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Zdjêcie na ok³adce: Autor zdjêcia i ksi¹¿ki: Marta Dzbeñska-Karpiñska, Matki: mê¿ne czy 
szalone?, wydawnictwo: Centrum Myœli Jana Paw³a II, ksi¹¿ka dostêpna na rynku od maja 2012 

Szczecin za ¿yciem

Kilkanaœcie tysiêcy osób przesz³o 22 kwietnia w najwiêkszej w Polsce 
manifestacji w obronie nienarodzonych dzieci i wartoœci ludzkich. 10. Szczeciñski 
Marsz dla ̄ ycia zgromadzi³ m³odzie¿,  seniorów, ca³e rodziny z dzieæmi. Ostatnio 
us³ysza³em, ¿e has³o „dla ¿ycia” nie jest jednoznaczne. Co ma bowiem zrobiæ kobieta, 
staj¹ca przed wyborem: ¿ycie swoje czy dziecka, które ma siê urodziæ? I choæ s¹ to 
ludzkie dylematy, które czêsto prowadz¹ do heroicznych postaw kobiet, to - jak mówi 
organizator szczeciñskiego marszu ks. Tomasz Kancelarczyk - „wybory  s¹ bardzo 
trudne, ale bêd¹ moralnie dopuszczalne, je¿eli to drugie ¿ycie bêdziemy traktowali nie 
jako p³ód, ale jako ¿ycie cz³owieka, zaœ czynnikiem, który decyduje, jak daleko 
pójdziemy w ochronê nienarodzonego dziecka bêdzie mi³oœæ”. Dziœ w numerze 
niezwyk³e historie opisane przez autorkê niezwyk³ej ksi¹¿ki. Okazuje siê bowiem, ¿e 
s¹ ludzie, którzy maj¹c np. bardzo szybko postêpuj¹cy nowotwór decyduj¹ siê donosiæ 
ci¹¿ê i urodziæ dziecko. Takich historii jest wiêcej, o czym przekona nas lektura tego 
numeru. 
W kwietniowym wydaniu „Prosto z mostu. M³odzi...Ekumenizm...Bóg...” g³ównym 
tematem jest podejœcie wszystkich wyznañ chrzeœcijañskich do pogrzebów urnowych. 
Co o kremacji s¹dz¹ protestanci, prawos³awni i katolicy? Zapraszam do œrodka...

Piotr Ko³odziejski   
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Tekst
Maciej Papke
parafia prawos³awna pw. 
œw. Miko³aja

Okreœlenie Polak-katolik zrodzi³o siê  w okreœlonym czasie i okreœlonych warunkach. 
Idea zwi¹zania polskiej to¿samoœci, kultury wraz z wyznaniem, narodzi³a siê w XVII 
wieku, w celu wzmocnienia ruchu kontrreformacji. Samo pojêcie Polaka-katolika 
ukszta³towa³o siê w pe³ni w okresie rozbiorów. W dwudziestoleciu miêdzywojennym 
(jak siê okaza³o - kruchym okresie wolnoœci i niepodleg³oœci) idea Polaka-katolika 
sprzyja³a ³¹czeniu idei narodowych z katolicyzmem. W okresie powojennym, 
PRL-owskim, to has³o nabra³o charakteru antykomunistycznego, odczytywanego 
pozytywnie.

Has³o Polak-katolik, mo¿e dziœ mieæ znaczenie tak¿e pejoratywne, stawia bowiem 
poza nawias tych obywateli, którzy nie nale¿¹ do denominacji rzymskokatolickiej. 
Prawos³awni Polacy s¹ z za³o¿enia traktowani jako „ruscy”, protestanci jako „szwaby”. 
Prawos³awni mog¹ byæ folklorystycznym elementem jednolitej Polski, dodatkiem, 
tymi „innymi”, ale niekoniecznie tkank¹ polsk¹, równoprawn¹.
Jednak¿e prawos³awni w Rzeczypospolitej s¹ u siebie od wieków. Nie przywieŸli ich 
Rosjanie na  czo³gach.  W jednym z prasowych wywiadów metropolita warszawski 
i ca³ej Polski Sawa zaznaczy³:  „G³oœno domagamy siê, aby traktowano nas nie jako 
obcych, lecz jako wierne dzieci polskiej ziemi”.

W tysi¹cletniej historii Polski, wielu znanych, a tak¿e bezimiennych synów tej ziemi, 
wyznawa³o wiarê prawos³awn¹, a swoje ¿ycie, talenty i jak¿e czêsto krew poœwiêcali 
dla Ojczyzny.

Mieszko, Jagie³³o, Sobieski 

Pierwszym chrzeœcijañskim w³adc¹ Polski by³ Mieszko I. Coraz czêœciej na forum 
naukowym podejmuje siê mo¿liwoœæ chrztu Mieszka I przed rokiem 966. Je¿eli by tak 
by³o, sakrament ten przyj¹³by on od chrzeœcijan s³owiañskich, cyrylo-metodiañskich, 

Logo Ordynariatu Polowego



uto¿samianych z prawos³awiem. Ten kontrowersyjny temat zas³uguje zreszt¹ na 
osobny omówienie, co postaram siê uczyniæ w najbli¿szych wydaniach „Prosto 
z mostu...”.
450 lat póŸniej W³adys³awa Jagie³³ê wspiera siedem chor¹gwi pochodz¹cych z ziem 
prawos³awnych w Bitwie Grunwaldzkiej. Wielu cz³onków elity I Rzeczypospolitej mia³o 
prawos³awne korzenie, na przyk³ad ród rozs³awionego przez Sienkiewicza kniazia 
Jaremy Wiœniowieckiego. Nale¿y te¿ wspomnieæ o prawos³awnym ksiêciu Konstantym 
Ostrogoskim, który za czasów króla Jana Olbrachta walczy³ z Tatarami, za co jako 
pierwszy uzyska³ tytu³ wielkiego hetmana litewskiego. Z Tatarami Konstanty 
Ostrogoski walczy³ i za króla Zygmunta Starego, a jego podkomendnym by³ Jerzy 
Radziwi³³.
Za czasów Jana III Sobieskiego najs³ynniejszym prawos³awnym Rzeczypospolitej by³ 
zapewne Jerzy Franciszek Kulczycki. Szlachcic, t³umacz, szpieg, dyplomata, 
handlowiec i ¿o³nierz króla. W czasie oblê¿enia Wiednia 1683 roku ws³awi³ siê 
szpiegowskim kunsztem, przekrad³ siê przez linie tureckiego oblê¿enia i powiadomi³ 
wiedeñczyków o nadchodz¹cej odsieczy. Po zwyciêstwie Sobieskiego, Kulczycki zosta³ 
uznany za bohatera przez mieszkañców miasta. Rada miejska nagrodzi³a go domem 
i znaczn¹ sum¹ pieniêdzy, a Jan III Sobieski w nagrodê zezwoli³ mu wzi¹æ cokolwiek 
z obozu pokonanego nieprzyjaciela. Kulczycki wybra³ 300 worków z dziwnym ziarnem,  
które okaza³o siê... kaw¹. Natomiast cesarz austriacki zwolni³ Kulczyckiego 
z podatków na 20 lat, co zachêci³o go do stworzenia pierwszej w Wiedniu – i jednej 
z pierwszych w Europie – kawiarni znanej jako "Dom Pod B³êkitn¹ Butelk¹". 

W Polsce, Francji, Anglii, Egipcie i Palestynie

Osobnym rozdzia³em prawos³awno-patriotycznej historii Polski s¹ postaci kapelanów.  
Warto wspomnieæ  ks. Franciszka Wicenika, by³ego legionistê w latach 1918-1920 
ochotnika – oficera 4 pu³ku piechoty. Po klêsce wrzeœniowej w odtworzonych na 
Zachodzie Polskich Si³ach Zbrojnych s³u¿y³o kilka tysiêcy ¿o³nierzy wyznania 
prawos³awnego. Ks. Wicenik  zg³osi³ siê do s³u¿by ju¿ we Francji, a po ewakuacji 
Polskich Si³ do Wielkiej Brytanii, Naczelny Wódz mianowa³ go kapelanem wojskowym 
na czas wojny i szefem duszpasterstwa prawos³awnego. Kiedy ks. Franciszek Wicenik 
wystosowa³ list protestacyjny przeciwko mianowaniu Stanis³awa Paprockiego 
kierownikiem dzia³u narodowoœci w Ministerstwie Informacji, Naczelny Wódz odwo³a³ 
ksiêdza z funkcji kapelana. Wicenik by³ szczerym polskim patriot¹, by³ te¿ g³êboko 
przekonanym o s³usznoœci swoich pogl¹dów na politykê rz¹du polskiego  wobec 
prawos³awnych w miêdzywojennej Polsce, a Stanis³awa Paprockiego uwa¿a³ za 
wspó³odpowiedzialnego za akcjê niszczenia cerkwi prawos³awnych na 
Che³mszczyŸnie w 1938 roku.
W polskich oddzia³ach stacjonuj¹cych w Egipcie i Palestynie, s³u¿bê duszpastersk¹ 
podj¹³ prawos³awny ksi¹dz Jan Sawicz. Jego karta s³u¿by Polsce by³a bogata.  W latach 
1918-1920 s³u¿y³ jako ochotnik w szeregach 34. Pu³ku Piechoty. W 1937 r. zosta³ 
kapelanem pomocniczym w Kobryniu, a w 1938 r. rejonowym kapelanem 
prawos³awnym w Katowicach. 
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„Moi przodkowie po mieczu, to gor¹cy patrioci wyznania prawos³awnego. Bo 
Polakiem prawdziwym nie jest siê z nazwiska, ale z serca i czynu”.

Niew¹tpliwie najbardziej znanym kapelanem Wojska Polskiego by³ Szymon 
Fedoroñko. Urodzi³ siê w 1893 roku. W 1922 roku w stopniu kapelana rozpocz¹³ pracê 
w duszpasterstwie wojskowym. W 1934 zosta³ referentem w G³ównym Urzêdzie 
Duszpasterstwa Prawos³awnego w Biurze Wyznañ Niekatolickich Ministerstwa Spraw 
Wojskowych, gdzie póŸniej zosta³ szefem tego urzêdu i naczelnym kapelanem 
prawos³awnym Wojska Polskiego. w 1939 roku ks. p³k. Szymon, wraz ze swym 
oddzia³em dosta³ siê do niewoli sowieckiej. Przewieziono go do wiêzienia w Moskwie.  
Tam namawiano ks. Szymona do wspó³pracy, jednak¿e kap³an  odmówi³ - nie zdradzi³ 
ani wiary, ani idei.  Zosta³ osadzony w obozie jenieckim w Kozielsku. Podzieli³ los 
tysiêcy wspó³wiêŸniów. Zamordowany w 1940. Mia³ 47 lat. Rodzina dowiedzia³a siê 
o jego œmierci w 1943 roku z imiennych list wywieszanych przez Niemców. Jego 
szcz¹tki zosta³y zidentyfikowane podczas ekshumacji prowadzonej przez Niemców 
pod numerem 2743. 
Ksi¹dz Szymon Fedoroñko mia³ trzech synów - Aleksandra, Wiaczes³awa i Oresta. 
Synowie nale¿eli do S³u¿by Zwyciêstwa Polski, Zwi¹zku Walki Zbrojnej, Armii 
Krajowej. Przeszli szkolenia bojowe, brali udzia³ w walce przeciw okupantowi.  
Najstarszy syn Aleksander po klêsce wrzeœniowej, przedosta³ siê do Anglii. Zosta³ 
pilotem 300 Dywizjonu Bombowego („Ziemi Mazowieckiej”) Polskich Si³ Powietrznych 
na Zachodzie. Poleg³ œmierci¹ lotnika podczas lotu bojowego w kwietniu 1944 roku 
nad Mannheim w Niemczech. Tam te¿ siê znajduje jego grób. Mia³ 26 lat.
Bracia Wieczes³aw i Orest chwycili za broñ pierwszego sierpnia 1944 roku. 
W pierwszym dniu Powstania Warszawskiego, od niemieckiej kuli zgin¹³  22 - letni 
podch. Orest „Fort”, walcz¹cy w  komendzie dywersji, w oddziale Kosego, w batalionie 
saperów praskich. 
Dwudziestoczteroletni Wiaczes³aw „S³awek”, absolwent podziemnej podchor¹¿ówki, 
w powstaniu by³ zastêpc¹ dowódcy IV kompanii Poraja, w zgrupowaniu GURT. 
Podczas ataku na niemieck¹ placówkê w barze „¯ywiec”, os³aniaj¹c odwrót swoich 
¿o³nierzy, zgin¹³ 18 sierpnia na rogu Marsza³kowskiej i Alei Jerozolimskich.  
Podczas ods³oniêcia tablicy upamiêtniaj¹cej rodzinê Fedoroñków prezydent Lech 
Kaczyñski powiedzia³ m.in. Kiedy s³ysza³em historiê tej rodziny, przypomnia³a mi siê 
historia wielu innych polskich rodzin, polskich, co nie oznacza zawsze katolickich, nie 
maj¹cych inne ni¿ polskie korzenie Takie rodziny stanowi¹ podstawê si³y i potêgi 
Rzeczypospolitej. To przyk³ad wielobarwnoœci naszej kultury i charakteru naszego 
narodu, naszego narodu, który jest narodem w sensie historycznym i politycznym, a nie 
w sensie plemiennym. Niezmiernie siê cieszê, ¿e tu¿ obok katedry stoi pomnik 
upamiêtniaj¹cy tak¹ w³aœnie polsk¹ prawos³awn¹ rodzinê, rodzinê, która by³a wzorem 
ofiarnoœci i patriotyzmu, wzorem poœwiêcenia.

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

5
prosto z mostu



7
prosto z mostu

SMUTNA ROCZNICA

28 kwietnia mija 65. rocznica deportacji, która znana jest pod nazw¹ Akcji 
„Wis³a”.  W jej wyniku wierni Koœcio³a greckokatolickiego zostali wysiedleni 
i rozproszeni na terenach Ziem Odzyskanych. Ponad 140 tysiêcy obywateli polskich 
narodowoœci ukraiñskiej, deportowanych w 1947 r., doœwiadczy³o, ¿e w³adza 
komunistyczna jest niezwykle bezwzglêdna i nie zawaha siê zastosowaæ 
odpowiedzialnoœci zbiorowej w stosunku do w³asnych obywateli. Tysi¹ce niewinnych 
ludzi, nagle - najczêœciej z godziny na godzinê, wygnano z praojcowskich ziem.

