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"Nie bêdzie meczu, bêdzie chór”

Gdy na pocz¹tku lat 80. Stanis³aw Bareja realizowa³ kultowy polski serial "Alternatywy 4" nie móg³ 
przypuszczaæ, ¿e blisko 30 lat póŸniej ta i wiele innych kwestii z jego serialu wci¹¿ bêd¹ aktualne. 
Produkcja skrojona jako ironia i kpina z PRL-owskiej rzeczywistoœci trzyma siê dobrze równie¿ w 2012 
roku. Jak inaczej bowiem podsumowaæ to, co wydarzy³o siê na Stadionie Narodowym przed meczem 
Polska-Anglia? Internauci dali upust swojej pomys³owoœci komentuj¹c m. in. tym cytatem „Narodow¹ 
tragifarsê”.  

Wydarzenia ze Stadionu Narodowego sk³aniaj¹ do pytania, czy dziœ potrafimy od siebie wymagaæ. Czy 
wszystko mo¿na skwitowaæ stwierdzeniem "jakoœ to bêdzie, a martwiæ siê bêdziemy po fakcie"?

Jan Pawe³ II w 1983 roku w Czêstochowie powiedzia³ do m³odzie¿y "Musicie od siebie wymagaæ, nawet 
gdyby inni od was nie wymagali". Wczeœniej, bo w czerwcu 1979 roku na Ska³ce przyzna³, ¿e 
szczególnie przez niego umi³owane dziedziny duszpasterstwa to duszpasterstwo m³odzie¿y 
i duszpasterstwo ma³¿eñstw, czyli rodzin. "Zawsze stanowi³y jak¹œ ca³oœæ, jedno wynika³o z drugiego, 
nieraz nawet mówi³em duszpasterzom akademickim: tak, dobrze, ¿e w ramach waszych konferencji 
podejmujecie ró¿ne tematy, ale najwiêcej uczynicie, je¿eli m³odych ludzi, przysz³¹ polsk¹ inteligencjê, 
przygotujecie do ¿ycia w ma³¿eñstwie i w rodzinie chrzeœcijañskiej" - powiedzia³ papie¿. W tym 
numerze œwiadectwo studentki, która zaprasza do Duszpasterstwa Akademickiego. Zachêcam przy tej 
okazji studentów, i nie tylko, do wspó³pracy z nasz¹ gazet¹ - lepiej jest dzia³aæ, ni¿ staæ z boku; pisaæ 
o kulturze, sporcie, spo³eczeñstwie, religii, spotykaæ ciekawych ludzi, wyra¿aæ swoje myœli i przez to 
mobilizowaæ do dzia³ania innych. Tak jak akademicka msza œw. z niezwyk³ym klimatem wymaga od nas 
skupienia, ¿eby spotkaæ Boga, tak jak zawierane przyjaŸnie wymagaj¹ wysi³ku, ¿eby trwa³y i rozwija³y 
nas, tak tworzenie gazety wymaga wysi³ku  ludzi, którzy czasem poza nauk¹, prac¹ i zabaw¹ chwyc¹ za 
pióro lub klawiaturê. Tak wiêc jeœli ju¿ siê zdecydowa³aœ/zdecydowa³eœ, kontakt do nas znajdziesz 
w stopce redakcyjnej :) Wystarczy napisaæ, a my odezwiemy siê do Ciebie. 

Benedykt XVI rozpocz¹³ Rok Wiary. Nawet jeœli nie wszystkie wyznania uznaj¹ hierarchicznie papie¿a, 
idea, aby najbli¿sze 12 miesiêcy poœwiêciæ na poznawanie i doœwiadczanie wiary, zarówno na 
p³aszczyŸnie duchowej, jak i intelektualnej wydaje siê bliska nam wszystkim. To tak¿e okazja dla 
wszystkich chrzeœcijan, aby rozwijaæ ekumenizm, pocz¹wszy od naszej ma³ej ojczyzny, Szczecina. 
Ostatnie wydarzenia pokazuj¹, ¿e nasze miasto mo¿e w tym wzglêdzie pochwaliæ siê du¿¹ 
aktywnoœci¹, o czym równie¿ w tym numerze. 

Piotr Ko³odziejski
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Tekst
Ks. Robert Rosa
parafia greckokatolicka pw. 
Opieki Najœw. Bogurodzicy

W niedzielê 14 paŸdziernika, parafia greckokatolicka w Szczecinie 
œwiêtowa³a 55- lecie duszpasterstwa Koœcio³a Greckokatolickiego na Ziemi 
Szczeciñskiej oraz 15-lecie poœwiêcenia cerkwi. Dla wschodnich chrzeœcijan by³ to 
równie¿ dzieñ radosnego wspominania Matki Bo¿ej, czas modlitewnego 
podziêkowania za Jej wstawiennictwo, za matczyny i ³askawy POKROW (gr. Sképe  
- welon, p³aszcz). Szczególne znaczenie ma to dla szczeciñskich grekokatolików, 
poniewa¿ tutejsza parafia jest w³aœnie pod wezwaniem Opieki Najœwiêtszej 
Bogurodzicy. Niezmiennie od wielu lat wierzymy, ¿e to w³aœnie dziêki Jej cudownej 
pomocy i wsparciu, mo¿emy wychwalaæ mi³osiernego Boga w Trójcy Œw. 
w ojczystym jêzyku i we w³asnej œwi¹tyni.  

      
W niedzielne popo³udnie 14 paŸdziernika, w czasie Mo³ebnia do 

Bogurodzicy oraz podczas Boskiej Liturgii œw. Jana Chryzostoma, wspólnie modlili 
siê miejscowi parafianie, goœcie z okolicznych parafii greckokatolickich oraz 
przedstawiciele duchowieñstwa rzymskokatolickiego. 

Pierwsza wizyta 
abp. Andrzeja 
Dziêgi
w szczeciñskiej 
cerkwi 
greckokatolickiej. 
Z prawej: 
ks. Robert Rosa. 
Fot. £ukasz 
Sze³emej, 
www.szelemej.pl
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Goœciem uroczystoœci by³ JE. Ks. Abp Andrzej Dziêga, który skierowa³ do licznie 
zebranych S³owo Bo¿e. Arcypasterz Koœcio³a szczeciñskiego przypomnia³, ¿e tylko 
budowanie swego ¿ycia na Chrystusie, na przykazaniach Bo¿ych, mo¿e daæ nam 
gwarancjê zachowania naszej to¿samoœci w œwiecie, w którym pojawia siê obecnie 
tak wiele pokus, ideologii oraz postaw niemaj¹cych nic wspólnego 
z chrzeœcijañstwem. Przypomnia³ równie¿, ¿e œwiêty Koœció³ greckokatolicki, 
Koœció³ mêczenników, tak zaciekle przeœladowany i niezwykle doœwiadczony 
w przesz³oœci, zachowa³ autentyczny depozyt wiary, który pochodzi od Zbawiciela. 

Po akcji „Wis³a” z 1947 r., wierni naszego Koœcio³a znaleŸli siê w znacznym 
rozproszeniu. Najczêœciej przysz³o im ¿yæ bez opieki swoich kap³anów, którzy 
w znacznej liczbie byli zes³ani na Syberiê lub zostali bezprawnie aresztowani i 
przetrzymywani w obozie pracy w Jaworznie. Dopiero po roku 1956 sytuacja 
polityczna pozwoli³a na podjêcie dzia³añ w celu zorganizowania duszpasterstwa. Po 
powrocie z Jakucji, wraz z rodzin¹, w Szczecinie znalaz³ siê ks. W³odzimierz 
Borowiec - przed wojn¹ proboszcz w Sarnach, ko³o Krakowca (dawne woj. 
lwowskie). Doœæ szybko spotka³ on wiernych wyznania greckokatolickiego, którzy
 z potrzeby serca i duszy rozpoczêli starania o umo¿liwienie sprawowania kultu 
Bo¿ego dla grekokatolików przez kompetentn¹ w³adzê koœcieln¹. W zwi¹zku z tym, 
¿e grekokatolicy pozbawieni byli wtedy swych biskupów (B³ogos³awieni 
Mêczennicy bp Jozafat Kocy³owski i bp Grzegorz £akota zostali zamêczeni w 
³agrach), zwrócono siê do Kurii Biskupiej w Gorzowie a za jej poœrednictwem do 
Ks. Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego, który w odniesieniu do wschodnich katolików 
posiada³ od Stolicy Apostolskiej specjalne pe³nomocnictwa. Zgoda na prowadzenie 
dzia³alnoœci duszpasterskiej przez kap³ana greckokatolickiego wœród swoich 
wiernych, zosta³a uzyskana po d³ugich staraniach i nadana zosta³a pod warunkiem 
przyjêcia przez ks. Borowca birytualizmu. Oficjalne pismo w tej sprawie z 13 
czerwca 1957 r., kierowane do ks. W³odzimierza mówi³o o „poddaniu siê 
egzaminowi z odprawiania w obrz¹dku ³aciñskim albowiem wed³ug dekretu 
J. Em. Ks. Prymasa z dnia 16.IV.br., Nr.1679/57/P - kap³ani greko katolicy pragn¹cy 
sprawowaæ kult w obrz¹dku wschodnim, powinni wystaraæ siê w Sekretariacie 
Prymasowskim o przyznanie im przywileju birytualizmu” (zachowano oryginaln¹ 
pisowniê - ks.R.R.; Ÿród³o - „Nevtomnyj duszpastyr” Micha³ Kozak, 2007). Dziêki 
³askawoœci w³adzy koœcielnej, 15 wrzeœnia 1957 r., ks. Borowiec móg³ wiêc odprawiæ 
pierwsz¹ Liturgiê Œwiêt¹ dla grekokatolików w Szczecinie.   

Przez ca³e pó³ wieku grekokatolicy, mieszkaj¹cy w Szczecinie i okolicy, 
pozbawieni byli w³asnej œwi¹tyni i na sprawowanie Eucharystii w tradycji 
wschodniej wypo¿yczano koœcio³y rzymskokatolickie. Pierwsz¹ tak¹ œwi¹tyni¹ by³ 
koœció³ garnizonowy pw. œw. Wojciecha. W latach 1959-1963 korzystaliœmy 
z koœcio³a œw. Kazimierza. Najd³u¿ej, w latach 1963-1997, goœcili nas oo. Pallotyni 
i ich koœció³ pw. œw. Jana Ewangelisty. Dopiero przemiany demokratyczne lat 90-
tych oraz wycofanie oddzia³ów Armii Radzieckiej, pomog³y znormalizowaæ 
funkcjonowanie duszpasterstwa greckokatolickiego. Zdobycie w³asnego „k¹ta” 
mog³o byæ mo¿liwe dziêki staraniom naszych wiernych a tak¿e dziêki ówczesnym 
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w³adzom Szczecina, otwartoœci ludzkich serc i autentycznej miêdzyludzkiej 
solidarnoœci. Okres „bezdomnoœci” dla szczeciñskich grekokatolików, skoñczy³ siê 
ostatecznie w 1997 r., kiedy to abp Jan Martyniak, obecny metropolita przemysko-
warszawski, konsekrowa³ cerkiew przy ul. Mickiewicza 43. Urz¹dzono j¹ 
w przebudowanym na potrzeby kultu Bo¿ego wschodnich chrzeœcijan stuletnim 
budynku, znajduj¹cym siê na terenie dawnego zak³adu opiekuñczego "Bethanien”, 
którego fundatorami byli znani niemieccy filantropi  Johannes  i Martin 
Quistorpowie.

Wspomniana œwi¹tynia greckokatolicka zosta³a w tym roku gruntownie 
odnowiona i wzbogacona o nowe, piêkne wyposa¿enie. Zapraszamy do 
odwiedzenia naszej cerkwi - Liturgia Œw. w niedziele sprawowana jest o godz. 10.00 
- g³ówna i 17.00 - dla studentów. 
 

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

( Wydzia³ Teologiczny 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

G³ówny celebrans 
rocznicowej Mszy 
Œw. - ks. Mitrat 
Bogdan Ha³uszka, 
Protosyncel 
Diecezji 
Wroc³awsko - 
Gdañskiej. Fot. 
£ukasz Sze³emej, 
www.szelemej.pl
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ŒWIADECTWO KRZYSZTOFA

Mam na imiê Krzysztof (imiê na proœbê autora zosta³o zmienione). W wieku 7 lat 
dozna³em Bo¿ego Cudu.

To by³ piêkny wiosenny dzieñ. Bawi¹c siê na podwórku, zapragn¹³em bardzo 
zobaczyæ siê ze swoim Tat¹, który pomaga³ przy budowie koœcio³a. Nowo 
powstaj¹ca œwi¹tynia znajdowa³a siê po drugiej stronie bardzo ruchliwej ulicy. 
Rozpocz¹³em bieg do taty, nie przejmuj¹c siê pêdz¹cymi samochodami. Gdy 
dobieg³em do przejœcia dla pieszych, us³ysza³em g³os: „Krzysztofie, nie przebiegaj 
przez ulicê, poniewa¿ zbli¿a siê autobus”. Odwróci³em siê i ujrza³em starsz¹ Pani¹ 
na wózku inwalidzkim, która mia³a na sobie bia³¹ jak œnieg sukienkê, natomiast przy 
wózku sta³ m³ody mê¿czyzna ubrany w bia³¹ marynarkê. Nie pos³ucha³em ich 
jednak i ruszy³em przed siebie. Us³ysza³em raz jeszcze: „Krzysztofie nie przebiegaj 
przez ulicê, bo zbli¿a siê autobus”. Nagle pojawi³ siê autokar, a ja znalaz³em siê w 
zaroœlach, które znajdowa³y siê oko³o 20 metrów od ulicy. Po ca³ym wydarzeniu 
okaza³o siê, ¿e nie ma na mnie œladów wypadku, pobieg³em do Mamy, która czeka³a 
przed blokiem. Widzia³a ca³e wydarzenie i myœla³a, ¿e ju¿ nigdy mnie nie zobaczy... 
Nikt natomiast nie widzia³ osób, które ze mn¹ rozmawia³y. Po tym wypadku moja 
Mama powiedzia³a, ¿e w trakcie zdarzenia zamknê³a oczy i poprosi³a Boga, ¿eby 
mnie ocali³, a ona gotowa jest przyj¹æ ka¿dy los zes³any przez Pana. Niespe³na rok 
po tym zdarzeniu urodzi³ siê mój brat, chory na padaczkê. 
Ja zaœ jestem lekarzem i pomagam ludziom.

MT 6,21: 
„ALBOWIEM GDZIE SKARB TWÓJ
- TAM BÊDZIE I SERCE TWOJE”

7 paŸdziernika w szczeciñskiej katedrze odby³a siê ekumeniczna liturgia z³o¿enia 
urny z sercem Carla Loewego wybitnego ewangelickiego kompozytora, kantora 
i organisty. Uroczystoœciom przewodniczyli: abp Andrzej Dziêga, metropolita 
szczeciñsko-kamieñski i ks. S³awomir Sikora, proboszcz parafii ewangelicko-
augsburskiej w Szczecinie. Oto kazanie ks. Sikory podczas tej liturgii.

