
z najpe³niejszych dróg poznania Jezusa Chrystusa jest w³aœnie Eucharystia, czyli
celebracja tajemnicy œmierci i zmartwychwstania. Jednak¿e czy s¹ jakieœ przepisy
normuj¹ce sposób celebracji mszy œwiêtej?
5 lutego br. w parafii rzymskokatolickiej pw. œwiêtych Stanis³awa i Bonifacego
w Œwinoujœciu odprawiona zosta³a przez ks. Dariusza Kiljana tak zwana „rockowa”
msza œwiêta jako dziêkczynienie za og³oszenie terminu beatyfikacji papie¿a Jana
Paw³a II. Osobiœcie nie uczestniczy³am w tej mszy œwiêtej, jednak¿e mia³am okazjê
obejrzeæ j¹ na jednym z portali internetowych. Przyznam, ¿e ta celebracja Eucharystii
wywo³a³a we mnie oburzenie. W moim odczuciu, gitara elektryczna, perkusja i œwiat³a
stroboskopowe nie powinny mieæ miejsca przy o³tarzu w czasie mszy œwiêtej.
Jednak¿e spróbowa³am zg³êbiæ temat, aby choæ po czêœci odpowiedzieæ na pytanie,
czy tak powinna wygl¹daæ msza œwiêta w dzisiejszych czasach? Wœród opinii
internautów z którymi siê zapozna³am zdania s¹ podzielone. Dla jednych by³o to
g³êbokie duchowe prze¿ycie, zaœ dla innych profanacja. W rozmowie z Piotrem
Ko³odziejskim, ks. Dariusz Kilian oœwiadczy³, ¿e „rockowa msza nie jest grana czy
œpiewana raz w tygodniu, czy codziennie. By³o to wydarzenie w zwi¹zku z Janem
Paw³em II, z jego beatyfikacj¹. Jednorazowe wydarzenie religijne, chrzeœcijañskie,
gdzie Eucharystia mia³a swój inny wydŸwiêk”. Doda³ równie¿, ¿e „forma tej mszy by³a
form¹ Koœcio³a, bo nic nie by³o zmienione w liturgii, tylko by³o to przekazane innym
jêzykiem, innym sposobem.” Ks. Dariusz Kiljan powiedzia³, ¿e w³aœnie przez muzykê
rockow¹ chce przyci¹gaæ m³odych ludzi do Koœcio³a. Natomiast w jego ocenie, nie
zosta³y przekroczone ¿adne normy, ani granice ustanowione przez Koœció³. Na
pytanie: czy nie jest to oznaka s³aboœci Koœcio³a, ¿e trzeba do takich form siê uciekaæ,
aby przyci¹gaæ m³odych ludzi do Koœcio³a? - odpowiada, ¿e m³odzie¿ z ró¿nych
powodów odchodzi od Koœcio³a, dlatego ukazanie innego wizerunku Koœcio³a
i ksiêdza mo¿e ich przyci¹gn¹æ do wiary. Ponadto zdaniem ksiêdza, s¹ ju¿ owoce tej
Eucharystii. Wielu ludzi w niej uczestnicz¹cych mówi³o, ¿e „czegoœ takiego nie
prze¿yli jeszcze nigdy w ¿yciu”, pisz¹ maile z podziêkowaniami i prosz¹ o jeszcze.
Podczas tego niecodziennego wydarzenia skierowano równie¿ zaproszenie na
katechezy dla doros³ych i m³odzie¿y i jak wynika z wypowiedzi uczestników,
niektórzy z nich przyszli na te katechezy, bo us³yszeli o nich na tej „rockowej” mszy
œwiêtej. Jak wyrazi³ siê ks. Dariusz Kiljan: „dla mnie to jest ju¿ najwiêkszym
wyznacznikiem tego, ¿e warto by³o coœ takiego zrobiæ.”
Przedstawione przez ksiêdza ze Œwinoujœcia argumenty sk³aniaj¹ do
zastanowienia. A co z tradycj¹ Koœcio³a? Instrukcja watykañska Redemptionis
Sacramentum jasno wyznacza normy. „Wszyscy wierni maj¹ prawo do prawdziwej
liturgii, a w sposób szczególny do celebracji mszy œwiêtej, która winna byæ taka, jak¹
chcia³ i ustanowi³ Koœció³, tak jak okreœlaj¹ przepisy w ksiêgach liturgicznych oraz w
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innych normach i aktach prawnych. Podobnie lud katolicki ma prawo, aby ofiara mszy
œwiêtej by³a celebrowana w sposób niezmieniony, zgodny z ca³ym nauczaniem
Magisterium Koœcio³a. Wspólnota katolicka ma wreszcie prawo do celebracji dla niej
ofiary mszy œwiêtej w taki sposób, aby prawdziwie ukazywa³a sakrament jednoœci,
czyli z wykluczeniem uchybieñ i wszelkich gestów, które mog³yby zrodziæ w Koœciele
podzia³y i stronnictwa” (12). Rozpowszechniaj¹ce siê zjawisko sekularyzacji sprawia,
¿e zbyt powierzchownie traktujemy sprawy sacrum. Przechodzimy nad nimi bez
g³êbszej refleksji. W mojej ocenie, nam wspó³czesnym potrzeba, mimo wszystko
Koœcio³a zakorzenionego w tradycji. Koœcio³a, który jak ska³a bêdzie niezmienny gdy¿ to daje poczucie sta³oœci prawd wiary. Ca³y otaczaj¹cy nas œwiat jest pe³en
chaosu i gonitwy za szczêœciem, karier¹, pieniêdzmi… Dlatego tak naprawdê, wiara dla
cz³owieka jest punktem odniesienia, do którego mo¿e siê odwo³aæ na ka¿dym etapie
swego ¿ycia. Bowiem wiara zakorzeniona w tradycji jest kotwic¹ Koœcio³a. Byæ mo¿e
nale¿y j¹ na nowo dostrzec i doceniæ, poniewa¿ w niej tkwi si³a. Chrystus sam
powiedzia³ do Piotra: „B³ogos³awiony jesteœ Szymonie synu Jony. Albowiem nie
objawi³y ci tego cia³o i krew, lecz Ojciec który jest w niebie. Otó¿ i Ja tobie powiadam.
Ty jesteœ Piotr, czyli Opoka i na tej opoce zbudujê Koœció³ mój, a bramy piekielne go nie
przemog¹” (Mt 16, 17-18). Jest to bezwzglêdne zapewnienie Chrystusa, ¿e nic nie jest
w stanie zniszczyæ Koœcio³a. Z tego powodu Magisterium Koœcio³a jasno i dobitnie
okreœla co to jest sacrum, a co profanum i pieczo³owicie troszczy siê o zachowanie
szacunku dla œwiêtoœci jak¹ jest Eucharystia. Dlatego poszukiwanie nowych form
i œrodków dotarcia do ludzi powinno mieæ swoje granice i byæ pe³ne zawierzenia
Chrystusowi.

TEKST

SURSUM CORDA

ma ju¿ 5 lat!

Bart³omiej Pud³o
parafia
rzymskokatolicka
pw. Matki Boskiej
Jasnogórskiej

Chór parafii M.B. Jasnogórskiej powsta³ 5 lat temu, kiedy parafia
przygotowywa³a siê do jubileuszu 20. rocznicy jej powstania. Z zamiarem powo³ania
chóru nosi³em siê ju¿ od jakiegoœ czasu. Co innego wiele lat œpiewaæ w chórze, czy
nawet byæ instruktorem, a co innego prowadziæ chór i ca³¹ odpowiedzialnoœæ za niego
wzi¹æ na siebie. Naturalnie pojawia³y siê obawy czy podo³am temu zadaniu.
Obawia³em siê te¿ czy starczy mi czasu i si³, gdy¿ akurat pisa³em pracê magistersk¹

Fot. Archiwum prywatne.

Chór Sursum Corda.

i przygotowywa³em siê do jej obrony, jednoczeœnie studiowa³em dziennie na dwóch
uczelniach i sam nie wiem, jak to wszystko godzi³em ze sob¹. Zadawa³em sobie
wreszcie pytanie, czy ktokolwiek bêdzie chcia³ œpiewaæ? Szybko jednak doszed³em do
wniosku, ¿e tak jak z wieloma rzeczami w ¿yciu bywa, tak i tutaj – jeœli nie spróbujê, to
siê nie przekonam. Postanowi³em spróbowaæ.
Zbli¿aj¹cy siê jubileusz by³ wtedy œwietn¹ okazj¹. Rozmowa z ówczesnym
proboszczem, ks. pra³. Stanis³awem Skibiñskim, da³a mi do myœlenia. Ksiêdzu
zale¿a³o, aby powsta³ chór, nie kry³ swojej radoœci na myœl, ¿e chcê siê podj¹æ
prowadzenia zespo³u, obawia³ siê jednak, czy to wszystko siê uda, czy ja – m³ody
cz³owiek – poradzê sobie w pracy z doros³ymi ludŸmi. Na to zadanie da³ mi swoje
b³ogos³awieñstwo i pe³ne poparcie. Tak oto informacja posz³a w œwiat, ludzie
z og³oszeñ parafialnych dowiadywali siê o za³o¿eniu chóru, ¿e jest prowadzony nabór.
Wreszcie nadszed³ pamiêtny dzieñ pierwszej próby: 8 marca 2006 – nie tylko Dzieñ
Kobiet, ale te¿ pierwsza œroda Wielkiego Postu. Zale¿a³o mi, aby chór zaœpiewa³
podczas Triduum Paschalnego, zatem bior¹c pod uwagê fakt, ¿e próby odbywa³y siê
tylko raz w tygodniu - czasu wcale nie by³o wiele.
Pierwsza próba to te¿ pierwsza konfrontacja z zespo³em, pierwsze spojrzenia,
pierwsze sprawy organizacyjne, pierwsze rozœpiewanie, ale przede wszystkim
wzajemne poznanie siê. Nie zak³ada³em, ¿e bêdzie to profesjonalny chór. Trzeba by³o
zacz¹æ od czegoœ prostego, prostej melodii bez podzia³u na g³osy. Z czasem oczywiœcie
wymagania ros³y, zaczêliœmy œpiewaæ wielog³osowo. Jednak¿e nie mog³em skupiæ siê
tylko na stronie muzycznej, ale te¿ na tym, ¿e chór jest pewn¹ spo³ecznoœci¹, ka¿dy
z chórzystów jest inny, wiek te¿ jest zró¿nicowany, a do tego ja jestem tutaj
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najm³odszy. Ka¿dy przychodzi i ma jakieœ oczekiwania od chóru, mo¿e nawet jakieœ
wyobra¿enie o wspólnym œpiewaniu. Jedni œpiewaj¹ lepiej, inni maj¹ trudnoœci
z powtórzeniem dŸwiêku, a ja muszê sprawiæ, ¿eby ka¿dy na miarê swoich mo¿liwoœci
œpiewa³ i zna³ swoj¹ wartoœæ w zespole. Trzeba by³o te wszystkie sprawy ogarn¹æ
i pokazaæ ludziom, ¿e si³a tkwi w jednoœci: razem mo¿emy wiele osi¹gn¹æ, ale
potrzeba œcis³ej wspó³pracy, wzajemnego szacunku, pilnoœci w æwiczeniu i wiary w
przysz³oœæ.
Wiele nas wszystkich od siebie ró¿ni³o, ale jeszcze wiêcej ³¹czy³o: przede wszystkim
wiara w Boga i w to, ¿e za jakiœ czas – maj¹c za sob¹ najtrudniejszy pocz¹tek –
zaczniemy coraz lepiej œpiewaæ na chwa³ê Bogu i po¿ytek ludowi. £¹czy³a nas parafia,
bie¿¹ce wydarzenia, wzajemna przyjaŸñ i chêæ przebywania razem. By³o to widaæ na
próbach, kiedy po tygodniu przerwy miêdzy próbami wszyscy musieli siê ze sob¹
nagadaæ, bo przecie¿ tyle siê wydarzy³o w tym czasie. I jak tu nie cieszyæ siê ze
szczêœcia swoich chórzystów widz¹c ich coraz bardziej zaanga¿owanych
w budowanie zespo³u muzycznego i wzajemnych relacji?
Chór ca³y czas siê rozwija, œpiewa³ nawet dwukrotnie w Arcybiskupim
Wy¿szym Seminarium Duchownym w Szczecinie z okazji wspomnienia œwiêtej
Cecylii. Kaplica seminaryjna by³a wdziêcznym miejscem do œpiewania. Ale wczeœniej
musia³a nast¹piæ ogromna mobilizacja, intensywne próby. Pierwszy nasz wystêp
przyniós³ nam niespodziankê: motywacjê do stworzenia nazwy zespo³u. Tak oto
podczas uroczystej pasterki A.D. 2008 chórowi zosta³a nadana nazwa Sursum Corda,
co znaczy: W górê serca! To nie tylko by³ dla nas zaszczyt, ale te¿ zobowi¹zanie, aby
chór siê rozwija³. Dziœ jest nas ponad 30 osób, ale jest jeszcze miejsce dla wielu,
których serdecznie zapraszamy. Takie ró¿ne wydarzenia naprawdê zbli¿aj¹ ludzi do
siebie. Wspólne wyjazdy, ogniska, zwiedzanie – takie rzeczy d³ugo siê wspomina!
Najbardziej z tego wszystkiego zaskoczy³a mnie ogromna ¿yczliwoœæ
chórzystów do mnie. Ró¿nica wieku dla nikogo nie by³a problemem, mo¿emy od
siebie nawzajem wiele siê nauczyæ, a w³aœciwie to chyba ja wiêcej. Jednak to, co mogê –
wiedzê muzyczn¹ – staram siê chórowi rzetelnie przekazywaæ i podnosiæ poprzeczkê
coraz wy¿ej. Wiele razy by³o tak, ¿e chórzyœci w¹tpili, ¿e jakiœ utwór zaœpiewaj¹.
Bywa³o i tak, ¿e ja jeden tylko wierzy³em, ¿e coœ siê uda, ale wiara czyni cuda. No, mo¿e
nie tylko sama wiara, ale te¿ ciê¿ka praca, kiedy z tygodnia na tydzieñ wszyscy widz¹,
¿e jest troszeczkê lepiej. Nie wymagam, aby chór osi¹gn¹³ mistrzostwo œwiata,
wystarczy jak z ka¿d¹ prób¹ jest odrobinê lepiej. Taka ma³a odrobinka, a tak potrafi
radowaæ serce, ¿e tego nie da siê opisaæ! Dlatego wznosimy w górê serca do Pana,
niech p³ynie z nich radosna pieœñ na Jego czeœæ. Niech nikt nie ma w¹tpliwoœci, ¿e
œpiewanie w chórze parafialnym to coœ piêknego! A kto by siê waha³ przed za³o¿eniem
takiego – niech siê nie boi. S³u¿ê pomoc¹ i modlitw¹.

MARSZ DLA ¯YCIA 2011
TEKST

Ks. Tomasz Kancelarczyk
organizator Marszu Dla Ýycia,
Katolickie Stowarzyszenie "Civitas
Christiana"

dzieci nasze anio³y

Ubieg³oroczny Marsz Dla ¯ycia mia³
ekumeniczny charakterter. Fot. £ukasz
Sze³emej. www.szelemej.pl

Ka¿dy baczny obserwator ¿ycia spo³ecznego zauwa¿a narastaj¹ce problemy
dotycz¹ce zasad przekazywania ¿ycia ludzkiego. Chodzi nie tylko o aborcjê, czy te¿
metodê zap³odnienia pozaustrojowego in vitro, ale ogólnie o postawê wobec
poczêtego ¿ycia cz³owieka. Dlatego przez ca³y rok trwaj¹ przygotowania do kolejnego
Marszu dla ¯ycia, który jest manifestacj¹ maj¹c¹ na celu promocjê tej fundamentalnej
wartoœci, jak¹ jest ludzkie ¿ycie i jego godnoœæ od chwili poczêcia, a¿ do naturalnej
œmierci. Czy¿ nie jest s³uszne stwierdzenie, ¿e nasz stosunek do s³abszych od nas jest
miar¹ naszego cz³owieczeñstwa? Marsz Dla ¯ycia jest wyrazem naszego stosunku do
najs³abszych i najbardziej bezbronnych jakimi s¹ nienarodzeni. Masowy udzia³ w niej
Obroñców ¯ycia mo¿e mieæ pozytywny wydŸwiêk spo³eczny i ma szansê w³aœciwie
kszta³towaæ œwiadomoœæ nie tylko uczestników manifestacji, ale przede wszystkim
osób sprawuj¹cych w³adzê w naszym kraju. Dlatego czynimy wszystko, aby
szczeciñski Marsz Dla ¯ycia charakteryzowa³ siê odpowiedni¹ wielkoœci¹ i form¹.
Mo¿emy stwierdziæ, ¿e do tej pory nam to siê udawa³o, skoro ostatni VIII marsz
zgromadzi³ blisko 8 tysiêcy osób i by³ w ubieg³ym roku najwiêksz¹ tego typu
manifestacj¹ w naszym kraju.
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Marsz Dla ¯ycia
w 2010 roku
zgromadzi³
prawie 8 tysiêcy
uczestników.
Fot. £ukasz
Sze³emej.
www.szelemej.pl