W granicach powojennej Polski pozosta³a czêœæ eparchii przemyskiej oraz 
administratura apostolska £emkowszczyzny - ok. 350 parafii greckokatolickich, 
w których mieszka³o ok. 600 tys. wiernych. Pos³ugê duszpastersk¹ nios³o im 300 
ksiê¿y. Po aresztowaniu biskupów i wysiedleniu ponad 450 tys. ludzi na sowieck¹ 
Ukrainê, w Polsce pozosta³o jeszcze ok. 200 tys. Ukraiñców, z których znaczn¹ 
wiêkszoœæ stanowili grekokatolicy. Pos³ugê duszpastersk¹ nios³o im 125 ksiê¿y. 

Dokumenty archiwalne potwierdzaj¹, ¿e nadrzêdnym celem akcji "Wis³a" 
by³o "rozwi¹zanie problemu ukraiñskiego" w powojennej Polsce, tzn. ca³kowita 
asymilacja spo³ecznoœci ukraiñskiej w miejscach nowego osiedlenia. Dlatego w³adze 
komunistyczne szczególnie przeœladowa³y duchownych i inteligencjê œwieck¹. 
Przemyscy biskupi - b³ogos³awieni mêczennicy Jozafat Kocy³owski i Grzegorz £akota 

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

Kielichy cerkiewne 

przywiezione przez 

grekokatolików 

wysiedlonych w 1947 r. Fot. 

Ks. Robert Rosa.
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ju¿ od 1946 r. byli wiêŸniami sowieckich obozów koncentracyjnych i zak³adów 
karnych. 22 kap³anów greckokatolickich bezpodstawnie oskar¿ono i osadzono 
w obozie pracy w Jaworznie, gdzie z 4 tysi¹cami innych wiêŸniów, poddani byli 
nieludzkim przeœladowaniom. Wszyscy kap³ani greckokatoliccy mieli zakaz s³u¿enia 
w rodzimej tradycji a do lat 60-tych ¿adne seminarium duchowne nie przyjmowa³o 
greckokatolickich kandydatów do kap³añstwa. 

W wyniku akcji "Wis³a" zniszczono ca³¹ cerkiewn¹ strukturê administracyjn¹. 
Ponadto Koœció³ greckokatolicki poniós³ ogromne straty materialne: skonfiskowano 
wszystkie œwi¹tynie (³¹cznie z przemyskim soborem, którego nigdy nie zwrócono), 
cmentarze, seminarium duchowne w Przemyœlu, pa³ac Biskupów Przemyskich, 
wszystkie bursy, szko³y i sierociñce, plebanie, monastery, tysi¹ce hektarów ziemi. 
Przepad³y nie tylko budynki, lecz tak¿e wszystkie zasoby historyczne, naukowe
i artystyczne, archiwa i biblioteki. 28 wrzeœnia 1949 r., zgodnie z decyzj¹ rz¹du 
komunistycznego, na w³asnoœæ pañstwa przesz³y wszystkie dobra Cerkwi 
greckokatolickiej oraz ukraiñskich instytucji i organizacji. 

Jednak najbardziej bolesnych strat doœwiadczyli ¿ywi ludzie. Zostali oderwani 
od swych cerkwi, od ziemi ojczystej, od swojej historii i rodzimej spuœcizny duchowej. 
Zabroniono im modlitwy w ojczystym jêzyku i w swojej tradycji, rozrzucono poœród 
obcej ludnoœci a przez to przeznaczono do szybkiej i pe³nej asymilacji religijnej 
i narodowej. Propaganda komunistyczna, która doczepi³a do wysiedlonych piêtno 
bandytów i ró¿nymi sposobami (np. przez lektury szkolne, film) stara³a siê zrzuciæ na 
nich odpowiedzialnoœæ za liczne bolesne wydarzenia, z którymi nie mieli nic 
wspólnego. 

Po 1947 r. nasza Cerkiew i wierni znaleŸli siê w tragicznych warunkach - bez 
biskupa, z grupk¹ przeœladowanych kap³anów, bez ¿adnych praw, bez œwi¹tyñ, 
zupe³nie bez jakiegokolwiek zaplecza materialnego, z wiernymi rozproszonymi na 
ogromnym terytorium, po kilka rodzin w poszczególnych miejscowoœciach, bez 
mo¿liwoœci komunikacji, bez prawa do swoich nabo¿eñstw. Pocz¹tkowo osiedleñcy 
z akcji „Wis³a” nie mogli zmieniaæ miejsca zamieszkania, ani te¿ swobodnie poruszaæ 
siê. Podczas spisu ludnoœci dokonano spolszczeñ ukraiñskich imion i nazwisk. 
Obowi¹zywa³ ich zakaz publicznego kultywowania jêzyka i rodzimej kultury. 
Wypêdzeni, poni¿eni, zostali obdarci z ludzkiej godnoœci oraz dóbr duchowych 
i materialnych. Planowo skazani na zniszczenie...

Wbrew zamiarom w³adzy komunistycznej, Koœció³ greckokatolicki przetrwa³ 
pó³ wieku represji i od lat 90-tych XX w. prze¿ywa odrodzenie. Niemniej, do dnia 
dzisiejszego odczuwalne s¹ szkody, które przynios³o dla Cerkwi wysiedlenie dokonane 
w 1947 r. Nie sposób policzyæ tych, którzy zagubili siê, przepadli w ciê¿kich czasach. 
Nie sposób policzyæ tych, którzy zasymilowali siê religijnie i narodowo. Niemo¿liwym 
jest policzenie tych, którzy wyjechali za granicê w poszukiwaniu wolnoœci. Mo¿na 
powiedzieæ, ¿e na p³aszczyŸnie duchowej akcja «Wis³a» trwa po dzieñ dzisiejszy, 
bowiem do dnia dzisiejszego zmuszeni jesteœmy zmagaæ siê z jej nastêpstwami.
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 Pod koniec kwietnia 
br., tak¿e szczeciñscy 
grekokatolicy obchodziæ bêd¹ 
tê smutn¹, 65-t¹ rocznicê 
wysiedlenia. Wspomnimy 
modlitewnie ofiary 
przeœladowañ, zaniesiemy 
modlitwy do Boga za 
wszystkich tych, którzy 
spoczêli w Panu daleko od 
ojczystych ziem, daleko od 
grobów swoich rodziców 
i dziadków. Oddamy tak¿e 
modlitewn¹ czeœæ wszystkim 
kap³anom, zakonnikom, 
zakonnicom i wiernym 
œwieckim, którzy nie dali siê 
pokonaæ, nie utracili nadziei 
i godnoœci, nie przestali byæ 
sob¹.

PIOTR STÊPNIAK
- SIEWCA S£OWA BO¯EGO

Piotr Stêpniak -  cz³owiek, który zmieni³ swoje ¿ycie, dziêki Bogu. Od m³odych lat 
zajmowa³ siê dzia³aniem w mafii, rozbojem, napadami, nielegalnym handlem, jednak 
to nie przeszkodzi³o w tym, aby kolejnym krokiem w ¿yciu, by³ krok w kierunku Jezusa 
i wiary w odpuszczenie grzechów. Zachêcam do zapoznania siê z osob¹ oraz ¿yciem 
Pana Piotra, wywiad jedynie nakreœla to, jak cz³owiek potrafi ¿yæ po zmianie. 
Wystarczy uwierzyæ… 

Rozmawia³a
Sandra ̄ urawicz
parafia ewangelicko - augsburska
Œwiêtej Trójcy

Liturgikon ocalony przez grekokatolików wysiedlonych w 1947 r. 
Fot. Ks. Robert Rosa.
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Jak wspomina Pan swoje dzieciñstwo?
Do 8. roku ¿ycia wspaniale, póŸniej to tylko 
koszmar, brak wspomnieñ, ból i cierpienie.

Ile mia³ Pan lat i za co po raz pierwszy  trafi³ Pan 
do wiêzienia?
Mia³em 17 lat i trafi³em do wiêzienia za kradzie¿e 
i w³amania.

Jaki okres czasu przesiedzia³ Pan w wiêzieniu i za 
jakie przestêpstwa? 
Ponad 20 lat za przestêpstwa przeciwko mieniu 
i ¿yciu, kradzie¿, napady i przestêpczoœæ 
zorganizowan¹.

Dlaczego i ile razy próbowa³ Pan pope³niæ 
samobójstwo?
Osiem razy chcia³em siê zabiæ, gdy¿ nie mia³em 
¿adnej nadziei i czas mój siê skoñczy³. A dlaczego? 
To wynika³o z braku mi³oœci i akceptacji.

Czy ciê¿ko by³o zmieniæ swoje ¿ycie?
Tak, bardzo ciê¿ko by³o zmieniæ swoje ¿ycie, sam bym nigdy tego nie dokona³, tylko 
z pomoc¹ Chrystusa Jezusa, który zmieni³ moje ¿ycie, wzi¹³ je w swoje rêce i uczyni³ 
wspania³e dzie³o. Kocham Jezusa ca³ym sercem.

Jakie dziœ posiada Pan korzyœci ze zmiany swojego ¿ycia?
Mam ogromne korzyœci ze zmiany mojego ¿ycia, czyli mi³oœæ, radoœæ, pokój, jestem 
wartoœciowy, cenny dla Jezusa, rodziny i ludzi, po prostu jestem szczêœliwy 
w Chrystusie.

Jak to siê sta³o, ¿e zacz¹³ Pan dzia³aæ z grup¹ innych ludzi, przekazuj¹c nowinê 
o Bogu?
Pan Jezus mnie powo³a³ do tej S³u¿by 2004 roku i postawi³ na mojej drodze innych 
ludzi, którzy kochaj¹ Boga i maj¹ pasjê do ratowania ludzi przed potêpieniem, 
k³amstwem i piek³em, dlatego g³oœmy Dobr¹ Nowinê o Chrystusie Jezusie Panu 
i Zbawicielu, który jest Drog¹ Prawd¹ i ̄ yciem.

Kto dzisiaj, pomaga Panu w trudnych chwilach?
Dziœ w trudnych chwilach pomaga mi Jezus, oraz sztab ludzi, którzy s¹ moimi 
przyjació³mi i kochaj¹ mnie.

Jakieœ s³owa ostrze¿enia, porady dla m³odych ludzi? 
Tak m³odzi kochani ludzie, nie zbudujecie ¿ycia na k³amstwie, na ludziach którzy 
patrz¹, aby ciê wykorzystaæ, bo jak upadniesz to wszyscy siê od ciebie odwróc¹. Tylko 
Chrystus Jezus da ci nadziejê, prawdê i wspania³e ¿ycie, kiedy wiesz, ¿e jest ktoœ, kto 
nigdy ciê nie opuœci. Zaufaj Chrystusowi, a ¿yæ bêdziesz.
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Spotkanie. Spotkanie z drugim cz³owiekiem. Spotkanie pierwszy raz 
z cz³owiekiem, który mo¿e staæ siê moim przyjacielem, moj¹ mi³oœci¹, moim wrogiem 
i moim koszmarem albo mo¿e byæ dla mnie jakby nikim, nikim zapamiêtanym. 
Spotkanie ze znajomym, przyjacielem, bliskim. To kolejne, to codzienne spotkanie. 
Czy potrafiê spotykaæ siê z pasj¹? Czy potrafiê cieszyæ siê spotkaniem? Czy traktujê 
spotkanie jako coœ niepowtarzalnego, coœ kszta³tuj¹cego mnie i œwiat wokó³? Czy 
rozumiem, ¿e dla mnie i drugiego cz³owieka spotkanie to wielki dar, przywilej, czasem 
i odpowiedzialnoœæ? Czy potrafiê z zaanga¿owaniem spotykaæ siê z Bogiem? Czy Bóg 
wie, co to pasja spotkania?

Od jakiegoœ czasu mam swój profil na jednym z portali internetowych. Moja 
parafialna m³odzie¿ mówi: „Jak tam ksiêdza nie ma, to tak jakby ksi¹dz nie istnia³”. 
Narodzi³em siê wiêc po raz kolejny. Jestem równie¿ tam. Odnajdujê tam znajomych, 
którzy w ró¿nym czasie i w ró¿nym miejscu odegrali mniej lub bardziej znacz¹c¹ rolê 
w moim ¿yciu. W ka¿dym razie gdzieœ, kiedyœ, w jakiœ okolicznoœciach, dosz³o do 
spotkania, do zapoznania siê, do przep³ywu informacji werbalnych i niewerbalnych. 
Coœ sprawi³o, ¿e kogoœ zapamiêta³em, ¿e chcê, aby by³ moim znajomym, chcê 
wiedzieæ, co s³ychaæ u niego i pozwalam, aby wiedzia³ o mnie to, co sam o sobie 
postanowi³em opowiedzieæ. Dziêki temu mojemu „nowemu ¿yciu” dokonujê podró¿y 
w czasoprzestrzeni mojego ¿ycia. Wirtualnie spotykaj¹c siê z ró¿nymi ludŸmi 
przypominam sobie miejsca i czas, kiedy by³o mi dane byæ z nimi. Jest to fascynuj¹ca 
podró¿, chocia¿ czasami zwi¹zana z wieloma emocjami pozytywnymi lub 
negatywnymi. Na niektóre nie by³em chyba przygotowany, zaskakuje mnie samego 
moja pamiêæ i uœpione emocje - poznajê samego siebie. Sam sobie nie dowierzam, ale 
zaczynam to nazywaæ spotkaniem. Spotkaniem czêsto po wielu latach. Co 
powiedzieæ? Jak siê prawdziwie spotkaæ nawet w tym tylko wirtualnym œwiecie? Czy 
gdy powiem po latach wielu, ¿e lubiê czekoladê albo ¿e pozdrawiam ze Szczecina, czy 
to bêdzie spotkanie? Czy to jest spotkanie prawdziwe?

To moje wirtualne nowe ¿ycie ka¿e mi zadaæ sobie pytanie, w jaki sposób 
spotykam siê z drugim cz³owiekiem. Czy stwarzam godn¹ zaufania, jak i zarazem 
bezpieczn¹  przestrzeñ spotkania? Chcê siê tego uczyæ od Mistrza Spotkania.

W³aœciwie ca³a dzia³alnoœæ Jezusa opisana w Ewangeliach to nieustanne 
spotkanie. Towarzyszy³y mu t³umy ludzi, mia³ wokó³ siebie najbli¿szych uczniów, nie 
unika³ spotkañ na osobnoœci. Zachêcam, aby przeczytaæ wszystkie Ewangelie pod tym 
k¹tem w³aœnie – nieustanne, prawdziwe spotkanie z drugim cz³owiekiem. Chcia³bym 
zwróciæ uwagê tylko na niektóre, zwi¹zane z okresem pasyjnym i wielkanocnym.

