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Kto ma g³osiæ Ciebie, Panie?
 
Pêdzimy i mijamy siê w biegu. Czêsto wykonujemy czynnoœci pozornie wa¿ne, ale 
z perspektywy wiecznoœci zupe³nie b³ahe. Wydaje siê nam jednak, ¿e te zadania s¹ 
absolutnie niezbêdne, by móc funkcjonowaæ w codziennym œwiecie. Sami najlepiej 
wiemy, co jest wa¿ne, a co mniej, bo ³apiemy siê na tym, na moment zatrzymuj¹c siê w 
biegu. Za chwilê jednak znowu biegniemy, bo tak jest wygodniej. 

Znany dziennikarz i prezenter telewizyjny Krzysztof Ziemiec w wywiadzie dla 
tygodnika „Do Rzeczy” powiedzia³, ¿e (…) czasy s¹ takie, ¿e pêdzimy. To nie sprzyja 
g³êbokim relacjom, a ró¿nice pogl¹dów s¹ tak wielkie, ¿e zaczynamy unikaæ trudnych 
tematów. To z kolei sprawia, ¿e relacja traci sens i szkoda na ni¹ czasu. Tak odpowiada³ 
na pytanie, dlaczego trudno w doros³ym ¿yciu zawrzeæ prawdziw¹ mêsk¹ przyjaŸñ. 
Czy jednak nie jest tak, ¿e ta odpowiedŸ pasuje do wszystkich ludzkich relacji? Dla 
wielu trudnym tematem staje siê rozmowa o wierze. Ale czy to powód, ¿eby dziœ 
rezygnowaæ z mówienia o Chrystusie w swoim œrodowisku pracy, nauki czy 
znajomych? Œwieccy ewangelizuj¹ œwieckich, jeden g³osi drugiemu – zauwa¿amy to 
coraz czêœciej na ulicy, imprezie, treningu, przerwie na kawê czy wreszcie w koœciele. 
Czy sam, swoim chrzeœcijañskim œwiadectwem, dajê przyk³ad uczciwego i dobrego 
¿ycia? Mo¿e to bêdzie dobry pocz¹tek do tego, by zwolniæ i przestaæ unikaæ trudnych 
tematów? Mo¿e wtedy nigdy nie zabraknie czasu na dobr¹ relacjê z drugim 
cz³owiekiem?

Dziœ temat numeru, czyli œwiecka ewangelizacja. Kto ma g³osiæ Ciebie, Panie? 

Piotr Ko³odziejski

Ok³adka: Marek Juszyñski
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11 maja 2013 roku w Koœciele Œwiêtej Trójcy w Szczecinie mia³a miejsce podnios³a 
uroczystoœæ ordynacji Izabeli Sikory na duchownego ewangelickiego w pos³udze 
diakona. Œwiêceñ diakonackich dokona³ ks. bp Jerzy Samiec zwierzchnik Koœcio³a 
Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Asystentami ordynowanej byli ks. Karol 
Bauman oraz ks. S³awomir Sikora ze Szczecina, b³ogos³awieñstwa udzieli³ równie¿ ks. 
dr Christopher Ehricht oraz superintendent z Pasewalku Andeas Haerter, a do grona 
duchownych Diecezji Wroc³awskiej przyj¹³ pani¹ diakon bp Ryszard Bogusz. 
W nabo¿eñstwie brali równie¿ udzia³ inni ksiê¿a ewangeliccy z Polski i Niemiec oraz 
goœcie ekumeniczni. Radê Miasta Szczecin reprezentowa³a wiceprzewodnicz¹ca 
Urszula Pañka, a przewodnicz¹cy Sejmiku Wojewódzkiego Marek Ta³asiewicz przes³a³ 
¿yczenia.

W kazaniu skierowanym do ordynowanej ks. bp Samiec przypomnia³, jak¹ rolê pe³ni w 
ewangelickim Koœciele w Polsce diakon. Podkreœli³ znaczenie s³u¿by pomocniczej w 
parafii, która obejmuje bardzo wiele obszarów codziennego ¿ycia: nauczanie religijne 
dzieci i m³odzie¿y, kaznodziejstwo, praca ewangelizacyjno-misyjna, diakonijna, 
ekumeniczna oraz szeroko rozumiane duszpasterstwo. ¯yczy³ ordynowanej wiele 
wytrwa³oœci, cierpliwoœci oraz kontynuowania s³u¿by w Koœciele z radoœci¹ i w duchu 
mi³oœci.

