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Czy u nas by³oby to mo¿liwe?

Kiedy zobaczy³em jak na tegorocznej ceremonii rozdania nagród 
muzycznych Grammy w Los Angeles prowadz¹cy galê raper odmówi³ modlitwê za 
zmar³¹ piosenkarkê Whitney Houston, pomyœla³em sobie, czy by³oby to mo¿liwe 
w Polsce? Ostatnimi czasy tak wiele u nas dyskusji o rozdziale religii od pañstwa, choæ 
formalnie przecie¿ taki rozdzia³ istnieje. Oczami wyobraŸni widzê galê rozdania 
Fryderyków (nagród polskiej bran¿y muzycznej), podczas której prowadz¹cy 
ceremoniê odmawia modlitwê za zmar³¹ artystkê lub artystê. Czy nie pojawi³yby siê 
od  razu komentarze o ³amaniu neutralnoœci œwiatopogl¹dowej ze strony œrodowisk, 
które dziœ tocz¹ religijne wojenki w Polsce? 
W Ameryce, w której rozdzia³ Koœcio³a od pañstwa jest faktem, taka zupe³nie 
spontaniczna sytuacja jest mo¿liwa. Mimo, ¿e nie jestem baptyst¹ (w rodzinie 
baptystów wychowa³a siê zmar³a Whitney Houston), czy te¿ w ogóle dalej ni¿ bli¿ej mi 
do protestantów, to jednak szanujê ich manifestacjê i radoœæ z wiary w Boga. Dziœ 
wszyscy chrzeœcijanie, œwiadomi swoich ró¿nic, powinni ³¹czyæ siê w³aœnie w takiej 
radoœci z bycia osob¹ wierz¹c¹, bycia chrzeœcijaninem, bo to wielka wartoœæ. Warto o 
ni¹ walczyæ i pielêgnowaæ w sobie i w ¿yciu spo³ecznym, ¿eby nigdy nie dochodzi³o do 
sytuacji, ¿e ktoœ umieszcza w regulaminie zdanie: "niedozwolone jest noszenie w 
widocznym miejscu bi¿uterii obrazuj¹cej symbole religijne", nawet jeœli okazuje siê to 
niefortunnym sformu³owaniem, z którego potem pracodawca siê wycofuje.

Chrzeœcijanie, ze swoim entuzjazmem i radoœci¹ z w³asnej œwiadomie 
prze¿ywanej wiary, musz¹ byæ gotowi daæ odpór absurdom rzeczywistoœci.

Piotr Ko³odziejski    

Zdjêcie na ok³adce: £ukasz Sze³emej
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Jak dobrze jest mieæ miejsce, do którego lubimy przychodziæ. Jak dobrze jest 
mieæ ludzi, z którymi lubimy spêdzaæ czas. Jak dobrze jest mieæ pewnoœæ, ¿e s¹ osoby, 
które chc¹ dla nas jak najlepiej. Jak wspaniale jest widzieæ uœmiech na twarzy drugiego 
cz³owieka! W tym pogmatwanym, niepouk³adanym œwiecie pe³nym sprzecznoœci 
i paradoksów wszyscy szukamy oparcia, fundamentu, poczucia bezpieczeñstwa. 
Potrzebujemy uznania, akceptacji, potwierdzenia, ¿e nasze ¿ycie ma sens, jest komuœ 
potrzebne, ma wartoœæ, jest jedyne w swoim rodzaju. Skoro ka¿dy z nas w taki czy 
inny sposób szuka – po prostu szuka – mo¿liwoœci zaspokojenia tych potrzeb, to nie 
mo¿e dziwiæ fakt, ¿e tym bardziej nale¿y zapewniæ to dzieciom i m³odzie¿y. S¹ oni 
przecie¿ nasz¹ przysz³oœci¹. Troska o tych najm³odszych, najs³abszych, jeszcze siê 
kszta³tuj¹cych – troska o dzieci – jest trosk¹ o ca³e spo³eczeñstwo!  

Tekst 

Basia Chojnacka 
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Dlatego te¿ dzia³amy – studenci, duszpasterze, wychowawcy  - pracuj¹c z 
dzieæmi ze szkó³ podstawowych oraz z m³odzie¿¹ gimnazjaln¹. Jako stowarzyszenie 
ludzi m³odych i aktywnych pragniemy swoj¹ energiê i radoœæ ¿ycia przekazywaæ, 
dzieliæ siê ni¹, zara¿aæ  i zachêcaæ do dzia³ania. Czynimy to poprzez prowadzenie od 
ponad 11 lat placówki opiekuñczo–wychowawczej wsparcia dziennego Œwietlicy 
Œrodowiskowej „Promyczek” oraz od wrzeœnia 2011 roku Klubu M³odzie¿owego 
„Baza”. Te dwie inicjatywy to wielkie dzie³o – dzie³o serc, dzie³o mi³osierdzia, dzie³o 
poœwiêcenia dla drugiego cz³owieka. Trudno sobie bowiem wyobraziæ jakiekolwiek 
efekty wychowawcze bez zaanga¿owania i poœwiêcenia w³aœnie. Obie placówki 
prowadzone przez nasze stowarzyszenie maj¹ specyficzny charakter – dzia³aj¹ w 
œrodowisku akademickim i wspierane s¹ przez wolontariuszy – studentów. Taka te¿ 
by³a idea utworzenia œwietlicy œrodowiskowej w duszpasterstwie akademickim w 
Sercu – by studenci mieli pole do dzia³ania, by mogli siê rozwijaæ, by wzrastali, by 
dojrzewali do nowych ról i wreszcie, co jest najwa¿niejsze, by nieœli pomoc dzieciom.

Œwietlica Œrodowiskowa „Promyczek” przez blisko 11 lat funkcjonowa³a w 
lokalu przy ul. Obroñców Stalingradu 23. By³a to piwnica, wilgotna, zimna, 
z nieustannymi problemami z kanalizacj¹ (lokal by³ zalewany przy wiêkszych 
opadach), koniecznoœci¹ ci¹g³ych remontów, drogim ogrzewaniu. Warunki by³y trudne 
przede wszystkim dla dzieci. W ubieg³ym roku nasze stowarzyszenie otrzyma³o nowy 
lokal – ul. Obroñców Stalingradu 17 – na parterze. W ci¹gu kliku zaledwie dni uda³o siê 
podpisaæ umowê z w³aœcicielem (SCR), za chwilê znaleŸli siê dobrzy ludzie, którzy 
postanowili sfinansowaæ generalny remont i zakup niezbêdnych sprzêtów. Dziêki 
takiej pomocy wstawione zosta³y nowe okna, zainstalowano ogrzewanie pod³ogowe, 
utworzono nowe pomieszczenia: kuchnia, toalety, biuro, zamówione zosta³y zupe³nie 
nowe meble oraz nag³oœnienie. Przeszczêœliwe dzieciaki wkroczy³y do nowej œwietlicy 
na pocz¹tku stycznia. Zgodnie postanowi³y dbaæ o ten wspania³y dar, jakim ona jest 
dla nich. Natomiast 24 stycznia odby³o siê oficjalne otwarcie nowego lokalu 
„Promyczka” . By³a to bardzo podnios³a chwila. Przybyli zaproszeni goœcie – 
pracownicy Urzêdu Miasta, SCR, sponsorzy, byli wychowawcy placówki, przyjaciele i 
pedagodzy z zaprzyjaŸnionego Centrum Animacji M³odzie¿y w Goleniowie. 
Ks. Proboszcz Adam Staszczak SChr poœwiêci³ nowe miejsce nawi¹zuj¹c w swoim 
krótkim przemówieniu do s³ów Chrystusa: „Pozwólcie dzieciom przychodziæ do mnie…”. 

Drugim nowym, ale równie wa¿nym dzia³aniem naszego stowarzyszenia jest 
prowadzenie Klubu M³odzie¿owego „Baza”. Jest to efekt pracy 
opiekuñczo–wychowawczej w œwietlicy. By nie zaprzepaœciæ tej pracy, by zaspokoiæ 
potrzeby m³odych ludzi wchodz¹cych w okres dojrzewania,  by daæ im szansê rozwoju 
i pomóc w przygotowaniach do dojrza³ego ¿ycia, by towarzyszyæ im w podejmowaniu 
decyzji i dokonywaniu wyborów stworzona zosta³a „Baza”. Miejsce specyficzne – 
funkcjonuj¹ce bowiem w lokalu po zak³adzie fryzjerskim, u¿yczonym przez TBS, przy 
ul. Pocztowej 28. „Baza jest budowana od podstaw – pierwsze zajêcia we wrzeœniu 
ubieg³ego roku polega³y na stworzeniu nazwy klubu. Miejsce to przychodz¹cym 
gimnazjalistom kojarzy siê z pewnego rodzaju azylem, bezpieczeñstwem, 
mo¿liwoœci¹ spotkañ towarzyskich, odkrywaniem samych siebie, poszerzaniem 
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horyzontów, miejscem, gdzie znajduj¹  zrozumienie. Klub M³odzie¿owy w grudniu 
2011 r. zosta³ wpisany do rejestru placówek opiekuñczo–wychowawczych wojewody 
zachodniopomorskiego. Natomiast 7 lutego 2012 r. odby³o siê oficjalne otwarcie 
„Bazy”. Wszyscy przybyli goœcie podczas tego wydarzenia przekonali siê o g³êbokiej 
potrzebie istnienia takiego miejsca. Podczas otwarcia zaprezentowane zosta³y zdjêcia 
z wakacyjnego wyjazdu z gimnazjalistami w góry oraz efekty (wystawa zdjêæ i film) 
zrealizowanego projektu pt. „¯ycie cudem jest”. Bazowicze powitali wszystkich 
kolorowo przebrani i pomalowani – szczêœliwi, ¿e mog¹ pokazaæ wa¿ne dla nich 
miejsce. Proboszcz parafii przy ul. Pocztowej o. Bogus³aw Choma SJ poœwiêci³ lokal, 
¿ycz¹c powodzenia i sukcesów, a s³owo do zebranych skierowa³ ks. Adam Staszczak 
SChr. Podsumowaniem tego spotkania by³ krótki koncert Asi i Mariusza Piotrowiczów 
z zespo³u Jesienni Przyjaciele z Goleniowa.

Piêkne wydarzenia, piêkna a zarazem trudna praca. Prowadzenie dwóch 
takich placówek to nie lada wyzwanie dla stowarzyszenia. Dziêkujemy zatem 
wszystkim, którzy wspieraj¹ nas w tym wielkim dziele. Œw. Augustyn powiedzia³, ¿e 
„Cz³owiek tyle jest wart, ile jest w stanie kochaæ”. Bez mi³oœci wszystkie te dzia³ania 
by³yby niemo¿liwe, bez mi³oœci pogubilibyœmy siê. Ka¿dy z nas jej potrzebuje, a co 
najwa¿niejsze - ka¿dy z nas mo¿e j¹ daæ drugiemu cz³owiekowi.

Mo¿esz przekazaæ 1 procent na Stowarzyszenie Przyjació³ Duszpasterstwa 
Akademickiego RAZEM KRS 61469. Wiêcej na: www.jedenprocent.szczecin.pl.
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Kameruñski duchowny, ks. Frank Mbida od kilku miesiêcy pe³ni funkcjê wikariusza 
w parafii w Mierzynie ko³o Szczecina. Do Polski przyjecha³ jako kleryk ju¿ w 2003 roku, a 
od 2011 pos³uguje w Archidiecezji Szczeciñsko-Kamieñskiej.  Szczecin jest otwartym 
miastem i tu czujê siê jak u siebie - uwa¿a ks. Franciszek, który spotka³ siê z bardzo 
dobrym przyjêciem parafian. - Od razu mo¿na odczuæ, ¿e Szczecin gromadzi ludzi z ca³ego 
œwiata.

Przyjecha³ ksi¹dz do Polski ponad 8 lat temu. Pocz¹tki, chocia¿by ze wzglêdu na 
jêzyk, nie by³y ³atwe?

