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Funeralny Kraków, nowoczesny 
Wroc³aw i ... nijaki Szczecin - to wnioski 
koñcowe z raportu "Nowi mieszczanie 
w nowej Polsce". Tak¹ informacjê 
przeczyta³em miesi¹c temu, a jest to 
raport sporz¹dzony po dwóch latach 
badañ naukowców z Uniwersytetu 
Jagielloñskiego. Ktoœ powie, ¿e lepiej 
nijaki ni¿ funeralny. Ktoœ inny zapyta czy 
taka ocena to rzeczywista opinia 
szczecinian o ich mieœcie. Bez wzglêdu 
na odpowiedzi dobrze, ¿e toczymy 
debatê, o ile oczywiœcie chcemy z niej 
wyci¹gaæ wnioski. A jedno ciekawe 
zdanie us³ysza³em ostatnio od ksiêdza 
S³awomira Zygi, rzecznika Kurii 
Metropolitalnej w Szczecinie. 
Zapraszaj¹c na ekumeniczne 
nabo¿eñstwo z okazji Dni Morza 
powiedzia³, ¿e "W³aœnie port zawsze jest 
takim miejscem, w którym wiele kultur 
siê miesza, bo przybijaj¹ jednostki 
z ró¿nych regionów œwiata. Ludzie 
ró¿nych wyznañ, religii i kultur. Mo¿na 
powiedzieæ, ¿e miasta portowe, morskie 
zawsze s¹ miejscem, gdzie cz³owiek uczy 
siê przyjmowania drugiego cz³owieka 
w jego odmiennoœci i bogactwie". 

Zdanie, które mam nadziejê ma te¿ 
odzwierciedlenie w naszej gazecie, gdzie 
ca³y czas siê poznajemy i przyjmujemy 
w swojej odmiennoœci, nawet jeœli 
czasem ostro ze sob¹ polemizujemy. I to 
chyba pierwsza cecha naszego miasta, 
która przeczy, ¿e jesteœmy nijacy. W tym 
numerze zapraszamy te¿ na wydarzenie, 
które w wymiarze spo³ecznym ma 
znaczenie dla ca³ej spo³ecznoœci 
Szczecina. Jarmark Jakubowy, bo o nim 
mowa, te¿ ma szansê sprawiæ, ¿e 
tradycja Szczecina wzbogaci siê o nowy 
element i za kilka lat ju¿ nikt nie napisze 
„nijaki Szczecin”. To zale¿y od nas, ¿eby 
Szczecin by³ tak bogaty w kolory, jak ten 
Jakub namalowany przez szczeciñskie 
dzieci podczas Jarmarku, a teraz obecny 
na ok³adce naszej gazety.
Póki co zapraszamy do lektury 
wakacyjnego numeru „Prosto z Mostu. 
M³odzi...Ekumenizm...Bóg...”, a mam 
nadziejê, ¿e w nowej szacie graficznej 
spotkamy siê w paŸdzierniku. 

Piotr Ko³odziejski
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JAN 
PAWE£ II
PIELGRZYM MI£OŒCI

TEKST
Barbara Wróblewska 
parafia 
rzymskokatolicka pw. 
Œw. Krzy¿a

                    
Jakiœ czas temu odebra³am telefon od swojej kole¿anki, która zapyta³a mnie: 

„jedziemy na beatyfikacjê Jana Paw³a II – jedziesz?”,  bez zastanowienia 
odpowiedzia³am „Jadê”.

Do Rzymu pojechaliœmy samochodem osobowym w cztery osoby. Na miejscu 
byliœmy ju¿ w czwartek 28 kwietnia 2011 r., dlatego mogliœmy obserwowaæ jak miasto 
przygotowuje siê do obchodów tej wielkiej uroczystoœci. W tych dniach ustawiane 
by³y telebimy, rusztowania. Na s³upach zamieszczone by³y plakaty Jana Paw³a II 
informuj¹ce o niedzielnej beatyfikacji. Natomiast na placu Œw. Piotra ustawiane by³y 
barierki i wyœwietlane by³y filmy z ró¿nych pielgrzymek Jana Paw³a II – to by³y takie 
techniczno – porz¹dkowe przygotowania miasta do beatyfikacji.

Natomiast duchowe przygotowania rozpoczê³y siê w sobotê o godz. 20.00 - 
modlitewnym czuwaniem na staro¿ytnym stadionie Circo Massimo. Czuwanie 
poprzedzone by³o ró¿nymi œwiadectwami ludzi, którzy doœwiadczyli œwiêtoœci Jana 
Paw³a II, m.in. wypowiada³a siê siostra Marie Simon - Pierre uzdrowiona z choroby 
Parkinsona, metropolita krakowski kardyna³ Stanis³aw Dziwisz i kardyna³ Agostino 
Vallini. Oprawê muzyczn¹ tego czuwania tworzy³y œpiewy chóralne, zaœ wszyscy 

pielgrzymi trzymali w rêku zapalone œwiece, co 
potêgowa³o wyj¹tkowy klimat tego wieczoru. 
Nastêpnie by³ odmawiany ró¿aniec – tajemnica 
œwiat³a, która de facto zosta³a ustanowiona przez 
papie¿a Jana Paw³a II. Ró¿aniec by³ odmawiany 
w bezpoœredniej ³¹cznoœci z innymi sanktuariami 
na œwiecie - za poœrednictwem telemostu - m.in. 
z sanktuarium w £agiewnikach, w Meksyku 
i Fatimie. Osobiœcie w tym miejscu uœwiadomi³am 
sobie, ¿e tego wieczoru p³ynie potê¿na modlitwa 
z ró¿nych zak¹tków œwiata, z tych wszystkich 
miejsc, gdzie papie¿ pielgrzymowa³ w czasie 
swojego pontyfikatu oraz z tych, do których nie 
uda³o mu siê dotrzeæ z ró¿nych przyczyn. Atmosfera 
w trakcie modlitwy ró¿añcowej by³a niesamowita. 
Ludzie w ró¿nych jêzykach modlili siê t¹ sam¹ 
modlitw¹, dziêkuj¹c Bogu, ¿e nastêpnego dnia 

Po tym, jak papie¿ zosta³ beatyfikowany nast¹pi³ spontaniczny 
wybuch radoœci i euforii wszystkich ludzi uczestnicz¹cych w tej 
uroczystoœci. Fot. Sabina Cichocka
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papie¿ zostanie zaliczony w poczet b³ogos³awionych. Nastêpnie po 23.00, 
w wyznaczonych oœmiu œwi¹tyniach Rzymu kontynuowane by³y czuwania 
modlitewne – w ramach inicjatywy „Bia³a Noc Modlitwy”. Niektórzy wyruszyli do tych 
œwi¹tyñ, inni w stronê Watykanu.

Czas dojœcia do Watykanu by³ o tyle trudny, ¿e gdzieœ tam g³êboko ka¿dy chcia³ byæ na 
placu Œw. Piotra. Byæ mo¿e czytaj¹c ten artyku³, wyda siê to komuœ absurdalne – ale 
myœlê, ¿e ka¿dy mia³ tak¹ cich¹ nadziejê. Stoj¹c w t³umie mo¿na by³o obserwowaæ 
ró¿ne reakcje ludzi. Jedni cierpliwie czekali, inni próbowali na si³ê przeciskaæ siê przez 
t³um. Jedni stali w ciszy i skupieniu, inni modlili siê i œpiewali, jeszcze inni krzyczeli, ¿e 
musz¹ siê dopchaæ. Generalnie tak jak ró¿ni s¹ ludzie, takie te¿ mo¿na by³o 
zaobserwowaæ ich postawy. Pocz¹wszy od wyciszenia, poprzez euforiê radoœci do 
pewnego zdenerwowania. Jednak¿e wraz z rozpoczêciem Mszy Œw. ju¿ nic nie mia³o 
znaczenia – nie by³o wa¿ne gdzie siê stoi, ale ¿e mo¿na bezpoœrednio uczestniczyæ 
w uroczystoœci beatyfikacji Jana Paw³a II.

Niesamowite by³o to, ¿e rzesze ludzi z ró¿nych krañców œwiata przyjecha³y siê modliæ. 
Najwiêcej by³o Polaków i to by³o piêkne, ¿e przyjechaliœmy tam w takiej liczbie, aby 
oddaæ ho³d i podziêkowaæ Janowi Paw³owi II za wszystko, co dla nas zrobi³, aby 
podziêkowaæ za jego œwiêtoœæ. Niezapomniana by³a iloœæ polskich flag trzepocz¹cych 
na wietrze. Oczywiœcie by³y równie¿ flagi innych narodowoœci, ale tych naszych by³o 
najwiêcej. Myœlê, ¿e to te¿ o czymœ œwiadczy, ¿e jednak w wa¿nej sprawie potrafimy siê 
zjednoczyæ bez wzglêdu na to, jakie ka¿dy z nas ma pogl¹dy. Myœlê, ¿e z tej lekcji 
jednoœci, jakiej po raz kolejny udzieli³ nam papie¿, powinniœmy wyci¹gaæ wnioski 
i czerpaæ si³y do wzajemnego dialogu:  kulturowego, wyznaniowego, a przede 
wszystkim dialogu z drugim cz³owiekiem.

Dla mnie wyj¹tkowym momentem by³a chwila, kiedy po og³oszeniu, ¿e papie¿ 
zosta³ beatyfikowany nast¹pi³ spontaniczny wybuch radoœci i euforii wszystkich ludzi 
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Rocznicowe  
wpomnienia    

czyli 
rzecz o 10 - leciu wizyty 

Papie¿a - Polaka na 
Ukrainie

TEKST 
Ks. Robert Rosa 
parafia
greckokatolicka 
pw. Opieki Najœwiêtszej
Bogurodzicy.

uczestnicz¹cych w tej uroczystoœci. To by³a taka bezgraniczna radoœæ. Jeszcze jednym 
momentem dla mnie szczególnym, by³ ten, kiedy papie¿ Benedykt XVI nawi¹zuj¹c do 
Mszy Œw. pogrzebowej sprzed szeœciu lat, prosi³, aby teraz Jan Pawe³ II pob³ogos³awi³ 
wszystkim z okna domu Ojca - i w tym momencie czu³o siê, ¿e Jan Pawe³ II nam 
b³ogos³awi. To by³a bardzo wzruszaj¹ca chwila – niektórym w oczach pojawi³y siê ³zy.

Po zakoñczonej uroczystoœci beatyfikacyjnej, po kilku godzinach mo¿na by³o 
wejœæ do bazyliki i pomodliæ siê przy trumnie papie¿a. Oczywiœcie zwa¿ywszy na 
t³umy, które przyby³y do Rzymu kolejka by³a bardzo d³uga, zaœ czas oczekiwania 
odpowiedni do jej d³ugoœci. W bazylice trumnê, która otoczona by³a barierkami 
w asyœcie gwardii watykañskiej - mo¿na by³o obejœæ dooko³a, ale by³ te¿ moment 
osobistej modlitwy. To by³ dla mnie najpiêkniejszy moment, kiedy mo¿na by³o tak 
osobiœcie porozmawiaæ z papie¿em ju¿ beatyfikowanym. Trudno jest opisaæ, co 
dok³adnie cz³owiek czuje w takiej chwili, jedno jest pewne – tam w bazylice czu³o siê 
œwiêtoœæ papie¿a. PóŸniej jak rozmawialiœmy ze sob¹, to ka¿dy mia³ podobne 
odczucia, ¿e by³o mu tam tak dobrze, ¿e nie chcia³o siê wyjœæ. Myœlê, ¿e w tej 
atmosferze panuj¹cej w bazylice przejawia siê równie¿ fenomen papie¿a, który przez 
ca³y pontyfikat pochyla³ siê nad ka¿dym cz³owiekiem i zawsze mia³ czas dla ka¿dego, 
kto tego potrzebowa³. Ta niestrudzona postawa Jana Paw³a II bezpoœrednio 
wyp³ywa³a z faktu, i¿ wszystko, co czyni³ wyp³ywa³o z mi³oœci do Boga i cz³owieka. To 
by³a mi³oœæ, która by³a sensem jego pontyfikatu. Wydaje mi siê, ¿e teraz ten fenomen 
jego œwiêtoœci ma jeszcze wiêkszy wymiar, poniewa¿ ka¿dy mo¿e siê do niego zwróciæ, 
aby orêdowa³ za nim u Boga. 

To by³a niesamowita pielgrzymka, bo inaczej nie umiem nazwaæ tego 
wyjazdu. Dla mnie to by³ czas ³aski za poœrednictwem beatyfikowanego Jana Paw³a II.
 

 

Pielgrzymka Jana Paw³a II na Ukrainê (23-27 czerwca 2001 r.), której 10-lecie 
wspominamy, bez w¹tpienia by³a niezwykle wa¿nym wydarzeniem dla Ukraiñskiego 
Koœcio³a Greckokatolickiego (UKGK). Ta wyj¹tkowa i d³ugo oczekiwana wizyta, 
nast¹pi³a niemal równo w 10. rocznicê odzyskania przez Ukrainê niepodleg³oœci 
i przez wielu z nas - grekokatolików z Polski, odczytywana by³a jako wielki dar. Papie¿ 
spotyka³ siê z grekokatolikami ju¿ wczeœniej, bowiem wierni UKGK rozsiani s¹ po 
ca³ym œwiecie. Ma³o znanym faktem jest to, ¿e jeszcze jako metropolita krakowski, 
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w czasach g³êbokiej "komuny", podtrzymywa³ 
on na duchu szykanowanych, pozbawionych 
swej œwi¹tyni wiernych naszego Koœcio³a, 
mieszkaj¹cych w Krakowie. Mo¿liwe, i¿ od 
wypowiedzianych wtedy przez niego s³ów: 
"Nie bój siê, ma³a trzódko" (£k 12,32), sta³ siê 
wyj¹tkowym protektorem i serdecznym 
przyjacielem Ukraiñców – grekokatolików. 
W czasie swych licznych pielgrzymek do Polski, 
niemal zawsze grekokatolicy mogli liczyæ na 
spotkanie z nim, wspóln¹ modlitwê lub zwyk³e 
serdeczne pozdrowienie. Bêd¹c w Szczecinie, 
JPII otrzyma³ podarunek i s³owa pozdrowienia 
od naszego parafianina Henryka Ko³odzieja - 
obecnego konsula honorowego Ukrainy. 

Liczne i owocne, jak siê okaza³o, kontakty 
z ukraiñskimi katolikami, Papie¿ inicjowa³ od 
pocz¹tku swego pontyfikatu. Ze wzglêdu na sytuacjê polityczn¹, z Jego otwartoœci 
mog³a korzystaæ jedynie ukraiñska diaspora z wolnego œwiata. Spotyka³ siê 
i korespondowa³ z rezyduj¹cym wtedy w Rzymie, kardyna³em Josyfem Slipym (1892-
1984), œwiadkiem wiary i d³ugoletnim wiêŸniem sowieckich ³agrów. Z perspektywy 
czasu okazuje siê, ¿e w pewnych kwestiach byli oni ca³kowicie  zgodni. Chodzi tu 
o sprawê znaczenia misji religijnej œw. Cyryla i Metodego, œw. W³odzimierza i Olgi - 
uznawanych w tradycji za "równych Aposto³om". Wspólnie uwa¿ali oni tych œwiêtych 
za patronów autentycznego ekumenicznego porozumienia katolików 
z prawos³awnymi i protestantami. Odzwierciedleniem wielkiego znaczenia (dla 
ca³ego Koœcio³a), kontaktów œw. Jana Paw³a II z ukraiñskim Kardyna³em Josyfem, jest 
nauczanie papieskie zawarte w encyklice "Slavorum apostoli" ("Aposto³owie 
S³owian" z 1985 r. - na 1100. rocznicê dzie³a ewangelizacji Œw. Cyryla i Metodego). 

Wszyscy d³ugo czekaliœmy, na Jego przybycie do wa¿nych dla nas miejsc - do Kijowa 
i Lwowa. A jak mocno Ukraina spragniona by³a spotkania z JPII, okaza³o siê wtedy, gdy 
nie patrz¹c na trudnoœci, ponad milion wiernych przysz³o, aby wspólnie z nim modliæ 
siê i dziêkowaæ Bogu za dar wolnoœci. Nieprzebrane t³umy s³ucha³y nauczania 
nastêpcy œw. Piotra i sta³o siê to w kraju, który wed³ug planów komunistów, powinien 
byæ ju¿ ca³kowicie g³uchy na Ewangeliê i duchowo  obojêtny, bo przecie¿ przez 
dziesiêciolecia doœwiadczany by³ przez np.: Wielki G³ód (1932-33), wojny œwiatowe 
i bratobójcze konflikty, represje polityczne za bycie ukraiñskim patriot¹, deportacje 
za polskie pochodzenie oraz przeœladowania za wiernoœæ Bogu i Biskupowi Rzymu.

B³ogos³awiony Jozafat Kocy³owski, greckokatolicki 
biskup przemyski - ikona w soborze przemyskim. 

Fot. ks. B. Stepan.
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23 czerwca 2001 r., na kijowskim lotnisku "Boryspil", Ojciec Œwiêty przemówi³ 
p³yn¹cymi z serca s³owami: "D³ugo czeka³em na to spotkanie i ¿arliwie modli³em siê, 
by mog³o siê ono odbyæ. Wreszcie, z g³êbokim wzruszeniem i radoœci¹ mog³em 
uca³owaæ ukochan¹ ziemiê Ukrainy. (...) Przybywam do was obywatele Ukrainy jako 
przyjaciel waszego szlachetnego narodu. Pozdrawiam ciê Ukraino, odwa¿ny 
i wytrwa³y œwiadku wiernoœci wartoœciom wiary. Ile¿ wycierpia³aœ, walcz¹c 
w trudnych chwilach w obronie wolnoœci wyznawania wiary!" Przemawiaj¹c 
w kijowskiej nuncjaturze, JPII nakreœli³ program pracy i dzia³ania Koœcio³a na 
Ukrainie na przysz³oœæ. Mówi³ o tym, ¿e: 1. Zadaniem UKGK jest pomagaæ m³odemu 
pokoleniu odkryæ "laboratorium wiary", w którym ma ono szukaæ i pog³êbiaæ 
argumenty, ¿e warto pod¹¿aæ w swym ¿yciu za Chrystusem: "Pomagajcie m³odzie¿y 
odkryæ religijne korzenie kultury. Zadaniem o fundamentalnym znaczeniu jest 
nieodzowna, kompetentna, wspó³czesna katecheza m³odego pokolenia, realizowana 
w oparciu o Katechizm Koœcio³a Katolickiego"; 2. Nale¿y troszczyæ siê o powo³ania 
kap³añskie i zakonne: "Na przestrzeni dziesiêciolecia wasze Koœcio³y wzbogaci³y siê 
wielk¹ liczb¹ powo³añ. To zobowi¹zuje was do szczególnej troski o ich duchow¹ 
i intelektualn¹ formacjê". 3. Zwróci³ uwagê na problemy spo³eczno - polityczne 
i kryzys rodziny (rozwody, aborcja), dotykaj¹ce spo³eczeñstwa postsowieckie. 
Wyznaczy³ priorytet dzia³alnoœci duszpasterskiej, któr¹ winna byæ troska o rodzinê. 
4. W czasie przeœladowania komunistycznego Koœcio³y Greckokatolicki 
i  Rzymskokatolicki wzajemnie pomaga³y sobie. Dlatego wykorzystuj¹c te 
doœwiadczenia, nale¿y œciœlej wspó³pracowaæ w czasach wolnoœci, aby lepiej wykonaæ 
zadanie Nowej Ewangelizacji. 5. Priorytetem dla Koœcio³ów na Ukrainie jest dialog 
ekumeniczny. Droga do jednoœci jest d³uga, lecz chrzeœcijanie maj¹ patrzeæ 
w przysz³oœæ z nadziej¹.

