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G³oœno w ostatnim czasie o odkryciu w Katedrze œw. Jakuba. Serce Carla 
Loewego znalezione. To dobrze. Bardzo dobrze. Wieœæ rozchodzi siê w ekspresowym 
tempie. Serce jak serce, ale wa¿niejsze dla mnie jest to, ¿e znów mo¿emy sobie zadaæ 
pytanie, kim Carl Loewe by³. Niektóre media podaj¹ sensacyjn¹ informacjê, nie 
mówi¹c nic o samym w³aœcicielu serca. Zak³adaj¹, ¿e wszyscy to wiedz¹? Inne podaj¹, 
¿e by³ Niemcem, organist¹, kompozytorem, zwi¹zanym z Katedr¹ œw. Jakuba 
w Szczecinie. Gdzieœ jednak miêdzy tym, co oczywiste, a tym, co wa¿ne prawie 
wszystkim umyka jego wyznanie. Carl Loewe by³ wybitnym ewangelikiem zwi¹zanym 
ze swoim Koœcio³em i ze swoim Szczecinem. W swojej konfesyjnej tradycji czerpa³ 
inspiracje, kszta³ci³ siê miêdzy innymi w szko³ach ewangelickich i tworzy³ dla swojego 
Koœcio³a. 

Tekst
Ks. S³awomir Sikora
parafia ewangelicko - augsburska 
Œwiêtej Trójcy

Dwa dni przed oficjalnym komunikatem Kurii Metropolitalnej, Radio Szczecin jako 
pierwsze poda³o informacje o sensacyjnym odkryciu w szczeciñskiej katedrze. Serce Carla 
Loewego, nazywanego Schubertem Pó³nocy, odnaleziono w urnie w jednym z filarów Bazyliki. 
„W oparciu o wczeœniejsze informacje znajduj¹ce siê w opisach historycznych m.in. w Historii 
Szczecina Martina Wehrmanna z 1911 r. oraz tekst tablicy kamiennej umieszczony na filarze 
szczeciñskiej katedry, mo¿emy przypuszczaæ, ¿e wewn¹trz kapsu³y znajduje siê serce Carla 
Loewego" – czytamy w komunikacie Kurii. Teraz zawartoœæ kapsu³y bêdzie badana, aby 
w 100 procentach potwierdziæ autentycznoœæ znaleziska. Niektóre doniesienia medialne dotycz¹ce 
odkrycia w katedrze, zdaniem ks. Sikory, nie podkreœlaj¹ jednego faktu. O co chodzi? Zapraszam do 
lektury kolejnego tekstu, w którym podkreœlamy ekumeniczny wymiar tego wydarzenia.

Ostatnio us³ysza³em m¹dre s³owa od m¹drej osoby (mam nadziejê, ¿e siê nie obrazi, jak 
pozostanie anonimow¹), ¿e ludzie, którzy nie ¿yj¹ zgodnie z sumieniem odchodz¹ od Koœcio³a, bo 
Koœció³ porusza to sumienie. Cz³owiek nie chce stan¹æ w prawdzie przed sob¹ i przyznaæ siê, ¿e to 
„ja nawali³em”. Wydaje mi siê, ¿e analogiczna sytuacja jest ze sta³ym spowiednikiem. Ludzie, id¹c 
do spowiedzi, czêsto wybieraj¹ „przypadkowych” ksiê¿y, co mo¿e byæ zwi¹zane z obaw¹ przed 
zbytnim odkryciem tajemnic serca,„przeœwietleniem” duszy i poznaniem prawdy, któr¹ nie zawsze 
sami chcemy dostrzec. W tym numerze wiêc o kierownictwie duchowym. Jak bêdzie siê mo¿na 
przekonaæ po lekturze, wygl¹da ono odmiennie w ró¿nych wyznaniach.  

U progu Œwi¹t Wielkanocnych od ca³ej Redakcji ¿yczenia bogatych w religijne prze¿ycia 
Dni Mêki, Œmierci i Zmartwychwstania Pañskiego. Niech Tajemnica tych najwa¿niejszych 
chrzeœcijañskich œwi¹t da odwagê staniêcia w prawdzie o tym, kim jesteœmy, sk¹d pochodzimy 
i dok¹d zmierzamy... 

Piotr Ko³odziejski  
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W Szczecinie funkcjonowa³o wtedy dziewiêæ parafii ewangelickich (dla 
zorientowanych: 6 unijnych, 2 reformowane i 1 luterañska) i dwie katolickie. 
W obecnej Katedrze œw. Jakuba odbywa³y siê nabo¿eñstwa ewangelickie, a Loewe 
by³ organist¹, a przez pewien czas równie¿ kantorem koœcio³a œw. Jakuba. Na 
samym pocz¹tku pobytu w Szczecinie Carl g³osi³ nawet kazania, ale doszed³ do 
przekonania, ¿e powinien zajmowaæ siê w koœciele muzyk¹. Organista i kantor 
w tamtych czasach odpowiedzialny by³ nie tylko za grê liturgiczn¹, ale równie¿ za 
kierownictwo muzyczne wszystkich niedzielnych i œwi¹tecznych nabo¿eñstw. Loewe 
tak¿e œpiewa³ arie i psalmy, wspó³pracowa³ ze swoj¹ ¿on¹, córk¹ i jej narzeczonym. 

Muzyka koœcielna w Szczecinie nie by³a wczeœniej na wysokim poziomie. 
Carl Loewe zacz¹³ organizowaæ biletowane koncerty w koœciele œw. Jakuba od 1827 
roku pod nazw¹ „Jacobi Orgel Musik”. W repertuarze koncertów nie brakowa³o 
utworów innego znanego ewangelickiego kompozytora Jana Sebastiana Bacha. 
W czasie niektórych koncertów zbierano pieni¹dze przeznaczone na ubogich 
mieszkañców miasta.

Urnê odnaleziono 

w Bazylice 

Archikatedralnej 

w Szczecinie. 

Fot. £ukasz Sze³emej, 

www.szelemej.pl

W 18-kilogramowej 

kamiennej urnie 

z jasnego piaskowca 

znajduje siê metalowa 

kapsu³a. 

Fot. £ukasz Sze³emej, 

www.szelemej.pl 
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Loewe by³ równie¿ nauczycielem œpiewu w Gimnazjum Mariackim oraz 
Seminarium Nauczycielskim. Jako miejski dyrektor muzyczny kierowa³ lekcjami 
w szko³ach parafialnych. Z nauczycielami œpiewu stworzy³ stowarzyszenie œpiewacze, 
dziêki czemu od 1824 roku wszyscy nauczyciele pos³ugiwali siê wy³¹cznie metod¹ 
nauczania œpiewu autorstwa Carla Lewego. Dziêki temu znacznie wzrós³ poziom 
nauczania oraz wykszta³cenia muzycznego w Szczecinie. 

Oprócz dzia³alnoœci koœcielnej prowadzi³ bardzo rozbudowan¹ œwieck¹ 
dzia³alnoœæ twórcz¹. Wszystkich zainteresowanych postaci¹ artysty odsy³am do 
wydanej w 2007 roku w Szczecinie biografii „Carl Loewe” autorstwa nie¿yj¹cego ju¿ 
niestety œp. Miko³aja Szczêsnego.

Na koniec przypomnê, ¿e do roku 1945 przed koœcio³em œw. Jakuba sta³ 
pomnik Carla Loewego. Zapewne po ostatnim znalezieniu serca kompozytora zrodz¹ 
siê pytania, o mo¿liwoœæ przywrócenia pomnika. Sprawa oczywiœcie nie jest prosta. Na 
historycznym cokole jest pomnik Marii Matki Jezusa. Czy Szczecin jest gotowy na to, 
aby przed Katedrê wróci³ ewangelicki, niemiecki wspania³y kompozytor, muzyk, 
organista? Czas poka¿e. Myœlê, ¿e jest to kwestia tego, na ile jesteœmy ju¿ dojrzali, aby 
z odpowiedzialnoœci¹, otwartoœci¹ i samoœwiadomoœci¹ przyj¹æ historiê 
przedwojennego Szczecina. Dla mnie osobiœcie od pomnika wa¿niejsza jest pamiêæ 
o dziele cz³owieka. Mam nadziejê, ¿e kolejni szczeciñscy artyœci siêgn¹ po repertuar 
„Schuberta pó³nocnych Niemiec”.

Mia³em sen, w którym w szczeciñskich szko³ach uczono dzieci i m³odzie¿ 
o Carlu Loewem i o Dietrichu Bonhoefferze, ¿e mo¿emy byæ z nich dumni, poniewa¿ 
byli wspania³ymi ludŸmi i mieli odwagê zmieniaæ œwiat na lepsze. Mo¿emy byæ z nich 
dumni, bo s¹ nasi, szczeciñscy, choæ Niemcy i ewangelicy. Mia³em sen…

Urnê odnaleziono 

w czêœci 

po³udniowego 

filaru, obok 

barokowych 

organów, na 

których gra³ Loewe. 

Fot. £ukasz 

Sze³emej, 

www.szelemej.pl 
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W styczniu tego roku do polskich kin wszed³ film Agnieszki Holland „W ciemnoœci”, 
który zosta³ nominowany do Oscara w kategorii film nieanglojêzyczny. I choæ Oscara 
nie otrzyma³, zas³uguje na szczególne wyró¿nienie. Przedstawiona zosta³a w nim 
historia Leopolda Sochy - polskiego kanalarza ze Lwowa, który przez 14 miesiêcy 
ukrywa³ w kana³ach grupê ̄ ydów. Byli to ̄ ydzi, którzy uciekli z lwowskiego getta. 
Pocz¹tkowo g³ówny bohater - grany przez Roberta Wiêckiewicza - przedstawiony jest 
jako drobny z³odziejaszek, który w ten sposób dorabia sobie, aby zapewniæ lepszy byt 
swojej rodzinie. Leopold Socha w kana³ach spotyka ukrywaj¹cych siê tam ̄ ydów, 
którym decyduje siê pomóc. Najpierw pomaga im dla pieniêdzy, wyznaczaj¹c 
konkretn¹ cenê za ka¿dy dzieñ. Z otrzymanych pieniêdzy kupuje jedzenie i dzieli siê ze 
wspólnikiem. Gdy tego wymaga sytuacja, przeprowadza ich w bezpieczne miejsce 
w kana³ach.

W filmie przedstawiona zosta³a równie¿ historia kobiety, która w kana³ach urodzi³a 
dziecko. Wówczas Leopold Socha po rozmowie z ¿on¹ postanawia zabraæ dziecko, aby 
je uratowaæ. Chce wraz z ¿on¹ je wychowywaæ. Jednak¿e, gdy przychodzi przekazaæ tê 
informacjê okazuje siê, ¿e matka zadusi³a dziecko. Nie mo¿emy oceniaæ 
postêpowania matki, poniewa¿ tamtejsza rzeczywistoœæ by³a ekstremalna, 
przera¿aj¹ca i przekraczaj¹ca ludzkie mo¿liwoœci. Ewidentnie œmieræ dziecka by³a 
ogromnym prze¿yciem dla wszystkich ukrywaj¹cych siê w kana³ach, jak równie¿ dla 
Leopolda Sochy, który sam pomóg³ w pogrzebie dziecka.  Myœlê, ¿e w tym momencie 
filmu mo¿na zaobserwowaæ wewnêtrzn¹ przemianê g³ównego bohatera. Tym 
bardziej, ¿e póŸniej ̄ ydzi nie maj¹ ju¿ pieniêdzy i nie mog¹ p³aciæ za pomoc 
œwiadczon¹ przez Leopolda Sochê. Jednak¿e g³ówny bohater nie chce ju¿ pieniêdzy. 
On zaczyna widzieæ wartoœæ ludzkiego ¿ycia i robi wszystko, by je uratowaæ. 
Podejmuje tê trudn¹ decyzjê, choæ ryzykuje nie tylko swoim ¿yciem, ale równie¿ 
¿yciem swojej rodziny (¿ony i córki). Walczy nie tylko z wojenn¹ rzeczywistoœci¹, ale 
walczy równie¿ ze sob¹. Tym bardziej, ¿e ma œwiadomoœæ konsekwencji swoich 
decyzji - mo¿e straciæ w³asn¹ rodzinê. Losy g³ównego bohatera dowodz¹, ¿e ka¿dy 
cz³owiek jest zdolny do heroizmu. Byæ mo¿e wielu stwierdzi, ¿e to zbyt wielkie s³owa. 

CZY CZ£OWIEK JEST ZDOLNY
DO HEROIZMU?

Tekst 
Barbara Wróblewska
parafia rzymskokatolicka pw.
Œwiêtego Krzy¿a 
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Jednak¿e Bóg powo³a³ cz³owieka do rzeczy wielkich i na pozór niemo¿liwych. To od 
nas zale¿y, jak bêdzie wygl¹da³o nasze ¿ycie i zawsze jest dobry czas, aby coœ w nim 
zmieniæ. Niesamowite jest to, ¿e dobro zawsze rodzi dobro i bez wzglêdu na to, czy 
ktoœ by³ z³odziejem, a inny pijakiem, to nie dyskwalifikuje go przed tym, aby móc siê 
zmieniæ tak jak g³ówny bohater Leopold Socha. Robi¹c coœ dobrego uzdalniamy nasze 
serce do rzeczy wielkich.

