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Kardyna³owie odrobili zadanie domowe 

Kiedy w ostatnich tygodniach media spekulowa³y na temat kandydatów na nowego papie¿a, czêsto 
da³o siê s³yszeæ zdanie, ¿e to Duch Œwiêty zdecyduje, ¿e to w³aœnie pod Jego natchnieniem dzia³aj¹  
kardyna³owie elektorzy. Wielu uœmiecha³o siê wtedy pod nosem myœl¹c, ¿e to przecie¿ ludzie 
wybieraj¹. I takie myœli na pewno mieliœmy. Co siê dzieje dalej? Papie¿em zostaje cz³owiek, kórego nie 
wymieniano w gronie faworytów (chocia¿ czasem odnosi³em wra¿enie, ¿e dziennikarze ró¿nej maœci 
wymienili tyle nazwisk, by mieæ satysfakcjê, ¿e ich typ siê potwierdzi³). Kiedy wielu bardzo 
„zatroskanych” o Koœció³ publicystów zastanawia³o siê, który z kandydatów bêdzie w³aœciwy, ¿eby 
uporz¹dkowaæ Kuriê Rzymsk¹, jaka osobowoœæ jest potrzebna i na ile m³ody kandydat, ¿eby wlaæ 
w Koœció³ innego ducha, nagle na placu œw. Piotra pada nazwisko Jorge Mario Bergoglio. Tysi¹ce 
zgromadzonych tam ludzi wstrzymuje oddech. Cisza. Kto to jest? Kiedy patrzymy na wiek - kolejne 
zaskoczenie. Dopiero jednak, kiedy s³uchamy nowego papie¿a, obserwujemy jego pierwsze gesty, 
rozumiemy, ¿e Duch Œwiêty rzeczywiœcie dzia³a i doskonale wie, kogo trzeba by³o postawiæ dziœ na 
czele Koœcio³a Katolickiego na œwiecie. Skromnego, pokornego Franciszka, który prosi 
o b³ogos³awieñstwo i w jednej chwili ucisza w modlitwie tysi¹ce wiernych przed Bazylik¹ œw. Piotra. 
Zakonnika, który czerpi¹c z charyzmatu jezuitów i franciszkanów chce prowadziæ Koœció³ drog¹ 
s³u¿by najubo¿szym. Nic nowego? Przecie¿ to od zawsze misja Koœcio³a. Teraz jednak tak mocno 
akcentowana od pocz¹tku pontyfikatu. 

Na razie to pierwsze gesty i s³owa Ojca Œwiêtego, ale to ju¿ s¹ zachowania, które podbi³y serca wielu 
katolików na œwiecie. Po raz pierwszy od ponad 900 lat w inauguracji pontyfikatu uczestniczy³ 
patriarcha Konstantynopola. To gest, który daje nadziejê na dalszy postêp w ekumenicznym dialogu. 
Czy to by³ wiêc tylko wybór ludzki? Jak ujawni³ w³oski kardyna³ Giovanni Battista Re, który 
przewodniczy³ konklawe, Papie¿ Franciszek zosta³ wybrany „przyt³aczaj¹c¹ wiêkszoœci¹” g³osów. 
Kardyna³owie wiêc chyba gorliwie modlili siê do Ducha Œwiêtego przed wejœciem do Kaplicy 
Sykstyñskiej...  

Piotr Ko³odziejski
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Tekst
Agata, Krysia
Duszpasterstwo Akademickie Jezuitów 
w Szczecinie

 „¯ycie nie tylko po to jest, by braæ; ¿ycie nie po to, by bezczynnie trwaæ i aby ¿yæ 
z siebie samego trzeba DAÆ!” 

Aby daæ coœ z siebie – ludziom uœmiech! 
Ciekawoœæ œwiata, otwartoœæ oraz wra¿liwoœæ na drugiego cz³owieka, a tak¿e chêæ 
oddania swojej energii i czasu po³¹czy³y nas studentów szczeciñskich uczelni: Krysiê, 
Nataliê, Agatê, Wojtka oraz Maæka w realizacji wspólnego marzenia, tj. wyjazdu na 
wolontariat do Kirgistanu w lipcu 2013 roku. 
Pomys³ wyjazdu do tego kraju zrodzi³ siê w lutym 2012 roku, kiedy to do parafii œw. 
Andrzeja Boboli w Szczecinie przyjecha³ o. Remigiusz Kalski, pracuj¹cy tam jezuita. To 
w³aœnie zdjêcia i opowieœci z tego spotkania sta³y siê dla nas inspiracj¹ i motywacj¹ do 
podjêcia dzia³añ zwi¹zanych z organizacj¹ wyjazdu. A pracy jest wiele, bo wolontariat 
to nie tylko czas spêdzony tam na miejscu w odleg³ym kraju, ale ca³y proces 
przygotowañ: opracowania terminarza poszczególnych dzia³añ, nauka jêzyka, 
zbiórka funduszy na przelot, opracowanie konspektów zajêæ, poznanie siebie 
nawzajem, a tak¿e zwrócenie uwagi na rozwój duchowy. 
Na czym bêdzie polega³ nasz wolontariat w Kirgistanie? 
Miejscem naszego pobytu oraz pracy bêdzie Dzieciêcy Oœrodek Wypoczynkowo-
Rehabilitacyjny nad jeziorem Issyk-Kul. Bêdziemy pe³niæ funkcjê opiekunów 
wypoczywaj¹cych tam dzieci. Do naszych zadañ bêdzie nale¿a³o prowadzenie 
ró¿norodnych warsztatów, przede wszystkim lekcje jêzyka angielskiego, ale tak¿e gry 
i zabawy sportowe, dyskoteki, konkursy czy zajêcia rehabilitacyjne. 
Kilka s³ów o Kirgistanie 
Kraj, do którego jedziemy, po³o¿ony jest w œrodkowej Azji. Graniczy miêdzy innymi z 
Chinami. Co bardzo charakterystyczne – 93 procent powierzchni kraju to obszary 
wysokich gór. Kraj jest zamieszkany przez przedstawicieli ponad 80 narodowoœci! 
Stolic¹ jest Biszkek, i to tam w³aœnie dolecimy samolotem. Sytuacja gospodarcza w 
kraju jest bardzo ciê¿ka. W 2010 roku w Kirgistanie mia³a miejsce rewolucja, w której 
wiele osób zginê³o w wyniku szturmu na pa³ac prezydencki i zamieszek z policj¹. 
Obecnie ponad 30% spo³eczeñstwa kirgiskiego nie ma dostatecznych œrodków na 
zakup ¿ywnoœci. 43 procent mieszkañców ¿yje w biedzie, z czego 11 procent 
w skrajnym ubóstwie. 
Trudnoœci? 
Dobrze wiemy, ¿e jest to doœæ spore wyzwanie, dlatego ju¿ od roku spotykamy siê 
regularnie i wszystko przygotowujemy. Jednym z wiêkszych wyzwañ jest dla nas 
nauka jêzyka rosyjskiego. Nale¿ymy do pokolenia m³odych ludzi, których omin¹³ 
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obowi¹zek nauki tego jêzyka w szkole, a jak podkreœla Maciek „To jest podstawa, ¿eby 
móc siê porozumieæ z uczestnikami obozu, wiêkszoœæ z nich przecie¿ nie zna 
angielskiego”. Na placu boju nie pozostaliœmy sami – podstawy rosyjskiego dzielnie 
wbija nam do g³ów mama Agaty. 

Najwiêksz¹ barier¹, z któr¹ siê stykamy jest zbiórka funduszy. Co prawda Oœrodek 
w Kirgistanie zapewnia nam nocleg i wy¿ywienie, jednak wci¹¿ problemem pozostaje 
pokrycie kosztów biletów lotniczych (ok. 2500 z³ na osobê), koszta ubezpieczenia czy 
szczepieñ. Przygotowujemy pisma opisuj¹ce nasz pomys³, odwiedzamy firmy 
i prywatnych przedsiêbiorców. Organizowaliœmy tak¿e kiermasz bo¿onarodzeniowy 
przy parafii, w której dzia³a nasze Duszpasterstwo Akademickie. 
Ka¿dy z nas ma jakieœ w¹tpliwoœci. Nie do wszystkiego jesteœmy w stanie 
przygotowaæ siê na miejscu, pewnie niejedna sytuacja nas zaskoczy. Pomimo tych 
wszystkich niepewnoœci jesteœmy zgodni, ¿e dzia³aj¹c w grupie, wszystkiego mo¿na 
dokonaæ, a maj¹c wielu przyjació³ i dobrych ludzi wokó³ siebie mo¿na góry przenosiæ. 
Mo¿emy pochwaliæ siê równie¿ wsparciem ze strony Prezydenta Miasta Szczecina 
oraz Arcybiskupa, którzy poparli nasz¹ inicjatywê i objêli projekt honorowymi 
patronatami. 
Zapraszamy do œledzenia naszego bloga 
Wszystkich zainteresowanych naszymi dalszymi losami serdecznie zachêcamy do 
odwiedzenia naszego bloga: www.kirgistan2013.blog.pl , na którym opisane s¹ 
wszystkie nasze dzia³ania. Tam mo¿na tak¿e wiêcej poczytaæ o miejscu, do którego siê 
udajemy, o samym projekcie, o nas oraz o tym, jak mo¿na nam pomóc. Mo¿e ktoœ, 
zainspirowany naszym dzia³aniem, równie¿ zechce „siebie samego daæ”. 

Fot. £ukasz Sze³emej. www.szelemej.pl

Czworo z piêciorga 
wolontariuszy, którzy 
polec¹ do Kirgizji.
(Wojtek, Agata, Maciek, 
Krysia)
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SKROMNY PRACOWNIK 
WINNICY PANA

Tekst
Ks. dr  Grzegorz Chojnacki 
prodziekan Wydzia³u Teologicznego 
Uniwersytetu Szczeciñskiego 

Pamiêtam dobrze, gdy na ekranach telewizyjnych 19 kwietnia o godz. 18.44 pojawi³ 
siê w logii g³ównej bazyliki œw. Piotra nowy papie¿, którym zosta³ wybrany kard. Józef 
Ratzinger. By³o widaæ pewn¹ bojaŸñ nowego papie¿a i jego niepewnoœæ przy 
pozdrawianiu wiernych zgromadzonych na placu œw. Piotra. Nowy papie¿ 
wypowiedzia³ wtedy s³owa, które bardzo utkwi³y mi w pamiêci. „Umi³owani bracia 
i siostry. Po wielkim papie¿u Janie Pawle II kardyna³owie wybrali mnie – prostego, 
skromnego pracownika winnicy Pana. Pocieszam siê faktem, ¿e Pan potrafi siê 
pos³ugiwaæ niedoskona³ymi narzêdziami i dzia³aæ przy ich pomocy, a przede 
wszystkim zawierzam siê waszym modlitwom. W radoœci Pana zmartwychwsta³ego, 
ufni w Jego sta³¹ pomoc, idziemy przed siebie. Pan nam pomo¿e, a Maryja, Jego 
Najœwiêtsza Matka, stoi u naszego boku. Dziêkujê!” 

Z tych s³ów wynika³a wielka czeœæ wobec swojego poprzednika, nazwanego przez 
niego i wielu innych ludzi, Wielkim. Szanowaæ poprzednika to cecha ludzi, którzy nie 
wpadaj¹ w ma³ostkowoœæ i samouwielbienie. Szanowaæ zarazem nie oznacza 
kopiowaæ. Widzia³em to bardzo wyraŸnie w przypadku Benedykta XVI na spotkaniu 
z m³odymi ludŸmi w Kolonii tu¿ po konklawe, który odnalaz³ swój styl w bezpoœrednim 
kontakcie z wielkimi t³umami. Papie¿ odwa¿y³ siê wtedy na przeprowadzenie adoracji 
Najœwiêtszego Sakramentu, co wobec tak wielkiej iloœci osób mog³o siê okazaæ 
przedsiêwziêciem ma³o roztropnym. Ale panuj¹ca cisza i skupienie by³y najlepszym 
dowodem, ¿e papie¿ zaufa³ m³odzie¿y, a m³odzie¿ odpowiedzia³a dojrza³ym 
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podejœciem do sacrum. Ta idea adoracji tak bardzo spodoba³a siê m³odym Niemcom, 
¿e stworzono akcjê pod – w sumie trochê niezrozumia³ym tytu³em – „Night fever”, 
która okaza³a siê ogromnym sukcesem duszpasterskim. Otó¿ m³odzie¿ zaczê³a 
spotykaæ siê na adoracjach Najœwiêtszego Sakramentu, zapraszaj¹c osoby 
przechodz¹ce ko³o koœcio³a do zapalenia œwieczki przed wystawion¹ monstrancj¹, do 
modlitwy w tym czasie, nie pytaj¹c o to czy ktoœ jest wierz¹cy, czy te¿ nie, czy te¿ do 
jakiego Koœcio³a przynale¿y. Akcja ma ju¿ swoje naœladownictwo w innych krajach, 
zw³aszcza Europy Zachodniej. „Gor¹czka nocy” nabra³a tu szczególnego sensu 
w kontekœcie wypowiedzi Apokalipsy œw. Jana: „Obyœ by³ zimny albo gor¹cy! A tak, 
skoro jesteœ letni i ani gor¹cy, ani zimny, chcê ciê wyrzuciæ z mych ust” (Ap 3, 14-16).

Powracaj¹c do pierwszych s³ów po wyborze, zachwyci³a mnie pokora kard. Ratzingera 
bazuj¹ca na przekonaniu, ¿e jest on tylko narzêdziem w rêku Pana. Bóg potrafi siê 
takimi narzêdziami dobrze pos³ugiwaæ, bardziej ni¿ tymi, które chc¹ przes³oniæ Boga. 
Postaæ œw. Janie Vianneya, przywo³anego przez Benedykta XVI w zwi¹zku 
z og³oszonym Rokiem Kap³añskim (2009-2010), jest doskona³ym przyk³adem 
zawierzenia Bogu, który wybiera s³aboœæ, aby w niej ukazaæ swoj¹ wielkoœæ. „Moc w 
s³aboœci siê doskonali” – napisze œw. Pawe³ w Drugim Liœcie do Koryntian. Dla mnie 
papie¿ Benedykt XVI pozostanie zawsze ikon¹ dwóch postaw, które spotka³y Jezusa 
Nowonarodzonego: m¹droœci mêdrców ze Wschodu i prostej wiary pasterzy. 

Mia³em okazjê rozmawiaæ z nim osobiœcie trzykrotnie, zawsze mia³o to miejsce 
w Paderborn podczas moich studiów doktoranckich na tamtejszym Wydziale 
Teologicznym. Chocia¿ mia³em œwiadomoœæ, ¿e rozmawiam z jednym 
z najwa¿niejszych kardyna³ów Kurii Rzymskiej i czu³em odpowiedni¹ bojaŸñ, to 
prostota kard. Ratzingera i chêæ krótkiej rozmowy, jego zainteresowanie moj¹ 
dziedzin¹ badawcz¹ by³y dla mnie najlepsz¹ lekcj¹, jak mistrz nauki powinien obejœæ 
siê z jej m³odym adeptem. W czasie jednego z jego wyk³adów w piêknej sali cesarskiej 
(Kaiserpfalz), zbudowanej za czasów Karola Wielkiego w Paderborn, podziwia³em 
jego pamiêæ i erudycjê. Przez pierwsze 15 min. mówi³ nie siêgaj¹c do ¿adnych notatek, 
póŸniej kontynuowa³ swoje rozwa¿ania zerkaj¹c dyskretnie na w³asne zapiski.