Ks. Frank Mbida: Tak. W Kamerunie formacja do kap³añstwa trwa 9 lat i biskupi 
z naszej metropolii, po pierwszej czêœci formacji, czyli propedeutyce i filozofii, 
zdecydowali, ¿eby kilku naszych kleryków, w porozumieniu z diecezj¹ ³om¿yñsk¹, 
kontynuowa³o studia w Polsce. Wiadomo jednak, ¿e najpierw trzeba by³o nauczyæ siê 
jêzyka. Wtedy trafiliœmy do Akademii Polonijnej w Czêstochowie. By³o nas czterech, po 
dwóch w ka¿dej grupie. Po intensywnym kursie jêzyka, trafiliœmy do  ³om¿yñskiego 
seminarium duchownego za czasów bp. Stanis³awa Stefanka, który kiedyœ by³ 

Rozmawia³ 
Piotr Ko³odziejski
parafia rzymskokatolicka pw.
Matki Bo¿ej Jasnogórskiej

Ks. Mbida:   
Do niedzielnej homilii przygotowujê 
siê ju¿ od poniedzia³ku

Kameruñski 

duchowny, 

ks. Frank Mbida 

od kilku miesiêcy 

pe³ni funkcjê 

wikariusza 

w parafii 

w Mierzynie ko³o 

Szczecina. Fot. 

£ukasz Sze³emej, 

www.szelemej.pl



8
prosto z mostu

biskupem pomocniczym w Archidiecezji Szczeciñsko-Kamieñskiej. Tam 
skoñczyliœmy seminarium, przyjêliœmy œwiêcenia diakonatu w katedrze 
³om¿yñskiej, potem kap³añskie w Kamerunie. Po  œwiêceniach arcybiskup skierowa³ 
mnie na dalsze studia doktoranckie w Polsce, na Uniwersytet Kardyna³a Stefana 
Wyszyñskiego - mówi ks. Frank Mbida, który od listopada jest wikariuszem 
w parafii na Mierzynie.

Kiedy zorientowa³ siê ksi¹dz, ¿e kap³añstwo jest jego powo³aniem?

Ju¿ w trakcie przygotowañ do I komunii œwiêtej mój proboszcz, który potem 
rozmawia³ z moimi rodzicami, zauwa¿y³, ¿e by³em dobrze przygotowany do 
sakramentu i odpowiada³em na wszystkie pytania. Ksi¹dz stwierdzi³, ¿e mo¿e 
pójdê do seminarium. I chocia¿ w wieku 9 lat jeszcze na powa¿nie o tym nie 
myœla³em, to po I komunii œwiêtej zacz¹³em siê nad tym zastanawiaæ. Pragnienie 
umocni³o siê, kiedy zosta³em ministrantem. A zosta³em nim przypadkowo. 
W m³odoœci by³em dobrym pi³karzem, dlatego gra³em ze starszymi ch³opcami. Ci 
zapragnêli zostaæ ministrantami, wiêc po jednej z niedzielnych mszy œw. czeka³em 
na nich, gdy poszli siê zapisaæ. Ku mojemu zaskoczeniu, od szefa ministrantów ja 
te¿ dosta³em propozycjê, ¿eby s³u¿yæ przy o³tarzu i tak siê zaczê³o. Z tym 
wyj¹tkiem, ¿e ja s³u¿y³em 15 lat, a oni po roku czy dwóch zrezygnowali. Od tego 
momentu zacz¹³em pog³êbiaæ swoje pragnienie bycia ksiêdzem, potem trafi³em do 
Ni¿szego Seminarium Duchownego.

Jaka by³a reakcja rodziców, kiedy dowiedzieli siê, 
¿e ich syn idzie do seminarium?

Ze strony mamy by³a radoœæ, ale i niedowierzanie. Moja œwiêtej pamiêci mama 
nigdy nie wtr¹ca³a siê do takich wa¿nych decyzji ¿yciowych, ale czu³em, ¿e mnie 
dopingowa³a razem z babci¹. Natomiast czu³em, ¿e mój tata, choæ nigdy nie 
powiedzia³ tego wprost, mia³ zastrze¿enia do tego wyboru, myœla³ o innej drodze 
dla mnie. Tym bardziej, ¿e tata nie by³ mocno praktykuj¹cym katolikiem, chrzest 
przyj¹³ jako doros³y, nie rozumia³ istoty kap³añstwa. Otwarcie nie wyrazi³ 
sprzeciwu, jednak mia³ nadziejê, ¿e ta decyzja z czasem siê zmieni. Do pewnego 
czasu mia³ tak¹ nadziejê, ale póŸniej pogodzi³ siê z moim wyborem. 

Jak trafi³ ksi¹dz do Szczecina?

Te¿ wydaje mi siê, ¿e to Opatrznoœæ. Podczas studiów doktoranckich, które 
rozpocz¹³em w paŸdzierniku 2008 roku pozna³em ksiêdza, który zaprosi³ mnie na 
tereny Pomorza Zachodniego po raz pierwszy. Potem odwiedza³em go od czasu do 
czasu na Mierzynie, przyje¿d¿a³em z pomoc¹. Ks. proboszcz Zbigniew Wyka 
powiedzia³, ¿e jeœli nie mam nic przeciwko i moje w³adze na to pozwol¹, to 
móg³bym spróbowaæ pracy duszpasterskiej w Polsce. Przyj¹³em tê propozycjê, 
zarówno mój arcybiskup, jak i abp Andrzej Dziêga zgodzili siê. Wyra¿am 
wdziêcznoœæ abp Andrzejowi, ¿e mnie przyj¹³ do diecezji.
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Czy to ju¿ bêdzie sta³a pos³uga na Ziemiach Zachodnich?

Jak by³em w seminarium, bardzo zale¿a³o mi na powrocie do Kamerunu, ¿eby tam 
pracowaæ i s³u¿yæ, natomiast teraz podchodzê do powrotu z wielkim dystansem. 
Koœció³ jest jeden. Je¿eli mam tu s³u¿yæ, to bêdzie tu moje miejsce. Dla mnie ju¿ nie 
ma znaczenia, czy to bêdzie tu, czy w Kamerunie. Abym tylko by³ dobrym kap³anem, 
s³u¿y³ Bogu i ludziom, gdziekolwiek Bóg mnie poœle. Zrobiê tak, jak zadecyduj¹ 
biskupi. 

Jak wygl¹da sytuacja w Kamerunie po wizycie papie¿a Benedykta XVI? Przecie¿ 
papie¿ pochodzi z Niemiec, a to niemieccy misjonarze rozpoczêli ewangelizacjê na 
tych ziemiach. 

Wizyta papie¿a w 2009 roku by³a dla Kamerunu wielkim testem dojrza³oœci 
w katolickiej wierze. Przypominam, ¿e papie¿ Jan Pawe³ II by³ w Kamerunie dwa razy: 
w 1985 roku i w 1995 roku. Te dwie wizyty papie¿a, dziœ b³ogos³awionego s¹ motorem 
napêdowym dla rozwoju Koœcio³a w Afryce, a szczególnie w Kamerunie, który jak 
mówi¹ jest ma³¹ Afryk¹. Nie trzeba bowiem odwiedzaæ ca³ej Afryki, a wystarczy byæ 
tylko w Kamerunie, gdzie jest ró¿norodnoœæ pogodowa, kulturowa, krajobrazowa. Ta 
wizyta Benedykta XVI wiêc by³a dla nas testem czy coœ siê zmieni³o po 1995 roku, czy 
Koœció³ poszed³ do przodu. Rodzi³y siê zupe³nie inne problemy: wojny domowe, 
wzrastaj¹ca bieda. Z moich obserwacji wynika, ¿e Afryka cofa siê pod wzglêdem 
gospodarczym, jest coraz gorzej. Pamiêtam lata 80., mia³em bardzo szczêœliwe 
dzieciñstwo. I wcale nie pochodzê z bardzo zamo¿nej rodziny. Papie¿ Benedykt XVI 
trafi³ do Afryki zranionej, podzielonej, która jest w ogniu wojen domowych. Myœlê, ¿e 
nasz Koœció³, pomimo tych przeciwnoœci i przeœladowañ (np. ostatnie wydarzenia 
w s¹siedniej Nigerii), pokaza³, ¿e ca³y czas walczy. A to, ¿e papie¿ z Niemiec przyjecha³ 
do Kamerunu mia³o historyczny wymiar dla nas wszystkich.

Do niedzielnej homilii 

przygotowujê siê ju¿ 

od poniedzia³ku. 

Fot. £ukasz Sze³emej, 

www.szelemej.pl
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Mia³em okazjê s³uchaæ ksiêdza homilii podczas mszy œw. dla obcokrajowców 
6 stycznia w szczeciñskiej katedrze. Krótka, trafna, konkretna. Jakich rad udzieli³by 
ksi¹dz kap³anom pos³uguj¹cym na Ziemiach Zachodnich, by mówili w sposób 
treœciwy, krótki i trafiaj¹cy do wiernych, bo chyba w³aœnie takie s¹ ksiêdza kazania?
 
Jestem kap³anem niespe³na 4 lata i nie czujê siê kompetentnym, ¿eby udzielaæ takich 
rad. Przyznajê jednak, ¿e szko³a homiletyczna w Polsce jest na bardzo wysokim 
poziomie. Mieliœmy prof. Wojciecha Turowskiego z KUL-u, który nas uczy³ w £om¿y 
i widzê, ¿e jest pewien praktyczny aspekt w polskim kaznodziejstwie, który musi byæ 
przestrzegany. Po pierwsze, do niedzielnej homilii przygotowujê siê ju¿ od 
poniedzia³ku. Potem jest kwestia uwzglêdnienia ram czasowych. W Afryce 
15-minutowa homilia jest zdecydowanie za krótka. Dlatego, ¿e tam s¹ inne standardy 
i ludzie inaczej patrz¹ na mijaj¹cy czas. W Polsce zauwa¿y³em, ¿e nawet gdyby homilia 
by³a najpiêkniejsza, je¿eli trwa d³u¿ej ni¿ 15 minut, nikt nie bêdzie chcia³ jej s³uchaæ. 
Zauwa¿y³em te¿ z mojego rekolekcyjnego doœwiadczenia, ¿e wierni w Polsce bardziej 
s³uchaj¹ homilii opartej na Biblii. Oczywiœcie, musz¹ byæ przyk³ady z ¿ycia, ale przede 
wszystkim, homilia musi byæ wyjaœnieniem S³owa Bo¿ego na dany dzieñ, a nie 
mówieniem o innych rzeczach, które nie zawsze maj¹ coœ wspólnego z prze¿ywaniem 
wiary. Z punktu widzenia cz³owieka, który przyby³ tu z innego kraju, mogê powiedzieæ, 
¿e Polacy s¹ bardzo wra¿liwi na tym punkcie.

Dziêkujê za rozmowê. 

DROGA DO PASCHY
CZYLI WIELKI POST W TRADYCJI 
PRAWOS£AWNEJ

Centrum ¿ycia i kalendarza prawos³awnego jest Zmartwychwstanie Pañskie. Od 
pierwszych wieków chrzeœcijañstwa Cerkiew, co roku, przygotowuje siê na spotkanie 
tego najwa¿niejszego œwiêta przez siedem tygodni Wielkiego Postu.

Jest to czas terapii duchowej, któr¹ Koœció³ prawos³awny w sprawdzony 
sposób prowadzi od dwóch tysiêcy lat. Jej celem jest uleczenie cz³owieka z grzechów 
i namiêtnoœci, które nim rz¹dz¹, zaciemniaj¹c jego umys³ i serce. Uleczenie nie jest po 
to, bym sta³ siê dobrym cz³owiekiem, porz¹dnym obywatelem – to nie cel, tylko 
skutek uboczny. Oczyszczamy siê z brudu i choroby grzechu, by Bóg móg³ w nas 
zamieszkaæ i by móg³ daæ nam prawdziwe ¿ycie.

Tekst 
Grzegorz Makal
parafia prawos³awna pw.
Œw. Miko³aja
 



Dlaczego przed 
Wielkanoc¹? Bo przez ca³y rok 
najwa¿niejszy cel naszego ¿ycia, 
podstawowa prawda wiary Koœcio³a 
umyka nam w codziennej 
krz¹taninie, kurzy siê na pó³ce 
zapomnienia i brudzi od 
codziennych grzeszków. Na co 
dzieñ jesteœmy ma³ostkowi 
i ¿yjemy tak, jakby Chrystus nigdy 
nie przyszed³, nie da³ siê 
ukrzy¿owaæ i nie zmartwychwsta³.