Jednak¿e czym jest heroizm w dzisiejszych czasach?  Czy dzisiaj jesteœmy zdolni do 
heroizmu? Wspó³czesna rzeczywistoœæ na szczêœcie nie wymaga od nas tego, abyœmy 
musieli pomagaæ ludziom ukrywaj¹cym siê w kana³ach. Jednak bez wzglêdu na czasy, 
heroizm wymaga od nas, abyœmy zawsze opowiadali siê po stronie prawdy i tych, 
którzy potrzebuj¹ naszej pomocy. Abyœmy stawali po stronie bezbronnych i 
niewinnych. Czasami nie trzeba daleko szukaæ, poniewa¿ potrzebuj¹cy s¹ wœród nas. 

Uwa¿am, ¿e Agnieszka Holland stworzy³a film oddaj¹cy rzeczywistoœæ wojenn¹, 
a w sposób szczególny uda³o siê jej oddaæ tragizm ludzi ukrywaj¹cych siê w kana³ach 
przez 14 miesiêcy - w ciemnoœci. Tym, którzy nie widzieli tego filmu polecam go, a tym 
którzy widzieli - zachêcam do ponownej refleksji.

WSKAZUJE BO¯Y KIERUNEK

Sk¹d u Was w ogóle pomys³ na kierownictwo duchowe dla ma³¿eñstwa?

Gosia i Tomek: Myœlê, ¿e nie pomys³ a bardziej potrzeba. Potrzeba, która w nas 
dojrzewa³a wraz z przybywaj¹cym sta¿em ma³¿eñskim. Wychowani w dwóch ró¿nych 
œrodowiskach rodzinnych, rozpoczynaj¹c nasze ma³¿eñskie ¿ycie nie potrafiliœmy 
wkroczyæ na wspóln¹ drogê uczniów Jezusa. Nie by³o mowy o wspólnej modlitwie 
ma³¿eñskiej, czytaniu Pisma Œwiêtego, jakiejkolwiek pracy nad sob¹ czy dawaniu 
œwiadectwa o naszym ma³¿eñstwie, a co dopiero o g³êbokich rozmowach, o tym co 
dzieje siê w naszych wnêtrzach. Blokady jakie potworzyliœmy, ucieczki w „swój œwiat” 

Wywiad z Gosi¹ i Tomkiem, ma³¿onkami oraz Kasi¹, którzy s¹ prowadzeni 
w kierownictwie duchowym

Rozmawia³
ks.Tomasz Worobec
parafia rzymskokatolicka pw. 
Chrystusa Dobrego Pasterza
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nie pozwala³y nam cieszyæ siê PE£NI¥ naszego ma³¿eñstwa. ̄ yj¹c wspólnie, ¿yliœmy 
obok siebie. Wydawaæ by siê to mog³o bardzo dziwne, bo jak ludzie po podstawowej 
m³odzie¿owej formacji oazowej nie potrafi¹ wkroczyæ razem na wspóln¹ drogê wiary. 
Na pocz¹tku ma³¿eñstwa zachwyceni sob¹ nawet nie staraliœmy siê budowaæ wspólnej 
drogi, nasze wspólne ¿ycie wiary ogranicza³o siê tylko do niedzielnej Mszy Œwiêtej 
i tradycji rodzinnych zwi¹zanych ze œwiêtami. Wkroczyliœmy na drogê formacji 
Domowego Koœcio³a. Ale niestety baga¿, który ci¹gnêliœmy ze sob¹ nie pozwala³ nam 
otworzyæ siê na siebie. Widzieliœmy, ¿e nasza codziennoœæ musi kroczyæ razem 
z ¿yciem duchowym. Bez tego bêdziemy tylko wegetowaæ, a nie o to nam chodzi³o. 
Odczuwaliœmy ogromn¹ potrzebê „przyjaciela duchowego”, który obiektywnie 
spojrza³by na nas i pomóg³ nam prostowaæ zawi³oœci naszego ¿ycia duchowego.

Czym ono siê ró¿ni od kierownictwa duchowego osób indywidualnych?

W indywidualnym kierownictwie ³atwiej jest otworzyæ siê i pracowaæ nad samym 
sob¹. Tu pracuje siê na swój w³asny rachunek i jak ty pracujesz, otwierasz siê na Ducha 
Œwiêtego, taki osi¹gniesz wzrost duchowy. W ma³¿eñstwie stajê siê odpowiedzialny 
nie tylko za moj¹ drogê do zbawienia, ale za œwiêtoœæ mojego wspó³ma³¿onka. 
W ma³¿eñstwie musimy szukaæ jednoœci dla obojga. Otwieraæ szeroko wrota „ja” na 
„my”, tak by w tym wszystkim na tronie naszego ¿ycia by³ Jezus Chrystus w ka¿dej 
sferze ¿ycia ma³¿eñskiego. W naszym przypadku by³a to bardzo trudna droga, której 
„towarzyszk¹” by³a ucieczka w w³asny œwiat. Trudnoœci piêtrzy³y siê, gdy zaczêliœmy 
dotykaæ sfer naszego wspólnego ¿ycia wiar¹; gdy trzeba by³o siê otworzyæ i zejœæ do 
g³êbi i g³oœno powiedzieæ, co w tobie siedzi. W naszym ma³¿eñstwie jest tak, ¿e jedno 
jest bardziej otwarte i wymowne, niestety druga strona ju¿ tak niekoniecznie.

Jakie widzicie w swoim ¿yciu owoce kierownictwa?

Krok po kroku uczymy siê siebie. To jest najpiêkniejsze, odkrywanie piêkna mi³oœci. 
Ci¹gle wydaje siê nam, ¿e to pocz¹tek drogi w naszej wêdrówce na szczyt. Jest wiele 
przystanków, czasami cofania siê, ale jest i odkrywanie piêkna – przebaczenia, tym 
którzy zranili; powolnego otwierania siê wewnêtrznego na wspó³ma³¿onka; 
odkrywamy, ¿e w pe³ni musimy otworzyæ nasze serca na dzia³anie Jezusa, powoli 
oddaj¹c siebie i nic dla siebie nie zostawiaj¹c. Bo tylko wtedy, gdy Mu siê oddamy 
ca³kowicie, wszystko w Nim odnajdziemy.

Co Wam daje takie kierownictwo?

Bóg powo³a³ nas do œwiêtoœci jako ma³¿eñstwo, podejmujemy konkretn¹ pracê nad 
sob¹. Podejmujemy wspólnie wysi³ek, pracuj¹c nad zmian¹ okreœlonego problemu, 
trudnoœci, sprawy. Rozmawiamy o tym co dzieje siê gdzieœ g³êboko w nas. Dziêki tej 
praktyce uzdrawiaj¹ siê relacje miêdzy nami, pog³êbia siê jakoœæ ¿ycia z Bogiem 
i bliŸnimi. Ka¿dego dnia uczymy siê stawaæ uczniami Jezusa: chcemy tylko wyznawaæ 
prawdê o Bogu, który jest mi³oœci¹. Pragniemy, aby nasze ¿ycie by³o przenikniête 
S³owem Bo¿ym, byœmy w nim odnajdywali odpowiedzi na trudnoœci, które siê 



10

pojawiaj¹ i pojawiaæ siê bêd¹. Jednak jeœli w pe³ni oddamy siê kierownictwu Ducha 
Œwiêtego, wówczas w pokorze bêdziemy w stanie przyj¹æ scenariusz pisany przez 
Pana.

Dlaczego warto mieæ jednego spowiednika? Mo¿e lepiej spowiadaæ siê u ksiêdza 
wybranego na "chybi³-trafi³"?

Jeœli chcemy konkretnie pracowaæ, to na pewno nie do przyjêcia jest spowiedŸ 
u pierwszego lepszego kap³ana na „chybi³-trafi³” i za ka¿dym razem u kogo innego, by 
tylko nas nie skojarzy³. Uwa¿amy, ¿e trudno jest, id¹c do spowiedzi, na nowo 
naœwietlaæ historiê ¿ycia kolejnemu kap³anowi. Za ka¿dym razem rozpoczynaæ od 
nowa. Sta³y spowiednik umo¿liwia kontynuacjê pracy nad sob¹, nawi¹zywanie do 
wczeœniejszych sytuacji. Cieszy nas, kiedy czegoœ nie dostrzegamy, a kap³an - znaj¹c 
nas - wskazuje drogê, której mo¿e nawet nie braliœmy wczeœniej pod uwagê.

Czym kierowaliœcie siê wybieraj¹c kap³ana na kierownika?

Kiedy wiedzieliœmy ju¿, czego chcemy, to i wybór by³ oczywisty. Naszym 
przewodnikiem móg³ zostaæ kap³an, który spotka³ siê „osobiœcie” z Jezusem i ca³ym 
swoim ¿yciem dawa³ œwiadectwo o g³êbokiej przyjaŸni z Bogiem, o Jego mi³oœci. 
Zale¿a³o nam na autentycznym œwiadku, który nie tylko bêdzie nam towarzyszy³, ale 
umiejêtnie wskazywa³ na kruche elementy naszego ¿ycia. Przewodnika, który bêdzie 
s³ucha³ i mia³ czas, nie bêdzie „s³odzi³”, ale obiektywnie wskazywa³ na nasze s³aboœci.

Graf. Robert ¯ak
prosto z mostu
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Kasiu, od trzech lat jesteœ prowadzona w kierownictwie duchowym. Czym na 
pocz¹tku by³o dla Ciebie kierownictwo?

Pocz¹tkowo nie wiedzia³am zbyt wiele o kierownictwie duchowym. Kojarzy³o mi siê 
ono g³ównie z podporz¹dkowaniem do pewnych zasad, typu: comiesiêczna spowiedŸ, 
z t¹ ró¿nic¹, ¿e u tego samego spowiednika. Nie widzia³am zbytniej ró¿nicy miêdzy 
kierownictwem duchowym, a zwyczajnym rozwojem wiary. Z perspektywy czasu 
myœlê, ¿e do kierownictwa duchowego trzeba dojrzeæ.

Jak to siê sta³o, ¿e zdecydowa³aœ siê na kierownictwo?

U mnie decyzja na kierownictwo zrodzi³a siê w³aœciwie sama, wyp³ywa³a z zagubienia 
¿yciowego, zarówno tego duchowego, jak i fizycznego. Nie umiej¹c odnaleŸæ siê 
w œwiecie pe³nym sprzecznoœci, prosi³am Boga o to, by jakoœ mi pomóg³, by postawi³ 
na mojej drodze kogoœ, kto poka¿e mi, w któr¹ stronê iœæ. Nie sta³o siê to od razu, ale 
po pewnym czasie spotka³am na swojej drodze kap³ana, który zgodzi³ siê mi pomóc 
i zosta³ moim kierownikiem duchowym. 

Dlaczego warto spowiadaæ siê u jednego kap³ana? 

Dla wielu osób spowiedŸ u takiego kap³ana jest ³atwiejsza, bo po prostu nie znaj¹ 
ksiêdza siedz¹cego po tej drugiej stronie kratek konfesjona³u i jakby wstyd p³yn¹cy 
z wyznawanych grzechów jest mniejszy. Dla mnie spowiedŸ u jednego, sta³ego 
spowiednika jest ³atwiejsza, poniewa¿ on zna moj¹ sytuacje, wiêc ju¿ nie muszê za 
ka¿dym razem szczegó³owo powtarzaæ okolicznoœci i trudnych dla mnie spraw, bo 
ksi¹dz je ju¿ po prostu zna. £atwiej jest wtedy znaleŸæ Ÿród³o problemu i jemu 
zaradziæ. Myœlê, ¿e warto w ogóle mieæ sta³ego spowiednika, a zw³aszcza wtedy, gdy 
traktujemy swoj¹ wiarê na serio i chcemy ni¹ ¿yæ na co dzieñ, a nie tylko tak od œwiêta.

Jakie widzisz w swoim ¿yciu owoce kierownictwa?

By kierownictwo duchowe mia³o sens, potrzebne jest obustronne zaufanie, taka 
podstawowa niæ porozumienia po³¹czona z wzajemn¹ empati¹, otwartoœci¹ 
i przekonaniem, ¿e kierownik duchowy jest przy mnie po to, by mi pomóc, a nie 
oceniaæ. Nie jest to ³atwe, ale mo¿liwe i potrzebne do tego, by ten wspólny wysi³ek 
kierownika i osoby kierowanej by³ owocny. Pomimo trudnych pocz¹tków, nie ¿a³ujê 
swojej decyzji. Œwiadomoœæ tego, ¿e jest przy mnie osoba, z któr¹ zawsze mogê 
porozmawiaæ o trudnoœciach w wierze, która pomo¿e mi po raz kolejny wstaæ, gdy mi 
siê ju¿ nie chce i która obiektywnie, niejako z boku, patrzy na mnie, wskazuj¹c ten 
w³aœciwy Bo¿y kierunek pomaga mi siê dystansowaæ do rzeczywistoœci i zauwa¿yæ to, 
czego sama nie potrafiê zobaczyæ przez emocje i brak obiektywizmu.
Dziêkujê za rozmowê.
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SPECJALIŒCI OD DUSZY
CZYLI KILKA S£ÓW O KIEROWNIKACH DUCHOWYCH
W KOŒCIELE PRAWOS£AWNYM

Tekst 
Grzegorz Makal
parafia prawos³awna pw.
Œw. Miko³aja
 

Prawos³awni wierz¹, ¿e grzech jest chorob¹ duszy, a Koœció³ – miejscem, w którym 
z tej choroby mo¿na cz³owieka wyleczyæ. Lekarzem jest tutaj kap³an-spowiednik, 
któremu wiedzy o cz³owieku, jego chorobach i lekarstwach na nie, dostarcza 
doœwiadczenie ca³ego Koœcio³a: Pismo Œwiête, kanony Soborów Powszechnych, 
notatki i zalecenia œwiêtych oraz jego w³asne doœwiadczenie. Leczy oczywiœcie sam 
Bóg.

