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Bratnia dusza

Z jednej strony chcielibyœmy mieæ przyjació³, mieæ kogoœ z kim mo¿na pójœæ na piwo, ale 
te¿ wyjœæ za kogoœ za m¹¿, o¿eniæ siê. Chcielibyœmy mieæ ludzi w koœciele, ale te¿ i byæ 
z ludŸmi na stadionie, a z drugiej strony jakoœ nam to nie wychodzi. Myœlê, ¿e bierze siê to 
st¹d, ¿e chcemy byæ z tymi ludŸmi, ale nie chcemy byæ dla tych ludzi. 

Kiedy wspominam te s³owa, które jezuita o. Wac³aw Oszajca powiedzia³ mi 
w wywiadzie niespe³na rok temu, to wydaje mi siê, ¿e coœ jest na rzeczy. Chrzeœcijanie 
ró¿nych wyznañ przez tydzieñ spotykali siê na wspólnych nabo¿eñstwach nie po to, 
¿eby przekonywaæ do swoich racji, ale jak powiedzia³ inny kap³an „modliæ siê 
o jednoœæ”. Tydzieñ Modlitw to w³aœnie taki czas. Nie na dyskusje i spory, ale modlitwê. 
M³odzi chrzeœcijanie modlili siê w Rzymie na tradycyjnym spotkaniu Wspólnoty Taize, 
o czym piszemy w tym numerze. Styczeñ to czas kolêdy. Jak to siê odbywa w dalekim 
Kazachstanie? Polacy s¹ te¿ za oceanem i te¿ têskni¹ za ojczyzn¹, rodakami,  tam 
maj¹ siebie. O tym wszystkim przeczytacie w styczniowym „PzM...” 

Gdzieœ podskórnie ci¹gnie nas do siebie, do drugiego cz³owieka. W szkole, w pracy, 
w domu. Chocia¿ czasami ludzie zamykaj¹ siê i unikaj¹ towarzystwa, to jako istoty 
spo³eczne potrzebuj¹ bratniej duszy. Potrzebuj¹ czyjegoœ uœmiechu, dobrego s³owa. 
Œwietnie jest mieæ brata lub siostrê i doœwiadczaæ tego na co dzieñ. Nie warto 
marnowaæ czasu, szansy na spotkanie drugiego cz³owieka, by potem nie by³o za 
póŸno. Choæ podobno nigdy nie jest za póŸno...

Piotr Ko³odziejski 

Ok³adka: Tydzieñ Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan 2012. Fot. £ukasz Sze³emej, www.szelemej.pl
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Tekst
ks. Marcin Sêk TChr

 

Co siê nachodzê w tym styczniu, to moje. Trzykilometrowe ton¹ce w œniegu ulice 
z w¹ziutkimi œcie¿kami os³oniêtymi metrowymi gdzieniegdzie bandami œniegu 
prowadz¹cymi do furtek. Narzeka³o siê w Szczecinie na niektóre œródmiejskie 
kamienice, ¿e brudno, czasem niebezpiecznie, ¿e wieje, ¿e ciemno, ¿e zimno. 
Kamienic tu nie ma. Tylko domki. Czêsto strasz¹ ruiny domów, których w³aœciciele na 
fali repatriacji wyjechali do Polski lub Niemiec. Ciemno. Nieliczne latarnie nie s¹ w 
stanie przebiæ siê przez mrok. Do tego, jak to na wsi, w ka¿dym domu kilka 
przedsionków. W ¿yciu tyle drzwi nie otwiera³em. Dzwonki oczywiœcie nie dzia³aj¹, 
najczêœciej ich po prostu nie ma. Dzisiaj sypa³ œnieg. Buran, czyli burza œnie¿na. Wiêc 
staje cz³owiek po przebrniêciu przez zaspy i ciemnoœæ, potykaj¹c siê o sprzêty 
pozostawione przy wejœciu, staje ca³y oœnie¿ony w pokoju, okulary automatycznie 
paruj¹. Na dworze minus 20 w œrodku czêsto plus 30. Staje z pytaniem: „Przepraszam, 
czy w tym domu mieszkaj¹ katolicy?”

Kolêda tutaj jest dopiero drugi raz. Zaczêliœmy przed rokiem, wywiesiliœmy w koœciele 
listê znalezion¹ w biurze z adresami katolików, prosz¹c parafian o uaktualnienie, 
i ruszyliœmy. W tym roku jednak postanowiliœmy pójœæ „po polsku”, czyli od domu do 
domu. W³aœnie zakoñczy³ siê pierwszy tydzieñ, pozostaj¹ jeszcze dwa, mo¿e trzy. 

Ró¿ne s¹ te spotkania. Coraz wiêcej osób przygotowanych, w koñcu to ju¿ drugi rok. 
Fama po wsi siê rozesz³a, ¿e katolicki ksi¹dz odwiedza ludzi w domu, ¿e pieszo idzie. 
Wyczekuj¹ tak „po polsku”, nieraz godzinami, dziœ wyszliœmy o 14., wróciliœmy po 21. 
Wchodzimy na chwilê, odrywamy ich czasem od codziennych zajêæ. Modlimy siê, z t¹ 
œwiadomoœci¹, ¿e w niektórych rodzinach, podobnie jak w Polsce, jest to jedyny 
moment, gdy rodzina modli siê wspólnie. Tutaj jednak jest wiele rodzin, w których 
modl¹ siê wspólnie po raz pierwszy. Œwiêcimy obficie, to Wschód, tutaj woda musi 
paœæ w ka¿de miejsce. Ciekawe, ¿e choæ wielu z nich nie widzimy w koœciele, to 
w ka¿dym niemal¿e domu jest œwiêcona woda i to na ogó³ w pó³toralitrowej butelce. 
Uzupe³niamy, a w³aœciwie tworzymy, kartotekê. Pytamy o sakramenty. Chrzest, 
pierwsza komunia, bierzmowanie, ma³¿eñstwo.

Jeden zaprzyjaŸniony redemptorysta, pracuj¹cy w Pietropaw³owsku, wspomina 
czêsto swojego kolegê, który, gdy ktoœ z nas przyby³ych dopiero co do Kazachstanu 
dziwi³ siê czemuœ, zwyk³ mawiaæ: „Co siê dziwisz? To Kazachstan”. Uczê siê nie dziwiæ. 
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Rozmawiam z kobiet¹, pytam o sakramenty. S³yszê, jak m¹¿ wchodzi w³aœnie w tym 
momencie, gdy pytam j¹ czy by³ ochrzczony, kiedy, przez kogo. Kobieta wo³a go 
i pyta: „By³eœ ochrzczony? Gdzie? Przez ksiêdza czy przez babciê? Babcia katolicka 
czy prawos³awna?”. S¹ ze sob¹ dobrych kilkanaœcie lat. Takich par kilka ju¿ w tym roku 
spotka³em.

Du¿o jest tu ma³¿eñstw mieszanych. Katolicko-prawos³awnych. Ostatnio zaprosi³em 
do siebie ksiêdza prawos³awnego. M³ody, szeœæ lat kap³añstwa. Mieszka w odleg³ej 
o 60 km Tajynszy, pos³uguje w trzech parafiach. Nie tylko my borykamy siê z brakiem 
powo³añ. Dzieliliœmy siê swoimi spostrze¿eniami dotycz¹cymi ma³¿eñstw 
mieszanych. Czêsto bywa tak, ¿e „ta druga strona” podczas spotkania z ksiêdzem 
czuje siê z góry zdyspensowana. Przynajmniej w temacie wiary. Siedzieæ i rozmawiaæ 
moglibyœmy godzinami, o wszystkim i o niczym, ale temat wiary sprawia, ¿e ja 
spotykam siê z krótkim „ja jestem prawos³awny”, on ze stwierdzeniem „ja jestem 
katolikiem” albo czêœciej „jestem Rosjaninem – jestem Polakiem”. Wziêliœmy siê na 
sposób. Przechodzimy do „ofensywy”. Ja mówiê: „ojciec Konstantin kaza³ pozdrowiæ 
i zaprasza do cerkwi”, on pozdrawia w moim imieniu i zaprasza do koœcio³a. Na 
twarzach ludzi chwilowa konsternacja. Ksi¹dz katolicki i prawos³awny razem? Ich 
„ekumenizm” ma³¿eñski na ogó³ polega na tym, ¿e temat wiary w ogóle nie istnieje. 
To Kazachstan, wiêc nie dziwiê siê, ¿e ¿ona czasem nie wie, kto chrzci³ mê¿a.

W zdecydowanej jednak wiêkszoœci przypadków wiedz¹. Pytanie o to, kto mieszka 
w nastêpnym domu na ogó³ zawsze spotyka siê z odpowiedzi¹. Pytam o katolików. 
Odpowiadaj¹: „Tak, to Polacy”, lub „Nie to Rosjanie, Kazachowie”. Walczymy z tym. 
Walczymy z postrzeganiem religijnoœci przez pryzmat narodowoœci. Mo¿e w jakimœ 
stopniu w³aœnie dlatego, jakkolwiek rozumiana, dzia³alnoœæ misyjna wydaje siê tkwiæ 
w martwym punkcie, bo w ich myœleniu czêsto katolik to Polak, prawos³awny to 
Rosjanin, muzu³manin to Kazach.  

S¹ niezwykle goœcinni. Bez wzglêdu na narodowoœæ i religiê. Cz³owiek musi siê 
nauczyæ grzecznie odmawiaæ, gdy proponuj¹ herbatê, bo nigdy nie wróci³by do 
domu. Pita na kazachski sposób, z nieustann¹ dolewk¹ i zastawionym sto³em 
wyd³u¿y³aby ca³¹ kolêdê o dobrych kilka tygodni. Goœcinni s¹ te¿ muzu³manie. 
Nawet, kiedy wychodzê na g³upka, gdy stajê w progu kazachskiego domu 
w zaparowanych okularach i nic nie widz¹c pytam, czy w tym domu mieszkaj¹ 
katolicy. 

Maj¹ wielki szacunek do duchownych i do wiary, zw³aszcza muzu³manie. Jedna 
starsza kobieta, która czêsto jeŸdzi do dzieci do Polski zapyta³a mnie kiedyœ z ¿alem 
„Ojcze, czemu tak jest, ¿e ja przez ca³e swoje ¿ycie od muzu³manina nigdy nie 
us³ysza³am z³ego s³owa o Bogu, o ksiê¿ach, o naszej wierze, a kiedy jadê do Polski to ja 
siê bojê telewizor w³¹czyæ”. Zabola³o. I j¹ i mnie. Oboje jesteœmy i czujemy siê 
Polakami, którzy w ró¿nym czasie i z ró¿nych powodów znaleŸli siê na tej ziemi. Ja 
przyjecha³em tu ca³kiem niedawno. Wszystko jest dla mnie nowe. Inne. Dziwiê siê 
wszystkiemu niepomny na powiedzenie redemptorysty z Pietropaw³owska. 
Zamilk³em. Na koñcu jêzyka mia³em ju¿ s³owa: „Co siê dziwisz? To Polska”.
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PODASZ DALEJ?

Tekst
Ola Onichimowska
parafia rzymskokatolicka pw.
Matki Bo¿ej Jasnogórskiej

Patrz¹c na realia dzisiejszego œwiata, wydawaæ by siê mog³o, ¿e dobra nie ma, dobro 
nie istnieje. A nawet je¿eli przewinie siê przez k¹cik naszych oczu, okazuje siê byæ 
infantylnym, interesownym czynem, któremu opiera siê coraz wiêcej osób. Ludzka 
namiêtnoœæ determinuje ostatki moralnoœci – cz³owiek dobry wypad³ 
z korowodu bohaterstwa, zostaj¹c brutalnie wepchniêtym w kokon s³aboœci, 
dzieciêcej naiwnoœci i g³upoty. Dobrodziej sieje lêk i podejrzenia. Obawiamy siê go i ze 
wszystkich si³ unikamy, bo… co, je¿eli bêdziemy musieli siê odwdziêczyæ? 
Bezinteresownoœæ zginê³a wraz z nadejœciem nowego wieku – ona umar³a, zosta³a 
nêdznie pochowana i tkwi jedynie w legendach. Dzisiaj widzimy j¹ w krzywym 
zwierciadle; a ¿e o zmar³ych nie powinno siê mówiæ w sposób negatywny, nie mówimy 
o niej wcale.

Dobro kojarzy siê przede wszystkim z wysi³kiem. Wydaje nam siê, ¿e skoro nasz 
portfel obfity jest jedynie w dziesiêcioz³otowy banknot, jesteœmy bezsilni. Oceniamy 
siebie jako bezwartoœciowych. Nie wierzymy i nie chcemy wierzyæ, ¿e mo¿e byæ 
inaczej. Jesteœmy tylko ludŸmi – istotami grzesznymi, niedoskona³ymi – po co to 
zmieniaæ? Po co d¹¿yæ do œwiêtoœci? Œwiêtych jest wielu, czasem nawet nie potrafimy 
ich zliczyæ. Jesteœmy wœród nich potrzebni? Przecie¿ nagle nie staniemy siê 
mêczennikami.

„Nie strasz mnie piek³em, za dobrze piek³o znam. Ka¿dy dzieñ… Ka¿dy dzieñ podsuwa 
myœl, ¿e nieba nie ma” – œpiewa Katarzyna Nosowska. Czy ma racjê? Czy dobro 
rzeczywiœcie jest rzecz¹ nieosi¹galn¹?

„Podaj dalej” (re¿. Mimi Leder) to film opowiadaj¹cy o losach Trevora, ch³opca 
uczêszczaj¹cego do siódmej klasy. Pewnego dnia dostaje doœæ nietypowe zadanie 
domowe, brzmi¹ce: „Pomyœl, co móg³byœ zrobiæ, aby œwiat sta³ siê lepszy i wprowadŸ 
to w ¿ycie”. Trevor traktuje je z niezwyk³¹ powag¹ – nied³ugo póŸniej wymyœla 
koncepcjê „podaj dalej”, która opiera siê na zasadzie: „ZnajdŸ trzy osoby, którym 
pomo¿esz. Musi to byæ coœ, czego nie mogli zrobiæ sami. W zamian niech oni pomog¹ 
trzem nastêpnym osobom. Powstanie wówczas piramida dobra...”. Ch³opiec wciela 
plan w ¿ycie, wyci¹gaj¹c d³oñ ku bezdomnemu narkomanowi. Mimo tego, ¿e 
mê¿czyzna z powrotem l¹duje na ulicy, udaje mu siê uratowaæ ¿ycie niedosz³ej 
samobójczyni. Projekt, bez wzglêdu na liczne niedoci¹gniêcia, skutkuje sukcesem – 
to, co pierwotnie wyda³o siê wiar¹ w niemo¿liwe, zebra³o pierwsze plony.
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Kim jesteœmy? Podzielamy los Trevora, wierzymy w pozbycie siê pancerza ograniczeñ 
i ma³ymi kroczkami d¹¿ymy do celu? Czy mo¿e jednak podchodzimy do ¿ycia 
sceptycznie – nie pomagamy, nie umiemy, nie chcemy tego robiæ? Dlaczego nie 
wierzymy we w³asne si³y? Dobro jest w ka¿dym z nas – rodzi siê wraz z pierwszymi 
mejotycznymi podzia³ami, aby uciec za ostatnim oddechem. Nie musimy robiæ nic, 
oprócz istnienia, aby je mieæ; wszyscy spe³niamy wymogi, wpisujemy siê na listê 
szczêœliwych posiadaczy, do czego nie potrzebujemy nawet d³ugopisu. Nie ma 
znaczenia, jak wygl¹damy, ile mamy lat, kim jesteœmy, w jakim wychowaliœmy siê 
domu – w obliczu dobra nie ma hierarchii, „równi i równiejsi” odchodz¹ w niepamiêæ, 
pozostawiaj¹c po sobie jednakowych i jednakowo dobrych ludzi.

