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Marana Tha 

Zgodnie z nauk¹ Koœcio³a i zgodnie z prawd¹ o godnoœci ludzkiego ¿ycia nikt z katolików nie 
mo¿e popieraæ procedur in vitro - napisa³ w liœcie do wiernych abp Andrzej Dziêga. 
Metropolita szczeciñsko-kamieñski zaznaczy³, ¿e "gdyby jednak ktoœ z katolików œwiadomie 
podpisa³ siê lub g³osowa³ za dopuszczalnoœci¹ in vitro (...) niech pamiêta, ¿e wystêpuje 
przeciwko godnoœci osoby ludzkiej i przeciwko prawu Bo¿emu. Sam siê wtedy od³¹cza od 
pe³nej wspólnoty z Koœcio³em katolickim, póki nastêpnie sprawy nie przemyœli, nie 
przemodli i nie zmieni publicznie swojego stanowiska. Do tego czasu niech pamiêta, by nie 
prosi³ te¿ Koœcio³a o dar Komunii œwiêtej”.

Jedni powiedz¹, ¿e to ostre s³owa pasterza Koœcio³a Rzymskokatolickiego na Pomorzu 
Zachodnim. Inni skwituj¹ to stanowisko s³owami, ¿e wreszcie ktoœ nazwa³ rzeczy po imieniu. 
W naszej ekumenicznej gazecie wracamy do tematu naprotechnologii jako propozycji, któr¹ 
daje medycyna, a któr¹ te¿ w pe³ni popiera m.in. Koœció³ katolicki. 

Naprotechnologia w za³o¿eniu ma daæ parze nadziejê na przyjœcie nowego ¿ycia. Czêsto te¿ 
spe³nia ich ¿yciowe marzenia o powiêkszeniu rodziny. W naszym ekumenicznym gronie 
przygotowujemy siê do Bo¿ego Narodzenia, a to te¿ przyjœcie nowego ¿ycia. Chrzeœcijanie 
zachodni bêd¹ œwiêtowaæ wed³ug kalendarza gregoriañskiego ju¿ 25 grudnia, chrzeœcijanie 
obrz¹dku wschodniego 7 stycznia zgodnie z kalendarzem juliañskim. Redakcyjne ¿yczenia 
zamieszczamy w numerze. Dodam wiêc tylko do nich, byœmy potrafili kochaæ, otwieraæ siê 
na Narodzonego i dostrzegaæ piêkno w ka¿dym cz³owieku, którego Pan stawia na naszej 
drodze. ̄ yjemy w Szczecinie, który dziêki rozwijaj¹cemu siê tu ekumenizmowi pomaga nam 
otwieraæ siê na ka¿dego cz³owieka. Doceñmy to na co dzieñ.    

Cieszê siê, ¿e do naszego ekumenicznego projektu do³¹czaj¹ kap³ani z ró¿nych stron œwiata. 
W tym numerze zapraszam na refleksje z dalekiego Kazachstanu i Islandii z nadziej¹, ¿e 
w styczniu powêdrujemy w jeszcze dalsze zak¹tki globu...

Piotr Ko³odziejski 
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Tekst
Karolina Klek
Instruktor metody Creightona

Problem niep³odnoœci – jakie mamy mo¿liwoœci leczenia?
Niep³odnoœæ dotyka ok.  1,2-1,3 mln ma³¿eñstw w Polsce. Mo¿na powiedzieæ, ¿e jest 
chorob¹ spo³eczn¹, z której powodu cierpi coraz wiêcej wspó³czesnych kobiet 
i mê¿czyzn. Jakie maj¹ mo¿liwoœci, by doczekaæ siê upragnionego potomstwa? Co 
wspó³czesna medycyna ma nam do zaoferowania? Oczywiœcie istnieje wiele 
sposobów, z których mo¿emy skorzystaæ. W ostatnich latach doœæ prê¿nie 
rozwinê³y siê techniki sztucznego zap³odnienia pocz¹wszy od inseminacji po 
in vitro. Budz¹ one jednak mnóstwo kontrowersji i dylematów moralnych. 
Obok tych metod stoi NaProTechnologia, która stanowi jedn¹ z propozycji 
w rozwi¹zaniu problemu niep³odnoœci. Jako nowa metoda naukowa, zwrócona ku 
rzetelnej diagnostyce i leczeniu, coraz bardziej zdumiewa swoj¹ skutecznoœci¹ oraz 
prostot¹. Powsta³a 30 lat temu w USA, jej twórc¹ jest prof. Thomas Hilgers, obecnie 
profesor Wydzia³u Ginekologii i Po³o¿nictwa Akademii Medycznej w stanie 
Nebraska.  Zapocz¹tkowa³ on badania nad cyklem miesiêcznym kobiety oraz 
ujednolici³ metodê jego obserwacji. Powsta³a bardzo dok³adna metoda 
monitoruj¹ca cykl, pozwalaj¹ca na zdiagnozowanie wielu schorzeñ i 
nieprawid³owoœci. Otrzyma³a nazwê metody Creightona od Uniwersytetu, na 
którym rozpoczêto prace badawcze w tym zakresie. Dzisiaj metoda ta jest 
podstawowym narzêdziem NaProTechnologii, wykorzystywanym w leczeniu 
niep³odnoœci, monitorowaniu zdrowia, jak równie¿ w rozpoznawaniu p³odnoœci.

Graf. Alicja i Marek Juszyñscy
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NaProTechnologia - jak to dzia³a i czy jest skuteczne?
Diagnostykê i leczenie w NaProTechnologii rozpoczyna siê od nauki metody 
obserwacji i zapisu ich na specjalnej karcie, st¹d pierwszy krok to instruktor metody 
Creightona. Pod jego okiem ma³¿eñstwa szybko ucz¹ siê rzetelnej obserwacji cyklu. 
Po trzech cyklach, kiedy mamy ju¿ minimum podstawowego materia³u zapisanego 
na karcie,  mo¿na wybraæ siê na pierwsz¹ wizytê do lekarza naprotechnologa, dla 
którego karta obserwacji jest punktem wyjœcia, podstaw¹ diagnozy i leczenia. 
W leczeniu NaProTechnologia skupia siê na diagnozie i szuka przyczyn 
bezp³odnoœci. Traktuje niep³odnoœæ jako objaw choroby, a nie chorobê sam¹ 
w sobie. Diagnozuj¹c kolejno konkretne przyczyny, eliminuje je oraz przywraca 
p³odnoœæ tak, ¿e ma³¿eñstwo w naturalny sposób mo¿e pocz¹æ dziecko, w dodatku 
nie jedno. NaProTechnologia jest rzeczywistym rozwi¹zaniem problemu 
niep³odnoœci. Skierowana jest do wszystkich, którzy maj¹ problemy z poczêciem, 
ale nie tylko. Kiedy s³yszymy NaProTechnologia czêsto pierwszym skojarzeniem 
jest alternatywa dla in vitro. I rzeczywiœcie, to prawda, jednak nie mo¿na 
NaProTechnologii zawêziæ tylko do leczenia niep³odnoœci. Napro jest przede 
wszystkim prze³omem w opiece zdrowotnej kobiety, troszczy siê zarówno 
o p³odnoœæ, jak i zdrowie. Narzêdzie, z którego korzysta, czyli obserwacja cyklu 
metod¹ Creightona, jest przeznaczona dla szerokiego grona: ma³¿eñstw 
szukaj¹cych skutecznego i prostego narzêdzia planowania rodziny, maj¹cych 
problem z poczêciem dziecka; dla kobiet, które chc¹ monitorowaæ p³odnoœæ oraz 
swoje zdrowie, które maj¹ problemy ze zdrowiem prokreacyjnym np. nietypowe 
krwawienia, endometriozê, zespó³ policystycznych jajników i wiele innych; dla 
kobiet na ka¿dym etapie ¿ycia od okresu dojrzewania przez okres rozrodczy po 
menopauzê, po aborcji, po poronieniach, po sterylizacji, po sztucznych technikach 
zap³odnienia (in vitro, inseminacje), po stosowaniu antykoncepcji; dla ma³¿eñstw 
pragn¹cych umacniaæ wiêŸ oraz zdobyæ wiedzê na temat swej p³odnoœci; dla 
narzeczonych jako dobra inwestycja w przysz³oœæ.

To, co m.in. odró¿nia j¹ od sztucznych technik rozrodu, to diagnoza na podstawie 
indywidualnej karty monitoruj¹cej cykl miesiêczny, oraz wspó³praca w procesie 
leczenia z cyklem kobiety, wykorzystanie nowoczesnych technik chirurgicznych 
m.in. laparoskopii bliskiego kontaktu, bezpieczeñstwo medyczne - leczenie 
przebiega bez sztucznych ingerencji w organizm kobiety. Metoda jest naturalna 
i respektuje godnoœæ ma³¿eñstwa oraz jest stosunkowo niedroga. Koszt nauki 
metody u instruktora w cyklu rocznym kosztuje ok. 1.000 z³, wizyta u lekarza  - 200 
z³. Ca³kowity koszt leczenia to ok 3.000 z³, w zale¿noœci od indywidualnej sytuacji 
i wdra¿anego leczenia. S¹ to koszty nieporównywalne z in vitro, które zamyka siê 
w kwocie ok.22 tysiêcy z³ (3 zabiegi). Jeœli chodzi o skutecznoœæ poczêcia, u par 
z nawykowymi poronieniami wynosi  ok. 80%, w sytuacjach, gdy wczeœniej 
stosowane by³y sztuczne metody  - ok. 40%. Dla porównania efektywnoœæ in vitro 
w Anglii w 2000 roku wynosi³a 23,8 % , a w USA 25,4 % (wed³ug The Human 
Fertilisation and Embryology Authority ,London). Ostatnie statystyki w tym 
zakresie przedstawi³ dr Boyle w artykule z „Journal of the American Board of Family 
Medicine”, Sept.-Oct. 2008, vol. 21, No.5
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PRAWOS£AWNY ADWENT
Tekst
Grzegorz Makal
parafia prawos³awna pw.
œw. Miko³aja

Badanie przeprowadzono w latach 1998-2002 w Galway w Irlandii, zbadano 1072 
niep³odne pary, które stara³y siê o poczêcie ok. 5,5 roku. Œredni wiek kobiet wynosi³ 
36 lat, a 33% z nich przesz³o nieudan¹ próbê in vitro (czêsto nie jedn¹). Skutecznoœæ 
po pó³ roku wynosi³a 15,9%, po roku – 35,5%, po pó³tora roku – 48,5%, po dwóch 
latach – 65%.

Stan NaProTechnologii w Szczecinie
 W naszym mieœcie obecnie korzysta z tej metody ok. 60 ma³¿eñstw, przy czym 
czêœæ z nich stanowi  grupê, która u¿ywa tej metody jako narzêdzie planowania 
rodziny. Wœród osób borykaj¹cych siê z problemem niep³odnoœci mamy ju¿ 
pierwsze sukcesy – ma³¿eñstwo, które poczê³o po 7 latach starania siê o dziecko, s¹ 
obecnie w szóstym miesi¹cu ci¹¿y. NaProTechnologia pozwoli³a im odnaleŸæ 
przyczynê niep³odnoœci, której wczeœniejsze metody nie zdiagnozowa³y.  Pozosta³e 
ma³¿eñstwa s¹ na etapie diagnozy i leczenia, spodziewaj¹c siê wkrótce rozwi¹zania 
problemu bezdzietnoœci. W Szczecinie pracuj¹ dwie instruktorki tej metody oraz 
jeden lekarz w trakcie kursu, który od przysz³ego roku rozpocznie przyjmowanie 
pacjentów. Wiêcej informacji na temat NaProTechnologii na stronie 
www.napro.szczecin.pl. Zapraszamy!

Instruktorki w Szczecinie:
Karolina Klek, FCP  - tel. 693867762, karolaklek@gmail.com
Katarzyna Sachaj, FCP – tel. 503398303 , k.sachaj@gmail.com

Post przed Bo¿ym Narodzeniem przez prawos³awnych nazywany jest 
czêsto „postem filipowym”, gdy¿ zaczyna siê nazajutrz po dniu wspominania 
aposto³a Filipa, 14 (27) listopada. Trwa on czterdzieœci dni, ale nie jest tak surowy, 
jak Wielki Post przed Wielkanoc¹.

Warto przypomnieæ, ¿e do po³owy IV wieku na Wschodzie œwiêtowano 
Bo¿e Narodzenie tego samego dnia co Teofaniê, Chrzest Pañski, 6 (19) stycznia, 
a jako oddzielne œwiêto zaczê³o ono funkcjonowaæ dopiero po 350 roku. Od 
21 listopada (lub 4 grudnia wed³ug kalendarza gregoriañskiego), czyli od œwiêta 
Wprowadzenia Bogarodzicy do Œwi¹tyni, podczas jutrzni œpiewamy ju¿ kanon 
bo¿onarodzeniowy, napisany przez œw. Kosmê w VIII wieku. Zaczyna siê on 
s³owami: Chrystus siê rodzi – s³awcie Go! Chrystus z niebios – spotykajcie Go! 
Tradycyjnie, od tego dnia œpiewamy te¿ kolêdy, zapowiadaj¹c w ten sposób 
nadchodz¹ce œwiêto. Podczas dwóch niedziel poprzedzaj¹cych Bo¿e Narodzenie 
wspominamy wszystkich sprawiedliwych ze Starego Testamentu, poczynaj¹c od 
Adama i Ewy, którzy ¿yli w oczekiwaniu na przyjœcie zapowiedzianego Mesjasza.
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W tradycji prawos³awia po³udniowego, czyli Grecji i Ba³kanów, przez ca³y 
post odprawiane s¹ codzienne liturgie (gr. ? ? ? ? ??? ????? ? ? ??) za zmar³ych i za 
¿yj¹cych, podczas których zwyk³o siê dawaæ na wypominki. Koœció³ prawos³awny 
zna wiele cudownych przypadków ludzi, którzy doœwiadczyli pomocy dziêki takiej 
modlitwie. Na zakoñczenie przytoczmy jeden z nich.

