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Bierz byka za rogi 

¯eby szczególnie siê nie wym¹drzaæ uzna³em, ¿e najlepszym „wstêpniakiem” na 
rodz¹ce siê ¿ycie w okresie Wielkanocnym u czêœci chrzeœcijan i zbli¿aj¹ce siê œwiêta 
Zmartwychwstania u innych bêd¹ myœli ludzi, którzy inspiruj¹ miliony. Mo¿e wiêc 
zainspiruj¹ i Ciebie. Ostatnio papie¿ Franciszek przestrzega³ nas przed narzekaniem. 
Myœlê, ¿e bardzo czêsto, kiedy zachodz¹ trudne sytuacje, tak¿e, kiedy przychodzi na nas 
krzy¿, grozi nam to zamkniêcie siê w narzekaniu. Ale Pan tak¿e i w tej chwili jest blisko 
nas, choæ Go nie rozpoznajemy. I mimo, ¿e Jezus do nas mówi, a my s³yszymy w nas to, co 
dobre, to jednak w g³êbi nadal siê lêkamy: wydaje siê, ¿e narzekanie jest bezpieczniejsze – 
powiedzia³ papie¿ i zaraz doda³, ¿ebyœmy ufali Panu, bo On nam zawsze towarzyszy 
na naszej drodze.

O tym, ¿e warto mieæ marzenia, wie ka¿dy z nas. Ale ju¿ z ich spe³nianiem bywa ró¿nie. 
W tym numerze zapraszamy do tego, by stawiæ czo³a naszym ¿yciowym wyzwaniom, 
które czêsto s¹ te¿ naszymi marzeniami. Historia Olgi czy Arkadio przekonuje, ¿e 
warto wzi¹æ byka za rogi i spe³niaæ swoje marzenia. Bardzo pasuj¹ tu s³owa Nicka 
Vujicica z ksi¹¿ki „Bez r¹k, bez nóg, bez ograniczeñ”. Cz³owiek, który mo¿e byæ 
inspiracj¹ dla ka¿dego, pisze: Aby realizowaæ marzenia, musisz dzia³aæ. Ruszyæ 
z miejsca. Wykazaæ inicjatywê. Wykorzystaj ¿yciow¹ szansê, która z Bo¿¹ pomoc¹ mo¿e 
siê przed Tob¹ otworzyæ. Przygotuj siê na ni¹. Zrób wszystko, co powinieneœ zrobiæ, aby 
byæ w pe³ni gotowym. Naucz siê wszystkiego, co powinieneœ wiedzieæ. A jeœli okazja sama 
do Ciebie nie zapuka, zacznij jej szukaæ. Wówczas uda Ci siê osi¹gn¹æ to, o czym marzysz. 

Amen
Piotr Ko³odziejski 

Zdjêcie na ok³adce:  £ukasz Sze³emej, www.szelemej.pl
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W zwi¹zku z wyborem kardyna³a Jorge Mario Bergoglio na papie¿a wielu 
zwierzchników Koœcio³a prawos³awnego na œwiecie wystosowa³o oficjalne 
pozdrowienia. Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e po raz pierwszy od 1054 r. na uroczystoœci 
intronizacyjnej by³ obecny patriarcha ekumeniczny, abp Konstantynopola Bart³omiej, 
który wyg³osi³ mowê okolicznoœciow¹. Wyrazi³ w niej przekonanie o potrzebie 
kontynuacji dialogu miêdzywyznaniowego „w mi³oœci i prawdzie, w duchu pokory 
i prostoty”. Patriarcha pogratulowa³ papie¿owi Franciszkowi i ¿yczy³ mu d³ugich lat 
owocnej pos³ugi, pe³nionej z wyró¿niaj¹c¹ go pokor¹, prostot¹ i mi³oœci¹. 

Zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego, metropolita 
warszawski i ca³ej Polski Sawa powiedzia³, ¿e wybór kard. Bergoglia na papie¿a jest 
nowym, pozytywnym znakiem w historii papiestwa. Zwróci³ uwagê na to, ¿e nowy 
papie¿ jest jezuit¹, co jest wymowne, pamiêtaj¹c, ¿e swego czasu zakon jezuitów 
zosta³ zlikwidowany przez Stolicê Apostolsk¹. Gratuluj¹c wyboru, zwierzchnik PAKP 
¿yczy³, by s³u¿ba ubogiego œw. Franciszka by³a dla nowego papie¿a bodŸcem ku 
szerzeniu œwiatu dobra, pokoju, wzajemnego zrozumienia i jednoœci. Jako 
prawos³awni oczekujemy na dobr¹ wspó³pracê z Koœcio³em rzymskokatolickim – 
podkreœli³ metropolita. 

Podobne pozdrowienia skierowali patriarchowie Antiochii, Serbii, Rumunii oraz Rosji, 
którzy zwrócili uwagê na wczeœniejsz¹ pos³ugê nowego papie¿a wœród ubogich 
i potrzebuj¹cych. Zapewnili jednoczeœnie, ¿e poœwiêcenie siê ludziom cierpi¹cym 
oraz gorliwe g³oszenie Ewangelii jest priorytetem równie¿ dla Koœcio³a 
prawos³awnego. Wyrazili te¿ przekonanie, ¿e umacnianie i obrona tradycyjnych 
wartoœci chrzeœcijañskich stanowi wspólny cel dla wszystkich chrzeœcijan, co otwiera 
przed nimi mo¿liwoœæ wspó³pracy.

Hierarchowie Koœcio³a prawos³awnego w swoich listach poœwiêcili sporo miejsca 
papie¿owi-emerytowi Benedyktowi XVI. Podkreœlano jego zas³ugê dla wniesienia 
nowego impulsu do dialogu z Koœcio³em prawos³awnym w Rosji, wspieranie 
prawos³awnych Rumunów we W³oszech oraz jego d¹¿enie do sprawiedliwoœci 
i pokoju na œwiecie. Spoœród zalet Benedykta XVI patriarcha Bart³omiej zaakcentowa³ 
skromnoœæ oraz teologiê papie¿a-emeryta.

Tekst
Grzegorz Makal 
parafia prawos³awna pw. 
œw. Miko³aja w Szczecinie  
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Patriarcha Ireneusz (Serbia) poprosi³ nowego papie¿a o wsparcie prawos³awnego 
narodu serbskiego w jego wysi³ku utrzymania integralnoœci terytorialnej po 
jednostronnej proklamacji niepodleg³oœci przez tak zwan¹ „Republikê Kosowa”.
Wszyscy ¿yczyli nowemu papie¿owi zdrowia, spokoju oraz si³ duchowych i cielesnych, 
zwa¿ywszy na ogrom trudu i odpowiedzialnoœci w jego nowej pos³udze.

„...Z TEGO PAPIE¯A FRANCISZKA 
TO NIEZ£Y LUTERANIN”

Koœció³ Ewangelicko-Augsburski nie podlega pod jurysdykcjê papie¿a, a dogmat 
o prymacie Piotra nad pozosta³ymi uczniami nie znajduje, naszym zdaniem, 
uzasadnienia w Piœmie Œwiêtym. Nie zmienia to faktu, ¿e wa¿nym dla nas jest to, kto 
jest zwierzchnikiem Koœcio³a rzymskokatolickiego. Po pierwsze, dlatego, ¿e papie¿ 
swoimi s³owami, symbolicznymi gestami, swoimi pielgrzymkami wyznacza kierunek 
rozumienia wspó³pracy ekumenicznej. Ma to bardzo praktyczne prze³o¿enie na nasze 
codzienne ¿ycie. Pamiêtam, jak jako pocz¹tkuj¹cy wikariusz w Lesznie ko³o Poznania, 
przeprowadza³em akcjê charytatywn¹ dla dzieci z Ukrainy w lokalnych szko³ach. 
Wiêkszoœæ dyrektorów szkó³ zgadza³a siê na wspó³pracê, powo³uj¹c siê na otwartoœæ 
ekumeniczn¹ ówczesnego jeszcze wtedy papie¿a Jana Paw³a II. Benedykt XVI 
najczêœciej odbierany by³ przez luteranów bardzo pozytywnie. Mo¿e by³ mniej 
medialny, ale dla nas najwa¿niejszy by³ jego chrystocentryzm, a tak¿e czêste 
odwo³ywanie siê do Pisma Œwiêtego. By³y prezydent Œwiatowej Federacji 
Luterañskiej, biskup Hanson, przypomnia³ rolê papie¿a w przygotowaniu podpisanej 
w 1999 roku Wspólnej Deklaracji o Usprawiedliwieniu miêdzy ŒFL a Koœcio³em 
rzymskokatolickim, a tak¿e pozytywny wk³ad papie¿a Benedykta w podkreœlaniu 
zbawiaj¹cej mi³oœci Bo¿ej w Jezusie Chrystusie, znaczenia modlitwy i dobroczynnoœci. 
Œwiat luterañski przyj¹³ równie¿ bardzo optymistycznie papie¿a Franciszka. 
Wspó³pracowa³ on bardzo owocnie z ewangelikami w Argentynie. Biskup Younan 
i ksi¹dz Junge (prezydent i sekretarz generalny ŒFL) wyrazili nadziejê na 
kontynuowanie dialogu ekumenicznego, przypominaj¹c o udziale metropolity 
Buenos Aires abpa Jorge Bergoglio w argentyñskich uroczystoœciach podpisania 
Wspólnej Deklaracji o Usprawiedliwieniu miêdzy ŒFL a Koœcio³em rzymskokatolickim 
w 1999 roku, które odby³y siê w jednej z luterañskich parafii w Buenos Aires.

W liœcie skierowanym do nowego zwierzchnika Koœcio³a rzymskokatolickiego 
reprezentanci Œwiatowej Federacji Luterañskiej wyrazili nadziejê, ¿e doœwiadczenie, 
jakie papie¿ Franciszek zdoby³ w Argentynie, zostanie przeniesione na p³aszczyznê 
uniwersaln¹, w tym ekumeniczn¹. Luteranie podkreœlili, ¿e papie¿ obejmuje urz¹d 

Tekst
ks. S³awomir Sikora
proboszcz parafii ewangelicko-
augsburskiej w Szczecinie
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w czasie pog³êbiaj¹cej siê jednoœci miêdzy luteranami a rzymskimi katolikami, 
wskazuj¹c m.in. na maj¹c¹ siê ukazaæ niebawem luterañsko-rzymskokatolick¹ 
publikacjê „Od konfliktu do komunii” z okazji 50-lecia bilateralnych kontaktów. – 
Oparta na modlitwie wspó³praca jest podstaw¹ naszych d¹¿eñ ku widzialnej jednoœci 
Koœcio³a, która wymaga naszych starañ, jednak ostatecznie jest darowana jedynie 
poprzez ³askê Bo¿¹ – napisali luteranie.

Zapewne nowy papie¿ wzbudza sympatiê u ewangelików swoj¹ skromnoœci¹ 
i naturalnoœci¹. Po kilku dniach pontyfikatu otrzyma³em od mojej parafianki SMS-a: 
Dzieñ dobry. Muszê siê z Ksiêdzem podzieliæ myœl¹, ¿e z tego papie¿a Franciszka to niez³y 
luteranin. Czy to oznacza jakiœ prze³om w relacjach miêdzy rzymskimi katolikami a 
ewangelikami? Moim zdaniem w takim dialogu potrzebujemy cierpliwej, wytrwa³ej 
i systematycznej pracy, a nie nag³ych zwrotów. Mam nadziejê, ¿e papie¿ Franciszek 
pozwoli, aby ten dialog nadal siê rozwija³.

 
„A MYŒMY MYŒLELI, 
¯E ON WYZWOLI IZRAELA”

Tekst
Grzegorz Rutkowski
parafia rzymskokatolicka pw.
Matki Boskiej Jasnogórskiej

Po dniach smutku nadszed³ dzieñ zwyciêstwa – Chrystus zmartwychwsta³ – a my, co 
z tym zrobiliœmy? Przeszliœmy nad tym do porz¹dku dziennego (nic siê nie sta³o), 
pytanie brzmi: dlaczego? Czy tak nam jest wygodnie, czy z lenistwa? Chrystus 
przyniós³ nam mi³oœæ, ale to do nas nie dociera. Bo w ogóle, co to ta Chrystusowa 
mi³oœæ? Czy umiemy sobie na to odpowiedzieæ i j¹ zrozumieæ?

Zamykamy siê w naszych „kokonach” (domach, mieszkaniach), oddzielaj¹c siê od 
otoczenia i bliŸnich. Boimy siê spotkania z drugim cz³owiekiem, bo mo¿e bêdzie 
czegoœ potrzebowa³ od nas, a to zburzy nasz codzienny rytm ¿ycia. W drzwiach 
naszych siedlisk mamy po kilka zamków, aby nasz „Castle” broniæ, ale czy po 
zamkniêciu drzwi czujemy siê bezpieczniej? Chyba nie, bo ogarnia nas pustka. 
W³aœnie Chrystusowa mi³oœæ chce otworzyæ nasze serca na œwiat. 
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Uczniowie id¹cy do Emaus, s¹ zasmuceni – bo spodziewali siê czegoœ innego i my 
równie¿ spodziewamy siê po Chrystusie czegoœ, co odmieni nasze ¿ycie. Tyle z³a jest 
wokó³, tyle cierpienia – woko³o s³yszymy, gdzie jest Bóg? Czemu On do tego 
dopuszcza? Ale z naszej strony nie ma ¿adnego ruchu, bo – jak  Bóg jest tak potê¿ny 
i mi³osierny – niech On to sprawi. 