Te wszystkie wielkie zadania, wyartyku³owane 10 lat temu przez Biskupa 
Rzymu, s¹ obecnie aktywnie realizowane i chocia¿ pojawiaj¹ siê wci¹¿ nowe 
problemy (np. wp³yw na demografiê milionowej emigracji zarobkowej do Europy 
Zach. czy dzia³alnoœæ lefebrystów) to ju¿ dzisiaj pozytywne efekty i wp³yw Jego 
nauczania, widaæ w Koœciele na Ukrainie. Historycznym wydarzeniem w czasie 
ukraiñskiej pielgrzymki JPII, by³a beatyfikacja 26 mêczenników XX w. - 
greckokatolickich biskupów, kap³anów, zakonników, zakonnic i œwieckich, którzy 
w latach 1935 - 1973  stali siê ofiarami przeœladowañ komunistycznych 
i nazistowskich. Wœród mêczenników beatyfikowanych podczas Liturgii Œw. we 
Lwowie (27 czerwca 2001 r.), znalaz³ siê poprzednik obecnego arcybiskupa Jana 
Martyniaka na stolicy przemyskiej biskup Jozafat Kocy³owski, oraz jego biskup 
pomocniczy Grzegorz £akota. Zostali oni aresztowani i bezprawnie deportowani do 
Zwi¹zku Sowieckiego, gdzie zmarli w  ³agrach, pozostaj¹c wiernymi Koœcio³owi i 
Papie¿owi. Ich beatyfikacja by³a wielkim œwiêtem ca³ej metropolii przemysko-
warszawskiej UKGK. Tak¿e wtedy we Lwowie, Papie¿ -Polak beatyfikowa³ inn¹ 
wyj¹tkow¹ osobê - ukraiñskiego ks. Emiliana Kowcza (1884-1944). Przez wielu jest 
on nazywany "ukraiñskim Kolbe" lub "proboszczem Majdanka". Ks. Kowcz - 
proboszcz Przemyœlan (nie myliæ z Przemyœlem), by³ kapelanem w ukraiñskiej armii, 
a w okresie miêdzywojennym doœwiadczy³ szykan ze strony w³adz polskich, za 
niepodleg³oœciowe pogl¹dy. Kieruj¹c siê duchem Ewangelii, piêtnowa³ rabowanie 
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przez Ukraiñców kolonistów polskich we wrzeœniu 1939 r. (jego stanowczoœæ 
spowodowa³a zwrot zabranego mienia) i organizowa³ pomoc materialn¹ dla rodzin 
aresztowanych przez Sowietów polskich funkcjonariuszy publicznych. Taka postawa, 
w po³¹czeniu z niezwyk³¹ odwag¹ ksiêdza Kowcza wobec re¿imu sowieckiego, 
powodowa³a uczêszczanie Polaków-³acinników do cerkwi. Ze zmian¹ okupanta, ks. 
Kowcz nie mia³ z³udzeñ co do niemieckich faszystów i nawo³ywa³ do spokoju oraz 
nieanga¿owania siê w dzia³alnoœæ hitlerowców. Nie ba³ siê ratowaæ ̄ ydów, chrzci³ ich i 
publicznie potêpia³ politykê okupanta. Aresztowany przez gestapo trafi³ pocz¹tkowo 
do wiêzienia we Lwowie, gdzie biciem i groŸbami chciano wymusiæ na nim podpisanie 
"lojalki" wobec rozporz¹dzeñ rasowych Wielkoniemieckiej Rzeszy. Ks. Kowcz nie 
za³ama³ siê, a w wiêzieniu odwa¿nie pe³ni³ pos³ugê kap³añsk¹ dla wspó³wiêŸniów. Za 
to zosta³ wys³any do obozu koncentracyjnego na Majdanku, gdzie heroicznie 
poœwiêci³ swe ¿ycie dla wype³nienia kap³añskiej misji, w tym piekle na ziemi. 
Zachowa³y siê grypsy, w których ks. Kowcz prosi³ ¿onê, dzieci oraz znajomych, aby nie 
starali siê o jego zwolnienie, bo on sam nigdy nie opuœci wspó³wiêŸniów, którzy nie 
maj¹ innego kap³ana. Prosi³ ich o modlitwê za twórców obozu i ca³ego systemu 
hitlerowskiego, którzy "najbardziej potrzebuj¹ naszej modlitwy" - to œwiadectwa 
œwiêtoœci, obok których nie mo¿na przejœæ obojêtnie.  

W czasie homilii, wyg³oszonej na beatyfikacyjnej Liturgii Œw. Papie¿ mówi³: 
"Ta Ziemia Galicyjska, która w ci¹gu historii by³a œwiadkiem wzrostu Ukraiñskiej 
Cerkwi Greckokatolickiej, zosta³a us³ana, jak mawia³ niezapomniany metropolita 
Josyf Slipyj, "górami trupów i rzekami krwi". Wasza ¿ywa i p³odna wspólnota swymi 
pocz¹tkami siêga nauczania œwiêtych braci Cyryla i Metodego, œw. W³odzimierza i œw. 
Olgi. (...) Przez ten znamienny obrzêd beatyfikacji pragnê równie¿ wyraziæ 
wdziêcznoœæ ca³ego Koœcio³a ludowi Bo¿emu na Ukrainie za bpa Miko³aja 
Czarneckiego i jego 24 towarzyszy Mêczenników. Jak ziarno zbo¿a zapad³e w ziemiê 
umiera, aby daæ ¿ycie nowemu k³osowi (por. J 12,24), tak oni oddali swoje ¿ycie, a¿eby 
niwa Bo¿a wyda³a nowe i obfite ¿niwo. (...) W ci¹gu ostatnich wieków nagromadzi³o 
siê zbyt wiele stereotypowych sposobów myœlenia, zbyt wiele wzajemnych uraz 
i zbyt wiele nietolerancji. Jedynym sposobem oczyszczenia drogi jest 
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zapomnienie przesz³oœci, proœba o wzajemne przebaczenie i przebaczenie 
sobie wzajemnie zadanych ran oraz bezgraniczna ufnoœæ w odnowieñcze 
dzia³anie Ducha Œwiêtego (podkreœlenie - ks. R.R.). Ci mêczennicy ucz¹ nas 
wiernoœci podwójnemu przykazaniu mi³oœci: do Boga i do bliŸnich."

¯egnaj¹c siê z Ukrain¹ Papie¿ - Polak wypowiedzia³ wyj¹tkowe s³owa: "Dziêkuje 
Tobie, Ukraino, która sw¹ niestrudzon¹ i heroiczn¹ walk¹ z najeŸdŸcami broni³aœ 
Europy. Niech Pan obdarzy Ciê pokojem, Narodzie ukraiñski, który po odzyskaniu 
upragnionej wolnoœci dziêki wytrwa³emu i zgodnemu zaanga¿owaniu rozpocz¹³eœ 
dzie³o odkrywania swych najprawdziwszych korzeni. (...) ̄ yczê, aby Ukraina mog³a w 
pe³ni w³¹czyæ siê do Europy, która powinna obejmowaæ ca³y kontynent od Atlantyku 
do Uralu. (...) Proszê Boga Wszechmog¹cego, aby Ci b³ogos³awi³ ukraiñski Narodzie 
i aby uzdrowi³ wszystkie twoje rany."

Podsumowanie pielgrzymki na Ukrainê, zawar³ JPII w swej katechezie z 4 lipca 2001 
r., wyg³oszonej na audiencji ogólnej: "Moja pielgrzymka by³a danin¹, z³o¿on¹ tej ziemi, 
tak obficie skropion¹ krwi¹ mêczenników. Zachowuj¹c w sercu i myœlach obrazy tej 
podró¿y i ró¿ne jej etapy, proszê Boga o b³ogos³awieñstwo dla tego umi³owanego 
narodu, który ofiarowa³ siebie na s³u¿bê Ewangelii i w poszukiwaniu prawdziwego 
dobra cz³owieka, ka¿dego cz³owieka."

Z perspektywy dziesiêciu lat doœwiadczamy, ¿e wizyta JPII na Ukrainie i jego 
nauczanie kierowane do UKGK, ponownie zwróci³y nasz¹ uwagê na kwestie 
zachowania wiernoœci tradycji wschodniej. Ojciec œw. mówi³ o tym zagadnieniu 
szczegó³owo m.in. w swym liœcie apostolskim Orientale Lumen, który jest 
kontynuacj¹ linii nauczania papie¿a Leona XIII (encykliki Orientalium dignitas) oraz 
ostatniego Soboru (dekret Orientalium Ecclesiarum). Innym polem dyskusyjnym, 
które rozwija siê po 2001 r., jest sprawa przemian w samym UKGK, tzn. na ile UKGK ma 
byæ Koœcio³em ukraiñskim w etniczno-narodowym sensie a na ile, i w jaki sposób, 
Koœció³ ten ma siê dziœ otwieraæ i owocnie ewangelizowaæ tak¿e nie - Ukraiñców. 
Wielkim zadaniem dla grekokatolików, wynikaj¹cym z myœli JPII, pozostaje  
konsolidacja w jeden Koœció³ autonomiczny, budowany przez dziedziców Unii 
Brzeskiej i U¿horodzkiej (dzisiaj nawet greckokatolicka diecezja mukaczowska na 
Zakarpaciu formalnie nale¿y do innego Koœcio³a autonomicznego-karpatoruskiego). 
Jeszcze wiêkszym wyzwaniem mo¿e byæ problem braku autentycznego ekumenizmu 
na Ukrainie, którego zaistnienia obecnie wyczekujemy tak, jak niegdyœ czekaliœmy na 
przyjazd Papie¿a na Ukrainê.

opracowano na podstawie W. Mokry "Apostolskie s³owo Jana Paw³a II na Ukrainie 
w 2001 roku", Kraków 2002; G. Przebinda "Wiêksza Europa", Kraków 2001; P. Siwicki 
"Ukraiñscy grekokatolicy wobec wizyty Jana Paw³a II"
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HISZPAÑSKIE £ADOWANIE
akumulatorów

Œwiatowe Dni M³odzie¿y to nic innego jak spotkanie z Bogiem. Histori¹ 
siêgaj¹ do roku 1986 kiedy to papie¿ og³osi³ Niedzielê Palmow¹ Œwiatowym Dniem 
M³odzie¿y. Jan Pawe³ II powiedzia³: „Dziœ jesteœcie zgromadzeni tutaj znowu, drodzy 
przyjaciele, aby w Rzymie, na placu œw. Piotra, zapocz¹tkowaæ tradycjê Dnia 
M³odzie¿y, do którego zosta³ wezwany ca³y Koœció³ /.../ dzieñ M³odzie¿y oznacza 
wyjœcie na spotkanie Boga, który wszed³ w dzieje cz³owieka poprzez Tajemnicê 
Paschaln¹ Jezusa Chrystusa. Wszed³ nieodwracalnie. I chce spotkaæ naprzód was, 
m³odych”. Jak wiemy, Jan Pawe³ II zawsze bardzo troszczy³ siê o m³odych ludzi ucz¹c 
ich rozmowy z Chrystusem rozwa¿aj¹c poszczególne fragmenty Pisma Œwiêtego. 

Tegoroczne Œwiatowe Dni M³odzie¿y odbêd¹ siê w stolicy Hiszpanii 
w po³owie sierpnia. Z wielu zak¹tków naszej Ziemi przybêdzie tysi¹ce m³odych 
pielgrzymów, którzy wspólnie modliæ siê bêd¹ pod has³em „Zakorzenieni 
i zbudowani na Chrystusie, mocni w wierze”.  Ka¿dy z uczestników zapewne ma 
inne oczekiwania wobec tego wyjazdu, ale chyba wszyscy zgodz¹ siê, ¿e bêdzie to 
jak tak zwane ‘do³adowanie baterii’, moment, w którym bêdzie mo¿na siê 
zatrzymaæ i zastanowiæ nad sensem swego ¿ycia i istnienia, nad tym czego tak 
naprawdê szukamy i co jest najwa¿niejsze. Mo¿e bêdzie to okazja, aby zajrzeæ 
w g³¹b swego serca i odnaleŸæ odpowiedŸ na pytania, które dawno temu siê 
zrodzi³y, lecz w obliczu wspó³czesnego œwiata, pêdz¹cego do przodu i nie 
obracaj¹cego siê na boki, niemo¿liwym by³o odnalezienie odpowiedzi na nie 
wszystkie…

W tym szczególnym wydarzeniu odbywaj¹cym siê co cztery lata, wezm¹ 
udzia³ miliony m³odych ludzi z ca³ego œwiata. Niektórzy z nich bêd¹ pe³niæ pos³ugê 
wolontariuszy. Jako jedna z nich, mam nadziejê, ¿e wyjazd ten przyniesie 
pozytywne zmiany w moim ¿yciu i otworzy oczy na to wszystko, co do tej pory 
niedostrzegalne. Chcia³abym równie¿ poczuæ ducha wspó³pracy z osobami 
z ró¿nych miejsc na kuli ziemskiej. Jest to mój pierwszy wyjazd na tego typu 
spotkanie i szczerze mówi¹c nie wiem czego do koñca siê spodziewaæ. W³aœciwie 
zupe³nie przypadkiem zdecydowa³am siê na uczestnictwo, w dodatku ju¿ po 
zamkniêciu rekrutacji. Za namow¹ pewnego ksiêdza, a mo¿e bardziej sugesti¹, 
podjê³am z miejsca decyzje o wyjeŸdzie. Dodatkow¹ atrakcj¹ jest dla mnie sam 
jêzyk hiszpañski, który mam przyjemnoœæ studiowaæ, tak wiêc ³¹czê przyjemne 
z po¿ytecznym. W dodatku jako wolontariusze, poznamy dok³adnie ca³e miasto, 

TEKST 
Kamila Wiœna
parafia rzymskokatolicka
Najœwiêtszego Serca Pana 
Jezusa (Duszpasterstwo 
Akademickie w Sercu)  
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poniewa¿ do naszych obowi¹zków nale¿eæ bêdzie odbieranie przybywaj¹cych grup 
z lotniska, zakwaterowywanie ich, prace porz¹dkowe jak równie¿ t³umaczenia, 
sprz¹tanie, pos³uga podczas Mszy Œwiêtej oraz wiele innych. Wolontariusze 
przybywaj¹ miêdzy 30 lipca a 15 sierpnia , choæ wiêkszoœæ jednak zjawi siê na 
miejscu z pocz¹tkiem sierpnia. Dopiero 18 sierpnia na lotnisko Barajas przybêdzie 
sam Ojciec Œwiêty. Uff, bêdzie gor¹co! Ale na pewno po¿ytecznie! To musi byæ 
ogromne prze¿ycie - spotkanie z Ojcem Œwiêtym!

Jeœli chodzi o wymagania, to ka¿dy wolontariusz zobowi¹zany jest znaæ 
jêzyk hiszpañski w stopniu co najmniej podstawowym i musi podejœæ do egzaminu 
sprawdzaj¹cego, odbywaj¹cego siê w najwiêkszych miastach Polski. Poza tym 
trzeba zabraæ ze sob¹ szczere chêci pomocy i pozytywne nastawienie. Myœlê, ¿e to 
wyró¿nienie dla ka¿dego z nas i ogromny zaszczyt byæ tak blisko i przyczyniaæ siê 
do tego, aby w³aœnie to spotkanie uda³o siê i aby niczego na nim nie zabrak³o.

Z racji nat³oku pracy zwi¹zanej z przygotowaniem spotkania Komitet 
Hiszpañski poprosi³  chêtnych wolontariuszy do pomocy ju¿ od dziœ! Jedynym 
warunkiem jest bieg³a znajomoœæ jêzyków hiszpañskiego i niemieckiego, wiek 
oko³o 25 lat i chêci do wczeœniejszej pos³ugi. S¹dzê, ¿e chêtnych nie brakowa³o, 
choæ jedyn¹ przeszkod¹ mog¹ byæ dla nas studia, a szczególnie teraz, kiedy zbli¿a 
siê sesja i ka¿dy stara siê mieæ spokojne wakacje bez wrzeœniowych poprawek.  

Zatem wolontariusze i uczestnicy, spotkanie tu¿ tu¿! Zbierajmy si³y, chêci 
i ruszajmy podbiæ Madryt!  

OPUS DEI 
             wywiad 

ROZMAWIA£ 
Rados³aw Krzysztoporski
parafia 
rzymskokatolicka
pw.  Œw. Józefa

Wywiad z ks. Jose Alonso z Opus Dei z okazji odpustu parafialnego 
w Uroczystoœæ Œwiêtego Józefa Oblubieñca Najœwiêtszej Maryi Panny (19 
marca 2011).

Rados³aw Krzysztoporski: Czym jest Opus Dei?

Ks. Jose Alonso: Opus Dei jest pra³atur¹ personaln¹ Koœcio³a Katolickiego 
powsta³¹ w 1928 roku. Za³o¿ycielem jest Œw. Josemaria Escrivá. Jego celem jest 
zachêcanie do walki o œwiêtoœæ przez naœladowanie Chrystusa w codziennych 
obowi¹zkach. Wezwanie do œwiêtoœci skierowane jest przecie¿ do wszystkich 
¿yj¹cych w œwiecie. Miêdzy innymi z tego powodu Œw. Josemaria podkreœla³, ¿e 
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œwiat pracy, œwiat rodzinny, œwiat spo³eczny jest miejscem spotkania siê
z Chrystusem. W latach 60. ubieg³ego wieku mówi³ o tym Sobór Watykañski II, 
a Opus Dei powsta³o, jako instytucja, aby te idee wspieraæ poprzez formacjê. Polega 
ona na kierowaniu siê do wszystkich, którzy ¿yj¹ w spo³eczeñstwie. Ma ona 
uœwiadomiæ i pomóc wdro¿yæ to, co jest zwi¹zane z powo³aniem chrzeœcijañskim.