Przygl¹da³em siê potem jego dzia³aniom nauczycielskim i duszpasterskim jako Piotra 
naszych czasów i zachwyci³a mnie jego pokora w uznaniu niezrêcznoœci w kwestii 
pojednania z koœcio³em-lefebrystów. Z jednej strony cierpia³ on z powodu zaistnia³ej 
schizmy i chcia³ jak najszybciej dokonaæ pojednania. Z drugiej strony rehabilitacja bpa 
Williamsona, który otwarcie g³osi³ pogl¹dy antysemickie, ³¹cznie z negowaniem 
shoah, doprowadzi³a do fali krytyki. S³owa Benedykta XVI skierowane do biskupów, 
wyjaœniaj¹ce zaistnia³¹ sytuacjê i jej powody, s¹ dla mnie przyk³adem, jak 
rozwi¹zywaæ sprawy trudne i t³umaczyæ siê ze swoich potkniêæ. Chcia³bym zacytowaæ 
tylko ma³y fragment jego d³u¿szej wypowiedzi: „Nie mog³em przewidzieæ 
nieszczêsnego przypadku, i¿ na zdjêcie ekskomuniki na³o¿y³a siê sprawa Williamsona. 
Dyskretny gest mi³osierdzia wobec czterech biskupów wyœwiêconych wa¿nie, lecz 
niegodnie, nieoczekiwanie pojawi³ siê jako coœ kompletnie innego: jako zaprzeczenie 
pojednania miêdzy chrzeœcijanami a ̄ ydami, a wiêc odwo³anie tego, co w tej sprawie 
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Sobór wskaza³ jako drogê Koœcio³a. Gest pojednania z grup¹ koœcieln¹ wpl¹tan¹ 
w proces oddzielania siê przekszta³ci³ siê w jego antytezê: pozorne cofniêcie siê 
w odniesieniu do wszystkich kroków pojednania, jakie mia³y miejsce miêdzy 
chrzeœcijanami a ¯ydami pocz¹wszy od Soboru – kroków, w których osobiœcie 
uczestniczy³em i które propagowa³em jako teolog.[…] Powiedziano mi, ¿e uwa¿ne 
œledzenie informacji dostêpnych w Internecie mog³oby doœæ wczeœnie umo¿liwiæ 
zapoznanie siê z problemem. Rozumiem, ¿e w przysz³oœci w Stolicy Apostolskiej 
musimy zwracaæ wiêksz¹ uwagê na to Ÿród³o informacji”.

Na koniec tego krótkiego wspomnienia chcia³bym zacytowaæ ostatnie s³owo 
z przytoczonej na pocz¹tku wypowiedzi nowo wybranego papie¿a: Ojcze œwiêty, 
Benedykcie XVI, „dziêkujê”!

 
HOMOSEKSUALISTA BISKUPEM?
W£ASNA REFLEKSJA NA TEMAT
DECYZJI IZBY BISKUPÓW
W KOŒCIELE ANGLIKAÑSKIM

Koœció³ Anglikañski zgodzi³ siê, by duchowni o orientacji homoseksualnej zostawali 
biskupami. Decyzjê w tej sprawie podjê³a w grudniu Izba Biskupów, a og³oszona 
zosta³a na pocz¹tku stycznia tego roku. Anglikañscy konserwatyœci, nale¿¹cy do 
ruchu ewangelicznego, zapowiadaj¹ sprzeciw w synodzie. Zosta³em poproszony 
o komentarz tej decyzji.

Nale¿y najpierw wyjaœniæ, ¿e Koœció³ Anglikañski jest sam w sobie bardzo 
zró¿nicowany, poza tym nie jest to typowy koœció³ protestancki. Za³o¿yciel tego 
koœcio³a król Henryk VIII co prawda zerwa³ kontakt dyplomatyczny i koœcielny 
z Watykanem, jednoczeœnie zachowa³ wiele z doktryny katolickiej, które odrzucili 
zwolennicy Reformacji. Henryk VIII zleci³ prymasowi Cranmerowi opracowanie 
oryginalnej w³asnej teologii, która zosta³a zawarta w Modlitewniku Powszechnym. 
Znalaz³y siê w niej niektóre myœli Marcina Lutra, jak choæby nauka o usprawiedliwieniu 
przez wiarê. To t³o historyczne sprawia, ¿e trudno jest nam luteranom uto¿samiaæ siê 
z Koœcio³em Anglikañskim. Polacy ewangelicy mieszkaj¹cy w Anglii zwykle szukaj¹ 
luterañskich parafii, w których prowadzone s¹ nabo¿eñstwa podobne do tych, 
z którymi spotykamy siê w naszym kraju.

Dystansuj¹c siê od Koœcio³a Anglikañskiego, nie próbujê uciekaæ od tematu 
homoseksualnych biskupów. Podobne rozstrzygniêcia zosta³y przyjête w koœcio³ach 

Tekst
ks. S³awomir Sikora
proboszcz parafii ewangelicko-
augsburskiej w Szczecinie
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luterañskich w innych pañstwach. Ostatnia decyzja Koœcio³a Anglikañskiego 
z punktu widzenia doktryny ewangelickiej nie powinna byæ zaskoczeniem. Jest 
bowiem jeden urz¹d duchownego w trzech pos³ugach: diakon, prezbiter (ksi¹dz) 
oraz biskup. Pos³ugi te ró¿ni¹ siê zadaniami, do których trzeba posiadaæ 
odpowiednie predyspozycje. Nie ma jednak ¿adnego uzasadnienia, aby od biskupa 
wymagaæ przestrzegania zasad, które nie obowi¹zuj¹ prezbiterów (ksiê¿y). Zatem 
jeœli od 2005 roku osoby o orientacji homoseksualnej, które deklaruj¹ ¿ycie 
w celibacie, mog¹ zostawaæ ksiê¿mi, to z punktu widzenia ewangelickiego 
rozumienia urzêdu duchownego nie ma ¿adnych powodów, aby tej samej zasady 
nie przyj¹æ wobec biskupów. Tak¹ w³aœnie decyzjê podjê³a Izba Biskupów. 

Wymóg wstrzemiêŸliwoœci seksualnej duchownych homoseksualnych œwiadczy 
o tym, ¿e anglikanie interpretuj¹ zachowania homoseksualne jako niew³aœciwe 
i niezgodne z Bo¿ym ustanowieniem. Mo¿na w tej sytuacji doszukiwaæ siê analogii 
do ¿ycia alkoholika. Duchowny œwiadomy w³asnego alkoholowego uzale¿nienia, 
który ¿yje w abstynencji mo¿e bez ¿adnej szkody dla jego pos³ugi duszpasterskiej 
sprawowaæ swoje powo³anie. Jeœli jednak na³óg panuje nad nim, stanowi wtedy 
zgorszenie dla wiernych i powinien zrezygnowaæ ze swojej s³u¿by. Podobnie 
duchowny homoseksualista mo¿e ¿yæ w czystoœci seksualnej, bêd¹c wtedy 
œwiadectwem wiary dla innych. 

Trudniej jest mi odnieœæ siê do sytuacji, w których warunek wstrzemiêŸliwoœci nie 
funkcjonuje i duchowni homoseksualni ¿yj¹ w sta³ym zwi¹zku partnerskim. 
W takim przypadku nale¿y zadaæ sobie pytanie: co sk³oni³o te koœcio³y do takiej 
decyzji? Czy jest to nacisk œrodowisk homoseksualnych? Presja liberalnego 
spo³eczeñstwa? A mo¿e próba pokazania, ¿e wspó³czesny koœció³ mo¿e byæ bardzo 
nowoczesny i postêpowy? Jeœli to s¹ powody podjêcia takich decyzji, to nie 
wygl¹da to optymistycznie. Raczej trzeba powiedzieæ, ¿e to jest bardzo smutne 
i niepokoj¹ce. Z drugiej strony w wielu pañstwach zanim otworzono drzwi do 
s³u¿by dla osób homoseksualnych, przygotowano liczne, bardzo ciekawe 
dokumenty, nowe interpretacje Pisma Œwiêtego, które przecie¿ dla ewangelików 
jest jedynym Ÿród³em wiary. Odby³y siê liczne debaty teologiczne, które bardzo 
mocno czerpa³y nie tylko z Biblii, ale równie¿ wspó³czesnej wiedzy 
psychologicznej. Przyznajê, ¿e jako biblista z du¿¹ uwag¹ zapozna³em siê 
przynajmniej z niektórymi interpretacjami.

W Polsce dalecy jesteœmy od tego, aby jakikolwiek Koœció³ chrzeœcijañski nale¿¹cy 
do Polskiej Rady Ekumenicznej na chwilê obecn¹ zdecydowa³ siê na pozwolenie 
homoseksualistom ¿yj¹cym w zwi¹zku partnerskim na s³u¿bê w Koœciele. Dalecy 
jesteœmy od takiego liberalizmu. Pytanie jednak dotyczy tego, jak¹ twarz 
w naszym kraju przybiera konserwatyzm religijny? Obawiam siê, ¿e zbyt czêsto jest 
to twarz pogardy, nienawiœci, obra¿ania, stawiania na równo homoseksualistów ze 
zboczeñcami, pedofilami i zwyrodnialcami. Jeœli tak ma wygl¹daæ polski 
konserwatyzm religijny, to ja ju¿ nawet wolê byæ pos¹dzony o liberalne pogl¹dy. 
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PRAWOS£AWNA WIELKANOC 2013

Tekst
Grzegorz Makal 
parafia prawos³awna pw. 
œw. Miko³aja w Szczecinie  

W tym roku Koœció³ prawos³awny œwiêtuje Wielkanoc 5 maja (22 kwietnia wed³ug 
kalendarza juliañskiego), tymczasem rzymscy katolicy swoje œwiêta bêd¹ 
obchodziæ 31 marca. Sk¹d wynika tak du¿a rozbie¿noœæ w dacie dnia 
najwa¿niejszego dla chrzeœcijan?

Do IV w. n.e. chrzeœcijanie obchodzili Wielkanoc w ró¿nym terminie, co – jak ³atwo 
przewidzieæ – wywo³ywa³o rozmaite spory wewn¹trz chrzeœcijañstwa. W zwi¹zku 
z tym, jednym z tematów poruszonych na pierwszym wielkim zgromadzeniu œwiata 
chrzeœcijañskiego (I Soborze Powszechnym), które odby³o siê w 325 r. w Nicei, 
ustanowiono zasady okreœlania daty Wielkanocy, zaœ odpowiedzialnym za 
paschalia – kalendarium œwi¹t na kilka lat do przodu – wyznaczono Patriarchat 
Aleksandrii.

Od tego momentu zdecydowana wiêkszoœæ chrzeœcijan zaczê³a œwiêtowaæ 
Wielkanoc tego samego dnia, w pierwsz¹ niedzielê po pierwszej wiosennej pe³ni 
ksiê¿yca, po równonocy i po passze ¿ydowskiej. W 1582 roku papie¿ Grzegorz XIII 
wprowadzi³ poprawki do obowi¹zuj¹cego kalendarza juliañskiego, aby 
wyeliminowaæ jego opóŸnienie wzglêdem roku zwrotnikowego. Od tego momentu 
Koœció³ rzymskokatolicki wyznacza datê Wielkanocy, bior¹c pod uwagê nowy 
kalendarz i st¹d powstaj¹ ró¿nice w wyznaczaniu daty niedzieli Wielkanocnej.

Koœció³ prawos³awny pos³uguje siê ca³y czas paschaliami aleksandryjskimi, gdy¿ 
gwarantuje to wspólne œwiêtowanie Paschy przez wszystkie Koœcio³y lokalne, 
niezale¿nie od ich miejsca na kuli ziemskiej. Potwierdzeniem i b³ogos³awieñstwem 
tej jednoœci jest dla prawos³awnych cud Œwiêtego Ognia, który od pierwszych 
wieków zstêpuje co roku na Grób Pañski w Jerozolimie. W tym roku wierni Koœcio³a 
rzymskokatolickiego w Ziemi Œwiêtej bêd¹ obchodziæ Wielkanoc razem 
z prawos³awnymi – 5 maja.
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SIM CITY

Tekst 
ks. Marcin Sêk, TChr

 … w koñcu ka¿dy
musi jakoœ szlifowaæ
swój kawa³ek œwiata

z wiar¹, ¿e mo¿e jakaœ soczewka 
go powiêkszy

a w którejœ œciance diamentu
 zab³yœnie to 

co ledwie przeczuwamy.
(Janusz Pasierb „Holandia 1991”)

Fantazji architektom na pewno nie zabrak³o. Majestatyczne budowle o kosmicznych 
niekiedy kszta³tach. Powstaj¹ce niemal¿e z dnia na dzieñ kolejne budynki, ca³e ulice, 
osiedla. Odmierzane wprawn¹ i precyzyjn¹ rêk¹. Historia tego miasta nie jest d³uga. 
Ledwie kilkanaœcie lat temu pierwszy i jedyny do tej pory prezydent Kazachstanu 
zapragn¹³ przenieœæ stolicê z po³o¿onej u stóp gór, na po³udniu Kazachstanu, piêknej 
i têtni¹cej ¿yciem A³ma Aty i umiejscowiæ j¹ w centrum kraju, 1200 km na pó³noc. 
Nowa stolica powsta³a w œrodku stepu w miejsce miejscowoœci, która wczeœniej nie 
mia³a ¿adnego znaczenia – Akmo³y. Do dziœ, jeœli opuœciæ równiutko odmierzone nowe 
osiedla i ulice, trafiæ mo¿na wprost w serce brudnej i zaniedbanej wsi.

Prezydent zmieni³ nazwê. Trzeba przyznaæ, ¿e nie sili³ siê za bardzo, nowe miasto 
nazwa³ po prostu Astana, co po kazachsku znaczy stolica. Fantazji za to nie brak³o w 
projektowaniu samego miasta. Mówi siê ¿e Nazarbajew osobiœcie czuwa³ nad rodz¹ca 
siê stolic¹ – czkiem w g³owie ca³ego Kazachstanu. Astana mo¿e robiæ wra¿enie, widaæ 
rozmach. Zw³aszcza w nocy, kiedy wszystko œwieci. Z³oœliwi ¿artuj¹, ¿e na oœwietlenie 
tego miasta zu¿ywa siê wiêcej energii ni¿ na ca³y Kazachstan. Zdecydowanie 
w Astanie widaæ rozmach.
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KOŒCIO£Y EWANGELICKIE WOBEC
SOBORU WATYKAÑSKIEGO II

Tekst 
dr hab. Jaros³aw K³aczkow

 
pracownik Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu

W SimCity – myœlê ze zdecydowana wiêkszoœæ zna tê grê – ka¿dy mo¿e staæ siê 
architektem i burmistrzem wymarzonego miasta, projektowaæ budynki publiczne, 
szko³y, osiedla mieszkalne. Jestem w³aœnie w realnym Simcity. Do tego wydawaæ by 
siê mog³o idealnie zaprojektowanym. Prezydent okaza³ siê wprawnym graczem. 
Simcity ma jednak podstawow¹ wadê, choæby nie wiem jak trudzi³ siê gracz, nie wiem 
ile wirtualnych œrodków przeznaczy³ na tworzenie wymarzonego miasta, to nie jest w 
stanie daæ swojemu miastu jednego – nie jest w stanie daæ mu ¿ycia. Kazachskiemu 
prezydentowi te¿ siê to nie uda³o.

Astana nie ma duszy. Spacer po tym mieœcie to koszmar. I to wcale nie dlatego, ¿e ktoœ 
zapomnia³ o zaprojektowaniu parków, miejsc rekreacji, alej. To wszystko jest. Ale nie 
mo¿na oprzeæ siê wra¿eniu sztucznoœci tego wszystkiego. Nawet id¹c zat³oczon¹ 
parkow¹ alejk¹,  czujê siê jakbym przemierza³ jak¹œ wirtualn¹ przestrzeñ. 
Doœwiadczenie podobne jak w Legolandzie. Sztucznoœæ i nieprawdziwoœæ.