Ile to razy jesteœmy bierni, gdy spotykamy siê z krzywd¹, nie potrafimy wyci¹gn¹æ 
pomocnej d³oni. Czy to w tramwaju, czy autobusie spotykamy siê z agresj¹ m³odych 
ludzi i, je¿eli to nas nie dotyczy, siedzimy cicho. Czy znowu, gdy widzimy 
niepe³nosprawnego, odwracamy g³owê, aby tego nie widzieæ, po prostu wstydzimy 
siê przyznaæ do swojego cz³owieczeñstwa. Gubimy Chrystusow¹ mi³oœæ, bo tak jest 
nam wygodnie. W³aœnie w tym chaosie dzisiejszego œwiata, gdzie wszystkie wartoœci 
s¹ odrzucane, gdzie narzucane s¹ nam pseudotolerancje, mówimy do Jezusa: 
„a myœmy spodziewali siê, ¿e nas wyzwoli i obroni”. Jezus Chrystus to ju¿ robi³ przez 
swoj¹ œmieræ na Krzy¿u i pokaza³, jak nas umi³owa³. Chodz¹c po Palestynie, naucza³, 
jak bardzo trzeba kochaæ drugiego cz³owieka oraz sam to pokazywa³ – przypomnijmy 
chocia¿by spotkanie z jawnogrzesznic¹. Id¹c za wezwaniem Jana Paw³a II – otwórzcie 
drzwi Chrystusowi – mamy zatopiæ siê w tej Jego mi³oœci, a wówczas œwiat stanie siê 
lepszy przez nas samych. Nie mo¿emy baæ siê Krzy¿a, bo przez niego przysz³o 
Chrystusowe zwyciêstwo – pomimo ¿e Europa dzisiejsza odwraca siê od swego 
dziedzictwa i szuka innego szczêœcia. My w³aœnie na przekór musimy staæ przy Krzy¿u 
Chrystusa i pod nim.

Obecny Papie¿ Franciszek, przychodz¹c z „koñca œwiata”, pokazuje nam, co mamy 
zrobiæ z t¹ Chrystusow¹ mi³oœci¹. Mamy bardziej otworzyæ siê na bliŸniego i zawsze 
wyci¹gaæ do niego pomocn¹ d³oñ. Co najwa¿niejsze, nie trwaæ w smutku, ¿e ten œwiat 
dzisiejszy jest tak straszny, bo mamy siê radowaæ i radoœci¹ dzieliæ siê z naszym 
otoczeniem. Id¹c za przyk³adem „biedaczyny” z Asy¿u, musimy widzieæ w drugim 
cz³owieku naszego Jezusa Chrystusa, a wówczas odmienimy œwiat.
                                                                                              

 

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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ARKADIO: MAM ̄ YCIE, KTÓRE 
PROWADZI MNIE DO NIEBA

¯eby broniæ ¿ycia nienarodzonego i robiæ to œwiadomie, samemu trzeba ¿yæ, byæ 
zadowolonym, szczêœliwym i radosnym. „Rób to, co kochasz” to akcja, która 
wyp³ynê³a z mojego serca. Do tego czasu przeszed³em bagno w swoim ¿yciu i od 5 lat 
jestem cz³owiekiem nawróconym, który robi w ¿yciu to, co kocha. Wiem, ¿e w ¿yciu 
ka¿dego cz³owieka odbywa siê niesamowita walka o to, co bêdzie robi³ na co dzieñ; 
czy bêdzie szczêœliwy, zadowolony i radosny, czy raczej bêdzie pod¹¿a³ w kierunku, 
w którym popychaj¹ go ró¿ne zewnêtrzne czynniki, jak finanse, rodzice. Akcja „Rób 
to, co kochasz” ma na celu przybli¿enie do swojej ¿yciowej drogi, czyli ¿eby robiæ to, co 
siê w ¿yciu kocha, a nie to, co ktoœ narzuca. Akcja jest równie¿ zwi¹zana z moj¹ p³yt¹ 
„Rób to, co kochasz”, która wychodzi 22 maja. Chcemy przeprowadziæ ludzi przez piêæ 
kroków udowodnionych fachowo, które obserwujemy w procesie zachodzenia 
zmiany w cz³owieku. Piêæ osób (Kamil Bednarek, Cezik, Artur Bocheñski, Dominika 
Staniewicz i ja) opowie o swoich krokach, aby przybli¿yæ ludziom, którzy bêd¹ s³uchaæ 
i uczestniczyæ w akcji „Rób to, co kochasz”, by na co dzieñ byli radoœni. Mo¿na te¿ 
wzi¹æ udzia³ w konkursie i wys³aæ krótki film pokazuj¹cy swoje talenty. My i osoby 
bior¹ce udzia³ w akcji oceni¹, a najlepsi wezm¹ udzia³ w fina³owym teledysku.

Arkadiusz „Arkadio” Zbozieñ na pocz¹tku kwietnia zaœpiewa³ w parafii pw. Œwiêtego 
Krzy¿a na Pogodnie. 23-latek da³ koncert dla ¯ycia. Raper z Nowego S¹cza nagrywa 
p³yty, a jego przebój "Ile znaków" przez wiele tygodni zajmowa³ pierwsze miejsce na 
chrzeœcijañskiej liœcie. „Arkadio” udzieli³ wywiadu audycji katolickiej „Religia na fali”
 w Radiu Szczecin.

Powiedzia³eœ, ¿e ró¿nie dzia³o siê w Twoim ¿yciu. W wieku 12 lat zacz¹³eœ pisaæ 
teksty, ale wtedy te¿ rozpocz¹³ siê okres buntu. Co konkretnie siê sta³o?   

Cofam siê nawet do czasu, kiedy mia³em 9 lat, bo wtedy zapali³em pierwszego 
papierosa. Taki ma³y dzieciak, gówniarz, który zaczyna³ popalaæ. To by³ pierwszy krok 
pójœcia w z³¹ stronê. By³em cz³owiekiem bardzo zbuntowanym, który zrobi³ w swoim 
¿yciu wiele rzeczy, ale zaczê³o siê od palenia marihuany w wieku 12 lat. Prawie 
codziennie przez 5 lat. To ¿ycie tak mnie przygniot³o, ¿e zosta³em zmuszony, by 
zastanowiæ siê nad sob¹. Narkotyki, d³ugi, ok³amywanie swoich najbli¿szych. Jestem 
przekonany, ¿e to by³ ostatni moment, kiedy mog³em siê z³apaæ rêki, która wyci¹gnê³a 
mnie do góry. Mog³o byæ tylko gorzej.

Rozmawia³
Piotr Ko³odziejski
parafia rzymskokatolicka pw.
Matki Bo¿ej Jasnogórskiej 
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Czêsto, gdy dziennikarze przygotowuj¹ 
siê do wywiadów lub gdy ksiê¿a prosz¹ 
kogoœ o œwiadectwo, to im jest ono 
bardziej spektakularne, tym lepiej dla 
odbiorcy, bo bardziej oddzia³uje na 
niego. S¹ jednak ludzie, którzy nie maj¹ 
takich historii, a po prostu ¿yj¹ 
zwyczajnie, ich wiara jest tradycyjna. 
Popadaj¹ jednak w rutynê w swojej 
wierze. Co zrobiæ, ¿eby tak siê nie sta³o?

Myœlê, ¿e takich ludzi, o których mówisz, jest nawet wiêkszoœæ. Bardzo wa¿ne, ¿eby na 
co dzieñ byli szczêœliwi. Moim zdaniem, jedynym sposobem jest realizowanie swoich 
talentów, ¿ycie pasj¹, ¿eby byæ zadowolonym, uœmiechniêtym cz³owiekiem, który 
mo¿e utrzymywaæ swoj¹ rodzinê i dawaæ swoim dzieciom radoœæ. Doszukiwaæ siê w 
swoim sercu wszystkiego, co zosta³o tam z³o¿one i dzieliæ siê tym z ludŸmi, a byæ mo¿e 
nawet tylko z sob¹ w pokoju i to te¿ mo¿e dawaæ szczêœcie. Czasem ludzie zabrnêli ju¿ 
tak daleko w starym ¿yciu, za³o¿yli rodziny, robi¹ to, czego nie kochaj¹ robiæ. Nie 
mog¹ od razu zmieniæ swojego ¿ycia. Nie da siê tak. Mog¹ natomiast ma³ymi 
kroczkami wykonywaæ rzeczy, aby w przysz³oœci byæ radosnym, szczêœliwym 
i zadowolonym. Nie wierzê, ¿e ktoœ, kto robi na co dzieñ to, czego nie kocha, czyli jego 
zawód nie jest z pasji, mo¿e byæ szczêœliwym i uœmiechniêtym cz³owiekiem. St¹d 
akcja „Rób to, co kochasz”, czyli walka o to, ¿ebyœmy wszyscy tworzyli coraz bardziej 
œwiadome i radosne spo³eczeñstwo. Mo¿e na pocz¹tku po godzinach pracy.   

W swoich tekstach mówisz, ¿e aby coœ szerzyæ, trzeba coœ prze¿yæ. Ale ludzie 
czasem nie prze¿ywaj¹ nic szczególnego w swoim ¿yciu. Czy oni nie mog¹ g³osiæ 
Chrystusa, swojego œwiadectwa?

Mog¹, powinni i bêd¹. Fajnie by by³o. Ja musia³em coœ prze¿yæ, ¿eby uwierzyæ. By³em 
tak zatwardzia³ym cz³owiekiem, ¿e musia³em zostaæ naprawdê przygnieciony, czyli 
musia³em coœ prze¿yæ, ¿eby w ogóle otworzyæ oczy. Natomiast faktycznie wiêkszoœæ 
ludzi nie ma nie wiadomo jakiej przesz³oœci za sob¹ i niekoniecznie ka¿dy musi siêgn¹æ 
dna. Nie musimy pope³niaæ tych samych b³êdów, które ju¿ ktoœ pope³ni³. Je¿eli ja 
pope³ni³em jakieœ b³êdy i jestem œwiadectwem na to, ¿e to jest z³e, bo pali³em przez 
5 lat marihuanê i teraz mówiê, ¿e by³a dla mnie jednym wielkim badziewiem, to albo 
mo¿na mi zaufaæ i pójœæ za moimi s³owami albo sprawdzaæ na sobie, czego nie 
polecam.

Fot. Piotr Ko³odziejski 
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Na Twojej drodze pojawili siê te¿ ludzie, którzy odmienili Twoje ¿ycie. Na czym 
polega³a rola brata i jezuity?

Mam 7 lat starszego brata, który wylecia³ do USA w poszukiwaniu zarobku i te¿ 
popad³ w ró¿ne k³opoty zwi¹zane z narkotykami. Jak wróci³, to widzia³em, ¿e coœ 
zaczê³o zmieniaæ siê w jego ¿yciu. Zobaczy³em radoœæ, czyli coœ, co dla mnie by³o 
najwa¿niejsze. Zobaczy³em uœmiech na jego twarzy. Zacz¹³em zazdroœciæ mu 
przyjació³, kumpli, na których zawsze móg³ liczyæ. Podchodzi³ do mnie, ¿eby 
porozmawiaæ, ale ja ca³y czas nie by³em otwarty na tak¹ rozmowê. W koñcu 
nast¹pi³ taki moment, ¿e te wszystkie rzeczy mnie przygniot³y i wspólnie 
pop³akaliœmy siê, rzuciliœmy sobie w ramiona. Wtedy poczu³em, co to znaczy 
mi³oœæ braterska. Dowiedzia³em siê, ¿e mój brat od jakiegoœ czasu modli siê za 
mnie. Wtedy nast¹pi³ prze³omowy moment, kiedy drugiego dnia zgodzi³em siê 
pójœæ z nim na mszê œwiêt¹ i na modlitwê wstawiennicz¹. To mój brat ze mnie 
wydoby³. Po tej modlitwie pierwszy raz zgniot³em ramkê swoich papierosów, nie 
do koñca œwiadomy tego, co siê dzieje, wyrzuci³em je. Poszed³em do spowiedzi 
z ca³ego ¿ycia, do jezuity, o którym wczeœniej by³a mowa. Wszystko ze mnie 
sp³ynê³o. Czu³em siê wreszcie cz³owiekiem wolnym i pos³anym do dalszego ¿ycia, 
radosnego funkcjonowania i robienia tego, co kocham.         

Jeden z Twoich utworów nosi tytu³ „Mam doœæ”. Czy by³ w Twoim ¿yciu taki 
moment, w którym powiedzia³eœ mam doœæ i nast¹pi³a wtedy gwa³towna 
przemiana, czy to by³ proces?

By³ proces, bo trzeba te¿ liczyæ modlitwy tych, którzy ofiarowali je za mnie, moje 
bunty, kiedy nie chcia³em z³apaæ rêki Pana Boga, który do mnie podchodzi³. By³ 
pewien moment, kiedy sta³o siê wiele, czyli msza œwiêta, modlitwa 
wstawiennicza i spowiedŸ. To mo¿na nazwaæ prze³omem. Ale to by³ proces, bo 
zdarzy³o siê wróciæ do tego, co by³o kiedyœ. Nie jest to takie proste. Natomiast, 
jeœli teraz upadam, to upadam w stronê krzy¿a. Najwa¿niejsza jest dla mnie Bo¿a 
codziennoœæ, czyli ¿ebym by³ na co dzieñ cz³owiekiem Bo¿ym. Jesteœmy grzeszni, 
ale je¿eli upadamy, to jest konfesjona³, g³owa do góry i idziemy dalej. 
  
W swoich tekstach dajesz œwiadectwo ¿ycia. To nie s¹ zwyk³e teksty napisane 
na potrzeby konkretnych utworów muzycznych.  

Daje œwiadectwo ¿ycia, bo rap jest tak¹ muzyk¹, która musi wywodziæ siê 
z prze¿yæ, prawdy, codziennoœci, któr¹ ¿yjesz. Taki jest rap, a moja codziennoœæ 
jest Bo¿¹ codziennoœci¹, wiêc ca³y czas to idzie w parze ze sob¹. Obserwacje, 
historia ¿ycia, wszystko, co robiê, ca³e œwiadectwo. 

Podkreœlasz równie¿, ¿e chrzeœcijanin, katolik to nie potulny baranek.