PRAWDZIWE SPOTKANIE

Tekst
Ks. S³awomir Sikora
parafia ewangelicko - augsburska 
Œwiêtej Trójcy
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Wróæmy na pocz¹tek jeszcze do Pasji. Jezus przybity do krzy¿a. Mo¿na 
powiedzieæ, ¿e jest na ³o¿u œmierci. Zwykle wyobra¿amy sobie, ¿e to zdrowi, 
pozostaj¹cy przy ¿yciu spotykaj¹ siê z umieraj¹cym, aby go wesprzeæ, dodaæ otuchy, 
zapewniæ, ¿e s¹ blisko. Jezus jednak nie chcia³, aby Jego mêka wzbudza³a litoœæ. Ju¿ 
w drodze na Golgotê uspakaja³ „p³aczki ¿a³obne”. Ukrzy¿owany spotyka siê ze swoj¹ 
matk¹ i Janem. Mo¿emy domyœlaæ siê, w jakim s¹ stanie: zagubieni, przera¿eni, 
nierozumiej¹cy, pytaj¹cy. Jezus jednak spotyka siê z nimi. On z nimi siê spotyka, nie 
oni z nim. On jest Panem sytuacji. On wie, ¿e ¿ycie pop³ynie dalej (swoj¹ drog¹ 
w zupe³nie nieoczekiwany sposób!). Jezus do koñca koncentruje siê na swojej pasji – 
na drugim cz³owieku. Spotyka siê z nimi z pasj¹, z zaanga¿owaniem, w pe³ni 
koncentruj¹c siê na tej niepowtarzalnej chwili. „Oto matka Twoja. Oto syn twój” – to 
wyraz odpowiedzialnoœci Jezusa za swoich najbli¿szych. Pozwala równie¿ na 
spotkanie miêdzy Mari¹ a Janem. Pozwala im po raz pierwszy spotkaæ siê jako matka 
i syn. Ju¿ nigdy nie bêd¹ w takiej samej relacji, w jakiej byli wczeœniej. Spotkaæ 
drugiego cz³owieka pod krzy¿em to doœwiadczenie daj¹ce nowe relacje. Czy wróg 
spotkany pod krzy¿em, mo¿e nadal pozostaæ naszym wrogiem? Czy obcy spotkany 
pod krzy¿em, mo¿e nadal pozostaæ dla nas obcym? Pod krzy¿em dochodzi do 
prawdziwego spotkania. Jeœli nie, to dlaczego? Czy stoimy wtedy pod w³aœciwym 
krzy¿em? Czy to jest Golgota? A mo¿e jakaœ nasza tylko wymyœlona Trupia Czaszka? 
A mo¿e nie rozumiemy, ¿e tak jak modlimy siê „Ojcze nasz”, tak i krzy¿ jest nasz, a nie 
tylko mój?

Jezus spotyka równie¿ z³oczyñców, którzy dzielili z nim los na krzy¿u. Czy 
moglibyœmy mieæ ¿al do Jezusa, gdyby nie podj¹³ z nimi rozmowy? S¹ przecie¿ takie 
chwile, w których nie mamy ochoty i nie mamy si³ na spotkanie. Czy nie zdarza siê, ¿e 
wystarczy z³e samopoczucie, z³y dzieñ, choroba i nie mamy po prostu ochoty na 
spotkanie? Nie krytykujê tego. Jest mi to te¿ bliskie. Czasem wola³bym nie spotkaæ 
siê, ni¿ spotkaæ nieprawdziwie. Jest to bardzo naturalne i ludzkie. Jezus jednak do 
koñca gotowy jest na spotkanie. Jak siê okazuje to spotkanie jest decyduj¹ce dla 
z³oczyñcy po prawicy. Dopiero tu, na krzy¿u Jezus jest dla niego partnerem do 
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dyskusji, dopiero tu jest dla niego Zbawicielem, u którego szuka ratunku. Czasami my 
równie¿ znajdujemy siê w trudnej sytuacji. Dane nam jest odczuwaæ ciê¿ar ¿yciowego 
krzy¿a. Choroba, samotnoœæ, brak zrozumienia, z³a sytuacja materialna, depresja 
i wiele innych sytuacji. Czujemy, ¿e te trudne doœwiadczenia zabieraj¹ nam chêæ 
spotkania. Nie chcemy zadrêczaæ innych naszymi sprawami. Ale to nie jest dobry 
moment na rezygnowanie ze spotkania. Jest wielu ludzi wokó³ nas, którzy w takich 
chwilach chc¹ byæ z nami i jeœli trzeba, gotowi s¹ z nami p³akaæ, jeœli trzeba, nami 
wstrz¹sn¹æ, abyœmy znów uœmiechnêli siê do ¿ycia, jeœli trzeba, gotowi s¹ nam 
pomóc, a czasem tylko w milczeniu nam towarzyszyæ. Nios¹c na swoich barkach krzy¿ 
¿ycia, nie tylko potrzebujemy, aby inni spotykali nas, ale inni potrzebuj¹ spotkania 
z nami. Tak jak Jezus spotka³ z³oczyñcê po prawicy dopiero na krzy¿u, tak dla wielu 
ludzi stajemy siê wiarygodnymi rozmówcami jeœli widz¹, ¿e niesiemy ten sam krzy¿, 
co oni. S³ucha³em niedawno radiowego reporta¿u na temat kobiet, które przesz³y 
przez chorobê nowotworow¹ piersi. Te, które stanê³y ju¿ na nogi, upora³y siê 
z chorob¹, odkry³y, ¿e ¿ycie jest nadal piêkne, odwiedza³y w szpitalach te kobiety, 
które by³y prawie po amputacji. £¹czy³ je ten sam krzy¿ niesiony przez ¿ycie. Ró¿ni³o 
je podejœcie do tego ¿yciowego krzy¿a. Jedne za³amane, nie widz¹ce ¿adnych 
perspektyw na normalne ¿ycie, na poczucie kobiecego piêkna, na zachowanie 
ma³¿eñstwa a nawet ¿ycia. Drugie pe³ne optymizmu, ¿ycia, poczucia atrakcyjnoœci, 
w szczêœliwych zwi¹zkach. Kobiety znajduj¹ce siê w szpitalu doœwiadcza³y 
uzdrawiaj¹cego spotkania z ¿yj¹c¹, prawdziw¹ nadziej¹ na ich szczêœcie. To spotkanie 
by³o prawdziwe, przemieniaj¹ce, o¿ywiaj¹ce, choæ przecie¿ zwi¹zane z pasj¹ 
ludzkiego krzy¿a. 

Inne spotkania Jezusa maj¹ miejsce kilka dni póŸniej. Jako Zmartwychwsta³y 
nie zrezygnowa³ ze spotkañ. Spotyka³ wtedy, gdy ktoœ poszed³ szukaæ go do pustego 
grobu, i wtedy, gdy ktoœ ukrywa³ siê za zamkniêtymi drzwiami, równie¿ z tymi, którzy 
siê go zapierali, z tymi którzy w¹tpili, dopóki swoje palce nie w³o¿¹ w rany i równie¿ 
z tymi, którzy po prostu go opuœcili, a póŸniej i z tymi, którzy go przeœladowali. 
Spotkanie ze Zmartwychwsta³ym to by³o spotkanie z nowym ¿yciem, odnowieniem 
i now¹ wspólnot¹ zakorzenion¹ w wierze w Zmartwychwsta³ego.

Spotkaæ Zmartwychwsta³ego, spotkaæ ¿ywego Boga. Spotkanie niezwyk³e, 
niepowtarzalne, spotkanie zwi¹zane z doznaniem zaszczytu, zawsze cz³owiek 
w pozycji zaproszonego, Bóg od wieków zapraszaj¹cy. Ale, czy ja nadal spotykam siê 
z Bogiem z pasj¹? Bywam czasem zawstydzany przez osoby, które w³aœnie zosta³y 
przez Boga odnalezione. Kiedy mówi¹ o spotkaniu z Bogiem w Jego S³owie, 
modlitwie, na nabo¿eñstwie, w Sakramencie Wieczerzy Pañskiej, czujê siê 
zawstydzony. Oni maj¹ w sobie pasjê œwie¿oœci odkrycia prawdziwego spotkania. Ich 
oczy wyra¿aj¹ fascynacjê Bogiem, ich g³os zdradza pe³ne zaanga¿owanie. S¹ jak 
m³odzi kochankowie, p³on¹ mi³oœci¹. Czy ja nadal tak potrafiê doœwiadczaæ spotkania 
z Bogiem? 

Chroñ mnie, dobry Bo¿e, od przyzwyczajenia siê i rutyny. Niech zawsze 
spotkanie z Tob¹ bêdzie dla mnie sacrum, które mnie poci¹ga i fascynuje. Niech krzy¿ 
nigdy mi nie spowszechnieje. Pozwól mi doœwiadczaæ prawdziwych spotkañ z drugim 
cz³owiekiem. Pod Twym krzy¿em i pod odwalonym kamieniem pustego grobu. Pomó¿ 
mi spotykaæ siê prawdziwie, czyli z pasj¹, bo ka¿de spotkanie jest darem, przywilejem, 
mi³oœci¹ i odpowiedzialnoœci¹. Nie pozwól mi przeoczyæ spotkania.
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Prawdziwie

Przeciête drogi, uchwycony czas.
Nie wtedy tam, lecz tu i teraz.
Nie z kimœ, lecz z Tob¹.
Nie ktoœ, lecz w³aœnie ja.
Spotkanie…
Myœli wyra¿one w s³owach,
w przemilczeniu lub w ciszy.
Cisza czasem krzyczy…
Emocje ukryte w barwie g³osu,
chowaj¹ce  siê w pauzach i wykrzyknikach,
zdradzaj¹ce siê w spojrzeniu
tym  prosto w oczy lub w sin¹ dal.
Oczy – zwierciad³o duszy.
Spotkanie spojrzeñ, spotkanie dusz.
Spotkajmy siê, proszê…
Nic dwa razy siê nie zdarza –
znasz to? Przecie¿ oczywiste,
a jednak Nobel.
Nie przeoczmy chwili i ¿e tu,
tylko teraz bêdzie tak,
jutro bêdziemy inni.
Nie dajmy siê zwieœæ,
nie okradajmy z g³êbi.
Kiedyœ mo¿emy ¿a³owaæ. 
Wiêc spotkajmy siê,
spotkajmy siê prawdziwie …
Wyznane marzenia ma³o realne.
Co s³ychaæ tak po prostu,
¿e dzieci zdrowe i œwieci s³oñce.
Œmiech nieprzystojnie donoœny
i ³zy bez wyjaœnieñ.
Paleta ró¿nobarwnych emocji,
zaproszenie do œwiatów – jeden œwiat.
Spotkanie prawdziwe …
Wiêc nie wtedy tam, lecz tu i teraz.
Nie komuœ, lecz Tobie.
 Nie ktoœ, lecz w³aœnie ja.
Nie ukrywam, lecz szczerze:
Jestem.
Jestem dla Ciebie.
I dla spotkania.
Prawdziwie…
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¯yjemy w bardzo konsumpcyjnej rzeczywistoœci. Chcemy bardziej mieæ ni¿ byæ. Wiele 
rzeczy kupujemy na kredyt, poniewa¿ nie staæ nas, aby kupiæ je za gotówkê. My 
jednak chcemy „je” mieæ, wiêc zaci¹gamy kredyt. Jednak, czy wszystkie „te” rzeczy s¹ 
nam potrzebne i niezbêdne? Sami nakrêcamy spiralê potrzeb materialnych. 
Przyk³adowo, muszê mieæ nowe auto, bo s¹siedzi ju¿ wymienili swoje na nowe.

Jak grzyby po deszczu powstaj¹ kolejne centra handlowe nazwane galeriami. Jest to 
skupisko sklepów przepe³nionych towarami, we wnêtrzu których jest bardzo 
ekskluzywnie, w ka¿dym sklepie gra inna muzyka, jest ³adnie i kolorowo. W ten 
sposób w³aœciciele sklepów przyci¹gaj¹ klientów. Tam spêdzamy czas z przyjació³mi, 
idziemy na niedzielny spacer z rodzin¹ i „smakujemy luksus”. To nic z³ego, aby robiæ 
zakupy w takich galeriach, jednak¿e wraz z ich powstaniem zmieni³a siê nasza optyka 
postrzegania rzeczywistoœci i spêdzania przez nas wolnego czasu.

Wraz ze wzrostem konsumpcyjnego charakteru naszego spo³eczeñstwa pojawi³y siê 
nowe problemy spo³eczne. Od jakiegoœ czasu w galeriach handlowych mo¿na 
zaobserwowaæ zjawisko tzw. galerianek. S¹ to m³ode dziewczyny, czêsto 
gimnazjalistki, które œwiadcz¹ us³ugi seksualne doros³ym mê¿czyznom w zamian za 
zakup nowych ciuchów, butów lub kosmetyków. Problem ten ukaza³a Katarzyna 
Ros³aniec w filmie „Galerianki”. Film przedstawia dramat tych m³odych dziewczyn, 
które w ten sposób spêdzaj¹ swój wolny czas, jednoczeœnie zapewniaj¹c sobie rzeczy, 
na których zakup je nie staæ. Ka¿da z nich ma problemy, z którymi nie potrafi sobie 
poradziæ. Przygodne stosunki seksualne s¹ form¹ ucieczki od trudnej i przerastaj¹cej 
je rzeczywistoœci, zaœ nowe rzeczy to rekompensata za poniesiony trud. Wszystkie 
bohaterki maj¹ trudnoœci w nawi¹zaniu w³aœciwych relacji z cz³onkami w³asnej 
rodziny, jak i z rówieœnikami. Film dotyka realnego problemu, który w mojej ocenie nie 
jest rozwi¹zany. Ka¿da galeria handlowa posiada monitoring i jest mo¿liwe 
udowodnienie mê¿czyznom, korzystaj¹cym z us³ug seksualnych œwiadczonych przez 
osoby nieletnie, ¿e pope³niaj¹ przestêpstwo. Na takie zachowanie nie mo¿e byæ 
¿adnego przyzwolenia. 

Przynajmniej czêœciowo mo¿na by by³o rozwi¹zaæ ten problem od strony prawnej. 
Uwa¿am, ¿e problem zjawiska galerianek jest wieloaspektowy i ma z³o¿one pod³o¿e. 

