
ISSN 2084 - 0810

PROSTO
Z MOSTU

M£ODZI EKUMENIZM BÓG

n
r2

3 
li

s
t

o
p

a
d

 2
0

1
2

EGZORCYZMY
- JAK ZWYCIÊ¯AÆ Z£O?



26

23

31

2

SPIS TREŒCI

prosto z mostu

4

4

WCZORAJ ZNOWU ZACZ¥£ PADAÆ ŒNIEG 

ROSYJSCY DUCHOWNI O HALLOWEEN

SZACUNKU W ZWI¥ZKU CZ. 1

SMS DO PANA BOGA

MÓWI SIÊ - TRUDNO
MYŒLI SIÊ TRUDNO

FRAJDA PRZEMIJANIA

BYÆ BLI¯EJ CIEBIE, BO¯E...

EGZORCYZMY CZY SAKRAMENTY 
- JAK SKUTECZNIE ZWYCIÊ¯AÆ Z£O?

 

EGZORCYZMY: TO NIE ZABAWA
I NIE DLA KA¯DEGO

 
BYÆ PATRIOT¥

 

POBIEGAMY? 

NIE UWIERZÊ, DOPÓKI NIE ZOBACZÊ

HALLOWEEN 
-TYLKO ZABAWA CZY ZAGRO¯ENIE DUCHOWE?

M£ODZI WOLONTARIUSZE

 

LÊK DUSZY

MOJA EPIFANIA

PASJA TRWA PRZEZ CA£E ̄ YCIE

6

8

10

12

13

14

16

19

21

25

27

29

31

23

26

31



3

Konsultacja teologiczna:
 parafii rzymskokatolickich
ks. dr hab. Krzysztof Wojtkiewicz, prof. US
prawos³awnej
ks. Pawe³ Stefanowski
ewangelicko-augsburskiej
ks. S³awomir Sikora
greckokatolickiej
ks. Robert Rosa

 

Wydawca
Fundacja „Szczeciñska”
www.szczecinska.eu

Drukarnia
Studio Klawo! Szczecin

Opracowanie graficzne i sk³ad
Robert ̄ ak
robert.zak@wp.pl

Redaktor naczelny
Piotr Ko³odziejski 

 

Redakcja
Jaros³aw Kaczmarczyk, Paulina Bielecka, Wiktor Wieczysty
Sandra ̄ urawicz, Anna Partyga, Anna Próchniak
Lidia Œwita³a, Ewa Walkowiak, Anna Dutka, Adriana,  
Maciej Papke, Barbara Wróblewska, ks. Marcin Sêk
Ewelina Dmitrowicz, Grzegorz Makal, Marysia Walas, 
ks. Tomasz Worobec,

Zastêpca redaktora naczelnego
Ma³gorzata Moraczewska

Adres redakcji i wydawnictwa
ul. Królowej Korony Polskiej 28e
70-485 Szczecin     

Korekta
Andrzej Banasiak 

Kontakt z redakcj¹
ekumeniczni@wp.pl
konto na facebooku:
http://www.facebook.com/ekumeniczni

Ide¹ gazety jest dialog miêdzywyznaniowy w ramach chrzeœcijañstwa, a ewentualne ofiary zebrane 
z gazety w ca³oœci (po op³aceniu druku gazety) przeznaczamy na cele charytatywne. 

prosto z mostu

Z³y duch jest podstêpny i dzia³a perfidnie 

Gor¹co proszê wszystkich Was, doroœli katolicy, nie organizujcie tych niby zabaw, 
które nic nie wnosz¹ pozytywnego do duszy dzieci i m³odzie¿y, a wrêcz rujnuj¹ ich 
duchowoœæ – napisa³ w paŸdziernikowym liœcie do wiernych abp Andrzej Dziêga. 
Metropolita szczeciñsko-kamieñski skrytykowa³ organizacjê „œwiêta” Halloween.  

Szczególny niepokój budz¹ takie inicjatywy na obszarze szko³y, gdzie dopiero 
kszta³tuje siê dojrza³a postawa spo³eczna, intelektualna i duchowa m³odego 
pokolenia. To pokolenie samo nie jest jeszcze w stanie w pe³ni samodzielnie 
decydowaæ – kontynuowa³ hierarcha. 

Nie wiem, czy to tylko moje wra¿enie, ale czêsto bezkrytycznie przyjmujemy 
zachodnie wzorce czy tradycje, a z du¿ym dystansem podchodzimy do naszych 
zwyczajów. To, co obce, staje siê nam bliskie. Czy s³usznie? Zainteresowa³a mnie 
ostatnia inicjatywa w Koœciele Rzymskokatolickim organizowania balów i nocy 
Wszystkich Œwiêtych. Na czym polega? Odsy³am do numeru. Jak widaæ, Koœció³ 
mo¿e skutecznie odpowiadaæ na zachodnie trendy i nie tylko zakazywaæ, ale 
proponowaæ alternatywê. Brawo!

„Obchodzenie” Halloween krytykowane jest nie tylko przez katolików. Czasem 
niewinne zabawy mog¹ prowadziæ do powa¿nych szkód duchowych. By³em 
niedawno na spotkaniu z egzorcyst¹. Zapyta³, jak dziecko, które bawi siê w 
Halloween, jest w stanie nastêpnego dnia powa¿nie potraktowaæ wizytê na 
cmentarzu, na grobach np. swoich dziadków. Pozostawiam to pytanie bez  
odpowiedzi...

Niezmiennie zapraszam do wspó³pracy (pisanie, rysowanie, krytykowanie, byle 
konstruktywne:) Kontakt w stopce redakcyjnej. Mi³ej lektury...

Piotr Ko³odziejski 



WCZORAJ ZNOWU ZACZ¥£ 
PADAÆ ŒNIEG

prosto z mostu
4

Tekst
Ks. Marcin Sêk TChr

 

Wczoraj znowu zacz¹³ padaæ œnieg, wed³ug prognoz ma padaæ do 
czwartku, a mamy dopiero poniedzia³ek rano. Jakaœ rosyjska strona internetowa, 
która podaje dok³adn¹ prognozê nawet dla tak ma³ej wioski, w której mieszkam, 
informuje, ¿e dziœ i jutro ma spaœæ jakieœ 30 mm na ka¿de 6 godzin, potem trochê 
mniej. Babcia w jednej z wiosek, do której doje¿d¿am raz na dwa tygodnie, a babcie 
wszystko wiedz¹, straszy z niema³¹ satysfakcj¹, ¿e w tym roku ma byæ zima 
stulecia. 

Pó³nocny Kazachstan. Po³udniowy skrawek Niziny Syberyjskiej. Dos³ownie skrawek, 
bo sprzed domu przy dobrej pogodzie widzê oddalone o jakieœ 80 km wzgórza 
Pogórza Kazachskiego. Min¹³ ju¿ rok odk¹d tu przyjecha³em. Po³o¿one naprzeciw 
siebie przy drodze ³¹cz¹cej Kokczetaw z Omskiem dwie wioski Czka³owo i 
Pietrowka ³¹cznie maj¹ mo¿e jakieœ 4 tysi¹ce mieszkañców. Regularnie doje¿d¿am 
do 10 innych. W wiêkszoœci s¹ to tzw. „toczki”, miejsca, w które 76 lat temu 
przywieziono Polaków i Ukraiñców z terenów dzisiejszej zachodniej Ukrainy. PóŸniej 
dowo¿ono Niemców. Mieszka tu dziœ równie¿ wielu Rosjan. Niemcy wyjechali 
w³aœciwie jedn¹ fal¹, Polacy wyje¿d¿aj¹ stopniowo. Puste domy albo obracaj¹ siê 
w ruiny, albo zasiedlaj¹ je Kazachowie. 

Fot. Archiwum prywatne Fot. Archiwum prywatne
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Mamy dziœ 12 listopada. Wczoraj prze¿ywaliœmy kolejn¹ rocznicê odzyskania przez 
Polskê niepodleg³oœci. Zdecydowana wiêkszoœæ rosyjskojêzycznych ju¿ dziœ parafian 
na pytanie o narodowoœæ odpowie: Polak. Po Mszach akademie. £aman¹ 
polszczyzn¹ recytowane wiersze, trochê historii, zas³uchani ludzie w ka¿dym wieku. 
Tak wygl¹da tutaj Œwiêto Niepodleg³oœci. Z odleg³oœci 5000 km od ojczyzny nikn¹ 
spory, stygn¹ dyskusje. Zdecydowa³em siê, aby na Mszach zamiast kazania 
odczytaæ wspólne przes³anie abpa Michalika i Patriarchy Cyryla. Ju¿ widzê niesmak 
na twarzy niektórych moich kolegów w Polsce…
Nie zdawa³em sobie sprawy, jak zupe³nie inaczej w innej rzeczywistoœci mog¹ 
zabrzmieæ s³owa, które zna³em z suchego b¹dŸ co b¹dŸ tekstu podpisanego przez 
biskupów w sierpniu tego roku. Pamiêtam burzê, jaka siê rozpêta³a po tym 
przes³aniu. ̄ e za ma³o wyraŸne, konformistyczne, ¿e za bardzo z ustêpstwami, ¿e 
powinniœmy mo¿e bardziej upomnieæ siê o swoje. Przeró¿ni, mniej lub bardziej 
„ojczyŸniani” dziennikarze pisali setki komentarzy, wzywali do bojkotu. 

Usiad³em wczoraj wieczorem po skoñczonej s³u¿bie nad kubkiem herbaty. 
Wróci³em z wiosek póŸno, po drodze poœlizg, obróci³o mnie na stepie. Usiad³em, 
pomyœla³em o tym wszystkim i rozeœmia³em siê. Mo¿e ten poœlizg to obraz tego, ¿e 
mnie „przeorientowa³o” (zarzuc¹ mi to bez w¹tpienia bardziej radykalni 
i patriotyczni koledzy). Rozeœmia³em siê, bo z tutejszej perspektywy wiem, jak 
bardzo nie mieli racji atakuj¹cy przes³anie biskupów. 
Tu, gdzie ¿yjê, nie ma w³aœciwie rodziny, w której nie by³oby potrzeby czytania tego 
tekstu. Ona katoliczka, on prawos³awny. Ona Polka, on Rosjanin. Dzieci chrzczone 
w cerkwi lub w koœciele. Niejednokrotnie jest tak, ¿e w jednej rodzinie czêœæ dzieci 
chodzi do koœcio³a a czêœæ ochrzczona jest w cerkwi. W ka¿dej rodzinie ¿ycie toczy 
siê w pewien sposób wielonarodowo. To¿samoœæ tych ludzi jest swoist¹ syntez¹ 
to¿samoœci polskiej i rosyjskiej. Wyimaginowany „wróg” to nie ktoœ znany z bazaru, 
przybysz zza wschodniej granicy, ale ojciec, matka, syn.

Domagali siê niektórzy w Polsce wiêkszej wyrazistoœci przes³ania biskupów. 
Upomnienia siê o swoje. Wyliczenia krzywd. Licytacji win i zbrodni… A ja dziêkujê 
Bogu za wywa¿ony tekst, który mog³em wczoraj odczytaæ z ambon. Za tekst, który 
mimo trudnoœci, stara siê daæ nadziejê na jednoœæ. Dziêkujê Bogu, ¿e unikn¹³em 
sytuacji, w której, id¹c za tokiem rozumowania niektórych co gorliwszych, 
musia³bym stan¹æ przed ludŸmi i odczytaæ ¿onom listê krzywd wyrz¹dzonych przez 
naród mê¿a. Wytkn¹æ dzieciom zbrodnie pope³nione przez ojczyznê matki. 
Dziêkujê Bogu, ¿e mog³em rozes³aæ tych ludzi do domu z nadziej¹. Dziêkujê,  ¿e 
unikn¹³em sytuacji, w której koœció³, gdzie przyszli spotkaæ Boga, sta³by siê 
zarzewiem  pretensji i z³oœci, prêdzej czy póŸniej obróconych przeciw swoim 
najbli¿szym.
Uœmiechn¹³em siê znowu. Nie zamierzam udawaæ œwiatowca. Znam w sumie dwa 
skrawki ziemi. Ten oddalony o 5000 km i ten tutaj. Za ma³o, by ferowaæ wyroki, 
daleki jestem od tego. Wiem jedno. Pope³ni³em b³¹d w Polsce. Bêd¹c w kraju, nigdy 
nie myœla³em o tym, jak jest tutaj. Mam wra¿enie, ¿e w tym b³êdzie nie jestem 
odosobniony. W opiniach i  komentarzach zapomniano o tym, ¿e przes³anie 
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biskupów mia³o podwójnego adresata. Perspektywa wy³¹cznie polska zatar³a 
œwiadomoœæ istnienia drugiej strony. Pierwszy i podstawowy grzech ka¿dego z nas - 
egoizm. 

Œnieg ci¹gle pada. Do tego wzmaga siê wiatr. Zanosi siê kilka dni bez 
dostêpu do œwiata. A tyle rzeczy trzeba za³atwiæ. Do stolicy województwa 230 
kilometrów, przy tej pogodzie raczej bez szans. Wiêc siedzê i popijam stygn¹c¹ 
herbatê. Studzê myœli. Nie bez winy. Te¿ przecie¿ upominam siê o swoje. Niech 
wreszcie przestanie padaæ...

 

ROSYJSCY DUCHOWNI O HALLOWEEN

Tekst
Grzegorz Makal
parafia prawos³awna pw.
œw. Miko³aja

Zdawa³oby siê, ¿e problem œwiêtowania Halloween nie dotyczy 
prawos³awnych. Przede wszystkim dlatego, ¿e zwyczaj ten pochodzi z zupe³nie 
innego krêgu kulturowego. Globalizacja, czyli amerykanizacja robi jednak swoje i 
Halloween wkroczy³ do krajów, w których jeszcze piêtnaœcie lat temu nikt nie 
pomyœla³by o marnowaniu tak po¿ytecznego warzywa jakim jest dynia. Sygna³y, 
które p³yn¹ do nas chocia¿by z Rosji, œwiadcz¹ o skokowym rozwoju popularnoœci 
Halloween w tym kraju, przede wszystkim wœród dzieci i m³odzie¿y. Przeciwnicy 
Halloween doradzaj¹ g³ównie okazywanie lekcewa¿enia g³upim i œmiesznym 
„amerykañsko-europejskim” obyczajom, ale mo¿na spotkaæ siê te¿ z g³êbszym 
podejœciem do tego tematu.