Jak pomagaæ? Zacznijmy od uœmiechu i mi³ego s³owa, poœwiêæmy swój czas osobie, 
która tego potrzebuje. Co mo¿e byæ cenniejsze od z³ota? Rozmowa, szczera 
rozmowa. Nie bójmy siê mówiæ. Nie bójmy siê wspólnie milczeæ. Nie zakopujmy uczuæ 
tam, gdzie s¹ one najbardziej potrzebne. Odwa¿my siê wyci¹gn¹æ pomocn¹ d³oñ – nie 
jutro, nie za tydzieñ, ale ju¿ dziœ.
A Ty – podasz dalej?

 
SALUTI DA ROMA!

Tekst
Paulina Bielecka
Duszpasterstwo Akademickie
„W Sercu” 

Pomys³ów na spêdzenie Sylwestra jest wiele. S¹ coraz ciekawsze mo¿liwoœci, a ludzie 
chêtnie korzystaj¹ z nietypowych rozwi¹zañ. W Nowy Rok ka¿dy chce wejœæ w sposób 
szczególny, a ów wieczór zapamiêtaæ przynajmniej do kolejnej sylwestrowej zabawy. 
Na pewno tak zapamiêtany zostanie Sylwester spêdzony w Rzymie. Bo w³aœnie 
w Rzymie w tym roku 40 tysiêcy m³odych œwiêtowa³o Nowy Rok!

Bazylika œw. Piotra, 
nieszpory 
z Papie¿em 
Benedyktem XVI. 
Fot. Archiwum 
prywatne.
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Od 28 grudnia do 2 stycznia Wieczne Miasto goœci³o uczestników 35. Europejskiego 
Spotkania M³odych Taize, którzy zjechali tak z Europy, jak i spoza niej, by przez szeœæ 
kolejnych dni wspólnie siê modliæ, zwiedzaæ, uczestniczyæ w ¿yciu w³oskiej parafii 
i jednoczyæ siê. 
Cztery piêkne i ogromne bazyliki patriarchalne, mo¿liwoœæ wspólnej modlitwy w ich 
wnêtrzu, widok tysiêcy ludzi siedz¹cych w skupieniu na posadzkach ogromnych 
œwi¹tyñ, piêkna muzyka i piêkna cisza, tysi¹ce ludzi z ró¿nych krajów, ró¿nych 
narodowoœci, pos³uguj¹cych siê ró¿nymi jêzykami, bêd¹cych wyznawcami ró¿nych 
od³amów chrzeœcijañstwa – na jednej wspólnej modlitwie, œpiewaj¹cych jednym 
g³osem, tworz¹cych jednoœæ. 
Audiencja u papie¿a Benedykta XVI na placu œw. Piotra – emocje podczas 
oczekiwania, przejmuj¹cy ch³ód wieczoru i gor¹co szczêœcia w sercu przeplatane 
radoœci¹ ze ³zami wzruszenia i t³um tysiêcy m³odych, ró¿ne kolory skóry, ró¿ne jêzyki, 
jeden okrzyk: Benedetto, papa Benedetto.
Sylwester rozpoczêty adoracj¹ Najœwiêtszego Sakramentu. Zero s³ów, setki spojrzeñ 
w Niego. Pó³noc. Fajerwerki, ¿yczenia, uœciski, muzyka, œpiewy, tañce, m³odzi, ró¿ne 
kraje, ró¿ne zabawy – jedno œwiêto.
Modlitwa przy grobie papie¿a Jana Paw³a II, piêkne œwi¹tynie, zachwycaj¹ce wnêtrza, 
poznawanie œwiêtych, modlitwy przy relikwiach, odwiedziny w polskiej parafii dla 
Polonii zagranicznej Towarzystwa Chrystusowego… Rzym – z ca³ym arsena³em 
cudownoœci w postaci zabytków, architektury, kultury, makaronów, lodów i s³oñca. 
Wspaniali ludzie, fantastyczne wspomnienia.
Takie w³aœnie by³o Europejskie Spotkanie M³odych. Taki w³aœnie by³ nasz Sylwester.

Warto wyjechaæ, oderwaæ siê od rzeczywistoœci i zupe³nie inaczej wejœæ w Nowy Rok. 
Z dystansem i na³adowanymi akumulatorami. Ekumenicznie siê spotkaæ, prze¿yæ coœ, 
co trudno jest opisaæ, a co zostaje w sercu na d³ugo. Co roku jest na to szansa. Za rok 
bêdzie okazja w Strasburgu. Chrystusowcy na pewno pojad¹. Do³¹cz. Warto!

Modlitwa Taize w bazylice œw. Jana na Lateranie. Fot. Archiwum prywatne.
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30 listopada br. papie¿ Benedykt XVI og³asza w Koœciele rzymskokatolickim Rok Wiary 
dla wierz¹cych. Data og³oszenia tego wydarzenia jest znamienna, gdy¿ w tym dniu 
przypada 50. rocznica rozpoczêcia Soboru Watykañskiego II. Ojciec Œwiêty 
w wyst¹pieniu inauguruj¹cym Rok Wiary tak opisa³ znaczenie tego wydarzenia: 
„Sobór by³ czasem ³aski, w którym Duch Œwiêty pouczy³ nas, ¿e Koœció³ w czasie swojej 
drogi musi zawsze przemawiaæ do cz³owieka wspó³czesnego.”

Jednak czym jest Sobór Powszechny, który w Koœciele katolickim odby³ siê a¿ 22 razy 
pocz¹wszy od Soboru Jerozolimskiego maj¹cego miejsce w 50. roku po Chrystusie?
Leksykon Teologii Fundamentalnej z 2002 roku tak wyjaœnia to pojêcie: „Sobór 
Powszechny (³ac. Concilium Oecumenicum) to uroczyste zgromadzenie Kolegium 
Biskupów i innych przedstawicieli Koœcio³a obraduj¹ce wraz i pod przewodnictwem 
biskupa Rzymu lub jego przedstawiciela – legata. Obrady soboru dotycz¹ wa¿nych 
zagadnieñ Koœcio³a, a zw³aszcza jego jednoœci w sprawach dogmatycznych 
i organizacyjnych”. Mówi¹c krótko, instytucja soboru jest zwo³ywana w celu 
usystematyzowania poruszanych spraw w ¿yciu wspó³czesnego Koœcio³a 
i poszukiwania rozwi¹zañ s³u¿¹cych jednoœci wspólnoty w prze¿ywanych czasach. 

SOBÓR WATYKAÑSKI II - CO DA£?
Tekst
ks. Waldemar Pi¹tek
parafia rzymskokatolicka pw. 
œw. Stanis³awa Kostki  

Sobór Watykañski II by³ soborem w g³ównej mierze o tematyce pastoralnej, przygotowuj¹cym Koœció³ do 
podjêcia wyzwañ epoki i dialogu ze wspó³czesnym œwiatem. Fot. £ukasz Sze³emej, www.szelemej.pl
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Ka¿dy z 22 soborów wniós³ wspania³e rzeczy w ¿ycie Koœcio³a katolickiego, które s¹ 
widoczne po dziœ dzieñ. Sobór Watykañski II by³ soborem w g³ównej mierze 
o tematyce pastoralnej, przygotowuj¹cym Koœció³ do podjêcia wyzwañ epoki 
i dialogu ze wspó³czesnym œwiatem. Sobór Watykañski II zapocz¹tkowa³ wielk¹ 
odnowê Koœcio³a katolickiego. Otworzy³ te¿ Koœció³ na dialog ekumeniczny z innymi 
wyznaniami oraz wprowadzi³ reformê liturgii. Sobór uwa¿any jest za jedno 
z najwa¿niejszych wydarzeñ chrzeœcijañstwa XX w.
Wœród dokumentów zmieniaj¹cych i porz¹dkuj¹cych pal¹ce problemy, które 
wyst¹pi³y w ¿yciu Koœcio³a, sobór uchwali³ nastêpuj¹ce:

a) Konstytucja o liturgii œwiêtej „SACROSANCTUM CONCILIUM”; 
Konstytucja dogmatyczna o Koœciele „LUMEN GENTIUM”; Konstytucja 
dogmatyczna o Objawieniu Bo¿ym „DEI VERBUM”; Konstytucja 
duszpasterska o Koœciele w œwiecie wspó³czesnym „GAUDIUM ET SPES”.
b) Dekret o œrodkach spo³ecznego przekazywania myœli „INTER MIRIFICA”; 
Dekret o koœcio³ach wschodnich katolickich „ORIENTALIUM 
ECCLESIARUM”; Dekret o ekumenizmie „UNITATIS REDINTEGRATIO”; 
Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Koœciele „CHRISTUS 
DOMINUS”; Dekret o przystosowanej odnowie ¿ycia zakonnego 
„PERFECTAE CARITATIS”; Dekret o formacji kap³añskiej „OPTATAM 
TOTIUS”;  Dekret  o apostolstwie œwieckich „APOSTOLICAM 
ACTUOSITATEM”; Dekret o dzia³alnoœci misyjnej Koœcio³a „AD GENTES 
DIVINITUS”; Dekret o pos³udze i ¿yciu kap³anów „PRESBYTERORUM 
ORDINIS”.
c)  Deklaracja o wychowaniu chrzeœcijañskim „GRAVISSIMUM 
E D U C AT I O N I S” ;  D e k l a r a c j a  o  s t o s u n k u  Ko œ c i o ³ a  d o  r e l i g i i  
niechrzeœcijañskich „NOSTRA AETATE”; Deklaracja o wolnoœci religijnej 
„DIGNITATIS HUMANAE”.

Dokumenty te da³y impuls do zmian, nazywanych przez niektórych „rewolucyjnymi”. 
W g³ównej mierze chodzi tu o Konstytucjê o liturgii œwiêtej, która zreformowa³a 
liturgiê Mszy Œwiêtej wprowadzaj¹c jêzyk ojczysty zamiast ³aciny i „odwracaj¹c” 
kap³ana sprawuj¹cego eucharystiê „twarz¹ do ludu” oraz o Dekret o ekumenizmie, 
który otworzy³ katolików na szeroki dialog i chêæ poszukiwania wspólnego jêzyka 
z chrzeœcijanami innych wyznañ. Przytoczy³em tylko dwa dokumenty okreœlaj¹ce 
podejœcie do wspó³czesnych problemów wierz¹cych w Koœciele katolickim. 
Natomiast ka¿dy z przyjêtych tekstów jest wa¿ny i zawiera w sobie wspania³e treœci. 

Wszystkie podjête dokumenty Soboru Watykañskiego II w sposób umiejêtny 
wprowadzone w œrodowiskach Koœcio³a katolickiego, przynios³y wspania³e owoce 
odnowy i otwarcia siê na dzia³anie Ducha Œwiêtego we wspó³czesnych czasach. Okres 
pontyfikatu papie¿a Jana Paw³a II by³ inspirowany i przesi¹kniêty wype³nianiem tych 
ustaleñ, które w realnym ¿yciu Koœcio³a mogliœmy – i dziœ mo¿emy nadal – 
obserwowaæ. Chcia³bym, aby deklaracje Soboru Watykañskiego II zainspirowa³y 
wszystkie wspólnoty wierz¹cych, co da nam mo¿liwoœæ odnalezienia siê z nasz¹ wiar¹ 
w tych specyficznych i niepewnych czasach.
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DRUGI SOBÓR WATYKAÑSKI I JA,
PRAWOS£AWNY

Tekst 
Maciej Papke
cerkiew prawos³awna pw.
œw. Miko³aja

Nie jestem interpretatorem tekstów i nauczania Soboru Watykañskiego II. Jako 
prawos³awny jestem natomiast obserwatorem jego efektów. Nie jestem obojêtny. 
Zasmucaj¹ mnie niektóre owoce wyros³e po Vaticanum II w duchu posoborowego 
aggiornamento, ale s¹ te¿ owoce, które nios¹ now¹ nadziejê.
Pierwszym aspektem jest kwestia liturgii rzymskiej. Praktycznie ca³a jej reforma 
(wielokrotnie wbrew samej konstytucji Sacrosanctum Concilium) jest odejœciem od 
tego, co praktykê Cerkwi kiedyœ przypomina³o, a co Cerkiew do dziœ praktykuje. Nie do 
przyjêcia s¹ nowinki i wynalazki doby posoborowej: msze rockowe, jak choæby ta 
w Œwinoujœciu, wszelakie msze polowe, sprawowane niekiedy byle jak i na byle czym: 
na turystycznych stolikach, gitarach, plecakach. Nie tak rzadkim widokiem s¹ msze, 
w których celebrans „nie trzyma siê” msza³u, jest du¿a dowolnoœæ i w³asna liturgiczna 
twórczoœæ i swawola. Nie do przyjêcia dla prawos³awnego jest niew³aœciwy, 
niekompletny lub nawet (o zgrozo) ca³kowity brak stroju liturgicznego celebransa. 
Jako prawos³awny obserwujê, ¿e – w efekcie zmian liturgicznych w Koœciele 
katolickim – komunia jest udzielna „na rêkê”,  rozdawana przez œwieckich, tak¿e przez 
kobiety. Dlaczego w samym Watykanie na wa¿nych mszach zamiast lektorów, 
którym Koœció³ powierza tê pos³ugê, nauka jest czytana przez niewiasty? 

Dla prawos³awnego chrzeœcijanina msza odprawiana wed³ug msza³u Piusa V 
(a którego u¿ywali obaj papie¿e Soboru – Jan XXIII i Pawe³ VI), by³a i jest bardziej 
„normalna” i w³aœciwa, w jakimœ stopniu ortodoksyjna.
Szczególnie na Zachodzie (niestety w Polsce równie¿ coraz czêœciej) Koœció³ katolicki, 
sposób sprawowania liturgii, ¿ycie zakonne, przybieraj¹ kszta³t bardziej œwiecki 
ani¿eli duchowy, sakralny. Piszê tu o w³asnych obserwacjach – ³amanie przepisów 
koœcielnych odnoœnie do budowy œwi¹tyñ, strojów liturgicznych, odprawiania 
nabo¿eñstw i mszy. I choæ nie takie by³o zamierzenie Soboru, to niestety taki jest 
skutek.