Astana jest smutna. Gigantyczny plac zabaw jednego cz³owieka wydaje siê nie 
spe³niaæ swojego zadania. Choæby nie wiem ile wysi³ku w³o¿y³o siê w budowanie na 
pla¿y zamków i domów, to i tak pozostaj¹ one domkami z piasku. Niczym wiêcej. 
Zderzenie „miasta z piasku” z w³asnymi pomys³ami, inicjatywami, dzia³aniami 
przybija jeszcze bardziej. Patrzê na projekty, pomys³y, podejmowane inicjatywy. 
Astana jest dla mnie wa¿na. Jak kube³ zimnej wody. Studzi gor¹czkê tworzenia. 
Bolesny rozrachunek z wczoraj i dziœ. Setki wypowiedzianych s³ów, godziny spêdzone 
na wymyœlaniu kolejnych sposobów realizacji – w³aœnie – czego? 
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„Je¿eli domu Pan nie zbuduje, na pró¿no siê trudz¹…”. Te s³owa niczym nieznoœny 
i zbawienny zarazem refren brzmi¹ gdzieœ w g³êbi duszy. Ile w tym wszystkim by³o 
i jest duszy, a ile betonowych œcian wymyœlnych budynków bêd¹cych niczym wiêcej 
jak kolejn¹ prób¹ realizacji… siebie.

Rachunek sumienia. Dobry pocz¹tek Wielkiego Postu. Patrzê na to, co by³o i na to, co 
jest. Na pustyni zmys³y ulegaj¹ wyostrzeniu. Zaczynam dostrzegaæ b³êdy. To ju¿ wiele 
powiedz¹ niektórzy. Ale widzê, a raczej przeczuwam, te¿ s³aboœæ w kolejnej walce 
o przemianê, o naprawê. O rewizjê tego, co by³o i tego, co jest. Miasto ju¿ stoi. Jak 
o¿ywiæ coœ, co ju¿ jest. Jak odmieniæ spe³nione. Jak wlaæ duszê w martwe budynki, jak 
wype³niæ ulice. 
A mo¿e zburzyæ to wszystko, obróciæ w ruiny. Pozwoliæ, by zniszcza³o, uleg³o 
zapomnieniu. I z wiêksz¹ ju¿ pokor¹ zacz¹æ kreœliæ dr¿¹c¹ rêk¹ nowe plany, 
z doœwiadczon¹ nadziej¹ zacz¹æ wylewaæ fundamenty pod coœ, co mo¿e ostatecznie 
oka¿e siê Bo¿e… w koñcu ka¿dy musi jakoœ szlifowaæ swój kawa³ek œwiata z wiar¹, ¿e…

 
Fot. ks. Marcin Sêk, TChr



NASZE WSPÓLNE 
B£OGOS£AWIEÑSTWO

„Dziêkuj¹c Trójjedynemu Bogu, Ojcu i Synowi, i Duchowi Œwiêtemu, za dwa tysi¹ce lat 
Nowego Przymierza i za ponad tysi¹c lat chrzeœcijañstwa na ziemiach polskich, 
podpisane ni¿ej Koœcio³y, w nawi¹zaniu do wieloletnich prac teologiczno-
ekumenicznych w œwiecie i w Polsce oraz przyjêtych wspólnie dokumentów 
(zw³aszcza Dokumentu z Limy, 1982 r.), z radoœci¹ uznaj¹ i potwierdzaj¹ swoj¹ 
pos³ugê przez chrzest…”. Tak brzmi pocz¹tek deklaracji w sprawie Sakramentu Chrztu 
Œwiêtego podpisany miêdzy Koœcio³ami zrzeszonymi w Polskiej Radzie Ekumenicznej 
a Koœcio³em Rzymskokatolickim. To jeden z najbardziej optymistycznych znaków 
jednoœci, do jakiego doszliœmy w Polsce w ostatnich latach.

Marcin Luter w XVI w. uzna³ za wa¿ne trzy sakramenty: Chrzest, Eucharystiê oraz 
pokutê. Z czasem pokuta przesta³a byæ nazywana oddzielnym sakramentem, zosta³a 
jednak w³¹czona zarówno w znaczenie chrztu, jak i sta³a siê niezbêdn¹ czêœci¹ 
Wieczerzy Pañskiej. Dla Lutra sakrament by³a to czynnoœæ ustanowiona przez Jezusa, 
w której pod postaci¹ widzialnego znaku, dzia³a³a niewidzialna ³aska Bo¿a. Teologia 
Reformatora skoncentrowana jest na nauce o zbawieniu cz³owieka, dlatego 
pozosta³e z siedmiu przesta³y byæ uznawane za sakramenty (choæ równie¿ 
przywi¹zujemy du¿¹ wagê, np. do ma³¿eñstwa czy te¿ do powo³ania na duchownego). 
Reformator prowadzi³ g³ównie spory teologiczne z teologami scholastycznymi 
(reprezentuj¹cymi œredniowieczn¹ teologiê). Jednak w sprawie Sakramentu Chrztu 
Œwiêtego bardziej nie zgadza³ siê z anabaptystami, czyli chrzeœcijanami, który 
preferowali udzielanie chrztu doros³ym. Dzisiaj równie¿ ewangelikom bli¿ej 
w rozumieniu chrztu do katolików, ni¿ do innych protestantów praktykuj¹cych 
chrzest doros³ych. Jak zatem dzisiaj wygl¹da ten obrz¹dek?

Namawiamy rodziców, aby chrzest odbywa³ siê w pierwszych miesi¹cach ¿ycia 
dziecka. Osobiœcie zachêcam do jak najwczeœniejszego terminu. Sakrament 
poprzedzony jest rozmow¹ z rodzicami oraz rodzicami chrzestnymi. Czêsto chrzestni 
s¹ wyznania rzymskokatolickiego, st¹d koniecznoœæ podkreœlania ich roli 
w duchowym wychowaniu dziecka. Wa¿ne jest ich ekumeniczne podejœcie i gotowoœæ 
do wspó³pracy z naszym wyznaniem. Sama uroczystoœæ zawsze odbywa siê w czasie 
niedzielnego nabo¿eñstwa. Po krótkiej przemowie chrzcielnej na czole dziecka 
duchowny wykonuje znak krzy¿a, gdy¿ w krzy¿u jest zbawienie ka¿dego cz³owieka. 
Po wspólnym wyznaniu wiary rodzice i chrzestni odpowiadaj¹ na pytania, czy chc¹ 
ochrzciæ dziecko w imiê Trójjedynego Boga, czy pragn¹ wychowywaæ je w wierze 

Tekst
ks. S³awomir Sikora
proboszcz parafii ewangelicko-
augsburskiej w Szczecinie
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chrzeœcijañskiej (bez jednoznacznego konfesyjnego wskazania) oraz chrzestni 
przyrzekaj¹ swoj¹ gotowoœæ pomocy w opiekowaniu siê dzieckiem. Nastêpnie zadajê 
pytanie o imiê dziecka. Choæ sakrament nie jest rytua³em nadania dziecku imienia, to 
pytanie to ma symboliczne znaczenie. Dla Boga nie jesteœmy anonimow¹ mas¹ ludzi, 
ale Bóg zna ka¿dego z nas po imieniu. Sam sakrament dokonywany jest przy 
chrzcielnicy. Zwykle biorê dziecko na rêce i trzykrotnie wykonujê znak krzy¿a wod¹ na 
jego czole. PóŸniej k³adê rêkê na jego g³owie i wypowiadam s³owa Bo¿ego 
b³ogos³awieñstwa. Jest to dla mnie bardzo wzruszaj¹cy i osobisty moment. Czêsto 
bowiem w czasie wypowiadania b³ogos³awieñstwa dziecko wpatrzone jest we mnie. 
Czujê wtedy trudn¹ do opisania wiêŸ z dzieckiem oraz odpowiedzialnoœæ za dalsze 
jego wychowanie we wierze. Poniewa¿ w diasporalnej parafii jesteœmy jak rodzina, po 
udzieleniu chrztu przedstawiam dziecko zborowi i proszê o modlitwê wstawiennicz¹ 
za dziecko oraz rodzinê, przypominam równie¿, aby dawali mu dobre œwiadectwo 
wiary. Po modlitwie udzielam dziecku, rodzicom oraz chrzestnym b³ogos³awieñstwa 
i sk³adam gratulacjê oraz ¿yczenia. Ca³oœæ uroczystoœci bacznie obserwuj¹ dzieci, 
które zanim udaj¹ siê na Szkó³kê Niedzieln¹ (nabo¿eñstwo dla dzieci prowadzone 
specjalnie dla nich w salkach parafialnych, na które wychodz¹ z Koœcio³a przed 
kazaniem) siadaj¹ w pierwszej ³awce Koœcio³a.

Sakrament Chrztu Œwiêtego bardzo wyraŸnie uœwiadamia nam, ¿e to Bóg wykonuje 
wzglêdem cz³owieka pierwszy krok, wyci¹ga do niego swoje ojcowskie rêce, zanim 
cz³owiek stanie siê tego œwiadomym. Marcin Luter w Du¿ym Katechizmie wyraŸnie 
podkreœla³, ¿e chrzest jest dzie³em Boga, który cz³owiek powinien przyjmowaæ wiar¹. 
Dlatego tak wa¿nym jest wychowanie w wierze od najm³odszych lat. Oczywiœcie 
g³ównymi odpowiedzialnymi za duchowy rozwój dziecka s¹ rodzice i najbli¿sza 
rodzina. Nie bez znaczenia jest to, czy dla rodziny dziecka wiara jest czymœ wa¿nym 
i codziennym, czy tylko okazjonalnym. Oczywiœcie wsparciem dla rodziców jest 
parafia. Dziêki specjalnemu pomieszczeniu z ty³u Koœcio³a w nabo¿eñstwach mog¹ 
braæ udzia³ rodzice z niemowlêtami, gdzie mog¹ siê z nimi bawiæ, s³uchaj¹c 
jednoczeœnie nabo¿eñstwa. Szkó³ki niedzielne s¹ prowadzone w grupie 
przedszkolnej i szkolnej. Lekcje religii rozpoczynaj¹ siê od pierwszej klasy szko³y 
podstawowej. W ubieg³ym roku ochrzczonych zosta³o w naszej parafii 13 dzieci.

W Du¿ym Katechizmie Marcin Luter pisa³ „¯ycie chrzeœcijañskie nie jest niczym 
innym, jak codziennym Chrztem raz rozpoczêtym i ci¹gle trwaj¹cym”.  W chwilach 
trudnych, kiedy zmaga³ siê z pokuszeniami, odwo³ywa³ siê do tego sakramentu 
mówi¹c: „Ja jestem s³aby, ale przez chrzest nale¿ê do Chrystusa, a on jest silny”. 
Sakrament Chrztu Œwiêtego jest wspania³ym b³ogos³awieñstwem dla wszystkich 
chrzeœcijan, darem, który mo¿e stale pozytywnie przemieniaæ nasze ¿ycie.
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CHRZEST W KOŒCIELE 
PRAWOS£AWNYM

W prawos³awiu Chrzest jest pierwszym sakramentem, który otwiera mo¿liwoœæ 
uczestniczenia w ¿yciu cerkiewnym. Gdy do Chrztu przystêpuje osoba doros³a, 
najpierw sprawdza siê dobrowolnoœæ i niez³omnoœæ jej postanowienia zostania 
chrzeœcijaninem, a sam sakrament poprzedzany jest pewnym okresem katechizacji. 
Mo¿e to trwaæ od kilku miesiêcy do dwóch-trzech lat.

Dzieci, które stanowi¹ zdecydowan¹ wiêkszoœæ wœród chrzczonych osób, przystêpuj¹ 
do tego sakramentu w ró¿nym wieku, zazwyczaj w pierwszych miesi¹cach ¿ycia. 
W przypadku Chrztu dzieci, chrzestny nie jest tylko œwiadkiem sakramentu, lecz 
sk³ada wyznanie wiary w imieniu niemowlêcia i jednoczeœnie bierze na siebie 
odpowiedzialnoœæ za jego duchowe wychowanie. St¹d te¿ zasada, ¿e przynajmniej 
jednym z chrzestnych musi byæ osoba prawos³awna, któr¹ powinien byæ cz³owiek 
odpowiedzialny i wierz¹cy, potrafi¹cy zbudowaæ w przysz³oœci duchow¹ relacjê 
z dzieckiem. Na chrzestnych spoczywa obowi¹zek modlitwy za swoje chrzestne 
dzieci, które ze swojej strony równie¿ powinny pamiêtaæ w modlitwie o swoich 
rodzicach chrzestnych. W prawos³awnych krajach rozpowszechnione jest, ¿e 
w przypadku osierocenia dziecka, obowi¹zki jego rodziców przejmuje chrzestny 
ojciec lub chrzestna matka. 

Tekst
Grzegorz Makal 
parafia prawos³awna pw. 
œw. Miko³aja w Szczecinie  
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Droga do sakramentu Chrztu sk³ada siê z kilku etapów. Przysz³emu chrzeœcijaninowi 
najpierw nadawane jest imiê, które bêdzie jego imieniem cerkiewnym, u¿ywanym 
podczas wszystkich sakramentów. Pod tym imieniem zostanie on równie¿ 
ochrzczony. Nastêpnie kandydat do Chrztu oficjalnie staje siê katechumenem, czyli 
osob¹, która ostatecznie decyduje siê zostaæ chrzeœcijaninem i któr¹ wprowadza siê 
w zasady i tradycje ¿ycia cerkiewnego. Ostatnim etapem jest czytanie egzorcyzmów 
nad katechumenem, który trzykrotnie wyrzeka siê szatana i z³ych uczynków, które od 
niego pochodz¹ i deklaruje ³¹cznoœæ z Chrystusem, co poœwiadcza z³o¿eniem 
wyznania wiary zawartego w Credo. Temu okresowi towarzyszy wytê¿ona modlitwa 
oraz post katechumena, dlatego od pierwszych wieków chrzeœcijañstwa bardzo 
czêsto odbywa siê on w Wielkim Poœcie. W przypadku dzieci, wszystkie modlitwy 
przygotowuj¹ce do Chrztu odczytywane s¹ nad nimi tu¿ przed samym sakramentem.

Sakrament rozpoczyna siê poœwiêceniem wody i olejku potrzebnych do Chrztu. 
Katechumen zostaje namaszczony olejkiem dla uzdrowienia i przygotowania do 
walki duchowej. Od razu po tym zostaje trzykrotnie zanurzony w wodzie, w imiê Ojca 
i Syna, i Œwiêtego Ducha. Chrzest oznacza mistyczny pogrzeb i zmartwychwstanie 
z Chrystusem dla nowego ¿ycia, czego zewnêtrznym znakiem jest trzykrotne 
pogr¹¿enie i wynurzenie siê z wody. Dlatego te¿ prawos³awni z niepokojem patrz¹ na 
praktykê polewania czo³a kandydata jedynie ma³¹ iloœci¹ wody, gdy¿ k³óci siê to ze 
staro¿ytn¹ praktyk¹ Cerkwi oraz niszczy ca³¹ symbolikê Chrztu. Oczywiœcie, 
dopuszcza siê Chrzest przez polanie wod¹, ale gdy istniej¹ powa¿ne 
przeciwwskazania do pe³nego zanurzenia w wodzie. Ochrzczony ubierany jest w bia³¹ 
szatê, która symbolizuje sprawiedliwe ¿ycie oœwiecane przez Chrystusa. Nowy 
prawos³awny chrzeœcijanin otrzymuje ma³y krzy¿yk, który nosi na piersi przez ca³e 
¿ycie po to, by pamiêtaæ o naœladowaniu Krzy¿a Chrystusowego.