Na czym polega Wielki Post w Koœciele prawos³awnym? Zawiera siê w ascezie 
po³¹czonej z pokajaniem siê (metanoia). Czym jest asceza? Æwiczeniem, treningiem 
cia³a i ducha. Cia³o rezygnuje ze zbêdnych pokarmów, a umys³ ze zbêdnych myœli, 
nadmiaru s³ów i bodŸców zewnêtrznych. Dokarmiamy za to duszê – modlitw¹. Ka¿dy 
trenuje wed³ug swoich mo¿liwoœci, ale jeœli chce siê osi¹gn¹æ zauwa¿alny postêp, 
trzeba siê trochê wysiliæ i nie udawaæ, ¿e podnoszenie widelca zbuduje nam bicepsy. 
Natomiast pokajanie to stan, w którym cz³owiek szczerze i gor¹co ¿a³uje za swoje 
grzechy przed Bogiem, zawraca ze z³ej drogi i chce wróciæ do Boga. Prawdziwa asceza 
i autentyczne pokajanie s¹ nieosi¹galne bez pomocy Bo¿ej. Dlatego Cerkiew bez 
przerwy o tê pomoc prosi.

Czêsto mamy tendencjê do pojmowania postu tylko w wymiarze cielesnym, 
dlatego Cerkiew w tych dniach naucza nas przez stary hymn: Pró¿na, o duszo, jest 
twoja radoœæ, gdy wstrzymujesz siê co prawda od pokarmu, ale bynajmniej nie 
oczyszczasz siê od namiêtnoœci…Zapewniam ciê, ¿e jeœli nie przestaniesz grzeszyæ, post 
twój oka¿e siê bezu¿yteczny. Post to zatem przede wszystkim duchowe oczyszczenie. 
Jest on równie¿ powrotem do mi³oœci, walk¹ wydan¹ nienawiœci, zazdroœci, ludzkiej 
obojêtnoœci. WstrzemiêŸliwoœæ od pokarmu jest na dalszym miejscu: Gdy poœcimy 
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Góra Athos. Cela 

pustelnika. 

Fot. Grzegorz Makal 
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fizycznie, poœæmy tak¿e duchowo! Rozwi¹zujmy wszelkie wêz³y wystêpku i nieprawoœci! 
Rozdawajmy chleb g³odnym i przygarniajmy tych, co nie maj¹ dachu nad g³ow¹! 
Wyzbyjmy siê niesprawiedliwych oskar¿eñ przeciw naszym bliŸnim. Nie dawajmy im 
powodu do zgorszenia! Od³ó¿my na bok uciechy cia³a i poka¿my dary naszego ducha…

Te i podobne teksty rozbrzmiewaj¹ podczas nabo¿eñstw na kilka tygodni przed 
faktycznym pocz¹tkiem Wielkiego Postu. Cerkiew ju¿ wczeœniej zapowiada jego 
nadejœcie i wzywa do przygotowañ. Dlaczego? Poniewa¿ Koœció³ prawos³awny zdaje 
sobie sprawê z naszego braku koncentracji i zastraszaj¹cego zeœwiecczenia ¿ycia, 
i wie, ¿e jesteœmy niezdolni do przejœcia nagle od jednego duchowego i umys³owego 
stanu w drugi. Zatem zanim przyst¹pimy do praktykowania Postu, objaœnia nam jego 
znaczenie. Temu poœwiêca siê piêæ poprzedzaj¹cych Post niedziel.

Pierwszy sygna³ o Poœcie rozlega siê w niedzielê, kiedy czytana jest Ewangelia 
o Zacheuszu (£k 19,1-10). Jest to historia cz³owieka, który by³ zbyt ma³ego wzrostu, by 
móc ujrzeæ Jezusa, a który tak bardzo tego pragn¹³, ¿e wspi¹³ siê w tym celu na 
drzewo. Jezus zareagowa³ na jego pragnienie i wszed³ do jego domu. Silne pragnienie 
prze³amuje naturalne ograniczenia cz³owieka: gdy czegoœ z pasj¹ pragnie, potrafi 
zdzia³aæ to, do czego normalnie nie by³by zdolny. Problem polega tu wy³¹cznie na tym, 
czy to pragnienie zwraca siê w prawid³owym kierunku. Zacheusz chcia³ ujrzeæ 
Chrystusa i do Niego siê zbli¿yæ. Jego osoba stanowi symbol pokajania, które zawsze 
zaczyna siê od pragnienia Boga, pragnienia prawdziwego ¿ycia.

Góra Athos. 

Œcie¿ka. 

Fot. Grzegorz

 Makal 



13
prosto z mostu

Nastêpna niedziela nosi nazwê Niedzieli o Celniku i Faryzeuszu (£k 18,10-14). 
Poœwiêcona jest pokorze, warunkuj¹cej ka¿de prawdziwe kajanie siê. Faryzeusz chwali 
siê swoimi „pobo¿nymi” dokonaniami i odchodzi z niczym, a celnik uni¿a siê i zostaje 
usprawiedliwiony przed Bogiem. Nawet najwiêksza asceza nie znaczy nic, gdy 
towarzyszy jej pró¿noœæ, pycha i egoizm. Gapi¹c siê na czubek w³asnego nosa trudno 
jest posprz¹taæ mieszkanie. Pokajanie zaczyna siê zatem od pokory.

W trzeci¹ niedziel¹ przygotowawcz¹ do Wielkiego Postu s³yszymy 
przypowieœæ o synu marnotrawnym (£k 15,11-32). Mowa w niej o pokajaniu siê jako o 
powrocie z wygnania. £atwo wyliczaæ na spowiedzi, ¿e naruszy³o siê post, zaniedba³o 
modlitwy czy wpad³o w gniew. Co innego zdaæ sobie sprawê z tego, ¿e utraci³o siê 
piêkno duchowe, ¿e z³ama³o siê coœ bardzo cennego, czystego i kochanego, ¿e 
znalaz³o siê daleko od prawdziwego ¿ycia. Tylko takie zdanie sobie sprawy 
i jednoczeœnie gor¹ce pragnienie powrotu i odzyskania straconego domu oznacza 
prawdziwe pokajanie siê.

Nastêpna niedziela zwana jest Miêsopustn¹, gdy¿ poczynaj¹c od niej 
przepisana zostaje wstrzemiêŸliwoœæ w spo¿ywaniu miêsa. Tego dnia czytany jest 
fragment Ewangelii mówi¹cy o S¹dzie Ostatecznym (Mt 25,31-46). Koœció³ 
przypomina nam, ¿e Chrystus bêdzie nas s¹dzi³ wed³ug kryterium mi³oœci, któr¹ 
okazaliœmy drugiemu cz³owiekowi lub siê od niej uchyliliœmy.

Ostatni¹ niedziel¹ przygotowawcz¹ i jednoczeœnie rozpoczynaj¹c¹ ju¿ Wielki 
Post jest Niedziela Przebaczenia, zwana te¿ Niedziel¹ Wygnania Adama z Raju. Od tej 
chwili wiemy ju¿, ¿e przeznaczeniem cz³owieka jest ¿ycie w Raju, poznanie Boga 
i ¿ycie z Nim. Grzech pozbawi³ go tego i ziemska egzystencja jest dla nas wygnaniem. 
Chrystus, Zbawiciel œwiata, otwiera jednak bramê do Raju ka¿demu, kto za Nim 
pod¹¿a. Cerkiew tu na ziemi ukazuje nam piêkno Jego Królestwa i przemienia nasze 
¿ycie w pielgrzymowanie do ojczyzny.

Tego dnia po nabo¿eñstwie, poczynaj¹c od proboszcza wszyscy wierni prosz¹ 
siebie nawzajem o wybaczenie. Wybaczamy swoim bliskim i swoim wrogom, aby 
i nam Bóg wybaczy³ i pomóg³ doczekaæ Wielkanocy.



14

CHRZEŒCIJAÑSKI WSCHÓD 
WOBEC WIELKIEGO POSTU
- KILKA REFLEKSJI O NAWRÓCENIU 
I POKUCIE

Tekst 
ks. S³awomir Sikora
parafia ewangelicko - augsburska 
Œwiêtej Trójcy

prosto z mostu

Zbli¿aj¹cy siê okres Wielkiego Postu zwykle powoduje, ¿e wierz¹cy planuj¹ 
podj¹æ jakieœ praktyki pokutne, myœl¹ o wyrzeczeniach. Wszystko to jest potrzebne, 
aby dobrze przygotowaæ siê do prze¿ywania Œwiêta Œwi¹t, czyli Zmartwychwstania 
Jezusa Chrystusa. Wielkopostne praktyki maj¹ nam pomóc w odwróceniu siê od 
grzechu i zbli¿eniu do Boga, naszego Stwórcy i Zbawiciela. Wielki Post, prze¿ywany 
przecie¿ ka¿dego roku, jest kolejn¹ szans¹ na zrozumie rzeczywistoœci grzechu, któr¹ 
czêstokroæ postrzegamy wy³¹cznie w kategoriach moralnych. Pojmowanie grzechu w 
taki sposób objawia siê niekiedy w pytaniu, które zadaje siê kap³anowi: czy jest 
grzechem taki a taki czyn? A jeœli jest grzechem, to ciê¿kim czy lekkim? W kontekœcie 
tego typu pytañ trzeba zauwa¿yæ, i¿ taka mentalnoœæ stwarza niebezpieczeñstwo 
zagubienia istoty rzeczywistoœci grzechu, który przecie¿ niezale¿nie od tego, czy jest 
ciê¿ki czy powszedni, stanowi przede wszystkim obrazê Boga, gdy¿ przeciwstawia siê 
mi³oœci Boga do nas i odwraca od Niego nasze serca.

W nawróceniu nale¿y nazwaæ pope³nione przeze nas wszystkie grzechy, 
mo¿na by powiedzieæ „po imieniu”. Dodatkowo metanoja (gr. µ??? ?? ??  - 
nawrócenie) wymaga od ka¿dego syna/córki marnotrawnego, aby koniecznie uznaæ 
swoj¹ grzesznoœæ. Niekiedy przyjmuje siê, ¿e „siedzib¹” grzechu jest „serce 
cz³owieka”. W³aœnie ono mo¿e zabezpieczyæ cz³owieka wierz¹cego przed 
nieuzasadnionym poczuciem bezgrzesznoœci i samozadowolenia moralnego. Nieraz 
bowiem cz³owiek ma œwiadomoœæ tego, ¿e grzeszy, ale niejako dystansuje siê od tej 
œwiadomoœci. A taka postawa mo¿e prowadziæ do zatwardzia³oœci serca. Dlatego 
Wielki Post mo¿e staæ siê okazj¹ do potrz¹œniêcia sercem ludzkim, aby na nowo nie 
tylko zrozumia³o, ale i poczu³o tragediê grzechu i jego konsekwencji. 

Niezliczeni pisarze koœcielni, uk³adaj¹c hymny liturgiczne czy pisz¹c teksty 
nabo¿nych pieœni, w ci¹gu wieków na ró¿ne sposoby starali siê potrz¹sn¹æ sumieniami 
ludzkimi. W religijnoœci rzymskokatolickiej w Polsce przyk³adem mo¿e byæ w tym 
wzglêdzie nabo¿eñstwo „Gorzkich ̄ alów”, które w uczestniku ma wzbudziæ ¿al: 
„Gorzkie ¿ale, przybywajcie, serca nasze przenikajcie. Rozp³yñcie siê ma Ÿrenice, 
toczcie smutnych ³ez krynice. (...) Uderz, Jezu, bez odw³oki w twarde serc naszych 
opoki!”. I w dalszej czêœci modlitwy: „Oby siê serce we ³zy rozp³ywa³o, ¿e Ciê, mój Jezu, 
sproœnie obra¿a³o! ̄ al mi, ach, ¿al mi ciê¿kich moich z³oœci, dla Twej mi³oœci”. 

Tekst
Ks. Robert Rosa
parafia greckokatolicka pw. 
Opieki Najœw. Bogurodzicy 



Na chrzeœcijañskim Wschodzie 
podobn¹ rolê odgrywa Wielki Kanon 
Pokutny œw. Andrzeja, biskupa z 
Krety, ¿yj¹cego w VIII wieku. Kanon 
ten, podzielony jest na 
4 czêœci, odmawia siê go w ramach 
komplety (ukr. poweczirja) od 

poniedzia³ku do czwartku I tygodnia Wielkiego Postu, tak w Koœciele greckokatolickim, 
jak i Koœciele prawos³awnym. Natomiast w ca³oœci czytany jest on w czwartek pi¹tego 
tygodnia Wielkiego Postu na jutrzni. 