Rados³aw Krzysztoporski: W takim razie, kto mo¿e pracowaæ dla Opus Dei?

Ks. Jose Alonso: Myœlê, ¿e trzeba to sformu³owaæ trochê inaczej. Opus Dei, jak wiele 
organizacji w Koœciele czy w chrzeœcijañstwie pomaga cz³owiekowi w „d¹¿eniu do”. 
Przede wszystkim do naœladowania Chrystusa. I w tym nie ma podzia³ów. Bo 
Chrystus jest ten sam. Opus Dei uœwiadamia raczej, ¿e Chrystus chcia³ tak ¿yæ na 
ziemi, jak ukazuje to wspólnota Dzie³a. Po drugie, przecie¿ Chrystus chcia³ spêdziæ 
mniej wiêcej 30 lat w ukryciu. Tzn. co On robi³? ¯y³ po prostu, jak ka¿dy ówczesny 
cz³owiek. Pracowa³, szkoli³ siê, uczy³ siê, ¿y³ dla innych. By³o to zawsze przyk³adem 
dla za³o¿yciela Opus Dei. W tym okresie ¿ycia Zbawiciela, szuka³ sposobu 
postêpowania dla chrzeœcijanina. Co zatem trzeba robiæ? Nic nadzwyczajnego. ¯yæ, 
tak, jak ¿yjesz, z takim duchem, jaki przyniós³  Chrystus. Formacja Opus Dei tego 
uczy – ducha Chrystusa w zwyczajnym ¿yciu. 

Rados³aw Krzysztoporski: Jakie by³y pocz¹tki Opus Dei w Polsce?

Ks. Jose Alonso: Œw. Josemaria Escriva chcia³, aby zawsze przy zak³adaniu nowej 
placówki Opus Dei, odbywa³o siê to na zaproszenie Biskupa miejscowego. Tak by³o 
w Polsce. Pierwszym polskim Biskupem, który zaprosi³ do swojej diecezji Opus Dei, 
by³ œp. Abp Kazimierz Majdañski. Z tego powodu pierwsi cz³onkowie Opus Dei 
pojawili siê w³aœnie w Szczecinie. Potem nast¹pi³y kolejne zaproszenia i tak Dzie³o 
rozpowszechni³o siê na terenie ca³ego kraju.

Rados³aw Krzysztoporski: Jak¹ Ksi¹dz pe³ni³ funkcjê w czasie, kiedy pracowa³ 
w Szczecinie?

Ks. Jose Alonso: Kap³ani w Pra³aturze nie maj¹ misji rz¹dzenia. Kap³an zajmuje siê 
wy³¹cznie sprawowaniem sakramentów, pomoc¹ duchow¹, kierownictwem 
duchowym, wprowadzeniem w S³owo i w sakramenty. Nie mo¿na wiêc powiedzieæ, 
¿e Kap³an Pra³atury Opus Dei pe³ni jak¹œ funkcjê. Oczywiœcie jest pewien podzia³ 
obowi¹zków, ale, jak mówi³em, nie mamy misji rz¹dzenia.

Rados³aw Krzysztoporski: A obecnie, gdzie Ksi¹dz pracuje?

Ks. Jose Alonso: Obecnie pracujê w Warszawie. Jestem tam kapelanem jednego 
oœrodka w Warszawie, a równoczeœnie pracujê w szkole, któr¹ za³o¿yli rodzice 
nale¿¹cy do Dzie³a. Jestem tam zatrudniony jako katecheta.
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Rados³aw Krzysztoporski: Kto uczêszcza do takich szkó³?

Ks. Jose Alonso: Ka¿dy, kto chce, aby jego dzieci otrzyma³y formacjê wed³ug 
projektu przygotowanego przez szko³ê, ale zgodnego z normami, które nak³ada 
pañstwo. S¹ to dzieci katolików, którzy w wiêkszoœci zaanga¿owani s¹ w Koœciele, 
i którzy z troski o wychowanie swoich dzieci w duchu katolickim, do tych szkó³ je 
posy³aj¹. W szko³ach tych pilnuje siê, aby szkolenie odbywa³o siê zgodnie 
programem, uwzglêdniaj¹cym za³o¿enia Opus Dei. To jest pewien model. Model 
wychowania. Trzeba podkreœliæ, ¿e szko³y prowadzone przez Opus Dei nie s¹ 
szko³ami koedukacyjnymi. S¹ szko³y dla ch³opców i dziewcz¹t. Ten rozdzia³ jest 
tak¿e stosowany w odniesieniu do nauczycieli: kobiety ucz¹ wy³¹cznie dziewczêta, 
a mê¿czyŸni ucz¹ jedynie ch³opców. W przedszkolach wszyscy s¹ jeszcze razem.  
Jednak od pierwszej klasy szko³y podstawowej nastêpuje ten podzia³. Co ciekawe, 
ten model wychowania nie jest czymœ nadzwyczajnym, bo on istnia³ i nadal istnieje, 
tylko mo¿e ostatnio nie jest a¿ tak rozpowszechniony. Szkoda, poniewa¿ jest bardzo 
skuteczny.

Rados³aw Krzysztoporski: Jak wygl¹da³a Ksiêdza droga do Opus Dei?

Ks. Jose Alonso: Tu trzeba cofn¹æ siê do liceum. Zaprosi³ mnie kolega. Mia³em 
wtedy 15 lat. Od tamtej pory, a¿ do dziœ jestem zwi¹zany z Dzie³em. Po œwiêceniach 
prezbiteratu zosta³em kap³anem Pra³atury, aby wspieraæ duchowo tych, którzy tutaj 
przychodz¹. Pomagam wcielaæ w ¿ycie zasady formacji wed³ug ducha Opus Dei.

Rados³aw Krzysztoporski: Co nale¿y zrobiæ, aby byæ kap³anem Opus Dei?

Ks. Jose Alonso: Kap³ani Pra³atury wywodz¹ siê jeszcze ze œwieckich struktur 
Opus Dei i zdecydowali siê od momentu wst¹pienia ¿yæ w tzw. celibacie 
apostolskim, ¿eby byæ dyspozycyjnym, ze œwiadomoœci¹, ¿e w przysz³oœci mog¹ 
zostaæ ksiê¿mi. W tym czasie, jak wszyscy ch³opcy odbywa siê naukê w liceum oraz 
studia. Nastêpnie niektórzy, poprzez swój akces, po uzgodnieniu z Pra³atem, 
przygotowuj¹ siê bezpoœrednio do przyjêcia sakramentu kap³añstwa. Oczywiœcie 
przez przygotowanie do przyjêcia œwiêceñ trzeba rozumieæ te¿ przygotowanie 
teologiczne, co dok³adnie okreœla ju¿ Koœció³, a nie Pra³atura. Akurat ja ukoñczy³em 
studia z fizyki, a potem przez 13-14 lat normalnie uczy³em w szkole, co sprawia³o 
mi du¿¹ przyjemnoœæ.

Rados³aw Krzysztoporski: Ksi¹dz jest Hiszpanem, wiêc jak do tego dosz³o, ¿e 
Ksi¹dz pracuje obecnie w Polsce?

Ks. Jose Alonso: To zale¿y od Pra³ata. Mo¿na pracowaæ w wielu krajach. Pra³at 
proponuje zmianê placówki. Zaproponowa³ równie¿ mi przyjazd do Polski. 
Zgodzi³em siê. By³o to w roku 1992. W zwi¹zku z tym, musia³em nauczyæ siê 
polskiego. Idzie mi to z bólem i powoli.
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 Fot. Archiwum prywatne.

Rados³aw Krzysztoporski: A czy Ksi¹dz, pracuj¹c tak daleko od rodzinnego 
domu, znajduje jeszcze czas na rodzinne odwiedziny?

Ks. Jose Alonso: Tak, tak, oczywiœcie. Mój ojciec ju¿ nie ¿yje, ale z mam¹ mam 
czêsty kontakt, i, kiedy to jest mo¿liwe, spotykamy siê. Pracy jest du¿o i nie zawsze 
jest to mo¿liwe, abym pojecha³ do domu. Szczególnie w Polsce jest te¿ du¿o 
obowi¹zków. Jednak, gdybym chcia³ dzisiaj pojechaæ do domu, to nie ma z tym 
problemu. S¹ przecie¿ poci¹gi, autobusy i tanie bilety.

Dziêkujê za rozmowê.

Metropolita szczeciñsko-kamieñski abp Andrzej Dziêga w maju poœwiêci³ budowê 
i kamieñ wêgielny pierwszego w województwie kompleksu oœwiatowego, w którym 
ma siê mieœciæ przedszkole, szko³y podstawowe, gimnazjum i liceum dla dziewcz¹t.

Od wrzeœnia w budowanym obiekcie na granicy miejscowoœci Stobno i Przylep 
bêdzie otwarte przedszkole i pierwsza klasa podstawówki dla dziewcz¹t. Ca³y 
projekt prowadz¹ wspólnie rodzice oraz Stowarzyszenie Wspierania Edukacji 
i Rodziny Sternik. Model edukacji, jaki bêdzie prowadzony w tworzonych w 
kompleksie placówkach ma charakter spersonalizowany i zró¿nicowany. Polega to 
na indywidualnym podejœciu do ka¿dego ucznia. Ka¿da rodzina ma swojego 
opiekuna, z którym wspólnie ustala plan osobistego rozwoju dziecka. 

Dzia³alnoœæ wychowawcza placówek opiera siê na chrzeœcijañskim wychowaniu, 
a rodzicom i uczniom proponuje siê formacjê i opiekê duchow¹, które oparte s¹ 
o prawdy wiary katolickiej. 
Korzystanie z tej formacji jest 
jednak dobrowolne. Opiekê 
duszpastersk¹ z zachowaniem 
zasad wolnoœci sumienia maj¹ 
sprawowaæ kap³ani Opus Dei.

Nabór do podstawówki trwa. 
Szczegó³y na 
www.sternik.edu.pl.

Piotr Ko³odziejski

Pami¹tkowe zdjêcie w dniu Odpustu 
parafialnego z okazji Uroczystoœci 

Œwiêtego Józefa Oblubieñca 
Najœwiêtszej Maryi Panny (19 marca 

2011).Od lewej stoj¹: Ks. Adam 
Auguœciak, Ks. Proboszcz Ireneusz 

Sokalski, Ks. Jose Alonso OD, Ks. Piotr 
Superlak, Ks. Pawe³ Korupka.
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Parafia pw. Matki Bo¿ej Jasnogórskiej w Szczecinie œwiêtuje w tym roku 
jubileusz 25-lecia. Koœció³ wprowadzi³ siê do dawnej wie¿y ciœnieñ. 

Pomagali przy tym byli i obecni parafianie:

„Dorywczo nosi³am 

ceg³y” – 
Pani Gertru

da

„Pracowa³em 2 lata jako œlusarz-hydraulik, zorganizowanie sprzêtu i narzêdzi” z ks. Stanis³awem - Pani Jadwiga i Pan Stanis³aw

Pan Boles³aw - „Praca w zespole montowania sufitu nad chórem”

„Datki pieniê¿ne” 

„Prace murarskie”

„Prace przy rozbiórce zbiornika 

wodnego i jego konstrukcji, rozbiórka 

filarów noœnych” - Pan Jan

Pan Gustaw - „Praca w zespole 

wznosz¹cym konstrukcje stalowe”

„JeŸdziliœmy z ks. Stanis³awem po rury na sk³ad z³omu” - œp. Zdzis³aw i Leokadia

„Instalacje elektryczne w 

salkach szko³y” - Pan 

Krzysztof 
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KSI¥DZ 

LEWANDOWSKI
pro memoriaTEKST 

Przemys³aw Hrycaj
parafia 
rzymskokatolicka
pw. Œwiêtego Krzy¿a

Pragnê Wam przybli¿yæ Drodzy Czytelnicy postaæ salezjanina ks. Kazimierza 
Lewandowskiego, który 20 marca bie¿¹cego roku, w niedzielê, rozpocz¹³ g³oszenie 
rekolekcji wielkopostnych w parafii pw. Œwiêtego Krzy¿a w Szczecinie. Rozpocz¹³..., 
ale nie by³o mu dane poprowadziæ ich do koñca. Owego dnia, po Mszy œwiêtej o 
godzinie dziesi¹tej, dosta³ rozleg³ego zawa³u. Zd¹¿y³ wczeœniej wyg³osiæ kazania 
podczas trzech Eucharystii. D³uga reanimacja na zakrystii przywróci³a mu têtno, 
jednak¿e po kilku dniach, w ostatnich minutach uroczystoœci Zwiastowania (25 
marca) kap³an zmar³ w szpitalu MSWiA przy ul. Jagielloñskiej w Szczecinie.

Ksi¹dz Kazimierz Lewandowski urodzi³ siê w Pile 1 marca 1948 roku. 29 marca tego¿ 
roku przyj¹³ chrzest w parafii Œwiêtej Rodziny w Pile. 9 lipca 1972 r. z³o¿y³ œluby 
wieczyste w Skawie, natomiast 15 czerwca 1974r. przyj¹³ œwiêcenia kap³añskie w par. 
Œwiêtej Rodziny w Pile. Zmar³ w wieku 63 lat.

Ksiêdza Lewandowskiego pozna³em w Oazie (Ruchu Œwiat³o – ¯ycie). Pos³ugiwa³ on 
bowiem w tym ruchu w salezjañskiej Inspektorii Pilskiej (Inspektoria Œw. Wojciecha). 
By³ osob¹, która tworzy³a tam pierwsze oazowe grupy. Po raz pierwszy us³ysza³em 
o nim podczas Centralnej Oazy Matki w Dêbnie w maju 2008 roku. By³em wtedy 
w Ruchu od oœmiu miesiêcy. Podczas owego zjazdu wyemitowany zosta³ film 
dokumentuj¹cy trzydziestoletni¹ wtedy historiê Oazy w inspektorii. Zawiera³ on 
nagranie krótkiej rozmowy z ks. Lewandowskm. Od pocz¹tku kap³an ten wyda³ mi siê 
charyzmatyczn¹ postaci¹.

W lipcu 2008 roku prze¿ywa³em rekolekcje oazowe, które prowadzi³. Podczas 
piêtnastu wspólnie spêdzonych dni da³ siê poznaæ jako cz³owiek ukazuj¹cy Chrystusa 
wymagaj¹cego radykalizmu. Bardzo czêsto mówi³ o koniecznoœci ¿ycia swoj¹ wiar¹. 
Nierzadko bardzo emocjonalnie wyrzuca³ nam niezdolnoœæ do martyrii, czyli 
wiernoœci Jezusowi nawet za cenê kpin i wyszydzenia ze strony innych. Uczestnikom 
rekolekcji kreœli³ przejrzyst¹ alternatywê: albo jesteœ „gor¹cy” i wierny we wszystkim 
swemu Mistrzowi, albo odejdŸ i nie mów, ¿e jesteœ chrzeœcijaninem. Opowiada³ te¿ 
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Fot. £ukasz Sze³emej. www.szelemej.pl

„oazowiczom” w bardzo interesuj¹cy sposób historiê swojej przyjaŸni ze S³ug¹ Bo¿ym 
ksiêdzem Franciszkiem Blachnickim – za³o¿ycielem Ruchu Œwiat³o – ¯ycie w Polsce 
i krajach s¹siednich. 

Ks. Kazimierz jako sw¹ patronkê obra³ Matkê Bolesn¹ Skrzatusk¹. Jej figurka, 
ukazuj¹ca pietê, znajduje siê w sanktuarium w miejscowoœci Skrzatusz  niedaleko 
Pi³y.  Prosi³ nas czêsto, ¿ebyœmy siê przez Jej wstawiennictwo modlili.

Ks. Lewandowski potrafi³ bardzo szybko nawi¹zaæ serdeczny kontakt z m³odzie¿¹. 
Podczas wspomnianych rekolekcji szybko zyska³ reputacjê serdecznego a zarazem 
wymagaj¹cego Czarnego (ten przydomek wi¹za³ siê z ciemn¹ obwódk¹ dooko³a jego 
oczu).

Ks. Kazimierz przywi¹zywa³ du¿¹ wagê do patriotyzmu. Podczas Centralnej Oazy 
Matki w Kawnicach k. Konina, odbywaj¹cej siê wiosn¹ 2009 roku, zarzuca³ nam, 
Polakom, ¿e nie pielêgnujemy pamiêci o wa¿nych dla narodu wydarzeniach. Podczas 
spotkañ z m³odzie¿¹ czêsto porusza³ problemy polityczne pojawiaj¹ce siê w polskim 
¿yciu publicznym. Po katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleñskiem zawsze 
wspomina³ w liturgii eucharystycznej mêczenników Katynia i Smoleñska. Pan Bóg da³ 
mi ³askê uczestniczenia w Kursie Oazowym Dla Animatora, prowadzonym przez 
ks. Lewandowskiego wespó³ z innymi moderatorami Ruchu. Odbywa³ siê on w dwóch 
czêœciach: 11 – 14 listopada 2010 r. oraz od 27 grudnia 2010 r. do 2 stycznia 2011 roku 
w Oœrodku Szkolno – Wychowawczym w Rzepczynie k. Œwidwina. Salezjanin udzieli³ 
ka¿demu z uczestników tego etapu oazowej formacji wielu cennych wskazówek 
dotycz¹cych pos³ugi animatora w Ruchu Œwiat³o – ¯ycie. T³umaczy³ nam, ¿e nie 

mo¿emy jej pe³niæ bez ¿ycia diakoni¹ (ofiarn¹ 
s³u¿b¹ Bogu i bliŸniemu), liturgi¹ i martyri¹. Du¿o 
mówi³ nam o Bo¿ym mi³osierdziu. Kaza³ nam 
powstawaæ z upadków, choæbyœmy nawet tysi¹ce 
razy odchodzili od Boga. Sam potrafi³ siê przyznaæ 
do b³êdu. Kiedy pewnego razu w zbyt ostrych 
s³owach odniós³ siê do wychowanka, póŸniej go 
przy nas wszystkich za to przeprosi³.

Ksi¹dz Lewandowski odprawia³ w Nowy Rok 
o pó³nocy Mszê œw. dla uczestników kursu, 
wychowawców i wychowanków rzepczyñskiego 
oœrodka oraz rodzin podopiecznych placówki. Po 
Eucharystii zamieni³em z nim kilka s³ów na 
zakrystii. Wspomnia³em wtedy, ¿e nale¿ê do 
parafii Œwiêtego Krzy¿a w Szczecinie. Ksi¹dz 
Kazimierz odpar³, ¿e bêdzie tam g³osi³ rekolekcje 
wielkopostne. Mia³y siê one staæ jego ostatni¹ 
w ¿yciu misj¹ apostolsk¹... Kiedy odje¿d¿a³em 

Œp. ks. Kazimierz Lewandowski. 
Fot. Jakub Kazub
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z KODA, ks. salezjanin po¿egna³ mnie ciep³ymi s³owami i przyjacielskim 
szturchniêciem w brzuch. Wtedy widzia³em go po raz ostatni.