Ze spowiedzi¹ jest podobnie jak z wizyt¹ w gabinecie lekarskim. Jeœli pacjent nie 
wyjawi lekarzowi wszystkich objawów swojej choroby, tylko bêdzie udawa³, ¿e nic go 
nie boli, lekarz nie bêdzie w stanie mu pomóc. Podobnie kap³an musi w du¿ej mierze 
polegaæ na dobrowolnym wyznaniu grzechów przez spowiadaj¹cego siê, inaczej mu 
nie pomo¿e. S¹ duchowni, którzy potrafi¹ pomóc cz³owiekowi zauwa¿yæ i wyznaæ 
grzechy, a nawet wskazaæ przyczyny pope³niania tych grzechów. Zdarza siê, ¿e 
charakter albo nawet aparycja danego duchownego przeszkadza niektórym ludziom 
w szczerym i otwartym spowiadaniu siê. Tak jak z lekarzami. Ka¿dy próbuje znaleŸæ 
takiego, który mu odpowiada, z którym bêdzie mia³ dobry kontakt i któremu ufa. 
Pacjenci maj¹ du¿e oczekiwania wobec swojego lekarza, chc¹, ¿eby np. by³ mi³y, 
uprzejmy, poœwiêca³ im swój czas, ¿eby zawsze by³ pogodny, ¿yczliwy, itd. Jednak gdy 
cz³owiek cierpi na powa¿n¹ chorobê, cechy osobowoœci schodz¹ na dalszy plan - 
najwa¿niejsze, ¿eby lekarz skutecznie leczy³. 

Ksi¹dz parafialny mo¿e byæ w takim porównaniu odpowiednikiem lekarza rodzinnego, 
a biskup – dyrektora szpitala rejonowego. Lekarza rodzinnego ka¿dy z nas zna, 
dyrektora szpitala ju¿ niekoniecznie, choæ dobrze jest go znaæ. Pilnie poszukiwani s¹ 
jednak zawsze dobrzy specjaliœci. W kierownictwie duchowym s¹ nimi ludzie, którzy 
z jednej strony otrzymali od Boga dar, a z drugiej maj¹ za sob¹ okres wytê¿onej pracy, 
trudów i zmagañ duchowych, czyli nauki i zdobywania doœwiadczenia. I to o nich jest 
mowa poni¿ej. 
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Kim s¹ ci specjaliœci od duszy? Zazwyczaj s¹ to osoby duchowne, choæ nie jest to 
regu³¹. Zdarzaj¹ siê wœród nich biskupi, ksiê¿a oraz osoby z laikatu, jednak najczêœciej 
mo¿na ich spotkaæ wœród mnichów i mniszek. Dlaczego? Poniewa¿ monastery 
prawos³awne z za³o¿enia s¹ miejscami, którymi kieruj¹ ojcowie duchowi otoczeni 
ludŸmi, którzy chc¹ byæ przez nich kierowani.

Pomagaj¹ oni rozpoznaæ dobro i z³o w nich samych, w ich myœlach, s³owach 
i w postêpowaniu. Prowadz¹ cz³owieka niemal¿e za rêkê przez przeszkody stawiane 
przez œwiat i Nieprzyjaciela. Ich wyj¹tkowoœæ polega na tym, ¿e posiadaj¹ dar 
rozpoznawania dobra i z³a, widzenia wnêtrza cz³owieka, jego myœli i poruszeñ serca 
oraz jego ca³ego ¿ycia. Nie uprawiaj¹ magii ani nie wró¿¹, jak to czasami próbuje siê 
przedstawiaæ. Dziêki ³asce Bo¿ej widz¹, co tak naprawdê trapi cz³owieka, jaka jest 
prawdziwa przyczyna jego choroby i jak mo¿na mu pomóc, o ile on sam na to pozwoli. 
Grecki mnich, o. Profiriusz, mimo, ¿e by³ niewidomy, potrafi³ dziêki ³asce Bo¿ej 
zobaczyæ i wskazaæ chore miejsca w ciele cz³owieka. Do postawionej przez niego 
diagnozy lekarze, nauczeni doœwiadczeniem, podchodzili jak do profesjonalnego 
przeœwietlenia. Pomóg³ tysi¹com ludzi w Grecji i na ca³ym œwiecie.

Cela o.Paisjusza na Górze Athos. Fot. Grzegorz Makal. 
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Ojcowie duchowi czêsto ¿yj¹ na uboczu, niezauwa¿ani, pogardzani. Nie szukaj¹ s³awy 
i poklasku, wrêcz uciekaj¹ od ludzi. W prawos³awnej tradycji greckiej nazywa siê ich 
Gerontes (??? ?????), a w s³owiañskiej Starcy. Opisy ¿ycia, dokonañ i nauk 
najs³ynniejszych Starców z pierwszych wieków chrzeœcijañstwa zosta³y zapisane 
w Gerontikonie, czyli Ksiêdze Starców. Najbardziej znanymi w naszym kraju Starcami 
z krajów s³owiañskich byli, m.in., œw. Serafim z Sarowa i ojcowie z Pustelni Optyñskiej. 
W XX wieku w Rosji ogromn¹ rolê odegrali Starcy: o. Amfilochiusz z Poczajowa, 
œw. Serafim z Wyricy, o. Jan Krestiankin, o. Miko³aj z Zalitu. Grecja, tylko w ostatnich 
kilku latach, mia³a Gerontes: Paisjusza Hagiorytê, wspomnianego o. Porfiriusza 
z Kavsokalivii, o. Jakuba z Eubei, o. Epifaniusza Theodoropoulosa. W Rumunii znany 
jest parintele Cleopa Ilie. W Serbii - starac Tadej i Gavrilo. W Anglii – elder Sofroniusz 
z Essex. Listê mo¿na by kontynuowaæ.

Przewodnictwo duchowe nie rodzi siê samo z siebie. Ojcowie duchowi przekazuj¹ 
doœwiadczenie swoim uczniom, a wœród nich pojawiaj¹ siê kolejni kierownicy duchowi. 
Tak by³o np. z greckim mnichem Józefem Hezychast¹ (+1959) i kilkuosobow¹ 
wspólnot¹ jego uczniów, którzy odrodzili ¿ycie monastyczne na Górze Athos oraz 
za³o¿yli szereg wspólnot mniszych na œwiecie.

Nie wszyscy znamy takich specjalistów duchowych. Nie znaczy to jednak, ¿e droga do 
zbawienia jest przed nami zamkniêta. Ci sami ojcowie duchowi ucz¹, ¿e jeœli cz³owiek 
przychodzi do kap³ana-spowiednika z w³aœciwym nastawieniem, z szacunkiem 
i mi³oœci¹, wówczas Bóg podpowiada temu kap³anowi jak ma pomóc spowiadaj¹cemu 
siê. Jeœli zaœ cz³owiek nie wierzy, ani nie zamierza wype³niæ poleceñ kap³ana, wówczas 
nawet gdyby spowiada³ siê u wszystkich œwiêtych, nie odniesie z tego ¿adnej korzyœci.

PS
Szerzej tê tematykê porusza film Paw³a £ungina Wyspa (Ostrov) oraz ksi¹¿ka Starcy 
Pustelni Optyñskiej wydawnictwa Homini. O roli kierownika w ¿yciu duchowym mo¿na 
równie¿ przeczytaæ w ksi¹¿ce Opowieœci pielgrzyma wydawnictwa „W drodze”. 
W jêzyku polskim ukaza³y siê równie¿ pozycje o œwiêtym Sylwanie z Góry Athos oraz 
Starcu Paisjuszu Hagiorycie.
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PARTNER, 
PRZEWODNIK, 
DUSZPASTERZ,
BRAT - 
PRZEWODNICTWO 
DUCHOWE 
U EWANGELIKÓW

W Koœciele ewangelickim bardzo mocno podkreœlany jest indywidualizm 
wiary. Oznacza to, ¿e wiele praktycznych kwestii ¿ycia z Bogiem pozostawione jest 
cz³owiekowi. Dlatego odwo³ujemy siê czêsto do poczucia odpowiedzialnoœci. Ka¿dy 
z wiernych ponosi j¹ za swoje ¿ycie, za swoj¹ wiarê, relacje z Bogiem. 
Odpowiedzialnoœæ ta obejmuje równie¿ rodzinê, drugiego cz³owieka i œwiat wokó³ nas. 
Powoduje to, ¿e z jednej strony ewangelik czuje siê wolny i z pozostawion¹ du¿¹ 
swobod¹ myœli i w³asnych rozwi¹zañ, z drugiej strony potrzebuje przewodnika, który 
potrafi³by wskazaæ drogê. Nawet jeœli podstaw¹ ¿ycia ewangelika jest Pismo Œwiête, 
to jednak wspó³czesny œwiat stawia nas przed nieoczekiwanymi sytuacjami. £atwo 
mo¿na równie¿ zatraciæ siê w rozró¿nianiu dobra i z³a, trudno jest zrozumieæ samego 
siebie i procesy, które w nas zachodz¹.

Dlatego tak wa¿ne jest duchowe przewodnictwo. W polskich warunkach 
ewangelicy ¿yj¹ w diasporze, czyli w mniejszoœci (oprócz Œl¹ska Cieszyñskiego). 
W parafiach zwykle jest tylko jeden duchowny, tylko w wiêkszych jest ich wiêcej. Nie 
mo¿emy sobie pozwoliæ, aby w parafiach byli duchowni tylko i wy³¹cznie dla 
szczególnego przewodnictwa duchowego o charakterze indywidualnym. Okreœlenie 
„parafia mój drugi dom, zbór moja druga rodzina, ksi¹dz mój drugi ojciec” nie jest 
wcale na wyrost. Tak jak dzieci s¹ „skazane” na swoich rodziców, tak i wierni „skazani” 
s¹ na swojego ksiêdza. Albo ¿eby lepiej to zabrzmia³o: s¹ sobie przeznaczeni. Jeœli 
wierny ma jakiekolwiek pytanie natury egzystencjalnej, szuka samego siebie, boryka 
siê z w³asnymi pytaniami, grzechami, s³aboœciami, swoj¹ przesz³oœci¹, lêkiem lub 
innymi emocjami, wtedy pozostaje mu rozmowa ze swoim ksiêdzem. Czego to 
wymaga? Na pewno zaufania, które niezbêdne jest do otwartoœci. Wierni potrzebuj¹ 

Tekst
Ks. S³awomir Sikora
parafia ewangelicko - augsburska 
Œwiêtej Trójcy
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w swoim duszpasterzu widzieæ kogoœ podobnego do nich, jednoczeœnie na tyle 
innego, aby szukaæ u niego pomocy. Osobiœcie bardzo doceniam, ¿e mog³em za³o¿yæ 
swoj¹ w³asn¹ rodzinê. Z wielu wzglêdów, ale teraz mam na myœli czynniki 
duszpasterskie. Wiem, ¿e jest to dla ludzi wa¿ne, ¿e jestem wiarygodnym partnerem 
do rozmowy, poniewa¿ obserwuj¹ nasze ¿ycie rodzinne i bardziej siê otwieraj¹. 
Napisa³em partnerem, poniewa¿ to okreœlenie jest chyba najbardziej adekwatne do 
mojej roli. Drugi cz³owiek zaprasza mnie do swojego œwiata. Otwiera drzwi i mówi: 
„Tak w³aœnie ¿yjê. To jest pó³ka z moimi ¿yciowymi trofeami, to jest salon dzienny, tu 
przebywam bez szczególnej okazji, tych drzwi na razie nie otwieraj, w tej skrzyni s¹ 
moje tajemnice, tam nie zapalam œwiat³a, bo to miejsce na moje ¿yciowe brudy. 
Pomó¿ mi to wszystko uporz¹dkowaæ”. Partner jest kimœ, kto te¿ ma swoje 
„mieszkanie ¿ycia” najczêœciej uporz¹dkowane, ale tu i tam jest jeszcze coœ do 
zrobienia. £ad bierze siê jednak z wczeœniejszych porz¹dków, z przerobienia w sobie 
pewnych emocji. To pozwala bez zgorszenia przyznaæ mi siê, ¿e z podobnym 
„¿yciowym ba³aganem” musia³em sobie równie¿ poradziæ. Partner w rozmowie 
duszpasterskiej oznacza równie¿ wspólnotê wiary. Spotykamy siê jako bracia lub brat 
i siostra w wierze. Usprawiedliwieni grzesznicy. Wtedy duszpasterz nie jest sêdzi¹ 
drugiego cz³owieka, nie jest moralist¹. Jako partner jest równie¿ przewodnikiem. Jego 
zadanie polega g³ównie na towarzyszeniu drugiemu w jego poszukiwaniach. Celem 
tego przewodnictwa jest naprowadzenie rozmówcy na samodzielne odkrycie 
i nazwanie swoich problemów.

Choæ powszechnie uwa¿a siê, ¿e w koœciele ewangelickim obowi¹zuje tylko 
spowiedŸ wspólna, to nie jest to prawd¹. Ewangelicy równie¿ maj¹ mo¿liwoœæ 
spowiedzi indywidualnej. Pisa³em ju¿ o tym, gdy omawialiœmy ten temat. To dla mnie 
jako spowiednika bardzo g³êbokie doœwiadczenie. Odbywa siê to w bardzo osobistej 
relacji bez konfesjona³u, po prostu w cztery oczy. Jest to bardzo bliskie, duchowe 
spotkanie, które w wielu przypadkach odmienia moj¹ relacjê z wiernym. Zmienia na 
lepsze. Musi jednak odczuæ, ¿e zosta³ w pe³ni zaakceptowany, nawet jeœli wyzna³ 
najwiêksze mroki duszy.