Jak pozna³em boksera Tomka Adamka i us³ysza³em, ¿e to cz³owiek nawrócony, 
który g³osi ewangeliê nawet w akcjach reklamowych, to stwierdzi³em, ¿e 
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faktycznie tak jest. To doda³o mi pewnoœci. Ja zanim siê nawróci³em, by³em 
cz³owiekiem, który uwa¿a³, ¿e chrzeœcijanin to ch³opak w kantkê, ministrancik. Nic 
mnie nie poci¹ga³o w tamtym kierunku. Ksi¹dz nudzi³. Jak pozna³em jednak to 
wszystko od œrodka, ksiê¿y, którzy walcz¹ o ¿ycie ludzi i prawdê z tym zwi¹zan¹, to 
uzna³em, ¿e chrzeœcijanin to cz³owiek, który nie powinien chodziæ z g³ow¹ wbit¹ 
w chodnik, ale z podniesion¹ g³ow¹ i powinien realizowaæ siê w ¿yciu. Mnie 
w chrzeœcijañstwie najbardziej poci¹gnê³o to, ¿e mogê realizowaæ siê w ¿yciu, mogê 
realizowaæ swoje pasje i talenty i mogê byæ naprawdê szczêœliwy. 

Mówisz w chrzeœcijañstwie, czyli nie tylko katolicy maj¹ monopol na zbawienie? 

Tê odpowiedŸ ma tylko szef u góry. Nie chcia³bym wchodziæ w te odpowiedzi. Ja 
jestem 100-procentowym katolikiem i wszystkim ludziom ¿yczê jak najlepiej.  

Powiedzia³eœ o Tomku Adamku, ale równie¿ wspominasz o Nicku Vujciciu – „nigdy 
wczeœniej nie widzia³em bardziej inspiruj¹cego cz³owieka”.

Tak. Puszczam jego wyst¹pienia, krótkometra¿owy film „Cyrk motyli” na ró¿nych 
rekolekcjach w oœrodkach poprawczych, jak mnie zaprosz¹. Ten film by³ dla mnie 
prze³omowy. Czytam historiê Nicka Vujcicia, „Bez r¹k, bez nóg, bez ograniczeñ”. On 
jest dla mnie niekoñcz¹c¹ siê inspiracj¹. Jest dowodem na to, ¿e ka¿dy cz³owiek, 
niezale¿nie od tego, jak wygl¹da, co robi, mo¿e byæ szczêœliwy. On siê uœmiecha 
i mówi, ¿e nie dosta³ pe³nego wyposa¿enia od Boga, bo nie ma ani r¹k, ani nóg. Ale on 
odkry³ swoje powo³anie. Jest mówc¹ motywacyjnym. S³ysza³em, ¿e chc¹ 
zorganizowaæ spotkanie z Nickiem na Stadionie Narodowym w Warszawie. On mówi 
do potê¿nej liczby osób i jest niesamowit¹ inspiracj¹. 

Fot. Piotr Ko³odziejski 
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Czy ludzie zwi¹zani z Koœcio³em s¹ dziœ Ÿle postrzegani, bo œpiewasz te¿, ¿e jeœli nie 
chcesz popsuæ relacji, to nie zaczynaj tematu Koœcio³a. Czy rzeczywiœcie jest taki 
problem, ¿e kiedy zacznê w œwieckim œrodowisku rozmowê o Koœciele, to bêdê 
zdyskredytowany? Sam mówisz o sobie „ch³opaczyna, który pogina do Koœcio³a”. 

Obserwujê to, wiem jak by³o kiedyœ i ze swojego doœwiadczenia mogê powiedzieæ, ¿e 
tak jest. Mam jednak zasadê, która wywodzi siê ze wspólnoty Magis plus, ¿e 
œwiadczymy swoim ¿yciem. Dopiero wtedy, gdy ktoœ zobaczy nasze ¿ycie i powie 
„ch³opie, ja chcê ¿yæ tak jak ty, chcê byæ radosny, uœmiechniêty, zadowolony”. On 
zobaczy w tobie coœ wartoœciowego i inspiruj¹cego, w tym momencie zapala siê 
zielona lampka i zaczyna siê rozmowa na temat Boga, Koœcio³a i innych spraw. To jest 
dla mnie podstawa, ¿eby nie narzucaæ swojego œwiatopogl¹du. Dopiero, gdy druga 
strona zobaczy w tym wartoœæ, niech przyjdzie i zapyta. To dla mnie jedyna droga do 
nawrócenia kogoœ w rozmowie, jak okreœli³ to niedawno jeden z ojców. Podpisujê siê 
pod tym. Œwiadczysz ¿yciem, ktoœ je obserwuje, zapala siê zielona lampka i dopiero 
wchodzicie w rozmowê, bo inaczej s³owa mog¹ wydawaæ siê puste i niepotwierdzone 
czynami.     

Mówisz œwiadectwo. Czy Twoim zdaniem, najlepsz¹ drog¹ g³oszenia rekolekcji 
wspó³czeœnie jest po³¹czenie teologicznego nauczania kap³ana i œwieckiego, który 
g³osi œwiadectwo?

Byæ mo¿e nie wszêdzie. Ale ze swojego doœwiadczenia, kiedy je¿d¿ê z ojcem 
Micha³em Olszewskim, widzê, ¿e to naprawdê daje wielkie owoce. On mi mówi 
potem, ile ludzi posz³o do spowiedzi, co ich uderzy³o. Widzê, ¿e to ma niesamowite 
znaczenie, bo cz³owiek œwiecki potwierdza ¿yciem œwieckim g³oszenie Credo i Pana 
Jezusa. Musz¹ iœæ za tym rodzina, pasja, talenty, praca. Uwa¿am, ¿e to bardzo dobry 
model i prawdopodobnie nie jedyny.       

Dziœ g³osisz Chrystusa i wychodzisz z nim do ludzi. Czy kiedyœ by³eœ egoist¹?

Myœlê, ¿e ka¿dy czasami jest egoist¹ i prawdopodobnie ja te¿ czasami jestem. Staj¹c 
przed sob¹, ³apie siê na tym.

Œpiewasz „nie pozwól, by œwiat zabra³ to, co Ci da³ Bóg”. Co Tobie da³ Bóg?

W tym momencie da³ mi to, ¿e mogê byæ cz³owiekiem, który na co dzieñ robi to, co 
kocha, rozwija swoj¹ rodzinê, swoje pasje. Moja praca jest pasj¹ i jest radosna, wiêc 
mam ¿ycie, które prowadzi mnie do nieba. Jestem tego œwiadom. Jestem 
cz³owiekiem radosnym i zadowolonym. Pan Bóg da³ mi bardzo wiele ma³ych rzeczy 
w codziennoœci, dziêki którym jestem szczêœliwym cz³owiekiem. 

Papie¿ Franciszek przestrzega przed narzekaniem. „Im bardziej narzekali, tym 
bardziej zamykali siê na innych”. W tym przypadku wspomina uczniów z Emaus. Jak 
oceniasz nowego papie¿a, jego nauczanie i proste s³owa kierowane do nas? 
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Jestem bardzo zainspirowany papie¿em i powiedzieliœmy sobie we wspólnocie, ¿e to 
papie¿, którego pontyfikat trzeba prze¿yæ naprawdê œwiadomie. Jak umiera³ Jan 
Pawe³ II nie by³em jeszcze na drodze wiary. Prostota Franciszka jest niesamowita i nie 
da siê jej okreœliæ s³owami. Myœlê, ¿e jeszcze niejedn¹ rzecz¹ zainspiruje nas. Jeœli 
chodzi o wymówki i narzekanie, to zgadzam siê z nim w 100 procentach. 

Studiujesz dziennikarstwo, zajmujesz siê monta¿em dŸwiêkowym. Co powiesz 
m³odym ludziom, swoim rówieœnikom, którzy koñcz¹ studia i w trudnych polskich 
realiach, maj¹ problem ze znalezieniem siê na rynku pracy czy te¿ w swoim ¿yciu 
duchowym prze¿ywaj¹ zw¹tpienie?

Powiem im, ¿eby szukali tego, co w œrodku nich najbardziej wzbudza ich serce. 
Najproœciej mo¿na to zweryfikowaæ tym, co przynosi im radoœæ, kiedy wykonuj¹ dan¹ 
czynnoœæ. Nie sztuczn¹ radoœæ, ale pasjonuj¹c¹ radoœæ i motywacjê. To mog¹ byæ 
najprostsze rzeczy i to nie chodzi o to, ¿e w przysz³oœci bêdzie ³atwo i nie bêdzie trudno 
wykonywaæ pewnych rzeczy, natomiast pierwszy stopieñ weryfikacji to radoœæ 
i pod¹¿anie za tym. Kiedy wykonujemy kolejne kroki, mo¿emy siê rozejrzeæ, czy 
jesteœmy w dobrym miejscu albo zastanawiaæ siê pó³ ¿ycia czy coœ, co zrobimy bêdzie 
dobre.     

„ODNAJD� W SOBIE SI£Ê 
I SIÊGAJ PO MARZENIA”

Tekst 
Olga Kwiatkowska
Duszpasterstwo Akademickie Wydzia³u 
Teologicznego Uniwersytetu Szczeciñskiego

 

 
Jeszcze dwa lata temu, gdyby ktoœ spyta³ mnie, czym chcia³abym siê zajmowaæ 
w przysz³oœci, kim chcia³abym byæ, jakie s¹ moje marzenia, zapewne 
odpowiedzia³bym, ¿e nie wiem, choæ w mojej g³owie przewija³yby siê setki, ba, tysi¹ce 
cudownych wyobra¿eñ, masa kolorowych obrazów miejsc, które tak bardzo 
chcia³abym odwiedziæ i wizja mnie – niestrudzonej podró¿niczki. Kiedyœ by³am bardzo 
nieœmia³a i ma³o wierzy³am w swoje mo¿liwoœci, w³aœciwie nigdy nie stara³am siê 
nawet spe³niaæ marzeñ, bo z góry zak³ada³am, ¿e jestem zbyt s³aba, ¿e brak mi 
mo¿liwoœci, kreatywnoœci lub po prostu pieniêdzy, by robiæ to, co mnie tak fascynuje. 
A moj¹ fascynacj¹ od zawsze by³y podró¿e… te dalekie, ale równie¿ podró¿e w g³¹b 
siebie, w miejsca, gdzie mog³abym dowiedzieæ siê czegoœ o samej sobie. 
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Na moj¹ pierwsz¹ podró¿ zbiera³am ca³y rok i pracowa³am wytrwale, bo wiedzia³am, 
¿e gra warta jest œwieczki. Grecja to zawsze by³o dla mnie miejce-symbol. 
Fascynowa³a mnie zawsze ze wzglêdu swoje niepodwa¿alne walory estetyczne, 
przepiêkn¹ florê, ale równie¿ ze wzglêdu na historiê, sztukê, krótko mówi¹c, ca³e 
bogactwo kulturowe. Podró¿owanie w dzisiejszych czasach sta³o siê bardzo proste, 
ale tak naprawdê wiele zale¿y od naszego nastawienia i tego, czy damy sobie prawo 
do spe³niania marzeñ. Kupuj¹c bilet, wci¹¿ nie mog³am uwierzyæ, ¿e ja tam bêdê, ¿e 
bêdê mia³a to ogromne szczêœcie ogl¹daæ niepowtarzalne lazurowe greckie niebo. 
A jednak. Pamiêtam, ¿e ta podró¿ by³o dla mnie prawdziwym prze³omem. 
Nauczy³am siê, ¿e trzeba sobie radziæ w ciê¿kich chwilach, a nie za³amywaæ i obwiniaæ 
siebie czy œwiat za niepowodzenia. Oczywiœcie to by³o ca³kowicie niepowtarzalne 
i cudowne doœwiadczenie, ale by³y chwile, kiedy musia³am wzi¹æ siê w garœæ i byæ 
siln¹. To s¹ wspania³e lekcje, które zostaj¹ na ca³e ¿ycie. 

Po Grecji d³ugo czeka³am na swoje kolejne wyprawy. Je¿d¿enie po œwiecie nie by³o ju¿ 
dla mnie tak ogromn¹ abstrakcj¹, ale wci¹¿ w mojej psychice tkwi³a jakaœ 
niewyt³umaczalna, blokuj¹ca mnie bariera i ten nieznoœny g³os, który mówi³ mi, ¿e 
i tak mi siê nie uda. Na szczêœcie mój charakter zawsze sprawia³, ¿e uwielbia³am 
i nadal uwielbiam robiæ rzeczy na przekór i próbowaæ, nawet, jeœli pora¿ka mia³aby 
byæ bardzo bolesna. Pracowa³am te¿ nad sob¹ ciê¿ko, bo wiedzia³am, ¿e œwiat 
w gruncie rzeczy jest dobry i jeœli bardzo czegoœ bêdê chcia³a, to na pewno pomo¿e mi 
to spe³niæ, wszystko zale¿y od tego, jakimi oczami na niego patrzê. 

Wyjazd do W³och to by³a totalna rewolucja. Pierwszy raz pojecha³am tam pracowaæ 
w bibliotece. Wyjecha³am ca³kiem sama, do ludzi, których nie zna³am. Nigdy 
wczeœniej nie by³am w obcym kraju, pozostawiona tylko sobie. Ogrom rzeczy, których 
siê nauczy³am, ogrom umiejêtnoœci, które w sobie rozwinê³am s¹ nie do opisania. To 
by³a prawdziwa lekcja ¿ycia. Nauczy³am siê, co to samodzielnoœæ, zaradnoœæ, 
cierpliwoœæ, rozs¹dek. Przed samym wyjazdem czu³am wielki strach, ale 

Fot. Olga KwiatkowskaFot. Olga Kwiatkowska

Fot. Olga Kwiatkowska Fot. Olga Kwiatkowska
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jednoczeœnie poczucie, ¿e jest to jedna z najs³uszniejszych decyzji, jakie podjê³am. 
Pozna³am wspania³ych ludzi, nauczy³am siê pracowaæ w miêdzynarodowym 
towarzystwie, nauczy³am siê jêzyka i najwa¿niejszego – strach ma wielkie oczy 
i zawsze, gdy przed nami nieznane, budz¹ siê w nas irracjonalne lêki, które nie maj¹ 
¿adnego uzasadnienia. Za ¿adn¹ cenê jednak nie wolno rezygnowaæ ze spe³niania 
swoich marzeñ, tylko dlatego, ¿e ow³adn¹³ nami strach, który blokuje przed 
dzia³aniem. Wróci³am do Polski ju¿ zupe³nie inaczej patrz¹c na œwiat. Wiedzia³am, ¿e 
warto byæ otwart¹, bo ludzie czekaj¹ na to, by nas poznaæ. Nauczy³am siê, ¿e 
najwiêkszym lekiem na wszystko jest uœmiech i jest on uniwersalnym jêzykiem. 
Wiedzia³am, ¿e problemy s¹ po to, by je rozwi¹zywaæ. Do W³och wróci³am jeszcze 
póŸniej na kilka miesiêcy, ¿eby tam studiowaæ i z rêk¹ na sercu mogê powiedzieæ, ¿e 
by³o to jedno z najwspanialszych doœwiadczeñ w moim ¿yciu. Zawi¹zane tam 
przyjaŸnie trwaj¹ do dziœ, a mój apetyt na podró¿e i spe³nianie swoich planów i marzeñ 
wzrós³ tysi¹ckrotnie. 