Pan Bóg tak chcia³, ¿e mogliœmy byæ ze sob¹ w czasie odchodzenia ksiêdza „Czarnego”. 
Od dawna bowiem na ostatni marcowy weekend zaplanowana by³a Oaza 
Rekolekcyjna Animatorów Ruchu w Rzepczynie. Animatorzy oazowi oraz osoby 
pe³ni¹ce ich obowi¹zki w przyparafialnych grupach zebrali siê tam w pi¹tek 25 marca 
na trzy dni skupienia i modlitwy. W sobotê rano dotar³a do nas smutna wieœæ ze 
Szczecina, ¿e ksi¹dz Kazimierz zmar³ ostatniej nocy. Jak siê póŸniej dowiedzieliœmy 
odszed³ o 23:55 jeszcze dnia poprzedniego. Do Pana poprowadzi³a go wiêc 
Niepokalana w Swoje wspania³e œwiêto Zwiastowania. Ks. Lewandowski zostawi³ za 
sob¹ 43 lata ¿ycia zakonnego i 36 w kap³añstwie.

Uroczystoœci pogrzebowe mia³y miejsce w Pile, w rodzinnej parafii ks. Kazimierza pw. 
Œwiêtej Rodziny. Jego cia³o zosta³o pochowane w grobowcu salezjañskim na 
Cmentarzu Komunalnym. ¯egnali go m.in. jego wychowankowie i wiele osób 
z Ruchu Œwiat³o ̄ ycie.

Œmieræ ks. Lewandowskiego bardzo poruszy³a cz³onków Oazy w salezjañskiej 
Inspektorii Pilskiej. Najboleœniej odczuli j¹ jednak jego wychowankowie. W pierwszy 
dzieñ po jego œmierci chodzili mocno przygnêbieni po korytarzach rzepczyñskiej 
placówki.  Niektórzy wiele czasu poœwiêcili modlitwie w kaplicy za jego duszê. 

Wspominaj¹c ksiêdza Kazimierza nie mo¿na pomin¹æ jego ogromnego 
zaanga¿owania na rzecz m³odzie¿y kierowanej przez s¹d do oœrodków 
wychowawczych. Salezjanin by³ w latach 1991 – 2005 dyrektorem oœrodka 
wychowawczego w Trzciñcu a od 2007 do 2011r. – dyrektorem oœrodka 
wychowawczego w Rzepczynie. W placówkach tych wciela³ w ¿ycie system 
prewencyjny œw. Jana Bosko, który opiera siê przede wszystkim na mi³oœci. 
Podopieczni ksiêdza „Czarnego” (m³odzie¿ mêska) doœwiadczyli jej od niego bardzo 
wiele. Czêsto s³ysza³em od nich bêd¹c w Rzepczynie bardzo pozytywne opinie na 
temat ksiêdza Kazimierza i tamtejszego oœrodka. Miejsce to by³o dla nich domem, 
ksi¹dz Lewandowski ojcem, a inni wychowawcy - tak¿e rodzin¹.

Bóg da³ nam wielk¹ ³askê ¿ycia ksiêdza Lewandowskiego. Nie mo¿emy 
zapomnieæ o tym, co w jego ¿yciu powinno byæ dla ka¿dego przyk³adem. Mam 
nadziejê, ¿e moje wspomnienie sprawi, ¿e jego przes³anie bêdzie czytelne nie tylko dla 
tych co go znali, ale tak¿e dla Naszych Czytelników. Bêdzie tak zawsze, gdy zaufamy 
Jezusowi, nie bêdziemy szli na kompromisy co do wartoœci, z³o nazwiemy z³em, 
a wiara bêdzie naszym ¿yciem i chlub¹. Stanie siê tak, jeœli nasze serce bêdzie zdolne 
obj¹æ œwiat, tak¿e ten szczególnie spragniony mi³oœci – poranionej przez ¿ycie 
m³odzie¿y. Pamiêtajmy o nim w modlitwie. Niech zawsze towarzyszy nam nadzieja, ¿e 
kiedyœ razem zobaczymy siê w niebie.
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JARMARK 
JAKUBOWY
szans¹ dla Szczecina

TEKST
Piotr Ko³odziejski

parafia 
rzymskokatolicka 

pw. Matki Boskiej Jasnogórskiej

 

Jarmark Dominikañski w Gdañsku, Jarmark Œwiêtojañski w Poznaniu 
i Jarmark Jakubowy w Szczecinie - coraz czêœciej te 3 imprezy zestawia siê ko³o 
siebie i kojarzy z konkretnymi miastami. I chocia¿ dwa pierwsze jarmarki maj¹ 
znacznie d³u¿sz¹ tradycjê, to nasz szczeciñski Jarmark œw. Jakuba zaczyna wpisywaæ 
siê w kalendarz lipcowych wydarzeñ w mieœcie, a i coraz g³oœniej o nim w Polsce 
i poza jej granicami. Przyk³adem tego jest oko³o 100 wystawców z ca³ego kraju, 
a tak¿e z Litwy i Ukrainy w roku ubieg³ym.

¯yczeniem organizatorów, ale równie¿ mieszkañców Szczecina jest stworzenie 
i wykreowanie w stolicy Pomorza Zachodniego wydarzenia, które œwiêtowaæ bêd¹ 
nie tylko miejscowi, ale równie¿ nasze dzieci, wnuki i prawnuki. Ju¿ dziœ 
organizatorzy œwietnie ³¹cz¹ pokolenia m³odych i najstarszych szczecinian, kiedy 
zapraszaj¹ do udzia³u w Jarmarku kapelê lwowsk¹. Ta podrywa do zabawy 
mieszkañców, z których znaczna czêœæ przyby³a do Szczecina w³aœnie z Kresów 
Wschodnich. 

- W Szczecinie jest zbyt ma³o takich spotkañ, jak ten jarmark - mówi³a jedna ze 
uczestniczek w ubieg³ym roku. - Troszkê wiêcej powinno ich byæ, jesteœmy pod tym 
wzglêdem ubodzy. Na tym jarmarku nie ma wiekowych ograniczeñ. Ka¿dy czuje siê 
tu dobrze i starszy cz³owiek i dziecko.

- Bardzo mi siê tu podoba i ¿a³ujê, ¿e nie by³am tu w ubieg³ym roku, taki jarmark 
sprowadza nam te¿ zachodnich turystów - wymieniali zalety inni uczestnicy œwiêta 
w Szczecinie.

Œmia³o mo¿na stwierdziæ, ¿e od powstania idei organizacji, jarmark przez 
2 lata odwiedzi³o kilkadziesi¹t tysiêcy szczecinian i turystów. Du¿ym 
zainteresowaniem cieszy³y siê stoiska z rêkodzie³em, wypiekami, wielu chcia³o te¿ 
spróbowaæ produktu jarmarku, czyli muszli jakubowej. Obok mo¿liwoœci 
smakowania  regionalnych przysmaków z ca³ej Polski, zdrowej ¿ywnoœci, zakupu 
rêkodzie³a czy nabycia pami¹tek promuj¹cych Szczecin i katedrê, kolejki ustawia³y 
siê te¿ do windy na katedraln¹ wie¿ê. Widok z niej jest imponuj¹cy. Przy 
bezchmurnym niebie, siêga kilkudziesiêciu kilometrów, a i krajobrazy samego 
Szczecina ogl¹dane z wysokoœci ponad 50 metrów te¿ zapieraj¹ dech w piersiach.
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Dla wiernych Koœcio³a rzymskokatolickiego jarmark wi¹¿e siê 
z religijn¹ celebracj¹. Jego kulminacj¹ jest bowiem msza œw. odpustowa 
w bazylice archikatedralnej. - Odpust to darowanie kary za pope³nione grzechy - 
t³umaczy ks. Maciej Pliszka ze szczeciñskiej katedry, g³ówny organizator Jarmarku. - 
Mo¿na go ofiarowaæ za siebie, czyli za osobê ¿yj¹c¹ lub za osobê zmar³¹. 

Uczestnicz¹c w mszy œw. odpustowej w katedrze œw. Jakuba, przyjmuj¹c komuniê 
œw. i modl¹c siê w intencjach Ojca Œwiêtego mo¿na otrzymaæ odpust zupe³ny. 
W ubieg³ym roku metropolita szczeciñsko-kamieñski abp Andrzej Dziêga wyrazi³ 
zadowolenie, ¿e podczas jarmarku wiele osób odwiedzi³o katedrê tak¿e na 
prywatn¹ modlitwê i skorzysta³o ze spowiedzi œw. - Ta msza œw. zwieñcza 
uroczystoœci odpustowe ku czci œw. Jakuba u nas w Szczecinie, a tak¿e zwieñcza 
wielkie dzie³o ludzi rzemios³a, jakim sta³ siê kolejny ju¿ rok Jarmark œw. Jakuba - 
mówi³ na pocz¹tku mszy œw. abp Dziêga.

Wczeœniej ulicami Szczecina przeszed³ barwny korowód jakubowy. Na jego 
czele poniesiono figurê Œw. Jakuba. 25 lipca to bowiem wspomnienie œw. Jakuba - 
patrona katedry. - By³y zespo³y ludowe z ca³ego województwa, przedstawiciele 
ró¿nych zawodów, izb rzemieœlniczych i mieszkañcy Szczecina. - To manifestacja 
naszej wiary, a prowadzi³ nas œw. Jakub w zabytkowej figurze, która zachowa³a siê 
od zniszczeñ wojennych - stwierdzi³ ks. Maciej Pliszka. 

Organizatorzy jarmarku zainicjowali równie¿ akcjê zbierania podpisów na rzecz 
nadania imienia œw. Jakuba miastu Szczecin. Teraz ponad tysi¹c podpisów trafi do 
szczeciñskiej Rady Miasta. Œw. Jakub Aposto³ jest od ponad 800 lat patronem 
szczeciñskiej katedry, a tak¿e opiekuje siê pielgrzymami.

Od powstania idei organizacji, jarmark przez 2 lata odwiedzi³o kilkadziesi¹t 
tysiêcy szczecinian i turystów. Fot. £ukasz Sze³emej, www.szelemej.pl



22

Œw. Jakub jest pochowany w Santiago de Compostella w Hiszpanii i tam 
pielgrzymuj¹ mieszkañcy z ca³ej Europy. - Szlaki œw. Jakuba zosta³y wpisane jako 
wspólne dziedzictwo kulturowe ca³ej Europy, a Szczecin znajduje siê na tym szlaku 
- mówi ks. Pawe³ Ostrowski z bazyliki archikatedralnej w Szczecinie. - Wiemy, ¿e od 
K³ajpedy wêdrowano szlakiem pomorskim przez Szczecin i tu siê zatrzymywano 
i wyruszano w dalsz¹ drogê.

W programie Jarmarku s¹ rekolekcje odpustowe w katedrze, ale tak¿e koncerty. 
W ubieg³ym roku hejna³ z wie¿y katedralnej da³ sygna³, ¿e Szczecin rozpocz¹³ 
œwiêtowanie. Ks. Maciej chce, aby wieœæ o Jarmarku rozesz³a siê poza granicê Polski. 
- Szczecin jako metropolia, jako miasto piêknie po³o¿one powinno organizowaæ ten 
jarmark w sposób wyj¹tkowy, znany w ca³ej Polsce. A to ¿e jesteœmy tak blisko 
granicy i naszych niemieckich s¹siadów, to tak¿e argument za tym, ¿e to dzie³o 
mo¿e siê rozrastaæ i byæ atrakcj¹ równie¿ dla naszych zachodnich s¹siadów - uwa¿a 
ks. Maciej Pliszka.

A dlaczego hejna³ z wie¿y? - Bêdzie to tak¿e pewien pocz¹tek, nie chce nazywaæ 
tego od razu nowej tradycji, ale jakiejœ idei, ¿e po coœ ta wie¿a jest i wokó³ czegoœ 
musi siê koncentrowaæ tak¿e rynek Starego Miasta - kontynuuje ks. Pliszka. 
Jarmark ma promowaæ nie tylko katedrê, ale ca³y Szczecin. - Idea jest taka, ¿e skoro 
œwi¹tynia jest w takim centralnym miejscu i jest ona taka piêkna 
i majestatyczna i teren wokó³ niej jest do zagospodarowania, bo jest piêkny 
i potencja³ tego miejsca jest przeogromny, to bierzmy przyk³ad z innych miast, 
które przez takie elementy przyci¹gaj¹ turystów, ubogacaj¹ swoj¹ kulturê, promuj¹ 
siê - t³umaczy ks. Maciej Pliszka.

A zatem promujmy nasze miasto i budujmy jego tradycjê. III Jarmark 
Jakubowy potrwa od 22 do 25 lipca. Zapraszamy! 

£ukasz Sze³emej, urodzony w 1981 roku w Pyrzycach. Od 2006 roku 
Fotoreporter Polskiego Radia Szczecin. W 2010 roku ukoñczy³ 

Doktoranckie Studia (III Stopnia) w dziedzinie Informatyka na 
Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. 

Od 2011 roku wspó³pracuje tak¿e z Agencj¹ Fotograficzn¹ East News. 
Ostatnim sukcesem by³a g³ówna nagroda w konkursie "Cz³owiek 

Najlepsza Inwestycja", Wojewódzkiego Urzêdu Pracy.
Wiêcej zdjêæ na www.szelemej.pl 

FOTOGALERIA
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Tysi¹ce uczestników odwiedza Jarmark Jakubowy.

Wystêpy zespo³ów ludowych s¹ jednym z punktów Jarmarku.
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W trakcie Jarmarku mo¿na kupiæ pami¹tki promuj¹ce Szczecin i katedrê.

Widok z katedralnej wie¿y jest imponuj¹cy. Przy bezchmurnym niebie, siêga kilkudziesiêciu kilometrów, 
a i krajobrazy samego Szczecina ogl¹dane z wysokoœci ponad 50 metrów te¿ zapieraj¹ dech w 
piersiach.



1
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Ulicami Szczecina 
przechodzi barwny 

korowód 
jakubowy.  

Z  figura Œw. 
Jakuba na czele.

Du¿ym 
zainteresowaniem 

ciesz¹ siê stoiska z 
wypiekami.

Zdrowa ¿ywnoœæ 
dominuje na 

stoiskach 
jarmarcznych.
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W ubieg³ym roku by³y te¿ pokazy walk rycerskich. 

Jarmark to te¿ okazja do zaprezentowania wyrobów rêkodzielników. 
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Biskup Jerzy Samiec – Zwierzchnik Koœcio³a Ewangelicko – Augsburskiego 
w Polsce. S³owo „biskup” dla chrzeœcijan ró¿nych wyznañ brzmi znajomo, jednak czy 
rozumiane jest w ten sam sposób? Czy ewangelicki biskup posiada te same 
kompetencje, które ma np. biskup rzymskokatolicki? Spróbujmy te kwestie wyjaœniæ.

W Regulaminie  Zwierzchnich W³adz Koœcie lnych w Prawie  
Wewn¹trzkoœcielnym Koœcio³a Ewangelicko – Augsburskiego w RP czytamy, ¿e 
„Biskup Koœcio³a z mocy swego urzêdu sprawuje duchowe kierownictwo Koœcio³a, 
a w szczególnoœci: 

- jest duchownym zwierzchnikiem wszystkich ksiê¿y, katechetów, diakonów  i sióstr 
diakonis i jako zwierzchni duszpasterz kieruje ich przygotowaniem religijnym 
i naukowym, sprawuje pieczê i nadzór nad ich dzia³alnoœci¹”

To oznacza, ¿e Biskup Koœcio³a jest duszpasterzem wszystkich duszpasterzy, 
pe³ni¹cych ró¿n¹ s³u¿bê w Koœciele. Powinien przede wszystkim sk³adaæ dobre 
œwiadectwo swojej wiary, byæ zachêceniem i duchow¹ inspiracj¹ do s³u¿by pe³nej 
zaanga¿owania. Dlatego w koœciele ewangelickim Biskupem Koœcio³a mo¿e zostaæ 
duchowny, który co najmniej 15 lat s³u¿y jako ordynowany (wyœwiêcony) ksi¹dz, 
z czego 8 lat na samodzielnym stanowisku (np. jako proboszcz parafii). Biskup otacza 
swoj¹ trosk¹ duszpastersk¹ osoby, które zamierzaj¹ studiowaæ teologiê ewangelick¹. 
Powinien mieæ dobry kontakt ze studentami teologii, wiele z nimi rozmawiaæ, 
zachêcaæ do podjêcia siê s³u¿by w Koœciele, jednoczeœnie ukazuj¹c j¹ jako wymagaj¹c¹ 
poœwiêcenia i oddania. Powinien wzbudzaæ szacunek, ale i zaufanie, aby osoby 
zwi¹zane z prac¹ w Koœciele potrafi³y zaufaæ i dzieliæ siê równie¿ swoimi lêkami, 
pytaniami czy zw¹tpieniami. W dalszych punktach wspomnianego wczeœniej 
Regulaminu czytamy, ¿e Biskup Koœcio³a sk³ada raport Synodowi na temat stanu 
Koœcio³a. To oznacza, ¿e Biskup powinien wizytowaæ ka¿d¹ z parafii co najmniej raz na 
piêæ lat. Zapraszany jest na wa¿niejsze uroczystoœci parafialne, poœwiêcenia 
koœcio³ów i kaplic. Zatem Biskup powinien byæ „blisko ludzi”, aby móg³ byæ na bie¿¹co 
zorientowany, jaka jest duchowa kondycja wiernych, ale równie¿ ws³uchiwaæ siê w ich 
problemy, troski i potrzeby.