Kazanie wyg³osi³a diakon Izabela Sikora. W oparciu o s³owa z Ksiêgi Proroka 
Jeremiasza z³o¿y³a swoje œwiadectwo wiary, które by³o jej histori¹ wejœcia na drogê 
³aski Bo¿ej i s³u¿by dla drugiego cz³owieka. Dziêkowa³a wielu osobom, które 
opowiada³y jej Ewangeliê w ró¿nych okresach jej ¿ycia oraz popar³y jej starania, aby 
ten dzieñ ordynacji diakonackiej móg³ mieæ miejsce. Swoje kazanie zakoñczy³a 
s³owami z Ksiêgi Kaznodziei Salomona „Wszystko ma swój czas …”.

W czasie nabo¿eñstwa œpiewa³ ekumeniczny zespó³ instrumentalno-wokalny 
Pomerania Ensemble, który zaprezentowa³ ewangelick¹ muzykê dawnego 
Szczecina. Wyst¹pi³ równie¿ chór parafialny z Poznania, który wykona³ miêdzy innymi 
pieœñ ks. Dietricha Bonhoeffera. Po zakoñczeniu nabo¿eñstwa do Koœcio³a wesz³y 

Tekst
ks. S³awomir Sikora
proboszcz parafii ewangelicko-
augsburskiej w Szczecinie
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dzieci z parafii, œpiewaj¹c ulubion¹ pieœñ 
diakon „Ty prowadzisz mnie”, wrêczy³y jej 
ogromne serce z w³asnymi podpisami oraz 
obdarowa³y tulipanami.

W  i m i e n i u  N i e m i e c k i e g o  Ko œ c i o ³ a  
Pó³nocnego ¿yczenia z³o¿y³ ks. Matthias 
Tuve, partnersk¹ parafiê œw. Miko³aja 
w Hamburgu reprezentowa³ diakon Lorenz 
H a n s e n ,  o r d y n o w a n ¹  w  i m i e n i u  
ewangelickich diakonów oraz Synodalnej 
Komisji ds. Kobiet pozdrowi³a diakon Anna 
Kajzar, a w imieniu szczeciñskiego oddzia³u 
Polskiej Rady Ekumenicznej ks. bp Stanis³aw 
Bosy z Koœcio³a Polskokatolickiego. Na 
koniec ¿yczenia z³o¿y³a Rada Parafialna ze 
Szczecina, w której diakon nadal bêdzie 
s³u¿y³a.

W Koœciele ewangelickim w Polsce nie jest mo¿liwa ordynacja kobiety na prezbitera 
(ksiêdza). Jedyn¹ pos³ug¹ urzêdu duchownego, jak¹ mo¿e pe³niæ kobieta jest urz¹d 
diakona. Diakon wspiera dzia³alnoœæ duszpastersk¹ w parafii poprzez nauczanie 
dzieci i m³odzie¿y, prowadzenie ró¿nego rodzaju grup parafialny, prowadzi 
nabo¿eñstwa S³owa (bez Sakramentu Wieczerzy Pañskiej), mo¿e udzielaæ chrztu, 
œlubu koœcielnego, prowadziæ pogrzeby, anga¿owaæ siê w ¿ycie ekumeniczne. Diakon 
parafialny musi posiadaæ pe³ne wy¿sze wykszta³cenie teologiczne.

Uroczystoœci w Szczecinie ma³y charakter ogólnokoœcielny. Po pierwsze, dlatego ¿e 
zawsze ordynacja na duchownego Koœcio³a jest radoœci¹ ca³ej wspólnoty wiary 
(w Polsce s³u¿y ok. 150 ksiê¿y i diakonów). Po drugie, ostatnia ordynacja na diakona 
w Polsce mia³a miejsce trzynaœcie lat temu. W miêdzyczasie trwa³a dyskusja na temat 
roli kobiet w s³u¿bie Koœcio³a. Synod co prawda odrzuci³ mo¿liwoœæ ordynacji kobiet 
na ksiê¿y, jednoczeœnie doprecyzowa³ wewnêtrzne przepisy dotycz¹ce diakona. 
Mamy nadziejê, ¿e ordynacja w Szczecinie oznacza powrót do praktyki ordynowania 
na diakona równie¿ kobiet w naszym Koœciele w Polsce. 