Koœció³ prawos³awny od pierwszych wieków udziela sakramentu Bierzmowania oraz 
Komunii Œwiêtej od razu po Chrzcie. „Prawos³awnemu, który staje siê czêœci¹ cia³a 
Chrystusa niezw³ocznie udzielane s¹ wszelkie wyp³ywaj¹ce z tego cz³onkostwa 
przywileje. Dzieci prawos³awnych s¹ nie tylko chrzczone jako niemowlêta, ale tak¿e 
niezw³ocznie bierzmowane i jako niemowlêtom udzielana im jest Komunia Œwiêta. 
Nie zabraniajcie dzieciom przyjœæ do Mnie, bo do takich jak one nale¿y królestwo niebios.” 
(bp Kallistos Ware, Koœció³ prawos³awny, Bia³ystok 2002). Kap³an czyni œw. mirrem 
(krzy¿mem) znak krzy¿a na czole, oczach, ustach, uszach, nozdrzach, rêkach i nogach 
ochrzczonego, mówi¹c przy tym: Pieczêæ daru Ducha Œwiêtego, a zebrani za ka¿dym 
razem odpowiadaj¹ g³oœno Amen. Bierzmowanie, jest sakramentem, w którym 
ochrzczony „otrzymuje dar Ducha, staj¹c siê przez to pe³noprawnym cz³onkiem ludu 
(gr. laos) Bo¿ego. Bierzmowanie jest przed³u¿eniem Piêædziesi¹tnicy – ten sam Duch 
Œwiêty, który widzialnie zst¹pi³ na aposto³ów w postaci ognistych jêzyków, teraz 
niewidzialnie, nie mniej realnie i z nie mniejsz¹ moc¹ zstêpuje na nowo ochrzczonego” 
(bp Kallistos, tam¿e). Poprzez Bierzmowanie Duch Œwiêty uœwiêca zmys³y cz³owieka, 
a tak¿e jego umys³, uczucia i pragnienia. Od tego momentu cz³owiek jest 
zobowi¹zany do ¿ycia w œwiêtoœci, czyli wed³ug Bo¿ych przykazañ, oraz do rozwijania 
talentów duchowych – darów Ducha Œwiêtego.
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Od razu po sakramencie Bierzmowania 
kap³an z ochrzczonym trzykrotnie 
obchodz¹ chrzcielnicê dooko³a, a zebrani 
œpiewaj¹: Którzy w Chrystusie ochrzczeni 
s¹, w Chrystusa przyobleczeni s¹. Alleluja. 
Trzykrotne okr¹¿enie symbolizuje 
wprowadzenie do spo³ecznoœci, duchowy 
taniec i radoœæ z wydarzenia. Od tego 
momentu ochrzczony i bierzmowany 
cz³owiek, bez wzglêdu na wiek, mo¿e 
przyst¹piæ do swojej pierwszej Komunii 
Œwiêtej. 

Tydzieñ po Chrzcie, kap³an czyta nad nim modlitwy, w których prosi Boga, aby 
zachowa³ go jako rycerza niezwyciê¿onego w walce z na pró¿no napastuj¹cymi jego i nas 
mocami z³a, i okaza³ nas wszystkich zwyciêzcami godnymi Twojej niezniszczalnej korony. 
Nastêpnie ociera g¹bk¹ zamoczon¹ w wodzie czo³o, twarz, d³onie i stopy 
ochrzczonego, przypominaj¹c mu znaczenie odprawionych sakramentów: Zosta³eœ 
ochrzczony. Zosta³eœ oœwiecony. Zosta³eœ bierzmowany. Zosta³eœ uœwiêcony. Zosta³eœ 
obmyty w imiê Ojca i Syna, i Œwiêtego Ducha. Amen. Zgodnie z tradycj¹, dokonuje siê 
te¿ wtedy postrzy¿yn na znak pokory i gotowoœci do s³u¿by Bogu, a nad dzieckiem 
kap³an odczytuje b³ogos³awieñstwo, aby osi¹gnê³o wiek sêdziwy i siwizn¹ staroœci 
odda³o chwa³ê Bogu.

Zainteresowanych szerszymi wyjaœnieniami polecam lekturê ksi¹¿ek:

Koœció³ Prawos³awny, bp Kallistos Ware
Nasza wiara, abp Pawe³
Serwis internetowy www.cerkiew.pl (zak³adka „O prawos³awiu”)

Fot. Grzegorz Makal
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CHRZEST OSÓB DOROS£YCH 
W KOŒCIELE KATOLICKIM

S. Anna Sudujko CHR z Archidiecezjalnego Oœrodka Katechumenalnego w Szczecinie 
odpowiada na postawione pytania

Czy ka¿dy mo¿e siê ochrzciæ? Nawet osoba, która wczeœniej wyznawa³a inn¹ religiê 
lub by³a cz³onkiem innego Koœcio³a? 

Podstawowy warunek jest taki, ¿e nigdy i nigdzie kandydat nie zosta³ wczeœniej 
wa¿nie ochrzczony. Chrzest udzielony w Koœcio³ach chrzeœcijañskich jest wa¿ny i jeœli 
taka osoba chce zostaæ katolikiem, chrztu wtedy siê nie powtarza. 

Kto trafia do Oœrodka zajmuj¹cego siê przygotowaniem do chrztu – czy s¹ to osoby, 
które dopiero niedawno zaczê³y wierzyæ, czy mo¿e takie, które kiedyœ wiarê utraci³y 
i próbuj¹ wróciæ? Czy chêæ poœlubienia katolika jest wystarczaj¹c¹ motywacj¹?

Trafiaj¹ osoby bardzo ró¿ne, z ró¿nymi motywacjami i o bardzo ró¿nym duchowym 
nastawieniu. S¹ takie osoby, które mia³y ju¿ kontakt z Koœcio³em, poprzez rodzinê, 
znajomych. Czasem chodzi³y ju¿ na nabo¿eñstwa, na Mszê œwiêt¹, nawet maj¹ 
ochrzczone swoje dzieci. Przychodzi czas, kiedy Bóg upomina siê o serce danego 
cz³owieka.Czasem s¹ to osoby wierz¹ce, które szuka³y d³ugo i solidnie. Tacy ludzie, 
kiedy przychodz¹ z proœb¹ o chrzest, wiedz¹ ju¿, co znaczy ten sakrament. S¹ te¿ 
osoby, które przychodz¹ z bardzo daleka i nie wiedz¹ nic a jednak maj¹ wewnêtrzn¹ 
potrzebê chrztu.Jeœli zaœ chodzi o poœlubienie katolika, to kandydaci dowiaduj¹ siê ju¿ 
na pocz¹tku, ¿e do tego nie potrzeba chrztu.

Jakie by³y najczêstsze motywacje z jakimi siê siostra spotyka³a? 

„Chcê uporz¹dkowaæ swoje ¿ycie”, „chcê nale¿eæ do Boga”, "œwiat nie da³ mi sensu, 
proszê o chrzest”, „wierzê w Boga, chcê byæ ochrzczona”, „moi rodzice zaniedbali 
wiarê, nie ochrzcili mnie, chcê siê ochrzciæ”, „pozna³am katolika, imponuje mi jego 
postawa, chcê siê ochrzciæ”, „szuka³am w ró¿nych filozofiach, jednak wracam do 
Jezusa, proszê o chrzest w Koœciele katolickim” – takie i inne  odpowiedzi s³yszê, kiedy 
pytam o motywacjê. Czasami ktoœ prosi o chrzest swego dziecka, a przy okazji i widzi 
potrzebê chrztu w³asnego – takie przypadki nie s¹ wcale rzadkie.
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Jak bardzo nale¿y zmieniæ swoje ¿ycie, by móc przyj¹æ chrzest – czy ktoœ, kto ¿yje w 
zwi¹zku cywilnym mo¿e siê ochrzciæ, czy powinien siê najpierw rozstaæ 
z partnerem? 

Dobre pytanie. Dobre, bo dotycz¹ce spraw wa¿nych i konkretu ¿ycia. Chrzest nie jest 
wydarzeniem magicznym. Aby przyst¹piæ do chrztu trzeba wierzyæ i trzeba okazaæ 
nawrócenie. Dlatego w przygotowaniu do chrztu cz³owieka doros³ego potrzeba 
czasu.

Pytanie dotyczy zwi¹zków cywilnych. Jeœli ten zwi¹zek ma mo¿liwoœæ, po chrzcie, 
zaistnieæ jako zwi¹zek sakramentalny, tzn. druga strona te¿ tego chce i nie ma 
przeszkód kanonicznych – wtedy nie ma problemu. Trudne decyzje pojawiaj¹ siê 
wtedy, kiedy nie bêdzie mo¿na zawrzeæ zwi¹zku sakramentalnego: osoba w takim 
zwi¹zku nie mo¿e przyst¹piæ do chrztu. 

Jeœli ktoœ przed chrztem wykazuje postawê: „chrzest owszem, ale ¿ycie wiar¹ 
i moralnoœci¹ chrzeœcijañsk¹ nie”, to podejœcie do chrztu te¿ nie ma sensu. Przyjêcie 
chrztu oznacza wejœcie w przymierze z Bogiem, oznacza przyjêcie Jego przykazañ. 

Ile trwa okres przygotowania do chrztu i jak wygl¹da?

Czas przygotowania do chrztu jest kwesti¹ ruchom¹. Z doœwiadczenia wiemy, ¿e nie 
mo¿e trwaæ za krótko. Takim podstawowym okresem przygotowania jest rok 
liturgiczny, który przez swoje œwiêta niejako sam przygotowuje kandydatów do 
chrztu. W naszym Oœrodku przygotowanie obejmuje katechezy, które g³osi kap³an lub 
siostra, rozmowy indywidualne z osob¹ prowadz¹c¹ danego katechumena oraz 
uczestnictwo w Liturgii i spotkaniach grupowych. 
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W konkrecie wygl¹da to tak: 
->rozmowy indywidualne zaczynamy, gdy osoba siê zg³osi (zg³osiæ siê mo¿na 
w ka¿dym czasie), 
->katechezy i spotkania grupowe ruszaj¹ w pierwszy wtorek paŸdziernika,
->spotkania wspólne maj¹ miejsce od paŸdziernika do czerwca we wtorki (godz. 
18.00) w katedrze i nastêpnie po Mszy œwiêtej w salce.
Bardzo wa¿ne s¹ spotkania indywidualne, bo pozwalaj¹ przygotowywaæ kandydata w 
jego w³asnym rytmie. Ludzie bardzo sobie ceni¹ w³aœnie to indywidualne podejœcie 
i czas im poœwiêcony, czas na wys³uchanie, rozmowê. W³aœnie do takiej pos³ugi 
zosta³yœmy powo³ane jako Wspólnota Sióstr œw. Jadwigi Królowej S³u¿ebnic 
Chrystusa Obecnego. My siostry, chcemy mieæ czas dla ludzi poszukuj¹cych Boga 
i chcemy im towarzyszyæ w tych poszukiwaniach. To nasz charyzmat, nasze zadanie
 w Koœciele. W Szczecinie jesteœmy trzeci rok i czujemy siê tu potrzebne.

Jak wygl¹da droga katechumena, droga przygotowania do chrztu?

Przygotowywanie do chrzeœcijañstwa, opiera siê na specjalnie opracowanej przez 
Koœció³ ksiêdze zatytu³owanej „Obrzêdy chrzeœcijañskiego wtajemniczenia 
doros³ych”. Istniej¹ trzy stopnie, etapy lub bramy, które we wtajemniczeniu 
chrzeœcijañskim s¹ szczególnie wa¿ne.
Pierwszy stopieñ ma miejsce wówczas, gdy cz³owiek zaczyna siê nawracaæ i pragnie 
zostaæ chrzeœcijaninem, a Koœció³ przyjmuje go jako katechumena. Ten obrzêd 
nazywa siê obrzêdem przyjêcia do katechumenatu i rozpoczyna chrzest doros³ego, 
choæ droga do wód chrzcielnych jeszcze daleka. Zmienia siê status prawy kandydata 
do chrztu, ju¿ nie jest kimœ spoza Koœcio³a, ale jest katechumenem. Nale¿y ju¿ do 
Koœcio³a. Gdyby umar³, przys³uguje mu  pogrzeb katolicki. Gdyby siê ¿eni³, jest 
przewidziany obrzêd ma³¿eñstwa z katechumenem. 
Obrzêd przyjêcia jest bardzo bogaty w symbole. Rozpoczyna siê u drzwi koœcio³a, gdy 
kap³an wraz z wiernymi zbli¿a siê do drzwi, przy których czekaj¹ kandydaci. 
Kandydaci s¹ zaproszeni z ciemnoœci do oœwietlonego wnêtrza œwi¹tyni. Zostaj¹ 
wprowadzeni do Koœcio³a, który na pocz¹tku drogi wiary naznacza ich znakiem krzy¿a 
i wrêcza Ewangeliê.

Drugi stopieñ nazywa siê obrzêdem wybrania i ma miejsce na pocz¹tku wielkiego 
postu. Katechumeni w tym obrzêdzie potwierdzaj¹ swoje pragnienie przez wpis 
swojego imienia do ksiêgi koœcielnej. Zostaje im og³oszona decyzja Koœcio³a 
o wybraniu ich i dopuszczeniu do przyjêcia sakramentów w czasie najbli¿szej Paschy.

Trzeci najwa¿niejszy stopieñ, gdy po odpowiednim przygotowaniu katechumeni 
przyjmuj¹ sakramenty, przez które staj¹ siê chrzeœcijanami. Dokonuje siê to podczas 
uroczystoœci Wigilii Paschalnej, gdy katechumeni przyjmuj¹ chrzest, bierzmowanie 
i po raz pierwszy uczestnicz¹ w pe³ni w Eucharystii, przystêpuj¹c do Komunii Œwiêtej. 
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KRÓTKA HISTORIA 

Kiedy kandydat czy te¿ osoba przygotowuj¹ca go do chrztu wie, ¿e jest ju¿ gotowy?

Przygotowanie sk³ada siê z etapów. Razem z katechumenami pod¹¿amy ich drog¹ 
i rozeznajemy wspólne czy s¹ ju¿ gotowi przyj¹æ sakrament, czy potrzebuj¹ wiêcej 
czasu. Na ka¿dym etapie s¹ konkretne wymagania duchowe i moralne, ale za krótka 
rozmowa, by wszystko tu poruszyæ.
Chcê tylko zaznaczyæ, ¿e poczucie „niegodnoœci” dost¹pienia do chrztu, które siê 
pojawia nie musi byæ równoznaczne z niegotowoœci¹. Chrzest nie jest zas³ug¹, jest 
darmowym darem Boga i Koœcio³a.

Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ pod adresem:
Archidiecezjalny Oœrodek Katechumenalny przy Bazylice Katedralnej w Szczecinie
ul. Œw. Jakuba 1
tel. s. Anna Sudujko - 665 87 47 62
email: katechumenat7@gmail.com

Tekst
Paulina Bielecka
Duszpasterstwo Akademickie
„W Sercu” 

Spotykam kolegê. Na przystanku stoi, na autobus czeka. Ja te¿. 
On podchodzi, wita siê, ja podnoszê wzrok i patrzê w twarz jego. 
W twarz chorego cz³owieka. Opowiada, ¿e zmêczony - o 4 nad ranem 
z imprezy wyszed³ - nie wyspa³ siê, rano do pracy szed³, Ÿle siê czuje.
Jak siê bawi³? Numerek do szatni zgubi³, wiêc czeka³ 2 godziny 
na kurtkê, wypi³, potañczy³, dziewczynê spotka³. Opisuj¹c j¹ zaczyna 
i koñczy na tym, ¿e tatua¿ mia³a. Na nadgarstku chyba. I swój numer mu da³a. On 
mówi, ¿e to znak dobrej imprezy - numer dziewczyny ma. Pytam czy fajna, ale on 
nie wie. Nie zna jej przecie¿. Powtarza tylko, ¿e numer ma. 
I myœli, ¿e to przeznaczenie. 
Ja nie myœlê, ¿e to mi³oœæ. 

“Chodzimy na dyskoteki, by tañczyæ. Spotykamy romanse i oczy. Wszêdzie oczy. 
Tañczysz i chcesz dotykaæ. Jesteœ blisko, dotykasz. Potem pijesz.
Budzisz siê rankiem i jesteœ pod moc¹ diab³a.
Pamiêtaj, by³eœ dobrym ch³opakiem/ dobr¹ dziewczyn¹. Pytasz siebie: - Ale co 
takiego zrobi³em? Trochê wypi³em, ale tylko trochê. Nic nie zrobi³em takiego… 
- Nie. Zachorowa³eœ i podda³eœ siê mocy diab³a.” (o.Bashobora) 

Spotykam kolegê. Na przystanku. Patrzê w twarz jego. W twarz chorego cz³owieka. 
Patrzê na cz³owieka,  który podda³ siê diab³u. 
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KSI¥¯Ê SWOJEJ KSIÊ¯NICZKI 

Tekst
Ada
parafia rzymskokatolicka pw.
Bo¿ego Cia³a

Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, w odleg³ej krainie siedmiu mórz, 
znajdowa³o siê królestwo, którym rz¹dzi³ stary, dobry król. Wraz z nastaniem wiosny 
z³e czasy nadesz³y dla owej krainy. Ze snu zbudzi³ siê bowiem w³adca Ciemnej Doliny. 
Zaklêty przed wiekami spoczywa³ do tej pory na kamiennym ³o¿u w wielkiej komnacie 
swego zamczyska. Gdy min¹³ czas zaklêcia, jego oczy otworzy³y siê i ani siê 
ktokolwiek obejrza³ króla zamkniêto w lochach, a m³od¹, i piêkn¹ ksiê¿niczkê 
uwiêziono w wysokiej wie¿y. Nape³niono fosê wod¹, a na stra¿y postawiono ziej¹cego 
ogniem, ogromnego i strasznego smoka. Ksiê¿niczka wpatrzona w horyzont ka¿dego 
dnia wyczekiwa³a odwa¿nego i dzielnego Ksiêcia na bia³ym rumaku, któremu za 
uratowanie ¿ycia odda swoje serce. A potem ¿yliby d³ugo i szczêœliwie. I tak dalej…

Mo¿na by napisaæ nieskoñczenie wiele wersji tej bajki. Jednak historie mi³osne 
naszego ¿ycia raczej bajk¹ nazwaæ siê nie da, a i zakoñczenie zwykle wcale nie jest 
takie ró¿owe. W jednym jednak wszyscy mo¿emy siê zgodziæ – ka¿da z nas widzi w 
sobie pewnego rodzaju ksiê¿niczkê i marzy o swoim idealnym ksiêciu. Robimy tipsy, 
idziemy na solarium, w³¹czamy lokówkê i… czekamy. Mo¿e dzisiaj jakiœ siê zjawi 
i padnie przed nami na kolana?  
A ksi¹¿ê? Kolejny raz wraca z pracy styrany, zjad³by porz¹dny obiad, kimn¹³ by siê 
choæ na chwilê… ale… w³aœnie ulic¹ przechodzi Ona… powalaj¹ca piêknem… mo¿e 
dzisiaj powie coœ wiêcej ni¿ „czeœæ”? Po pewnym czasie okazuje siê, ¿e ksiê¿niczka 
powiedzia³a „tak” jego najlepszemu kumplowi bo stwierdzi³a, ¿e jej zegar biologiczny 
d³u¿ej czekaæ nie mo¿e i lepszy jakiœ facet ni¿ ¿aden, a ksi¹¿ê zaliczy³ „wpadkê” po tym 
jak upi³ siê z ¿alu po stracie ukochanej i do tej pory p³aci alimenty. Jest sam.

Prawie ka¿da m³oda kobieta chce byæ „uratowan¹”, chce by o ni¹ walczono, by 
mê¿czyzna, który bêdzie siê o ni¹ stara³, by³ rycerzem jak z bajki – odwa¿nym, 
niepokonanym, który bêdzie j¹ chroni³ jak najcenniejszy skarb. Marzenia o ksiêciu 
z bajki z regu³y nie s¹ przerysowane. Tkwi¹ gdzieœ w g³êbi ka¿dej kobiety czêsto 
nieujawniane w œwietle dziennym. Kobieta pragnie, by o ni¹ zabiegano, traktowano 
jak ksiê¿niczkê, obdarowywano kwiatami, prezentami, szanowano i k³aniano siê w 
pas. Mówi¹c wprost – chce byæ pêpkiem œwiata swojego Ukochanego. Najlepiej 
jeszcze, ¿eby ten jej Ukochany czyta³ jej w myœlach, wyprzedza³ jej pragnienia i umia³ 
s³uchaæ niepowtarzalnie d³ugich i skomplikowanych w ocenie mê¿czyzn wypowiedzi. 
Powinien wiedzieæ kiedy „nie” znaczy „tak”, a kiedy „nie” znaczy „nie”.  Idealny ksi¹¿ê 
– inteligentny, dzielny i oczywiœcie przystojny. Facet, przy którym kobieta czuje siê 
piêkna, wartoœciowa i bezpieczna. 
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Warto jednak zastanowiæ siê nad t¹ wie¿¹, w której tak czêsto siê chowamy. 
Tajemniczoœæ i osza³amiaj¹cy wygl¹d s¹ dla mê¿czyzn czymœ niew¹tpliwe 
poci¹gaj¹cym ale... te¿ niebezpiecznym. Kobiety w obecnych czasach s¹ tak 
niezale¿ne i pewne siebie, ¿e w niektórych mê¿czyznach raczej wywo³uj¹ strach, a nie 
chêæ zabiegania. Nieziemska piêknoœæ pewna swej urody czasem wywo³uje 
u mê¿czyzny myœl „nie dla mnie”, „taka to nie zwróci na mnie uwagi”. Gdy by³yœmy 
nieporadnymi ksiê¿niczkami, które naprawdê wymaga³y pomocy, mê¿czyŸni mieli 
ogromne pole do popisu. A teraz? Gdy kobieta bywa sprytniejsza, bardziej odwa¿na 
i samodzielna? Kobiety od wieków ³ama³y serca mê¿czyzn, ale moim zdaniem 
znajdujemy siê w czasach, w których bardziej ni¿ ksiê¿niczkami stajemy siê smokami 
ziej¹cymi ogniem. Wykorzystujemy p³eæ przeciwn¹ do swoich celów, bawimy siê 
uczuciami mê¿czyzn i ³amiemy im serca. Same sprawiamy, ¿e mê¿czyŸni o nas nie 
zabiegaj¹… bo po co? ¯eby dostaæ po uszach przy byle próbie nawi¹zania kontaktu? 
Potrafimy byæ tak szorstkie i krytyczne wobec mê¿czyzn, ¿e to oni z podkulonymi 
ogonami czekaj¹, a¿ jakaœ ksiê¿niczka jakimœ cudem spadnie im prosto w ramiona. 
I choæ ka¿de z nas marzy o prawdziwej mi³oœci, czêsto na si³ê wi¹¿emy siê z kimœ 
nieodpowiednim, choæby po to, ¿ebyœmy nie zostali sami. Czêsto poprzednie zwi¹zki 
tak nas skrzywdzi³y, ¿e straciliœmy poczucie w³asnej wartoœci oraz przekonanie o tym, 
¿e ja te¿ zas³ugujê na szczêœcie, na to, by byæ naprawdê przez kogoœ kochanym.. i na 
to, by naprawdê kochaæ, a nie staraæ siê na si³ê, by z kimœ byæ. Czy zadaliœmy sobie choæ 
raz pytanie, jak bardzo krzywdzimy osobê, z któr¹ jesteœmy tym, ¿e jej tak naprawdê 
nie kochamy? Przecie¿ ten ktoœ, kto nas kocha ca³ym sob¹, te¿ zas³uguje na tak¹ 
mi³oœæ. A z pewnoœci¹ znalaz³by siê ktoœ, kto kocha³by j¹ b¹dŸ jego tak, jak na to 
zas³uguje. Jeœli naprawdê nie kochamy – ¿adne z nas nigdy nie bêdzie szczêœliwe. 

Odnalezienie odpowiedniej osoby, by spe³niæ siê w prawdziwej mi³oœci, stawia 
zw³aszcza przed nami kobietami wielkie wymagania. Eksponujmy swoj¹ 
niezale¿noœæ, ale tak, by by³o w niej miejsce dla dzielnego rycerza. B¹dŸmy 
tajemnicze, ale na tyle otwarte, by mê¿czyzna nie straci³ pewnoœci siebie. Wyzb¹dŸmy 
siê wszystkiego, co sprawi, ¿e pomyl¹ nas ze smokiem, a odnajdŸmy w sobie czu³oœæ 
oraz zdolnoœæ docenienia mê¿czyzny i jego starañ. Starania mê¿czyzny mo¿na 
przyrównaæ do dziecka, który odkrywa œwiat i go podziwia. Niech ten œwiat zatem 
bêdzie piêkny, niech zapiera dech i niech darzy uœmiechem i zrozumieniem. Bo 
czasem ten, którego dot¹d nie zauwa¿a³aœ, a który jest bardzo blisko Ciebie, dostrze¿e 
w tobie ksiê¿niczkê, a mo¿e ty w nim swojego ksiêcia. 

¯eby zatem odnaleŸæ swojego ksiêcia, trzeba zamkn¹æ siê w takiej wie¿y, któr¹ 
mê¿czyzna jest w stanie zdobyæ. Postawiæ przed wejœciem takiego smoka, którego da 
siê pokonaæ. I byæ tak¹ ksiê¿niczk¹, któr¹ da siê kochaæ ca³ym sercem. 
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PISANIE, PRANIE, MACANIE

Jeœli s¹dzisz, ¿e w dobie komputerów i Twitterów, ograniczaj¹cych ludzi mo¿liwoœci¹ 
wpisania ledwie stu czterdziestu znaków, sztuka zawoalowanego, kreatywnego 
pisania zanik³a, zw³aszcza wœród studentów, to niezawodny znak, ¿e jesteœ... ¿e 
jeszcze nie przeczyta³eœ tego artyku³u.

Mam zaszczyt przedstawiæ przyk³ad nieskutecznego i niemodelowego, bo zbyt 
rozbudowanego, og³oszenia, które napisa³a mieszkanka jednego z domów 
studenckich. W domu tym panuj¹ nastêpuj¹ce zasady i warunki bytowe: s¹ pewne 
wspólne pomieszczenia wspólnego u¿ytku, z których wspólnie siê korzysta i o które 
wspólnie siê dba. Jednym z nich jest pralnia-suszarnia, znajduj¹ca siê na parterze. 
W miejscu tym, ka¿dy student ma prawo raz w tygodniu, wed³ug starannie 
sporz¹dzonego grafiku, o okreœlonej godzinie, zrobiæ pranie i rozwiesiæ je na jednej z 
trzech „naziemnych”, stoj¹cych, rozk³adanych suszarek lub na jednej z dwóch 
suszarek sufitowych. Ubrania maj¹ prawo wisieæ na suszarce do czasu wyschniêcia 
(tj. oko³o pó³tora dnia), by ust¹piæ miejsca kolejnym, wyjmowanym z pralki o ka¿dej 
godzinie dnia przez innego studenta. Poni¿sze og³oszenie jest efektem 
niedostosowania siê wspólnoty studenckiej do jednej z zasad. Skierowane zosta³o 
drog¹ e-mailow¹ do wszystkich mieszkañców akademika:

Dziœ nasta³ ten piêkny i wyj¹tkowy dla mnie dzieñ – poniedzia³ek, w którym o 7. rano 
dziarsko, acz nie do koñca przytomnie, zbiegam z pi¹tego piêtra, nios¹c w ramionach 
sw¹ nieczyst¹ stertê do wspania³ego, niezbêdnego nam pomieszczenia zwanego 
PRALNI¥, choæ w istocie swej jest ono w przeliczeniu na metry kwadratowe bardziej 
SUSZARNI¥. Pragnê wszem i wobec og³osiæ, ¿e dziœ równie¿ wsta³am i zbieg³am, i 
naprawdê zachwyca³am siê tym, jak podmiot liryczny Ballady o zejœciu do sklepu 
Mirona Bia³oszewskiego. No naprawdê, naprawdê, by³am szczêœliwa. I tutaj – wbrew 
logice, bo dopiero przebieg³am piêæ piêter – zaczê³y siê schody...

Otó¿ wchodzê, rozgl¹dam siê i ju¿ groza mnie przejmuje, ju¿ nieomal rêce za³amujê 
(powstrzyma³a mnie przed tym troska o nieczyst¹ stertkê, któr¹ trzymam kurczowo, 
by jej upadek nie by³ wielki i by jej jeszcze bardziej nie zanieczyœci³), bo oto... 
WSZYSTKIE PRYCZE – górne i dolne – S¥ ZAJÊTE...!!! (Tu nastêpuje mój d³ugi, 
przeraŸliwy i przeci¹g³y krzyk. W zale¿noœci od tego, jakie horrory znacie, tak sobie go 
wyobraŸcie). Próbujê zebraæ myœli i wyrównaæ oddech, miotam siê jeszcze przez 

Tekst 
Ewelina Dmitrowicz
Duszpasterstwo Akademickie 
„W Sercu”
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chwilê, przera¿ona, nastêpnie wykonujê seriê prozaicznych czynnoœci, maj¹cych na 
celu przywrócenie równowagi mojej drobnej istocie oraz zrobienie tego, po co tu 
przysz³am – w³¹czam pranie... Potem wychodzê z maleñkiej, przytulnej ³azienki, gdzie 
stoj¹ pralki, i wci¹¿ nie wiedz¹c, co pocz¹æ, martwi¹c siê o przysz³y los mego mokrego 
odzienia myœlê – ZMACAM. I oto odwa¿nie macam Wasz¹ odzie¿, rozproszon¹ jak... 
rozproszon¹ po wszystkich pryczach. 

Wnioski z tego doœwiadczenia napawaj¹ trwog¹... To nieprawdopodobne, ale... Mam 
namacalne dowody... (To znaczy zmaca³am, wiêc wiem). Wszystkie klamoty s¹... 
SUCHE...!
I oto w tym miejscu koñcz¹ siê przeró¿ne ciekawe w¹tki mojej urzekaj¹cej historii, a 
zaczyna proza ¿ycia, które nie zawsze dostarcza nam powodów do okrzyków, radoœci, 
uniesieñ i zachwytów, i na ogó³ nie jest pe³ne blasku, niczym wieœ polska wiosn¹ o 
brzasku. Bo oto œci¹gam smêtnie czyjeœ pranie, by móc powiesiæ swoje i oto znów 
dr¹¿y mnie niewielki wyrzut sumienia, ¿e po raz kolejny dopuszczam siê macania 
czegoœ, co nie by³o mi do macania przeznaczone...