Nic z nauczaniem Soboru nie ma wspólnego to, co dotknê³o zakony: „œwiatowe” 
¿ycie, brak habitów, œwiecki ubiór (czêsto u znanych zakonników wystêpuj¹cych 
w TV). Dzisiejsza zakonnica jest nie do odró¿nienia w œwieckim stroju od przeciêtnej 
osoby. Stwierdzam, ¿e w cerkwi babcie i babuleñki w chustach, skromnie ubrane, 
maj¹ w sobie wiêcej monastycyzmu ni¿ wiêkszoœæ ³aciñskich zakonnic – szczególnie 
na Zachodzie.
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Sobór Watykañski II przyniós³ te¿ dokumenty i postanowienia, które s¹ w krêgu 
zainteresowañ prawos³awnych, na przyk³ad ekumenizm. Mo¿liwe s¹ spotkania 
ekumeniczne, które wczeœniej by³y zakazane. Zaczêliœmy siê poznawaæ i z sob¹ 
rozmawiaæ. Jest te¿ kwestia delikatna, a mianowicie wspólne modlitwy. „Skoro wiêc 
Koœcio³y te mimo od³¹czenia posiadaj¹ prawdziwe sakramenty, szczególnie zaœ, na 
mocy sukcesji apostolskiej, kap³añstwo i Eucharystiê, dziêki którym s¹ dot¹d z nami 
z³¹czone najœciœlejszym wêz³em, pewien wspó³udzia³ w czynnoœciach œwiêtych 
(communicatio in sacris), w odpowiednich okolicznoœciach i za zgod¹ koœcielnej 
w³adzy, jest nie tylko mo¿liwy, ale i wskazany” –  czytamy w  Unitatis redintegratio 
(DE 15).
Prze³omem by³ rok 1965, kiedy to, niejako na falach soborowych, dosz³o do 
przekazania znaku pokoju  przez Paw³a VI i patriarchê Konstantynopola 
Athenagorasa i wycofania anatem na³o¿onych po Wielkiej Schizmie z roku 1054.
Sobór Watykañski II uzna³ prawos³awie za najœciœlej zjednoczone z Koœcio³em 
Piotrowym. Z czasem wypracowano termin „Koœcio³ów Siostrzanych”. Owocem jest 
dialog ekumeniczny i – jak podkreœli³ katolicki abp Stanis³aw Budzik – „Sobór 
Watykañski II otworzy³ siê w sposób szczególny na dialog z innymi Koœcio³ami. 
Dlatego te¿ cz³onków innych Koœcio³ów nazywamy naszymi braæmi – nie mówimy ju¿ 
o nich: schizmatycy, heretycy. Koœcio³y: katolicki i prawos³awny w Polsce maj¹ dobre 
relacje.”

KOŒCIO£Y EWANGELICKIE WOBEC
SOBORU WATYKAÑSKIEGO II

Tekst 
dr hab. Jaros³aw K³aczkow

 
pracownik Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu

Pierwsza powojenna dekada, jeœli idzie o wzajemne relacje ewangelików i katolików, 
poza nielicznymi wyj¹tkami, mo¿e byæ potraktowana jako czas stracony. 

Prze³om polityczny 1956 r. w Polsce nie przyniós³ ¿adnych zmian we wzajemnych 
relacjach Koœcio³a rzymskokatolickiego z Koœcio³ami mniejszoœciowymi. Wzajemne 
uprzedzenia i inne kwestie, np. maj¹tkowe, wykopywa³y rów wzajemnej niechêci. 

Cieniem na obustronne relacje miêdzy katolikami i protestantami k³ad³y siê przede 
wszystkim kwestie maj¹tkowe. Przedstawiciele obu grup wyznaniowych czêœciej 
spotykali siê na procesach, dotycz¹cych przejêtego po wojnie mienia ewangelickiego, 
ni¿ w koœcielnych ³awach.
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Nic wiêc dziwnego, ¿e zwo³anie Soboru Watykañskiego II i jego obrady by³y wnikliwie 
obserwowane przez stronê ewangelick¹. Ju¿ kilka miesiêcy wczeœniej luterañski 
teolog Skydsgaard napisa³: „Nie bêdzie przesad¹, je¿eli siê stwierdzi, ¿e Jan XXIII 
zapocz¹tkowa³ ton, którego rzeczywiœcie od stuleci w Rzymie nie s³yszano”.  

W zajmowanych w tym czasie stanowiskach, wskazywano przede wszystkim na 
istnienie na Soborze dwóch nurtów. Jeden nazywany zamkniêtym katolicyzmem 
(dziœ mo¿na by go nazwaæ integrystycznym) reprezentowanym przez kardyna³a 
Ottavianiego (mia³ on zdaniem ewangelików widzieæ jednoœæ Koœcio³a przez powrót 
prawos³awnych i protestantów pod w³adzê papie¿a). Drugi natomiast – nazywany 
ekumenicznym – sygnowany by³ przez o. Charlesa Boyera S.J. i przez 
miêdzynarodowy zwi¹zek „Unitas”. Wprawdzie, jeœli chodzi o pobo¿noœæ, mia³ k³aœæ 
nacisk na kult maryjny, œwiêtych i relikwii. Z drugiej jednak strony, wskazywaæ ¿e 
dziedzictwo protestantyzmu i prawos³awia mo¿na by czêœciowo w³¹czyæ do systemu 
i nauki Koœcio³a rzymskokatolickiego. Boyer mia³ tak¿e mówiæ nie o powrocie do 
Rzymu, ale o nowym spotkaniu z od³¹czonymi braæmi. Zwolennikiem takiej metody 
mia³ byæ tak¿e Hans Küng, Sekretariat ds. Jednoœci Chrzeœcijan z kardyna³em Bea 
i monsignore Willebrandsem. Pobo¿noœæ tego nurtu, zdaniem ewangelików, by³a 
bardziej chrystocentryczna i biblijna, co pozwoli³oby zbli¿yæ siê do protestantów.

Strona ewangelicka wskazywa³a tak¿e, ¿e papie¿ Jan XXIII mia³ ³¹czyæ w sobie oba te 
nurty. Zauwa¿ono, ¿e – tu¿ przed rozpoczêciem soboru – papie¿ odby³ pielgrzymkê do 
Asy¿u i Loreto, co mog³o wskazywaæ m.in.. na inspiracje ¿yciem œw. Franciszka 
z Asy¿u. Zastanawiano siê tak¿e, czy to Jan XXIII, jeszcze jako patriarcha Wenecji 
Angelo Giuseppe Roncalli, doradzi³ papie¿owi Piusowi XII u¿ycie formu³y „bracia 
od³¹czeni” (fratres separati). 

Oceniaj¹c sam¹ organizacjê Soboru, przyznano z uznaniem, ¿e do udzia³u 
w generalnych kongregacjach (ale nie w komisjach) zaproszono 40 obserwatorów 
protestanckich, anglikañskich, prawos³awnych i monofizyckich. W chwili otwarcia 
Willebrands zaprowadzi³ ich do miejsca w bazylice œw. Piotra obok lo¿y 
przedstawicieli dyplomatycznych, naprzeciw Konfesji i tronu papieskiego. Otrzymali 
oni tak¿e na równi z Ojcami Soboru schematy konstytucji i dekretów przygotowanych 
przez ró¿ne komisje dla prac soborowych. Trzynastego paŸdziernika zostali przyjêci 
przez papie¿a, który rozmawia³ z nimi, siedz¹c na ustawionym na równi z goœæmi 
fotelu, a nie jak dotychczas bywa³o – na tronie. Zostali przedstawieni przez kardyna³a 
Bea jako „nasi bracia w Chrystusie”.   
 
Uznano, ¿e jest to zas³uga kardyna³a Jana Willebrandsa, który jeŸdzi³ do 
Konstantynopola, na Bliski Wschód, do Genewy i do Moskwy. 

Te kurtuazyjne gesty nie przes³ania³y ró¿nic dogmatycznych, które by³y nie do 
pogodzenia. Zdaniem strony ewangelickiej „papie¿ sprawuje urz¹d, dla którego 
protestanci z ró¿nych historycznych, teologicznych i psychologicznych racji nigdy 
wielkiego zrozumienia nie mieli”. Dodawano przy tym, ¿e „jeœli chodzi o teologiê, to 
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wielkich nadziei mieæ nie mo¿na”. Przypominano, ¿e w 1950 r. og³oszony zosta³ 
dogmat o cielesnym wniebowziêciu Marii. Dlatego „ludzkie podejœcie i serdecznoœæ 
w spotkaniach pomiêdzy katolikami a przedstawicielami innych Koœcio³ów 
chrzeœcijañskich nie obal¹ nieprzeniknionego muru rzymskiej dogmatyki. Jeœli o to 
chodzi, wypowiedzi papie¿a i hierarchii s¹ doœæ jednoznaczne.”  Ewangelicy nie 
oczekiwali oczywiœcie, ¿e strona katolicka zrezygnuje ze swoich dogmatów 
i przestanie byæ sob¹. To by³oby, ich zdaniem, tak samo nierozs¹dne, jak oczekiwania 
katolików wobec ewangelików rezygnacji z teorii o usprawiedliwieniu jedynie z wiary 
(sola gratia i sola scriptura) jako nieistotne teologumena (rozprawy traktuj¹ce 
o Bogu).  

Wyra¿ali – g³ównie za pomoc¹ artyku³ów – nadziejê, ¿e Sobór po³o¿y kres dalszemu 
rozwijaniu pobo¿noœci i nauki maryjnej, i ¿e nie bêdzie ustanawia³ nowych dogmatów 
np. o Marii jako wspó³odkupicielce.   
  
Zauwa¿ano tak¿e, ¿e Sobór nie zamierza zaj¹æ siê rewizj¹ g³oszonej przez Koœció³ 
nauki, która sta³a siê, zdaniem ewangelików, istotn¹ przyczyn¹ podzia³u Koœcio³a w XI 
i XVI w.

Przypominano tak¿e wielokrotnie, ¿e droga do jednoœci nie prowadzi ani przez Rzym, 
ani przez now¹ Uniê Brzesk¹, ani przez przyjêcie nauki Koœcio³a rzymskiego, ani przez 
uznanie papie¿a, choæby najszlachetniejszego, za g³owê Koœcio³a. Droga do jednoœci 
mia³a, zdaniem polskich ewangelików, prowadziæ wy³¹cznie przez Chrystusa. 

Zamkniêcie soboru da³o jednak polskim protestantom du¿¹ nadziejê na zmiany 
wzajemnych kontaktów. Umacnia³a ich w tym encyklika Jana XXIII z 11 IV 1963 r. Duch 
przekazanych tam myœli mia³ stanowiæ nadziejê dla œwiata i chrzeœcijañstwa. 

By³o to widoczne tak¿e na gruncie polskim, gdzie wzajemne kontakty Koœcio³a 
rzymskokatolickiego i Koœcio³ów ewangelickich zaczê³y siê od tego czasu powoli 
rozwijaæ. Proces ten trwa do dnia dzisiejszego.    

 

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

w kaýdà niedzielæ o godzinie 6:00. 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. 6:00
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Tekst 
Bart³omiej Ilcewicz 
Katolickie Stowarzyszenie
„Civitas Christiana” Oddzia³ w Szczecinie 
 

KIBICE PO RAZ PI¥TY 
NA JASNEJ GÓRZE

 

W tym roku odby³a siê ju¿ po raz pi¹ty Ogólnopolska Pielgrzymka Kibiców na Jasn¹ 
Górê. Pi¹tego stycznia do Czêstochowy przyby³o oko³o dwóch tysiêcy kibiców z ca³ej 
Polski, reprezentuj¹c kilkanaœcie klubów z ró¿nych poziomów pi³karskich rozgrywek. 
Zauwa¿yæ mo¿na by³o kibiców m.in. Œl¹ska Wroc³aw, Legii Warszawa, Ruchu 
Chorzów, Górnika Zabrze, Lecha Poznañ czy Lechii Gdañsk. 

G³ówne has³o pielgrzymki stanowi³y s³owa Jana Paw³a II: „Tu zawsze byliœmy wolni”. 
Mszy Œwiêtej, która odby³a siê w po³udnie w Kaplicy Cudownego Obrazu, 
przewodniczy³ ks. Leszek Zio³a (pos³uguj¹cy obecnie w szczeciñskim Zespole Szkó³ 
Salezjañskich). Organizatorem pielgrzymki by³ salezjanin ks. Jaros³aw W¹sowicz, 
który w wyg³oszonej homilii podkreœli³, ¿e wolnoœæ w Polsce jest coraz bardziej 
ograniczana, a ludzie g³osz¹cy katolickie i patriotyczne wartoœci s¹ dyskryminowani:

„Has³o tegorocznej pielgrzymki nie jest 
przypadkowe, poniewa¿ wolnoœæ w naszej 
ojczyŸnie jest coraz bardziej ograniczana, 
zw³aszcza w stosunku do tych, którzy w swoich 
codziennych wyborach i pogl¹dach odwo³uj¹ siê 
do katolickich wartoœci oraz patriotyzmu; chc¹ je 
wypowiadaæ ustami i czynami. Ta grupa 
spo³eczna jest dzisiaj najbardziej dyskrymino-
wana w Polsce, systematycznie wyszydzana, 
a decydenci ignoruj¹ jej postulaty oraz pogl¹dy – 
od mediów poczynaj¹c, na uchwalonych ju¿ 
u s t a w a c h  i  p r o j e k t a c h  l e g i s l a c y j n y c h  
skoñczywszy.” 

Do Czêstochowy przyjecha³a tak¿e 17-osobowa 
grupa kibiców Pogoni Szczecin, pokonuj¹c 
prawie 700 kilometrów poci¹giem oraz autami. 
Kibice ze Szczecina przywieŸli ze sob¹ flagê 
„Patriotyczna Pogoñ”, która podczas meczów 
wywieszana jest na p³ocie okalaj¹cym stadion. 
Zosta³a ona poœwiêcona wraz z flagami 
i szalikami klubowymi z innych miast.

Kibice ze Szczecina przywieŸli ze sob¹ flagê „Patriotyczna 
Pogoñ”, która podczas meczów wywieszana jest na p³ocie 
okalaj¹cym stadion. Zosta³a ona poœwiêcona wraz 
z flagami i szalikami klubowymi z innych miast. 
Fot. Archiwum prywatne.
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– By³em pozytywnie zaskoczony atmosfer¹, jaka panowa³a na pielgrzymce, czu³o siê 
pewnego rodzaju zjednoczenie, odstawienie wszelkich zawiœci na bok, po to, by 
wspólnie modliæ siê za Ojczyznê i wspólne kibicowskie sprawy – relacjonowa³ 
Krzysztof, kibic Pogoni Szczecin. – Kibice to obecnie najwiêksza grupa spo³eczna, 
która dba o patriotyczne postawy, o postawy narodowe, które nie podobaj¹ siê 
mainstreamowym mediom i wielu rz¹dz¹cym. Czujemy siê represjonowani za takie 
postawy, bulwersuje nas tak¿e przetrzymywanie Piotra Staruchowicza w areszcie, 
a sprawê tê uwa¿amy za polityczn¹ – kontynuowa³ Krzysztof.

Po Mszy Œwiêtej odby³ siê wyk³ad prof. Wojciecha Polaka pt. „Patriotyzm dnia 
dzisiejszego”. Zwieñczeniem pielgrzymki kibiców na Jasn¹ Górê by³ patriotyczny 
koncert grupy hip-hopowej Zjednoczony Ursynów oraz specjalnie przygotowane 
racowisko, które rozœwietli³o b³onia przed czêstochowskim klasztorem. 

– Nas, kibiców, ³¹czy wiele wspólnych celów, jak na przyk³ad w³aœnie owa 
Pielgrzymka, upamiêtnianie Œwiêta Niepodleg³oœci 11 listopada, pamiêtanie 
o ¯o³nierzach Wyklêtych, Powstaniu Warszawskim. Takie przedsiêwziêcia pokazuj¹, 
¿e nie jesteœmy straszni. Dbamy o kombatantów, organizuj¹c dla nich paczki 
œwi¹teczne, wspomagamy domy dziecka. Jesteœmy patriotami, którzy maj¹ Polskê w 
sercu. Za rok znów przyjedziemy, wierzê, ¿e w jeszcze liczniejszej grupie – 
podsumowa³ Krzysztof, uczestnik pielgrzymki kibiców, na co dzieñ kibic Pogoni 
Szczecin.

