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Przyczyny negatywnego stosunku Kościoła prawosławnego do palenia ciał 
zmarłych:
a) tradycyjny pochówek nawiązuje do pogrzebu i złożenia do grobu ciała Chrystusa. 
Warto tutaj dodać, że ciała ukrzyżowanych w Cesarstwie Rzymskim pozostawały 
niepogrzebane, dlatego też Józef z Arymatei musiał zapłacić sporą sumę za wydanie 
ciała Jezusa, które następnie z wielką czcią obmył, namaścił i złożył do grobu;
b) zgodnie z wiarą Kościoła ciało człowieka jest świątynią Ducha Świętego, jest 
uświęcone przez chrzest, Komunię Świętą i pozostałe sakramenty Kościoła, zatem jest 
to kolejny czynnik, który przemawia za okazaniem szacunku wobec ciała 
i pochowaniem go, a nie spaleniem;
c) prawosławna wiara wiąże się z szacunkiem do osoby ludzkiej, jako 
psychosomatycznej jedności, który przekłada się na szacunek wobec ciała ludzkiego;
d) istnieje wiele nienaruszonych ciał wielu świętych, męczenników oraz relikwie, które 
muszą być obecne w każdej świątyni. Wiele z nich roztacza niesamowity aromat oraz 
dzieją się przy nich niezliczone cuda i uzdrowieniea, które świadczą o tym, że 
w ciałach świętych osób, nawet po ich ziemskiej śmierci, lubi przebywać Święty Duch, 
który przejawia we wspomniany wyżej sposób swoją obecność;
e) śmierć dla Kościoła prawosławnego stanowi „przygotowawczy” sen. Od wczesnych 
wieków (św. Jan Chryzostom) prawosławni nie używają w tekstach liturgicznych słowa 
„śmierć” tylko „zaśnięcie”, a zamiast „zmarły” mówią „ten który zasnął” (cs. uspienije, 
usopszyj). Takie pojmowanie śmierci również stanowi argument przeciw kremacji.
f) pedagogiczna rola pogrzebu, widok zmarłych oraz cmentarzy przypomina 
o nadchodzącej śmierci, o konieczności przygotowania się i uciekaniu od grzechu. 
Hedonistyczny styl życia, z jego neurotycznym strachem przed wszystkim co się wiąże 
ze śmiercią, chorobą, stanem po śmierci itd. również wpływa na negatywny stosunek 
Cerkwi do kremacji. Zawierają się w tym obecne w zlaicyzowanych społeczeństwach: 
pośrednie oddalanie od siebie śmierci przez usuwanie sprzed siebie widoku zmarłego, 
próby przemilczenia lub upiększenia śmierci oraz „oczyszczenia” jej poprzez kremację. 
Dla Kościoła prawosławnego widok zmarłych oraz cmentarzy jest pozytywną okazją 
do samokontroli, autorefleksji i ponownego wprowadzenia w tajemnicę życia.

Góra Athos. Epitafios - 

całun przedstawiający 

zmarłego Chrystusa, 

wynoszony na środek 

świątyni w Wielki Piątek. 

Fot. Grzegorz Makal.



Kilka pierwszych dni maja tego roku doskonale nadawało się na spędzenie czasu z 
rodziną i przyjaciółmi. Są różne sposoby odpoczynku. Można gdzieś wyjechać,by 
zwiedzić nowe miejsca, poznać nowych ludzi, można też zostać w domu. A można było, 
jak zrobiło to ponad tysiąc młodych ludzi, wybrać się na Dni Młodych do Gryfic. 

Pomysłodawcą Dni Młodych był bł. Jan Paweł II. To on zapoczątkował spotkania 
młodzież:y co roku archidiecezjalne (ADM), a co 2-3 lata światowe. Dzisiejsza młodzież 
często spędza wolny czas w klubach, na imprezach, przy alkoholu, używkach itp. 
Niektórzy jednak poszukują innego rodzaju odpoczynku i rozrywki. Chrześcijańską 
alternatywą klubowego imprezowania są właśnie ADM. Podczas tych kilku dni można 
poznać ciekawych ludzi, wyznających te same wartości, uczestniczyć w warsztatach – 
zarówno tych tradycyjnych: muzycznych, teatralnych, robieniu różańców ze sznurka 
itp., jak i nowych: decoupage'u, fotografii otworkowej, krawieckim, strzeleckim, 
tanecznym, układania kwiatów z bibuły, szukania księcia... Oprócz warsztatów były 
różne zabawy, zwiedzanie miasta i oczywiście modlitwa. Odbyły się liczne koncerty 
zespołów Drabina Jakuba z Dolic, Jesienni Przyjaciele, Clerboyz Forever (w składzie byli 
także dawni członkowie zespołu, obecnie księża). Codziennie młodzi chwalili Pana 
poprzez muzyczne uwielbienie. W środę, 2 maja po obiedzie, zagraliśmy w grę miejską 
Poszukiwanie Skarbów.