Fot. Lechos³aw Czernik
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NO I KTO MA CIEBIE G£OSIÆ PANIE!?

Tekst
ks. Waldemar Pi¹tek 
parafia rzymskokatolicka 
pw. œw. Stanis³awa Kostki 

Podczas pracy w duszpasterstwie m³odzie¿owym bardzo czêsto przerabialiœmy 
temat powo³ania cz³owieka wierz¹cego. M³odzie¿ œwietnie radzi³a sobie z podaniem 
przyk³adów konkretnego odpowiedzenia cz³owieka na g³os powo³ania przez Boga. 
Jednak w momencie pytania „Czy ty nie masz przypadkiem powo³ania od Boga do 
bycia œwieckim misjonarzem i g³oszenia swoim ¿yciem Ewangelii?” pada³ blady strach 
na m³odych i szybka odpowiedz: „no chyba ksi¹dz ¿artuje, to robota dla duchownych 
osób – ja bêdê musia³ myœleæ o przysz³oœci!” No i tak w wielu wypadkach ludzi 
wierz¹cych jest z tym g³oszeniem Ewangelii. Powróæmy jednak do pocz¹tku 
poszukiwañ odpowiedzi na pytanie: Kto powinien g³osiæ Chrystusa?

Odpowiedz jest krótka i rzeczowa: ka¿dy ochrzczony i nie ma przed tym ucieczki. A tu 
wszyscy zrzucaj¹ t¹ odpowiedzialnoœæ na duchownych.

Jezus Chrystus, kiedy ¿egna³ siê ze swymi, taki oto rozkaz im zostawi³: „ I rzek³ do nich: 
IdŸcie na ca³y œwiat i g³oœcie Ewangeliê wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie 
chrzest, bêdzie zbawiony; a kto nie uwierzy, bêdzie potêpiony. Tym zaœ, którzy 
uwierz¹, te znaki towarzyszyæ bêd¹: w imiê moje z³e duchy bêd¹ wyrzucaæ, nowymi 
jêzykami mówiæ bêd¹; wê¿e braæ bêd¹ do r¹k, i jeœliby, co zatrutego wypili, nie bêdzie 
im szkodziæ. Na chorych rêce k³aœæ bêd¹, i ci odzyskaj¹ zdrowie” ( Mk 16, 15-18). 

Z tego te¿ powodu ka¿dy prawdziwie wierz¹cy jest zobowi¹zany do ewangelizowania 
œwiata swoim ¿yciem i prowadzenia tego ¿ycia wed³ug nakazu Bo¿ego.

Jednak dziœ nie chcê pisaæ o teologicznych skutkach rozkazu Jezusa, ale o praktyce, 
czyli o œwieckich g³osicielach ¿yj¹cych wœród nas. 

Parê lat temu spotka³em na swojej drodze pewn¹ dziewczynê, która podzieli³a siê ze 
mn¹ swoim marzeniem, aby wyjechaæ do Afryki na wakacje jako wolontariuszka-
misjonarka. Przys³uchiwa³em siê jej uwa¿nie i z wielk¹ powag¹. Nasze drogi siê 
rozesz³y, ale trzy lata temu znów j¹ spotka³em i powróci³em do naszej rozmowy. 
Agnieszka opowiedzia³a mi o piêknie zrealizowanego przez ni¹ marzenia, gdy przez 
trzy lata z rzêdu wyje¿d¿a³a na ten piêkny kontynent g³osiæ Boga, pracuj¹c dla dobra 
ludzi tam bêd¹cych swoimi rêkami i swoj¹ wiar¹. Opowiadania jej prze¿yæ mo¿na 
s³uchaæ godzinami i doœwiadczyæ, jak Pan Bóg dzia³a poprzez ka¿dego z nas.
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Innym przepiêknym przyk³adem jest ma³¿eñstwo pochodz¹ce ze Szczecina, 
a obecnie pracuj¹ce i mieszkaj¹ce w Sarajewie. Pañstwo Majka s¹ misjonarzami od 
2000 roku ze Wspólnoty Neokatechumenalnej. Oboje s¹ ludŸmi, którzy namacalnie 
w swoim ¿yciu doœwiadczali przejœcia ze œmierci do ¿ycia i byli œwiadkami wielkich 
cudów Bo¿ego b³ogos³awieñstwa. Jak sami mówi¹, nie mogli tego doœwiadczenia 
zatrzymaæ dla siebie, dlatego chcieli o tym g³osiæ ka¿demu, kto chce tego s³uchaæ 
i doœwiadczyæ. Czêsto swoje powo³anie porównuj¹ do ³owienia na wêdkê, ¿yj¹c wœród 
ludzi i œwiadcz¹c swoim ¿yciem. 
Ciekawe jest to, ¿e wraz z pañstwem Majka œwiadectwo swojego ¿ycia sk³adaj¹ 
podobni misjonarze z Koœcio³a prawos³awnego, którzy wraz z nimi ewangelizuj¹ 
i g³osz¹ katechezy o Jezusie. Jak¿e piêkny i wspania³y przyk³ad prze¿ywania wiary 
i ekumenizmu.