Na koniec coœ, co dla naszych szczeciñskich wiernych jest ju¿ oczywiste. 
Ka¿dy ma mo¿liwoœæ wyboru mêskiego lub ¿eñskiego duchowego przewodnictwa. 
Mo¿na zdecydowaæ „zaprosiæ do swojego ¿ycia” moj¹ ¿onê, która ukoñczy³a równie¿ 
studia teologiczne. Bardzo czêsto korzystaj¹ z tej mo¿liwoœci kobiety. Sam czêsto 
proponujê takie rozwi¹zanie. A moja ¿ona jest wspania³ym duszpasterzem, którego 
doceniam i od którego z chêci¹ siê uczê.   
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WIELKOPOSTNE VADEMECUM
GREKOKATOLIKA

W poprzednim numerze naszego czasopisma wspomnia³em o tym, jak 
ogromne znaczenie dla grekokatolików w Wielkim Poœcie ma pokutna modlitwa 
Œw. Efrema Syryjczyka (+373). W sposób niezwykle zwiêz³y wyra¿a ona wszystkie 
elementy pokuty, wskazuj¹c na cel czterdziestodniowej wêdrówki, na koñcu której 
pusty grób Chrystusa  nape³ni radoœci¹ ka¿dego chrzeœcijanina… Zapraszam do 
refleksji, na temat tej piêknej modlitwy.

Panie i W³adco ¿ycia mojego!
Tymi w³aœnie s³owami rozpoczyna siê wspomniana modlitwa. W³aœnie przez 

nie wyznajemy, ¿e nasz Bóg jest naprawdê Wszechmog¹cy, jest dawc¹ tak¿e i mojego 
¿ycia. Dlatego ponawiamy swoj¹ decyzjê o wiernoœci Bo¿ym przykazaniom oraz 
ponownie deklarujemy przed Nim nasze ¿yczenie, aby by³ na zawsze naszym 
Drogowskazem i Zbawc¹. Modl¹c siê tymi s³owami, prosimy równie¿ o oczyszczenie 
od wszelkiego z³a, które znalaz³o sobie miejsce we mnie - w s³abym i grzesznym 
cz³owieku.

Ducha lenistwa, niedbalstwa, ¿¹dzy w³adzy i pustos³owia oddal ode mnie.
 (pok³on do ziemi)

Oczyszczenie naszej duszy, ma rozpocz¹æ siê od zerwania z grzechem czy po 
prostu pró¿niaczym „stylem” ¿ycia. Uwidacznia siê to w pierwszej proœbie, kierowanej 
do Boga - Lekarza dusz naszych. Zwracamy siê o uwolnienie od pokus, które nas 
zaskakuj¹, opanowuj¹ i zniewalaj¹, co w konsekwencji oddala nas od Boga oraz od 
prawego ¿ycia. 

Z³y duch gardzi bratersk¹ mi³oœci¹ i mi³osiern¹ pomoc¹ bliŸniemu i dlatego 
nasy³a na nas lenistwo i niedbalstwo, bezw³ad czy zwyk³¹ bylejakoœæ we wszelkim 
naszym dzia³aniu. Bêdzie podsuwa³ nam to drêcz¹ce pytanie „po co?” albo „to nie ma 
sensu”. Cieszy siê, kiedy zniewoli jednego cz³owieka, bo wie, ¿e grzech dotknie 
w konsekwencji jego rodzinê a potem i ca³e spo³eczeñstwo, a nawet pañstwo. 
Cz³owiek, którym zaw³adnê³o zniechêcenie przestaje byæ zdolny widzieæ to, co dobre 

Tekst
Ks. Robert Rosa
parafia greckokatolicka pw. 
Opieki Najœw. Bogurodzicy 
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i pozytywne. Wszystko neguj¹c, mo¿e popaœæ w skrajny pesymizm i pozostaæ na 
zawsze niezdolnym do podjêcia jakiegokolwiek wysi³ku duchowego. Dlatego 
chrzeœcijanin œwiadomy swych s³aboœci, bêdzie prosi³ o uwolnienie od ducha lenistwa 
i pró¿noœci, który sieje niezgodê i rozpacz, rozczarowanie i depresjê. 

Niedbalstwo, pokusa dzia³ania „byle jak”, poni¿a godnoœæ cz³owieka a w ¿yciu 
codziennym wyraŸnie obni¿a warunki i poziom ¿ycia spo³ecznego. Dodatkowo 
ujawnia siê tak¿e jako brak odpowiedzialnoœci. Nie powinniœmy usprawiedliwiaæ siê 
w kwestiach wa¿nych, fundamentalnych, argumentami typu „nie starczy³o mi czasu” 
(np. na spowiedŸ przed Wielkanoc¹ - to by³o „tylko” 40 dni). Niekiedy skutki 
niedbalstwa, nieodpowiedzialnego dzia³ania mo¿na jakoœ naprawiæ - kiedy np. dotyka 
nas zwyk³a pomy³ka, lecz bywaj¹ przecie¿ sytuacje, ¿e koñczy siê to tragedi¹ w ¿yciu 
zawodowym b¹dŸ katastrof¹ w wymiarze moralnym. 

W ¿yciu mo¿e nas dosiêgn¹æ pokusa chciwoœci panowania nad innymi, czy 
to ze wzglêdu zdobycia s³awy, czy te¿ z motywów materialistycznych, kiedy wydaje 
siê cz³owiekowi, ¿e mo¿e zbudowaæ w³asne szczêœcie na nieszczêœciu bliŸnich. Nale¿y 
odrzuciæ to k³amstwo, pochodz¹ce do Z³ego, i w pokorze prosiæ Boga o uwolnienie od 
¿¹dzy w³adzy, zazdroœci i pychy.

I jeszcze wspomnieæ trzeba o gadatliwoœci, nazwanej w modlitwie 
pustos³owiem -  mowa, jako dar Boga, uznawana jest za „pieczêæ” Obrazu Bo¿ego 
w cz³owieku. Niemniej przez podstêpne dzia³ania Z³ego, przez s³owo cz³owiek mo¿e 
zadawaæ wielki ból i cierpienie. Wierz¹cy, który stara siê byæ odpowiedzialny w swym 
¿yciu przed Mi³osiernym Ojcem, powinien zawsze pamiêtaæ, ¿e Bóg objawi³ siê nam 
w³aœnie jako S³owo (J 1,1).

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

Prosimy o „czystoœæ” naszych myœli, s³ów i uczynków, aby nie by³y splamione 
grzechem, aby nasza dusza by³a czysta, a my byœmy doœwiadczali ¿ycia w prawdzie. 
Osi¹gniêcie stanu czystoœci serca nie jest mo¿liwe bez pokory, której wspó³czesnemu 
cz³owiekowi tak bardzo brakuje. Cz³owiek pokorny cechuje siê wielkim zaufaniem do 
Boga i przyjmuje w swoim ¿yciu ró¿ne doœwiadczenia, nie narzeka i nie zazdroœci 
„lepszego” losu innym. Taka osoba nie ¿yje w wiecznym poœpiechu, nie ugania siê 
wy³¹cznie za sukcesem. Podejmuj¹c decyzje pamiêta o Bo¿ych przykazaniach, stara 
siê dzia³aæ rozwa¿nie, maj¹c na wzglêdzie swoje zbawienie, dobro bliŸnich i s³awê 
Bo¿¹. 

Bez cierpliwoœci nie mo¿na osi¹gn¹æ Nieba, bo jest to boska cnota. Pewien 
teolog Koœcio³a wschodniego napisa³: Im bardziej przybli¿amy siê do Boga, tym 
cierpliwsi siê stajemy i odbijamy w sobie tak charakterystyczny dla Niego respekt, jaki 
okazuje On wszystkim istotom. Wreszcie prosimy o mi³oœæ, która jest owocem naszych 
starañ i wysi³ków, czy te¿ celem praktyk duchowych. To w³aœnie duch mi³oœci cnoty 
cz³owiecze przemienia w cnoty Bo¿e. Mo¿emy wiele osi¹gn¹æ przez nasze wysi³ki, lecz 
to w³aœnie mi³oœæ wszystko uœwiêca. To co z mi³oœci pochodzi jest wieczne, bo mi³oœæ 
nigdy nie przemija. 

Kiedy mówimy daruj mi, s³udze Twemu, staramy siê unikaæ ucieczki w pychê 
a jednoczeœnie pamiêtamy, ¿e wszystko, co mamy, otrzymujemy z ³aski Bo¿ej i s¹ to 
Jego dary a nie nasze zdobycze.  
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Tak, W³adco i Królu, daj mi widzieæ grzechy moje.
To wezwanie jest pokorn¹ proœb¹ o zdolnoœæ widzenia swoich w³asnych 

grzechów. Nie wszyscy mamy ten, tak potrzebny nam w uczciwym ¿yciu, dar… 
Niekiedy nasze grzechy tak mocno i trwale przes³aniaj¹ nam Obraz Bo¿y, czy te¿ po 
prostu „szar¹” rzeczywistoœæ, ¿e nie mo¿emy na co dzieñ widzieæ prawdy i ¿yæ prawd¹. 
Jako temat zastêpczy pojawia siê pycha i szukanie ŸdŸb³a w oku naszego bliŸniego. 
Dlatego krytycznie os¹dzaj¹c siebie, trzeba prosiæ Boga: 

daj mi (…) nie os¹dzaæ brata mego, 
Je¿eli czêsto bêdziemy prosili Boga o nawrócenie, to nie bêdziemy mieli 

trudnoœci z wyznawaniem swoich grzechów, a bywa przecie¿, ¿e w tym zakresie l¿ej 
nam mówiæ o innych ni¿ o sobie. St¹d trzeba modliæ siê o w³asne nawrócenie i pytaæ 
siebie: czy jestem cz³owiekiem skromnym i cierpliwym, czy mo¿e moja droga do 
pustego Grobu jeszcze siê nie rozpoczê³a?

albowiem B³ogos³awiony jesteœ na wieki wieków. Amen. 
(pok³on do ziemi)

Przez g³êbokie pok³ony, wykonywane  w czasie tej modlitwy pokazujemy, ¿e 
pokuta przenika ca³ego cz³owieka. Cia³o pokutuj¹cego uczestniczy w modlitwie 
zanoszonej do Boga przez duszê tak, jak dusza modli siê przez cia³o.

Opracowano na podstawie: o. J. Katrij „Piznaj svij obriad”, ks. A. Schmemann „Wielki Post”, s. Danyjila Szumna 
„Pro Velykyj Pist”.

 

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
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W OCZEKIWANIU NA KIE£BASKÊ,
CZYLI O WIELKIM POŒCIE I ŒWIÊTACH 
WIELKANOCNYCH W KOŒCIELE 
PRAWOS£AWNYM

Jako dwunastoletni ministrant w rodzinnej parafii akurat wypowiada³em g³oœno swoje 
zadowolenie z faktu, ¿e „ju¿ zaraz Wielkanoc!”, gdy jeden z duchownych, który sta³ tu¿ 
obok, zada³ mi zaskakuj¹ce pytanie: „A dlaczego cieszysz siê, ¿e zaraz bêdzie 
Wielkanoc?”. Ju¿ mia³em siê obruszyæ, gdy¿ odpowiedŸ na to wydawa³a mi siê 
oczywista i bardzo przekonuj¹co pachnia³a wêdzon¹ kie³bas¹ i innymi smako³ykami, 
ale pomyœla³em, ¿e to chyba jednak nie do koñca o to chodzi³o ksiêdzu, wiêc nie 
odpowiedzia³em. Pamiêtam jeszcze, ¿e tamten  duchowny powiedzia³ mi, ¿e œwiêty 
Jan Klimak coœ napisa³ o ludziach czekaj¹cych na Wielkanoc. Oczywiœcie ani nie 
sprawdzi³em, co to za œwiêty, ani co napisa³. Myœla³em o koszyku pachn¹cej kie³basy 
i ciastach pieczonych przez Mamê.

Jakiœ czas temu trafi³em w internecie na kazanie ks. Aleksandra Schmemanna 
o paschalnej radoœci. Ojciec Aleksander pisze w nim: „W paschaln¹ noc, gdy procesja, 
po obejœciu cerkwi, zatrzymuje siê przed zamkniêtymi drzwiami œwi¹tyni i nastêpuje, 
jedna, ostatnia chwila milczenia przed wybuchem paschalnej radoœci, w naszym sercu 
œwiadomie lub nieœwiadomie rodzi siê pytanie (…): Czy ten cud siê wydarzy jeszcze 
raz? Czy noc stanie siê jaœniejsza od dnia? Czy raz jeszcze nape³ni nas ta niczym nie 
daj¹ca siê wyjaœniæ i od niczego na œwiecie niezale¿na radoœæ, która ca³¹ noc i jeszcze 
tyle dni bêdzie dŸwiêczeæ w tej wymianie paschalnych pozdrowieñ: Chrystus 
Zmartwychwsta³! Naprawdê Zmartwychwsta³! Ten moment zawsze nadchodzi. Drzwi 
siê otwieraj¹. Wchodzimy w zalan¹ œwiat³em œwi¹tyniê. Zaczynamy radoœnie œpiewaæ 
jutrzniê paschaln¹. (…) I oto mija, minê³a ju¿ ta noc, œwiêto siê skoñczy³o i z œwiat³oœci 
wracamy do œwiata, schodzimy na ziemiê, wchodzimy znowu w nasze realne, 
codzienne, trzeŸwe ¿ycie. I co? Wszystko jest tak samo, jak i by³o, nic siê nie zmieni³o, 
i tak jakby nic, absolutnie nic na ziemi nie mia³o nawet najmniejszego zwi¹zku z tym, 
co œpiewa³o siê w cerkwi: niech ca³y œwiat œwiêtuje zmartwychwstanie Chrystusa, 
w którym siê umacnia!” I do duszy zakrada siê zw¹tpienie. Te s³owa, takie piêkne 
i wznios³e, piêkniejszych i bardziej wznios³ych mo¿e i nie ma na ziemi, czy nie s¹ aby 
iluzj¹, marzeniem?”