Prawos³awni duchowni zwracaj¹ uwagê na to, ¿e pogañskie korzenie 
Halloween (celtycki obrzêd dedykowany bo¿kowi ciemnoœci Samchainowi) 
wykluczaj¹ mo¿liwoœæ jego pogodzenia z chrzeœcijañstwem. Du¿o uwagi poœwiêca 
siê te¿ niebezpieczeñstwu, p³yn¹cemu z kontaktu z praktykami okultystycznymi, 
które przybieraj¹ na sile w tym okresie.

Halloween wchodzi tak¿e do rosyjskich szkó³, g³ównie prywatnych, 
w formie balów maskowych, gier oraz imprez inicjowanych przez nauczycieli. 
W zwi¹zku z tym wielu wierz¹cych rodziców kieruje pytania do Cerkwi, jak maj¹ 
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uchroniæ dzieci przed niechcianym wp³ywem i jak wyt³umaczyæ pociechom, ¿e nie 
wezm¹ udzia³u w np. balu maskowym.

Ks. Pawe³ Gumierow (ojciec dwójki dzieci) uwa¿a, ¿e takie sytuacje 
stwarzaj¹ okazjê do zaœwiadczenia o swojej wierze i do æwiczenia si³y woli. Tylko 
s³abe jednostki „p³yn¹ z pr¹dem” i ulegaj¹ presji otoczenia. Zauwa¿y³ tak¿e, i¿ 
w czasach komunizmu równie¿ zmuszano dzieci do uczestniczenia w pseudo 
pogañskich inicjacjach – sk³adano przysiêgê na wiernoœæ Leninowi i ca³owano 
czerwon¹ gwiazdê. Byli s³abi ludzie, którzy siê na to godzili oraz silni, którzy 
potrafili powiedzieæ nie. Ojciec Pawe³ podkreœla, ¿e dziecku nale¿y wyjaœniæ 
powody, dla których nie mo¿e uczestniczyæ w zabawie halloweenowej. Rozmowê 
na ten temat ks. Pawe³ radzi przeprowadziæ odpowiednio wczeœniej, uprzedzaj¹c 
zmasowane uderzenie marketingowe. Przedtem nale¿y zebraæ mo¿liwie du¿o 
informacji o tym œwiêcie, by rozmowa mia³a charakter rzeczowy, a nie opiera³a siê 
na argumentowaniu „nie, bo nie”.

Koœció³ zachodni w tym okresie obchodzi œwiêto Wszystkich Œwiêtych oraz 
wspomina zmar³ych. 
Ma to miejsce tu¿ przed Adwentem, który oznacza czas oczekiwania na przyjœcie 
(adventus – ³ac. przyjœcie, przybycie) Jezusa Chrystusa i to nie tylko to pierwsze, 
czyli narodziny, ale równie¿ i drugie, ostateczne, co podkreœlaj¹ eschatologiczne 
w swej wymowie czytania biblijne tego okresu. Diakon W³adimir Wasilik zadaje 
w zwi¹zku z tym s³uszne pytanie: skoro tu¿ przed przyjœciem Jezusa Chrystusa 
chrzeœcijanie na zachodzie wspominaj¹ tych, którzy ju¿ odeszli do wiecznoœci, to 
w przededniu czyjego przyjœcia organizowane s¹ imprezy z przebieraniem siê za 
wiedŸmy, diab³y, wampiry, zombie? I na kogo czeka ca³e to towarzystwo „z innej 
bajki”?

�ród³a:
http://www.pravoslavie.ru
http://www.interfax-religion.ru

G
ra

f.
 W

io
le

tt
a 

D
u

cz
m

añ
sk

a



8
prosto z mostu

 
SZANUJ DZIEWCZYNÊ SWOJ¥/
CH£OPAKA SWOJEGO JAK SIEBIE
SAMEGO -
SZACUNKU W ZWI¥ZKU CZ. 1

Czekam wraz z moj¹ rodzin¹ przy wejœciu do windy w Centrum 
Handlowym. Kilka starszych osób, m³ode ma³¿eñstwo i my. Otwieraj¹ siê drzwi 
windy. Ledwo wysz³a ostatnia osoba, m³ody ch³opak przemkn¹³ obok starszej pani 
i znalaz³ siê jako pierwszy w œrodku. Jad¹c w górê, przygl¹dam mu siê uwa¿nie: 
s³uchawki i muzyka, rêce w kieszeni i wzrok wpatrzony w przeszklone œciany windy. 
Docieramy na miejsce. Wysiada i wpada w ramiona swojej dziewczyny. Chwytaj¹ siê 
za rêce i id¹ w swoj¹ stronê. Zastanawiam siê, jakie bêd¹ dalsze scenariusze 
zwi¹zane z okazywaniem przez niego szacunku wobec swojej dziewczyny. Oto 
moje propozycje: a) bêdzie wobec niej bardzo mi³y i szarmancki – s³odki m¹¿ 
i przyk³adny ojciec, jednoczeœnie niekulturalny typ dla otoczenia. B) bêdzie mi³y dla 
swojej dziewczyny, ale tylko przez jakiœ czas – ona mu bêdzie przypominaæ, jak to 
na pocz¹tku kupowa³ kwiaty i otwiera³ jej drzwi, c) bêdzie wszêdzie wchodzi³ 

 

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 Uniwersytetu Szczeciñskiego). 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

Tekst
Ks. S³awomir Sikora
parafia ewangelicko - augsburska
Œwiêtej Trójcy

godz. 18 05
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pierwszy, a ona bêdzie szczêœliwa, ¿e ma prawdziwego mê¿czyznê, który nigdy 
nikomu nie ustêpuje – nawet jej. D) ten ch³opak raz ust¹pi³ miejsca swojej 
dziewczynie i dosta³ od niej po g³owie, bo nie jest gorsza od niego i sobie takich 
zachowañ nie ¿yczy. E) dziewczyna marzy o prawdziwym królewiczu, ale z braku 
królewicza dobry nawet niewychowany, mo¿e siê zmieni.

Szacunek w zwi¹zku to coœ wiêcej ni¿ dobre wychowanie, dlatego popatrzmy na 
ten temat szerzej. Moja pierwsza teza brzmi: „chcesz, aby w zwi¹zku Twój partner 
okazywa³ Tobie szacunek, musisz najpierw samego siebie szanowaæ”. Jeœli 
dziewczyna ubiera siê wyzywaj¹co, opowiada o swoich kolejnych partnerach 
i komentuje wygl¹d ka¿dego przechodz¹cego ch³opaka, czego mo¿e spodziewaæ 
siê od swojego ch³opaka na pierwszej randce? – sama najpierw musi zacz¹æ 
szanowaæ siebie, aby móc liczyæ na szacunek innych. Ch³opak, który przeklina jak 
szewc i opowiada o swoim weekendzie, jak to by³o fajnie, bo siê schla³ i zarzyga³ 
sypialniê rodziców kolegi – na jaki szacunek dziewczyn mo¿e liczyæ? – adekwatny 
do jego weekendowych wyczynów.

Szacunek do samego siebie to coœ wiêcej ni¿ tylko w³aœciwe ubieranie siê i u¿ywanie 
odpowiednich s³ów. To przede wszystkim przekonanie, ¿e jest siê kimœ 
wartoœciowym. Dlaczego jest to tak wa¿ne? Jeœli znam swoj¹ wartoœæ, bêdê 
równie¿ szuka³ dla siebie osoby wartoœciowej. Sprecyzujmy: znaæ wartoœæ siebie 
oznacza dzisiaj: mam nogi d³ugie a¿ do ziemi, oczy, które zniewalaj¹ i ruszam siê jak 
³ania albo: mam odjazdow¹ fryzurê, muskularne cia³o i markowe ciuchy. Prêdzej czy 
póŸniej cz³owiek zaczyna rozumieæ jednak, ¿e to co jest zewnêtrzne mo¿e i jest 
efekciarskie, ale na zbudowanie solidnego, trwa³ego zwi¹zku i na zaspokojenie 
pragnieñ mi³oœci trzeba czegoœ wiêcej. Prawdziwe poczucie w³asnej wartoœci mo¿e 
byæ zbudowane na przekonaniu, ¿e ka¿dy z nas zosta³ stworzony przez Boga 
(Ps 139), Bóg da³ nam ¿ycie, jednoczeœnie ma to nasze ¿ycie swój pomys³ i pójœcie t¹ 
drog¹ bêdzie dla nas oznaczaæ szczêœcie. W prawdziwym chrzeœcijañstwie nie ma 
podzia³u na obszary z Bogiem i bez Boga: dom, szko³a, parafia – teren dzia³ania 
Boga, mój zwi¹zek – moja strefa prywatnoœci, teren strze¿ony, zaraz wstêpu Bogu. 
Dusza – nale¿y do Boga, cia³o – nale¿y do mnie. Tak NIE mo¿e byæ! Stwierdzenie: 
„Bóg pragnie mojego szczêœcia w zwi¹zku” – to  okazanie sobie samemu szacunku. 
To ochrona przed zwi¹zkami, w które wchodziæ nie powinniœmy. Czasem, gdy 
rozmawiam z m³odymi parami, widzê ¿e dziewczyna nie o takim ksiêciu marzy³a, 
ale poniewa¿ ¿aden ksi¹¿ê siê ni¹ nie zainteresowa³, wiêc jest z kimœ, kto jej nie 
szanuje, ale z ni¹ jest. Faceci tak samo boj¹ siê samotnoœci, wiêc trwaj¹ w chorych 
zwi¹zkach, ale wyznaj¹ zasadê „lepszy chory zwi¹zek, ni¿ brak zwi¹zku”. Czy to jest 
okazanie sobie samemu szacunku? Jeœli nie spe³niaj¹ siê nasze marzenia, jeœli nie 
mo¿emy byæ sob¹, jeœli musimy stawaæ siê kimœ innym, czy to jest szanowanie 
samego siebie?

Rozmawiam te¿ czasem z rozpadaj¹cymi siê ma³¿eñstwami. Namawiam, 
aby obejrzeli wspólnie zdjêcia z pocz¹tków ich mi³oœci, aby wrócili do czasów, kiedy 
siê prawdziwie kochali i by³o im ze sob¹ bardzo dobrze. Niestety czasami okazuje 
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SMS DO PANA BOGA,
CZYLI MODLITWA ZAPRACOWANYCH

Tekst
Adriana 
parafia rzymskokatolicka pw.
Bo¿ego Cia³a

siê, ¿e w ocenie jednego ze wspó³ma³¿onków nigdy nie byli ze sob¹ szczêœliwi. 
Pobrali siê tylko dlatego, aby nie byæ sami. Prawdziwa mi³oœæ nigdy nie zosta³a 
odnaleziona. Brak wiary, ¿e mo¿emy byæ prawdziwie pokochani jest grzechem 
przeciwko sobie samemu, jest nieszczêœciem, które poci¹ga za sob¹ dalsze 
tragedie. JESTEŒ WARTA, JESTEŒ WARTY PRAWDZIWEJ MI£OŒCI!
Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy! Wiem, ¿e ¿yjemy w szalonych czasach, 
w których takie wartoœci jak mi³oœæ, szacunek i wiernoœæ w zwi¹zku nie s¹ w modzie. 
„Chodzenie ze sob¹” coraz czêœciej traktowane jest ma³o powa¿nie. ̄ yczê zatem 
odwagi pójœcia pod pr¹d tym wspó³czesnym trendom. Mo¿e warto byæ uwa¿anym 
za „zacofanego”, ni¿ cierpieæ z powodu nieudanego zwi¹zku? Mi³oœæ potrafi byæ 
bowiem piêkna, a zwi¹zek mo¿e byæ Ÿród³em szczêœcia, wspania³ego szczêœcia!   

Z pewnoœci¹ ka¿dy, kto posiada telefon komórkowy, stara siê mieæ go 
zawsze pod rêk¹. Powodów jest wiele -  po to ¿eby mieæ sta³y kontakt z rodzin¹ czy 
z najbli¿szymi, ¿eby w razie potrzeby wezwaæ pomoc, czêsto telefon jest 
narzêdziem naszej pracy i po prostu nie mo¿emy bez niego funkcjonowaæ. 
Niejednokrotnie wielu z nas zastanawia siê „jak ludzie mogli ¿yæ przed er¹ handy??” 
Pewne jest jedno – komórka s³u¿y nam po to, by mieæ stale kontakt z drugim 
cz³owiekiem. 