W pewnym kamienio³omie w Grecji mia³ miejsce wypadek – zawali³a siê 
czêœæ œciany i pogrzeba³a pod sob¹ wielu pracuj¹cych tam robotników. ̄ ona 
jednego z nich, pani Argiro, bêd¹c œwiêcie przekonana o œmierci mê¿a, da³a na 
czterdziestodniowe wypominki w kaplicy w pobli¿u kamienio³omu. Codziennie 
przynosi³a prosforê, wino i jedn¹ œwiecê w intencji zmar³ego. Mniej wiêcej 
w po³owie tego okresu, gdy pani Argiro jak co dzieñ nios³a swoje dary do kaplicy, 
spotka³a po drodze jakiegoœ cz³owieka, który powiedzia³ jej, ¿e duchownego dzisiaj 
nie bêdzie, bo wypad³a mu jakaœ pilna praca. Powtórzy³o siê to trzy razy w ci¹gu 
kolejnych dwudziestu dni. 

W tym czasie dok³adano wszelkich starañ, by odkopaæ zawalon¹ czêœæ 
kamienio³omu i wydobyæ stamt¹d cia³a zabitych. Zginê³o tam wielu ludzi. Po 
czterdziestu dniach dokopano siê g³êbiej i us³yszano ludzki g³os. Jeden cz³owiek 
prze¿y³, chocia¿ od wypadku minê³o czterdzieœci dni. Wszyscy zachodzili w g³owê, 
jak by³ on w stanie przetrwaæ czterdzieœci dni bez jedzenia i bez wody. Ocala³y 
zacz¹³ opowiadaæ: „Ka¿dego dnia ktoœ dawa³ mi – nie wiem kto i w jaki sposób, bo 
go nie widzia³em - trochê chleba i ma³y kubeczek z winem. Zapala³a siê przede mn¹ 
œwieca, i tak jad³em. Tylko trzy razy nikt nie przyszed³. Wtedy rozpacza³em 
w ciemnoœciach, bo by³em przekonany, ¿e z powodu moich grzechów niewidzialna 
rêka Bo¿a przesta³a mi pomagaæ. By³em ju¿ gotowy na œmieræ z g³odu i pragnienia, 
gdy znowu pojawia³o siê œwiat³o i jedzenie. Wtedy dziêkowa³em Bogu, ¿e jednak 
mnie nie zostawi³ i uratowa³ w cudowny sposób”. 

W taki w³aœnie sposób dzia³a mi³oœæ naszych bliskich i modlitwa Cerkwi 
prawos³awnej. Myœlê, ¿e jest to dobra propozycja spêdzenia czasu przed Bo¿ym 
Narodzeniem.

Cerkiew 
Wprowadzenia 
Przenajœwiêtszej 
Bogurodzicy do 
Œwi¹tyni, Kapnikarea, 
Ateny (XI w.)
Fot. Grzegorz Makal
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SK¥D TA CHOINKA?

Graf. Wioletta Duczmañska

Œwiêta Bo¿ego Narodzenia to czas, który spêdzamy w gronie rodziny 
i bliskich. Jednoczeœnie jest to okres, w którym doœwiadczamy swoistego poczucia 
jednoœci wszystkich ludzi ze sob¹. Niezaprzeczalnie tradycja jest kluczowym 
elementem, który nadaje g³êbi chwilom spêdzonym przy wieczerzy. Ciê¿ko 
wyobraziæ sobie Wigiliê bez choinki, op³atka i pasterki, gdy¿ to w³aœnie one 
sprawiaj¹, ¿e odczuwamy donios³oœæ i niezwyk³oœæ tego wieczoru, podkreœlaj¹c 
jednoczeœnie jak bardzo ten czas ro¿ni siê od naszej szarej codziennoœci. W Polsce 
wiele œwi¹t zwi¹zanych jest œciœle z tradycj¹ chrzeœcijañsk¹, w samym œwiêtowaniu 
jednak zachowa³y siê liczne obrzêdy ludowe. Praktyki zwi¹zane z dawnymi 
œwiêtami splot³y siê z elementami chrzeœcijañskimi, nadaj¹c im nowy wymiar 
i specyficzne znaczenie.

Sk¹d wiemy, ¿e Chrystus urodzi³ siê akurat 25 grudnia? Ju¿ sama data Bo¿ego 
Narodzenia  nawi¹zuje do pogañskiego œwiêta „Sol invictus”- corocznej 
uroczystoœci, odnosz¹cej  siê do antycznego kultu narodzin boga S³oñca. 

Przed spo¿yciem wigilijnej kolacji przystêpujemy 
do podzielenia siê op³atkiem. Dlaczego akurat 
op³atek? Tradycja ta wywodzi siê od pierwszych 
chrzeœcijan, na pocz¹tku jednak nie mia³a zwi¹zku 
z Bo¿ym Narodzeniem. Dzielono siê zwyk³ym 
chlebem, który by³ symbolem komunii duchowej 
cz³onków danej wspólnoty. W czasach 
póŸniejszych op³atek, który przetrwa³ w nie 
zmienionej formie do dziœ, wypiekali mnisi. 
Obecnie dzielenie siê nim symbolizuje  
przebaczenie i wzajemn¹ mi³oœæ. Moment 
³amania siê op³atkiem jest wyj¹tkow¹ okazj¹ do 
spotkania i pojednania bliskich osób, dlatego te¿ 
nastêpuje zanim zasi¹dziemy do wieczerzy. 

Kolejn¹ ciekawostk¹ jest obecnoœæ choinki, 
przecie¿ w Betlejem jej nie by³o. Czy nie 
powinniœmy zatem przystrajaæ palm lub drzewka 

Tekst
Maria Walas
parafia rzymskokatolicka pw.
œw. Micha³a Archanio³a 
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oliwnego? Otó¿ historia choinki siêga XVI wieku, gdy¿ wtedy to sta³a siê ona 
symbolem bo¿onarodzeniowym. Drzewko to szybko sta³o siê popularne 
w protestanckich Niemczech za spraw¹ Marcina Lutra, po czym przywêdrowa³o do 
Polski na prze³omie XVIII i XIX wieku. Zarówno dawniej, jak i dziœ, choinka by³a 
symbolem ¿ycia, odradzania siê, trwania, nadziei i p³odnoœci. Obecnie nikt z nas nie 
wyobra¿a sobie œwi¹t bez tego piêknie przystrojonego drzewka.

Jak choinka, to i prezenty. Wywodz¹ siê one od darów sk³adanych bóstwom i si³om 
przyrody. Ich historia siêga XVIII i XIX wieku, jednak samych Ÿróde³ doszukiwaæ 
mo¿emy siê w staro¿ytnoœci, kiedy to sk³adano dary w postaci oliwek, fig i pieczywa 
na czeœæ boga Apollina, w celu zyskania jego przychylnoœci. Obecnie mówi siê, 
a szczególnie gorliwie wierz¹ w tê opowieœæ dzieci, ¿e prezenty przynosi œw. 
Miko³aj, biskup Miry. Wed³ug podañ by³ to œwiêty, który wyró¿nia³ siê hojnoœci¹ 
i chêci¹ niesienia pomocy innym, zw³aszcza ubogim i dzieciom. Dziêki tym 
przekazom, jego postaæ zosta³a skojarzona z dzieæmi i podarkami, co trwale 
po³¹czy³o j¹ z Bo¿ym Narodzeniem. Wspó³czeœnie oczywisty jest dla nas fakt, ¿e 
prezenty s¹ po prostu symbolem mi³oœci  i chêci sprawienia radoœci bliskim.

Gdy podarki zostan¹ ju¿ rozdane zasiadamy przy wigilijnej kolacji. Po o¿ywionych 
rozmowach, przystêpujemy zwykle do odœpiewania kolêd. Dziêki nim doznajemy 
wyj¹tkowego poczucia wspólnoty i prawie namacalnie odczuwamy donios³oœæ tej 
œwi¹tecznej nocy. Pierwotnie kolêdy by³y pe³nymi radoœci pieœniami noworocznymi, 
które z czasem, wraz z umacnianiem siê chrzeœcijañstwa, zaczêto opieraæ na 
Ewangelii wed³ug œwiêtego £ukasza i Mateusza. Najstarsza zachowana polska 
kolêda pochodzi z 1424 roku i zaczyna siê od s³ów „B¹dŸ pozdrowiony Królu 
anielski”.

Wspó³czeœnie, w œwiecie globalizacji i komercjalizacji ka¿dej dziedziny ¿ycia 
cz³owieka, tradycje odgrywaj¹ niezwykle znacz¹c¹ rolê. Mo¿na pokusiæ siê nawet 
o stwierdzenie, ¿e w okresie Bo¿ego Narodzenia ich donios³oœæ jest jeszcze wiêksza. 
Czas ten ³¹czy bliskich sobie ludzi,  uœwiadamia jak drogocenna jest w naszym ¿yciu 
obecnoœæ drugiego cz³owieka, pokazuje, ¿e bez siebie nawzajem istnienie nie 
mia³oby sensu. W poœpiechu codziennoœci ³atwo siê zagubiæ, jednak, gdy zasiadamy 
wspólnie do wigilijnego sto³u, nie da siê nie odczuæ tej atmosfery. Czas zwalnia, 
problemy staj¹ siê odleg³e, na sercu od razu robi siê cieplej, gdy widzimy przyjazne 
twarze bliskich i maj¹c¹ wype³niæ siê mi³oœci¹ Bo¿¹ ko³yskê.
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„ZREDUKOWANY DO SAMEGO SIEBIE”

Tekst
ks. Marcin Sêk TChr 

„œwiat zredukowany 
jest zawsze
bardziej skupiony
zredukowany 
do samego siebie
siedzê na
dworcu kolejowym”
T. Ró¿ewicz, Poemat autystyczny

Przypominaj¹ mi siê te s³owa Ró¿ewicza zawsze, kiedy czekam na poci¹g. 
Zw³aszcza, gdy podró¿ujê samotnie. Dworce kolejowe, ludzie w drodze, 
pojawiaj¹cy siê na chwilê i odchodz¹cy równie szybko jak przyszli. Mê¿czyŸni, 
kobiety, dzieci. Jedni w poœpiechu wysypuj¹ siê z wagonów, drudzy przestêpuj¹ 
z nogi na nogê w oczekiwaniu na swój poci¹g. Trudno o miejsce, w którym cz³owiek 
czu³by siê bardziej „zredukowany”, obcy i samotny w t³umie ludzi, z których ¿aden 
nie zapamiêta jego twarzy. ̄ aden nie pozna. 
Siedzê w³aœnie w jednym z barów na dworcu w Kokczetawie. Czekam na poci¹g do 
Astany, jutro rano samolot. Obok starsza kobieta koñczy spóŸniony obiad. Za 
oknem wieczór. Choæ jest tutaj przyjemnie ciep³o, ona siedzi ubrana szczelnie, 
zreszt¹ nie tylko ona. Jestem tu jedynym, który zdj¹³ kurtkê i czapkê. 
„Innostraniec”. 

To mo¿e œmieszne, ale ci ubrani ludzie pog³êbiaj¹ jeszcze doœwiadczenie 
„zredukowania do samego siebie”. Ani na moment nie próbuj¹ ukryæ swojej 
tymczasowoœci. Tak jakby swoim strojem chcieli dodatkowo wykrzyczeæ: „Jestem 
tu tylko na chwilê, teraz przez moment ciê widzê, za chwilê odejdê w swoj¹ stronê, 
a ty w swoj¹. Nigdy wiêcej siê nie spotkamy”.
Tym razem temat mi „wyznaczono”. Uprzejm¹ facebookow¹ sugesti¹: „numer 
œwi¹teczny”. Siedzê na dworcu i myœlê intensywnie o tej obecnoœci sprzed dwóch 
tysiêcy lat. Zupe³nie innej.

Nie by³ przechodniem. Choæ podkreœla³ czêsto, ¿e odejdzie do Ojca, 
pozwoli³ tym, którzy Go spotkali poczuæ siê czêœci¹ Jego ¿ycia. Przyjmowali Go nie 
tylko w mimowolnym znudzonym spojrzeniu, jakim ogarnia siê przypadkowo 
mijanych ludzi. A w Jego oczach znaleŸli coœ wiêcej ni¿ tylko poœpiech. 
Zupe³nie inna obecnoœæ. Wszed³ w ten œwiat na zawsze. Nawet dos³ownie: miejsca, 
w których siê pojawia³, naznaczone zosta³y Jego obecnoœci¹ po wsze czasy. Tysi¹ce 
pielgrzymów. 
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I wchodzi te¿ w nasze ¿ycie inaczej. Nie mija nas, nie rzuca mimowolnych spojrzeñ. 
Przyszed³ celowo. Nie byliœmy i nie jesteœmy przystankiem, dworcem, 
bezimiennym t³umem. 
Kobieta obok skoñczy³a jeœæ. Nawet nie zauwa¿y³em, kiedy odesz³a. Jej stolik jest 
pusty. Kelnerka poœpiesznie sprz¹ta naczynia. 