Tekst 
Grzegorz Makal
parafia prawos³awna pw.
Œw. Miko³aja
 

Rarytasy z Podlasia 
Fot. Marta Makal.
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Przez d³u¿szy czas swojego ¿ycia uwa¿a³em, ¿e niejedzenie miêsa przez okres 
Wielkiego Postu wystarczaj¹co przygotuje mnie do Wielkanocy. No, dodajmy mo¿e 
jeszcze do tego jedn¹ rekolekcyjn¹ spowiedŸ i niechodzenie na imprezy. Tymczasem 
efektem tego by³o tylko to zw¹tpienie, o którym mówi³ o.Aleksander, z t¹ ró¿nic¹, ¿e 
pojawia³o siê ono dopiero po wyjedzeniu ca³ego miêsa i wszystkich œwi¹tecznych 
smako³yków (co na moim rodzinnym Podlasiu trochê musi potrwaæ).

Niby to siê s³ysza³o, ¿e Wielki Post jest od pomagania biednym, spe³niania dobrych 
uczynków, pracy nad sob¹ itp.., ale i tak presja na jedzenie tego lub niejedzenie 
tamtego, na chudoœæ lub gruboœæ koœci i wynajdowanie œladowych iloœci mleka lub jaj 
w kupowanych produktach wystarczaj¹co absorbowa³a uwagê, ¿ebym myœla³ o takich 
rzeczach. Dosz³o do tego, ¿e czeka³em na Wielkanoc, ¿eby wreszcie móc znowu 
dobrze zjeœæ, wypiæ i poimprezowaæ. Zmartwychwstanie Pañskie zamieni³o siê 
w zmartwychwstanie „zakazanych” s³odyczy, fajnej muzy, telewizora albo kie³basy, 
jak w moim przypadku. Nic dziwnego, ¿e potem przychodzi³a pustka i zw¹tpienie. 
Podchodzi³em do postu ze z³ym za³o¿eniem, na w³asn¹ proœbê siê mêczy³em, by 
potem z ulg¹ wróciæ „na stare œmieci”. Chyba jednak nie o to w tym wszystkim chodzi.

Natrafi³em niedawno na zdanie œw. Jana Chryzostoma (V wiek), który powiedzia³, ¿e 
„wcale nie jest trudno przepoœciæ czterdzieœci dni nie jedz¹c, dajmy na to, miêsa. 
Znaczenie natomiast ma to, czy uwolniliœmy siê od naszych s³aboœci lub chocia¿ je 
zredukowaliœmy. Czêsto pytamy siebie nawzajem, ile kto poœci³ w Wielkim Poœcie, ten 
tydzieñ, tamten dwa, inny przez ca³y okres. I jaka z tego korzyœæ, jeœli przepoœcimy 
ca³y Wielki Post nie zdobywaj¹c ¿adnej zalety (cnoty) duchowej? Jeœli ktoœ ci powie, ¿e 
poœci³ przez czterdzieœci dni, ty odpowiedz, ¿e mia³eœ wroga, z którym siê pogodzi³eœ, 
¿e mia³eœ nawyk ci¹g³ego os¹dzania i zerwa³eœ z tym, ¿e mia³eœ zwyczaj przysiêgania 
i ¿e uwolni³eœ siê od niego… ̄ adnej korzyœci nie odniesiemy z postu, jeœli prze¿yjemy 
go byle jak. Jeœli powstrzymamy siê w poœcie tylko od pokarmów, to korzyœæ z tego 
p³yn¹ca bêdzie trwa³a tylko przez okres postu. Jeœli jednak powstrzymamy siê od 
grzechów, wówczas gdy minie czas postu, ta wstrzemiêŸliwoœæ bêdzie trwa³a dalej, 
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przynosz¹c nam korzyœæ zarówno w poœcie, jak i po jego zakoñczeniu.”

Na zakoñczenie opowiem historiê znanego mi ma³¿eñstwa, które w doros³ym wieku 
przyjê³o chrzest. Gdy nadszed³ Wielki Post zwrócili siê do swojego ksiêdza z pytaniem, 
jak maj¹ poœciæ, jeœæ bez miêsa, nabia³u, a mo¿e jeœæ tylko warzywa? Dodam, ¿e oboje 
byli na³ogowymi palaczami. Duchowny powiedzia³, ¿e maj¹ jeœæ wszystko, ale ¿eby nie 
palili. I to wszystko. Min¹³ Wielki Post i nie zapalili ani razu. Podejrzewam, ¿e Ktoœ 
z góry im pomaga³, bo tak im siê po tym spodoba³o ¿ycie bez papierosa, ¿e nie pal¹ do 
dziœ. Jak mówi œw. Grzegorz Teolog, „Chrystus za nas wyda³ na œmieræ swoje cia³o, 
a my dla Niego uœmiercamy nasze na³ogi (namiêtnoœci)”. Moim znajomym siê uda³o 
i wcale nie odczuwaj¹ pustki w swoim ¿yciu, wiêc chyba warto spróbowaæ.

Wchodz¹c na drogê wiary, mia³am pragnienie, by mówiæ ludziom o Bogu. 
Sama dobrze wiem, ¿e gdyby nie kilka osób, które nagle pojawi³y siê na mojej drodze, 
by³abym pewnie innym cz³owiekiem. I gdyby w³aœnie wtedy nie opowiedzia³y mi 
œwiadectwa swego ¿ycia i tego, co Bóg w nim uczyni³, mo¿e moja wiara by istnia³a, ale 
prawdopodobnie by³aby bardzo krucha. Wierzê w to, ¿e Bóg mo¿e przemawiaæ do nas 
równie¿ poprzez ludzi i czasami zsy³a ich nam po to, aby doprowadziæ nas do Siebie. 
Dostaj¹c wiêc ten dar w postaci tego, ¿e ktoœ nam kiedyœ wskaza³ drogê wiary, nie 
powinniœmy zachowywaæ tego tylko dla siebie, ale iœæ z tym dalej, przekazywaæ 
innym, tak jak mówi³ Chrystus: "Darmo dostaliœcie, darmo dawajcie".

Jak wiêc ewangelizowaæ we wspó³czesnym œwiecie? Dziœ ka¿dy chce pod¹¿aæ 
swoj¹ w³asn¹ drog¹,  nawet wielu chrzeœcijan opiera swoje ¿ycie na zasadzie "ogólnie 
to jestem chrzeœcijaninem, ale jak coœ mi siê w nauce Koœcio³a nie podoba, to sobie 
dorobiê w³asn¹ wersjê, ¿eby by³o mi wygodnie". Prawda, ¿e ostatnio takie 
wyt³umaczenie jest czêsto spotykane? Chcemy postêpowaæ jedynie wed³ug w³asnych 
potrzeb, ale na wszelki wypadek zabezpieczamy siê, mówi¹c sobie i innym, ¿e 
wierzymy. Dla mnie na przyk³ad najwiêkszym problemem by³o to, jak ewangelizowaæ 
jednoczeœnie nie wywo³uj¹c na kimœ presji. Czasami bowiem mo¿e to wywo³aæ skutki 
odwrotne od zamierzonych. Mamy w naturze, ¿e kiedy ktoœ nas do czegoœ zmusza, 
odbieramy to jako atak i uciekamy. I przyznam, ¿e zdarza³o mi siê z kimœ pok³óciæ w tej 
kwestii, bo irytowa³o mnie, ¿e ta osoba nie chce zrozumieæ tego, co dla mnie jest 
przecie¿ takie oczywiste. Ale po jakimœ czasie us³ysza³am s³owa, ¿e wiara to ³aska. I nie 
ka¿dy j¹ ma. Czasami wiêc takiej osobie, która jeszcze nie dozna³a tej ³aski, bardziej 
przyda siê nasza modlitwa ani¿eli moralizowanie. 

WSPÓ£CZESNA EWANGELIZACJA

Tekst 
Izabella Zaj¹czkowska
parafia rzymskokatolicka pw.
œw. Jakuba Aposto³a
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Nieœæ Chrystusa powinniœmy we wszystkich œrodowiskach w jakich 
przebywamy, a wiêc: szkole, pracy, na uczelni, wœród przyjació³ a tak¿e rodziny. 
I zapewne w ka¿dym z nich na inny sposób, bo odgrywamy w nich ró¿ne role 
spo³eczne. I chyba w³aœnie najciê¿ej jest mówiæ o Bogu wœród rówieœników, gdy¿ 
boimy siê ich odrzucenia. Ja w swoim ¿yciu spotka³am bardzo wielu ateistów, 
z którymi mia³am dobry kontakt i relacje. I muszê przyznaæ, ¿e mam pewne grono 
znajomych, którzy, mimo i¿ nazywaj¹ siebie niewierz¹cymi, lubi¹ s³uchaæ moich 
opowieœci. Nie ukrywam przed nimi, jaka jestem, a oni to szanuj¹, a nawet kilka razy 
zdarzy³o siê ni st¹d, ni zow¹d, ¿e poprosili mnie o modlitwê. Warto wiêc nie traciæ 
nadziei, bo mimo, i¿ mo¿e teraz te osoby wydaj¹ siê byæ g³uche, to kiedyœ ziarno, 
które w nich zasiejemy, mo¿e w nich wykie³kowaæ. Czasami bowiem osobie, która na 
przyk³ad ¿y³a bez Boga i nie zna Go w ogóle, trudno jest przyj¹æ od razu prawdê o Nim. 
Najczêœciej jest tak, ¿e takie osoby bardziej chcia³yby uwierzyæ ni¿ wierz¹. Wiem po 
sobie, ¿e du¿y wp³yw na postrzeganie religii ma to, jak wychowali nas rodzice. Je¿eli 
przekazali nam wiarê, to z regu³y kojarzymy j¹ z poczuciem bezpieczeñstwa i w niej 
trwamy. Natomiast osobie, której rodzice przekazali inne wartoœci, ¿ycie z Bogiem 
mo¿e pocz¹tkowo wydawaæ siê ca³kowit¹ abstrakcj¹. 

Gorzej jest, gry problem tkwi w naszej rodzinie i na przyk³ad przyjdzie nam 
ewangelizowaæ w³asn¹ babciê? To dopiero wyzwanie! Powinno byæ bowiem tak, ¿e to 
babcia  uczy wnuki ¿ycia. A tu role siê odwracaj¹. I jak tu mówiæ do niej tak, by jej nie 
zraniæ i nie podwa¿yæ jej autorytetu, którym zapewne chce byæ dla swoich wnucz¹t? 
Sama siê tego uczê ca³y czas i przyznam, ¿e zarówno w tym przypadku, jak i ka¿dym 
innym najlepiej jest nauczaæ w³asn¹ postaw¹ i uczynkami. Czyni¹c dobro wokó³ siebie, 
przy okazji pokazuj¹c, ¿e daje nam to szczêœcie. Tak, aby inni mogli zobaczyæ, ¿e 
droga, któr¹ oferuje nam Bóg, mimo i¿ z ludzkiego punktu widzenia mo¿e wydawaæ 
siê jedynie pe³na zakazów i wyrzeczeñ, jest jedyn¹ drog¹ daj¹c¹ prawdziw¹ radoœæ. 
Aby to ich urzek³o na tyle, ¿e bêd¹ chcieli, abyœmy poci¹gnêli ich za sob¹.

Chc¹c ewangelizowaæ najlepiej, przypatrzmy siê samemu Jezusowi. On 
nikogo by nie os¹dza³. Widz¹c zb³¹kanego w wierze cz³owieka, raczej by siê nad nim 
pochyli³ i spojrza³ na niego z mi³oœci¹ i wspó³czuciem. Sami bowiem dobrze wiemy, ¿e 
bez Boga nie damy sobie rady. 

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



PASJA,JAKI BY£ JEJ SENS?

Kilka lat temu Mel Gibson wyre¿yserowa³ film „Pasja”. To by³a wielka produkcja 
filmowa, która wywo³a³a mieszane uczucia u odbiorców. Wielu twierdzi³o, ¿e 
przedstawione sceny w filmie s¹ zbyt brutalne i realistyczne w swym okrucieñstwie. 
Jednak¿e czy mo¿na pokazaæ najwiêksze cierpienie w historii œwiata w sposób 
³agodny i delikatny? Film przedstawia ostatnie dwanaœcie godzin przed 
ukrzy¿owaniem Chrystusa. Scenariusz powsta³ na podstawie Biblii oraz na 
kontemplacyjno-mistycznych doœwiadczeniach i rozwa¿aniach Mêki Pañskiej 
widzianych przez Annê Katarzynê Emmerich, a spisanych przez Klemensa Brentano 
i zawartych w ksi¹¿ce „Pasja opowiedziana przez Annê Katarzynê Emmerich”.