I chocia¿ tak czêsto powtarzamy, ¿e „nie mamy czasu”, udaje nam siê 
jednak wys³aæ sms z pracy, uczelni, samochodu czy autobusu, ze sklepu, z solarium, 
basenu, a nawet z koœcielnej ³awki. Zale¿y nam na utrzymaniu wiêzi z kimœ 
najbli¿szym i ukochanym, ale czy tak samo bardzo zale¿y nam na sta³ym kontakcie 
z Panem Bogiem? „Nie mam tyle czasu” – my zapracowani w zasadzie potrafimy to 
zrozumieæ. Pan Bóg wie, ¿e pracujemy, ale czy my ka¿dego dnia pamiêtamy o tym, 
¿e On jest zawsze przy nas, tak¿e wtedy, kiedy wype³niamy swoje obowi¹zki. Jeœli 
jesteœmy ludŸmi, którzy pragn¹ ¿yæ z Bogiem na co dzieñ, musimy zacz¹æ walczyæ 
o bliskoœæ z Nim tak, jak zale¿y nam na bliskoœci z najbli¿szymi, rodzin¹. Duch 
Œwiêty jest dla Nas jak powietrze, jak pokarm, który tchnie w nas ¿ycie i si³y do 
œwiêtego ¿ycia. Trzeba otworzyæ Mu drzwi do swojej duszy i stale walczyæ o czystoœæ 
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serca, wtedy brak czasu przestanie byæ problemem. 
W czystoœci serca bowiem przebywamy z Nim 
nieustannie. Wystarczy, ¿e po przebudzeniu 
otworzymy oczy i skierujemy myœli w Jego stronê, 
przez sekund parê dziêkuj¹c za sen i prosz¹c o godny 
dzieñ na Jego chwa³ê. Jedno zdanie przeczytane w 
kilka sekund w Piœmie Œwiêtym z rana mo¿e „kr¹¿yæ” 
w naszej g³owie przez dzieñ ca³y, sk³aniaj¹c nas do 
rozwa¿ania Jego S³owa. Ró¿aniec zmawiany w 
poœpiechu w drodze do pracy to jak szybki telefon do 
domu z konsultacj¹ zakupów na dziœ. Myœli zwrócone 
ku Bogu przed wkroczeniem do pracy „Panie pomó¿ 
mi dobrze wype³niaæ moje obowi¹zki” to jak uwaga do 
najbli¿szego przyjaciela w stylu „mi³o, ¿e jesteœ, 
trzymaj za mnie kciuki”. Mijamy bezdomnych na 
ulicy... jeœli nie mo¿emy im pomóc, pomyœlmy:„Bo¿e 
pomó¿”. Pomyœlmy o ludziach, których spotykamy w 
ci¹gu dnia, choæby na straganie – „Panie pozwól mu 
coœ sprzedaæ, by móg³ godnie ¿yæ”, kup raz jab³ko od 
rolnika na targu, uœmiechnij siê przy zmêczonej Pani 
w kasie w markecie, zagadaj i podtrzymaj na duchu 
taksówkarza czy elektryka, który wymienia kable na 
klatce, rzuæ pracownikowi dwa s³owa – „dobra 
robota”… poproœ Boga o cierpliwoœæ, gdy szef 
zacznie wyprowadzaæ Ciê z równowagi, a jeszcze 
lepiej pomódl siê za niego wtedy, gdy najbardziej go 
nie lubisz. Mo¿e odmówisz Anio³ Pañski 
o dwunastej? „Jezu ufam Tobie” wykrzyczane 
w sercu, gdy wybije trzecia.. Modlitwa myœli i ma³ych 
gestów to jak sms wys³any do ukochanej osoby 
„kocham Ciê”, „têskniê za Tob¹”, „jestem myœlami 
przy Tobie”. Tak niewiele potrzeba, aby nieustannie 
przebywaæ z Bogiem. Zawalczmy o to, by nasze 
¿ycie wype³nione by³o modlitw¹, bo tylko wytrwa³a 
modlitwa uœwiêca nasze ¿ycie przez przebywanie 
w nim Boga samego. Dziêki niej Pan Bóg sam 

udoskonala w nas to, co jest kruche i s³abe. Tylko pe³na zaufania i wdziêcznoœci 
modlitwa za ka¿dy dzieñ przybli¿a nas do Tego, który jak kochaj¹cy ojciec tuli nas 
do snu po zmaganiach dnia. Tylko w modlitwie czujemy, ¿e Bóg jest jak serce 
kochaj¹cej matki, jest zawsze i wszêdzie przy nas, choæby wydawa³o nam siê, i¿ 
jesteœmy samotni i opuszczeni.. On nam przypomni, ¿e choæby ziemia przeminê³a 
i niebo przeminê³o, Jego mi³oœæ do nas nigdy nie przeminie. 

Jeden sms potrafi zmieniæ oblicze dnia, sprawiæ, ¿e ktoœ siê uœmiechnie, 
jedna myœl w kierunku Boga to jak wiecznie zapalona pochodnia prowadz¹ca nas 
przez ¿ycie pe³ne ciemnoœci i pu³apek.
„Boga szukamy w ksiêgach – a znajdujemy Go zaœ w modlitwie” (œw. O. Pio)

Graf. Wioletta Duczmañska
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Czêsto mówi siê - trudno. Gdy nadejdzie jesienna melancholia (trudno, 
¿eby któregoœ ponurego dnia nie nadesz³a), trudno zrobiæ coœ po¿ytecznego. 
Trudno wtedy nie przypomnieæ sobie Cierpieñ m³odego Wertera, ale trudno te¿ 
otworzyæ jak¹œ ksi¹¿kê i skupiæ siê na niej. Trudno jednak nic nie robiæ, bo zaraz 
sumienie gryzie, ¿e to strata czasu. Mo¿na zatem w³¹czyæ radio i us³yszeæ Aniê 
D¹browsk¹, œpiewaj¹c¹: „Trudno mi siê przyznaæ, ¿e to wszystko nagle traci sens, 
gdy ciebie nie ma...” Z pomoc¹ przychodzi równie¿ telewizja, a w niej - „Trudne 
sprawy”.

Jesieni¹ trudno rano wstaæ. Miron Bia³oszewski opisa³ to doœwiadczenie 
w wierszu Le¿enia:

kiedy le¿ê nie nadajê siê do wstania 
le¿enie zapuszcza korzenie 
nie wierzê w poruszanie siê
(...)

Jak siê le¿y, to dobrze siê myœli - zauwa¿¹ niektórzy. W³aœnie - doda z³oœliwiec, 
³api¹c za s³ówko - SIÊ myœli. Samo siê myœli (¿e samo siê zrobi, ¿e samo siê u³o¿y). 
Ale czy myœli siê samodzielnie? Bia³oszewski ostrzega:

takie le¿enie-myœlenie jak ja lubiê 
to jest niedobre z natury 
bo niech ja w naturze 
tak sobie le¿ê-myœlê 
to zaraz napadnie mnie coœ i zje

Na co dzieñ napadaj¹ i mog¹ myœleæ za mnie facebookowe myœli 
facebookowych ludzi, którzy coœ nieswojego wklejaj¹ albo coœ udaj¹, albo paplaj¹. 
Mo¿e myœleæ za mnie „Gazeta Polska” lub „Gazeta Wyborcza” (innej opcji nie ma!), 
politykuj¹cy duchowny (toæ to autorytet, ma prawo myœleæ za mnie!), a nawet 
wró¿bita Maciej z Ezo TV. Trudno siê od tego uwolniæ. 

A co, jeœli od mentalnego le¿enia któreœ z nich napadnie mnie i zje? Nie ma 
co tak le¿eæ, warto ruszyæ. Na pocz¹tek g³ow¹. 

MÓWI SIÊ - TRUDNO
MYŒLI SIÊ TRUDNO
Tekst 
Ewelina Dmitrowicz
Duszpasterstwo Akademickie 
„W Sercu” 
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FRAJDA PRZEMIJANIA

Tekst 
Wiktor Wieczysty
Katolickie Liceum Ogólnokszta³c¹ce

Oziêb³e Wszystkich Œwiêtych. Oziêb³e z powodu pogody, która wprowadzi³a 
beznamiêtnoœæ w ten dzieñ – w moim odczuciu. Szarzyzna, temperatura bliska 
zeru, deszcz, zapach palonych liœci gdzieœ w oddali. Ludzie jakby w poœpiechu 
odwiedzaj¹cy cmentarz, jakby w obawie przed œmierci¹, która jest czymœ 
naturalnym, choæ odbieranym ambiwalentnie, bo z jednej strony lêk przed 
opuszczeniem swojego Domu, Najbli¿szych, a z drugiej wrodzona ciekawoœæ rzeczy 
niepoznanych.  Œmieræ zawsze narusza pewn¹ równowagê. Usuwa istotne elementy 
budowli. Wytr¹ca z pasywnoœci. Œmieræ wymaga nowych rozwi¹zañ.   Masowe 
pielgrzymki –  jakoby rodzinne – ale czy nie jest to przypadkiem ucieczka przed 
chwil¹ namys³u? Mam nadziejê, ¿e to tylko moje wypaczone obserwacje, 
pozbawione jakichkolwiek argumentów. Oby…

Zastanawia³em siê nad grobami bliskich, czy cz³owiek potrafi ¿yæ chwil¹? Myœlê, ¿e 
jest to poniek¹d nasz s³aby punkt. Nie jesteœmy do tego przyzwyczajeni. Bez 
problemu potrafimy powiedzieæ, co prze¿yliœmy kilka minut temu, sekundê temu 
i to jak siê wtedy czuliœmy. Bez najmniejszego zawahania opowiemy o naszych 
planach na najbli¿sze jutro, tydzieñ, dziesiêæ lat. O marzeniach, ideach, celach.  Ale 
czy tak samo ³atwo potrafimy mówiæ o tym, co prze¿ywamy tu i teraz? Nasza 
percepcja nie dzia³a z opóŸnieniem. Chwila teraŸniejsza jest najwa¿niejsza!
Dzia³anie potêguje progres. Dzia³anie, czyn… Nie tylko pomrukiwanie o swoich 
planach, ale rzeczywisty krok do przodu. Szkoda ¿ycia, czasu na wieczne gdybania. 
Przysz³oœæ to tylko pusta klatka, w której trzymamy nasze iluzje – nic poza tym. To 
TERAZ kszta³tujemy nasz¹ przysz³oœæ, czyni¹c coœ w tej w³aœnie chwili, stajemy siê 
twórcami przysz³ego sukcesu. Cz³owiek zrobi wiele, by unikn¹æ cierpienia, mniej zaœ 
dla doznania przyjemnoœci. To takie bolesne, gdy wielu z nas marnuje swój 
potencja³ przez pozostawanie w sferze przysz³ych chwil. My przemijamy, nic na to 
nie poradzimy.  

Myœlê, ¿e warto spo¿ytkowaæ si³ê na coœ produktywnego. Spe³niajmy nasze 
marzenia! D¹¿my z olbrzymi¹ zaciek³oœci¹ przez intensywn¹ pracê do naszych 
celów! To takie proste. Cz³owiek jest najbardziej rozwiniêtym organizmem na 
œwiecie. Jego œrednio 1.3-kilogramowy mózg, przypominaj¹cy kalafior, jest 
bezapelacyjnie najlepszym komputerem na œwiecie. To œwiadczy o bezmiarze 
ludzkich mo¿liwoœci intelektualnych. 
Moi Drodzy! B¹dŸmy kreatorami naszych sukcesów. Tego ¿yczê Wam i sobie. 
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BYÆ BLI¯EJ CIEBIE, BO¯E...

Egzorcyzm to obrzêd liturgiczny, który ma na celu uwolnienie osoby od 
wp³ywu z³ego ducha. Rozró¿nia siê egzorcyzm uroczysty, sprawowany na osobie 
uznanej za opêtan¹ oraz egzorcyzm zwyk³y, zwany prostym, który mo¿e byæ 
odprawiany przez ka¿dego wiernego ochrzczonego na mocy przyjêtego 
sakramentu chrztu œw. W formie modlitwy mo¿e byæ odmawiany w stanach pokus, 
nêkania, niepokojenia przez szatana. Jest to proœba do Boga, tak¿e przez 
wstawiennictwo Maryi i œwiêtych, o uwolnienie od wp³ywu demona. 

G³ównym egzorcyst¹ jest biskup diecezjalny. Do pomocy mianuje kap³ana, 
ustanawiaj¹c go egzorcyst¹. Kto mo¿e sprawowaæ tê pos³ugê? Kodeks Prawa 
Kanonicznego w kanonie 1172 mówi: „Takiego zezwolenia ordynariusz mo¿e 
udzieliæ tylko prezbiterowi odznaczaj¹cemu siê pobo¿noœci¹, wiedz¹, roztropnoœci¹ 
i nieskazitelnoœci¹ ¿ycia”.

Jak przyznaj¹ egzorcyœci, trzeba byæ pokornym i mieæ wiele wiary, by 
stan¹æ naprzeciw z³ego ducha. Jednoczeœnie podkreœlaj¹, ¿e nie wolno siê go baæ. 
On tylko chce przestraszyæ, by uniemo¿liwiæ uwolnienie cz³owieka opêtanego. 
Jeden z egzorcystów mówi, ¿e nie boi siê, gdy z³y duch zacznie wymieniaæ jego 
grzechy. W tym momencie odczuwa szczególn¹ si³ê, gdy¿ wie, ¿e dzia³a z mandatu 
Koœcio³a. Dlatego potrzebna jest silna wiara w Chrystusa, bo to Pan dzia³aj¹cy 
w Koœciele wyrzuca z³e duchy, a nie egzorcysta. Inny znów wspomina, ¿e bez wiary 
cz³owiek uciek³by, widz¹c, co siê dzieje. Z³y duch reaguje bardzo agresywnie, 
z wielk¹ si³¹, która przerasta zwyk³ego cz³owieka. Z³y duch nie szczêdzi kpin, obelg, 
bluŸnierstw, krzyczy, miota siê. 

Uwolnienie cz³owieka opêtanego wymaga czasu. St¹d te¿ egzorcyzmy powtarzane 
s¹ kilkakrotnie. Czasami uwalnianie trwa rok, a nawet kilka lat. Wszystko zale¿y od 
stanu opêtania i wspó³pracy cz³owieka z ³ask¹ Bo¿¹.

Marta (imiê zmienione) by³a zafascynowana tarotem, bioenergoterapi¹, 
horoskopami, okultyzmem. Uczy³a siê, jak stawia siê tarota, jak siê wró¿y innym. 
Jednoczeœnie by³a daleko od Boga. Czêsto w myœlach bluŸni³a ludziom modl¹cym 
siê, widz¹c ich wychodz¹cych ze Mszy Œw. Jednoczeœnie, jakby tego by³o ma³o – 
mówi³a – moim ¿yciem kierowa³y brak przebaczenia i ¿¹dza zemsty. By³ pewien 
cz³owiek, który swoim zachowaniem wyrz¹dzi³ mi ogromn¹ krzywdê i którego 
nienawidzi³am szczerze ca³ym swoim ja. Trauma by³a tak wielka, ¿e obsesyjnie 
pragnê³am jego krzywdy, a samo wyobra¿anie sobie zemsty sprawia³o mi niesamowit¹ 
przyjemnoœæ i ulgê. 