Tekst
Ks. S³awomir Sikora
parafia ewangelicko - augsburska
Œwiêtej Trójcy
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Serce – najwa¿niejszy narz¹d uk³adu 
krwionoœnego cz³owieka. Rozprowadza krew 
po ca³ym organizmie. Przeciêtnie 
przepompowuje 7200 litrów krwi dziennie, 
œrednio uderza 72 razy na minutê, co daje 103 
680 uderzeñ na dobê. Dziêki wspó³czesnej 
medycynie mo¿liwe jest przeprowadzanie 
operacji na otwartym sercu, co nie zmienia 
faktu, ¿e serca wzbudza nas wielki podziw.

Serce – stwórz serce czyste we mnie, 
a ducha prawego odnów we mnie! Tak modli³ 
siê psalmista. W Starym Testamencie serce 
(leb) oznacza³o siedlisko mocy i ¿ycia 
cielesnego cz³owieka, ale równie¿ serce 
wyra¿a³o centrum ¿ycia duchowego 
i najg³êbsze wnêtrze cz³owieka. 

Serce – w nauczaniu proroków Izraela 
mog³o byæ kamienne, spi¿owe, a wiêc twarde, 
nieczu³e, zamkniête na dzia³anie i S³owo 
Boga, pyszne, egoistyczne, pozbawione 
mi³oœci. Mog³o byæ równie¿ miêsiste, otwarte 
na Boga, przemienione, odnowione, 
wype³niaj¹ce ¿ycie cz³owieka bogat¹ 
duchowoœci¹.

Serce – dziœ w naszym rozumienie jest siedliskiem uczuæ, emocji cz³owieka. 
„Kocham Ciê ca³ym sercem”, „Oddajê Tobie moje serce”, „Na zawsze bêdziesz ju¿ 
w moim sercu”, „Twoje imiê wyryte w moim sercu”, „moje serce bije dla Ciebie”, 
„skrad³eœ mi serce”, „z³ama³aœ mi serce”.

Serce – symbol mi³oœci, cz³owieka do cz³owieka, cz³owieka do Boga, Boga 
do cz³owieka. 

Serce – kojarzone z czymœ centralnym, nadaj¹cym czemuœ g³êboki sens, 
têtnienie ¿ycia. Serce – cz³owiek – duchowoœæ – Ewangelia – Chrystus „ja jestem 
¿yciem” – Koœció³ – Katedra.

Serce – Katedra œw. Jakuba w Szczecinie. XIX wiek - Carl Loewe. Jego 
muzyka rozbrzmiewaj¹ca w murach serca duchowego Szczecina. Katedra wpisana 
w serce Loewego, serce Loewego wpisane w Katedrê. Katedra œw. Jakuba 
w Szczecinie czasów Loewego to œwi¹tynia ewangelicka. W ka¿d¹ niedzielê 
wype³nia³a j¹ muzyka wielbi¹ca Boga. Muzyka organowa, chóralna, arie, koncerty 

Od lewej: Abp 
Andrzej Dziêga 

i ks. S³awomir 
Sikora. 

Fot. Piotr 
Ko³odziejski 
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kantatowo–oratoryjne, liturgia powszechna i œwi¹teczna. Tak nabo¿eñstwo 
wielkopi¹tkowe zosta³o zapamiêtane przez jednego z uczestników: „Z jak¹ 
mi³oœci¹, z jakim mistrzostwem obchodzi³ siê Carl Loewe ze swymi organami. 
Pozna³em to niedawno w ekscytuj¹cy sposób. W Wielki Pi¹tek by³em w koœciele œw. 
Jakuba. Wielka budowla wype³niona by³a t³umem ludzi. Po liturgii rozpoczê³a siê 
przygrywka chora³owa „O Haupt voll Blut Und Wunden”. Potem nast¹pi³ œpiew 
zboru na tysi¹c g³osów a dŸwiêki organów uporz¹dkowa³y je rozwa¿nie, pe³ne 
majestatycznego spokoju i prostoty. Nabo¿eñstwo ewangelickie jawi³o mi siê 
w jego pozbawionej ozdób godnoœci wype³niaj¹ce moj¹ duszê! Poezja i muzyka 
³¹czy³y siê monumentalnie i ponadczasowo obwieszczaj¹c tajemnice œmierci Pana”.

Serce – Katedra œw. Jakuba Bazylika Archikatedralna. Wasza Ekscelencjo, 
Ksiê¿e Arcybiskupie Andrzeju! Z g³êbi mojego serca dziêkujê za dzisiejsz¹ 
uroczystoœæ, za to, ¿e wspólnie mo¿emy Bogu dziêkowaæ za œwiadectwo wiary oraz 
wspania³y talent mistrza Carla Loewego. To dar Koœcio³a rzymskokatolickiego dla 
wielkiego mistrza, ale dla wspó³czesnych ewangelików ¿yj¹cych, mieszkaj¹cych 
i wierz¹cych w Szczecinie to te¿ wielka radoœæ, ¿e w tym miejscu serce Carla 
Loewego mo¿e byæ równie¿ darem samego mistrza dla Was. Darem przesz³oœci dla 
przysz³oœci. Darem starego Szczecina dla nowego Szczecina, darem Koœcio³a 
ewangelickiego dla Koœcio³a rzymskokatolickiego. Dzisiejsze uroczystoœci s¹ 
owocem dojrza³oœci naszego rozumienia przesz³oœci i teraŸniejszoœci naszego 
miasta Szczecina. ̄ yczê, aby równie¿ w naszych czasach Katedra by³a sercem 
duchowym Szczecina. Jako proboszcz Parafii Ewangelicko –Augsburskiej „Œwiêtej 
Trójcy” w Szczecinie, ale równie¿ jako przewodnicz¹cy Oddzia³u Szczeciñskiego 
Polskiej Rady Ekumenicznej, dziêkujê za wszystkie ekumeniczne nabo¿eñstwa, za 
goœcinnoœæ i otwartoœæ. Ks. pra³atowi Janowi Kazieczce – proboszczowi Katedry, 
dziêkujê za ¿yczliwoœæ i prawdziwie ekumeniczn¹ przyjaŸñ i wspó³pracê.

Serce – serce Carla Loewego bij¹ce dla Szczecina, dla Katedry, dla Koœcio³a 
ewangelickiego. Jego serce za chwilê ponownie spocznie obok jego mi³oœci. 

Serce – serce Carla Loewego zastyg³e w kapsule, spoczywaj¹ce na swoim 
miejscu, œwiadectwo piêknej historii, wspania³ego ¿ycia i wielkiej muzyki. Niech ono 
tam spoczywa, a jednak niech nadal bêdzie têtnieniem ¿ycia muzycznego 
i duchowego. Niech inspiruje artystów, niech zachêca do refleksji, do us³yszenia 
w muzyce mi³oœci Boga do cz³owieka, niech sk³ania do pokuty i radosnego 
uwielbiania Boga.

Serce – Twoje i moje serce. Dla kogo bije? Kogo i co mamy wpisane 
w nasze serca? Gdzie jest nasze serce? Przy jakim skarbie? Gdzie jest nasz skarb 
tam i serce nasze. Skarby s¹ ró¿ne. S¹ takie, które niszczej¹, przemijaj¹, maj¹ tylko 
pozorn¹, przemijaj¹c¹ wartoœæ. Jest te¿ skarb nad wszystkie skarby. Ewangelia 
o Jezusie Chrystusie, Synu Bo¿ym, który z mi³oœci odda³ siê za nas na krzy¿u 
Golgoty, dla nas zmartwychwsta³, za nami siê wstawia, aby serce nasze bi³o dla 
Niego.   
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Serce – Twoje i moje serce. Niech ono bije dla Szczecina, niech ono bije dla 
Katedry, niech ono bije dla koœcio³ów chrzeœcijañskich, do których nale¿ymy. Niech 
ono przede wszystkim bije mi³oœci¹ do Boga. Niech rozprowadza tê mi³oœæ na 
wszystkie obszary naszego ¿ycia. Niech wype³ni nasze domy, ma³¿eñstwa, relacje 
miêdzypokoleniowe, niech wype³ni nasze szko³y i zak³ady pracy, relacje s¹siedzkie, 
niech wype³ni nasz¹ ekumeniczn¹ wspó³pracê. 

Serce – gdzie jest nasz skarb, tam i serce nasze. AMEN

WILK: BARDZO WA¯NE, 
¯EBY DOCENIAÆ TO,
CO MAMY
Rozmawia³
Piotr Ko³odziejski
parafia rzymskokatolicka pw.
Matki Boskiej Jasnogórskiej

Nie wstydzê siê Jezusa, modlê siê codziennie, On jest ze mn¹, a po wypadku mam 
mo¿e nawet lepszy kontakt z Bogiem - mówi dwukrotny mistrz paraolimpijski 
w kolarstwie rêcznym. W specjalnym wywiadzie dla audycji katolickiej Radia 
Szczecin „Religia na fali” Rafa³ Wilk podzieli³ siê swoim œwiadectwem. 

Urnê z³o¿ono w filarze szczeciñskiej katedry przy organach. Fot. £ukasz Sze³emej, www.szelemej.pl
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38-letni paraolimpijczyk ze Startu Szczecin zdoby³ dwa z³ote medale na Igrzyskach 
zakoñczonych we wrzeœniu w Londynie. 

Rafa³ Wilk nie robi tragedii ze swojej niepe³nosprawnoœci. - Nie uwa¿am, ¿e to by³a 
kara za coœ, ale dar od Boga. Kiedyœ w ¿yciu nie pomyœla³bym, ¿e pojadê na 
paraolimpiadê i bêdê zdobywa³ medale. Nie chodzi jednak ju¿ nawet o sukcesy 
sportowe, ale o to, ¿e dalej mogê siê cieszyæ ¿yciem, ¿e dosta³em drugie ¿ycie 
w darze, które mo¿e nawet bardziej ceniê. Uwa¿am, ¿e to bardzo wa¿ne, ¿eby 
doceniaæ to, co mamy – mówi mistrz z Londynu.

Rafa³ Wilk rozpoczyna³ karierê jako ¿u¿lowiec w 1991 roku w Rzeszowie. 6 lat temu 
w wypadku na torze straci³ w³adzê w nogach. Zacz¹³ trenowaæ na rowerze 
sterowanym napêdem rêcznym. 

Temat Boga pojawia siê niemal we wszystkich wywiadach, jakich udzieli³ po 
fenomenalnych startach w Londynie. - Wiem, ¿e Chrystus jest ze mn¹ codziennie, 
pomaga mi i dodaje si³ w tym, co robiê – zaznacza sportowiec. 

Czy wiara przed wypadkiem te¿ by³a taka silna? - zapyta³em pana Rafa³a. 
Odpowiedzia³, ¿e mo¿e nie a¿ tak, ale nigdy nie odwróci³ siê od Boga po wypadku.

Rafa³ Wilk na lotnisku w Goleniowie pokazuje swoje medale. Fot. Piotr Sawiñski
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- Nie jest tak, ¿e Bóg siê od nas odwraca. Nawet jak my siê odwrócimy od Boga, to 
On zawsze na nas czeka i wyci¹ga do nas d³oñ. Ma serce otwarte dla nas, tylko my 
nie zawsze to dostrzegamy i to jest nasz b³¹d - stwierdzi³ zawodnik Startu Szczecin. 

Mo¿e tak to siê mia³o potoczyæ, ¿e jeszcze bardziej dostrzeg³em Bo¿¹ obecnoœæ i to, 
¿e da³ mi dar tego ¿ycia, bo równie dobrze mog³o mnie ju¿ nie byæ. Gdybym nie mia³ 
operacji do 6 godzin po wypadku, to nie rozmawia³bym teraz i nie udziela³ tego 
wywiadu - stwierdzi³ Rafa³ Wilk.

Pan Rafa³ ma te¿ radê dla tych, którzy dotkniêci podobn¹ tragedi¹ odwracaj¹ siê od 
Boga. - Myœlê, ¿e jest sporo takich osób, ale to chyba nie jest wyjœcie. Bóg tak 
kieruje naszym ¿yciem, ¿ebyœmy dostrzegali piêkno, a w naszym losie elementy 
pozytywne. Ja takie zauwa¿y³em. Dziêki Bogu widzê to wszystko, co kiedyœ 
przemija³o za szybko wokó³ mnie – podkreœla Wilk i przyznaje, ¿e bra³ udzia³ w akcji 
„Nie wstydzê siê Chrystusa”. - Mam nawet brelok i noszê go ze sob¹. Myœlê, ¿e jeœli 
my wyprzemy siê Jezusa, to i On kiedyœ mo¿e wyprzeæ siê nas.   

Pan Rafa³ podkreœla, ¿e nasz¹ wiarê w Boga nie zawsze musimy manifestowaæ 
w koœciele, bo mo¿emy te¿ rozmawiaæ z Bogiem w osobistej modlitwie. - On 
zawsze nas wys³ucha. Ja mam si³ê od Boga, ¿eby walczyæ z przeciwnoœciami losu. 
Dziêkujê i modlê siê codziennie o b³ogos³awieñstwo i wiarê w to, ¿e postêpujê 
w ¿yciu dobrze – dodaje Wilk.

Osobista rozmowa z Bogiem jest te¿ przed zawodami. - Przed ka¿dym startem i na 
mecie ¿egnam siê - przyznaje mistrz z Londynu. - W zawodach olimpijskich jecha³a 
ze mn¹ figurka Matki Boskiej z Medjugorje, któr¹ dosta³em. Maryja by³a ze mn¹ 
w tych startach i chyba czuwa³a nade mn¹, bo mia³em du¿o si³y. 

Myœlê, ¿e jest wielu paraolimpijczyków, którzy te¿ maj¹ du¿¹ wiarê, ale jedni to 
pokazuj¹, a inni mo¿e siê tego wstydz¹. - Kiedyœ na zgrupowaniu, kiedy zapyta³em, 
kto idzie do koœcio³a, us³ysza³em œmiech. Ka¿dy ma swoje ¿ycie i nim kieruje, ale 
odwrócenie siê od Boga, to chyba jednak krok w z³ym kierunku – uwa¿a cz³owiek, 
który sparali¿owany na ¿u¿lowym torze, dziœ nie jedn¹ osobê mo¿e zachwyciæ 
mi³oœci¹ do Boga i swoj¹ bezgraniczn¹ wiar¹ w Niego. 
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WÊDRÓWKA MATKI BO¯EJ PO ŒWIECIE.
PRZYSTANEK SZCZECIN
Tekst 
Grzegorz Makal
parafia prawos³awna pw.
œw. Miko³aja 

Sierpniowe odwiedziny Czêstochowskiej Ikony Matki Bo¿ej w Szczecinie dla 
prawos³awnych z naszego miasta i okolic zbieg³y siê z tegorocznym przyjazdem 
Athoskiej Ikony Bogurodzicy (13 maja 2012). Redaktor naczelny, Piotr Ko³odziejski 
pisa³ w majowym numerze naszej gazety: „W po³owie maja do Szczecina dotar³y 
kopie ikon s³yn¹cych cudami (…) Ujê³a mnie reakcja wiernych, którzy witali ikony 
w swojej œwi¹tyni. Obserwuj¹c wzruszenie na ich twarzach, wiedzia³em, ¿e 
uczestniczê w bardzo podnios³ym wydarzeniu. Przypomnia³o mi to peregrynacjê 
kopii Cudownego Obrazu Matki Bo¿ej Jasnogórskiej po Polsce. Stosunek do kultu 
œwiêtych obrazów ³¹czy katolików i prawos³awnych, a majowa uroczystoœæ mocno 
mi to uzmys³owi³a”.

