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Kryzys, strefa euro, upadek, bankrut to s³owa, którymi codziennie 
bombarduj¹ nas teraz media. Dziœ dominuje dyskusja na temat przysz³oœci Europy, ale 
przede wszystkim tej gospodarczej. Nie zamierzam krytykowaæ starañ wszystkich 
tych, którym le¿y na sercu troska o zdrowe finanse Starego Kontynentu. Warto jednak 
czasem pokusiæ siê równie¿ o refleksjê dotycz¹c¹ korzeni europejskich i zapytaæ, czy 
aby o nich w pewnym momencie nie zapomnieliœmy albo czy chcemy je wyprzeæ 
z pamiêci? Koñczy siê polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej, a ekumeniczni 
z „Prosto z mostu...” próbuj¹ odpowiedzieæ na pytanie, co polscy chrzeœcijanie mog¹ 
wnieœæ do Wspólnoty. Znany dziennikarz sportowy na naszych ³amach otwarcie mówi 
o swojej wierze w Boga i dotyka kwestii aktywnoœci wiernych w ¿yciu publicznym oraz 
koniecznoœci manifestowania pogl¹dów, z których wielu dziœ chcia³oby uczyniæ temat 
tabu. Czy my te¿ potrafimy publicznie powiedzieæ, ¿e „nie wstydzimy siê Jezusa?”. 
Tego, którego pamiatkê przyjœcia znów bêdziemy œwiêtowaæ. 

Wszystkim czytelnikom naszej gazety ¿yczê, ¿eby te œwiêta by³y 
przepe³nione mi³oœci¹, spokojem i refleksj¹ nad nasz¹ wiar¹. Czy to tylko kolejna 
pami¹tka Bo¿ego Narodzenia, czy rzeczywiste œwiêto w naszych sercach?  
Odpowiedzmy sobie sami...

Piotr Ko³odziejski

Kryzys euro czy kryzys wiary...
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Znany dziennikarz sportowy TVP, komentator najwiêkszych wydarzeñ 
podczas m.in. igrzysk olimpijskich czy mistrzostw œwiata Przemys³aw Babiarz 
w rozmowie dla audycji katolickiej „Religia na fali” w Polskim Radiu Szczecin i naszej 
ekumenicznej gazety opowiedzia³, dlaczego zdecydowa³ siê na udzia³ w akcji 
spo³ecznej „Nie wstydzê siê Jezusa”. 

Myœlê, ¿e akcja by³a odpowiedzi¹ na chêæ usuwania krzy¿a z przestrzeni publicznej. 
Nie mówiê tylko o krzy¿u w Sejmie; bardzo konkretnym, bo ofiarowanym przez matkê 
ksiêdza Jerzego Popie³uszki, a wiêc krzy¿u mocno symbolicznym. Akcja „Nie wstydzê 
siê Jezusa” mia³a zaktywizowaæ i daæ do myœlenia m³odzie¿y, która chcia³a zdj¹æ krzy¿ 
w jednym z wroc³awskich liceów. Zorganizowano tam referendum ca³ej spo³ecznoœci 
nauczycieli i uczniów. Wczeœniej pojawili siê tam ludzie z brelokami z napisem „„Nie 
wstydzê siê Jezusa”. M³odzie¿ przyjê³a te breloki i w mia¿d¿¹cy sposób opowiedzia³a 
siê za pozostawieniem krzy¿a w przestrzeni szkolnej, dlatego to by³a wa¿na akcja. 

Myœlê, ¿e przy haœle „Nie wstydzê siê Jezusa” mo¿na postawiæ pytanie: „czy to Jezus 
mnie siê nie wstydzi?” - kontynuuje komentator sportowy. - Poniewa¿ jednak jest 
mi³osierny, to zapewne siê nie wstydzi, ale pewnie bardziej ze wzglêdu na to 
Mi³osierdzie, a nie nasze zas³ugi. Akcja by³a odpowiedzi¹ na tendecjê w ¿yciu 
spo³ecznym, bardzo mocno akcentowan¹ przez œrodowiska chyba nieprzychylne 
Koœcio³owi. Chocia¿ one zawsze t³umacz¹, ¿e nie tyle s¹ nieprzychylne, co chc¹ 
œwieckiego pañstwa. Ludziom w moim wieku, œwieckie pañstwo kojarzy siê 
z pañstwem komunistycznym, w którym te¿ bardzo mocno akcentowano, ¿e religia 
jest spraw¹ prywatn¹ ka¿dego cz³owieka, powinno siê j¹ gdzieœ schowaæ po cichu 
w pokoju, w koœciele, a spo³ecznie nie powinno siê jej manifestowaæ. 

PRZEMYS£AW BABIARZ
NIE WSTYDZI SIÊ JEZUSA

Rozmawia³
Piotr Ko³odziejski
parafia rzymskokatolicka pw.
Matki Boskiej Jasnogórskiej

Przemys³aw Babiarz 

specjalnie dla 

"Religii na fali"

i "PzM". 

Fot. Piotr Sawiñski.



Przemys³aw Babiarz uwa¿a, ¿e przynajmniej dwa pokolenia Polaków zosta³y 
wychowane w takim duchu. - Tymczasem religia jest pewnym faktem spo³ecznym – 
dodaje dziennikarz. - Ona rzeczywiœcie jest naszym indywidulanym wyborem. Ka¿dy 
jest ochrzczony w imiê Jezusa,  ale oprócz tego jesteœmy te¿ wspólnot¹. Albo 
nale¿ymy do Koœcio³a albo g³êboko wierzymy, ¿e nasza wspólnota to mistyczne Cia³o 
Chrystusa i w zwi¹zku z tym jesteœmy wspólnot¹, a skoro tak to jesteœmy te¿ faktem 
spo³ecznym, a zatem w przestrzeni publicznej nie tylko mamy prawo, ale czêsto 
w ró¿nych sytuacjach nawet obowi¹zek przyznania siê do wiary, staniêcia po stronie 
Chrystusa, po stronie mi³oœci. 

W opinii Przemys³awa Babiarza, czym innym jest kwestia czysto polityczna, czyli to, 
co mówimy o instytucjach pañstwa. - Tu mo¿na dyskutowaæ – uwa¿a dziennikarz. Czy 
fakt, ¿e znakomita wiêkszoœæ spo³eczeñstwa w kraju to chrzeœcijanie powinien byæ 
jakoœ odzwierciedlony? - zastanawia siê Babiarz. 

- Ja zawsze mówiê w ten spoósb „ktoœ przyznaje siê  do wiary, zawiesza krzy¿ 
w pomieszczeniu, gdzie pracuje. Ale je¿eli przyjdzie ktoœ inny i powie, ¿e jego ten 
krzy¿ dra¿ni. Czy zdjêcie tego krzy¿a jest równie¿ znakiem? Brak tego krzy¿a, bior¹c 
pod uwagê kontekst, ¿e on tam by³, te¿ jest jakimœ znakiem – uwa¿a pan Przemys³aw. 
- Nie rozumiem, dlaczego mo¿e byæ publicznie manifestowana czyjaœ niewiara i to jest 
w porz¹dku, a czyjaœ wiara musi zrobiæ krok do ty³u. Pomijam drobny fakt, ¿e znak 
krzy¿a jest znakiem mi³oœci Boga do cz³owieka, cz³owieka do Boga i cz³owieka do 
cz³owieka. Przez mi³oœæ mo¿na uleczyæ wiele rzeczy, ona jest jedynym lekarstwem na 
wiele spraw. 

Ci ludzie, którzy bardzo mocno wierz¹ w prawo stanowione, ¿e wszystko mo¿na 
zapisaæ w prawie, czyli w pozytywizm prawny, wielokrotnie wybili sobie na tym zêby. 
Okazuje siê bowiem, ¿e natura jêzyka jest taka, ¿e nie jest w stanie opisaæ ca³ej 
rzeczywistoœci. Sztywne trzymanie siê regu³ w prawie, jak i w religii, które mocno 
trzyma³y siê „litery” powoduje, ¿e zawsze ucieka gdzieœ duch i intencja. Wa¿ne jest to, 
co cz³owiek ma w sercu. Je¿eli cz³owiek ma w sercu chêæ przebaczenia i wyci¹gniêcia 
rêki do drugiego cz³owieka, to tym samym mo¿e wiele rzeczy lepiej za³atwiæ, ni¿ 
szczegó³owo wype³niaj¹c regu³y prawne. Dlatego chrzeœcijañstwo jest w ¿yciu 
publicznym czymœ, co skleja wspólnotê; przyci¹ga ludzi, którzy s¹ zdystansowani, 
usposobieni agnostycznie czy niewierz¹cy. 

Przemys³aw Babiarz: Moje ¿ycie przebiega³o bez gwa³twonych zakrêtów. Moja 
postawa wynika z wychowania, które otrzyma³em, tradycji, w której dorasta³em 
i wreszcie mojego œwiadomego wyboru. To nie oznacza, ¿e jestem cz³owiekiem bez 
skazy. Moja œwiadomoœæ po tym œwiadectwie rzeczywiœcie wzros³a w ostatnich latach, 
ale mo¿e to wynikaæ z mojego wnêtrza, serca. Nie bez znaczenia jest jednak ca³a 
sytuacja cywilizacyjna, w której ¿yjemy. Jeszcze 10 lat temu nie by³o takich 

Czy Pana zaanga¿owanie religijne wynika z nag³ego zwrotu w ¿yciu,
nawrócenia, czy to naturalna chêæ g³oszenia Jezusa? 
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gwa³twonych wstrz¹sów na tle religijnym czy œwiatopogl¹dowym w Polsce. Teraz 
mamy coœ takiego. Wspólna Europa nie bardzo chcia³a siê powo³aæ na korzenie 
chrzeœcijañskie i to spowodowa³o pewn¹  polaryzacjê i wyzwanie dla ludzi wierz¹cych, 
¿e ju¿ nie ¿yjemy w œwiecie, który w oczywisty sposób jest chrzeœcijañski. Byæ mo¿e 
¿yjemy w œwiecie, który jest ch³odny, albo wrêcz wrogi wobec chrzeœcijañstwa i to te¿ 
nas bardzo mobiliuzje i czasami stawia nas przed sytuacj¹ wyboru i opowiedzenia siê.

Przemys³aw Babiarz:  Zawsze tam, gdzie jest polaryzacja, linia konfliktu, tam jest 
czas œwiadectw. Tak by³o za pierwszych chrzeœcijan i tak bywa³o, kiedy w historii 
Koœcio³a i chrzeœcijañstwa nastêpowa³y wydarzenia dramatyczne. Przychodzi mi do 
g³owy czas Reformacji, który zaktywizowa³ obie strony: zarówno chrzeœcijan 
reformowanych, jak i tych, którzy zostali przy Koœciele Katolickim. Œwiêci z renesansu 
to by³y wybitne postaci i osobowoœci. Dzisiejszy czas chyba te¿ jest czasem prze³omu 
i przesilenia, gdzie jakoœæ bêdzie odgrywa³a ogromn¹ rolê. Co do iloœci, s¹ tendecje 
mówi¹ce o zmniejszaniu frekwencji w koœcio³ach. W zachodniej Europie sta³o siê to 
w latach 60. i 70. Zawsze przepowiadamno, ¿e to na pewno dotrze do Polski i tak to 
dociera³o, dociera, a jednak ta frekwencja wcale dramtycznie nie spada. Ostatnio 
s³ysza³em, ¿e wzros³a frekwencja we fracuskich seminariach duchownych, wskutek 
reformy i zwiêkszonej dycypliny przez ju¿ zmar³ego arcybiskupa Pary¿a. Co to 
oznacza? Byæ mo¿e ludzie potrzebuj¹ dziœ wyraŸnego znaku, bo czuj¹ siê 
zdezorientowani, potrzebuj¹ œwiadectwa i opowiedzenia siê ze strony chrzeœcijan. 
Wtedy ten przyk³ad bêdzie poci¹ga³. Najlepszym œwiadectwem jest œwiadectwo ¿ycia, 
a nie gadanie. Je¿eli ¿ycie bêdzie przeczy³o s³owom, to mielibyœmy fatalne rozejœcie 
siê g³oszonych zasad i tego, jak faktycznie ¿yje cz³owiek. 

Przemys³aw Babiarz: Zdecydowanie. Z moich kontaktów towarzyskich z m³odymi 
ludŸmi wynika, ¿e wielu z nich poszukuje uczestnictwa we wspólnocie religijnej, czyli 
nie wystarcza im msza raz na tydzieñ w niedzielê. Oni chc¹ pog³êbienia wiary, 
wiêkszego kontaktu z Pismem Œwiêtym i równie¿ z innymi ludŸmi, którzy bêd¹ t¹ 
wiar¹ ¿ywiej siê przejmowaæ. To bardzo dobrze wró¿y Koœcio³owi w Polsce, bo 
sprawia, ¿e wiara bêdzie bardziej œwiadoma.  

Hmmm...Idea podjêta przez Jana Paw³a II nie mo¿e nam byæ obojêtna. Wa¿ne, 
¿ebyœmy nie mylili go z irenizmem, w którym dwie strony wyznaj¹ce nieco inne 
zasady mówi¹, ¿e ka¿da ze stron trochê ust¹pi i zrobimy jakiœ œrodek. To by³by 
irenizm, a ekuemnizm mówi o tym, ¿e ka¿da ze stron ma swoj¹ wiarê i przekonania, 

Dziœ czêsto lansuje siê siê tezy, ¿e za kilkanaœcie lat katolicy bêd¹ stanowiæ 
kreatywn¹ mniejszoœæ. Czy w zwi¹zku z tym dla katolików 
przyszed³ czas œwiadectw?

Mówi pan o tym, ¿e nie chodzi tylko o g³oszenie œwiadectw,
ale tak¿e potrzebna jest praca w ka¿dej dziedzinie ¿ycia, równie¿ w sferze religijnej.

Jaki ma pan stosunek do ekumenizmu?
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wy macie swoj¹, a wspólnie poszukujemy prawdy. Cel wspólny znajduje siê na naszej 
drodze przed nami, co nie znaczy, ¿e my bêdziemy siê wyrzekali czegoœ, w co 
wierzymy i umniejszali tym prawdom, w które wierzymy. W tym sensie ekumenizm 
jest w porz¹dku. 

Przemys³aw Babiarz: Tak dlatego, ¿e np. myœlê, ¿e w nas katolikach (mówiê o sobie) 
protestanci bêd¹ zawsze budzili rodzaj mobilizacji do uwa¿nego wczytywania siê 
w S³owo Bo¿e. Z moich rozmów z niektórymi cz³onkami spo³ecznoœci protestanckich 
wynika, ¿e oni szalenie mo¿e nie têskni¹, ale... Co ma katolicyzm? Istotow¹ obecnoœæ 
Chrystusa w sakramencie, ma sacrum tak nies³ychanie wyraziste. U protestantów te¿ 
jest Eucharystia, ale wierz¹ w symboliczn¹ obecnoœæ Chrystusa. To jest jednak ró¿nica. 
Ta wyrazistoœæ sacrum katolickiego mo¿e byæ równie¿ inspiruj¹ca i poci¹gajaca dla 
niekatolików. 