Tekst 
ks. Tomasz Worobec
parafia rzymskokatolicka pw.
Chrystusa Dobrego Pasterza
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Pewnego dnia, przechodz¹c ko³o koœcio³a, us³ysza³a g³os: „wyspowiadaj siê”. 
Osobie z dala od Boga, wydawa³o siê to dziwne. G³os w niej jednak by³ na tyle 
silny, ¿e zaczê³a rozwa¿aæ czy nie wyspowiadaæ siê dla „œwiêtego spokoju”. 
Minê³o kilka dni, kiedy zdecydowa³a siê na spowiedŸ. Jak sama mówi by³o to 
trudne doœwiadczenie: Sta³am przed konfesjona³em, czekaj¹c na swoja kolej i im 
bli¿ej by³am, tym bardziej siê ba³am. Mia³am myœli, by zrezygnowaæ. Pamiêtam 
spocone d³onie, serce bij¹ce jak oszala³e i paniczny, niezrozumia³y lêk. Pamiêtam, 
¿e tu¿ przed wejœciem do konfesjona³u uœwiadomi³am sobie, ¿e ja nic nie pamiêtam 
i nie wiem, co chcê powiedzieæ - po prostu kompletna pustka w g³owie. Wiem, ¿e 
gdy wesz³am do konfesjona³u, ogarn¹³ mnie przeraŸliwy p³acz. P³aka³am w g³os 
i pomimo ogromnego wstydu nie by³am w stanie siê uspokoiæ. Chwile to trwa³o, 
kap³an mnie uspokaja³, a ja bardzo siê sili³am, by zebraæ siê na to, by byæ w stanie 
wyznaæ grzechy. Coœ niezrozumia³ego blokowa³o i moj¹ pamiêæ, i moje usta. W 
koñcu uda³o mi siê bardzo ogólnikowo powiedzieæ, co chcia³am. Pamiêtam pytanie - 
"czy ¿a³ujesz?" i moje bardzo szczerze wypowiedziane ³ami¹cym siê g³osem "tak". 
I to by³a prawda. Po raz pierwszy od lat poczu³am niesamowity ciê¿ar w³asnych 
uczynków. Dosta³am rozgrzeszenie i zawstydzona praktycznie uciek³am z koœcio³a, 
unikaj¹c spojrzeñ innych ludzi.

To by³ dopiero pocz¹tek jej nawrócenia i walki duchowej. W ¿yciu Marty zaczê³y 
siê dziaæ dziwne rzeczy. Krótko po spowiedzi postanowi³am, ¿e wezmê udzia³ we 
Mszy Œwiêtej. Okaza³o siê, ¿e w trakcie Mszy mam bardzo z³e, bluŸniercze myœli, 
których nie chcia³am i które bardzo mnie mêczy³y. Pamiêtam zgarbion¹ staruszkê, 
która przechodzi³a w koœciele ko³o mnie. Coœ kaza³o mi j¹ kopn¹æ (oczywiœcie tego 
nie zrobi³am). Do modlitwy w myœlach wplata³y mi siê s³owa wulgarne, bluŸni¹ce 
zarówno Bogu jak i Maryi. By³am tym przera¿ona i nie rozumia³am, co siê ze mn¹ 
dzieje. Postanowi³am przyj¹æ Komuniê Œwiêt¹ i gdy klêcza³am znowu pojawi³ siê 
okropny wulgaryzm, tym razem wymierzony w Jezusa. Myœla³am, ¿e wariujê, nie 
rozumia³am sk¹d u mnie takie myœli, czu³am siê winna, brudna i przez to niegodna, 
by przyjmowaæ Eucharystiê. Problem bluŸnierstw zacz¹³ pojawiaæ siê podczas 
ka¿dej Mszy Œwiêtej. Stara³am siê to ignorowaæ, ale by³o trudno.

Przy kolejnej spowiedzi kap³an zaproponowa³, by uda³a siê do egzorcysty. Tak 
Marta opisuje to spotkanie: Pamiêtam czas w poczekalni, gdy czeka³am na moj¹ 
kolej, by móc porozmawiaæ z kap³anem. Towarzyszy³ temu czekaniu lêk podobny do 
tamtego, kiedy czeka³am na pierwsz¹ od wielu lat spowiedŸ. Gdy ju¿ zosta³am 
zaproszona do œrodka, pamiêtam, ¿e egzorcysta przeprowadzi³ ze mn¹ krótk¹ 
rozmowê – rozeznanie, dlaczego do niego siê zg³osi³am, czy mia³am kontakt 
z okultyzmem. Po czym rozpoczê³a siê modlitwa. Podczas modlitwy z na³o¿eniem 
r¹k, poczu³am ogromny ucisk na mojej g³owie, zaczê³am wiêc zastanawiaæ siê, 
dlaczego kap³an mnie uciska, po czym moje cia³o samo wygiê³o siê do ty³u w pó³ 
mostek i tak zamar³o!!! Nie rozumia³am, co siê dzieje, bo przecie¿ ja nic nie 
robi³am!!! Po chwili poczu³am jakby coœ poruszy³o moj¹ g³ow¹ i coœ usz³o jej 
czubkiem, po czym upad³am na pod³ogê. By³am tym wszystkim przera¿ona do tego 
stopnia, ¿e zaczê³am p³akaæ. Naprawdê nie rozumia³am, ¿e to dzieje siê 
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EGZORCYZMY CZY SAKRAMENTY -
JAK SKUTECZNIE ZWYCIÊ¯AÆ Z£O?
Tekst 
Ks. Robert Rosa
parafia greckokatolicka pw.
Opieki Najœw. Bogurodzicy 

naprawdê!!! Us³ysza³am od egzorcysty, ¿e jestem zniewolona i mam przyjœæ do niego 
za tydzieñ na dalsz¹ modlitwê. W jednej chwili wszystko sta³o siê jasne - sk¹d te 
bluŸnierstwa, sk¹d strach przed spowiedzi¹, natrêtne myœli. Taki stan trwa³ przez rok. 
A¿ w koñcu nadszed³ czas uwolnienia. Moje uwolnienie przysz³o dopiero w chwili, gdy 
powtórzy³am za kap³anem g³oœno, ¿e wybaczam cz³owiekowi, który mnie skrzywdzi³. 
Przysz³o mi to z ogromnym trudem, bo coœ zamyka³o mi usta - p³aka³o. Pamiêtam, ¿e 
jakaœ si³a krzycza³a moimi ustami, a potem wyrzuci³a mnie w powietrze jak 
z trampoliny. Pamiêtam, ¿e bardzo chcia³am wstaæ, ale nie by³am w stanie utrzymaæ 
siê na nogach, bo coœ mnie przewraca³o i popycha³o. Pamiêtam, ¿e niemoc mojego 
cia³a opuœci³a mnie dopiero po tym,  jak powtórzy³am za egzorcyst¹, ¿e wybaczam. 
Wtedy poczu³am, jakby coœ ze mnie zeskoczy³o i tym samym odzyska³am panowanie 
nad swoim cia³em. 
Teraz ju¿ jest dobrze. Swobodnie uczestniczy we Mszy œw., pog³êbia swoj¹ wiarê 
poprzez czytanie Pisma œw., jest we wspólnocie.
Trzeba napomkn¹æ, i¿ egzorcyzm jest niejako ostatecznoœci¹ w walce ze z³ym 
duchem. Opêtanie jest konsekwencj¹ ¿ycia cz³owieka bez Boga, co wiêcej – zgod¹ 
cz³owieka na ¿ycie ze z³ym duchem. Wszelkiego rodzaju pakty, magia, taroty, brak 
¿ycia sakramentalnego, zw³aszcza zaniedbanie spowiedzi œw. mo¿e doprowadziæ 
do opêtania. Dlatego te¿ œwiadomy i dojrza³y chrzeœcijanin ¿yje blisko Boga poprzez 
modlitwê, systematyczn¹ spowiedŸ oraz uczestniczy we Mszy Œw. i przyjmuje 
Komuniê œw. Takiemu cz³owiekowi nie grozi opêtanie.

Mo¿na zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e ka¿dy cz³owiek codziennie ma do 
czynienia ze z³ym duchem. Jesteœmy przecie¿ kuszeni i nieustannie „zapraszani” na 
tzw. „ciemn¹ stronê” przez tego, którego imiê oznacza przeciwnika, przeœladowcê, 
oskar¿yciela i oszczercê. Bêd¹c w stanie ³aski uœwiêcaj¹cej, mamy jednak si³ê, by 
opieraæ siê pokusom i z³u. Diabe³ bowiem nie ma ¿adnej w³adzy nad cz³owiekiem 
poza t¹, któr¹ cz³owiek sam mu odda. Szatan jest jednak mistrzem k³amstwa 
i przez nie w³aœnie próbuje zapanowaæ nad cz³owiekiem. Ktoœ, kto wszed³ w relacjê 
z demonem, traci realnie swoj¹ wolnoœæ. Najczêœciej odbywa siê to nieœwiadomie 
i kiedy jest ju¿ uwik³any, potrzebna jest pomoc doœwiadczonego duszpasterza, czyli 
urzêdowo wyznaczonego przez biskupa kap³ana - egzorcysty. Nie jest to jednak 
duchowny, który uwalnia od z³ego jak¹œ swoj¹ nadzwyczajn¹ si³¹. Wspomina o tym 
w jednym z wywiadów egzorcysta ks. Eugeniusz Derdziuk: gdy dochodzi do 
egzorcyzmów, staram siê uœwiadamiaæ sobie, kim jestem. Sam o w³asnych si³ach 
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niczemu nie dam rady. Ani swoj¹ m¹droœci¹, ani doœwiadczeniem, ani inteligencj¹. 
Owszem wszystko to pomaga, ale tylko jako narzêdzia. Natomiast nie mogê, broñ 
Bo¿e, zapomnieæ, ¿e tylko z moc¹ Bo¿¹ mo¿na stawaæ do walki. Bez ¿adnej pychy, bo 
wtedy mo¿na siê tylko oœmieszyæ i srodze zawieœæ. Tak wiêc przeciêcie relacji 
z demonem nastêpuje moc¹ Jezusa Chrystusa przez i dziêki modlitwie kap³ana. 
Oczywiœcie egzorcysta jest te¿ zazwyczaj pierwszym i skutecznym diagnostykiem, 
okreœlaj¹cym czy dany przypadek jest szatañskim opêtaniem, objawem choroby 
psychicznej, czy zwyczajnym urojeniem osoby przewra¿liwionej.

Zdarza siê przecie¿, ¿e ktoœ szuka diab³a niemal we wszystkim. 
Nieœwiadomie tym samym, zaczyna przeceniaæ dzia³anie szatana w œwiecie. Taka 
postawa prowadzi do demonizacji ca³ego stworzenia, przez co oddala 
chrzeœcijanina od przes³ania Ewangelii i stwarza wra¿enie, i¿ Chrystus nie zwyciê¿y³ 
z³a. Osoba dostrzegaj¹ca w ka¿dym stworzeniu z³o, przeczy chrzeœcijañskiej 
prawdzie, g³osz¹cej, ¿e wszystko, co Bóg uczyni³, jest dobre (por. Rdz 1, 4. 10). 
Przeceniaj¹c moc szatana, w pewnej mierze potwierdza siê sens kultu szatana.

Ludzie szukaj¹cy diab³a we wszystkich rzeczach czêstokroæ lubi¹ 
odwo³ywaæ siê do egzorcyzmów jako najbardziej skutecznego œrodka w walce ze 
z³em. W ten sposób przynajmniej poœrednio zaprzeczaj¹ skutecznoœci dzia³ania 
sakramentów œwiêtych takich jak chrzest œw., chryzmacja (bierzmowanie), 
Eucharystia, pokuta czy namaszczenie chorych. Co wiêcej, zdaj¹ siê oni stawiaæ 
obrzêd egzorcyzmów, który nie jest zaliczany do sakramentów, wy¿ej od samych 
sakramentów. Praktyka Koœcio³a wskazuje, i¿ przy sprawowaniu egzorcyzmów 
nale¿y zachowywaæ szczególn¹ roztropnoœæ i ostro¿noœæ, aby nie szukaæ diab³a 
tam, gdzie go nie ma. Dlatego te¿ w walce ze z³em w ¿yciu codziennym skuteczne 
s¹ przede wszystkim ustanowione przez Chrystusa sakramenty, natomiast 
egzorcyzmy stanowi¹ œrodek walki z szatanem tylko w sytuacjach ekstremalnych, 
zw³aszcza przy wyraŸnym opêtaniu cz³owieka przez z³ego ducha.