Z wielk¹ przyjemnoœci¹ odwiedza³am przyjació³ ¿yj¹cych w ró¿nych czêœciach 
Europy. Podró¿e kszta³c¹ – to niekwestionowana prawda, ale tylko pod warunkiem, 
¿e sami wykonujemy nad sob¹ wiele pracy, d¹¿ymy do tego, by stawaæ siê lepszymi, 
wtedy lekcje wyci¹gniête z podró¿y i z kontaktu z innymi – czêsto bardzo ró¿nymi od 
nas ludŸmi – s¹ bezcenne. Zachêcam do tego, by wychodziæ ze strefy swojego 
komfortu, by nigdy nie rozsiadaæ siê wygodnie w ¿yciowym fotelu. Ruszajmy naprzód, 
rozwijajmy maszty, podró¿ujmy – nie tylko w sensie dos³ownym, ale równie¿ 
wybierajmy siê w g³¹b swojej duszy, poznawajmy siebie, uwierzmy w marzenia 
i urzeczywistniajmy je. 

Przede mn¹ podró¿ do Indii, myœlê, ¿e bêdzie to absolutnie niezwyk³e i rozwijaj¹ce 
doœwiadczenie. Otwieram siê na to, co przyniesie przysz³oœæ i zachêcam wszystkich 
do tego samego. Wa¿na lekcja, któr¹ wyci¹gnê³am z podró¿y – nie trzeba byæ 
bogaczem, by poznawaæ œwiat, ale podró¿uj¹c, nasza dusza mo¿e siê nim ³atwo staæ. 

Fot. Olga Kwiatkowska Fot. Olga Kwiatkowska



16
prosto z mostu

PRAWOS£AWNA WIELKANOC
- CUD ŒWIÊTEGO OGNIA NA GROBIE 
PAÑSKIM W JEROZOLIMIE
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 wiêkszoœæ mieszkañców Polski jest ju¿ dawno 
po œwiêtach. Czy wszêdzie na œwiecie jest podobnie? Okazuje siê, ¿e nie. W tym roku 
wierni Koœcio³a rzymskokatolickiego w Ziemi Œwiêtej, na w³asn¹ proœbê, bêd¹ 
obchodziæ Wielkanoc razem z prawos³awnymi 5 maja. Sk¹d takie ¿yczenie?

Warto przypomnieæ, ¿e do koñca XVI wieku wszyscy chrzeœcijanie obchodzili Paschê 
tego samego dnia. 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 
wzglêdem wczeœniejszego sposobu jej wyliczania.

Koœció³ prawos³awny ca³y czas pos³uguje siê starymi zasadami obliczania daty 
Wielkanocy, 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. 

Grób Pañski to dla ka¿dego chrzeœcijanina najœwiêtsze i najwa¿niejsze miejsce œwiata. 
Ani Aleksandria, ani Konstantynopol, ani Rzym, ani ¿adne inne miasto na Ziemi nie 
otrzyma³o tak wielkiego i zarazem zatrwa¿aj¹cego przywileju – to w³aœnie 
w Jerozolimie umar³ na krzy¿u i na trzeci dzieñ zmartwychwsta³ Jezus Chrystus. 
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W ogromnym staro¿ytnym kompleksie œwi¹tyni Grobu Pañskiego praktycznie 
codziennie mo¿na staæ siê œwiadkiem niezwyk³ych wydarzeñ. Najwiêkszym 
i najbardziej znanym cudem jest coroczne zejœcie Œwiêtego Ognia w przeddzieñ 
prawos³awnej Wielkanocy, w Wielk¹ Sobotê. Tego dnia zebrani w Bazylice Grobu 
Pañskiego czekaj¹ na zejœcie Œwiêtego Ognia, który w sposób nadprzyrodzony 
pojawia siê na p³ycie Grobu Jezusa Chrystusa, zapala pogaszone lampki oliwne 
i œwiece ludzi stoj¹cych w œwi¹tyni. Niezmienn¹ tradycj¹ jest to, ¿e z Grobu Pañskiego 
Œwiêty Ogieñ wynosi prawos³awny patriarcha Jerozolimy.

Zejœciu Œwiêtego Ognia towarzysz¹ fenomenalne zjawiska wokó³ kaplicy Grobu 
Pañskiego, poprzedzaj¹ce jego zst¹pienie, ka¿dego roku inne. Czêsto Ogieñ pojawia 
siê w powietrzu jak kolorowa wst¹¿ka. Czêœciej s¹ to jednak b³yskawice œwietlne, 
przeszywaj¹ce powietrze pionowo z góry na dó³. Zdarza siê te¿, ¿e niewielkie kule 
œwiat³a siadaj¹ nad rzêdem lampek oliwnych i przeskakuj¹ z jednej lampki na drug¹. 
Bywa te¿, ¿e snopy œwiat³a oblewaj¹ kaplicê ze wszystkich stron jak wod¹ albo, ¿e 
z twarzy Chrystusa na ikonie zaczyna emanowaæ blask. Wielokrotnie widziano te¿, ¿e 
kula Ognia, ogromna, o œrednicy dwóch-trzech metrów sp³ywa jak bañka mydlana 
i spoczywa wœród t³umu. Z boku wygl¹da to jak po¿ar, nie widaæ twarzy ludzi 
wewn¹trz, wszyscy s¹ w p³omieniach. Trwa to krótki moment, po czym kula znika, aby 
znowu pojawiæ siê w innym miejscu. Œwiêty Ogieñ w pierwszych chwilach po 
zapaleniu nie parzy. Mo¿na go dotykaæ rêkoma, umywaæ w nim twarz i rêce.

Najstarsze œwiadectwa pisane mówi¹ce o tym cudzie pochodz¹ z IV wieku i z ka¿dym 
póŸniejszym wiekiem jest ich coraz wiêcej. Przy tym zaœwiadczaj¹ o tym zarówno 
prawos³awni, jak i inni chrzeœcijanie, a nawet wielu muzu³manów. Obecnie mo¿emy 
znaleŸæ w Internecie ogromn¹ liczbê filmów i zdjêæ wykonanych przez pielgrzymów, 
którzy co roku t³umnie uczestnicz¹ w tym wydarzeniu.

W lipcu 1099 roku Krzy¿owcy odbili z r¹k niewiernych Jerozolimê. Jak pisze Steven 
Runciman, historyk angielski, postanowili na miejsce prawos³awnego patriarchy 
wyznaczyæ z w³asnego grona ³aciñskiego biskupa. Zosta³ nim Arnold z Choques. 
Runciman pisze: Daimbert z Pizy, który po kilku miesi¹cach zast¹pi³ Arnolda, stara³ siê 
zachowaæ œwi¹tyniê Grobu Pañskiego wy³¹cznie dla nabo¿eñstw ³aciñskich i usun¹³ 
wszystkich miejscowych chrzeœcijan, tak¿e prawos³awnych, z ich koœcio³ów 
w Jerozolimie i najbli¿szej okolicy. Poza tym urazi³ wschodnie poczucie przyzwoitoœci, 
wprowadzaj¹c kanoniczki do pos³ug przy Grobie Œwiêtym. Bóg ukara³ bezprawie, 
odmawiaj¹c dokonania dorocznego cudu ognia w Wielk¹ Sobotê 1101 roku, dopóki 
wschodni wyznawcy nie zostali zaproszeni do udzia³u w nabo¿eñstwie. Król Baldwin 
I postara³ siê, by miejscowi chrzeœcijanie odzyskali dawne prawa. 

W 1579 roku Ormianie przekupili w³adze tureckie, aby to im dano przywilej wejœcia po 
Ogieñ do Bazyliki w Wielk¹ Sobotê. Ormianie i przedstawiciele innych konfesji weszli 
do œwi¹tyni Grobu Pañskiego, zaœ prawos³awni z patriarch¹ Sofroniuszem IV stali na 
dziedziñcu œwi¹tyni, przed zamkniêtymi drzwiami. Ormiañscy kap³ani zaczêli siê 
modliæ o zejœcie Ognia. Prawos³awni na zewn¹trz te¿ zwrócili siê do Boga 
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z modlitwami. Nagle us³yszano szum i kolumna znajduj¹ca siê po lewej stronie wrót 
œwi¹tyni pêk³a z trzaskiem, a ze szczeliny wyszed³ Ogieñ i zapali³ œwiece w rêkach 
patriarchy jerozolimskiego. Œlady zejœcia Ognia s¹ widoczne do dzisiaj na kolumnie 
z charakterystycznym rozszczepieniem po lewej stronie wejœcia. Od tego momentu 
nikt wiêcej nie stara³ siê podwa¿yæ roli patriarchy jerozolimskiego i przedstwiciele 
innych konfesji chrzeœcijañskich, obecni w œwi¹tyni, otrzymuj¹ ogieñ z r¹k 
prawos³awnego patriarchy.

Bazylika jest dok³adnie przeszukiwana przez policjê izraelsk¹ i tureck¹, które 
ustawiaj¹ podwójn¹ stra¿ wokó³ œwi¹tyni. Drzwi do kaplicy s¹ zamykane 
i pieczêtowane przez w³adze. Prawos³awny patriarcha Jerozolimy, który wchodzi do 
Bazyliki, jest przeszukiwany przez policjê, a do niedawna równie¿ przez 
przedstawicieli innych wyznañ. Za jego plecami ca³y czas stoi ormiañski biskup, który 
œledzi ka¿dy jego ruch. 

Œwiêty Ogieñ schodzi co roku w inny sposób i zapala œwiece patriarchy, który wynosi 
i przekazuje ogieñ dalej. W Bazylice Grobu Pañskiego wybucha ogromna radoœæ. 
Zaczynaj¹ biæ dzwony i rozpoczyna siê paschalne nabo¿eñstwo. Wydarzenie to 
przyci¹ga t³umy pielgrzymów z ca³ego œwiata. Jest te¿ bezpoœrednio transmitowane 
przez telewizje wielu prawos³awnych krajów (m.in.. Grecji, Gruzji, Rosji, Bu³garii). 
Wiele osób w³aœnie tam odzyskuje lub znajduje swoj¹ wiarê. Nawet muzu³manie 
przychodz¹, by zabraæ do domów Œwiêty Ogieñ – b³ogos³awieñstwo na kolejny rok.

Mimo wielu œwiadectw zachodnich œwiêtych i pielgrzymów z pierwszego tysi¹clecia, 
od XIII wieku starano siê nie mówiæ o cudzie Œwiêtego Ognia. Tylko ci, którzy odbywali 
pielgrzymkê do Ziemi Œwiêtej, mieli szansê dowiedzieæ siê o nim. Dopiero od koñca XX 
wieku ta informacja zaczyna docieraæ do szerszych krêgów na Zachodzie.

Papie¿ Urban II, zwracaj¹c siê na soborze w Clermont (1095 r.) do uczestników 
pierwszej wyprawy krzy¿owej, powiedzia³: Rzeczywiœcie, w tej œwi¹tyni (Grobu 
Pañskiego) przebywa Bóg: w tej œwi¹tyni On umar³ za nas i zosta³ pogrzebany. Od tego 
czasu nie przestaje On czyniæ tam cuda, gdy¿ w dni swoich Œwiêtych Cierpieñ, gdy 
wszystkie ognie s¹ zgaszone nad Jego Grobem i w ca³ej œwi¹tyni, nagle pogaszone lampki 
oliwne zapalaj¹ siê. Czyje serce, obojêtnie jak bardzo skamienia³e, nie zmiêkczy siê przed 
takim objawieniem?

Odpowiadaj¹c na to wezwanie papie¿a sprzed prawie tysi¹ca lat, wierni Koœcio³a 
rzymskokatolickiego w Ziemi Œwiêtej wyprosili, aby od tego roku œwiêtowaæ 
Wielkanoc razem z prawos³awnymi. Wtedy, kiedy na Grób Pañski schodzi Œwiêty 
Ogieñ.
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BÓG NIEUSTANNIE SZUKA CZ£OWIEKA
- CZYLI KILKA S£ÓW O KATECHUMENACIE

Albowiem królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszed³ 
wczesnym rankiem, aby naj¹æ robotników do swej winnicy. Umówi³ siê z 
robotnikami o denara za dzieñ i pos³a³ ich do winnicy. Gdy wyszed³ oko³o 
godziny trzeciej, zobaczy³ innych, stoj¹cych na rynku bezczynnie, i rzek³ do nich: 
"IdŸcie i wy do mojej winnicy, a co bêdzie s³uszne, dam wam". Oni poszli. 
Wyszed³szy ponownie oko³o godziny szóstej i dziewi¹tej, tak samo uczyni³. Gdy 
wyszed³ oko³o godziny jedenastej, spotka³ innych stoj¹cych i zapyta³ ich: 
"Czemu tu stoicie ca³y dzieñ bezczynnie?" Odpowiedzieli mu: "Bo nas nikt nie 
naj¹³". Rzek³ im: "IdŸcie i wy do winnicy!" Mt 20, 1-7

Ka¿dy ma swoj¹ godzinê wejœcia do Koœcio³a, do winnicy Pañskiej. Jedni, ochrzczeni w 
dzieciñstwie, uœwiadamiaj¹ sobie swoj¹ to¿samoœæ dziecka Bo¿ego, bêd¹c ju¿ 
wewn¹trz Koœcio³a, inni borykaj¹ siê z t¹ prawd¹ w sobie do koñca ¿ycia, nie mog¹c 
odkryæ daru ³aski chrztu. A ja z zachwytem od wielu ju¿ lat, najpierw w Krakowie, 
a obecnie w Szczecinie, obserwujê i takich, których Bóg powo³uje, powiedzielibyœmy: 
„doœæ póŸno”, bo w wieku 20-tu, 30-tu, 40-tu, 50-ciu, czy 70-ciu lat. Dla nich ta chwila 
wezwania okazuje siê najw³aœciwsza.