Tak oto – mam nadziejê – wy³oni³a siê, oto wysz³a, jak szyd³o z worka i jak zagubiona 
ig³a w stogu siana, istota tego przyd³ugiego og³oszenia... Bez odbioru. 

Po rozprowadzeniu tego og³oszenia wiele siê zmieni³o. Na lepsze i gorsze. Z³o 
i wystêpek nie zosta³y pokonane przez atomow¹ si³ê Atomówek, Didi przesta³a 
przeszkadzaæ Dexterowi, Muminki przesta³y siê cieszyæ, a Gumisie nie skacz¹ ju¿ tak 
chaotycznie tam i siam. Tylko suche pranie w suszarni domu studenckiego, jak wisia³o, 
tak wisi... Mnie to wisi. Mojego prania nikt macaæ nie bêdzie. Zdejmê je o czasie, bo 
zaprawdê i œci¹ganie prania swój czas ma i miejsce swoje.

 

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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TEATR MA SWÓJ POCZ¥TEK 
OBRZÊDZIE MSZY

Jest poranek wielkanocny roku 1077. W cesarskiej katedrze w Goslar, jednej 
z najwiêkszych w ówczesnej Europie, Henryk IV Cesarz Rzymski Narodu 
Niemieckiego uczestniczy w rezurekcji wraz ¿on¹ i dworem. Przed miesi¹cem wróci³ z 
W³och z Canossy, gdzie przez trzy dni, klêcz¹c na œniegu, w worze pokutnym, pod 
murami zamku,b³aga³  papie¿a Grzegorza, by ten zdj¹³ zeñ ekskomunikê. 
Rezurekcja dobiega koñca. Przy bocznej kaplicy gromadzi siê t³umek. Dwaj kap³ani 
odziani w biel jako anio³owie, pilnuj¹ udekorowanego pustego grobu pañskiego, 
"w grobie porzucony ca³un. Do grobu zbli¿aj¹ siê inni kap³ani, maj¹ narzucone na 
g³owy humera³y, co upodabnia ich z wygl¹du do kobiet.
Quorem quaeritis in sepulchro,o Christicolae?
„Kogo szukacie w grobie, o chrzeœcijanki – pyta jeden z anio³ów.
Jesum Nazarenum erucifixum,o,coelicolae. 
Jezusa Nazareñskiego ukrzy¿owanego, o niebianie – odpowiadaj¹ kobiety, na co 
natychmiast otrzymuj¹ odpowiedŸ.
Non est hic:surrexit sicut praedixerat.
Ite,nuntiate quia surrexit de sepulchro.
„Nie masz go tu. Zmartwychwsta³, jak przepowiedzia³. IdŸcie, obwieœcie ,¿e powsta³ 
z grobu.”
W symbolicznej naturze obrzêdu mszy, dziêki pragnieniu duchowieñstwa, by 
fragmenty ¿ycia Chrystusa przedstawiæ wiernym w sposób jak najbardziej 
realistyczny, po raz drugi w  Europie rozpoczyna siê historia dramatu i teatru. 
O teatrze antycznym sprzed szeœciu wieków ju¿ nikt nie pamiêta.

Poniewa¿ scena podoba siê, w nastêpnych latach zaczynaj¹ siê pojawiaæ ró¿ne wtrêty. 
Marie id¹ namaœciæ cia³o Zbawiciela olejkami. Kupuj¹ wonnoœci na ma³ym straganie 
ustawionym na zewn¹trz grobu. Zawiadomione przez anio³a, ¿e Chrystus 
zmartwychwsta³, przera¿one biegn¹ do aposto³ów. Razem biegn¹ ponownie do 
grobu, œwiêty Piotr najstarszy, potykaj¹c siê, usi³uje wyprzedziæ œwiêtego Jana. 
Mnich, który go gra, celowo budzi weso³oœæ, to pierwsza w chrzeœcijañskim teatrze 
postaæ komiczna. Ewangelista Jan mówi o uczniu, który pierwszy dobiega do pustego 
grobu, widzi tylko porzucone chusty i opowiada spóŸnionemu Piotrowi co widzia³. 
Maria Magdalena pozostaje w tyle i spotyka Chrystusa odzianego jak Ogrodnik.

Wszystko rozgrywa siê po ³acinie. Jednak wkrótce anio³owie i Trzy Marie zaczn¹ 
rozmawiaæ w jêzykach ojczystych. W krajach ³aciñskiego obrz¹dku, ten zwi¹zany 
z liturgi¹ powszechny ruch,  zacznie przemawiaæ po francusku, niemiecku, angielsku, 
w jêzykach narodowych.
W nastêpnych stuleciach rozpowszechni siê jako Visitatio sepulchri, „Nawiedzenie 
grobu”. 

Sylwester Woroniecki
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W Polsce kolebk¹ teatru liturgicznego by³ Kraków. Do dziœ zachowa³a siê ksiêga 
z pe³nym tekstem Nawiedzenia Grobu, u¿ywana niegdyœ na Wawelu. Powsta³a 
w Krakowie, byæ mo¿e w pierwszej po³owie XIII wieku, na pewno przed 1253 rokiem. 
Z niej przepisywano póŸniej tekst do ksi¹g na u¿ytek Gniezna, Poznania, Kielc, P³ocka, 
dla Siedmiu miast œl¹skich. Domyœlaæ siê mo¿na, ¿e z biegiem czasu i dramatyzacji 
Ewangelii Nawiedzenie objê³o i Wielki Pi¹tek. Surowe i powœci¹gliwe z czasem  
otrzyma³o bogat¹ oprawê. Od XIV wieku zwane „gra wielkanocna” ludus paschalis 
grane by³o i w mniejszych parafiach  Rzeczypospolitej, przybieraj¹c rudymentarny 
charakter. We fraszkach Reja wiejski pleban 
na Rezurekcyj¹ ¿aka nowotnego
Ubra³ miasto anio³a do grobu onego,
Co mu siê mia³ odzywaæ, a sam Maryj¹ by³.
Grób mia³ postaæ ozdobnego sarkofagu, a w Wielki Pi¹tek os³aniano go malowan¹, 
drogocenn¹ tkanin¹. Przed zas³on¹ ustawiano rzeŸby œpi¹cych stra¿ników. Figura 
Chrystusa, sk³adana do grobu w Wielki Pi¹tek, mia³a ruchome ramiona. W poranek 
wielkanocny wci¹gano j¹ pod sklepienie na sznurkach, tak ¿e wzlatywa³a ponad 
zas³onê z uniesionymi rêkoma, na których krwawe œlady b³yszcza³y w geœcie 
tryumfalnego b³ogos³awieñstwa. Dopiero wtedy ods³aniano grób i zaczynano 
w³aœciw¹ „grê”.

Widowisko rozrasta³o siê, a ciasnota koœcio³ów i cisn¹cy siê t³um wyprowadzi³y 
widowisko na zewn¹trz, na stopnie zachodnich drzwi wejœciowych do koœcio³a, 
widzów na przykoœcielny cmentarz. Pojawi³y siê w¹tpliwoœci w³adz koœcielnych, 
zaczê³o siê pojawiaæ zarz¹dzenie za zarz¹dzeniem, krytyka za krytyk¹, a¿ wreszcie 
zakazano duchowieñstwu braæ udzia³ w przedstawieniach, które odbywa³y siê poza 
murami koœcio³a. Rolê opiekuna przejê³y cechy miejskie i chocia¿ tematyka ci¹gle by³a 
biblijna, rozszerzano j¹ w regularne cykle misteriów i mirakli, obejmuj¹c ca³¹ historiê 
Starego i Nowego Testamentu, wraz z dodatkami apokryficznymi. Samowolnie 
dorzucano interludia, prostackie krotochwile lub farsy. 

W tej postaci wystawiano je w okreœlone dni œwi¹teczne, zw³aszcza w œwiêto Bo¿ego 
Cia³a. 
W swym rozkwicie wystawiane by³y na koszt miast i trwa³y po wiele dni, zajmowa³y 
ca³y rynek, a widzowie spogl¹dali z okien domostw. Wystawiana w Wielki Pi¹tek pod 
dat¹ 1663 roku Utarczka krwawie wojuj¹cego Boga pokazuje ewolucjê gatunku. 
Widzowie jak w œredniowieczu gromadz¹ siê przed boczn¹ kaplic¹, w której znajduje 
siê krzy¿, a na nim figura z ruchomymi ramionami. Pod koniec przedstawienia rzeŸbê 
uk³adano na murach i w procesji niesiono do grobu. Od modlitwy w Ogrójcu do 
zapadniêcia wyroku Chrystusa gra³ aktor. Tekst nie by³ wyjêty z liturgii, ale napisany 
przez autora. Miêdzy fragmenty Pasji wpleciono w¹tek Grzesznika, zwiedzionego 
przez Œwiat i Fortunê. Scena mia³a dwie kondygnacje. 

W górnej ska³a namalowana na p³ótnie, a na niej krzy¿. Dolna wyobra¿a³a Górê Oliwn¹, 
salê s¹dow¹, mieszkanie Grzesznika. Scenê œmierci Jezusa i zmartwychwstania 
pokazywano przez „umbry”, przy pomocy tzw. latarni magicznych, dzisiaj kurtyny 
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weneckiej, z tiulu. Podczas antraktów odzywa³a siê orkiestra, w pocz¹tkowych scenach 
poddaj¹c nastrój tryumfalny, gdy Grzesznik ucztuje, kapela”Vivat”zagra, w tr¹by 
trêbacze i w kot³y uderz¹, posêpny i skupiony w w¹tku pasyjnym. Autor w scenie 
potêpienia Grzesznika ka¿e zapaliæ gorza³kê z sol¹ w du¿ej donicy. Grzesznik pochyla siê 
nad ni¹ w chwili ods³oniêcia kurtynki, tak ¿e widzom pojawia siê twarz w œwietle 
p³omieni. Kiedy Chrystus modli siê na Górze Oliwnej, z góry sp³ywa anio³” w ob³oku, 
ho¿o ubrany” z kielichem w rêku, przemawiaj¹c w tonie zatroskanej serdecznoœci” Jezu 
najmilszy, Synaczku jedyny”. 
Polska mo¿e siê pochlubiæ dawn¹ i wspania³¹ tradycj¹ swojego teatru, od wczesnych 
widowisk liturgicznych, przez za³o¿enie w 1765 roku teatru Narodowego Wojciecha 
Bogus³awskiego, a¿ po wspó³czesne wyszukane inscenizacje. 

W tej tradycji tkwi  teatr religijny, od Misterium Pasyjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej, 
gdzie aktorzy i wierni wêdruj¹ do 42 mansjonów-kaplic, po parafialne inscenizacje 
Mêki Pañskiej czy Golgoty. W czasach zaborów czy niewoli komunistycznej parafialne 
inscenizacje pokrzepia³y pokolenia Polaków bez ingerencji wszechobecnej cenzury 
z lokaln¹ interpretacj¹ postaci Pi³ata, Kajfasza czy Judasza. 
W roku 1951 Jana Dobraczyñski opublikowa³ powieœæ ”Lisy Nikodema”, opowieœæ 
o faryzeuszu Nikodemie rozmawiaj¹cym noc¹ z Jezusem, obecnym przy pogrzebie 
Jezusa, jak w Ewangelii œw. Jana. Nikodem jako dodatkowa postaæ w inscenizacji Mêki 
Pañskiej, jak w powieœci, pod wp³ywem spotkania z Jezusem, obecnoœci przy 
ukrzy¿owaniu, rozwa¿a nad sensem ludzkiego cierpienia, sk³ania siê ku przyjêciu 
chrzeœcijañstwa.

W czasie studiów w PWST pope³ni³em w swoim parafialnym teatrze inscenizacjê Mêki 
Pañskiej,  ilustrowan¹ fragmentami odtwarzanej z p³yty „Pasji wed³ug œwiêtego Jana” 
Krzysztofa Pendereckiego. Jezus w Ogrójcu modli³ siê œpiewem Bernarda £adysza. 
Z katedry Ottonów w Goslar pozosta³ jedynie pó³nocny przedsionek. Resztki po 
zburzonej przez ruch protestancki kolegiaty zosta³y sprzedane w roku 1819 jako  
materia³y budowlane. Po Cesarzu warz¹cy siê z Papie¿em o inwestyturê duchownych 
pozosta³o przys³owie „Pójœæ do Canossy”. Widowisko liturgiczne, któremu  pocz¹tek 
da³y cztery zdania z ewangelii, ma  nowych inscenizatorów i widzów, w nastroju 
sprzed o³tarza biskupiego w katedrach w Goslar, Schpeyer, Krakowa czy Poznania.  

Wykorzystano: Allardyce Niccoll, Dzieje teatru, 1977.
                        Zb. Raszewski, Krótka historia teatru polskiego, 1978.
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¯YJEMY TU WSZYSCY RAZEM

Tekst 
Maria Walas 
parafia rzymskokatolicka pw.
Œwiêtego Micha³a Archanio³a
 

Niedzielny poranek to czas, który sk³ania do przemyœleñ. Ma³o osób wychodzi wtedy 
z domu, wszyscy odpoczywaj¹ po tygodniu ciê¿kiej pracy i bieganiny. Jad¹c pustymi, 
zaœnie¿onymi ulicami, zdajê sobie sprawê, ¿e czujê siê jakoœ dziwnie. W tym spokoju 
jest jednoczeœnie jakiœ niepokój. Niby sprzeczne, a takie realne. Czasem gdzieœ tam 
przemknie jakaœ postaæ, zaspana i zmarzniêta wyprowadza Burka na spacer. Dociera 
do mnie jak bardzo jesteœmy wszyscy sobie potrzebni, jak bardzo od siebie zale¿ymy. 
Nie da siê ¿yæ w samotnoœci, w wyobcowaniu, poniewa¿ cz³owiek po prostu 
potrzebuje drugiego, taka jest nasza natura. Wiele jest sytuacji kiedy odczuwamy, ¿e 
razem jest po prostu raŸniej i ³atwiej. Chocia¿by spóŸniaæ siê na wyk³ad wolimy 
w towarzystwie, zjeœæ obiad te¿ jest milej z kimœ, a i czekanie na spóŸniony autobus 
jest bardziej znoœne, gdy umila je rozmowa z towarzyszem.

Zostaliœmy stworzeni jako wspólnota, jesteœmy sobie wszyscy bliscy przez 
podobieñstwo do Stwórcy, przez to, ¿e ¿yjemy tu wszyscy razem. Na pewno jednak 
ka¿dy z nas wiele razy, nawet w zwyk³ych ¿yciowych sytuacjach przekona³ siê, ¿e nie 
ka¿dy zwa¿a na obecnoœæ drugiego cz³owieka, na jego dobro. Sama wiele razy 
doœwiadczy³am, ¿e pêdz¹cy czas, rosn¹ce wymagania, rywalizacja sprawiaj¹, ¿e 
nastawiam siê na „siebie”. Do czego to prowadzi? No w³aœnie, warto siê nad tym 
zastanowiæ. S¹dzê, ¿e po postu do niczego, do pustki, w ¿yciu i sercu. Za ma³o jest 
w nas wiary w drugiego cz³owieka, za ma³o wysi³ku wk³adamy w myœlenie o innych. 
Jest wiele poradników, podrêczników przedstawiaj¹cych zasady budowania 
pozytywnych relacji, zasady komunikacji. Fakt, warto znaæ pewne podstawy, ale czy 
trzeba siê nimi kierowaæ? Czy o to chodzi, ¿eby w przemyœlany i zaplanowany sposób 
porozumiewaæ siê z innymi. Chyba nie, moim zdaniem warto byæ po prostu sob¹. 