Radykalna zmiana scenerii. ZapowiedŸ z megafonu zapêdzi³a mnie do 
poci¹gu. Siedzê w eleganckim wagonie. Poci¹g wyj¹tkowo nie „postsowiecki”. 
Naprzeciwko mnie kobieta zajêta czytaniem. Obok m³ody mê¿czyzna zagaja 
rozmowê, ona nas³uchuje uwa¿nie. Oboje Kazachowie. Maj¹ tê dobr¹ czêœæ 
„postsowieckiej” natury. Ile razy podró¿ujê na wschód od Polski, tyle razy doznajê 
swego rodzaju szoku. Tutaj swoistym obowi¹zkiem w poci¹gu jest rozmawiaæ. 
Wypytuj¹ mnie o Polskê. Znaj¹ Kraków. Mówi¹, ¿e polski jest podobny do 
ukraiñskiego. On zaczyna opowiadaæ o sobie. Typowa w tej czêœci œwiata forma 
spêdzania podró¿y pozwala siê „zadomowiæ”. Na chwilê wejœæ w ich ¿ycie i pozwoliæ 
dotkn¹æ skrawka swojego.
Ci¹gle nie mogê siê do tego przyzwyczaiæ. Jestem trochê spiêty, czujê siê odrobinê 
zagro¿ony i choæ pytania nie wkraczaj¹  w ¿adn¹ g³êbsz¹ sferê, jednak „jakoœ tak 
dziwnie”.
Moi towarzysze podró¿y poszli na herbatê. Myœlê intensywnie o tym, co przede 
mn¹. Myœlê o Nim. O Wyczekiwanym, Przychodz¹cym. Obecnym.

Kiedy wraca³em do Kazachstanu we wrzeœniu, mia³em samolot ze Lwowa. 
Dojecha³em tam poci¹giem i musia³em siê dostaæ na lotnisko. Wsiad³em do 
tramwaju, pytam jak dojechaæ i za chwilê od motorniczego pocz¹wszy, poprzez 
dwie babcie, m³ode ma³¿eñstwo, kilkoro innych osób, na lekko wstawionym panu 
z ty³u wagonu skoñczywszy, wszyscy zaczêli doradzaæ i wspólnie siê zastanawiaæ, 
jak to najlepiej bêdzie mi dojechaæ. Dwie babcie wda³y siê nawet w ma³y spór, w 
wyniku którego jedna z nich postanowi³a ze mn¹ wysi¹œæ i podprowadziæ pod 
lotnisko. Raczej nie do pomyœlenia w Polsce.

Jutro rano lecê do kraju na kilka dni. Atmosfera ju¿ na pewno „œwi¹teczna”. 
Supermarkety krzyczeæ bêd¹ ozdobami i miko³ajami. Tysi¹ce œwiecide³ek, t³umy 
ludzi bezwiednie pchaj¹cych koszyk z zakupami, ulegaj¹cych „nastrojowi chwili”, 
który zgaœnie równie szybko jak siê zapali³. 
„Zawiesi³em siê” na d³u¿sz¹ chwilê. Znowu poszybowa³em w myœlach do Tego, 
który narodzi³ siê w Betlejem. Do tej innej obecnoœci. Pe³nej zainteresowania, 
daj¹cej poczucie wyj¹tkowoœci, wa¿noœci. Do pragnienia byœmy te¿ tak umieli. 
Byœmy chcieli byæ… Byœmy stali siê dla siebie obecni.
Moi nowi znajomi zd¹¿yli ju¿ wróciæ. M³ody Kazach jest wytrwa³y. Dopytuje, co 
piszê. Odpowiadam. Mówiê, ¿e pojawi³ siê w tym tekœcie. Ka¿e pozdrowiæ 
czytaj¹cych. Zwraca siê do mnie po imieniu z nieukrywan¹ radoœci¹.
Jest mi g³upio… M¹drzê siê o obecnoœci nieprzemijaj¹cej, a nie zapamiêta³em jego 
imienia.
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24h, KONTAKT, 
CHRZEŒCIJAÑSTWO,
UFO

Tekst 
Ewelina Dmitrowicz
Duszpasterstwo Akademickie 
„W Sercu” 

Chrzeœcijanie przez 24 godziny na dobê pozostaj¹ w kontakcie z 
pozaziemsk¹ cywilizacj¹! Naprawdê! I nie chodzi o to, ¿e widzia³am UFO i dziwnie 
wygl¹daj¹ce humanoidy sk³oni³y mnie do stawiania takich tez. Nic z tych rzeczy. To 
sk¹d o tym wiem? Przeczyta³am najnowsz¹ ksi¹¿kê Szymona Ho³owni Last minute. 
24 h chrzeœcijañstwa na œwiecie i by³am w warszawskim teatrze Studio na spektaklu 
Iwana Wyrypajewa UFO. Kontakt. ̄ ebyœmy siê zrozumieli, muszê nieco oba twory 
przybli¿yæ. 

Zacznê od ksi¹¿ki:

- Interesuj¹ca jako reporta¿, wzbogaca treœæ wieloma fotografiami. Wtajemnicza 
nas pokrótce w kulturê i historiê spotkanych przez autora chrzeœcijan z niemal 
wszystkich kontynentów. 

- Niejednokrotnie wzruszaj¹ca. Poznajemy w niej Mariam - szczêœliw¹ by³¹ 
muzu³mankê i historiê jej piêknej relacji z Bogiem. Ukrywa siê, bo w Egipcie wydano 
na ni¹ wyrok œmierci. Nasz¹ sympatiê musi wzbudziæ luteranin Ken, góral z Papui 
Nowej Gwinei. Dziêki radiu wiedzia³, co dzia³o siê w Polsce w latach komunizmu 
i wraz z rodakami modli³ siê za nas, a w 1989 roku dziêkowa³ za nas Bogu. Pomagali 
nam modlitw¹, bo jesteœmy chrzeœcijanami - a wiêc ich braæmi i siostrami. 

- Kontrowersyjna, gdy oddaje g³os takiemu szaleñcowi, jak Tim Rohr (na potrzeby 
przybli¿enia czytelnikom postaci, nazwa³abym go guamskim Cejrowskim - tyle, ¿e 
bardziej hardcorowym). Prowadz¹cy ksiêgarniê i kawiarniê publicysta, w³aœciciel 
dwóch firm, ojciec jedenaœciorga dzieci, których nie posy³a na religiê „w obawie 
przed g³upot¹ katechetów”. Bardzo radykalny (na Ho³owni sprawia wra¿enie 
ochroniarza Chrystusa, nie Jego ucznia), trafnie i na wielu przyk³adach wskazuje, jak 
letnie podejœcie do wiary skutkuje ca³kowitym rozminiêciem z Ewangeli¹. Dziwi 
brak najdrobniejszej wzmianki o jego ¿onie. Rohr przedstawia siebie (lub autor 
przedstawia Rohra) jako wojownika, który sam ¿ywi rodzinê i sam „z ka¿dym 
kolejnym dzieckiem” chce „coraz bardziej walczyæ o ich dusze”. Wzmiankuj¹c 
o szczêœliwej rodzinie, stawia ¿onê jedynie wtopion¹ w t³o domys³u, jako jeden 
z wielu (tu nawet nienazwanych) elementów w swoim bujnym ¿yciu. 
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- Sk³aniaj¹ca do refleksji nad mocnymi s³owami 
Ewangelii, nakazuj¹cej nam karmiæ g³odnych, 
rozdawaæ ubogim. ̄ yj¹ ni¹ siostry (piêæ Polek 
i cztery Zambijki), prowadz¹ce sierociniec 
w Kasisi. ̄ yje ni¹ wspólnota The Simple Way 
z USA, która w bardzo kreatywny sposób 
realizuje co dzieñ wezwanie do ubóstwa i troskê 
o ubogich. Trudno wybraæ i opisaæ tylko jeden ich 
projekt, o nich koniecznie trzeba przeczytaæ.

- Miejscami idealizuj¹ca na tyle, ¿e trudno nie 
poddaæ czegoœ w w¹tpliwoœæ. (Np. w Zambii 
„Dermatolodzy okazuj¹ siê œwiêtymi mêdrcami, 
policjanci - anio³ami uœmiechu.”) Trzeba j¹ 
jednak czytaæ jak œwiadectwo czystego 
zachwytu nad napotkanym dobrem, 
przyæmiewaj¹cym wszystkie szare barwy 
codziennoœci. 

Co ³¹czy Last minute ze spektaklem o ludziach, którzy widzieli UFO i którzy 
- wbrew sugestiom - nie chc¹ mówiæ o  ufoludkach? S¹ w ró¿nym wieku, z ró¿nych 
krajów œwiata i ka¿dy z nich opowiada o spotkaniu. Spotkaniu szczególnym, 
najwa¿niejszym. Najg³êbszym, a jednak nieuchwytnym, piêknym i daj¹cym radoœæ, 
a trudno o nim mówiæ i przekonaæ kogoœ, ¿e by³o prawdziwe. Zosta³o w nich 
i odmieni³o, bo pomog³o zrozumieæ, co jest najwa¿niejsze. Nazwali swoje 
doœwiadczenie kontaktem z pozaziemsk¹ cywilizacj¹. To ciekawy sposób 
wspó³czesnego teatru na mówienie o Bogu jêzykiem innym ni¿ tradycyjne 
œwiadectwa. Równie¿ poza ramami koœcielnych realiów mo¿na dostrzec piêkn¹ 
tajemnicê dzia³ania zaskakuj¹cego i wielkiego Boga, w ka¿dym miejscu œwiata, 
w ka¿dym cz³owieku. Szymon Ho³ownia wyszed³ (w³aœciwie wylecia³) z ram polskiej 
codziennoœci i pokaza³ „z jak¹ wiernoœci¹, konsekwencj¹, kreatywnoœci¹ 
i troskliwoœci¹ Bóg wci¹¿ wpisuje siê w ten œwiat.” A chrzeœcijanie pozostaj¹ z Nim 
w kontakcie.

Ksi¹¿kê mo¿na kupiæ, wypo¿yczyæ lub czytaæ co dzieñ po rozdziale, 
wstêpuj¹c do pobliskiej „strefy swobodnego czytania na stoj¹co” (to znaczy np. do 
ksiêgarni). ̄ eby zobaczyæ spektakl, trzeba odwiedziæ Warszawê lub Kraków. Do 
ka¿dej z tych aktywnoœci serdecznie zachêcam. 
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GODNOŒÆ S£OWA

Tekst 
Ada
parafia rzymskokatolicka pw.
Bo¿ego Cia³a
 

„Na pocz¹tku by³o S³owo, a S³owo by³o u Boga i Bogiem by³o S³owo” (J, 1,1)

Kim jesteœ? Prawnikiem? Politykiem? Ekonomist¹? Mo¿e nauczycielem, 
maszynist¹, studentem lub po prostu rodzicem. My wszyscy, maj¹cy do 
wype³nienia ca³kiem ró¿ne obowi¹zki, na co dzieñ wypowiadamy niezliczon¹ iloœæ 
s³ów. I choæ mówimy tym samym jêzykiem, czêsto nie rozumiemy siebie nawzajem 
i to nie dlatego, ¿e recytowane ustawy s¹ dla nas za trudne do zrozumienia lub 
techniczny, fachowy jêzyk brzmi czasem jak kosmiczny be³kot. Jak ktoœ móg³ tak 
powiedzieæ – to najczêœciej rzucane pytanie, gdy s³yszymy jak s³owa, wylewaj¹ce siê 
z ust drugiego cz³owieka, zabijaj¹ nas od œrodka. S³owa nieprawdy, szyderstwa, 
pe³ne ironii uwagi rzucone niby od niechcenia. Wulgaryzmy wypowiadane          
w obecnoœci dzieci, zatruwaj¹ce to, co dobre w naturalnym zmyœle wch³aniania 
wszystkiego    z zewn¹trz, sta³y siê przerywnikami myœli w kontaktach 
miêdzyludzkich. Nasze s³owa bardzo czêsto s¹ jak trucizna,  krzywdz¹, wywo³uj¹ 
³zy, czasem ogromny ¿al, siej¹ spustoszenie nie tylko wœród tych, do których s¹ 
skierowane, ale tak¿e w nas samych. Jak¿e czêsto nie kontrolujemy ju¿ tego, co 
mówimy! Czy kiedykolwiek zastanawialiœmy siê nad tym, jakie znaczenie ma 
wypowiedziane s³owo?  