GALERIANKI

Tekst 
Barbara Wróblewska
parafia rzymskokatolicka pw.
Œwiêtego Krzy¿a 
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Ich zachowanie jest dowodem na to, ¿e wszelkie wartoœci przestaj¹ mieæ jakiekolwiek 
znaczenie. Natomiast godnoœæ m³odej kobiety zosta³a zepchniêta na margines. 
Jednak¿e czy mo¿emy obserwowaæ to z boku i nie reagowaæ? Myœlê, ¿e to pytanie 
powinno byæ skierowane do rodziców, wychowawców oraz w³aœcicieli galerii 
handlowych. W mojej ocenie takie postêpowanie tych m³odych dziewczyn wynika 
z  nieuporz¹dkowania wszystkich sfer ¿ycia, a przede wszystkim z braku akceptacji 
swojego cia³a. Ten brak mi³oœci siebie samych czêsto jest odpowiedzi¹ na problemy, 
z którymi nie potrafi¹ sobie same poradziæ. Próbuj¹ one znaleŸæ w otaczaj¹cym 
œwiecie mi³oœæ i staj¹ siê ofiarami tych poszukiwañ, poniewa¿ zawsze znajdzie siê ktoœ, 
kto je wykorzysta. Nikt nie nauczy³ je kochaæ siebie takimi, jakie s¹. Nikt nie 
uœwiadomi³, ¿e nie kochaj¹c siebie nie s¹ w stanie pokochaæ nikogo. Nikt nie pokaza³, 
co w ¿yciu jest wa¿ne i ¿e problemy s¹ po to, aby je rozwi¹zywaæ, a nie ¿eby od nich 
uciekaæ. Jedno jest pewne - nie powinny pozostaæ z tym problemem same. Byæ mo¿e 
próba odbudowy wartoœci oraz fachowa pomoc psychologiczna by³aby dla nich 
najbardziej wskazana. Jednak¿e nale¿y pamiêtaæ, ¿e wszystkie te dziewczyny 
funkcjonuj¹ w okreœlonych œrodowiskach rodzinnych, dlatego pomoc terapeutyczna 
powinna dotrzeæ równie¿ do ich rodzin, gdy¿ wtedy mo¿na przypuszczaæ, ¿e bêdzie 
ona skuteczna.

Z PROCHU POWSTA£EŒ
I W PROCH SIÊ OBRÓCISZ

Chrzeœcijanie od pocz¹tku otaczali wielkim szacunkiem ludzkie cia³o. Nie tylko dusza, 
wolna wola, czy rozum czyni¹ nas obrazem Boga Stwórcy. Równie¿ nasze cia³o ze 
wzglêdu na doskona³¹ budowê, jest odbiciem m¹droœci Bo¿ej. Poprzez swoje piêkno 
czy chocia¿by przez doskona³e zasady biologicznego funkcjonowania. Tak wiêc ca³y 
cz³owiek, ze swoj¹ dusz¹ i ze swoim cia³em jest odbiciem samego Boga, z którego r¹k 
wyszed³. Równie¿ fakt, ¿e Chrystus chcia³ zjednoczyæ siê z ludzk¹ natur¹ poprzez 
tajemnicê wcielenia, nadaje ludzkiemu cia³u szczególn¹ wartoœæ. Ponadto nasze 
biologiczne cia³o nie jest czymœ co bezpowrotnie umiera i rozpada siê. Kiedyœ, 
w czasie zmartwychwstania nasze dusze po³¹cz¹ siê z naszymi cia³ami, które bêd¹ ju¿ 
przemienione, to znaczy nie bêd¹ podlegaæ procesom przemijania. Cia³a zbawionych 
bêd¹ uwielbione, nie bêdzie ju¿ w nich chorób i cierpienia.

Tekst 
£ukasz Korkiewicz
parafia rzymskokatolicka pw.
Œwiêtego Krzy¿a 
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St¹d te¿ czeœæ, która nale¿y siê ludzkiemu cia³u równie¿ po od³¹czeniu od niego 
duszy w momencie œmierci. Tradycyjnie chrzeœcijanie zanosz¹ modlitwy i czuwaj¹ 
przy zw³okach bliskich w domach lub w kaplicach. Dzieje siê tak w wielu miejscach, 
gdzie jest to mo¿liwe. Zwyczaj ten jest mocno zakorzeniony i praktykowany na 
polskiej wsi, gdzie najczêœciej równie¿ Msza Œwiêta pogrzebowa sprawowana jest 
w koœciele przy trumnie osoby zmar³ej. Niestety w oœrodkach miejskich ze 
wzglêdów organizacyjnych i sanitarnych nie jest mo¿liwe czuwanie przy zw³okach 
zmar³ego w mieszkaniu. Wszyscy dobrze pamiêtamy pogrzeb b³ogos³awionego 
Jana Paw³a II. Cia³o Ojca Œwiêtego by³o uroczyœcie przenoszone i d³u¿szy czas 
wystawione, aby wierni mogli oddaæ mu czeœæ. Wszystko to sprzyja pobudzeniu 
ducha modlitwy za zmar³ych i wiêkszemu szacunkowi dla ludzkiego cia³a.

Jak zatem katolik ma odnieœæ siê do zwyczaju spopielania ludzkich zw³ok? Bowiem 
kremacja staje siê równie¿ w naszym kraju zwyczajem coraz bardziej 
powszechnym. Powstaj¹ nowe krematoria, jak te¿ specjalne miejsca 
w nekropoliach, tak zwane kolumbaria, gdzie sk³ada siê urny. Dzieje siê tak, 
poniewa¿ na wielu cmentarzach brakuje miejsc na tradycyjne pochówki, ponadto 
pogrzeb spopielonego cia³a wydaje siê bardziej praktyczny i higieniczny. Najczêœciej 
jednak sama osoba zmar³a przed œmierci¹ wyra¿a swoj¹ wolê takiego w³aœnie 
pogrzebu. Jest to równie¿ czêsto objaw bezmyœlnego pod¹¿ania za bie¿¹c¹ mod¹, 
nacechowan¹ laickimi pogl¹dami. Maj¹c to wszystko na wzglêdzie, trzeba bardzo 
konkretnie odnieœæ siê do tego co powiedzieliœmy wczeœniej. Kremacja jest w religii 
chrzeœcijañskiej czymœ nowym, co przysz³o do niej z zewn¹trz. Jako katolicy 
staramy siê nie propagowaæ takiego sposobu chowania zmar³ych, lecz jedynie 
dopuszczamy go jako mo¿liwy. Sami zainteresowani takim pogrzebem nie mog¹ 
tego czyniæ z jakiejkolwiek pogardy dla cia³a i musz¹ wyznawaæ katolick¹ wiarê 
w zmartwychwstanie. Kremacja nierzadko poci¹ga za sob¹ pewne praktyki, których 
Koœció³ nie mo¿e zaakceptowaæ, takie jak rozsypywanie prochów w okreœlonych 
miejscach (tzw. ogrodach pamiêci, na morzu czy w górach) lub przechowywanie ich 
w ró¿nej formie w domu.
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Dosyæ g³oœnym echem odbi³ siê wydany w paŸdzierniku ubieg³ego roku dokument 
Konferencji Episkopatu Polski na temat pochówków urnowych. Pismo to przypomina 
dotychczasowy zwyczaj i naukê Koœcio³a zwracaj¹c jednak dobitniej uwagê na pewne 
teologiczno-liturgiczne normy, które powinny byæ zachowane w obrzêdach 
pogrzebowych. Dokument stwierdza: „Obrzêdy pogrzebowe z Msz¹ Œwiêt¹ 
i z ostatnim po¿egnaniem w³¹cznie, w których uczestniczy rodzina, wspólnota 
parafialna, przyjaciele i znajomi, powinny byæ celebrowane przed kremacj¹ cia³a 
ludzkiego. Natomiast po spopieleniu zw³ok sprawuje siê obrzêd zwi¹zany ze 
z³o¿eniem urny w grobie. (...) Jeœli jednak przemawiaj¹ za tym szczególne racje 
duszpasterskie lub powody natury praktycznej, obrzêdy pogrzebowe, podane 
w ksiêdze liturgicznej, mo¿na sprawowaæ nad sam¹ urn¹. Mo¿e to mieæ na przyk³ad 
miejsce wtedy, gdy czyjaœ œmieræ nast¹pi³a daleko od miejsca zamieszkania i kremacja 
u³atwia sprowadzenie doczesnych szcz¹tków osoby zmar³ej, a tak¿e, kiedy uczestnicy 
pogrzebu przybywaj¹ z daleka i trudno im byæ na dwóch czêœciach pogrzebu, czyli na 
Mszy Œwiêtej po³¹czonej z ostatnim po¿egnaniem cia³a zmar³ego i, po pewnym czasie, 
na obrzêdzie z³o¿enia urny w grobie lub kolumbarium. (...) Jeœli kremacja ma miejsce 
w innym terminie ni¿ Msza Œwiêta pogrzebowa i obrzêd ostatniego po¿egnania, 
modlitwom towarzysz¹cym z³o¿eniu urny w grobie mo¿e przewodniczyæ kap³an lub 
diakon albo osoba specjalnie delegowana do tej funkcji. Obrzêd sprawowany jest przy 
udziale najbli¿szej rodziny, bez zewnêtrznej okaza³oœci.”

KOŒCIÓ£ PRAWOS£AWNY 
A PALENIE CIA£ ZMAR£YCH

Spotka³em siê ze stwierdzeniem, ¿e skoro Koœció³ prawos³awny otwarcie nie zabrania 
palenia cia³ zmar³ych osób, to prawos³awni mog¹ „daæ siê skremowaæ”. S³ysz¹c takie 
uwagi, zazwyczaj szeroko siê uœmiecham, ale od czasu gdy zaczê³y one do mnie 
docieraæ z „w³asnych” krêgów, przesta³o mi byæ tak weso³o. Nasz Koœció³ nie 
produkowa³ i nie produkuje taœmowo praw, ustaw i zasad, wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e 
wierni wiedz¹ i czuj¹, jak maj¹ postêpowaæ. Zasada koœcielna (kanon) pojawia siê 
dopiero wtedy, gdy problemu nie da siê rozwi¹zaæ na zwyk³ym parafialnym gruncie. 
W przypadku Koœcio³a prawos³awnego dopiero masowa emigracja ludnoœci pod 
koniec XIX i na pocz¹tku XX wieku do krajów Nowego Œwiata, postawi³a 
prawos³awnych przed problemem kremacji. Dlatego te¿ od XX wieku ka¿da Cerkiew 
stopniowo zajmuje jednoznaczne stanowisko w listach pasterkich skierowanych do 

Tekst 
Grzegorz Makal
parafia prawos³awna pw.
Œw. Miko³aja
 



swych wiernych. Wczeœniej, 
czyli przed 1870 rokiem, 
kiedy to zateizowane, 
oœwiecone spo³eczeñstwo 
zachodnie otworzy³o 
pierwsze w nowo¿ytnej 
historii krematorium, 
rozpoczynaj¹c masow¹ 
modê na kremacjê, 
chrzeœcijanie nie musieli 
mierzyæ siê z tym 
problemem. Z prostej 
przyczyny: palenie cia³a 
wierz¹cego chrzeœcijanina 
by³o dla wszystkich 
oczywistym nonsensem. 

Z pierwszego fragmentu tego artyku³u mo¿na ³atwo wyczytaæ, ¿e Koœció³ 
prawos³awny jest przeciwko kremacji zmar³ych. Poni¿ej spróbujê odpowiedzieæ 
na pytanie, dlaczego tak jest.

Zaznaczam, ¿e w Piœmie Œwiêtym nie ma miejsca, w którym kremacja by³aby 
potêpiana wprost. Tym niemniej, w Starym Testamencie spalenie by³o czymœ 
niezwykle negatywnym – odnosi³o siê albo do zniszczenia pogañskich bo¿ków 
albo te¿ by³o kar¹ za zbrodniê lub bluŸnierstwo. Palono równie¿ cia³a wrogów, 
gdy chciano poni¿yæ ich jeszcze bardziej. Tradycyjny pochówek cia³a zmar³ego 
by³ traktowany jako obowi¹zek (przyk³ad Tobiasza, który wymóg³ na synu 
przyrzeczenie, ¿eby ten pogrzeba³ jego cia³o, choæ wi¹za³o siê to z groŸb¹ 
œmierci z r¹k okupuj¹cych kraj Asyryjczyków), podczas gdy brak pogrzebu 
stanowi³ najwiêksze upokorzenie.

Pisarze wczesnochrzeœcijañscy kojarz¹ kremacjê przede wszystkim ze œwiatem 
barbarzyñskim, pogañskim, w którym cia³o „przeszkadza” duszy w osi¹gniêciu 
wiecznego spoczynku, wiêc nale¿y je spaliæ, jako coœ z³ego. Kremacja jest 
równie¿ wi¹zana z panteizmem, czyli odrzucaniem istnienia Boga osobowego 
i uto¿samianiem Go z przyrod¹, z któr¹ nale¿y siê zespoliæ. Zatem cz³owiek, 
który chce siê po œmierci poddaæ kremacji œwiadomie lub nie wyra¿a swoim 
postanowieniem wiarê w pogl¹dy obce chrzeœcijañstwu. Ojcowie Koœcio³a 
(m.in. œw. Jan Chryzostom, œw. Nikodem Hagioryta) mówi¹ te¿, ¿e palenie 
zmar³ego jest czynem nieludzkim, niegodnym chrzeœcijanina, i które powinno 
byæ traktowane (w obrêbie Koœcio³a) tak samo jak morderstwo.
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20