Dziêkujê za rozmowê. 

Do ostatniej wypowiedzi p. Przemys³awa Babiarza, ks. S³awomir Sikora z parafii 
ewangelicko-augsburskiej dodaje, ¿e symboliczne traktowanie komunii œwiêtej jest 
w wolnych koœcio³ach protestanckich np. zielonoœwi¹tkowym  czy babtystycznym, 
a w koœciele luterañskim jest nauka o realnej obecnoœci Chrystusa w sakremacie.

Dialog miêdzywyzwaniowy w ramach chrzeœcjañstwa jest czymœ pozytywnym?

Ekumenizm w praktyce - 

abp Dziêga obecny na 

poœwiêceniu cerkwi 

prawos³awnej w 

Szczecinie. 

Fot. Jaros³aw 

Kaczmarczyk.
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W dniach 16-17 wrzeœnia br. prawos³awna parafia œw. Miko³aja w Szczecinie 
prze¿ywa³a wyj¹tkow¹ uroczystoœæ – poœwiêcenie nowej cerkwi przy ul. Zygmunta 
Starego. Liturgiczny obrzêd konsekracji nowej œwi¹tyni i znajduj¹cych siê w niej 
dwóch o³tarzy zakoñczy³ wieloletni okres budowy œwi¹tyni.

Do czasu budowy nowej cerkwi parafia prawos³awna od 1962 r. u¿ytkowa³a 
budynek przy ul. Wawrzyniaka, który przed wojn¹ by³ w³asnoœci¹ Koœcio³a 
Ewangelicko-Augsburskiego. Cerkiew mieœci³a siê na piêtrze dawnego budynku 
"Betanii", zaœ parter u¿ytkowali wierni Koœcio³a Zielonoœwi¹tkowego. Nie by³ to dla 
nikogo uk³ad idealny. Dla nas, prawos³awnych bolesne niestety bywa³y sytuacje, gdy 
w czasie sprawowania niedzielnej Boskiej Liturgii z do³u dochodzi³y odg³osy gitar, 
perkusji i innych instrumentów u¿ywanych przez zielonoœwi¹tkowców. Dlatego te¿ 
budowa cerkwi, w której spokojnie, dostojnie i bez przeszkód mo¿na sprawowaæ Bo¿e 
misteria, mia³a zasadnicze znaczenie.

Opuszczanie starej cerkwi rozpoczê³o siê 11 paŸdziernika 2003 r., gdy 
z udzia³em Jeremiasza, prawos³awnego arcybiskupa wroc³awsko-szczeciñskiego, 
dokonano poœwiêcenia placu przy ul. Zygmunta Starego pod budowê nowej cerkwi. 
Wmurowania kamienia wêgielnego dokona³ w kwetniu 2004 r. arcybiskup Sawa, 
metropolita Warszawy i ca³ej Polski, a tak¿e obecni biskupi: Jeremiasz, Abel, Miron, 
Jakub oraz Teofan – rosyjski biskup Berlina.

Prace postêpowa³y na tyle szybko, ¿e w 2006 r. mo¿na by³o postawiæ kopu³y, 
a na nich krzy¿e wieñcz¹ce ca³¹ budowlê. Poœwiêci³ je bp Jeremiasz, osobiœcie 
wchodz¹c wraz z duchownymi na wierzcho³ek cerkwi. Nieca³e dwa lata póŸniej, 
11 kwietnia 2008 r., nasz w³adyka poœwiêci³ dzwony, które zawis³y na wie¿y 
cerkiewnej. Tego samego dnia wœród nagich œcian buduj¹cej siê cerkwi, ale przy 
licznym udziale wiernych, bp Jeremiasz sprawowa³ Bosk¹ Liturgiê.

Tekst 
Jaros³aw Kaczmarczyk
parafia prawos³awna pw.
œw. Miko³aja

POŒWIÊCENIE CERKWI ŒW. MIKO£AJA
W SZCZECINIE

Namaszczanie 

g³ównego o³tarza. 

Fot. Jaros³aw 

Kaczmarczyk.



Dnia 5 kwietnia 2009 r. - po zakoñczeniu k³adzenia marmurowej posadzki 
i przy ponownej wizycie ordynariusza wroc³awsko-szczeciñskiego Jeremiasza - 
rozpoczê³o siê ju¿ regularne sprawowanie niedzielnych Eucharystii w nowej cerkwi. 
Od tamtego dnia zaczê³a ona zape³niaæ siê trydycyjnym wyposa¿eniem œwi¹tyñ 
prawos³awnych. W dniu œw. Miko³aja w grudniu 2009 r. mogliœmy ju¿ dziêkowaæ Bogu 
za nowy ikonostas. Wprawdzie nie umieszczono jeszcze w nim ikon, ale radowaliœmy 
siê na myœl, jak piêkna bedzie ta œwi¹tynia, skoro samo dêbowe drewno ikonostasu 
wywiera³o na nas olbrzymie wra¿enie.

Zwieñczeniem budowy nowej cerkwi by³a jej konsekracja. Uroczystoœci 
rozpoczê³y sie tzw. ca³onocnym czuwaniem (cs. wsienoszcznoje bdienije), na które 
sk³ada siê wieczernia i jutrznia, poœwiêcone patronowi cerkwi – œw. Miko³ajowi, 
arcybiskupowi Mir Licejskich. Czuwaniu przewodniczy³ bp Jeremiasz, któremu 
towarzyszy³ Teofan, biskup berliñski, oraz Jakub, biskup bia³ostocko-gdañski. Po tym 
nabo¿eñstwie na specjalnym stole z³o¿ono na diskosie (patenie) relikwie œwiêtego 
Patrona, które mia³y spocz¹æ w g³ównym o³tarzu wraz z relikwiami M³odzieñców 
Betlejemskich i œw. Maksyma Gorlickiego. Dla bocznego o³tarza przeznaczono 
relikwie œw. Miko³aja, M³odzieñców Betlejemskich i œw. Ignacego z Jab³ecznej.

W sobotê g³ówne nabo¿eñstwo prowadzi³ abp Sawa wraz z obecnymi 
biskupami, do których do³¹czy³ Abel, w³adyka lubelsko-che³mski. Konsekracja o³tarzy 
to – jak zwykle w prawos³awiu – rozbudowany obrzêd pe³en symboliki. Nabo¿eñstwo 
rozpoczê³o sie przy zamkniêtych królewskich wrotach ikonostasu. O³tarz (cs. presto³) 
skropiono wod¹ œwiêcon¹, a w czterech rogach wylano wonomastyks – miksturê 
u¿ywan¹ przy œwiêtych czynnoœciach, sporz¹dzon¹ z ciek³ego wosku, aloesu i ¿ywicy 
wonnych drzew. Nastêpnie przyniesiono blat o³tarza, na odwrocie którego wypisano 
intencjê oraz kronikê uroczystoœci. Po pokropieniu wod¹ œwiêcon¹ blat z³o¿ono na 
o³tarzu. Po modlitwie, odmówionej na klêcz¹co, ca³y o³tarz z blatem i œcianami 
obmyty zosta³ wod¹ ró¿an¹ i winem.

W dalszej czêœci, o³tarz namaszczony zosta³ na ka¿dej ze œcian œwiêt¹ myrr¹ 
(krzy¿mem). Nastêpnie o³tarz wytarto specjalnie przygotowanymi p³ótnami, które 
rozdano wiernym jako b³ogos³awieñstwo i pami¹tkê tego wydarzenia. Na koniec 
o³tarz ubrano w bia³¹, lnian¹ szatê, której nie bêdzie siê ju¿ z niego zdejmowaæ. 
Wszystkie te obrzêdy symbolizuj¹ czynnoœci dokonane nad cia³em Jezusa Chrystusa 
przed zlo¿eniem Go do grobu. O³tarz nawi¹zuje do symboliki Grobu Pañskiego i Jego 
Cia³a, gdy¿ na nim jest sprawowana Eucharystia.

Drugim wa¿nym obrzêdem dokonywanym w trakcie poœwiêcenia cerkwi by³o 
przeniesienie relikwii œwiêtych, o których by³a mowa wy¿ej, w procesji wokó³ cerkwi 
i z³o¿enie ich w œrodku o³tarza, w specjalnie przygotowanym otworze. Obrzêd z³o¿enia 
relikwii jest ci¹gle ¿yw¹ tradycj¹ sprawowania Eucharystii na grobach mêczenników 
(œwiadków) Jezusa Chrystusa. Po zakoñczeniu nabo¿eñstwa poœwiêcenia œwi¹tyni 
(z koniecznoœci przedstawionego tutaj w wielkim skrócie), odprawiono Œwiêt¹ 
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Liturgiê. Jest to przecie¿ g³ówny cel, dla którego cerkiew zosta³a konsekrowana – 
wyjêta ze zwyk³ego ludzkiego u¿ytku.

Po zakoñczeniu Eucharystii s³owo do obecnych wyg³osili przybyli 
hierarchowie i zaproszeni goœcie. Abp Andrzej Dziêga, rzymskokatolicki metropolita 
szczeciñsko-kamieñski, wyrazi³ radoœæ z powstania kolejnej œwi¹tyni, w której 
zanoszone bêd¹ modlitwy do Boga. Ks. S³awomir Sikora z parafii ewangelicko-
augsburskiej zauroczony (chyba wolno mi tak napisaæ) piêknem œwi¹tyni wyrazi³ 
nadziejê, ¿e prawos³awni bêd¹ czêsto zapraszaæ ewangelików do tego miejsca. S³owo 
do zgromadzonych skierowali równie¿ przedstawiciele w³adz: pose³ Arkadiusz 
Litwiñski, wojewoda zachodniopomorski Marcin Zydorowicz, marsza³ek 
województwa Olgierd Geblewicz i wicemarsza³ek Wojciech Dro¿d¿. Zarz¹d miasta 
reprezentowa³ wiceprezydent Bogdan Jaroszewicz. Po Œwiêtej Liturgii wrêczono 
nagrody zas³u¿onym przy budowie œwi¹tyni. Œwiêty Sobór odznaczy³ proboszcza, 
ks.Paw³a Stefanowskiego Orderem Œwiêtej Marii Magdaleny II stopnia. Wielu parafian 
i przyby³ych goœci otrzyma³o ordery i listy pochwalne w dowód uznania ich trudu 
i wysi³ku w³o¿onego w budowê nowej cerkwi. Hierarchowie wielokrotnie podkreœlali, 

¿e bez g³êbokiej wiary i bez pomocy Bo¿ej okazywanej nam na wielorakie sposoby 
(czasem zupe³nie nieprzewidywalne) nie by³oby cerkwi w Szczecinie, a przynajmniej 
nie tak prêdko.

Œwi¹tynia prawos³awna jest œwiêta; jest przedsionkiem Królestwa, którego 
oczekujemy. Wchodz¹c do niej, smakujemy piêkna przysz³ego ¿ycia, którego nawet 
wyobraziæ sobie nie potrafimy. Dlatego œwi¹tynie budujemy i przedstawiamy 
najpiêkniej, jak tylko potrafimy. Niech nowa cerkiew pomaga ka¿demu z bojaŸni¹ do 
niej wchodz¹cemu, zakosztowaæ piêkna przysz³ego wieku.

 Fot. Jaros³aw Kaczmarczyk.
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"Idzie Cz³owiek" np. 4 tys. kilometrów. Z Fatimy, poprzez Santiago de 

Compostela, Lourdes, Ars, Taize, Strasbourg, Rzym do Asy¿u plus-minus tyle wypada. 
A id¹c, spotyka siê ludzi. Widz¹c takiego zabawnego piechura z wózkiem, ludzie 
uœmiechali siê lub po prostu zadawali pytania. Tak czy inaczej, by³ to zawsze dobry 
pretekst, aby powiedzieæ im o Cywilizacji Mi³oœci Jana Paw³a II i o czterech papieskich 
prymatach: byæ przed mieæ, etyka przed technik¹, cz³owiek jest wa¿niejszy od rzeczy 
i mi³osierdzie ponad sprawiedliwoœci¹.

Æwieræ wieku temu, w Asy¿u, mia³o miejsce wydarzenie bez precedensu w historii: 
przywódcy religijni z ca³ego œwiata spotkali siê i udowodnili, ¿e ludzie mog¹ modliæ siê 
w bezpoœredniej bliskoœci niezale¿nie od wyznawanej religii. Religia nie tylko nie jest 
przeszkod¹, ale zobowi¹zuje do szukania porozumienia miêdzy ludŸmi. Modlono siê 
o pokój.

Roman na swojej drodze z Jerozolimy do Asy¿u (oko³o 3 600 km) spotka³ i ̄ ydów, 
i Palestyñczyków. Prof. Szewach Weiss, bez choæby cienia dystansu, przyj¹³ go 
w swoje progi. ̄ ydzi byæ mo¿e uratowali mu ¿ycie, gdy po przejœciu Pustyni Judzkiej, 
mimo i¿ widzia³ ju¿ osadê, to przez uskok tektoniczny nie móg³ siê do niej dostaæ, a za 
to dosta³ drgawek z przegrzania i braku wody. Ci ̄ ydzi okazali siê byæ anio³ami. 
Palestyñczycy, choæby najbiedniejsi, otwierali przed nim domy i goœcili wszystkim, co 
posiadali. Byli te¿ wzorem modlitwy i wype³niania przepisów Koranu, nakazuj¹cego 
przyj¹æ pielgrzyma. Szowinizmu natomiast nie tylko w nich nie by³o, ale przeciwnie, 
spotka³ siê z inicjatyw¹ z ich strony, ¿e podwioz¹ go do koœcio³a katolickiego. 
Potomkowie Abrahama mog¹ ¿yæ pobo¿nie pod jednym niebem!

IDZIE CZ£OWIEK ZE SZCZECINA

 Pan Wojciech 

by³ równie¿

 w Rzymie. 

Fot. Archiwum

 prywatne.
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Dominik do Asy¿u wyruszy³ z Moskwy ( oko³o 3 500 km.), z cerkwi pw. œw. Jana 
Chrzciciela. Szed³ wœród wyznawców prawos³awia. Matka gromadki dzieci nie mog³a 
nakarmiæ go kawiorem. Ale œwie¿e mleko i torba jab³ek na drogê wartoœæ mia³y 
wiêksz¹ ni¿ kawior. A 100 rubli wciœniête mu, to prawdziwy biblijny wdowi grosz! - Ja 
nie mogê tego wzi¹æ od ciebie – rzek³ Dominik. - Ja nie dajê tego tobie. Ja to dajê 
Jezusowi! Tak¹ us³ysza³ odpowiedŸ.

Przyk³ady te to skarby wiary. Skarby pokazuj¹ce, ¿e mo¿emy i jak mo¿emy wzajemnie 
siê ubogacaæ w wierze i ¿yciu. Obdzielaæ siê, a nie rozdzielaæ.