W tradycji Koœcio³a greckokatolickiego nad ka¿dym, kto ma byæ 
ochrzczony, kap³an odprawia egzorcyzmy przedchrzcielne, odmawiane przy 
obrzêdzie w³¹czania kandydata do chrztu oficjalnie w poczet katechumenów. S¹ to 
cztery modlitwy, maj¹ce za zadanie uwolniæ od wszelkiego z³a, oczyœciæ duszê 
i cia³o danej osoby oraz umocniæ w niej obraz samego Stwórcy. I tak w pierwszej 
modlitwie kap³an modli siê:

Rozkazuje ci Pan, diable, Ten, który przyszed³ na œwiat i zamieszka³ wœród 
ludzi, aby zrujnowaæ twoje tyrañskie panowanie i ludzi zbawiæ. On na drzewie wrogie 
moce zwyciê¿y³, gdy s³oñce siê zaæmi³o i ziemia siê zatrzês³a i groby siê otwar³y i cia³a 
œwiêtych powsta³y z martwych. On œmierci¹ œmieræ zniszczy³ i unicestwi³ tego, który 
mia³ w³adzê nad œmierci¹, to jest ciebie, diab³a. Rozkazujê ci w imiê Boga, który 
pokaza³ drzewo ¿ycia i postawi³ cherubinów i miecz ognisty maj¹cy go strzec, b¹dŸ 
poskromiony! W imiê Tego bowiem ci rozkazujê, który chodzi³ niczym po suchym l¹dzie 
po tafli morza i rozkazywa³ wichurze. Jego spojrzenie osusza bezdenne otch³anie, 
a groŸba topi góry. Ten bowiem i teraz rozkazuje tobie przez nas: zlêknij siê, idŸ precz 
i odst¹p od tego stworzenia i nie powracaj, ani nie ukrywaj siê w nim, nie spotykaj siê 
z nim, ani nie dzia³aj w nim, ani w nocy, ani za dnia, czy to o [jakiejkolwiek] godzinie, 
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czy w po³udnie. Ale idŸ precz do swojej niezmierzonej otch³ani, a¿ do przygotowanego 
wielkiego dnia s¹du. Lêkaj siê Boga siedz¹cego na cherubinach i spogl¹daj¹cego 
w bezdenne otch³anie, przed którym dr¿¹ anio³owie, archanio³owie, trony, panowania, 
zwierzchnoœci, w³adze, potêgi, wieloocy cherubini i szeœcioskrzydli serafini. Przed Nim 
dr¿y niebo i ziemia, morze i wszystko, co w nich jest. IdŸ precz i odejdŸ od opatrzonego 
znamieniem [Krzy¿a] nowo wybranego ¿o³nierza Chrystusa Boga naszego. W Jego imiê 
bowiem tobie rozkazujê, Tego, który przechadza siê na skrzyd³ach wiatru i czyni przez 
swoich anio³ów ogieñ pal¹cy. IdŸ precz i odejdŸ od tego stworzenia z ca³¹ swoj¹ potêg¹ 
i anio³ami twoimi.
Po czwartej modlitwie kap³an trzykrotnie dmucha na usta, czo³o i piersi osoby, 
mówi¹c:

WypêdŸ Panie z niego wszelkiego z³ego i nieczystego ducha, ukrytego 
i gnie¿d¿¹cego siê w sercu jego.
Nastêpnie kap³an modli siê:

Ducha u³udy, ducha podstêpu, ducha ba³wochwalstwa i wszelkiej chciwoœci, 
ducha k³amstwa i wszelkiej nieczystoœci, który dzia³a wed³ug nauki diab³a i uczyñ go 
owc¹ duchow¹ œwiêtej trzody Chrystusa Twojego, drogocennym cz³onkiem Koœcio³a 
Twojego, synem i dziedzicem Królestwa Twojego, aby ¿y³ wed³ug przykazañ Twoich 
i zachowa³ [otrzymane na chrzcie] znamiê nienaruszone i zachowa³ szatê nieskalan¹ 
i otrzyma³ b³ogos³awieñstwo œwiêtych w Królestwie Twoim.

W Koœciele greckokatolickim w sytuacjach nadzwyczajnych, tj. kiedy np. 
istnieje uzasadnione podejrzenie opêtania, odprawiane jest nabo¿eñstwo 
dziêkczynno-b³agalne (molebeñ) „za chorych niepokojonych przez z³e duchy 
nieczyste i przez nie nêkanych”. Na pocz¹tku kap³an zwraca siê w nim o pomoc 
dla cierpi¹cego do Jezusa Chrystusa, do Najœwiêtszej Bogurodzicy, do 
bezcielesnych [Potêg] oraz do aposto³ów i wszystkich œwiêtych. Potem nastêpuje 
namaszczenie chorego olejem i wypowiadana jest modlitwa: 

Ojcze œwiêty, Lekarzu dusz i cia³, który pos³a³eœ jednorodzonego Twojego 
Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa, od wszelkich chorób uzdrawiaj¹cego i od 
œmierci ratuj¹cego, uzdrów i tego s³ugê z opêtania jego, cielesnej i duchowej choroby 
i o¿yw go na nowo, przez ³askê Chrystusa Twojego; przez modlitwy W³adczyni naszej 
Bogurodzicy i zawsze Dziewicy Maryi; przez orêdownictwo czcigodnych, niebiañskich 
Potêg bezcielesnych; moc¹ drogocennego i o¿ywiaj¹cego Krzy¿a; czcigodnego, 
chwalebnego Proroka, Poprzednika i Chrzcieciela Jana; œwiêtych, chwalebnych 
i powszechnie s³awionych aposto³ów; œwiêtych, chwalebnych i ws³awionych 
zwyciêstwem mêczenników; wielebnych i maj¹cych w sercu Boga ojców naszych: 
œwiêtych i bez zap³aty uzdrowiaj¹cych Kosmy i Damiana, Kyra i Jana, Pantelejmona 
i Hermolausa, Samsona i Diomedesa, Focjusza i Anikity; œwiêtych i sprawiedliwych 
praojców Boga-Cz³owieka Joachima i Anny i wszystkich œwiêtych.

Nastêpnie wymawiane s¹ przez kap³ana modlitwy egzorcyzmów, których 
autorstwo tradycja przypisuje œw. Bazylemu Wielkiemu i œw. Janowi 
Chryzostomowi. Jeden z tych egzorcyzmów brzmi nastêpuj¹co:

Panie nasz, wszystkim nieczystym duchom rozkazuj¹cy i moc¹ s³owa 
wyganiaj¹cy Legion, objaw swoj¹ chwa³ê i teraz przez jednorodzonego Twojego Syna 
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stworzeniu, które wed³ug obrazu Twojego stworzy³eœ. I uwolnij je, przymuszone przez 
przeciwnika, aby uzyskawszy zmi³owanie i zostawszy oczyszczone, by³o zaliczone do 
œwiêtej Twojej trzody i zachowa³o œwi¹tyniê Ducha Œwiêtego uduchowion¹, œwiêtoœæ 
Boskich i najczystszych [Sakramentów], przez ³askê, szczodrobliwoœci i mi³oœæ do 
cz³owieka jednorodzonego Twojego Syna. Z Nim b³ogos³awiony jesteœ, 
i z najœwiêtszym, i dobrym, i o¿ywiaj¹cym Twoim Duchem, teraz i zawsze, i na wieki 
wieków. Amen.

Nie wolno nam lekcewa¿yæ istnienia i dzia³ania szatana w œwiecie. Nie 
nale¿y szukaæ go we wszystkich rzeczach, poniewa¿ mo¿e to prowadziæ wrêcz do 
oœmieszenia chrzeœcijañstwa, w tym samego Boga, który to uwolni³ nas spod w³adzy 
ciemnoœci i przeniós³ do królestwa swego umi³owanego Syna, w którym mamy 
odkupienie – odpuszczenie grzechów (Kol 1, 13-14). Bêd¹c uczniami Chrystusa, 
jesteœmy powo³ani do szukania Boga we wszystkich rzeczach i g³oszenia Dobrej 
Nowiny o Jego zwyciêstwie nad œmierci¹, grzechem, szatanem i piek³em.

Opracowano na podstawie: Katechizm UKGK „Chrystus nasz¹ Pasch¹”, Lwów 2011;
M... Blaza SJ „O szukaniu diab³a we wszystkich rzeczach”, Warszawa 2006; Trebnyk, 
Lwów 2001.

O egzorcyzmach mo¿na myœleæ w bardzo skrajny sposób. Jedni uwa¿aj¹, 
¿e opêtania opisane w Piœmie Œwiêtym nale¿¹ tylko i wy³¹cznie do tradycji tamtych 
czasów i kultury. Wiara w dzia³anie si³ nadprzyrodzonych, i tych dobrych, i tych 
z³ych, by³a tak silna, ¿e wiele tajemniczych zjawisk t³umaczono dzia³aniem si³ 
duchowych. Poza tym brak wystarczaj¹cej wiedzy psychologicznej sk³ania³ do 
interpretowania „dziwnych” zachowañ cz³owieka jako opêtania lub dzia³ania Ducha 
Bo¿ego. Dzisiaj wszystko mo¿na wyt³umaczyæ racjonalnie, wiêc przy tak 
zaawansowanej wiedzy na temat psychiki cz³owieka nie powinniœmy ju¿ mówiæ 
o opêtaniach, ale tylko i wy³¹cznie o chorobach lub zaburzeniach psychicznych. 
Drugie skrajne podejœcie to przekonanie, ¿e w³aœciwie za wiêkszoœci¹ chorób, 
uzale¿nieñ, problemów w komunikacji miêdzyludzkiej stoj¹ si³y nieczyste. Mówi siê 
o „demonie alkoholu”, „demonie seksu”, „demonie internetu”, nawet choroby tkwi¹ 
w cz³owieku z powodu demonów, wiêc uzdrawianie polegaæ powinno na 
wyeliminowaniu si³ nieczystych.

EGZORCYZMY: TO NIE ZABAWA
I NIE DLA KA¯DEGO

Tekst
Ks. S³awomir Sikora
parafia ewangelicko - augsburska
Œwiêtej Trójcy
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Czy arystotelesowska zasada „z³otego œrodka” sprawdza siê i w tym 
wypadku? Nie chodzi mi o stan cz³owieka miêdzy opêtaniem a chorob¹ 
psychiczn¹, lecz o umiejêtnoœæ rozró¿nienia jednego od drugiego. Anselm Grün, 
katolicki zakonnik, autor wielu ksi¹¿ek, jest jednym z moich ulubionych 
katolickich pisarzy. Wiem, ¿e budzi on mieszane odczucia w swoim œrodowisku. 
Stawia siê mu zarzut zbytniej psychologizacji historii biblijnych. W wielu swoich 
publikacjach odnosi siê do ewangelicznych relacji ze spotkañ Jezusa z chorymi 
i opêtanymi. Nie kwestionuje dzia³añ si³ demonicznych, nie próbuje negowaæ 
relacji biblijnych. Stara siê jednak stanom opisanych ludzi nadaæ bardziej 
uniwersalny charakter. I tak mê¿czyzna z usch³¹ rêk¹ jest dla Grüna symbolem 
mê¿czyzny niezdolnego do twórczego dzia³ania, wycofanego, niegotowego do 
podjêcia ¿yciowego zadania. Dlatego Jezus ka¿e mu stan¹æ na œrodku, wyjœæ 
z cienia, nastêpnie uzdrawia jego rêkê, umo¿liwiaj¹c mu pe³n¹ ¿yciow¹ 
aktywnoœæ. Opêtany zamieszkuj¹cy podziemne grobowce w Dziesiêciogrodziu 
(Mk 5,1 - 20), który dokonuje samookaleczenia siê, a którego zamieszkuje demon 
„Legion”, jest symbolem cz³owieka zamkniêtego na ten œwiat, cz³owieka 
o rozdwojonej jaŸni. Wed³ug Grüna opêtany z Dziesiêciogrodzia symbolizuje 
ka¿dego, kto nie potrafi sobie odpowiedzieæ na pytanie „kim tak naprawdê 
jestem?”. Dziêki takiemu spojrzeniu, w ka¿dej biblijnej historii o opêtaniu lub 
chorobie mo¿emy odnaleŸæ równie¿ samych siebie.

Wracaj¹c jednak do g³ównego tematu, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e 
dokonywanie rozró¿nienia miêdzy opêtaniem a chorob¹ powinno nale¿eæ tylko 
i wy³¹cznie do kompetentnie przygotowanych osób. Pomy³ka mog³aby przynieœæ 
bardzo negatywne konsekwencje. Wiêkszoœæ zaburzeñ ma charakter 
psychologiczny. Niezbêdna jest wtedy pomoc lekarza. Nale¿y jednak liczyæ siê 
tak¿e z przypadkiem opêtania, choæ przypadki opêtania stanowi¹ bardzo 
niewielki procent przypadków zaburzeñ. Wtedy psycholog powinien byæ gotów 
do wspó³pracy z duchownym. Nie nale¿y jednak rozumieæ egzorcyzmu jako 
jednorazowej „us³ugi duszpasterskiej”. Osoba, która by³a opêtana przez si³y 
demoniczne, potrzebuje sta³ej opieki duchownego: regularnej modlitwy, czytania 
S³owa Bo¿ego i wzrastania w wierze we wspólnocie. 

Natomiast zupe³nie inne podejœcie nale¿y mieæ do takich „diab³ów” jak 
„demon alkoholu” itp. Ka¿de niew³aœciwe ludzkie zachowanie jest konsekwencj¹ 
ulegania pokusie. Cz³owiek codziennie dokonuje wielu wyborów miêdzy dobrem 
a z³em. W chwili wyboru mo¿e kierowaæ siê dzia³aniem Ducha Œwiêtego lub mo¿e 
ulec podszeptom szatana. Nawet jeœli wybierze niew³aœciw¹ drogê, nie oznacza 
to jeszcze opêtania. To prawda jednak, ¿e na³ogi s¹ szczególnym przypadkiem 
ulegania pokusie. Uzale¿niony cz³owiek traci w pewien sposób samodzielnoœæ 
podejmowania decyzji. Nie jest wolny. Jest zniewolony przez na³óg. On kieruje 
jego myœleniem i dzia³aniem. Nie wystarczy, ¿e cz³owiek chce uwolniæ siê od 
na³ogu, on jest silniejszy od niego. Trzyma go mocno. Za tym na³ogiem stoj¹ si³y 
ciemnoœci, które wiedz¹, ¿e „dziêki na³ogowi” cz³owiek nie mo¿e byæ sob¹, nie ma 
kontroli nad swoim ¿yciem, nie mo¿e byæ w pe³ni szczêœliwy, przez na³óg czyni 
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wiele z³ych rzeczy. Uzale¿niony potrzebuje wiêc profesjonalnej pomocy 
psychologicznej, w³aœciwego wsparcia najbli¿szej rodziny, regularnych spotkañ 
terapeutycznych oraz rozmów duszpasterskich.