Œw. Andrzej z Krety wielokrotnie w kanonie odwo³uje siê do wydarzeñ 
zawartych w Piœmie Œwiêtym. Przypomina te¿ nieustannie o zatwardzia³oœci ludzkiego 
serca i wzywa do opamiêtania grzeszników. W jednym z hymnów tego kanonu 
grzesznik sam wyznaje: „Przewy¿szy³em zabójstwo Kaina, dobrowolnie sta³em siê 
morderc¹ sumienia duszy, gdy¿ pobudzaj¹c cia³o, gnêbi³em je niecnymi uczynkami” 
(por. Rdz 4,8). Autor kanonu podkreœla tak¿e s¹downicz¹ rolê sumienia ludzkiego: 
„Dlatego sam siê oskar¿am, dlatego sam siê os¹dzam, ja, potêpiony przez w³asne 
sumienie, nad które w œwiecie nie ma nic surowszego. Sêdzio mój i Odkupicielu, 
Wszechwiedz¹cy! OszczêdŸ, zbaw i ocal mnie, Twojego s³ugê!”. 

Dusza porównana jest do syna marnotrawnego: „Roztrwoni³em, Zbawicielu, 
bogactwo mej duszy w rozpuœcie, wyja³owi³em j¹ z bogobojnych plonów, dlatego 
z ³kaniem b³agam: mi³osierny Ojcze, pospiesz ku mnie ze swoim zmi³owaniem!”. 
Natomiast jednoznacznie os¹dzona zosta³a faryzejska postawa poczucia 
bezgrzesznoœci: „Celnik zosta³ zbawiony i jawnogrzesznica zosta³a oczyszczona, zaœ 
faryzeusz, chwal¹c siê, zosta³ os¹dzony. Bowiem 'zma¿ moje winy' wo³a³ pierwszy, 
'zmi³uj siê nade mn¹' — druga, zaœ ostatni, w zachwycie nad sob¹ 'Bo¿e, dziêkujê Ci' 
i inne szaleñcze s³owa” (por. £k 7,46-47; 18,11.14). 

Teksty kanonu pokutnego œw. Andrzeja z Krety podkreœlaj¹ tak¿e u³omnoœæ 
i s³aboœæ cz³owieka pokutuj¹cego: „Nie oczekuj ode mnie godnych owoców pokuty, 
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albowiem si³y moje zosta³y wyczerpane. Daruj mi, jedyny Zbawco, zawsze 
skruszone serce i pokorê ducha, abym uczyni³ z nich mi³¹ Tobie ofiarê”. Nie 
pozostaje nam wiêc nic innego, jak przy pomocy ³aski Bo¿ej w tym czasie 
szczególnym, jakim jest Wielki Post, odwróciæ siê od grzechu, aby dostrzeg³ w nas 
Chrystus ³otra dobrego. Tylko wtedy bowiem wraz z Chrystusem 
zmartwychwsta³ym bêdziemy mogli zmartwychwstaæ do ¿ycia wiecznego. W tej 
drodze pomaga nam w sposób szczególny liturgia wielkopostna: 

„Jeden ³otr Ci ur¹ga³, a drugi odda³ Ci chwa³ê, wisz¹c obok Ciebie na krzy¿u. 
O litoœciwy! Ujrzyj we mnie ³otra dobrego, który 

rozpozna³ w Tobie Boga i otwórz przede mn¹ drzwi chwalebnego Twojego 
Królestwa”. 

z Wielkiego Kanonu œw. Andrzeja z Krety (por. £k 23,39-42) 

Mówi¹c o Wielkim Poœcie w Koœciele Wschodnim, nie mo¿na nie 
wspomnieæ o modlitwie pokutnej œw. Efrema Syryjczyka, która naznacza ca³y 
ten okres. Wschodni chrzeœcijanie tj. grekokatolicy i prawos³awni, maj¹ dziêki niej 
mo¿liwoœæ korzystania ze wspania³ego „konspektu” w osobistym wysi³ku 
wielkopostnym i w rozwoju duchowym. Mo¿na uznaæ, ¿e jej punktem 
kulminacyjnym jest niepotêpianie nikogo oraz pokorna proœba, aby Bóg da³ nam 
widzieæ nasze grzechy. Wielokrotnie powtarzaj¹c jej s³owa, mo¿na uœwiadomiæ 
sobie, ¿e trzeba poœciæ nie tylko postem cia³a, ale tak¿e postem duszy - tak, 
byœmy ¿yli nie samym chlebem, lecz tak¿e s³owem p³yn¹cym od Boga. Poni¿ej 
znajduje siê tekst wspomnianej modlitwy i wyjaœnienie, jak j¹ odmawiaæ. 
Zachêcam do skorzystania… 

Modlitwa Œw. Efrema
Panie i W³adco ¿ycia mojego, 
ducha lenistwa, niedbalstwa, ¿¹dzy w³adzy i pustos³owia oddal ode mnie.

 (pok³on do ziemi)
Ducha czystoœci, pokory, cierpliwoœci i mi³oœci daruj mi, s³udze Twemu.

 (pok³on do ziemi)
Tak, W³adco i Królu, daj mi widzieæ grzechy moje i nie os¹dzaæ brata mego, 
albowiem b³ogos³awiony jesteœ na wieki wieków. Amen. 

(pok³on do ziemi) 

Dalej odmawia siê cztery razy:
Bo¿e, b¹dŸ mi³oœciw mnie grzesznemu. 

(robimy znak krzy¿a i stoj¹c wykonujemy ma³y pok³on) 
Bo¿e oczyœæ grzechy moje i zmi³uj siê nade mn¹. 

(znak krzy¿a i ma³y pok³on) 
Bardzo wiele nagrzeszy³em, Bo¿e przebacz mi. 

(znak krzy¿a i ma³y pok³on) 



17
prosto z mostu

Nastêpnie powtarza siê ca³¹ modlitwê œw. Efrema, z jednym pok³onem do ziemi na 
zakoñczenie:

Panie i W³adco ¿ycia mojego, 
ducha lenistwa, niedbalstwa, ¿¹dzy w³adzy i pustos³owia oddal ode mnie.
Ducha czystoœci, pokory, cierpliwoœci i mi³oœci daruj mi, s³udze Twemu.
Tak, W³adco i Królu, daj mi widzieæ grzechy moje i nie os¹dzaæ brata mego, 
albowiem b³ogos³awiony jesteœ na wieki wieków. Amen. 
(pok³on do ziemi) 

Opracowano na podstawie: M. Blaza „Wielki Post - czas w którym szczególnie pragniemy odwróciæ siê od 
grzechu”, O. Clement „Trzy modlitwy”

 
GENIUSZ DZIECKA

Jedno s³owo - dziecko. Z czym nam siê kojarzy? Co dla nas znaczy? 
Z pewnoœci¹ ka¿dy wie kim jest dziecko, wszyscy mamy jakieœ skojarzenia z nim 
zwi¹zane. Najczêœciej s¹ to skojarzenia niezbyt przyjemne, bo dziecko czêsto p³acze, 
krzyczy, ci¹gle czegoœ chce, jest niegrzeczne, nie s³ucha siê itd. Do tego stosunek do 
dzieci wci¹¿ pozostawia wiele do ¿yczenia! Wci¹¿ myœlimy, ¿e dzieci maj¹ siê s³uchaæ 
doros³ych i nie maj¹ nic do gadania. To bardzo stara zasada, tak by³o w staro¿ytnej 
Grecji, Rzymie, nawet w Izraelu. Dziecko nie by³o nikim specjalnie ciekawym ani 
godnym zachwytu. Dziœ teoretycznie jest lepiej, nad dzieæmi siê rozczulamy, jakie s¹ 
s³odkie i kochane, ale tak naprawdê nie widzimy ich prawdziwej cudownoœci. 
Uwa¿amy, ¿e to my, doroœli jesteœmy najm¹drzejsi, a dzieci s¹ jeszcze takie g³upie
i naiwne, wiêc maj¹ siê s³uchaæ starszych i byæ cicho. Nie dajemy im prawa wyboru 
nawet w prostych sprawach, to my wszystko ustalamy, a dziecko ma siê s³uchaæ. 
Czasem stosunek do dzieci przejawia siê w ironii i lekcewa¿eniu.

Tymczasem w dzieciach drzemie olbrzymi potencja³! Choæ uwa¿amy je 
czasami za g³upie, naiwne i niedoœwiadczone, s¹ bardzo m¹dre. Choæ nie maj¹ 
specjalnie wyuczonej wiedzy, choæ nie znaj¹ ¿ycia, s¹ jednak pod pewnymi wzglêdami 
m¹drzejsze od nas, doros³ych. Po pierwsze dzieci maj¹ bezb³êdne wyczucie drugiej 
osoby, nie bacz¹ na interesy czy korzyœci. Dziecko wyraŸnie czuje, kto z naszych 
znajomych jest szczery i ¿yczliwy, a kto tylko takiego udaje. Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e na 
widok jednych goœci siê uœmiecha, gaworzy, chêtnie siê wita i rozmawia, a na widok 
innych jest dra¿liwe i p³aczliwe, chowa siê i nie chce wyjœæ. Po drugie dzieci s¹ szczere 
i prawdomówne. ̄ adne dziecko nie rodzi siê z umiejêtnoœci¹ k³amania. Dziecko 
wszystko, co prze¿y³o opowiada dok³adnie tak, jak by³o. Mówi, co myœli i czuje, nie 
liczy siê z tym co wypada, a co nie. Dziecko zawsze jest sob¹. Dzieci tak¿e cechuj¹ siê 
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szczer¹ i ufn¹ wiar¹. Zauwa¿my, ¿e dziecko, które idzie do pierwszej Komunii Œwiêtej 
nie mówi, ¿e przyjmie op³atek, ale ¿e Pan Jezus przyjdzie do jego serca. Zwróæmy 
uwagê, ¿e dzieci czêsto nie p³acz¹ na pogrzebie kogoœ bliskiego. Wcale nie dlatego, ¿e 
nie kochaj¹ tej osoby, ale one myœl¹, ¿e babcia czy ciocia przebywa w niebie i jest 
szczêœliwa. Jeœli idzie na cmentarz na grób babci, to jakby sz³o do niej do domu. 
Rozmawia z ni¹, opowiada. To jest w³aœnie ten olbrzymi potencja³ dziecka! Sk¹d siê on 
bierze? To jest dar od Boga! Wierzê, ¿e dzieci przychodz¹ na ten œwiat w pe³ni 
przesi¹kniête jak¹œ anielsk¹ natur¹. To st¹d s¹ ufne, szczere i czyste.

Niestety z nami doros³ymi bywa bardzo ró¿nie. Najczêœciej jednak, gdzieœ 
zatraciliœmy tê swoj¹ dzieciêc¹ niewinnoœæ. Zadajemy siê z kimœ kogo nie lubimy, bo to 
nam przynosi jakieœ korzyœci. K³amiemy ze strachu lub ¿eby coœ osi¹gn¹æ. Jeœli coœ 
dzielimy to wiêcej przeci¹gamy na swoj¹ stron¹. Efekt jest taki, ¿e wszyscy czêsto 
jesteœmy ju¿ tak zmienieni, ¿e nie uwa¿amy tego za z³e, a wrêcz przeciwnie nazywamy 
takie zachowania „dyplomacj¹” albo „znajomoœci¹ ¿ycia”. Jaka to jednak znajomoœæ 
¿ycia, skoro czêsto nasze przyjaŸnie siê rozpadaj¹, bo patrzyliœmy na kogoœ przez jak¹œ 
maskê lub zale¿a³o nam tylko na doraŸnej korzyœci?