Z mojej drogi jako przyk³ad sztandarowy pokazujê Steffi i Steffena z Haslach. 
Ma³¿eñstwo katoliczki i ewangelika. Mimo, ¿e tego dnia obchodzili rocznicê œlubu, 
przyjêli mnie pod swój dach. Wiêcej. Na czas zaplanowanego wczeœniej wyjœcia dla 
uczczenia rocznicy, goœci³em u ich znajomych, Polaków. Jola i Witek zaproponowali, 
a¿ebym pozosta³ na noc. Nie by³o o czym mówiæ! By³em goœciem Steffi i Steffena 
i u nich musia³em odpocz¹æ! Rodzinna atmosfera. Szczera, chrzeœcijañska goœcinnoœæ. 
Nie da siê tego opisaæ. To ³¹cznoœæ emocjonalna. Wyspany, oprany, nakarmiony, 
z wiktem na drogê mog³em wzi¹æ choæby namiot, bo kilka razy Steffen pyta³ co 
jeszcze potrzebujê. Anio³y na mojej drodze.

Poœród wielu cudownych w³oskich ksiê¿y katolickich, którzy tak naturalnie udzielili mi 
schronienia, trafi³ siê i taki, który nie podj¹³ tematu pomocy pielgrzymowi. Jeden 
poœród wielu. Katolik. T³o dla niekatolików i katolików. Bo to nie wyznanie czyni nas 
dobrymi czy z³ymi. Tak jak i nie iloœæ pokonanych kilometrów stanowi o wartoœci 
pielgrzymki. Jeden jest Bóg, a my wszyscy – ludzie, pielgrzymami jesteœmy, gdy Jego 
szukamy.

Autorem tekstu jest pan Wojciech, który 9 lat spêdzi³ w zak³adzie karnym. Po wyjœciu na 
wolnoœæ rozpocz¹³ pielgrzymowanie do ró¿nych miejsc. Opisana wy¿ej pielgrzymka jest 
póki co ostatni¹, ale kolejne ju¿ w planach. 

Droga do Asy¿u 

prowadzi³a przez 

Alpy.  

Fot. Archiwum 

prywatne.
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„Co polscy chrzeœcijanie mog¹ daæ Europie?” To pytanie, nad którym 
zastanawiamy siê w tym numerze „Prosto z Mostu. M³odzi. Ekumenizm. Bóg”. 
Oczywiœcie, w czasie polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej to pytanie 
jest szczególnie uzasadnione. Nie jesteœmy jednak w naszych poszukiwaniach 
odosobnieni. W czasie trwania Niemieckich Dni Koœcio³a Ewangelickiego w DreŸnie, 
polscy ewangelicy wraz z Polsk¹ Rad¹ Ekumeniczn¹ przygotowali specjaln¹ tablicê 
w kszta³cie ksiêgi, na której ka¿dy móg³ wpisaæ swoj¹ odpowiedŸ na pytanie: „Co 
chrzeœcijanie i Koœcio³y z Polski mog¹ wnieœæ do wspólnej Europy?”. Myœlê, ¿e to by³a 
bardzo ciekawa inicjatywa, motywuj¹ca nas do dzia³ania, z drugiej strony pokazuj¹ca 
to, w jaki sposób nasze chrzeœcijañstwo widz¹ inni Europejczycy.

Wœród wpisów znalaz³ siê wpis Jerzego Buzka, chyba najlepiej znanego ewangelika 
w Polsce: „Jednoœci Polski, jednoœci Europy i wiêcej wiary”. Okazuje siê, ¿e wielu ludzi 
oczekuje od nas przes³ania o jednoœci i zgodzie. Czy potrafimy sprostaæ temu zadaniu? 
Czy jesteœmy narodem zgody, jednoœci i pokoju? Na to liczy Europa.

Inne wpisy dotyczy³y œwiadectwa wiary. Ci¹gle Polska i Europa Wschodnia 
uto¿samiana jest z g³êbok¹ wiar¹. „Razem kszta³towaæ duchowoœæ” – to piêkne has³o, 
które staje siê cennym wyznacznikiem ekumenicznej drogi w naszym kraju. Realizuj¹c 
ró¿ne projekty ekumenicznych spotkañ miêdzynarodowych, mo¿emy nasz¹ jednoœci¹ 
i ró¿norodnoœci¹ pozytywnie motywowaæ chrzeœcijan innych krajów do ¿ywej wiary. 
Znów pytanie: czy my sami gotowi jesteœmy na kontakty z chrzeœcijanami innych 
krajów? Czy nie jesteœmy samowystarczalni w naszej polskiej wierze? Czy nie 
postrzegamy innych - szczególnie Zachodni¹ Europê - jako potencjalne zagro¿enie dla 
naszej szczerej wiary? Czy „ich chrzeœcijañstwo” nie sta³o siê dla nas zbyt 
zlaicyzowane? Czy to mo¿e byæ „zaraŸliwe”? Szukaj¹c odpowiedzi na pytanie 
o mo¿liwoœæ organizowania spotkañ ekumenicznej m³odzie¿y polskiej i niemieckiej, 
nale¿y zastanowiæ siê, czy polska m³odzie¿ w ogóle jest gotowa do sta³ej wspó³pracy 
ekumenicznej? Mo¿e bezpieczniej nam pozostaæ w murach swoich œwi¹tyñ, 
w czterech œcianach naszej salki parafialnej, w swoim w³asnym, sprawdzonym 
systemie spostrzegania œwiata? Pytania te pozostawiam otwarte (choæ w pierwszej 
mierze zadajê je samemu sobie).

CO POLSCY CHRZEŒCIJANIE 
MOG¥ DAÆ EUROPIE?
- NIECH ODPOWIEDZ¥ EUROPEJCZYCY

Tekst 
ks. S³awomir Sikora
parafia ewangelicko - augsburska 
Œwiêtej Trójcy
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By³y te¿ wpisy œciœle ukierunkowane na Koœció³ Ewangelicki w Polsce. Zachêcani 
jesteœmy do dawania dobrego przyk³adu funkcjonowania koœcio³a mniejszoœciowego, 
do zachowania to¿samoœci luterañskiej, jednoczeœnie przy otwartoœci ekumenicznej. 
Nie brakowa³o równie¿ wpisów: „Ordynujcie kobiety!” w ró¿nych jêzykach 
europejskich. Œwiadczy to o tym, ¿e chrzeœcijanie innych krajów ¿ycz¹ nam, abyœmy 
w niektórych kwestiach praktycznych uczynili postêpy i nauczyli siê czegoœ od nich. 
Tak zapewne rozumie siê dotychczasowy brak mo¿liwoœci s³u¿by kobiet w naszym 
koœciele jako ksiê¿y.

Osobiœcie uwa¿am, ¿e nie powinniœmy mieæ kompleksów wiary wzglêdem 
Europy. Szczególnie koœcio³y mniejszoœciowe powinny uœwiadomiæ sobie, ¿e choæ 
liczebnie nie mo¿emy siê w ¿aden sposób porównywaæ (np. polscy ewangelicy 
z Niemcami czy Skandynawi¹), to i tak mo¿emy mieæ coœ cennego do powiedzenia. 
Dla nas jest to szczególnie wa¿ne, ¿e Przewodnicz¹cym Parlamentarnego 
Europejskiego jest praktykuj¹cy i przyznaj¹cy siê do swojej wiary ewangelik Jerzy 
Buzek. Z drugiej jednak strony potrzebujemy równie¿ zachowaæ umiar, rozs¹dek 
i pokorê. Tylko wtedy bêdziemy chcieli nadal pracowaæ nad naszym polskim 
chrzeœcijañstwem i relacjami ekumenicznymi. Mo¿e ta Europa nie jest a¿ tak z³a 
i zniszczona? Mo¿e my równie¿ czegoœ dobrego od niej mo¿emy siê jeszcze nauczyæ?

 

 

Z wizyt¹ papie¿a Benedykta XVI do Niemiec wi¹zano du¿e nadzieje. Katolicy 
oczekiwali od Ojca Œwiêtego umocnienia w wierze, a chrzeœcijanie innych wyznañ – 
zdecydowanych kroków w ekumenizmie. O ile dla katolików wydarzenie to by³o 
faktycznie œwiêtem wiary: odczuwali oni na ogó³ radoœæ ze spotkania siê z Piotrem 
naszych czasów, o tyle dla protestantów, szczególnie o proweniencji ewangelickiej, 
papieska wizyta pozostawi³a pewien niedosyt. Spodziewano siê po niej, jak pisa³y 
media niemieckie, wyraŸnego gestu w kierunku jednoœci chrzeœcijan. Czy wobec tego 
papie¿ zawiód³ nadzieje ekumeniczne i nie wykorzysta³ szansy, jak pisa³ by³y 
przewodnicz¹cy Rady Koœcio³a Ewangelickiego w Niemczech (EKD) Wolfgang Huber? 
A mo¿e jednak papie¿ powiedzia³ coœ wa¿nego podczas spotkañ z innymi 
chrzeœcijanami, co nie zosta³o nale¿ycie zauwa¿one?

WOKÓ£ REFLEKSJI NAD 
EKUMENICZNYM WYMIAREM 
WIZYTY BENEDYKTA XVI 
W NIEMCZECH

Tekst 
ks. Krzysztof Wojtkiewicz
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Po lekturze kilku czo³owych gazet niemieckich, jak np. Die Zeit czy 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, mo¿na by³o siê dowiedzieæ, na jakie ekumeniczne 
gesty czekano ze strony papie¿a. Chrzeœcijanie ewangelicy spodziewali siê przede 
wszystkim papieskiej wypowiedzi w sprawie wspólnie sprawowanej Eucharystii, któr¹ 
inaczej okreœlaj¹ jako Ostatnia Wieczerza. Oczekiwano równie¿, ¿e Benedykt XVI 
odniesie siê do dotychczasowych rezultatów dialogu ekumenicznego oraz ¿e da od 
siebie nowy impuls, chocia¿by uznaj¹c koœcielne Wspólnoty ewangelickie za Koœcio³y, 
czy te¿ przyznaj¹c równy status koœcielnego urzêdu duchownym w obu Koœcio³ach, 
nie mówi¹c ju¿ o ewentualnej mo¿liwoœci dopuszczenia kobiet do urzêdu 
duchownego. Papie¿ nie powiedzia³ równie¿ s³owa o zbli¿aj¹cym siê jubileuszu 
Reformacji w 2017 roku. W zwi¹zku z tym, wspomniany ju¿ Wolfgang Huber jest 
przekonany, ¿e wizyta papieska k³adzie kres, przynajmniej na jakiœ czas, tzw. 
ekumenizmowi konsensusu. Jeœli faktycznie oczekiwano rozwi¹zañ we wspomnianych 
kwestiach, to zawód i rozczarowanie musia³y z pewnoœci¹ wyst¹piæ. Tymczasem 
Biskup Rzymu we wszystkich spotkaniach ekumenicznych postawi³ inne akcenty. 
Jakie?

Podstawowym mottem niemieckiej wizyty papieskiej by³o zdanie: „Gdzie jest 
Bóg, tam jest przysz³oœæ”. Myœl ta przewija³a siê we wszystkich przemówieniach Ojca 
Œwiêtego, równie¿ w tych, które skierowa³ do chrzeœcijan niekatolików. Dziwi bardzo 
fakt, ¿e w prasie nigdzie nie mo¿na by³o znaleŸæ odniesienia do zasadniczego 
przes³ania w papieskich wypowiedziach o wymiarze ekumenicznym. A to by³o 
kluczowe! Otó¿ Ojciec Œwiêty mówi³ w Erfurcie do chrzeœcijan ewangelickich, a tak¿e 
we Fryburgu do prawos³awnych o wyznawaniu wiary w Boga ¿ywego, który sta³ siê 
nam bliski w Jezusie Chrystusie. Wskaza³ nastêpnie, ¿e „nasz¹ pierwsz¹ pos³ug¹ 
ekumeniczn¹ w tym czasie winno byæ wspólne œwiadectwo o obecnoœci ¿ywego Boga, 
a tym samym udzielenie œwiatu odpowiedzi, której potrzebuje”. Przy tym papie¿ 
kilkakrotnie akcentowa³, ¿e tê misjê przychodzi nam pe³niæ w œwiecie, który jest ju¿ 
zsekularyzowany. Œwiat, w którym ¿yjemy, ostentacyjnie wyrzuca Boga ze wszystkich 
dziedzin ludzkiego ¿ycia! Chrzeœcijanie zaœ nie mog¹ siê na to zgodziæ. Benedykt XVI 
uœwiadomi³ nam, ¿e ¿yjemy pod presj¹ sekularyzmu, w którym nietrudno zatraciæ to, 
co czyni nas chrzeœcijanami i co zosta³o nam powierzone jako dar i zadanie. 

Jako konkretny przyk³ad Ojciec Œwiêty poda³ kwestiê godnoœci cz³owieka. 
Dziœ – jak powiedzia³ – „podwa¿a siê kryteria bycia ludŸmi. Etykê zastêpuje rachunek 
konsekwencji”. W zwi¹zku z tym zwraca siê on do wszystkich chrzeœcijan z apelem, by 
broniæ nienaruszalnej godnoœci cz³owieka od poczêcia do naturalnej œmierci – 
„pocz¹wszy od badañ prenatalnych a¿ po eutanazjê”. W podobnym duchu jak do 
ewangelików w Erfurcie, papie¿ odezwa³ siê do prawos³awnych we Fryburgu: wiara 
w Boga Stwórcê ¿ycia oraz uznanie bezwarunkowej godnoœci ka¿dego cz³owieka 
powinny byæ wystarczaj¹c¹ si³¹ w przeciwstawianiu siê wszelkim ingerencjom 
manipulacyjnym i selektywnym  przeciw ¿yciu ludzkiemu. Ponadto Benedykt XVI 

1. Jakie by³y oczekiwania ekumeniczne?

2. Nowe wyzwanie dla chrzeœcijan w obecnym czasie
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przypomnia³ o wartoœci ma³¿eñstwa i rodziny oraz o ochronie integralnoœci 
i wy³¹cznoœci ma³¿eñstwa mê¿czyzny i kobiety przed jak¹kolwiek b³êdn¹ 
interpretacj¹. W zaanga¿owaniu wype³nienia tego zadania Biskup Rzymu widzi 
ogromny wk³ad chrzeœcijan w budowanie spo³eczeñstwa, w którym okazywane jest 
poszanowanie ka¿dej osobie ludzkiej. I tylko takie spo³eczeñstwo  mo¿e mieæ 
przysz³oœæ.