Koœció³ ewangelicki nie neguje wspó³czesnych przyk³adów opêtania jako 
realnych przejawów dzia³ania si³ ciemnoœci. Jednoczeœnie w swojej codziennoœci 
kaznodziejskiej i duszpasterskiej bardzo mocny akcent stawia nie na szatana i jego 
dzia³ania, ale na Chrystusa i jego moc czynienia cz³owieka wolnym. Parafianin nie 
powinien ani fascynowaæ, ani przera¿aæ siê potêg¹ ciemnoœci, powinien natomiast 
skupiaæ siê na Bo¿ej sile, a ca³¹ swoj¹ duchow¹ aktywnoœæ kierowaæ na ¿yj¹cego 
Boga. Na szczêœcie bowiem, walka miêdzy dobrem a z³em zosta³a ju¿ 
rozstrzygniêta. Ka¿dy, kto powierzy³ swoje ¿ycie Bogu, mo¿e byæ pewnym, ¿e jest 
po silniejszej, potê¿niejszej i zwyciêskiej stronie.      

BYÆ PATRIOT¥

Tekst 
Anna Próchniak
parafia rzymskokatolicka pw.
Œwiêtego Krzy¿a 

11. listopada obchodziliœmy 94. rocznicê odzyskania przez Polskê 
niepodleg³oœci. By³o to bardzo podnios³e wydarzenie, bo oto, po 123 latach zaborów 
i nieistnienia, nasz kraj znów pojawi³ siê na mapie i sta³ siê samodzielnym, 
niezale¿nym pañstwem. Rangê tego wydarzenia widaæ te¿ dzisiaj. Ta rocznica jest 
porównywalna z wa¿nymi œwiêtami koœcielnymi: wszystkie sklepy s¹ zamkniête (w 
¿adn¹ inn¹ rocznicê historyczn¹ tak nie ma), s¹ specjalne msze œwiête 
i uroczystoœci.

To wszystko to niestety trochê ma³o. Moim zdaniem wiêkszoœæ z nas 
traktuje ten dzieñ po prostu jak zwyk³y, wolny dzieñ: nie trzeba iœæ do szko³y, na 
zajêcia lub do pracy. Czasem ten dzieñ bywa traktowany jak urlop, jedzie siê w góry, 
do rodziny, œpi siê do po³udnia itd. Nie idzie siê nawet na mszê (chyba, ¿e œwiêto 
przypada, jak w tym roku, w niedzielê).
Wygl¹da na to, ¿e dziœ g³ówna idea tej rocznicy (radoœæ z odzyskania przez Polskê 
niepodleg³oœci) odesz³a w zapomnienie. Uwa¿am, ¿e przyczyn¹ jest zatracenie 
przez nas istoty patriotyzmu. Zauwa¿y³am, ¿e dziœ to pojêcie tr¹ci myszk¹. 
W wiêkszoœci uwa¿amy ten termin za prze¿ytek, postawê modn¹ raczej 
w romantyzmie ni¿ teraz. Myœlimy, ¿e nie jest ju¿ dziœ potrzebny, a my nie jesteœmy 
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ju¿ do niego zdolni. Tymczasem patriotyzm ci¹gle jest obecny, lecz w nieco innej 
formie. Dziœ nie musimy ju¿ stawaæ na froncie i oddawaæ za Polskê ¿ycia 
w powstaniu czy na wojnie. Dziœ patriotyzm przejawia siê raczej w naszych 
wyborach, drobnych gestach, a nawet nieœwiadomych reakcjach. Jeœli s³yszymy 
nasz hymn narodowy i na jego dŸwiêk bije nam mocniej serce lub œciska nas 
w gardle, jest to bez w¹tpienia przejaw patriotyzmu. Podobnie rzecz ma siê 
z piosenkami patriotycznymi. Jeœli jesteœmy za granic¹ i na widok polskich napisów 
czujemy radoœæ, to te¿ œwiadczy o patriotyzmie. Czasem przejawia siê on te¿ 
w naszych wyborach. Jeœli g³osujemy na kogoœ kto bêdzie szanowa³ nasz¹ historiê, 
tradycjê oraz wartoœæ rodziny to znaczy, ¿e zale¿y nam na OjczyŸnie, a zatem 
jesteœmy patriotami. Jeœli walczymy o lekcje historii w szkole, staramy siê mówiæ 
poprawnym i kulturalnym jêzykiem oraz pisaæ zgodnie z zasadami pisowni to, choæ 
sobie tego nie uœwiadamiamy, w ten sposób manifestujemy swój patriotyzm. Kiedy 
z szacunkiem i radoœci¹ s³uchamy s³ów Jana Paw³a II albo kibicujemy Adamowi 
Ma³yszowi, Kamilowi Stochowi, Otylii Jêdrzejczak, Robertowi Kubicy, naszym 
pi³karzom, siatkarzom lub innym dru¿ynom b¹dŸ zawodnikom, to te¿ nieœwiadomie 
dajemy wyraz swojego patriotyzmu. Trwa on w nas tak¿e wtedy, gdy wyjedziemy 
do pracy za granicê. Patriotami jesteœmy dopóki chêtnie i z radoœci¹ wracamy do 
Polski. Patriotyzm zaczyna w nas zanikaæ dopiero wtedy, kiedy z¿ywamy siê z tym 
nowym krajem, uwa¿amy, ¿e jest lepszy i nie chcemy wiêcej wracaæ do Polski.

Myœlê, ¿e wielu z nas przejawia wy¿ej wymienione postawy, a to znaczy, ¿e 
jesteœmy patriotami. Czemu wiêc traktujemy 11. listopada jako zwyk³y wolny dzieñ? 
Mamy przecie¿ warunki do obchodzenia tego œwiêta, w³adze pañstwowe i miejskie 
robi¹ du¿o, ¿ebyœmy poczuli nastrój tego dnia: msze œwiête, inscenizacje, koncerty, 
defilady, apele itd. Dzieñ Niepodleg³oœci obchodzony jest te¿ w harcerstwie 
i w niektórych wspólnotach koœcielnych. Jeœli jednak nie zmienimy swej 
mentalnoœci, na nic zdadz¹ siê wszelkie starania w³adz. IdŸmy wiêc tego dnia na 
mszê œwiêt¹ (niezale¿nie od tego, w jaki dzieñ tygodnia wypada rocznica) 
i podziêkujmy Bogu za woln¹ Polskê, pójdŸmy na defiladê, koncert pieœni 
patriotycznych czy historyczn¹ inscenizacjê. Wtedy bowiem poczujemy nastrój 
i istotê tej rocznicy, a nasz patriotyzm stanie siê tak œwie¿y, jak zielone liœcie w 
kwietniu.

Apel w Œwiêto 
Niepodleg³oœci 
w Kazachstanie.
Fot. Archiwum 
prywatne
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7 rano. Czes³aw zaczyna œpiewaæ. Dziwny jest ten œwiat. Budzik. Modlitwa, kilka 
przeci¹gniêæ. Ciep³a bluza, adidasy, czapka, rêkawiczki. Zamykane drzwi, tupot nóg 
na schodach, uderzenie ch³odnego porannego powietrza. G³êboki wdech. Uœmiech. 
Truchtem przed siebie. Dzieñ dobry!

Bieg jest jednym z najbardziej podstawowych dla cz³owieka ruchów, towarzyszy 
nam od zarania dziejów i nie wymaga nauki. Jako ¿e anga¿uje wszystkie miêœnie, 
jest najbardziej kaloryczn¹ form¹. Wydatek energetyczny sprzyja odchudzaniu. 
Ponadto poprawiamy stan miêœni, wiêzade³ i œciêgien, a wzmo¿ona przemiana 
materii wp³ywa korzystnie na ca³y organizm. Oprócz cia³a, hartujemy te¿ ducha - 
swój charakter i osobowoœæ. I to chyba jest niezast¹piony argument. 
Przeciwstawianie siê trudnoœciom zewnêtrznym i pokonywanie w³asnych s³aboœci 
jest nie lada wyzwaniem. Jednak im ciê¿ej, tym wiêksza póŸniej satysfakcja 
i zadowolenie. Regularne treningi wp³ywaj¹ na to, ¿e wygl¹damy m³odziej i mamy 
lepsze samopoczucie. Naukowcy przekonuj¹, ¿e ró¿ne formy ruchu zdecydowanie 
zapobiegaj¹ z³ym nastrojom. Spójrzmy na sportowców, to s¹ ludzie uœmiechniêci 
i szczêœliwi!

Powinno siê zaczynaæ od 15-20 minut i stopniowo dok³adaæ kolejne minuty, 
najlepiej co tydzieñ kilka. Wa¿ne, by byæ konsekwentnym i biegaæ regularnie. 
Fachowcy proponuj¹ treningi 3 razy w tygodniu po minimum 30 minut przy têtnie 
130ud/min. Pocz¹tki biegania to marszobiegi (trucht przeplatany marszem), 
np. 2 minuty truchtu i 4 minuty marszu. Wraz z up³ywem czasu zwiêksza siê czas 
biegu i skraca czas marszu, do momentu, w którym jest siê w stanie swobodnie 
truchtaæ przez 30-40 minut i d³u¿ej. Trzeba pamiêtaæ o dobrym obuwiu i unikaæ 
twardych nawierzchni, bo ³atwo o kontuzjê. Najlepiej biegaæ po leœnych œcie¿kach 
czy polnych drogach, a sesje nale¿y od siebie oddzieliæ, by nie biegaæ dzieñ po dniu - 
miêœnie i œciêgna musz¹ mieæ czas na zregenerowanie siê. Przed rozpoczêciem 
treningu nie mo¿na zapomnieæ o rozgrzewce, strój nie powinien krêpowaæ. 
Towarzystwo i porê dnia dobieramy wed³ug w³asnego uznania. 

Trzeba pamiêtaæ, aby tempo biegu dostosowaæ do swoich mo¿liwoœci. Najlepiej 
poruszaæ siê w taki sposób, by móc prowadziæ swobodnie rozmowy, dlatego warto 
zabraæ przyjació³ lub znajomych, wykorzystaæ ten czas na ciekawe pogawêdki.
Czas treningu mo¿e byæ czasem budowania relacji z kimœ bliskim. Jest to moment, 
w którym mo¿na nawzajem siê dopingowaæ i wspieraæ, ws³uchiwaæ w swój oddech,  
synchronizowaæ siê ze sob¹, byæ obok. To ³¹czy. Je¿eli do tego doda siê uroki 
oferowane przez przyrodê, powstaje wizja cudownie spêdzonego czasu. 
Biegaj¹c w pojedynkê, mo¿na natomiast odrzuciæ panuj¹ce powszechnie 
przekonanie, ¿e s³uchawki w uchu s¹ nieod³¹cznym wyposa¿eniem stroju biegacza. 
Proponujê zostawiæ w domu odtwarzacz, by w trakcie ruchu pos³uchaæ siebie i ciszy. 

POBIEGAMY?
Tekst 
Paulina Bielecka
Duszpasterstwo Akademickie 
„W Sercu” 
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Czas biegu mo¿e byæ te¿ czasem modlitwy, naszego osobistego spotkania 
z Bogiem w taki niecodzienny sposób. Piotr Kury³a obieg³ œwiat w rok i podczas 
tego czasu nieustannie siê modli³. Przebieg³ 20 tysiêcy kilometrów i sam nie wie ile 
„Zdrowaœ Maryjo” w tym czasie odmówi³. W jednym z udzielonych wywiadów 
przyzna³, ¿e liczy³ dziesi¹tki na palcach, wiêc czasem jedna tajemnica ró¿añca 
mog³a liczyæ nawet siedemnaœcie „Zdrowasiek”, ale wiedzia³, ¿e oddaje je "do 
banku w niebie", a tam Pan Bóg wie, co z nimi zrobiæ.
Wiele jest mo¿liwoœci wykorzystania tego czasu, ka¿dy z nas niech znajdzie 
odpowiedni¹ dla siebie.

Uprawianie sportu to osobiste wyzwanie, poprawa kondycji, utrzymanie wagi cia³a, 
a przede wszystkim - zabawa. S¹ tacy, którzy ³¹cz¹ te wszystkie elementy, startuj¹c 
w organizowanym od ponad 20 lat biegu im. Jerzego Kortza w Puszczy Bukowej. 
Celem imprezy jest propagowanie aktywnego stylu ¿ycia i aktywnoœci biegowej 
wœród  doros³ych, dzieci i  m³odzie¿y. Uczestnicy powy¿ej 17. roku ¿ycia musz¹ 
pokonaæ dystans 10 km. Op³ata startowa wynosi tylko 3z³. W niewielkim gronie, 
w rodzinnej atmosferze, z wielkimi emocjami! Najbli¿szy start 16. grudnia. Kolejne 
terminy to:
- 20 stycznia
- 17 lutego 
- 17 marca 
- 14 kwietnia 
- 19 maja. 

Zapisy prowadzone s¹ przez internet (www.tryglaw.org.pl) albo na miejscu w dniu 
biegu. Mo¿e ekumenicznie siê tam spotkamy?