IX Szczeciñski Marsz dla ¯ycia odbêdzie siê niedzielê 8 maja 2011 r. pod
has³em: „Dzieci nasze anio³y”. Nie tylko ma szansê staæ siê wielkim dziêkczynieniem za
beatyfikacjê Jana Paw³a II, ale równie¿ byæ wyrazem realizacji jego nauczania. Has³o
tegorocznego marszu zwraca uwagê na to, ¿e kolejne ¿ycie ludzkie nie mo¿na
traktowaæ instrumentalnie jako element demografii pañstwa i gwarant finansowego
powodzenia przysz³ych bud¿etów kraju, ale jako podmiot naszego szczêœcia
zbudowanego na mi³osnym odniesieniu do potomstwa. Dzieci nasze anio³y, to inaczej
- dzieci nasze szczêœcie, nasza radoœæ, a nie kolejny p³atnik sk³adek przysz³ych
emerytur. Marsz rozpocznie siê tradycyjnie na Jasnych B³oniach, przy pomniku Jana
Paw³a II, a zakoñczy w Bazylice Archikatedralnej, w której wierni w uroczysty sposób
bêd¹ mogli podj¹æ Duchow¹ Adopcje Dziecka Poczêtego otrzymuj¹c specjalny
ró¿aniec i pami¹tkow¹ kartê z tekstem codziennej modlitwy za dzieci¹tko. Wa¿ne jest
to, ¿e te ró¿añce s¹ wyj¹tkowe przez to, ¿e s¹ wykonane przez m³odzie¿ ze starych ju¿
zniszczonych ró¿añców, które zbieramy przez ca³y rok. W ten sposób uzyskujemy
nowe ju¿ ,,przemodlone ró¿añce”, a zarazem ,,dajemy drugie ¿ycie” tym zniszczonym.
Wed³ug s³ów Pana Jezusa s¹ takie z³e duchy, które mo¿na pokonaæ tylko
modlitw¹ i postem. Jest wiele z³ych duchów, które zagra¿aj¹ ¿yciu nienarodzonego
dziecka. Czy¿ do tych z³ych duchów nie mo¿emy czêsto zaliczyæ grzesznych relacji
miêdzy ojcem i matk¹ poczêtego dziecka, które staj¹ siê podstaw¹ zagro¿enia
rodz¹cego siê ¿ycia? Jak nazwaæ zdradê mê¿czyzny, który opuszcza kobietê nosz¹c¹ w
sobie jego dziecko? A nak³anianie do aborcji, czy nie jest tym z³ym duchem? Czy te¿
niew³aœciwe relacje w rodzinie niepozwalaj¹ce przekazaæ informacji o nowym ¿yciu?
Jak ratowaæ kobietê w ci¹¿y osaczon¹ tymi ,,duchami” obojêtnoœci, a czêsto i wrogoœci,
pozbawion¹ pomocy i opuszczon¹, sam¹ z dzieci¹tkiem w swoim ³onie,
a w perspektywie kilku miesiêcy na swoich rêkach?
Dlatego przeciwstawiamy im wyj¹tkow¹ si³ê, jak¹ jest Duchowa Adopcja
Dziecka Poczêtego, która polega na codziennym dziewiêciomiesiêcznym odmawianiu

jednej tajemnicy ró¿añca œw. oraz specjalnej modlitwy. Ten masowy egzorcyzm to
wielka si³a naszego Marszu Dla ¯ycia, który sprawia, ¿e trwa on dalej duchowo, mimo
¿e fizycznie siê koñczy.
Jak marsz bêdzie wygl¹da³ i jaka symbolikê bêdzie niós³ w sobie? Uczestnicy
marszu przejd¹ z otwartymi parasolami. Parasole bêd¹ z jednej strony znakiem naszej
ochrony ka¿dego dziecka, a z drugiej znakiem roztoczonej opieki b³ogos³awionego
Jana Paw³a II nad naszymi rodzinami. Marsz odbêdzie siê tydzieñ bo uroczystoœci
beatyfikacji S³ugi Bo¿ego Jana Paw³a II. Najwiêcej œwiadectw wstawiennictwa Jana
Paw³a II, które wp³ynê³y do postulatora procesu beatyfikacyjnego dotyczy³o w³aœnie
rodziny, a w szczególnoœci poczêcia i narodzin, dlatego wydaje siê w³aœciwe
upatrywania w jego osobie patrona obrony ¿ycia poczêtego.
Dla ma³ych dzieci ju¿ teraz przygotowaliœmy tekturowe skrzyde³ka.
Przeka¿emy je im w szko³ach za poœrednictwem katechetów i w koœcio³ach na Mszach
dzieciêcych, tak aby mog³y je pokolorowaæ i z nimi przyjœæ 8 maja na Jasne B³onia,
wizualizuj¹c tym samym has³o tegorocznego marszu. M³odzie¿ szkolna z terenu
naszej archidiecezji przepisuje na stumetrowy pas materia³u Instrukcjê o szacunku
dla rodz¹cego siê ¿ycia ludzkiego i godnoœci jego przekazywania „Donum Vitae”.
Uczestnicy Marszu dla ¯ycia ponios¹ materia³ z tekstem Donum Vitae i symbolicznie
zwróc¹ uwagê publiczn¹ na ten wa¿ny dokument Dyrektorium Koœcio³a Katolickiego,
który odpowiada na wszelkie w¹tpliwoœci i dylematy etyczne w sprawach
przekazywania ¿ycia ludzkiego i nadaje w³aœciwy kierunek myœlenia cz³owieka w tym
aspekcie. Wybór i przepisywanie dokumentu rozpoczê³o siê ju¿ rok temu i niejako
wyprzedzi³o dyskusjê na temat in vitro, o którym w³aœnie w nim jest mowa.
Przepisany dokument dodatkowo bêdzie ozdobiony pó³torametrowymi zdjêciami
nienarodzonych dzieci w ró¿nych etapach rozwoju prenatalnego.
Przygotowaliœmy równie¿ 60 sztuk du¿ych kolorowych flag symbolizuj¹cych
radosne, kolorowe dzieciñstwo, jakie my doroœli mamy zapewniæ dzieciom. W planie
s¹ te¿ bia³e flagi, oczywiœcie w du¿ej iloœci z kopi¹ podpisu ,,Jan Pawe³ II papie¿”.
Wszyscy uczestnicy Marszu dla ¯ycia otrzymaj¹ kopiê stópek 10 - tygodniowego
nienarodzonego dziecka w skali 1:1. Nó¿ki odpowiadaj¹ce wielkoœci nó¿ek
dwumiesiêcznego dziecka mocno oddzia³ywaj¹ na wyobraŸniê i pomagaj¹
w urealnieniu obrazu ¿ycia ludzkiego rozwijaj¹cego siê pod sercem matki, dlatego
zale¿y nam na tym, by jak najwiêcej osób mog³a je otrzymaæ, a nastêpnie nosiæ
i œwiadczyæ o obronie ¿ycia. Ju¿ teraz przygotowaliœmy 10 tys. takich znaczków.
S³owa Jana Paw³a II z encykliki Evangelium vitae „potrzebna jest powszechna
mobilizacja sumieñ i wspólny wysi³ek etyczny, aby wprowadziæ w czyn wielk¹
strategiê obrony ¿ycia” to nie tylko refleksja nad duchow¹ kondycj¹ œwiata, ale przede
wszystkim wezwanie do konkretnej postawy wobec ka¿dego ¿ycia cz³owieka.
Podsumowuj¹c - Szczeciñski Marsz dla ¯ycia bêd¹c bardzo du¿y, wielopokoleniowy,
kolorowy, naznaczony sugestywnymi symbolami z pewnoœci¹ bêdzie realizowa³
zadanie obrony ¿ycia cz³owieka w wymiarze spo³ecznym, duchowym i formacyjnym.
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stópki nienarodzonego dziecka
symbol Marszu dla ¿ycia 2011
TEKST

Ks. Tomasz Kancelarczyk organizator
Marszu Dla Ýycia, Katolickie
Stowarzyszenie "Civitas Christiana"
G³ównym symbolem tegorocznego Marszu Dla ¯ycia bêdzie maleñki znaczek,
kopia stópek 10-11 tygodniowego nienarodzonego dziecka w skali 1:1, któr¹ wszyscy
uczestnicy tej manifestacji obroñców ¿ycia cz³owieka otrzymaj¹ wraz ze specjaln¹
wizytówk¹. Znaczek odpowiadaj¹cy wielkoœci¹ nó¿ek dwumiesiêcznego dziecka
mocno dzia³a na wyobraŸniê i pomaga w urealnieniu obrazu ¿ycia ludzkiego
rozwijaj¹cego siê pod sercem matki. Z jednej strony jest to wspania³e, ¿e ten znaczek
wywo³uje takie zainteresowanie, ale z drugiej jest czymœ smutnym, ¿e tek wiele osób
nie ma pojêcia o wygl¹dzie p³odu ludzkiego w tym stadium rozwoju prenatalnego.
W akcji rozprowadzania stópek spotykamy siê z wieloma sytuacjami,
w których ta konkretna wizualizacja obali³a funkcjonuj¹ce w œwiadomoœci publicznej
g³êbokie przekonanie, ¿e do trzeciego miesi¹ca ¿ycia p³odowego nie ma cz³owieka, ale
zlepek komórek czy tkanek, z którym mo¿na zrobiæ wszystko co siê chce.
Otrzymujemy wiele dowodów na to, ¿e przypiête do ubrania stópki zwróci³y czyj¹œ
uwagê i zmusi³y do g³êbokiej refleksji oraz konkretnego dzia³ania. Mogê podzieliæ siê
œwiadectwem uratowania ¿ycia nienarodzonego dziecka, w którym stópki odegra³y
zasadnicz¹ rolê.
Przed moim wyjazdem na pielgrzymkê obroñców ¿ycia do Rzymu
w paŸdzierniku ubieg³ego roku, zg³osi³a siê do mnie pani Ania, m³oda kobieta której
kole¿anka zwierzy³a siê, ¿e jest w ci¹¿y i chce dokonaæ aborcji. Zszokowana jej
decyzj¹, usi³owa³a przekonaæ j¹, ¿e tak nie wolno robiæ, bo to jest bardzo z³e. Niestety

Fot. Archiwum prywatne.

Znaczek kopiê stópek
10-tygodniowego
nienarodzonego
dziecka otrzymaj¹
uczestnicy
tegorocznego Marszu
Dla ¯ycia.

reakcja jej kole¿anki by³a bardzo gwa³towna, zabraniaj¹ca jakichkolwiek rozmów na
ten temat. Pad³y s³owa ,,to moja sprawa, nie wtr¹caj siê”. Ukrywaj¹c ³zy po prostu
odpiê³a stópki - znaczek z ubrania i da³a mówi¹c – zobacz tak wygl¹daj¹ stópki 10tygodniowego nienarodzonego dziecka. Po po³udniu otrzyma³a telefon od jej mê¿a,
który w potwornej z³oœci obrzuci³ j¹ wyzwiskami i epitetami. Ba³a siê, ¿e nic siê nie da
zrobiæ w tej sprawie. Powiedzia³em jej – pani Aniu to jeszcze nie koniec, walka o to
¿ycie jeszcze siê toczy, trzeba siê modliæ. Nastêpnego dnia bêd¹c ju¿ w autokarze
powierzy³em o modlitwê pielgrzymów, jak równie¿ przy grobie Jana Paw³a II w tej
intencji sprawowa³em Mszê œw. Zaraz po powrocie z pielgrzymki dowiedzia³em siê od
pani Ani, ¿e poprzedniego dnia mia³a wizytê swojej kole¿anki i jej mê¿a, którzy
dziêkowali za stópki i za jej interwencjê, bo zamierzaj¹ zrobiæ wszystko aby dziecko
siê urodzi³o. Myœlê, ¿e osób interweniuj¹cych by³o wiêcej i wierzê w to bardzo mocno,
¿e zadzia³a³o wstawiennictwo S³ugi Bo¿ego Jana Paw³a II. Dziœ oboje nosz¹ stópki na
swoich ubraniach i mówi¹ innym, ¿e gdyby nie one – nie dotar³aby do nich myœl
o ogromie krzywdy, któr¹ zamierzali wyrz¹dziæ swojemu dziecku.
Okazuje siê, ¿e wizualizacja tego, z czym wyobraŸnia ludzka nie zawsze umie
sobie poradziæ pozwala czasem na konkretne doœwiadczenie czegoœ, dotkniêcie,
odczucie tego, na co patrzymy i pe³ne zrozumienie, a to jest zdecydowanie coœ wiêcej
ni¿ obraz zawieszony tylko w sferze naszych domys³ów. Warto zatem uczyniæ
wszelkich starañ, by jak najwiêcej osób mog³o otrzymaæ stópki i nosiæ je na piersi.
Warto przekazywaæ je bliskim, przyjacio³om i znajomym t³umacz¹c i wyjaœniaj¹c ich
znaczenie. Zatem zachêcamy wszystkich do rozprowadzania ich w swoich
œrodowiskach lokalnych. Ten niepozorny znaczek – stópki cz³owieka ma szansê staæ
siê wszêdzie rozpoznawaln¹ wizytówk¹ Obroñcy ¯ycia od poczêcia do naturalnej
œmierci i skutecznym narzêdziem walki o ¿ycie.

Przestrzeñ ¿ycia
w
Internecie
Bractwo ma³ych stópek

TEKST

Ks. Tomasz Kancelarczyk organizator
Marszu Dla Ýycia, Katolickie
Stowarzyszenie "Civitas Christiana"
Broniæ ¿ycia mo¿na wszêdzie: w rodzinach, lokalnych spo³ecznoœciach,
nawet w przestrzeni wirtualnej. Takiego zadania podjê³o siê „Bractwo Ma³ych
Stópek”, które wykorzysta³o internetow¹ mo¿liwoœæ organizowania siê do obrony
najs³abszych. Ju¿ ponad 700 osób nie tylko ze Szczecina (tam zrodzi³ siê pomys³), ale
i z ca³ej Polski z³o¿y³o swój akces do bycia w takim gronie, dziêki czemu bêd¹
otrzymywali wiadomoœci inicjuj¹ce konkretne akcje pro life. Nieraz bêdzie
potrzebne tylko klikniêcie na tak albo nie, a nieraz trzeba wyraziæ swoj¹ opiniê.
Mówi¹c prosto: dzia³ania bractwa polegaj¹ na popieraniu inicjatyw pro life
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i blokowaniu tych aborcyjnych poprzez g³osowanie w sonda¿ach, oraz
umieszczaniu opiniotwórczych komentarzy artyku³ów prasowych. Tylko dzia³aj¹c
razem, bêd¹c zorganizowani, bêdziemy mogli dzia³aæ skutecznie, a stawka jest
wielka, jest ni¹ ¿ycie cz³owieka.
„Bractwo Ma³ych Stópek” to wspólnota osób nieznaj¹cych siê, ale czuj¹cych
i myœl¹cych tak samo, które uwa¿aj¹ siê za obroñców ¿ycia ludzkiego i uznaj¹ jego
niepodwa¿aln¹ wartoœæ od poczêcia a¿ do naturalnej œmierci. Do jego obrony
wykorzystuj¹ przestrzeñ internetow¹. Nazwa bractwa pochodzi od
9-milimetrowego znaczka przedstawiaj¹cego 10-11- tygodniowe stópki
nienarodzonego dziecka, to tak¿e ich znak rozpoznawczy. Do bractwa mo¿e
do³¹czyæ ka¿dy, wysy³aj¹c pusty e-mail pod adresem: bmsszczecin@gmail.com lub
znajduj¹c na Facebook . Pomys³odawcy zastrzegaj¹, ¿e przekazywane bêd¹ tylko
wiadomoœci w obronie ¿ycia ludzkiego i takich te¿ oczekuj¹ od osób z Bractwa.
W tym gronie jest siê anonimowo, bo nie imiê i nazwisko tu jest wa¿ne, ale postawa
jak¹ zajmuje siê wzglêdem najs³abszych. Czy¿ w³aœnie nie to jest miar¹ naszego
cz³owieczeñstwa.

JAK ZDECYDOWALIŒMY
SIÊ WYRUSZYÆ ZA
CIERPI¥CYM
ZBAWICIELEM
Œredniowiecze oraz okres
wypraw krzy¿owych przynios³y do
Europy nowe spojrzenie na
chrzeœcijañstwo. Ludzie odwiedzaj¹c
miejsca upamiêtniaj¹ce mêkê i œmieræ
Chrystusa pragnêli zrozumieæ
w³aœciwy wymiar ofiary Chrystusa.
Franciszkanie i dominikanie zaczêli
rozpowszechniaæ pasyjne
nabo¿eñstwa „upadków Jezusa”
i „drogi” czyli przejœcia œladami
Zbawiciela z pretorium Pi³ata, gdzie
zapad³ wyrok, na Golgotê, gdzie zosta³
on wykonany. Te nabo¿eñstwa da³y
pocz¹tek stacjom Drogi Krzy¿owej.
Pielgrzymi wracaj¹c z Ziemi Œwiêtej
do swoich domów rozpowszechniali
to nabo¿eñstwo. By ³atwiej by³o

TEKST

Dominika Papliñska
parafia
rzymskokatolicka
pw. Œwiêtego Krzy¿a

rozwa¿aæ Mêkê Zbawiciela zaczêto
budowaæ kalwarie, czyli budowle
przypominaj¹ce Kalwariê
w Jerozolimie, zbudowane na podobnie
ukszta³towanym terenie
i z zachowaniem rzeczywistych
odleg³oœci. Pierwsza kalwaria w Polsce
powsta³a w XVII wieku w Lanckoronie,
jej twórc¹ by³ Miko³aj Zebrzydowski,
któremu zawdziêcza swoj¹ nazwê
dzisiejsza Kalwaria Zebrzydowska.
Przez wiele wieków liczba stacji Drogi
Krzy¿owej nie by³a okreœlona. Dopiero
w XVII wieku papie¿ Klemens XII
ustanowi³ Drogê Krzy¿ow¹
z czternastoma stacjami. W Piœmie
Œwiêtym nie ma dok³adnie opisanej
drogi na Golgotê, dlatego dzisiejsza

forma zawiera dziewiêæ stacji
ewangelicznych i piêæ opartych
na tradycji chrzeœcijañskiej.