Anna Katarzyna Emmerich ju¿ jako dziecko mia³a nadzwyczajne wizje i mistyczne 
doœwiadczenia. Maj¹c 24 lata otrzyma³a pierwszy nadzwyczajny znak, tj. rany g³owy 
podobne do ran Chrystusa po ukoronowaniu cierniem. Nastêpnie rozpoznaj¹c swoje 
powo³anie w 1802 r., wst¹pi³a do sióstr augustianek w Dülmen, gdzie w dalszym ci¹gu 
mia³a prze¿ycia mistyczne. Jej pe³na stygmatyzacja nast¹pi³a w 1812 r. Natomiast 
wszystkie wizje Mêki Pañskiej i doœwiadczenia duchowe  zosta³y spisane przez poetê 
Klemensa Brentano. Otrzymane stygmaty i cierpienie z tym zwi¹zane by³y powodem 
wielu nawróceñ, chocia¿by pierwszego lekarza badaj¹cego autentycznoœæ stygmatów 
Anny Katarzyny Emmerich. Realizm przedstawiony w ksi¹¿ce sprawia, ¿e czytelnik 
prowadzony jest przez Mêkê Pañsk¹ nie tylko jako obserwator, ale równie¿ jako 
uczestnik tego cierpienia. „Jezus na Górze Oliwnej, jako prawdziwy cz³owiek, 
dobrowolnie podda³ siê pokusie ludzkiej odrazy do cierpieñ i œmierci. Aby pokonaæ ten 
wstrêt, bêd¹cy istotn¹ czêœci¹ ka¿dego cierpienia, dopuœci³ na siebie zw¹tpienia 
i niepokoje, jakie miewa cz³owiek, który pragnie ofiarowaæ siê sprawie œwiêtoœci”. 
W innym miejscu, w kolejnej przedstawionej wizji Anny Katarzyny Emmerich ukazany 
jest ogrom cierpienia zadawany Chrystusowi podczas biczowania: „Wreszcie 
przyst¹pi³a do Jezusa trzecia para katów z nowym rodzajem biczów; by³y to 
umocowane w ¿elaznym uchwycie pêki ³añcuszków lub rzemyków, maj¹ce na koñcach 
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¿elazne haczyki. Te ju¿ nie rani³y, ale po prostu wyrywa³y ca³e kawa³ki skóry i miêœni, 
tak ¿e miejscami widaæ by³o nagie koœci ¿eber. Nie do opisania jest ca³a nikczemnoœæ 
tej potwornej sceny!”

W mojej ocenie realne ukazanie Mêki Pañskiej w mistycznych wizjach Anny Katarzyny 
Emmerich sprawia, ¿e my sami mo¿emy prze¿yæ j¹ na nowo. Te obrazy zostaj¹ gdzieœ 
w naszej œwiadomoœci i sk³aniaj¹ nas do refleksji nad sensem cierpienia, jakie wzi¹³ na 
siebie Chrystus dla naszego zbawienia. Nad sensem MI£OŒCI, która da³a siê 
ukrzy¿owaæ. Sam Chrystus za poœrednictwem siostry Faustyny przekaza³ nastêpuj¹ce 
s³owa: „Rozwa¿aj czêsto cierpienia Moje, które dla ciebie ponios³em, a nic ci siê 
wielkim nie wyda, co ty cierpisz dla mnie. Najwiêcej mi siê podobasz, kiedy rozwa¿asz 
Moj¹ bolesn¹ mêkê; ³¹cz swoje ma³e cierpienia z Moj¹ bolesn¹ mêk¹” (Dzienniczek, 
1512). Moment œmierci jest równie wymowny w wizji siostry Emmerich: „W chwili 
zgonu Jezusa ziemia zadr¿a³a, a w skale z trzaskiem powsta³a g³êboka szczelina 
miêdzy krzy¿em Jezusa i nienawróconego ³otra. By³ to Bo¿y znak i groŸne 
upomnienie. Na przedœmiertny okrzyk Chrystusa nie tylko ziemia odpowiedzia³a 
wstrz¹sem, zadr¿eli równie¿ patrz¹cy, ale ostry miecz boleœci przenikn¹³ tylko serca 
bliskie Jezusowi, a nade wszystko serce Matki Najœwiêtszej. Wielu w zgromadzonym 
t³umie nawróci³o siê; jedni ¿a³uj¹c bili siê w piersi, inni rozdzierali swoje szaty, 
posypuj¹c g³owy prochem. Trwoga panowa³a we wszystkich sercach”.

Jednak¿e nie ogrom cierpienia ma skupiaæ nasz¹ uwagê, ani te¿ szczegó³y zabójstwa 
Boga-Cz³owieka i ludzkiej niesprawiedliwoœci, które nie s¹ istot¹ mistycznych wizji 
Anny Katarzyny Emmerich. Istot¹ jej wszystkich objawieñ, jest w³aœnie mi³oœæ Jezusa 
do wszystkich ludzi. Jego mi³oœæ do mnie i do Ciebie, bez wzglêdu na to jak wielkimi 
jesteœmy grzesznikami. Z tego powodu, ¿e jesteœmy uczniami Jezusa, to w³aœnie 
MI£OŒÆ powinna determinowaæ wszystkie nasze dzia³ania, powinna zdeterminowaæ 
ca³e nasze ¿ycie, poniewa¿ wtedy ma ono sens. To mi³oœæ uzdalnia nas do rzeczy 
ma³ych i du¿ych, uzdalnia nas do wiernoœci i przebaczenia, uczy nas jak ¿yæ. Wielki 
Post to dobry czas na zmiany, równie¿ na to, by wszystko rozpocz¹æ od… mi³oœci.

PAMIÊTNIK BIEGACZA

Marzec 2010
Moja ¿ona jest w dziewi¹tym miesi¹cu ci¹¿y. Czuje siê dobrze, ale od jakiegoœ czasu 
prowadzê za ni¹ lekcje religii, przejmujê te¿ za ni¹ inne obowi¹zki. Dopiero teraz do 
mnie dociera, ile spraw by³o na jej g³owie. Nie potrafiê zwi¹zaæ koñca z koñcem. 

Tekst
Ks. S³awomir Sikora
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W Niedzielê Palmow¹ budzê siê z potwornym bólem g³owy i gard³a. Jedno 
nabo¿eñstwo – jeszcze nie by³o Ÿle. Drugie – jest gorzej, ucieka mi g³os. Trzecie 
w K³odzinie – w gardle czujê ogieñ, mówienie zamienia siê w szept. Wierni czytaj¹ 
teksty biblijne, liturgiê odmawiam, ale o  œpiewaniu mogê zapomnieæ. Nie jest dobrze. 
Wielki Tydzieñ z zapaleniem krtani. Lekarz karze mi le¿eæ i nic nie mówiæ. Ja wiem, ¿e 
to nie wchodzi w grê. Wielki Tydzieñ jest dla nas najistotniejszym okresem kalendarza 
liturgicznego. Nabo¿eñstwa tygodniowe ³¹czymy z rekolekcjami dla dzieci. Wierni s¹ 
wyrozumiali, nawet dzieci spokojniejsze. W Wielki Pi¹tek k³adê siê spaæ wyj¹tkowo 
wczeœnie. Antybiotyk i stawia i zwala z nóg. O pierwszej w nocy budzi mnie ¿ona. 
Zaczê³o siê… oko³o 10.00 przychodzi na œwiat Hania. Zdrowa i urokliwa. To po mamie. 
Dziêki Bo¿e!

Kwiecieñ 2010
Wielka Sobota. Po dwóch godzinach snu przygotowujê œwi¹teczne nabo¿eñstwa. 
Wielkanoc bez ¿ony, ale i Pan zmartwychwsta³ i urodzi³a siê Hania. Wiele gratulacji. 
Parafianie to przecie¿ rodzina, ciesz¹ siê z nami. Potem szpital, spotkanie brata 
z siostr¹  - wzruszaj¹ce…
Poniedzia³ek. Wszystko zaplanowane. Nabo¿eñstwo w Trzebiatowie, w baga¿niku 
fotelik dla dziecka, ciuchy na przebranie. Dzisiaj bêd¹ ju¿ w domu. Nie umiem siê 
doczekaæ. Dom gotowy, nie mogê zawieœæ, snu znów ma³o i ma³o powietrza w czasie 
œpiewania, nogi s³abe, coœ jest nie tak. Muszê przerwaæ, œwiat wiruje, jeszcze tylko 
dojœæ do Zakrystii. Zlany potem, s³aby jak mucha. Zaraz mi przejdzie! Nie, nie jestem 
w stanie. Pogotowie, szpital, badania. Telefon do ¿ony, ¿eby siê nie martwi³a, ale 
trochê siê spóŸniê. Nie jest dobrze, mia³o byæ inaczej. W koñcu jestem w Szczecinie, 
szczêœliwy, ale i wystraszony. Muszê byæ silny.
O bieganiu i o jakiejkolwiek aktywnoœci sportowej mogê zapomnieæ. Zupe³ny brak 
czasu i ta niepewnoœæ. Czy to tylko os³abienie, a mo¿e to serce?

Lipiec 2010
Wreszcie trafiam do lekarza, który diagnozuje moje problemy. To serce, ale nie jest 
Ÿle. Da siê z tym ¿yæ. Tylko trzeba dbaæ o siebie, dotleniaæ serce, najlepiej poprzez 
wysi³ek fizyczny. Nawet lekarz nie wiedzia³, jak wa¿ne s³owa wypowiedzia³. 
Najchêtniej bym go uœciska³! Moje obawy o ograniczenie aktywnoœci nie sprawdzi³y 
siê. Mogê biegaæ, wiêcej: muszê biegaæ dla zdrowia! Bo¿e, nawet nie wiesz, jak jestem 
Ci wdziêczny!

Grudzieñ 2010
Po kilku próbach kondycyjnych w okresie wakacyjnym pocz¹tek roku szkolnego jest 
znów ciê¿ki. Wieczorami przegrywam ze zmêczeniem. Trzeba jednak wzi¹æ siê za 
siebie. Adwent jest piêknym, ale i trudnym okresem. Wiele spotkañ, odwiedziny, 
dodatkowe nabo¿eñstwa. W³aœnie teraz muszê zacz¹æ! Kupi³em dres, ciep³e rêkawice. 
Wieczór. Temperatura jeszcze w plusie. Wyruszam. Katedra, Brama Portowa, PKP, 
druga rundka i wracam. Wydaje mi siê, ¿e by³em na koñcu œwiata. Nastêpnego dnia 
mierzê trasê. To tylko 4 kilometry. Dwa dni póŸniej jest ju¿ mroŸnie, wieje wiatr. 
Ruszam. Most D³ugi. Fatalnie zimno, wracam, nie, nie mogê. Na przystanku ludzie 
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chroni¹ siê przed zimnem. Patrz¹ dziwnie. Mnie robi siê coraz cieplej, pierwsza, druga, 
trzecia rundka. Pod górkê bieg zamieniam w marsz. Tak w grudniu dziewiêæ razy. Jest 
coraz lepiej. Im zimniej tym wiêksza satysfakcja.

Kwiecieñ 2011
Miewa³em przerwy. Trudno pogodziæ obowi¹zki parafialne, rodzinê i bieganie. Teraz 
znowu jest trochê lepiej. Czas na sprawdzenie si³. Przesadzi³em. 12 kilometrów 
okaza³o siê za du¿o. Kontuzja, ledwo wchodzê po schodach. Po dwóch tygodniach 
próbujê wznowiæ treningi. Nic tego. Wracam kulej¹c. Trzeba trenowaæ z g³ow¹, 
przesadzi³em.

Lipiec 2011
 Konferencja ksiê¿y. Mazury. 6.00 rano. Razem z koleg¹ biegamy. Mi³o nam siê 
rozmawia, choæ ws³uchujemy siê w oddech drugiego. Na koniec krótki wyœcig. 
Przegra³. Pierwsza moja konfrontacja z innym biegaj¹cym.
Urlop nad polskim morzem. Ciep³y letni wieczór. Bieg po pla¿y. Bo¿e, jak piêknie 
stworzy³eœ ten œwiat i zachód s³oñca!

Wrzesieñ 2011
Konferencja ksiê¿y w Karpaczu. Poranna walka ze sob¹. Wyspaæ siê po d³ugiej i póŸniej 
podró¿y ze Szczecina? 6.30 bieg po Karpaczu. W góry. Cisza, tylko w³asne bicie serca. 
I sarna, i modlitwa jak psalm, z g³êbi serca. Dziêkujê Bo¿e!
25 wrzeœnia. Pierwszy Ekumeniczny Bieg na 5 km „Biegnij – Twój duchowny p³aci!”. 
Blisko czterdziestu uczestników. Stres organizacyjny, adrenalina, niepokój, radoœæ 
i satysfakcja. Start. Kilku posz³o ostro do przodu. Nie mam pojêcia, na ile mnie staæ. 
Szybko zasycha w gardle, pierwszy raz tak mocno. Po drugim okr¹¿eniu mam dosyæ. 
Ale nie mogê zejœæ. Bieganie to przecie¿ walka i niepoddawanie siê. Jest meta. Jestem 
dziewi¹ty. Zadowolony, choæ ambicja podra¿niona. Bieganie z innymi to równie¿ 
nauka pokory. 700 z³otych na hospicjum. Ten bieg by³ dla tych, którzy powoli 
dochodz¹ do mety ¿ycia. I dla siebie, dla w³asnej satysfakcji. I dla Boga, bo On daje 
zdrowie. I dla ekumenii, bo jest mi³a wspólnota.

Styczeñ 2012
Cieszyn. Za oknem -8 C. Wskakujê w dres. Teraz ju¿ taki lepszy. ̄ ona mi kupi³a. Od 
teœciów do rodziców mam 8 kilometrów w jedn¹ stronê. Jestem pod drzwiami ich 
domu. Dzwoniê. S¹ zdumieni, ale bardzo zadowoleni i podzielaj¹ moj¹ pasjê. Ciesz¹ 
siê, ¿e ich syn równie¿ robi coœ dla siebie. Tylko chwilê z nimi rozmawiam w drzwiach 
i wracam, bo nie mogê och³on¹æ. Jest 21.00. jestem na miejscu. Jest dobrze ok. 16 km.