Ma³o mówi siê o tym jak wa¿na jest wdziêcznoœæ, ile znaczy dla drugiego cz³owieka. 
Zwyk³e, proste „dziêkujê” mo¿e zdzia³aæ bardzo wiele, mo¿e pomóc komuœ dostrzec 
jak bardzo jest dla nas wa¿ny i potrzebny. 

Dalej, umiejêtnoœæ przyznania siê do b³êdu wzbudza zaufanie oraz pokazuje, ¿e 
umiemy stan¹æ w prawdzie przed sob¹ i innymi. Nikt z nas nie jest idealny ani te¿ nikt 
tego nie oczekuje. 
Czêsto te¿ nie zdajemy sobie sprawy jak wiele mo¿e znaczyæ dla kogoœ nasz uœmiech! 
Oczywiœcie nie ten sztuczny i wymuszony, ale ten prawdziwy, wyp³ywaj¹cy z serca, 
z radoœci ¿ycia. Udowodnione jest, ¿e œmiech wp³ywa pozytywnie na nasze cia³o i 
umys³ oraz na relacje z innymi. Mimo wszystko wiele jest osób „naburmuszonych”, 
czêsto tak bez powodu. Ka¿dego z nas spotykaj¹ przeciwnoœci losu i przykre 
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doœwiadczenia, warto jednak umieæ przejœæ obok tego z dystansem i... uœmiechem. 
Wiele razy przekona³am siê, ¿e mo¿e to pomóc rozwi¹zaæ wiele spraw oraz zwyczajnie 
u³atwiæ ¿ycie.

Warto równie¿ poœwiêcaæ swój czas na uwa¿ne s³uchanie oraz po prostu bycie dla 
drugiego, dobr¹ radê. Ka¿dy z nas potrzebuje opinii drugiej osoby, czasami nie 
dostrzegamy prostych rozwi¹zañ, które mo¿e podsun¹æ nam ktoœ inny. Jednoczeœnie 
nie mo¿emy zamykaæ siê na jego s³owa, które czêsto mog¹ byæ krytyczne. 

Dlatego w tym wszystkim musimy mieæ dystans, zarówno do siebie, jak i bliŸniego. 
Ka¿dy z nas jest tylko i a¿ cz³owiekiem, mo¿e siê myliæ, mo¿e siê zagubiæ, ale po to 
¿yjemy wszyscy razem, ¿eby byæ dla siebie pomoc¹, wsparciem oraz wskazówka 
kiedy zab³¹dzimy. Warto budowaæ pozytywne relacje, poprzez wdziêcznoœæ, 
szczeroœæ, uœmiech oraz otwartoœæ na drugiego. 
 

UMYS£

Tekst 
Wiktor Wieczysty
Katolickie Liceum Ogólnokszta³c¹ce 

 

Tym razem temat znacznie odbiegaj¹cy od moich poprzednich. Pomyœla³em, ¿e 
dobrze by³oby poruszyæ kwestie naszego umys³u. Chcia³bym przedstawiæ Wam 
(moim zdaniem) kilka najciekawszych informacji na temat pobudzenia czy te¿ 
trenowania naszego intelektu. Kilka moich wskazówek mo¿e okazaæ siê 
zaskakuj¹cymi b¹dŸ te¿ powszechnie znanymi. Jakkolwiek nale¿y wiedzieæ, ¿e ka¿dy 
z nas, niezale¿nie od wieku, koloru oczu, skóry ma w sobie olbrzymi potencja³. Nasz 
umys³ tylko czeka, a¿ wydamy mu polecenie. Mo¿e pomóc osi¹gn¹æ nam dos³ownie 
wszystko, czego pragniemy. Wymaga jedynie tlenu zawartego we krwi i trochê 
glukozy. Przerasta on najlepsze komputery œwiata. To niebywa³e, ¿e z takim 
cudownym darem przychodzimy na œwiat i czêsto o nim zapominamy. 

Po pierwsze, nadmierny stres podwy¿sza poziom kortyzolu (potocznie nazywanym 
hormonem stresu) w Twoim ciele. W stresie cz³owiek czuje sie niepewnie, 
rozkojarzony. Mózg wolniej przyswaja nowe informacje, przypomina stare. Nie ma 
wtedy szans na precyzyjne myœlenie. Uogólniaj¹c, mo¿na powiedzieæ, ¿e stres blokuje 
cz³owieka i jego zdolnoœci. Radzenie sobie ze stresem jest kwesti¹ indywidualn¹. 
Je¿eli odczuwamy nadmiar stresu, to musimy odnaleŸæ jego przyczynê i staraæ sie ni¹ 
za¿egnaæ. Choæ zdarzaj¹ sie przypadki, kiedy trudno pozbyæ sie negatywnego bodŸca, 
np. kiedy jesteœmy zakochani to odczuwamy niemal¿e identyczne uczucie 
analogiczne do nie zdania wa¿nego testu. Warto ograniczyæ iloœæ spo¿ywanej kawy – 
kofeina prowadzi do odwodnienia organizmu, a brak wody podwy¿sza poziom stresu.
Po drugie... Vivaldi, Mozart (np. „Wesele figara”), Beethoven (jedn¹ z dziewiêciu 
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symfonii), Wagner, Chopin. Odpowiednio dobrana muzyka (kwestia indywidualna) 
w tle zmniejsza zmêczenie intelektualne i poprawia koncentracjê. Polecam przed 
nauk¹ i po, w drodze do szko³y i do domu. Muzyka koi duszê. To prawda nie do 
podwa¿enia. 

Po trzecie myœlenie wizualne pozwala tworzyæ silniejsze po³¹czenia nerwowe, które 
prowadz¹ do szybszego i sprawniejszego myœlenia. Powtarzanie(nawet w g³owie) 
pozwoli nam w przysz³oœci na automatyzacje wielu zachowañ. Prosze zamkn¹æ oczy 
i wyobraziæ sobie ile okien jest w Twoim domu? Jak wygl¹da kciuk noworodka? Jaki 
kszta³t maj¹ królicze uszy? Pytañ jest mnóstwo, zachêcam do takiej aktywnoœci.

Po czwarte, aby poprawiæ swoj¹ pamiêæ warto czytaæ g³oœno nowe informacje, 
sporz¹dzaæ notatki i robiæ proste obliczenia mo¿liwe jak najszybciej. W³aœnie wtedy 
jest pobudzonych najwiêcej czêœci mózgu. 

Mam nadziejê, ¿e tych kilka porad przyda Wam siê w ¿yciu. Chcia³bym, abyœcie 
wierzyli w siebie i w swoje mo¿liwoœci. I pamiêtajcie Kto ma³o myœli – b³¹dzi wiele 
(Leonardo Da Vinci).

PI£KA NO¯NA DLA DZIEWCZYN?

Tekst 
Gosia i Ola
parafia rzymskokatolicka  pw. 
Matki Boskiej Ostrobramskiej w Szczecinie 

 

Football to coœ wiêcej ni¿ „poœcig za pi³k¹”. To jeden z najpopularniejszych sportów na 
œwiecie. Aby odnieœæ wysokie wyniki w tej dziecinie, tak jak w ka¿dej innej, trzeba 
pokonaæ d³ug¹ drogê pora¿ek, goryczy i pamiêtaæ o tym, ¿e to w³aœnie one nas 
determinuj¹ i daj¹ si³ê do ci¹g³ej walki o marzenia. 

Niektórzy pi³karze maj¹ swoje „rytua³y”, które pomagaj¹ im uwierzyæ w siebie oraz 
dodaj¹ im odwagi przed meczami. Na przyk³ad Andres Iniesta (pomocnik FC 
Barcelony i reprezentacji Hiszpanii) zawsze wchodzi na murawê praw¹ nog¹, po czym 
musi prze¿egnaæ siê trzy razy. Kolejnym przyk³adem jest jego kolega z dru¿yny Lionel 
Messi. Ka¿dego gola dedykuje swojej nie¿yj¹cej babci, a nastêpnie dziêkuje Bogu za 
okazjê do wykazania swoich umiejêtnoœci. Pomimo swojego m³odego wieku (26 lat) 
jest rekordzist¹ jeœli chodzi o zdobycie nagrody zwanej Z³ot¹ Pi³k¹. Leo zdoby³ j¹ 
czterokrotnie, pokonuj¹c trzykrotnie jednego z najlepszych pi³karzy Cristiano 
Ronaldo. Na ostatniej gali rozdania Z³otych Pi³ek nie zabrak³o tak¿e statuetki dla 
najlepszej pi³karki roku, któr¹ otrzyma³a Abby Wambach. Jednym z jej wa¿niejszych 
meczy by³ pojedynek z Chinami, w którym zdoby³a sto piêædziesi¹t¹ bramkê dla 
narodowej reprezentacji USA. Miejmy nadziejê, ¿e w przysz³oœci popularnoœæ takich 
nagród wzroœnie wraz z zainteresowaniem pi³k¹ no¿n¹ wœród kobiet. Na terenie 
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naszego kraju istnieje Ekstraliga, zwana damsk¹ Ekstraklas¹. Pomorze Zachodnie 
godnie reprezentuje Pogoñ Women, klasyfikuj¹ca siê na pi¹tym miejscu w tabeli. 
Oprócz niej istniej¹ tak¿e cztery ligi (w tym jedna futsalowa), w których pi³karki mog¹ 
wykazywaæ swoje wysokie umiejêtnoœci. 

Jako pocz¹tkuj¹ce pi³karki zadajemy sobie czêsto pytanie: czy pi³ka no¿na jest 
sportem tylko dla mê¿czyzn? Sk¹d zainteresowanie pi³k¹ no¿n¹ wœród dziewczyn? 
Przeprowadzi³yœmy ma³¹ ankietê wœród naszych kolegów. Ka¿dy z nich mia³ 
odmienne zdanie na temat kobiet anga¿uj¹cych siê w tê dyscyplinê. Jeden z nich 
uwa¿a³, ¿e jest ona zbyt brutalna dla kobiet, inny twierdzi³, ¿e dziêki niemu kobieta 
jest bardziej atrakcyjna, ma piêkniejsze cia³o. 

Dlaczego gramy? Po prostu czujemy tak¹ pasjê. Treningi to nasza ucieczka od szarej 
rzeczywistoœci, któr¹ jest g³ównie szko³a. Nie przeszkadzaj¹ nam ci¹g³e dojazdy czy 
z³a pogoda. To w³aœnie te czynniki ucz¹ nas systematycznoœci i pracowitoœci. Na nasze 
treningi w klubie uczêszcza kilkanaœcie dziewczyn. Na co dzieñ ró¿nimy siê od siebie, 
ale na czas zajêæ stajemy siê dru¿yn¹. Z dum¹ i oddaniem reprezentujemy nasze 
barwy klubowe w ka¿dym spotkaniu. Gdy dostajemy powo³ania na mecze, jesteœmy 
bardzo zadowolone, poniewa¿ oznacza to, ¿e nasze umiejêtnoœci s¹ na tyle du¿e, aby 
reprezentowaæ dru¿ynê. Pomaga to nam doskonaliæ nasze zdolnoœci, bo dziêki 
spotkaniom z innymi klubami uczymy siê na b³êdach, wiemy, co robimy dobrze, a co 
nale¿y poprawiæ. Gdy przysz³am na trening po raz pierwszy, przywita³am siê 
z trenerk¹ uœciskiem d³oni. Teraz witamy siê tak na ka¿dym treningu. Na pocz¹tku 
zdziwi³o mnie to, ale zrozumia³am, ¿e przez ten gest oddajemy drugiej osobie 
szacunek. Ten sport opiera siê przede wszystkim na szacunku dla trenera, kole¿anki 
z zespo³u, a przede wszystkim przeciwnika. Czêsto doœwiadczamy kontuzji na boisku 
lub poza nim, na treningach. Przerwa spowodowana urazem to najgorszy okres 
w ¿yciu pi³karza. Nie mo¿emy wtedy trenowaæ, graæ. Czujemy siê z tym Ÿle, ale nie 
mo¿emy wróciæ do gry od razu. Najpierw musimy przejœæ badania, które wyklucz¹ 
ewentualne powik³ania i dopiero po nich, gdy ból ustaje, a lekarz pozwala nam na 
wznowienie treningów, wracamy do gry. To w³aœnie kontuzje i pora¿ki wzmacniaj¹ 
nas, motywuj¹ do dalszej pracy i zbli¿aj¹ do innych zawodniczek. Uwa¿amy, ¿e ka¿dy 
cz³owiek powinien uprawiaæ sport, który go interesuje i pasjonuje. My wybra³yœmy 
pi³kê no¿n¹. Mo¿e to sport dla mê¿czyzn, mo¿e kobieta nie powinna graæ, ale 
kochamy to, co robimy i nie zamierzamy poprzestaæ. Niektóre z nas ¿yj¹ marzeniami 
o profesjonalnej karierze pi³karskiej w ukochanym klubie, inne nie wi¹¿¹ tego sportu 
z przysz³oœci¹. My wiemy jedno, chcia³ybyœmy ca³e ¿ycie graæ w pi³k¹ no¿n¹.
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BIA£E SZALEÑSTWO NA KRECHÊ

W lutym by³em z Duszpasterstwem Akademickim „W Sercu” szczeciñskich 
chrystusowców  na obozie narciarskim w Korbielowie. To by³ bardzo udany wyjazd 
z fantastycznymi ludŸmi z DA i cudowne wra¿enia z bia³ego szaleñstwa na stokach. 
Pojecha³em tam uczyæ siê tego sportu. Po kilku próbach na ³agodniejszych trasach, 
zdecydowa³em siê zaatakowaæ Pilsko. O ile wjazd wyci¹gami na szczyt nie by³ 
trudnym zadaniem, o tyle ju¿ zjazd na sam dó³ na nartach na pocz¹tku trochê mnie 
przerós³. Bardzo przypomina³o to asekuracyjne zsuwanie ze stoku. Gdy jednak 
nabra³em wiêkszej pewnoœci nastêpnego dnia zacz¹³em czerpaæ prawdziw¹ 
przyjemnoœæ z jazdy na deskach. Teraz mogê zapewniæ ka¿dego, ¿e narciarstwo to 
piêkny sport, chocia¿ wiele jeszcze nauki przede mn¹:) Ludzie, którzy uprawiaj¹ go 
zawodowo czêsto potrafi¹ imponowaæ. Jednym z nich jest 32-letni zakopiañczyk. 
Jêdrzej Dobrowolski w styczniu we francuskim Vars pobi³ rekord kraju w narciarstwie 
szybkim uzyskuj¹c prêdkoœæ 230.19 km/h! Oto co powiedzia³ po swoim sukcesie 
w internetowej audycji Radia Szczecin „Sport w Sieci”. 

W narciarstwie klasycznym mamy sukcesy Justyny Kowalczyk, by³ Adam Ma³ysz, 
teraz Kamil Stoch, inni skoczkowie. W narciarstwie alpejskim tych sukcesów nie 
mo¿emy siê doczekaæ w ostatnich latach. Pan z kolei jest blisko œwiatowej czo³ówki 
w narciatrstwie szybkim. 11. na Mistrzostwach Œwiata, 3. w Pucharze Œwiata 
w ubieg³ym roku i rekord Polski w narciarstwie szybkim - ponad 230 km/h we 
francuskich Alpach. £atwiej wskoczyæ do œwiatowej czo³ówki w narciarstwie 
szybkim, czy alpejskim? 

W moim przypadku, ³atwiej by³o w narciarstwie szybkim, ale mo¿e to wynikaæ z moich 
predyspozycji do tego sportu. By³em na Uniwersytecie Jagilloñskim na stosunkach 
miêdzynarodowych, gdzie siê mêczy³em, mimo ¿e radzi³em sobie. A kiedy 
studiowa³em ju¿ na Akademii Sztuk Piêknych to p³yn¹³em z pr¹dem i sprawia³o mi to 
wielk¹ frajdê. Podobnie jest w moim przypadku z narciarstwem, w którym siê 
odnalza³em. 