Droga Krzy¿owa ulicamami Skolwina. Fot. £ukasz
Sze³emej. www.szelemej.pl

Droga Krzy¿owa do
dziœ cieszy siê du¿¹
popularnoœci¹ szczególnie
w okresie Wielkiego Postu. To
piêkne nabo¿eñstwo,
w którym warto uczestniczyæ
pamiêtaj¹c, ¿e rozwa¿aj¹c
Mêkê Pañsk¹ rozwa¿amy
najwiêksz¹ tajemnicê naszego
zbawienia.

Ju¿
DZISIAJ

PRZEBACZswojemu
BLINIEMU

TEKST
Anna Próchniak
parafia
rzymskokatolicka
pw. Œwiêtego Krzy¿a

Wielki Post to czas wyciszenia, a tak¿e pog³êbienia naszej relacji z Bogiem.
W tym celu maj¹ nam s³u¿yæ trzy æwiczenia - obok postu i ja³mu¿ny niezbêdna jest
modlitwa. W najbardziej popularnej modlitwie nazywanej Modlitw¹ Pañsk¹
wystêpuj¹ takie s³owa: „[...] i przebacz nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym
winowajcom [...]”. No w³aœnie. Tak czêsto ranimy Boga swoimi grzechami - to
sk³amiemy, to gdzieœ oszukamy, czasami posuwamy siê do obmawiania, wyzywania,
odtr¹cania czy wykorzystywania drugiego cz³owieka. Jednak dobry Bóg nam wybacza
ci¹gle na nowo. A my jak przebaczamy bliŸnim? Przy tym pytaniu wielu z nas
zamilknie. Bowiem kiepsko jest z przebaczaniem. Gniewamy siê na innych czêsto i to
za „g³upoty”: brzydkie s³owo, nieoddanie po¿yczki, obmowê, wygadanie tajemnicy,
albo ¿e ktoœ nie zrobi tego co my chcemy. Przyk³ady mo¿na by mno¿yæ
w nieskoñczonoœæ, ale tu wa¿ne jest jedno: od zawsze by³ problem z wybaczaniem
i jest nadal. To a¿ zadziwiaj¹ce i nie pomyœlenia, ¿e my, ludzie XXI wieku, tacy
nowoczeœni, postêpowi, wci¹¿ postêpujemy jak staro¿ytni Babiloñczycy. To tam
w³aœnie by³a wyznawana zasada: „oko za oko, z¹b za z¹b”. My dziœ postêpujemy
podobnie. Ktoœ nas kopnie, to my go te¿, ktoœ nam powie coœ przykrego, lecz

17

18

prawdziwego, to ju¿ go obra¿amy, itd. Ma³o tego: udajemy, ¿e nie znamy takiej osoby,
lub co gorsza pojawia siê nienawiœæ, ¿yczymy komuœ Ÿle. To wszystko dowodzi
jednego, nie potrafimy przebaczaæ! Jeszcze gorsze s¹ wymówki w stylu: „wybaczê, ale
nie zapomnê”. To podobnie jak byœmy np. ¿yczyli komuœ zdrowia, a w myœlach chcieli
jego choroby.
Nie tego uczy³ nas Jezus! Mówi³ coœ zupe³nie innego: „Jeœli ktoœ Ciê uderzy
w policzek, nastaw mu te¿ drugi” i „nie siedem razy masz przebaczaæ, a siedemdziesi¹t
siedem”, to znaczy zawsze. Nie tylko mówi³, ale te¿ da³ nam najlepszy przyk³ad
wybaczania. On prze¿y³ prawdziwe cierpienia: ludzie Go biczowali, koronowali
cierniem. Ale czy mimo to grozi³ im? Czy straszy³ wiecznym potêpieniem? Czy potem
mœci³ siê na nich? Nie, wrêcz przeciwnie! Skoro Pan Jezus przebaczy³ ludziom, którzy
zadali mu straszne cierpienia, to dlaczego my nie potrafimy
wybaczyæ
Fot. £ukasz
Sze³emej.ró¿nych
www.szelemej.pl
b³ahostek? Naprawdê mo¿na ¿yæ w zgodzie z ewangeli¹. S¹ przecie¿ ludzie, którzy
prze¿yli stokroæ wiêksze cierpienia, lecz nawet nie pomyœleli o gniewie. Œwietnym
przyk³adem takiego cz³owieka by³ Jan Pawe³ II. Ali Agca strzeli³ w niego, zada³ mu ból,
chcia³ zabiæ. A on potrafi³ nie tylko przebaczyæ swojemu przeœladowcy, ale pokochaæ
go prawdziw¹ mi³oœci¹ chrzeœcijañsk¹. Dlaczego my nie mo¿emy byæ tacy? Czemu
musimy siê gniewaæ i nienawidziæ bliŸnich? Gniew i nienawiœæ prowadz¹ do zguby: im
bardziej jesteœmy dla kogoœ wredni i niemili tym bardziej on bêdzie taki dla nas.
Spróbujmy wiêc inaczej: ju¿ dziœ przebaczmy naszemu bliŸniemu, zapomnijmy o tych
drobnostkach bez znaczenia i zastosujmy odwrotn¹ zasadê: im ktoœ jest dla nas
bardziej niemi³y, tym bardziej my b¹dŸmy milsi dla niego. To naprawdê dzia³a! Choæ
nie od razu: najpierw przeœladowca mo¿e byæ jeszcze gorszy, ale w koñcu na pewno siê
zreflektuje i bêdzie ju¿ tylko lepiej. Pamiêæ o przykroœciach zape³nijmy czymœ
po¿ytecznym. Owszem nie bêdzie to ³atwe, bêdzie wymaga³o du¿o naszego wysi³ku
i Bo¿ej pomocy. Módlmy siê wiêc o dar przebaczenia. Gniew i nienawiœæ nas niszcz¹:
psuj¹ zdrowie oraz duszê. Prosimy codziennie Boga, aby przebaczy³ nam, jak my
przebaczamy naszym winowajcom. Skoro my zaœ tak przebaczamy to i tak samo nam
Bóg przebaczy. Pamiêtajmy o tym w okresie Wielkiego Postu. Z pewnoœci¹ bycie
mi³ym dla wroga mo¿e byæ niema³ym wyzwaniem, du¿ym wysi³kiem
i najtrudniejszym do spe³nienia postanowieniem. Jednak tylko to, co jest zwi¹zane
z wysi³kiem ma wartoœæ. Tak wiêc wybaczmy, b¹dŸmy mili dla nieprzyjació³, uciszmy
nasz¹ w³asn¹ dumê. Dopiero wtedy bêdziemy mogli w pe³ni prze¿yæ ten piêkny czas.

in vitro
a KOŒCIÓ£

KATOLICKI

TEKST

Alicja Juszyñska
parafia
rzymskokatolicka
pw. Matki Boskiej
Jasnogórskiej

In vitro (³ac. w szkle) metoda zap³odnienia polegaj¹ca na po³¹czeniu
komórki jajowej i plemnika w warunkach laboratoryjnych. Poni¿ej przedstawiam
tylko krótki medyczny opis etapów In vitro. Nie uwzglêdniam: czynników,
warunków, poszczególnych przygotowañ, wskazañ, zachowañ, powik³añ,
ostrze¿eñ - sugerowanych przez indywidualne kliniki zajmuj¹ce siê In vitro.
Etap I– pozyskanie komórek jajowych
a. Stymulacja hormonalna. W naturalnym cyklu miesi¹czkowym z jajnika
uwalniana jest jedna dojrza³a gotowa do zap³odnienia komórka jajowa. Stymulacja
ma wywo³aæ nadprodukcjê komórek, i pobudziæ endometrium do wzrostu
koniecznego dla przyjêcia zarodka. Pacjentka przyjmuje zastrzyki (gonadotropiny)
przez oko³o 8-14 dni pod œcis³¹ kontrol¹ lekarza. Po tym czasie otrzymuje zastrzyk
(HCG) powoduj¹cy uwolnienie siê komórek jajowych.
- U kobiet z podwy¿szonym poziomem hormonu FSH (powy¿ej 10 IU/ml)
i u pacjentek po 37. roku ¿ycia, mo¿e nie dojœæ do nadprodukcji lub komórek
dojrzeje zbyt bardzo ma³o (1-2) mimo du¿ych dawek gonadotropin. Mo¿e to
zakoñczyæ dalsz¹ pracê metod¹ In vitro .
b. U kobiet, dla których ze wzglêdu na budowê jajników stymulacja
hormonalna mog³aby byæ niebezpieczna stosuje siê IVM. Wczeœniej pobiera siê
komórki z nie stymulowanych jajników lub stymulowanych minimalnymi dawkami
leków. Komórki te s¹ niedojrza³e, niezdolne do zap³odnienia. Umieszcza siê je
w od¿ywkach zawieraj¹cych hormony, które w klasycznym in vitro s¹ podawane
kobiecie do stymulacji. W wyniku tego, nastêpnego dnia po punkcji (28 do 32
godzin dojrzewania w inkubatorze) ok. 40-70% komórek jajowych staje siê
zdolnych do zap³odnienia metod¹ mikromanipulacji (ICSI). Po zap³odnieniu dalsze
etapy leczenia przebiegaj¹ podobnie jak w klasycznym in vitro. Szanse na ci¹¿ê s¹
o ok. 10 - 20% mniejsze.
Etap II - pobranie komórek jajowych
Odbywa siê ok. 34-38 godzin po uwolnieniu komórek, jest to zabieg, który wymaga
znieczulenia ogólnego. Ig³¹ przez sklepienie pochwy, pod kontrol¹ USG nak³uwa siê
jajnik i pobiera zawartoœæ ka¿dego pêcherzyka - p³yn oraz komórkê jajow¹. W tym
samym czasie partner poprzez masturbacjê powinien oddaæ nasienie, nastêpnie
jest ono odpowiednio przygotowywane w laboratorium (wymagana jest 3-6 dnia
abstynencja seksualna). Istnieje te¿ mo¿liwoœæ wczeœniejszego oddania
i zamro¿enia nasienia. (Nie omawiam przypadku ICSI -Mikroiniekcja plemnika do
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Graf. Marek Juszyñski

komórki jajowej, PESA –przez skórna
aspiracja plemników z naj¹drza, oraz
TESE -ekstrakcja plemników z j¹dra).
Etap III – laboratorium
Jest to szereg czynnoœci. Po ok. 3-6
godzinach po pobraniu, do szalki
z komórkami jajowymi dodaje siê
odpowiedni¹ iloœæ plemników
w stê¿eniu ok.. 100000/ml po¿ywki
i ponownie umieszcza w inkubatorze
(sta³a temperatura 37 st. C , 5 % CO2
i odpowiedni¹ wilgotnoœæ). Mo¿na
zap³odniæ tylko dwie komórki jajowe,
tzn. powstanie tylko tyle embrionów,
ile maksymalnie mo¿na podaæ do
macicy podczas transferu. Ta decyzja
zmniejsza szansê na ci¹¿ê o oko³o 1015%.
Po nastêpnych 18-20 godzinach,
komórki jajowe p³ucze siê z zawiesiny
plemników i oddziela od warstwy
komórek ziarnistych, i sprawdza czy
dosz³o do zap³odnienia. Potwierdzeniem zap³odnienia jest obecnoœæ widocznych
pod mikroskopem dwóch przedj¹drzy: mêskiego i ¿eñskiego (w nich znajduje siê
komplet 46 chromosomów: 23 matki i 23 ojca) oraz obecnoœæ drugiego cia³ka
kierunkowego, które komórka jajowa wyrzuca po zap³odnieniu. Po ocenie
zap³odnienia i zmianie pod³o¿a hodowlanego zygoty, znów umieszcza siê
w inkubatorze i hoduje dalej. 25 godzin po inseminacji zygota dzieli siê na 2
komórki potomne, czyli blastomery i staje siê embrionem lub zarodkiem.
Etap IV - przeniesienie zarodków do macicy
Za pomoc¹ specjalnego cienkiego cewnika podaje siê maksymalnie 2 zarodki wraz
z ma³¹ iloœci¹ p³ynu hodowlanego do macicy. Zabieg nie wymaga znieczulenia,
odbywa siê przy wype³nionym pêcherzu moczowym, pod kontrol¹ USG. Partner
mo¿e byæ obecny. (Tu¿ przed przeniesieniem istnieje mo¿liwoœæ naciêcia otoczki
przejrzystej embrionu, aby u³atwiæ jego zagnie¿d¿enie w b³onie œluzowej macicy.
Otoczkê nacina siê zarówno na œwie¿ych, jak i rozmro¿onych zarodkach) Pacjentka
z zaleceniami co do stosowania leków, opuszcza klinikê.

Kriokonserwacja zarodków – potocznie zwana mro¿eniem zarodków
Zarodki przeznaczone do póŸniejszego wykorzystania, podobnie zreszt¹ jak
plemniki i komórki jajowe, poddawane s¹ procesowi kriokonserwacji w ciek³ym
azocie. Jest to obecnie jedyna znana metoda umo¿liwiaj¹ca ich prze¿ycie.
Przy póŸniejszym wykorzystaniu zarodki bêd¹ stopniowo ocieplane do temperatury
naturalnie panuj¹cej w macicy kobiety i w wiêkszoœci przypadków odzyskaj¹ swoje
funkcje ¿yciowe i rozwojowe. Decyzja o zastosowaniu metody kriokonserwacji
nale¿y do biologa.

Podobnie jak na ka¿dym etapie leczenia nie ma jednej, najlepszej metody,
która by³aby w³aœciwa dla ka¿dej pacjentki – dlatego tak jak lekarzowi w trakcie
przygotowania do zabiegu, tak i biologowi w kwestii wyboru metody
kriokonserwacji nale¿y po prostu zaufaæ.
Tê now¹ perspektywê posiadania potomstwa stworzy³ postêp nauki
i techniki. Cel sobie postawiony medycyna osi¹gnê³a. Niestety œrodki do osi¹gniêcia
tego celu, s¹ g³êboko godz¹ce w nauczanie Koœcio³a Katolickiego, który od
medycyny wymaga s³u¿by, obrony, opieki i uznania godnoœci ka¿dego ¿ycia
ludzkiego od chwili poczêcia, poprzez wszystkie fazy ¿ycia, a¿ do naturalnej œmierci.
Wszelkie krytyczne postulaty odnosz¹ce siê do metody In vitro dotycz¹ równie¿
kontekstu kulturowego, prawnego, spo³ecznego, demograficznego i rodzinnego.
Koœció³ Katolicki rozpoznaje w tym zaæmienie ludzkiego sumienia, które przestaje
odró¿niaæ dobro od z³a i ubolewa, ¿e rzecz siê tyczy wartoœci ludzkiego ¿ycia.
W praktykowaniu In vitro widzi kryzys moralny. (por. Evangelium vitae p.4)
Etyka katolicka zak³ada, ¿e dziecko powinno byæ poczête z mi³oœci mê¿a
i ¿ony w akcie ma³¿eñskim, bo tylko taka sytuacja jest godna powstania nowego
cz³owieka.
Najczêstsze zarzuty stawiane prokreacji In vitro s¹ nastepujace:
- techniki sztucznej reprodukcji zastêpuj¹ stosunek ma³¿eñski. W konsekwencji
dziecko nie jest owocem mi³oœci, lecz „produktem technik medycznych”,
- zap³odnienie dokonuje siê poza kobiet¹, przy pomocy osób trzecich,
- technika ta odnosi wysoki procent niepowodzeñ, wystawiaj¹c dzieci na ryzyko
œmierci,
- technika ta redukuje ¿ycie ludzkie do roli materia³u genetycznego, którym mo¿e
swobodnie dysponowaæ. Dzieci rodz¹ siê tylko z 5 do 10 % wyprodukowanych
zarodków. Tym samym 90 do 95% powo³anych do ¿ycia ludzkich istot "nigdy siê nie
urodzi",
- ¿ycie dzieci zostaje powierzone maszynom i lekarzom, których kompetencja
decyduje o powodzeniu zabiegu,
- niewykorzystane zarodki otrzymuj¹ „termin wa¿noœci”, zostaj¹ niszczone lub
sprzedawane na surowiec eksperymentalny. Z zarodków pozyskuje siê komórki
macierzyste s³u¿¹ce terapii chorób m.in. cukrzycy, choroby Parkinsona, pora¿enia
miêœni.
- In vitro mo¿e spowodowaæ daleko id¹c¹ dehumanizacjê stosunków
miêdzyludzkich, godz¹c w ma³¿eñstwo i rodzinê grozi podstawom ¿ycia
spo³ecznego. Dochodzi do reprodukowania jednostek gatunku ludzkiego – bardzo
podobnego do masowego rozmna¿ania przez ludzi zwierz¹t hodowlanych,
-niep³odnoœæ nieraz mo¿e byæ naturaln¹ samoobron¹ przed przekazywaniem
uszkodzonych form ¿ycia, In vitro znacznie zwiêksza ryzyko przekazywania wad
genetycznych,
-zdarza siê korzystanie z gamet osoby trzeciej przy metodzie In vitro. Prowadzi to
do naruszenia jednoœci i wiernoœci w ma³¿eñstwie,
(por. Adhortacja Apostolska Familiaris consortio, Humanae vitae, Evagelium vitae)
Ocena Koœcio³a opiera siê równie¿ na przes³ankach natury biologicznej i medycznej.
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"Metody in vitro s¹ bardzo niebezpieczne dla zdrowia matki” (Zespó³ Ekspertów
KEP ds.. Bioetycznych)
W Katechizmie Koœcio³a Katolickiego (KKK 2378) czytamy, ¿e diecko nie jest
czymœ nale¿nym, ale jest darem. "Najwiêkszym darem ma³¿eñstwa" jest osoba
ludzka. Dziecko nie mo¿e byæ uwa¿ane za przedmiot w³asnoœci, za coœ, do czego
prowadzi³oby uznanie rzekomego "prawa do dziecka". W tej dziedzinie jedynie
dziecko posiada prawdziwe prawa: prawo, by "byæ owocem w³aœciwego aktu
mi³oœci ma³¿eñskiej rodziców i jako osoba od chwili swego poczêcia maj¹ca
równie¿ prawo do szacunku" (Kongregacja Nauki Wiary, Instr. Donum vitae, II, 8).