Na co wiêc czekaæ? Treningi czas zacz¹æ i do zobaczenia na trasie!
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NIE UWIERZÊ, DOPÓKI NIE ZOBACZÊ

Z czystej ciekawoœci w pi¹tek 26 paŸdziernika wybraliœmy siê wiêksz¹ 
grup¹ na mszê w koœciele pw. MB Jasnogórskiej na Pomorzanach. Interesowa³o 
nas zjawisko „oczyszczenia duszy” poprzez dzia³anie Ducha Œwiêtego 
w modlitwie, za poœrednictwem kap³ana. Zajêliœmy miejsce w pierwszej ³awce, 
by nic nie umknê³o naszej uwadze. Oczekiwaniu towarzyszy³y emocje: strach 
zmieszany z ciekawoœci¹. Nie wiedzieliœmy, czego mamy oczekiwaæ, poniewa¿ 
tylko z opowiadañ wiedzieliœmy, i¿ niektórzy ludzie, podchodz¹c pod o³tarz, 
doznaj¹ potocznie nazwanego przez nas „omdlenia”. W trakcie mszy nadszed³ 
najbardziej przez nas wyczekiwany moment. Pierwsze wra¿enie dotycz¹ce 
obserwacji podchodz¹cych do kap³anów ludzi, to niedowierzanie oraz 
zdziwienie. Dlatego postanowiliœmy przekonaæ siê osobiœcie, co dzieje siê 
podczas modlitwy. Ka¿dy z nas  próbowa³ zrozumieæ, jakie s³owa padaj¹ z ust 
ksiêdza, okaza³o siê jednak, ¿e nie by³o to do koñca mo¿liwe. Po póŸniejszych 
wyjaœnieniach, wiemy ju¿, ¿e kap³ani mówili w niezrozumia³ym dla nas jêzyku 
Ducha Œwiêtego. Najwiêkszy szok wywo³a³o w nas „omdlenie” kogoœ kogo 
znamy. Inaczej jednak jest obserwowaæ obcych ludzi, a inaczej znajomych. 
Odczuwanie emocji, jakie towarzysz¹ przystêpowaniu do modlitwy, jest trudne 
do opisania, „czujesz jakby coœ ci¹gnê³o ciê w dó³”, jak skomentowa³a to nasza 
kole¿anka. Na nabo¿eñstwie przewa¿ali ludzie z³otego wieku oraz m³odzie¿, nie 
zauwa¿yliœmy obecnoœci dzieci. Ka¿dy z nas wyszed³ z innym doœwiadczeniem. 
Msza wzbudzi³a zdziwienie, ale obok zaspokojenia ciekawoœci, a wzbudzi³a te¿ 
wiele pytañ. Mnie np. nurtowa³o, czy oczyszczeniu nie powinno towarzyszyæ 
przyst¹pienie do komunii, jednak dowiedzia³am siê i¿ „omdlenie” jest tylko 
sygna³em dotycz¹cym naszego postêpowania. Mo¿e to wezwanie do zmiany? 
Mo¿e uœwiadomienie, by pojednaæ siê z bliŸnim? Po zakoñczeniu mszy jeszcze 
d³ugo dyskutowaliœmy, z jakim nastawieniem przyszliœmy, a z jakim odczuciem 
wychodzimy. Niektórzy nie wiedzieli, co na ten temat s¹dziæ, albo ¿artobliwie 
zwracali uwagê, ¿e nie ufaj¹ swoim oczom. Pojawia³y siê ró¿ne pogl¹dy i teorie. 
Uœwiadomi³o nam to, ¿e na pewno w ¿yciu poznamy jeszcze niejedn¹ now¹ 
sytuacjê, oraz to, ¿e zawsze mamy mo¿liwoœæ wyboru zasad postêpowania, 
jakimi chcemy siê kierowaæ.

prosto z mostu
6

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

Tekst
Sandra ̄ urawicz
parafia ewangelicko - augsburska
Œwiêtej Trójcy
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HALLOWEEN - TYLKO ZABAWA 
CZY ZAGRO¯ENIE DUCHOWE?
Tekst 
Katarzyna Szylak
parafia rzymskokatolicka pw.
Chrystusa Dobrego Pasterza
 

Od wielu lat zaobserwowaæ mo¿na wzrost zainteresowania tym, co 
nowe, inne i nieznane. Wynika to  z ludzkiej ciekawoœci i chêci coraz to 
g³êbszego poznawania œwiata.  Jednym z tego skutków jest mieszanie siê 
zwyczajów i tradycji ró¿nych rejonów œwiata.
Bez w¹tpienia, zwyczajem, który spotka³ siê w Polsce z du¿ym odzewem jest 
Halloween. 

Wielu ludzi traktuje go jako kolejn¹ okazjê do zabawy, nie wiedz¹c tak 
naprawdê, o co w nim chodzi. 
Warto wiedzieæ, ¿e Halloween (ang. hallow - uœwiêciæ, uœwiêcaæ, poœwiêciæ, lub 
hell- piek³o) to tradycyjne pogañskie œwiêto oraz inicjacja (poœwiêcenie, 
wtajemniczenie). W obecnej formie wywodzi siê z USA, gdzie zaadaptowano 
elementy kultów magicznych i satanistycznych, bior¹c je m. in. z obrzêdów 
celtyckich kap³anów, którzy uprawiali spirytyzm, a nawet sk³adanie ofiar z ludzi 
ku czci boga œmierci. Nie przypadkiem, ¿e Anton Sz. LaVey, autor „Biblii 
Szatana", powiedzia³, ¿e „Halloween jest najwa¿niejszym dniem w roku dla 
Koœcio³a Szatana”.

To niewinne  “œwiêto”,  maj¹ce jedynie z pozoru zaspokoiæ ludzkie 
potrzeby zrozumienia tajemniczoœci, wyra¿aj¹ce siê miêdzy innymi 
w przebieraniu za czarownicê, wampira, ducha czy diab³a, w rzeczywistoœci 
rozbudza  zainteresowanie rzeczami budz¹cymi grozê, strach czy lêk. A wró¿by 
dotycz¹ce zdrowia, pracy,  rodziny itp. s¹ prób¹ zapanowania nad w³asnym 
¿yciem; staniêciem na miejscu Boga Jedynego. 

Halloween jest niebezpieczne, gdy¿  mo¿e stanowiæ formê 
wtajemniczenia w okultystyczno-demoniczny œwiat, zaburzyæ wewnêtrzny ³ad 
w cz³owieku, jego duchowy jak i osobowy rozwój psychofizyczny, a przede 
wszystkim zerwaæ ³¹cznoœæ z Bogiem. Zrywaj¹c tê ³¹cznoœæ, JESTEŒMY 
WYBITNIE NARA¯ENI NA DZIA£ALNOŒÆ Z£EGO DUCHA, która mo¿e 
objawiaæ siê w ró¿noraki sposób przez wszelkie zniewolenia a¿ po opêtanie. 
Takie przypadki s¹ ¿ywym dowodem na to, ¿e z³o rzeczywiœcie istnieje i jest 
z³em osobowym, pragn¹cym wykorzystaæ niewiedzê i s³aboœæ cz³owieka.  
Uczestnicz¹c w obrzêdach przebierañców, nieœwiadomie czy te¿ dla zabawy, 
bierzemy udzia³ w praktykach poœwiêconych szatanowi.  Wszyscy chrzeœcijanie 
i ci, którzy mi³uj¹ Pana Boga, powinni trzymaæ siê z dala od takich praktyk. 
W dniu Halloween chrzeœcijanie powinni gromadziæ siê i szerzyæ wœród 
wspó³wyznawców wiedzê o groŸbach, jakie niesie pogañstwo, oraz modliæ siê 
wspólnie o pokonanie si³ ciemnoœci, a przede wszystkim dziêkowaæ naszemu 
Ojcu Niebieskiemu, za zwyciêstwo nad œmierci¹, piek³em i szatanem. W tym 
miejscu warto przypomnieæ, ¿e przez pierwsze osiem dni listopada Koœció³ 



27
prosto z mostu

M£ODZI WOLONTARIUSZE

szczególnie zachêca do wspominania zmar³ych. Mo¿e to przyj¹æ formê modlitwy 
indywidualnej, odwiedzin bliskich na cmentarzach, aktywnego uczestniczenia w 
nabo¿eñstwach. 

Ciekaw¹ inicjatyw¹ wyp³ywaj¹c¹ z chrzeœcijañskich obchodów Œwiêta 
Wszystkich Œwiêtych, a stoj¹c¹ w  opozycji do Halloween, s¹  Bale Wszystkich 
Œwiêtych, organizowane przez niektóre szczeciñskie szko³y, oraz Noce Œwiêtych 
w duszpasterstwach akademickich. Spotkania te przepe³nione s¹ modlitw¹, 
adoracj¹ relikwii, czuwaniem m³odzie¿y i studentów oraz prezentacjami ¿ywotów 
œwiêtych i b³ogos³awionych. Nie brakuje tak¿e konkursów, umo¿liwiaj¹cych bli¿sze 
poznanie œwiêtych, o których tak ma³o wiemy, a  przecie¿, bêd¹c podobni do nas, s¹ 
dla nas wzorem na drodze ku doskona³oœci. 

Zamiast kopiowaæ obce tradycje, warto w³aœnie w taki twórczy, sprzyjaj¹cy 
rozwojowi sposób, spêdziæ Dzieñ Imienin Wszystkich Œwiêtych, ciesz¹cych siê ju¿ 
obecnoœci¹ Pana Boga!

Pomys³ utworzenia grupy m³odych ludzi, którzy poœwiêciliby nieco swojego czasu, 
pomagaj¹c cz³onkom naszej parafii, zrodzi³ siê podczas spotkañ gimnazjalistów 
przygotowuj¹cych siê do przyjêcia sakramentu bierzmowania. Inicjatorem 
przedsiêwziêcia by³ nasz opiekun ks. Grzegorz Jankowiak. Jego zdaniem, 

Tekst 
Daria Ka³u¿niak, Ma³gorzata Biliñska
Parafia rzymskokatolicka pw.
Matki Boskiej Ostrobramskiej
 

Bal Wszystkich Œwiêtych. Fot. Piotr Ko³odziejski
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przygotowanie do sakramentu dojrza³oœci chrzeœcijañskiej powinno w³¹czyæ 
m³odych ludzi bardziej intensywnie w ¿ycie wspólnoty parafialnej. Œwietn¹ 
sposobem takiego zaanga¿owania mo¿e byæ w³aœnie wolontariat. Nie chodzi tutaj 
o wielkie rzeczy. Wystarczy trochê czasu poœwiêconego osobom starszym, chorym 
lub samotnym. Czasem chodzi dos³ownie o godzinkê, spêdzon¹ przy ³ó¿ku chorego, 
który chcia³by zwyczajnie porozmawiaæ, podzieliæ siê sprawami mniej lub bardziej 
wa¿nymi. Bywa, ¿e trzeba poœwiêciæ trochê wiêcej czasu, aby zrobiæ zakupy, 
pozmywaæ naczynia, odkurzyæ pokój czy umyæ okna. Ale takie zaanga¿owanie 
zawsze przynosi satysfakcjê: nie tylko choremu, ale równie¿ nam, wolontariuszom. 
Mamy bowiem poczucie dobrze spêdzonego czasu, który ofiarujemy najbardziej 
potrzebuj¹cym. 

Ks. Grzegorz poprosi³ nas o krótkie œwiadectwo naszej dzia³alnoœci w wolontariacie.
Mam na imiê Daria i niedawno wst¹pi³am do wolontariatu. Na pocz¹tku niewiele siê 
zaanga¿owa³am. Jednak ju¿ po pierwszej wizycie wszystko siê zmieni³o. Wraz 
z moj¹ kole¿ank¹ Gosi¹ odwiedzi³yœmy pani¹ W³adys³awê, niezwykle mi³¹ i pogodn¹ 
osobê. Mog³oby siê zdawaæ, ¿e spotkanie, jak ka¿de inne. Jednak nie w tym 
przypadku. Pani W³adys³awa opowiedzia³a nam wiele ciekawych historii z czasów 
wojny. Tego, co us³ysza³yœmy, na pewno nie dowiedzia³ybyœmy siê w szkole. By³y to 
prawdziwe historie, jakie dotyka³y ludzi w tamtych czasach. Zosta³yœmy przyjête 
bardzo mi³o i goœcinnie. Nie s¹dzi³am, ¿e te spotkania bêd¹ a¿ tak ciekawe. Mam 
dziêki nim du¿o przemyœleñ i du¿o nowej wiedzy. Myœlê, ¿e to, czego siê 
dowiedzia³am, przyda mi siê równie¿ w szkole. Spotkania z pani¹ W³adys³aw¹ 
nauczy³y mnie wiêkszej tolerancji oraz doda³y mi jeszcze wiêkszej chêci do 
pomagania innym.

Mam na imiê Gosia. Mimo dobrowolnego zg³oszenia siê do m³odzie¿owego 
wolontariatu, pocz¹tkowo mia³am pewien dystans do tej dzia³alnoœci. Odczuwa³am 
w¹tpliwoœci, brak chêci i pewne obawy. Id¹c z Dari¹ na pierwsz¹ wizytê u pani 
W³adys³awy, zadawa³yœmy sobie na przemian pytania, na które tak na prawdê nie 
umia³yœmy odpowiedzieæ. Ju¿ pierwsza wizyta  rozwia³a nasze w¹tpliwoœci. 
Zosta³yœmy potraktowane niezwykle goœcinnie, czu³am siê jak w domu. Pani 
W³adys³awa okaza³a siê bardzo sympatyczn¹ i uœmiechniêt¹ osob¹. Nie 
spodziewa³abym siê nigdy, ¿e osoba w starszym wieku ma tyle do powiedzenia 
i cieszy³o nas to, ¿e szybko siê otworzy³a, co sprawi³o, ¿e nawi¹za³yœmy wiêŸ. Wraz 
z Dari¹ dowiedzia³yœmy siê wiele rzeczy na temat II wojny œwiatowej, co sprawi³o 
nam o wiele wiêksz¹ przyjemnoœæ ni¿ lekcja historii w szkole. Z zaciekawieniem 
s³ucha³yœmy pani W³adys³awy oraz jej córki. Czym dla mnie jest wolontariat? Myœlê, 
¿e to przede wszystkim dobrowolna forma pomocy spo³ecznej, w tym wypadku na 
terenie naszej parafii. Jestem pewna, ¿e ta „lekcja” da mi coœ wiêcej ni¿ tylko 
wspomnienia. Teraz œmiejê siê z jeszcze niedawnego stresu. Nie ¿a³ujê swojej 
decyzji przyst¹pienia do tej akcji. Z niecierpliwoœci¹ czekam na kolejne spotkania 
z pani¹ W³adys³aw¹, a pewnie i z innymi osobami z naszej parafii, do których 
poprowadzi nas nasz m³odzie¿owy wolontariat.
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Obecnie ¿yjemy w ci¹g³ym biegu. Próbujemy sprostaæ obowi¹zkom 
i zadaniom, jakie przed nami stawia ¿ycie. Rano wstajemy ju¿ z wizj¹ tego, co 
mamy do zrobienia. Zastanawiamy siê, jak to wszystko ogarn¹æ. Idziemy do pracy, 
szko³y czy na uczelniê. Tam tak¿e szybko staramy siê wykonaæ nasze zadania, 
których terminy czêsto by³y „na wczoraj”. W tak zwanym miêdzyczasie 
odpowiadamy na smsy, maile i telefony. Wracaj¹c do domu, robimy zakupy lub 
za³atwiamy inne wa¿ne sprawy. W domu wykonujemy nasze obowi¹zki. 
Ewentualne dodatkowe zajêcia próbujemy wpleœæ w harmonogram dnia. K³ad¹c siê 
wieczorem do ³ó¿ka, zastanawiamy siê, co zrobiliœmy, a czego nie uda³o nam siê 
wykonaæ, oraz co mamy jutro do zrobienia. 