„(…)s³owo, które wychodzi z ust moich nie wraca do Mnie bezowocne, zanim 
wpierw nie dokona tego, co chcia³em i nie spe³ni pomyœlnie swego pos³annictwa” 
(Iz 55, 11) Pan Bóg zawsze jest wierny s³owu, które wypowiada, nie tak, jak my, 
którzy ³amiemy beznamiêtnie sk³adane obietnice. „To tylko s³owa” – mówimy 
i s³yszymy mnóstwo razy. „S³owa nic nie znacz¹” – jak¿e bardzo zak³amujemy 
samym siebie. S³owa bardzo du¿o znacz¹, maj¹ ogromn¹ moc zarówno twórcz¹, jak 
i niszcz¹c¹. Tymi samymi ustami wielbimy Boga i tymi samymi obra¿amy innych, 
zalewamy trucizn¹ nasze dusze i otoczenie. Wygodni i egoistyczni, nie s³yszymy te¿ 
s³ów rozpaczy czy wo³ania o pomoc lub udajemy, ¿e ich nie s³yszymy. S³owa, które 
dobieramy w rozmowie z drugim cz³owiekiem czêsto pochodz¹ ze œrodowisk 
podwórkowych. Ile to razy z kolei przynosimy z pracy do domu jakieœ nowe frazesy 
czy epitety. Ani siê obejrzymy a sami zaczynamy mówiæ jak kolega z pracy, uczelni, 
czy szko³y. Wypowiadamy bez szacunku Imiê Boga na daremno, jak kolejny 
przerywnik naszej wypowiedzi. Sami niszczymy w sobie wszelkie udzielone nam 
³aski, dobro,  które powinniœmy pielêgnowaæ, mi³oœæ, któr¹ chcemy darzyæ. Stajemy 
siê p³ytcy, bo nie myœlimy o tym, ¿e nasze s³owa s¹ te¿ histori¹ naszego ¿ycia 
i okreœlaj¹ kim jesteœmy.
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Z pewnoœci¹ ka¿dy z nas us³ysza³ kiedyœ z ust bliskiej osoby s³owa, które 
zabola³y. Wypowiedziane w z³oœci, w emocjach albo jeszcze gorzej  -  bezwiednie, 
bez namys³u, jak coœ naturalnego. Wypowiadamy siê po to, by przekazaæ 
informacjê, ale w jaki sposób j¹ przekazujemy – o tym ju¿ zazwyczaj nie myœlimy. 
A przecie¿ jedno s³owo potrafi wrosn¹æ w pamiêæ i k³uæ jak drzazga, której nie 
mo¿na siê pozbyæ. Najsmutniejsze jest to, ¿e s³owami krzywdzimy w³aœnie tych, 
których najbardziej kochamy. A tych wypowiedzianych – nie da siê ju¿ przecie¿ 
cofn¹æ. Gdyby siê tak zastanawiaæ nad ka¿dym s³owem, które chcemy powiedzieæ – 
uœmiech nie znika³by z twarzy naszych bliskich tak czêsto, ³zy p³ynê³yby rzadziej, 
k³ótni by³oby mniej, a wspólnie spêdzonych szczêœliwych chwil by³oby z pewnoœci¹ 
wiêcej. 

„A S³owo sta³o siê cia³em i zamieszka³o wœród nas” (J 1, 14a) Ma³e dzieciê, 
czyste i niewinne, które przychodzi na œwiat w ubogim Betlejem jest samym, 
¿ywym S³owem Boga, jest Bogiem. Je¿eli S³owo Boga jest nim samym, to jak¿e 
wielk¹ godnoœæ ono posiada. S³owo Boga jest mi³oœci¹ sam¹ w sobie i mi³oœci¹ 
ofiarowan¹ nam. Bóg daje nam Jezusa - swoje S³owo, byœmy mogli go s³uchaæ. 
Jednak s³owo musi byæ ¿ywe, wype³nione w ¿yciu, dlatego powinniœmy byæ 
Stra¿nikami Bo¿ego S³owa, a wtedy staniemy siê te¿ stra¿nikami s³owa 
wypowiadanego i pisanego, bo gdziekolwiek siê jest i cokolwiek w ¿yciu siê robi, 
zawsze jest siê powo³anym do podjêcia walki ze z³em. Ka¿dy z nas mo¿e byæ tym, 
przez kogo Pan przekazuje swoje S³owo...

„Wy jesteœcie naszym listem, pisanym w sercach naszych, listem, który znaj¹ 
i czytaj¹ wszyscy ludzie. Powszechnie o was wiadomo, ¿eœcie listem Chrystusowym 
dziêki naszemu pos³ugiwaniu, listem napisanym nie atramentem, lecz Duchem Boga 
¿ywego; nie na kamiennych tablicach, lecz na ¿ywych tablicach serc.” (2Kor 3, 2-3)
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Tekst 
Paulina Bielecka 
Duszpasterstwo Akademickie 
„W Sercu”
 

DLA MNIE MASZ 
„BAJKA”,
CZYLI ROWEREM 
NA CO DZIEÑ

Welocyped, pojazd, bike, bicykl, jednoœladowiec, góral, damka, koza, holender, 
mieszczuch, makrokesz, sk³adak, ostre ko³o, MTB,  ATB, full, sztywniak, 
kolarzówka, prze³ajówka, tandem, bmx, trial, dirt, freeride, trekkingowy, 
transportowy, sk³adany, miejski, szosowy, górski, prze³ajowy, elektryczny,  
crossowy... ROWER!

Pierwszy szkic, na którym przedstawiona jest maszyna przypominaj¹ca 
wspó³czesny rower, pochodzi z XV wieku i jest autorstwa Leonarda da Vinci. 
Od tamtego czasu wygl¹d roweru uleg³ wielu zmianom, a welocyped jest 
najpopularniejszym pojazdem na œwiecie. Obecnie w Polsce kolarstwo staje siê 
coraz bardziej powszechne i modne, zarówno w wymiarze sportowym, jak 
i rekreacyjnym.

Na rowerze jeŸdziæ mo¿e praktycznie ka¿dy, niewiele jest przeciwwskazañ 
zdrowotnych i nie ma potrzeby zaopatrywania siê w specjalistyczn¹ odzie¿ lub 
sprzêt. Nie musimy równie¿ przebieraæ siê w sportowe ubrania i buty. Na rowerze 
mo¿emy byæ eleganccy. Coraz popularniejszym zjawiskiem staje siê "cycle chic", 
czyli rowerowa elegancja, polegaj¹ca na je¿d¿eniu na mieszczuchu w stroju 
codziennym, dok³adnie takim, w  jakim udajemy siê do pracy lub na uczelniê. Wi¹¿e 
siê to z u¿ywaniem roweru w celach transportowych. Bo bajkiem jest tanio, zdrowo, 
szybko i ekologicznie. Unika siê stania w korkach, zat³oczonych autobusów 
i wydatków na benzynê, a zyskuje zdrowie, formê fizyczn¹, dobry humor
 i rumieñce. Nie jest to atrakcja zarezerwowana wy³¹cznie na okres wiosenno-letni. 
Jednoœladowca mo¿emy u¿ywaæ ca³y rok, równie¿ jesieni¹ i zim¹. 
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Warto, bo rowerem...
Jest szybciej - oczekiwanie na spóŸniony autobus, stanie w korkach? Rowerzysty te 
problemy nie dotycz¹. Zgrabnie omija korki, ma wiêksze pole manewru w wyborze 
drogi - mo¿e jechaæ ulic¹ lub chodnikiem, wjechaæ na œcie¿kê rowerow¹ b¹dŸ 
przejechaæ przez park. Mo¿e wybraæ najkrótsz¹ trasê dojazdu, wjechaæ tam, gdzie 
samochód wjechaæ nie mo¿e lub umiejêtnie wymin¹æ stoj¹ce pojazdy. 

Jest taniej - oszczêdza siê zarówno na czasie jak i pieni¹dzach. Rower napêdza siê 
si³¹ w³asnych miêœni, nie trzeba tankowaæ paliwa ani kupowaæ biletów na 
komunikacjê miejsk¹ (studenci na pewno rozumiej¹ ten argument). Koszty kupna 
i utrzymania roweru s¹ nieporównywalnie mniejsze ni¿ koszty zwi¹zane 
z posiadaniem samochodu lub skutera.
Nie trzeba tak¿e wykupywaæ karnetu na fitness, by zachowaæ ³adn¹ sylwetkê:).

Jest zdrowiej - a zdrowie to wa¿na sprawa. Zwiêksza siê pojemnoœæ p³uc, krew jest 
dotleniona, a serce lepiej pracuje. Poprawia siê ogólna wydolnoœæ organizmu. 
Wzrasta wytrzyma³oœæ i si³a miêœni (szczególnie ³ydek i ud). Pobudzone do pracy 
miêœnie pobieraj¹ zapasy energii z komórek t³uszczowych, co sprawia, ¿e 
chudniemy i normalizuje siê poziom cukru we krwi. Jazda na rowerze to te¿ 
doskona³a ochrona przed mia¿d¿yc¹. Wiele osób twierdzi, ¿e to jeden 
z najzdrowszych i najwszechstronniej rozwijaj¹cych sportów. Wzrasta ogólna 
odpornoœæ organizmu, jak równie¿ odpornoœæ na zmêczenie i umiejêtnoœæ radzenia 
z sytuacjami stresowymi - sport roz³adowuje napiêcie, a jazda na rowerze daje 
dodatkowo mo¿liwoœæ obcowania z natur¹, co u wielu owocuje wyciszeniem 
i odprê¿eniem. 

Jest ciekawiej - jad¹c rowerem, mo¿na dojechaæ do miejsc, do których w inny 
sposób nie da siê dotrzeæ i odkryæ urokliwe zakamarki swojego miasta, miejsca 
nieznane lub zapomniane, a przede wszystkim poznaæ okolicê. Ponadto 
zró¿nicowane ukszta³towanie terenu i ró¿norodnoœæ miejsc, przez które trzeba 
przejechaæ w drodze do celu, sprawiaj¹, ¿e droga jest zawsze ciekawa i 
urozmaicona. Trud podjazdów wynagradzaj¹ zjazdy, a szaroœæ ulic równowa¿¹ parki 
i skwery, które dla ka¿dej pory roku przygotowuj¹ piêkn¹ sceneriê. Istotne jest te¿ 
to, ¿e jeŸdziæ mo¿na praktycznie wszêdzie – w mieœcie, na wsi, w górach, w lesie,
 po parkach, chodnikach, specjalnie do tego wytyczonych œcie¿kach lub zupe³nie 
"na dziko".

Jest eko - popularne ostatnio jest has³o: "wy³¹czamy pr¹d, w³¹czamy 
oszczêdzanie", które jest przyk³adem promowania ekologicznego trybu ¿ycia 
i troski o œrodowisko. Rower to wci¹¿ jeden z niewielu œrodków transportu, który nie 
emituje spalin i nie powoduje ha³asu. Rower jest eko.

Mo¿na siê po prostu przejechaæ - rowerem nie trzeba jednak zawsze doje¿d¿aæ do 
celu, mo¿na wyjœæ na rower siê przejechaæ dla samej przyjemnoœci z jazdy. Poza tym 
to tak¿e œwietny sposób na spêdzenie czasu w towarzystwie sympatii lub paczki 
przyjació³, pomys³ na zorganizowanie wspólnych wycieczek...
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Wybieraj¹c rower jako swój œrodek transportu,  trzeba pamiêtaæ o rozs¹dku 
i wyobraŸni. Podczas jazdy nale¿y obserwowaæ sytuacjê na drodze i stosowaæ 
zasadê ograniczonego zaufania. Warto opanowaæ nag³e zatrzymywanie siê, 
hamowanie przed zakrêtem, hamowanie przy szybkiej jeŸdzie z góry, wychodzenie 
z zakrêtu, szybki slalom. Rower, na którym zdecydujemy siê jeŸdziæ powinien byæ 
dopasowany do naszych warunków fizycznych, terenu, po którym przyjdzie nam 
jeŸdziæ i stylu jazdy. Rozmiar ramy dobiera siê do swojego wzrostu, wa¿ne jest te¿ 
ustawienie siode³ka. Na g³owie rowerzysty powinien znajdowaæ siê kask. 
I konieczne s¹ oœwietlenie i odblaski. Nie mo¿na o tym zapomnieæ wyje¿d¿aj¹c 
z domu. 
Jest to ochrona naszego ¿ycia.

Pomys³ korzystania z roweru wiosn¹ i latem nikogo nie dziwi, ale widok 
opatulonego po uszy rowerzysty w zimie, wywo³uje ró¿ne reakcje. Nie warto jednak 
siê zniechêcaæ i odstawiaæ swój pojazd do piwnicy wraz z przyjœciem jesieni. Je¿eli 
warunki atmosferyczne na to pozwalaj¹, czyli je¿eli akurat nie ma ulewy ;), nic nie 
stoi na przeszkodzie, by wsi¹œæ na rower. Nic, prócz naszego lenistwa 
i wybranych przez siebie wymówek. Piêkno jesieni i zimy mo¿na odkryæ w³aœnie z 
perspektywy dwóch kó³ek. Je¿eli chodniki i jezdnie s¹ przejezdne, 

a drogi nie s¹ œliskie, warto zast¹piæ 
autobus lub samochód rowerem 
i zagwarantowaæ sobie dojechanie do 
celu w wyœmienitym humorze. Niech 
niska temperatura powietrza nie 
odstrasza, bo nic tak nie rozgrzeje i nie 
podniesie temperatury naszego cia³a, 
jak ruch wykonywany podczas jazdy. 
Zreszt¹ przekonywaæ do tego mo¿na 
d³ugo, a nie zrozumie siê, dopóki 
samemu siê nie spróbuje, na rower nie 
wsi¹dzie i sympati¹ do tego nie zarazi.
Kto wie, mo¿e i œwiêty Miko³aj 
przyjedzie w tym roku... rowerem ;).