Natomiast w tym samym Regulaminie Zwierzchnich W³adz Koœcielnych zapisane s¹ 

Struktura 
organizacyjna 

Koœcio³a 
Ewangelicko - Augsburskiego 

w Polsce

TEKST
ks. S³awomir Sikora 
parafia 
ewangelicko-augsburska 
Œwiêtej Trójcy



28

podstawowe zadania Synodu Koœcio³a, do którego nale¿y nie tylko wybór 
najwa¿niejszych gremiów koœcielnych (miêdzy innymi wybór Biskupa Koœcio³a), ale 
równie¿ „sprawowanie pieczy nad zachowaniem czystoœci nauki i nad podniesieniem 
¿ycia religijno-moralnego w Koœciele, oraz stanie na stra¿y praw, dobra i jednoœci 
Koœcio³a oraz ustalania zasad wspó³¿ycia i wspó³pracy z innymi wyznaniami”. Komu 
zatem powierza siê tak wa¿ne zadania, czyli jaki jest sk³ad Synodu? W sk³ad Synodu 
Koœcio³a wchodz¹ miêdzy innymi: Biskup Koœcio³a, szeœciu Biskupów Diecezjalnych, 
Ewangelicki Biskup Wojskowy, Wiceprezes Konsystorza (Konsystorz jest naczeln¹ 
w³adz¹ administracyjn¹ Koœcio³a i organem wykonawczym Synodu Koœcio³a), 
15 delegatów duchownych wybranych przez ogólnopolsk¹ konferencjê ksiê¿y 
spoœród duchownych, maj¹cych co najmniej 5 lat pracy w Koœciele od dnia ordynacji, 
30 delegatów œwieckich (wybranych przez Synody Diecezjalne), przedstawiciel 
nauczycieli akademickich Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej w Warszawie 
(jedyna uczelnia w Polsce, która kszta³ci duchownych ewangelickich w Polsce), 
przedstawiciel diakonatów. Zatem Synod Koœcio³a sk³ada siê mniej wiêcej w po³owie 
z duchownych, po³owie z œwieckich.

Na mocy swojego prawa w ostatnim czasie Synod Koœcio³a wyda³ wa¿ne oœwiadczenia 
w sprawie bioetyki (miêdzy innymi prezentowane w poprzednim numerze 
oœwiadczenie w sprawie dopuszczalnoœci stosowania metody In vitro, oraz najnowsze 
oœwiadczenia dotycz¹ce transplantacji i dawstwa organów – oba dokumenty 
przygotowane by³y najpierw przez Komisjê Synodu ds. etyki).

Analogicznie sytuacja wygl¹da w Diecezjach i parafiach. Najwa¿niejsze 
decyzje w parafii musz¹ byæ zatwierdzone przez Zgromadzenie Parafialne, które 
stanowi¹ wszyscy wierni zarejestrowani w danej parafii (musz¹ mieæ ukoñczone 
18 lat i uregulowan¹ tzw. sk³adkê parafialn¹ za ubieg³y rok). To Zgromadzenie 
Parafialne wybiera proboszcza parafii, przedstawicieli Rady Parafialnej, 
przedstawicieli do Synodu Diecezjalnego, decyduje o kupnie lub sprzeda¿y mienia 
parafialnego, zatwierdza sprawozdanie z pracy duszpasterskiej oraz sprawozdanie 
finansowe, zatwierdza równie¿ preliminarz finansowy na nowy rok. Ka¿dy proboszcz 
parafii wspólnie z Rad¹ Parafialn¹ odpowiedzialny jest za administracjê parafii, za 
pozyskiwanie i odpowiedzialne wydawanie wspólnych pieniêdzy. Jednak g³ównym 
zadaniem duchownego jest praca duszpasterska, podejmowanie inicjatyw, które 
umocni¹ wiarê wiernych, mocniej ich zaanga¿uj¹ w codzienne ¿ycie wspólnoty. 
Pragmatyka S³u¿bowa okreœla zadania proboszcza nastêpuj¹co: 

„Proboszcz na mocy ordynacji jest s³ug¹ Chrystusa i duszpasterzem Parafii. Czuwa nad 
zachowaniem czystoœci nauki Koœcio³a, moralnoœci i karnoœci chrzeœcijañskiej oraz 
krzewieniem ¿ycia religijnego w Parafii. Zobowi¹zany jest do zwiastowania S³owa 
Bo¿ego oraz sprawowania Sakramentów Œwiêtych zgodnie z ustanowieniem 
Chrystusa”. 

Tak w wielkim uproszczeniu wygl¹da struktura Koœcio³a Ewangelicko – 
Augsburskiego w Polsce.
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Cerkiew prawos³awna wyznaje w Symbolu Wiary: wierzê w jeden, œwiêty, 
katolicki i apostolski Koœció³. Chrystus Pan w czasie swojego ziemskiego ¿ycia 
zgromadzi³ wokó³ siebie grupê uczniów, którzy mieli staæ siê zal¹¿kiem Koœcio³a. Po 
Jego zmartwychwstaniu zostali nape³nieni Duchem Œwiêtym w dniu Piêædziesi¹tnicy 
i ruszyli w œwiat kontynuowaæ dzie³o Zbawiciela. Chrystus obieca³ uczniom, ¿e bêdzie 
z nimi przez wszystkie dni a¿ do skoñczenia œwiata. Wspólnota uczniów 
zgromadzonych wokó³ Pana trwa ca³y czas i jest tak samo widzialna, s³yszalna 
i odczuwalna – jak by³a u swego pocz¹tku w dniu Zes³ania Ducha Œwiêtego. Nie 
przesta³a nigdy byæ rozpoznawaln¹ i nie zmieni³a siê w byt czysto duchowy, 
wyidealizowany, którego nie sposób dzisiaj gdzieœ znaleŸæ. Tak¿e dziœ mo¿na z ca³¹ 
pewnoœci¹ stwierdziæ: tu jest Koœció³.

Zatem gdzie on jest?
W przekonaniu, ¿e Koœció³ na ziemi pozostaje i musi pozostaæ widzialn¹ 

jednoœci¹, prawos³awie wierzy, ¿e to ono w³aœnie jest tym jednym, jedynym 
widzialnym Koœcio³em ustanowionym przez samego Chrystusa. Prawos³awni wierz¹, 
¿e to oni od  dwóch tysiêcy lat s¹ tym Koœcio³em, 
który Pan zapocz¹tkowa³, i któremu przyobieca³ 
nieutracalny dar jednoœci. Czyni¹ tak nie ze 
wzglêdu na czyjekolwiek osobiste zas³ugi 
i zdolnoœci, ale dziêki ³asce Boga, który wyla³ 
swego Ducha na uczniów, których uczniami my 
z kolei jesteœmy.

Pytanie o ustrój Koœcio³a prawos³awne-
go, to pytanie o to, jak on jest zorganizowany. 
Organizacjê jego ¿ycia na szczêœcie mo¿na opisaæ, 
bo dok³adnej definicji Koœcio³a nie sposób podaæ. 
Gdy siêgniemy do tradycji Ojców, to pod¹¿anie za 
ich myœl¹ nie zaprowadzi nas do definicji, ale do 
opisu jego ¿ycia. Temu, kto pyta: „co to jest 
Koœció³?”, o. Sergiusz Bu³gakow powie: PrzyjdŸ 
i ogl¹daj, bo nikt nie pojmie Koœcio³a inaczej jak 
przez doœwiadczenie, ³askê, uczestnictwo w jego 
¿yciu. Ustrój Koœcio³a, który mamy zamiar 
przedstawiæ, wynika wprost z tego, czym Koœció³ 

ZASADA BUDUJ¥CA KOŒCIÓ£
równoœæ wszystkich biskupów

TEKST
 Jaros³aw Kaczmarczyk 

parafia 
prawos³awna 

pw. œw. Miko³aja

Biskup wroc³awsko-szczeciñski Jeremiasz. Fot. 
Jaros³aw Kaczmarczyk
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jest i jak siebie samego postrzega.
Dla prawos³awia Koœció³ jest tam, gdzie biskup moc¹ w³adzy apostolskiej 

sprawuje autentyczn¹ Eucharystiê i zbiera ludzi w zgromadzenie eucharystyczne – 
Cia³o Chrystusa. Z tego wynika, ¿e ka¿de lokalne zebranie eucharystyczne (dziœ 
nazywane diecezj¹), maj¹ce biskupa jako swoj¹ g³owê, posiada ca³¹ pe³niê Koœcio³a 
Bo¿ego. Koœció³ Jerozolimy, Antiochii, Efezu, Koryntu, Rzymu i ka¿dy inny znany z kart 
Nowego Testamentu by³ tym Koœcio³em, którego g³ow¹ jest Chrystus, i którego 
wyznajemy w Credo.

Wieloœæ Eucharystii sprawowanych na o³tarzach œwiata nie narusza jedynoœci 
i wyj¹tkowoœci samej Eucharystii. Ofiara czysta i doskona³a, jak¹ Koœció³ zanosi do 
Boga, nie jest sum¹ ³¹czn¹ wszystkich poszczególnych ofiar. Ka¿da autentyczna 
Eucharystia – nawet ta sprawowana w odleg³ych krañcach ziemi – jest t¹ doskona³¹ 
ofiar¹. Podobnie te¿ wieloœæ Koœcio³ów lokalnych nie narusza jednego, œwiêtego, 
katolickiego i apostolskiego Koœcio³a. Œw. Bazyli naucza³: Duch Œwiêty jest obecny 
w ka¿dym z tych, którzy go przyjmuj¹, jak gdyby by³ dany tylko jemu. Mo¿emy to odnieœæ 
równie¿ do ¿ycia koœcielnego: Koœció³ powszechny jest obecny w ka¿dym Koœciele 
lokalnym tak, jakby tylko on jeden istnia³ na ca³ej ziemi.

Tego rodzaju eklezjologia eucharystyczna ma swoje konsekwencje. Przede 
wszystkim potwierdza równoœæ wszystkich biskupów i wszystkich diecezji œwiata. 
Jeremiasz – biskup wroc³awsko-szczeciñski – jest takim samym biskupem jak Cyryl – 
patriarcha Moskwy i ca³ej Rusi. Tak jak Eucharystie przez nich sprawowane s¹ 
prawdziw¹ Eucharysti¹, tak te¿ „ich” Koœcio³y s¹ prawdziwym Koœcio³em – jeden nie 
jest „lepszy” od innych. Prawdziwy Koœció³, prawdziwa Eucharystia, bo obu 
hierarchom udzielono tych samych œwiêceñ i otrzymali tê sam¹ ³askê, aby ka¿dy 
w swoim Koœciele rz¹dzi³, naucza³ i uœwiêca³.

Z powy¿szego powodu prawos³awie zdecydowanie odrzuca prymat i w³adzê 
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biskupów Rzymu w takiej postaci, jak¹ znamy obecnie. Je¿eli teza o pe³nej w³adzy 
ka¿dego papie¿a nad ca³ym Koœcio³em by³aby prawd¹, to oznacza³oby, ¿e istnieje jakiœ 
dodatkowy ósmy sakrament super-biskupstwa, który tak¹ w³adzê daje. Z takim 
super-biskupem istnia³aby super-diecezja (a z ni¹ wierni), która z woli Bo¿ej mia³aby 
byæ inn¹ od wszystkich innych diecezji œwiata. Je¿eli nie ma takiego sakramentu 
(a rzeczywiœcie nie ma), to znaczy³oby, ¿e ta wyj¹tkowa w³adza i specjalny przywilej 
jest udzielany na drodze poza-sakramentalnej: kandydat na papie¿a akceptuje wybór 
dokonany przez kardyna³ów i – jeœli jest ju¿ biskupem – zostaje w tej sekundzie g³ow¹ 
Koœcio³a rzymskiego i posiada od tej chwili automatycznie (!) ³askê w³adzy nad ca³ym 
Koœcio³em – a wszystko to poza jakimkolwiek porz¹dkiem sakramentalnym 
(kandydat najczêœciej jest ju¿ biskupem i drugi raz œwiêceñ nie przyjmie).

Konsekwencje tezy o prymacie papieskim by³yby równie¿ inne. Po œmierci œw. 
Piotra Aposto³a g³ow¹ Koœcio³a rzymskiego zosta³ œw. Linus. Przyjêcie prymatu 
papieskiego jako prawdy oznacza³oby, ¿e Linus by³ zwierzchnikiem ¿yj¹cych jeszcze 
wówczas Aposto³ów! Gdyby zechcia³ jako papie¿ skorzystaæ z posiadanej w³adzy 
móg³by np. nakazaæ œw. Janowi Ewangeliœcie, aby ten zmieni³ sposób sprawowania 
Eucharystii, a ten winien by³ go pos³uchaæ! Dla prawos³awia to niepojête. Biskup 
ka¿dej diecezji (tym bardziej Aposto³) jest odpowiedzialny za ¿ycie sakramentalne 
swojego Koœcio³a.

Nasuwa siê równie¿ pytanie, co sta³oby siê z ca³ym Koœcio³em gdyby zabrak³o 
nagle ca³ej diecezji rzymskiej z wszystkimi jej wiernymi i papie¿em, np. w wyniku 
wielkiego trzêsienia ziemi, zalania przez ocean Europy na sta³e? Co sta³oby siê 
z prymatem? Zakoñczy³by siê? Przeszed³by na inne miasto? Dla prawos³awia 
oznacza³oby to tragiczny koniec istnienia pierwszej pod wzglêdem honoru diecezji 
œwiata i... tylko tyle. Ka¿da inna diecezja dalej ¿y³aby swoim ¿yciem – ¿ycie i struktura 
Koœcio³a nic by siê nie zmieni³y. Diecezje nie potrzebuj¹ jakiegoœ „uzupe³niania” 
z boku...

W œwietle nauki prawos³awnej ka¿dy biskup ze swoj¹ diecezj¹ tworzy 
prawdziwy, pe³ny Koœció³. ¯aden biskup nie jest nigdy biskupem tylko jakiejœ czêœci 
Koœcio³a – nie mo¿na  byæ biskupem „czêœci”. Autentyczny biskup oznacza istnienie 
autentycznego Koœcio³a. Tak jak ka¿da Osoba z Trójcy jest prawdziwym Bogiem, tak 
ka¿dy Koœció³ ze swoim biskupem jest prawdziwym Koœcio³em. Diecezja nie jest 
Koœcio³em w 1/2540, tak jak Duch Œwiêty nie jest jedn¹ trzeci¹ Boga, tylko pe³nym 
Bogiem. To prawda, która jest filarem ¿ycia cerkiewnego.

Równoœæ biskupów pozostaje niezmienna, choæ istnieje w Cerkwi pojêcie 
pentarchii – piêciu g³ównych staro¿ytnych patriarchatów: Rzymu, Konstantynopola 
(dziœ Stambu³), Aleksandrii, Antiochii i Jerozolimy. W czasach nowo¿ytnych do rangi 
patriarchatów podniesiono stolice Koœcio³ów: Rusi, Gruzji, Serbii, Bu³garii i Rumunii. 
Patriarchowie – mimo zaszczytu jaki daje ten tytu³ – zostaj¹ ca³y czas biskupami, s¹ 
pierwszymi poœród równych. ̄ aden z nich nie wynosi siê ponad innych i ¿aden z nich 
nie uwa¿a siê za g³owê ca³ego Koœcio³a powszechnego. S¹ równi tak¿e wtedy, gdy 
zbieraj¹ siê na soborze, synodzie, czy innym zgromadzeniu.

Obojêtnie jak wielu darów udzieli Bóg Koœcio³owi, ile pos³ug wierni bêd¹ 
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pe³niæ i jaka ró¿norodnoœæ charyzmatów bêdzie obfitowaæ – wszyscy potrzebujemy 
Eucharystii. J¹ mo¿na celebrowaæ tylko w jednoœci i pokoju. Aby usun¹æ wszelki 
niepokój i chaos, zosta³a ona z³o¿ona w rêce biskupów. To oni œwiadcz¹ 
o prawdziwoœci sprawowanej w ich Koœciele Eucharystii.

Œw. Ignacy Antiocheñski uczy³: Jedynie Eucharystia celebrowana przez biskupa 
jest wa¿na, bez niego nie mo¿na chrzciæ, ani komunikowaæ. Bez Eucharystii i bez w³adzy 
jej celebrowania Koœció³ istnieæ nie mo¿e, dlatego w Koœciele trwa urz¹d biskupi. Jak 
niegdyœ jednoœæ w nauce Aposto³ów i ³amaniu chleba z Aposto³ami by³a wyró¿nikiem 
wiernych w Jerozolimie, tak i dziœ jednoœæ ludu ze swoim biskupem i biskupów miêdzy 
sob¹ – jest znakiem jednoœci ca³ego Koœcio³a.

Du¿o s³ów zosta³o powiedzianych o biskupach i ich znaczeniu w ¿yciu Cerkwi. 
Nie mo¿emy straciæ jednak z oczu czegoœ jeszcze wa¿niejszego: Bóg Ojciec powierzy³ 
Chrystusowi-Królowi ca³¹ w³adzê. Pan zachowuje j¹ osobiœcie a¿ do koñca œwiata. 
Wed³ug Listu do Efezjan (1,22-23) Chrystus jest g³ow¹ nad ca³ym Koœcio³em, który 
jest Jego Cia³em i pe³noœci¹ tego, który dope³nia przez wszystko we wszystkich. Ta 
sama myœl zawiera siê w Liœcie do Kolosan (1,18; równie¿ 1 Kor 3,11) i wyklucza 
wszelk¹ ideê nastêpstwa: A oto jestem z wami po wszystkie dni a¿ do skoñczenia œwiata 
(Mt 28,20). On by³, jest i pozostaje zasad¹ jednocz¹c¹ wszystkich.

 
 

Koœció³ rzymskokatolicki charakteryzuje siê hierarchiczn¹ struktur¹. Czyli 
tak¹, gdzie pos³uga ka¿dego jej cz³onka pozostaje w uk³adzie opartym na zasadzie 
podporz¹dkowania i wzajemnej zale¿noœci.

Wed³ug zapisu w konstytucji Lumen gentium „Chrystus Pan dla 
pasterzowania Ludowi Bo¿emu i ustawicznego ludu tego pomna¿ania ustanowi³ w 
Koœciele swym rozmaite pos³ugi œwiête, które maj¹ na celu dobro ca³ego Cia³a. 
Wyposa¿eni bowiem we w³adzê œwiêt¹ szafarze s³u¿¹ braciom swoim, aby wszyscy, 
którzy s¹ z Ludu Bo¿ego… osi¹gnêli zbawienie” (18). Ta myœl towarzyszy Koœcio³owi 
od pocz¹tku jego powstania. Z tego powodu wszelkie dzia³ania Koœcio³a odbywaj¹ siê 
we wspólnocie, w której ksiê¿a i biskupi na czele z papie¿em troszcz¹ siê o zbawienie 
ka¿dego cz³owieka. „ Do natury sakramentalnej pos³ugi koœcielnej nale¿y tak¿e jej 
charakter kolegialny. Istotnie, od pocz¹tku swojej misji Pan Jezus ustanawia 
Dwunastu, którzy byli zacz¹tkiem Nowego Izraela i pocz¹tkiem œwiêtej hierarchii. 
Razem wybrani, zostali tak¿e razem pos³ani, a ich braterska jednoœæ bêdzie s³u¿yæ 
komunii braterskiej wszystkich wiernych; bêdzie ona jakby odbiciem i œwiadectwem 
komunii Osób Bo¿ych. Dlatego ka¿dy biskup pe³ni swoj¹ pos³ugê w ramach Kolegium 
Biskupiego, w komunii z Biskupem Rzymu – nastêpc¹ œw. Piotra i g³ow¹ kolegium; 
prezbiterzy zaœ pe³ni¹ swoj¹ pos³ugê w ramach prezbiterium diecezji pod kierunkiem 
swojego biskupa” (Katechizm Koœcio³a Katolickiego 877).