¯yj¹c w tzw. „niedoczasie”, ci¹gle myœlimy o przesz³oœci lub przysz³oœci, 
a nie ¿yjemy tu i teraz. Nie potrafimy celebrowaæ chwili. ̄ yjemy w stresie i lêku, 
który czêsto t³umaczymy brakiem czasu. Rozmawiaj¹c z przyjacielem, myœlimy 
o tym, co mamy do zrobienia po tym spotkaniu. Wszystko próbujemy zaplanowaæ.

Stres jest sytuacj¹ bardzo niekomfortow¹, poniewa¿ jest brakiem 
równowagi pomiêdzy naszymi mo¿liwoœciami a stawianymi wymogami. 
Pocz¹tkowo mobilizuje nasz organizm do dzia³ania, lecz jeœli jest d³ugotrwa³y, 
parali¿uje, wp³ywaj¹c na wszystkie sfery naszego ¿ycia.

Zastanówmy siê, czy taka sytuacja ci¹g³ego stresu i braku czasu ma wp³yw 
na nasze ¿ycie duchowe? 
W mojej ocenie, je¿eli w naszym codziennym ¿yciu na wszystko brakuje czasu, 
zaczyna go równie¿ brakowaæ w ¿yciu duchowym. Krócej i rzadziej siê modlimy – 
usprawiedliwiaj¹c siê przed samymi sob¹. W niedzielê idziemy na zakupy do galerii, 
bo „brakuje nam czasu w tygodniu”. Rzadziej korzystamy z sakramentów, a tym 
samym tracimy kontakt z Bogiem, wskutek czego nasze ¿ycie przestaje mieæ sens. 
Odbywa siê to bez naszej œwiadomej decyzji, jednak¿e, czy w sprawach wiary 
mo¿emy t³umaczyæ siê pêdem ¿ycia? 

Trac¹c zwi¹zek z Bogiem, zaczynamy siê baæ i w¹tpiæ. Trudnoœci ¿ycia 
codziennego sprawiaj¹, ¿e lêk siê potêguje. Wolimy nie skupiaæ siê na swoim ¿yciu 
duchowym, poniewa¿ wymaga to pracy nad sob¹ i zaufania Bogu. My zaœ tak 
bardzo chcemy wszystko kontrolowaæ, przewidywaæ i planowaæ, ¿e ju¿ nie 
potrafimy powierzaæ naszego ¿ycia Panu. Jednak¿e, je¿eli kogoœ kochamy, 
bezgranicznie mu ufamy, czemu wiêc nie chcemy zaufaæ Temu, który nas stworzy³?

„LÊK DUSZY”

Tekst 
Barbara Wróblewska
parafia rzymskokatolicka pw.
Œwiêtego Krzy¿a
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Bdanaia na pweynm aneilgiksim uneriwstyecie wyzaka³y, ¿e nie ma znczeania, 
w jaikej kleojnoœci napsziemy lietry wen¹wtrz wryazu, blye tlkyo pirwesza i otstaina 
lreita b³yy na soiwch mijsecach. Rtszea m¿oe byæ dolnwoie poszamiena, a mmio to 
bêdziemy w stniae pczyrzetac tkest bez wikszêego prleobmu. Diezje siê tak 
dlteago, ¿e nie cztaymy k¿daej z lteir odelndziie, ale wrayz jkao c³oaœæ .
Prawda, ¿e ciekawe? To tylko jedna ze „sztuczek”, jakie potrafi wykonaæ nasz mózg 
za poœrednictwem oczu. Inn¹ jego fenomenaln¹ mo¿liwoœci¹, coraz bardziej 
popularn¹ i wielu z nas coraz bardziej potrzebn¹, jest szybkie czytanie. To 
umiejêtnoœæ, któr¹ nasze oczy mog¹ wytrenowaæ za pomoc¹ konkretnych 
i prostych, choæ wymagaj¹cych czasu i cierpliwoœci æwiczeñ. Przeciêtnie czytamy 
ok. 300 s³ów na minutê. Po kilkunastogodzinnym kursie – najlepsi nawet 1500 s³ów 
przy jednoczesnym rozumieniu tekstu.
Rekordzistk¹ œwiata w szybkim czytaniu jest Polka – Kamila Kornet, której tempo 
wynios³o 46 483 s³ów na minutê. Potrafi³a ponadto odpowiedzieæ prawid³owo na 
50% pytañ dotycz¹cych przeczytanego tekstu. 

Kurs szybkiego czytania to miêdzy innymi poznanie i trenowanie technik 
poszerzania pola widzenia oraz wskaŸnikowania. Bardzo wa¿ne s¹ te¿ æwiczenia na 
koncentracjê i te, pomagaj¹ce eliminowaæ szkodliwe szkolne nawyki – na przyk³ad 
artykulacjê (czytanie s³owo po s³owie i wers po wersie ka¿dego wyrazu, 
powtarzanie go w myœli lub za pomoc¹ bezdŸwiêcznego poruszania ustami), czy 
regresjê (powracanie do przeczytanych ju¿, ale nie zapamiêtanych fragmentów). 
Nauka szybkiego czytania pomaga b³yskawicznie selekcjonowaæ informacje, 
wychwytywaæ sens i najwa¿niejsze treœci tekstu w mgnieniu oka. Obala te¿ szkolny 
mit, ¿e im wolniej coœ czytamy, tym lepiej rozumiemy. Odkrywa niesamowite 
mo¿liwoœci naszych oczu, œwietnie skomunikowanych z m¹dr¹ g³ow¹, czy – 
w niektórych przypadkach – z têgim ³bem. 

Szybkie czytanie jest potrzebne ka¿demu, kto pragnie byæ na bie¿¹co i chcia³by 
umieæ szybko okie³znaæ morze informacji, nap³ywaj¹cych co dzieñ z internetu, 
prasy i nowoœci wydawniczych. Przyda siê wszystkim ciekawym œwiata, o którym 
przecie¿ w du¿ej mierze dowiadujemy siê w³aœnie z ksi¹¿ek. Stosowanie technik 
szybkiego czytania polecam te¿ osobom, które czytaj¹ wy³¹cznie z obowi¹zku lub 
które z natury swej podczas czytania bujaj¹ w ob³okach i tworz¹ w myœlach w³asne 
fabu³y. Trening oczu pomo¿e zaoszczêdziæ czas i opanowaæ niezaprzeczalnie 
przydatn¹ zdolnoœæ koncentracji. 
(Od Red. Nacz.: Ewelina wspó³pracuje z firm¹ szkoleniow¹. Osoby zainteresowane 
kursem mog¹ skontaktowaæ siê z autork¹ tekstu e-mail: ewelinadmi@wp.pl)

MASZ CUDOWNE OCZY, MÓZGU!

Tekst 
Ewelina Dmitrowicz
Duszpasterstwo Akademickie 
„W Sercu” 
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Moja epifania

Po³amane ga³êzie na chodniku
pami¹tka burzliwej wichury.
Teraz le¿¹, jakby nie ³ama³y siê z trzaskiem,
drzewa nieruchome wiatr uœpiony noc¹.
Miasto œpi. Tylko wieczorne duchy spaceruj¹,
szukaj¹c wyciszenia w³asnej duszy.

Moje myœli jak ga³êzie po³amane,
chaotycznie le¿¹ce nie na swoim miejscu.
W g³owie ci¹gle niepokoj¹cy szum
po nawa³nicy, któr¹ przyniós³ dzieñ.

Szukam wyciszenia w modlitwie,
jak jeleñ wód ¿ywo p³yn¹cych.
Przychodzisz jak do Eliasza 
w lekkim powiewie wiatru,
a nie w burzy i trzêsieniu ziemi.

Wtulam siê w Ciebie, jak dziecko w matkê.
Chwytasz mocno mnie Ojcowsk¹ d³oni¹,

Niebo otwiera siê, wiem, ¿e Jesteœ. 
Nie dogmat, lecz realne doœwiadczenie.
Teraz wszechœwiat nieogarniêty mnie nie 
pogr¹¿a,
a jutro nieznane mnie nie przera¿a.

Jesteœ – to w tej chwili pewne jak moje 
w³asne istnienie.
Jesteœ i bêdziesz zawsze … przy mnie.
Jestem – s³aby, w¹tpi¹cy, wystraszony
jak trzcina, a jednak myœl¹ca i Twoja.
W tej chwili nic wiêcej siê nie liczy.
Gdybym móg³ teraz w³aœnie
to w irracjonalnym stanie bez lêku
gotów jestem pobiec do Ciebie …

Za ga³êzie na chodnikach po³amane, 
otwarte nade mn¹ niebo
i wieczorne chwile samotnoœci  
i za Twoj¹ obecnoœæ przy mnie
dziêki Panie …

ks. S³awomir Sikora

„PASJA TRWA PRZEZ CA£E ̄ YCIE...”
Tekst
Marysia Walas
parafia rzymskokatolicka pw.
œw. Micha³a Archanio³a 

„Pasja trwa przez ca³e ¿ycie...
Poch³ania Twój najcenniejszy czas - ale to nie czas stracony...
To mi³oœæ do rzeczy, które nawet w najmniejszej postaci daj¹ nam wielk¹ radoœæ…”

Rok 2012 to dla Chóru Akademickiego im. Prof. Jana Szyrockiego rok jubileuszu, 
chór œwiêtuje bowiem 60. rocznicê dzia³alnoœci. Co tak wyj¹tkowego po³¹czy³o jego 
cz³onków, ¿e mo¿e poszczyciæ siê niezwykle d³ugim sta¿em i wieloma sukcesami na swoim 
koncie? OdpowiedŸ jest prosta - ciê¿ka praca,  ogromna pasja oraz talent.

Wszystko zaczê³o siê od ówczesnego studenta, a nastêpnie dyrektora muzycznego – 
œp. Jana Szyrockiego, który, kieruj¹c siê wielk¹ mi³oœci¹ do muzyki, porzuci³ karierê w 
dziedzinie budownictwa, aby poœwiêciæ swoje ¿ycie dzia³alnoœci artystycznej. W 1952 roku, 
bêd¹c jeszcze studentem, za³o¿y³ chór, który, od momentu powstania do dziœ, zrzesza 
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pasjonatów muzyki i odnosi sukcesy w kraju i za granic¹. W krótkim czasie od powstania, sta³ 
siê jednym z najlepszych chórów akademickich w Polsce. 

„Œpiew jest odpoczynkiem dla duszy i pocz¹tkiem pokoju. Uspokaja tumult i wzburzenie 
myœli, uœmierza gniew. Przygotowuje ludzi do mi³oœci, ³¹czy odstêpców, godzi wrogów”.

Dzia³alnoœæ w chórze ³¹czy siê nieodzownie z d³ugimi godzinami prób, licznymi wyjazdami, 
czêsto z rezygnacj¹ z przyjemnoœci oraz wieloma wyrzeczeniami. Jest to wiêc ciê¿ka praca, 
która przynosi niezwyk³e efekty. Dzieje siê tak, poniewa¿ ka¿dy cz³onek, pocz¹wszy od 
dyrygenta, wnosi do chóru coœ niezwyk³ego - jedyny i niepowtarzalny talent, swój 
wyj¹tkowy dar od Boga. 
Ka¿dy z nas posiada takie talenty, o których niestety obecnie w konsumpcyjnym œwiecie 
czêsto zapominamy. Realizowanie swojej pasji to czêsto wiêcej dawania ni¿ brania, a do 
tego równie¿ nie jesteœmy przyzwyczajeni. Nie zawsze od razu odnosi siê same sukcesy, 
trzeba byæ wytrwa³ym. Czêsto napotyka siê na przeciwnoœci, jednak prawdziwa wiara i talent 
pozwalaj¹ je pokonaæ, ucz¹ cierpliwoœci i pokory. WeŸmy na przyk³ad Beethovena, 
kompozytora uznawanego za prekursora romantyzmu w muzyce, jednego 
z najwybitniejszych twórców wszech czasów. Czy jego ¿ycie by³o us³ane ró¿ami? Czy nie 
napotyka³ na przeciwnoœci? Z pewnoœci¹ nie! Gdy mia³ 26 lat zaczê³y siê jego problemy ze 
s³uchem, które w konsekwencji doprowadzi³y do ca³kowitej g³uchoty. Mimo to kompozytor 
nie podda³ siê, tworzy³ dalej, prowadzi³a go prawdziwa mi³oœæ do muzyki. 

Czym jest szczêœcie, jeœli nie w³aœnie poczuciem spe³nienia, zadowolenia z siebie oraz 
radoœci z tego, jakie owoce przynosi praca, w któr¹ wk³adamy ca³e swoje serce i talent. Nie 
wa¿ne, ile masz lat, czym siê zajmujesz zawodowo, jakie doœwiadczenia masz ju¿ za sob¹. 
Nigdy nie jest za póŸno, by odkryæ swoj¹ pasjê i pod¹¿aæ jej drog¹. To ona prowadzi do 
spe³nienia marzeñ.
Pan Bóg nie bez powodu w³o¿y³ w Twoje serce ten jedyny w swoim rodzaju dar. Zastanówmy 
siê, o ile piêkniejszy i szczêœliwszy by³by œwiat, gdyby ka¿dy z nas zechcia³ ws³uchaæ siê 
w siebie, odkryæ swoje prawdziwe powo³anie, swój talent i rozwijaæ go na chwa³ê Panu.

Fot. Archiwum prywatne.
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