Kolejn¹ wspólnot¹ ludzi œwieckich g³osz¹cych naukê Jezusa jest dzia³aj¹ca 
w Szczecinie Wspólnota Przymierza Mi³osierdzia. S¹ to ludzie, którzy wychodz¹ 
z Now¹ Ewangelizacj¹ do ludzi zarówno wierz¹cych, jak i niewierz¹cych. Pragn¹ 
przybli¿yæ kochaj¹cego Boga ka¿demu cz³owiekowi, s³u¿¹c przy tym modlitw¹ 
wstawiennicz¹ o Wylanie Ducha Œwiêtego. ¯yj¹ w 100% Bo¿ym ¿yciem i mi³oœci¹, 
bêd¹c wspania³ymi œwiadkami tego ¿ycia.

To tylko wstêp do prezentacji wielu wspólnot ludzi œwieckich, którzy wype³niaj¹ 
Jezusow¹ proœbê g³oszenia tej Tajemnicy Mi³oœci Boga do cz³owieka. Takich wspólnot 
jest coraz wiêcej, bo potrzeba g³oszenia o Mi³oœci jest coraz wiêksza.

Jako ksi¹dz dziêkujê bardzo wszystkim œwieckim, którzy otwieraj¹ swoje serca na 
dzia³anie Ducha Œwiêtego i nie boj¹ siê podj¹æ tej drogi ¿ycia Bogiem i g³oszenia Jego 
nauki swoim ¿yciem. Jak¿e jesteœcie Bogu i wspólnocie Koœcio³a potrzebni. Dziêkuje 
wam za to i proszê, nie bójcie siê zaufaæ Jezusowi i wyp³yn¹æ na g³êbiê – potrzeba was, 
aby mówiæ o Mi³osierdziu Boga ka¿demu zagubionemu. Dziêkuje wam!!!

Graf. Marek Juszyñski
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Graf. Marek Juszyñski
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MISJA „ ZWYK£EGO” 
CHRZEŒCIJANINA
- PRAWOS£AWNY PUNKT
 WIDZENIA

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

Spotka³em siê ze stwierdzeniem, ¿e chrzeœcijañstwo jest „s³abo rozreklamowane”. 
Sami chrzeœcijanie czêsto t³umacz¹ swój brak zaanga¿owania w promowanie swojej 
wiary odpowiedzialnoœci¹ duchowieñstwa za g³oszenie Ewangelii. Zgodnie 
z prawos³awnym punktem widzenia, osobami, które mog¹ oficjalnie nauczaæ, s¹ 
przede wszystkim biskupi. Dopiero w nastêpnej kolejnoœci stoj¹ kap³ani i œwieccy, 
którym udzielono pozwolenia na tak¹ dzia³alnoœæ.

Jeœli chodzi o zorganizowane dzia³ania, to w Koœciele prawos³awnym w Polsce na 
ró¿nych poziomach funkcjonuj¹ struktury, które pomagaj¹ w ewangelizacji wewn¹trz 
i na zewn¹trz Cerkwi. Mamy organizacje charytatywne, wolontaryjne, m³odzie¿owe, 
edukacyjne itd. W naszej szczeciñskiej parafii dzia³a Stowarzyszenie Œw. Miko³aja, 
które organizuje dla chêtnych wyk³ady, projekcje filmów, spotkania, wyjazdy 
pielgrzymkowe i zajêcia dla dzieci. Oprócz tego, jest te¿ „cicha” strona dzia³alnoœci 
Stowarzyszenia – wspomaganie ubogich i potrzebuj¹cych.