Mi³o s³yszeæ te s³owa, zw³aszcza bior¹c pod uwagê fakt, ¿e prawos³awni w Polsce 
czêsto musz¹ t³umaczyæ zdumionym wspó³obywatelom, ¿e owszem, wierz¹ 
w Matkê Bo¿¹ i to nawet bardziej ni¿ inni chrzeœcijanie. Pielgrzymowanie œwiêtych 
ikon, by mogli siê przed nimi pok³oniæ ludzie z ró¿nych czêsto oddalonych 
miejscowoœci jest na „naszym” Wschodzie bardzo star¹ tradycj¹. Warto te¿ 
zaznaczyæ, ¿e prawos³awni nie oddaj¹ czci desce i farbie, jak to siê czasem s³yszy 
z ust rozmaitych oponentów, ale Osobie, któr¹ dany wizerunek przedstawia. 
Wierzymy, jak pisa³ o tym œw. Bazyli Wielki (IV w.), ¿e czeœæ oddawana wizerunkowi 
przechodzi na prototyp. Z drugiej zaœ strony liczne cuda œwiadcz¹ o tym, ¿e przez 
niektóre ikony Bóg wychodzi do cz³owieka i autentycznie dzia³a w jego ¿yciu. 
Zakres tego dzia³ania ogranicza jedynie cz³owiek swoim nastawieniem – ma³¹ b¹dŸ 
wielk¹ wiar¹.

Czêstochowska Hodegetria (gr. Przewodniczka, cs. Putiewoditielnica), która na 
Jasn¹ Górê dotar³a z Rusi Halicko-Wo³yñskiej, jest ikon¹ szczególnie czczon¹ przez 
naszych wschodnich s¹siadów. Wi¹¿e siê to z przekonaniem wielu Rosjan, ¿e, dziêki 
modlitwie w³aœnie przed t¹ ikon¹, Matka Bo¿a wys³ucha próœb o nawrócenie 
i ocalenie ich kraju, tak straszliwie spustoszonego duchowo przez dziesi¹tki lat 
komunizmu, który doprowadzi³ do upadku wiary i rozk³adu moralnego na ka¿dym 
poziomie ¿ycia spo³ecznego. Wielu z nich pielgrzymuje na Jasn¹ Górê i z nadziej¹ 
patrzy na nasz kraj, który przechowuje u siebie tak wielk¹ œwiêtoœæ.

W zwi¹zku z sam¹ peregrynacj¹ Ikony przypomina mi siê pewne zdarzenie, które 
dobrze ukazuje stosunek prawos³awnych do Matki Bo¿ej. By³o to w okresie 
miêdzywojennym, w jednej ze wsi na wyspie Eubea, w rodzinie greckich uchodŸców 
z Azji Mniejszej. M³ody Jakub zachorowa³ na jak¹œ wyj¹tkowo ciê¿k¹ chorobê skóry. 
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Podeszwy stóp zamieni³y siê w krwawi¹ce rany i nie pomaga³y ¿adne lekarstwa. 
Matka Kuby - dobra, prosta kobieta, ale te¿ doœæ surowa – bardzo prze¿ywa³a jego 
dolegliwoœæ, gdy¿ zamiast wyrêk¹, sta³ siê obci¹¿eniem dla i tak ju¿ biednej rodziny. 
W chwili rozpaczy, gdy¿ stan syna ci¹gle siê pogarsza³, powiedzia³a mu, ¿e ju¿ siê do 
niczego nie nadaje. Tak siê z³o¿y³o, ¿e do s¹siedniej wsi mia³a przybyæ jedna 
z cudownych ikon Bogurodzicy, których w Grecji jest bardzo wiele. Mieszkañcy 
okolicznych wiosek postanowili pójœæ i pok³oniæ siê przed œwiêt¹ ikon¹. Gdy Jakub 
siê o tym dowiedzia³, zdecydowa³, ¿e wyruszy razem z nimi. Matka by³a przeciwna, 
gdy¿ s¹dzi³a, ¿e syn zostanie w tyle, zab³¹dzi i zjedz¹ go w nocy dzikie zwierzêta. 
Tamta wieœ by³a oddalona o siedem godzin marszu. W koñcu Jakub poszed³ ze 
wszystkimi. Jakoœ uda³o mu siê dojœæ do ikony, chocia¿ kosztowa³o go to wiele bólu 
i krwi. Gdy wszyscy pok³onili siê przed ikon¹ i uca³owali wizerunek, Jakub poprosi³, 
¿eby na niego chwileczkê poczekali na zewn¹trz. Gdy wyszli, zacz¹³ ze ³zami prosiæ: 
„Panagitsa mou, Mateñko Bo¿a, pomó¿ mi, wylecz moje nogi. Ju¿ nawet moja 
mamusia powiedzia³a, ¿e nic ze mnie nie bêdzie, ale ona to tylko tak mówi³a, bo jest 
smutna. Bardzo Ciê proszê, wylecz moje nogi!”. I tak powtarza³ i g³adzi³ rêk¹ ikonê, 
a potem swoje nogi. Chwilê póŸniej wyszed³, by do³¹czyæ do reszty pielgrzymów, 
którzy przez ten czas zd¹¿yli siê ju¿ sporo oddaliæ – wszyscy chcieli zd¹¿yæ 
z powrotem przed zapadniêciem nocy. Jakub dogoni³ s¹siada, który zapyta³, czy da 
radê dojœæ. Ch³opiec odpowiedzia³, ¿e tak. Gdy dotarli wieczorem do domu, jego 
stopy by³y ca³kowicie zdrowe. Opisywany Kuba sta³ siê póŸniej ojcem Jakubem 
Tsalikisem (+1991), prze³o¿onym Monasteru œw. Dawida na Eubei i jednym 
z najbardziej charyzmatycznych duchownych Koœcio³a prawos³awnego w Grecji 
w ostatnich czasach.

Podobne historie mo¿na przytaczaæ bez koñca, wydaje mi siê, ¿e dobrze 
odzwierciedlaj¹ one prawos³awn¹ wiarê w Matkê Bo¿¹, któr¹ uwa¿amy za swoj¹ 
Mamê i zwracamy siê do niej z proœb¹ o pomoc, ale te¿ dzielimy siê z ni¹ 
codziennymi radoœciami i smutkami. Obyœmy tylko o niej pamiêtali. Ona o nas 
pamiêta zawsze.
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„OD OCEANU DO OCEANU”

Tekst 
Barbara Wróblewska
parafia rzymskokatolicka pw.
Œwiêtego Krzy¿a 

15 sierpnia 2012 r., w Szczecinie mia³a miejsce peregrynacja obrazu Matki 
Bo¿ej Jasnogórskiej, która wêdruje „Od Oceanu do Oceanu”. Trasa biegnie od 
W³adywostoku do Fatimy przez wybrane kraje i miasta, m. in. przez Rosjê, 
Kazachstan, Ukrainê, Bia³oruœ, £otwê, Litwê, Polskê, Czechy, S³owacjê, Bu³gariê, 
Austriê, Belgiê, Angliê, Irlandiê, Francjê, Hiszpaniê i Portugaliê. W Szczecinie 
nawiedzenie ikony mia³o miejsce m. in. w katedrze, cerkwi i w Bazylice Mniejszej, 
gdzie uroczystoœæ nawiedzenia przybra³a niezwykle donios³y charakter i by³a 
po³¹czona z nocnym czuwaniem.

Dlaczego Maryja poprzez swoj¹ ikonê wêdruje po œwiecie? Ca³a akcja jest 
powi¹zana z obron¹ ¿ycia poprzez zawierzenie go Najœwiêtszej Maryi Pannie oraz  
promuje wœród wiernych duchow¹ adopcjê dziecka poczêtego.

Dla mnie to nawiedzenie, zarówno w parafiach rzymskokatolickich, jak 
i w cerkwi prawos³awnej, mia³o szczególne znaczenie i wymowny charakter, 
poniewa¿ obrona ¿ycia jest spraw¹ najwa¿niejsz¹ dla wszystkich wyznañ 
chrzeœcijañskich. St¹d ekumenizm tego aktu. 

Oto treœæ zawierzenia:

„Najœwiêtsza Panno Maryjo, Przeczysta Matko Bo¿a, Niepokalana Dziewico!

W Twoje rêce powierzamy wielk¹ sprawê ochrony cywilizacji ¿ycia i mi³oœci. ̄ yjemy 
w trudnym czasie wielkiego, globalnego ataku cywilizacji œmierci. Ginie bardzo 
wielu niewinnych ludzi – nienarodzone dzieci, starzy i chorzy. Liczba ofiar 
przekracza ju¿ dwa miliardy ludzkich istnieñ.  Ka¿dego dnia ginie kolejne 50 tysiêcy 
dzieci w ³onach matek. Wielu ludzi w ogóle nie chce mieæ dzieci. Coraz 
powszechniejsze staj¹ siê œrodki niszcz¹ce p³odnoœæ i ¿ycie. Narasta niep³odnoœæ 
ma³¿onków. Ludzkie dziecko staje siê produktem nowoczesnej technologii, dawc¹ 
komórek i organów. „Wytwarza siê” dzieci o okreœlonych cechach, pozosta³e 
poddaj¹c selekcji. Setki tysiêcy zamro¿onych poczêtych dzieci czeka w ciek³ym 
azocie pomiêdzy ¿yciem a œmierci¹. 

Miêdzynarodowe prawo stanowione przez ludzi odmawia ochrony prawnej ¿yciu 
poczêtego dziecka. Kolejne kraje legalizuj¹ eutanazjê. Narasta atak na ma³¿eñstwo 
i rodzinê.
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O. BLAZA: Koœció³ katolicki 
to nie tylko Koœció³ ³aciñski
Rozmawia³ 
Ks. Robert Rosa
parafia greckokatolicka pw.
Opieki Najœw. Bogurodzicy 

Najœwiêtsza Matko! Obiecujemy Ci, ¿e ze wszystkich si³ bêdziemy chroniæ ludzkie 
¿ycie, zw³aszcza ma³e i bezbronne.

Stajemy przed Tob¹, Matko Zbawiciela, z pe³n¹ œwiadomoœci¹, ¿e sami nie jesteœmy 
w stanie wygraæ tego globalnego zmagania. Stañ na czele ruchów obrony ¿ycia 
i prowadŸ nas. Ochroñ ¿ycie! Ocal rodziny! Dodaj nam si³!

Uproœ u Swojego Syna zwyciêstwo cywilizacji ¿ycia i mi³oœci!”

Jak widaæ, treœæ zawierzenia jest odpowiedzi¹ na otaczaj¹c¹ nas 
rzeczywistoœæ, w której ludzkie ¿ycie jest zagro¿one, wymaga wiêc obrony ze 
strony wszystkich ludzi wierz¹cych. Nie mo¿na godziæ siê na ¿adne formy zag³ady 
ludzkiego istnienia. Ka¿dy cz³owiek ma prawo do ¿ycia od poczêcia, a¿ do 
naturalnej œmierci. Cz³owiek nie mo¿e wchodziæ w kompetencje Stwórcy. To Bóg 
decyduje, kiedy siê ¿ycie rozpocznie i kiedy siê zakoñczy, natomiast cz³owiek 
powinien z pokor¹ przyj¹æ Jego wolê. 

Rozmowa z o. dr. Markiem Blaz¹ SJ ,
wyk³adowc¹ teologii ekumenicznej i dogmatycznej na Papieskim Wydziale 
Teologicznym, Collegium Bobolanum w Warszawie, na Ukraiñskim Uniwersytecie 
Katolickim we Lwowie, wyk³adowc¹ w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu 
Warszawskiego, cz³onkiem Sekcji Bizantynologicznej Komitetu Nauki o Kulturze 
Antycznej Polskiej Akademii Nauk, autorem artyku³ów z dziedziny teologii i liturgii,  
Koœcio³ów wschodnich, tak katolickich, jak i prawos³awnych.

O. Marku - obecnie mieszkasz w Warszawie, lecz Szczecin te¿ nie jest ci obcy?
Nie jest mi obcy, ale prawdê mówi¹c by³em w Szczecinie tylko raz (póki co!), gdy 
g³osi³em rekolekcje adwentowe w 2010 roku w jezuickiej parafii œw. Andrzeja Boboli 
przy ul. Pocztowej. Przy okazji odwiedzi³em te¿ parafiê greckokatolick¹. Na 
zwiedzanie miasta nie by³o czasu. Mo¿e nastêpnym razem?

Wœród polskich jezuitów jesteœ  wyj¹tkow¹ postaci¹, bo s³u¿ysz jako kap³an 
wiernym ró¿nych wspólnot koœcielnych - jako birytualista, czy obecnie nawet ju¿ 
nawet jako trirytualista… 
 W³aœciwie jestem trirytualist¹, bo mogê sprawowaæ liturgiê w trzech rytach: 
w bizantyjsko-ukraiñskim, bizantyjsko-rumuñskim i swoim rodzimym, ³aciñskim. 
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Obecnie najczêœciej odprawiam liturgiê w rycie bizantyjsko-ukraiñskim. Rzadziej 
w ³aciñskim, a najrzadziej w bizantyjsko-rumuñskim. W tym ostatnim odprawiam 
sporadycznie dla Rumunów mieszkaj¹cych na sta³e lub czasowo przebywaj¹cych 
w Polsce, no i w Rumunii.