Kwiecieñ 2012
Drugi ekumeniczny bieg na 5 km „Biegnij do pustego”. W okresie Wielkanocnym, 
kiedy wszyscy chrzeœcijanie ¿yj¹ wiar¹ w pusty grób. Jak bêdzie tym razem? Nie wiem, 
ale zapraszam do wspólnego biegu. Zachêcam równie¿ osoby prywatne oraz firmy do 
wsparcia finansowego. Wystarczy 5 z³ za ka¿dego biegn¹cego przekazaæ na wskazany 
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WIELKI POST JAKO UCZTA 
I KROK KU WIECZNOŒCI

Znowu, ju¿ po raz kolejny, prze¿ywamy Wielki Post. Z regu³y nie lubimy tego okresu, 
bo kojarzy nam siê ze smutkiem (tego czy tamtego „nie wolno”), z g³odem (trzeba to 
czy tamto po¿ywienie ograniczyæ). Widzimy tylko stronê smutn¹, pe³n¹ wyrzeczeñ, 
bez prawa do radoœci. Owszem, Wielki Post jest czasem pokuty i zamyœlenia, ale to nie 
jest ca³a jego istota. Jest to tak¿e czas naszego nawrócenia, pog³êbienia relacji 
z Bogiem i bliŸnimi, uporz¹dkowania naszego ¿ycia itd. Choæ cia³o musi siê poddaæ 
pewnym wyrzeczeniom, to dla naszej duszy jest to iœcie prawdziwa uczta! Dlaczego? 
Na co dzieñ skupiamy siê tylko na potrzebach cia³a (trzeba zjeœæ, napiæ siê, wyspaæ 
itd.), a dusza wci¹¿ potrzebuje, pragnie. Cia³o jest g³oœne i ha³aœliwie, domaga siê 
swoich potrzeb, a dusza cierpi po cichu, niezauwa¿alnie. O ile cia³o potrzebuje 
po¿ywienia, wody, snu itd., o tyle dusza pragnie kontaktu z Bogiem, Jego s³owa, 
kontaktu z drugim cz³owiekiem i dobrych uczynków. ̄ eby jednak j¹ us³yszeæ, trzeba 
trochê „uciszyæ” cia³o. I po to jest w³aœnie Wielki Post. Dla cia³a to okres smutny (i tak 
go postrzegamy), a dla naszej duszy to okres prawdziwej radoœci, przyjêcia i uczty. 
Tak, Wielki Post to wbrew pozorom czas radoœci i uczty. Co zrobiæ, by to zauwa¿yæ? By 
to poczuæ? 

Potrzebne s¹ przede wszystkim znane nam wszystkim æwiczenia, takie jak: modlitwa, 
post i ja³mu¿na. Owszem, wielu pewnie powie, ¿e praktykuje je co roku, ale nie widzi 
w nich radoœci tylko przygnêbienie. Nie wystarczy przyj¹æ ich dla zasady „bo trzeba”, 
„bo tak mówi katechizm” itd. Aby zobaczyæ te radosne strony, trzeba w pierwszej 
kolejnoœci zmieniæ o nich myœlenie. Po pierwsze: zapomnijmy o czymœ takim jak 
„przymus” czy „prawo”, bo robi¹c coœ pod ich dyktando mo¿na siê naprawdê 
wykoñczyæ i popaœæ w depresjê, po drugie nie szukajmy w tych æwiczeniach korzyœci 
doczesnych dla siebie (dotyczy to zw³aszcza postu), ale wyjdŸmy nieco poza 
doczesnoœæ i pomyœlmy o swojej wiecznoœci. W koñcu: te trzy rzeczy musz¹ siê ze sob¹ 
œciœle ³¹czyæ, nie mog¹ istnieæ osobno, same przez siê. Co to wszystko znaczy? 
Spójrzmy po kolei na te trzy æwiczenia.

Tekst 
Anna Próchniak
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Zacznijmy od postu, bo tu najbardziej to widaæ. Post siê nieroz³¹cznie wi¹¿e 
z postanowieniami. Przyjrzyjmy siê naszym postanowieniom. Jakie one s¹? Czemu 
akurat te, a nie inne? Z jakich pobudek wynikaj¹? To jest bardzo wa¿ne, gdy¿ nie ma 
dobrych i z³ych postanowieñ, wszystko zale¿y od motywacji. Postanowienia mog¹ 
pe³niæ wiele funkcji: mo¿emy poprzez odmowê czegoœ d¹¿yæ do doskona³oœci, 
kontaktu z Bogiem, postem mo¿emy Bogu za coœ podziêkowaæ lub ofiarowaæ w 
czyjejœ intencji, ale mo¿emy te¿ niestety w tych postanowieniach upatrywaæ tylko 
korzyœci doczesnych dla siebie. Na przyk³ad wielu ludzi odmawia sobie jedzenia 
s³odyczy. To postanowienie mo¿e byæ zarówno dobre jak i z³e. Jeœli odmawiamy sobie 
s³odyczy i wi¹¿e siê to dla nas z wysi³kiem, który pomaga nam siê zbli¿yæ do Boga 
i zmieniæ, jeœli rezygnuj¹c ze s³odyczy i podejmuj¹c walkê z ³akomstwem, chcemy 
podziêkowaæ Bogu za coœ, lub jeœli po³¹czymy to wyrzeczenie z modlitw¹, to jest to 
wówczas jak najlepsze postanowienie. Jeœli jednak rezygnujemy ze s³odyczy by 
schudn¹æ, zmieœciæ siê w sukienkê, czy by nas inni podziwiali „jak¹ mamy siln¹ wolê”, 
a Wielki Post to tylko pretekst - lepiej wybraæ inne postanowienie. Dlaczego? Bo 
postêpuj¹c w ten sposób wci¹¿ bêdziemy tkwiæ w doczesnoœci. Albo jeœli 
postanowimy sobie ograniczenie b¹dŸ rezygnacjê z komputera czy telewizji, tylko po 
to, by podleczyæ wzrok - to przecie¿ nie o to chodzi w Wielkim Poœcie. Jeœli jednak 
po³¹czymy to wyrzeczenie z modlitw¹ w czyjejœ intencji, poœwiêceniem czasu dla 
kogoœ, b¹dŸ jakimœ æwiczeniem duchowym, to ju¿ co innego, to jest œwietny pomys³. 
Jeszcze lepiej jak ograniczenie tego czy tamtego po³¹czymy z lektur¹ Pisma Œwiêtego 
- to ju¿ wa¿ny krok ku nawróceniu i wiecznoœci.

Tak samo dzieje siê z ja³mu¿n¹. Owszem, dobrze jest siê podzieliæ pieniêdzmi czy 
rzeczami z kimœ biednym (lub po³¹czyæ wyrzeczenie z ofiar¹), ale rzeczy materialne to 
nie wszystko! Ja³mu¿n¹ mo¿e byæ poœwiêcenie komuœ naszego czasu, pomoc 
drugiemu w potrzebie, czasem tylko wys³uchanie. W ten sposób dzielimy siê swoim 
czasem i sercem. I nie liczmy na rewan¿ - to myœlenie typowo doczesne. Jeœli tak siê 
stanie - to dobrze, ale my mamy dzia³aæ z potrzeby serca, a nie z egoizmu.

Nie inaczej jest z modlitw¹. Ona ma nam pomagaæ pog³êbiaæ nasze ¿ycie duchowe. 
Ale nie spe³ni tych funkcji, jeœli bêdzie to tylko klepanie paciorków z przyzwyczajenia. 
Jakie mamy piêkne nabo¿eñstwa wielkopostne - wykorzystajmy to! W pi¹tki 
poœwiêæmy czas na Drogê Krzy¿ow¹, a w niedzielê pójdŸmy na Gorzkie ̄ ale. To 
bardzo wartoœciowe nabo¿eñstwa, pozwalaj¹ce nam lepiej zrozumieæ, na czym 
polega Wielki Post oraz istota Mêki Pañskiej. Poleæmy te¿ na nich Bogu wszystkie 
nasze trudne sprawy. Jeœli tak podejdziemy do Wielkiego Postu, wszystkie potrzeby 
duszy zostan¹ zaspokojone. A my zyskamy szansê na prawdziwe szczêœcie i ¿ycie 
wieczne.
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POTRZEBA ODCZUCIA

Rozpatruj¹c pojêcie „mi³oœæ” w znaczeniu bardziej teoretycznym, mo¿emy dokonaæ 
jej podzia³u. Dziœ, gdy wiêkszoœæ otaczaj¹cych nas rzeczy poddawana jest 
segmentacji, aby dostosowaæ odpowiednie wymagania do odpowiednich nabywców, 
równie¿ i pojêcie mi³oœci daje siê sklasyfikowaæ, w zale¿noœci od jej potrzeby 
odbierania. Dzie³o pt. „O sztuce mi³oœci” pokazuje nam istotne rozró¿nienie miêdzy 
mi³oœci¹ matczyn¹, a mi³oœci¹ ojcowsk¹ (podkreœlaj¹c, ¿e niezale¿nie od p³ci, ludzie 
mog¹ wyra¿aæ oba typy mi³oœci). Mi³oœæ matczyna mówi, i¿ jesteœ z mojej krwi i koœci 
i kocham Ciê bezwarunkowo. Cokolwiek byœ zrobi³ i w czymkolwiek zawiód³, nic nie 
sprawi, ¿e przestanê Ciê kochaæ. Mi³oœæ ojcowska natomiast jest definiowana jako 
uczucie warunkowe, bêdê Cie mi³owaæ gdy… . Wiêkszoœæ z nas zgadza siê z tym, ¿e 
Bóg nas mi³uje pomimo naszych upadków i niedoskona³oœci, jednak ludzie czasami 
chc¹ mieæ pewnoœæ, ¿e Bóg mi³uje ich dlatego, ¿e zas³u¿yli sobie na to swoim 
postêpowaniem i wyj¹tkowoœci¹.

Jako ludzie potrzebujemy obu wy¿ej wymienionych typów mi³oœci, zarówno 
matczynej jak i ojcowskiej. W Bogu mo¿emy znaleŸæ zapewnienie o mi³oœci 
bezwarunkowej, która zak³ada, ¿e nie zostaniemy jej nigdy pozbawieni, gdy jednak 
wk³adamy w nasze postêpowanie wiele trudu, by ¿yæ z zasadami oraz dokonujemy 
zmian, aby nasze ¿ycie sta³o siê lepsze, oczekujemy równie¿ od Boga mi³oœci 
ojcowskiej, poniewa¿ daje nam poczucie zas³u¿enia.

Nasze codzienne ¿ycie równie¿ potrafi zaburzyæ szczere relacje miêdzy ludŸmi. 
W Internecie zamieszczony zosta³ krótki, a zarazem prosty w odbiorze filmik, 
ukazuj¹cy uczucie do drugiej osoby, opieraj¹ce siê na mi³oœci do jej zasobów 
materialnych. Problem pojawia siê wtedy, gdy nies³usznie zwracamy uwagê na to, co 
jest drugorzêdne, jak np. przynale¿enie do wy¿szej klasy spo³ecznej.

Mo¿e nie wszyscy zgodz¹ siê ze stwierdzeniem, i¿ rozmowa jest dobrym pocz¹tkiem 
zwi¹zku, lecz na przyk³adzie mi³oœci Boga do cz³owieka widzimy, ¿e to w³aœnie dialog 
(modlitwa), pomaga w umocnieniu i pielêgnowaniu uczucia przy budowaniu 
wspólnych relacji. Szukaj¹c mi³oœci wœród ludzi, maj¹c wci¹¿ przed oczyma mi³oœæ 
opart¹ na konwersacji z Bogiem, mo¿na zauwa¿yæ, ¿e nie wygl¹d zewnêtrzny, nie stan 
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materialny s¹ wa¿nymi elementami relacji na ca³e ¿ycie, lecz to, jak potrafimy siê 
porozumieæ, podziêkowaæ, pomóc, czy te¿ zwróciæ siê o pomoc do cz³owieka, który 
ma wype³niæ resztê naszego ¿ycia. Z perspektywy wieku zaczynamy inaczej 
postrzegaæ œwiat i to co nas otacza, obdarzaj¹c wszystko mi³oœci¹, oczywiœcie na ile 
zdo³aliœmy j¹ w sobie roznieciæ. Pomoc wolontariuszy, czy te¿ inny rodzaj pomocy 
spo³ecznej jest form¹ mi³oœci, która zostaje dana innym bez wzglêdu na to, czy spotka 
siê z wdziêcznoœci¹. Powszechnie uwa¿a siê, ¿e praca spo³eczna, która daje poczucie 
bycia potrzebnym, jest lekarstwem dla m³odych ludzi na tak zwane problemy okresu 
dorastania. Przyjmowanie mi³oœci i dawanie jej, tyczy siê równie¿ osób starszych. 
Szukaj¹c potwierdzenia pewnych prawid³owoœci wiemy, ¿e warto korzystaæ z 
doœwiadczenia innych ludzi. Pewien psycholog zauwa¿y³, ¿e ludzie w podesz³ym wieku 
musz¹ dokonywaæ wyboru miêdzy stagnacj¹, czyli myœleniem o sobie i o tym jak siê 
czuj¹, a generatywnoœci¹, czyli myœleniem o tym, jaki œwiat po sobie zostawiam. Daje 
to do zrozumienia, ¿e to, co czyniliœmy w ¿yciu i jak kochaliœmy swoich bliŸnich, jest 
o wiele ³atwiejszym do zniesienia wspomnieniem, gdy przypomnimy sobie wyra¿anie 
swoich uczyæ wobec innych ludzi. Szacunek nale¿ny wszystkim wyra¿any z mi³oœci¹ 
jest jedn¹ z potrzeb wszystkich ludzi, co te¿ staje siê przez to i naszym obowi¹zkiem. 