Na czym polega misja ewangelizacyjna chrzeœcijan? Aposto³owie œwiadczyli o tym, co 
widzieli i czego dotykali. Ich zadanie przejêli biskupi, którzy maj¹ obowi¹zek 
nauczania wiernych tego, co zosta³o im przekazane przez aposto³ów. Staro¿ytne 
kanony cerkiewne przewiduj¹ nawet z³o¿enie z urzêdu biskupa, który nie naucza. 
A my – proœci ludzie? Jakie jest nasze zadanie? W pierwszej kolejnoœci mamy ¿yæ tak, 
aby ludzie patrz¹c na nas, chwalili Boga – Tak niech wasze œwiat³o jaœnieje przed ludŸmi, 
aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie (Mt 5,16). 
Moja znajoma pedagog lubi powtarzaæ, ¿e teoria wychowania wyra¿a siê w trzech 
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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

podstawowych zasadach: „Przyk³ad, przyk³ad i przyk³ad”. Chyba dlatego znakomita 
wiêkszoœæ chrzeœcijan nie anga¿uje siê w ewangelizacjê s³ownie, tylko czynnie, 
pracuj¹c nad sob¹, buduj¹c swoj¹ relacj¹ z Bogiem i z drugim cz³owiekiem. Znany 
prawos³awny œwiêty, Serafim z Sarowa (+1833) mawia³: „Zbawiaj siebie, a wokó³ 
ciebie zbawi¹ siê tysi¹ce”.

Gdy ju¿ mamy mówiæ, œwiadczyæ o Bogu, jesteœmy zobowi¹zani do mówienia ze 
swojego doœwiadczenia, o tym, jak Bóg zmieni³, jak zmienia nasze ¿ycie. Dlatego te¿ 
prawos³awni tak chêtnie, oprócz Pisma Œwiêtego, czytali i czytaj¹ biografie œwiêtych, 
tych „starych” i tych ca³kiem wspó³czesnych. Ludzi, których ¿ywot jest dowodem na 
to, ¿e Bóg dzia³a i ¿e przemienia, przebóstwia ¿ycie ka¿dego, kto chce i stara siê do 
Niego zbli¿yæ.

Ogromna czêœæ przekazu ewangelicznego zawarta jest w tekstach nabo¿eñstw 
cerkiewnych, w liturgii, ikonografii – w tym, co widzimy i s³yszymy w samej cerkwi. 
Koñczê zatem niniejsz¹ „reklamê” chrzeœcijañstwa s³owami aposto³a Filipa, którymi 
zachêci³ Natanaela do poznania Jezusa: PrzyjdŸ i zobacz. 

Adres: Zygmunta Starego 1a, Szczecin.
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BYCIE ŒWIECKIM NIE OZNACZA 
BYCIE GORSZYM

Mój dziadek pracowa³ w kuŸni w Ustroniu niedaleko Wis³y i Cieszyna. By³ 
ewangelikiem. Bardzo pobo¿nym ewangelikiem. W Wielki Pi¹tek bra³ wolne w pracy, 
aby móc zamkn¹æ siê w swoim pokoju. Tam przez ca³y dzieñ modli³ siê, poœci³, 
prze¿ywa³ ten dzieñ w samotnoœci. Wychodzi³ tylko do Koœcio³a, aby wraz z innymi 
ewangelikami prze¿yæ ten najwa¿niejszy dla ewangelików dzieñ pami¹tki 
ukrzy¿owania Chrystusa. Mój dziadek kocha³ Koœció³. Swój Koœció³ ewangelicki. 
Chcia³, aby ludzie budowali g³êbok¹, osobist¹ wiêŸ z Bogiem. Dlatego ukoñczy³ kurs 
biblijny dla œwieckich ewangelistów. By³y to osoby przygotowane do prowadzenia 
godzin biblijnych, które odbywa³y siê na parafii albo w grupach domowych. 
Szczególnie by³o i jest to popularne do dzisiaj w okolicach Wis³y. S¹ to górzyste tereny, 
w których dojazd do centrum miasta, gdzie po³o¿ona jest parafia, jest utrudniony, 
szczególnie zim¹. Œwieccy ewangeliœci wspieraj¹ codzienn¹ pracê duszpastersk¹ 
w niektórych parafiach na Œl¹sku Cieszyñskim.