„DZIEWCZYNKA Z ZAPA£KAMI”
W SZCZECINIE

Tekst
ks. S³awomir Sikora
proboszcz parafii ewangelicko-
augsburskiej w Szczecinie

Co roku w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Szczecinie organizujemy spotkanie 
gwiazdkowe dla dzieci. To one przygotowuj¹ bo¿onarodzeniowe przedstawienie, 
deklamuj¹ wiersze, œpiewaj¹ kolêdy. Na koniec spotkania odwiedza ich miko³aj 
z prezentami. W tym roku jako doroœli widzowie prze¿yliœmy szczególne chwile. 
Dzieci wyst¹pi³y w przedstawieniu w oparciu o baœñ Hansa Christiana Andersena 
„Dziewczynka z zapa³kami”. Specjalnie przygotowana teatralna sceneria, wspania³y 
scenariusz oraz niesamowite zaanga¿owanie ka¿dego ma³ego aktora – coœ 
niepowtarzalnego. Jestem pewien, ¿e Andersen by³by dumny z naszych dzieci, tym 
bardziej, ¿e on równie¿ by³ ewangelikiem. Dlatego w³aœnie chcemy przybli¿yæ 
czytelnikom tê szczególn¹ postaæ.  
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Jak blisko Boga? – Hans Christian Andersen jako ewangelicki pisarz
ks. Tomasz Wola – proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Pile

Hans Christian Andersen urodzi³ siê 2 kwietnia 1805 r., na duñskiej wyspie Fonii 
w Odense – drugim co do wielkoœci mieœcie Danii. By³ pisarzem baœni (które uczyni³y 
go s³awnym w jego wspó³czesnym œwiecie), lecz nie tylko, gdy¿ obok nich znalaz³y siê 
powieœci czy wiersze, do których muzykê komponowa³ choæby Schumann. Nie mo¿na 
tak¿e zapomnieæ tego, co ukazuje nam obraz Andersena, który z „brzydkiego 
kacz¹tka”, sta³ siê piêknym ³abêdziem XIX wieku, czyli jego autobiografii pt. „Baœñ 
mojego ¿ycia”. Owa baœñ Andersena ³¹czy siê tak¿e z Bogiem i Koœcio³em. Co odbija 
siê delikatnie tak w jego twórczoœci baœniowej, jak i w listach oraz biografii.

Jak wspomnieliœmy, Andersen urodzi³ siê w protestanckiej Danii i zosta³ ochrzczony w 
domu jeszcze tego samego dnia, gdy pojawi³ siê na œwiecie. Uczyniono to 
z przezornoœci, ze wzglêdu na du¿¹ umieralnoœæ dzieci w pierwszych tygodniach 
¿ycia. Sami rodzice H.Ch. Andersena pobrali siê zaledwie dwa miesi¹ce wczeœniej w 
koœciele œw. Knuda. 

Matka Andersena, Anne Marie, by³a pobo¿n¹, jednak zabobonn¹ praczk¹, w jej 
pobo¿noœci istnia³y trolle i duchy, a w kryzysowych sytuacjach wysy³a³a m³odego 
Hansa Christiana po wró¿bitów, by wys³uchiwaæ ich rad. Ma³e dziecko wyrasta³o w 
strachu przed ciemnoœci¹ i przykoœcielnymi cmentarzami. Zupe³nie inaczej sytuacja 
mia³a siê z ojcem, „wolnym duchem”, który spêdza³ wiele czasu na studiowaniu 
historii i S³owa Bo¿ego. By³ z jednej strony fantast¹, a z drugiej wolnomyœlicielem, za 
co uwielbia³ swego ojca ma³y Hans Christian. Czytaj¹c Bibliê, czyni³ j¹ podstaw¹ 
refleksji i g³êbokiego zastanowienia, co z kolei przera¿a³o zabobonn¹ matk¹. Jak 
wspomina³ póŸniej Hans Christian Andersen, ojciec „Rozwa¿a³ w ciszy to, co 
przeczyta³, ale kiedy dzieli³ siê swoimi myœlami z matk¹, ona go nie rozumia³a, 
i dlatego coraz bardziej siê w sobie zamyka³. Pewnego dnia od³o¿y³ Bibliê ze s³owami: 
– Chrystus by³ cz³owiekiem, jak my, ale cz³owiekiem niezwyk³ym! – Matkê przerazi³y 
te s³owa i wybuch³a p³aczem; przestraszony, modli³em siê do Boga, ¿eby wybaczy³ 
ojcu tê herezjê.” Ojciec Andersena, który pobudza³ jego myœlenie i otwiera³ mu oczy 
na œwiat i wiedzê, zmar³ 1816 r. Od tego okresu Hans Christian musia³ zajmowaæ siê 
sob¹, gdy¿ matka zbiednia³a. 

W wieku czternastu lat, jak prawie ka¿de miejscowe dziecko w okolicy, Andersen 
poszed³ do konfirmacji, co by³o dla niego ogromnym prze¿yciem. Ubrany w garnitur 
przerobiony z palta po ojcu i nowych butach szed³ dumnie do o³tarza. To prze¿ycie 
marszu odbi³o siê w jego baœni „Czerwone buciki”, kiedy pisa³: „Buty skrzypia³y 
i cieszy³em siê z tego w duchu, bo w ten sposób ca³a gmina mog³a siê przekonaæ, ¿e s¹ 
nowe.” Ze wzglêdu na piêkny sopran, który posiada³ m³ody Hans Christian, dorabia³ 
on pieni¹dze, by wyjechaæ do Kopenhagi i rozpocz¹æ nowy etap swego ¿ycia. W tych 
pragnieniach pomogli mu: wdowa po pastorze Bunkeflod, w której domu Andersen 
zapozna³ siê literatur¹, w szczególnoœci Szekspirem, oraz biskup Plum.
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W roku 1826, Hans Christian pisze wiersz „Umieraj¹ce dziecko”, który stanowi punkt 
zwrotny w jego twórczoœci, gdy¿ jako jeden z pierwszych odniós³ siê do tematu 
umierania dzieci, ale tak¿e „przemówi³ g³osem dziecka”, po czym powoli zacz¹³ 
odkrywaæ mo¿liwoœæ pisania zarówno do dzieci, jak i doros³ych – poprzez odwrócenie 
spojrzenia dociera³ do „dziecka, które mieszka w doros³ym”. W „Nowych szatach 
cesarza” dziecko staje siê idea³em cz³owieka m¹drego, a przede wszystkim czystego 
w swym myœleniu. W baœni tej wyst¹pi³a krytyka hipokryzji i snobizmu oraz zosta³a 
wyœmiana ludzka pró¿noœæ, tak czêsto goszcz¹ca na dworze ówczesnych w³adców, 
ale tak¿e dziœ.

W 1837 roku Andersen skoñczy³ pisaæ „Ma³¹ syrenkê”, jedn¹ z najbardziej znanych 
baœni, w której z folklorem pogañskim mieszaj¹ siê chrzeœcijañskie idee, jak pokuta, 
milczenie i poœwiêcenie, a symbolika tej baœni oddzia³uje na ludzi ka¿dej epoki. 
Niedoskona³oœæ tytu³owej bohaterki staje siê znakiem dla nas. Odrzucenie z powodu 
tej niedoskona³oœci, czy w koñcu nieodwzajemniona mi³oœæ, s¹ podstawami 
psychologicznych i duchowych prawd. Milczenie i dobroæ kobiety uchwyci³ te¿ 
Andersen w „Dzikich ³abêdziach”, w której to baœni przebija siê motyw wybaczenia 
i objawienia.

Hans Christian Andersen ca³y czas podró¿owa³, w roku 1844 odwiedzi³ Goethego 
w Weimarze i zagoœci³ na d³ugi czas na dworze w³adcy Weimaru Karola Aleksandra, 
który fascynowa³ siê jego twórczoœci¹. Pisa³ potem: „Przedziwne pragnienie kaza³o mi 
zobaczyæ miasto, gdzie ¿yli Goethe, Schiller, Wiegand i Herder, z którego tak wielkie 
œwiat³o promieniowa³o na ca³y œwiat. Przyby³em do kraju uœwiêconego przez Lutra, 
przez Œwiêto Pieœni na zamku Wartburg i pamiêæ o wielu wielkich i szlachetnych 
wydarzeniach.

Na duchowoœæ Andersena nie oddzia³ywa³ wy³¹cznie Weimar, ale ludzie, których zna³ 
z którymi przebywa³ i czytywa³, do nich nale¿a³a z pewnoœci¹ znakomita 
skandynawska solistka Jenny Lind, do której Andersen pisa³ „Cz³owiek siê œmieje, 
p³acze, czuje siê dobrze, jak po powrocie z koœcio³a, staje siê lepszym cz³owiekiem! 
Czujê, ¿e w sztuce obecny jest Bóg, a tam, gdzie Bóg staje z nami twarz¹ w twarz, tam 
jest œwiêty koœció³”. Sama zaœ Lind, twierdzi³a, ¿e nie potrzebuje mistrzów: „Bóg do 
tego stopnia zapisywa³ we mnie to, czego siê powinnam nauczyæ, moje idea³y by³y 
(i s¹) tak wysokie, ¿e ¿adna istota ludzka nie mog³aby sprostaæ moim wymaganiom. 
Tote¿ nie œpiewam zgodnie z jak¹œ methode, lecz pod³ug ptaków (o ile by³am do tego 
zdolna), jedynie bowiem ich Nauczyciel odpowiada³ mojej potrzebie prawdy, 
czystoœci i ekspresji.”

Andersen mia³ równie¿ korespondencyjny kontakt z innym znanym duñskim 
pisarzem i filozofem Sörenem Kierkegaardem, autorem takich dzie³ jak, „Albo – albo” 
oraz „BojaŸñ i dr¿enie”. Pomimo ró¿nych zakresów swojej twórczoœæ byli oni sobie 
bliscy w swej krytyce mieszczañstwa oraz w samotnoœci i poszukiwaniu prawdy dla 
wyizolowanego cz³owieka. Podobna by³a tak¿e ich religijnoœæ – niezbyt bliska 
koœcio³owi, jednak bliska samemu Bogu. W obu wypadkach mo¿emy mówiæ tak¿e 



19
prosto z mostu

o kryzysach wiary i pytaniach wobec Boga. W swojej powieœci „Byæ albo nie byæ” 
Andersen pod postaci¹ swego bohatera, m³odego Niella Bryde, pochodz¹cego 
z pastorskiej rodziny, wyra¿a w³asne duchowe rozterki. Wpierw pod wp³ywem pism 
Straussa i Feuerbacha utratê wiary, nastêpnie pod wp³ywem mi³oœci do m³odej 
¿ydówki jej odzyskanie. Byæ mo¿e niesprecyzowan¹ w konkretnych dogmatach, 
jednak w bliskoœci z Bogiem.

Pragnienie bliskoœci Boga ukazuje Andersen w wigilijnej opowieœci „Ostatni sen 
starego dêbu”, w której potê¿ny d¹b œni, ¿e oderwa³ siê od ziemi ku œwiat³oœci 
i blaskowi. Sen przeradza siê w realia i podczas wichury w noc wigilijn¹ zostaje on 
wyrwany wraz z korzeniami. W tym miejscu s³ychaæ myœl o wyzwoleniu duszy ludzkiej 
przez Chrystusa. 

Gdy chodzi o samego Chrystusa i religiê, w jednej z dyskusji z przyjació³mi, Andersen 
mówi³: „¿e nauka pochodzi od Boga i jest b³ogos³awieñstwem, a kwestia poczêcia 
i stosunki rodzinne s¹ bardzo interesuj¹ce, ale dla mnie nieistotne.” W póŸniejszym 
czasie, pisz¹c na zakoñczenie szczêœliwego dla niego 1867 roku takie s³owa: „Mój 
Panie Bo¿e, mój jedyny Bo¿e, dziêki za ten stary rok, obojêtnie, co mo¿e, odwa¿y siê, 
czy nie bêdzie musia³ przynieœæ nowy; proszê, Bo¿e, daj mi si³ê, by to unieœæ, nie 
opuszczaj mnie.” Hans Christian Andersen zmar³ ranem 4 sierpnia 1875 roku. Pogrzeb 
odby³ siê w katedrze Vor Frue Kirke 11 sierpnia.

Przez ca³e ¿ycie Andersen zdawa³ sobie sprawê, ¿e otrzyma³ od Boga ogromny dar, 
którym by³a fantazja, i potrafi³ to we w³aœciwy sposób wykorzystaæ, „nie zakopa³ 
w ziemi talarów, otrzymanych od pana” z przypowieœci. Wzi¹³ i dawa³, bêd¹c za to 
Bogu wdziêcznym. W autobiografii pisa³ „Moje ¿ycie jest piêkn¹ baœni¹, jak¿e bogat¹ 
i szczêœliw¹. Gdybym jako ch³opiec (…) spotka³ potê¿n¹ wró¿kê , która by mi 
powiedzia³: wybierz swoj¹ drogê i swój cel (…), mój los nie móg³by byæ szczêœliwszy 
(…). Historia mojego ¿ycia powie œwiatu to, co mówi do mnie, ¿e istnieje dobry Bóg, 
który wszystko prowadzi do dobrego.”

Dobry Bóg da³ wielkiemu Duñczykowi talent, ten natomiast da³ œwiatu inne spojrzenie 
na dziecko, zwierzêta i baœñ. Uwra¿liwiaj¹c cz³owieka na to, co ma³e, delikatne, 
bezbronne. Bezsprzecznym osi¹gniêciem by³o skoncentrowanie siê na dzieciach i ich 
problemach jednej z milcz¹cych a uciskanych grup Europy i œwiata. Równoœæ prawa do 
s³owa i wyra¿ania emocji by³a niezwyk³ym has³em jako pogl¹d XIX epoki. Mo¿na 
w jego twórczoœci us³yszeæ g³os Jezusa: „Pozwólcie dzieciom przywodziæ do mnie”.
 
*Cytaty pochodz¹ z: J. Wullschläger, „Andersen. ¯ycie baœniopisarza”, prze³. 
M. Ochab, Warszawa 2005.
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NIES£OWNOŒÆ...