Cerkiew
prawos³awna
a obrona
¿ycia i in vitro

TEKST

Ks. Pawe³ Stefanowski
parafia
prawos³awna
pw. œw. Miko³aja

Ka¿dy cz³owiek przychodzi na œwiat, dziêki stwórczej mi³oœci Boga i od
momentu, w którym zosta³ poczêty, powo³any jest do ¿ycia w wiecznoœci w komunii
z Bogiem. Nauka Koœcio³a jasno okreœla moment poczêcia jako pocz¹tek nowego ¿ycia
i okreœla go aktem bogoludzkim. Dzia³anie Bo¿e wi¹¿e siê z aktem prokreacji
rodziców. W taki oto sposób ¿ycie przekazane przez rodziców ma swe Ÿród³o w Bogu.
Jako œwiadectwo przywo³aæ nale¿y Pismo Œwiête, w którym znajdziemy wiele
przyk³adów na pe³en szacunek oraz mi³oœæ zwi¹zan¹ z poczêciem i ¿yciem w ³onie
matki. Poczêcie jako pierwsza chwila istnienia pozostaje w œcis³ym zwi¹zku
ze stwórczym dzia³aniem Boga.
Uznaj¹c zatem ludzkie ¿ycie od pierwszej chwili istnienia za œwiête
i nienaruszalne, Koœció³ prawos³awny przychyla siê do przekonania, i¿ metody
sztucznej prokreacji s¹ sprzeczne z jego nauk¹. Wed³ug wiêkszoœci prawos³awnych
teologów, metoda in vitro jest niezgodna z ogólnie przyjêt¹ integraln¹ koncepcj¹
natury i osoby ludzkiej, stworzonej przez Boga. Uwa¿aj¹ oni, i¿ pe³na akceptacja tej
metody doprowadzi do uprzedmiotowienia cz³owieka, wp³ywaj¹c jednoczeœnie
destrukcyjnie na pojmowanie mi³oœci mê¿czyzny i kobiety w wymiarze duchowym,
moralnym, fizycznym i psychicznym, wypaczaj¹c jednoczeœnie sens ludzkiej
p³ciowoœci i seksualnoœci.
Zgodnie z duchem cerkiewnej ekonomii zbawienia, poddanie siê zabiegowi

Fot. £ukasz
Sze³emej.
www.szelemej.pl

pozaustrojowego zap³odnienia spotyka siê czasem z warunkow¹ akceptacj¹
duchownych, lecz zawsze ma ona zastosowanie do konkretnych przypadków,
w których ma³¿eñstwo zwraca siê z proœb¹ o pozwolenie i b³ogos³awieñstwo.
Jednak¿e w takich wypadkach, które nale¿y podkreœliæ, zdarzaj¹ siê niezmiernie
rzadko, wi¹¿e siê to z pewnymi ograniczeniami m.in. wszystkie zarodki powinny byæ
wszczepione, a nasienie powinno byæ pobierane od mê¿a. Niemniej z punktu widzenia
prawos³awnej teologii moralnej, metoda zap³odnienia in vitro nie mo¿e byæ
traktowana jako forma leczenia niep³odnoœci. Metoda ta ani nie leczy z niep³odnoœci
ani nie rozwi¹zuje problemu bezdzietnoœci. Osoby bezdzietne nie s¹ osobami
chorymi, chocia¿ w pewnych wypadkach ich bezdzietnoœci towarzyszy dyskomfort
czy te¿ swego rodzaju wewnêtrzne cierpienie.

GREKOKATOLICY
W OBRONIE ¯YCIA

TEKST

Ks. Robert Rosa
parafia
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pw. Opieki
Najœwiêtszej Bogurodzicy

Bior¹c pod uwagê, ¿e obecne czasy s¹ okresem "oswajania" spo³eczeñstwa
(w szczególnoœci m³odego pokolenia przez œrodki masowego przekazu) do pe³nego
zaakceptowania szeregu praktyk (np. in vitro, eutanazja), które uderzaj¹ w godnoœæ
cz³owieka, tym bardziej powinniœmy z otwartoœci¹ wspieraæ inicjatywy, maj¹ce na
celu wywo³anie u chrzeœcijan refleksji nad kwesti¹ obrony ¿ycia od poczêcia do
naturalnej œmierci. W tym kontekœcie, dla osób œwiadomych realnych zagro¿eñ dla
CZ£OWIEKA, marsz dla ¿ycia jest doskona³¹ okazj¹ do mobilizacji, opowiedzenia siê
po stronie prawdy oraz zademonstrowania lokalnemu œrodowisku swoich przekonañ.
Koœció³ greckokatolicki przypomina dlatego nauczanie S³ugi Bo¿ego
Metropolity Andreja Szeptyckiego, który napomina³: "W czasach, kiedy ludzie
przestaj¹ rozumieæ œwiête i szczytne idea³y chrzeœcijañstwa, Koœció³ œwiêty wysoko
dzier¿y sztandar obrony ¿ycia i mienia ludzkiego. Koœció³ nigdy nie przestaje g³osiæ
nauki praw Bo¿ych, nie przestaje przestrzegaæ przed przestêpstwami, groziæ kar¹
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Bo¿¹, jak i wskazywaæ narodom drogê wiernego spe³nienia woli Bo¿ej, jako jedyn¹
drogê do osi¹gniêcia lepszej przysz³oœci" (list pasterski z 10 sierpnia 1943 r.). Czy ten
"œwiêty sztandar", o którym pisa³ niegdyœ Szeptycki, uniesiemy teraz - w czasach
natarczywej "reklamy" pó³prawd, swoistej mody na kompromisy ze z³em i mimo
lekcewa¿enia Ewangelii przez "mo¿nych" tego œwiata?

CHCEMY DAÆ CI SIEBIE
TEKST

ks. S³awomir Sikora
parafia
ewangelicko-augsburska
Œwiêtej Trójcy

drogie dziecko...

¯yjemy w czasach w których rozwój wspó³czesnej techniki, medycyny stawia
wiele problemów w zupe³nie innym œwietle. Kiedyœ bardziej wiadomo by³o, ¿e
pewnych przeszkód nie da siê pokonaæ, ¿e doœwiadczaj¹c cierpienia, u³omnoœci
naszego cia³a, trzeba siê by³o z tym pogodziæ. Nie by³o wyjœcia. Cz³owiek czu³ siê
zupe³nie bezsilny wobec ¿ycia i œmierci, wszystko by³o w rêkach Boga – przynajmniej
dla ludzi wiary. Postêp myœli, geniusz wielu wybitnych naukowców, lekarzy,
specjalistów, praca wielu uczonych minionych pokoleñ doprowadzi³a nas do
zmierzenia siê z zupe³nie now¹ rzeczywistoœci¹. Wielu ludzi dziœ ¿yj¹cych nie by³oby
wœród nas, gdyby nie geniusz ludzi, którzy nie przyjêli tak ³atwo do wiadomoœci, ¿e tak
musi byæ, ¿e cz³owiek zawsze od razu musi przegraæ z chorob¹. Gdyby tak by³o, nie
by³oby mojej mamy, która po ciê¿kim zawale mia³a operacjê serca i dziêki ingerencji w
jej organizm lekarzy dziœ zdobywa kolejne wzniesienia górskie, ale równie¿ te ¿ycia
dnia codziennego. Dziœ nie trzeba ju¿ sparali¿owanemu mówiæ, ¿e tak Bóg chcia³
i musi siê z tym pogodziæ, ¿e nie mo¿e siê komunikowaæ z otaczaj¹cym go œwiatem.
Opracowywane s¹ kolejne urz¹dzenia, które pozwalaj¹ na zapis myœli chorego np. za
pomoc¹ mrugniêæ oka, nie wspominaj¹c ju¿ o najnowszych projektach robotów
sterowanych myœlami cz³owieka.
Dlaczego o tym wspominam? Jeœli ma³¿eñstwo jest bezp³odne, to znaczy
przez okres roku czasu nie uda³o siê zajœæ w ci¹¿ê, to wcale nie oznacza, ¿e maj¹ siê
poddaæ i powiedzieæ sobie: trudno nie jest nam dane. Pragnienie posiadania w³asnego
dziecka jest jednym z nielicznych pragnieñ, które nie maj¹ charakteru egoistycznego.
Wiêkszoœæ par chce po prostu „daæ ¿ycie” nowemu istnieniu, chce bardzo realnie daæ
coœ niepowtarzalnego nowej ludzkiej istocie, której póŸniej nadadz¹ konkretne imiê
np. Mateusz lub Hania. Niestety, coraz wiêcej trudnoœci staje na drodze spe³nienia
tych dobrych marzeñ. Nie ma siê co dziwiæ, ¿e problem bezp³odnoœci zaczyna dotykaæ
coraz wiêksz¹ iloœæ ma³¿eñstw. Niestety styl ¿ycia, jaki obecnie prowadzimy nie
u³atwia naszym staraniom o dziecko: wysokie tempo ¿ycia, stres, z³a dieta, s³aba

kondycja psychiczna. Dlatego na pocz¹tek para powinna przyjrzeæ siê swojemu ¿yciu,
zastanowiæ siê, czy mog¹ stworzyæ bardziej komfortowe warunki, które zwiêkszy³yby
szansê naturalnego poczêcia. Nie twierdzê wcale, ¿e wymienione przeze mnie
powody s¹ jedynymi trudnoœciami i ¿e wszystkiemu winni s¹ ma³¿onkowie, poniewa¿
¿yj¹ za szybko i jak tylko zwolni¹, to na pewno im siê uda. Czasem siê nie udaje, a czas
p³ynie …
I w tym momencie pojawia siê kwestia zasadnicza: technologia zap³odnienia
pozaustrojowego zwana metod¹ in vitro. B³ogos³awieñstwo czy przekleñstwo?
Wys³uchana modlitwa, czy „zabawa w Boga”? Na tym etapie moich rozmyœlañ
pozostawiê te pytania otwartymi. Ma³¿eñstwo, które decyduje siê na t¹ metodê musi
mieæ œwiadomoœæ, ¿e czeka ich d³uga i mêcz¹ca droga, która wcale nie musi zakoñczyæ
siê powodzeniem. To bardzo skomplikowana i czêsto bolesna terapia, która to
w polskich realiach jest bardzo droga dla przeciêtnej rodziny. Mimo ¿e Louise Brown,
pierwsze dziecko, które przysz³o na œwiat t¹ metod¹, przysz³a na œwiat w 1978 roku to
metodê t¹ nale¿y uznawaæ wci¹¿ za now¹. Zatem kobieta powinna liczyæ siê z tym, ¿e
mo¿e zap³aciæ wysok¹ cenê w postaci utraty zdrowia, wyst¹pienia skutków
ubocznych. Na pocz¹tku kobieta przyjmuje kuracjê hormonaln¹, w celu wywo³ania
jednoczesnego rozwoju wielu pêcherzyków Graafa w jajnikach, a co za tym idzie –
uzyskania wielu komórek jajowych w czasie jednego cyklu miesi¹czkowego.
Dalej za
1
pomoc¹ punkcji ig³¹ pod kontrol¹ USG pobiera siê dojrza³e komórki jajowe.
Mê¿czyzna oddaje nasienie zawieraj¹ce plemniki. Nastêpuje ich selekcja pod
wzglêdem prawid³owoœci budowy. Nastêpnie komórki jajowe umieszcza siê w p³ynie
zawieraj¹cym plemniki. Po okresie ok. 18 godzin wiêkszoœæ komórek jajowych ulega
zap³odnieniu. Po kilku dniach zarodki umieszcza siê w macicy, a dalej dziecko rozwija
siê tak samo, jak w przypadku naturalnego zap³odnienia. Do szczegó³ów tej metody,
jak i do wa¿nych w¹tpliwoœci z nimi zwi¹zanymi wrócê nieco póŸniej.
Mam nadziejê, ¿e potrafimy sobie wyobraziæ, jak trudna jest to droga dla
przysz³ych rodziców. Wyobra¿am sobie, jak wiele w tym czasie musz¹ okazywaæ sobie
mi³oœci, wzajemnego wsparcia, zapewniania sobie, ¿e niezale¿nie czy siê uda, czy nie
bêd¹ w sobie widzieæ pe³nowartoœciowych partnerów. Nie potrafiê zatem zgodziæ siê
z argumentami, ¿e metoda ta narusza godnoœæ cz³owieka przez poczêcie dziecka
w oderwaniu od intymnej relacji ma³¿eñskiej. Ma³¿onkowie siêgaj¹cy w ostatecznoœci
po t¹ metodê nie zaniedbuj¹ wcale relacji intymnej. Akt seksualny jest darem nie tylko
dla prokreacji, ale równie¿ dla pog³êbienia jednoœci ma³¿eñskiej. Czy metoda ta
narusza godnoœæ dziecka, które ma przyjœæ na œwiat? Czy dziecko ze œwiadomoœci¹, ¿e
swoje ¿ycie zawdziêcza technologii zap³odnienia pozaustrojowego nie mo¿e mieæ
przekonania, ¿e jest owocem mi³oœci swoich rodziców?
Pozostaj¹ inne kwestie do omówienia. Metoda ta jak na razie jest ma³o
skuteczna. W zale¿noœci od tego na jakie Ÿród³a powo³amy siê siêga ona ok. 20 %.
Nale¿y zadaæ pytanie: czy ¿ycie dziecka jest warte tak wielkiego ryzyka obumarcia a¿
80 % dzieci szczególnie w pierwszej fazie rozwoju? Jako odpowiedzialni chrzeœcijanie
powinniœmy mocno pochyliæ siê nad tymi liczbami. Ale pojawia siê pytanie, do ilu
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procent nale¿a³oby zmniejszyæ ryzyko utraty dziecka, aby metoda by³a uzasadniona?
Co w zwi¹zku z tym z faktem, ¿e naturalne mo¿liwoœci rozrodcze cz³owieka s¹ coraz
s³absze, co powoduje, ¿e ma³¿eñstwo decyduj¹ce siê na naturalne poczêcie równie¿
musi siê liczyæ z tym, ¿e w znacznym procencie „prowokuj¹” sytuacjê obumarcia
p³odu (niektórzy obliczaj¹, ¿e bior¹c pod uwagê poronienia, zgony dzieci w czasie
porodu, ale równie¿ obumarcia w pierwszych dwóch tygodniach od zap³odnienia
komórki jajowej, kiedy kobieta nawet nie wie, ¿e powsta³o i umar³o w niej nowe ¿ycie
ryzyko wynosi ok. 70 %). Czy zatem ka¿de ma³¿eñstwo nale¿y nazywaæ
„mordercami”?
Kolejna kwestia sporna to embriony nadliczbowe. Proces zap³odnienia
pozaustrojowego zak³ada powstawanie wiêkszej liczby embrionów, ni¿ liczba
embrionów implantowanych kobiecie. Embriony nadliczbowe tworzone s¹ dla
podjêcia kolejnej próby, w przypadku nieudanego poczêcia lub dla poczêcia kolejnego
dziecka.
Ks. prof. bp Marcin Hintz komentuje: „Teologia ewangelicka nie ma
w¹tpliwoœci, ¿e ¿ycie ludzkie rozpoczyna siê w chwili, gdy dojdzie do po³¹czenia gamety
mêskiej i ¿eñskiej. Embrion posiadaj¹cy swój wyj¹tkowy, niepowtarzalny kod
genetyczny jest Bo¿ym stworzeniem i powinien podlegaæ ochronie. W ¿adnym wypadku
nie mo¿e byæ traktowany jak przedmiot. Wielkim problemem jest jednak status
ontologiczny embrionów zamro¿onych. Byæ mo¿e jest to teologiczna aporia, która nie
mo¿e byæ w ogóle rozwi¹zana a¿ do czasu ostatecznego...
Wielkim zadaniem Koœcio³a jest uœwiadamianie przysz³ym, potencjalnym
rodzicom, ¿e embrion to nie tylko po³¹czone komórki, jakaœ blastocysta, ale poczêta
osoba. Nale¿y wiêc d¹¿yæ do ograniczenia liczby embrionów nadliczbowych, przy
ewentualnej akceptacji ich tworzenia z jedynym okreœlonym zamiarem póŸniejszej
implantacji”.
Niestety dzisiaj w Polsce metoda ta prowadzona jest w bardzo dowolny
sposób. Dochodzi do traktowania embrionów w sposób niedopuszczalny. Dlatego
nasz Koœció³ apeluje do rz¹du polskiego o jak najszybsze wprowadzenie
legistracyjnych przepisów, które wymusz¹ godne traktowanie powstawianych
embrionów.
Przeciwnicy zwracaj¹ uwagê, ¿e metoda in vitro mo¿e spowodowaæ
powstawanie „katalogów dzieci”, z których to rodzice bêd¹ mogli sobie wybieraæ: p³eæ,
kolor oczu, w³osów, skóry, przybli¿ony wzrost oraz prawdopodobne talenty
i zdolnoœci. Zgadzam siê, ¿e nie mo¿na do tego dopuœciæ, ale nie jest to argument
dowodz¹cy, ¿e sama metoda jest nieprawid³owa. To tak, jakby zakazaæ Bogu
obdarowywaæ cz³owieka seksualnoœci¹, skoro jest wykorzystywana negatywnie
(gwa³ty, molestowanie, pedofilia itp..)
W kwietniu 2009 Synod Koœcio³a Ewangelicko – Augsburskiego w Polsce wyda³
oœwiadczenie o treœci (fragmenty):
Polscy luteranie w niniejszym Oœwiadczeniu opowiadaj¹ siê za akceptacj¹
stosowania metody in vitro jako drogi leczenia niep³odnoœci, przy jednoczesnym
stanowczym podkreœleniu sprzeciwu wobec tworzenia i przechowywania zamro¿onych