Bóg pierwszy wo³a

Ju¿ trzeci rok przy parafii katedralnej w Szczecinie dzia³a Archidiecezjalny 
Oœrodek Katechumenalny, czyli katechumenat. Czym on jest? Jest pomoc¹ 
i sposobem dla osób doros³ych przygotowania siê do przyjêcia chrztu. Jak tu trafiaj¹? 
Przynagleni wewnêtrznie i poci¹gniêci ³ask¹ pragnienia dowiaduj¹ siê - czy to od 
znajomych, czy od proboszcza, czy te¿ z baneru wisz¹cego na katedrze - o mo¿liwoœci 
przygotowania do chrztu w wieku doros³ym. Bywa i tak, ¿e niekiedy sporo siê 
natrudz¹, naszukaj¹, by do tej winnicy Chrystusowej, jak¹ jest Koœció³, œwiadomie 
wejœæ. Ale gdy ju¿ wchodz¹, czuj¹ wdziêcznoœæ wybrania i obdarowania. Ci, którzy w 
wieku dojrza³ym, odnalezieni przez Pana, zwracaj¹ siê do Koœcio³a z proœb¹ o chrzest 
i rozpoczynaj¹ drogê do stania siê chrzeœcijaninem, s¹ nazywani katechumenami.

Krótko mówi¹c, katechumenat jest to droga stawania siê chrzeœcijaninem. 
W staro¿ytnym Koœciele, kiedy cz³owiek chcia³ zostaæ chrzeœcijaninem, musia³ przejœæ 
drogê formacji do chrzeœcijañstwa zwan¹ "katechumenatem". T³umaczenie tego 
s³owa to: echo, pog³os, oddŸwiêk. Cz³owiek czuje siê "zawo³any", "zaproszony do 
rozmowy", "zagadniêty" przez Boga. To wo³anie odczytane zostaje w sercu, znajduje 
w nim echo, wprowadza coœ w ruch. Cz³owiek udaje siê w drogê, a¿eby spotkaæ Tego, 
kto go zawo³a³. 

Tekst
s. Anna Sudujko CHR
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Tylko Bóg mo¿e spe³niæ wszystkie duchowe oczekiwania cz³owieka, a nawet 
nieskoñczenie je przewy¿sza. Bo w ostatecznoœci chce nam daæ Siebie, swoje ¿ycie 
(¿ycie wieczne) - i w³aœnie poprzez sakramenty ju¿ tu na ziemi nam go udziela.

Przygotowanie do przyjêcia sakramentów chrzeœcijañskiego wtajemnicze-
nia (cz³owiek doros³y przyjmuje w Koœciele katolickim naraz sakramenty chrztu, 
bierzmowania i Eucharystii) nie polega na samym wyjaœnianiu dogmatów 
i przykazañ, lecz na kszta³towaniu ca³ego ¿ycia chrzeœcijañskiego i wprowadzaniu 
w praktykê ¿ycia obyczajów ewangelicznych.

Droga katechumenatu

Przygotowanie w katechumenacie trwa ca³y rok koœcielny, czasem rozci¹ga siê nawet 
na kilka lat. Jest ono nie tylko teoretyczne - chodzi o doprowadzenie do coraz 
bli¿szego spotkania z Chrystusem. Do tego, by odpowiedzieæ na Chrystusowe „chodŸ 
i zobacz”, potrzebny jest czas wytrwa³ej duchowej drogi, czas poznawania Chrystusa 
w Ewangelii, w Liturgii, by coraz bardziej umieæ dostrzegaæ Go w historii i w ¿yciu 
osobistym.

Droga poznawania i dojrzewania w katechumenacie ma swoje etapy i jest ujêta przez 
Koœció³ w Ksiêdze Obrzêdu Chrzeœcijañskiego Wtajemniczenia Doros³ych.
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Kilka s³ów o ka¿dym z etapów.

Prekatechumenat – to okres wstêpnych poszukiwañ podejmowanych przez 
kandydata. Niekiedy trwa d³u¿szy czas, a¿ cz³owiek poprosi Koœció³ o chrzest. Ze 
strony Koœcio³a jest to czas dzia³alnoœci ewangelizacyjnej. Okres ten koñczy siê 
zaliczeniem kandydata do grona katechumenów.

Katechumenat œcis³y rozpoczyna siê obrzêdem naznaczenia krzy¿em 
i przekazaniem Ewangelii – zazwyczaj ma to miejsce na pocz¹tku Adwentu. 
Katechumen otrzymuje znak krzy¿a i Ewangeliê - dwa drogowskazy chrzeœcijañskie. 
Próbuje odt¹d kszta³towaæ swoje ¿ycie wed³ug zasad Chrystusowej Ewangelii, 
a odkrywaj¹c paradoks krzy¿a, uczy siê strzec zacz¹tków wiary i dawaæ jej 
œwiadectwo. D³ugoœæ tego okresu zale¿y w du¿ej mierze od indywidualnej sytuacji 
katechumena. Istot¹ przejœcia przez próg katechumenatu jest to, ¿e odt¹d 
katechumen jest ju¿ „domownikiem Chrystusa” (por. KKK 1249). Prawo koœcielne 
mówi, ¿e ju¿ pierwsze wejœcie w struktury Koœcio³a powoduje powa¿ne 
konsekwencje: gdyby katechumen umar³, nale¿y mu siê pogrzeb katolicki. Matka-
Koœció³ traktuje go jak swoje dziecko. Otacza mi³oœci¹ i trosk¹, karmi s³owem Bo¿ym, 
wprowadza powoli w tê g³êbok¹ tajemnicê, jak¹ jest Bóg, udziela b³ogos³awieñstw, 
pozwala korzystaæ z sakramentaliów.

Okres oczyszczenia i oœwiecenia, zapocz¹tkowany obrzêdem wybrania, wprowadza 
w krótki, ale bardzo intensywny, czas bezpoœredniego przygotowania do przyjêcia 
sakramentów. Zazwyczaj pokrywa siê z wielkopostnym przygotowaniem do 
uroczystoœci paschalnych i ma na celu oczyszczenie umys³ów i serc, by poznaj¹c 
prawdê o sobie, katechumen bardziej pragn¹³ przylgn¹æ do Chrystusa. Duchowe 
i katechizacyjne przygotowanie siê katechumenów dope³nia siê poprzez skrutynia 
i obrzêdy przekazania Symbolu wiary i modlitwy Ojcze nasz. Uwieñczeniem drogi 
katechumenalnej jest przyjêcie sakramentów chrztu, bierzmowania i Eucharystii 
podczas liturgii Wigilii Paschalnej.

Okres mystagogii jest czasem doœwiadczania mocy sakramentów, owocowania 
wiary, jak te¿ pog³êbieniem ¿ycia sakramentalnego i ¿ycia we wspólnocie wiernych. 
Trwa co najmniej do koñca roku koœcielnego.

Œwiadoma i osobista odpowiedŸ

Spotkanie Boga w sakramentach to spotkanie z ¿ywym Chrystusem, który 
powiedzia³: „Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni a¿ do skoñczenia œwiata” 
(Mt 28, 20). Œwiadomoœæ Jego obecnoœci to kamieñ wêgielny naszej wiary i naszego 
chrzeœcijañskiego œwiadectwa. £aska chrztu, ³aska dzieciêctwa Bo¿ego, raz nam 
dana, jest w nas na zawsze. Ale ona nie dzia³a automatycznie - musimy z ni¹ 
wspó³pracowaæ, aby przynosi³a owoce. Nasuwaj¹ siê s³owa poety: „Uczyniwszy na 
wieki wybór, ka¿dej chwili wybieraæ muszê” (J. Liebert). 



22
prosto z mostu

M£ODOŒÆ - DAR, KTÓRY ZOBOWI¥ZUJE 

Istnieje w naszym ¿yciu tak wiele oczywistoœci. Ka¿dy z nas przecie¿ rodzi siê, wzrasta, 
dojrzewa, przechodzi przez kolejne stadia swojego ¿ycia, co jest naturalne i rzadko 
kiedy wzbudza g³êbsz¹ refleksjê. Jednoczeœnie ka¿dy z etapów jest zupe³nie 
odmienny. Przemijaj¹cy czas wzbogaca o baga¿ doœwiadczeñ, zarówno tych 
pozytywnych jak i negatywnych, ale niew¹tpliwie zawsze pouczaj¹cych. 

Warto, abyœmy my – ludzie m³odzi – zastanowili siê nad tym, czym jest oraz czym 
mo¿e byæ dla nas czas m³odoœci. Czy zdajemy sobie sprawê z tego, jak wielki jest to 
dar? Czy umiemy go dobrze, a zarazem m¹drze wykorzystaæ? Wspó³czesny œwiat nie 
daje nam odpowiedzi na te i wiele innych pytañ. W zasadzie nawet nie sk³ania do 
myœlenia, poniewa¿ zwyczajnie nie pozostawia nam na to czasu. Potocznie zwykle 
mówi siê, ¿e m³odoœæ to czas zabawy, szaleñstw, starsi ludzie mawiaj¹ „m³oda jesteœ 
jeszcze siê napracujesz, teraz musisz korzystaæ z ¿ycia!”. No tak..., ale co to znaczy 
„korzystaæ z ¿ycia”? Naj³atwiej odpowiedzieæ „dla ka¿dego coœ innego”, ale w³aœciwie 

Tekst 
Maria Walas 
parafia rzymskokatolicka pw.
Œwiêtego Micha³a Archanio³a
 

Zainteresowanych katechumenatem zapraszamy we wtorki na Eucharystiê 
o godz. 18.00 do katedry œw. Jakuba (od paŸdziernika do czerwca). Po Mszy œwiêtej w 
salce na nowej kanonii ks. Lucjan Chronchol g³osi katechezê, siostry jadwi¿anki 
prowadz¹ spotkanie. Uczestnicz¹ w nim katechumeni i ci, którzy przygotowuj¹ siê do 
I spowiedzi i Komunii œwiêtej oraz do bierzmowania. Mog¹ w takim spotkaniu 
uczestniczyæ równie¿ osoby zainteresowane pog³êbieniem wiary. Katechumeni przez 
ca³y okres formacji s¹ objêci katechez¹ wtorkow¹, a oprócz tego ka¿dy z nich ma 
swojego przewodnika – katechistê, z którym spotyka siê raz w tygodniu na spotkaniu 
indywidualnym.

Pos³uga w katechumenacie polega nie tyle na nauczaniu i instruowaniu, co na 
wprowadzaniu cz³owieka w „tajemnicê”, czyli „Misterium” Chrystusa i Koœcio³a: 
wtajemniczanie. Jest to wspólna droga katechistów z podopiecznymi w warstwie nie 
jedynie intelektualnej, ale przede wszystkim egzystencjalnej. Prowadz¹c formacjê 
indywidualn¹ katechumenat uwzglêdnia specyficzn¹ sytuacjê ka¿dego cz³owieka, 
traktuj¹c go jako niepowtarzaln¹ osobê i przygotowuj¹c go do œwiadomego 
i osobistego spotkania z Bogiem. Ka¿dy z nas ma swoje niepowtarzalne miejsce 
w winnicy Pañskiej, w Koœciele.
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czy ¿ycie jest po to, ¿eby z niego korzystaæ? S³ownik podaje, i¿ korzystaæ oznacza 
u¿ywaæ czegoœ. Czy ¿ycia mamy „u¿ywaæ”? Zwracam siê tutaj szczególnie do ludzi 
m³odych, odnosz¹c to stwierdzenie w³aœnie do czasu naszej m³odoœci.

Moim zdaniem ¿ycie m³odego cz³owieka to przede wszystkim dar, który powinien byæ 
inwestycj¹. M³odoœæ nie mo¿e tak po prostu przemin¹æ, pozostawiaj¹c za sob¹ kilka 
zdjêæ i imprezowych wspomnieñ. Czêsto bardzo trudno jest w swoj¹ m³odoœæ 
inwestowaæ, poniewa¿ wi¹¿e siê to z podejmowaniem szeregu nie³atwych decyzji, 
z rezygnowaniem z tego, co lekkie i przyjemne po to, by ponosiæ wiele trudów. Nam 
siê generalnie wydaje, ¿e wszystko nam siê nale¿y ot tak po prostu. Niekoniecznie 
musi tak byæ, czêsto wiele w naszym ¿yciu musimy wypracowaæ, czêsto wielokrotnie 
dowodziæ swoich umiejêtnoœci czy te¿ wiedzy. Warto inwestowaæ w to, co 
w przysz³oœci, bli¿szej lub dalszej, przyniesie korzyœci, nie tylko dla nas samych, ale 
tak¿e dla naszej rodziny, osób nam bliskich lub ca³kiem obcych, dla naszej Ojczyzny, 
dla ludzi wierz¹cych, ale i tych, którzy s¹ z dala od Boga. Inwestowanie ma na celu 
szeroko rozumiany rozwój, zmianê na lepsze, podniesienie naszej wartoœci jako 
cz³owieka – syna, córki, obywatela, rodzica itd...

M³odoœæ jest darem, prezentem od Pana Boga danym po to, ¿ebyœmy mieli czas siê 
przygotowaæ, dorosn¹æ, zmieniæ siê, odkryæ swoje powo³anie oraz pasje. 