Tekst
Wiktor Wieczysty
Katolickie Liceum Ogólnokszta³c¹ce 
w Szczecinie

Wiêkszoœæ ludzi nie ma problemu z mówieniem. Wed³ug licznych badañ, 
wypowiedzenie jednego zdania zajmuje cz³owiekowi œrednio 2,5 sekundy. W ci¹gu 
ca³ego dnia (1440 minut) u¿ywamy mowy przez 10-11 minut. Dr Louann Brizendine, 
profesor psychiatrii z Uniwersytetu Kalifornia, w swojej ksi¹¿ce „The Female Brain” 
informuje, ¿e kobiety dziennie wypowiadaj¹ oko³o 20 000 s³ów, a mê¿czyŸni oko³o 
7000. Czy wyniki badañ s¹ werystyczne, vulgo faktyczne? Pozostawiam to 
Czytelnikom do rozstrzygniêcia drog¹ niezawodn¹, bo czysto empiryczn¹. 
Nies³ownoœæ jest niszczycielk¹ ludzkich relacji. Bêd¹c nies³ownym, jesteœmy po 
prostu niewiarygodni. Co mo¿e prowadziæ do swoistej degradacji w spo³eczeñstwie. 
Ludzie nie darz¹ sympati¹ faryzejskich retorów, którzy najpierw mówi¹, a potem 
myœl¹. Uprawianie gadulstwa (puste obietnice, koñcz¹ce siê pokrêtnymi 
wymówkami) opieraj¹cego siê na nies³ownoœci jest ¿a³osne. Niestety podobnych 
przyk³adów z czasem zauwa¿am coraz wiêcej. Tak, jakby spo³ecznoœæ che³pi³a siê 
ca³kowit¹ niezale¿noœci¹ wzglêdem wypowiadanych s³ów. Exemplum spóŸnienia. 
Czy dane s³owo do czegoœ zobowi¹zuje? Czy w XXI wieku wywi¹zujemy siê z tego, co 
mówimy? Czy w ogóle musimy siê wywi¹zywaæ? Mo¿e trzymam siê staroœwieckich 
wartoœci, gdzie za dane s³owo cz³owiek by³ gotów oddaæ ¿ycie? Ach to jego 
ciemnogrodzkie podejœcie – pomyœl¹ niektórzy. Nie chcê tutaj wyjœæ na kogoœ 
w rodzaju moralizatora, bo nie to jest moim celem. Chcia³bym po prostu uwra¿liwiæ na 
wagê s³owa i przypomnieæ o wielkiej mocy tego, co mówimy. Coœ, co pozornie nie ma 
dla nas znaczenia, co mówimy „na odczepne”, mo¿e znaczyæ dla tej drugiej osoby 
bardzo du¿o. Warto wiêc wa¿yæ s³owa. 7-letni Napoleon Bonaparte zosta³ pos¹dzony 
przez swoich rodziców o zjedzenia po³owy kosza winogron i fig, który matka dosta³a 
od stryja. Wszystkiemu zaprzeczy³. Przysz³y „bóg wojny” pochodzi³ z Korsyki, gdzie 
k³amstwo by³o surowo karane, wiêc przez siedem dni dostawa³ rózgi, chleb i wodê, 
ka¿dego dnia wypieraj¹c siê zarzutów. Siódmego dnia jego siostra nie wytrzyma³a 
przyznaj¹c, ¿e wraz z kole¿ank¹ wyjada po³owê owoców. Ale nie to zaszokowa³o 
rodziców. Powiedzia³a te¿, ¿e ma³y braciszek wszystko widzia³. Widzia³, cierpia³ 
w mêczarniach przez tydzieñ i nie pisn¹³ ani s³owa. ̄ yczê, byœmy milczeli z tak¹ sam¹ 
nieustêpliwoœci¹ przed wypowiedzeniem s³ów, których dotrzymania pewni nie 
jesteœmy.

prosto z mostu
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„NIE WYPOWIE TWEJ MI£OŒCI NIC”

Tekst 
Siostry Uczennice Krzy¿a 

„Nie wypowie Twej Mi³oœci nic” – taki tytu³ nosi wydana przed trzema tygodniami 
p³yta, która jest zbiorem wybranych pieœni powsta³ych we Wspólnocie Sióstr Uczennic 
Krzy¿a. Niektóre z nich od lat towarzysz¹ naszej wspólnotowej modlitwie. 

Ka¿da pieœñ ma swoj¹ odrêbn¹ historiê, ¿adna nie powsta³a przy biurku, lecz Duch 
Œwiêty wydoby³ je z modl¹cego siê serca. S³owa odzwierciedlaj¹ wewnêtrzne 
odczucia powi¹zane z rzeczywistym prze¿ywaniem Boga. S¹ histori¹ g³êbokich 
pragnieñ, doœwiadczeniem s³aboœci cz³owieka i mocy Boga, si³¹ modlitwy, wo³aniem 
têsknoty, radoœci¹ dzielenia wiary, umieraniem i ¿yciem, mi³oœci¹ niewypowiedzian¹ 
i niezg³êbion¹, wci¹¿ now¹...

Od wielu lat istnia³ pomys³ nagrania p³yty, ale Pan Bóg pozwoli³ go zrealizowaæ w 30. 
rocznicê powstania Wspólnoty. Wszystko zaczê³o siê pod koniec 2010 r., kiedy to uda³o 
siê zrobiæ „pierwszy krok”, a by³o nim zebranie autorskich tekstów sióstr wraz z lini¹ 
melodyczn¹, równie¿ w³asnego autorstwa. Kolejnym etapem by³ wybór repertuaru, 
a nastêpnie rozpisanie tekstów na nuty, g³osy, instrumenty… Z pomoc¹ przyszli nam 
zaprzyjaŸnieni muzycy, bez których niemo¿liwe by³yby profesjonalne aran¿acje 
i bogata harmonia. To dziêki ich zaanga¿owaniu i wytrwa³oœci, g³êbia prostych s³ów 
nabra³a pe³niejszego wyrazu. 

„Nie wypowie Twej Mi³oœci nic” – taki tytu³ nosi wydana przed trzema tygodniami p³yta, która jest zbiorem 
wybranych pieœni powsta³ych we Wspólnocie Sióstr Uczennic Krzy¿a. Fot. £ukasz Sze³emej, www.szelemej.pl
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Nagrania wzbogacaj¹ teksty i opisy pieœni zawarte w do³¹czonej do p³yty ksi¹¿eczce. 
Oto jeden z nich:

„Ja nie umieram, ja wstêpujê w ¿ycie.
Ja nie umieram, w Bogu stajê siê.
Najwy¿sza Mi³oœæ tron znalaz³a we mnie.
Do królowania zaprosi³a mnie.
Pobieg³am za Ni¹, poci¹ga³a mnie.
Szaleñstwo godów ju¿ wype³nia siê”.

Œmieræ jest przejœciem do nowego ¿ycia,
spotkaniem ze Zmartwychwsta³ym Panem w chwale Ojca.
Ta pieœñ zrodzi³a siê podczas nocy,
w której umiera³a nasza Siostra.
Z³¹czona z Jezusem przez konsekracjê zakonn¹, 
ju¿ na zawsze jest z tym, który by³ jej Najwy¿sz¹ Mi³oœci¹.

Zapraszamy do wys³uchania fragmentów p³yty i obejrzenia prezentacji zdjêæ z czasu 
jej powstawania: www.uczennicekrzyza.pl

Jeœli ktoœ chcia³by staæ siê w³aœcicielem tej¿e p³yty prosimy o kontakt: 
stolczyn@uczennicekrzyza.pl P³yta jest „cegie³k¹” na dom kontemplacyjny. Miejsce 
modlitwy i wyciszenia dla nas i wszystkich, którzy tego poszukuj¹.

Modlitw¹ otaczamy wszystkich, do których ta pieœñ dotrze. Niech zatem piêkno 
muzyki bêdzie odbiciem Bo¿ego piêkna i ¿ycia w Jego obecnoœci. 

I ŒLUBUJÊ CI WIERNOŒÆ...
O SZACUNKU W ZWI¥ZKU CZ. 3. 

Kiedy na powa¿nie nale¿a³oby zacz¹æ traktowaæ s³owa przysiêgi ma³¿eñskiej: 
i œlubujê ci mi³oœæ, szacunek i wiernoœæ ma³¿eñsk¹? Nie jedna osoba powie: ale ja siê 
nie ¿eniê, nie wychodzê za m¹¿! Ja tak tylko, tak bez wiêkszych zobowi¹zañ. Mo¿e 
jestem radyka³em, ale jeœli nie zamierzacie byæ ze sob¹ na zawsze, a nawet jesteœcie 
pewni, ¿e nic na d³u¿ej z tego nie bêdzie, to jak to pogodziæ z okazywaniem sobie 
szacunku? Zwi¹zek to nie jest praca. 

Tekst
ks. S³awomir Sikora
proboszcz parafii ewangelicko-
augsburskiej w Szczecinie
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- Pracujesz? 
- Tak. 
- Gdzie? 
- W sklepie na kasie. 
- Lubisz to? 
- Nie, rozgl¹dam siê za now¹ prac¹, ale siedzê tam, bo nie ma nic lepszego. 
- Masz ch³opaka? 
- Mam. 
- Kochasz go, chcesz z nim byæ na zawsze? 
- W³aœciwie to nie, ale póki co, nie znalaz³am nikogo fajniejszego, ale szukam.

Jeœli siê szanujecie w zwi¹zku, to przynajmniej nie wykluczacie, ¿e bêdziecie ze sob¹ 
na zawsze. Jeœli tak, to mo¿ecie wymagaæ od siebie respektowania przysiêgi 
ma³¿eñskiej ju¿ teraz w okresie „chodzenia ze sob¹”. Macie prawo oczekiwaæ 
szacunku od swojego partnera. Jeœli nie potrafi okazaæ Wam szacunku przed œlubem, 
to nie ³udŸcie siê, ¿e coœ siê zmieni po z³o¿eniu przysiêgi ma³¿eñskiej. Na œwiecie jest 
wystarczaj¹co du¿o nieszczêœliwych kobiet i zdruzgotanych mê¿czyzn, którym 
wydawa³o siê, ¿e po œlubie wszystko zmieni siê na lepsze. Chcê byæ dobrze 
zrozumiany. Zawarcie ma³¿eñstwa (niezale¿nie od tego czy jest w danym Koœciele 
sakramentem, czy te¿ nie) jest czymœ szczególnym, wyj¹tkowym i niepowtarzalnym. 
To nie jest tylko kwestia za³atwienia formalnoœci dla mo¿liwoœci wziêcia kredytu 
mieszkaniowego, to nie jest tylko kwestia przywi¹zania do tradycji. To bardziej jest 
sprawa odpowiedzialnoœci za swoje ¿ycie, jasnego przekazu, ¿e potrzebujecie Bo¿ego 
b³ogos³awieñstwa, Jego prowadzenia i Bo¿ego przyznania siê do Waszego zwi¹zku. 
To jest powód, dla którego warto myœleæ o zawarciu zwi¹zku ma³¿eñskiego 
w Koœciele. Kiedy jednak wypowiadaæ bêdziecie s³owa przysiêgi lub kiedy duchowny 
po³o¿y na Was rêce w geœcie udzielenia b³ogos³awieñstwa Bo¿ego, mog¹ to dla Was 
byæ piêkne chwile, wzmacniaj¹ce Wasz¹ mi³oœæ, ale nie liczcie na jak¹œ magiczn¹, 
wrêcz nag³¹ zmianê i poprawê. Owszem, na pocz¹tku mo¿e byæ „nowe”: wspólne 
mieszkanie, wspó³¿ycie seksualne (to oczywiœcie bêdzie zale¿eæ, na ile „czekaliœcie”), 
obr¹czki œlubne, które s¹ powodem do wielkiej chluby, ale prêdzej czy póŸniej ¿ycie 
znów stanie siê normalne. Mam nadziejê, ¿e normalne w Waszym przypadku 
oznaczaæ bêdzie wype³nione wzajemnym szacunkiem.
Dlaczego a¿ w trzech numerach naszej gazety pisa³em na temat relacji w zwi¹zku, 
a szczególnie o szacunku? Bycie z kimœ, bycie z kimœ na ca³e ¿ycie to bardzo wa¿ny 
obszar naszego ¿ycia, wp³ywaj¹cy bardzo mocno na ca³¹ nasz¹ egzystencjê. Szczêœcie 
w zwi¹zku bêdzie pozytywnie wp³ywaæ na to, jakimi bêdziemy ludŸmi, jakimi 
pracownikami, rodzicami oraz jakimi bêdziemy chrzeœcijanami. Dlatego Bóg nie 
zamierza nikogo zostawiæ samego z tym tematem. Chce nam b³ogos³awiæ, to znaczy 
chce nas uszczêœliwiaæ! 
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TROCHÊ O RADOŒCI ̄ YCIA 
Tekst
Ada
parafia rzymskokatolicka pw.
Bo¿ego Cia³a

Min¹³ rok pe³en obowi¹zków, problemów i wydarzeñ dla nas wa¿nych. Zaczynaj¹c 
nowy, czêsto stawiamy przed sob¹ inne cele, zadania, a nawet postanowienia. Na 
czystych kartach kolejnego rozdzia³u ¿yczymy sobie i innym, by to, co nast¹pi, by³o 
lepsze, piêkniejsze i szczêœliwsze. Poœród codziennego zabiegania, pracy i mnóstwa 
spraw do za³atwienia zatrzymajmy siê jednak choæby na moment, by pomyœleæ, czy 
pozosta³a w nas jeszcze prawdziwa radoœæ ¿ycia.

Kiedy wiele lat temu, podczas nauki jêzyka angielskiego, uczono nas, ¿e witaj¹c siê      
z kimœ wypada zapytaæ – How are you?, a odpowiedŸ na to pytanie zawsze winna 
brzmieæ – I’m fine, thanks, nawi¹za³a siê dyskusja na temat ró¿nic spo³ecznych. 
Dlaczego Anglicy, Amerykanie zawsze odpowiadaj¹, ¿e wszystko jest w porz¹dku, 
choæ nie zawsze jest to zgodne z prawd¹? Gdy na ulicach Szczecina spotyka siê dwóch 
znajomych i jeden pyta drugiego Czeœæ stary, co u Ciebie? – jaka mog³aby paœæ 
odpowiedŸ? – Czeœæ, a po staremu, bida z nêdz¹, czasu brak, kasy brak, w pracy 
beznadziejnie. Polska rzeczywistoœæ. Mo¿na by polemizowaæ czy nasza polska 
otwartoœæ na drugiego to tylko szczeroœæ serca, czy po prostu narzekanie sta³o siê 
naszym jedynym tematem w kontaktach miêdzyludzkich.

A mo¿e by tak naprawdê coœ zmieniæ? Postanowienia noworoczne bywaj¹ piêkne, ale 
czêsto oscyluj¹ wokó³ martwych spraw codziennego ¿ycia, a nie dotykaj¹ naszego 
wnêtrza.   W efekcie ci¹gle pozostajemy marudni. S¹ takie s³owa w jednej zwrotce 
piosenki Arki Noego – Œwiêty kocha Boga, ¿ycia mu nie szkoda (...) ka¿da œwiêta chodzi 
uœmiechniêta. Zaczê³am siê zastanawiaæ dlaczego „ka¿da œwiêta chodzi 
uœmiechniêta”? Ano dlatego, ¿e przebywa w obecnoœci Pana Boga. To nie œwiêtoœæ 
i dobroæ wyciskaj¹ ³zy i doprowadzaj¹ do smutku. To z³o jest ponure, smutne i bolesne. 
Kiedy cz³owiek stara siê o nieustann¹ obecnoœæ Boga w swoim ¿yciu, sprawy – które 
go nurtuj¹ – przestaj¹ byæ beznadziejne, nabieraj¹c sensu, który dostrzec mo¿na tylko 
duchem wiary. Zgodzimy siê wszyscy, ¿e Duch Œwiêty potrafi czyniæ w nas cuda. Takim 
cudem w³aœnie jest radoœæ ¿ycia. Ktoœ zapyta – jak tu cieszyæ siê ¿yciem, kiedy do 
przys³owiowego pierwszego ledwie starcza, z dzieæmi problemy, w pracy lepiej nie 
mówiæ, ktoœ jest chory, ktoœ bliski umar³ itd. Ale w³aœnie o to chodzi, ¿e tylko z pomoc¹ 
Ducha Œwiêtego, jego œwiat³a i tchnienia mi³oœci, tylko w obecnoœci Boga w nas, 
nieustannego z nim przebywania w modlitwie i czystoœci serca, tylko wtedy jesteœmy 
w stanie odnaleŸæ prawdziw¹ radoœæ ¿ycia. Poœród wszystkich naszych codziennych 
spraw zacznijmy zauwa¿aæ to, co otrzymujemy od naszego Stwórcy, bo otrzymujemy 
naprawdê mnóstwo. Czy potrafimy siê z tego wszystkiego cieszyæ? Czy potrafimy 
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dzieliæ siê t¹ radoœci¹ z innymi, choæby z najbli¿szymi? Czy tylko narzekamy jak to nam 
jest ci¹gle Ÿle. Duch Œwiêty sprawia, ¿e cz³owiek, choæby mia³ stos problemów, niemal 
zawsze ma uœmiech na twarzy. Znacie takich ludzi, prawda? Którzy, cokolwiek siê 
dzieje, zawsze chodz¹ uœmiechniêci. Radoœæ ¿ycia mo¿na odkrywaæ i realizowaæ na 
wiele sposobów, ale najpierw trzeba siê jej nauczyæ. Nie chodzi o to, ¿eby ³amaæ 
wszelkie granice i u¿ywaæ ¿ycia wbrew wszystkiemu, nie. Musimy spojrzeæ na swoje 
¿ycie – nie na ¿ycie innych – i zacz¹æ je rzeczywiœcie naprawiaæ. Mamy zdolnoœæ 
narzekania na to, co z³e i krytykowania innych, ale czy mamy w sobie choæ odrobinê 
zdolnoœci, by dostrzegaæ to, co w ¿yciu dobre, piêkne i wartoœciowe? Czy potrafimy 
rozumieæ, ¿e Pan Bóg potrafi wyprowadziæ dobro z najgorszej w ¿yciu sytuacji, ¿e 
czasem kszta³tuje nasz¹ osobowoœæ lub umacnia nasze cnoty przez sytuacje, 
z których mamy wyjœæ m¹drzejsi i mocniejsi? Pan Bóg jest dobrym Ojcem i dobrze nas 
wychowuje, pozwala nam pope³niaæ b³êdy, byœmy umieli walczyæ ze z³em. Ale czy 
potrafimy doceniaæ wszystko to, co dla nas robi? Jezus nie umar³ na krzy¿u dwa tysi¹ce 
lat temu, by znikn¹æ na zawsze, ale jest z nami po wszystkie dni, a¿ do skoñczenia 
œwiata. 