Hierarchia w koœciele 
rzymskokatolickim

TEKST 
Barbara Wróblewska
parafia 
rzymskokatolicka
pw. Œwiêtego Krzy¿a
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Z powy¿szych s³ów wynika, ¿e papie¿ z racji swego urzêdu, mianowicie urzêdu 
Zastêpcy Chrystusa i Pasterza ca³ego Koœcio³a, ma pe³n¹, najwy¿sz¹ i powszechn¹ 
w³adzê nad Koœcio³em. Natomiast biskupi posiadaj¹ w³adzê autorytatywn¹ , któr¹ 
wype³niaj¹ w ³¹cznoœci z Biskupem Rzymu. Z kolei ka¿dy biskup ma powierzon¹ 
okreœlon¹ czêœæ Ludu Bo¿ego, nad któr¹ sprawuje swoj¹ pos³ugê pastersk¹. W pomocy 
sprawowania tej w³adzy przychodz¹ prezbiterzy i diakoni, którzy mu podlegaj¹. Tak 
wiêc, Koœció³ jest niejako systemem naczyñ po³¹czonych, czyli œciœle zale¿nych od 
siebie, gdzie ka¿dy poprzez swoje dzia³anie ma wp³yw na funkcjonowanie ca³ej 
wspólnoty.

Nasuwa siê taka myœl, po co Chrystus ustanowi³ w Koœciele tak¹ hierarchiê? 
Myœlê, ¿e jest to m¹droœæ Koœcio³a od wieków, ¿e papie¿ ma w³adzê najwiêksz¹, 
poniewa¿ jest widzialnym zastêpc¹ Chrystusa na Ziemi. Dlatego te¿ podejmuje 
najwa¿niejsze decyzje dotycz¹ce ¿ycia Koœcio³a. Zgodnie jednak z zasad¹ 
komunijnoœci Koœcio³a, Biskup Rzymu dzia³a wspólnie z Kolegium Biskupów. Kolejno 
biskupi, prezbiterzy i diakonii posiadaj¹ odpowiedni¹ w³adzê, co do pe³nionej funkcji. 
Ten hierarchiczny charakter Koœcio³a wprowadza pewien ³ad i porz¹dek w jego ¿yciu. 
Trudno wyobraziæ sobie tak¹ sytuacjê, gdzie ka¿dy ksi¹dz mia³by tak¹ sam¹ w³adzê 
i nikomu nie podlega³. Jednak¿e, tak Chrystus ukszta³towa³ swój Koœció³, ¿e 
poszczególni jego duchowni cz³onkowie s¹ od siebie zale¿ni ze wzglêdu na posiadan¹ 
w³adzê, któr¹ da³ i zada³ im Chrystus. Z tego powodu tak wa¿na w pe³nieniu 
wszystkich funkcji pasterskich jest pokora i pos³uszeñstwo, która zapewnia 
bezpieczne funkcjonowanie Koœcio³a. To w³aœnie cnota pokory i pos³uszeñstwa, 
ustrzega Koœció³ od pope³nienia b³êdów i zapewnia jego harmonijne funkcjonowanie.

Tym nie mniej ten ³ad w hierarchii Koœcio³a przek³ada siê równie¿ na prawid³owe 
funkcjonowanie ka¿dego chrzeœcijanina. Dzieje siê tak dlatego, ¿e ka¿dy cz³owiek 
potrzebuje ³adu i harmonii w ka¿dej sferze swojego ¿ycia, równie¿ duchowego.

O strukturze 
hierarchicznej 
Ukraiñskiego Koœcio³a 
Greckokatolickiego
(UKGK)

TEKST
Ks. Robert Rosa 

parafia 
greckokatolicka

pw. Opieki 
Najœwiêtszej Bogurodzicy

        
Przedstawiaj¹c powy¿sz¹ kwestiê, nie mo¿na pomin¹æ istniej¹cego problemu, 

mianowicie tego, ¿e w œwiadomoœci przeciêtnego Polaka Koœció³ katolicki 
niejednokrotnie jest uto¿samiany tylko z Koœcio³em rzymskokatolickim, czy 
³aciñskim, jak siê niekiedy mówi. Ktoœ powie - nic w tym dziwnego, ¿e tak siê dzieje, bo 
katolików nie-³acinników mamy w Polsce nieco ponad sto tysiêcy, co w porównaniu 
z wielomilionow¹ wspólnot¹ rzymskich katolików, jest liczb¹ prawie œladow¹. 
Podobnie jest w skali globalnej - w katolicyzmie œwiatowym na ponad miliard 
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³acinników mamy zaledwie kilkanaœcie milionów katolików wschodnich. Nie zmienia 
to jednak faktu, ¿e Koœció³ katolicki, bêd¹cy wspólnot¹ chrzeœcijan pozostaj¹cych 
w pe³nej jednoœci z Biskupem Rzymu, "zbudowany jest" z 22 Koœcio³ów 
w³asnego prawa, autonomicznych (od ³ac. Ecclesia sui iuris), przynale¿nych do 
szeœciu wielkich tradycji obrz¹dkowych: jednej zachodniej (³aciñskiej) i  piêciu 
wschodnich: aleksandryjskiej, antiocheñskiej, chaldejskiej, ormiañskiej 
i bizantyjskiej. Najwiêkszym z katolickich Koœcio³ów sui iuris, jest jedyny Koœció³ 
tradycji zachodniej: Koœció³ rzymskokatolicki, którego g³ow¹ jest ka¿dorazowy 
Biskup Rzymski. Jednoczeœnie jest on widzialn¹ g³ow¹ ca³ego Koœcio³a katolickiego, co 
mo¿e dodatkowo sprzyjaæ b³êdnemu uto¿samianiu katolicyzmu ³aciñskiego 
z katolicyzmem jako takim. Spoœród katolickich Koœcio³ów wschodnich, nieraz 
nieœciœle zwanych "unickimi", najwiêksz¹ liczbê wiernych skupiaj¹ Koœcio³y tradycji 
bizantyjskiej, czyli greckokatolickie, wœród których najwiêkszymi s¹ Koœcio³y 
ukraiñski, rumuñski i melchicki (do którego nale¿¹ g³ównie grekokatolicy-Arabowie). 
Koœcio³y sui iuris charakteryzuj¹ siê innym od ³aciñskiego rytem, maj¹ swoj¹ 
wielowiekow¹ tradycjê, oddzieln¹ dyscyplinê i specyfikê.

Kiedy mówimy o strukturze hierarchicznej, wzajemnych zale¿noœciach i podleg³oœci, 
trzeba stosowaæ precyzyjny jêzyk, który odnajdujemy w Kodeksie Kanonów 
Koœcio³ów Wschodnich (promulgowanym przez JPII w 1990 r.), który to ma 
zastosowanie wobec wschodnich katolików a nie jak by ktoœ s¹dzi³ Kodeks Prawa 
Kanonicznego. Wyjaœniaj¹c te kwestie nale¿y wspomnieæ, ¿e Ukraiñski Koœció³ 
Greckokatolicki zorganizowany jest w tak zwane arcybiskupstwo wiêksze (swego 
rodzaju patriarchat bez tytu³u patriarszego) z siedzib¹ arcybiskupa wiêkszego 
w Kijowie (wybrany na urz¹d w koñcu marca 2011r.  Abp Swiatos³aw Szewczuk - 
ur. w 1970 r. !). Poza strukturami koœcielnymi na terytorium Ukrainy (9 eparchii tzn. 

diecezji, w granicach dawnej Galicji i Bukowiny oraz 
3 egzarchaty, obejmuj¹ce resztê kraju; z wyj¹tkiem 
obwodu zakarpackiego, na terytorium którego 
istnieje diecezja mukaczowska, nie nale¿¹ca 
formalnie do UKGK) Koœció³ ten posiada metropolie 
w Polsce (2 eparchie), USA (4) i Kanadzie (5), 
diecezje w Argentynie, Brazylii i Australii, 
egzarchaty we Francji (z jurysdykcj¹ na kraje 
Beneluksu i Szwajcariê), Niemczech (z jurysdykcj¹ 
na Skandynawiê) i Wielkiej Brytanii, wreszcie 
pojedyncze parafie w Rosji, Estonii, na Litwie 
i £otwie, w Austrii, Kazachstanie, Paragwaju, 
Wenezueli, Portugalii, W³oszech, Grecji i Hiszpanii. 

UKGK jest obecnie najwiêkszym wschodnim 
Koœcio³em katolickim, jednak nie ma sposobu, aby 
podaæ dok³adn¹ liczbê wiernych. Ró¿ne szacunki 
wskazuj¹ na liczbê ok.7 mln, z tego 1-2 mln poza 
Ukrain¹. Bêd¹c drugim wyznaniem Ukrainy (po 
Koœcio³ach prawos³awnych), UKGK jest tak¿e 

Wielce B³ogos³awiony Swiatos³aw (Szewczuk), Arcybiskup Wiêkszy 
Kijowsko - Halicki UKGK. Fot. Bogdan Tchórz. 
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trzonem katolicyzmu w tym kraju. Grekokatolicy stanowi¹ 86 % katolików 
ukraiñskich (inne szacunki mówi¹, ¿e katolicy stanowi¹ 12 % spo³eczeñstwa 
ukraiñskiego, z czego trzy czwarte to wierni UKGK). Tyle statystyk i liczb. 

Soborowy Dekret o Koœcio³ach Wschodnich stwierdza wyraŸnie, ¿e Koœcio³y s¹ sobie 
równe i nie znajdziemy tam potwierdzenia przekonania, funkcjonuj¹cego po dziœ 
dzieñ w œwiadomoœci niektórych osób, o wy¿szoœci Koœcio³a ³aciñskiego, bo jest to 
Koœció³ papie¿a. Wspomniany dekret z najwy¿szym szacunkiem wypowiada siê 
o Koœcio³ach sui iuris, podkreœla ich eklezjalnoœæ, odrêbn¹ hierarchiê, tradycjê 
kanoniczn¹ i teologiczn¹. S¹ to, jak mówi³ jeden z polskich teologów, Koœcio³y a nie 
jakiœ skansen liturgiczny w ramach Koœcio³a rzymskokatolickiego. NajwyraŸniej 
ró¿nie to w przesz³oœci bywa³o, zarówno z rozumieniem specyfiki wschodnich 
katolików, jak i z ocen¹ odbudowy struktur UKGK. Œwiadczy o tym fakt, ¿e kilka lat  
temu pewien katolicki publicysta najprawdopodobniej narazi³ siê pisz¹c doœæ œmia³y 
tekst o UKGK w Polsce. W konsekwencji w jego artykule, przygotowanym dla jednego 
z serwisów nie znalaz³ siê nastêpuj¹cy fragment tekstu: "Nieraz s³yszy siê opinie, 
nawet wyg³aszane publicznie, jak¹ to ³askê wyœwiadczy³a grekokatolikom Stolica 
Apostolska reaktywuj¹c w Polsce ich hierarchiê i diecezjê. To zupe³nie tak, jakby 
chwaliæ publicznie matkê za to, ¿e ubiera i karmi swoje dzieci. Trzeba raz na zawsze 
zerwaæ z takim myœleniem. Wymienione dzia³ania to nie ¿adna ³aska - to siê po prostu 
grekokatolikom nale¿a³o. Nie bêdzie nadu¿yciem jeœli powiem, ¿e tak¹ zapewne 
intencjê mia³ papie¿ Jan Pawe³ II, od pocz¹tku swojego pontyfikatu z najwiêksz¹ 

Synod Biskupów UKGK w 2009 r. Fot. ks. Igor Jaciw.
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trosk¹ zabiegaj¹cy o to, aby ka¿dy katolicki obrz¹dek mia³ swobodê i jak najlepsze 
warunki funkcjonowania." 

Bior¹c pod uwagê napisane powy¿ej, aktualn¹ sytuacjê oraz ustalenia wynikaj¹ce 
z KKKW, mo¿na powiedzieæ, ¿e struktura hierarchiczna UKGK, z perspektywy 
szczeciñskiego grekokatolika, jest nastêpuj¹ca: 
Papie¿ Benedykt XVI - Biskup Rzymski (jako Nastêpca œw. Piotra posiada on 
najwy¿sz¹, pe³n¹ i bezpoœredni¹ i powszechn¹ w³adzê zwyczajn¹ w Koœciele - kan. 43 
KKKW)

Synod Biskupów - najwy¿szy kolegialny organ w³adzy w UKGK ustanawiaj¹cy np. 
prawo partykularne tj. normy prawne obowi¹zuj¹ce w ca³ym Koœciele sui iuris. 
W sk³ad synodu wchodz¹ wszyscy biskupi wyœwiêceni dla danego Koœcio³a sui iurs 
(kan. 102 KKKW) i przewodniczy mu: 
G³owa i Ojciec UKGK Swiatos³aw (Szewczuk) - Arcybiskup Wiêkszy Kijowsko - 
Halicki  / siedziba - Kijów (jego uprawnienia s¹ identyczne jak patriarchy, z tym tylko, 
¿e jego wybór  dokonany przez biskupów jest zatwierdzany przez Biskupa 
Rzymskiego - kan. 151 KKKW) 

Abp Jan (Martyniak) - Metropolita Przemysko - Warszawski / siedziba - Przemyœl
(kan. 133 KKKW)

Bp W³odzimierz (Juszczak) -  Ordynariusz Eparchii (tj. diecezji) Wroc³awsko-
Gdañskiej / siedziba – Wroc³aw (kan. 178 KKKW)

Protosyncel, syncel - hierarchowie, którzy w imieniu bpa eparchialnego wykonuj¹ 
zwyczajn¹ w³adzê wykonawcz¹ (administracyjn¹), maj¹c w kompetencji wszystkie 
sprawy na terenie ca³ej eparchii lub niektóre, okreœlone rzeczowo, personalnie lub 
terytorialnie (kan. 245 KKKW)

Protoprezbiter - dziekan, kap³an sprawuj¹cy piecze nad kilkoma s¹siednimi 
parafiami w imieniu Bpa eparchialnego (kan. 276 KKKW) 

Proboszcz ; cia³em doradczym jest Rada Parafialna
(kan. 281 KKKW) 
wspólnota chrzeœcijan

/opracowano na podstawie: Kodeks Kanonów Koœcio³ów Wschodnich, "Wiadomoœci 
KAI" nr 9/2003; P. Siwicki "Ukraiñscy grekokatolicy wobec wizyty Jana Paw³a II"/
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W dniach 30.04-2.05.br odby³y siê w Gdañsku Pi³karskie Mistrzostwa 
Ministrantów. Ta ogólnopolska impreza organizowana jest ka¿dego roku w ró¿nych 
diecezjach. G³ównym organizatorem jest konkretna diecezja oraz miesiêcznik 
ministrancki „Króluj nam Chryste!”, którego redakcja funduje wiele nagród oraz 
g³ówny puchar zawodów. 

W tym roku do Gdañska zjecha³o siê ponad sto dru¿yn, czyli ponad tysi¹c 
ministrantów z ca³ego kraju. Nasz¹ diecezjê reprezentowa³y trzy zespo³y: parafia 
Niepokalanego Serca Maryi w Gryfinie w kategorii szko³y podstawowej, parafia 
œwiêtego Antoniego w Szczecinie w kategorii gimnazjum oraz parafia Œwiêtego Krzy¿a 
w Szczecinie w kategorii ponadgimnazjalnej. Do fina³ów ogólnopolskich dostaj¹ siê te 
parafie, które wygrywaj¹ eliminacje diecezjalne. W naszej diecezji rolê gier 
eliminacyjnych spe³nia pi³karska liga ministrantów w Szczecinie. 

Nasza dru¿yna z Pogodna, po d³u¿szym, krajoznawczym postoju w Kartuzach, 
dotar³a do Trójmiasta w przeddzieñ zawodów. Zostaliœmy zakwaterowani w hotelu 
w gdañskiej dzielnicy Przymorze. W kolejne dni zawodów mecze odbywa³y siê na 
wielu specjalnie wynajêtych halach sportowych. Od pocz¹tku turnieju pi³karski 
poziom s³ug o³tarza by³ bardzo wysoki. Równie¿ na najwy¿szym poziomie by³a 
organizacja ca³ej imprezy. Niestety nie uda³o nam siê siêgn¹æ wy¿yn tych zawodów. 
Wa¿ne jednak by³o samo uczestnictwo, wola wspó³zawodnictwa i uczciwa postawa. 
Wielka gala sportowa na zakoñczenie mistrzostw w nowoczesnej hali w Sopocie oraz 
dekoracja zwyciêzców by³a wspania³¹ okazj¹, aby uwra¿liwiæ wszystkich uczestników 
na te najwa¿niejsze cnoty prawdziwych sportowców. 