M³odoœæ to tak¿e czas pytañ, poszukiwañ oraz nadziei. Ka¿dy m³ody cz³owiek spotyka 
na swojej drodze bardzo wiele sytuacji, w których o jego losach zawa¿¹ podejmowane 
decyzje. Nie zawsze s¹ one dobre, nie zawsze od razu wiemy, czy pod¹¿amy 
w dobrym kierunku. Ca³y sens ukryty jest w tym, by nieustannie próbowaæ, szukaæ, 
staraæ siê odkrywaæ swoje miejsce, swoje horyzonty. 

Dar, podarunek – oznacza, ¿e coœ jest nam bezinteresownie dane, jako prezent, a za 
prezent powinno siê podziêkowaæ, w tym przypadku dziêkowaæ. Bo nie raz, nie dwa, 
lecz czêsto, mo¿e nawet codziennie, ka¿dy dzieñ powinien byæ wdziêcznoœci¹ 
wyra¿on¹ w radoœci, œwie¿ym spojrzeniu na œwiat, pozytywnym i ufnym patrzeniu na 
otaczaj¹c¹ rzeczywistoœæ oraz pe³nym ciep³a i troski otaczaniu tych, którzy nas 
potrzebuj¹.

Mo¿emy „korzystaæ z ¿ycia” poprzez robienie szaleñstw, pod¹¿anie za mod¹ 
i trendami, poprzez testowanie innych i samego siebie, poprzez trwonienie czasu na 
sprawy ma³o istotne, ale czy bêdziemy wtedy zadowoleni? Czy „wykorzystamy” nasz¹ 
m³odoœæ w sposób wartoœciowy i dobry. Jan Pawe³ II, zwracaj¹c siê do m³odzie¿y, 
wielokrotnie podkreœla³, jak wa¿ni s¹ m³odzi ludzie we wspó³czesnym œwiecie oraz jak 
wielkim bogactwem jest czas naszej m³odoœci.

To w³aœnie od nas zale¿y, czy bêdziemy umieli to bogactwo, ten dar, dobrze 
spo¿ytkowaæ, czy przejdziemy przez ten czas bez namys³u, bezrefleksyjnie, 
decyduj¹c siê na szereg rozwi¹zañ, które przeczyæ bêd¹ naszym zasadom, 
przykazaniom, wartoœciom. Warto, ¿ebyœmy zastanowili siê, komu stawiaæ pytania 
rodz¹ce siê w naszym sercu, u kogo poszukiwaæ na nie odpowiedzi oraz rady.
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MOJE REKOLEKCJE... 

Witajcie. Chcia³bym z Wami siê podzieliæ czymœ bardzo osobistym. Mam na myœli 
moje tegoroczne rekolekcje. Wiem, wiem mamy ju¿ prawie maj i Œwiête Triduum 
Paschalne za sob¹, ale czujê potrzebê o tym, choæ trochê, napisaæ. 

Jako uczeñ katolickiej szko³y co roku wyje¿d¿am wraz ze swoim rocznikiem na 
rekolekcje do Trzêsacza. To tradycja. My uczniowie lubimy tam bywaæ. To swoista 
odskocznia od rzeczywistoœci. Tegoroczny pobyt by³ moim ostatnim i z ca³¹ 
pewnoœci¹ mogê stwierdziæ, ¿e zarazem najlepszym. 

Wszystko zaczê³o siê 13 marca. Punktualnie zebraliœmy siê w s³oneczne popo³udnie 
przed budynkiem Katolickiego Liceum i wyruszyliœmy. Dotarliœmy bez ¿adnych 
k³opotów. W Trzêsaczu – jak to w marcu – piêknie i zimno. Zakwaterowaliœmy siê 
w naszych pokojach, zjedliœmy obiad i poszliœmy do sali konferencyjnej na spotkanie 
z naszymi rekolekcjonistami. Z regu³y bywa³ to jeden ksi¹dz. Tym razem zosta³em 
mi³o zaskoczony, poniewa¿ za nasz duchowy rozwój odpowiadaæ mia³o Przymierze 
Mi³osierdzia, które notabene robi³o rekolekcje w szczeciñskich szko³ach (zazwyczaj 
rekolekcje dla m³odzie¿y odbywaj¹ siê w koœcio³ach). Charyzmatyczny ksi¹dz Rafa³ 
Szutra przywita³ nas serdecznie i opisa³ z dok³adnoœci¹, czym Przymierze siê zajmuje, 
ale nie to wzbudzi³o moj¹ ciekawoœæ w takim stopniu, co jego historia i œwiadectwo. 
Swoimi s³owami opowiada³ o Bogu tak, ¿e czu³o siê Jego obecnoœæ obok. Ten 
niesamowity dar, jaki ma ksi¹dz Rafa³ jest do pozazdroszczenia. Dziêki niemu wyjazd 
nie sprowadzi³ siê tylko do roli „pit-stopu”, ale przede wszystkim opar³ siê na duchowej 
odnowie. W towarzystwie zacnego duszpasterza przyjecha³o troje dwu-
dziestokilkuletnich ludzi. Oni te¿ dali œwiadectwo. Mówili, kiedy poznali Boga, jak go 
poznali, czy przyszed³ im z pomoc¹, jak go traktuj¹. Ich relacje potêgowa³y 
wszechobecny mistycyzm, unosz¹cy siê nieustannie w powietrzu. Czerpaliœmy 
z niego. Da³o siê to zauwa¿yæ podczas Spowiedzi Œwiêtej. Jeszcze nigdy w ¿yciu nie 
widzia³em tylu m³odych, czekaj¹cych w kolejce na odpuszczenie grzechów. Niektórzy 
czekali trzy godziny! Prawie ka¿dy uczeñ poszed³ przyj¹æ Sakrament Pokuty, bo mia³ 
tak¹ potrzebê. Nie by³ niczym przymuszony. Ten gest by³ przekonuj¹cy. Okaza³o siê, 
¿e s³owa maj¹ ogromn¹ moc. By³y to rekolekcje, których nigdy nie zapomnê (miêdzy 
innymi dlatego, ¿e poznaliœmy nowego Papie¿a Franciszka). Jestem pod olbrzymim 
wra¿eniem dzia³alnoœci Przymierza Mi³osierdzia i dziêkujê im za modlitwê. Wiele 
wypowiedzianych zdañ trafi³o do mojego serca i pewnego dnia zakie³kuje – jestem 
tego pewien. 

Tekst 
Wiktor Wieczysty
Katolickie Liceum Ogólnokszta³c¹ce 
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NA POCZ¥TKU BYLI RODZICE...

Tekst 
Monika i Ryszard Zdebscy

 

I by³a idea. Idea stworzenia œrodowiska rodziców myœl¹cych po chrzeœcijañsku, 
skupionych wokó³ wa¿nego zadania: stworzenia takiego przedszkola i szko³y, które 
bêdzie przed³u¿eniem domu rodzinnego. I uda³o siê. Po kilku latach pracy mamy 
przedszkola i szko³y w kilku wa¿nych miastach Polski. W Szczecinie dzia³a przedszkole 
,,Fale” i osobne szko³y dla ch³opców (,,Nawigator”) i dziewczynek (,,Fale”).

Czy warto o tym mówiæ? Co ró¿ni je od innych tego typu placówek?
Co nas, rodziców czwórki dzieci, zachwyca w tym Projekcie? Nie wiecie? To 
pos³uchajcie.

Pomys³ powstania tego typu placówek wychowawczych przedstawi³ jeszcze przed 
II wojn¹ œwiatow¹ œw. Josemaria Escriva. Zak³adajcie szko³y dla swoich dzieci – mówi³ – 
szko³y bêd¹ce przed³u¿eniem domu rodzinnego, w którym praktykuje siê duch s³u¿by, 
wspó³pracy i hojnoœci. (…) Konieczne jest, by rodzice znajdowali czas na przebywanie ze 
swoimi dzieæmi i na rozmawianie z nimi. Dzieci s¹ najwa¿niejsze, wa¿niejsze od 
interesów, od pracy, od odpoczynku.

Inicjatywa ta spodoba³a siê do tego stopnia, ¿e rodzice zaczêli tworzyæ przedszkola 
i szko³y na ca³ym œwiecie (w 38 krajach). G³ównym eksporterem doœwiadczeñ jest 
Hiszpania i stamt¹d skopiowaliœmy do Polski wiele ciekawych rozwi¹zañ 
wychowawczo-edukacyjnych nazywanych w skrócie Projektem.

A co nas przyci¹gnê³o? Magnetyzm ludzi i miejsca. 

Magnes nr 1: ŒRODOWISKO
Od momentu narodzin naszego pierwszego dziecka byliœmy g³êboko przekonani, ¿e 
do dobrego wychowania potrzebne jest dobre œrodowisko (rodzina, wspólnota – tak, 
ale co zrobiæ ze szko³¹?) Drêczy³y nas pytania: Czy przedszkole i szko³a nie zniszcz¹ 
naszej pracy i owoców wychowania? Jak przygotowaæ dziecko na zderzenie ze 
wspó³czesnymi trendami kulturowymi? Szukaliœmy i znaleŸliœmy. Rodzice ¿yczliwi, 
kulturalni, na wysokim poziomie, samodzielnie kszta³tuj¹cy edukacjê przy pomocy 
profesjonalnych wychowawców i nauczycieli, na bazie wartoœci chrzeœcijañskich. To 
jest to. Podjêliœmy decyzjê – wchodzimy!
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Magnes nr 2: Niespodzianka  dla ca³ej rodziny
Zawsze wiedzieliœmy, ¿e szko³y i przedszkola nie powinny byæ traktowane jak 
przechowalnie. Ale w Projekcie czeka³a na nas dodatkowa niespodzianka. Okaza³o 
siê, i¿ uczestniczy w nim ca³a rodzina poprzez: 

- zaanga¿owanie rodziców (np. wspólna praca dla przedszkola, tworzenie z 
dzieæmi wspólnych zabaw, imprez, np. tradycyjny ju¿ Szczeciñski Orszak 
Trzech Króli),
- wyk³ady i konferencje o wychowaniu dla rodziców (prowadzone przez 
rodziców z du¿ym baga¿em doœwiadczeñ, a nie przez nudnych dydaktyków),

Na pocz¹tku obawialiœmy siê, ¿e nie podo³amy czasowo (mamy 4 dzieci). Niepokój 
nasz by³ jednak bezpodstawny. Dobra organizacja i aktywna opieka zorganizowana 
dla dzieci w czasie spotkañ rozwia³a nasze w¹tpliwoœci.

Magnes nr 3: Indywidualne podejœcie 
Dziecko nie jest przedmiotem, a podmiotem i osob¹, niepowtarzaln¹, jedyn¹, 
wra¿liw¹. W naszej szkole/przedszkolu to oczywista oczywistoœæ. Na przyk³ad 
dziecko ju¿ przy wejœciu jest witane przez mi³¹, uœmiechniêt¹ Pani¹ (a nie 
sfrustrowan¹ nauczycielkê). Ka¿de dziecko ma swojego opiekuna, który oprócz 
codziennej troski, obserwuj¹c dziecko, pomaga odkryæ jego talenty b¹dŸ dostrzec 
problemy zwi¹zane z wychowaniem. Sprawy te (w szczególnoœci praca nad 
charakterem, dobrymi nawykami, jak porz¹dek, pracowitoœæ, odpowiedzialnoœæ, 
radoœæ, pobo¿noœæ itd.) s¹ omawiane na spotkaniach razem z rodzicami. Dziêki temu 
jesteœmy œwiadomi tego, jak du¿¹ pracê nad dzieckiem trzeba jeszcze wykonaæ. Ta 
intensywna wspó³praca szko³y i rodziców jest charakterystyczna dla ca³ego Projektu. 

 
Magnes 4: Ch³opak czy dziewczynka?
Na pocz¹tku zdziwi³ nas tajemniczy termin u¿ywany w Projekcie ,,edukacja 
zró¿nicowana”. Po wyk³adzie zrozumieliœmy, jak wa¿ne jest w szkole odrêbne 
podejœcie do dziewcz¹t i ch³opców. Wynika to z fizjologii i psychiki charakterystycznej 
dla ka¿dej p³ci. Ma³o kto uœwiadamia sobie, ¿e ch³opcy na przyk³ad.

-  zw³aszcza m³odsi gorzej s³ysz¹ i widz¹ ni¿ dziewczynki (!),
- wymagaj¹ ni¿szej temperatury powietrza w klasie (o 3 stopnie), w 
przeciwnym razie s¹   nadpobudliwi i niegrzeczni (!),
- musz¹ siê wybiegaæ i wykrzyczeæ (st¹d w naszych szko³ach niektóre zajêcia 
odbywaj¹ siê „w ruchu”, a do tego dochodz¹  2 godziny wychowania 
fizycznego dziennie – dla porównania w szkole publicznej 3 godz. w tygodniu 
(!),

Magnes 5: Kasa
Od pocz¹tku drêczy³o nas pytanie, czy staæ nas bêdzie na edukacjê w tak nowoczesnej 
placówce. Okaza³o siê, na szczêœcie, ¿e choæ taka edukacja kosztuje, brak pieniêdzy 
nigdy nie by³ powodem odmowy przyjêcia dziecka. Czesne ustalane jest 
indywidualnie w zale¿noœci od rzeczywistych mo¿liwoœci rodziny. Projekt nie ma 
charakteru zarobkowego i marketingowego, tzn. nikt tu nie zarabia na rodzicach.



27
prosto z mostu

ŒWIÊTOŒÆ W ZASIÊGU RÊKI

Warto wiedzieæ:

1. Model wychowawczy realizowany w placówkach Sternika 
stosowany jest od 40 lat w 38 krajach œwiata na ró¿nych kontynentach. 
Pierwsze placówki powsta³y w Hiszpanii w 1952 roku. Ogó³em dzia³a ponad 
500 szkó³ promuj¹cych ten styl edukacji.

2. Szko³y i ich wychowankowie osi¹gaj¹ najwy¿sze wyniki na tle kraju i 
bez problemu zdaj¹ do renomowanych szkó³ w Europie i na œwiecie, np. w 
USA szko³a The Heights ko³o Waszyngtonu mia³o jeden z najwy¿szych w 
Stanach odsetek absolwentów dostaj¹cych siê na renomowane wy¿sze 
uczelnie, w testach szóstoklasisty warszawskie szko³y Strumienie i ¯agle 
osi¹gnê³y najwy¿sze wyniki na tle kraju).