Sk¹d u Ciebie - Œl¹zaka z dziada pradziada, wziê³o siê zami³owanie do 
chrzeœcijañskiego Wschodu, tradycji bizantyjskiej, czyli jak mawia³ Jan Pawe³ II 
„drugiego p³uca” Koœcio³a?
Prawdê mówi¹c, nie wiem. Gdy ktoœ mi zadaje to pytanie, pokazujê palcem w górê. 
Natomiast od strony czysto ludzkiej to, co jest wspólne Œl¹zakom i chrzeœcijanom 
wschodnim, to œpiew. My na liturgii na Górnym Œl¹sku lubimy œpiewaæ. A inny 
wa¿ny czynnik otwarcia na Wschód to fakt, ¿e my, Œl¹zacy ¿yjemy na granicy kultur. 
Chodzi tu zw³aszcza o historiê Górnego Œl¹ska, który teraz jest polski, ale w 
przesz³oœci by³ i niemiecki, i austriacki, i czeski. Dlatego dla nas Wschód to raczej 
coœ egzotycznego ni¿ coœ wrogiego. U nas kazania bogoojczyŸniane nie przejd¹. 
Brzydzimy siê wszelkiego rodzaju nacjonalizmem, tak¿e polskim. Bo patriotyzm to 
nie nacjonalizm. Poza tym rozró¿niamy pojêcie ojczyzny i pañstwowoœci, czyli tego, 
co w jêzyku niemieckim nazywa siê Heimat (Ojczyzna regionalna) i Vaterland 
(Ojczyzna pañstwowa). A niestety Polacy z innych regionów Polski niejednokrotnie 
tego rozró¿nienia u nas nie rozumiej¹. Wracaj¹c do relacji Œl¹zaków do Wschodu, 
nigdy nie zapomnê, gdy w mojej rodzinnej parafii pw. œw. Józefa w 
Œwiêtoch³owicach odprawi³em uroczyste nieszpory bizantyjskie w rycie 
bizantyjsko-ukraiñskim po cerkiewnos³owiañsku w wigiliê œwiêta... œw. 
W³odzimierza, ksiêcia kijowskiego, 27 lipca 2001 roku. Na te nieszpory przysz³o 
oko³o 300 osób! Wiedzieli z okazji jakiego œwiêta s¹ odprawiane te nieszpory i ¿e 
bêdzie po cerkiewnos³owiañsku (tylko czytania by³y po polsku czytane przez 
ministrantów). Ciekawe, czy w Przemyœlu Polacy tak licznie przyszliby na podobn¹ 
liturgiê...
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Mo¿na œmia³o powiedzieæ, ¿e zakres Twoich zainteresowañ naukowo-badawczych 
a tak¿e publicystycznych, wykracza daleko poza granice stereotypowego 
postrzegania Koœcio³a katolickiego.
Staram siê pokazaæ, ¿e Koœció³ katolicki to nie tylko Koœció³ rzymskokatolicki, czyli 
³aciñski. Bardzo mnie smuci ignorancja, zw³aszcza duchowieñstwa, w tym 
wzglêdzie. Na przyk³ad gorszenie siê, ¿e na Wschodzie bierzmowanie i I Komunia 
œw. s¹ udzielane zaraz po chrzcie albo ¿e ksiê¿a mog¹ byæ ¿onaci. A tak na 
marginesie Komunia po chrzcie by³a na Zachodzie udzielana zaraz po chrzcie do XIII 
wieku. Koœcio³y wschodnie po prostu zachowa³y nieraz starsz¹ tradycjê, która 
istnia³a w obydwu Koœcio³ach. Dlatego staram siê ³amaæ stereotypy. Ale to odnosi 
siê i do chrzeœcijan zachodnich, jak i wschodnich. U tych ostatnich te¿ nie brak 
ignorancji. Bardzo mi przykro z tego powodu, ¿e czêstokroæ ¿yjemy sobie w swoich 
ma³ych wyimaginowanych œwiatach i przypisujemy drugiej stronie pogl¹dy, których 
ona nie g³osi. Ponadto niektórzy zachwycaj¹ siê prawos³awiem, ¿e jest ono wolne 
od zachodniego myœlenia i bardziej mistyczne. Nic bardziej zwodniczego. 
Prawos³awie zw³aszcza w wydaniu s³owiañskim i rumuñskim to w teologii i liturgii 
ostatnia ostoja teologii scholastycznej! Chodzi tu konkretnie o rytualizm 
i kazuistykê. Takie scholastyczne prawos³awie, którego prekursorem by³ w du¿ej 
mierze metropolita kijowski Piotr Mohy³a, zwalcza protestantów argumentami 
katolickimi, a katolików protestanckimi. Nie ma siê wiêc czym zachwycaæ. Z drugiej 
strony mo¿e to pomóc w zerwaniu z innym stereotypem, ¿e prawos³awie musi byæ 
rosyjskie. W Polsce nadal ma³o wiemy o prawos³awiu greckim, gruziñskim czy 
wreszcie afrykañskim. Owszem, jest ono w pewnych kwestiach bardziej nawet 
radykalne od rosyjskiego (np. nie uznaje wa¿noœci chrztu katolików), ale jest 
bardziej wolne od teologii scholastycznej.

W Polsce, media i niektóre œrodowiska doœæ intensywnie ¿yj¹ sprawami dawnych 
Kresów Rzeczypospolitej, wiêc zapytam tak¿e i o tê kwestiê - jesteœ wyk³adowc¹ 
Ukraiñskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie i z tej racji doœæ czêsto bywasz 
na Ukrainie - co mo¿esz powiedzieæ o ekumenizmie miêdzy Koœcio³ami katolickimi 
oraz prawos³awnymi?
To zale¿y, o który Koœció³ prawos³awny pytasz. Na pewno bardzo dobrze uk³adaj¹ 
siê stosunki z arcybiskupem charkowskim Ihorem Isiczenko, z Autokefalicznego 
Ukraiñskiego Koœcio³a Prawos³awnego. Poprawne s¹ te¿ w du¿ej mierze stosunki 
z Ukraiñskim Koœcio³em Prawos³awnym Patriarchatu Kijowskiego. Natomiast 
ró¿nie bywa z  Ukraiñskim Koœcio³em Prawos³awnym Patriarchatu Moskiewskiego. 
Oficjalnie stosunki te s¹ zdystansowane. Ale z drugiej strony nieoficjalne kontakty 
s¹ ¿ywe i raczej ¿yczliwe. Poza tym myli³by siê ten, kto by uwa¿a³ Ukraiñski Koœció³ 
Prawos³awny Patriarchatu Moskiewskiego jako ca³oœæ za promoskiewski czy 
prorosyjski. Oczywiœcie, ¿e wœród biskupów tego Koœcio³a tacy s¹, ale wcale nie 
oznacza to, ¿e oni w nim dominuj¹. 

 Jak wg Ciebie, o. Marku, uk³ada siê tam wspó³praca greckokatolicko - 
rzymskokatolicka, bior¹c pod uwagê krytyczne wypowiedzi abpa Mieczys³awa 
Mokrzyckiego wobec tych pierwszych?
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Uwa¿am, ¿e abp Mokrzycki jest w pewnej mierze miêdzy m³otem a kowad³em. 
Z jednej strony Polacy na zachodniej Ukrainie zarzucaj¹ mu, ¿e ukrainizuje Koœció³ 
rzymskokatolicki. W katedrze ³aciñskiej w sobotê wieczorem i o 9.00 w niedzielê 
Msza œw., jest sprawowana w jêzyku ukraiñskim. Tego dot¹d nie by³o. Z drugiej 
strony abp Mokrzycki domaga siê oddania przez grekokatolików œwi¹tyñ, które 
winny nale¿eæ do Koœcio³a rzymskokatolickiego. Jednak gdy abp Mokrzycki 
w polskiej telewizji zacz¹³ mówiæ o tym w kategoriach zagrabienia, wywo³a³o to 
sprzeciw ze strony greckokatolickiej. W wyniku tego konfliktu z zasady nie ma 
mo¿liwoœci wzajemnego udostêpniania œwi¹tyñ dla drugiego Koœcio³a. I jak tu 
wyt³umaczyæ wiernym, ¿e Koœció³ rzymskokatolicki i greckokatolicki to jeden 
Koœció³? Gdy jeden z kap³anów greckokatolickich poprosi³ biskupa 
rzymskokatolickiego o udostêpnienie œwi¹tyni rzymskokatolickiej dla 
grekokatolików w niedziele i œwiêta do sprawowania liturgii ze wzglêdu na brak 
swojej œwi¹tyni w danej miejscowoœci, biskup ten odmówi³, usprawiedliwiaj¹c siê, 
¿e „obydwaj jesteœmy zak³adnikami okolicznoœci”. W mojej ocenie relacjom miêdzy 
dwoma Koœcio³ami katolickimi przeszkadza to, ¿e Koœció³ rzymskokatolicki na 
Ukrainie chce byæ postrzegany jako ten potê¿niejszy i nie potrafi siê dostosowaæ do 
realiów. Choæby do tego, ¿e Ukraiñski Koœció³ Greckokatolicki jest Koœcio³em 
rodzimym i bli¿szym kulturowo Ukraiñcom, ani¿eli Koœció³ rzymskokatolicki, który 
jest traktowany jako Koœció³ obcy, dla cudzoziemców. Dlatego nieraz s³owo 
„rzymskokatolicki” jest uto¿samiane ze s³owem „polski”, a na Rusi Zakarpackiej za 
„wêgierski”. Gdy w listopadzie 2009 roku mia³em okazjê braæ udzia³ jako 
zagraniczny obserwator w posiedzeniu przedstawicieli ró¿nych zwi¹zków 
wyznaniowych i religii w siedzibie Ministerstwa Ochrony Zdrowia Ukrainy, da³o siê 
zauwa¿yæ brak przedstawiciela Koœcio³a rzymskokatolickiego, choæ ten otrzyma³ 
zaproszenie. Ta nieobecnoœæ zosta³a odczytana jednoznacznie przez uczestników: 
„Koœció³ polski [czyli rzymskokatolicki] nie traktuje Ukrainy jako swojej ojczyzny”.

A jak ta wspó³praca wg Ciebie wygl¹da na gruncie polskim?
W Polsce te¿ raczej Koœció³ rzymskokatolicki i greckokatolicki ¿yj¹ obok siebie. 
Historia ostatnich lat pokaza³a, ¿e czasem ³atwiej porozumieæ siê 
grekokatolickiemu proboszczowi z miejscowym pastorem ewangelickim ni¿ 
proboszczem katolickim. Ta wspó³praca zale¿y od konkretnych ludzi. Nie da siê jej 
zadekretowaæ. Jako jezuita cieszê siê z obecnej dobrej wspó³pracy parafii jezuickiej 
z grekokatolikami w £odzi czy w Nowym S¹czu. Takimi drobnymi kroczkami bêdzie 
mo¿na tê wspó³pracê rozwijaæ i nawzajem sobie pomagaæ.  

Czy bêd¹c na Ukrainie dostrzeg³eœ wobec siebie - przybysza z Polski, jakieœ gesty 
wrogoœci, czy niechêæ, uwarunkowan¹ tragicznymi wydarzeniami z historii?
Nie, nie spotka³em siê. Wrêcz przeciwnie, bywa, ¿e Ukraiñcy nie wierz¹ w to, ¿e 
jestem Polakiem, bo mówiê po ukraiñsku. To te¿ kolejny stereotyp – kto to widzia³, 
¿eby Polak mówi³ po ukraiñsku? Owszem, raz pewien starszy pan przekonywa³ 
mnie, ¿e Przemyœl jeszcze kiedyœ bêdzie przy³¹czony do Ukrainy. Ja go wtedy 
zapyta³em: „a jak pan s¹dzi, czy Ukraiñcy mieszkaj¹cy w Przemyœlu chcieliby zostaæ 
przy³¹czeni do Ukrainy?” Pytanie to zaskoczy³o go i rozmowa siê urwa³a. Natomiast 
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z pewnym nieprzyjaznym nastawieniem spotyka³em siê ze strony Ukraiñców 
z Polski. Chcê zaznaczyæ, ¿e by³y to jednak sytuacje sporadyczne. Kiedyœ po liturgii 
greckokatolickiej w pó³nocnej Polsce przyszed³ jeden pan i zacz¹³ mi wyrzucaæ po 
polsku: „Bo wy Polacy...”. Gdy skoñczy³, powiedzia³em po ukraiñsku: „niech mi pan 
te zarzuty przedstawi po ukraiñsku, to podyskutujemy”. A on na to po polsku do 
mnie: „Ale ja nie znam ukraiñskiego. To wina Polaków, ¿e nie znam”. A ja na to, ¿e 
s¹ w Polsce szko³y ukraiñskie i mo¿na siê uczyæ ukraiñskiego. Potem pokaza³em mu, 
¿e sam zawsze ze sob¹ noszê s³ownik polsko-ukraiñski i ¿e ca³y czas samemu 
szlifujê ukraiñski. Myœlê, ¿e te zasz³oœci historyczne bardziej s¹ ¿ywe w Polsce ni¿ na 
Ukrainie w relacjach polsko-ukraiñskich. To zreszt¹ normalne zjawisko, ¿e diaspora 
musi walczyæ o swoj¹ to¿samoœæ. Ja w pewnej mierze rozumiem tych Ukraiñców 
z Polski, ¿e maj¹ uprzedzenia do Polaków. Ja te¿ by³em wychowany jako Œl¹zak 
w opozycji do tego, co „gorolskie”. Gdy wstêpowa³em do jezuitów, to nawet jeden 
ksi¹dz mi powiedzia³, ¿e niedobrze robiê, ¿e opuszczam Œl¹sk i idê do Polaków; ¿e 
powinienem wst¹piæ do Wy¿szego Œl¹skiego Seminarium Duchownego 
w Katowicach. St¹d rozumiem Ukraiñców z Polski, ich ¿ale i nieufnoœæ. Ale pragnê 
jednoczeœnie podkreœliæ, ¿e zasadniczo spotykam siê z ¿yczliwoœci¹ z ich strony.

Czy d³ugo oczekiwana beatyfikacja S³. Bo¿ego metr. Andrzeja Szeptyckiego, 
prekursora ruchu ekumenicznego, mo¿e przyczyniæ siê do pojednania miêdzy 
chrzeœcijanami oraz miêdzy narodami? 
Metropolita Andrzej Szeptycki tak czy inaczej wpisuje siê na listê kontrowersyjnych 
kandydatów do beatyfikacji. Ale to wcale nie oznacza, ¿e to Ÿle. Œw. Andrzej Bobola 
te¿ jest na tej liœcie, choæ ju¿ kanonizowany i og³oszony jednym z g³ównych 
patronów Polski. Na tej liœcie jest i œw. Jozafat Kuncewicz. Ze strony prawos³awnej 
takim œwiêtym jest na przyk³ad Atanazy Brzeski. Myœlê, ¿e œwiêci budz¹cy 
kontrowersje s¹ potrzebni. Bo oni staj¹ siê znakiem sprzeciwu nawet dla 
wierz¹cych. Jest to lekarstwo na swego rodzaju cukierkowate ukazywanie 
œwiêtoœci. Czy ktoœ chcia³by zostaæ takim œwiêtym z obrazka, z r¹czkami z³o¿onymi, 
z oczami wpatrzonymi w niebo? Szeptycki ¿y³ w trudnych czasach. A to musia³ 
uk³adaæ siê z Austriakami, z Polakami, bolszewikami, nazistami. Czego by nie zrobi³ 
albo czego by nie zaniecha³, mo¿e byæ u¿yte przeciwko niemu. Jednak œwiêtoœæ to 
nie perfekcyjnoœæ, ale raczej autentycznoœæ. Z pewnoœci¹ metropolita Andrzej 
Szeptycki niejeden b³¹d pope³ni³ w swoim ¿yciu. Jestem o tym przekonany. Ale 
œwiêci, którzy pope³niaj¹ b³êdy s¹ nam bliscy, ludzcy. Bardziej ni¿ jakaœ abstrakcyjna 
wizja cukierkowatej œwiêtoœci. I dlatego uwa¿am, ¿e kontrowersyjny metropolita 
Andrzej Szeptycki mo¿e zostaæ do³¹czony do innych œwiêtych, wy¿ej przeze mnie 
wspomnianych.
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„ROK WIARY”
    

Papie¿ Benedykt XVI, w piêædziesi¹t¹ rocznicê Soboru Watykañskiego II, 
jako kolejny rok ewangelizacyjny, ustanowi³ Rok Wiary, rozpoczynaj¹cy siê 
11 paŸdziernika 2012 r.

Dlaczego w³aœnie wiara ma byæ tematem przewodnim w naszym chrzeœcijañskim 
wzrastaniu? Czy papie¿ zauwa¿a wszechogarniaj¹cy kryzys wiary? Spadek iloœci 
powo³añ oraz wyludniaj¹ce siê koœcio³y? Z jednej strony na pewno jest tego 
œwiadomy, jednak¿e czy tylko statystyka by³a przyczyn¹ tej decyzji? 