Ojciec Œwiêty chcia³ zwróciæ uwagê chrzeœcijan wszystkich wyznañ na to, by 
nie tylko nie ulegali duchowi zsekularyzowanego czasu, ale i przeciwstawiali siê mu 
przez œwiadectwo ¿ywej wiary chrzeœcijañskiej. Chrzeœcijanin nie mo¿e przyjmowaæ 
ani wzorców, ani stylu ¿ycia ze œwiata, który ju¿ nie tylko uczy, lecz wrêcz wywiera 
presjê, by ¿yæ tak, jakby Boga nie by³o! W celu zrealizowania stylu ¿ycia bez Boga, 
u¿ywa siê takich hase³ jak „wiara jest spraw¹ prywatn¹”, „wszystkie religie s¹ równe 
sobie”, „Koœció³ nie mo¿e wtr¹caæ siê do polityki”, „w przestrzeni publicznej nie ma 
miejsca na krzy¿” itp. Niepisanymi dogmatami œwiata zsekularyzowanego s¹ 
„poprawnoœæ polityczna” i „relatywizm”. Ten pierwszy mia³by dotyczyæ g³oszenia 
pogl¹dów jedynie s³usznych, tzn. takich, które s¹ dziœ „modne”, a drugi – relatywizm – 
odnosi siê do postaw moralnych. Moralnoœæ ka¿dy sam mia³by kszta³towaæ, wed³ug 
tego, co jest dla niego przyjemne. Przy tym nie ma ¿adnych nakazów i zakazów, 
zw³aszcza pochodz¹cych z etyki ewangelicznej. 

Tymczasem papie¿ naucza w duchu œw. Paw³a, który pisa³ w liœcie do 
Rzymian: „Nie bierzcie wiêc wzoru z tego œwiata, lecz przemieniajcie siê przez 
odnawianie umys³u” (Rz 12, 2). Faktycznie, chrzeœcijanom w obecnym czasie grozi 
zsekularyzowanie ¿ycia i myœlenia. Zapobiec mo¿e temu wyznawanie swojej wiary, 
dawanie œwiadectwa ¿ycia chrzeœcijañskiego. W³aœnie to wydaje siê byæ g³ównym 
i nagl¹cym zadaniem cz³owieka wierz¹cego w Chrystusa. W tym kontekœcie staje siê 
zatem zrozumia³e postawienie przez Benedykta XVI takich,  a nie innych akcentów 
w swych przemówieniach.

Dlaczego ten g³os papie¿a nie zosta³ us³yszany? Wydaje siê, ¿e by³o to 
wynikiem z góry powziêtego za³o¿enia. Otó¿ zak³adano, ¿e Biskup Rzymu powinien 
siê wypowiedzieæ w pal¹cych kwestiach ekumenizmu. I uszy s³uchaczy by³y 
nastawione na „tê czêstotliwoœæ”. Skoro nie by³o odpowiedzi ze strony papie¿a na 
pytania powziête z góry, przysz³o rozczarowanie i mówienie o straconej przez niego 
szansie ekumenicznej. Papie¿ zdaje siê byæ przekonany, ¿e w sprawach wiary nie 
mo¿e byæ poœpiechu, który wymusza konsensus, a nie godzi siê na cierpliwe 
dochodzenie do prawdy. W³aœciw¹ postaw¹ powinno byæ otwarcie siê na s³owo, z 
którym przyjecha³ Benedykt XVI i refleksja nad jego znaczeniem w ¿yciu chrzeœcijan. 
Innymi s³owy: nie to co ja chcê us³yszeæ, lecz to, co drugi ma mi do powiedzenia. A 
Ojciec Œwiêty chcia³ nam powiedzieæ, ¿e nie zbudujemy przysz³oœci bez ¿ywej wiary w 
Boga i poszanowania wartoœci ka¿dej osoby ludzkiej. Wspólne powziêcie tego zadania 
mo¿e nas, chrzeœcijan, zbli¿yæ do siebie bardziej ni¿ nam siê to wydaje.

3. Budowanie przysz³oœci na Bo¿ym fundamencie
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Klub powsta³ dok³adnie 9 lutego 1992 roku. Ja zosta³em jego duszpasterzem, kiedy 
przygotowywano siê do obchodów 10-lecia klubu. Od samego pocz¹tku Duszpasterze 
Ludzi Morza zwracali najwiêksz¹ uwagê na g³ówny cel: opiekê nad marynarzami. 
Jednak ka¿dy z nich, w charakterystyczny dla siebie sposób rozwi¹zywa³ problemy 
i zadania klubu. W ostatnich dziesiêciu latach znacznie wzros³a rola wolontariatu, bez 
którego teraz trudno by³oby sobie wyobraziæ nasz klub. Od lat klub jest finansowany 
coraz gorzej, dlatego jesteœmy skazani na b³ogos³awieñstwo wolontariatu. Obecnie 
czterdziestu chêtnych pe³ni systematyczne dy¿ury. S¹ to g³ównie osoby w wieku 
dojrza³ym, ale bardzo czêsto przyprowadzaj¹ ze sob¹ przyjació³, dzieci, wnuki, ca³e 
rodziny. W klubie obecne s¹ wiêc wszystkie pokolenia. Warto szczególnie zwróciæ 
uwagê na wystrój klubu: pomieszczenia maj¹ charakter domowy, nie klubowy, s¹ 
wielofunkcyjne. Klub mo¿na by porównaæ do domu bez drzwi. Wa¿n¹ rolê odgrywa 
równie¿ sprzêt: instalacja telefoniczna voipa, satelita, telewizja naziemna, osiem 
komputerów, internet. Wszystkie te us³ugi oferowane s¹ marynarzom za darmo, 
w³¹cznie z poczêstunkiem. Bardzo rzadko reklamujemy siê w mieœcie, prasie, czasami 
taksówkarze nie wiedz¹, jak do nas trafiæ. Przede wszystkim chcemy byæ obecni 

„EKUMENIZ WŒRÓD MARYNARZY”

Tekst 
Izabella Zaj¹czkowska
parafia rzymskokatolicka pw.
œw. Jakuba Aposto³a

Czy móg³by ksi¹dz krótko przedstawiæ historiê klubu „Stella Maris” 
i powiedzieæ, jaki jest cel jego istnienia?

Mo¿e nie ka¿dy wie, ¿e w centrum naszego miasta, niedaleko portu mieœci siê klub „Stella Maris”, 
ostoja i miejsce, w którym mog¹ odpocz¹æ marynarze, przyp³ywaj¹cy z bardziej lub mniej odleg³ych
miejsc do Szczecina. A gdzie indziej, jak nie wœród ludzi, którzy przybywaj¹ z ró¿nych 
stron œwiata, mo¿e bardziej szerzyæ siê ekumenizm? 
O tym oraz o funkcjonowaniu klubu opowiada dyrektor klubu „Stella Maris”
i Duszpasterz Ludzi Morza – ksi¹dz Eugeniusz Krzy¿anowski.

Za sterami Zawiszy 

Czarnego. Z prawej 

ks. Eugeniusz 

Krzy¿anowski. 

 Fot. Archiwum 

prywatne.
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w porcie. Czêsto jednak dzwoni¹ do nas agenci, marynarze, którzy ju¿ kiedyœ byli 
w „Stella Maris” i chcieliby odwiedziæ to miejsce ponownie. W nocy, po odwiezieniu 
marynarzy z powrotem do portu s³yszymy od nich pochwa³y i podziêkowania, czêsto 
mówi¹, i¿ w takim przyjaznym i rodzinnym klubie jeszcze nie byli.

Szczeciñski klub „Stella Maris” jest jednym z piêciuset tego typu klubów na œwiecie. S¹ 
to kluby Koœcio³a katolickiego. Inne koœcio³y i zwi¹zki wyznaniowe posiadaj¹ w³asn¹ 
sieæ klubów. W  naszym duszpasterstwie zaanga¿owani s¹ jedynie katolicy, aczkolwiek 
nasz klub jest otwarty dla wszystkich. Od lat spotykamy siê z wieloma kulturami 
i religiami. Z istoty klub jest ekumeniczny. Czasami maj¹ miejsce rozmowy na tematy 
religijne, gdy z inicjatyw¹ wychodzi jakiœ marynarz. Nie raz równie¿ zdarza³o siê, ¿e 
pytani byliœmy o Bibliê w ró¿nych jêzykach. Czasem potrzebna by³a spowiedŸ, 
rozmowa, b¹dŸ odprawienie Mszy œwiêtej na pok³adzie statku. Na co dzieñ siedzimy 
przy jednym stole pij¹c kawê: wierz¹cy, niewierz¹cy, nikt nikogo o nic nie pyta. 
Ekumenizm jest w  funkcjonowaniu klubu pewnym wyj¹tkowo znacz¹cym nurtem 
dzia³añ.

W ci¹gu roku ma miejsce wiele ekumenicznych spotkañ. Zarówno w kaplicy jak 
i w klubie. Najbli¿szy kontakt mamy przede wszystkim z koœcio³em ewangelickim, 
prawos³awnym i greckokatolickim. Co roku, w adwencie, odbywaj¹ siê „Ekumeniczne 
Rekolekcje Adwentowe”. Od grudnia 2007 odbywamy spotkania pod „Ekumenicznym 
Krzy¿em PrzyjaŸni”. Poniewa¿ wtedy w³aœnie zosta³ nam przekazany i uroczyœcie 
poœwiêcony krzy¿ – maszt z ¿aglem, przy którym odbywa³y siê wczeœniej 
ekumeniczne modlitwy na Wa³ach Chrobrego. W czasie rekolekcji, ka¿dy z koœcio³ów 
ma swój dzieñ, podczas którego prezentuje swój sposób modlitwy, pieœni, 
przyprowadza swoich wiernych. Po takim spotkaniu w kaplicy, przenosimy siê do 
klubu, gdzie mo¿e zadawaæ sobie pytania, poznawaæ siê wzajemnie, burzyæ mity 
i bariery, zbli¿aæ do siebie. Ten w³aœnie ekumenizm, taki parterowy, jest chyba 
najwa¿niejszy, nawet od tego czynionego przez hierarchiê. Czasami widzimy jakieœ 
ró¿nice w pogl¹dach religijnych, ale gdy wspólnie modlimy siê, œpiewamy, siedzimy 
przy jednym stole, bardziej skupiamy siê na tym, co nas ³¹czy. Systematyczne 
spotkania, powtarzane przez wiele lat, tworz¹ w nas mentalnoœæ ekumeniczn¹, 
polegaj¹c¹ na otwartoœci i akceptacji innych. W ci¹gu roku, spotykamy siê równie¿ 
(tylko duchowni) w celu przygotowania Nabo¿eñstwa Ekumenicznego na Dni Morza. 
Wspólnie ustalamy temat nabo¿eñstwa, jego przebieg, œpiewy, udzia³ Koœcio³ów. Co 
roku, duchowny innego Koœcio³a g³osi kazanie i co roku inny koœció³ po takim 
nabo¿eñstwie otrzymuje pami¹tkowy krzy¿. Tegoroczne nabo¿eñstwo na Dni Morza 
odbywa³y siê pod has³em „Rodzina Bogiem Silna” i mia³o miejsce na pok³adzie 
„Zawiszy Czarnego”. Warto podkreœliæ, ¿e w nabo¿eñstwie tym wziê³a udzia³ 
dziewiêcioosobowa rodzina katolicka, sk³adaj¹ca siê z trzech pokoleñ. Modli³a siê za 

Czy istniej¹ jakieœ konkretne wydarzenia, 
dziêki którym klub realizuje siê na p³aszczyŸnie ekumenizmu?

W jaki sposób realizowany jest ekumenizm w klubie „Stella Maris”?
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wszystkie rodziny polskie i na œwiecie. Teksty nabo¿eñstwa t³umaczone by³y na osiem 
jêzyków. Po nabo¿eñstwie odby³ siê rejs po porcie, w czasie którego poszczególni 
duchowni stawali po kolei za sterem „Zawiszy Czarnego”. Dla mnie osobiœcie, by³ to 

pierwszy raz, kiedy prowadzi³em jednostkê morsk¹. Nie jest to trudne, ale trzeba 
s³uchaæ komend kapitana. Wa¿nym wydarzeniem ekumenicznym tego roku by³o 
rozpoczêcie polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Z tej okazji odby³o siê 
nabo¿eñstwo ekumeniczne pod has³em „Rodzina Bogiem Silna”, na pok³adzie 
¿aglowca „Kruzensthern”. Na wydarzenie przybyli biskupi Koœcio³ów: katolickiego 
i ewangelickiego. W czasie nabo¿eñstwa wyg³osili oni orêdzie do rodzin Europy. 
Wyj¹tkowy klimat i nastrój, na niepowtarzalnie wysokim poziomie artystycznym, 
wprowadzi³ udzia³ chóru „Hejna³” pod dyrekcj¹ pani Bogny Thomas- Miklas. Poza tym, 
co roku w styczniu w poszczególnych koœcio³ach odbywaj¹ siê modlitwy o jednoœæ 
chrzeœcijan. Koœció³ ewangelicki natomiast co roku organizuje nabo¿eñstwa 
prowadzone przez kobiety z ró¿nych zak¹tków œwiata na jakiœ okreœlony temat. 
Bywaliœmy równie¿ na koncertach z krajów jêzyka rosyjskiego w koœciele 
greckokatolickim oraz na liturgiach w koœciele prawos³awnym. 7 paŸdziernika, na 
Deptaku Bogus³awa, odby³o siê „Czytanie Pisma Œwiêtego Na Ulicach Miasta” 
przygotowane wraz z koœcio³em protestanckim. Wszystkie te wydarzenia, zbli¿aj¹ 
i otwieraj¹ nas na siebie, sprawiaj¹, ¿e coraz bardziej siê lubimy i rozumiemy.

By³o sporo takich rozmów. Szczególnie marynarze prawos³awni usi³owali mnie wiele 
razy „nawracaæ”. Najbardziej pamiêtam scenê, kiedy pewnego dnia podczas dy¿uru 

Czy przypomina ksi¹dz sobie jak¹œ sytuacjê b¹dŸ dyskusjê z marynarzami 
na tematy religijne, która szczególnie utkwi³a ksiêdzu w pamiêci?

 B³ogos³awieñstwo 

dla ¿agli. 

Fot. Archiwum

 prywatne.
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marynarze grali w bilard, ja siê przygl¹da³em i w pewnej chwili us³ysza³em z ust 
jednego z nich „Ty, tamten jest niewierz¹cy, ty z nim nie rozmawiaj”. Wtedy ten 
niewierz¹cy zapyta³ mnie „A co to jest ta wiara?”. Odpowiedzia³em mu „To wielki dar 
od Pana Boga”. Na co on odrzek³ „Ja tego daru nie dosta³em. Czy ty porozmawiasz 
z niewierz¹cym?”. Odpowiedzia³em twierdz¹co, po czym udaliœmy siê w ustronne 
miejsce, by spokojnie porozmawiaæ. Przez d³ugi czas opowiada³ mi o swoich 
problemach (szczególnie z ¿on¹) ze ³zami w oczach. Nie by³a to rozmowa religijna. 
Moim zadaniem by³o wtedy po prostu – s³uchaæ.

Planów i mo¿liwoœci jest wiele. Chcemy poszerzaæ kontakty, wychodziæ naprzeciw 
sobie, czêœciej spotykaæ siê. Chcemy, by z naszego klubu ekumenizm promieniowa³ na 
miasto, przez Koœció³ Morski trafia³ do serc szczecinian.