Pamiêtaæ nale¿y, ¿e nie chodzi tu o tzw. wyœcig szczurów. Efekt dydaktyczny jest 
pochodn¹ systematycznej pracy nad rozwijaniem cnót w szkole i w domu. 
Najwa¿niejszym celem nie najlepsze wyniki w nauce, ale szczêœliwe, trwa³e rodziny 
za³o¿one w przysz³oœci przez wychowanków. 

Na pewno nie raz w naszym ¿yciu s³yszeliœmy, ¿e celem ziemskiego pielgrzymowania 
jest nieustanne d¹¿enie do œwiêtoœci. I choæ wielu z nas obra³o drogê œwiêtoœci, 
niewielu wierzy w to, ¿e jest ona osi¹galna dla zwyk³ego œmiertelnika. Trudnoœci 
i przeciwnoœci ¿ycia ods³aniaj¹ niejednokrotnie nasze s³aboœci w taki sposób, ¿e 
czêsto dajemy za wygran¹ albo po prostu obni¿amy sobie poprzeczkê.
 
A jednak œwiêtoœæ jest mo¿liwa, tak¿e dla nas – biednych i s³abych grzeszników. Nasze 
pojmowanie œwiêtoœci oscyluje czêsto wokó³ mêczeñstwa i spektakularnego oddania 
¿ycia za drugiego cz³owieka. Modlimy siê za wstawiennictwem tych, których 
wyniesiono na o³tarze. S¹ oni obrazem idealnego ¿ycia, heroicznego poœwiêcenia 
i piêknej œmierci. S¹ dla nas wzorem niemal niemo¿liwym do naœladowania. I co 
najciekawsze, s¹ ludŸmi takimi, jak my, którzy ¿yli poœród nas. Dlaczego wiêc im siê 
wszystko udawa³o, a nam siê nic nie udaje? Œwiêci obcowali z Bogiem tak œciœle, ¿e ich 
zas³ugi zna ca³y œwiat. A my? Ledwo uda nam siê pokonaæ jedn¹ s³aboœæ – pojawia siê 
inna. Albo te¿ pope³niamy ci¹gle i ci¹gle ten sam grzech, powraca on do nas jak 
bumerang i nie mo¿e siê od nas odczepiæ. Bardzo ³atwo wtedy siê poddajemy, 

Tekst 
Ada 
parafia rzymskokatolicka pw. 
Bo¿ego Cia³a
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prawda? Pojawiaj¹ siê myœli typu: „nie warto”, „po co siê tak mêczyæ”, „szkoda ¿ycia”, 
„nie da sie wymazaæ przesz³oœci”, „przecie¿ i tak nikt mnie nie wyniesie na o³tarze”, 
„taki grzesznik jak ja i tak nie zostanie œwiêtym” itd. I w³aœnie w tym miejscu czêsto 
nieœwiadomie wpadamy w pu³apkê i sieæ szatana. Nie ma wiêkszej jego zas³ugi jak 
przekonaæ nas o tym, ¿e jesteœmy tak beznadziejni i tak grzeszni, ¿e o œwiêtoœci to 
mo¿emy sobie tylko pomarzyæ, a d¹¿enie do niej to tylko strata czasu. Ci¹gniemy za 
sob¹ nasz¹ grzeszn¹ przesz³oœæ i wydaje siê nam, ¿e i tak od niej nie uciekniemy. Nasze 
nieustanne upadki potwierdzaj¹ w nas tylko nies³uszne przekonanie, ¿e „ja siê do tego 
nie nadajê”. 

A jednak œwiêtoœæ jest mo¿liwa, tak¿e dla nas, biednych i s³abych grzeszników. 
Poczytajmy sobie ¿ywoty œwiêtych. Odkryjemy, ¿e œwiêci te¿ mieli swoj¹ grzeszn¹ 
przesz³oœæ. Ale i wtedy znajdziemy sobie wymówkê – „tak, ale oni grzeszyli, zanim 
poznali Jezusa, potem ju¿ byli idealni”. Nie prawda i nie trzeba daleko szukaæ. Œwiêty 
Piotr zapar³ siê Jezusa, nie do koñca rozumia³ Jego naukê, pomimo ¿e z nim przebywa³ 
– a jednak jest naszym wielkim œwiêtym. Kiedy jeszcze sobie poczytamy, odkryjemy 
du¿o wiêcej. Przes³anie. Przes³anie, jakie Jezus, jakie Duch Œwiêty i jakie sam 
przedwieczny Bóg próbuje nam przekazaæ. I co siê okazuje? ¯e jesteœmy g³usi, œlepi 
i nie s³yszymy ani nie widzimy Mi³osiernej Mi³oœci, w której nasza marna, grzeszna 
natura siê topi. 

A jednak œwiêtoœæ jest mo¿liwa, tak¿e dla nas, biednych i s³abych grzeszników. Kiedy 
ju¿ odkryjemy, ¿e no tak, Bo¿e mi³osierdzie jest wiêksze od mojej grzesznoœci, mo¿e 
pojawiæ siê kolejny problem. Brak zaufania do Jego bezgranicznej mi³oœci i kolejna 
myœl „ci¹gle Ciê raniê, bo ci¹gle robiê coœ Ÿle”. I co wtedy? „Bêdzie Ci lepiej beze mnie?” 
Przecie¿ Pan Bóg nie potrzebuje naszej mi³oœci, to my jej potrzebujemy. To my 
potrzebujemy bliskoœci Boga, by byæ szczêœliwymi. Zwi¹zek miêdzy Bogiem 
a cz³owiekiem Biblia obrazuje jako relacjê miêdzy Oblubieñcem a Oblubienic¹. Czy 
jeœli m¹¿ pope³nia b³êdy odejdzie od ¿ony bo tak bêdzie dla niej lepiej? Czy jeœli ¿ona 
nie jest idealna, powie sobie: nie warto wiêcej siê staraæ? Brniemy czêsto w k³amstwo, 
które jak na talerzu podaje nam szatan i nie zdajemy sobie z tego sprawy. Pan Bóg 
kocha nas zawsze, dlatego ¿a³uj¹c, nie musimy martwiæ siê o wybaczenie. A my mamy 
tylko z nim byæ i staraæ siê. Staraæ siê! Staraæ siê byæ dobrym, staraæ siê powstawaæ 
z upadków, staraæ siê kochaæ najlepiej jak potrafiê... nie wa¿ne, ¿e czasem mi nie 
wychodzi... nikomu z nas nie wychodzi. Miêdzy nami s¹ wielcy œwiêci i tego nie 
dostrzegamy. Bo oceniamy po ludzku. Bóg widzi g³êbiê serca cz³owieka. A tam dziej¹ 
siê cuda. Zwyciê¿amy z³o w sobie czasem nieludzk¹ si³¹. Staramy siê kochaæ innych, 
choæ tego nie dostrzegaj¹. Znosimy upokorzenia, powstajemy z upadków i chwalimy 
Najwy¿szego, a to wszystko z mi³oœci do Niego. I w³aœnie tego Pan Bóg od nas 
oczekuje. Trudzenia siê na Jego chwa³ê, starania siê dla Jego imienia i ¿ycia w Jego 
obecnoœci. 

Wypowiedz kiedyœ na g³os, tak, ¿ebyœ s³ysza³ siebie, do Jezusa s³owa:  kocham Ciê... 

I cokolwiek bêdzie siê dzia³o – nigdy nie przestawaj kochaæ...

A jednak œwiêtoœæ jest mo¿liwa, tak¿e dla nas, biednych i s³abych grzeszników. 
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BIEGANIE JEST WOLNOŒCI¥, 
KOJARZY SIÊ Z WOLNOŒCI¥
I DAJE POCZUCIE WOLNOŒCI

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

Bieganie dystansu maratoñskiego jest wyzwaniem. Trudnym wyzwaniem dla 
ka¿dego amatora. D³ugo o tym siê zupe³nie nawet nie marzy. Po kolejnym tysi¹cu 
przebiegniêtych kilometrów pojawia siê jednak myœl: a mo¿e jednak spróbowaæ? 
Zwykle wtedy biegacz jest na etapie mo¿liwoœci dwugodzinnego sta³ego biegu, ale to 
wci¹¿ za ma³o. Jest decyzja „spróbujê”, która szybko przeradza siê w myœl „zrobiê to”. 
Determinacja musi byæ ogromna. Trzeba mieæ œwiadomoœæ, ¿e rzuca siê wyzwanie 
bestii, która jest groŸna i bêdzie robi³a wszystko, aby jej nie ujarzmiæ. Na pocz¹tek 
realny plan mo¿liwy do zrealizowania. Cztery razy w tygodniu trening biegowy oraz 
jeden po³¹czony z æwiczeniami ogólnorozwojowymi i tak czternaœcie tygodni. Bêdzie 
ciê¿ko z czasem, ale nie ma wyjœcia. Marzenia maj¹ to do siebie, ¿e trzeba o nie 
zawalczyæ. Co z diet¹? To najbardziej bola³o. Mi³oœæ do s³odyczy, mi³oœæ, której 
potrafi³em oddaæ siê bez reszty (bez ani jednej pozostawionej kostki czekolady z ca³ej 
tabliczki), musia³a byæ zdradzona. Ponad trzy miesi¹ce bez s³odyczy (z kilkoma 
chwilami s³aboœci). Pocz¹tek realizowania planu treningowego to by³a przygoda, 
której nie umia³em siê doczekaæ. Szczególnie poniedzia³kowe d³ugie rozbiegania. Jak 
to jest po 30. kilometrze biegu? Jak tam jest? Ma³ymi krokami po kilku tygodniach ju¿ 
wiedzia³em. Im bli¿ej koñca, tym trudniej. Po weekendzie spêdzonym z dzieæmi na 
rekolekcjach w Jaworze by³o ciê¿ko. Zmêczenie zwi¹zane z ma³¹ iloœci¹ snu by³o 
wielkie, prawie silniejsze od silnej woli. Prawie… Trening odby³ siê wyj¹tkowo 
w poniedzia³ek wieczorem. Ostatnie takie d³ugie bieganie. Z innymi treningami te¿ 
nie zawsze by³o ³atwo. Po ca³ym dniu licznych obowi¹zków trening tempowy, bardzo 
intensywny, choæ trwaj¹cy „tylko” pó³torej godziny. Powrót o godz. 22.30 – 23.00., 
posi³ek, k¹piel, ksi¹¿ka, bo przecie¿ pobudzony organizm nie móg³ zasn¹æ. PóŸniej 
noc. Krótka. Szeœæ, siedem godzin. Bywa³y te¿ biegi wyjazdowe. Nieodzownym 
towarzyszem podró¿y sta³ siê plecak z „biegowym ekwipunkiem”. I tak treningi 
odbywa³y siê we Wroc³awiu, Jaworze, Cieszynie i Karpaczu. Tam by³a nagroda. 
Dotrzeæ do zupe³nie zaœnie¿onej „Samotni” to by³o wspania³e uczucie. No, mo¿e bez 
tej gêstej mg³y by³oby piêkniej … 
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Ostatni tydzieñ by³ koszmarem emocjonalnym. Chcia³o siê biegaæ du¿o, 
„doszlifowaæ” nogi, jeszcze coœ zrobiæ. Tymczasem w planie zaledwie 5-7 kilometrów, 
najczêœciej wolno, tylko „szybsze akcenty”. Wreszcie sobota, dzieñ przed. Plany 
pojechania na miejsce rano, tak, aby „poczuæ” miejsce poleg³y w gruzach. Najpierw 
œlub w Goleniowie, póŸniej ekumeniczne spotkanie z grup¹ miêdzynarodow¹ i na 
miejscu by³em o 21.00. Dêbno. Ma³e miasteczko. Id¹c do biura maratonu, 
przeszed³em obok trybuny honorowej. Tu bêdzie meta. Za 42,195 km… Noc bardzo 
d³uga, ponad 9 godzin u goœcinnych Pallotynów. Wreszcie rano. To rano, o którym 
myœla³em przez ostatnie miesi¹ce. Za oknem s³oñce i b³êkitne niebo. Œniadanie, du¿o 
p³ynów, krótki spacer i wreszcie czas udaæ siê na start. Rozgrzewka, toaleta, ostatnie 
zdjêcia z najbli¿szymi i start! No i problem jeszcze przed rozpoczêciem biegu. Zegarek 
biegowy nie zadzia³a³. Ca³a przygotowana strategia biegu posz³a na marne. Rozpisany 
ka¿dy kilometr biegu: z jak¹ prêdkoœci¹, kiedy przyspieszyæ. Pozosta³a w kieszeni 
jedynie „œci¹ga”, o której godzinie powinienem byæ na poszczególnym kilometrze. 
Ale bieganie jest wolnoœci¹. Mo¿e byæ wolnoœci¹ od elektroniki i ca³ej wspó³czesnej 
technologii. Tak, poczu³em siê wolny. Mój organizm wiedzia³, co ma robiæ. Naturalnie 
przyspiesza³ tak, jak powinien. I oto min¹³ 40 kilometr biegu. Ktoœ, kto nie zmierzy³ siê 
z t¹ „besti¹” mo¿e pomyœleæ „teraz ju¿ z górki”. Nie, tam jest ju¿ tylko pod górê. Na 
41 km zobaczy³em mê¿czyznê siedz¹cego na chodniku. Trzyma³ siê za nogê 
z grymasem bólu, wci¹¿ z wol¹ walki. Na widok mety moje oczy zrobi³y siê mokre. 
Jeszcze dwa lata temu cieszy³em siê z ukoñczenia biegu na 5 km, za kilka sekund stanê 
siê maratoñczykiem. Na ostatnich metrach czekaj¹ najbli¿si. Najpierw zobaczy³em 
trenera: „S³awek, patrz masz metê!”. PóŸniej ¿ona z dzieæmi i wzruszeni rodzice. 
„Uda³o siê!” – zawo³a³em z uœmiechem, jakby te kilometry nie zrobi³y na mnie ¿adnego 
wra¿enia. Zrobi³y… tylko, ¿e meta maratonu jest symbolem wolnoœci i zwyciêstwa. 
Nie wa¿ne, ile czasu zaj¹³ bieg (mój czas 3:47:15 – o ponad 1,5 minuty szybciej, ni¿ 
zak³ada³em), ka¿dy jest zwyciêzc¹, a rodzina i najbli¿si ze wzruszeniem chc¹ 
towarzyszyæ maratoñczykom w ich wolnoœci.
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Kilka dni po moim debiucie w Dêbnie docieraj¹ do mnie tragiczne informacje 
z Bostonu. Prze¿ywam je bardzo osobiœcie. Kilka lat temu mój trener bieg³ maraton w 
Bostonie, ogl¹da³em film pokazuj¹cy przygotowania kilku maratoñczyków do tego 
biegu. Tam na mecie stali ludzie, którzy cieszyli siê wolnoœci¹. P³akali ze szczêœcia, ¿e 
ich przyjacio³om, ojcom, matkom, synom, córkom uda³o siê wygraæ. Ka¿dy koñcz¹cy 
taki bieg, musia³ nie tylko wygraæ z ka¿dym kilometrem trasy, ale równie¿ ze swoimi 
s³aboœciami i ró¿nymi trudnoœciami w czasie przygotowañ. Tam na mecie powinny 
p³yn¹æ tylko ³zy szczêœcia, ³zy wolnoœci i zwyciêstwa, a nie ³zy terroru. Ktoœ dok³adnie 
wiedzia³, co robi. Uderzy³ w wolnoœæ cz³owieka, wyra¿an¹ w piêknie i radoœci biegania. 
Ktoœ te¿ by³ naiwny, jeœli myœla³, ¿e t¹ zbrodni¹ mo¿e wolnoœæ odebraæ. Jeszcze tego 
samego dnia miliony ludzi na ca³ym œwiecie, w tym równie¿ Amerykanie, za³o¿¹ buty 
sportowe i pobiegn¹ dalej. Choæ zapewne myœlami bêd¹ solidaryzowaæ siê z ofiarami 
tego terroru, a przyjacielski œwiat biegaj¹cych wolnych ludzi, jeszcze bardziej bêdzie 
zsolidaryzowany. Oby Boston pozosta³ wci¹¿ wolny i zwyciêski. Mimo wszystko…