Przyczyny negatywnego stosunku Koœcio³a prawos³awnego do palenia cia³ 
zmar³ych:
a) tradycyjny pochówek nawi¹zuje do pogrzebu i z³o¿enia do grobu cia³a Chrystusa. 
Warto tutaj dodaæ, ¿e cia³a ukrzy¿owanych w Cesarstwie Rzymskim pozostawa³y 
niepogrzebane, dlatego te¿ Józef z Arymatei musia³ zap³aciæ spor¹ sumê za wydanie 
cia³a Jezusa, które nastêpnie z wielk¹ czci¹ obmy³, namaœci³ i z³o¿y³ do grobu;
b) zgodnie z wiar¹ Koœcio³a cia³o cz³owieka jest œwi¹tyni¹ Ducha Œwiêtego, jest 
uœwiêcone przez chrzest, Komuniê Œwiêt¹ i pozosta³e sakramenty Koœcio³a, zatem jest 
to kolejny czynnik, który przemawia za okazaniem szacunku wobec cia³a 
i pochowaniem go, a nie spaleniem;
c) prawos³awna wiara wi¹¿e siê z szacunkiem do osoby ludzkiej, jako 
psychosomatycznej jednoœci, który przek³ada siê na szacunek wobec cia³a ludzkiego;
d) istnieje wiele nienaruszonych cia³ wielu œwiêtych, mêczenników oraz relikwie, które 
musz¹ byæ obecne w ka¿dej œwi¹tyni. Wiele z nich roztacza niesamowity aromat oraz 
dziej¹ siê przy nich niezliczone cuda i uzdrowieniea, które œwiadcz¹ o tym, ¿e 
w cia³ach œwiêtych osób, nawet po ich ziemskiej œmierci, lubi przebywaæ Œwiêty Duch, 
który przejawia we wspomniany wy¿ej sposób swoj¹ obecnoœæ;
e) œmieræ dla Koœcio³a prawos³awnego stanowi „przygotowawczy” sen. Od wczesnych 
wieków (œw. Jan Chryzostom) prawos³awni nie u¿ywaj¹ w tekstach liturgicznych s³owa 
„œmieræ” tylko „zaœniêcie”, a zamiast „zmar³y” mówi¹ „ten który zasn¹³” (cs. uspienije, 
usopszyj). Takie pojmowanie œmierci równie¿ stanowi argument przeciw kremacji.
f) pedagogiczna rola pogrzebu, widok zmar³ych oraz cmentarzy przypomina 
o nadchodz¹cej œmierci, o koniecznoœci przygotowania siê i uciekaniu od grzechu. 
Hedonistyczny styl ¿ycia, z jego neurotycznym strachem przed wszystkim co siê wi¹¿e 
ze œmierci¹, chorob¹, stanem po œmierci itd. równie¿ wp³ywa na negatywny stosunek 
Cerkwi do kremacji. Zawieraj¹ siê w tym obecne w zlaicyzowanych spo³eczeñstwach: 
poœrednie oddalanie od siebie œmierci przez usuwanie sprzed siebie widoku zmar³ego, 
próby przemilczenia lub upiêkszenia œmierci oraz „oczyszczenia” jej poprzez kremacjê. 
Dla Koœcio³a prawos³awnego widok zmar³ych oraz cmentarzy jest pozytywn¹ okazj¹ 
do samokontroli, autorefleksji i ponownego wprowadzenia w tajemnicê ¿ycia.

Góra Athos. Epitafios - 

ca³un przedstawiaj¹cy 

zmar³ego Chrystusa, 

wynoszony na œrodek 

œwi¹tyni w Wielki Pi¹tek. 

Fot. Grzegorz Makal.
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Koœció³ prawos³awny nie narzuca tych zasad niewierz¹cym oraz innowiercom, którzy 
sami odpowiadaj¹ przed zasadami swojej religii i przed Bogiem. Jednoczeœnie 
zastrzega sobie prawo do tego, by nad urn¹ z prochami cz³owieka, który œwiadomie 
zignorowa³ nauczanie Koœcio³a, nie odprawiæ pe³nego nabo¿eñstwa lub kategorycznie 
odmówiæ prawos³awnego pogrzebu. W ramach wyj¹tku mo¿e zezwoliæ na 
odprawienie pe³nego nabo¿eñstwa pogrzebu w szczególnych przypadkach losowych, 
gdy cia³o zmar³ego zosta³o poddane kremacji bez jego wczeœniejszej woli lub gdy 
zmar³y by³ obcokrajowcem i transport cia³a do jego ojczyzny przewy¿sza mo¿liwoœci 
finansowe rodziny. Tym niemniej ka¿dy taki przypadek jest traktowany indywidualnie. 
Uwzglêdniaj¹c te szczególne i wyj¹tkowe przypadki, Koœció³ prawos³awny zaleca 
swoim wiernym okazywanie szacunku swojemu cia³u, tradycyjny pochówek 
i niesugerowanie siê przemijaj¹c¹ mod¹ oraz jej niechrzeœcijañskimi pogl¹dami 
i praktykami.

Moje pierwsze doœwiadczenia z kremacj¹ zwi¹zane s¹ z Poznaniem. Jako wikariusz 
tamtejszej parafii ewangelickiej bra³em udzia³ w po¿egnaniu zmar³ego przed kremacj¹ 
w historycznym Forcie 3A, na terenie cmentarza komunalnego Mi³ostowo. Tekst 
biblijny, krótkie przemówienie, modlitwa, b³ogos³awieñstwo. A póŸniej sta³em 
z rodzin¹ i obserwowaliœmy na ekranie, jak trumna wje¿d¿a do krematorium. Zrobi³o 
to na mnie osobiœcie du¿e wra¿enie. By³ cz³owiek, a za chwilê bêdzie tylko „kupk¹ 
popio³u”. W Szczecinie zdarza mi siê prowadziæ pogrzeby, gdzie zamiast trumny jest 
urna. „Z prochu powsta³eœ i w proch siê obróci³eœ …”. Kiedy w trumnie le¿y martwy 
cz³owiek ma siê wra¿enie, ¿e on jakby œpi, ¿e jeszcze nie wszystko stracone. Urna 
z prochami nie pozostawia ¿adnych z³udzeñ: ka¿dy z nas przemija i w koñcu 
umieramy. Pozostanie po nas tylko pamiêæ naszych najbli¿szych. A co zatem z wiar¹ 
w zmartwychwstanie?

Spotka³em siê kiedyœ z takim zarzutem: „Jeœli wierzymy w cia³a 
zmartwychwstanie, to jak to mo¿liwe, ¿e spalamy cia³a? Prochy czasem rozrzuca siê 
w morze, mog¹ dostaæ siê do uk³adu pokarmowego ryb i jak takie cia³o ma 
zmartwychwstaæ?”. Mo¿e umia³bym siê z tego œmiaæ, gdyby nie to, ¿e autor tych 
zarzutów bardzo na powa¿nie traktowa³ swoj¹ argumentacjê. Tych pytañ o nasze 
zmartwychwstanie jest wiele. Czy Bóg wskrzeszaj¹c nas kiedyœ z martwych przywróci 
nam dawny wygl¹d? A jeœli jestem niepe³nosprawny i moje cia³o jest dla mnie 
wiêzieniem, to czy bêdê umia³ byæ szczêœliwy w wiecznoœci wraz z moim starym 
cia³em? Czy bêdziemy mogli siê wzajemnie rozpoznawaæ? To s¹ ju¿ bardziej 

CZY URNA MO¯E ZMARTWYCHWSTAÆ?

Tekst
Ks. S³awomir Sikora
parafia ewangelicko - augsburska 
Œwiêtej Trójcy
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uzasadnione pytania. Aposto³ Pawe³ t³umaczy kwestiê zmartwychwstania naszych cia³ 
w swoim Pierwszym Liœcie do Koryntian w rozdziale piêtnastym. Przyrównuje on 
œmieræ cz³owieka do rzucenia w ziemiê ziarna. Ono musi obumrzeæ, aby mog³o wydaæ 
¿ycie. Tak jak roœlina nie jest podobna do ziarna z którego wyrasta, tak i nale¿y 
rozró¿niæ miêdzy cia³em cz³owieka, które umiera, a duchowym cia³em, które 
zmartwychwstanie. Wiara we wskrzeszenie z martwych cz³owieka, którego urna 
z prochami zosta³a pogrzebana na cmentarzu, dobitnie pokazuje moc Boga, dla 
którego nic nie jest niemo¿liwe. Nie ma dla Niego przeszkody nie do pokonania 
w wype³nieniu Bo¿ej woli wobec cz³owieka – podarowania mu wiecznoœci. Oczywiœcie 
chcielibyœmy znaæ wszystkie szczegó³y zwi¹zane z naszym ¿yciem wiecznym 
i zmartwychwstaniem, ale czy umielibyœmy zrozumieæ odpowiedŸ, nawet gdyby Bóg 
udzieli³by nam jej ze wszystkimi szczegó³ami?

Koœció³ ewangelicki w Polsce pozostawia w decyzji cz³owieka, w jaki sposób 
zostanie z³o¿ony do grobu. Nie zaleca ¿adnej z form. Rozumiemy, ¿e dla starszego 
pokolenia krematorium kojarzy siê z dramatem wojny i powinniœmy ich uprzedzenia 
rozumieæ z wielkim szacunkiem. Dla m³odszych pokoleñ patrz¹cych na ¿ycie w coraz 
bardziej praktyczny sposób, kremacja staje siê wygodniejsz¹ form¹ pochówku. Nie 
ma koniecznoœci, aby duchowny bra³ udzia³ w kremacji, choæ moje doœwiadczenia 
z Poznania wskazuj¹, ¿e warto, aby duchowny by³ z rodzin¹ przed i w czasie kremacji.

Jeœli chodzi o sposób p³atnoœci za pogrzeb, w Koœciele ewangelickim 
duchowny prowadzi pogrzeb zawsze za darmo, w ramach swojej s³u¿by 
duszpasterskiej. Natomiast rodzina wp³aca dobrowoln¹ ofiarê na cele 
ogólnoparafialne (podobnie jak przy chrzcie, œlubie), wiêc udzia³ duchownego podczas 
kremacji i pogrzebu nie zmieni³by nic w formie regulacji finansowej z tego tytu³u.

Œmieræ jest nad wyraz ekumeniczna, dotyczy wszystkich chrzeœcijan, nawet 
wiêcej – obejmuje wszystkich ludzi. Wiara w zmartwychwstanie Jezusa jest równie¿ 
naszym wspólnym Ÿród³em nadziei, ¿e œmieræ równie¿ nad nami nie bêdzie mia³a 
ostatecznego zdania.  

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 B£OGOS£AWIONYM ZAŒNIÊCIU WIECZNY
ODPOCZYNEK DAJ, PANIE, ZMAR£YM 
S£UGOM TWOIM I UCZYÑ IM WIECZN¥
PAMIÊÆ”
(z obrzêdu pogrzebu zmar³ych)

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

W stosunku do pochówku osób, które rozporz¹dzi³y o poœmiertnej kremacji 
swego cia³a i je¿eli nie stwierdzono okolicznoœci, które przeczy³yby zasadom wiary 
chrzeœcijañskiej, tzn. 
1. je¿eli nie ujawniono, ¿e tacy zmarli odnosi³ siê za ¿ycia z pogard¹ lub zniewag¹ do 
cia³a, do cz³owieka, jako stworzenia Bo¿ego; 
2. nie zaprzeczali prawdzie o zmartwychwstaniu, 
wtedy mo¿e nast¹piæ odpowiednia ceremonia pogrzebu chrzeœcijañskiego. Niemniej 
maj¹c na wzglêdzie ró¿ne argumenty, Liturgia Œw. pogrzebowa  powinna byæ 
odprawiana przed dokonaniem kremacji, tj. mo¿e byæ w obecnoœci trumny z cia³em. 
Przy urnie natomiast, taka Liturgia Œw. mo¿e byæ odprawiona tylko w wyj¹tkowych 
sytuacjach, np. wtedy, gdy skremowane cia³o w urnie przywieziono do cerkwi gdzieœ 
z daleka. Po dokonaniu kremacji, zaleca siê odprawienie przez kap³ana panachydy 
(krótkiego nabo¿eñstwa ¿a³obnego). 

W cerkwi greckokatolickiej - 

po lewej symbol 

Zmartwychwsta³ego Chrystusa 

- okr¹g³y chleb zawny ARTOS, 

po prawej ikona 

"VOSKRESINNIA". 

Fot. Ks. Robert Rosa.



Instrukcja z 2009 r., kierowana 
przez Kardyna³a Lubomyra 
Huzara do duchowieñstwa 
greckokatolickiego na Ukrainie, 
zaleca w tej materii dzia³aæ w taki 
sposób, „aby unikn¹æ wszelkiego 
zgorszenia i zademonstrowaæ, ¿e 
Cerkiew oddaje przewagê 
pogrzebowi cia³a nie spalonego 
nad kremacj¹”, to znaczy, i¿ 
sugeruje siê utrzymywanie 
tradycyjnej formy pochówku 
chrzeœcijañskiego. Wspomniana 
instrukcja sugeruje równie¿, i¿ 
przy pogrzebie urnowym nale¿y 
ograniczyæ uroczysty jego 
charakter (np. mog¹ dzwoniæ 
dzwony cerkiewne, ale w procesji 
pogrzebowej nie musi byæ 

chor¹gwi, itp.). Dokument wskazuje, ¿e urna nie powinna byæ równie¿ zanoszona do 
œwi¹tyni.

Kwestia pogrzebów urnowych, niew¹tpliwie wymaga od duszpasterza 
du¿ego wyczucia sytuacji i wyrozumia³oœci. Œmieræ i zaistnia³e okolicznoœci mog¹ 
przecie¿ niekiedy zaskakiwaæ, dlatego czekaj¹c na doprecyzowanie przez Koœció³ 
przepisów dot. ró¿nych okolicznoœci, przede wszystkim nale¿y pamiêtaæ, aby wœród 
¿yj¹cych - ¿egnaj¹cych swoich bliskich zmar³ych, zwyciê¿a³o poczucie nadziei na ¿ycie 
wieczne, p³yn¹ce z tego, i¿ Chrystus Zmartwychwsta³ - Chrystos Voskres! 

CZY KATOLICYZM JEST WESO£Y?

We wspó³czesnym spo³eczeñstwie kr¹¿y pytanie na temat charakteru 
katolicyzmu. W poni¿szym artykule postaram siê uwidoczniæ i przedstawiæ radosne 
oblicze Koœcio³a katolickiego.

Chrzeœcijañstwo kojarzy siê czêsto z przykazaniami. Poczynaj¹c od czasów 
prorockich, od Moj¿esza, powsta³o prawo obowi¹zuj¹ce ka¿dego wierz¹cego. Na 
górze Synaj lud otrzyma³ od Boga Dekalog, a Moj¿esz da³ im prawo, aby wiedzieli jak 
postêpowaæ  w ¿yciu. 10 przykazañ Bo¿ych zosta³y dane, aby tworzyæ duchowoœæ, 
moralnoœæ i rozwijaæ wnêtrze cz³owieka. Przykazania te nie ograniczaj¹ nas w ¿aden 
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Tekst 
Agnieszka Ko³towska
parafia rzymskokatolicka pw.
œw. Antoniego z Padwy 
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sposób - wrêcz przeciwnie, prowadz¹ do wolnoœci, s¹ drogowskazami 
wyznaczaj¹cymi pewn¹ i najw³aœciwsz¹ drogê do radoœci i œwiêtoœci.