Rozwa¿aj¹c temat „co jako chrzeœcijanie mo¿emy zaproponowaæ Europie?”, 
mo¿na powiedzieæ, ¿e dziêki grekokatolikom Europa, oprócz uznanych za 
ogólnochrzeœcijañskie wartoœci, mo¿e ubogacaæ siê wieloma, nie zawsze znanymi, 
dobrami duchowymi. Jest to wyj¹tkowa „oferta”, a tak¿e zaproszenie do  odkrywania 
i korzystania z wartoœci przekazywanych przez Koœció³ greckokatolicki, zakorzeniony 
w chrzcie œw. W³odzimierza Wielkiego oraz w nauczaniu patronów Europy - œw. Cyryla 
i Metodego. Budowali oni Koœció³ niepodzielony, choæ jednoczeœnie ró¿norodny, 
rozumieli zapewne, ¿e dziêki temu Winnica Pañska bêdzie ubogacona i doskonalsza. 
Jesteœmy wiêc spadkobiercami tradycji cyrylo-metodiañskiej i Chrztu Œw. Rusi - 
Ukrainy z roku 988. Z tego wzglêdu, mo¿emy dziœ œmia³o wskazywaæ na pierwotn¹ 
jednoœæ Koœcio³a Kijowskiego i jego komuniê z Biskupem Rzymu. Przypada nam rola 
³¹czenia Wschodu i Zachodu, wskazywanie drogi ku jednoœci w ró¿norodnoœci. 
Wspó³tworzenie „drugiego p³uca” Koœcio³a Katolickiego, wraz z pozosta³ymi 20 

Tadycja i wiernoœæ powo³aniu

A je¿eli chodzi o przysz³oœæ. Czy snuj¹ siê ju¿ jakieœ plany dotycz¹ce ekumenizmu?

SZCZODRE DARY DLA EUROPY

Tekst 
ks. Robert Rosa
parafia greckokatolicka pw.
Opieki Najœwiêtszej 
Bogurodzicy
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Bia³y Bór - cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia Najœw. 
Bogurodzicy wed³ug proj. J. Nowosielskiego, fot. B.Tchórz

Bielanka - cerkiew greckokatolicka w stylu 
³emkowskim (XVIII w.), fot. B. Tchórz

Górowo I³aweckie - ikonostas J. Nowosielskiego w gotyckiej cerkwi greckokatolickiej, fot. B.Tchórz
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Kraków - carskie wrota ikonostasu Jerzego Nowosielskiego 
w galerii przy parafii greckokatolickiej, fot. P. Pawliszcze

Hrebenne - cerkiew greckokatolicka 
pw. œw. Miko³aja (XVII w.); fot. B.Tchórz

Komarno - cerkiew pw. Œw. Micha³a wg proj. W. Nahrinego (pocz. XX w.), fot. B. Tchórz
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Sasów- cerkiew 
greckokatolicka 

(XVIII w.), 
fot. B.Tchórz

Radru¿ - nagrobki 
bruœnieñskie, fot. B.Tchórz

Miko³ajów - cerkiew 
wed³ug proj. Wasyla 

Nahirnego (pocz. XX w.), 
fot. B.Tchórz



Portret Metropolity Andreja Szeptyckiego -
autor Oleksa Nowakiwski, fot. R. Rosa

Kraków, ikonostas w cerkwi greckokatolickiej 
wed³ug proj. Jana Matejki, fot. P. Pawliszcze

Rapica - cerkiew greckokatolicka w stylu
³emkowskim (XIX w.), fot. B. Tchórz



wschodnimi Koœcio³ami katolickimi sui iuris (swego prawa), jest powo³aniem, którego 
wype³nianie przekonuje, i¿ buduj¹c na Chrystusie mo¿na przezwyciê¿yæ wszelkie z³o. 
To skomplikowane wspó³tworzenie organizmu koœcielnego mo¿na porównywaæ 
z wspó³tworzeniem  Europy, jednocz¹cej siê mimo licznych problemów. 

Po upadku „¿elaznej kurtyny” mo¿liwe jest czerpanie pe³nymi garœciami 
z wartoœci przekazywanych przez nasz¹ Cerkiew. Dotyczy to równie¿ uœwiadomienia 
na nowo, ¿e chrzeœcijanin jest powo³any do œwiêtoœci. Wskazuj¹ na to postacie 
o znaczeniu ogólnochrzeœcijañskim np. S³uga Bo¿y Metropolita Andrej Szeptycki 
(prekursor ruchu ekumenicznego, autor listu „Nie zabijaj”) czy B³ogos³awiony 
Mêczennik ks. Emilian Kowcz („proboszcz Majdanka”). Te wyj¹tkowe osobowoœci,  
Europie zapominaj¹cej o Bogu, wskazuj¹ na ponadczasowe, ewangeliczne przes³anie - 
ucz¹ mi³oœci bliŸniego i szacunku dla ¿ycia. Przestrzegaj¹ tak¿e przed grzechem 
nienawiœci, który wzmaga siê w cz³owieku przez niegodziwe pomys³y polityków 
i wp³yw bezbo¿nych ideologii.

Istotnym zagro¿eniem dla wielu spo³eczeñstw i narodów Europy, jest swoiste 
lekcewa¿enie przesz³oœci, rezygnacja z pouczeñ, które daje nam historia w imiê 
„nowoczesnoœci”, czy „europejskoœci”. Przez to uwidaczniaj¹ siê dziœ problemy 
z w³aœciwym rozumieniem, czym jest wolnoœæ, ojczyzna i patriotyzm. Dlatego 
grekokatolicy, ¿yj¹c w ró¿nych warunkach, w sposób szczególny staraj¹ siê 
pielêgnowaæ pamiêæ o przesz³oœci. Czyni¹ to równie¿ dlatego, aby nie utraciæ swej 
chrzeœcijañskiej to¿samoœci.   

Koœció³ greckokatolicki zwi¹zany jest z duchowoœci¹ bizantyjsk¹ i kultur¹ 
ukraiñsk¹. Dziêki temu ubogaca Europê wyj¹tkowymi skarbami. Jako Koœció³ 
wschodni ukazujemy Europie, wiêcej - œwiatu, przepiêkne ikony. W ikonie - 
uniwersalnym przes³aniu Boga do cz³owieka, w tym „oknie ku wiecznoœci”, mo¿emy 
codziennie odnajdywaæ Prawdê i Dobro. Dlatego tak silnie mog¹ przemawiaæ do ludzi 
poszukuj¹cych i spragnionych Boga ikony Jerzego Nowosielskiego (np. z gotyckich 
œwi¹tyñ w Górowie I³aweckim lub Wroc³awiu) lub ikony mistrza Jana Matejki 
(ikonostas w Krakowie). Jako dzie³a sztuki ró¿ni¹ siê pod wzglêdem stylu, techniki 
tworzenia, lecz dla ludzi wierz¹cych mog¹ byæ jednakowo bardzo bliskie, bo zawsze 
wskazuj¹, ¿e „Bóg jest œwiat³oœci¹” (1 J 1,5). W kontekœcie sztuki cerkiewnej, nie mo¿na 
nie wspomnieæ o niezwyk³ych dzie³ach wybitnego malarza ukraiñskiego Oleksy 
Nowakiwskiego (1872-1935) - ucznia Wyczó³kowskiego i przyjaciela Malczewskiego. 

Œwiadectwo wiary

Pamiêæ i to¿samoœæ

Ikona - okno ku Bogu
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O naszej niepowtarzalnej architekturze cerkiewnej powsta³y tysi¹ce 
naukowych opracowañ a jeszcze nie wszystko powiedziano o tym fenomenie. Nigdzie 
na œwiecie nie spotkamy chyba takich „pere³ek” jak np. przepiêkne drewniane 
cerkiewki w Bielance i G³adyszowie na £emkowszczyŸnie (Beskid Niski) czy te¿ 
w Uluczu (k. Sanoka) i Pi¹tkowej. Wyj¹tkowoœæ i piêkno architektury cerkiewnej, 
ukazuj¹ tak¿e murowane cerkwie, np. budowane wg projektu Wasyla Nahirnego. 
Szczególne miejsce zajmuje cerkiew greckokatolicka w Bia³ym Borze (woj. 
zachodniopomorskie), która jest w pe³ni dzie³em prof. Nowosielskiego. To intryguj¹ce 
po³¹czenie architektury wczesnochrzeœcijañskiej z ikonami w „narracji” 
wspó³czesnego artysty, ukazuje, ¿e sacrum i sztuka nie daj¹ siê zamkn¹æ w sztucznych 
ramach, czy „przypisaæ na w³asnoœæ” tego lub innego Koœcio³a. Dowodów na to jest 
wiêcej. Niew¹tpliwie, przy okazji „EURO 2012”, wydarzenia na wskroœ œwieckiego, 
Europejczycy z krajów zachodnich bêd¹ mogli odkryæ dla siebie, wpisuj¹cy siê 
fantastycznie w krajobraz Lwowa, monumentalny barokowy sobór œw. Jura, 
z rzeŸbami Jana Jerzego Pinzla i polichromiami Micha³a Filewicza. Ta sama okazja 
pomo¿e odkryæ malowniczy, „nasycony” histori¹ zak¹tek w Kijowie - greckokatolick¹ 
cerkiew œw. Miko³aja na Askoldowej Mogile, któr¹ niegdyœ odwiedzi³ B³ogos³awiony 
Jan Pawe³ II.  

Wszystkim poszukuj¹cym spotkania z Bogiem, grekokatolicy daj¹ mo¿liwoœæ 
uczestniczenia w Boskiej Liturgii, która sprawowana jest w rycie bizantyjskim. 
W czasie modlitwy, której nieodzownym elementem s¹ przepiêkne œpiewy w jêzyku 
ukraiñskim lub starocerkiewnos³owiañskim, zwracamy siê do Boga „o pokój na ca³ym 
œwiecie, pomyœlnoœæ dla œwiêtych Koœcio³ów Bo¿ych i zjednoczenie wszystkich”. To 
modlitewne wezwanie ma trojakie znaczenie. Przede wszystkim jest to pokorna 
proœba, kierowana do Ojca Niebieskiego ale i zadanie dla chrzeœcijan - "aby wszyscy 
stanowili jedno" (J 17,21). Jest to równie¿ ponadczasowa propozycja dla Europy, na 
wiele sposobów wci¹¿ podzielonej.  

Cerkiew - dom Bo¿y

Liturgia - modlitwa
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Ostatnie wydarzenia polityczne dotycz¹ce przewodniczenia Polski w Radzie 
Unii Europejskiej sk³oni³y nas na spotkaniu redakcyjnym do tego, aby przedstawiciele 
ró¿nych wyznañ zastanowili siê nad tym, jakie wartoœci mo¿emy wnieœæ do 
wspó³czesnej Europy. W tej kwestii wa¿ne jest, aby zastanowiæ siê nad tym, co mo¿e 
ka¿de z wyznañ osobno, ale równie wa¿ne jest wspólne dzia³anie zgodnie z ide¹ 
ekumenizmu. 

Jest to zagadnienie wielow¹tkowe, gdy¿ wartoœci, które mo¿emy przekazaæ innym 
narodom wyp³ywaj¹ z wiary zakorzenionej w polskiej historii i tradycji. Myœlê, ¿e 
nale¿y siêgn¹æ do korzeni, a mianowicie do chrztu Polski, który stworzy³  podwaliny 
rozwoju wiary chrzeœcijañskiej na naszych ziemiach. Przez wieki wiara ta utwierdza³a 
siê i rozwija³a w ludzkich sercach. Kszta³towa³a ona ludzkie sumienia i wydawa³a ludzi, 
którzy chcieli zmieniaæ œwiat, jak np. Tadeusz Koœciuszko, Józef Pi³sudski czy te¿ 
W³adys³aw Sikorski.

Nale¿y podkreœliæ te¿, ¿e naród polski zawsze by³ silnie zwi¹zany z Najœwiêtsz¹ Maryj¹ 
Pann¹, która po œlubach króla Kazimierza zosta³a og³oszona Królow¹ Polski. Król nie 
ba³ siê powierzyæ narodu Matce Bo¿ej, gdy¿ wiedzia³, ¿e wiary nie mo¿na oddzieliæ od 
¿ycia spo³ecznego i politycznego, poniewa¿ jest ona jego sk³adow¹. Jednak¿e, czy 
dzisiaj taka postawa w³adcy mia³aby racjê bytu na europejskiej scenie politycznej? 
Mo¿na snuæ ró¿ne przypuszczenia, jednak najwa¿niejsze jest, aby czerpaæ si³ê 
z posiadanych zasobów wiary. Kult Matki Bo¿ej przejawia³ siê miêdzy innymi 
w wielokrotnym zawierzeniu losów Polski jej opiece. Ta postawa zawierzenia mo¿e 
pos³u¿yæ zjednoczonej Europie, aby tak samo powierzy³a swoje losy opiece Maryi. 
W historii Polski by³o wiele wybitnych postaci Koœcio³a, które nada³y mu swoisty 

CO MO¯EMY DAÆ 
INNYM?

Tekst 
Barbara Wróblewska
parafia rzymskokatolicka pw.
Œwiêtego Krzy¿a 
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kszta³t, chocia¿by kardyna³ August Hlond, kardyna³ Stefan Wyszyñski czy Jan Pawe³ 
II. Duchowni ci nie bali siê g³osiæ prawd wiary pomimo trudnej sytuacji politycznej. 
Ka¿dy z nich wszystko zawierza³ Maryi i w³aœnie taka postawa zawierzenia jest 
godna naœladowania.

W mojej ocenie, tym co jeszcze mo¿emy daæ wspó³czesnej Europie, jest 
ci¹gle aktualne orêdzie Mi³osierdzia Bo¿ego przekazane przez Pana Jezusa siostrze 
Faustynie Kowalskiej. Dzie³a tego dope³ni³ Jan Pawe³ II, który ustanowi³ œwiêto 
Mi³osierdzia Bo¿ego i tak bardzo apelowa³ o to, abyœmy umieli byæ ludŸmi 
mi³osierdzia. Wielokrotnie podkreœla³, ¿e trzeba nam przemiany i odnowy sumieñ. 
Myœlê, ¿e mi³osierna postawa ka¿dego cz³owieka sprawia, ¿e realnie zmieniamy 
otaczaj¹c¹ nas rzeczywistoœæ. Mi³osierdzie jest najwiêkszym przymiotem Boga, 
dlatego bez wzglêdu na wyznanie, powinniœmy d¹¿yæ do tego, by g³osiæ prawdê 
o Mi³osierdziu Bo¿ym - o Mi³oœci, która da³a siê ukrzy¿owaæ. Jest to przes³anie nie 
tylko dla chrzeœcijan, ale dla ca³ego œwiata, poniewa¿ z mi³oœci wyp³ywa jednoœæ, 
pokój i si³a, czyli wszystko to, czego potrzebuje cz³owiek do tego, aby byæ 
szczêœliwym.