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

To ju¿ czwarty bieg organizowany przez Szczeciñsk¹ Inicjatywê Ekumeniczn¹. Dotychczas mieliœmy 
w naszym gronie wytrawnych biegaczy, grono amatorów i ludzi dobrego serca, którzy chcieli ukoñczyæ bieg, 
wiedz¹c, ¿e w ten sposób pomagaj¹. Wszyscy siê œwietnie bawili. Do tej pory przekazaliœmy na Hospicjum 
œw. Jana Ewangelisty w Szczecinie kwotê 1,7 tys. z³otych. W biegu wystartuj¹ równie¿ wolontariusze 
Hospicjum, bêdziemy mogli otrzymaæ informacje o dzia³alnoœci placówki oraz o mo¿liwoœci zaanga¿owania siê 
w wolontariat. Zamiast tradycyjnej op³aty startowej bêd¹ "puszki" na rzecz Hospicjum. Zawsze byli indywidualni 
darczyñcy, którzy wspierali nasz bieg. Jestem pewien, ¿e tak bêdzie tym razem.
5 km, czyli trzy pêtle po œcie¿ce wokó³ k¹pieliska Arkonka, a ¿e remont trwa, to dorzucimy dystansu przez 
parking, wiêc wyjdzie 5,5 km.
Drodzy Przyjaciele! Liczê na Wasz¹ obecnoœæ 28 kwietnia w niedzielê! START GODZ. 15.00! Dla najlepszych 
i dla wylosowanych nagrody!
A ¿e braæ biegowa i ludzie dobrego serca s¹ towarzyscy, to po biegu na Polanie Czerwonej mo¿emy mi³o spêdziæ 
czas przy ognisku (kie³basy, chleby i inne dobroci we w³asnym zakresie).
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ALE SIÊ DZIEJE

Tekst
Ewelina Dmitrowicz
Duszpasterstwo Akademickie 
„W Sercu”

15 kwietnia w warszawskim klasztorze dominikanów odby³o siê spotkanie 
zatytu³owane: „Koœció³ w Polsce: SEKULARYZACJA? REFORMA? REKONKWISTA? 
Wokó³ najnowszej ksi¹¿ki o. Macieja Ziêby Ale nam siê wydarzy³o”. Do lektury zachêciæ 
mo¿e wstêp zamieszczony w Internecie oraz kilka dostêpnych recenzji, dlatego 
chcia³abym siê tu skupiæ tylko na kilku myœlach, które przekaza³ autor na spotkaniu, 
a które uwa¿am za godne refleksji.

Ojciec Maciej rozpocz¹³ od podkreœlenia wagi ¿ycia w dialogu, rozmowy we 
wspólnocie. Zderzenie skrajnie ró¿nych, wrogich tendencji, które obserwujemy 
dzisiaj w kraju, zabija tê rozmowê i mo¿liwoœæ spotkania. Jedna z konstatacji 
spo³eczno-polityczno-religijnej sytuacji w Polsce, zawarta w ksi¹¿ce, to 
spostrze¿enie, ¿e kto nie godzi siê na ideologizacjê, na bycie czêœci¹ jednego 
z obozów, jest niejako wykluczony, skazany na nicoœæ. Niestety te dwie si³y, wizje, czy 
postawy, wci¹¿ wzajemnie siê napêdzaj¹ i rosn¹ w si³ê. Za ma³o s³yszy siê 
racjonalnego argumentu i odcinania siê od antagonizmów. Wobec wielow¹tkowego 
sprzêgniêcia podzia³ów jedynym rozwi¹zaniem jest rozmowa i tworzenie przestrzeni 
do spokojnego dialogu. A takiej jest wci¹¿ za ma³o. Dominikanin postuluje potrzebê 
odrobiny zrozumienia dla adwersarzy, potrzebê cieniowania racji, uczciwych 
intelektualnie rozwa¿añ i refleksji nad ró¿nymi argumentami.
 
Kolejnym wa¿nym w¹tkiem spotkania by³y rozwa¿ania o krytyce. „Umiejêtnoœæ 
kochania w prawdzie to te¿ umiejêtnoœæ krytyki” – mówi³ ojciec Ziêba. Jeœli krytyka 
p³ynie z umi³owania Koœcio³a, to debata mo¿e byæ konstruktywna. Wa¿na jest 
uczciwoœæ intencji, chêæ rozwi¹zania problemów, nie chêæ samego skrytykowania. 
Ojciec Maciej podkreœla³ i wci¹¿ podkreœla, jak szkodliwe jest wyznaczanie cezurek 
polskoœci i katolickoœci, a wiêc definiowanie, kto jest prawdziwym Polakiem i dobrym 
katolikiem, a kto nieodpowiednim. Dla Koœcio³a nie jest równie¿ dobre wi¹zanie siê 
z jakimkolwiek obozem politycznym. Krytyczne wypowiedzi publiczne o. Ziêby 
dotycz¹ce tego, co dzieje siê wewn¹trz Koœcio³a w Polsce, sta³y siê dla niektórych 
powodem do og³oszenia go „utrzymankiem TVN-u i Platformy”. Jest to wed³ug niego 
absurd i przejaw agresji. 
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Ojciec Ziêba zwróci³ te¿ uwagê na przyk³ad na jawn¹ g³upotê, jak¹ jest zapraszanie do 
mediów „eksksiê¿y” jako specjalistów od Koœcio³a: „To tak, jakby rozwodnik móg³ byæ 
specjalist¹ od rozprawiania o swojej by³ej, jako ten, który najlepiej j¹ zna, rozumie i ma 
prawo oceniæ.” Wobec wielu niesprawiedliwoœci i zafa³szowañ, jakie podawane s¹ do 
opinii publicznej o Koœciele, odpowiedzi¹ nie jest „eklezjologia oblê¿onej twierdzy”, 
bo taka z za³o¿enia dzieli ludzi na obroñców, atakuj¹cych i zdrajców. Ojciec Maciej 
przypomnia³, ¿e Pan Jezus za³o¿y³ Koœció³ w znacznie trudniejszych warunkach ni¿ 
nasze, a by³ to Koœció³ misyjny, Koœció³, który wychodzi³ g³osiæ Ewangeliê wszystkim. 
Czasem g³êbokie oddanie, ofiarnoœæ i jak najlepsze intencje mog¹ spowodowaæ, ¿e 
nasza gorliwoœæ prowadzi do zachowañ nieewangelicznych, na przyk³ad do agresji. 
Trzeba wiêc bardzo uwa¿aæ, aby ¿arliwe zaanga¿owanie w dobrej sprawie by³o 
osadzone na Ewangelii. 

Ojciec Ziêba nie kryje, ¿e jego ksi¹¿ka powsta³a z rozpaczy i wyjaœni³, dlaczego 
dedykowa³ j¹ „tym, którzy podobno nie istniej¹ – pokoleniu Jana Paw³a II”. Bardzo 
krytycznie ocenia tzw. „robienie z papie¿a kremówkowego papie¿a” 
i wykorzystywanie energii na budowanie coraz to wy¿szych pomników zamiast na 
przybli¿anie jego nauki, której, zw³aszcza m³odzi, nie znaj¹. Dominikanin obserwuje 
wœród niema³ych grup m³odego pokolenia katolików, ¿e pragn¹ silnej to¿samoœci, 
wyraziœcie g³oszonej prawdy, przez co przywi¹zuj¹ siê do jakiejœ radykalnej grupy 
i mówi¹ ostrym jêzykiem, jêzykiem utrwalaj¹cym podzia³y, w gruncie rzeczy czêsto 
wcale nie szukaj¹c prawdy. Czasem ze smutkiem, czasem ze z³oœci¹ obserwujê to 
u wielu moich znajomych, którzy z pewnoœci¹ wiedz¹, ¿e w³aœnie o nich teraz piszê, 
poczuj¹ siê wywo³ani do odpowiedzi i nie omieszkaj¹ wymieniæ siê ze mn¹ pogl¹dami 
(co – jak liczê – bêdzie buduj¹ce dla obu stron). 

Autor ksi¹¿ki Ale nam siê wydarzy³o podsumowa³ spotkanie, mówi¹c o potrzebie 
myœlenia dzisiaj w Polsce i na œwiecie o reformie w duchu Ewangelii. Wed³ug 
o. Macieja papie¿ Franciszek cechuje siê tak¹ w³aœnie postaw¹ i wdra¿a j¹ od pocz¹tku 
swojego pontyfikatu.
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SZCZECIN NIE BY£ CICHO 
I BI£ KOLEJNY REKORD

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

 

Wed³ug organizatorów, blisko 20 tysiêcy osób wziê³o udzia³ w 11. Szczeciñskim 
Marszu dla ̄ ycia. To najwiêksza w Polsce demonstracja w obronie ¿ycia – czytamy na 
radioszczecin.pl/religia. Czternastego kwietnia pad³ rekord frekwencji.

? Has³o tegorocznego marszu „Nie b¹dŸ cicho” to wezwanie do dzia³ania w obronie 
¿ycia – t³umaczy³ organizator Szczeciñskiego Marszu dla ¯ycia, ks. Tomasz 
Kancelarczyk. – ¯eby nie by³o tak, ¿e jestem obroñc¹ ¿ycia i to wystarczy. Wiara bez 
uczynków jest martwa. Sprawdzianem naszego bycia dla ¿ycia jest obrona, 
promowanie, bycie w tych wszystkich sytuacjach, które wymagaj¹ naszej postawy. 
A wiêc nie b¹dŸ cicho, to, mówi¹c jêzykiem m³odzie¿y, b¹dŸ konkretny, reaguj, nie 
stój z boku.

Uczestnicy marszu z Jasnych B³oni przeszli do Bazyliki Archikatedralnej, gdzie mszê 
œw. odprawi³ metropolita szczeciñsko-kamieñski abp Andrzej Dziêga.

? Ka¿de ¿ycie ludzkie jest œwiête i niby o tym doskonale wiemy, a gdy przychodzi 
konkretna chwila i trzeba nam uzewnêtrzniæ tê prawdê, gdy trzeba j¹ publicznie 
wyznaæ i powiedzieæ wobec œwiata, to wielu spoœród nas zaczyna siê zastanawiaæ czy 
to dobry moment – mówi³ w homilii abp Dziêga. 

Uczestnicy, pytani, co oprócz marszu robi¹ w ci¹gu roku w obronie ¿ycia, wymieniali 
modlitwê ró¿añcow¹ w obronie nienarodzonych, udzia³ w mszach œwiêtych za 
¿yciem, a tak¿e rozmawianie i przekonywanie innych, ¿eby nie wybierali aborcji i in 
vitro. 

W katedrze ka¿dy móg³ podj¹æ siê Duchowej Adopcji Dziecka Poczêtego, czyli 
9-miesiêcznej modlitwy za nienarodzone jeszcze dziecko.

M³odzie¿ z Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana ponios³a na 250-
metrowym materiale przepisan¹ przez siebie encyklikê Jana Paw³a II „Veritatis 
splendor”, czyli „Blask prawdy” o niektórych problemach nauczania moralnego 
Koœcio³a. 



prosto z mostu35Fot. £ukasz Sze³emej. www.szelemej.pl



prosto z mostu
36Fot. £ukasz Sze³emej. www.szelemej.pl


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8
	Strona 9
	Strona 10
	Strona 11
	Strona 12
	Strona 13
	Strona 14
	Strona 15
	Strona 16
	Strona 17
	Strona 18
	Strona 19
	Strona 20
	Strona 21
	Strona 22
	Strona 23
	Strona 24
	Strona 25
	Strona 26
	Strona 27
	Strona 28
	Strona 29
	Strona 30
	Strona 31
	Strona 32
	Strona 33
	Strona 34
	Strona 35
	Strona 36