Rozmawia³
Piotr Ko³odziejski
parafia rzymskokatolicka pw.
Matki Bo¿ej Jasnogórskiej 
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Jakie trzeba mieæ predyspozycje do tego, by uprawiaæ narciarstwo szybkie?

Myœlê, ¿e najwa¿niejsza jest psychika, ¿eby nie baæ siê tych prêdkoœci i radziæ ze 
strachem, jeœli ju¿ jest. 

Bardziej liczy siê wiêc psychika ni¿ technika?

Inaczej. Bez pyschiki nie mo¿na zacz¹æ, bez techniki mo¿na. Techniki mo¿na siê 
nauczyæ, nie wiem czy da siê na tyle wytrenowaæ psychikê. Wa¿na jest postawa, czyli 
w moim przypadku narciarstwo alpejskie, gdzie nauczy³em siê jeŸdziæ na jakimœ 
poziomie i to jest jakiœ punkt wyjœcia. Czyli trzeba bardzo dobrze jeŸdziæ na nartach, 
¿eby móc zacz¹æ uprawiaæ narciarstwo szybkie. Nie mo¿na jeŸdziæ tylko na wprost. 

W 2008 roku zacz¹³ Pan starty w PŒ, a kiedy przysz³a myœl - to bêdzie w³aœnie to?

Do koñca liceum trenowa³em narciarstwo alpejskie, wykluczy³a mnie kontuzja. Potem 
by³y studia, rozsta³em siê ze sportem zawodniczym. Po studiach chcia³em wróciæ do 
sportu, mia³em niedosyt. Na powrót do narciarstwa alpejskiego by³o ju¿ za póŸno. To 
jednak za du¿a przerwa i moje kolana nie wytrzyma³yby tamtych przeci¹¿eñ. W speed 
ski mo¿e przeci¹¿enia s¹ nawet wiêksze, ale trwaj¹ krócej. Chcia³em pobiæ rekord 
pana Jacka Nikliñskiego, który podczas swojej próby bicia prêdkoœci w 1979 roku 
osi¹gn¹³ rezultat 180.632 km/h. Od tego siê zaczê³o, a potem ju¿ apetyt rós³ w miarê 
jedzenia. Przyszed³ pierwszy sukces, ale wci¹gnê³o mnie to i trwa ju¿ 6 lat. 

Wielokrotnie osi¹ga³ Pan prêdkoœci ponad 200 km/h. Jak d³ugo rozpêdza siê do takiej 
prêdkoœci? 

Na najszybciej trasie potrafimy osi¹gaæ 200 km/h w 6 sekund w szwajcarskim Verbier, 
gdzie trasa jest najbardziej stroma i ma tylko 800 metrów. To najtrudniejsza 
technicznie trasa. 

Chyba trudno jest wyhamowaæ na tak krótkiej trasie?

Oczywiœcie. Hamowanie jest doœæ trudnym elementem. Na ostatnich 100 metrach 
jest mierzony czas i przeliczany na kilometry. Zaraz potem trzeba zacz¹æ hamowaæ i to 
trzeba robiæ w miarê szybko. Otwieramy siê z aerodynamicznej sylwetki. 
Przyjmujemy na przys³owiow¹ klatê ca³y opór powietrza. Rozk³adamy szeroko rêce, 
¿eby hamowaæ ca³ym cia³em. Je¿eli to siê robi za szybko, mo¿e siê to skoñczyæ Ÿle. Ja 
kiedyœ za szybko siê otworzy³em i zacz¹³em startowaæ, mia³em powietrze pod 
nartami, na plecy mnie chcia³o wywróciæ. Uda³o siê doci¹¿yæ przód i ustaæ. Czasem 
jednak jest brawura i zbyt du¿a pewnoœæ siebie.

Gdzie najlepiej biæ rekordy?

Francuskie Alpy posiadaj¹ dwie najlepsze trasy na œwiecie w Vars i Les Arcs, które jest 
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nieczynne od 2007 roku. By³y dwa wypadki œmiertelne. Zawodnicy nie zd¹¿yli 
wystartowaæ, tylko zeœlizgnêli siê w bardzo szybkich kombinezonach. Jeden polecia³ 
w przepaœæ, a drugi w ska³y. To by³a z³a reklama dla kurortu i tamtejsi organizatorzy 
powiedzieli, ¿e nie chc¹ tego sportu. A w³aœnie w Les Arcs W³och Simone Origone pobi³ 
rekord œwiata 251,4 km/h.

W Polsce s¹ takie trasy?

A¿ takich nie, ale przyzwoite prêdkoœci mo¿liwe, ¿e bêde mia³ szansê osi¹gn¹æ na 
testach w Tatrach na Goryczkowej. 

Ilu jest narciarzy szybkich w Polsce?

By³o trzech i ja jestem trzeci w historii i sam w tym momencie. Staramy siê 
minimalizowaæ ryzyko, bardzo dbamy o najlepsze warunki pogodowe. Wiatr mo¿e 
przestawiæ nas na trasie, rozbiæ pozycje i nawiaæ œwie¿ego œniegu, który z kolei mo¿e 
spowodowaæ gwa³towne hamowanie i wywrotkê. Nie mamy w co uderzyæ, bo trasa 
jest czysta.

Kiedy patrzy siê na narciarzy szybkich, to odnosi siê wra¿enie, ¿e to osoby 
z kosmosu. Z czego s¹ wasze stroje?

Kombinezon to œliska guma, podszyta materia³em, nie przepuszaj¹ca powietrza. Jest 
bardzo obcis³a, bo jest du¿y nacisk na aerodynamikê w tym sporcie. Na ³ydkach s¹ 
spojlery, które stabilizuj¹ jazdê, niweluj¹ zawirowania powietrza za ³ydkami. Mamy 
aerodynamiczny kask, za którym siê chowamy, bo nie tylko g³owa, ale barki te¿ s¹ w 
nim schowane. Narty maj¹ 2,4 m d³ugoœci i wa¿¹ oko³o 15 kg bez wi¹zañ i kijki bardziej 
przydaj¹ siê do opierania o miednicê.  

Jak zapanowaæ nad swoim cia³em podczas startu?

Ca³a pozycja zjazdowa na piewrszy rzut oka wydaje siê doœæ banalna. Im d³u¿ej jestem 
w tym sporcie, tym wiêcej widzê niuansów, które staram siê robiæ. Pewien 
doœwiadczony zawodnik powiedzia³ mi kiedyœ, ¿e nasz sport polega na tym, ¿eby siê 
nie ruszaæ przez te kilkanaœcie sekund. Przyj¹æ pozycjê i j¹ utrzymaæ. Pozycjê ³atwo 
przyj¹æ, ale w miarê rozpêdzania siê opór powietrza jest ogromny, dlatego cia³o musi 
byæ sprawne i silne, ¿eby siê temu przeciwstawiæ. Tak¿e psychika spe³nia wa¿n¹ rolê. 

W 1992 roku na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Albertville narciarstwo szybkie 
wyst¹pi³o jako dyscyplina pokazowa. Czy ma szansê wejœæ do programu igrzysk na 
sta³e?

Myœlê, ¿e tak. Coraz wiêcej ludzi uprawia tê dyscyplinê we Francji, Szwajcarii, 
W³oszech, Szwecji. Trenuje wielu juniorów. Ma powstaæ Puchar Europy, gdzie 
wystartuj¹ m³odzi zawodnicy. FIS chce wprowadziæ superkombinacjê, aby 
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pozyskiwaæ zawodników do narciarstwa alpejskiego i szybkiego. S¹ pomys³y, 
powstaj¹ nowe trasy, od dwóch lat jest nowa trasa w Andorze i na Islandii.

Kiedy rozpêdza siê Pan do takich prêdkoœci wiadomo, ile mo¿e kosztowaæ 
najmniejszy b³¹d. Czy odwo³uje siê Pan wtedy do Boga czy bardziej wierzy Pan 
w swoje mo¿liwoœci i si³y?

Zawsze przed zawodami polecam siê Matce Boskiej, ¿eby czuwa³a nade mn¹. Ale 
przed zawodami.W trakcie jazdy myœlê, jednak o tym, co robiê, jak robiê i ¿eby to robiæ 
dalej.

Jak rodzina odbiera pana pasjê?

Wspieraj¹ mnie. ¯ona jest wiernym kibicem i wsparciem, rodzice równie¿, dzieci s¹ 
jeszcze za ma³e. Ca³a rodzina jest za mn¹ i bardzo im za to dziêkujê. 

Myœli Pan, ¿e jest granica prêdkoœci, której nie da siê pokonaæ?

Ktoœ kiedyœ wyliczy³, ¿e teoretycznie jest mo¿liwe pojechanie 272 km/h.

I jeszcze siê nie odleci?

Da siê wiêc jeszcze jechaæ szybciej ni¿ Origone potrafi. Mam jeszcze trochê lat przed 
sob¹ w tym sporcie i chcia³bym zmierzyæ siê z nim na trasie w Les Arcs i dowiedzieæ siê 
co jestem wart w tym sporcie.

¯yczymy wiêc pobicia rekordu 251 km/h Simona Origone i dalszych sukcesów w tym 
sporcie.

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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O. BASHOBORA:
CZYTAJ BIBLIÊ, A BÓG BÊDZIE 
MÓWI£ DO CIEBIE

Rozmawia³
Piotr Ko³odziejski
parafia rzymskokatolicka pw.
Matki Bo¿ej Jasnogórskiej 

 

Pod koniec lutego na szczeciñskich Pomorzanach w parafii Matki Boskiej Jasnogóskiej 
o. John Baptist Bashobora poprowadzi³ charyzmatyczne rekolekcje ewangelizacyjne. 

Kap³an z Ugandy urodzi³ siê 5 grudnia 1946 roku. W wieku 2 lat straci³ ojca, ale nie 
wiedzia³ o tym, gdy¿ jego wychowaniem zaj¹³ siê jego wujek wraz ze swoj¹ ¿on¹, 
którzy nie powiedzieli mu, ¿e nie s¹ jego rodzicami. A¿ do swoich œwiêceñ kap³añskich 
¿y³ z t¹ nieœwiadomoœci¹ myœl¹c, ¿e ci, z którymi mieszka to jego rodzice. W dniu 
swoich œwiêceñ kap³añskich dowiedzia³ siê, ¿e jego ojciec nie ¿yje, a jego matka, któr¹ 
wypêdzono po œmierci mê¿a, mieszka teraz gdzie indziej. Okaza³o siê, ¿e to jego 
ciotka, ta, która go potem wychowywa³a, otru³a jego ojca, gdy¿ by³a zazdrosna 
o mi³oœæ panuj¹c¹ w jego rodzinie, o to, ¿e ma³y John by³ bardzo inteligentnym 
ch³opcem, m¹drzejszym od jej dzieci. Potem te¿ próbowa³a otruæ o.Johna, gdy by³ 
dzieckiem. Poda³a mu raz zatrut¹ owsiankê w naczyniu. Gdy ma³y John zrobi³ przed 
jedzeniem znak krzy¿a, naczynie rozpad³o siê na drobne kawa³ki. W dniu œwiêceñ 
kap³añskich ciotka podesz³a do o.Johna i poprosi³a, ¿eby wybaczy³ jej to, co zrobi³a. 
Wybaczy³ jej w Imiê Jezusa. Odszuka³ potem grób swojego ojca, spotka³ siê te¿ ze 
swoj¹ mam¹, odzyska³ rodzinê. (Ÿród³o: www.ojciecjohnbashobora.pl). Ca³y ¿yciorys 
tego niezwyk³ego charyzmatycznego kap³ana z Ugandy mo¿na przeczytaæ na 
powy¿szej stronie. 

Oto co ojciec Bashobora  powiedzia³ w wywiadzie dla audycji katolickiej Radia 
Szczecin „Religia na fali”.

Jak ojciec móg³by opisaæ Ducha Œwiêtego, bo kiedy zapyta³em o to o. Antonello ze 
wspólnoty Przymierze Mi³osierdzia powiedzia³ po prostu "Duch Œwiêty jest 
mi³oœci¹"?

Tak jest napisane w Biblii, List do Rzymian, rozdzia³ 5 i wers 5. Bóg jest mi³oœci¹. To te¿ 
trzecia osoba Trójcy Œwiêtej. Bóg mówi do nas w Ksiêdze Rodzaju we fragmencie 
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o stworzeniu œwiata rozdzia³ 1 i wers 26 "Uczyñmy cz³owieka na Nasz obraz, 
podobnego Nam. Pierwszy rozdzia³ Ksiêgi Rodzaju, wers 1 mówi: "Na pocz¹tku Bóg 
stworzy³ niebo i ziemiê. Ziemia zaœ by³a bez³adem i pustkowiem: ciemnoœæ by³a nad 
powierzchni¹ bezmiaru wód, a Duch Bo¿y unosi³ siê nad wodami". Widzimy wiêc, ¿e 
Bóg przemówi³. W Ewangelii wed³ug œw. Mateusza w rozdziale 28 i wersie 19 jest 
napisane  "IdŸcie wiêc i nauczajcie wszystkie narody, udzielaj¹c im chrztu w imiê Ojca i 
Syna, i Ducha Œwiêtego". Biblia opisuje Ducha Œwiêtgo tak¿e jako oddech, wiatr, Ruah 
- powiew. W Ewangelii wed³ug œw. Jana jest pocieszycielem. Jest rzeczywistoœci¹, 
osob¹, z któr¹ mogê rozmawiaæ tak, jak teraz z tob¹.
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Jak mo¿emy otwieraæ siê na dzia³anie Ducha Œwiêtego?

Mo¿esz z nim rozmawiaæ, modliæ siê. PrzyjdŸ Dychu Œwiêty. Mo¿emy poznaæ go 
czytaj¹c Bibliê. Mo¿na równie¿ modliæ siê do niego jak do osoby, do Boga w Trójcy 
Jedynego, zapraszaæ, i prosiæ Go, a On to zrobi. Nie wolno mu rozkazywaæ, mo¿emy 
prosiæ. Nikt nie mo¿e powiedzieæ Duchowi Œwiêtemu przyjdŸ do mnie. Mo¿emy siê 
modliæ i on wtedy przyjdzie.  Jak mo¿esz doœwiadczyæ Ducha Œwiêtego? Nie mo¿esz 
go zobaczyæ. Jest jak wiatr. Nie mo¿esz dotkn¹æ wiatru, ale mo¿esz zobaczyæ 
ko³ysz¹ce siê drzewa. A wiêc kiedy Duch Œwiêty przychodzi do mnie, moje ¿ycie 
zmnienia siê na lepsze. 

Co ojciec powie ludziom szukaj¹cym Boga? 

Bóg przemawia do nas w ró¿ny sposób. Zobacz na rzeczywistoœæ, która Ciê otacza. 
Bóg wk³ada swoj¹ moc w rzeczy, które widzisz. List do Rzymian, pierwszy rozdzia³ 
i wers 20: "Albowiem od stworzenia œwiata niewidzialne Jego przymioty - wiekuista 
Jego potêga oraz bóstwo - staj¹ siê widzialne dla umys³u przez Jego dzie³a, tak ¿e nie 
mog¹ siê wymówiæ od winy". Najlepsz¹ rzecz¹ jest czytaæ Bibliê, on bêdzie wtedy 
mówi³ do Ciebie.  

Wiêcej na radioszczecin.pl/religia 

Fot. £ukasz Sze³emej. www.szelemej.pl
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