Na szczególn¹ uwagê zas³uguje fakt, ¿e w krajach zachodnich wyraŸna jest 
tendencja spadkowa dotycz¹ca powo³añ kap³añskich i zakonnych. Ponadto coraz 
wiêcej ludzi z ró¿nych powodów odchodzi od Koœcio³a. Myœlê, ¿e mo¿emy cieszyæ 
siê, ¿e polskie koœcio³y nie s¹ zamieniane na galerie lub restauracje, co ma miejsce 
w innych krajach. Jednak¿e, nie nale¿y  zach³ysn¹æ siê tym faktem. Ca³y czas 
powinniœmy  pracowaæ nad sob¹, by móc daæ siebie innym. Istot¹ ekumenizmu jest 
dialog, który mo¿emy zaoferowaæ narodom wspó³czesnej Europy. W wielu 
kwestiach mo¿emy siê ró¿niæ, ale w³aœnie dziêki podejmowanym rozmowom 
mo¿emy dojœæ do wspólnych wniosków i podj¹æ wspólne dzia³ania w ró¿nych 
sferach ¿ycia.

Có¿ wiêc mo¿emy daæ innym? Myœlê, ¿e powinniœmy daæ przyk³ad z siebie 
samych, bo tylko przyk³ad poci¹ga do dzia³ania. Powinniœmy staraæ siê ¿yæ jak 
najlepiej potrafimy, by inni chcieli nas naœladowaæ.
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 „Nie samym chlebem ¿yje cz³owiek …”- pod takim has³em zorganizowane by³o 
tegoroczne Ekumeniczne Œwiêto Biblii w Szczecinie, które odby³o siê w dniach od 7 do 
9 paŸdziernika. Œwiêto ma na celu, miêdzy innymi, dotarcie z przes³aniem biblijnym 
do ludzi nie tylko w koœcio³ach czy salkach parafialnych, ale równie¿ na ulicy. Siedem 
koœcio³ów wspólnie zorganizowa³o to œwiêto i wspólnie jej prze¿ywa³o. Pocz¹tek mia³ 
miejsce w pi¹tek na Deptaku Bogus³awa. Po po³udniu czytana by³a Ewangelia œw. Jana 
a m³odzie¿ œpiewa³a pieœni. Wydarzenie budzi³o zainteresowanie wœród przechodniów 
i osób spêdzaj¹cych na Deptaku popo³udnie. Wieczorem w Bazylice pw. Œw. Jana 
Chrzciciela odby³ siê koncert Mate.O i Natalii Niemen. Dobra muzyka, ciekawy klimat 
i wspólne spêdzanie czasu mi³o zakoñczy³o pierwszy dzieñ œwiêta. 
W sobotê ju¿ od godziny 11 rozpoczê³o siê sympozjum w Koœciele 
Zielonoœwi¹tkowym. Referenci przedstawiali, w jaki sposób Biblia jest rozumiana 
i jak¹ rolê pe³ni w poszczególnych wyznaniach chrzeœcijañskich. Szczególnie 
ciekawym by³o ukazanie Pisma Œwiêtego w œwietle Tradycji. Wieczorem o godzinie 
19.00 wszyscy, którzy czuj¹ siê m³odo, mogli wspólnie spêdziæ czas na nabo¿eñstwie 
m³odych w Koœciele Ewangelicko-Augsburskim. W jego programie znalaz³y siê 
prezentacje multimedialne, w których podkreœlone zosta³o has³o œwiêta. 
Zobaczyliœmy tak¿e pantomimy na temat ¿ycia codziennego, spêdzania czasu itp. 
Pierwsza pantomima idealnie ukazywa³a codzienne problemy m³odych ludzi, druga 
natomiast - ¿ycie bez czasu dla Jezusa. Zespó³ m³odzie¿owy poprowadzi³ œpiew, 
zachêcaj¹c do wspólnego uwielbiania Boga. Kazanie sobotniego wieczoru nawi¹za³o 
do tematu naszego  œwiêta. „Nie samym chlebem …”, poniewa¿ dla wielu 
wspó³czesnych ludzi bochen chleba na domowym stole to zdecydowanie za ma³o, 
prosz¹c o chleb, maj¹ na myœli ca³¹ listê dóbr doczesnych. „Nie samym chlebem …”, 
poniewa¿ ten ca³y „ziemski chleb” bêdziemy musieli zostawiæ i przejœæ przez drzwi 
wiecznoœci nadzy i boso. Do g³êbszego utwierdzenia w przekonaniu, ¿e to, co ziemskie 
i tak bêdzie bezu¿yteczne, gdy przyjdzie nam odejœæ z tego œwiata, zosta³a u¿yta 
piosenka pt. „Boso” z repertuaru zespo³u Zakopower. Na koniec nabo¿eñstwa 
uczestnikom zosta³o wrêczone 10 przykazañ przeciwko konsumpcjonizmowi. 

W niedzielê o godzinie 19.00 na zakoñczenie Ekumenicznego Œwiêta Biblii, odby³o siê 
nabo¿eñstwo w Bazylice œw. Jakuba. Œwiêto Biblii to wartoœciowa inicjatywa 
skierowana do wszystkich.

NIE SAMYM CHLEBEM 
¯YJE CZ£OWIEK
- II EKUMENICZNE ŒWIÊTO BIBLII

Tekst 
Sandra ̄ urawicz
parafia ewangelicko - augsburska 
Œwiêtej Trójcy
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Przykazania przeciw konsumpcjonizmowi:

1. Nie œwiêæ dnia œwiêtego w galerii handlowej
2. Najpierw pomyœl, potem kup
3. Nie daj siê wodziæ na pokuszenie promocjom
4. Nie po¿¹daj tego, czego nie zu¿yjesz
5. Jedz zdrowiej - ¿yj d³u¿ej
6. Pamiêtaj, ¿e pieni¹dze nie odwzajemni¹ Twoich uczuæ
7. Zdobywaj, aby siê dzieliæ
8. Nie narzekaj, ¿e czegoœ nie masz, a dziêkuj za to, co posiadasz
9. Bardziej ¿yj, ni¿ posiadaj
10. Pamiêtaj, ¿e na koniec zamkn¹ drzwi i pójdziesz boso

Nabo¿eñstwo m³odych 

w ramach 

Ekumenicznego 

Œwiêta Biblii.

Fot. Archiwum 

prywatne.



        Osoby dzia³aj¹ce w utworzonym po pierwszej wojnie œwiatowej Stowarzyszeniu 
M³odzie¿y Polskiej (SMP) sta³y siê g³ównym trzonem powo³anej oko³o 1931 roku Akcji 
Katolickiej. Na wzór w³oski utworzono dwie organizacje: Katolicki Zwi¹zek M³odzie¿y 
Mêskiej i Katolicki Zwi¹zek M³odzie¿y ̄ eñskiej. W sk³ad zwi¹zków ogólnopolskich 
wchodzi³y odpowiadaj¹ce im stowarzyszenia diecezjalne: Katolickie Stowarzyszenie 
Mê¿ów, Katolickie Stowarzyszenie Kobiet.

        God³o wspólnoty powsta³o za czasów zaborów. ̄ ó³ty kolor t³a symbolizuje 
Koœció³ katolicki. Krzy¿ ma kolor niebieski – jest to symbol wiêzi z Maryj¹, która dla 
cz³onków KSM jest wzorem do naœladowania i pomoc¹ w pracy nad sob¹. Kolor bia³y 
i czerwony s¹ barwami narodowymi. Hymn œpiewany na melodiê „Roty” zosta³ 
napisany w 1912 roku przez ks. Charzewskiego i od pocz¹tku towarzyszy³ katolickim 
wspólnotom.

           Katolickie Stowarzyszenie M³odzie¿y jest stowarzyszeniem koœcielnym, 
zrzeszaj¹cym m³odych katolików œwieckich. Liczba cz³onków organizacji wynosi 
trzydzieœci tysiêcy w ca³ej Polsce. Celem wspólnoty jest kszta³towanie dojrza³ych 
chrzeœcijan oraz aktywne uczestnictwo w misji Koœcio³a realizowane poprzez 
szerzenie i rozpowszechnianie katolickich wartoœci i zasad we wszystkich 
dziedzinach ¿ycia (wedle statutu par.13 ). Spotkaniom towarzyszy pog³êbianie wiary, 
atmosfera mobilizacji do pracy nad sob¹ oraz troska o rozwój intelektualny m³odego 
pokolenia.              

         KSM zajmuje siê szeregiem dzia³añ zwi¹zanych nie tylko ze sprawami 
religijnymi. Cz³onkom spo³ecznoœci zale¿y na zachêceniu jak najwiêkszej grupy 
m³odych do zmiany swojego ¿ycia, wprowadzenia w nie g³êbszego sensu i pamiêci 
o szlachetnych wartoœciach. W archidiecezji szczeciñsko-kamieñskiej dzia³a 
7 oddzia³ów KSM-u. Podczas licznych szkoleñ dzielimy siê doœwiadczeniem i 
wspólnie prze¿ywamy chwile skupienia i bliskoœci z Bogiem.       
     
Pragniemy dotrzeæ do jak najwiêkszego grona m³odzie¿y, z nadziej¹, ¿e nasze 
dzia³ania przynios¹ efekty w przysz³oœci. 

„Przez cnotê, naukê i pracê, s³u¿yæ Bogu i ojczyŸnie gotów? Gotów! 
Tak brzmi zawo³anie tysiêcy polskich kaesemowiczów.

„SZTANDAREM NASZYM 
BÊDZIE KRZY¯”

Tekst 
Anna Partyga, Lidia Œwita³a
parafia rzymskokatolicka pw. 
Chrystusa Dobrego Pasterza
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Zachêcamy m³odzie¿, która chcia³aby formowaæ siê poprzez dzia³anie, rozwijaæ swoje 
zdolnoœci i talenty, s³u¿yæ Bogu, OjczyŸnie i drugiemu cz³owiekowi, aby wst¹piæ 
w szeregi KSM-u. Jest to wielka, wspania³a przygoda dla m³odzie¿y. Formacja, 
szkolenia, kursy, wspólne wyjazdy powoduj¹ rozwój ca³ego cz³owieka: jego 
cz³owieczeñstwa, intelektu, osobowoœci, charakteru. A co najwa¿niejsze, pog³êbiaj¹ 
wiarê, dziêki czemu cz³owiek zostaje przygotowany do stawiania czo³a codziennemu 
¿yciu.

„Nie samym chlebem ¿yje cz³owiek” - to stwierdzenie wielokrotnie pojawia³o 
siê w czasie trwania II Ekumenicznego Œwiêta Biblii. Odnosiliœmy te s³owa Jezusa do 
wspó³czesnego poszukiwania chleba powszedniego, bo przecie¿ Jezus mówi, ¿e 
cz³owiek ¿yje chlebem, a wiêc poœwiêca swój czas i energiê, anga¿uje swoje si³y, 
rozum i serce, aby zdobyæ to, co nazywa dla swojego u¿ytku chlebem. Czy 
wspó³czesny cz³owiek podpisa³by siê pod drugim cz³onem wypowiedzi Jezusa: „ale 
ka¿dym s³owem, które pochodzi z ust Bo¿ych”? Obawiam siê, ¿e wielu sobie ceni 
bardziej ten ziemski chleb, pod którym rozumiemy wszelkiego rodzaju dobra 
materialne.

Chcia³bym zwróciæ uwagê na pierwotny kontekst wypowiedzianych s³ów Jezusa. Syn 
Bo¿y przebywa³ na pustyni, poœci³ 40 dni i nocy. Kiedy by³ skrajnie duchowo, 
emocjonalnie i fizycznie wyczerpany kusi³ go szatan, mówi¹c: „zamieñ te kamienie 
w chleb”.

To jest bardzo symboliczna scena, w której ka¿dy z nas powinien odnaleŸæ swoj¹ 
¿yciow¹ sytuacjê. W tej Ewangelii mo¿emy znaleŸæ odpowiedzi na niektóre bardzo 
wa¿ne nurtuj¹ce nas pytania egzystencjalne.

Pustynia jest symbolem duchowej walki, jest symbolem walki ze z³em i pokuszeniem. 
Czy nasze ¿ycie nie jest ci¹g³ym przebywaniem na pustyni? Czy w naszym ¿yciu nie 

KAMIENIE CZY CHLEB?

Tekst 
ks. S³awomir Sikora
parafia ewangelicko - augsburska 
Œwiêtej Trójcy
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toczymy wci¹¿ walki ze swoimi s³aboœciami z pokusami? Zamieñ kamienie w chleb – 
czy nie otrzymujemy takiej propozycji ka¿dego dnia? Kamienie oznaczaæ mog¹ 
wszystko to, co w naszym ¿yciu jest wa¿ne, ale nie mo¿e byæ najwa¿niejsze! Pokusa 
brzmi: zamieñ to, co nie jest najwa¿niejsze w chleb. Zamieñ to, co jest przemijaj¹ce 
w chleb, czyli w coœ, co stanie siê dla ciebie najwa¿niejsze. Bêdziesz wtedy zabiega³ 
w pierwszej mierze o kamieñ, który bêdzie dla ciebie jak chleb, a prawdziwy chleb, 
czyli to, co powinno byæ sensem Twojego ¿ycia bêdzie dla Ciebie jak kamieñ, czyli 
czymœ mniej wa¿nym, o co bêdziesz móg³ siê w ¿yciu potkn¹æ.

Czy m³odzi ludzie nie maj¹ tych dylematów: pójœæ na pi¹tkow¹ lub sobotni¹ imprezê 
albo pójœæ na spotkanie w swojej parafii? Czy pracuj¹cy nie musz¹ wybieraæ miêdzy 
d³u¿szym niedzielnym snem, a pójœciem do koœcio³a? A wszystkie wybory natury 
etycznej miêdzy prawd¹ a nieprawd¹, sprawiedliwoœci¹ a niesprawiedliwoœci¹, 
otwartoœci¹ a wyalienowaniem, miêdzy ¿yczliwoœci¹ a wrogoœci¹? To wszystko s¹ 
pytania o wybór kamieni albo wybór prawdziwego chleba.

Zamieñ te kamienie na chleb – to pokusa dnia codziennego. Jezus jednak mówi: 
cz³owiek ¿yje ka¿dym s³owem, które wychodzi z ust Bo¿ych. Cz³owiek, który ¿yje na 
co dzieñ z Bogiem i Jego S³owem ¿yje prawdziwie, ¿yje w pe³ni, ¿yje w pokoju, mi³oœci, 
¿ycie w zgodzie z Bogiem i samym sob¹ i ¿yæ bêdzie równie¿ wiecznie. Bo Chrystus 
powiedzia³: ja jestem chlebem ¿ywota, kto wierzy we mnie ma ¿ywot wieczny.

Zatem kamienie czy prawdziwy chleb? Kamienie s¹ martwe, chleb jest ¿yciem… 

Piêæ kilometrów to dystans dla jednych morderczy, dla drugich stanowi tylko 
rozgrzewkê. Jedni tê drogê pokonuj¹ w 16 minut, inni w tym czasie s¹ dopiero 
w po³owie trasy. Jedni s¹ ju¿ w sile wieku, innych wiezie siê na tym dystansie wózkiem 
dzieciêcym. Wszystkich jednak mog¹ ³¹czyæ wspólne cele: pomaganie innym.

I SZCZECIÑSKI EKUMENICZNY 
BIEG NA 5 KM
„BIEGNIJ - TWÓJ DUCHOWNY P£ACI!”