To nie jedyna forma zaanga¿owania œwieckich w g³oszenie Ewangelii. Po pierwsze: 
w Koœciele ewangelickim bardzo mocno podkreœlana jest zasada powszechnego 
kap³añstwa. Ka¿dy ochrzczony ewangelik jest odpowiedzialny za g³oszenie S³owa 
Bo¿ego wœród ludzi ze swojego najbli¿szego otoczenia. Zgodnie z nauczaniem 
biblijnym ka¿dy chrzeœcijan powinien byæ gotowy do wyjaœnienia swojej wiary. 
Codziennie mo¿na sk³adaæ jej œwiadectwo poprzez uczciwe ¿ycie, otwarte na 
drugiego serce oraz rzeteln¹ pracê. Tym siê kiedyœ ewangelicy wyró¿niali. Potrafili 
nadawaæ swoim zachowaniem specjalnego charakteru regionom, które 
zamieszkiwali. To, czy dzisiaj te¿ tak jest, zale¿y od tego, jak mocno ktoœ prawdziwie 
uto¿samia siê z ewangelickimi wartoœciami.

Czêst¹ form¹ zaanga¿owania siê œwieckich w g³oszenie Ewangelii jest praca 
z dzieæmi. Nie mam na myœli katechetów, którzy musz¹ spe³niaæ szkolne wymogi co 
do wykszta³cenia. W niemal ka¿dej naszej parafii w niedziele odbywaj¹ siê równolegle 
do nabo¿eñstwa dla doros³ych specjalne „szkó³ki niedzielne” dla dzieci. Jest to 
równie¿ forma nabo¿eñstwa, z tym ¿e dostosowana do poziomu dzieci. Oczywiœcie 
nie trzeba tylko chcieæ pracowaæ z dzieæmi, trzeba wiedzieæ jak to robiæ. S³u¿¹ temu 
ogólnopolskie lub diecezjalne szkolenia dla pracowników wœród dzieci. 
W szczeciñskiej parafii w ostatnich latach przyby³o dzieci, w zwi¹zku z tym niezbêdne 
by³o podzieliæ niedzielne zajêcia na grupê przedszkoln¹ i szkoln¹. To oznacza³o, ¿e 
potrzebujemy wiêkszej iloœci osób zaanga¿owanych w s³u¿bê wœród najm³odszych. 

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



12
prosto z mostu

Kilkoro rodziców zaproponowa³o swoj¹ gotowoœæ, zastrzegaj¹c, ¿e ktoœ musi ich do 
tego przygotowaæ, a na wyjazdowe kursy nie maj¹ czasu. Dlatego merytorycznym 
przygotowaniem tych rodziców do prowadzenia zajêæ z dzieæmi zajmuje siê moja 
¿ona, która ma wykszta³cenie teologiczne oraz pedagogiczne.

Kolejn¹ form¹ zaanga¿owania siê wiernych w g³oszenie S³owa Bo¿ego w parafii s¹ 
nabo¿eñstwa lektorskie. Trzeba wyjaœniæ, ¿e oprócz mnie, mojej ¿ony, która 
niedawno zosta³a ordynowana (wyœwiêcona) na duchownego ewangelickiego 
w pos³udze diakona, oraz emerytowanego ksiêdza Karola Baumana, nie ma 
w Szczecinie i okolicy innych duchownych ewangelickich. Zdarza siê sporadycznie, ¿e 
ze wzglêdu na urlop lub obowi¹zki poza obszarem parafii w Szczecinie ¿aden 
z duchownych nie mo¿e poprowadziæ nabo¿eñstwa. W takim przypadku mo¿emy 
zaprosiæ studenta teologii, aby odprawi³ nabo¿eñstwo, ale czasami nie ma takiej 
mo¿liwoœci. Co w takim przypadku? Odwo³aæ nabo¿eñstwo? Stosowanym 
rozwi¹zaniem jest nabo¿eñstwo lektorskie, które prowadzone jest przez osobê 
œwieck¹. Oczywiœcie jest to nabo¿eñstwo S³owa, bo Sakrament Wieczerzy Pañskiej 
mo¿e sprawowaæ tylko ordynowany ksi¹dz. Lektor mo¿e przeczytaæ kazanie 
z postylli, czyli ze zbioru kazañ na ka¿d¹ niedzielê, mo¿e skorzystaæ 
z przygotowanego wczeœniej przeze mnie rozmyœlania lub samodzielnie napisaæ 
swoje œwiadectwo wiary na podstawie fragmentu biblijnego, przeznaczonego na 
dan¹ niedzielê. W takim przypadku niezbêdne jest, abym przed niedziel¹ zapozna³ siê 
z przygotowanym tekstem. Taka forma nabo¿eñstwa cieszy siê du¿ym szacunkiem 
w naszej parafii. Nie umniejsza to kaznodziejskiej roli duchownych, nie jest to 
odbierane jako znak, ¿e tak naprawdê ka¿dy mo¿e nabo¿eñstwo poprowadziæ. Jest to 
bardziej odczytywane jako zachêcenie dla ka¿dego, aby w miarê swoich mo¿liwoœci, 
gotowy by³ do g³oszenia S³owa. Wa¿ne jest, ¿e lektorzy musz¹ cieszyæ siê du¿ym 
zaufaniem wœród wiernych oraz nieskaziteln¹ reputacj¹.