embrionów nadliczbowych bez wyraŸnego celu póŸniejszej implantacji do organizmu
matki.
Koœció³ Ewangelicko-Augsburski w RP akceptuje stosowanie metody sztucznego
zap³odnienia, rozumiej¹c j¹ jako formê wspierania rodziny. Uwa¿amy za moralnie
dopuszczalne stosowanie metody sztucznego zap³odnienia homologicznego, czyli
w sytuacji, gdy nasienie pochodzi od prawnego ojca. Nie wyra¿amy aprobaty dla
korzystania z obcych gamet, tudzie¿ z pomocy matek zastêpczych (surogatek).
Ma³¿eñstwo, które nie mo¿e mieæ dzieci i chce skorzystaæ z in vitro powinno
otrzymaæ od pañstwa wszelk¹, w tym tak¿e finansow¹ pomoc i moralne wsparcie ze
strony Koœcio³a. By³oby niew³aœciwe, gdyby in vitro pozosta³o przywilejem dla
zamo¿nych ludzi. In vitro powinno byæ dostêpne dla ma³¿eñstw, zgodnie z ewangelick¹
etyk¹ ma³¿eñsk¹ i seksualn¹. Koœció³ luterañski w Polsce nie podziela zastrze¿eñ, wedle
których in vitro grozi traktowaniem dziecka jako „jednego z dóbr konsumpcyjnych”.
Zgodnie z tak¹ argumentacj¹ trzeba by przeciwstawiaæ siê transplantacji, bo jest ona
technicznym przed³u¿aniem ¿ycia. Podjêcie leczenia metod¹ in vitro jest ostatecznoœci¹,
a nie kaprysem czy zachciank¹ niedosz³ych rodziców. Jest to sposób, by skorzystaæ
z postêpu w medycynie daj¹cego szansê, czêsto jedyn¹, na potomstwo. Poddanie siê
procedurze in vitro wymaga skomplikowanego leczenia hormonalnego i powinno byæ
poprzedzone g³êbokim namys³em ma³¿onków.
Koœció³ luterañski g³osz¹c szacunek dla ¿ycia, opowiada siê za ochron¹
ludzkiego embrionu, a zarazem afirmatywnie odnosi siê do zdobyczy medycyny, o ile te
nie szkodz¹ innym. Sprzeciwia siê te¿ wykorzystywaniu bezbronnych istot ludzkich dla
celów badawczych.
Koœció³ formu³uj¹c tezê o akceptacji procedury in vitro odwo³uje siê do
biblijnego nakazu p³odnoœci (1 M¿ 1,28a). Rozpoznajemy, ¿e jedynie Bóg jest Ÿród³em
¿ycia (1 M¿ 1,1 nn; Ps 36,10) i obdarza ludzi b³ogos³awieñstwem, jakim s¹ dzieci.
Koœció³ jednoczeœnie podkreœla wyj¹tkow¹ wartoœæ rodzicielstwa zastêpczego
i udziela wszelkiego mo¿liwego wsparcia rodzinom podejmuj¹cych trud adopcji.
W tradycji ewangelickiej rodzina zastêpcza jest najlepsz¹ form¹ opieki nad
opuszczonymi lub osieroconymi dzieæmi. Z tego te¿ wzglêdu Koœció³ EwangelickoAugsburski w RP zachêca pary ma³¿eñskie, które nie mog¹ mieæ w³asnych dzieci, do
rozwa¿enia, czy adopcja nie by³aby w³aœciw¹ form¹ spe³nienia potrzeby macierzyñstwa
i ojcostwa.
Mam nadziejê, ¿e niniejszy tekst przyczyni siê do dalszej, ciekawej wymiany
myœli na tematy wspó³czesne. Mam nadziejê, ¿e uda³o mi siê pokazaæ, ¿e mo¿na ca³ym
sercem kochaæ Boga, bliŸniego swego jak siebie samego, prosiæ Boga
o b³ogos³awieñstwo dla naszych ludzkich decyzji i w dziecku poczêtym metod¹ in
vitro zobaczyæ wys³uchan¹ modlitwê i dar ¿ycia, który pochodzi od Boga. Ja tak
wierzê!
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Œwiête Jaros³aw Kaczmarczyk
Zmartwychwstanie parafia
TEKST

prawos³awna
pw. œw. Miko³aja

Po obchodach Wielkiego Postu wkraczamy w upajaj¹c¹ radoœæ
wspominania Paschy – Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Jest ona œwiêtem
œwi¹t i uroczystoœci¹ uroczystoœci, gdy¿ jej wspania³oœæ i donios³oœæ
przewy¿sza ka¿de œwiêto nam znane.
Przy próbie „opisania” tego œwiêta odczuwam swoj¹ ma³oœæ, lichoœæ
i nicoœæ, gdy wezmê pod uwagê to, co napisali œwiêci Ojcowie przed nami. Bo
jak tu dodaæ coœ nowego, piêknego, gdy œw. Jan z Damaszku w czasie Jutrzni
Paschalnej – sprawowanej tu¿ po pó³nocy – œpiewa z nami:
O Pascho wielka, o najœwiêtsza,
Chryste, M¹droœci Bo¿a, i S³owo Boga, i Mocy!
Daj nam, abyœmy g³êbiej uczestniczyli
w niezachodz¹cym dniu królestwa Twego!
Ka¿dy kto zechce opowiedzieæ drugiemu, czym jest Zmartwychwstanie
Chrystusa, mo¿e – zamiast czytaæ ten artyku³ – siêgn¹æ do Stichirów Paschy
z tej samej jutrzni:
Pascha piêkna, Pascha, Pascha Pañska!
Pascha najczcigodniejsza nam zajaœnia³a!
Pascha, radoœnie obejmijmy jeden drugiego!
O Pascha! Wybawienie z trosk,
Bowiem dzisiaj z grobu, jak z pa³acu,
Zajaœnia³ Chrystus!
[…] Powiedzmy bracia do nienawidz¹cych nas:
Darujmy wszystko w Zmartwychwstaniu!
I tak zawo³ajmy: Chrystus powsta³ z martwych,
Œmierci¹ œmieræ pokona³,
I bêd¹cym w grobach ¿ycie darowa³.
Jedyne co wype³nia serce ka¿dego uczestnika paschalnych uroczystoœci
to radoœæ. Jest ona tak ogromna, ¿e przepe³nia ca³ego cz³owieka i nie pozwala
myœleæ o czymœ innym ni¿ zwyciêstwo Chrystusa nad œmierci¹. Tradycja
prawos³awna zabrania w okresie paschalnym smuciæ siê, pokutowaæ, a nawet
klêkaæ – wierni maj¹ radoœnie i dumnie g³osiæ Zmartwychwsta³ego. Do

wspólnego œwiêtowania przynaglani s¹ wszyscy. Najlepiej wyrazi³ to œw. Jan
Chryzostom w swojej mowie katechetycznej, czytanej na Jutrzni Paschalnej:
Przeto wejdŸmy wszyscy do radoœci Pana swego: i pierwsi, i drudzy nagrodê
przyjmijcie. Bogaci i ubodzy, wszyscy razem siê cieszcie. WstrzemiêŸliwi i leniwi,
ten dzieñ uczcijcie. Ci, co poœcili i nie poœcili, weselcie siê dziœ. Uczta
przygotowana, rozkoszujcie siê wszyscy. Baranek przygotowany, niech nikt nie
wyjdzie g³odny. […] Niech nikt nie op³akuje ubóstwa, objawi³o siê bowiem
wspólne królestwo. Niech nikt nie op³akuje grzechów, przebaczenie bowiem
z grobu zajaœnia³o. Niech nikt nie lêka siê œmierci, wybawia nas bowiem œmieræ
Zbawiciela. Wygasi³ j¹ Ten, który by³ przez ni¹ trzymany. Ujarzmi³ piek³o Ten,
który zst¹pi³ do piek³a.
Radoœæ panuj¹ca w tym czasie w cerkwiach ca³ego œwiata jest czymœ
szczególnym. Z podobnie pe³n¹, jakby instynktown¹, szczer¹ i niewymuszon¹
radoœci¹, mo¿na zetkn¹æ siê u katolików na Bo¿e Narodzenie. Prawos³awie
jednak tê najwiêksz¹ manifestacjê radoœci rezerwuje wy³¹cznie dla Paschy. To
wtedy wierni przybywaj¹ mimo pó³nocy do œwi¹tyñ, sk³adaj¹ sobie ¿yczenia;
kap³ani wielokrotnie krzycz¹ ze wszystkich si³ (nie ze wzglêdu na brak
mikrofonu): Chrystus zmartwychwsta³, i otrzymuj¹ za ka¿dym razem
w odpowiedzi jeszcze g³oœniejsze: Prawdziwie zmartwychwsta³!
Opisywanie radoœci i nieustanne dzielenie siê t¹ radoœci¹ jest jak
najbardziej na miejscu. Ka¿dy chrzeœcijanin wierzy i czuje, ¿e œwiêtujemy coœ
naprawdê wspania³ego – najwiêksze zwyciêstwo, jakiego dokona³ Bóg od
momentu stworzenia œwiata. Ca³e przekleñstwo grzechu Adama i Ewy,
wypêdzenie z raju, nieprawoœæ wprowadzona w œwiat, i wreszcie sama œmieræ
– wszystko to zostaje starte w py³ i zniweczone przez cud pustego grobu.
Najpiêkniej to zwyciêstwo przedstawi³ nam œw. Jan Chryzostom:
Ujarzmi³ piek³o Ten, który zst¹pi³ do piek³a. Zgorzknia³o piek³o, skosztowawszy
cia³a Jego. Zgorzknia³o, bo zosta³o puste. Zgorzknia³o, bo zosta³o oszukane.
Zgorzknia³o, bo umar³o. Zgorzknia³o, bo zosta³o obalone. Zgorzknia³o, bo
zosta³o skrêpowane. Przyjê³o cia³o, a natknê³o siê na Boga. Przyjê³o ziemiê,
a spotka³o samo niebo. Przyjê³o to, co mog³o wiedzieæ, a wpad³o w to, czego nie
mog³o widzieæ. Gdzie¿ wiêc, o œmierci, twój oœcieñ? Gdzie twe, piek³o,
zwyciêstwo? Zmartwychwsta³ Chrystus i tyœ zosta³o wyrzucone.
Zmartwychwsta³ Chrystus i upad³y demony. Zmartwychwsta³ Chrystus i wesel¹
siê anio³owie. Zmartwychwsta³ Chrystus i ¿ycie œwieci sw¹ pe³ni¹.
Zmartwychwsta³ Chrystus i nikt martwy nie pozosta³ w grobie. Chrystus bowiem
powstawszy z martwych sta³ siê pierworodnym poœród umar³ych. Jemu chwa³a i
panowanie na wieki wieków.
29

30

Zmartwychwstanie Pana jest naprawieniem zepsutych przez grzech
relacji miêdzy Bogiem a cz³owiekiem; jest zamkniêciem historii stworzenia
dobrego œwiata, zepsucia go przez grzech i ratowania wszystkiego przez Boga,
który mi³uje cz³owieka. To wype³nienie siê Bo¿ej „ekonomii” Cerkiew ukazuje
poprzez œpiewanie podczas paschalnej Eucharystii prologu Ewangelii wed³ug
œw. Jana – zamiast opisu samego Zmartwychwstania.
Pan Jezus umar³ i zmartwychwsta³ prawie dwa tysi¹ce lat temu. W jaki
sposób te wydarzenia dotycz¹ nas? W jaki sposób odpuszczenie grzechów
dokonane na krzy¿u staje siê odpuszczeniem naszych grzechów? W jaki
sposób ¿ycie wieczne Zbawiciela staje siê naszym ¿yciem? W jaki sposób
wyzwoleni zostajemy od œmierci?
OdpowiedŸ daje nam Credo w jednym krótkim zdaniu: Wyznajê jeden
chrzest na odpuszczenie grzechów. Przez chrzest jednoczymy siê z Jego
œmierci¹, aby mieæ udzia³ w Jego zmartwychwstaniu. Chrzcielnica pe³na wody,
w której nas kap³an zanurzy³, by³a symbolicznie naszym grobem. Opuszczenie
chrzcielnicy, bia³e szaty i namaszczenie Duchem Œwiêtym w bierzmowaniu,
przyjêcie Cia³a i Krwi w komunii – to nowe ¿ycie wszczepione w Zbawiciela.
Wraz ze Zmartwychwstaniem Chrystusa nasza dusza odzyskuje swoje
naturalne piêkno, jasnoœæ i uprzedni¹ chwa³ê. Obraz Bo¿y w nas, zaciemniony
przez grzech prarodziców, zostaje odnowiony i wzmocniony tak, ¿e jeszcze
w tym ¿yciu mo¿emy osi¹gn¹æ podobieñstwo Bo¿e. Nasze cia³o uzyskuje
zdolnoœæ bycia w tym œwiecie „œwi¹tyni¹ Ducha Œwiêtego” i mieszkaniem Boga
Trójjedynego.
Zmartwychwstanie jest te¿ wzmocnieniem naszej nadziei. Przy
powtórnym przyjœciu Chrystusa nasze cia³o bêdzie zmartwychwsta³e,
przemienione i nieulegaj¹ce rozk³adowi – bêdzie podobne do Jego cia³a.
Bêdzie mia³o tê sam¹ chwalebn¹ i niezniszczaln¹ postaæ i bêdzie ¿y³o
zjednoczone z dusz¹ w wiecznoœci. Po zmartwychwstaniu Chrystusa
wprawdzie umieramy, ale nie pozostajemy w stanie œmierci. Pan sprawia, ¿e
œmieræ to narodziny do nowego ¿ycia, przejœcie do nieœmiertelnoœci.
Na koniec pozostaje wyœpiewaæ (w kilku jêzykach) cudown¹ pieœñ –
troparion paschalny. Stanowi on streszczenie ca³ej wiary i nadziei wierz¹cych.
Niech zapadnie g³êboko w nasze serca i je przemieni:

Christos Anesti ek nekron,
thanato thanaton patisas
ke tis en tis mnimasi zoin charisamenos.
Christus resurrexit de mortuis,
morte mortem calcavit
et entibus in sepulchris vitam donavit.
Christos woskriesie i¿ miertwych,
smiertiju smiert popraw
i suszczim wo grobiech ¿ywot darowaw.
Chrystus powsta³ z martwych,
œmierci¹ œmieræ pokona³
i przebywaj¹cym w grobach ¿ycie darowa³.