Fot. £ukasz Sze³emej, 
www.szelemej.pl
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- There is LIFE in your night -
Odwa¿ysz siê..?

CRISTOTECA 2013! Prawdopodobnie najlepsza impreza w mieœcie!

21 stycznia 2013
godz. 19:00 - Msza Œw. na dobry pocz¹tek (dla chêtnych) - Koœció³ pw. Œw.Andrzeja Boboli, 
ul.Pocztowa 22
godz. 19:00 - START z muzyk¹ taneczn¹ - klub PINOKIO, ul.Sikorskiego 29, Szczecin

w programie m.in..:
1.pokaz nunchaku w wykonaniu pó³finalistki programu Mam Talent, Mistrzyni Polski w XMA 
i Amatorskiej Mistrzyni Polski w Maratonie MTB - Pauliny Bieleckiej
2.pantomima Lifehouse ? ?Everything?,
3.koncert zespo³u ?Przystanek Jezus? oraz TROMBA BRASS

gwarantowana œwietna zabawa, dobra muzyka, tañce do bia³ego rana, brak u¿ywek oraz 
naprawdê dobra atmosfera. Nie mo¿e Ciê zabrakn¹æ!

wiêcej info znajdziesz na facebooku:
https://www.facebook.com/CristotecaPL
oraz na stronie internetowej:
http://www.cristoteca.pl/

organizator: Wspólnota Przymierze Mi³osierdzia

Niechaj wielka maleñka Mi³oœæ wype³nia nasze serca uzdalniaj¹c nas 
do doskonalszej s³u¿by Bogu i ludziom. 

? ?????? ? ???? ????! ? ? ????? ? ???!
Niech œwiat³o Bo¿ego Narodzenia przepe³ni wszystkich pokojem, 

radoœci¹ i mi³oœci¹!
¯yczê wszelkiego dobra na ten piêkny œwi¹teczny czas i Bo¿ego 
b³ogos³awieñstwa w 2013 roku!

Chrystos Narodyvsia! Slavite Joho!

Wszystkim czytelnikom "Prosto z Postu" ¿yczê, aby radoœæ z Nowo 
Narodzonego Chrystusa wype³nia³a Wasze serca, dzieñ po dniu, z now¹ 
nadziej¹ i si³¹.

Wszystkim ¿yczê, aby te œwiêta by³y spêdzone w domu, z rodzin¹, 
w zgodzie i pokoju. I niech nowo narodzony Jezus uzdrowi nasze serce i nasze 
relacje z bliskimi, bo, jak pisa³ Adam Mickiewicz, „To prawda, ¿e Pan Jezus 
narodzi³ siê w betlejemskim ¿³obie, lecz biada Ci jeœli nie zrodzi siê w Tobie”.

¯yczê wszystkim, ¿eby oszaleli z mi³oœci. I z Mi³oœci robili szalone 
rzeczy. 

Niech te Œwiêta Bo¿ego Narodzenia, bêd¹ dla nas wszystkich 
b³ogos³awionym czasem radoœci i wzajemnej mi³oœci. 

¯yczenia od redakcji
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„NOCNY Z£ODZIEJ” - CZYLI
REKOLEKCJE INTERNETOWE DLA TYCH
CO CZEKAJ¥ NA ŒWIT
Tekst
Katarzyna Szylak
parafia rzymskokatolicka pw.
Chrystusa Dobrego Pasterza

 

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

w kaýdà niedzielæ o godzinie 18:05. Od stycznia 2013 roku audycja o godzinie 6 rano. (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

godz. 18 05

Adwent to w Koœciele katolickim czas radosnego oczekiwania na przyjœcie 
Jezusa Chrystusa. Przyjœcie nie tylko w czasie Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia i na koñcu 
czasu, ale tak¿e tu i teraz. W³aœnie w tym momencie Twojego ¿ycia, nie w innym!
Jak jednak zareagujemy na Jego przyjœcie? Czy zrobimy choæ maleñk¹ rzecz, by 
wyjœæ Mu naprzeciw? Tê decyzjê ka¿dy musi podj¹æ sam.

Koœció³ szczególnie w czasie Adwentu, daje nam mo¿liwoœæ  szukania 
i przygotowania siê na przyjcie Jezusa Chrystusa, poprzez ró¿nego rodzaju 
czuwania modlitewne, dni skupienia czy Msze œw. - roraty lub rekolekcje. 
Interesuj¹c¹ inicjatyw¹ s¹ tegoroczne INTERNETOWE, ADWENTOWE 
REKOLEKCJE, dla czekaj¹cych na œwit  pod bardzo intryguj¹c¹ nazw¹ „NOCNY 
Z£ODZIEJ”
Jak mówi¹ organizatorzy  „Idea rekolekcji adwentowych opiera siê na tym, ¿e Bóg 
chce natychmiast, wtedy, kiedy s³uchamy Jego S³owa, przychodziæ do nas i dzia³aæ. 
Ka¿da czêœæ rekolekcji wska¿e jakiœ rejon naszej s³aboœci, grzechów albo pragnieñ 
i marzeñ o szczêœciu i poka¿e Boga, który TERAZ chce dzia³aæ, uwalniaæ, obdarzaæ 
³ask¹. Czyli nie mówienie o teorii, ale próba wprowadzenia w doœwiadczenie tu i teraz 
podczas s³uchania”
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Czêsto wydaje nam siê, ¿e w czasie rekolekcji powinniœmy oderwaæ siê od 
codziennych zajêæ, by wejœæ na wy¿szy poziom swojego ¿ycia duchowego, ale czy 
na pewno?
O. Adam Szustak - ceniony kaznodzieja, kap³an g³osz¹cy S³owo Bo¿e z moc¹, 
proponuje nam Rekolekcje Adwentowe w formie nagrañ wideo. Ich celem jest, - jak 
NOCNY Z£ODZIEJ - w³amaæ siê niespodziewanie do naszych serc po to, by, w 
najmniej oczekiwanym momencie,  wyrwaæ nas z ciemnoœci, w której w³aœnie 
tkwimy.

Chêtni do wziêcia udzia³u w rekolekcjach mog¹ zapisaæ siê na 
www.MocneSlowo.pl.
Rekolekcje rozpoczê³y siê 2 grudnia i trwaj¹ do 23 grudnia. W tym czasie otrzymamy 
8 krótkich nagrañ oraz 3 d³ugie konferencje.  Rekolekcje wysy³ane s¹ we wtorki, 
czwartki i niedziele. Nagrania bêd¹ dostêpne równie¿ na Facebooku.
W rekolekcjach mo¿e wzi¹æ udzia³ ka¿dy, w ka¿dym momencie Adwentu, wystarczy 
odrobina chêci.
Do rekolekcji mo¿na zapisaæ siê w ka¿dej chwili. Jeœli ktoœ zapisze siê póŸniej, mo¿e 
ods³uchaæ ca³e archiwum.

Nic nie tracisz!  WejdŸ na stronê MocneSlowo.pl  lub na Facebooka.
Mo¿e warto daæ sobie szansê na to, by Bóg zadzia³a³ w³aœnie teraz? 

Fot. £ukasz Sze³emej, www.szelemej.pl
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„PRAWDZIWE BO¯E NARODZENIE”

Tekst 
Anna Próchniak
parafia rzymskokatolicka pw.
Œwiêtego Krzy¿a 

Zbli¿aj¹ siê kolejne œwiêta Bo¿ego Narodzenia. Ju¿ od po³owy listopada 
w sklepach widaæ, ¿e s¹ one coraz bli¿ej: dekoracje, choinki, œwiate³ka, promocje na 
wszystko, po sklepie chodzi Miko³aj, a z g³oœników lec¹ kolêdy. Niestety, 
z przykroœci¹ zauwa¿am, ¿e co roku coraz mniej cieszymy siê z tych œwi¹t. Moim 
zdaniem przyczyna le¿y g³ównie w ich komercjalizacji. To przez ni¹ patrzymy na 
Bo¿e Narodzenie tylko w kategoriach: co kupiæ na prezent? Jak¹ kupiæ choinkê i jak 
j¹ ubraæ? Ile upiec ciast?

Myœlê, ¿e takie pojmowanie œwi¹t wiêkszoœæ ludzi po prostu przerasta. 
Wielu woli od tego uciec. Tak¹ ucieczk¹ coraz czêœciej staj¹ siê wczasy w ró¿nych 
miejscach: nad Ba³tykiem, w górach, a nawet w ciep³ych krajach. Co roku 
zauwa¿am coraz wiêcej ofert rozmaitych biur podró¿y i oœrodków wczasowych, 
które chc¹ nam zaplanowaæ œwiêta na swój sposób, proponuj¹c atrakcje 
w korzystnych cenach: oto w œwiêta mo¿na tanio polecieæ samolotem, za pó³ ceny 
mieæ nocleg i wy¿ywienie, œwietne rozrywki gratis, a w ciep³ych krajach nawet 
s³oñce i ciep³e morze. Nie widzimy w tym nic z³ego, a nawet same zalety: nie trzeba 
szykowaæ jedzenia, sprz¹taæ, spotykaæ siê z k³opotliwymi krewnymi itd. My 
zadowoleni, a biuro i oœrodek zarobi¹.
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Uwa¿am jednak, ¿e nie tak powinno siê obchodziæ Bo¿e Narodzenie! Najbardziej 
odpowiednim czasem na wyjazd nad morze, w góry czy za granicê s¹ wakacje i ferie 
zimowe, a œwiêta powinno siê spêdzaæ w domu z rodzin¹ lub u rodziny. Tylko takie 
ich œwiêtowanie ma sens. Myœlê, ¿e œwiêta Bo¿ego Narodzenia spêdzane nad 
morzem, w górach czy w ciep³ych krajach przestaj¹ byæ œwiêtami Bo¿ego 
Narodzenia, a staj¹ siê po prostu zimowymi wczasami. Nawet jeœli mamy w³asny 
apartament nad morzem czy w górach. S¹ ludzie, którzy takie miejsca nazywaj¹ 
„domem”. To s¹ jednak tylko miejsca tymczasowego pobytu, a nie nasz dom. Dom 
jest tam, gdzie na co dzieñ mieszkamy i jesteœmy zameldowani. Œwiêta spêdzane 
w apartamencie lub na stancji (zw³aszcza w apartamencie) te¿ mo¿na zaliczyæ do 
wczasów. Uwa¿am, ¿e postêpuj¹c w ten sposób nie tylko nie poczujemy radoœci ze 
œwi¹t, ale te¿ zatracimy ca³kiem ich istotê. Przecie¿ w te œwiêta ma przyjœæ do nas 
Jezus i siê w nas narodziæ. I jak go przyjmiemy? Pomyœlmy, czy przyjêlibyœmy 
jakiegoœ wa¿nego dla nas goœcia w basenie albo w wannie? Musimy pamiêtaæ 
o jeszcze jednej istotnej rzeczy. Przed œwiêtami wszystko sprz¹tamy na b³ysk, 
denerwujemy siê nad ka¿d¹ ociupink¹ kurzu, pieczemy po dziesiêæ ciast itd. Myœlê, 
¿e powinniœmy jednak bardziej pomyœleæ o sercu. Dok³adniej mówi¹c- powinniœmy 
przede wszystkim pójœæ do spowiedzi, bo ona jest takim „sprz¹taniem serca”. Pan 
Jezus ma siê przecie¿ narodziæ w naszym sercu i to ono ma byæ g³ównie gotowe na 
jego przyjêcie. Myœlê, ¿e czystoœæ w domu jest spraw¹ co najmniej drugorzêdn¹. 
Czystoœæ serca ca³kiem wystarczy, ¿eby Jezus do nas przyszed³. Dlatego uwa¿am, 
¿e lepiej by by³o, aby te kilka kurzów lata³o, zamiast dziesiêciu ciast niech bêd¹ trzy, 
ale w zamian idŸmy do spowiedzi i wyczyœæmy nasze serce z wszelkich „brudów”: 
¿alów, pretensji, nienawiœci, k³amstwa, ob³udy, zawiœci itd. Bo takie „dziurawe” 
i brudne serce przypomina biblijn¹ stajenkê. Pomyœlmy, czy przyjêlibyœmy jakiegoœ 
bardzo wa¿nego dla nas goœcia w gara¿u, schowku czy w stodole? Poza tym 
wyrzucenie z serca wszelkich „brudów” jest niezbêdne tak¿e do czysto „ludzkiego” 
obchodzenia œwi¹t. Dok³adniej chodzi o zapraszanie goœci (np. rodziny). 
Przyjmowanie kogoœ w czystym mieszkaniu, ale bez serca czy z pretensjami jest, 
moim zdaniem trochê jak sytuacja, kiedy stawiamy na stó³ œliczne, b³yszcz¹ce 
talerze, a w nich stare jedzenie. I co nam da ta piêkna zastawa, jeœli jedzenie mo¿e 
zaszkodziæ? Co nam przyjdzie po piêknych talerzach, kiedy po ich zawartoœci 
mo¿emy byæ chorzy? Podobnie jest z naszymi ¿alami - có¿ z tego, ¿e przyjmiemy 
rodziny w czystym mieszkaniu, a na stole bêdzie sto ró¿nych dañ, jeœli dalej 
bêdziemy ¿ywiæ nienawiœæ do cioci albo ¿al do mamy? Czy one w ogóle zwróc¹ 
uwagê na tê czystoœæ w domu, jeœli przyjmiemy je ch³odno i bêdziemy okazywaæ im 
swoj¹ niechêæ? I co im przyjdzie z tego jedzenia jeœli zamiast naszej radoœci i 
¿yczliwoœci bêd¹ czu³y niechêæ czy przymus? W takiej atmosferze nawet najlepsze 
jedzenie stanie w gardle, a najbardziej czyste mieszkanie bêdzie nieprzyjemne. Nic 
siê nie stanie, jeœli bêdzie gdzie jakiœ drobny py³ek albo plamka, ale w zamian bêdzie 
w nas radoœæ, zgoda, ¿yczliwoœæ, serdecznoœæ. Wtedy nawet plamka czy kurz 
przestan¹ mieæ jakiekolwiek znaczenie.