Myœlê, ¿e papie¿ chce nam zwróciæ uwagê w sposób szczególny w³aœnie na 
wiarê, poniewa¿ bez niej nie mo¿na mówiæ o ¿yciu duchowym cz³owieka. Musi byæ 
ona ugruntowana na modlitwie i sakramentach, poniewa¿ bez nich ¿ycie duchowe 
gaœnie. Bez wiary nie jesteœmy zdolni do ci¹g³ego nawrócenia.

Papie¿ postawi³ nowe zadanie nie tylko wiernym, ale równie¿ 
duchowieñstwu. Myœlê, ¿e ustanowiony Rok Wiary jest okazj¹ do tego, aby pochyliæ 
siê nad sensem i istot¹ wiary. Nad tym jak j¹ rozwijaæ i jak nie straciæ dorobku 
duchowego przekazywanego z pokolenia na pokolenie. Jak wiêc zachowaæ tradycjê 
w dzisiejszych czasach? Co wymaga zmiany, a czego nie wolno nam utraciæ? 
Uwa¿am, ¿e szukaj¹c odpowiedzi na te pytania ³atwiej nam bêdzie przeanalizowaæ 
nasze ¿ycie duchowe i ewentualnie zmieniæ w nim to, czego tej zmiany wymaga.

W mojej ocenie wiara musi byæ kszta³towana ju¿ od najm³odszych lat. Musi 
byæ ona przekazywana przez rodziców swoim dzieciom, gdy¿ wtedy jej rozwój 
odbywa siê w sposób naturalny. To w³aœnie rodzice staj¹ siê pierwszymi 
nauczycielami wiary, zdarza siê jednak tak, ¿e ten rozwój zaczyna siê póŸniej, ju¿ 
w ¿yciu doros³ym. Najwa¿niejsze jest, aby nasza wiara by³a autentyczna, ¿ebyœmy 
swoim ¿yciem odwa¿nie dawali œwiadectwo tego, ¿e wierzymy w Boga.

Wzrastaj¹c duchowo, nie tylko rozwijamy siebie, ale równie¿ wp³ywamy na 
rozwój duchowy innych ludzi. W mojej ocenie potrzebne s¹ nam silne œwiadectwa 
i autorytety ludzi wiary. Poniewa¿ dziêki nim nasza wiara siê ugruntowuje i wzrasta. 
Chocia¿by œwiadectwo ¿ycia Jana Paw³a II, które jest ci¹gle ¿ywe, jasno pokazuje 
jak ¿ycie jednego cz³owieka potrafi wp³yn¹æ na ¿ycie innych ludzi.
Cz³owiek g³êbokiej wiary jest tolerancyjny i mi³uj¹cy drugiego cz³owieka. Dlatego 
wiara nigdy nie powinna byæ powodem sporów i wojen, powinna prowadziæ zaœ do 
wspólnego dialogu. Ka¿dy wierz¹cy ma pamiêtaæ o tolerancji dla ludzi innych 
wyznañ, poniewa¿ Bóg jest mi³oœci¹, a mi³oœæ nigdy nie krzywdzi. 
Wiara jest przede wszystkim ³ask¹, wymaga jednak pracy nad sob¹ do ci¹g³ego 
wzrostu. Niech ten Rok Wiary zmobilizuje nas do tego, abyœmy g³êbiej zastanowili 
siê nad nasz¹ wiar¹. Mamy na to ca³y rok!

Tekst 
Barbara Wróblewska
parafia rzymskokatolicka pw.
Œwiêtego Krzy¿a 
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REKOLEKCJE AUTOSTOPOWE
„PIÊKNE STOPY”

Czy s³yszeliœcie ju¿ o rekolekcjach autostopowych? Je¿eli nie to czym prêdzej 
zapraszam serdecznie Was drodzy Czytelnicy do lektury wywiadu z Ew¹ Pieczyñsk¹ – 
wspó³autork¹ tego ciekawego przedsiêwziêcia!

Paulina Czupryniak: Mo¿e zacznijmy od tego, sk¹d wziê³a siê ta idea? 
Ewa Pieczyñska: Pomys³ zrodzi³ siê rok temu, kiedy na czuwaniu w Wigiliê Zes³ania 
Ducha Œw. spotka³o siê troje przyjació³ - autostopowiczów. Na pomys³ rekolekcji 
wpadliœmy, kiedy dziel¹c siê swoimi doœwiadczeniami, stwierdziliœmy, ¿e je¿d¿¹c 
autostopem mo¿na niesamowicie doœwiadczyæ dzia³ania Bo¿ej Opatrznoœci, tego 
jak Pan Bóg siê o nas bardzo troszczy. Przejechaliœmy autostopem tysi¹ce 
kilometrów, przekonuj¹c siê, ¿e taka podró¿ to doskona³a okazja by Go poznaæ, bo 
daje siê Mu wreszcie „pole do popisu” . Wyruszaj¹c zostawiamy bowiem bezpieczne 
k¹ty, dostêpn¹ ³azienkê i lodówkê, swoje ³ó¿ko. „Na stopie” nie wiemy, kto nas 
zawiezie, kiedy i gdzie bêdziemy spali. Tu naprawdê jest wiele okazji, by 
doœwiadczyæ Jego opieki. Przekonaliœmy siê, ¿e On jest i dzia³a bardzo 
KONKRETNIE. I chcieliœmy zachêciæ te¿ inne osoby do takiej przygody z Bogiem. 
Ka¿dy napotkany cz³owiek jest jakby celowo postawiony na naszej drodze, 
a tematy rozmów z kierowcami jakoœ tak same czêsto schodz¹ na tematy wiary. 
Czemu wiêc nie zachêciæ innych do odkrycia tego duchowego aspektu 
podró¿owania autostopem? Czemu nie spotkaæ siê wspólnie na modlitwie 
i wyruszyæ w drogê wiêksz¹ grup¹, otwieraj¹c siê na prowadzenie przez Ducha 
Œwiêtego? Odkryliœmy, ¿e ju¿ na kartach Dziejów Apostolskich pojawia siê 
autostopowicz prowadzony przez Ducha Œwiêtego - œw. Filip. S³owa ‘’PodejdŸ 
i przy³¹cz siê do tego wozu’’ – powiedzia³ Duch (Dz 8,29) to zachêta równie¿ dla nas, 
by wyruszyæ w autostopow¹ przygodê z Duchem Œwiêtym!

Zaœ autorem tego wszystkiego jest...? 
Myœlê, ¿e autorem pomys³u jest Duch Œwiêty,  ale siê pos³u¿y³ do jego realizacji 
czwórk¹ przyjació³ - mi³oœników autostopu.

Czy w trakcie podró¿owania autostopem ewangelizowaliœcie osoby, które was 
podwozi³y?
Ewangelizacja nie by³a g³ównym celem tego projektu - to mia³ byæ przede 
wszystkim czas dla nas - spotkania z Bogiem  doœwiadczenia Jego opieki, Jego 
mi³oœci, tego jak bardzo nas kocha i jak bardzo chce spe³niaæ nasze pragnienia. 
Szko³a zaufania Jemu. Nie mieliœmy wiêc ¿adnych szczegó³owych za³o¿eñ odnoœnie 
tego, jak ma wygl¹daæ trasa - chcieliœmy daæ siê prowadziæ Duchowi Œwiêtemu. 
Niektórych z uczestników Duch Œwiêty natomiast zaprasza³ do ewangelizowania 

Rozmawia³a 
Paulina Czupryniak
parafia rzymskokatolicka pw.
œw. Antoniego z Padwy 
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w drodze i jakby sam re¿yserowa³ te spotkania. My nie musieliœmy w³aœciwie 
specjalnie wychodziæ z inicjatyw¹, to Duch Œwiêty sam przygotowywa³ naszych 
kierowców do tego spotkania, czêsto sami zaczynali rozmowê o Bogu...

Domyœlam siê, ¿e na te rekolekcje przyby³y osoby z ca³ej Polski, mam racjê?
Tak, ludzie przybyli praktycznie z ca³ej Polski. Bardzo zreszt¹ ró¿norodna ekipa... 
Przedzia³ wieku wynosi³ 17-44 lata. A¿ trudno uwierzyæ, ale przez trzy dni 
stacjonarnego etapu rekolekcji przygotowuj¹cego nas do wyruszenia w drogê, 
mimo tak ogromnej ró¿norodnoœci (pochodziliœmy z najró¿niejszych œrodowisk), 
stworzyliœmy niezwyk³¹ Wspólnotê. W jednym miejscu znaleŸli siê ludzie 
zafascynowani podró¿ami, drugim cz³owiekiem i odkrywaniem w tym wszystkim 
Pana Boga.

A w jakich grupach jeŸdziliœcie stopem?
Na stopa jeŸdziliœmy zasadniczo parami lub trójkami. By³a te¿ jedna czwórka oraz 
ekipa 9 osobowa, która oczywiœcie dzieli³a siê na trasie na mniejsze grupki, ale 
generalnie podró¿owali razem, spotykali siê codziennie na trasie. Niektóre ekipy 
zosta³y dobrane drog¹ losowania. 

Czy bêdzie dalsza kontynuacja takich rekolekcji?
Z pewnoœci¹ bêdzie kontynuacja tego projektu - myœlimy ju¿ nad kolejnymi 
edycjami na najbli¿sze wakacje. Ale jeszcze wczeœniej wybieramy siê wiêksz¹ grup¹ 
autostopem na Taizé do Rzymu.

Bardzo dziêkujê Tobie za rozmowê.
Zapraszam w przysz³ym roku na rekolekcje.
Z pewnoœci¹ skorzystam z tego zaproszenia.   
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Tekst 
Wiktor Wieczysty
Katolickie Liceum Ogólnokszta³c¹ce
 

Zastanawia³em siê kilkakrotnie, co w³aœciwie znaczy dla nas, m³odych 
wiara? Czy jest ona wa¿na? Czy nie boimy siê z ni¹ uto¿samiaæ? Czy potrzebujemy 
pielêgnowaæ nasz¹ relacjê z Bogiem? Czy jesteœmy w stanie walczyæ za nasz¹ wiarê, 
czy te¿ cechuje nas serwilizm wzglêdem populistycznych opinii, wiêc bezmyœlnie siê 
z nimi zgadzamy? I w konsekwencji:  jakimi osobami stan¹ siê m³odzi ludzie, którzy, 
moim zdaniem, z ogromn¹ ignorancj¹ poruszaj¹ temat Boga, wiary, Koœcio³a. 

M³odzi, którzy afirmuj¹ ¿ycie, zapominaj¹, ¿e piêkno œwiata zawdziêczamy jego 
Stworzycielowi. Czerpi¹ oni z ¿ycia pe³nymi garœciami. Jest to bardzo dobre, ale 
tylko wtedy, gdy posiadamy œwiadomoœæ boskiej kreacji oraz ingerencji w nasze 
¿ycie. Myœlê, ¿e podchodz¹c w ten sposób do naszej egzystencji, bêdziemy ceniæ 
ka¿d¹ nasz¹ chwilê. 
W konsumpcyjnym œwiecie, obecnoœæ Boga w naszym sercu jest niedostrzegalna. 
Musimy wiedzieæ, ¿e On tam jest. Musimy chcieæ go dostrzec, pozwoliæ odnaleŸæ 
siê. To niesamowite jakie mo¿liwoœci s¹ na wyci¹gniêcie rêki. ̄ ycie jest pe³ne 
sposobnoœci, nale¿y je tylko dostrzec i korzystaæ.

Wiara jest jak paliwo, które napêdza do dzia³ania. Motywuje do ¿ycia. S¹dzê, ¿e gdy 
nie jest ona obca (najlepiej gdy poznana w duchu empiryzmu), m³odemu bêdzie 
³atwiej wejœæ w doros³e ¿ycie. Nie zagubiæ siê wœród problemów, ale sukcesywnie 
d¹¿yæ do postawionego celu, do przodu. Pokonuj¹c wszelkie sprzecznoœci. 
Wierzê w to, ¿e w ¿yciu ka¿dego m³odego przyjdzie taki moment, który uciszy bunt, 
uspokoi myœli i pozwoli spojrzeæ na œwiat innymi oczyma. W sposób pobudzaj¹cy do 
refleksji do zastanowienia siê nad sensem ¿ycia, nad drog¹ – t¹ najw³aœciwsz¹. To 
bêdzie moment, kiedy cz³owiek zacznie s³uchaæ siê serca i intuicji. 

Na koniec chcia³bym przytoczyæ s³owa wielkiego Polaka. 
"Musicie byæ mocni. Drodzy Bracia i Siostry! Musicie byæ mocni t¹ moc¹, któr¹ daje 
wiara! Musicie byæ mocni moc¹ wiary! Musicie byæ wierni! Dziœ tej mocy bardziej Wam 
potrzeba ni¿ w jakiejkolwiek epoce dziejów. Musicie byæ mocni moc¹ nadziei, która 
przynosi pe³n¹ radoœæ ¿ycia(...)" mówi³ do m³odych Jan Pawe³ II podczas Œwiatowych 
Dni M³odzie¿y. Papie¿owi zale¿a³o byœmy uwierzyli w moc sprawcz¹ wiary. Abyœmy 
nie poddawali siê wszelkim przeciwnoœciom. Nie ulegali. Lecz pewnym krokiem 
zmierzaæ do szczêœcia. Nie mo¿emy go zawieœæ. 
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Od sierpnia w parafii pw. 
Matki Bo¿ej Jasnogórskiej 
sw¹ pos³ugê zacz¹³ ksi¹dz 
Karol £abenda. Czy rola 
duchownego mieœci siê tylko 
w granicach murów koœcio³a? 
Poznajmy drug¹ stronê 
kap³añstwa.