Zapytałam kilka uczestniczek, dlaczego zdecydowały się spędzić majowy weekend w 
Gryficach? Sara ze Stargardu Szczecińskiego z uśmiechem na twarzy odpowiada: 
„Każdy wyjazd wzbogaca nas duchowo. Jest to o jedno doświadczenie więcej”. 
 siostra Marta mówi: „Wybrałam Dni Młodych, z jednej strony myśląc o dobrej zabawie, a 
z drugiej, by  dowiedzieć się czegoś więcej, nabyć nowych doświadczeń”. Ania ze 



 

Zapraszam do słuchania audycji katolickiej „Religia na Fali” w Polskim Radiu Szczecin 

w każdą niedzielę o godzinie 18:05 (częstotliwość 92 MHz). W audycji m.in. o wydarzeniach z życia Kościoła, dialogu 

ekumenicznym w Szczecinie, młodzieżowych wspólnotach, a także rozmowy 

z chrystusowcem: ks. Zbigniewem Reguckim (duszpasterzem akademickimi 

w Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie) oraz ks. dr. Krzysztofem Łuszczkiem

( prefektem Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie). Można też wygrać nagrody książkowe. 

Wideorelacje, galerie zdjęć, zarchiwizowane audycje i informacje oraz archiwalne numery „Prosto z Mostu 

Młodzi...Ekumeniczni...Bóg...” na www.radio.szczecin.pl/religia. Szukaj nas na Facebooku:  

Piotr Kołodziejski, Zapraszam! 

http://www.facebook.com/religianafali

29 kwietnia 2012 r., odbył się Wielkanocny Bieg Ekumeniczny na 5 km, pod hasłem 
„Biegnij do pustego”, zorganizowany przez Szczecińską Inicjatywę Ekumeniczną. 
Wraz ze znajomymi po raz pierwszy uczestniczyłam w takim zorganizowanym biegu. 
Argumentem przemawiającym za tym, aby wziąć w nim udział był fakt, że jest to bieg 
charytatywny. Sponsorzy płacili za każdego uczestnika, który ukończył bieg. Natomiast 
zebrane fundusze będą przeznaczone na Szczecińskie Hospicjum dla dorosłych Św. Jana 
Ewangelisty. Nie ukrywam, że był to argument przetargowy, gdy proponowałam 
znajomym udział w tym biegu. Z kolei ekumeniczny charakter biegu był okazją do tego, 
aby przybliżyć im ideę ekumenizmu. W mojej ocenie było to ciekawe doświadczenie, 
ponieważ przy okazji sportowego spotkania można było porozmawiać o ekumenizmie i 
lepiej się poznać.
 
O godzinie 14.30 uczestnicy biegu zaczęli gromadzić się na kąpielisku Arkonka, aby móc 
się zapisać i rozgrzać przed biegiem. Po otrzymaniu numeru startowego, mogliśmy już 
tylko cierpliwie czekać na wystartowanie o godzinie 15.00. Trasa liczyła trzy pętle wokół 
kąpieliska. Jedni powiedzą, że był to niewielki dystans, inni że akuratny. Jednakże to nie 
dystans był najważniejszy. Każdy mógł mieć inny powód swojego uczestnictwa w tym 
biegu. Można było biec z powodów czysto sportowych, towarzyskich lub religijnych, 
jako świadectwo wiary. Hasło „Biegnij do pustego” pozwala głębiej zastanowić się nad 
sensem naszej wiary. Uczniowie w poranek wielkanocny również biegli do pustego 
grobu i musieli się wobec tej prawdy określić. Tak jak my musimy się określić za każdym 
razem, gdy zastanawiamy się nad sensem naszej wiary. Nad tym, dlaczego grób jest 
pusty?
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W cerkwi greckokatolickiej - 

po lewej symbol 

Zmartwychwstałego Chrystusa 

- okrągły chleb zawny ARTOS, 

po prawej ikona 

"VOSKRESINNIA". 

Fot. Ks. Robert Rosa.