Nie bójmy siê œwi¹t w domu z rodzin¹! Jeœli dobrze wyczyœcimy nasze 
serce, Jezus, który w nim zamieszka, uzdrowi nasze relacje z naszymi krewnymi. 
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Wówczas zagoœci w nas radoœæ, szczeroœæ, prawdziwa mi³oœæ bliŸniego itd., a kurz 
przestanie mieæ jakiekolwiek znaczenie. I pamiêtajmy - prawdziwe œwiêta mog¹ 
byæ tylko w domu lub u rodziny! Wyjazd nad morze, w góry czy do ciep³ych 
krajów prze³ó¿my na wakacje lub ferie. Jeœli nie mamy takiej mo¿liwoœci, to 
chocia¿ na sylwestra, ale nie róbmy sobie ze œwi¹t wczasów.

Tylko œwiêta spêdzone w domu lub u rodziny z najbli¿szymi osobami, 
naszym czystym sercem i Jezusem, który w nim zamieszka s¹ prawdziwym 
Bo¿ym Narodzeniem.

BEZ R¥K, BEZ NÓG, BEZ OGRANICZEÑ

„Nie mogê po³o¿yæ rêki na Twoim ramieniu, ¿eby dodaæ Ci otuchy, ale mogê mówiæ 
szczerze, prosto z serca”

„Bez r¹k, bez nóg, bez ograniczeñ” to nie ksi¹¿ka, któr¹ czyta siê jednym 
tchem, spêdzaj¹c wieczór przy kominku i herbacie. Jest ona swojego rodzaju 
podrêcznikiem, który trzeba odpowiednio dozowaæ, czytaæ fragment po 
fragmencie, daj¹c sobie czas do przemyœleñ i oddechu. Jednoczeœnie jest to 
z pewnoœci¹ lektura obowi¹zkowa dla ka¿dego. Trzeba jednak byæ ostro¿nym, gdy¿ 
nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo mo¿e ona zmieniæ nasze ¿ycie - na 
lepsze.

Nick Vujicic od urodzenia cierpi na bardzo rzadkie schorzenie - fokomeliê, 
która objawia siê brakiem koñczyn. Mimo choroby i m³odego wieku Nick od lat 
podró¿uje po ca³ym œwiecie, przemawiaj¹c do tysiêcy osób ró¿nych wyznañ, ras 
i narodowoœci. Budz¹c wiele emocji inspiruje do dzia³ania, daje œwiadectwo swojego 
trudnego, ale i szczêœliwego ¿ycia. Opowiada o sobie, trudach codziennoœci oraz 
mi³oœci Boga do ka¿dego z nas. 

Sam tytu³ wydaje siê dla przeciêtnego cz³owieka nieco dziwnym 
sformu³owaniem, tym bardziej je¿eli tyczy siê m³odego mê¿czyzny z tak du¿ym 
stopniem niepe³nosprawnoœci. Czy ktokolwiek wyobra¿a sobie ¿ycie bez r¹k i bez 
nóg? Jak wiêc mo¿na nazwaæ takie ¿ycie pozbawionym ograniczeñ? Przecie¿ to 
zupe³nie przeciwstawne sformu³owania. Ju¿ w pierwszych zdaniach autor 
uzmys³awia nam, jak bardzo siê mylimy:„Nazywam siê Nick Vujicic i mam 
dwadzieœcia siedem lat. Urodzi³em siê bez koñczyn, ale - na przekór okolicznoœciom 
- ¿yjê pe³ni¹ ¿ycia.” Zastanawiamy siê, jak to mo¿liwe? Sk¹d ten cz³owiek czerpie 

Tekst
Maria Walas
parafia rzymskokatolicka pw.
œw. Micha³a Archanio³a 
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si³ê, by nie tylko realizowaæ swoje marzenia, ale równie¿ inspirowaæ innych ludzi? 
W ksi¹¿ce Nick udziela odpowiedzi na wszystkie nurtuj¹ce nas pytania, zdanie po 
zdaniu, linijka po linijce odkrywa przed nami tajemnicê swojej radoœci - jest ni¹ 
bezwarunkowa mi³oœæ do Boga, zaufanie i wiara w jego cudowny plan na ¿ycie 
ka¿dego cz³owieka. „Odnalaz³em szczêœcie, gdy zda³em sobie sprawê, ¿e pomimo 
wszelkich u³omnoœci jestem doskona³ym Nickiem Vujicicem. Jestem Bo¿ym 
stworzeniem, zaprojektowanym zgodnie z Jego planem wzglêdem mnie.” 
Jednoczeœnie autor podkreœla, jak wa¿na jest praca nad sob¹, walka z wszelkimi 
pokusami oraz niesienie pomocy innym.  

Ksi¹¿ka ta jest tak¿e szczer¹ relacj¹ z ¿ycia, które nie zawsze by³o 
poœwiêcone Bogu i pe³ne radoœci. Nick opowiada szczerze o trudach, których 
doœwiadcza³ ju¿ od dnia narodzin, o braku akceptacji ze strony spo³eczeñstwa 
i rówieœników, o drwinach i odrzuceniu ze strony innych oraz o depresji z lat 
m³odzieñczych. Jednak to nie wyznania autora na temat ciê¿kiego ¿ycia jakiego 
doœwiadczy³ s¹ sednem ksi¹¿ki, stanowi¹ one jedynie t³o: pozwalaj¹ odbiorcy 
przygotowaæ siê, by lepiej zrozumieæ tê lekcjê ¿ycia. 
Niesamowity jest równie¿ fakt, ¿e w ksi¹¿ce nie znajdziemy ani jednego zdania, 
w którym autor wyra¿a³by ¿al, czy te¿ mówi³ o tym, jak niesprawiedliwe jest jego 
¿ycie. Wrêcz przeciwnie! Nick opowiada z humorem i lekkoœci¹ o swoich 
przygodach - o p³ywaniu na desce surfingowej, nurkowaniu, grze na perkusji oraz 
niezwyk³ych podró¿ach po ca³ym œwiecie. Rozbrajaj¹cy jest równie¿ dystans autora 
do samego siebie oraz humorystyczny sposób, w jaki pisze o swojej 
niepe³nosprawnoœci.

„Bez r¹k, bez nóg, bez ograniczeñ” to ksi¹¿ka, któr¹ po prostu przeczytaæ 
trzeba, warto j¹ mieæ na swojej pó³ce, by w ka¿dej chwili móc zajrzeæ i  przypomnieæ 
sobie zaskakuj¹ce i pe³ne wiary s³owa Autora. Przes³anie opowieœci jest 
jednoczeœnie proste i niezwyk³e. Czytaj¹c, zdajemy sobie sprawê, jak wiele b³êdów 
i cierpienia w naszym ¿yciu wynika z nas samych. „WeŸ odpowiedzialnoœæ za swoje 
¿ycie, a nastêpnie podejmij konkretne dzia³ania. Jednak zanim to zrobisz musisz 
uwierzyæ w siebie i swoj¹ wartoœæ”. Nick uœwiadamia nam, jak wielka si³a drzemie 
w naszym sercu, jak wiele ka¿dy z nas ma do zaoferowania œwiatu. Czytaj¹c jego 
opowieœæ, niejednokrotnie uœmiechniemy siê, uronimy ³zê oraz... zawstydzimy siê, 
by po chwili podnieœæ g³owê i z sercem pe³nym nadziei iœæ dalej.

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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MÊ¯CZYZNA PILNIE POSZUKIWANY

Tekst 
Bart³omiej Ilcewicz 
Duszpasterstwo Akademickie „W Sercu” 

 

Obecne czasy nie s¹ ³atwe dla mê¿czyzn. Zarówno rozpatruj¹c sytuacjê 
pod k¹tem spo³ecznym, jak i równie¿ duchowym.  Prowadzone przez psychologów i 
socjologów badania wskazuj¹, ¿e wspó³czeœni mê¿czyŸni zmagaj¹ siê z kryzysem 
mêskiej to¿samoœci. Coraz trudniej odnaleŸæ siê mê¿czyznom na rynku pracy, 
w rolach mê¿ów i ojców, a tak¿e w sferze duchowej. Coraz trudniej znaleŸæ 
mê¿czyznom odpowiednie mêskie autorytety, które sta³yby siê  prawdziwymi 
wzorcami postêpowañ, nauczy³yby kszta³towaæ serca i umys³y ch³opców i m³odych 
mê¿czyzn.

Brak mê¿czyzn zauwa¿alny jest coraz wyraŸniej tak¿e w Koœciele.  Nie 
chodzi w tym momencie li tylko o to, ¿e s¹ niezauwa¿alni, bo ich nie ma, ale 
równie¿ bardzo ma³o widoczna jest ich pos³uga, zaanga¿owanie w ¿ycie parafii, na 
rzecz wspólnoty. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest kilka.  Sfera aktywnoœci 
osobowej w przestrzeni koœcielnej zosta³a mocno sfeminizowana. Nie jest to tylko 
moja opinia. Jeœli spojrzy siê m. in.  na wspólnoty modlitewne, widzimy, ¿e w du¿ej 
mierze zdominowane s¹ one przez kobiety. Nie mam na myœli wspólnot, w których 
¿ycie zaanga¿owani s¹ obaj ma³¿onkowie, ale takie wspólnoty, które koncentruj¹ 
siê na zaanga¿owaniu w stricte modlitewne prze¿ywanie naszej wiary (np. ko³a 
ró¿añcowe).

Mam równie¿ wra¿enie, ¿e nie wykorzystuje siê w parafiach potencja³u jaki 
tkwi w mê¿czyznach. Nie chodzi tylko o potencja³ duchowy, jaki drzemie w 
mê¿czyznach, a który warto wykorzystaæ, ale tak¿e ten, zwi¹zany z niesieniem 
konkretnej pomocy. W mniejszych miejscowoœciach, mê¿czyŸni w³¹czaj¹ siê np. 
w budowê œwi¹tyñ lub aprowizacjê budynków s³u¿¹cych plebanii i radzie 
parafialnej. Gorzej sprawa wygl¹da w du¿ych miastach, gdzie mê¿czyŸni w ¿yciu 
parafii w ogóle nie uczestnicz¹ albo w bardzo znikomym stopniu. 

Czy mê¿czyŸni widoczni s¹ jako uczestnicy np. coniedzielnych Mszy Œw.? 
Tu mia³bym w¹tpliwoœci. Jak zauwa¿am, s¹ czêsto „pochowani” po koœcielnych 
k¹tach, cisi, a ich œpiew i modlitwa s¹ ledwo s³yszalne. Odnoszê tak¿e  wra¿enie, ¿e 
„boj¹” siê g³oœniej odezwaæ, odpowiedzieæ zdecydowanym œpiewem, zdecydowan¹ 
niekiedy modlitw¹. Ten „strach” spowodowany jest czêsto swoistym poczuciem 
niezrozumienia mêskiego sposobu zachowania w Koœciele. Uwa¿am, ¿e g³os 
mê¿czyzn powinien byæ silny, s³yszalny, nie tylko w sposób wertykalny.
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Jest wyraŸna potrzeba budowania mêskiej to¿samoœci, zarówno 
w kontekœcie wspólnotowym, zwi¹zanym m. in. z chrzeœcijañskim 
zaanga¿owaniem, ale tak¿e w sferze ogólnospo³ecznej i socjologicznej. Jak wa¿na 
to kwestia, pokazuje upadek mêskiego autorytetu, który dla m³odych jest kluczowy 
w kszta³towaniu postaw determinuj¹cych mêskie zachowania w przysz³oœci, w ¿yciu 
rodzinnym, zawodowym ale i równie¿ wspólnotowym, zwi¹zanym chocia¿by ze 
wspomnianym przeze mnie wy¿ej zaanga¿owaniem w ¿ycie parafii.