Aleksandra Onichimowska: Kiedy odkry³ ksi¹dz swoje powo³anie?
Ksi¹dz Karol £abenda: Powo³anie odkry³em bardzo szybko, poniewa¿ pierwsze 
myœli dotycz¹ce seminarium mia³em ju¿ w szkole podstawowej. Oczywiœcie nie 
przywi¹zywa³em do tego du¿ej wagi; ka¿de dziecko snuje plany, które bardzo 
czêsto odbiegaj¹ od realiów. Ta myœl jednak nie ust¹pi³a z wiekiem, a stopniowo 
wraca³a – raz mocniej, raz s³abiej, bardziej i mniej... Si³a dzia³ania Pana Boga nie 
zawsze by³a odczuwalna, jednak wiedzia³em, ¿e nieustannie we mnie jest. 
Pielêgnowa³em j¹ i wzmacnia³em poprzez pos³ugê ministranta, a nastêpnie lektora. 
Du¿y wp³yw na moj¹ drogê mieli tak¿e ówczeœni ksiê¿a, z którymi bardzo dobrze 
siê rozumia³em. 
Kiedy ostatecznie odpowiedzia³ ksi¹dz na g³os Boga?
Decyzjê wst¹pienia na drogê kap³añstwa podj¹³em dok³adnie po zakoñczeniu 
szko³y œredniej, czyli w wieku dwudziestu lat. Skoñczywszy technikum od razu 
uda³em siê do seminarium.
Nie mia³ ksi¹dz ani chwili zawahania?
Ale¿ oczywiœcie, ¿e mia³em! Czas powo³aniowy by³ ogromnym skupiskiem dzia³ania 
Pana Boga i w³aœnie na tym trzeba by³o opieraæ swoj¹ drogê. Zdarza³y siê jednak 
w¹tpliwoœci, kryzysy…
Co utwierdzi³o ksiêdza w podjêtej decyzji?
To, ¿e po pierwszych dwóch tygodniach siê wycofa³em (œmiech). Nie by³o mnie 
w seminarium dos³ownie ze trzy, cztery dni, jednak ostatecznie wróci³em.
Dlaczego?
Akurat wraca³em piechot¹ do domu, kiedy spotka³em ksiêdza rektora. To by³o 
nasze jedyne spotkanie na ulicy… Zapyta³, dok¹d idê i co u mnie s³ychaæ. Kiedy 

Ks. Karol £abenda podczas koncertu. Fot. Piotr Ko³odziejski

PERKUSISTA 
W SUTANNIE
Rozmawia³a 
Aleksandra Onichimowska
parafia rzymskokatolicka pw.
Matki Boskiej Jasnogórskiej 
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opowiedzia³em ca³¹ sytuacjê, ksi¹dz ze spokojem powiedzia³, ¿ebym wróci³, je¿eli 
oczywiœcie chcê. Wydarzenie to da³o mi do myœlenia i… wróci³em. Teraz wiem, ¿e 
by³ to ewidentny Palec Bo¿y, który dzia³a w naszym ¿yciu poprzez konkretne osoby.
Jak zaczê³a siê ksiêdza przygoda z zespo³em Clerboyz?
Trzeba zacz¹æ od tego, ¿e zespó³ ten ma ju¿ ponad dwadzieœcia lat tradycji. 
Praktycznie od samego pocz¹tku znajdowa³a siê grupa zapaleñców, którzy chcieli 
graæ i w ten sposób ukazaæ now¹ formê ewangelizacji. Dla ludzi by³a to nowoœæ – 
wystêpy zawsze odbywa³y siê w sutannach, co robi³o ogromne wra¿enie. Tak¿e 
i my, zaczynaj¹c seminarium, mocno zainteresowaliœmy siê tego typu dzia³alnoœci¹ 
– za zgod¹ ksiêdza rektora za³o¿yliœmy wiêc drugi taki zespó³ seminaryjny, który 
nosi³ nawê „Nazaret”. Zagraliœmy dok³adnie jeden koncert i na tym zakoñczyliœmy 
tê przygodê, poniewa¿ nagle okaza³o siê, ¿e nasi starsi koledzy opuœcili Clerboyz. 
Wiadomo – czêœæ by³a ju¿ po œwiêceniach, zaczê³y dochodziæ nowe plany, 
obowi¹zki… Przejêliœmy wówczas, mo¿na powiedzieæ, ich markê i zaczêliœmy 
szykowaæ nowy repertuar. Po moim drugim roku odbyliœmy nasz¹ pierwsz¹ trasê 
koncertow¹ podczas wakacji, trwa³a trzy dni. Pojechaliœmy wówczas do parafii 
w Dobrej Szczeciñskiej. Naprawdê dziwiê siê, ¿e ludzie nie wyszli z koœcio³a… 
(œmiech). Wyznawaliœmy zasadê, ¿e im g³oœniej, tym lepiej. Zamiast stonowanej 
muzyki zaskoczyliœmy ludzi zwyczajn¹ „³upanin¹”. Ale myœmy siê po prostu 
zgrywali.
Graliœcie ci¹gle w jednym sk³adzie?
W pewnym momencie zaczê³o brakowaæ nam basisty. Przeanalizowaliœmy wiêc 
wszystkie osoby z seminarium, które kiedykolwiek mia³y stycznoœæ z gitar¹. Takim 
oto sposobem wybraliœmy jednego z kolegów. Oznajmiliœmy mu to w bardzo ³atwy 
sposób – zaprosiliœmy go na kawê i przymocowaliœmy do fili¿anki kartkê z napisem 
„fili¿anka dla nowego basisty”. Nie mia³ wiêc wyboru (œmiech).
Czy to, ¿e tworzyliœcie ten zespó³, wi¹za³o siê z koniecznoœci¹ perfekcyjnego 
grania na danych instrumentach?
Nie zawsze. Basista, którego wybraliœmy, musia³ uczyæ siê od podstaw. Podobnie 
by³o w moim przypadku – o ile w „Nazarecie” zajmowa³em siê dosyæ 
niezobowi¹zuj¹cym wokalem, o tyle granie na perkusji w „Clerboyz” wymaga³o ode 
mnie d³u¿szej nauki.
Jak potoczy³y siê losy zespo³u?
Na pewno bardzo siê rozwin¹³. Zaczêliœmy tworzyæ w³asne utwory, pisaæ w³asn¹ 
muzykê i teksty, po czym – dziêki wielu osobom – uda³o nam siê nagraæ pierwsz¹ 
profesjonaln¹ p³ytê. Wszystko dzia³o siê bardzo szybko, o tym fakcie 
dowiedzieliœmy siê dos³ownie tydzieñ przed nagraniami – by³o to jednak 
niew¹tpliwie kapitalne prze¿ycie.
Czy wspó³praca ta odcisnê³a na was jakieœ piêtno?
Oczywiœcie! Zespó³ nas po³¹czy³ i stworzy³ przyjaŸnie, które trwaj¹ do dziœ. Od 
pewnego czasu zastanawiamy siê nawet nad reaktywacj¹.
Jakie ma ksi¹dz plany na przysz³oœæ?
¯adnych konkretnych planów nie mam – czekam na to, co przygotowa³ dla mnie 
Bóg.
Bardzo dziêkujê za rozmowê!
Dziêkujê równie¿.
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Od tego roku zaczê³a trenowaæ kolarstwo górskie i ju¿ jest mistrzyni¹ Polski wœród 
amatorów. 22-letnia Paulina Bielecka zanim usiad³a na rowerze osi¹ga³a sukcesy 
w XMA, czyli ekstremalnych sztukach walki. Znakomicie pos³uguje siê nunchaku. 
Jest te¿ mistrzyni¹ Polski w XMA. Dotar³a do pó³fina³u telewizyjnego programu 
"Mam talent". To jednak w kolarstwie górskim chce byæ w przysz³oœci najlepsza 
i wcale tego nie ukrywa. W paŸdzierniku by³a goœciem internetowej audycji Radia 
w Szczecin „Sport w Sieci”, gdzie opowiada³a o swoich sportowych pasjach. Nie 
wstydzi siê te¿ mówiæ o swojej wierze, czym dzieli³a siê w audycji katolickiej Radia 
Szczecin „Religia na fali”. Rozmów z Paulin¹ mo¿na pos³uchaæ na stronach obu 
audcyji: radioszczecin.pl/sws i radioszczecin.pl/religia. W tym numerze naszej 
gazety Paulina pisze o swojej przygodzie z Duszpasterstwem Akademickim. 
Zapraszam.

Piotr Ko³odziejski  

7. paŸdziernika rozpoczê³a siê w Szczecinie "akcja pierwszaki", 
funkcjonuj¹ca pod oficjalnym tytu³em: "ZnajdŸ siê w duszpasterstwie". By³ to 
miesi¹c ró¿nych inicjatyw, bêd¹cych wspóln¹ inicjatyw¹ oœmiu Duszpasterstw 
Akademickich Szczecina. Celem by³o zainteresowanie i zachêcenie studentów do 
prze¿ycia czasu studiów w sposób wyj¹tkowy i niezapomniany. Do prze¿ycia tego 
czasu w duszpasterstwie.
Duszpasterstwo, jak siê okazuje, jest czêsto b³êdnie kojarzone. Z czego to wynika? 
G³ównie z braku realnego odniesienia, nie weryfikowania b³êdnych wyobra¿eñ. 
Niewielu œmia³ków decyduje siê zainteresowaæ, czym DA w³aœciwie jest. No 
w³aœnie, czym jest duszpasterstwo akademickie? 

ZNAJD�MY SIÊ!
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Paulina Bielecka
Duszpasterstwo Akademickie
„W Sercu” 
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Przede wszystkim formacj¹ duchow¹, bo duszpasterstwo, to prowadzenie dusz. Ale 
nie tylko. 
Od formacji duchowej wszystko siê zaczyna, ale program, jaki oferuj¹ 
duszpasterstwa, jest niebywale ró¿norodny i ciekawy. Przyjê³o siê s¹dziæ, ¿e 
duszpasterstwo to niedzielna Eucharystia, ale to tylko jego czêœæ. Duszpasterstwo 
to wspólne seanse filmowe, dyskusje, konferencje, warsztaty, spotkania przy 
herbacie, wycieczki... A tak¿e mo¿liwoœæ w³asnego rozwoju. Wolontariat, wernisa¿e 
- autentycznie mo¿na znaleŸæ swoj¹ drogê w duszpasterstwie wœród tego, co 
proponuj¹ inni lub tworz¹c coœ samemu.
Niejednokrotnie w nat³oku innych ofert, które oferuje studenckie ¿ycie, nowe 
miasto, nowi znajomi, zapominamy o tym, co daje Bóg. Dbaj¹c o wzglêdn¹ 
atrakcyjnoœæ studenckich lat, gubimy wartoœci. Przyje¿d¿aj¹c do nowego miasta lub 
rozpoczynaj¹c studia, szukamy nowych znajomoœci, miejsc, w których bêdziemy 
czuæ siê dobrze. Szukamy i znajdujemy. 

D³ugo siê wzbrania³am przed wst¹pieniem do DA, ale chêæ i ciekawoœæ narasta³y, 
w koñcu wiêc w duszpasterstwie siê znalaz³am.
Zaczê³o siê jak u wiêkszoœci, od mszy akademickiej. I jak u wiêkszoœci… na tym 
stanê³o. Wydaje mi siê, ¿e to czêste zjawisko, ¿e m³odzi przychodz¹ na niedzieln¹ 
Eucharystiê i na tym poprzestaj¹, nie chc¹c lub obawiaj¹c siê, szukaæ dalej. Co za 
strata! Na szczêœcie ofert DA ma wiele i któraœ z nich w koñcu przeciêtnego 
studenta zainteresuje. Tak te¿ by³o ze mn¹ - zesz³oroczny wyjazd na Taize do 
Berlina wydawa³ mi siê na tyle ciekaw¹ alternatyw¹ spêdzenia Nowego Roku, ¿e 
spakowa³am, co trzeba i ruszy³am. Oczywiœcie wci¹¿ bez chêci wst¹pienia do DA. 
Potem przyszed³ czas kolejnego wyjazdu, tym razem na narty. Kieruj¹c siê czysto 
praktycznymi pobudkami zdecydowa³am siê i na ten wyjazd. W miêdzyczasie 
tygodniowe Eucharystie (w Serca w poniedzia³ki o 19:00 i w œrody i pi¹tki o 20:00) 
równie¿ bardzo mi przypad³y zarówno do gustu jak i dobrze wkomponowa³y siê 
w mój plan dnia. Nawet nie wiem kiedy wsi¹knê³am. I bardzo dobrze! Rozkocha³am 
siê w poniedzia³kowych spotkaniach - msza œwiêta w Oratorium, znajduj¹cym siê 
w³aœciwie w podziemiach, jest dla mnie absolutnie wyj¹tkowa, bo w ma³ym gronie 
celebrujemy j¹ niczym pierwsi chrzeœcijanie, by nastêpnie w Odzie przy herbacie 
i s³odkoœciach, w ramach szko³y duchowoœci, pogadaæ. Dla mnie te poniedzia³ki s¹ 
wyj¹tkowe. Osobiœcie te¿ przekona³am siê o serdecznoœci i otwartoœci ludzi z DA 
i wielkim sercu odpowiedzialnego za to ca³e „zamieszanie” duszpasterza 
akademickiego, ksiêdza Zbigniewa Reguckiego, który jak prawdziwy przyjaciel 
wspiera i dopinguje mnie w moich dzia³aniach, dziel¹c radoœæ z sukcesów 
i pomagaj¹c w niedogodnoœciach. 

Bior¹c to wszystko pod uwagê, dziwi mnie wiêc fakt, ¿e wci¹¿ nie wszyscy trafiaj¹ 
do duszpasterstw akademickich. No ale pokus jest wiele, wiele atrakcji czeka na 
studenta. Obyœmy tylko, goni¹c za nimi, nie stracili... siebie. Warto prze¿yæ czas 
studiów bezpiecznie. I atrakcyjnie. DA bowiem to nie tylko modlitwy. To tak¿e: 
sp³yw kajakowy, nocne wêdrówki po Puszczy Bukowej, zwiedzanie Szczecina, seans 
filmowy w Pionierze, rekolekcje, muzyczne uwielbienie, impreza w studenckim 
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klubie i - osobiœcie bardzo to lubiê - spotkania i konferencje z ciekawymi tematami 
przewodnimi i specjalnie zaproszonymi prowadz¹cymi, m.in. ks. A. Trojanowskim 
SChr, egzorcyst¹ i by³ym duszpasterzem akademickim. 
Kulturalnie, sportowo, intelektualnie… A wymieni³am tylko kilka z wielu atrakcji, 
jakie DA oferuje na co dzieñ. 
Ca³ym sercem namawiam Was do wst¹pienia do duszpasterstwa: bez w¹tpienia 
urozmaica i wzbogaca ono okres studiów, pozwalaj¹c prze¿yæ ten czas ciekawie, 
m¹drze i prawdziwie. 

 

                  Od 3 do 14 lipca odby³ siê III Rajd dla ̄ ycia. Ide¹ rajdu by³o propagowanie 
¿ycia i jego obrona, od poczêcia a¿ do naturalnej œmierci. Kilkunastu œmia³ków 
z Katolickiego Stowarzyszenia M³odzie¿y, reprezentuj¹cych ró¿ne diecezje 
w Polsce, rozpoczê³o jednoczeœnie w Szczecinie i w Krzeszowie  rowerow¹ 
pielgrzymkê przez Ojczyznê, szlakiem sanktuariów maryjnych, aby zakoñczyæ j¹ 
w Krakowie i Suwa³kach.  Tegoroczny rajd przyj¹³ kszta³t krzy¿a œw. Andrzeja, 
a planowana trasa liczy³a ³¹cznie 1904 km, obejmuj¹c kilkadziesi¹t miast ca³ej 
Polski. W miejscowoœciach, przez które przeje¿d¿ali uczestnicy rajdu, rozdawane 
by³y ró¿ne materia³y pro life. Grupa szczeciñska i krzeszowska po raz pierwszy 
wspólnie spotka³y siê w Warszawie 10 lipca, na konferencji prasowej i specjalnie 
zorganizowanym happeningu na Placu Zamkowym, którego celem by³o zwrócenie 
ludzkiej uwagi na godnoœæ cz³owieka i jego prawo do ¿ycia. Goœciem specjalnym tej 
konferencji by³a aktorka Dominika Figurska wraz z rodzin¹, która dzieli³a siê swoimi 
doœwiadczeniami dotycz¹cymi ¿ycia rodzinnego, wiary i wartoœci przemawiaj¹cymi 
za ¿yciem. Na mecie pielgrzymki, w Krakowie, odby³o siê spotkanie 
z dr. in¿. Antonim Ziêb¹, wspó³za³o¿ycielem Krucjaty Modlitwy w Obronie 
Poczêtych Dzieci, prezesem Polskiego Stowarzyszenia Obrony ̄ ycia Cz³owieka, 
który równie¿ dzieli³ siê z uczestnikami rajdu swoimi doœwiadczeniami.