Nowy zwierzchnik
Ukraiñskiego Koœcio³a
Greckokatolickiego (UKGK)

TEKST

Ks. Robert Rosa
parafia
greckokatolicka
pw. Opieki
Najœwiêtszej Bogurodzicy

Z wielk¹ radoœci¹ pragnê powiadomiæ, ¿e 25 marca 2011 r. Benedykt
XVI potwierdzi³ decyzjê Synodu Wyboczego Biskupów UKGK z 24 marca, moc¹
której nowym zwierzchnikiem grekokatolików na œwiecie, z tytu³em
Arcybiskupa Wiêkszego Kijowsko-Halickiego, zosta³ wybrany Wielce
B³ogos³awiony Swiatos³aw (Szewczuk), dotychczasowy biskup dla Ukraiñców
- grekokatolików w Argentynie.
Abp Swiatos³aw urodzi³ siê w 1970 r. w Stryju, na zachodzie Ukrainy.
W 1994 r. otrzyma³ œwiêcania kap³añskie a doktorat z teologii (summa cum
laude) zdoby³ w 1999 r. na rzymskim uniwersytecie "Angelicum". Pe³ni³ liczne
funkcje w Koœciele m.in. by³ duszpasterzem dla Ukraiñców w Atenach,
rektorem Lwowskiego Seminarium Duchownego, dziekanem Wydzia³u
Teologicznego Ukraiñskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie a w 2009
roku zosta³ biskupem pomocniczym eparchii Opieki Najœw. Bogurodzicy
w Buenos Aires. Intronizacja nowego zwierzchnika UKGK, odby³a siê 27 marca
w soborze patriarszym Zmartwychwstania Pañskiego w Kijowie. Szczeciñscy
greckokatolicy w intencji swego Ojca i G³owy, modlili siê na Liturgii Œw. ju¿
o godz. 8.00, w sobotê 26 marca.
NA MNOHAJA I B£AHAJA LITA WASZE B£A¯ENSTWO!
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WIELKOPOSTNA
DROGA DO
PASCHY
CHRYSTUSA

TEKST

Ks. Robert Rosa
parafia
greckokatolicka
pw. Opieki
Najœwiêtszej Bogurodzicy

Przygotowaniu do Wielkanocy, a w jêzyku ukraiñskim jest to We³ykdeñ, czyli
Wielki Dzieñ, s³u¿y czas Wielkiego Postu. Sam Wielki Post, zwany te¿ od jego d³ugoœci
Czotyrydesiatnycia, „Czterdziesi¹tnica”, poprzedza okres czterech tygodni - tzw.
przedpoœcia, w którym poszczególne niedziele maj¹ swoj¹ nazwê i œciœle okreœlon¹
tematykê. Czyta siê Ewangelie o celniku i faryzeuszu oraz o synu marnotrawnym.
Dwie ostatnie niedziele nosz¹ nazwy: miêsopustna i seropustna. Dziœ te okreœlenia
straci³y na aktualnoœci, gdy¿ trudno wyobraziæ sobie aktywnie pracuj¹cych czy
ucz¹cych siê wspó³czesnych ludzi, którzy na kilkadziesi¹t dni mogliby tak radykalnie
ograniczyæ swoje menu. W ostatni tydzieñ przed Wielkim Postem urz¹dza siê zapusty,
ostatnie zabawy. Niedziela seropustna nosi te¿ nazwê niedzieli przebaczenia.
W bardzo sugestywnym i noœnym teologicznie obrzêdzie dokonuje siê wzajemne
przebaczenie: kap³an prosi wiernych o wybaczenie mu zaniedbañ, wierni robi¹ to
samo w stosunku do kap³ana i wobec siebie.
W I Niedzielê Wielkiego Postu obchodzimy œwiêto Tryumfu Ortodoksji,
ustanowione w Konstantynopolu w 842 r., na pami¹tkê zwyciêstwa nad
ikonoklazmem i przywrócenia kultu ikon. W po³owie okresu wielkopostnego
przypada Niedziela Adoracji Krzy¿a (ukr. Chrestopoklinna). Przystrojony kwiatami
krzy¿ wynoszony jest na œrodek œwi¹tyni. Trzykrotnie œpiewa siê troparion:
„Krzy¿owi twojemu k³aniamy siê, W³adco, i œwiête Zmartwychwstanie twoje
wys³awiamy”. Ta niedziela jest dla grekokatolików okazj¹ do przekazania w cerkwi
ofiary - ja³mu¿ny (my³ostyni) dla osób
potrzebuj¹cych wsparcia materialnego.
Wielkopostn¹ praktyk¹, która
intryguje ludzi Zachodu, s¹ pok³ony do
ziemi, wykonywane przede wszystkim
przy odmawianiu modlitwy œw. Efrema
Syryjczyka. O padaniu na ziemiê,
obecnym w liturgii ³aciñskiej w Wielki
Pi¹tek, tak pisa³ kardyna³ Joseph
Ratzinger: „Postawa ta jest w³aœciwym
wyrazem naszego wewnêtrznego
wstrz¹su spowodowanego tym, ¿e przez
Wielk¹ Sobotê greckokatoliccy duszpasterze b³ogos³awi¹ pokarmy
na wielkanocne œniadanie. Fot. ks. Robert Rosa.

nasze grzechy jesteœmy wspó³winni
krzy¿owej œmierci Chrystusa.
Upadamy i uczestniczymy w Jego
wstrz¹sie, w jego zejœciu do otch³ani
niedoli. Upadamy i w ten sposób
dowiadujemy siê, gdzie jesteœmy
i kim jesteœmy: istotami upad³ymi,
które tylko on mo¿e podnieœæ.
Upadamy, jak Jezus przed tajemnic¹
obecnoœci mocy Bo¿ej, œwiadomi, ¿e
krzy¿ jest prawdziwym gorej¹cym
krzewem, miejscem p³omienia Bo¿ej mi³oœci, która p³onie, lecz nie niszczy”.
Symbolem wielkopostnego, nie tylko duchowego wysi³ku, jest nabo¿eñstwo Wielki
kanon pokutny œw. Andrzeja z Krety, modlitewne i teologiczne arcydzie³o. Sk³ada siê on
z dwustu piêædziesiêciu troparionów, w których na przyk³adach postaci z Biblii i ¿ycia
Koœcio³a, nawo³uje siê wiernych do pokuty, metanoi – zmiany sposobu myœlenia. Po
ka¿dym troparionie wzywa siê: „Zmi³uj siê nade mn¹, Bo¿e, zmi³uj siê” i wykonuje
pok³on b¹dŸ znak krzy¿a. Kanon, podzielony na cztery czêœci, czyta siê w pierwsze
cztery dni Wielkiego Postu. W ca³oœci rozbrzmiewa w œrodê wieczorem, w
przedostatnim tygodniu tego okresu, który liturgiczne ksiêgi nazywaj¹ duchow¹
wiosn¹. Charakterystycznymi nabo¿eñstwami tego okresu s¹ tak¿e Akatyst Mêki
Pañskiej oraz Liturgia uprzednio poœwiêconych Darów. Jest ona wyj¹tkowym tworem
liturgicznym, nie bêd¹cym Liturgi¹ w sensie œcis³ym, ale oficjum Komunii
po³¹czonym z nieszporami a swoj¹ piêkn¹ formê otrzyma³a w œredniowieczu.
Tu nale¿y zaznaczyæ, ¿e bizantyñska tradycja liturgiczna sw¹ dzisiejsz¹ formê
zawdziêcza œrodowisku zakonnemu. To w monasterach krystalizowa³a siê jej treœæ
i forma. Ma to swoje plusy, ale dla cz³owieka zanurzonego w codziennoœæ - równie¿
i minusy, o których, w duchu niekiedy trochê naiwnego zachwytu chrzeœcijañskim
Wschodem, niewiele siê mówi. Idealny rytm ¿ycia w monasterze przewidywa³ osiem
godzin snu, osiem godzin pracy i tyle samo godzin modlitwy. Najwiêkszym
wyzwaniem dla wszystkich spadkobierców tradycji bizantyñskiej jest dostosowanie
tego, niemal¿e anielskiego porz¹dku, do warunków parafii. Si³¹ rzeczy
dostosowywanie polega tak¿e na skracaniu i redukcji, a w warunkach niewielkich
wspólnot, a takimi jest wiêkszoœæ parafii greckokatolickich w Polsce, niekiedy i na
rezygnacji z nabo¿eñstw, które wymagaj¹ profesjonalnie przygotowanych
wykonawców, diaków – cerkiewnych kantorów.
Wielki Czwartek to dzieñ, kiedy w cerkwiach odprawiane s¹ nieszpory
z Liturgi¹ œw. Bazylego Wielkiego, których teksty upamiêtniaj¹ w sposób szczególny
jedyn¹ Wieczerzê, zapowiadaj¹c¹ mêkê Jezusa i ustanawiaj¹c¹ wszystkie ziemskie
Eucharystie. W Wielki Czwartek wieczorem, przy du¿ym udziale wiernych, odprawia
siê jutrzniê Wielkiego Pi¹tku. To nie jedyny wypadek przesuniêcia chronologii
w bizantyñskiej praktyce liturgicznej. Tu najwa¿niejszym motywem „przyspieszenia”
biegu czasu jest oczywiœcie umo¿liwienie wiernym wziêcie udzia³u w liturgii.
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Lektura 12 fragmentów Ewangelii ukazuj¹cych ostatnie godziny przed Mêk¹ i sam¹
Mêkê Chrystusa przeplatana jest œpiewem stichir – hymnów, w których wiara Koœcio³a
szuka sposobów zg³êbienia tajemnicy dobrowolnego wydania siê na œmieræ Syna
Bo¿ego. W Wielki Pi¹tek, dzieñ œcis³ego postu, odprawia siê po po³udniu weczirniê
(nieszpory), która koñczy siê uroczystym procesyjnym przeniesieniem p³aszczanicy
z prezbiterium na œrodek œwi¹tyni, do specjalnie przygotowanego miejsca,
symbolizuj¹cego grób Chrystusa. P³aszczanica jest wykonan¹ na p³ótnie, wyj¹tkowo
czczon¹ ikon¹, przedstawiaj¹c¹ Chrystusa z³o¿onego do grobu. Wierni na kolanach
podchodz¹ do p³aszczanicy i ca³uj¹ rany Chrystusa. Od tego momentu w wielu
œwi¹tyniach odbywa siê czuwanie przy grobie a¿ do Niedzieli Zmartwychwstania.
Wielk¹ Sobotê greckokatoliccy duszpasterze w Polsce spêdzaj¹ najczêœciej w drodze.
Od miejscowoœci do miejscowoœci, wszêdzie tam, gdzie w 1947 r. akcja „Wis³a” rzuci³a
Ukraiñców, b³ogos³awi¹ pokarmy na wielkanocne œniadanie. Wœród nich honorowe
miejsce zajmuje paska – piêknie wypieczony chleb, cylindrycznej formy. Nie mo¿na
nie wspomnieæ o przebogatej ukraiñskiej tradycji malowania pisanek, która
kultywowana jest równie¿ przez szczeciñskich grekokatolików.
Niedziela Paschy to „Œwiêto œwi¹t”. W³aœciwym momentem rozpoczêcia
liturgii powinna byæ noc, bo podczas tej jedynej nocy chrzeœcijanie powinni
nieustannie czuwaæ. Wzglêdy duszpasterskie sprawi³y jednak, ¿e grekokatolicy
w Szczecinie zbieraj¹ siê w cerkwi wczeœnie rano. Najpierw, po odprawieniu przy
grobie Nadgrobnego przenosi siê p³aszczanicê do prezbiterium i k³adzie na o³tarzu,
gdzie bêdzie znajdowa³a siê a¿ do Wniebowst¹pienia. Pocz¹tek radoœci ze
Zmartwychwstania Chrystusa kap³an og³asza œpiewem troparionu:
„Zmartwychwstanie Twoje, Chryste Zbawicielu, anio³owie opiewaj¹ na
niebiosach. Pozwól i nam czystym sercem Ciebie chwaliæ”. Ze œwi¹tyni wychodzi
procesja, która po trzykrotnym okr¹¿eniu cerkwi zatrzyma siê przed g³ównym
wejœciem. Bij¹ dzwony, rozbrzmiewa triumfalny œpiew, jaœnieje ikona
Zmartwychwstania, ukazuj¹ca Chrystusa wyprowadzaj¹cego z otch³ani prarodziców
rodzaju ludzkiego. Zamkniête drzwi œwi¹tyni symbolizuj¹ mrok grobu, tragizm
œmierci. Kap³an intonuje paschalny troparion: „Chrystus powsta³ z martwych,
œmierci¹ zwyciê¿y³ œmieræ, i tym, którzy s¹ w grobach, darowa³ ¿ycie”. Ten
manifest nadziei powtarzany bêdzie w najbli¿sze dni niezliczon¹ iloœæ razy. Kap³an
uderza krzy¿em w drzwi, otwiera je, wszyscy wchodz¹ do œwi¹tyni, by odprawiæ
paschaln¹ jutrzniê. Jej kanon, napisany przez œw. Jana z Damaszku, to arcydzie³o
teologii i poezji. Bezpoœrednio po jutrzni celebruje siê Eucharystiê. Od tego momentu
a¿ do Wniebowst¹pienia wszyscy pozdrawiaj¹ siê s³owami „Chrystus
Zmartwychwsta³” („Chrystos woskres”), na które odpowiada siê: „Zaprawdê
Zmartwychwsta³” („Woistynu woskres”).
W pewnym sensie przed³u¿eniem radosnej liturgii w cerkwi, jest wielkanocne
œniadanie, w czasie którego wierni dziel¹ siê pob³ogos³awionymi pokarmami
i sk³adaj¹ sobie ¿yczenia p³yn¹ce z paschalnej radoœci. Dobr¹ nowinê o zwyciêstwie
nad œmierci¹ niesie siê tak¿e zmar³ym. Ju¿ podczas wielkanocnego tygodnia, zwanego
swit³ym – jasnym, kap³ani razem z parafianami modl¹ siê na cmentarzach, œpiewaj¹c

nie tradycyjn¹ panachydê, nabo¿eñstwo za zmar³ych, lecz fragmenty paschalnej
jutrzni. We wszystkie dni wielkanocnego tygodnia liturgia wygl¹da podobnie.
Szczególny œwi¹teczny charakter nadaje siê jednak poniedzia³kowi i wtorkowi, co
sprawia, ¿e mo¿na mówiæ o wielkanocnym Triduum, trzech dniach celebrowania
tryumfu ¿ycia nad œmierci¹. Znakiem zwyciêstwa ¿ycia s¹ tak¿e otwarte drzwi
ikonostasu - carskie wrota: Chrystus wprowadzi³ nas „ju¿ teraz” do nieba.

Grajek wêdrowny
a jego inspiracj¹-Bóg
TOMASZ ¯Ó£TKO - muzyk,
kompozytor, poeta i publicysta. W
swoim dorobku zgromadzi³ dotychczas
siedemnaœcie pozycji (tomiki poezji,
kasety i p³yty CD), z których najwiêkszy
rozg³os przyniós³ mu album Klatka
skandalu. Pochodz¹ca z tego albumu
piosenka "Kochaj mnie i dotykaj" przez
blisko 30 tygodni goœci³a w gor¹cej
dziesi¹tce Muzycznej Jedynki staj¹c siê
ogólnopolskim przebojem emitowanym
na antenie wiêkszoœci polskich stacji
radiowych. Z tekstami Tomka doskonale
wspó³gra aran¿acja muzyczna czasami surowa i oszczêdna, czasami
bardzo bogata.

ROZMAWIA£A

Sandra ¯urawicz
parafia
ewangelicko-augsburska
Œwiêtej Trójcy

Tomasz ¯ó³tko

Jak to siê sta³o, ¿e zwi¹za³ Pan swoje ¿ycie z muzyk¹?
W 1989r. zacz¹³em zawodowo graæ, jak ³atwo policzyæ w tym roku mija 22 lata.
Mia³em inne plany na ¿ycie, ale one w takich dramatycznych okolicznoœciach dla
mnie siê zawali³y. Z braku innych jak mi siê wydawa³o wtedy lepszych pomys³ów,
zacz¹³em publicznie graæ i œpiewaæ swoje piosenki i szybko zorientowa³em siê, ¿e
to jest moje powo³anie pasja, radoœæ, praca i tak to trawa do dziœ dnia. Po ludzku
mówi¹c by³ to przypadek, ale wiemy, ¿e nie ma przypadków, tak? Pan Bóg zaskoczy³
mnie swoimi planami wzglêdem mnie.
Jakie by³o Pana marzenie w dzieciñstwie?
W dzieciñstwie… jak mia³em trzy latka chcia³em byæ kolejarzem. Jak ju¿ by³em
troszkê starszy, chcia³em byæ podró¿nikiem, bo by³em i jestem ciekawy œwiata.
Trochê siê uda³o spe³niæ marzenia, poniewa¿ podró¿ujê po Europie i po œwiecie.
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Co lub kto jest dla Pana muz¹, dziêki której Pan tworzy?
Chyba nie mam muzy. Wielu ludzi mnie inspiruje, przede wszystkim Pan Bóg mnie
inspiruje, ale niezrêcznie jest Go nazywaæ muz¹. Wiesz, ja piszê o sprawach,
rzeczach, osobach dla mnie wa¿nych, wiêc to jest taki naturalny proces, natomiast
nie mam takiej muzy w powszechnym tego s³owa rozumieniu.
Jakim okreœleniem nazwa³by Pan siebie w odniesieniu do swojej twórczoœci?
Ja czêsto u¿ywam okreœlenie grajek wêdrowny, poniewa¿ najlepiej oddaje to, co
robiê. Nie jestem na pewno gwiazd¹, bo tu ju¿ bym chyba wpad³ w megalomaniê,
gdybym tak o sobie myœla³, czy tak siebie nazywa³, ale te¿ i nie têskniê za
gwiazdorstwem, bo bycie gwiazd¹ to nie s¹ moje buty, w których bym siê dobrze
czu³.
Najwa¿niejszy ¿yciowy cel, autorytet?
Dobrze wychowaæ swoje dzieci, ¿eby wyros³y na ludzi, na których Pan Bóg bêdzie
spogl¹da³ z upodobaniem. Je¿eli chodzi o ludzi to nie mam jakiegoœ swojego
jednego autorytetu, o którym móg³bym powiedzieæ, ¿e jest dla mnie najwa¿niejszy.
Jest sporo osób, które bardzo szanujê, z których zdaniem siê bardzo liczê i od
których siê uczê, ale nie mam kogoœ, kto by³by autorytetem ponad innych.
Czy piosenka pt. „Bardzo lubiê lekcje biologii” jest zwi¹zana z Pana
prze¿yciami podczas edukacji z tego przedmiotu?
Nie, zupe³nie nie. To jest taka bardzo œmieszna piosenka, której siê nauczy³em jak
by³em jeszcze nastolatkiem. Jak nagrywa³em kiedyœ tam jedn¹ z moich p³yt, po
prostu sobie o niej przypomnia³em i j¹ nagra³em. Nie ma ¿adnego drugiego dna.
Posiada Pan jakieœ inne hobby?
O podró¿ach wspomnia³em, natomiast mam jeszcze takie hobby bardzo nietypowe.
Interesujê siê uzbrojeniem okrêtów wojennych w czasie drugiej wojny œwiatowej.
Bêd¹c nastolatkiem zacz¹³em czytaæ literaturê traktuj¹c¹ o dzia³aniach na morzu
w czasie drugiej wojny œwiatowej. Bardzo mnie to wci¹gnê³o i jest to takie moje
hobby do dziœ dnia.
Czy na co dzieñ wykonuje Pan jakiœ inny zawód?
Oprócz dzia³añ czysto muzycznych, jestem jeszcze poet¹, wiêc piszê wiersze. Jestem
publicyst¹, piszê felietony, umieszczam je w Internecie, pisujê do ró¿nych gazet. Od
czasu do czasu zajmujê siê te¿ kaznodziejstwem, tak bardzo ogólnie. Ale to
wszystko w mniejszym wymiarze w stosunku do muzyki.
Co Pan czuje przed ka¿dym wystêpem i co daj¹ Panu takie wystêpy?
Na pewno zawsze odrobinê tremy, ale te¿ ka¿dy koncert, czy wystêp to jest jakiœ
rodzaj wyzwania, wiêc zawsze mnie to fascynuje. Czy sprostam, jak to bêdzie, czy
siê uda, co z tego wyniknie, zawsze jestem ciekawy. To co robiê jest dla mnie tym, co
kocham, zatem jestem szczêœliwcem i cz³owiekiem spe³nionym. Natomiast nie
wp³ywa to na moj¹ lepsz¹ samoocenê, bo by³oby to raczej ¿a³osne, gdyby wp³ywa³o.
Posiada Pan jakieœ znaki szczególe podczas wystêpów, typu okulary albo
ubrania?
To jest banalna sprawa. Czasami okulary ubieram wtedy jak mocno po mnie œwiec¹
reflektorami. Nie ma w tym ¿adnego drugiego dna, œwiat³a sceniczne bardzo czêsto
ra¿¹ i wtedy nak³adam okulary. Mam te¿ takie nazwisko ma³o sceniczne, czasami
ubieram siê na ¿ó³to albo na pomarañczowo w nawi¹zaniu do niego. Jest to