W Nowym Testamencie spotykamy postaæ Najœwiêtszej Maryi Panny, która 
wypowiada „Magnificat”. Tekst ten oparty jest o treœci Starego Testamentu. 
W Ewangelii wg œw. £ukasza (1, 46-55) zawarty „Magnificat” jest tekstem 
wypowiedzianym nied³ugo po Zwiastowaniu Pañskim w czasie spotkania Maryi ze œw. 
El¿biet¹. „Wielbi dusza moja Pana, i raduje siê duch mój w Bogu, moim Zbawcy” 
wyra¿a radoœæ z ¿ycia w Bogu. „Bo wejrza³ na uni¿enie S³u¿ebnicy swojej” wyra¿a 
radoœæ z tego, ¿e ka¿dy jest wyj¹tkowy w oczach Boga i wybrany do doskona³oœci. 
¯ycie oznacza wierne trwanie cz³owieka, a przede wszystkim jego duszy w Bogu.

Id¹c dalej, znajdujemy w Piœmie Œwiêtym psalmy przepe³nione radoœci¹ 
i uwielbieniem Stwórcy œwiata oraz istotne dla wiernych wydarzenia chrystologiczne 

m. in. œmieræ i zmartwychwstanie Jezusa. Z psalmów emanuje radoœæ uwielbienia, np. 
Ps 66, 1-2 „S³awcie Boga z radoœci¹, wszystkie ziemie, opiewajcie chwa³ê Jego Imienia, 
czeœæ Mu œwietn¹ oddajcie!” Dla Boga nawet „rzeki klaszcz¹ w d³onie” (Ps 98) czy te¿ 
„raduj¹ siê córki Judy z Twoich wyroków, o Panie!” (Ps 97) Ka¿dy, kto wierzy, 
wyœpiewuje radosne psalmy Panu, poniewa¿ szuka³ i znalaz³ Go w swoim ¿yciu. 
Wydarzenie œmierci Jezusa nie jest weso³e samo w sobie. W odniesieniu do 
zmartwychwstania jest jednak bardzo istotne dla chrzeœcijan. Chrystus przyszed³ na 
œwiat i umar³ za ka¿dego cz³owieka, aby go zbawiæ. Zbawienie jest okazem wielkiej 
mi³oœci ku nam „bo Syn Cz³owieczy nie przyszed³, aby Mu s³u¿ono, lecz ¿eby s³u¿yæ 
i daæ swoje ¿ycie na okup za wielu” (Mk 10, 45). A wiêc, bez œmierci Chrystusa wyjœcie 
z martwych i zbawienie by³oby niemo¿liwe, nie by³oby wtedy tak¿e radoœci 
chrzeœcijañstwa.
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Obecnie w Koœciele katolickim jest wiele form, dziêki którym ka¿dy 
chrzeœcijanin mo¿e odnaleŸæ swoje miejsce. Przez wieki powstawa³y liczne wspólnoty 
i zgromadzenia, gdzie wierni wstêpuj¹c pog³êbiali ¿ycie duchowe, ale te¿ odczuwali 
radoœæ z tego co robi¹. Czy to œwiecka wspólnota, czy te¿ zgromadzenie zakonne, jeœli 
taka droga jest wybrana dobrze i gdy odczuwamy powo³anie do niej, mamy 
wewnêtrzn¹ radoœæ z tego, ¿e Bóg wybra³ nas do wspólnoty i mo¿emy robiæ wszystko 
na chwa³ê Bo¿¹. Jednak to jeszcze nie koniec wspó³czesnej drogi katolika ku radoœci. 
Ze wzglêdu g³ównie na m³odych zaczê³y powstawaæ ró¿ne dzie³a: fundacje, spotkania, 
czy te¿ rekolekcje. Do takich warto zaliczyæ chocia¿by: fundacjê „Dzie³o Nowego 
Tysi¹clecia” funkcjonuj¹c¹ od 2000 r., której zadaniem jest wspieranie kultury i nauki 
chrzeœcijañskiej oraz upamiêtnienie pontyfikatu Ojca Œwiêtego b³. Jana Paw³a II, 
coroczne, bo ju¿ od 1997r. spotkania m³odych „Lednica 2000”, na których wszyscy 
weso³o modl¹ siê poprzez taniec i œpiew, spotkania, równie¿ przeznaczone dla osób 
starszych i dzieci, œwiatowe dni m³odych pod przewodnictwem papie¿a, diecezjalne 
spotkania m³odzie¿y, rekolekcje powo³aniowe czy czuwania przedœwi¹teczne 
i tematyczne. Jak wiêc widzimy katolicy maj¹ powód do radoœci i dumy z tak wielkiego 
wachlarza propozycji na swoj¹ m³odoœæ i ca³e ¿ycie. 

WARTOŒÆ ODPOWIEDZIALNOŒCI

Tekst 
Anna Próchniak 
parafia rzymskokatolicka pw.
Œwiêtego Krzy¿a

Odpowiedzialnoœæ, jako temat rozwa¿añ, pojawia siê czêsto. Nie jest ona pojêciem 
obcym. Wszyscy wiemy, ¿e rodzice s¹ odpowiedzialni za dzieci, starsze rodzeñstwo za 
m³odsze, nauczyciele ponosz¹ odpowiedzialnoœæ za nauczanie i wychowanie swoich 
uczniów, lekarz za zdrowie pacjentów itd. Ma³o natomiast s³yszy siê 
o odpowiedzialnoœci we wspólnotach takich jak harcerstwo czy oaza. Ka¿dy wie, jak to 
wygl¹da w harcerstwie: jest druh-dru¿ynowy i to on ponosi odpowiedzialnoœæ za 
harcerzy na obozach i zbiórkach, jeœli komuœ coœ siê stanie, to w³aœnie on (nie nikt 
inny) ponosi konsekwencje. Natomiast oazy s¹ tematem czêsto pomijanym, a ich 
sytuacja czêsto jest nie najlepsza. Ka¿dy kto jest lub by³ kiedyœ w oazie, wie, ¿e jest to 
wspólnota, która sk³ada siê z kilku (minimum trzech) grup. Ka¿da z nich ma swojego 
„szefa”, tzw. animatora (to trochê taki odpowiednik zastêpowego w harcerstwie), 
a nad ca³¹ wspólnot¹ czuwa moderator (ten z kolei jest jak dru¿ynowy)- zawsze jest 
nim ksi¹dz, czasem pomaga mu te¿ drugi moderator, œwiecki. W tych wspólnotach 
problem jest g³ównie z animatorami. Dwoj¹ siê oni i troj¹, aby zachêciæ ludzi do oazy, 
potem do chodzenia na spotkania, ubolewaj¹ nad ka¿dym jednym odchodz¹cym ze 
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wspólnoty i ¿egnaj¹cym siê z ni¹, a sami czêsto... odchodz¹ ze wspólnoty bez 
po¿egnania i to najczêœciej z bzdurnych powodów: bo ju¿ wyroœli, bo poziom spotkañ 
za niski, bo siê ju¿ nie podoba itd. Inn¹ taktyk¹ jest chodzenie naprzemiennie do oazy 
i do innej wspólnoty, przy czym nie chodzi o msze w innej parafii, ale o przesiadywanie 
po salkach czy kawiarenkach „obcej” wspólnoty czy pomaganie tamtej wspólnocie 
w dzia³alnoœci. Ta druga postawa prawie zawsze w efekcie siê koñczy odejœciem ze 
wspólnoty macierzystej. Te obydwie tendencje s¹ bardzo niebezpieczne i powinny byæ 
szybko za¿egnane. Przede wszystkim trzeba sobie jasno uœwiadomiæ, ¿e praca 
animatora to nie jest jedna z przyjemnoœci, rozrywek, które zale¿¹ od chêci czy 
humoru. To jest obowi¹zek i olbrzymia odpowiedzialnoœæ. Sam animator powinien byæ 
jak ogrodnik, bo te¿ proces „kszta³towania” uczestnika przypomina pielêgnacjê roœlin. 
Przyjmowanie nowego cz³onka do wspólnoty jest jak zasiew nasienia, prowadzenie 
spotkañ jest jak pielêgnacja (podlewanie, nawo¿enie), kwitnieniem jest czas 
rekolekcji, a owoce to dojrza³a wiara i szczere, odwa¿ne jej œwiadectwo. I znowu - 
ogrodnik nie mo¿e tylko wrzuciæ nasionka, czekaæ a¿ poka¿¹ siê listki i zapomnieæ 
o ogrodzie lub sobie chodziæ do innego na odpoczynek, bo z tej roœliny nic nie bêdzie 
(wyschnie b¹dŸ zgnije, wiatry j¹ z³ami¹), podobnie animator nie mo¿e nazbieraæ 
uczestników, wzbudziæ w nich chêæ bycia oazowiczem i odejœæ bez po¿egnania. O ile 
uczestnicy oazy s¹ jak roœliny, o tyle ca³a wspólnota przypomina ogród. Jeœli 
w ogrodzie zwiêdnie tylko jedna ma³a roœlinka, to nic nie szkodzi. Wyroœnie nowa, 
a tamta mo¿e stanowiæ nawóz dla innych, natomiast jak odejdzie sam ogrodnik 
zmarniej¹ wszystkie, bez wyj¹tku. Podobnie jest w oazie - jak odejdzie jeden 
uczestnik, czy kilku to nic wielkiego siê nie stanie, bo ³atwo mo¿na namówiæ kogoœ 
nowego, ale jak odejdzie animator to ca³a grupa siê mo¿e rozpaœæ, a jak kilku to mo¿e 
to zaszkodziæ wspólnocie. Bo wspólnota oprócz tego, ¿e jest jak ogród, mo¿e te¿ byæ 
jak szata - jeœli odejdzie uczestnik, to bêdzie taka ma³a „dziurka”, ³atwa do zaszycia, 
a jak odejdzie kilku animatorów to wówczas zrobi¹ siê takie wielkie dziury, których nie 
sposób zaszyæ. WyobraŸmy sobie ubranie z kilkoma wielkimi dziurami - byle ruch, 
dotyk czy szarpniêcie robi coraz wiêcej dziur i w koñcu ciuszek jest do wyrzucenia. Tak 
samo wspólnota- jak animatorzy dadz¹ taki przyk³ad uczestnikom, to Ci te¿ bêd¹ 
jeden po drugim siê wykruszaæ, a st¹d ju¿ krok do rozwi¹zania wspólnoty. I nic tu nie 
pomo¿e obecnoœæ moderatora, choæby najlepszego i najbardziej oddanego, bo to 
tylko ksi¹dz, który ma te¿ lekcje w szkole, kolêdê i inne zadania, a prze³o¿eni mog¹ go 
przenieœæ w ka¿dej chwili i tu nie ma nic do gadania ani on, ani jego wspólnota.
Tak¿e to animatorzy s¹ g³ównymi odpowiedzialnymi za funkcjonowanie wspólnoty. 
Nie mog¹ to byæ motylki czy ptaszki lataj¹ce raz tu raz tam. Nie mog¹ sobie te¿ 
odejœæ, bo s¹ za starzy czy poziom spotkañ za niski. Jeœli s¹ takie powody, to chyba 
niew³aœciwi ludzie trafili na niew³aœciwe miejsce. B³êdem jest pchanie na KODA 
ka¿dego po trzecim stopniu, bez wyj¹tku. Nawet jak sam chce, to niech siê zastanowi, 
czy jest gotowy podj¹æ siê tego zadania. Bo dobrym animatorem mo¿e byæ tylko ten, 
kto poza oaz¹ nie widzi innych wspólnot, nie interesuj¹ go, bo on ¿yje tylko oaz¹ 
i wk³ada w ni¹ ca³ego siebie. Animator musi sobie zdawaæ sprawê, ¿e jego funkcja to 
nie jest rozrywka, ale obowi¹zek! Nie mo¿e sobie nie przyjœæ, bo poszed³ na mszê 
gdzie indziej lub by³o wa¿niejsze nabo¿eñstwo. Powodami, które mog¹ go zwolniæ 
z przyjœcia na spotkanie jest tylko: szko³a b¹dŸ studia (lekcje, zajêcia lub egzamin 
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w czasie spotkania), choroba lub sprawy rodzinne - jednak i wtedy powinien 
poinformowaæ uczestników o tym lub chocia¿ póŸniej przeprosiæ za nieobecnoœæ. 
Praca animatora to ¿mudne i odpowiedzialne zadanie, dla naprawdê 
odpowiedzialnych ludzi. Najlepszym przes³aniem dla wspó³czesnych animatorów s¹ 
s³owa samego Jezusa: „¿niwo wprawdzie wielkie, ale robotników ma³o”. Co z tego, ¿e 
w grupach bêdzie nawet po sto osób? Jak nie bêdzie animatora to i tysi¹c nic nie da, 
wszyscy siê „zmarnuj¹”.
Tak¿e jeœli ktoœ nie czuje siê w pe³ni zwi¹zany z oaz¹ i ci¹gnie do innych wspólnot, to 
niech nie idzie na KODA. A jeœli ju¿ tam trafi³ i jest animatorem, to musi niestety 
przecierpieæ to. A jak jest jakiœ naprawdê wa¿ny powód, dla którego musi wyst¹piæ 
z oazy, to powinien siê przynajmniej po¿egnaæ, pozdrowiæ, zapewniæ o swojej pamiêci 
i modlitwie. W z³ym tonie jest odchodzenie potajemne, bez uprzedzenia. To nie tylko 
brak szacunku do wspólnoty, ale te¿ z³y przyk³ad dla m³odszych.
Drodzy animatorzy! Jeœli zale¿y wam na wspólnotach, to zanim zaczniecie szukaæ 
uczestników, zacznijcie od samych siebie.

CZY SAMOTNOŒÆ W DZISIEJSZYM 
ŒWIECIE MO¯E BYÆ 
B£OGOS£AWIEÑSTWEM?
Tekst 
Iga Dubaniewicz
parafia rzymskokatolicka pw.
œw. Antoniego z Padwy 

 
Czy samotnoœæ mo¿e byæ w dzisiejszym, konsumpcyjnym, ekstrawertycznym œwiecie 
b³ogos³awieñstwem? Niniejszy artyku³ bêdzie prób¹ zwrócenia uwagi na problem, 
a nie odpowiedzi¹ na postawione pytanie. Autor ma na celu nak³oniæ czytelnika do 
w³asnych samodzielnych przemyœleñ.

Wed³ug definicji samotnoœæ to “¿ycie i przebywanie w odosobnieniu, brak 
towarzystwa, rodziny, bycie samotnym". Zgadza siê, samotnoœæ oznacza ¿ycie z dala 
od przyjació³, ludzi, na których nam zale¿y. To równie¿ œmieræ duszy, która cierpi 
oddzielona od bliskich jej osób. Rosyjski poeta Micha³ Lermontow pisze: ,,...i nudno, 
i smutno, i nie ma komu rêki podaæ...". 