Nic dziwnego, ¿e Pan Jezus powiedzia³: „jeœli nie staniecie siê jak dzieci, nie 
wejdziecie do królestwa niebieskiego”. I z pewnoœci¹ nie chodzi³o o to byœmy na nowo 
byli karmieni, myci, p³akali w pieluszkach, itd.., ale w³aœnie o tê prawdziw¹ szczeroœæ, 
sprawiedliwoœæ oraz bezgraniczn¹ wiarê. Nic dziwnego, ¿e Jan Pawe³ II tak bardzo 
kocha³ dzieci. On widzia³ w nich przysz³oœæ ludzkoœci i Koœcio³a, czu³ ich olbrzymi 
potencja³. Tak¿e i my od dziœ spójrzmy inaczej na dzieci, nie jak na osoby g³upie 
i naiwne, ale jak na kogoœ bardzo m¹drego, kto posiada m¹droœci, których nie ucz¹ na 
¿adnych uniwersytetach. I bierzmy z nich przyk³ad - z ich szczeroœci, 
prawdomównoœci, sprawiedliwoœci, a zw³aszcza szczerej wiary. Tylko wówczas mamy 
szansê na nasze osobiste szczêœcie.

W dzieciach drzemie 

olbrzymi potencja³! 

Fot. £ukasz Sze³emej, 

www.szelemej.pl
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Wielki Post jest okresem przygotowania do najwa¿niejszego 

chrzeœcijañskiego œwiêta Zmartwychwstania Pañskiego, poprzedzonego œmierci¹ 
Chrystusa na krzy¿u. Dlatego okres ten jest tradycyjnie zachêt¹ do pokuty 
i nawrócenia, w którym maj¹ pomagaæ nam post, ja³mu¿na i modlitwa. „Okresy i dni 
pokuty w ci¹gu roku liturgicznego (Okres Wielkiego Postu, ka¿dy pi¹tek jako 
wspomnienie œmierci Pana) s¹ w Koœciele specjalnym czasem praktyki pokutnej. 
Okresy te s¹ szczególnie odpowiednie dla æwiczeñ duchowych, liturgii pokutnej, 
pielgrzymek o charakterze pokutnym, dobrowolnych wyrzeczeñ, jak post i ja³mu¿na, 
braterskiego dzielenia siê z innymi (dzie³a charytatywne i misyjne)” - tak stwierdza 
Katechizm Koœcio³a Katolickiego w punkcie 1438. Dalej Katechizm przypomina nam, 
¿e najpierw Chrystus jako Bóg i Cz³owiek przeszed³ t¹ drogê przed nami. „Kuszenie 
Jezusa ukazuje w jaki sposób Syn Bo¿y ma byæ Mesjaszem w przeciwieñstwie do tego 
co proponuje Mu Szatan  i co ludzie pragn¹ Mu przypisaæ. Dlatego w³aœnie Chrystus 
zwyciê¿y³ kusiciela dla nas „Nie takiego bowiem mamy arcykap³ana, który by nie móg³ 
wspó³czuæ naszym s³aboœciom, lecz doœwiadczonego we wszystkim na nasze 
podobieñstwo, z wyj¹tkiem grzechu” (Hbr 4, 15). Koœció³ co roku przez czterdzieœci dni 
Wielkiego Postu jednoczy siê z tajemnic¹ Jezusa na pustyni. W³aœnie w tym okresie 
Koœció³ zachêca do podjêcia dobrowolnych praktyk wielkopostnych poprzez 
odmówienie sobie okreœlonych przyjemnoœci, czy te¿ pewnych rodzajów jedzenia albo 
ograniczenia jego iloœci. Maj¹ one na celu przygotowanie siê do œwi¹t wielkanocnych 
poprzez duchowe z³¹czenie z ofiar¹ Chrystusa. Same podejmowane praktyki 
ró¿norodnych wyrzeczeñ nie wystarcz¹, je¿eli bêd¹ pozbawione swojej duchowej 
istoty. Dlatego tak wa¿ny jest wymiar duchowy tych praktyk, sk³aniaj¹cy nas do tego, 
abyœmy pochylili siê nad tajemnic¹ Zmartwychwstania, które poprzedzone by³o 
czterdziestodniowym pobytem Chrystusa na pustyni a nastêpnie drog¹ krzy¿ow¹.
 W tym celu Koœció³ proponuje nam, abyœmy wykorzystali post, ja³mu¿nê i modlitwê.

Jednak niektórzy pytaj¹: Czy musimy koniecznie siê umartwiaæ, aby 
przygotowaæ siê do œwi¹t wielkanocnych? Czy nie wystarczy, ¿e kupimy kie³basê, 
upieczemy babkê i posprz¹tamy mieszkanie? Zewnêtrzne przygotowanie do œwi¹t 
równie¿ jest wa¿ne, ale nie najwa¿niejsze, poniewa¿ bez duchowego wymiaru, staje 

WIELKOPOSTNE WYRZECZENIA
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siê tylko œwi¹tecznym zwyczajem i kolorow¹ fasad¹. Dlatego zaufajmy nauce Koœcio³a 
i wejdŸmy g³êbiej w przygotowania wielkopostne. Tym bardziej, ¿e ka¿de wyrzeczenie 
podejmowane przez cz³owieka po pewnym czasie uœwiadamia mu, ¿e jest w stanie 
bez czegoœ ¿yæ, na przyk³ad bez papierosów, alkoholu czy telewizji. Ta nowa 
œwiadomoœæ sprawia, ¿e cz³owiek siê umacnia nie tylko duchowo, ale równie¿ 
psychicznie. Sprawia, ¿e czuje siê silniejszy. Wa¿ne jest te¿ to, aby podejmowane 
wyrzeczenia dopasowaæ do tego, co w naszym ¿yciu wymaga zmiany. Byæ mo¿e 
postanowienie, ¿e nie bêdê jeœæ s³odyczy w tym okresie wcale nie jest dla mnie trudne, 
poniewa¿ na ogó³ nie lubiê s³odyczy. Istot¹ wyrzeczenia jest to, aby wymaga³o od nas 
pewnego nak³adu pracy i czasu, dlatego mo¿e ograniczaj¹c spo¿ywanie alkoholu lub 
ogl¹dania telewizji zaoszczêdzony czas nale¿y poœwiêciæ rodzinie, a mo¿e nale¿y 
znaleŸæ czas na spotkanie dla kogoœ, komu dawno to ju¿ obiecaliœmy? To od nas 
zale¿y, co chcemy zmieniæ, i jakie podejmiemy wyrzeczenie, jednak najwa¿niejsze 
jest, aby podj¹æ ten trud pracy nad sob¹.

Cz³owiek powo³any zosta³ przez Pana Boga do rzeczy wielkich, zosta³ 
powo³any do mi³oœci. Dlatego nasza ma³a ofiara wyrzeczeñ wielkopostnych powinna 
byæ zjednoczona z ofiar¹ Chrystusa, gdy¿ wtedy nabiera ona g³êbszego wymiaru. To 
On umar³ w³aœnie z mi³oœci do cz³owieka i poniós³ ofiarê odkupieñcz¹. Niech mi³oœæ do 
Chrystusa motywuje nas do podjêcia wyrzeczeñ wielkopostnych, które przygotuj¹ nas 
do wspania³ych œwi¹t Zmartwychwstania Pañskiego.

Wielki Post jest okresem 

przygotowania do 

najwa¿niejszego 

chrzeœcijañskiego œwiêta 

Zmartwychwstania 

Pañskiego, poprzedzonego 

œmierci¹ Chrystusa na krzy¿u. 

Fot. £ukasz Sze³emej, 

www.szelemej.pl



W telewizji pojawi³ siê Pan na pocz¹tku lat 90. 
Z informacji, które czyta³em wynika, ¿e pierwsza 
impreza, któr¹ Pan skomentowa³ to by³ 1995 rok 
i Halowe Mistrzostwa Œwiata w lekkoatletyce, 
potem by³y Zimowe Igrzyska w Nagano. Które 
wydarzenie utkwi³o Panu w pamiêci i czy wi¹¿e siê 
z tym jakaœ szczególna anegdota? 

Nie wiem czy to bêdzie anegdota, ale zawsze dla komentatora sportowego 
najwiêkszym wydarzeniem jest skomentowanie wielkiego sukcesu. Sukces niesie, w 
pewnym sensie sportowcy udzielaj¹ nam swojego zwyciêstwa. Je¿eli komentator 
czêsto bêdzie komentowa³ pora¿ki, to jakoœ tak bêdzie kojarzy³ siê odbiorcom i 
s³uchaczom, dlatego najwiêkszym wydarzeniem w mojej biografii komentatora jest 
fina³owy wyœcig Otylii Jêdrzejczak na 200 metrów motylkiem podczas Igrzysk 
Olimpijskich w Atenach w 2004 roku. Tak siê z³o¿y³o, ¿e zosta³em równie¿ 
komentatorem p³ywania. Decyzja zapad³a trochê ponad rok przed igrzyskami. Wi¹za³a 
siê z innym rozdzia³em obowi¹zków przewidywanych na igrzyska w Atenach. Nie 
mia³em siê wtedy zajmowaæ lekkoatletyk¹, tylko wybraæ sobie jedn¹ z dwóch 
dziedzin. Wybra³em p³ywanie i wys³ano mnie na szereg imprez, „¿ebym otrzaska³ siê” 

PRZEMYS£AW BABIARZ 
O SWOJEJ
PRACY I NAJWIÊKSZYM
KOMENTATORSKIM WSPOMNIENIU 

Rozmawia³ 
Piotr Ko³odziejski
parafia rzymskokatolicka pw.
Matki Bo¿ej Jasnogórskiej
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Otylia Jêdrzejczak. 

Fot. £ukasz Sze³emej,

www.szelemej.pl
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z t¹ dyscyplin¹. Mia³em œwietnych przewodników i nauczycieli m.in. Jana Wiederka, do 
dziœ czêsto komentujê z nim wielkie zawody, ale te¿ inne wybitne postaci polskiego 
p³ywania, z którymi siê kontaktowa³em i które wiele mnie nauczy³y. I tak dosz³o 
wreszcie do Olimpiady, na któr¹ Otylia jecha³a w glorii rekordzistki œwiata na 200 
m, ale startowa³a te¿ na 100 m motylkiem i 200 m dowolnym. Zdoby³a w jeden dzieñ 
dwa srebrne medale i niby siê cieszy³a, ale wiadomo, ¿e Otylia zawsze chce wygrywaæ. 
Czekaliœmy na ten najwa¿niejszy wyœcig, w którym rywalizowa³a z Petr¹ Thomas 
z Australii. Jedna na trzecim, druga na szóstym torze. To by³ niezapomniany wyœcig. 
Otylia zaczyna³a doœæ spokojnie, nieco wolniej od najgroŸniejszej rywalki, a trzecia 
d³ugoœæ basenu 50-metrowego by³a jej atakiem. I tak te¿ by³o, ale kiedy nast¹pi³ 
ostatni nawrót i wydawa³o siê, ¿e Otylia przejdzie Petrê Thomas, Australijka te¿ 
zaczê³a finiszowaæ i finisz by³ bardzo gor¹cy, bo Australijka by³a blisko, na szczêœcie 
Otylia wygra³a. Radoœæ by³a nies³ychana. Cz³owiek czuje, ¿e tworzy siê historia. To by³ 
pierwszy w historii Polski z³oty medal wywalczony przez p³ywaka na Igrzyskach 
Olimpijskich. Ca³a reprezentacja zdoby³a w Atenach tylko 10 medali, z czego 
3 przypad³y Otylii, a ja mia³em to szczêœcie komentowaæ te sukcesy wspólnie z Janem 
Wiederkiem. Czasem przychodzi³ do nas Pawe³ S³omiñski na stanowisko 
komentatorskie. To do dziœ moje najwiêksze wspomnienie komentatorskie. 

Drugi konik to lekkoatletyka. Czy liczy pan na powtórkê wystêpu polskich 
zawodników z MŒ w Berlinie w 2009 roku, gdzie zdobyli 8 medali? 