przygoda, jakaœ frajda, mo¿e dziecinna, ale jednak.
Chcia³by Pan na koniec jeszcze coœ przekazaæ?
Ja mam wra¿enie, ¿e sporo ró¿nych refleksji, tym ludziom którzy przychodz¹ mnie
s³uchaæ, czy te¿ mnie czytaj¹ przekazujê, ale ja bym powiedzia³, ¿e to jest a¿ tyle
i tylko tyle. Broniê siê przed takimi z³otymi myœlami, jako m¹droœæ ¿yciow¹, któr¹
mia³bym teraz zanieœæ innym ludziom. O tym, co uwa¿am, ¿e jest wa¿ne, piêkne,
albo te¿ i ohydne, o tym œpiewam i piszê. Na te rzeczy staram siê zwracaæ uwagê
poprzez swoj¹ twórczoœæ. Czytelnikom chcia³bym ¿yczyæ, ¿eby ¿yli w pokoju
z Panem Bogiem i w zgodzie z samym sob¹. Poniewa¿ to jest piêkny stan.
Dziêkujê

ZAPACH PRAWDZIWEJ
KOBIETY

TEKST

Izabella Zaj¹czkowska
parafia
rzymskokatolicka
pw. œw. Dominika

"¯yj pe³ni¹ kobiecoœci". Te s³owa niby tak proste, ale ile z nas tak naprawdê wie
co oznacza dla nich ¿yæ pe³ni¹ kobiecoœci? W styczniowym numerze ks. S³awomir
Sikora z parafii ewangelicko-augsburskiej Œwiêtej Trójcy poruszy³ temat mêskoœci.
Ale regu³y, jakie rz¹dz¹ dzisiejszym œwiatem prowadz¹ do tego, ¿e zarówno w mêskiej
jak i kobiecej duszy toczy siê walka dobra ze z³em. Brak wyraŸnych granic,
propaganda mediów sprawiaj¹, ¿e gdzieœ w tym ca³ym zgie³ku kobieta gubi swoj¹
prawdziw¹ to¿samoœæ. Boi siê byæ sob¹, pokazaæ swoj¹ uczuciowoœæ, mimo i¿ to jest
czêœci¹ jej natury...
W "Liœcie do Kobiet" Jan Pawe³ II dziêkuje Bogu za "tajemnicê kobiety i za
ka¿d¹ kobietê - za to, co stanowi odwieczn¹ miarê jej godnoœci kobiecej, za wielkie
dzie³a Bo¿e, jakie w niej i przez ni¹ dokona³y siê w historii ludzkoœci. Dziêkujemy ci,
kobieto, za to, ¿e jesteœ kobiet¹! Zdolnoœci¹ postrzegania, cechuj¹c¹ tw¹ kobiecoœæ,
wzbogacasz w³aœciwe zrozumienie œwiata i dajesz wk³ad w pe³n¹ prawdê
o zwi¹zkach miêdzy ludŸmi". Tymi s³owami papie¿ uœwiadamia nam, jak wa¿n¹ rolê
odgrywa kobieta w historii zbawienia. I dlatego te¿ to w³aœnie ona jest tak bardzo
znienawidzona i atakowana przez szatana. Jest t¹, która rodzi ¿ycie, wspiera
mê¿czyznê i wnosi mi³oœæ w wiêzi miêdzyludzkie. Z³y wiedzia³, ¿e to kobieta ma
narodziæ Mesjasza, i ¿e aby byæ godn¹ tego zadania, musi ¿yæ w pe³nej czystoœci
i pos³uszeñstwie Bogu. Dlatego to w³aœnie Ewie podaje jab³ko, chc¹c zniszczyæ jej
duchowoœæ, gdy¿ myœli, ¿e to ona ma urodziæ Zbawiciela. Plan Boga Ojca jest jednak
inny a szatan swoj¹ z³oœæ kieruje do wszystkich kobiet. Uderza w ich najwiêksz¹
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s³aboœæ: uczuciowoœæ i obawê przed porzuceniem, próbuje zniszczyæ ich seksualnoœæ i
wiarê w swoj¹ wartoœæ. Kobieta jest istot¹ niezwyk³¹, zarówno w swoim duchowym
jak i zewnêtrznym piêknie. Byæ ni¹ jest wielk¹ ³ask¹, ale zarazem i zadaniem. Przyjêcie
tego powo³ania w dzisiejszych czasach oznacza drogê pod pr¹d, czêsto odrzucenie
sposobu myœlenia bliskich nam osób, œrodowiska pracy, szko³y czy nawet rodziny.
Ostatnimi czasy zauwa¿yæ mo¿emy szczególnie dwie skrajnoœci, które
zagra¿aj¹ kobiecie. Z jednej strony jest to obraz kobiety wyzwolonej, której sposób na
¿ycie zyska³ ju¿ miano instytucji. Feministka, ta która poradzi³a sobie ze wszystkim
sama, dosz³a do wniosku, ¿e przecie¿ mê¿czyzna nie jest jej do niczego potrzebny.
Rodzina? Rzecz zbêdna, przeszkadza tylko w robieniu kariery. Mê¿czyznê
potraktujmy jako obiekt do spe³niania naszych potrzeb, jeœli nam siê znudzi,
zmienimy go na innego. A je¿eli ewentualnie zajdziemy w ci¹¿ê, dziecko zawsze
mo¿na usun¹æ. Wszystko wydaje siê byæ takie proste. Tylko nie zapominajmy, ¿e
mê¿czyzna mimo i¿ zewnêtrznie jest silniejszy od kobiety, równie¿ ma uczucia, i takie
zachowanie ze strony kobiety mog³oby go bardzo zraniæ, co spowodowa³oby ³añcuch
kolejnych konsekwencji. Cia³o kobiety natomiast z natury przystosowane jest do tego
by dawaæ ¿ycie, zabieg aborcji jest wiêc ca³kowicie obcy jej organizmowi. Nie jesteœmy
jakimiœ cyborgami lecz istotami biologicznymi. Œwiadcz¹ o tym wypowiedzi kobiet,
które dokona³y aborcji. Wiele z nich, nawet tych niewierz¹cych przyznaje siê, ¿e nie
mo¿e sobie poradziæ z wyrzutami sumienia i depresj¹ po wykonanym zabiegu. Dzieje
siê to dlatego, ¿e pozbycie siê dziecka w ten sposób jest nienaturalne i sprzeczne z tym
do czego kobieta zosta³a przeznaczona. Nie dziwmy siê wiêc, i¿ jej organizm zaczyna
siê buntowaæ. Dlaczego wiêc tak bardzo boimy siê pogodziæ z tym, kim jesteœmy.
Kobieta i mê¿czyzna to dwie ró¿ne istoty, zarówno pod wzglêdem wizualnym jak
i psychicznym. Powinny siê wzajemnie uzupe³niaæ i wspieraæ a nie walczyæ ze swoj¹
odmiennoœci¹.
Okazuje siê jednak, ¿e druga skrajnoœæ, któr¹ mo¿e obraæ kobieta jest równie
niszcz¹ca. Odwo³am siê do ksi¹¿ki Lindy Jarosch i Anselma Grüna pt. "Królowa i dzika
kobieta". S¹ w niej przedstawione ró¿ne oblicza kobiety reprezentowane przez
postacie biblijne. Czytaj¹c j¹ uœwiadomi³am sobie, jak wielki potencja³ kryje w sobie
kobieta i jednoczeœnie jak czêsto o tym zapomina w ¿yciu codziennym. Œwiat
ostatnimi czasy traktuje kobietê w sposób bardzo konsumpcyjny. Kolorowe brukowce
narzucaj¹ nam pozorne idea³y i przymioty, do których powinnyœmy d¹¿yæ.
Zadrêczamy siê wiêc tym, ¿e nie wygl¹damy tak jak modelki z pierwszych stron
czasopism, desperacko czytamy artyku³y typu "Jak sprawiæ by on oszala³ na twoim
punkcie". Gonimy za czymœ, co tak naprawdê nie pochodzi z naszego wnêtrza, ale jest
jedynie spe³nieniem oczekiwañ innych osób. Gdzie w tym wszystkim miejsce na nas,
nasz¹ godnoœæ i autonomiê? Poddaj¹c siê ca³kowicie innym, nigdy nie odkryjemy
prawdy o sobie. Kochajmy wiêc ze wszystkich si³, ale mi³oœci¹ woln¹. Kobieta, która
ca³kowicie oddaje siê swojemu mê¿owi i dzieciom, a zapomina o swoich
zainteresowaniach, odpoczynku, krzywdzi zarówno siebie jak i swoich bliskich.
Nara¿a siê na brak szacunku z ich strony oraz utratê poczucia samej siebie. Czasami
wiêc, mimo naszego uczuciowego usposobienia musimy siê sprzeciwiæ, stan¹æ

i powiedzieæ: "Nie, szanujê wasze zdanie, ale to nie dla mnie" i postawiæ jasno
wytyczone granice. Mo¿e to byæ trudne, ale pamiêtajmy, ¿e stawk¹ jest nasze ¿ycie.
Jak jednak nie pogubiæ siê w tym wszystkim? Myœlê, ¿e ka¿da kobieta powinna
uwa¿nie przyjrzeæ siê ¿yciu i usposobieniu Maryi. Wspó³czesne wzorce czêsto
przedstawiaj¹ J¹ jako istotê aseksualn¹, i to mo¿e powodowaæ niechêæ niektórych
kobiet w stosunku do niej. Je¿eli jednak zajrzymy g³êbiej w historiê sztuki,
dostrze¿emy i¿ Maryja obrazowana by³a jako wyj¹tkowo piêkna kobieta. Szczególn¹
uwagê poœwiêcano jej piêknu w gotyku, kiedy przedstawiana by³a jako Madonna.
Zauwa¿my równie¿ jak niezwyk³a jest podobizna Matki Boskiej Fatimskiej, której kult
jest tak bardzo powszechny. Jej twarz ma idealne proporcje, emanuje delikatnoœci¹
i kobiecoœci¹. Wzrok ma jednoczeœnie zatroskany i ³agodny. Taka te¿ by³a Matka Bo¿a.
Zawsze otaczaj¹ca opiek¹ innych, a jednoczeœnie pokornie s³uchaj¹ca g³osu woli
Bo¿ej. Jej serce by³o pe³ne mi³oœci, ale jednoczeœnie zdawa³a sobie sprawê, ¿e ta
mi³oœæ nie mo¿e zag³uszyæ powierzonego jej przez Boga zadania. Dlatego stoj¹c pod
krzy¿em, mimo wielkiego smutku, jaki odczuwa widz¹c cierpi¹cego Syna, przyjmuje
to z ufnoœci¹. Obok niej stoi uczeñ Jezusa. W Piœmie Œwiêtym czytamy: "Kiedy wiêc
Jezus ujrza³ Matkê i stoj¹cego obok Niej ucznia, którego mi³owa³, rzek³ do Matki:
<<Niewiasto, oto syn Twój>>. Nastêpnie rzek³ do ucznia: <<Oto matka twoja>>. I od
tej godziny uczeñ wzi¹³ j¹ do siebie" (J 19, 26n). Maryja, jako kobieta zdaje sobie
sprawê ze zmiennoœci ¿ycia, z tego, ¿e coœ musi umrzeæ po to, by mog³o narodziæ siê
coœ innego. Jezus mówi Maryi, aby nie trwa³a w swoim smutku, ale ¿eby obdarowa³a
swoj¹ mi³oœci¹ Jego ucznia, który potrzebuje Jej tak samo jak Ona jego. W tym
przypadku chodzi o to, by odci¹æ siê od tego co siê skoñczy³o, zosta³o wype³nione,
a zaj¹æ siê szukaniem swojej nowej to¿samoœci.
Chyba ka¿da z nas, bêd¹c ma³¹ dziewczynk¹, przygl¹da³a siê z ciekawoœci¹
doros³ym kobietom, podziwiaj¹c ich stroje, bi¿uteriê, gracjê. Ta têsknota jest ju¿
wpisana w serce ka¿dej z nas. I w³aœnie ka¿da z nas chce byæ piêkna, doceniana, jedyna
w swoim rodzaju. Ale co oznacza byæ prawdziw¹ kobiet¹? Co j¹ stanowi i wyró¿nia?
Zapewne odpowiedzi jest tyle, ile kobiet na tym œwiecie. Jednak tylko my same
mo¿emy je odkryæ, staj¹c w prawdzie przed sam¹ sob¹ i Bogiem. Bo to On uzdrawia
w nas wszystko, wyjaœnia i daje nowe ¿ycie.

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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Zimowe ferie Promyków
w stolicy Mi³osierdzia Bo¿ego
TEKST

s. Franciszka parafia rzymskokatolicka
pw. Matki Boskiej
Jasnogórskiej
Na rekolekcjach w Myœliborzu odkrywa³am Pana Boga w czasie modlitwy.
W zrozumieniu Boga pomaga³y nam codzienne katechezy. Oprócz modlitwy by³ czas na
wspóln¹ zabawê: bal postaci biblijnych, spacery po Myœliborzu, zabawy z kolorow¹
chust¹, wspólny œpiew, pantomimy. Najbardziej podoba³y mi siê pogodne wieczory
odbywaj¹ce siê w ka¿dy wieczór. Na ka¿dym z nich wspaniale siê bawi³am.
Ula Borowska, lat 13.

Wyjazd do Myœliborza z „Promykami” by³ wyj¹tkowy. Nie mo¿na by³o narzekaæ
na nudê. Siostry zaplanowa³y nam dni pe³ne zajêæ. Bawiliœmy siê, sprz¹taliœmy,
modliliœmy siê, myliœmy naczynia. Zdobywaliœmy nowe wiadomoœci o Bogu i obrazie
Jezusa Mi³osiernego. Chodziliœmy na spacery po Myœliborzu. Pod koniec naszego pobytu
poznaliœmy inne „Promyki Jezusa Mi³osiernego”.
Podczas tego wyjazdu by³o bardzo radoœnie, zabawnie, panowa³a bardzo mi³a
atmosfera. Myœlê, ¿e wszyscy poczuli siê tam jak w domu.
Marta Wysocka, lat 13.

Od 14 lutego do 19 lutego 2011 r. byliœmy w Myœliborzu. Podczas tego wyjazdu
spotykaliœmy Pana Jezusa w czasie zabawy i modlitwy. Czêsto przedstawialiœmy krótkie
scenki biblijne. W œrodê by³ dzieñ spowiedzi i ka¿dy chodzi³ z kamieniem na rêku. Kamieñ
by³ symbolem naszych grzechów. W czwartek siostry, kleryk Krzysztof i pozostali nasi
opiekunowie przygotowali nam wspania³y bal przebierañców. Codziennie
uczestniczyliœmy we Mszy œw.
Byliœmy podzieleni na grupy. Ka¿da grupa mia³a do wykonania jakieœ zadanie.
By³a grupa liturgiczna, porz¹dkowa, myj¹ca naczynia. Kuchni¹ rz¹dzili p. Maciek
i siostra Paw³a.
Wszystkim wyjazd bardzo siê podoba³.
Jula Czy¿yk, lat 10.

W czasie pobytu, dzieci mia³y
mo¿liwoœæ spotkania z Jezusem w
czasie Mszy œw., katechez, adoracji i
modlitwy. Fot. Archiwum prywatne.