Recepta na zmianê tej sytuacji nie jest prosta i nie da siê jej streœciæ  
w jednym artykule. Na szczêœcie widaæ pewne zmiany i poprawê sytuacji zwi¹zanej 
ze spraw¹ odbudowania autorytetu mê¿czyzn, zarówno w Koœciele jak 
i w OjczyŸnie. Powstaj¹ ruchy i stowarzyszenia wspólnotowe, które chc¹ zaj¹æ siê 
tematem mê¿czyzn i tego, jaka powinna byæ ich rola w budowaniu wspó³czesnego 
œwiata, na jakich wartoœciach oparty powinien byæ œwiat. Chcê zwróciæ uwagê na 
dwie wspólnoty: Mê¿czyŸni œw. Józefa oraz Lew Judy, o których mam nadziejê, na 
³amach „Prosto z mostu” bêdzie mo¿liwoœæ przeczytaæ.  W paŸdzierniku odby³o siê 
spotkanie dla mê¿czyzn inspirowane przez wspólnotê Mê¿czyŸni œw. Józefa, które 
nosi³o tytu³ „Budowanie mêskiej to¿samoœci”. Zgromadzi³o ono oko³o 80 osób, co 
pokazuje, jakie jest zapotrzebowanie na rozmowy o mêskich sprawach. Goœciem 
specjalnym spotkania by³ Donald Turbitt, który ze swoimi wyk³adami 
o mê¿czyznach i ich roli we wspó³czesnym Koœciele podró¿uje po ca³ym œwiecie. 
Pok³osiem tego wydarzenia s¹ spotkania dla mê¿czyzn organizowane przez 
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddzia³ w Szczecinie. 
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„SZANOWAÆ 
MIMO RÓ¯NIC” 
- O SZACUNKU 
W ZWI¥ZKU CZ. 2

Tekst 
ks. S³awomir Sikora
Parafia ewangelicko - augsburska
Œwiêtej Trójcy
 

W czasie rozmów przedma³¿eñskich dajê parze dwa kawa³ki plasteliny 
ró¿nego koloru. Maj¹ za zadanie po³¹czyæ plastelinê w jedn¹ bry³ê, nastêpnie 
wykonaæ z niej „coœ dowolnego”. Powstaj¹ wtedy serca, obr¹czki z³¹czone razem, 
ludziki i inne ciekawe dzie³a. To proste zadanie ma pokazaæ, ¿e dwa kolory 
plasteliny zmieszane razem, nie daj¹ jednolitej bry³y (chyba, ¿e ktoœ niemal¿e stopi 
plastelinê w rêkach – a mia³em takich gigantów!). Nawi¹zujê wtedy do biblijnych 
s³ów o dwóch cia³ach, które staj¹ siê jednym cia³em. Kobieta i mê¿czyzna w mi³oœci 
zaczynaj¹ stanowiæ jedno cia³o. Nale¿y jednak ten obraz w³aœciwie rozumieæ. 

Wielu partnerów próbuje narzuciæ sobie wzajemnie swoje wyobra¿enie na 
temat partnerstwa, wymusza, aby partner reagowa³, myœla³, odczuwa³ tak samo, 
jak oni. W koñcu jedno cia³o, prawda? Tymczasem szacunek w zwi¹zku polega 
miêdzy innymi na szanowaniu odrêbnoœci. Tak jak dwa kolory plasteliny mo¿emy 
wymieszaæ i stworzyæ z nich jedn¹ bry³ê, a mo¿emy nadal dostrzegaæ dwa kolory, 
tak i ma³¿eñstwo jest tworzeniem jednego cia³a, w którym kobieta pozostaje 
kobiet¹, a mê¿czyzna mê¿czyzn¹. A wiadomo nie od dziœ, ¿e ró¿nimy siê od siebie 
nie tylko fizycznie, ale równie¿ psychicznie i emocjonalnie. Poza tym nale¿y 
pamiêtaæ, ¿e ka¿dy z nas zosta³ równie¿ ukszta³towany przez doœwiadczenie 
naszego domu i wzorce, jakie wynieœliœmy z niego, równie¿ w kwestii ma³¿eñstwa. 
To zró¿nicowanie mo¿e byæ dla pary darem i b³ogos³awieñstwem, mo¿e byæ 
równie¿ trudnoœci¹, o któr¹ bêd¹ siê stale potykaæ. 

Przyk³ad: ch³opak wychowa³ siê w domu, w którym dominowa³a mama. To 
ona podejmowa³a wszystkie decyzje, ojciec nie mia³ nic do powiedzenia. 
Dorastaj¹cego ch³opaka denerwowa³ taki podzia³ ról, wiêc postanowi³, ¿e w swoim 
zwi¹zku nie pozwoli na dominacjê swojej ¿ony. Pozna³ dziewczynê, która 
wychowywa³a siê w domu, w którym tata by³ dominatorem, mama mog³a tylko 
potakiwaæ lub milczeæ. Dziewczyna postanowi³a, ¿e nie pozwoli sobie na bycie 
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„cich¹ myszk¹” w swoim zwi¹zku. I tak m³odzi zakochani poszli pierwszy raz do 
kina. Stanêli wobec koniecznoœci wyboru miêdzy dwoma atrakcyjnymi filmami. 
Mieli w tej kwestii odmienne zdanie. Ch³opak uzna³, ¿e jest to najlepszy moment, 
aby pokazaæ, kto tu rz¹dzi. Autorytatywnie próbowa³ wybraæ swój film. Tymczasem 
u jego dziewczyny zapali³a siê czerwona lampka, która ostrzega³a j¹ „Nie daj siê, 
walcz o swoje!”. Mo¿na domyœlaæ siê, ¿e tego wyjœcia do kina nie bêd¹ mi³o 
wspominaæ. Czy oni nie maj¹ szans na udany zwi¹zek? Maj¹. Tylko, ¿e to wymaga 
od nich pracy. Musz¹ wzajemnie pozwoliæ sobie opowiedzieæ o swoich rodzinnych 
doœwiadczeniach i obawach. Maj¹ mo¿liwoœæ stworzenia partnerskiego zwi¹zku, 
tylko musz¹ siê wzajemnie wys³uchaæ. To wymaga szacunku wobec innoœci ich 
rodzinnych doœwiadczeñ. 

Jeœli chcecie nauczyæ siê wzajemnie szanowaæ, dajcie siê partnerowi 
poznaæ. Mo¿e dziêki temu lepiej zrozumiecie samych siebie, bardziej nauczycie siê 
szanowaæ siebie. Dajcie sobie szansê na znalezienie tego, co z wczeœniejszych 
doœwiadczeñ sprawi³o, ¿e jesteœcie pewni siebie – wiecie, czego chcecie, ile jesteœcie 
warci, wiecie kim jesteœcie, dziêki czemu jesteœcie otwarci i gotowi podejmowaæ 
kolejne wyzwania. ZnajdŸcie równie¿ te doœwiadczenia, które sprawiaj¹, ¿e 
jesteœcie wycofani, niepewni siebie, pesymistycznie nastawieni, zagubieni. Jeœli s¹ 
jakieœ trudne doœwiadczenia z przesz³oœci, z którymi siê jeszcze nie uporaliœcie do 
koñca, ci¹gle maj¹ na Was negatywny wp³yw – warto o tym powiedzieæ partnerowi. 
Nawet jeœli to jest coœ trudnego, niewygodnego i nie najlepiej œwiadcz¹cego 
o Waszym rodzinnym domu,  warto prze³amaæ siê. Jeœli partner nie potrafi 
uszanowaæ Waszej przesz³oœci, to znaczy, ¿e bêdzie mu ciê¿ko szanowaæ Wasz¹ 
teraŸniejszoœæ. Oczywiœcie sami musicie najpierw odpowiedzieæ sobie na pytanie, 
czy ta osoba, z któr¹ jesteœcie, jest godna Waszego zaufania, szczególnie jeœli 
zamierzacie zwierzyæ siê z tego, co g³êboko ukrywacie przed ca³ym œwiatem. Jeœli to 
Wy bêdziecie tymi, którzy wys³uchacie jakiejœ trudnej historii, ukochana osoba 
zwierzy siê Wam z jakiejœ tajemnicy, uszanujcie to. Niezale¿nie co stanie siê z 
Waszym zwi¹zkiem, nie mo¿ecie tego ujawniæ. Uwa¿ajcie równie¿, aby nie 
wykorzystaæ uzyskanych informacji przy innej okazji np. w czasie Waszej k³ótni. 
Mo¿ecie w ten sposób zamkn¹æ drogê do otwartoœci i szczeroœci w zwi¹zku, poza 
tym w ten sposób nie oka¿ecie szacunku.

W zwi¹zku miêdzy kobiet¹ i mê¿czyzn¹ jest jak w ekumenizmie: „piêknie 
siê ró¿niæ – to mo¿e byæ b³ogos³awieñstwo”. „Mo¿e byæ” zale¿y od pracy, jak¹ siê 
w³o¿y. A w nastêpnym artykule bêdzie o tym, dlaczego swojego ch³opaka nie wolno 
traktowaæ jak pracy przy kasie w sklepie… 
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CZEKAJ¥C 
NA KONIEC ŒWIATA

Tekst 
Aleksandra Mikitów
parafia rzymskokatolicka pw.
Matki Boskiej Ostrobramskiej 

Ludzie od wieków wyobra¿ali sobie, ¿e koniec œwiata nast¹pi niebawem.  
Jednak wbrew tym oczekiwaniom i obawom œwiat trwa do dzisiaj. Nawet nauka nie 
jest w stanie wyznaczyæ takiej daty. Pojawiaj¹ siê jednak ró¿ne teorie. Mo¿e 
rzeczywiœcie grozi nam katastrofa wynikaj¹ca na przyk³ad z uderzenia w Ziemiê 
komety lub meteorytu, a mo¿e bêdzie mieæ miejsce tak zwane przebiegunowanie 
Ziemi? Mo¿e nast¹pi¹ jakieœ nag³e katastrofy zwi¹zane z klimatem lub z przyrod¹? 
Na te pytania nie odpowiemy.

W mojej klasie (w jednym ze szczeciñskich liceów) w ramach godziny 
wychowawczej przeprowadzi³am z moimi rówieœnikami dyskusjê na temat koñca 
œwiata. Przygotowuj¹c ten artyku³, interesowa³o mnie zdanie moich kolegów 
i kole¿anek, ich wiedza i osobiste podejœcie do tego zagadnienia. Wielu wskazywa³o 
na ró¿ne symptomy, które napawaj¹ lêkiem o przysz³oœæ. Nale¿¹ do nich 
bezrobocie, recesja, œwiatowy kryzys ekonomiczny, katastrofy, choroby czy 
ocieplenie klimatu. Podczas rozmowy okaza³o siê, ¿e ma³o kto wierzy w datê 
wyznaczon¹ przez kalendarz Majów. Wszyscy nazwali ten pomys³ po prostu bzdur¹. 
Okazuje siê, ¿e my m³odzi w ogóle nie przejmujemy siê tym ca³ym zamieszaniem 
wokó³ koñca œwiata. Ka¿dy ¿yje poch³oniêty swoimi sprawami, nauk¹, domem, 
rodzin¹, ró¿nymi zajêciami pozalekcyjnymi. Nie mamy chyba czasu zanadto myœleæ 
o zakoñczeniu œwiata, który nas otacza. Ale mo¿e zrodziæ siê pytanie: czy to jest 
w³aœciwe podejœcie do pytania o ostateczny koniec? Wydaje mi siê, ¿e nie. Przecie¿ 
kiedy myœlimy o koñcu œwiata, bardziej powa¿nie podchodzimy do ¿ycia, staramy 
siê je prze¿yæ lepiej, owocniej. Wiemy, ¿e ka¿d¹ chwilê naszej codziennoœci 
odnajdziemy kiedyœ w wiecznoœci. 