Uœmiechajmy siê wiêc czêœciej, zw³aszcza do innych ludzi, cieszmy siê z tego, co ¿ycie 
przynosi, bo przynosi wiele dobrego, nie narzekajmy bezustannie, ale odkrywajmy 
wci¹¿ nowe powody do radoœci, dziel¹c siê tym z innymi. ¯yjmy, by nie umieraæ we 
³zach. WyjdŸmy na spacer naszego ¿ycia z kochaj¹cym nas Panem Bogiem.

„CATHO STYLE” ZAPRASZA DO RAJU

Tekst 
Piotr Ko³odziejski
parafia rzymskokatolicka pw.
Matki Bo¿ej Jasnogórskiej 

 

 
Na¿elowany goœæ lekko przy koœci w czarnych okularach. Na pierwszy rzut oka nie robi 
wra¿enia. Jego sztuka zreszt¹ równie¿. Zainteresowanie ni¹ mo¿e jednak powalaæ. 
Teledysk koreañskiego rapera „Gangnam Style” uzyska³ grubo ponad miliard 
wyœwietleñ na YouTube. To pierwszy taki przypadek w historii. 

M³odzi katolicy z francuskiej Wspólnoty Chemin Neuf, promuj¹c Miêdzynarodowy 
Festiwal M³odych „Welcome to Paradise” wykorzystali popularnoœæ koreañskiego 
klipu. Ekumeniczne spotkanie, które w sierpniu odbêdzie siê we Francji, postanowili 
zapowiedzieæ w sposób wywo³uj¹cy kontrowersje. „Catho style” jest parodi¹ 
koreñskiego teledysku. To œwiadectwo wiary wyra¿one jêzykiem pokolenia YouCat 
(Youth Catechism – katechizm dla m³odych opracowany z myœl¹ o Œwiatowych 
Dniach M³odzie¿y w Madrycie w 2011 roku, przyp. red.) – pisze na swoim portalu „Goœæ 
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Niedzielny”. M³odzi podjêli rêkawicê rzucon¹ przez muzycznego ducha czasu. 
Fronda.pl stawia jednak pytanie czy to ewangelizacja, czy parodia chrzeœcijañstwa. 
Bo przecie¿, jak pisze Marta Brzeziñska, co wra¿liwszych katolików mog¹ 
zniesmaczyæ sceny pl¹sania w prezbiterium poœród zakonników, „chrzczenie” wod¹ z 
fontanny czy przesuwanie paciorków ró¿añca przez ksiêdza, oczywiœcie podryguj¹ce 
w rytmie „gangnam”.  

„Duch jest moim WiFi z nieprzerwanym po³¹czeniem (...) Gdy siê modlê, to ¿yjê, 
kocham ¿ycie katolika!” W za³o¿eniu pozytywny komunikat m³odych Francuzów, 
w swojej formie wywo³uje skrajne emocje. 

To nie jest przekaz dla wszystkich – ocenia ks. dr Krzysztof £uszczek z Wydzia³u 
Teologicznego Uniwersytetu Szczeciñskiego. - Dziœ jesteœmy pod siln¹ presj¹ kultury 
popularnej i pod presj¹, ¿eby mówiæ jej jêzykiem, bo ten jêzyk dociera do ludzi m³odych – 
zauwa¿a kap³an i przestrzega, by pos³uguj¹c siê tak¹ form¹ komunikacji byæ 
roztropnym, rozwa¿nym i wra¿liwym, bo ³atwo jest otrzeæ siê o granicê profanacji. ̄ eby 
jednak byæ precyzyjnym, ksi¹dz nie jest przeciwny wykorzystywaniu takich form. 
- Papie¿ apelowa³, ¿eby zdobywaæ cyfrowy kontynent, ale te¿ wskazywa³, ¿e nigdy 
spotkanie w sieci nie zast¹pi spotkania „twarz¹ w twarz” - mówi ks. £uszczek.

Zapyta³em m³odych ludzi o wra¿enia po obejrzeniu teledysku. Ich reakcje by³y ró¿ne: 
- Pocz¹tkowo odpychaj¹ce, przera¿enie, w któr¹ stronê idzie Koœció³, ale potem wiêkszy 
dystans - skomentowa³a Agnieszka - Nie wiem, czy dobrze jest opieraæ siê na klipie 
Koreañczyków, ale to kolejna propozycja.  

Na pocz¹tku za¿enowanie, potem jednak rzut oka na orygina³. Cieszê siê, bo to 
odpowiedŸ m³odych ludzi, którzy nie chc¹ byæ manipulowani, nie chc¹, by pokazywaæ im 
uprzedmiotowienie cz³owieka. Oryginalna wersja „Gangnam Style”  skupia siê bowiem 
na seksie - to opinia Marcina.   

W sieci liczy siê „klikalnoœæ”, a ta nie zawsze – czy wrêcz bardzo rzadko – idzie w parze 
z wy¿szymi wartoœciami. Skoro jednak ludzie klikaj¹ w stylu „gangnam” to dlaczego 
nie maj¹ klikn¹æ w stylu „catho”? Na razie klip Francuzów ma ponad pó³ miliona 
wyœwietleñ. Skoro wywo³uje szerok¹ dyskusjê, a „sprzedaje” dobre treœci, to mo¿e 
jednak warto czasem klikn¹æ i przenieœæ siê do Raju promowanego przez m³odych 
katolików? 

Papie¿ od ponad miesi¹ca komunikuje siê równie¿ na Twitterze, coraz czêœciej 
rekolekcji mo¿na pos³uchaæ w sieci. Kontynent cyfrowy jest najwiêkszym na kuli 
ziemskiej i ca³y czas siê rozrasta. To chyba wystarczaj¹cy argument, ¿eby równie¿ tam 
byæ. Co o tym s¹dzicie?

Ca³a dyskusja na temat teledysku i kierunku, w jakim zmierza Koœció³ z formami 
ewangelizacji na stronie radioszczecin.pl/religia w audycji „Religia na fali” z 13 
stycznia. Zapraszam.  
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CHLEB Z MIODEM NA KONIEC ŒWIATA

Tekst 
Ewelina Dmitrowicz
Duszpasterstwo Akademickie 
„W Sercu”
 

Chleb z miodem na œniadanie
w mo¿e ostatni dzieñ mojego ¿ycia.
Co tam mojego ¿ycia, 
w ostatni dzieñ œwiata w ogóle.
Przyznajê, doœæ ma³o oryginalnie.
Powiedzia³bym: doœæ powszechnie.
Lekcewa¿¹co?
Z niedowierzaniem?
Wyjecha³em z domu doœæ wczeœnie,
bez szacunku wobec przepowiedni.
Jak najwiêkszy ignorant: do zobaczenia!

CHRZEŒCIJAÑSTWO - PO UTKWIENIU
WSTRZ¥ŒNIJ

Te narodziny wstrz¹snê³y ca³ym œwiatem. Ten cz³owiek 
bezpowrotnie go zmieni³. Te s³owa, to nie zapowiedŸ 
nowej superprodukcji. Bohater tych myœli jest jednak 
superbohaterem. 

Stary jak œwiat. Pojawia siê i znika. Jest poszukiwany. Ma 
supermoce. Niektórzy chc¹, ¿eby ich uratowa³ i uwolni³. 
Potem prosz¹, by uwiêzi³ – dopiero wtedy poznaj¹ 
wolnoœæ. I mog¹ chodziæ tam, gdzie On. Im s¹ bli¿ej Niego, 
tym bardziej têskni¹... 

„Najg³êbiej ukryty i najbardziej obecny”. Urodzi³ siê, umar³, 
zmartwychwsta³, ¿yje. Te wydarzenia wstrz¹snê³y, 
wstrz¹saj¹ i bêd¹ wstrz¹sa³y ca³ym œwiatem. Jeœli ciê to 
ju¿ nie rusza, poczytaj Wyznania œwiêtego Augustyna. 
Pomódl siê o wstrz¹œnienie. Dobrze siê trochê poruszaæ 
w karnawale.

Uwaga! Wypróbowane, skuteczne. 

Nie eschatologicznie, 
nie gdzieœ tam w niebie,
gdzieœ tam w walce o przetrwanie.
Do zobaczenia wieczorem.
Tak po prostu.
Tak zwyczajnie.
Jak w zwyk³y dzieñ.
Jak w zwyk³y koniec œwiata.

ks. S³awomir Sikora
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Rozmawia³ 
Piotr Ko³odziejski
 

W£OSZCZOWSKA:
TO WIÊCEJ NI¯ JAZDA NA ROWERZE
I TO JEST PIÊKNE

Maja W³oszczowska by³a jedn¹ z naszych najwiêkszych olimpijskich nadziei na 
medal w Londynie w kolarstwie górskim. Tydzieñ przed rozpoczêciem IO, 
podczas treningów we w³oskim Livigno, Polka dozna³a koszmarnej kontuzji. 
Z³amana koœæ œródstopia, zerwane wiêzad³a i sam widok nienaturalnie 
wykrzywionego stawu skokowego wywo³ywa³ u wielu przera¿enie. Lekarze 
zastanawiali siê ju¿ nie nad tym, czy Maja pojedzie walczyæ o medale do 
Londynu, ale czy kiedykolwiek bêdzie gotowa na rywalizacjê na najwy¿szym 
œwiatowym poziomie w zawodowym sporcie. Na szczêœcie najlepsza polska 
zawodniczka, wicemistrzyni olimpijska z Pekinu, mistrzyni œwiata i Europy 
wraca do zdrowia. Oto, co powiedzia³a specjalnie dla internetowej audycji 
Radia Szczecin Sport w Sieci.

Gala Mistrzów Sportu za nami. Jak Pani siê bawi³a?
Przyjemnie by³o spotkaæ sportowe grono. Tym razem szaleñstw do bia³ego 
rana nie by³o. Ja zostawa³am zawsze do samego koñca, ale teraz wolê 
oszczêdzaæ nogê na tañcach i mêczyæ j¹ bardziej na treningu. Bardzo cieszê 
siê i to by³ dla mnie wielki zaszczyt wrêczaæ statuetkê czempiona 
fenomenalnemu sportowcowi i wspania³emu cz³owiekowi Rafa³owi Wilkowi.

Jeszcze pewnie na niejednej gali bêdzie okazja do tañca i te¿ po Pani 
sukcesach. Czy to prawda, ¿e faceci na kó³kach graj¹ nie fair?
O rany, zastrzeli³ mnie Pan, bo nie wiem do czego to jest aluzja.
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To aluzja do jednego z Pani wyœcigów, mistrzostw w sztafecie. Na swojej 
stronie internetowej napisa³a Pani, ¿e W³och spycha³ Pani¹ wtedy na 
taœmy.
Faktycznie by³o takie zdarzenie i bardzo mnie zez³oœci³ i nie powinien siê tak 
zachowaæ. Znam jednak niektóre kobiety, które potrafi¹ siê tak zachowaæ, 
wiêc nie powiedzia³abym, ¿e to tylko s¹ zagrania mê¿czyzn, bo zdarza siê to 
te¿ ze strony kobiet. Na szczêœcie to rzadkie przypadki i wiêkszoœæ 
zawodniczek i zawodników przestrzega zasad. 

Jak to jest œcigaæ siê z mê¿czyznami?
Hmmm, to wielkie wyzwanie. Zale¿y te¿ na jakiej imprezie, bo bardzo czêsto 
mam przyjemnoœæ œcigaæ siê w maratonach przeznaczonych dla amatorów 
i tam mogê „³eb w ³eb” walczyæ z panami. Amatorzy nie maj¹ tyle czasu na 
trening co ja, w zwi¹zku z czym swoj¹ form¹ potrafiê czasem dorównywaæ 
najlepszym. To dla mnie bardzo przyjemne uczucie. Natomiast, tak jak we 
wspomnianym wyœcigu sztafet, kiedy jadê „³eb w ³eb” z najlepszymi 
zawodnikami elity mêskiej, niestety miêdzy kobiet¹ a mê¿czyzn¹ jest myœlê 
oko³o 20 procent ró¿nicy. To potê¿na ró¿nica, jeœli chodzi o czas przejechania 
jakiegoœ okr¹¿enia. Wtedy ta walka jest ciê¿ka i z góry stoimy na straconej 
pozycji. Ambicja i motywacja w³¹czaj¹ siê ze zdwojon¹ si³¹, bo je¿eli uda siê 

Fot. £ukasz Sze³emej, www.szelemej.pl
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uciec przed mê¿czyzn¹ i dojechaæ do mety przed nim, to satysfakcja jest 
przeolbrzymia. 

W jednym z wywiadów dla Przegl¹du Sportowego, podsumowuj¹c 
miniony rok, powiedzia³a Pani, ¿e chce pamiêtaæ te dobre rzeczy. Mówi³a 
Pani te¿, ¿e zwyciêstwa s¹ jak narkotyk, kontuzja uczy pokory 
i cierpliwoœci, wierzê, ¿e mnie wzmocni. Czy w³oskie Livigno pozostanie 
pechowym miejscem w pamiêci?
Nie. Absolutnie. Ja w³oskie Livigno ca³y czas uwielbiam, kocham, bêdê tam 
trenowa³a nie raz. S¹ to œwietne warunki do treningu i fajna atmosfera 
sprzyjaj¹ca wa¿nym imprezom. Zawsze przygotowuje siê tam mnóstwo 
sportowców i nie tylko kolarze, ale i wioœlarze, chodziarze, p³ywacy. Do tego 
same W³ochy s¹ moim ulubionym krajem z uwagi na podejœcie ludzi, 
atmosferê, kuchniê. Tak¿e do Livigno nie zra¿am siê i zamierzam je nie raz 
odwiedziæ. Póki co, w ramach treningu, a w przysz³oœci w ramach zimowych 
wakacji. 