Kolejn¹ form¹ zaanga¿owania siê osób œwieckich (niekoniecznie w Szczecinie) jest 
ró¿nego rodzaju doradztwo duszpasterskie. Mamy osoby w Koœciele, które 
przygotowane s¹ do prowadzenia pracy z m³odzie¿¹, ma³¿eñstwami, osobami 
starszymi lub samotnymi. Nasz Koœció³ organizuje w okresie letnich wakacji 
ewangelizacje o charakterze otwartym dla wszystkich. Zwykle odbywaj¹ siê one 
w du¿ych namiotach dla kilkuset osób. W czasie takich tygodni ewangelizacyjnych 
specjalnie przygotowane do tego osoby pe³ni¹ doradztwo duszpasterskie. 
Rozmawiaj¹ z ludŸmi  na temat ich ¿ycia, problemów, rozmawiaj¹ równie¿ o wierze. 
Czasem ³atwiej jest otworzyæ siê cz³owiekowi przed takim œwieckim duszpasterzem, 
ni¿ przeprowadziæ rozmowê z ksiêdzem.

Oczywiœcie wszelkie formy zaanga¿owania œwieckich w s³u¿bê g³oszenia S³owa 
Bo¿ego wymagaj¹ odpowiedniego prowadzenia przez Koœció³. Nie chodzi tu o brak 
zaufania wobec œwieckich, ale o odpowiedzialnoœæ Koœcio³a za osoby, wœród których 
ta s³u¿ba jest pe³niona. Koœció³ ewangelickie nie mo¿e pozwoliæ sobie na g³oszenie 
przez œwieckich nauk, które s¹ niezgodne z jego nauczaniem. Poza tym, tak jak nie 
wystarczy tylko chcieæ naprawiaæ samochody i pozwoliæ ludziom chwyciæ do rêki 
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¯YCIE NAJLEPSZYM MANIFESTEM 
WIARY

narzêdzia, aby zaczêli reperowaæ silnik, tym bardziej nie wystarczy chcieæ pomóc 
cz³owiekowi. Trzeba jeszcze wiedzieæ jak. W przeciwnym razie mo¿na wiêcej zepsuæ.

Jestem ksiêdzem. Studiowa³em przez piêæ lat teologiê. Odbywa³em praktyki 
parafialne. Moje ¿ycie zwi¹zane jest z ponad dziesiêcioletni¹ s³u¿b¹ jako duchownego 
ewangelickiego. To jest droga, któr¹ mia³em iœæ. Mam jednak nadziejê, ¿e gdybym 
pracowa³ w jakimœ innym zawodzie, mój Koœció³ pozwoli³by mi na g³oszenie 
Ewangelii, w takim zakresie, jaki by³by dla mnie mo¿liwy. Nie by³bym ksiêdzem, ale 
by³bym chrzeœcijaninem, który te¿ mia³by coœ drugiemu cz³owiekowi do powiedzenia.
 

To wynika z naszych religijnych przekonañ  – t³umacz¹ swój udzia³ w akcji „Nie 
wstydzê siê Chrystusa” bracia £ukasz i Pawe³  Golcowie.

Pochodzimy z rodziny katolickiej, w której s³owa "Bóg, Honor, Ojczyzna", by³y 
œwiêtoœci¹  – wyjaœnia³ w wywiadzie dla audycji katolickiej Radia Szczecin „Religia na 
fali” Pawe³ Golec.