Tekst 
ks. S³awomir Sikora
parafia ewangelicko - augsburska
Œwiêtej Trójcy
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25 wrzeœnia odby³ siê I Szczeciñski Ekumeniczny Bieg na 5 kilometrów pod has³em 
„Biegnij – Twój duchowny p³aci”. Grono duchownych ró¿nych lokalnych Koœcio³ów 
chrzeœcijañskich zrzeszonych w Szczeciñskiej Inicjatywie Ekumenicznej (Koœcio³y 
Polskiej Rady Ekumenicznej, Koœció³ Rzymskokatolicki i Zielonoœwi¹tkowy) zap³acili za 
ka¿dego, kto dobieg³ do mety. W sumie kwotê 700 z³otych przekazano na hospicjum 
dla doros³ych w Szczecinie. Przy okazji promowano II Szczeciñskie Œwiêto Biblii, które 
odby³o siê dwa tygodnie póŸniej.  

W biegu wystartowa³o 35 osób. Wygra³ Tomasz Waszczuk z Koœcio³a Adwentystów 
Dnia Siódmego. Tego samego dnia rano startowa³ w zawodowym biegu na tym 
samym dystansie. Nie mia³ sobie równych, ale tym razem nie miejsca by³y 
najwa¿niejsze. W stawce zawodników by³ równie¿ m³ody ojciec, który przebieg³ 
dystans razem z wózkiem dzieciêcym i swoj¹ kilkumiesiêczn¹ córk¹. Niektórzy 
uczestnicy dotarli na metê, robi¹c sobie po drodze chwilow¹ przerwê. Wszyscy jednak 
pokonali w³asne s³aboœci i ka¿dy da³ z siebie wszystko. Po biegu biegacze oraz ich 
rodziny spêdzili wspólny czas przy ognisku.

Wygl¹da na to, ¿e nowa inicjatywa znalaz³a swoich sympatyków. Na pewno 
w przysz³ym roku równie¿ zorganizowany bêdzie podobny bieg. Mo¿e jednak oka¿e 
siê, ¿e nie bêdzie to drugi, bo w ci¹gu ca³ego sezonu znajd¹ siê jeszcze inne okazje do 
ekumenicznego biegania – dla swojego zdrowia, satysfakcji, ale równie¿ dla 
potrzebuj¹cych.

Myœlê, ¿e jako chrzeœcijanie mamy g³êbokie przekonanie, ¿e ka¿dy dzieñ 
naszego ¿ycia jest darem od Boga. Codziennie otrzymujemy równie¿ od Stwórcy 
chleb powszedni: nie tylko bochen pachn¹cego chleba, ale i si³y oraz zdrowie. My 

25 wrzeœnia odby³ siê 
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mogliœmy przebiec 5 kilometrów z wiêkszym lub mniejszym wysi³kiem. Ci, dla których 
biegliœmy, nie mog¹ ju¿ zrobiæ ani kroku. Ich bieg ¿ycia odbywa siê pod dyktando 
choroby i cierpienia. Nie mo¿emy im przywróciæ zdrowia, ale mo¿emy w jakiœ sposób 
wyraziæ to, ¿e nie s¹ nam obojêtni.

  

Tydzieñ od 16 do 21 sierpnia 2011r. zapisze siê w pamiêci ponad dwóch 
milionów m³odych katolików z ca³ego œwiata. Madryt sta³ siê wówczas œwiatow¹ 
stolic¹ modlitwy, by³ przepe³niony œpiewem i radosnymi okrzykami m³odzie¿y. XXVI 
Œwiatowe Dni M³odzie¿y rozpoczê³y siê msz¹ œwiêt¹ na Plaza de la Cibeles 
odprawion¹ przez Arcybiskupa Madrytu – kard. Antonio Maria Ronco Varela. Ulice 
stolicy Hiszpanii wype³nione by³y pielgrzymami z ca³ego œwiata. Wszêdzie mo¿na by³o 
zauwa¿yæ charakterystyczne ró¿añce, przewodniki, mapy, plecaki i koszulki z logo 
ŒDM, które otrzymaliœmy na miejscu zakwaterowania. Wœród tych rzeczy znajdowa³a 
siê tak¿e „Youcat”- ksi¹¿ka bêd¹ca osobistym prezentem Ojca Œwiêtego. Katechizm 
okaza³ siê bliski dla wielu podró¿ników - znajduj¹ siê w nim odpowiedzi napisane 
prostym jêzykiem na pytania czêsto zadawane przez m³odzie¿.  Dziêki tym wszystkim 
akcesoriom mogliœmy rozpoznaæ innych uczestników ŒDM, a by³o ich naprawdê wielu. 
Wœród ca³ego t³umu znaleŸliœmy siê równie¿ my - grupa ze Szczecina i Stargardu. Jaka 
wielka radoœæ by³a, gdy poœród tylu ludzi spotka³o siê grupê z Polski. Wtedy nie by³o 
wa¿ne z jakiego miasta jesteœ czy ile masz lat. Czuliœmy, ¿e tworzymy jednoœæ.

„ZBUDOWANI 
NA CHRYSTUSIE”

Tekst 
Ewa Walkowiak, Anna Dutka
parafia rzymskokatolicka pw.
Chrystusa Dobrego Pasterza
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Ka¿dy dzieñ naszego pobytu w Madrycie mia³ wyj¹tkowy charakter - 
mieliœmy mo¿liwoœæ wys³uchiwania ciekawych katechez, zastanowienia siê nad 
sensem papieskich s³ów, trwania w ciszy w adoracji… Oprócz tego wszystkiego, 
mogliœmy zapoznaæ siê z najwa¿niejszymi zabytkami Madrytu, poznaæ kulturê 
i kuchniê hiszpañsk¹. Codziennie odbywa³y siê Eucharystie przepe³nione radosnym 
œpiewem i tañcem ku chwale Boga. Z pewnoœci¹ wielu m³odych ludzi zmieni³o swoje 
nastawienie do Koœcio³a na pozytywne, jeszcze wiêcej z nich pog³êbi³o swoj¹ wiarê. 

Katechezy by³y wyg³aszane w ró¿nych jêzykach, tak, by ka¿dy móg³ zrozumieæ, jaki 
temat jest poruszany. W pi¹tek wziêliœmy na ramiona Krzy¿ Œwiatowych Dni 
M³odzie¿y, by wspólnie prze¿yæ Drogê Krzy¿ow¹ i g³osiæ Chrystusa. Odby³a siê ona 
z udzia³em Ojca Œwiêtego, a podnios³oœæ sytuacji sprawia³a, ¿e by³a niezwykle 
wzruszaj¹ca. Oczywiœcie wszystko by³o po hiszpañsku, ale ka¿dy w pakiecie otrzyma³ 

Tydzieñ od 16 do 21 sierpnia 

2011r. zapisze siê w pamiêci 

ponad dwóch milionów 

m³odych katolików z ca³ego 

œwiata. 

Fot. Archiwum prywatne. 
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Modlitewnik Pielgrzyma, który napisany by³ w jego jêzyku ojczystym. Dziêki temu 
mogliœmy w pe³ni uczestniczyæ w modlitwie. 20 sierpnia przy kwaterze polskiej  
zosta³a odprawiona msza œwiêta w jêzyku polskim z udzia³em wiêkszoœci Polaków 
uczestnicz¹cych w ŒDM.  Wszystko wywo³ywa³o ogromne emocje, ale najwa¿niejszy 
punkt Œwiatowych Dni M³odzie¿y mia³ dopiero nast¹piæ.

Sobota by³a dniem, w którym udaliœmy siê na lotnisko Cuatro Vientos 
(Czterech Wiatrów).  Czeka³ tam na nas nocleg pod go³ym niebem. ̄ eby siê tam 
znaleŸæ trzeba by³o przebyæ d³ug¹ i  dalek¹ drogê. Podró¿ ta by³a nie lada wyzwaniem. 
Wszyscy pomagali sobie nawzajem. Ulgê w ponad czterdziestostopniowym upale 
przynosi³a stra¿ po¿arna, polewaj¹ca wszystkich wod¹ z wozów stra¿ackich. Pod 
wieczór zrobi³o siê ch³odniej. Wszyscy z niecierpliwoœci¹ czekali na przybycie papie¿a. 
Oko³o godziny 20 niebo pokry³y ciemne chmury. Z czasem burza rozpoczê³a siê na 
dobre - wielu ludzi szuka³o schronienia w namiotach, czêœæ ukrywa³a siê pod foliami 
i œpiworami. Mimo niedogodnych warunków pogodowych ma³o kto rezygnowa³ 
z nocy na lotnisku - wszyscy z cierpliwoœci¹ i nadziej¹ oczekiwali na mszê z udzia³em 
Ojca Œwiêtego. Wszyscy byliœmy podekscytowani - z pewnoœci¹ wiêkszoœæ 
pielgrzymów znalaz³a siê w nowej sytuacji. Podczas nocy na placu mogliœmy wzi¹æ 

Madryt sta³ siê œwiatow¹ stolic¹ 

modlitwy, by³ przepe³niony œpiewem 

i radosnymi okrzykami m³odzie¿y.

Fot. Archiwum prywatne. 
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udzia³ w czuwaniu modlitewnym z papie¿em - by³o to ogromne, duchowe 
i wewnêtrzne prze¿ycie.

W niedzielê, 21 sierpnia od samego rana by³o bardzo gor¹co. Dostaliœmy 
torby z prowiantem. O godzinie dziesi¹tej rozpoczê³a siê msza œw., której 
przewodniczy³ Ojciec Œwiêty. Potem pozdrowi³ m³odzie¿ w kilku jêzykach, w tym po 
polsku. Oto s³owa, które skierowa³ do nas: ,,Drodzy m³odzi Polacy, silni wiar¹, 
zakorzenieni w Chrystusie! Niech owocuj¹ w was otrzymane w tych dniach od Boga 
talenty. B¹dŸcie Jego œwiadkami. Nieœcie innym orêdzie Ewangelii. Wasz¹ modlitw¹ 
i przyk³adem ¿ycia pomagajcie Europie odnaleŸæ jej chrzeœcijañskie korzenie.” Po kilku 
godzinach spêdzonych na modlitwie, wszyscy powoli schodzili z lotniska. Ze 
smutkiem ¿egnaliœmy siê ze stolic¹ Hiszpanii, pe³ni nowych doznañ i umocnieni 
w wierze.

Myœlê, ¿e dla ka¿dego z nas udzia³ w Œwiatowych Dniach M³odzie¿y by³ 
wielkim wewnêtrznym prze¿yciem oraz idealn¹ okazj¹ do pog³êbiania swojej wiary. 
Na ka¿dej niemal¿e p³aszczyŸnie ¿yciowej zdobyliœmy nowe doœwiadczenia, 
poznaliœmy kulturê hiszpañsk¹, odkryliœmy ciekawe miejsca. Mieliœmy czas, aby 
zastanowiæ siê nad sensem i celem swojego ¿ycia, mogliœmy zatrzymaæ siê na „chwilê” 
i poczuæ bosk¹ dzia³alnoœæ w naszym ¿yciu. Jak widaæ, korzyœci p³yn¹cych z tego 
wyjazdu jest wiele. Jesteœmy pewne, ¿e ŒDM ukszta³towa³y wielu m³odych katolików 
i pokaza³y im, jak¹ drogê nale¿y obieraæ w ¿yciu, by po œmierci cieszyæ siê chwa³¹ 
Chrystusa w niebie.
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24 wrzeœnia Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne Terra Incognita 
w Chojnie zorganizowa³o seminarium wyjazdowe „Paul Tillich - teolog pogranicza” 
z okazji 125. rocznicy jego urodzin, która minê³a 20 sierpnia. Uczestnicy seminarium 
mieli najpierw okazjê zwiedziæ miasteczka i wioski zwi¹zane z tym teologiem 
i ksiêdzem ewangelickim. Grupa ponad trzydziestoosobowa zobaczy³a Trzciñsko, 
Przyjezierze i Moryñ. Szczególnie cennym doœwiadczeniem by³o zwiedzenie koœcio³a 
w Trzciñsku, gdzie ojciec Paula Johannes Oskar Tillich by³ duchownym ewangelickim. 
Z pobytem w Schönfliess (Trzciñsko - Zdrój) ³¹czy³ Tillich wa¿ne, ¿yciowe 
doœwiadczenia: „pierwsze to fakt dorastania w domu duchownego i nauka 
w wyznaniowej, luterañskiej szkole, drugie to piêkny gotycki koœció³, w którym mój 
ojciec by³ wziêtym pastorem. Tu odkry³em doœwiadczenie »œwiêtoœci« jako 
niezniszczalnego dobra; tak wa¿ne, ¿e sta³o siê fundamentem wszelkich moich 
teologicznych i religijnych prac”. Ten œwiat wkrótce poszerzy³ siê dziêki nauce 
w chojeñskim gimnazjum imienia króla Fryderyka Wilhelma II. By³a to œwietna szko³a 
o jeszcze œredniowiecznym rodowodzie, zreformowana w pocz¹tkach XIX wieku, 
kszta³c¹ca w duchu humanizmu. Uczono w niej zarówno staro¿ytnych, jak 
i nowo¿ytnych jêzyków obcych, a dzie³a antyczne czytano w orygina³ach. 

Wa¿nym punktem konferencji by³y wyk³ady oraz dyskusja w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej. Krakowski filozof Maciej Bogdalczyk opowiedzia³ o Tillichu jako 
teologu nadziei, ks. dr Christoph Ehricht z Greifswaldu (Pomorski Koœció³ Ewangelicki 
w Niemczech) - o jego egzystencji na granicy, a Joanna Koœcielna ze Szczecina 
przybli¿y³a ma³¹ ojczyznê Tillicha. Po przerwie uczestnicy wys³uchali dziennikarzy 
z Polski i Niemiec na temat ¿ycia na pograniczu. Udzia³ w rozmowie wziêli: Ruth 
Henning („Transodra” - Berlin), Bogdan Twardochleb („Kurier Szczeciñski”), Robert 
Ryss („Gazeta Chojeñska”) i dr Pawe³ Migdalski.

INTRYGUJ¥CE POGRANICZE

Tekst 
ks. S³awomir Sikora
parafia ewangelicko - augsburska 
Œwiêtej Trójcy
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Paul Tillich sam siebie okreœla³ jako filozofa pogranicza. Fascynowa³o go to, co dzia³o 
siê pomiêdzy np. teologi¹ a filozofi¹, uwa¿aj¹c to, co znajduje siê na pograniczu za 
najwa¿niejsze i najciekawsze. Pojêcie „granicy” by³o symbolem ca³ego jego 
osobistego i duchowego rozwoju: „W prawie ka¿dym momencie ¿ycia by³em rozdarty 
miêdzy dwoma mo¿liwoœciami, nigdy nie by³em »w domu«”. 