Obok dziennikarstwa, to w³aœnie podró¿e s¹ Pani najwiêkszym hobby?
Oj, myœlê, ¿e podró¿e s¹ moim pierwszym i najwiêkszym hobby. Z racji 
zawodu,  podró¿ujê bardzo du¿o, ale nie s¹ to podró¿e, o których wspominam 
jako moim hobby. Uwielbiam poznawaæ nowe kultury, kraje. Mam paczkê 
znajomych, z którymi – jeœli uda siê zgraæ kalendarze – wybywamy w ciekawe 
miejsca, takie jak Kenia, Wenezuela czy Indie i to s¹ zawsze niezapomniane 
podró¿e, z których wspomnienia pozostaj¹ na ca³e ¿ycie. Jak cz³owiek 
zobaczy, w jakich warunkach ludzie ¿yj¹ w innych miejscach np. Kenii czy 
Indiach, to wtedy docenia siê to, co siê ma i stwierdza, ¿e w Polsce, 
biedniejszej ni¿ Zachód, jest naprawdê dobrze.  

Mistrzyni olimpijska Julie Bresset ma 23 lata, ale ju¿ Niemka Sabine Spitz 
wicemistrzostwo olimpijskie w Londynie zdobywa³a w wieku 40 lat. To 
œwiadczy, ¿e w tej dyscyplinie na sukcesy jest szansa niemal w ka¿dym 
wieku.
Tak jak w ka¿dej dyscyplinie wytrzyma³oœciowej wiek nie odgrywa a¿ takiej 
roli. Francuzka jest fenomenem, jest jedn¹ z niewielu zawodniczek, która w 
tak m³odym wieku zaczê³a wygrywaæ. Myœlê, ¿e bêdzie to jedna z legend 
kolarstwa górskiego. Druga by³a Spitz, która potem na mistrzostwach  œwiata 
walczy³a o medal, ale mia³a defekt roweru. Ostatecznie druga by³a Norwe¿ka 
Gunn-Rita Dahle, która wróci³a po urodzeniu dziecka. Jest ode mnie 10 lat 
starsza i dobija czterdziestki. Je¿eli wiêc bêd¹ we mnie tylko chêci 
i motywacja, to œcigaæ siê mogê d³ugo.   
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W œcis³ej czo³ówce jest równie¿ Kanadyjka Catherine Pendrel, o której 
równie¿ Pani wspomina. Czy to s¹ najgroŸniejsze potencjalne rywalki 
w najbli¿szych latach?
Rywalek jest bardzo du¿o i tak naprawdê czo³ówka œwiatowa ca³y czas siê 
zmienia i dobijaj¹ do niej m³ode zawodniczki. Nie mo¿na ograniczyæ siê tu do 
3-4 nazwisk. Zawody Pucharu Œwiata potrafi wygraæ oko³o 10 zawodniczek, 
wiêc rywalek jest mnóstwo. S¹ te¿ m³ode talenty, wiêc bêdzie z kim walczyæ.

S¹ te¿ i Polki: Aleksandra Dawidowicz, siódma w Londynie, i Paula 
Gorycka, co prawda 22. w Londynie, ale te¿ m³oda nadzieja. Kiedy jednak 
popatrzymy na wynik Oli Dawidowicz w MŒ w Saalfelden i trzecie miejsce 
w nowej dyscyplinie – wyœcigu eliminacyjnym, to pokazuje, ¿e równie¿ 
bêdzie z niej wielka zawodniczka w przysz³oœci. 
Olka ma zdecydowanie papiery, ¿eby walczyæ ze œwiatow¹ czo³ówk¹. Jestem 
przekonana, ¿e je¿eli wszystko siê jej dobrze pouk³ada, bo te¿ ma sezony 
przeplatane ró¿nymi chorobami, to mo¿e walczyæ o medale. Na igrzyskach 
zreszt¹ pokaza³a na co j¹ staæ.  

Wspomina³em wyœcig eliminacyjny, który jest ju¿ w programie PŒ. Myœli 
Pani, ¿e ma szansê obok cross country pojawiæ siê jako kolejna 
konkurencja olimpijska?
Wszystko zale¿y od tego, jak ta dyscyplina bêdzie siê rozwija³a, natomiast jest 
ona bardzo widowiskowa i taki scenariusz nie jest wykluczony. Wcale nawet 
nie zdziwi³abym siê, gdyby wyœcigi sprinterskie wyeliminowa³y zawody cross 
country z racji na prostsz¹ realizacjê telewizyjn¹, wiêksze emocje. Wiadomo, 
¿e sport to z jednej strony wielki wysi³ek fizyczny, umiejêtnoœci techniczne, 
pokaz si³y i wytrzyma³oœci zawodników, ale przede wszystkim jest to teraz 
widowisko. Przetrwaæ mog¹ te sporty, które potrafi¹ œci¹gn¹æ kibiców 
i telewizje, a ³atwiejsze jest to przy sprintach ni¿ przy obecnym olimpijskim 
formacie cross country. Ja jednak bym ubolewa³a, bo dla mnie cross country 
jest fajniejszy, trudniejszy i to esencja kolarstwa górskiego. 

Wracam do Pani s³ów „chcê pamiêtaæ tylko dobre rzeczy” – chyba 
wspania³a dla Pani informacja kontrakt z now¹ grup¹ kolarsk¹. 
Tak, zdecydowanie. Giant Pro XC Team chce zostaæ numerem jeden na œwiecie 
i taki jest cel dru¿yny, mened¿erów, ka¿dego zawodnika, wiêc wierzê, ¿e 
z moim udzia³em uda siê ten cel osi¹gn¹æ. Cieszê siê tak¿e dlatego, ¿e na 
rowerach Giant zaczyna³am swoj¹ karierê kolarsk¹. Na tych rowerach 
zdobywa³am pierwsze medale mistrzostw œwiata i Europy w kategorii 
juniorek. Giant by³ moim pierwszym sponsorem sprzêtowym, wracam wiêc 
do dobrego. Wspó³praca z firm¹ uk³ada siê znakomicie. Widaæ, ¿e ceni¹ sobie 



prosto z mostu32

uwagi sportowców, którzy je¿d¿¹ na jego sprzêcie i wykorzystuj¹ je do 
udoskonalania swoich produktów. Myœlê, ¿e dobra przysz³oœæ przed nami. 

Czy kolarstwo górskie, ju¿ na poziomie zawodowstwa, to drogi sport?
Oj, bardzo drogi. Myœlê, ¿e ka¿dy sport na tym poziomie jest bardzo drogi. 
Trzeba du¿o inwestowaæ w siebie, jeœli chce siê przygotowywaæ do 
najwiêkszych imprez i walczyæ z najlepszymi. Wa¿ni s¹ oczywiœcie sponsorzy 
lub wsparcie zwi¹zków sportowych. To s¹ wyjazdy, sprzêt. To wszystko jednak 
dotyczy naprawdê wysokiego poziomu, bo ¿eby zacz¹æ jeŸdziæ amatorsko, to 
uwa¿am, ¿e to jedna z tañszych dyscyplin sportowych. Je¿eli raz kupimy 
rower, to nic wiêcej nie potrzebujemy. Wychodzimy z domu i jeŸdzimy. Dla 
pocz¹tkuj¹cych bynajmniej nie jest to a¿ tak drogi sport.  

Wspiera Pani „cycle chic”, modê na je¿d¿enie rowerem po mieœcie 
w codziennym stroju? 
Powiem tak. Ja sama, je¿eli codziennie nie zaczerpnê œwie¿ego powietrza, to 
ju¿ czujê siê chora, wiêc dla ludzi w miastach pracuj¹cych od rana do nocy, taki 
wyjazd na rowerze do pracy mo¿e byæ jedyn¹ mo¿liwoœci¹ kontaktu z ruchem 
poza domem. Popieram wiêc jazdê w mieœcie i moda miejska jest bardzo 
fajna, coraz bardziej siê rozwija i jest mnóstwo pomys³ów. Wielu rzeczy mo¿na 
doœwiadczyæ. Jest fajna zabawa, mo¿na te¿ zrobiæ coœ dobrego dla swojego 
cia³a i ducha, przy okazji zaoszczêdziæ te¿ mnóstwo czasu na dojazdach do 
pracy, bo w mieœcie rowerem poruszamy siê znacznie szybciej ni¿ autem.

 Ile kosztuje rower dla zawodowca „pe³n¹ gêb¹”?
Jest bezcenny (œmiech). A tak na powa¿nie to koszt 30-40 tysiêcy z³otych. Tak 
wiêc ju¿ ca³kiem niez³y samochód. 

Co powiedzieæ m³odym talentom, które zaczynaj¹ w klubach? 
W Szczecinie mamy Tryg³aw. Zaczynaj¹ swoj¹ powa¿n¹ przygodê, widaæ, 
¿e mog¹ w przysz³oœci odnosiæ du¿e sukcesy. Mamy zawodniczkê, która 
trenuje od niespe³na roku, pojecha³a w 2012 roku na amatorskie 
mistrzostwa Polski do D¹browy Górniczej i wygra³a w swojej kategorii 
wiekowej. Zawsze jednak wszystko rozbija siê o sponsorów i finanse. Co 
zrobiæ, ¿eby oni „wystrzelili” dalej i pojawili siê równie¿ wy¿ej na krajowym 
„podwórku”?  
Porusza Pan bardzo szeroki temat i myœlê, ¿e moglibyœmy przegadaæ godzinê. 
To nie jest te¿ kwestia tego, co ma zrobiæ jedna zawodniczka, tylko wszyscy, 
którzy zajmuj¹ siê dyscyplin¹. Trzeba j¹ promowaæ, ¿eby kolarstwa by³o jak 
najwiêcej w mediach, wówczas i sponsorzy bêd¹ siê coraz chêtniej do tego 
garnêli. Nie przesadza³abym te¿ z tymi pocz¹tkami, bo ja te¿, kiedy 
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zaczyna³am karierê kolarsk¹, to tak naprawdê moimi g³ównymi sponsorami 
byli rodzice. W klubie to oni organizowali wszystkie wyjazdy, zrzucali siê na 
paliwo, organizowali jednego busa i tak jeŸdziliœmy z zawodów na zawody. Da 
siê wiêc zaczynaæ niedu¿ym kosztem, najwa¿niejsze s¹ chêci, zapa³ i wtedy 
wiele mo¿na zrobiæ. 

Trochê o kolarstwie szosowym. Czy Pani idolami s¹ np. œp. Joachim 
Halupczok, mistrz œwiata z Chambéry w 1989 roku, Zenon Jasku³a trzeci 
w Tour de France w 1993 roku, Zbigniew Spruch wicemistrz œwiata w 
Plouay w 2000 roku, a mo¿e nasze dawne polskie s³awy: Szurkowski, 
Lang?
Je¿eli spogl¹dam na Polaków, których mieliœmy wielu znakomitych, to przede 
wszystkim nasz pierwszy mistrz œwiata zawodowców Lech Piasecki, o którym 
czêsto siê zapomina. To wielki mistrz i do tej pory wspania³y cz³owiek, maj¹cy 
wiele pokory. Oczywiœcie Czesiu Lang tak¿e. To wielka legenda polskiego 
kolarstwa, cz³owiek, którego podziwiam nie tylko za jego dokonania 
sportowe, ale tak¿e za bycie œwietnym mened¿erem, wspaniale organizuje 
Tour de Pologne. Zreszt¹ widz¹c to, jak profesjonalnie organizuje ten wyœcig, 
poprosi³am Pana Czes³awa, ¿ebyœmy wspólnie organizowali moj¹ imprezê 
w Jeleniej Górze – wyœcigi kolarstwa górskiego. Ju¿ teraz mogê zaprosiæ na 
imprezê najprawdopodobniej w trzeci weekend wrzeœnia. Natomiast moimi 
idolami s¹ bardziej kolarze górscy i tu przede wszystkim Norwe¿ka Gunn-Rita 
Dahle, która swego czasu wygrywa³a absolutnie wszystko, ja by³am wiele razy 
druga na wyœcigach, ca³a reszta walczy³a w³aœnie o te drugie miejsce, a ona by³ 
nieosi¹galna. Potem mia³a s³abe lata, w miêdzyczasie urodzi³a dziecko 
i wróci³a do wysokiej formy i wywalczy³a medal IO w Londynie. Jest dla mnie 
fenomenem, który potrafi³ pogodziæ tak ciê¿ki sport z wychowywaniem 
dziecka. To jest moja idolka. 

Piêciokrotny tryumfator „Wielkiej Pêtli”, dwa razy najlepszy w Giro d'Italia 
Hiszpan Miguel Indurain powiedzia³ dla hiszpañskiego radia „Marca” – 
wierzê w niewinnoœæ Lance'a Armstronga. Jaka jest Pani opinia na ten 
temat? (wywiad przeprowadza³em przed przyznaniem siê Armstronga do 
stosowania dopingu)
Przyznam, ¿e to bardzo trudny temat i chyba nikomu nie bêdzie dane 
wiedzieæ, jaka jest prawda do koñca. W grê wchodz¹ olbrzymie pieni¹dze, 
wielka polityka. Wiem, ¿e na takim poziomie ró¿ne interesy mog¹ wa¿yæ 
i prawda czêsto potrafi byæ fa³szowana. Albo by³a fa³szowana, gdy Armstrong 
mówi³, ¿e jest czysty albo jest fa³szowana teraz. Wielce prawdopodobne, ¿e te 
zarzuty s¹ prawdziwe, natomiast jestem przekonana, ¿e gdyby w tamtych 
latach kolarstwo szosowe by³o czyste, to Armstrong by³by mistrzem. Nie 
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pamiêtam ju¿ w którym roku, ale gdyby wzi¹æ pierwsz¹ dziesi¹tkê Tour de 
France, to praktycznie ka¿dy kolarz mia³ jak¹œ wpadkê dopingow¹. Dla mnie 
jednak Armstrong jest mistrzem przede wszystkim dlatego, ¿e pokona³ raka 
i wróci³ do sportu na wysokim poziomie.

Ile trzeba trenowaæ dziennie, aby byæ mistrzem w kolarstwie górskim?
Kiedy przygotowuje siê na powa¿nie, to wychodzi oko³o 4-5 godzin dziennie 
podzielonych na 2-3 jednostki treningowe. Ca³y dzieñ wiêc trenuje siê albo œpi, 
ale jeœli ma siê przed sob¹ taki cel jak mistrzostwa œwiata czy igrzyska 
olimpijskie to nie ma problemu, ¿eby ka¿d¹ jedn¹ minutê swojego dnia 
przeznaczaæ na sport.     

To rower, bieganie, si³ownia?
Zim¹ to jest wszystko. Rower, bieganie, marszobiegi, wchodzenie pod górê, 
narty biegowe, si³ownia, basen. Latem to rower, czasem si³ownia i æwiczenia 
ogólnorozwojowe i rozci¹gaj¹ce.

Co daje kolarstwo, czego nie daj¹ inne dyscypliny?
Przede wszystkim pozwala mieæ kontakt z natur¹. Ja podziwiam p³ywaków, 
którzy spêdzaj¹ na basenach d³ugie godziny i patrz¹ na kafelki. Ja na treningu 
wjadê w las, mam kontakt z natur¹, podziwiam przyrodê, drzewa, tak 
naprawdê odpoczywam na treningu. Oczywiœcie, jeœli trening nie polega na 
wykonaniu konkretnych zadañ, np. interwa³ów na szosie. Poza tym mo¿na 
sporo podró¿owaæ, poznawaæ nowe tereny, ludzi i to jest fantastyczne, ale 
akurat to jest w ka¿dym sporcie.