KRZY¯EM PRZEZ 
POLSKÊ MARYJN¥ 
W OBRONIE
¯YCIA

Tekst 
Katarzyna Szylak
parafia rzymskokatolicka pw.
Chrystusa Dobrego Pasterza 

Mat. Organizatorów.
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W POSZUKIWANIU WSPÓLNYCH
KORZENI. POLSKO-DUÑSKIE 
INSPIRACJE
Tekst
Ks. Krzysztof £uszczek
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III Rajd dla ̄ ycia by³ okupiony ogromnym wysi³kiem fizycznym, ale te¿ czasem 
szczególnej modlitwy za dzieci poczête. By³ to tak¿e okres promocji Duchowej 
Adopcji Dziecka Poczêtego, która polega na odmawianiu przez 9 miesiêcy jednej 
dziesi¹tki ró¿añca œwiêtego i specjalnej modlitwy: jest to duchowa walka o ¿ycie 
tych najbardziej bezbronnych, bo nienarodzonych dzieci.
    

W bie¿¹cym roku mija 1025 lat od œmierci duñskiego króla Haralda 
Sinozêbego. Harald w historii Danii zajmuje podobne miejsce jak w historii Polski 
Mieszko I. Wp³yn¹³ bardzo mocno na kszta³towanie duñskiej pañstwowoœci a przede 
wszystkim przyj¹³ chrzeœcijañstwo. Oko³o 20 lat po swoim chrzcie król zapragn¹³ 
uczciæ swoich zmar³ych rodziców – Gorma i Thyre – którzy zostali pochowani w 
Jelling (póŸniej Harald przeniós³ ich do Roskilde). Nad kopcem, w którym zostali 
pochowani umieœci³ kamieñ runiczny, który stanowi wa¿ne Ÿród³o informacji o 
Haraldzie i jego czasach. Na kamieniu król niejako przedstawia siê, napis g³osi, ¿e 
„jest on tym Haraldem, który zwyciê¿y³ Daniê, Norwegiê i uczyni³ Danów 
chrzeœcijanami”. 

Prace archeologiczne prowadzone na terenie Danii i po³udniowej Norwegii 
potwierdzaj¹ dzia³ania Haralda zmierzaj¹ce do rozbudowy i wzmocnienia pañstwa. 
Przypisuje siê mu budowê piêciu du¿ych twierdz obronnych. Du¿e projekty 
architektoniczne (np. budowa licz¹cego 800 m mostu na dolin¹ Vejle/Ravningsbro) 
realizowane przez Haralda s¹ postrzegane jako wzmacnianie w³adzy centralnej 
i budowa skandynawskiego imperium.

Kontakty mieszkañców ówczesnej Danii z chrzeœcijañstwem rozpoczê³y siê 
jeszcze przed panowaniem Haralda i siêgaj¹ pocz¹tków dziewi¹tego stulecia. 
Wykopaliska archeologiczne w okolicach najstarszego miasta duñskiego Ribe, 
doprowadzi³y do odkrycia chrzeœcijañskich pochówków z pocz¹tku IX w. Ogromny 
wp³yw na rozwój chrzeœcijañstwa mia³a równie¿ dzia³alnoœæ misyjna œw. Angara. To 
jednak dziêki Haraldowi chrzeœcijañstwo mog³o dynamicznie rozprzestrzeniaæ siê 
po ca³ej Skandynawii. Król ochrzci³ siê, a wraz z nim mia³ miejsce chrzest jego 
pañstwa. W³adca zak³ada³ biskupstwa, wspiera³ budowê koœcio³ów i chrzeœcijañskie 
misje. Wydarzenie chrztu Haralda Sinozêbego (które mia³o miejsce 
prawdopodobnie miêdzy 953 a 965 r.) zmieni³o historiê Skandynawii i otworzy³o 
przed pó³nocn¹ Europ¹ zupe³nie nowy horyzont.
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Co jednak wspólnego ma Harald Sinozêby z histori¹ Pañstwa Polskiego? 
Otó¿ jak notuje kronikarz Adam z Bremy, król Harald zmar³ w 987 r. w Wolinie. 
A wiêc miejsce œmierci pierwszego chrzeœcijañskiego w³adcy Danii znajduje siê 
obecnie w naszym kraju. Zbli¿enie miêdzy Polsk¹ a Skandynawi¹ nast¹pi³o ju¿ za 
czasów pierwszych Piastów. Œwiêtos³awa, córka Mieszka I, wysz³a za m¹¿ najpierw 
za Eryka, króla Szwedów a po jego œmierci za Swena Wid³obrodego. Swen 
natomiast by³ synem Haralda Sinozêbego. W pocz¹tkach chrzeœcijañstwa 
w pó³nocnej Europie istotny g³os w jego krzewieniu mia³a polska ksiê¿niczka. 
Popiera³a budowê koœcio³ów a do Skandynawii zapewne przybyli z ni¹ 
chrzeœcijañscy kap³ani. 

Pañstwo Swena szybko siê powiêksza³o. By³ królem nie tylko Danii, ale 
równie¿ Norwegii oraz w³adc¹ Anglii (któr¹ podbi³ na pocz¹tku XI w.). 
Prawdopodobnie Œwiêtos³awa wywiera³a du¿y wp³yw na mê¿a, a tak¿e synów – 
Haralda i Kanuta. O ich szczególnych wiêzach œwiadczy fakt, ¿e obaj przyjechali do 
Polski szukaæ wygnanej z kraju matki i prosiæ o powrót do Skandynawii. Kanut 
nazwany póŸniej wielkim by³ królem Danii, Norwegii i Anglii. Dzie³o Haralda 
Sinozêbego rozrasta³o siê, a w jego umacnianiu swój udzia³ mia³a królowa z Polski, 
córka Mieszka I i siostra Boles³awa Chrobrego. 

Jak widaæ postaæ Haralda Sinozêbego zbli¿a historiê pocz¹tków 
pañstwowoœci i chrzeœcijañstwa w Polsce i Skandynawii. Dlatego te¿ 1025. rocznicê 
jego œmierci postanowili uczciæ zarówno Duñczycy, jak i Polacy. Odpowiednim 
miejscem do tego okaza³ siê Wolin. 4 paŸdziernika 2012 r. w spotkaniu wziêli udzia³ 
przedstawiciele Koœcio³a luterañskiego z Danii: bp Peter Fischer, bp Niels Arendt, 
vicekoleeinspektor Kristen Thorgensen, pastor Maria Harms i pastor Bent 
Christensen; przedstawiciele Koœcio³a katolickiego z Danii na czele z ks. pra³atem 
Larsem Messerschmidtem, wikariuszem generalnym diecezji kopenhaskiej 
i ks. Janem Zalewskim proboszczem koœcio³a œw. Marii w Haderslev oraz ks. abp 
Andrzej Dziêga, arcybiskup metropolita szczeciñsko-kamieñski  z przedstawicielami 
Woliñskiej Kapitu³y Kolegiackiej. Uczestnicy polsko-duñskiego spotkania zostali 
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najpierw przyjêci przez w³adze samorz¹dowe a póŸniej zwiedzili muzeum 
regionalne. Szczególnym momentem by³a wspólna modlitwa przy g³azie 
upamiêtniaj¹cym œmieræ Haralda Sinozêbego. Spotkanie w Wolinie zakoñczy³a 
Msza œw. celebrowana w woliñskiej kolegiacie. Wspólne kontakty miêdzy Polakami 
i Skandynawami siêgaj¹ wiêc czasów pierwszych historycznych i chrzeœcijañskich 
w³adców. Wydaje siê, ¿e to w³aœnie chrzeœcijañstwo pozwoli³o na wspó³pracê 
i rozwój wzajemnych kontaktów, które da³y szansê budowy na wspólnym 
fundamencie nowej Europy.

W dzisiejszych czasach niepe³nosprawnoœæ jest zjawiskiem czêstszym ni¿ 
nam siê wydaje. Przypomnijmy sobie, ilu na ulicach widzimy ludzi nies³ysz¹cych, 
niewidomych, niemych, ledwo pow³ócz¹cych nogami, z wadami narz¹du ruchu itp. 
Ci¹gle jednak zdarza siê, ¿e osoby niepe³nosprawne nie s¹ traktowane z nale¿ytym 
szacunkiem. Postawa wzglêdem nich przejawia siê czêsto albo w ignorancji 
i unikaniu („to nie nasza sprawa”, „ten ktoœ nas odpycha”, „jeszcze siê zarazimy” 
itd..), albo nawet w z³oœliwoœci (osobie chodz¹cej o kulach chowa siê je, osobie 
prowadzonej przez kogoœ lub jad¹cej na wózku zastawia siê drogê). Choæ mo¿emy 
zaprzeczaæ, ale i tak w wiêkszoœci nieœwiadomie uwa¿amy niepe³nosprawnych za 
gorszych lub g³upszych od nas, wiêc niewartych tak¿e naszej uwagi. Co gorsza, 
ci¹gle tkwi w nas podœwiadome przekonanie, ¿e od niepe³nosprawnego mo¿emy 
siê zaraziæ.
Tymczasem takie myœlenie jest b³êdne. Trzeba sobie jasno uœwiadomiæ, ¿e 
niepe³nosprawnoœæ to nie choroba zakaŸna (nie mo¿emy siê ni¹ zaraziæ), lecz 
pewna dysfunkcja po³¹czona z inn¹ filozofi¹ ¿ycia. Niepe³nosprawni nie musz¹ byæ 
wcale gorsi od nas, s¹ po prostu inni. Inaczej postrzegaj¹ œwiat, na co innego 
zwracaj¹ uwagê. My, którzy mamy zmys³ wzroku, s³uchu i zdrowy krêgos³up czêsto 
(nawet ca³kiem podœwiadomie) najbardziej zwracamy uwagê na wygl¹d cz³owieka 
czy przedmiotu (czy jest ³adny, czy brzydki, gruby czy chudy, ciemny czy jasny itd.), 
jeœli z kimœ rozmawiamy zwracamy uwagê na s³owa, a ju¿ wyraz twarzy czy ruchy 
ignorujemy. Natomiast ktoœ, kto od urodzenia nie widzi nie zna takich pojêæ jak 
barwa, œwiat³o, piêkno, brzydota, chudoœæ, gruboœæ itd., lecz rozpoznaje cz³owieka 

Tekst
Anna Próchniak
parafia rzymskokatolicka pw.
Œwiêtego Krzy¿a 

„OCZAMI NIEPE£NOSPRAWNYCH...”



prosto z mostu33

albo po brzmieniu jego g³osu (mówi wtedy, ¿e ktoœ ma p³ochliwy g³os), albo (co 
dotyczy te¿ przedmiotów) po dotyku (niewidz¹cy musi dotkn¹æ prezentu, ¿eby siê 
zorientowaæ co dosta³, musi podotykaæ nas, ¿eby zobaczyæ, jakie mamy w³osy, 
ubranie czy rysy twarzy- to jest normalne i nie nale¿y siê tego baæ). Ktoœ kto od 
urodzenia nie s³yszy, nie rozumie co to jest g³os ani jego barwa czy brzmienie. On 
informacje czy emocje rozpoznaje po wyrazie twarzy rozmówcy i jego ruchach. 
Oczywistym jest te¿ fakt, ¿e niepe³nosprawni mogê mieæ inne rozrywki. Podczas 
gdy dla nas rozrywk¹ jest bieganie czy dyskoteka to dla cz³owieka z wadami 
narz¹du ruchu najlepsz¹ rozrywk¹ mo¿e byæ czytanie ksi¹¿ek. Takich przyk³adów 
jest wiele, lecz one uœwiadamiaj¹ nam jedno: niepe³nosprawnoœæ to nie choroba, 
tylko inny styl ¿ycia i inne (co wcale nie znaczy gorsze) postrzeganie rzeczywistoœci. 
To nie jest powód, ¿eby kogoœ uwa¿aæ za gorszego i z niego siê œmiaæ. 

Wa¿ny tu jest jeszcze jeden fakt: ró¿ne s¹ rodzaje niepe³nosprawnoœci. Choroby 
genetyczne i wady wrodzone stanowi¹ tu tylko niewielki procent, wiêcej takich 
dysfunkcji ma charakter nabyty. Na przyk³ad: fakt, ¿e ktoœ kto jeŸdzi na wózku nie 
znaczy, ¿e porusza siê na nim od urodzenia. Mo¿e by³ kiedyœ sprawnym, ruchliwym 
i bardziej wysportowanym cz³owiekiem od nas, ale mia³ nieszczêœliwy wypadek? 
Niewidomy tak¿e wcale nie musi nie widzieæ od urodzenia. Dobrym przyk³adem s¹ 
tu nasi paraolimpijczycy. W wiêkszoœci s¹ to ludzie, którzy kiedyœ byli bardzo 
zdolnymi, wysportowanymi ludŸmi, ale na skutek wypadku (np. samochodowego) 
zaczêli niedomagaæ. Takie wypadki mog¹ siê zdarzyæ ka¿demu, tak¿e nam. Czy 
chcielibyœmy, aby ktoœ nas w takiej sytuacji lekcewa¿y³ lub by³ dla nas z³oœliwy? To, 
¿e ktoœ jest niepe³nosprawny, to wcale nie znaczy, ¿e jego szanse s¹ skreœlone i nic 
ju¿ nie osi¹gnie. S¹ przecie¿ niepe³nosprawni, którzy skoñczyli dwa kierunki 
studiów, dzia³aj¹ w ró¿nych organizacjach i uprawiaj¹ sport itd. Najlepszym 
przyk³adem s¹ nasi paraolimpijczycy. Porównajmy tegoroczne wyniki naszych 
paraolimpijczyków z wynikami osi¹gniêtymi przez naszych zawodników na 
„zwyk³ej” olimpiadzie. Wniosek nasuwa siê sam.

Nie odrzucajmy niepe³nosprawnych! Starajmy siê wspó³czuæ osobom, 
które straci³y swoj¹ sprawnoœæ w wypadku lub chorobie - spróbujmy choæ trochê im 
pomóc, pocieszyæ ich, pomódlmy siê za nich. Natomiast osobom 
niepe³nosprawnym od urodzenia postarajmy siê pokazaæ œwiat z naszej 
perspektywy i spojrzeæ na œwiat ich oczami. Jeœli wejdziemy z nimi w relacje, 
zobaczymy jacy to mog¹ byæ m¹drzy, wspaniali i wartoœciowi ludzie.
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Sebastian Roszkowski i Piotr Ko³odziejski zapraszaj¹ na sportow¹ audycjê w Internecie "Sport w Sieci". 
Ciekawi goœcie, wœród nich sportowcy, trenerzy, dzia³acze i dziennikarze sportowi z innych mediów. 
Co miesi¹c rozmawiamy o wydarzeniach sportowych w Szczecinie, kraju i na œwiecie. Zapraszamy do 
s³uchania na www.radio.szczecin.pl/sws. 
Szukaj nas na Facebooku: http://www.facebook.com/sws92fm
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W tym roku przypada 70. rocznica powstania Narodowych Si³ Zbrojnych 
(NSZ), organizacji, która - obok Armii Krajowej i Batalionów Ch³opskich - stanowi³a 
trzeci¹ si³ê zbrojn¹ w okupowanej podczas II wojny œwiatowej Polsce.