Wed³ug Koœcio³a katolickiego, mówi¹c o koñcu œwiata, mamy na myœli 
dzieñ powtórnego przyjœcia Chrystusa na ziemiê, kiedy to odbêdzie siê S¹d 
Ostateczny. Prawdê tê podaje przystêpnie Katechizm Koœcio³a Katolickiego: „S¹d 
Ostateczny nast¹pi podczas chwalebnego powrotu Chrystusa. Jedynie Ojciec zna 
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dzieñ i godzinê s¹du. Tylko On decyduje o jego nadejœciu. Przez swego Syna Jezusa 
Chrystusa wypowie On wówczas swoje ostateczne s³owo o ca³ej historii. Poznamy 
ostateczne znaczenie dzie³a stworzenia i ekonomii zbawienia oraz zrozumiemy 
przedziwne drogi, którymi Jego Opatrznoœæ prowadzi³a wszystko do ostatecznego 
celu. S¹d Ostateczny objawi, ¿e sprawiedliwoœæ Boga triumfuje nad wszystkimi 
niesprawiedliwoœciami pope³nionymi przez stworzenia i ¿e Jego mi³oœæ jest 
silniejsza od œmierci. (…) Na koñcu œwiata Królestwo Bo¿e osi¹gnie swoj¹ pe³niê. Po 
s¹dzie powszechnym sprawiedliwi, uwielbieni w ciele i duszy, bêd¹ królowaæ na 
zawsze z Chrystusem, a sam wszechœwiat bêdzie odnowiony. Pismo œwiête nazywa 
to tajemnicze odnowienie, które przekszta³ci ludzkoœæ i œwiat, nowym niebem i now¹ 
ziemi¹ (2 P 3, 13). W tym nowym œwiecie, w niebieskim Jeruzalem, Bóg bêdzie mia³ 
swoje mieszkanie poœród ludzi. Ci, którzy bêd¹ zjednoczeni z Chrystusem, utworz¹ 
wspólnotê odkupionych, Miasto Œwiête Boga (Ap 21, 2), Oblubienicê Baranka 
(Ap 21, 9). Nie bêdzie ona ju¿ zraniona przez grzech, nieczystoœæ, mi³oœæ w³asn¹, 
które niszcz¹ lub rani¹ ziemsk¹ wspólnotê ludzi. Wizja uszczêœliwiaj¹ca, w której 
Bóg uka¿e siê w sposób niezg³êbiony przed wybranymi, bêdzie nie koñcz¹cym siê 
Ÿród³em radoœci, pokoju i wzajemnej komunii.” (1040-1045)

Obecnie prze¿ywamy adwent, okres liturgiczny, który przygotowuje nas 
duchowo do przyjœcia Chrystusa podczas œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. Ale w tym 
czasie starajmy siê te¿ pomyœleæ o powtórnym przyjœciu Pana na koñcu czasów. 
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U Ÿróde³ teatralizacji narodzin Jezusa tkwi  ludzka ciekawoœæ. Jak pisze wybitny 
patrolog ks. prof. Marek Starowieyski, ewangelie kanoniczne niewiele mówi¹ nam 
o rodzinie Jezusa, co czyni³ w czasie ucieczki do Egiptu, co porabia³ w Nazarecie, jak 
wygl¹da³o Jego ¿ycie, nim osi¹gn¹³ wiek lat dwunastu. Ju¿ od pierwszych wieków 
zaczê³y powstawaæ, i powstaj¹ po dziœ, dzieñ teksty uzupe³niaj¹ce ewangelie 
kanoniczne, zwane nieprecyzyjnie apokryfami. Apokryf to znaczy tekst spoza 
kanonu lub  tekst fa³szywy.
Cel powstania tych tekstów by³ ró¿ny: ewangelizacyjny, edukacyjny, niektóre 
passusy trafia³y nawet do obrz¹dku mszy œwiêtej w Koœciele wschodnim. Oparte s¹ 
te¿ na nich niektóre wspó³czesne filmy fabularne  opisuj¹ce ¿ycie Jezusa. 
W XI i XII wieku, od rozdania na g³osy fragmentów ewangelii zaczyna siê historia 
teatru œredniowiecznego, pocz¹tkowo we mszy wielkanocnej, póŸniej Narodzenia 
Pañskiego. Widowiska z obrzêdu, przechodz¹ do mansjonów (kaplic) koœcio³a.
W miarê jak elementy œwieckie wkracza³y do scenariusza, widowisko zosta³o 
przeniesione na dziedziniec koœcielny, nastêpnie na rynek miejski. Dzisiaj 
fragmenty bo¿onarodzeniowego widowiska grane s¹ w szko³ach, salkach 
przykoœcielnych, domach kultury. W stroje Heroda, Kostuchy czy Diab³a przebieraj¹ 
siê uczniowie i dyrektorzy. W 1904 roku powsta³ najpiêkniejszy tekst jase³ek 
”Betlejem Polskie”  Lucjana Rydla. Tradycja polska nakazuje, by nowina 
o Narodzeniu by³a przyniesiona przez Anio³a Pastuszkom na Podlasiu, Góralom lub 
ch³opom z Mazowsza. Pastuszkowie maj¹ swojskie imiona: Bartek, Kuba, Antoœ, 
a jeden zawsze musi byæ pijany, ale nawraca siê. Jezus rodzi siê nie w Grocie 

Betlejemskiej, a  w  szopie góralskiej. Fantazja 
autorów scenariuszy posz³a tak daleko, ¿e król 
Herod to Cysorz ubrany po austriacku. Œmieræ 
i Diabe³ przypominaj¹ strojami przeklêtych 
urzêdników czy nielubianych polityków, 
a Herodiada zna przysz³e losy Jezusa. Do 
Szopki z darami najpierw wkraczali 
pastuszkowie, po czym królowie Mieszko, 
Chrobry, Kazimierz Wielki lub inny zestaw 
z Jagie³³¹, Janem Kazimierzem, Janem 
Sobieskim. Za królami postêpowa³y postaci 
mniej lub bardziej historyczne, przekupka 
krakowska, gospodyni z gospodarzem, 
powstañcy, w kolejnoœci: barscy, listopadowi, 
styczniowi. Inscenizacjê porydlowsk¹ 
z dwudziestolecia miêdzywojennego, 
zamyka³o Orl¹tko Lwowskie. W jase³kach  
z mojego dzieciñstwa (lata 50. i 60. ubieg³ego 
wieku), na koñcu korowodu z darami dla 

JASE£KA, JASE£KA, JASE£KA...
Tekst 
Sylwester Woroniecki
aktor, re¿yser, trener medialny
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DALEKO OD POLSKI...

Tekst
ks. Sebastian Ludwin TChr

S¹ na ziemi miejsca, jak z bajki, a w nich ¿yj¹ zwyczajni ludzie. I wcale nie musi byæ 
gor¹co, jak w Egipcie, nie musi byæ nawet ciep³o, jak latem w Polsce, mo¿e byæ 
ch³odno, a nawet czêsto zimno, mo¿e wiaæ wiatr - tak mocno, ¿e a¿ przewraca na 
bok stoj¹ce na parkingu tiry.
Ta kraina to wyspa jak ksiê¿yc, ze z³otorudym py³em, który skrywa gor¹c¹ wodê, ze 
ska³ami i law¹ aktywnych wulkanów, z czapami lodowców, rzekami pe³nymi 
okaza³ych ³ososi i z niebem, rozedrganym, które p³onie majestatyczn¹ Auror¹ 
Borealis.
S¹ w tej krainie cudowne pejza¿e z górami, które wyrastaj¹ wprost z oceanu, a¿ 
nieprawdziwe, pe³ne soczystych kolorów, gdzie w mrocznych dolinach podobno 
wci¹¿ ¿yj¹ trole i elfy.

Dzieci¹tka by³ Oœwiêcimiak ubrany w pasiak, za nim powstaniec warszawski, 
mówi¹cy ”Na barykadach i redutach, sercami lonty zapalamy...”.W szczeciñskiej 
inscenizacji ”Betlejem Polskiego” L. Rydla z roku 1981, którego premiera mia³a 
odbyæ siê  w po³owie grudnia, ostatnim sk³adaj¹cym dary w Stajence mia³ byæ 
Stoczniowiec. Premiera odby³a siê jednak miesi¹c póŸniej, a czas i autocenzura 
zdmuchnê³y postaæ Stoczniowca.

W 2006 roku w Heidelbergu-Zigelchausen by³em na pasterce dzieciêcej, o godzinie 
15.Msza zaczê³a siê od wkroczenia orszaku pastuszków (ch³opcy i dziewczêta 
pierwszokomunijni), do których, przy o³tarzu g³ównym, przybieg³y anio³ki, po czym, 
œpiewaj¹c i recytuj¹c, zaprowadzi³y pastuszków do Matki Boskiej, Józefa i 
Dzieci¹tka. Odegrano scenê narodzenia, nastêpnie zaczê³a siê pasterka, ale od 
Kanonu, z Komuni¹.
Wszystkie  polskie inscenizacje i dzieciêc¹ niemieck¹ koñczy³ monolog Matki 
Boskiej.

W moich jase³kach z lat 50., w których uczestniczy³em do pierwszych lat studiów 
w  Pañstwowej Wy¿szej Szkole Teatralnej (dzisiejsza Akademia Teatralna im. 
Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie), Matka Boska by³a ucharakteryzowana 
i ubrana na ikonê Jasnogórsk¹. Jase³ka graliœmy od pierwszych dni Nowego Roku do 
Popielca, dwa razy dziennie, w soboty i niedziele. Oczywiœcie w Poœcie graliœmy 
Mêkê Pañsk¹. Zje¿d¿a³a ca³a Warszawa z Seminarium Duchownym, warszawskim, 
franciszkañskim i palotyñskim z O³tarzewa. Jedn¹ z prób zakoñczy³o wejœcie milicji 
obywatelskiej i odsiadka w komisariacie prawie ca³ego zespo³u. 
Dla nas, i widowni z tamtych lat, by³o to przedstawienie i religijne, i polityczne. 
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Na tej wyspie mieszkaj¹ ludzie, którzy naprawdê potrafi¹ cieszyæ siê ¿yciem. 
To Islandia. Tutaj przyjecha³em prawie 2 lata temu…
Ka¿dego, kto przyje¿d¿a na Islandiê uderza panuj¹ca tu cisza. Istny raj na ziemi. 
Mimo, i¿ ma prawie 104 tys. km kwadratowych, ludzi jest niewielu, bo zaledwie 
oko³o 320 tys., z czego 180 tys. mieszka w stolicy, Reykjaviku. I choæ Islandia jest 
prawie 4000 km oddalona od Polski, najwiêkszy odsetek emigrantów, bo prawie 
15 tys., stanowi¹ Polacy.
Sytuacja ekonomiczna naszego kraju sprawi³a, ¿e problem emigracji dotkn¹³ i wci¹¿ 
dotyka wielu naszych rodaków.
Na Islandii ¿yje siê dobrze, ale nie bez problemów. Podstawow¹ trudnoœci¹ jest 
odleg³oœæ od kraju, fakt, ¿e Islandia jest wysp¹, wiêc bilety lotnicze s¹ drogie. 
Wskutek tego rzadko odwiedza siê rodzinê, a têsknota za najbli¿szymi potêguje 
œwiadomoœæ bycia emigrantem.
Naprzeciw potrzebom duchowym Polaków tu mieszkaj¹cych wysz³o Towarzystwo 
Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej. Opiekê duszpastersk¹ pe³ni tutaj trzech 
polskich kap³anów: Ks. Krzysztof, ks. Rados³aw i ks. Sebastian. 
Jak wiadomo Islandia to kraj luterañski (oko³o 85% ludnoœci), ale drugim Koœcio³em, 
pod wzglêdem iloœci wiernych (10%), jest Koœció³ katolicki. W naszej diecezji jest 
piêæ parafii, w których koncentruje siê ¿ycie religijne. Dodaæ wypada, ¿e 75% 
katolików na Islandii stanowi¹ Polacy. Jest nas wiêc tu sporo. Niemal w ka¿dej 
islandzkiej wiosce mo¿na znaleŸæ wiêksz¹ czy mniejsz¹ grupê naszych Rodaków.
Oprócz naszych rodaków Koœció³ katolicki na wyspie tworz¹ tak¿e Filipiñczycy 
i Litwini. Ludnoœci rdzennej jest bardzo ma³o, s¹ to raczej luteranie sympatyzuj¹cy 
z katolikami.
Na Islandii jest te¿ polski Karmel. W Hafnarfjordur, na przedmieœciach Reykjaviku, 
znalaz³y swoj¹ przystañ Siostry Karmelitanki Klauzurowe, które w modlitwie 
polecaj¹ Mi³osiernemu Bogu wszystkie nasze sprawy i codzienne problemy. Siostry 
s¹ na Islandii ju¿ od 25 lat, a wiêc w jakimœ sensie sta³y siê cz¹stk¹ lokalnej 
spo³ecznoœci, ciesz¹c siê du¿ym szacunkiem Islandczyków, którzy w wiêkszoœci s¹ 
przecie¿ protestantami.
Naszym biskupem jest Pétur Bürcher, który pochodzi ze Szwajcarii, a pracuj¹cy 
w diecezji ksiê¿a tworz¹ miêdzynarodow¹ wspólnotê, reprezentuj¹c Islandiê, 
Polskê, Francjê, Wielk¹ Brytaniê, S³owacjê, Irlandiê, Argentynê.
Muszê stwierdziæ obiektywnie, ¿e pod wzglêdem duszpasterskim Islandia jest 
typowo misyjna, poniewa¿, aby odwiedziæ Polaków rozrzuconych po ca³ej wyspie, 
trzeba pokonywaæ setki kilometrów islandzkiego interioru. Problem z dotarciem do 
takich miejscowoœci jak Isafjordur, Patreksfjordur, Dalvik czy Egilstadir pojawia siê 
z pocz¹tkiem opadów pierwszego œniegu. Czêsto zaspy siêgaj¹ dachów. Zdarza siê 
wiêc, ¿e przez d³u¿sze tygodnie nie ma tam Eucharystii. Ponadto, na skutek wieloœci 
oœrodków duszpasterskich w danej parafii, zaledwie raz w miesi¹cu sprawowane s¹ 
Msza Œwiêta oraz katechizacja dzieci. Bardzo czêsto spotkanie i rozmowa z polskim 
ksiêdzem jest cennym doœwiadczeniem i pomoc¹ w trudnych doœwiadczeniach 
¿ycia emigracyjnego. Dlatego polecamy naszych Rodaków duchowemu wsparciu 
czytelników „Prosto z mostu”.
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Rekolekcje dla polskich dzieci w katedrze w Reykjaviku. 
Fot. ks. Sebastian Ludwin.

Pierwsza Komunia Œwiêta we wspólnocie polonijnej w Isafjordur. Fot. ks. Sebastian Ludwin.

Gejzer, najwiêksza atrakcja Islandii. 
Fot. ks. Sebastian Ludwin.



Fjordy zachodnie. Fot. ks. Sebastian Ludwin.

 Fot. ks. Sebastian Ludwin.
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