CZAS ZAMYŒLENIA

Wielki Post jest czasem zamyœlenia, zastanowienia siê nad tym, co mo¿na zmieniæ 
w swoim ¿yciu. Ten okres kojarzy nam siê z postem, pokut¹ i ja³mu¿n¹. Podejmujemy 
ró¿ne wyrzeczenia, odmawiamy sobie przyjemnoœci. Codzienne obowi¹zki i coraz 
szybsze tempo ¿ycia nie daj¹ nam mo¿liwoœci  na dobre prze¿ycie tych czterdziestu 
dni. Dlatego na oderwanie siê choæ na chwilê od pêdz¹cego œwiata pozwalaj¹ ró¿nego 
rodzaju dni skupienia, b¹dŸ rekolekcje. 

Niedawno w Stargardzie Szczeciñskim odby³y siê Wielkopostne Dni Skupienia 
zorganizowane przez Katolickie Stowarzyszenie M³odzie¿y, w których bra³am udzia³. 
Przez te dwa dni mieliœmy mo¿liwoœæ spowiedzi, adoracji, modlitwy, rozmowy, a tak¿e 
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poznania nowych ludzi. To by³o wa¿ne doœwiadczenie. Choæ na chwilê mog³am 
zapomnieæ o szkole, o tym, co jest zadane, z czego jest sprawdzian, kartkówka, itp. 
Takie dni skupienia pozwalaj¹ na lepsze przygotowanie siê do œwi¹t 
Zmartwychwstania Pañskiego. 

Podczas czuwania (Najœwiêtszy Sakrament by³ wystawiony ca³¹ noc) mog³am 
zastanowiæ siê nad ró¿nymi sprawami, co chcê zmieniæ w swoim postêpowaniu, co 
daje mi Wielki Post, co chcê robiæ dalej w ¿yciu. Po sali, która zosta³a zmieniona na 
kaplicê na czas dni skupienia, kr¹¿y³ ró¿aniec. Przekazywaliœmy go sobie z r¹k do r¹k. 
Niewiele osób przekazywa³o go dalej  bez odmówienia choæ jednej dziesi¹tki ró¿añca.
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W Stargardzie 

Szczeciñskim odby³y siê 

Wielkopostne Dni 
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M³odzie¿y. 
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W pi¹tek przygotowaliœmy Drogê 
Krzy¿ow¹. Sami u³o¿yliœmy 
rozwa¿ania i narysowaliœmy 
ilustracje do poszczególnych stacji. 
Da³o nam to mo¿liwoœæ g³êbszego 
przemyœlenia Mêki Pañskiej. Do 
ka¿dej stacji „przydzielone” by³y 
grzechy, które potem przybiliœmy, za 
pomoc¹ gwoŸdzi i m³otka, do krzy¿a. 
Ksi¹dz Tomasz porówna³ nas do 
dwóch puszek. Ró¿nica polega³a na 
tym, ¿e jedna by³a pe³na a druga 
pusta. Oczywiœcie t¹ pust¹ ³atwo by³o 
zgnieœæ, zmieniæ jej kszta³t. Nie by³ 
do tego potrzebny wiêkszy wysi³ek. 
Drug¹ natomiast, pe³n¹ trudno 
zniszczyæ. Potrzeba du¿o starania, 
aby zmieniæ j¹, zniekszta³ciæ. My 
mamy byæ jak ta druga puszka – silni i 
pe³ni wiary.

Te dwa dni pozwoli³y mi na wejrzenie w g³¹b siebie. Poznanie co jest we mnie dobre, 
a co z³e, co chcia³abym zmieniæ, a co mam rozwijaæ, umacniaæ. Jaka tak naprawdê 
jestem.  

KAROL LAMPERT
- TRZYKROTNIE SKAZANY NA ŒMIERÆ
B£OGOS£AWIONY Z ZIEMI SZCZECIÑSKIEJ 
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''...mi³oœæ nigdy nie umiera, a zw³aszcza wtedy gdy musi cierpieæ.'' b³. Karol Lampert

Kto z mieszkañców Szczecina ma œwiadomoœæ, ¿e kroczy tymi samymi ulicami co 
dawniej Karol Lampert...? Mêczennik chrzeœcijañski, b³ogos³awiony Koœcio³a 
rzymskokatolickiego, doktor prawa kanonicznego i przeciwnik narodowego 
socjalizmu przyszed³ na œwiat 9 stycznia 1894 roku w austriackim miasteczku Göfis, 
zaœ œwiêcenia kap³añskie przyj¹³ 12 maja 1918 roku. Od 1935 roku by³ wikariuszem 
biskupim w Innsbrucku, natomiast 15 stycznia 1939 roku otrzyma³ miano 
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prowikariusza. Jako cz³owiek o nieugiêtej 
postawie wobec w³adzy nazistowskiej by³ 
wielokrotnie wiêziony w niemieckich obozach 
koncentracyjnych. W 1940 roku zosta³ 
aresztowany za protest przeciwko grabie¿y 
klasztoru w Innsbrucku.  Publikowa³ 
informacje o barbarzyñstwie wystêpuj¹cym 
w niemieckim obozie KL Buchenwald. Pod 
koniec sierpnia 1940 roku trafi³ do obozu 
koncentracyjnego Dachau, nastêpnie do 
Sachsenhausen i ponownie zosta³ zamkniêty 
w Dachau. Jednak¿e uwolniono go 
z wydaniem zakazu powrotu do rodzinnej 
administratury. W 1941 zostaje skierowany 
karnie do Szczecina, gdzie zamieszka³ 
w fundacji sióstr Boromeuszek zostaj¹c 
kapelanem szpitalnym. Lampert 
wspó³pracowa³ z parafi¹ œw. Jana Chrzciciela, 
pomaga³ równie¿ w innych wspólnotach.

Zosta³ aresztowany w ramach wymierzonej 
w koœció³ katolicki akcji „Fall Stettin”. By³ 
wiêziony w ciê¿kich warunkach w wiêzieniu 
gestapo przy Auguststrasse w Szczecinie, 
a nastêpnie zosta³ przewieziony do Berlina. 
13 listopada 1944 roku w Halle wykonano na 

nim wyrok œmierci  wraz z dwoma innymi duchownymi katolickimi udzielaj¹cymi siê 
w parafii Jana Chrzciciela na podstawie wyroku hitlerowskiego s¹du wojennego.

Proces beatyfikacyjny rozpocz¹³ siê w 1998 roku z inicjatywy biskupa Klausa Künga, 
zaœ 13 listopada ubieg³ego roku w 67 rocznicê œmierci zosta³ og³oszony 
b³ogos³awionym mêczennikiem podczas uroczystej mszy œwiêtej w austriackim 
miasteczku Dornbirn. 

Dnia 15 lutego 2012 roku Katolickie Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Szczecinie goœci³o 
przyby³ego z Austrii ojca kapucyna Gaudentego Walsera z Innsbrucka, krewnego b³. 
Karola Lamperta, który przez niemal¿e pó³ wieku zbiera³ informacje na temat ¿ycia 
mêczennika, by móc wydaæ pe³n¹ rzetelnych informacji ksi¹¿kê na temat Karola, 
a tak¿e przyczyniæ siê istotnie do powodzenia procesu beatyfikacyjnego.

Obowi¹zkiem nas, mieszkañców Pomorza Zachodniego jest dbaæ, by pamiêæ o Karolu 
Lampercie przetrwa³a. W tym mieœcie dojrzewa³a jego œwiêtoœæ. To wyzwanie równie¿ 
dla nas ludzi m³odych. Choæ Pan Bóg raczej nie wzywa nas do mêczeñstwa, to przecie¿ 
byæ œwiêtym we w³asnej rodzinie, wœród rówieœników, miejscu pracy i nauki, jest 
zadaniem równie trudnym. Odwagi i nadziei w tym d¹¿eniu dodaje œwiadomoœæ, ¿e 
drog¹, któr¹ ja idê do szko³y przed niewielu laty spacerowa³ œwiêty.

O.Gaudenty. Fot. Wiktor Wieczysty



5 marca 1945 wodnop³atowiec Do-24 natychmiast po starcie spad³ i zaton¹³ 
w jeziorze Resko Pomorskie niedaleko Trzebiatowa. W samolocie by³o prawie 80 
dzieci, które mia³y byæ ewakuowane w bezpieczne miejsce. Przypuszcza siê, ¿e 
maszynê mogli str¹ciæ ¿o³nierze sowieccy. W 67. rocznicê tej tragedii odby³y siê 
uroczystoœci na terenie by³ego lotniska w Rogowie. W ten sposób zainaugurowano 
projekt  "Dzieci z Kamp", który ma na celu wydobycie z dna jeziora samolotu Dornier-
24 i godne upamiêtnienie ofiar.

Na zaproszenie Rady Programowej oraz Burmistrza Trzebiatowa do Rogowa 
przyjechali przedstawiciele niemieckich i polskich w³adz, organizacji spo³ecznych, 
uczniowie z trzebiatowskiego liceum, gimnazjaliœci z Pasewalku i Polic, a tak¿e licznie 
zgromadzeni mieszkañcy Gminy Trzebiatów. Obecni byli tak¿e œwiadkowie wydarzeñ 
sprzed 67 lat oraz rodzina jednego z cz³onków za³ogi. To by³o wzruszaj¹ce 
doœwiadczenie, gdy o tragedii us³yszeliœmy z perspektywy siedmioletniego wtedy 
ch³opca, który pamiêta doskonale po¿egnanie z ojcem, niemieckim ratownikiem, 
prowadz¹cym samolotowe akcje ewakuacyjne rannych ¿o³nierzy oraz ludnoœci 
cywilnej przez ca³¹ wojnê. Wielu przez lata liczy³o na to, ¿e informacje o katastrofie 
oka¿¹ siê nieprawdziwe. 

Druga czêœæ uroczystoœci mia³a miejsce nad Jeziorem Resko. Modlitwê 
ekumeniczn¹ mia³em okazjê poprowadziæ wraz z duchownymi z Koœcio³a 
rzymskokatolickiego, prawos³awnego i greckokatolickiego. Byli tak¿e duchowni 
ewangeliccy z Niemiec. Burmistrz Trzebiatowa dr Zdzis³aw Matusewicz wraz 
z delegacj¹ zagraniczn¹ po³o¿y³ na wodzie Jeziora Resko wieñce, a na zakoñczenie 
uroczystoœci z³o¿ono równie¿ kwiaty pod brzozowym krzy¿em upamiêtniaj¹cym 
katastrofê.

Nie ukrywam, ¿e historia ta mocno mnie poruszy³a. Szczególnie informacja 
o mê¿czyŸnie, na oczach którego zginê³a wtedy ¿ona z córkami. Przygotowuj¹c 
rozwa¿anie na tê okolicznoœæ, zrodzi³y siê we mnie takie myœli: 

Lepsze jutro

W atmosferze niepewnoœci, lêku i nadziei. 
Uciekaj¹c przed koszmarem wojny, 
pod¹¿aj¹c w nieznane, nie do koñca pewne, 
ale na tê chwilê jedyne, co podtrzymywa³o wiarê. 
Ojciec jako g³owa rodziny, 
odpowiedzialny za bezpieczeñstwo najbli¿szych 

NIEWINNE
- ROCZNICA TRAGEDII W ROGOWIE
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odprowadza swoj¹ ¿onê z córkami na pok³ad Dorniera. 
¯egna siê z nimi z nadziej¹ spotkania i lepszego jutra. 
Gdzieœ niedaleko jego córka strzy¿e mê¿czyznê 
w zak³adzie fryzjerskim. 
Na zawsze zapamiêta³a ten dzieñ, mo¿e i tego klienta. 
Mimo ¿yciowego optymizmu 
ju¿ do koñca ¿ycia 
ka¿dy 5 marca w ciszy, skupieniu, pytaniach. 
Zamiast lepszego jutra, 
przerwane dzisiaj, 
zostaj¹ tylko wspomnienia. 
Co móg³ czuæ ojciec i m¹¿, œwiadek tego zdarzenia? 
Niedowierzanie? 
Chcia³ siê obudziæ z tego koszmaru? 
Schowa³ twarz w d³oniach, aby popatrzeæ znów 
i zobaczyæ bezpieczne l¹dowanie? 
Osiemdziesi¹t ma³ych istnieñ. 
Dziœ byliby sêdziwymi staruszkami, 
mo¿e z dum¹ patrz¹cymi na swoje udane ¿ycie. 
Mo¿e lekarze, naukowcy, 
kochani dziadkowie swoich dorastaj¹cych wnuków. 
Przyje¿d¿aliby opowiadaæ im o swojej krainie, 
o beztroskich latach bez wojny, 
póŸniej o strachu i bezpiecznej ucieczce.
Byliby…
Stoj¹c dziœ na tym miejscu do Boga wo³amy. 
Szukamy w Nim odpowiedzi, 
nieœmia³o pytamy: 
czy tak byæ musi? 
Dlaczego niewinne dzieci, 
bezbronne rodziny, które pragnê³y jedynie ¿yæ normalnie?
Uczyæ siê, pracowaæ, wypoczywaæ, œmiaæ siê, kochaæ…
Czy odpowiedŸ, ¿e wojna niesie ze sob¹ ofiary,
musi nam wystarczyæ?
Rozumiej¹c tak niewiele
wpatrzeni w Golgotê i d³onie przebite,
co niewinne, jak te ma³e dzieciêce.
Pokornie tylko b³agamy, Przyjacielu dzieci
Zbawco cz³owieka:
bierz je w swoje ramiona i b³ogos³aw, 
k³ad¹c na nie rêce.
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