Definicja podana przez S³ownik Jêzyka Polskiego i wypowiedŸ romantycznego poety 
wyraŸnie przecz¹ tezie naszych rozmyœlañ. Jednak¿e czy tak jest w istocie? Czy 
samotnoœæ to coœ tak jednoznacznie negatywnego? A mo¿e samotnoœæ prze¿ywana 
w sposób dojrza³y, œwiadomy mo¿e nam przynieœæ wiêcej korzyœci ni¿ strat i zbli¿yæ do 
Boga?



Prymas Tysi¹clecia, kardyna³ S. Wyszyñski w czasie swojego internowania w latach 
23. IX 1953- 26. X. 1956 pokaza³ nam jak mo¿na twórczo wykorzystaæ osamotnienie. 
Przebywaj¹c w zamkniêciu, odciêty od jakichkolwiek form kontaktu ze œwiatem, 
postanowi³ wykorzystaæ ten czas na jeszcze bli¿sze spotkanie ze Zmartwychwsta³ym 
Chrystusem. To jeden z przyk³adów, mo¿na podaæ wiêcej. Cz³owiek pozostaj¹c sam, 
bez pomocy przyjació³, rodziny, bez og³uszaj¹cej muzyki w s³uchawkach, kolorowych 
witryn sklepowych, ma szansê wejœæ w g³¹b siebie. W ciszy i samotnoœci poznajemy 
samych siebie. Nie maj¹c nic do roboty, nudz¹c siê, z koniecznoœci zaczynamy 
zastanawiaæ siê nad swoim ¿yciem i postêpowaniem. 

Co zadziwiaj¹ce efekt tego najbardziej widaæ w zak³adach poprawczych i w aresztach. 
Mimo powszechnych przekonañ, ludzie tam osadzeni bardzo czêsto dostêpuj¹ 
wewnêtrznej metamorfozy. Zostawieni sami sobie wybior¹ albo drogê ca³kowitego 
pogr¹¿ania siê w swym smutku i rozpaczy, a nastêpnie pod¹¿¹ ku nastêpnym z³ym 
uczynkom, albo - w wyniku tego w³aœnie osamotnienia - postanowi¹ zacz¹æ ¿ycie od 
nowa.

Mo¿e siê nam wydawaæ, ¿e podane przyk³ady oderwane s¹ od rzeczywistoœci. Nikt 
z nas przecie¿ nie jest internowany, nikt z nas nie ma doœwiadczeñ wiêziennych, ale i 
tak wszyscy mamy doœwiadczenie samotnoœci w taki czy inny sposób. Problemem XXI 
wieku, coraz bardziej widocznym w Polsce, jest tak zwana samotnoœæ w t³umie. 
Jesteœmy otoczeni wielk¹ iloœci¹ znajomych, przyjació³, ale nasze kontakty 
bezpoœrednie zosta³y ograniczone do minimum przez komunikatory internetowe.

Problem dotyka ka¿dego. Od nas zale¿y jak go wykorzystamy. Niech przyk³adem na 
drodze odkrywania piêkna samotnoœci bêdzie dla nas Jezus Chrystus, który w chwilach 
prze³omowych swojej publicznej dzia³alnoœci misyjnej, zawsze szuka³ samotnoœci, aby 
porozmawiaæ z Ojcem i odkryæ Jego wolê. To on w naszej samotnoœci bêdzie razem 
z nami i poprowadzi nas po jej trudnych drogach, prowadz¹cych jednak do szczêœcia.

Pozostawanie samemu daje nam mo¿liwoœæ przeanalizowania swego ¿ycia, poznania 
siebie, a co najwa¿niejsze daje niezwyk³¹ przestrzeñ do wejœcia w komuniê 
z Chrystusem. Tak wiêc nie bójmy siê wy³¹czyæ swoich laptopów, komórek i wejœæ 
w g³¹b pustyni swego serca.
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DRUGA ZASADA KSMowicza: 
S³u¿ czynnie Koœcio³owi i ojczyŸnie

Koœció³ i Ojczyzna w pewien sposób s¹ naszym domem. W rodzinie ka¿dy ma 
obowi¹zki i jeœli nie bêdzie ich wype³nia³, powstanie ba³agan i chaos. Do Koœcio³a nie 
mamy przychodziæ tylko z powodu korzyœci, jakie nam to daje, ale równie¿ po to, aby 
dawaæ coœ z siebie. Przez chrzest zostaliœmy w³¹czeni we wspólnotê, jak¹ jest 
Koœció³. Druga zasada KSMowicza mówi nam, ¿e mamy s³u¿yæ czynnie Koœcio³owi 
i OjczyŸnie. Nasza przynale¿noœæ do Koœcio³a nie powinna byæ bierna. S³u¿yæ 
Koœcio³owi mo¿na na wiele sposobów. Pomagajmy w miarê naszych mo¿liwoœci: czy 
to materialnie, czy w innej formie. W³¹czajmy siê w ró¿ne akcje, takie jak: marsze 
w obronie ¿ycia, Telewizji Trwam. Cz³owiek jest istot¹ woln¹ i, decyduj¹c 
o pozostaniu katolikiem, musi byæ odpowiedzialny za wspólnotê, jak¹ s¹ wierni. Tak 
jak rodzice s¹ odpowiedzialni za dzieci, tak my powinniœmy byæ odpowiedzialni za 
siebie nawzajem.

 Jako Polacy nale¿ymy do narodu polskiego i powinniœmy siê w³¹czaæ w jego ¿ycie 
spo³eczne, kulturalne itp. S³u¿ba OjczyŸnie to nie tylko gotowoœæ do obrony kraju 
w czasie zagro¿enia. Polega ona tak¿e na czynnym braniu udzia³u w wyborach, 
wyra¿aniu w³asnej opinii na tematy wa¿ne dla pañstwa, pog³êbianiu wiedzy 
historycznej, obchodzeniu œwi¹t narodowych takich jak: Odzyskanie Niepodleg³oœci, 
ustanowienie Konstytucji 3 Maja, itd..; poprzez wywieszenie flagi narodowej. Gdy 
widzimy, ¿e pewne posuniêcia w³adzy zagra¿aj¹ naszej polskoœci, wolnoœci s³owa, 
powinniœmy temu zapobiegaæ na wszystkie mo¿liwe sposoby. Mo¿na to robiæ 
organizuj¹c marsze, protesty, pisz¹c petycje, listy otwarte, itp. Nie b¹dŸmy obojêtni 
na to, co dzieje siê w kraju, bo jesteœmy Polakami i to wszystko dotyczy równie¿ nas.

Miejmy poczucie odpowiedzialnoœci za Koœció³ i Ojczyznê. 2 zasada KSMowicza nie 
dotyczy tylko cz³onków Katolickiego Stowarzyszenia M³odzie¿y, ale równie¿ 
ka¿dego odpowiedzialnego katolika i Polaka, któremu nie jest obojêtne Pañstwo 
i Koœció³. 

Tekst
Ewa Walkowiak
parafia rzymskokatolicka pw. 
Chrystusa Dobrego Pasterza
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Mówi³ Ojciec, cytuj¹c s³owa Vaclava Havla,  ¿e mamy do czynienia z cywilizacj¹ 
ateistyczn¹ i ludzie nie patrz¹ dziœ daleko w przysz³oœæ, ale skupiaj¹ siê na tym co 
tu i teraz...

O. Wac³aw Oszajca: Ta cywilizacja ateistyczna, o której mówi³ Havel odnosi siê do 
ateizmu rozumianego jako brak Boga, ale te¿ szerzej. Odnosi siê bowiem do bardzo 
zawê¿onego patrzenia na rzeczywistoœæ. Przejawia siê to w tym, ¿e cz³owiek nie myœli 
o skutkach swojego dzia³ania. Zastanawia siê tylko, co by dzisiaj zrobiæ, zjeœæ, 
za³atwiæ, natomiast to, co jutro, ju¿ go nie wzrusza. Natomiast w ogóle nie myœli 
o tym, co bêdzie za 50 lat. Havel nazywa to czymœ bardzo groŸnym. Nazywa to pych¹ 
i w tym upatruje bardzo kiepsk¹ przysz³oœæ dla naszego œwiata, jeœli ta postawa 
wzglêdem rzeczywistoœci weŸmie górê. 

Mówi Ojciec te¿ o kryzysie, który wywo³uje w nas strach, a ten strach z kolei 
prowadzi do tego, ¿e unikamy innych ludzi i coraz bardziej zamykamy siê 
w sobie...

To jest b³êdne ko³o. Z jednej strony chcielibyœmy mieæ przyjació³, mieæ kogoœ z kim 
mo¿na pójœæ na piwo, ale te¿ wyjœæ za kogoœ za m¹¿ i o¿eniæ siê. Chcielibyœmy mieæ 
ludzi w Koœciele i te¿ chcielibyœmy byæ z ludŸmi na stadionie, a z drugiej strony nam to 
jakoœ nie wychodzi. Myœlê, ¿e to bierze siê st¹d, ¿e chcemy byæ z tymi ludŸmi, ale nie 
chcemy byæ dla tych ludzi. Chcemy siê nimi pos³ugiwaæ, ¿eby dostarczyli nam 
pewnych prze¿yæ i emocji. Chcemy ich nawet w jakiœ sposób wykorzystaæ, ¿eby nam 
przysporzyli dóbr duchowych czy materialnych, ale z naszej strony nic nie oferujemy. 
Trochê zachowujemy siê, jak taki jamoch³on, czyli co siê do nas przybli¿a, to my 
po³ykamy i ju¿ jesteœmy zadowoleni. Potem okazuje siê, ¿e to nie wystarcza. I tak 
stoimy w miejscu, przebieramy nogami i nie mo¿emy ruszyæ do przodu. Taka postawa 
nie jest czymœ nowym, bo jak cz³owiek by³ cz³owiekiem, to zawsze siê to powtarza³o. 

"CHCEMY BYÆ Z LUD�MI, 
ALE NIE DLA LUDZI"

Rozmawia³
Piotr Ko³odziejski
parafia rzymskokatolicka pw.
Matki Boskiej Jasnogórskiej

Ojciec Wac³aw Oszajca jest 
jezuit¹, teologiem, 
dziennikarzam, poet¹, autorem 
wielu ksi¹¿ek i publikacji.

O. Wac³aw Oszajca prowadzi³ Wielkopostne Rekolekcje 
w koœciele jezuitów w Szczecinie. Fot. Pawe³ Kopociñski.
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Dzisiaj tak¹ postawê trochê wzmacnia fakt, ¿e jesteœmy krajem na dorobku. Jesteœmy 
w takiej sytuacji, ¿e naprawdê trzeba przy³o¿yæ siê do pracy, studiów, bo wiadomo, ¿e 
jak siê buduje, to trzeba du¿o pieniêdzy, ¿eby tê budowê jakoœ ukoñczyæ. Tak samo 
i tu, wiêc myœlê, ¿e trzeba nam cieszyæ siê z dobrego czasu wolnoœci i tego, ¿e 
mo¿emy rz¹dziæ siê po swojemu i budowaæ nasz kraj, jak chcemy, ale z drugiej strony 
musimy bardzo uwa¿aæ, ¿eby siê nie zagapiæ i nie doprowadziæ do sytuacji, ¿e 
zbudujemy ten dom, ale nie bêdzie mia³ w nim kto mieszkaæ albo nie bêdziemy mieli 
z kim w tym domu mieszkaæ.   

Jest Ojciec równie¿ wyk³adowc¹ homiletyki. Jak ocenia ojciec sztukê g³oszenia 
kazañ w Polsce? 

Najwiêkszy k³opot jest mo¿e nie tyle z tym, co mamy g³osiæ, chocia¿ z tym te¿ jest 
k³opot.  Ciekawa rzecz. Kiedy dzieje siê Ÿle, pamiêtam stan wojenny i jeszcze gorsze 
czasy i wtedy mieliœmy sporo do powiedzenia ludziom i to, co mówiliœmy potrafi³o 
ludzi podtrzymaæ, zainspirowaæ, kiedy trzeba uspokoiæ i zachêciæ. Natomiast teraz, 
kiedy osi¹gnêliœmy to, o czym cz³owiek marzy³, jesteœmy bezradni (zarówno katolicy, 
jak i protestanci i prawos³awni) wobec cz³owieka sytego, ¿yj¹cego w bezpiecznym 
kraju, który ma dach nad g³ow¹. Próbujemy to za³atwiæ w ten sposób, ¿e dosypujemy 
trochê popio³u do tego, z czego cz³owiek jest zadowolony, ¿eby wymusiæ na nim, by 
poczu³ skruchê za swoje z³o, by zacz¹³ zastanawiaæ siê nad wiecznoœci¹, niebem 
i piek³em. Trzeba poszukaæ odpowiedzi na pytanie co takiego jest w naszym przekazie, 
¿e nie ma na to popytu w dobrym znaczeniu; ¿e cz³owiekowi, który s³ucha nas, 
kaznodziejów nie pomaga to ¿yæ w warunkach wzglêdnego, ale jednak ju¿ mocnego 
dobrobytu. Druga kwestia to jêzyk, jakim pos³ugujemy siê na ambonie. Albo jest to 
jêzyk pseudonaukowy, ¿argon filozoficzno-teologiczny. Wyra¿enia typu: misterium, 
pascha, ³aska, grzech ju¿ nic nie mówi¹. Albo mówi¹ tyle, ile sobie s³uchacz do tych 
wyra¿eñ przypisze swoich treœci. Kolejna sprawa to u¿ywanie archaizmów, pojêæ, 
które nie s¹ ju¿ w obiegu. Na przyk³ad dziœ „³aska” brzmi pejoratywnie: „Nie rób mi 
³achy” i tylko tyle. A zatem trzeba poszukaæ nowego jêzyka, ¿eby wyraziæ te treœci, 
które s¹ do przekazania. Jak siê ratowaæ? Myœlê, ¿e kaznodzieje i katecheci powinni 
mieæ porz¹dne wykszta³cenie teologiczne, ale zarazem umiejêtnoœæ prze³o¿enia tego, 
czego siê uczyli w jêzyku w³aœciwym dla teologii na jêzyk porz¹dnej gazety, 
porz¹dnego radia, na jêzyk codzienny. Nie mo¿e to byæ jêzyk strywializowany, 
napchany ró¿nymi pojêciami trywialnymi. To musi byæ jêzyk ³adny i wtedy nasze 
kazania mia³yby wiêksz¹ noœnoœæ i dostarczy³yby wiêcej treœci. Trzecia sprawa, 
najwa¿niejsza. Jeœli bêdzie tak jak jest, ¿e Koœció³ bêdzie punktem us³ugowym, gdzie 
siê po coœ przychodzi, a wiêc taki punkt œlubno-chrzcielno-pogrzebowy, to choæ 
byœmy na g³owie stawali z naszymi kazaniami, to co najwy¿ej pochwal¹ nas, ¿e piêknie 
powiedzieliœmy, ale oddzia³ywanie bêdzie ¿adne. Trzeba zacz¹æ odbudowywaæ Koœció³ 
nie jako punkt us³ugowy, nie jako zgromadzenie ludzi przypadkowych, ale o cechach 
wspólnoty, gdzie ludzie siê nawzajem znaj¹ np. w ma³ych grupach, tzw. wspólnotach. 
Tam nie ma k³opotów, ¿e trzeba odprawiæ mszê, nie ma k³opotów z kazaniem. Ludzie 
siê znaj¹ i tylko popatrz¹ na siebie i wiedz¹ o co chodzi. Tego nie mamy i tu jest te¿ 
chyba Ÿród³o wyludnienia œwi¹tyñ i odchodzenia od Koœcio³a jako instytucji. 