  

PI£KARSKIE MISTRZOSTWA
MINISTRANTÓW 
W GDAÑSKU 

TEKST
Tomasz Kuchta 
parafia 
rzymskokatolicka 
pw. Œwiêtego Krzy¿a
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Zale¿y które oko 

OTWORZYSZ

TEKST 
Ewelina Dmitrowicz
parafia rzymskokatolicka
Najœwiêtszego Serca Pana 
Jezusa (Duszpasterstwo 
Akademickie w Sercu)  

Informacje nieca³kiem z ostatniej chwili. Pierwsza jest taka, ¿e niemal ka¿dy 
student, ka¿dego ranka zmuszany jest mniej lub bardziej subtelnym dŸwiêkiem 
budzika do niebotycznego wysi³ku jakim jest uchylenie, a nastêpnie ca³kowite 
otwarcie dwóch wa¿nych szczelin w organizmie cz³owieka – oczu. Jeœli ta 
skomplikowana i bolesna operacja zakoñczy siê sukcesem m³ody cz³owiek otrzymuje 
w nagrodê œniadanie, obiad i kolacjê sk³adaj¹ce siê z setek barwnych i zmieniaj¹cych 
siê stale obrazów. To wspania³a nagroda, bo student jest zawsze g³odny... wra¿eñ. 
Druga wa¿na informacja: ka¿dy szczecinianin, bêd¹cy jednoczeœnie studentem jednej 
ze szczeciñskich uczelni, mo¿e w pewnym momencie swojego ¿ycia, snuj¹c plany na 
przysz³oœæ, zacz¹æ tak¿e marzyæ o karierze swojego miasta. O ile te wiadomoœci mog¹ 
siê wydaæ oczywiste, o tyle kolejna powinna Pañstwa zaskoczyæ. Otó¿ ka¿dy student 
posiada dodatkowe oko – przenikliwie œwidruj¹ce ró¿ne rzeczywistoœci oko 
wewnêtrzne. Jeœli po³¹czyæ te trzy informacje, to chyba wbrew regu³om matematyki, 
powstaæ mog¹ dwie ca³kiem ró¿ne historie. Oto one, na przyk³adzie tegorocznych 
Juwenaliów: 

Jednego dnia student – szczecinianin, otwiera pesymistyczn¹ i ironiczn¹ 
wersjê oka wewnêtrznego. Wtedy na koncercie zespo³u Akurat, gdy œpiewaj¹ esy - 
floresy, fantasmagorie, niewiele tu po mnie... bierze do siebie s³owa piosenki i zaczyna 
je rozwa¿aæ w kontekœcie swojego bytowania w mieœcie. Przypomina sobie, jak 
przechadza siê po nim i dostrzega tylko dziury – dziurê po dawnym kinie Kosmos, po 
Empiku Galerii Centrum, po zak³adach odzie¿owych Dana czy wielk¹ dziurê po 
dawnej Kaskadzie, co prawda w budowie, ale oczywiœcie kolejnego centrum 
handlowego, nie np. aquaparku czy hali widowiskowej, których brakuje. Ile te¿ razy 
spaceruj¹c po Starym Nowym Mieœcie, albo po Deptaku Bogus³awa myœla³, jaki 
wspania³y, wielki i pe³en ¿ycia rynek maj¹ Wroc³aw, Poznañ czy Kraków. A tu? ...nic siê 
nie dzieje, nananana, wszyscy siê nudz¹, nananana. No dobra, s¹ Dni Morza. Przecie¿ 
ka¿dy uwielbia szanty i nie omieszka skorzystaæ z kupna na Wa³ach Chrobrego 
wielkiej kromki chleba ze smalcem za jedyne 10 z³. (A gdzie jakieœ gratisy, pyta, jakieœ 
darmowe kanapki z paprykarzem szczeciñskim produkowanym w S³upsku?) Po 
krytycznej analizie dochodzi do wniosku, ¿e miasto jest zapyzia³e. Dziœ w jego oczach 
specjalnie nie zab³ysnê³o. Esy-floresy, fantasmagorie, niewiele tu po mnie, po mnie, po 
mnie...

Na drugi dzieñ jednak otwiera optymistyczn¹, z nadziej¹ patrz¹c¹ 
w przysz³oœæ wersjê oka wewnêtrznego. Dla studentów gra wtedy T.Love. Muniek 
œpiewa o swojej Warszawie, a rozradowany student myœli o swoim Szczecinie. Zna go 
od urodzenia, jak w³asn¹ kieszeñ. Sami swoi, wszêdzie znajomoœci, przyjaciele, 
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Zaproszenie:
Zapraszam do sùuchania Audycji Katolickiej w Polskim Radiu Szczecin w kaýdà niedzielæ 
o godzinie 8.05 (czæstotliwoúã 92 MHz). W audycji m.in. o wydarzeniach z ýycia Koúcioùa, 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! 

rodzina. Jakie to cenne i mi³e poczucie bezpieczeñstwa p³yn¹ce z bycia u siebie. 
W piosence Krakowskie Przedmieœcie, a w g³owie ¿aka Jasne B³onia zalane s¹ 
s³oñcem. Tam to siê zawsze dzieje – myœli. To tam by³ papie¿, stamt¹d wyrusza 
najwiêkszy w Polsce Marsz dla ¿ycia, tam odbywa siê o ka¿dej porze roku tysi¹ce 
romantycznych spacerów, tam, pokonuj¹c biegiem setki okr¹¿eñ szczecinianie 
pokazuj¹ œwiatu, ¿e sport to zdrowie i pod platanami prezentuj¹ rokrocznie efekty 
pracy i nowe, ambitne plany rozwoju wielu ciekawych organizacji pozarz¹dowych. 
W Warszawie wiosna spalin¹ oddycha, w Szczecinie tego nie ma, w koñcu to floating 
garden. Du¿e miasto, a niezakorkowane, nieprzet³oczone, w dodatku takie zielone – 
rymuje œpiewnie zadowolony student z szeroko otwartym okiem optymisty. I œmieje 
siê, bo przypomnia³ sobie w³aœnie, ¿e kiedyœ Konstanty Ildefons Ga³czyñski 
powiedzia³: Zamieszkajcie w tym mieœcie, w ka¿dym innym po œmierci na cmentarz nieœæ 
was bêd¹ ulic¹ Cmentarn¹, w Szczecinie – ulic¹ Ku S³oñcu. Od¿ywa w nim mnóstwo 
mi³ych wspomnieñ, gdy œpiewa razem z braci¹ studenck¹ zgromadzon¹ na £asztowni: 
…kocham to miasto zmêczone jak ja! No tak, no kocha. Marzy o jego sukcesach, chcia³by 
je powi¹zaæ z w³asnymi i z nadziej¹ patrzy w przysz³oœæ, widzi tyle dobrych rzeczy. 
W zale¿noœci od tego, które oko otworzy szerzej.

A mo¿e w tym ca³y jest 
ambaras, ¿eby dwoje chcia³o 
s³u¿yæ na raz? Student – 
Szczecinowi, a Szczecin – 
studentowi? I bêd¹ ¿yli d³ugo 
i szczêœliwie…

Fot. £ukasz Sze³emej. www.szelemej.pl
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ŒLAD WYPRÓBOWANEJ 
MI£OŒCI
o cz³owieku który zawis³ 
na krzy¿u
obok Jezusa 
z Nazaretu

Tak koñczy siê moje nieudane ¿ycie. Marzy³em, jak chyba ka¿dy, o podboju 
œwiata. Chcia³em byæ kimœ, chcia³em po sobie zostawiæ œlad, aby nastêpne pokolenia 
wiedzia³y, ¿e by³ ktoœ taki jak ja. Jak to siê sta³o, ¿e moja ¿yciowa droga zaprowadzi³a 
mnie tu, na miejsce zwane Trupi¹ Czaszk¹? W³aœciwie trudno jednoznacznie 
stwierdziæ, na pewno to nie by³o moje marzenie. Po prostu mia³em ju¿ dosyæ 
bezczynnego patrzenia, jak nasi okupanci zabieraj¹ nam wolnoœæ. Mia³em ju¿ dosyæ 
podporz¹dkowania siê Cesarstwu Rzymskiemu. Nie mog³em znieœæ, jak wielu spoœród 
nas przyzwyczai³o siê do tej sytuacji, jak k³aniaj¹ siê nisko, jak oddaj¹ ciê¿ko zarobione 
pieni¹dze, aby dygnitarze rzymscy tonêli w luksusach. Nie potrafi³em patrzeæ, jak 
celnicy ¿ydowscy kolaboruj¹ z okupantem, zdzieraj¹ na swoich, zape³niaj¹c przy 
okazji w³asne sakiewki. Nie brakowa³o takich, którzy dobrze siê ustawili i mieli siê 
dostatnio. Dla mnie byli zdrajcami, wzbudzali we mnie odrazê. Z czasem zaczê³a siê 
rodziæ we mnie nienawiœæ do Rzymian, ale równie¿ do ¯ydów, którzy z nimi 
wspó³pracowali. Postanowi³em, ¿e coœ z tym muszê zrobiæ. Nie chcia³em biernie siê 
temu przygl¹daæ. Wiêc zosta³em zelot¹. Wydawa³o mi siê, ¿e to odpowiedzialne 
z mojej strony – czynnie walczyæ z okupantem i z ich wspó³pracownikami – zdrajcami. 
Poza tym by³em przekonany, ¿e poddanie siê okupantowi jest równoznaczne 
z zaparciem siê Boga.

Wkrótce okaza³o siê jednak, ¿e sposób walki, jaki narzuci³ nam nasz 
przywódca by³ bardzo drastyczny. Zrozumia³em, ¿e muszê zabijaæ. Pierwszy raz by³o 
ciê¿ko, nie spa³em ca³¹ noc przed moim pierwszym zabójstwem. Kiedy mia³em na 
sumieniu pierwszego cz³owieka dotar³o do mnie, ¿e jestem zabójc¹. Nie potrafi³em 
sobie z tym poradziæ. Ale inni zeloci pocieszali mnie, ¿e wszyscy mieli takie odczucie 
na pocz¹tku. Do tego mo¿na siê z czasem przyzwyczaiæ i nie myœleæ o tym. Tak te¿ siê 
sta³o i w moim przypadku. Najpierw zabijanie by³o drog¹ do osi¹gniêcia szczytnego 
celu, wyraz mojej odpowiedzialnoœci za w³asny naród. Rzeczywiœcie przyzwyczai³em 
siê. Sta³em siê bardziej morderc¹ ni¿ wojownikiem o wolnoœæ. Czuliœmy, ¿e to jest 
nasza si³a, ¿e ludzie siê nas boj¹ i czuj¹ respekt. W taki sposób sta³em siê kimœ, ale czy 
to by³o moje marzenie?

TEKST
ks. S³awomir Sikora 

parafia 
ewangelicko-augsburska 

Œwiêtej Trójcy



Nabieraliœmy pewnoœci siebie, poczynaliœmy sobie coraz odwa¿niej. To uœpi³o 
nasz¹ czujnoœæ. Wpad³em. Rzymianie wiedzieli co zrobiæ z „pod¿egaczami 
politycznymi”. Szybko siê ich pozbyæ, publicznie ukrzy¿owaæ, aby wybiæ z g³owy 
buntowanie siê przeciwko Cesarstwu Rzymskiemu. 

I tak znalaz³em siê razem z moim koleg¹ na miejscu zwanym Trupia Czaszka. 
I tak koñczy siê moje ¿ycie, nie tak ono mia³o wygl¹daæ, nie tak siê mia³o zakoñczyæ. 
Przegra³em. 

Jest jeszcze z nami Jezus z Nazaretu. Zdaje siê, ¿e by³ w swoim ¿yciu 
wojownikiem jak ja. Mo¿e trochê jesteœmy do siebie podobni. Razem chcieliœmy 
zmieniaæ œwiat. Co za ironia losu! Ja mordowa³em dla zwyciêstwa, On mówi³ o mi³oœci, 
a jednak obaj ten sam krzy¿ dŸwigaliœmy, tak samo konamy. Obaj potêpieni, 
buntownicy skazani na haniebn¹ œmieræ, ci¹¿y na nas ten sam wyrok. Pamiêtam, jak 
rozmawialiœmy w naszym gronie na jego temat. Wydawa³o nam siê, ¿e mo¿e nawet 
bêdzie nam przydatny. Gdyby stan¹³ po naszej stronie mo¿e odnieœlibyœmy 
zwyciêstwo! Mia³ momentami wielkie grono wielbicieli, ludzie uwa¿nie go s³uchali. 
Przyci¹ga³ do siebie z moc¹, nawet myœmy chodzili go s³uchaæ. Te¿ mówi³ o wolnoœci, 
rozbudza³ nasze nadzieje, g³osi³ nowe Królestwo. Wszystko siê na pocz¹tku zgadza³o. 
Ale z biegiem czasu zrozumieliœmy, ¿e nic z tego nie bêdzie. Nie bêdzie z niego ¿adnego 
po¿ytku dla naszej sprawy. NajwyraŸniej mówi³ o innym Królestwie. Chocia¿ kiedy 
wje¿d¿a³ do Jerozolimy kilka dni temu, jeszcze pojawi³a siê w nas iskierka nadziei, 
która jednak tak szybko zgas³a. Da³ siê tak ³atwo z³apaæ, swoi go zdradzili, zreszt¹, nie 
ma siê co dziwiæ. Ci jego uczniowie od razu nam siê nie podobali, zupe³nie nietrafiony 
wybór.

Teraz wystawiony jest na to samo poœmiewisko, co ja. Jemu siê jeszcze bardziej 
dostaje. Mnie ludzie daj¹ spokój: ja mordowa³em i mnie powoli morduj¹, ja 
zadawa³em cierpienie i ja sam teraz cierpiê, zabija³em publicznie, aby siaæ pop³och 
wœród kolaborantów, teraz sam publicznie konam, aby odstraszyæ od dzia³añ innych 
zbuntowanych. Ludzie jakby wiedz¹, ¿e dosta³em za swoje, ale czemu tak znêcaj¹ siê 
nad Jezusem z Nazaretu? Przecie¿ On tu nie powinien siê znaleŸæ! Jaki z Niego 
buntownik, jaki z³oczyñca. Kaza³ p³aciæ cesarzowi co cesarskie, nigdy nie namawia³ do 
zbrojnych wyst¹pieñ. Jaka smutna jest jego historia. Za zbyt ³agodne serce 
potêpialiœmy go jako zeloci, a teraz l¿¹ z Niego ¿o³nierze i t³um zebrany pod krzy¿ami. 
Zaczyna mi siê go robiæ ¿al, bo to w sumie by³ tylko szalony marzyciel, który by³ 
nieszkodliwy.

Teraz kiedy ból fizyczny i psychiczny doskwiera najbardziej, teraz w³aœnie 
teraz cz³owiek przechodzi najwiêksz¹ ¿yciow¹ próbê. Teraz wa¿¹ siê losy ¿ycia 
cz³owieka. Teraz albo dojdê do wniosku, ¿e warto by³o i ¿e nie ¿a³ujê, albo zrozumiem, 
¿e przegra³em. Nienawidzê siebie za to, ¿e siê tu znalaz³em. Nienawidzê tych, którzy 
mówili, ¿e to jest jedyna s³uszna droga. Nienawidzê tych, którzy skazuj¹c mnie na 
œmieræ uprawiaj¹ swoj¹ politykê i u¿ywaj¹ mnie jako ¿ywej przestrogi. Nienawidzê 
swojego krzy¿a! Przegra³em, przegra³em, przegra³em … 

„Ojcze, odpuœæ im, bo nie wiedz¹ co czyni¹” – czy ja dobrze s³ysza³em? Odpuœæ 
im? Jak mo¿na w takim miejscu, w takich okolicznoœciach mówiæ o przebaczeniu? 
S³ysza³em wczeœniej, jak uczy³ o koniecznoœci przebaczania, ¿e wrogów swoich trzeba 
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kochaæ i im przebaczaæ, ¿e ka¿dy jest bliŸnim. Zawsze œmia³em siê, kiedy s³ysza³em te 
s³owa. By³em pewien, ¿e to tylko takie opowiadanie ciekawych historyjek, ale ¿e to nie 
ma nic wspólnego z ¿yciem, ¿e ten cz³owiek, Jezus z Nazaretu, ¿e ¿yje w innym œwiecie, 
¿e mówi tak, bo nie wie, co to znaczy doœwiadczaæ ucisku ze strony innych, ¿e los tak 
szczêœliwie siê z nim odniós³, ¿e nie doœwiadczy³ ludzkiej zawiœci, z³oœliwoœci, agresji. 
¯e gdyby to pozna³, to przecie¿ czyni³ by jak ja! Zabija³by, mœci³by siê jak ja, a nie 
przebacza³!

Teraz tu na krzy¿u, kiedy musi prze¿ywaæ ten sam ból, co ja, teraz kiedy 
wszyscy siê niego wyœmiewaj¹, teraz Jego s³owa przeszywaj¹ moje serce. Jego 
przebaczenie jest tak realne, jakby na wyci¹gniêcie rêki.

Nawet ten po jego lewicy nie daje mu spokoju. Jeœli jesteœ Synem Bo¿ym ratuj 
siebie i nas! Tylko po co? Ma nas wyratowaæ, abyœmy dalej zabijali? Daj mu spokój! „Czy 
ty siê Boga nie boisz, choæ taki sam wyrok ci¹¿y na tobie? Na nas co prawda 
sprawiedliwie, gdy¿ s³uszn¹ ponosimy karê za to, co uczyniliœmy, Ten zaœ nic z³ego nie 
uczyni³”.

Krzy¿ weryfikuje ca³e ¿ycie. Mój krzy¿ obna¿y³ moj¹ przegran¹. Krzy¿ Jezusa 
z Nazaretu pokaza³ Jego autentycznoœæ. Jego s³owa nie by³y bajkami, ani wybuja³ymi 
marzeniami. Krzy¿ pokaza³, ¿e On jest Prawd¹. Obra³ drogê mi³oœci, szed³ t¹ drog¹ 
konsekwentnie, nawet jeœli zaprowadzi³a go na to miejsce zwane Trupi¹ Czaszk¹. On 
jest Drog¹. Nawet jeœli Jego ¿ycie koñczy siê w takich samych mêkach jak moje, to On 
nawet tu, wisz¹c obok mnie na krzy¿u jest pe³en ¿ycia. On jest ¿yciem.

Nie mia³em odwagi, aby zaufaæ wczeœniej Jego s³owom, dlatego ¿y³em 
oszukuj¹c samego siebie, nie wybra³em jego prawdy. Nie mia³em na tyle m¹droœci, aby 
obraæ Jego drogê, wiêc zb³¹dzi³em i doszed³em do czeluœci mrocznej œmierci, nie sta³ 
siê moj¹ drog¹. Nie da³em poci¹gn¹æ siê Jego nauczaniu o Królestwie Bo¿ym, 
Królestwie w którym panuje ¿ycie, wybra³em swoje królestwo, w którym by³a tylko 
œmieræ. 

Nie mogê ju¿ nic zmieniæ, nie mogê ju¿ nic naprawiæ. I choæ ca³e ¿ycie by³em tak 
naprawdê tchórzem, który nie potrafi³ przyznaæ siê do swoich b³êdów, nie potrafi³ 
przyznaæ siê nawet przed sob¹ samym, ¿e wybra³ z³¹ drogê, teraz chcê, mo¿e ten 
pierwszy raz w ¿yciu przyznaæ siê do swojego przegranego ¿ycia. Chcê, aby wiedzia³, 
¿e to w³aœnie tu na Golgocie, wisz¹c obok Niego przyznajê mu racjê, ¿e pragnê, aby sta³ 
siê dla mnie Prawd¹ o mnie samym, Drog¹ przez t¹ ostatni¹ ciemn¹ dolinê i ¿yciem, 
które tu na ziemi sromotnie przegra³em, ale chcê doœwiadczyæ Jego Królestwa, 
Królestwa mi³oœci. „Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do Królestwa swego”.