Wspomina³a Pani o Rafale Wilku, któremu wrêcza³a nagrodê jako 
najlepszemu sportowcowi wœród niepe³nosprawnych w 2012 roku. 
Zawodnik Startu Szczecin w wielu wywiadach podkreœla³, ¿e wa¿n¹ rol¹ 
w jego ¿yciu odgrywa³ Bóg i pomaga³ w sukcesach. Co Pani pomaga³o 
w odnoszeniu sukcesów i w zmaganiu siê z kontuzj¹ w ostatnich 
miesi¹cach?
Mi pomaga przede wszystkim mi³oœæ do sportu, wiara w swoje mo¿liwoœci, ale 
przede wszystkim wsparcie kibiców, rodziny, to, ¿e te sukcesy rzeczywiœcie 
ciesz¹ ludzi i to nie jest tylko dla mnie. Wielu ludziom daje to motywacjê do 
osi¹gania w³asnych celów i pokazuje, ¿e jeœli naprawdê siê chce, to wszystko 
jest mo¿liwe. Widzê, ¿e robiê coœ wiêcej ni¿ tylko je¿d¿ê na rowerze i to jest 
piêkne.

Jest Pani magistrem in¿ynierem matematyki finansowej i ubezpiecze-
niowej...



Tak i do tej pory nie wiem jakim cudem uda³o mi siê skoñczyæ studia. 
Absolutnie nie by³o jednak ¿adnej taryfy ulgowej, ka¿dy jeden egzamin 
zda³am i walczy³am, ¿eby zdaæ jak najlepiej. Kosztowa³o mnie to jednak 
bardzo du¿o pracy i nie wiem czy drugi raz by³abym w stanie pogodziæ studia 
dzienne na matematyce z zawodowym uprawianiem sportu. Cieszê siê 
jednak, ¿e mi siê uda³o, bo to jest powód do dumy. W¹tpiê, ¿ebym 
kiedykolwiek pracowa³a w tym zawodzie. Jestem za bardzo wci¹gniêta w 
sport, nie wyobra¿am sobie ¿ycia bez sportu, ale studia wiele mi da³y, zarówno 
pod wzglêdem moich umiejêtnoœci, wspania³ych ludzi, których tam pozna³am 
i cieszê siê, ¿e mogê siê szczyciæ tytu³em magistra Politechniki Wroc³awskiej. 

Wydaje siê wiêc, ¿e umys³ œcis³y, ale mo¿e jednak kiedyœ pójdzie Pani 
œladem Moniki Pyrek, która rozpoczyna pracê w Radiu Szczecin i bêdzie 
wita³a nas w poranku Studia Ba³tyk. Lubi Pani dziennikarstwo.
Zawsze podoba³ mi siê ten zawód, ale jak kilka razy mia³am okazjê spróbowaæ, 
to nie jest to takie proste jak siê wydaje z zewn¹trz. Wielki szacunek dla 
wszystkich dziennikarzy, ¿e potrafi¹ opanowaæ sytuacje kryzysowe, 
zw³aszcza na ¿ywo na antenie. Nie wiem, czy by³abym w stanie podj¹æ siê 
takiej roli. Bêdê obserwowa³a poczynania Moniki i je¿eli kiedykolwiek 
przysz³oby mi do g³owy samej spróbowaæ swoich si³ w dziennikarstwie, to 
mam nadziejê, ¿e podzieli siê ze mn¹ swoimi doœwiadczeniami. 

¯yczymy powodzenia, szybkiego powrotu do zdrowia, sukcesów i tego 
najwa¿niejszego za 3 lata w Rio de Janeiro. 
 Dziêkujê. 

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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Pamiêtasz film „Apollo 13” z Tomem Hanksem w roli g³ównej 
i charakterystyczne dla tego obrazu wo³anie: „Houston, we have a problem!”? 
Mnie ten film bardzo siê podoba³ i ju¿ wtedy, jako nastolatek, bardziej ni¿ lotu 
na ksiê¿yc pragn¹³em dotkn¹æ Ameryki. Uda³o siê…

Ameryka, Ameryka… ech… pojechaæ tam, zobaczyæ bogate, nowoczesne 
Stany, poczuæ wielki œwiat Hollywood, wejœæ na Statuê Wolnoœci w Nowym 
Jorku, zachwyciæ siê parkiem narodowym Yellowston albo Grand Canion 
i prze¿yæ ów „American Dream” – nie mam w¹tpliwoœci, ¿e to wci¹¿ marzenie 
wielu m³odych Polaków. Jestem przekonany, ¿e gdyby zniesiono wizy, to 
sporo m³odych, a mo¿e i starszych ludzi, wyjecha³oby z Polski do USA. 
Niektórzy byæ mo¿e tylko turystycznie, na jakiœ czas, ale inni szukaliby tam 
swojego miejsca. Tak, tak wiem, ¿e mo¿e wielu to zdziwi i podwa¿y tê moj¹ 
tezê, ale warto wspomnieæ, ¿e najliczniejsza Polonia w œwiecie mieszka 
w³aœnie w Stanach. Polaków jest tam oko³o 10 milionów! To przecie¿ coœ 
wyra¿a i o czymœ mówi…

“Co mnie tam spotka, jak tam bêdzie? A jak nie bêdê chcia³ wróciæ?” – pyta³em 
i ja sam siebie tu¿ przed podró¿¹, niecierpliwie wyczekuj¹c chwili wylotu. 
W koñcu nadszed³ dzieñ wyjazdu. Trasa podró¿y wygada³a tak: Katowice-
Frankfurt-Houston… Po 10 godzinach i 34 minutach lotu wyl¹dowa³em 
w Houston na lotnisku George’a Busha. I tak zaczê³a siê moja pierwsza w ¿yciu 
wizyta w USA…

Do Texasu pojecha³em na zaproszenie mojego wspó³brata, kiedyœ 
wicerektora naszego seminarium chrystusowców w Poznaniu, ks. Waldemara 
Matusiaka, który jest proboszczem polonijnej parafii Our Lady of 
Czestochowa w Houston. Sam by³em ciekaw moich pierwszych wra¿eñ, bo 
ponoæ one zostaj¹ i utrwalaj¹ siê w pamiêci. Niestety, pierwsze moje odczucie 
wi¹za³o siê z rozczarowaniem… „Gdzie te drapacze chmur?” – pyta³em 
w myœlach spogl¹daj¹c na ziemiê amerykañsk¹ przez okienko Airbusa A380. 

„HOUSTON I HAVE A PROBLEM”

Tekst
ks. Mariusz Soko³owski TChr
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Rzeczywiœcie do Down Town z lotniska, które po³o¿one jest na obrze¿ach 
Houston, by³o daleko. Samo lotnisko wydawa³o mi siê jakieœ stare 
w konfrontacji z Airporetm choæby we Frankfurcie, które obok rozmiarów 
zachwyca dobrze opracowanym systemem poruszania siê po nim. Potem 
krzywe s³upy przy drogach i wisz¹ce nad ulic¹ kilometry kabli telefonicznych, 
elektrycznych i jakichœ drutów, na których zawieszona by³a sygnalizacja 
œwietlna, zmusi³y mnie do postawienia kolejnego pytania: „To jest USA? To jest 
wielka Ameryka?”. Na szczêœcie niema³o by³o te¿ pozytywnych 
doœwiadczeñ… Od razu rzuci³a mi siê w oczy, a raczej by³a odczuwalna, 
nieporównywalnie wy¿sza temperatura. Gdy opuszcza³em Polskê 11 grudnia, 
moja ojczyna ¿egna³a mnie 11-stopniowym mrozem, a Ameryka przywita³a 
20-stopniowym ciep³em. To mnie ucieszy³o i mój zimowy p³aszcz mog³em 
spokojnie schowaæ do szafy, poniewa¿ taka temperatura utrzymywa³a siê 
niemal przez dwa tygodnie. Ponoæ tak jest tam w zimie zawsze i wszyscy 
czekaj¹ na ten okres, bowiem wtedy mo¿na spokojnie oddychaæ… W sezonie 
wiosenno-letnim temperatura siêga 40 °C, a w samochodzie, mieszkaniu, 
sklepie, koœciele bez klimatyzacji nie da siê wytrzymaæ. B³êkitne niebo bez 
nawet jednej chmurki rozpoœciera siê nad metropoli¹, wed³ug podañ 
mieszkañców, przez blisko 300 dni w roku. Niektórzy, nie bez powodu, 
nazywaj¹ Texas „rajem na ziemi”. Inni z kolei jasno mówili, ¿e stan Texas, to nie 
jest w pe³ni Ameryka. „By jej doœwiadczyæ musi ksi¹dz pojechaæ do Chicago, 
do Nowego Jorku” – dodawali. Byæ mo¿e mieli racjê, ale tak¿e tu, niemal 
wszêdzie – jak czêsto powtarza³em – mog³em zauwa¿yæ sceny, jakby wyjête 
z amerykañskiego filmu, który przez wiele lat kszta³towa³ w moim umyœle 
obraz tego kraju. Wystarczy wspomnieæ charakterystyczne i obowi¹zkowe 
pozdrowienie Amerykanów stosowane w sklepie, banku, na poczcie, a tak¿e 
w koœciele w odniesieniu do duchownego: „How are You? I’m fine. And You? I’m 
fine too!” To by³o naprawdê jak z filmu i bardzo mnie rozœmiesza³o. Mówiono, 
¿e nietaktowne by³oby danie odpowiedzi innej np.: I’m very sad; I’m sick; I’m 
tired…” Tak nie mo¿na, nawet, jeœli rzeczywiœcie dzieñ nie jest dobry. Do 
takich momentów niczym z hollywoodzkiej produkcji nale¿y do³¹czyæ 
obecnoœæ na drogach ¿ó³tych autobusów napisem: „School bus”, a tak¿e 
obecnoœæ w niezliczonych miejscach flag narodowych i teksañskich. „To jest 
jak z filmu” – mówi³em, gdy z podziwem patrzy³em na nieustannie 
biegaj¹cych Amerykanów. Rzeczywiœcie w USA kto tylko ma czas biega. Nie 
ma ¿adnych kompleksów, oporów. Biegaj¹ dzieci, doroœli, ludzi 
wysportowani, otyli, piêkne dziewczyny i staruszki (naprawdê!). Sta³em i nie 
mog³em wyjœæ z podziwu. W Polsce tego nie zobaczysz. Uwagê przykuwa³y 
reklamy, bilboardy promuj¹ce rozg³oœnie katolickie np. God listen 
i przypominaj¹ce o Bo¿ym Narodzeniu z napisem Merry Christmas. Niestety 
tak¿e dostrzec mo¿na by³o na innych owe (i coraz czêstsze) Happy Holiday, 
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nakazuj¹ce radoœæ wakacji œwi¹tecznych. Sam pyta³em, jakich œwi¹tecznych, 
bez Boga? Tak choinki, miko³aje by³y wszêdzie, ale niekoniecznie wszêdzie 
witano Jezusa. Wieloœæ kultur, religii i narodowoœci sprawia, ¿e o Bogu mówi 
siê, ale w moim odczuciu, wci¹¿ za cicho. Ktoœ powiedzia³, ¿e po kilku 
podró¿ach do USA postrzega Amerykanów jako ludzi p³ytkich, ¿yj¹cych luŸno, 
s³abo wykszta³conych, czêsto bez moralnoœci, jakiej uczy chrzeœcijañstwo, 
a USA to kraj „plastikowy”. Zastanawia³o mnie czy mogê siê pod tym podpisaæ 
i muszê stwierdziæ, ¿e jest to opinia krzywdz¹ca. Widzia³em Amerykanów 
modl¹cych siê, p³acz¹cych bardzo szczerze i g³oœno, gdy w Newtown 
szaleniec zabi³ ponad 20 dzieci. Ponadto, id¹c w koloratce, spotka³em siê 
kilkakrotnie z pozdrowieniem „Hello Father!” i proœb¹ o modlitwê: „Pray for 
me Father, please!”. To w³aœnie w Houston dochód z meczu koszykówki NBA 
pomiêdzy Houston Rockets a Philadelphi¹ przeznaczony by³ w ca³oœci na 
szko³y katolickie, a pojawienie siê w przerwie na parkiecie kardyna³a diecezji 
Galveston-Houston spotka³o siê z aplauzem. Nie jest tam zatem a¿ tak 
„plastikowo”, jak niektórzy sugeruj¹. 

W Houston prowadzi³em rekolekcje dla Polonii. To by³ cel mojej podró¿y. 
Zdumiony by³em jednoœci¹ mieszkaj¹cych tam Polaków. W³asnymi si³ami 
zbudowali koœció³, przepiêkn¹ salê parafialn¹ i otworzyli sobotni¹ szko³ê 
polsk¹ im. Miko³aja Kopernika, gdzie ka¿dy dzieñ rozpoczyna siê apelem, 
modlitw¹ Ojcze Nasz i odœpiewaniem przez dzieci i grono pedagogiczne 
hymnu Polski. Muszê przyznaæ, ¿e zaskoczony takim rozpoczêciem dnia 
wzruszy³em siê i jeszcze bardziej zachwyci³em, gdy dyrektorka szko³y 
powiedzia³a, ¿e tak jest zawsze, ¿e to coœ obowi¹zkowego. Mia³em nieodparte 
wra¿enie, ¿e Polacy z Houston s¹ tu na ziemi teksañskiej bardziej Polakami ni¿ 
ci w Polsce… Niech dowodem na to bêdzie fakt, ¿e m³oda Polka sama 
przyzna³a, ¿e po przybyciu do USA natychmiast kupi³a polsk¹ flagê, któr¹ na 
ka¿de narodowe œwiêto wywiesza przed domem. Obecnoœæ polskiego 
kap³ana, nabo¿eñstwa w jêzyku ojczystym, mo¿liwoœæ wyspowiadania siê po 
polsku by³o staraniem i pragnieniem Polonii, a dziœ jest ich dum¹. Szczerze 
gratulowa³em im ich patriotyzmu, walki o zachowanie jêzyka ojczystego, 
o przekazanie m³odemu pokoleniu tradycji i historii Polski. Przyznajê, ¿e by³o 
to imponuj¹ce… Mia³em przed oczyma ludzi, dla których s³owa jak BÓG, 
HONOR, OJCZYZNA s¹ czymœ naprawdê wa¿nym. 

Pytano mnie jak mi siê podoba³o w USA, jakie s¹ moje wra¿enia i czy 
chcia³bym tam pojechaæ i pracowaæ wœród Polonii. Moja odpowiedŸ by³a i jest 
krótka: TAK! Jeœli tylko tego chce Pan Bóg, pojadê i bêdê z Polakami, bêdê dla 
nich. Zreszt¹ – mówi¹c bardzo osobiœcie – zrobiê to, o co poprosz¹ mnie 
prze³o¿eni. Kiedyœ pewien kap³an, tu¿ po moich œwiêceniach w 2005 r., gdy 
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dowiedzia³ siê, ¿e wci¹¿ nie mam dekretu z 
przydzia³em parafii rzek³: „Wiesz, wszêdzie s¹ 
ludzie którym bêdziesz musia³ s³u¿yæ, wszêdzie, 
gdzie bêdziesz pos³any, bêdzie o³tarz i w koñcu 
wszêdzie jest Pan Bóg”. Czêsto do tego wracam. 
To œwiêta prawda.

W Houston na Bo¿e Narodzenie nie by³o œniegu, 
a temperatura by³a prawdziwie letnia. Mimo to, 
tak¿e tam, wœród palm, bilbordów z napisem 
Happy Holiday i obok najwiêkszej kliniki 
aborcyjnej narodzi³ siê Mesjasz, Syn Bo¿y, który 
ukocha³ tak¿e tych ludzi, Amerykanów, 
Meksykanów, Polaków, Ukraiñców, i który 
chcia³by zapewne powiedzieæ, widz¹c ludzk¹ 
biedê, s³aboœæ, grzech: „Houston I’have 
a problem! – I can not stop loving you!”
Bo Bóg patrzy na Ciebie i na mnie, na œwiat 
z mi³oœci¹… na szczêœcie.
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