Berlin by³ pewnym ewenementem. Wiele rzeczy siê cudownie z³o¿y³o, wiêc nie liczmy 
na 8 medali w lekkiej atletyce w Londynie. Oczywiœcie, zawsze wszystko jest mo¿liwe, 
ale patrzmy realnie. Nic dwa razy siê nie zdarza. Liczê, ¿e lekkoatleci przywioz¹ jakiœ 
medal z Londynu. Jest kilku kandydatów. Mo¿e Tomek Majewski pokusi siê o obronê 

tytu³u mistrza olimpijskiego  
w pchniêciu kul¹, chocia¿ nie 
bêdzie mu ³atwo, mo¿e Piotrek 
Ma³achowski w rzucie dyskiem, 
a mo¿e tyczkarz Pawe³ 
Wojciechowski. Mówi siê, ¿e los 
daje na trzy szanse jeden 
medal. Zobaczymy. To jest 
wielka mobilizacja wszystkich 
krajów œwiata, wiêc z ka¿dego 
medalu trzeba siê cieszyæ. Nie 
mam w tej chwili ¿adnych 
bli¿szych intuicji, natomiast 
wierzê, ¿e lekkoatleci na pewno 
przywioz¹ medal, ale nie wiem 
jaki. 

Pawe³ Wojciechowski 

pobi³ w Szczecinie rekord 

Polski w skoku o tyczce. 

Fot. £ukasz Sze³emej, 

www.szelemej.pl
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Jest pan komentatorem sportowym, ale równie¿ pojawia siê pan w niektórych 
programach religijnych. Czy mo¿na dziennikarsko ³¹czyæ te dwie dziedziny?

Wszystko zale¿y od tego, czym siê cz³owiek interesuje, co czuje i co go pasjonuje. 
Mnie interesuje i pasjonuje sport; interesuje, choæ to mo¿e niedobre s³owo w tym 
przypadku, ale interesuje wiara, która jest gdzieœ  w sercu. Mam ju¿ 48 lat i zawsze 
by³em zwi¹zany z wiar¹ i ze sportem. Dlaczego nie móg³bym tego robiæ w pracy? Tak 
siê sk³ada, ¿e mogê. 

Dziêkujê za rozmowê.

Wielu ludzi analizuj¹c funkcjonowanie jednostek w spo³eczeñstwie 
próbowa³o zg³êbiæ znaczenie przyjaŸni w ¿yciu cz³owieka. PrzyjaŸñ to bardzo 
wyj¹tkowa wiêŸ z drugim cz³owiekiem. Jej podstaw¹ jest szczeroœæ i zaufanie, jednak 
rz¹dzi siê ona swoimi prawami. Tylko przed przyjacielem otwieramy siê i stajemy 
takimi, jakimi jesteœmy. Zdejmujemy maski, bo to jest ktoœ, kto nas zna, a my nie 
musimy niczego udawaæ. To przyjaciel jest zwierciad³em, w którym mo¿emy siê 
przejrzeæ. Nie zawsze odbicie, które widzimy, podoba siê nam. Nie zawsze te¿ z 
³atwoœci¹ przyjmujemy prawdê, któr¹ mówi nam o nas samych. Lubimy s³uchaæ, gdy 
inni nas chwal¹, gorzej jest, gdy wytyka siê nasze wady, np. ¿e siê zawsze spóŸniamy, 
¿e jesteœmy apodyktyczni, zbyt skrupulatni lub brak nam odwagi. Czêsto tylko 
przyjaciel potrafi otworzyæ nam oczy na to, ¿e powinniœmy coœ zmieniæ w swoim ¿yciu: 
to trochê boli, ale tylko tak mo¿na ruszyæ z miejsca. Wiedza prowadziæ mo¿e do pracy 
nad sob¹, a ta z kolei do zmiany, której jednym z rezultatów jest pog³êbienie wiêzi 
przyjaŸni.
Niedawno us³ysza³am opiniê, ¿e w dzisiejszych czasach trudno o prawdziw¹ przyjaŸñ, 
poniewa¿ czêsto nawi¹zujemy tylko powierzchowne znajomoœci i to nam wystarcza. 

CO Z T¥ PRZYJA�NI¥?
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Myœlê, ¿e tak naprawdê to nam nie wystarcza, ale wolimy pójœæ na ³atwiznê 
w kontaktach z innymi ludŸmi. Rozmawiamy o pogodzie, sporcie czy polityce, a nie 
o nas samych: o tym, co nas boli ale te¿ cieszy w relacji z naszym przyjacielem. Taka 
postawa wymaga g³êbszego spojrzenia na nasze ¿ycie i ¿ycie naszego przyjaciela.

Dlaczego tak trudno jest troszczyæ siê o przyjaŸñ? T³umaczymy siê brakiem 
czasu, zapêdzeniem, obowi¹zkami, ale gdzieœ g³êboko têsknimy za przyjaŸni¹, która 
jest na ca³e ¿ycie, która przetrwa wszystko. PrzyjaŸñ sk³ada siê z wa¿nych drobiazgów: 
wspólnej rozmowy, ciep³ej herbaty, uœmiechu, radoœci serca na widok przyjaciela… 
i z wielu wspólnie spêdzonych chwil. ̄ eby tak by³o musimy przez ca³y czas troszczyæ 
siê o przyjaŸñ, a przede wszystkim poœwiêcaæ jej czas. To od nas zale¿y jakoœæ naszego 
¿ycia, wiêc tak¿e sama przyjaŸñ od nas zale¿y. Byæ mo¿e wielokrotnie nadu¿ywamy 
s³owa przyjaŸñ, a nie staramy siê o to, aby faktycznie wejœæ w relacjê z drugim 
cz³owiekiem. Czasami ktoœ, kto mówi³, ¿e jest naszym przyjacielem, niekoniecznie jest 
nim dalej, bo zawiód³ nasze zaufanie, a my nie potrafiliœmy mu zaufaæ po raz kolejny. 
Jednak¿e, czy to jest powód, by zrywaæ przyjaŸñ? Gdyby Pan Bóg kierowa³ siê tak¹ 
zasad¹ - jak Ty mnie zawiod³eœ, to ja nie chcê Ciebie znaæ - ju¿ dawno nie mielibyœmy 
czego szukaæ u Niego. On jednak zawsze obdarza nas mi³oœci¹ i zaufaniem i daje now¹ 
szansê, gdy po raz kolejny upadamy. 
Myœlê, ¿e w przyjaŸni musi byæ te¿ miejsce na przebaczenie. Ka¿dy z nas pope³nia 
b³êdy i nie jest idealny, ale sztuk¹ jest, aby przyznaæ siê do tych b³êdów i staraæ siê 
pracowaæ nad sob¹. Sztuk¹ te¿ jest nie tylko wybaczyæ przyjacielowi, ale równie¿ 
samemu sobie, gdy to my zawiedliœmy czyjeœ zaufanie. Gdy w przyjaŸni nie ma 
przebaczenia, to relacja z  tym cz³owiekiem umiera, poniewa¿ zaczyna jej czegoœ 
brakowaæ. Zaczyna brakowaæ jej prawdy. Dlatego troszczmy siê i budujmy ci¹gle od 
nowa wiêzi przyjaŸni oparte na prawdzie i szczeroœci, a wtedy nasze ¿ycie bêdzie 
mia³o sens.

Prawa, którymi rz¹dzi siê przyjaŸñ mo¿na przenieœæ na wiele obszarów 
naszego ¿ycia, np. spo³ecznego, zawodowego lub wyznaniowego. Dlatego przyjaŸñ 
w znaczeniu ekumenicznym jest dla mnie otwarciem siê na wiernych innych wyznañ, 
zaakceptowaniem ich takimi, jakimi s¹ i pokazaniem im siebie w prawdzie i szczeroœci. 
Tym bardziej, ¿e ka¿de poznanie drugiego cz³owieka ubogaca, wiêc tak samo bli¿sze 
spotkanie braci w wierze ubogaca nas samych.

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. Szukaj nas na Facebooku: http://www.facebook.com/sws92fm
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Marzenie. S³ysz¹c to s³owo, chyba w myœlach ka¿dego z nas pojawia siê coœ 
innego. Podczas gdy dorastamy, dojrzewamy wraz z nami kszta³tuj¹ siê i precyzuj¹ 
równie¿ nasze pragnienia. Tak¿e i my sami powstaliœmy z marzenia - pragnienia Boga 
nas. Mówi nam o tym ju¿ Psalm 139: "Mo¿e mnie nie znasz, ale ja wiem wszystko 
o tobie... Wiem kiedy siedzisz i kiedy wstajesz... Wiem dobrze o wszystkich œcie¿kach 
twoich...". Oraz Mt 10,29-31: "Nawet ka¿dy w³os na twojej g³owie jest policzony...". 
A wiêc zostaliœmy stworzeni do tego, aby marzyæ i w³aœnie to pomaga nam odkryæ, 
kim jesteœmy. Jednak ¿ycie czêsto koryguje nasze plany, inni ludzie depcz¹ nasze 
nadzieje i wtedy nie mo¿emy siê pozbieraæ, czegoœ w ¿yciu nie rozumiemy. Nie tak 
mia³o byæ. Chcieliœmy byæ szczêœliwi, robiliœmy wszystko, aby to siê ziœci³o, modliliœmy 
siê, a jednak nie wysz³o. Czy to znaczy, ¿e Bóg chcia³ nas skrzywdziæ, ¿e powinniœmy 
straciæ wiarê w sens marzeñ? Nie w tym rzecz. Przyjrzyjmy siê bli¿ej istocie marzenia.

Spójrzmy jakie jest dziecko. Ka¿dy z nas nim by³. Ale czy ka¿dy z nas wci¹¿ 
nosi je w sobie? I czy to w³aœnie nie ono mog³oby nas uczyæ pod¹¿ania drogami 
naszych snów? Posiada dwie bardzo wa¿ne cechy, które w czasie dorastania zabierane 
nam s¹ przez œwiat zewnêtrzny. Upartoœæ i ufnoœæ. Ma si³y by walczyæ o to, czego chce, 
poniewa¿ nie skupia siê na tym, co powiedz¹ inni oraz usilnie wierzy, ¿e jest to 
mo¿liwe do spe³nienia. I tego w³aœnie oczekuje od nas Bóg Ojciec. By w stosunku do 
Niego byæ bezbronnym i ufaj¹cym jak to niewinne dziecko, które samo nie jest 
w stanie sobie poradziæ. Zamiast siê zadrêczaæ pora¿kami, kalkulowaæ, s³uszniej 
bêdzie w³aœnie oddaæ siê w Jego rêce. 

W tym wszystkim du¿¹ rolê odgrywa nasza wiara. Przypomnijmy sobie 
fragment Ewangelii wg œw. Mateusza: "Bo zaprawdê, powiadam wam: Jeœli bêdziecie 
mieæ wiarê jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze: Przesuñ siê st¹d tam!, a przesunie 
siê. I nic niemo¿liwego nie bêdzie dla was". Za ma³o wierzymy. I kiedy nie 
otrzymujemy tego, co chcemy, tracimy nadziejê, mówimy, ¿e Bóg nas nie wys³ucha³. 
Bo my chcemy wszystko tu i teraz. Nie myœlimy o skutkach i okolicznoœciach, o tym, 
¿e byæ mo¿e obecnie nie jesteœmy gotowi, by przyj¹æ to, co za sob¹ niesie owa 
upragniona rzeczywistoœæ. WyobraŸmy sobie tak¹ sytuacjê. Pewien dziesiêcioletni 
ch³opiec od zawsze interesuje siê samochodami. Prosi swojego tatê, aby pozwoli³ mu 
przejechaæ siê jego autem. Co by siê sta³o z tym dzieckiem gdyby jego ojciec siê 

„JAK POGODZIÆ NASZE MARZENIA 
Z PLANAMI BOGA WOBEC NAS?”
Tekst 
Izabella Zaj¹czkowska
parafia rzymskokatolicka pw.
œw. Jakuba Aposto³a
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zgodzi³? Zapewne bardzo szybko by siê rozbi³, bowiem jeszcze nie potrafi kierowaæ 
samochodem. Spe³niaj¹c wiêc jego ¿yczenie ojciec tylko by go skrzywdzi³. Tak trudne 
jest, a jednoczeœnie tak wa¿ne, by kszta³towaæ w sobie cierpliwoœæ. Nie zawsze 
jesteœmy gotowi, by przyj¹æ to, o co w danej chwili prosimy. Co wiêcej, tylko kiedy 
musimy na coœ zaczekaæ póŸniej to docenimy. 