Szczecin le¿y na ciekawym pograniczu geograficznym. Zachodnia granica 
naszego kraju stanowi interesuj¹cy teren pod wzglêdem socjologicznym, kulturowym 
i religijnym. II wojna œwiatowa wprowadzi³a zmiany, które do dzisiaj maj¹ wielki 
wp³yw na kszta³t tych ziem. Ludzie, którzy po wojnie zamieszkali w Szczecinie 
i okolicach musieli dopiero poznawaæ te tereny. Zapewne d³ugo nie potrafili poczuæ 
siê, jak u siebie w domu. Choæ w Szczecinie mieszka ju¿ kolejne pokolenie, wielu nadal 
nie czuje mocnych wiêzi ze swoim miastem. Z drugiej strony nie brakuje wci¹¿ 
„turystyki sentymentalnej” Niemców, którzy przyje¿d¿aj¹ do „swojego Szczecina”. 
Pokazuj¹ miejsca, które by³y dla nich wa¿ne, koœcio³y, w których byli chrzczeni 
i konfirmowani. Wielu z nich jest ewangelikami, którzy pamiêtaj¹ zupe³nie inny pod 
wzglêdem wyznaniowym Szczecin. M³odsze pokolenie próbuje budowaæ relacje 
polsko- niemieckie, opieraj¹c je na wspó³pracy, wymianie myœli i szczerej rozmowie 
o przesz³oœci, teraŸniejszoœci i przysz³oœci. Wydawaæ by siê mog³o, ¿e nowe pokolenie 
jest wolne od jakichkolwiek negatywnych nastawieñ. Czy na pewno? Niedawno 
dziesiêciolatek zachêcany przeze mnie do nauki jêzyka niemieckiego odpowiedzia³: 
„W ¿yciu nie bêdê siê uczy³ niemieckiego. Nie dam siê zgermanizowaæ”. To s¹ uroki, 
ale równie¿ zagro¿enia powstaj¹ce na pograniczu. Po stronie niemieckiej du¿e 
poparcie otrzymuj¹ partie skrajnie nacjonalistyczne. Czêœciej ni¿ w innych niemieckich 
landach pojawiaj¹ siê has³a antypolskie. To mo¿e tylko marginalna skrajnoœæ, ale 
problem napiêæ narodowych jaskrawiej widaæ na pograniczu.

Dawny koœció³ 

ewangelicki w Chojnie.  

Fot. Archiwum 

prywatne.
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No i wreszcie atrakcyjnoœæ kulturowa pogranicza, która wyrasta z historii 
ziem zachodnich. Czy poradziliœmy ju¿ sobie jako mieszkañcy Szczecina, ¿e ¿yjemy 
w mieœcie, które by³o niemieckim? Czy gotowi jesteœmy przesz³oœæ Szczecina 
poznawaæ, upamiêtniaæ i traktowaæ jako atrakcyjnoœæ? Jednoczeœnie czy potrafimy 
tworzyæ ju¿ swoj¹ w³asn¹, odrêbn¹, wspania³¹ kulturê?

Mieszkam w Szczecinie dopiero cztery lata. Z ka¿dym jednak rokiem czujê, 
jak zapuszczam tu korzenie. Pogranicze czasem mnie zachwyca, czasem intryguje, 
czasem przera¿a. Zgadzam siê zatem z Paulem Tillichem, ¿e to, co jest na granicy - 
jest najwa¿niejsze i najciekawsze. Zgadzam siê równie¿ z Panem Redaktorem 
Bogdanem Twardochlebem, który powiedzia³, ¿e pogranicze jest wtedy, gdy ludzie po 
obu stronach granicy maj¹ odwagê przejœæ na drug¹ stronê i zainteresowaæ siê tym, co 
siê tam znajduje.  

Ka¿dy lubi, gdy coœ siê dzieje. Prawie wszyscy uwielbiamy czytaæ ksi¹¿ki 
przygodowe lub ogl¹daæ filmy akcji. Traktujemy je nieraz jako ucieczkê od 
codziennoœci, któr¹ uwa¿amy za szar¹ i nieciekaw¹, w której nic siê nie dzieje. Mo¿e 
kilka tygodni wakacji jest ciekawszych, a potem kiedy wraca rutyna, znowu mamy tê 
znienawidzon¹ przez wszystkich nudê. Jeœli coœ nawet siê wydarzy, to uwa¿amy to za 
takie drobne, nic nieznacz¹ce.
Tymczasem, wbrew pozorom, nasze ¿ycie wcale nie jest nudne, a dzieje siê w nim tak 
wiele ró¿nych rzeczy, które ignorujemy, nie widzimy ich. Jest bowiem pewna osoba, 

BO¯E ZADANIA

Tekst 
Anna Próchniak
parafia rzymskokatolicka pw.
Œwiêtego Krzy¿a
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która nas kocha najbardziej jak tylko mo¿na, tak mocno, ¿e nawet nie mo¿emy sobie 
tego wyobraziæ. T¹ Osob¹ jest Bóg. On widzi osobno ka¿dego z nas i ma dla ka¿dego 
pewien wspania³y plan. Z tego zdajemy sobie sprawê, czêsto nazywamy ten plan wol¹ 
Bo¿¹. Wielu ludzi modli siê o jej rozeznanie. Problem jednak w tym, ¿e czêsto j¹ Ÿle 
pojmujemy. Myœlimy, ¿e to tylko kwestia drogi ¿yciowej (ma³¿eñstwo, kap³añstwo czy 
¿ycie w samotnoœci). Owszem, to najwa¿niejszy, ale nie jedyny z jej aspektów. Bo¿y 
plan dotyczy ca³ego naszego ¿ycia: ludzi, których spotykamy; przyjaŸni, które 
zawieramy; szkó³, w których jesteœmy; zawodów, jakie wykonujemy itd. Ci¹gle 
jesteœmy przez Boga stawiani w ró¿nych sytuacjach. One zawsze s¹ dla nas korzystne, 
choæby nam siê pocz¹tkowo wydawa³o, ¿e jest inaczej. Czêsto s¹ to takie sytuacje, 
których w ogóle z Bogiem nie wi¹¿emy.

Przyjrzyjmy siê naszym znajomym. Jeœli jest wœród nich np. du¿o osób 
niewierz¹cych lub „z³ych”, to nie ¿aden przypadek. Bóg mia³ w tym jakiœ plan 
stawiaj¹c nam na drodze takich ludzi. Mo¿e chcia³ nas sprawdziæ: kto lub co jest dla 
nas wa¿niejsze - On czy to, „co ludzie powiedz¹”? A mo¿e chcia³, byœmy ich do Niego 
przybli¿yli lub pomogli siê tym „z³ym” ludziom zmieniæ? Jeœli ktoœ z naszych 
znajomych lub cz³onków rodziny jest chory lub niepe³nosprawny, mo¿e Bóg chce 
przez nas tê osobê pocieszyæ i pomóc? Mo¿e ten cz³owiek jest sam, wszyscy o nim 
zapomnieli, odtr¹caj¹ go? A mo¿e chce, abyœmy dali ludziom œwiadectwo, ¿e ludzie 
chorzy wcale nie s¹ gorsi od nas, zdrowych?

Takich przyk³adów jest bardzo wiele. Nie bójmy siê wiêc Bo¿ych zadañ. Nawet jeœli 
targaj¹ nami sprzeczne ludzkie uczucia: chêæ i strach, niepewnoœæ i potrzeba 
wykonania czegoœ. To wszystko normalne, ludzkie, a jeœli tak jest, myœlmy o tym, 
módlmy siê i pytajmy siê Boga czy to wszystko jest zgodne z Jego wol¹. Jeœli jest, On 
nam pomo¿e przezwyciê¿yæ strach, lêk, niepewnoœæ i inne takie uczucia. Da nam te¿ 
niezbêdne narzêdzia do tych zadañ. Tak jak lekarzowi s³u¿ba zdrowia daje s³uchawki 
i bloczek do recept, nauczycielowi dyrekcja za³atwia dziennik i kredê, tak Bóg te¿ nas 
„wyposa¿y”. Jeœli chce, byœmy wspierali chorych, da nam dobre serce, chêæ niesienia 
pomocy, jeœli mamy zmieniaæ ludzi, da nam silny charakter, brak zgorszenia, wolê 
pomocy. Jeœli daje nam „ostrych” rodziców, da nam si³ê do wytrzymania tego, mi³oœæ 
do nich, odpornoœæ itd. Tak¿e niczego siê nie obawiajmy, tylko wype³niajmy Bo¿e 
zadania.
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22 paŸdziernika 2011 roku uczestniczy³am we Mszy Œwiêtej odprawianej 
przez papie¿a Benedykta XVI. To spotkanie pozwoli³o mi na nowo poczuæ wielk¹ 
radoœæ z tego, ¿e Bóg mnie kocha i tylko z Nim moje ¿ycie ma sens.

Wyjazd zorganizowany by³ przez moj¹ parafiê œw. Krzy¿a w Szczecinie. 
Do³¹czyli do nas pielgrzymi równie¿ z innych parafii. Bez wiêkszych problemów uda³o 
siê nam dotrzeæ na Stadion Olimpijski w Berlinie. Na drodze, któr¹ mia³ przeje¿d¿aæ 
papie¿ nie zauwa¿yliœmy ani jednej flagi, ludzie nie czekali na ulicach. Widaæ by³o 
jakby obojêtnoœæ stolicy wobec wiary i Koœcio³a. Po dotarciu na miejsce, 
z niecierpliwoœci¹ oczekiwaliœmy na przyjazd papie¿a. Gdy nastêpca œw. Piotra pojawi³ 
siê w zasiêgu mojego wzroku, czu³am w sercu wielk¹ radoœæ, ¿e by³o mi dane zobaczyæ 
choæ z daleka rysy Pasterza Koœcio³a. Msza Œwiêta odprawiana by³a po niemiecku 
(rozumia³am tylko pojedyncze s³owa), jednak prze¿y³am j¹ g³êbiej ni¿ niejedn¹ 
w ojczystym jêzyku. To wspania³e uczucie modliæ siê do jednego Boga ze wspó³braæmi 
zajmuj¹cymi ca³y stadion. W³aœnie Ci Niemcy pokazali, ¿e choæ œwiat g³oœno mówi 
o laicyzacji ich kraju, Koœció³ jest niezniszczalny. Bêdzie trwa³ w ludziach, dla których 
wa¿ny jest Bóg i Jego mi³oœæ. Papie¿ w homilii mówi³ o tym, abyœmy nie byli suchymi 
ga³êziami krzewu, tylko mocno trwali przy Chrystusie. Da³o mi to wiele do myœlenia 
o mojej relacji z Bogiem. 

WIZYTA PAPIE¯A 
BENEDYKTA XVI 
W BERLINIE

Tekst 
Klaudia Zakrzewska
parafia rzymskokatolicka pw.
Œwiêtego Krzy¿a
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Tradycyjnie ju¿ grupa m³odzie¿y naszej parafii wraz z naszym opiekunem, 
ksiêdzem Grzegorzem Jankowiakiem, wyruszy³a podczas minionych wakacji na 
rowerowy szlak. Tym razem pod¹¿aliœmy szlakiem œwiêtego Kiliana. Œwiêty Kilian by³ 
mnichem celtyckim, który w ósmym wieku prowadzi³ dzia³alnoœæ misyjn¹ nad Menem 
i w okolicach Würzburga. Jest uwa¿any za aposto³a tamtych ziem. Jego relikwie 
spoczywaj¹ w Würzburgu. Podczas naszego rajdu zobaczyliœmy tereny dzia³alnoœci 
œwiêtego Kiliana, mieliœmy te¿ okazjê szczegó³owo poznaæ jego ¿yciorys oraz 
pomodliæ siê przy jego doczesnych szcz¹tkach.

Wiêkszoœæ trasy przebiega³a w pó³nocnej Bawarii, we Frankonii oraz 
czêœciowo w Hesji. Rowerow¹ eskapadê rozpoczêliœmy w Bayreuth, mieœcie znanych 
festiwali wagnerowskich. Do Bayreuth dojechaliœmy kolej¹. Rowery, wy¿ywienie, 
namioty i ca³y potrzebny sprzêt zosta³y dowiezione specjalnym samochodem, który 
towarzyszy³ nam przez ca³y czas wycieczki. Trasa wiod³a g³ównie brzegami Menu. 
Rzeka ta ma swoje Ÿród³a w okolicach Bayreuth i na tym terenie p³ynie w¹skim 
strumieniem. W miarê swojego biegu poszerza siê i s³u¿y œródl¹dowej ¿egludze. Na 
uwagê zas³uguje ciekawy, wy¿ynny krajobraz po obu stronach rzeki. Mieliœmy te¿ 
okazjê zwiedziæ interesuj¹ce zabytki architektury, czêsto prawdziwe pere³ki 
bawarskiego baroku. Warto tu wymieniæ chocia¿by sanktuarium czternastu œwiêtych 
niedaleko Bambergu, klasztor w Banz, katedrê bambersk¹ czy Now¹ Rezydencjê 
w Würzburgu. Urzek³y nas równie¿ ma³e koœció³ki, które czêsto nawiedzaliœmy 
podczas codziennych etapów. Oprócz wznios³ych doznañ duchowych nie zabrak³o 
oczywiœcie ró¿nych form rekreacji. Nasze si³y regenerowaliœmy na basenie, podczas 
wieczornych spacerów, czy graj¹c w siatkówkê. Podczas postojów w ma³ych 
miejscowoœciach degustowaliœmy tureckie kebaby i uzupe³nialiœmy potrzebne kalorie 

RAJD ROWEROWY 
SZLAKIEM ŒWIÊTEGO KILIANA

Tekst 
£ukasz Korkiewicz
parafia rzymskokatolicka pw.
Œwiêtego Krzy¿a
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Myœlê, ¿e ka¿dy z nas powinien zadaæ sobie pytanie, czy rzeczywiœcie jest 
¿yw¹ ga³êzi¹ Jezusa Chrystusa. Ta pielgrzymka wzmocni³a moj¹ wiarê i na pewno 
bêdzie wspomnieniem, o którym trudno zapomnieæ.



wyœmienitymi deserami lodowymi. Nasz rajd zakoñczyliœmy 17 lipca we Frankfurcie, 
sk¹d wróciliœmy do Szczecina poci¹giem. 

Nasz¹ grupê w czasie tych dni po³¹czy³ sportowy wysi³ek, nowe 
doœwiadczenia i wspólnie spêdzone dni. Tym trudniejsze by³o rozstanie na 
szczeciñskim dworcu. Dlatego spontanicznie zaplanowano ju¿ kolejne spotkania 
i wycieczki. 

Podczas koncertu na frankfurckim rynku.  

Fot. Archiwum prywatne. 
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Zapraszam do sùuchania audycji katolickiej „Religia 

na Fali” w Polskim Radiu Szczecin w kaýdà niedzielæ 

o godzinie 18:05 (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 

akademickimi w Sanktuarium Najúwiætszego Serca 

Pana Jezusa w Szczecinie) oraz ks. dr. Krzysztofem 

£uszczkiem( prefektem Arcybiskupiego 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...Ekumeniczni...Bóg...” na 

www.radio.szczecin.pl/religia. Mamy te¿ konto na 

FACEBOOKU. Piotr Koùodziejski, Zapraszam! 

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. Mamy te¿ konto na 
FACEBOOKU.
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