„Zaprawdê powiadam ci, dziœ bêdziesz ze mn¹ w raju”.
Tak koñczy siê moje nieudane ¿ycie. Marzy³em, jak chyba ka¿dy, o podboju 

œwiata. Chcia³em byæ kimœ, chcia³em po sobie zostawiæ œlad, aby nastêpne pokolenia 
wiedzia³y, ¿e by³ ktoœ taki jak ja. Zupe³nie nieoczekiwanie pozostawiam œlad na 
kartach historii cz³owieczeñstwa. Choæ to nie jest mój œlad. Ja by³em tylko grzesznym 
cz³owiekiem, który przegra³ swoje ¿ycie, nie mam siê czym szczyciæ. Pozostawiam 
jednak na kartach historii cz³owieczeñstwa œlad nieopisanej mi³oœci, która zwyciêsko 
przesz³a przez najtrudniejsz¹ próbê swojej autentycznoœci – przez próbê krzy¿a. To 
nie moje nieudane ¿ycie ma ostatnie s³owo, to nie wyrok okupantów ma ostatnie 
s³owo, to nie ludzie szydz¹cy pod krzy¿em maj¹ ostatnie s³owo. Ostatnie s³owo nale¿y 



do mojego Pana i Zbawcy, który daje obietnice: „Zaprawdê powiadam ci, dziœ bêdziesz 
ze mn¹ w raju”. Ta obietnica dotyczy równie¿ Ciebie. Tylko proszê Ciê: nie daj siê tak 
jak ja, zaprowadziæ na krzy¿, aby dopiero tam poznaæ Prawdê, Drogê i ¯ycie. Oddaj 
wczeœniej Mu swój krzy¿ grzechu i przyjmij Jego przebaczenie. On Ci da nowy krzy¿, 
który pomo¿e ci dŸwigaæ a¿ do koñca. OdejdŸ z tego œwiata zarówno jako zbawiony, ale 
równie¿ wygrany.

       
      BOSKI FESTIWAL 

NIEZIEMSKA 

IMPREZA Z 

PANEM BOGIEM

TEKST

 

parafia 

rzymskokatolicka 

pw. Œwiêtego Krzy¿a

Hanna £ukaszuk i Przemys³aw Hrycaj

   
Chcielibyœmy zaproponowaæ Wam, Drodzy Czytelnicy wziêcie udzia³u 

w wydarzeniu o nazwie Boski Festiwal. Kilka sierpniowych, spêdzonych tam dni, 
bêdzie dla ka¿dego okazj¹ odnalezienia, powrotu b¹dŸ utwierdzenia w wartoœci jak¹ 
jest spotkanie z Bogiem i drugim cz³owiekiem. Towarzyszyæ nam bêdzie wielu 
artystów. Odbêd¹ siê niezapomniane koncerty, warsztaty i pokazy. Przede wszystkim 
jednak nadarzy siê wyj¹tkowa okazja, by porozmawiaæ na ró¿ne tematy. Je¿eli komuœ 
g¹szcz w¹tpliwoœci przeszkadza w zaufaniu Chrystusowi, w uwierzeniu w Niego, 
bêdzie móg³ zwróciæ siê ze swymi pytaniami do salezjañskich ksiê¿y oraz œwieckich 
cz³onków wspólnot prowadzonych przez tych duchownych. Mo¿e w³aœnie tam 
odkryje skarb ¿ycia w pokoju, w obecnoœci Tego, który odda³ za nas ¿ycie i kocha 
ka¿dego nieskoñczon¹ mi³oœci¹... Jezus bêdzie naprawdê miêdzy nami, zw³aszcza 
w Eucharystii, w której ca³y da siê tym, co zechc¹ Go przyj¹æ.

Historia Boskiego Festiwalu bierze pocz¹tek w 1987r. Wtedy to w mediach pojawi³a siê 
informacja, ¿e zespó³ Kat podczas koncertu w Jarocinie spali³ krzy¿. Po tym 
wydarzeniu, grupa m³odych ludzi postanowi³a wyraziæ swój sprzeciw wobec takich 
wyst¹pieñ, które rani¹ i niszcz¹ symbole bêd¹ce odzwierciedleniem wartoœci 
pokazuj¹cych drogê i sens ¿ycia. Kontrreakcj¹ sta³ siê pomys³ powstania Sejmiku 
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M³odzie¿owego w Skrzatuszu ko³o Pi³y, gdzie mia³a przybywaæ m³odzie¿ z ca³ej 
Polski, bez wzglêdu na przekonania czy wygl¹d. Zaproszony by³ ka¿dy. Celem 
spotkania by³o odnalezienie swojej ¿yciowej drogi, któr¹ wskazywa³ On – Jezus 
Chrystus. To poszukiwanie odbywa³o siê przy muzyce znanych rockowych zespo³ów. 
Sejmik by³ chwil¹ spotkania cz³owieka z cz³owiekiem, gdzie ka¿dy czu³ siê wyj¹tkowy 
i móg³ wyraziæ swoje zdanie oraz podzieliæ siê wra¿eniami i refleksjami. Dzisiaj walka 
z krzy¿em powróci³a. Nie musi byæ on ju¿ manifestacyjnie zniewa¿any, by mo¿na by³o 
j¹ dostrzec: w próbie redukcji krzy¿a jedynie do symbolu kulturowego, a nawet 
znajdowania w nim zagro¿enia dla wolnoœci religijnej. Sprzeciw wobec wartoœci 
elementarnych sta³ siê rzecz¹ powszechn¹. Organizuj¹c po wielu latach kolejny 
Sejmik M³odzie¿y pod nazw¹ Boski Festiwal, pragniemy przenieœæ atmosferê dawnych 
spotkañ w dobê plazmowych telewizorów i Facebooka. „ Boski Festiwal” to czas 
spotkania, czas poszukiwania i odnalezienia siebie samego i tego, co ³¹czy nas 
wszystkich…

Zapraszamy i w tym roku WSZYSTKICH bez wzglêdu na wiek, przekonania religijne, 
pogl¹dy filozoficzne, polityczne itp. Boski Festiwal 2011 ma byæ, jak w latach 
poprzednich, czasem dobrej zabawy i wyj¹tkowych spotkañ z drugim cz³owiekiem, 
w atmosferze mi³oœci i duchowej refleksji.

W tym roku festiwal odbêdzie siê w Broczynie ko³o Czaplinka – wed³ug podanego 
ni¿ej harmonogramu, chyba ¿e Duch Œwiêty coœ w nim zamiesza...

18 sierpnia (czwartek) 2011 r.
17.00 - Rozpoczêcie Festiwalu
17.30 - Koncert Inauguracyjny - Lincz
19.00 - Koncert – Stró¿e Poranka
20.30 – Koncert - Arci
22.00 – Irek Krosny 

19 sierpnia (Pi¹tek)
9.00 – Œniadanie
10.00 - Warsztaty tañca (prowadzi wokalista Stró¿ów Poranka) 
12.00 – Msza Œwiêta 
13.30 - Skromny obiad dla wszystkich
15.00 - Rozmowy o... (warsztaty dyskusyjne)
16.30 - Koncert 
18.00 - Kolacja i nabo¿eñstwo ewangelizacyjne
20.30 – Koncert Jestem ze Œwinoujœcia
22.00 - Koncert Zespo³u bluesowego z Koszalina

20 sierpnia (Sobota)
9.00 - Œniadanie
10.00 - Msza œw. -profesja wieczysta
12.00 - Warsztaty tañca (prowadzi wokalista Stró¿ów Poranka)
13.30 - Skromny obiad dla wszystkich
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KS. DIETRICH 
BONHOEFFER

i jego muzyka 

Ks. Dietrich Bonhoeffer znany jest przede wszystkim jako niemiecki 
duchowny ewangelicki, który odwa¿nie przeciwstawi³ siê nazizmowi, za co zap³aci³ 
najwiêksz¹ cenê – zosta³ powieszony 9 kwietnia 1945 r. Cytuj¹ go dzisiaj teolodzy 
ewangeliccy i katoliccy, powo³uj¹ siê na jego s³owa politycy, przywódcy pañstw. Jego 
dzie³a „Naœladowanie” i „¯ycie wspólne” inspiruj¹ wielu wspó³czesnych chrzeœcijan 
do wierniejszego naœladowania swojego Mistrza Jezusa Chrystusa, pobudzaj¹ do 
budowania ¿ywej, autentycznej wspólnoty wiary. W czasie tegorocznych 
Miêdzynarodowych Dni Bonhoefferowskich w Szczecinie chcieliœmy zwróciæ uwagê 
na mniej znany aspekt ¿ycia Bonhoeffera, mianowicie na rolê muzyki w jego 
codziennej s³u¿bie.

TEKST
ks. S³awomir Sikora 
parafia 
ewangelicko-augsburska 
Œwiêtej Trójcy

15.00 - Rozmowy o... (panele dyskusyjne)
16.30 - Koncert The Living Stones 
18.00 - Kolacja
19.00 - Nabo¿eñstwo Ewangelizacyjne
20.30 - Koncert zespo³u
22.00 - Koncert Anastasis

21 sierpnia (Niedziela)
9.00 - Œniadanie
10.00 - "Wolny mikrofon" 
11.00 - EUCHARYSTIA - profesja wieczysta m³odych salezjanów
12.00 - Posi³ek, zakoñczenie

Wzi¹æ nale¿y: w³asne sprawy, zero z³otych, pogodê i namiot, mena¿kê lub du¿y kubek 
na zupê wraz ze sztuæcami.

W imieniu salezjanów i m³odzie¿y salezjañskich ruchów serdecznie zapraszamy
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Dietrich Bonhoeffer by³ utalentowanym pianist¹, jego rodzice liczyli, ¿e ich syn 
zdobêdzie w tym kierunku wykszta³cenie oraz osi¹gnie karierê. Babcia Bonhoeffera 
Clara von Hase studiowa³a grê na fortepianie z Clar¹ Schumann i Francem Lisztem, 
uwielbia³a œpiewaæ. Natomiast matka Bonhoeffera kocha³a œpiewaæ Beethovena. 
W sobotnie wieczory w domu Bonhoefferów wspólnie grano Schuberta, Schumanna, 
Brahmsa czy Wolfa. M³ody Bonhoeffer akompaniowa³ swojej mamie i siostrze Urszuli.

Jego ojciec psychiatra spodziewa³ siê, ¿e jego syn pójdzie w jego œlady. Dietrich 
zaskoczy³ jednak swoj¹ rodzinê i maj¹c czternaœcie lat oznajmi³, ¿e zamierza zostaæ 
teologiem ewangelickim, a póŸniej duchownym. Jego starszy brat zapyta³ go, czy 
zamierza traciæ swoje ¿ycie w takiej biednej, nudnej i anemicznej instytucji jak¹ jest 
Koœció³. M³ody Dietrich odpowiedzia³: „Jeœli to co mówisz jest prawd¹, muszê to 
zmieniæ”. Wiemy, ¿e zapowiedŸ czternastoletniego Bonhoeffera nie by³a „s³omianym 
zapa³em”, ale powo³aniem, które Bóg zrealizowa³ w tych bardzo trudnych czasach, 
w jakich przysz³o ¿yæ wchodz¹cemu w doros³e ¿ycie Bonhoefferowi. Nie osi¹gn¹³ 
muzycznej kariery, ale swojej pasji nie zdradzi³, nie porzuci³. Kto bowiem kocha 
muzykê, kto doœwiadczy³ jej si³y, ten nie mo¿e przestaæ jej s³uchaæ i wykonywaæ. 
Bonhoeffer w muzyce odnajdywa³ inspiracjê, satysfakcjê, pocieszenie, za jej 
poœrednictwem móg³ komunikowaæ siê z innymi. 

Wa¿n¹ rolê w muzycznym ¿yciu Bonhoeffera odegra³ Jan Sebastian Bach. 
Wiemy, ¿e kantaty Bacha by³y wykonywane w czasie rodzinnych spotkañ. W swoich 
listach z wiêzienia Bonhoeffer prosi³, aby podziêkowaæ raz jeszcze cioci Elizabeth za 
kantaty Bacha. Zreszt¹ w jednym z listów z 17 listopada 1943 pisa³ do swoich 
rodziców, wspominaj¹c jego pierwszy zachwyt Pasj¹ Mateuszow¹ Bacha:

 
„Ursel opowiada³ mi, jak wszyscy s³uchali B Minor Mass na dzisiejszy Dzieñ 

Pokuty. Przed laty to dla mnie by³o czêœci¹ Dnia Pokuty, tak jak s³uchanie Pasji wg œw. 
Mateusza jako czêœci Wielkiego Pi¹tku. Pamiêtam bardzo dobrze ten wieczór, kiedy 
s³ysza³em Pasjê po raz pierwszy. Mia³em osiemnaœcie lat, kiedy wróci³em z seminarium 
u Harnacka, w czasie którego Harnack bardzo pozytywnie wyrazi³ siê na temat mojej 
pierwszej pracy seminaryjnej, wyrazi³ wtedy nadziejê, ¿e kiedyœ zostanê historykiem 
koœcio³a. By³em pe³en wra¿eñ po tym spotkaniu, gdy wszed³em do filharmonii, kiedy 
rozpoczê³o siê wspania³e „Kyrie eleison”. Po chwili do³¹czy³y kolejne g³osy. Zrobi³o to na 
mnie niewiarygodne wra¿enie. Dzisiaj wracam do tych prze¿yæ myœlami i cieszê siê, ¿e 
Pañstwo Schlechers maj¹ mo¿liwoœæ s³uchaæ mojej ulubionej muzyki Bacha”.

W wielu listach wiêziennych Bonhoeffer pisz¹c do swoich najbli¿szych 
odnosi³ siê do dzie³ Bacha. Ma siê wra¿enie, ¿e w ten sposób odwo³ywa³ siê do 
zapamiêtanych wspólnych chwil, które wype³nione by³y muzyk¹ wielkich 
kompozytorów. Cytowanie ich fragmentów pozwala³o wiêŸniowi na wyra¿enie 
w krótki, symboliczny sposób wewnêtrznej walki duchowej oraz targaj¹cych nim 
emocji.

Warto równie¿ wspomnieæ, ¿e Bonhoeffer mimo swojej fascynacji klasykami 
muzyki powa¿nej, otwarty by³ na nowe formy muzyczne. W czasie pobytu w Stanach 
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Zjednoczonych zachwyci³ siê brzmieniem porywaj¹cym Negro Spirituals, czyli 
pieœniom tworzonym przez ludnoœæ pochodzenia afrykañskiego. Pieœni te przede 
wszystkim wyra¿a³y têsknotê i pragnienie wolnoœci. Po powrocie zza Oceanu 
Bonhoeffer zapoznawa³ studentów Seminarium Kaznodziejskiego w Finkenwalde 
z pieœniami Negro Spirituals, które przywióz³ na p³ytach gramofonowych. Muzyka 
by³a bardzo wa¿nym elementem ¿ycia wspólnego w seminariach prowadzonych 
przez Bonhoeffera. W Zingst ze wzglêdu na brak instrumentów seminarzyœci musieli 
zadowoliæ siê samym œpiewem. W Finkenwalde mieli ju¿ do dyspozycji dwa 
fortepiany, miêdzy innymi Bechstein Bonhoeffera sprowadzony z Anglii. G³ównie 
niedzielne popo³udnie przeznaczone by³o na czytanie poezji i s³uchanie muzyki. 
Gerhard Vibrans, jeden ze studentów w Finkenwalde, pisa³ do swojego rodzeñstwa: 
„Czytamy liryków, epików, prozaików, s³uchamy muzycznych wynurzeñ Bonhoeffera, 
koncertów z p³yt gramofonowych, murzyñskiej pobo¿noœci w religijnych pieœniach”. 
Bonhoeffer nie wyobra¿a³ sobie ¿ycia w seminarium bez muzyki i wspólnego 
muzykowania. Jak pisa³ w raporcie w 1936 roku Bonhoeffer: „Z pewnoœci¹ dawno ju¿ 
przepêdziliœmy w ten sposób kilka z³ych duchów”. Bonhoeffer uwielbia³ œpiewaæ jeden 
z g³osów z utworów Heinricha Schütza „Eins bitte ich von Herren“ i „Meister, wir haben 
die ganze Nacht gearbeitet“. W swoim liœcie wiêziennym do swoich rodziców pisa³: 
„Nie potrafiê ju¿ teraz czytaæ Psalmów 3, 47, 70 i innych, bez s³yszenia ich w interpretacji 
Heinricha Schütza. To Renata zaprezentowa³a mi t¹ muzykê i uwa¿am to za jedno 
z najistotniejszych ubogaceñ w moim ¿yciu” .

Teraz kiedy wiemy, jak wa¿n¹ role pe³ni³a muzyka w ¿yciu Bonhoeffera 
mo¿emy lepiej zrozumieæ s³owa jednego z jego wierszy: „A gdy nastanie cisza 
upragniona, daj mi us³yszeæ dzieci Twoich œpiew i niech te¿ dusza moja utêskniona 
dost¹pi wejœcia do ojczystych stref”. Wiersz ten sta³ siê póŸniej najbardziej 
rozpoznawaln¹ pieœni¹, do której skomponowano wiele melodii. „Daj mi us³yszeæ 
dzieci swoich œpiew” – przyznam szczerze, ¿e dotychczas rozumia³em te s³owa tylko w 
jeden sposób. By³em pewien, ¿e wyra¿aj¹ one têsknotê Bonhoeffera za niebem, 
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œpiewami anielskimi, ¿e jest to odzwierciedlenie têsknoty za t³umem zbawionych, 
który œpiewa Bogu pieœñ now¹ w wiecznoœci. Taki obraz znajdujemy w Objawieniu wg 
œw. Jana. Ale póŸniej zacz¹³em zestawiaæ te s³owa z ró¿nymi fragmentami listów, jakie 
pisa³ z wiêzienia. Wielokrotnie wspomina³ o têsknocie do muzyki i wspólnego 
œpiewania. „chcia³bym s³yszeæ jakieœ inne dŸwiêki, ni¿ te dobiegaj¹ce z wiêzienia”, 
„Niczego mi nie brakuje – tylko têskniê za wami wszystkimi. Chcia³bym graæ Sonatê 
G mol Bacha razem  tob¹ (mowa o przyjacielu Eberhard Bethge) i œpiewaæ Schütza.” 
Wtedy to zrozumia³em, ¿e to nie tylko eschatologiczna têsknota za wiecznym 
œpiewaniem. „Daj mi us³yszeæ dzieci Twoich œpiew” – to tak¿e têsknota za bliskimi, 
przyjació³mi za wspólnot¹ wiary, z któr¹ œciœle wi¹za³ wspólne œpiewanie. 

Teraz lepiej rozumiem, ¿e œpiewanie pieœni Bonhoeffera „Przez dobr¹ moc 
Tw¹ Panie otoczony” jest nie tylko braniem udzia³u w jego dramacie, jaki prze¿ywa³ w 
wiêzieniu, nie tylko doœwiadczaniem nadziei, jaka go nie opuszcza³a, ale równie¿ jest 
to czynny udzia³ w jednej z najwiêkszych pasji Bonhoeffera  - w muzyce. Ilekroæ dane 
nam jest t¹ pieœñ œpiewaæ, niech spe³nia ona to zadanie, które spe³nia³a w ¿yciu autora 
s³ów tej pieœni: niech nas inspiruje, daje satysfakcjê, pocieszenie, niech za jej 
poœrednictwem komunikujmy z innymi. 

 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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