Jednak jak wiemy w tych czasach nie jest ³atwo marzyæ. Ma³o kto w ogóle 
jeszcze wierzy w marzenia. Ludzie mówi¹ nam: zejdŸ na ziemiê, zajmij siê tym, co 
wa¿ne, ¿yjesz w wyimaginowanym œwiecie. Kradn¹ nam to, co mamy najcenniejsze, 
komentuj¹, krytykuj¹, t³amsz¹. Ale musimy byæ na to gotowi. Marzenie ³¹czy siê 
z cierpieniem. Przypomnijmy sobie historiê Józefa z Ksiêgi Rodzaju. Jego bracia 
sprzedali go, tylko dlatego ¿e nie mogli znieœæ tego ¿e mia³ marzenia, zdolnoœæ 
t³umaczenia snów. Spêdzi³ d³ugi czas w ciemnym wiêzieniu. Jednak przyszed³ dzieñ, 
kiedy faraon zawo³a³ Józefa, gdy¿ us³ysza³, ¿e potrafi odczytywaæ sny i wywy¿szy³ go. 
Pomimo wszystkich ciemnoœci, których Józef musia³ doœwiadczyæ, Bóg nie zapomnia³ 
o nim. Bo On jest Bogiem wiernym. Nie zapomina o obietnicach, które z³o¿y³. A czy 
nasze pragnienia to nie s¹ w³aœnie obietnice Boga, które umieœci³ w naszym sercu? 
A wiêc jeœli teraz jesteœ w tym wiêzieniu, odtr¹ceniu jak kiedyœ w³aœnie by³ Józef, 
wiedz ¿e Bóg pamiêta o tobie, widzi ciê. I przyjdzie czas kiedy i On zawo³a ciê 
z otch³ani i powie: "Teraz jest twój czas".

Marzenie czasem przychodzi i odchodzi, jednak zawsze wraca. Mo¿emy je 
odkryæ w sobie w ró¿ny sposób. Chocia¿by przypomnijmy sobie nasz ulubiony film, 
który ogl¹daliœmy ju¿ tak wiele razy. Dlaczego to w³aœnie ten zapiera nam dech 
w piersiach? Mo¿e widzimy w nim jakiœ odnoœnik do naszego ¿ycia. Dlaczego 
mê¿czyŸni wybieraj¹ te filmy, w których g³ówny bohater musi stoczyæ walkê, czeka go 
przygoda i piêkna kobieta? Bo w³aœnie za tym têskni¹... I to budzi ich do ¿ycia. Do serc 
kobiet natomiast przemawiaj¹ te filmy, w których kobieta jest poszukiwana, 
zdobywana, piêkna. Ogl¹damy takie filmy i p³aczemy, czuj¹c ich odleg³oœæ od 
rzeczywistoœci. Zbyt ³atwo zadowalamy siê byle czym, czy tak w³aœnie nie jest? Nie 
potrafimy czekaæ. 

W naszym ¿yciu pojawiaj¹ siê oszuœci. Oferuj¹ nam "szczêœcie", które tak 
naprawdê jest tylko iluzj¹. Uwa¿ajmy na nich. Jak ich rozpoznaæ? Kryj¹ siê pod 
pseudonimem "szybko i ma³ym kosztem". Ulegamy im przez to, ¿e zbyt ma³o 
konsultujemy siê z Bogiem. Realizujemy scenariusz, który napisa³ dla nas ktoœ inny. 
Skupiamy siê na naszych zranieniach. Boimy siê kolejnego cierpienia i dlatego ¿yjemy 
z dala od naszych têsknot, spychamy je do naszej podœwiadomoœci, wybieramy to, co 
³atwiejsze, a nie wartoœciowsze. Jednak Bóg da³ nam tê ³askê, ¿e gdziekolwiek 
jesteœmy, jakkolwiek ¿yjemy, nawet wbrew sobie, mo¿emy zmieniæ swoje ¿ycie. 
Wpierw czujemy siê zagubieni, ale i to jest potrzebne! Tylko nasze niezadowolenie 
sprawi, ¿e ruszymy do przodu, zaczniemy szukaæ. Musimy siê zgubiæ, aby móc siê 
odnaleŸæ. £¹czy siê to z walk¹, któr¹ trzeba podj¹æ. Musimy siê zmierzyæ zarówno 
z sob¹, naszymi przyzwyczajeniami i s³aboœciami, a jednoczeœnie odnaleŸæ w sobie 
odwagê do uniezale¿nienia siê od osób, które s¹ wokó³ nas i czêsto nie podoba im siê 
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to, co wybraliœmy. Czasami sami musimy "wywróciæ nasze ¿ycie do góry nogami". Ale 
po tym wszystkim, po wszystkich sztormach, nasz statek "¯ycie" dop³ywa do brzegu...

Pamiêtajmy jednak, ¿e tylko Bóg wie co jest dla nas naprawdê dobre. 
Czasami przecie¿ mo¿emy tkwiæ w b³êdzie. Tak by³o w moim przypadku. Kiedyœ 
bardzo zale¿a³o mi na pewnej sprawie, wydawa³o mi siê, ¿e tylko to mo¿e daæ mi 
szczêœcie i nie rozumia³am dlaczego im wiêcej siê o to modlê, tym bardziej jest to 
niedostêpne. Dziœ ju¿ wiem, ¿e to nie by³o to. ̄ e Bóg mia³ dla mnie inny, lepszy plan. 
Gdyby tamto siê spe³ni³o, nie by³abym tym, kim jestem teraz. I mogê otwarcie 
przyznaæ, ¿e cieszê siê, i¿ tak siê sta³o i nawet gdybym mog³a, nie zmieni³abym tego. 
Zdajmy sobie sprawê z tego, ¿e przecie¿ je¿eli to, o co prosimy, by³oby dla nas dobre, 
Bóg na pewno by to spe³ni³. Przecie¿ Jemu zale¿y na tym, abyœmy byli szczêœliwi. To 
On daje nam marzenia, które s¹ drogowskazami na naszej drodze, ale równie¿ chce, 
abyœmy pozwolili Mu siê prowadziæ. Pewna osoba powiedzia³a do mnie kiedyœ: 
"Zaplanowa³em sobie kiedyœ ca³e moje ¿ycie naprzód bardzo szczegó³owo, ale 
okaza³o siê, ¿e moje plany by³y niczym w porównaniu do tego, co Bóg szykowa³ dla 
mnie". Mo¿emy byæ pewni, ¿e Bóg zawsze s³ucha tego, co do Niego mówimy, nie 
zawsze mo¿e to spe³niæ, ale je¿eli ju¿ to robi, to robi to po swojemu, czêsto w sposób, 
w który byœmy siê nie spodziewali. Zapewne wielu z nas odkrywa w tym pewn¹ 
sprzecznoœæ. Z jednej strony marzyæ, z drugiej pozwoliæ siê prowadziæ Bogu. Ale chyba 
o to w³aœnie chodzi, aby wzi¹æ na siebie to ryzyko, iœæ drog¹ naszych pragnieñ, a je¿eli 
siê nie uda, to wierzyæ, ¿e w przysz³oœci Bóg poka¿e nam, dlaczego tak siê w³aœnie 
sta³o.

SIEDEM TYGODNI BEZ, 
SIEDEM TYGODNI Z...
Tekst 
ks. S³awomir Sikora
parafia ewangelicko - augsburska 
Œwiêtej Trójcy

Okres Wielkiego Postu prze¿ywany jest w Koœciele ewangelickim wed³ug 
kalendarza Koœcio³a zachodniego. Nazywany jest czêœciej Okresem Pasyjnym. Nie 
chodzi tylko o nazwê, ale o po³o¿enie akcentu. Pasja (czyli mêka) wskazuje tematykê 
poruszan¹ w tym czasie. Oczywiœcie g³ówna pami¹tka mêki Chrystusa przypada 
dopiero w Wielki Pi¹tek, który ewangelicy prze¿ywaj¹ bardzo g³êboko. Jednak okres 
pasyjny w swoim doborze tekstów liturgicznych wyraŸnie ma na celu uczyniæ Wielki 
Pi¹tek kulminacj¹ refleksji nad znaczeniem œmierci Chrystusa. Mimo niewielkich 
zmian w liturgii nabo¿eñstwa, szczególn¹ atmosferê tworz¹ pieœni pasyjne, które 
zarówno w swojej treœci, jak i melodii s¹ bardzo poruszaj¹ce. 
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Jak ten okres prze¿ywaj¹ ewangelicy? Myœlê, ¿e charakter tego okresu liturgicznego 
dobrze charakteryzuje akcja Centrum Misji i Ewangelizacji naszego Koœcio³a „Siedem 
tygodni bez, siedem tygodni z”. Na czym ona polega? Jesteœmy zachêcani do 
zrezygnowania z czegoœ w okresie od Œrody Popielcowej do Wielkiej Soboty. Nie jest 
dok³adnie okreœlone, z czego mamy zrezygnowaæ. Sprawa postu nie jest uregulowana 
czy narzucona koœcielnymi przepisami lub listami duszpasterskimi. Wierni sami 
powinni zastanowiæ siê, w jaki sposób powinni prze¿yæ ten czas, aby rezygnuj¹c 
z czegoœ, mogli ubogaciæ swoje ¿ycie duchowe i lepiej przygotowaæ siê na spotkanie 
z Ukrzy¿owanym w Wielki Pi¹tek. Zatem jedni rezygnuj¹ ze s³odyczy, miêsa, kawy lub 
innych artyku³ów spo¿ywczych. Inni rezygnuj¹ z zabawy, s³uchania ulubionej muzyki, 
wspó³¿ycia ma³¿eñskiego itp. Czemu ma to s³u¿yæ? Teologia ewangelicka wyraŸnie 
podkreœla, ¿e zbawienie jest z ³aski Bo¿ej przez wiarê w Jezusa Chrystusa, wiêc nie ma 
mowy o zas³udze cz³owieka na zbawienie. £aska Bo¿a nie wyklucza jednak praktyki 
postu. Post nie mo¿e byæ kojarzony z zas³ug¹, ale jedynie jako pog³êbienie ¿ycia 
duchowego cz³owieka. Rezygnacja z czegoœ ma wskazaæ nam, ¿e wybawienie od 
grzechów zwi¹zane by³o z wielkim poœwiêceniem siê dla nas Syna Bo¿ego. Nasze 
chrzeœcijañskie ¿ycie jest czêsto zwi¹zane z koniecznoœci¹ wyrzeczeñ. Aby byæ 
wiernym Bogu rezygnujemy czasem z bogactwa, czasem ze s³awy, czasem musimy 
zrezygnowaæ z „bycia fajnym”, lubianym przez wszystkich. To jest to branie na siebie 
krzy¿a i naœladowanie Chrystusa. Okres pasyjny to nie tylko rezygnacja, ale równie¿ 
„siedem tygodni z”. Zachêcani jesteœmy do podjêcia w tym czasie równie¿ 
pozytywnych dzia³añ. Mo¿e to byæ wiêksza troska o ¿ycie modlitewne, medytacjê ze 
S³owem Bo¿ym, przeznaczenie pieniêdzy na cel charytatywny, odwiedzenie kogoœ lub 
próba naprawy relacji  z drugim cz³owiekiem.

¯yczê chrzeœcijanom wszystkich wyznañ, aby ten najbli¿szy czas, choæ mo¿e 
prze¿ywany na ró¿ne sposoby, przyniós³ ten sam skutek: ubogacenie wewnêtrzne 
cz³owieka, zbli¿enie do Boga i przygotowanie do spotkania z Ukrzy¿owanym 
i Zmartwychwsta³ym.