Grupa młodzieży ze Stargardu Szczecińskiego. Fo
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Graf.  Robert Żak





Tekst 
Anna Próchniak 
parafia rzymskokatolicka pw.
Świętego Krzyża



Odpowiedzialność, jako temat rozważań, pojawia się często. Nie jest ona pojęciem 
obcym. Wszyscy wiemy, że rodzice są odpowiedzialni za dzieci, starsze rodzeństwo za 
młodsze, nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za nauczanie i wychowanie swoich 
uczniów, lekarz za zdrowie pacjentów itd. Mało natomiast słyszy się 
o odpowiedzialności we wspólnotach takich jak harcerstwo czy oaza. Każdy wie, jak to 
wygląda w harcerstwie: jest druh-drużynowy i to on ponosi odpowiedzialność za 
harcerzy na obozach i zbiórkach, jeśli komuś coś się stanie, to właśnie on (nie nikt 
inny) ponosi konsekwencje. Natomiast oazy są tematem często pomijanym, a ich 
sytuacja często jest nie najlepsza. Każdy kto jest lub był kiedyś w oazie, wie, że jest to 
wspólnota, która składa się z kilku (minimum trzech) grup. Każda z nich ma swojego 
„szefa”, tzw. animatora (to trochę taki odpowiednik zastępowego w harcerstwie), 
a nad całą wspólnotą czuwa moderator (ten z kolei jest jak drużynowy)- zawsze jest 
nim ksiądz, czasem pomaga mu też drugi moderator, świecki. W tych wspólnotach 
problem jest głównie z animatorami. Dwoją się oni i troją, aby zachęcić ludzi do oazy, 
potem do chodzenia na spotkania, ubolewają nad każdym jednym odchodzącym ze 
wspólnoty i żegnającym się z nią, a sami często... odchodzą ze wspólnoty bez 
pożegnania i to najczęściej z bzdurnych powodów: bo już wyrośli, bo poziom spotkań 
za niski, bo się już nie podoba itd. Inną taktyką 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 działalności. Ta druga postawa prawie zawsze w efekcie się kończy odejściem ze 
wspólnoty macierzystej. Te obydwie tendencje są bardzo niebezpieczne i powinny być 
szybko zażegnane. Przede wszystkim trzeba sobie jasno uświadomić, że praca 
animatora to nie jest jedna z przyjemności, rozrywek, które zależą od chęci czy 
humoru. To jest obowiązek i olbrzymia odpowiedzialność. Sam animator powinien być 
jak ogrodnik, bo też proces „kształtowania” uczestnika przypomina pielęgnację roślin. 
Przyjmowanie nowego członka do wspólnoty jest jak zasiew nasienia, prowadzenie 
spotkań jest jak pielęgnacja (podlewanie, nawożenie), kwitnieniem jest czas 
rekolekcji, a owoce to dojrzała wiara i szczere, odważne jej świadectwo. I znowu - 
ogrodnik nie może tylko wrzucić nasionka, czekać aż pokażą się listki i zapomnieć 
o ogrodzie lub sobie chodzić do innego na odpoczynek, bo z tej rośliny nic nie będzie 
(wyschnie bądź zgnije, wiatry ją złamią), podobnie animator nie może nazbierać 
uczestników, wzbudzić w nich chęć bycia oazowiczem i odejść bez pożegnania. O ile 
uczestnicy oazy są jak rośliny, o tyle cała wspólnota przypomina ogród. Jeśli 
w ogrodzie zwiędnie tylko jedna mała roślinka, to nic nie szkodzi. Wyrośnie nowa, 
a tamta może stanowić nawóz dla innych, natomiast jak odejdzie sam ogrodnik 
zmarnieją wszystkie, bez wyjątku. Podobnie jest w oazie - jak odejdzie jeden 
uczestnik, czy kilku to nic wielkiego się nie stanie, bo łatwo można namówić kogoś 
nowego, ale jak odejdzie animator to cała grupa się może rozpaść, a jak kilku to może 
to zaszkodzić wspólnocie. Bo wspólnota oprócz tego, że jest jak ogród, może też być 
jak szata - jeśli odejdzie uczestnik, to będzie taka mała „dziurka”, łatwa do zaszycia, 
a jak odejdzie kilku animatorów to wówczas zrobią się takie wielkie dziury, których nie 
sposób zaszyć. Wyobraźmy sobie ubranie z kilkoma wielkimi dziurami - byle ruch, 

IKONY
ZEŚWIĘTEJ GÓRYATHOSW SZCZECINIE

Po długotrwałych staraniach i wieloletnim oczekiwaniu, 13 maja, wraz ze szczególną 
łaską i błogosławieństwem mnichów ze Świętej Góry Athos, przybyły do nas Iwerska 
Ikona Matki Bożej oraz Athoska Ikona Świętego Mikołaja. Przybycie tych ikon jest 
wyjątkowym duchowym wydarzeniem, które miało miejsce po raz pierwszy w Diecezji 
Wrocławsko-Szczecińskiej. Uroczystościom powitania Ikon przewodniczył J.E. 
Najprzewielebniejszy Jeremiasz Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński. 

Tekst 
Iga Dubaniewicz
parafia rzymskokatolicka pw.
św. Antoniego z Padwy 
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