Œwietnie wyszkolone, bardzo dobrze zorganizowane, posiadaj¹ce 
m. in. pion wywiadowczy, administracyjny (S³u¿ba Cywilna Narodu), spo³eczny 
i polityczny (Tymczasowa Narodowa Rada Polityczna, utworzona przez grupê 
„Szañca”), Narodowe Si³y Zbrojne by³y jedn¹ z najbardziej ideowych organizacji 
wojskowych, jakie walczy³y w Polsce podczas okupacji swoim zasiêgiem obejmuj¹c 
terytorium ca³ej Polski. Powsta³e w drugiej po³owie 1942 roku, w wyniku po³¹czenia 
Organizacji Wojskowej Zwi¹zek Jaszczurczy, czêœci Narodowej Organizacji 
Wojskowej (niescalonej z AK) oraz szeregu organizacji o charakterze narodowym, 
Narodowe Si³y Zbrojne za g³ówne cele stawia³y sobie: szkolenie wojskowe, 
przygotowuj¹ce powsta³e kadry do powstania zbrojnego w momencie za³amania 
siê Niemiec i walki o granicê na Odrze i Nysie; dzia³alnoœæ propagandow¹;  
prowadzenie dzia³alnoœci partyzanckiej dla ochrony ludnoœci polskiej przed 
represjami okupanta, zwalczanie band rabunkowych oraz komunistycznych 
i sowieckich grup dywersyjnych.

Wbrew pogl¹dom wyra¿anym przez czêœæ historyków staraj¹cych siê 
udowodniæ, ¿e Narodowe Si³y Zbrojne by³y li tylko organizacj¹ polityczn¹, czy wrêcz 
partyjn¹ bojówk¹, w rzeczywistoœci organizacja ta mia³a charakter stricte 
wojskowy, choæ znaczna czêœæ jej cz³onków identyfikowa³a siê z szeroko 
pojmowanym ruchem narodowym. Nieprawdziwa jest równie¿ teza mówi¹ca 
o jednolitoœci ideologicznej szeregów NSZ (ok. 100 tysiêcy cz³onków). W NSZ 
reprezentowane by³y ró¿ne pogl¹dy polityczne: od narodowców ró¿nych opcji, 
poprzez ludowców, konserwatystów, a¿ po pi³sudczyków. Jednym z elementów, 
który jednoczy³ ró¿norodnie usposobionych eneszetowców by³ ¿arliwy katolicyzm, 
który sta³ siê wizytówk¹ wartoœci, jakim ho³dowa³y Narodowe Si³y Zbrojne.

Po drugiej wojnie œwiatowej NSZ nie z³o¿y³y broni i skierowa³y swój opór 
przeciw oprawcom z NKWD, UB i armii sowieckiej. Wystêpuj¹c tak¿e pod postaci¹ 
Narodowego Zjednoczenia Wojskowego by³y z najwiêksz¹ moc¹ têpione przez 
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re¿im komunistyczny, okupuj¹c sw¹ walkê najwiêksz¹ ofiar¹ spoœród pozosta³ych 
organizacji podziemia niepodleg³oœciowego. Ich bój o woln¹ i niepodleg³¹ Polskê 
trwa³ najd³u¿ej.

Niszczona przez lata PRL-u pamiêæ o ¿o³nierzach z NSZ powraca 
w III Rzeczypospolitej. Kultywowana przez coraz liczniejsze krêgi m³odych ludzi, 
staje siê ciekawym przyczynkiem do poznania najnowszej historii naszego kraju. 
Doœæ wspomnieæ, ¿e Narodowy Dzieñ Pamiêci ̄ o³nierzy Wyklêtych, obchodzony 
w Polsce 1 marca, jest w g³ównej mierze organizowany przez m³odych ludzi, 
g³odnych wiedzy o zapomnianych bohaterach ostatniej wojny.

W 70. rocznicê powstania Narodowych Si³ Zbrojnych nie zapomnia³y 
o nich tak¿e m³ode osoby ze Szczecina (skupione m. in. w Porozumieniu Œrodowisk 
Patriotycznych), organizuj¹c we wrzeœniu tego roku m. in. wyk³ad prof. Jana ̄ aryna, 
turniej pi³karski o Puchar Okrêgu Szczecin Zwi¹zku ̄ o³nierzy Narodowych Si³ 
Zbrojnych oraz przygotowuj¹c uroczyst¹ Mszê Œw. w intencji ¿o³nierzy NSZ.

Fot. Archiwum prywatne.



Ju¿ w pierwszych wiekach chrzeœcijañstwa znane by³y s³owa powiedziane 
przez Œw. Augustyna: „Kto œpiewa, dwa razy siê modli”. I jak wielk¹ moc maj¹ te 
s³owa do dziœ, gdy próbujemy kogoœ zachêciæ do œpiewania i jak po chwili mo¿emy 
us³yszeæ, ¿e ktoœ do³¹cza siê do wspólnego œpiewu. Rozwijaj¹c te s³owa mo¿na by 
rzec: je¿eli ktoœ œpiewa dwa razy siê modli, kto fa³szuje modli siê cztery razy i ten, 
kto go s³ucha modli siê a¿ osiem razy… 

W liturgii Mszy Œw. bardzo du¿¹ rolê odgrywa œpiew. A jednak coraz 
czêœciej ludzie w koœciele milcz¹, zamiast œpiewaæ i w³aœnie modliæ siê podwójnie. 
Przychodzimy do koœcio³a, siadamy w ³awce i modlimy siê w ciszy, a jak przychodzi 
do zaœpiewania z organist¹ jakiejœ pieœni, milczymy. Dlaczego? Bo siedzi obok nas 
s¹siad i my siê wstydzimy swojego g³osu, bo on potrafi œpiewaæ, a ja nie potrafiê? 
Bo dzisiaj mam z³y humor, bo organista Ÿle gra? To wszystko nie ma znaczenia, 
kiedy Ty sam chcesz otworzyæ serce, potrafi¹c lub nie zaœpiewaæ Bogu. Œpiew 
pobudza emocje, porusza tak¿e nasze serca, które s¹ gotowe na dialog pomiêdzy 
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Bogiem a cz³owiekiem. £atwiej jest 
œpiewaæ, kiedy zbierze siê  grupa 
ludzi, bo to w³aœnie muzyka nas 
³¹czy. Wœród takich grup pojawiaj¹ 
siê zespo³y prowadz¹ce œpiew na 
Mszach Œw., które potrafi¹ 
pobudziæ lud do œpiewania. 
Tak¹ w³aœnie s³u¿bê od 2006 roku 
pe³ni zespó³ Opus Laudis („dzie³o 
chwa³y”) z parafii pw. Œwiêtego 
Krzy¿a w Szczecinie. £¹czymy 
ludzi chc¹cych œpiewaæ lub graæ na 
instrumentach, chc¹cych tworzyæ 
w³aœnie „dzie³o chwa³y”. S³u¿ymy 
Bogu naszym œpiewem, gr¹, 
naszym uczestnictwem we Mszy 
Œw. Nasza grupa liczy oko³o 16 
osób, a nabór ci¹gle trwa. 
W naszym zespole nie ma granic 
wiekowych. Œpiewaj¹ z nami 
dzieci, studenci, osoby starsze, te 
zapracowane codziennoœci¹ i te, 
które maj¹ wiêcej czasu wolnego. 
Œpiewaj¹ i graj¹ panie i panowie. 

Nasz¹ sta³¹ Msz¹ Œw. jest Msza niedzielna o godz. 18:30. W naszym repertuarze 
pieœni ka¿dy znajdzie coœ dla siebie, tak¹ pieœñ, któr¹ pokocha. Œpiewamy w zespole 
4-g³osowym (sopran, alt, tenor i bas) z towarzyszeniem gitary, klarnetu, skrzypiec 
i organów. 
Powstanie tego zespo³u zawdziêczamy ks. Grzegorzowi Jankowiakowi – naszemu 
pierwszemu opiekunowi. Jesteœmy i bêdziemy wdziêczni naszemu œp. ks. 
Wenancjuszowi Borowiczowi za pomoc w naszych realizacjach artystycznych 
w nagraniu p³yty i koncertach. Obecnie opiekê nad zespo³em przej¹³ ks. Emil 
Piotrowicz.

Wszystkich chêtnych, którzy chc¹ do nas do³¹czyæ albo chocia¿ zobaczyæ 
jak wygl¹da praca, modlitwa, œpiew i gra w naszym zespole zapraszamy w soboty 
na godz. 10 do parafii pw. Œwiêtego Krzy¿a w Szczecinie przy ul. Wieniawskiego 4. 
Wiêcej informacji o zespole Opus Laudis na stronie: 

http://www.facebook.com/pages/Opus-Laudis 

Fot. Archiwum prywatne
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Sta³o siê. W 41 dni zrobiliœmy 7124 km, przejechaliœmy skuterami przez 
piêæ krajów, aby stan¹æ w katedrze œw. Jakuba w Santiago de Compostela. Miasto 
warte wielu wyrzeczeñ, przygód i niewygody. Sam pomys³ pielgrzymki do Santiago 
urodzi³ siê w g³owie Oli. Zauroczona histori¹ sztuki, któr¹ ma na studiach, 
postanowi³a na w³asne oczy zobaczyæ piêkno architektury na Szlaku Jakubowym. 
Ja, zakorzeniony bardziej w muzyce ni¿ w sztuce architektonicznej, uwielbiam takie 
wyprawy i nie mog³em nie wzi¹æ w niej udzia³u. Ale by³o jeszcze coœ, co 
przeœwieca³o ca³emu przedsiêwziêciu – intencja Aleksandry. Otó¿ Paulina, siostra 
Oli, jest chora na stwardnienie rozsiane, w jej intencji wiêc pod¹¿aliœmy do grobu 
œw. Jakuba.

Po powrocie, siedz¹c ju¿ w ciep³ym domu i wspominaj¹c pielgrzymkê, muszê 
powiedzieæ, ¿e by³a ona pe³na skrajnych emocji. Bywa³y dni, w których tryskaliœmy 
energi¹, ciesz¹c siê z ka¿dej napotkanej rzeczy. Niestety bywa³o te¿ tak, ¿e 
chcieliœmy zostawiæ wszystko w pobliskim rowie i wróciæ do domu poci¹giem. 
Chyba pierwsza chwila zw¹tpienia by³a w San Sebastian, w pó³nocnej Hiszpanii na 
szlaku Del Norte, w drugim tygodniu podró¿y. Co kilka dni korzystaliœmy 
z darmowego internetu w miejscowych restauracjach. Tak te¿ siê sta³o w San 
Sebastian. Podczas skromnego posi³ku ³adowaliœmy baterie do kamer, aparatu 
i komputera, a w miêdzyczasie uaktualnialiœmy nasz¹ stronê internetow¹. 
Jednorazowy pobyt w takim miejscu wynosi³ do dwóch, trzech godzin. Kiedy 
wyszliœmy z restauracji na ulicê, zobaczyliœmy jak dwóch policjantów wraz z dwoma 
kierowcami lawet mocuj¹ nasze skutery na pojazdy, ¿eby odwieŸæ je na parking 
policyjny. W tym miejscu zaparkowanie Rometów kosztowa³o nas 84 euro.
Z policjantami nie da³o siê negocjowaæ. I mo¿e byœmy szybko o tym incydencie 
zapomnieli, ale tu¿ po tej akcji przesta³ dzia³aæ nam aparat. Po co jechaæ dalej, jeœli 
nie mamy czym robiæ zdjêæ, a kronika i dokumentacja wyprawy by³a jednym z 
wa¿niejszych elementów podró¿y? Tym razem jednak wszystko skoñczy³o siê 
dobrze, po kilku godzinach aparat zacz¹³ dzia³aæ, a my wznowiliœmy podró¿, choæ 
ubo¿si o prawie czterysta z³otych.

W drugiej chwili za³amania i zw¹tpienia nie mieliœmy tyle szczêœcia. W drodze 
powrotnej w Lourdes, francuskim Licheniu, podczas mszy œw. dok³adnie 
obrabowano nasze skutery z elektroniki. Z³odzieje zabrali komputer, dwie kamery, 
wszystkie kable i ³adowarki, lekarstwa, kosmetyki oraz szczoteczki do zêbów, 
a spl¹drowane torby wrzucili do œmietnika. P³acz, zgroza i zw¹tpienie. Co robiæ 
dalej? Telefony, portfele i jeden aparat mieliœmy ze sob¹ wiêc przynajmniej mamy 
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jakiœ kontakt z ojczyzn¹. Dzwonimy do rodziny, która stanê³a na wysokoœci zadania 
i pocieszaj¹c nas namawia³a do kontynuowania jazdy. Na pobliskim komisariacie 
straciliœmy kilka godzin, bo wcale nie jest ³atwo dogadaæ siê z francusk¹ policj¹. 
Francuzi  nie bardzo chc¹ rozmawiaæ po angielsku, nawet jeœli znaj¹ ten jêzyk, a i to 
zdarza siê rzadko. Uda³o siê za pomoc¹ gimnazjalisty przet³umaczyæ nasz angielski 
na ich francuski i zg³osiæ przestêpstwo. Papierek od policjantów pomóg³ nam w 
kraju odzyskaæ trochê pieniêdzy z ubezpieczenia. Niestety wszystkie zdjêcia i filmy 
nakrêcone podczas trasy zosta³y bezpowrotnie utracone. I to by³a najwiêksza rana 
tego wyjazdu, która jeszcze do dziœ siê nie zabliŸni³a do koñca. Tych materia³ów 
bêdzie nam brakowaæ do koñca ¿ycia i jeden dzieñ d³u¿ej. Ale jak to czasami bywa: 
szczêœcie w nieszczêœciu. Z powodu kradzie¿y zostaliœmy w tym mieœcie trzy dni, 
szukaj¹c naszego sprzêtu elektronicznego. Drugiego dnia napotkany Polak 
zaprowadzi³ nas do siostry Klaudii, u niej wiêc spêdziliœmy kolejne dwie noce, 
korzystaj¹c z wygód jakie ma ka¿dy cywilizowany cz³owiek, czyli ³ó¿ka i sztuæców. 
Przez ca³¹ pielgrzymkê nocowaliœmy bowiem w namiocie, wiêc prysznic, ciep³a 
woda i ³ó¿ko by³y dla nas niezwyk³ym pocieszeniem. Po tym kilkudniowym 
odpoczynku stanêliœmy na nogi i ruszyliœmy dalej. Pod koniec trasy mieliœmy tak¿e 
problemy z pogod¹, by³o bardzo zimno a¿ drêtwia³y koœci. Jednak¿e myœl o tym, ¿e 
dom czeka tu¿ za rogiem by³a silniejsza ni¿ cokolwiek innego. 

Pod koniec roku planujemy wydaæ publikacjê w formie ksi¹¿ki z pielgrzymki. Na 
naszej stronie internetowej mo¿na œledziæ przygotowania do zakoñczenia projektu. 
Premiera odbêdzie siê wraz ze spotkaniem, wystaw¹ fotograficzn¹ oraz szeregiem 
atrakcji, jak koncert zespo³u INSYNUACJA, którego jestem wokalist¹ i 
kompozytorem. Bêdzie wiêc tak¿e okazja, by zakupiæ p³ytê, któr¹ wyda³em w tym 
roku wraz zespo³em. Zapraszamy na stronê internetow¹ www.regio-motorino.pl.

Fot. Archiwum prywatne.
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Fot. Archiwum prywatne.

Aleksandra Rydzkowska i Maciej Szakiel. Fot. Piotr Ko³odziejski 
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