SPOJRZENIE NA SYMBOLIKÊ I ZNACZENIE
ŒPIEWU W OKRESIE WIELKIEGO POSTU
Z PUNKTU WIDZENIA LITURGII KOŒCIO£A
RZYMSKOKATOLICKIEGO

Tekst 
Bart³omiej Pud³o
parafia rzymskokatolicka pw.
Matki Bo¿ej Jasnogórskiej

Wielki Post dla wiernych wyznania rzymskokatolickiego ma bardzo wymowny 
charakter. Okres ten, który rozpoczyna siê w Œrodê Popielcow¹, a koñczy wraz z 
rozpoczêciem liturgii mszy Wieczerzy Pañskiej w Wielki Czwartek, jest bardzo obfity w 
swojej treœci. Wynika to z bogactwa liturgii, któr¹ Koœció³ od wieków sprawuje, a która 
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ma nas doprowadziæ do radosnego œwiêtowania Paschy. St¹d okres Wielkiego Postu 
jest przede wszystkim zwi¹zany z przygotowaniem do misterium œmierci i 
zmartwychwstania Chrystusa. Jest to czas oczekiwania na najwa¿niejsze wydarzenie w 
Koœciele Rzymskim. Samo przygotowanie wyra¿a rych³e nadejœcie czegoœ wielkiego i 
niezwykle wa¿nego, co wymaga zmiany postawy cz³owieka 
i d¹¿enia do nawrócenia. W³aœnie szczególnie w tym okresie musi dokonaæ siê swoista 
metanoia – przemiana cz³owieka, która w sposób symboliczny jest ukazana 
w obrzêdzie posypania g³ów popio³em w Œrodê Popielcow¹, któremu towarzyszy 
œpiew „Posypmy g³owy popio³em”. Bóg poprzez teksty mszalne zawarte w liturgii 
i w czytaniach wzywa cz³owieka do spojrzenia na swoje ¿ycie i jeszcze pe³niejsze 
zbli¿enie siê do Niego. Musi dokonaæ siê nawrócenie grzesznego cz³owieka, co 
wyraŸnie eksponuj¹ pieœni (np. „Bliskie jest Królestwo Bo¿e, nawracajmy siê i wierzmy 
w Ewangeliê”). 

Nawróceniu pomagaj¹ post, modlitwa i ja³mu¿na. O wielu pieœniach zwyk³o 
siê mówiæ „pieœni pokutne”. Maj¹ one na celu zwrócenie uwagi cz³owieka na sprawy 
Bo¿e, uzmys³awiaj¹ nam, ¿e po œmierci jest ¿ycie wieczne, do którego trzeba siê 
przygotowaæ poprzez nawi¹zanie g³êbszej relacji z Bogiem i spojrzenie na drugiego 
cz³owieka. Post i inne wyrzeczenia maj¹ sens wtedy, gdy prowadz¹ do rozwoju 
duchowego. Cz³owiek musi sobie zdaæ sprawê ze swojej s³aboœci, d¹¿yæ do 
oczyszczenia z grzechu i naprawienia wyrz¹dzonych krzywd. Odpuszczenie grzechów 
jest przejawem mi³oœci Boga do cz³owieka, a sakrament pokuty i pojednania cennym 
skarbem Koœcio³a, który w pieœni „Da³eœ nam przyk³ad, o Jezu” œpiewa: „Stañ wiêc 
poœrodku Koœcio³a i spójrz na jego pokutê; Ciebie pokornie prosimy, byœ przez ni¹ 
z grzechu nas obmy³, (…) chroñ nas od dalszych upadków i otocz swoj¹ opiek¹”.
Temat pokuty, nawrócenia, wyrzeczenia siê z³a i opowiedzenia siê za Chrystusem ma 
swoje odzwierciedlenie w modlitwach, czytaniach mszalnych i antyfonach (na 
rozpoczêcie mszy i na komuniê) i przewija siê nie tylko przez szereg pieœni pokutnych, 

Fot. £ukasz Sze³emej, 

www.szelemej.pl 
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ale tak¿e w wielu pieœniach okresu zwyk³ego, a tak¿e w pieœniach ku czci 
Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa, które cierpi za nasze grzechy. One tak¿e s¹ 
wykorzystywane w liturgii. Wyzwolenie od grzechu, wzywanie Bo¿ego 
Mi³osierdzia, skrucha, pokuta, mi³oœæ bliŸniego, pe³ne zaufanie Bogu i wreszcie 
nawrócenie s¹ filarem treœci œpiewów na okres przygotowania siê do Œwiêtego 
Triduum.

Wielki Post jest te¿ czasem, w którym czêsto katechumeni przygotowuj¹ 
siê do inicjacji. Wejœcie do wspólnoty Koœcio³a, które tradycyjnie ma miejsce 
podczas Wigilii Paschalnej, wyra¿one jest w symbolice znaków podczas przyjêcia 
sakramentu chrztu. Tajemnica „nowego ¿ycia” jest uwydatniona chocia¿by 
w symbolu wody czy ziarna, które obumiera i siê odradza. Koœció³ otacza opiek¹ 
wszystkich ochrzczonych, a tych, którzy zeszli z drogi prawdy próbuje na nowo 
zjednoczyæ we wspólnocie i umocniæ ich wiarê. St¹d nieodzowne jest w³¹czenie 
œpiewów chrzcielnych do liturgii i przez to zwrócenie uwagi na obowi¹zki 
wynikaj¹ce z naszej wiary.

W sposób wyj¹tkowy Wielki Post ukazuje mêkê i œmieræ Pana Jezusa. 
Cierpienie, które Chrystus przyj¹³ na siebie dla naszego zbawienia, jest znakiem 
mi³oœci Boga do cz³owieka i jest wyeksponowane w Niedzielê Palmow¹ poprzez 
œpiew lub recytacjê z podzia³em na role Mêki Pañskiej. Wtedy rozpoczyna siê okres 
bezpoœredniego rozmyœlania nad wydarzeniami poprzedzaj¹cymi 
zmartwychwstanie, do którego doprowadzi nas Triduum Paschalne. Tematyka 
pasyjna jest tak¿e obecna przez ca³y okres Wielkiego Postu podczas nabo¿eñstw 
Drogi Krzy¿owej oraz niedzielnych Gorzkich ̄ ali. W naszych realiach istnieje wiele 
œpiewów opisuj¹cych mêkê i œmieræ Chrystusa oraz adoruj¹cych drzewo krzy¿a (np. 
„Wisi na krzy¿u”, „Krzy¿u Œwiêty nade wszystko”, „Sta³a Matka Boleœciwa”). S¹ to 
czêsto przek³ady hymnów ³aciñskich, pieœni katechetyczne, wierszowane historie 
pasyjne i wielkopostne lamenty. Koniecznie trzeba zaznaczyæ, ¿e swoj¹ treœci¹ nie 
odpowiadaj¹ one okresowi pokutnemu trwaj¹cemu do wigilii VI Niedzieli Wielkiego 
Postu (Niedzieli Palmowej czyli Mêki Pañskiej) i – za wyj¹tkiem wymienionych 
nabo¿eñstw – nie powinny byæ wtedy wykonywane. Rzec by mo¿na, ¿e ka¿da msza 
œwiêta jest pami¹tk¹ i uobecnieniem mêki i œmierci Chrystusa („G³osimy œmieræ 
Twoj¹ Panie Jezu…”), ale to nie oznacza, by okres Wielkiego Postu by³ ograniczony 
do pieœni pasyjnych. 

Organy w szczeciñskiej 

katedrze. 
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Warto zauwa¿yæ, ¿e Wielki Post przygotowuje wiernych do prze¿ywania 
Triduum Paschalnego w dwóch aspektach: jako uni¿enie (mêka i œmieræ) i jako 
wywy¿szenie, uwielbienie. Symbolika triumfalnego wjazdu Jezusa do Jerozolimy 
(Niedziela Palmowa) ukazuje Chrystusa jako Króla i tak¿e w specjalnych œpiewach 
jest wyra¿ona („Wje¿d¿a Król nasz, Jezus cichy do Jerozolimy (…) Hosanna, hosanna 
Synowi Bo¿emu!”). W innym wymiarze radoœæ widaæ te¿ podczas IV Niedzieli 
Wielkiego Postu, tzw. Niedzieli Laetare, w której antyfona na wejœcie mówi: „Raduj 
siê, Jerozolimo, zbierzcie siê wszyscy, którzy j¹ kochacie. Cieszcie siê wy, którzy 
byliœcie smutni, weselcie siê i nasycajcie u Ÿród³a waszej pociechy”. Wielki Post 
przygotowuje nas do zwyciêstwa Chrystusa nad œmierci¹.

Jak widaæ, bogactwo symboli i tematyki okresu Wielkiego Postu w liturgii 
Koœcio³a rzymskokatolickiego ukierunkowuje nas na g³ówny cel ziemskiego ¿ycia: 
zbawienie. Ró¿norodnoœæ tekstów liturgicznych, czytañ mszalnych i piêknych 
œpiewów czyni ten okres wyj¹tkowym mimo, i¿ nie jest wtedy wykonywana np. 
muzyka solowa na organach. Warto wtedy w ciszy i skupieniu zwróciæ uwagê na 
treœæ pieœni, które przybli¿aj¹ nas do Boga, jednocz¹ we wspólnocie i umacniaj¹ 
nasz¹ wiarê.

MINISTRANCI NA WIŒLAÑSKICH
STOKACH

W dniach 20-28 stycznia br. dwudziestoosobowa grupa ministrantów parafii 
Œwiêtego Krzy¿a wraz ze swoim opiekunem ks. Grzegorzem Jankowiakiem 
przebywa³a na obozie rekolekcyjnym w Wiœle. Po raz kolejny ministranci wykorzystali 
tydzieñ swoich ferii na wypoczynek w tym beskidzkim kurorcie. Mamy ju¿ tam swoje 
przetarte szlaki. Niektórzy z uczestników byli w Wiœle kilka razy, niektórzy natomiast, 
tak jak autor artyku³u, uczestniczyli w obozie po raz pierwszy. Wszyscy z nas uznali 
pobyt w Wiœle za bardzo udany. Nie ma co ukrywaæ: bardzo czekaliœmy na sporty 
zimowe i „bia³e szaleñstwo”, zw³aszcza, ¿e w Szczecinie do momentu wyjazdu prawie 
nie uœwiadczyliœmy œniegu.
Na miejscu podzieliliœmy siê na dwie grupy. Zaawansowani w zjazdach narciarskich 
szusowali po najtrudniejszych wiœlañskich trasach, miêdzy innymi w Nowej Osadzie 
i w Soszowie. Natomiast grupa m³odszych ministrantów pod okiem opiekunów 
uczy³a siê z powodzeniem jazdy na dwóch deskach na ³agodniejszych górkach. Ju¿ po 
kilku godzinach wielu adeptów mog³o samodzielnie zje¿d¿aæ na nartach, a w ci¹gu 
kilku dni obozu prawie wszyscy ministranci posiedli tê sztukê w sposób doskona³y. 
Warunki atmosferyczne by³y wyœmienite. Nie doskwiera³ nam zbyt silny mróz, 

Tekst 
£ukasz Korkiewicz
parafia rzymskokatolicka pw.
Œwiêtego Krzy¿a



 

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. Szukaj nas na Facebooku:  

Piotr Koùodziejski, Zapraszam! 

http://www.facebook.com/religianafali

a œniegu by³o a¿ nadmiar - na stokach ok. 100 cm. Choæ g³ównym sposobem spêdzania 
naszego czasu by³y oczywiœcie narty, to jednak nie zabrak³o innych form rekreacji. 
Kilka godzin spêdziliœmy w nowoczesnym parku wodnym „Tropicana” w Hotelu 
Go³êbiewski, gdzie korzystaliœmy z wielu basenów, zje¿d¿alni, saun i tê¿ni. Odbyliœmy 
te¿ wycieczkê krajoznawcz¹ w Wiœle i w okolicach, podczas której od miejscowego 
przewodnika dowiedzieliœmy siê wiele ciekawych i nowych rzeczy o historii, kulturze 
i geografii Beskidu Œl¹skiego.
Ponadto w ka¿dy dzieñ naszego wyjazdu wpisana by³a Msza Œwiêta, modlitwa oraz 
nauka œpiewu. Wieczory up³ywa³y nam na wspólnotowych grach planszowych, 
ogl¹daniu filmów oraz przygotowywaniu w grupach krótkich scenek kabaretowych. 
Cieszê siê, ¿e mog³em prze¿yæ te dni razem z kolegami na obozie rekolekcyjnym w 
Wiœle. Zwykle spotykamy siê wype³niaj¹c nasz¹ s³u¿bê w koœciele. Takie wyjazdy 
sprzyjaj¹ naszej integracji i pozwalaj¹ fajnie spêdziæ czas.

W dniach 20-28 

stycznia 

br.dwudziestoosobowa 

grupa ministrantów 

parafii Œwiêtego Krzy¿a 

wraz ze swoim 

opiekunem 

ks. Grzegorzem 

Jankowiakiem 

przebywa³a na obozie 

rekolekcyjnym 

w Wiœle.
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