Uwa¿a Ojciec, ¿e Ÿle dzia³aj¹ wspólnoty, np. duszpasterstwa akademickie?

Nie mówiê, ¿e Ÿle dzia³aj¹ wspólnoty, bo ja pok³adam w nich du¿e nadzieje, jak choæby 
w duszpasterstwach akademickich, oazie, neokatechumenacie, charyzmatykach. Pod 
jednym warunkiem, ¿e ci ludzie bêd¹ mieli swoj¹ to¿samoœæ i bêd¹ siê ró¿niæ jak niebo 
i ziemia. Im wiêcej tych ró¿nic, tym lepiej, ale zarazem bêdzie w nich duch jednoczenia 
siê, ¿eby szukaæ tam tego, co bêdzie wspólne dla nas wszystkich, dla ca³ej parafii. Jeœli 
by³oby wiele grup w parafii, to zrealizowalibyœmy to, co mówi Sobór, ¿e parafia jest 
wspólnot¹ wspólnot. Wtedy jest jakaœ potrzeba natury charytatywnej i wtedy takie 
grupy œwietnie odnalaz³yby siê podejmuj¹c to zadanie. 

Powiedzia³ Ojciec kiedyœ w wywiadzie, ¿e Koœció³ musi zapracowaæ na swój 
autorytet.  Czy praca nad g³oszeniem kazañ, tworzeniem wspólnot i formowaniem 
duszpasterstw jest elementem budowania tego autorytetu?

Jest to jeden z elementów i mo¿e nie najwa¿niejszy, bo wspólnoty buduje siê przez 
kontakt bezpoœredni. Jeœli chcemy byæ z drugim cz³owiekiem, dogadaæ siê z drugim 
cz³owiekiem, a nie tylko z nim rozmawiaæ czy wymieniaæ informacje, ale dojœæ do 
wspólnego przekonania, to trzeba z tym cz³owiekiem si¹œæ, popatrzeæ sobie w oczy. To 
jest podstawowy warunek, dlatego pierwsze zadanie dla biskupów, proboszczów, 
wikariuszów, ¿ebyœmy wyzbyli siê szeregu robót, które mog¹ zrobiæ inni i zrobi¹ to 
lepiej np. kwestia planowania, zarz¹dzania, zbierania œrodków materialnych w parafii, 
organizacja I Komunii Œwiêtej czy innych uroczystoœci. Od tego jest Rada Parafialna, 
od tego powinna byæ Rada Ekonomiczna, od tego powinny byæ wspólnoty. Zbli¿a siê 
I Komunia Œwiêta. Dlaczego nie stworzyæ grupy z rodziców I-komunijnych mo¿e na 
rok, a mo¿e na dalsze lata.  Jeœli coœ takiego zacznie siê rodziæ, to my siebie 
poznajemy. ̄ yjemy w takim, a nie innym spo³eczeñstwie, gdzie chocia¿ by³oby siê 
papie¿em czy prezydentem, jeœli nie ma siê osobowoœci, to siê nic nie znaczy. Tak 
samo jest i tu. Jeœli cz³owiek umie ¿yæ z ludŸmi i dla tych ludzi zaczyna byæ kimœ, kto 
pomaga istnieæ w tej rzeczywistoœci, wtedy staje siê autorytetem, czyli punktem 
odniesienia. Ale na to wszystko trzeba zapracowaæ, udowodniæ to, trzeba to 
pielêgnowaæ. Autorytet z nadania, czy z urzêdu ju¿ nie dzia³a. ̄ yjemy 
w spo³eczeñstwie, gdzie ludzie zaczynaj¹ myœleæ w sposób demokratyczny, a wiêc 
gdzie licz¹ siê przekonania, a dopiero potem dzia³ania.     

Jak ocenia Ojciec przysz³oœæ dialogu miêdzywyznaniowego w chrzeœcijañstwie? 

Trochê jest zastój i stanêliœmy w takim momencie, ¿e trzeba siê zdecydowaæ, jak ta 
jednoœæ ma wygl¹daæ. Dosyæ ju¿ obmodliliœmy ten dotychczasowy etap i teraz 
przychodzi czas na dzia³anie. Myœlê, ¿e Koœcio³y zachowaj¹ swoj¹ tradycjê, ró¿nice 
miêdzy Koœcio³ami siê pog³êbi¹, ale z tego nie wynika, ¿e my siê przez to jeszcze 
bardziej oddalimy od siebie. Bo jak siê pójdzie w g³¹b, to szybciej znajdzie siê wspólne 
korzenie, Ÿród³o, które jest we wszystkich Koœcio³ach. Nie œlizga siê po powierzchni. 
Myœlê, ¿e stoimy przed takim prze³omem.  
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MATKI: MÊ¯NE CZY SZALONE?

Tekst
Marta Dzbeñska-Karpiñska

Gdy pewnego listopadowego dnia 2009 przyszed³ mi do g³owy pomys³ odnalezienia 
i sfotografowania kobiet, które zdecydowa³y siê na urodzenie dziecka mimo, ¿e 
zagra¿a³o to ich ¿yciu lub zdrowiu nie wiedzia³am jak wspania³a czeka mnie podró¿. 
By³a to podró¿ w sensie fizycznym, bo zjeŸdzi³am Polskê od Dolnego Œl¹ska po 
Pomorze Zachodnie, jak i duchowym – spotkanie z ka¿d¹ z bohaterek mojej 
opowieœci i ich rodzinami zmienia³o mnie.

Wszystko zaczê³o siê od pytania o ludzk¹ dzielnoœæ, jej koniecznoœæ dla naszego 
przetrwania oraz jej przejawy w ¿yciu zwyk³ych ludzi. Moje pytanie, zainspirowane 
¿yciorysem Œw. Joanny Beretty Mollii, o której us³ysza³am maj¹c czternaœcie lat 
wpisa³o siê w kontekst zas³yszanych w mediach: sprawy Alicji Tysi¹c, która uzyska³a 
zadoœæuczynienie za to, ¿e odmówiono jej przeprowadzenia aborcji ze wzglêdów 
zdrowotnych oraz historii Anny Radosz, Basi Paradowskiej i Agaty Mróz Olszewskiej, 
które zaryzykowa³y wszystko, by ich dzieci mog³y zdrowo przyjœæ na œwiat i które 
zap³aci³y za to cenê najwy¿sz¹.

Najtrudniejszym etapem pracy by³o poszukiwanie bohaterek mojego projektu. 
W koñcu wys³anie setek e-maili, anonse na forach internetowych oraz opowiadanie 
o zadaniu, którego siê podjê³am niemal ka¿dej spotkanej osobie, przynios³o efekt 
i po prawie dziewiêciu miesi¹cach od rozpoczêcia poszukiwañ sfotografowa³am 
Magdalenê, oczekuj¹c¹ wówczas narodzin swojego trzeciego dziecka. Magdalena 
choruje na dwie choroby genetyczne, które ujawni³y siê w kolejnych ci¹¿ach: 
trombofiliê i zesztywniaj¹ce zapalenie stawów krêgos³upa. Z powodu trombofilii 
Magdalena stale przyjmuje leki rozrzedzaj¹ce krew i ca³y czas u¿ywa poñczoch 
uciskowych, poniewa¿ choroba uszkodzi³a zastawki w lewej nodze. Po 
potwierdzonym medycznie uzdrowieniu z osteoporozy, na któr¹ Magdalena równie¿ 
zachorowa³a, ona i jej m¹¿ Zenon zdecydowali siê na trzecie dziecko. Mieli, jak 
i wiele innych rodzin, które póŸniej fotografowa³am, w¹tpliwoœci, czy ich przypadek 
kwalifikuje siê do projektu, czy jest wystarczaj¹co „powa¿ny”. Na szczêœcie dali siê 
przekonaæ, a Magdalena postanowi³a mi pomóc i zainteresowa³a projektem swojego 
lekarza prowadz¹cego, co zaowocowa³o wspó³prac¹ z warszawskim Szpitalem 
Klinicznym im. Ks. Anny Mazowieckiej. Szpital znalaz³ wœród swoich pacjentek trzy 
matki, które wziê³y udzia³ w projekcie. To by³o bardzo mobilizuj¹ce i by³ to te¿ 
pierwszy kontakt ze œwiatem medycznym, który tak jak wszystkie póŸniejsze okaza³ 
siê bardzo pozytywny. Ciekawym faktem jest to, ¿e w moich poszukiwaniach 
pomog³y mi dwie lekarki, których nigdy osobiœcie nie spotka³am. By³y to znajome 
sfotografowanych przeze mnie kobiet. 

prosto z mostu34



Moje pojmowanie zadania, którego siê podjê³am dojrzewa³o i porz¹dkowa³o siê przez 
ca³y czas jego realizacji. To w trakcie woja¿y po Polsce zorientowa³am siê, ¿e bohaterki 
dziel¹ siê zasadniczo na dwie grupy. Pierwsz¹ z nich stanowi¹ kobiety, które urodzi³y 
z nara¿eniem zdrowia lub ¿ycia, bo los postawi³ je niespodziewanie w takiej sytuacji 
i mimo choroby zasz³y w ci¹¿ê lub bêd¹c w stanie b³ogos³awionym zachorowa³y 
powa¿nie. Druga grupa to kobiety cierpi¹ce na ró¿ne choroby, w których pragnienie 
macierzyñstwa by³o tak silne, ¿e podjê³y ryzyko, aby doœwiadczyæ bycia matk¹. Do 
pierwszej grupy matek nale¿¹ miêdzy innymi Stamatyja, u której w trzecim miesi¹cu 
ci¹¿y wykryto bardzo szybko rozwijaj¹cy siê nowotwór (gdy przeprowadzono 
cesarskie ciêcie i operacjê usuniêcia miêœniaka dziecko wa¿y³o 2 kg 100 g, usuniêty guz 
o rozmiarze 30x60 cm – 15 kg, a wyczerpana chorob¹ matka – 37 kg), Agata, która 
z racji na nieprawid³ow¹ budowê ³o¿yska przesz³a szereg zagra¿aj¹cych ¿yciu 
krwotoków i znalaz³a siê na granicy œmierci oraz Sylwia (zdjêcie na ok³adce), która 
bêd¹c w ci¹¿y przesz³a wylew krwi do mózgu z powodu pêkniêcia têtniaka. Do drugiej 
grupy nale¿¹ m.in.: Joanna chora na cukrzycê, autoimmunologiczne zapalenie 
w¹troby, a po urodzeniu pierwszego dziecka równie¿ na chorobê Gravesa-Basedowa; 
El¿bieta chora na pigmentozê, która decyzjê o macierzyñstwie przyp³aci³a utrat¹ 
wzroku oraz Marta z rdzeniowym zanikiem miêœni – jedna z niewielu kobiet na 
œwiecie, która urodzi³a dziecko choruj¹c na SMA II.

W czasie realizacji projektu doœwiadczy³am ogromnej pomocy ze strony ludzi 
znajomych i osób zupe³nie mi nieznanych. Po pierwsze kobiety, które fotografowa³am 
i ich rodziny, okaza³y mi bardzo du¿o ¿yczliwoœci i pomocy. Kilka z nich w³¹czy³o siê 
w poszukiwania innych matek do projektu. Niektóre do³¹czy³y do szerokiego grona 
osób otaczaj¹cych mnie oraz moj¹ pracê swoj¹ modlitw¹. By³am goszczona 
w odwiedzanych przeze mnie miastach, karmiona i zawsze znalaz³ siê ktoœ, kto 
zaprosi³ mnie na nocleg. To by³o poruszaj¹ce doœwiadczenie. Dla mnie te¿ z pocz¹tku 
bardzo trudne, bo musia³am nauczyæ siê braæ nie mog¹c daæ w zasadzie nic w zamian. 
Do takich darów nale¿y te¿ staranie moich znajomych o wydanie projektu w postaci 
ksi¹¿kowej oraz profesjonalne i entuzjastyczne zarazem podejœcie wydawnictwa 
Centrum Myœli Jana Paw³a II, dziêki któremu „Matki: mê¿ne czy szalone?” uka¿¹ siê na 
rynku 26 maja 2012 roku.

Joanna chora na 

cukrzycê, 

autoimmunologiczne 

zapalenie w¹troby, 

a po urodzeniu 

pierwszego dziecka 

równie¿ na chorobê 

Gravesa-Basedowa. 
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W efekcie powsta³a opowieœæ o odwadze, o mi³oœci, o zwyciêstwie ¿ycia, 
o ekstremalnych wyborach zwyczajnych ludzi, o nadziei. O mêstwie, które cechuje nie 
tylko mê¿czyzn i o szaleñstwie mi³oœci, z której rodzi siê ¿ycie. 

Epilog: 15 kwietnia 2012 roku w Œwiêto Mi³osierdzia Bo¿ego mia³am wielk¹ 
przyjemnoœæ fotografowaæ chrzest Antosia – syna Magdaleny i Zenona, który 
przyszed³ szczêœliwie na œwiat 11 paŸdziernika 2011 roku.

Marta z rdzeniowym zanikiem miêœni – jedna z niewielu 
kobiet na œwiecie, która urodzi³a dziecko choruj¹c na SMA II. 

Magdalena choruje na dwie choroby genetyczne, które 
ujawni³y siê w kolejnych ci¹¿ach: trombofiliê i 
zesztywniaj¹ce zapalenie stawów krêgos³upa. 
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