We wrzeœniu 2010 r. przy Parafii p..w. Matki Bo¿ej Jasnogórskiej w Szczecinie
powsta³a wspólnota dzieci o nazwie „Promyki Jezusa Mi³osiernego”. Stworzy³y j¹
siostry Jezusa Mi³osiernego, które rozpoczê³y pos³ugê w Parafii zaledwie kilka dni
wczeœniej – s. Franciszka i s. Damaris. Dzieci spotykaj¹ siê, aby chwaliæ Boga modlitw¹,
œpiewem i zabaw¹. Spotkania o charakterze formacyjnym maj¹ na celu przybli¿enie
osoby Jezusa Mi³osiernego, wiêkszego rozkochania siê w Jezusie i œwiadomego
uczestnictwa w Eucharystii i innych sakramentach œwiêtych. Dzieci ubogacaj¹
niedzieln¹ Mszê œw. dla rodzin, która jest odprawiana o godzinie 13. W³¹czaj¹ siê
w przygotowania nabo¿eñstw okolicznoœciowych oraz uroczystoœci parafialnych.
Z okazji œwi¹t przygotowuj¹ kiermasze ozdób i kartek œwi¹tecznych.
Promyki Jezusa Mi³osiernego z Parafii spêdzi³y pierwszy tydzieñ ferii
zimowych wraz z s. Franciszk¹, s. Damaris i klerykiem Krzysztofem w Myœliborzu. By³
to pierwszy wyjazd grupy od czasu jej powstania.
Dzieci zamieszka³y w domu rekolekcyjnym przy Sanktuarium Jezusa Mi³osiernego
w Myœliborzu. W czasie pobytu mia³y mo¿liwoœæ spotkania z Jezusem w czasie Mszy
œw., katechez, adoracji i modlitwy. Przygotowywa³y liturgiê, nabo¿eñstwa. Wspólnie
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pracowa³y, œpiewa³y, tañczy³y i wykonywa³y prace plastyczne. Podczas spacerów
zwiedza³y Myœlibórz.
Na ka¿dym kroku dzieci wykazywa³y siê du¿¹ pomys³owoœci¹. Grupy, na które dzieci
zosta³y podzielone, mia³y swoje nazwy i kolory, oraz w³asnorêcznie wykonane
plakaty. Prace z gliny ujawni³y wiele talentów plastycznych, a przedstawienia
o tematyce biblijnej – talenty aktorskie.
Na balu przebierañców ka¿dy „Promyk” przedstawia³ wylosowan¹ postaæ z Biblii, za
któr¹ by³ tak¿e przebrany. W tanecznych pl¹sach mo¿na by³o ujrzeæ miêdzy innymi
Abrahama, Izaaka, Noego z go³êbic¹, Jonasza wyplutego przez wieloryba, króla
Dawida, wielu œwiêtych, a tak¿e smoka z Apokalipsy. Zabawa w przebieranie
spodoba³a siê tak¿e siostrom. S. Franciszka wyst¹pi³a jako Samson, z okaza³ym
warkoczem do kolan, a s. Damaris jako królowa Estera.
Ostatniego dnia pobytu do szczeciñskich „Promyków” do³¹czy³y „Promyki”
z Myœliborza i dzieci z Sulêcina.
Wyjazd nale¿y zaliczyæ do bardzo udanych. Byli tacy, którzy mimo têsknoty za
rodzicami nie chcieli wracaæ do Szczecina.

PÓJŒÆ DROG¥
PRZYKAZAÑ
TEKST

£ukasz Bernaszuk
parafia
rzymskokatolicka
pw. Œwiêtego Ducha

Ten tytu³ nie jest przypadkowy, choæ mo¿e nie raz obi³ siê niejednej osobie
o uszy, wyda³ siê banalny, prosty. Chcia³bym jednak pochyliæ siê nad nim na nowo,
wolny od wiedzy na jego temat, stereotypów, typowych dróg, rozwi¹zañ. Pomys³
tytu³u, jak i poruszanego przeze mnie tym razem tematu, zrodzi³ siê pod wp³ywem
reakcji czytelników na mój poprzedni artyku³, w którym stawiam pytania o to, co
zrobiæ, by odkryæ w ¿yciu swoj¹ wartoœæ i ¿yæ w zgodzie ze sob¹.
Na pocz¹tku chcê stanowczo podkreœliæ, ¿e nie ma jednego uniwersalnego
rozwi¹zania dobrego dla ka¿dego cz³owieka – ka¿dy musi indywidualnie przejœæ tê

drogê, choæ nie samotnie. Z pomoc¹ przychodzi Jezus ze swoim S³owem ¯ycia,
z którego i ja pragnê dziœ razem z Wami, drodzy czytelnicy, czerpaæ. Obrazem
przybli¿aj¹cym tytu³-odpowiedŸ, niech bêdzie tekst Ewangelii wed³ug œw. Marka
(10,17-22) mówi¹cy o cz³owieku, który tak jak my poszukuje u stóp Jezusa
odpowiedzi na swoje pytanie.
Gdy wybiera³ siê w drogê…, tak zaczyna siê scena z drugiej czêœci Ewangelii œw.
Marka, mówi¹cej nam o drodze Jezusa do Jerozolimy, gdzie poniesie œmieræ. I w tym
momencie, jak podaje Marek, przybiega do Jezusa cz³owiek, który stawia mu takie
pytanie: Nauczycielu dobry, co mam czyniæ, aby osi¹gn¹æ ¿ycie wieczne? Kto z nas
dzisiaj zadaje sobie takie pytanie? Wielu, mo¿e nawet katolików uwa¿aj¹cych siê za
bardzo wierz¹cych, takie pytanie uzna za niestosowne, niepraktyczne. Na niewiele
zda siê szukanie tego typu pytania w ksi¹¿kach, które podejmuj¹ ¿yciowe problemy.
Byæ mo¿e czytelnik tego artyku³u zapyta, co to ma wspólnego z tematem.
Pos³uchajmy odpowiedzi: Jezus mu rzek³: Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt
nie jest dobry, tylko sam Bóg. Jezus odpowiada pytaniem na pytanie. Chce, by ono
dotknê³o samej g³êbi jego serca, bo przecie¿ nie raz tak siê dzieje, ¿e czytaj¹c Bibliê nie
od razu dostajemy rozwi¹zanie, na to potrzeba czasu, postawy s³uchania, a tak¿e
rozmyœlania nad S³owem. Samo pytanie bogatego m³odzieñca i dana mu odpowiedŸ
sugeruj¹ g³êbok¹, ugruntowan¹ wiêŸ z Jezusem. Ten cz³owiek jawi siê jako ktoœ bardzo
autentycznie wierz¹cy, co te¿ podsumuje sam Jezus stwierdzeniem Znasz przykazania.
Gdy przyjrzymy siê wymienionym przykazaniom, to maj¹ one jedn¹ cechê wspóln¹ –
odnosz¹ siê do mi³oœci bliŸniego. Jest to moment kluczowy, gdy¿ ca³a ta scena i jej
dynamika „rysuj¹ nam klucz”, który pozwoli udzieliæ odpowiedzi prowadz¹cej nas do
Ÿród³a ¿ycia.
Jezus celowo nie wymienia przykazañ dotycz¹cych mi³oœci Boga, a tych
dotycz¹cych mi³oœci drugiego cz³owieka, nie wymienia w kolejnoœci przekazanej nam
przez Boga Moj¿eszowi w „drugiej tablicy”. Podaje najpierw przykazania, w których
jest mowa o tym, czego nie wolno czyniæ wobec bliŸniego, a na koñcu nawo³uje do czci
ojca i matki. Jezus widzi, ¿e ten cz³owiek nie tylko zna przykazania, ale nimi ¿yje,
a je¿eli mi³uje bliŸniego to jest to znak, ¿e mi³uje Boga i siebie. Ten m³odzieniec bez
zastanowienia mówi: Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzega³em od mojej m³odoœci,
a to dla nas znak, ¿e szuka wci¹¿ na nowo Boga, a jednoczeœnie jakby mu czegoœ
brakowa³o, próbuje poznaæ siebie, dowiedzieæ siê czego mu jeszcze brak.
Jezus daje mu takie wskazanie IdŸ, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim.
Jezus widz¹c jego serce pa³aj¹ce mi³oœci¹ zaprasza go do z³o¿enia ofiary ze swoich
posiad³oœci, proponuje mu drogê, która jest drog¹ spe³nienia, ale te¿ drog¹ krzy¿a.
Jednak¿e m³odzieniec spochmurnia³ na te s³owa i odszed³ zasmucony, mia³ bowiem
wiele posiad³oœci. I jak¿e wielu ludzi odchodzi dzisiaj od Jezusa pe³nych smutku,
wywo³anym przywi¹zaniem do dóbr tego œwiata, dla których krzy¿ jest barier¹ nie do
przeskoczenia. To w³aœnie grzech, ró¿nego rodzaju przywi¹zania s¹ t¹ rzeczywist¹
barier¹, a nie krzy¿, ofiara. Naœladowanie Zbawiciela zak³ada dzielenie wspólnie z nim
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drogi ¿ycia, ta droga jest trudna, ale przez to pasjonuj¹ca, piêkna i daj¹ca prawdziwe
spe³nienie. Dlatego tak jak owy m³odzieniec spotykajmy siê z Jezusem
w Sakramentach i w jego S³owie, wtedy autentycznie poznamy siebie, odpowiemy na
nurtuj¹ce nas pytania.
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W pierwszym tygodniu szkolnych ferii zimowych dwudziestoosobowa grupa
m³odzie¿y parafii Œwiêtego Krzy¿a uczestniczy³a w rekolekcjach na nartach w Wiœle.
Miejscem naszego zakwaterowania by³ dom rekolekcyjny usytuowany w samym
centrum beskidzkiego kurortu. Ju¿ pierwszego dnia za³o¿yliœmy narty i spêdziliœmy
kilka godzin na stoku. Niektórzy z naszej grupy stawiali pierwsze kroki w tym
piêknym zimowym sporcie, inni ostro szusowali pokonuj¹c w zawrotnym tempie ca³¹
d³ugoœæ stoku. Bia³e szaleñstwo trwa³o trzy dni. Po powrocie do domu realizowaliœmy
program duchowy naszych rekolekcji, czyli uczestniczyliœmy we Mszy Œwiêtej w
domowej kaplicy, æwiczyliœmy œpiewy liturgiczne, odprawialiœmy drogê krzy¿ow¹ i
s³uchaliœmy pogadanek o ¿yciu duchowym, które wyg³asza³ dla nas nasz ksi¹dz
opiekun Grzegorz Jankowiak. Na rekreacji w nowoczesnym aquaparku hotelu
Go³êbiewski up³ynê³y nam dwa kolejne dni pobytu w Wiœle.
Spotkanie z Adamem Ma³yszem.

Fot. Archiwum prywatne.

Ponadto poznawaliœmy historiê i kulturê Œl¹ska Cieszyñskiego zwiedzaj¹c
piêkne okolice w towarzystwie miejscowego przewodnika. Niezwykle ciekawym
prze¿yciem by³a wizyta w górskiej rezydencji Prezydenta Rzeczpospolitej. Zamek ten
pamiêtaj¹cy czasy Habsburgów, w swojej zmodernizowanej formie zosta³ ofiarowany
przed wojn¹ prezydentowi Moœcickiemu. Po wojnie pe³ni³ ró¿ne funkcje, a¿
ostatecznie przed kilku laty sta³ siê zimow¹ rezydencj¹ kolejnych prezydentów
naszego kraju. Czêœæ udostêpniona zwiedzaj¹cym zawiera unikatowe wyposa¿enie
wnêtrz zaprojektowane w stylu awangardy wczesnych lat ubieg³ego wieku. Mieliœmy
te¿ okazjê pomodliæ siê w prezydenckiej kaplicy.
W ostatni dzieñ naszego pobytu w Perle Beskidów nieoczekiwanie
spotkaliœmy Adama Ma³ysza, który po zakoñczonym treningu na wiœlañskiej skoczni
chêtnie pozowa³ do zdjêæ i rozdawa³ autografy.

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!

GESTY LITURGICZNE CERKWI PRAWOS£AWNEJ
TEKST
CZ. II
Jaros³aw Kaczmarczyk parafia prawos³awna
POK£ONY
pw. œw. Miko³aja

Gestem liturgicznym mocno zwi¹zanym z okresem Wielkiego Postu jest
„pok³on”, „k³anianie siê”, lub te¿ inaczej „oddawanie pok³onów”. Pok³on to po grecku
metanoia (µ??? ?? ?? ) i etymologicznie oraz kontekstowo jest to¿samy ze zmian¹
sposobu myœlenia, skruch¹, pokajaniem, dos³ownie „przemian¹ umys³u”.
Pok³on wyra¿a albo pokorn¹ proœbê, albo pokorne uznanie wielkoœci, chwa³y
Bo¿ej. Mo¿e te¿ wyra¿aæ szacunek i chêæ okazania czci. K³aniamy siê prosz¹c, ale te¿
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dziêkuj¹c. Mo¿na te¿ pok³oniæ siê bêd¹c pod wra¿eniem czegoœ wielkiego. Tak czy
inaczej k³anianie siê jest zwi¹zane z pokor¹, skruch¹ i uznaniem swojej nicoœci oraz
z mi³osierdziem, wielkoœci¹, szlachetnoœci¹ i dobroci¹ drugiej strony. O pok³onach
czytamy ju¿ w Starym Testamencie. Oddawanie pok³onu by³o kultem, okazywaniem
czci prawdziwemu Bogu lub fa³szywym bo¿kom.

Kap³an czyni poklon w czasie po
Liturgii Uprzednio Poœwiêconych
Darów. Fot. Jaros³aw Kaczmarczyk.

Cerkiew prawos³awna w swojej tradycji ascetycznej zaleca wykonywanie
pok³onów, widz¹c w cz³owieku jednoœæ duszy i cia³a. Ono te¿ uczestniczy
w æwiczeniach duchowych i jednym z pzryk³adów tej wspó³pracy s¹ pok³ony, jako
wyraz konkretnego stanu duszy.
„Technicznie” rzecz ujmuj¹c mamy trzy rodzaje pok³onów: sk³onienie g³owy,
uk³on do pasa (zgiêcie siê wpó³) oraz pe³ny pok³on – uklêkniêcie i dotkniêcie g³ow¹
ziemi. Pierwszy, czyli sk³onienie g³ów, jest obecny podczas ka¿dego nabo¿eñstwa i to
kilkakrotnie, drugi jest traktowany bardziej indywidualnie, natomiast trzeci, zwany
„wielkim” lub „pe³nym” spotykamy w regu³ach nabo¿eñstw tylko kilka razy.
Typikon zaleca, by w Wielkim Poœcie ka¿dy wykonywa³ trzy wielkie pok³ony
podczas modlitwy œw. Efrema Syryjczyka Panie i W³adco mego ¿ycia. Wielkie pok³ony
s¹ równie¿ przewidziane w czasie Liturgii Uprzednio Poœwiêconych Darów. Jest ona
nabo¿eñstwem podobnym do Boskiej Liturgii (Eucharystii), ale nie zawiera kanonu
eucharystycznego, a komunia jest udzielana wiernym z darów konsekrowanych
w niedzielê. Sprawuje siê j¹ w œrody i pi¹tki Wielkiego Postu.
Wierni czyni¹ pe³ne pok³ony do ziemi równie¿ w inne dni Wielkiego Postu.
W trzeci¹ niedzielê postu, zwan¹ Niedziel¹ Adoracji Krzy¿a Œwiêtego
(krestopok³onnaja niediela), padamy przed krzy¿em wystawionym na œrodku
œwi¹tyni. W Wielki Pi¹tek w czasie wspomnienia pogrzebu Chrystusa k³aniamy siê
przed p³aszczenic¹, czyli ikon¹ otoczon¹ haftowanym p³ótnem, na której
przedstawiono z³o¿enie Jezusa do grobu.
W pozosta³e dni roku pok³ony s¹ wykonywane podczas sprawowania
wiêkszoœci misteriów, czyli sakramentów. Odnosi siê to zw³aszcza do Eucharystii. Po
s³owach epiklezy, czyli zst¹pienia Ducha Œwiêtego dla przemiany darów o³tarza
w Cia³o i Krew Chrystusa, kap³an zawsze czyni pok³on do samej ziemi. Razem z nim
mog¹ to czyniæ wierni.
Ka¿da cerkiew lokalna ma swoj¹ tradycjê w zakresie wykonywania pok³onów.

Wierni czyni¹ pok³on przed ksiêg¹ Ewangelii.Fot. Jaros³aw Kaczmarczyk.

Rosjanie na przyk³ad robi¹ to bardzo czêsto i nie wyobra¿aj¹ sobie innego sposobu
uczestniczenia w nabo¿eñstwie. Grecy s¹ w tym wzglêdzie bardziej „wstrzemiêŸliwi”,
choæ modlitwa rozgrzeszenia w trakcie spowiedzi jest tam odmawiana zawsze nad
klêcz¹cym wiernym, czego raczej nie spotyka siê wœród S³owian (pochylaj¹ siê tylko).
Prawos³awny zwyczaj czêstego czynienia pok³onów, czasem nawet do ziemi,
z pewnoœci¹ budzi zdziwienie wœród innych chrzeœcijan. Praktyka ta, ma³o znana na
Zachodzie, przywodzi im na myœl raczej meczety ni¿ koœcio³y. Jest to skojarzenie nie
tylko b³êdne, ale i krzywdz¹ce. Zanim bowiem zbudowano pierwszy meczet,
chrzeœcijanie wzorem Moj¿esza, Eliasza i aposto³ów z góry Tabor, oddawali chwa³ê
Bogu przez pochylenie g³ów a¿ do dotkniêcia twarz¹ ziemi. Kto kogo wiêc naœladuje?
Na koniec warto przytoczyæ pieœñ œpiewan¹ po przyjêciu Komunii œwiêtej.
Oddaje ona to, co czujemy uczestnicz¹c w liturgii: Widzieliœmy œwiat³oœæ prawdziw¹,
przyjêliœmy Ducha z niebios, znaleŸliœmy wiarê prawdziw¹, k³aniamy siê niepodzielnej
Trójcy, albowiem Ona nas zbawi³a”.
Biskup Jeremiasz spowiada. Fot. Jaros³aw Kaczmarczyk.
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