Uczestniczyliœcie w tej akcji z przekonañ. Ale czy dziœ rzeczywiœcie potrzeba takiego 
manifestowania wiary?

£ukasz: Wiara to coœ, co mamy w sercu i to przekonanie nie powinno byæ 
manifestowane w dos³owny sposób. Przyznawanie siê do wiary w Chrystusa nie musi 
byæ manifestem, a raczej powinno byæ nieprzymuszonym wyrazem jego uwielbienia. 
Wydaje mi siê, ¿e ka¿dy wierz¹cy chrzeœcijanin na swój sposób wys³awia Boga. 
W swojej twórczoœci, a zw³aszcza w warstwie tekstowej, nie raz podkreœlamy 
przywi¹zanie do chrzeœcijañskich wartoœci, w których wyroœliœmy i którymi kierujemy 
siê w ¿yciu. W ten sposób manifestujemy swoj¹ wiarê.  Zauwa¿alne jest to zw³aszcza w 
piosenkach takich, jak „Wyse³ Jasiek”, „Kuku” czy w „Leæ muzyczko”.  Z reszt¹ ca³y 
nasz repertuar kolêdowy jest tego œwietnym przyk³adem. Szczególnie kolêda 
autorstwa naszego brata Rafa³a pt. „Przysiad³o s³onko”.

Pawe³: Najlepszym manifestem wiary w Chrystusa jest ¿ycie zgodne z Jego 
przykazaniami i nauk¹. Nawet najbardziej znacz¹ce manifesty bêd¹ mizerne, jeœli nie 
pójd¹ za tym dobre uczynki, prawe ¿ycie i szacunek dla drugiego cz³owieka. 

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

Oczywiœcie nie zawsze to wychodzi, ale fenomen tej wiary jest niezwyk³y 
i œwiadomoœæ, ¿e po ka¿dym upadku mo¿na wstaæ z pomoc¹ ³aski Bo¿ej z pewnoœci¹ 
dodaje skrzyde³. Trudno mi powiedzieæ czy dzisiaj istnieje potrzeba manifestowania 
wiary. Patrz¹c z perspektywy dwóch tysiêcy lat, mo¿na stwierdziæ, ¿e 
chrzeœcijañstwo jest wiar¹ niez³omn¹. Niezliczone próby zniszczenia 
i wyeliminowania Chrystusa ze œwiadomoœci ludzkiej nie przynosi³y skutku. Ró¿ne 
systemy totalitarne próbowa³y zwalczyæ religiê w szko³ach,  w ¿yciu publicznym, ale 
z marnym efektem. Poniewa¿ wiara w Boga to samo dobro, a dobro i prawda zawsze 
zwyciê¿a.

W tej akcji uczestnicz¹ m.in. tenisistka Agnieszka Radwañska czy pi³karz Robert 
Lewandowski. Czy wiara powinna byæ tematem tabu?

Pawe³: Nie. Nie powinna byæ. Wiadomo, ¿e wiara to indywidualna sprawa. Dla mnie 
jednak to nie powinien byæ temat tabu.

£ukasz: Absolutnie to nie powinien byæ temat tabu. Trzeba mówiæ, co siê myœli i czuje. 
Trzeba kolejne pokolenie edukowaæ w tym kierunku tak, jak nas wyedukowa³o 
pokolenie naszych rodziców i kap³anów. My jesteœmy z rocznika ‘75. W szkole nie by³o 
jeszcze religii, chodzi³o siê do salek katechetycznych. Kto chcia³, to chodzi³, a kto nie, 
ten nie chodzi³. Czuliœmy tak¹ potrzebê, ¿eby uczêszczaæ na lekcje i w taki sam sposób 
wychowujemy nasze dzieci. Pokazujemy, co jest dobre, „idŸ w tym kierunku, a bêdzie 
Ci w ¿yciu ³atwiej”. Jak mówi nasza mama „bez Boga ani do proga” – bo to prawda. 
Wiara na pewno uszczêœliwia.

Pawe³: Przede wszystkim co jest z³ego w tym, ¿e mówi siê o Bogu? Dlaczego to ma 
byæ temat tabu? Mam œwiadomoœæ tego, ¿e laicyzacja jest procesem postêpuj¹cym, 
ale wiem te¿ jedno – ludzie w XXI wieku potrzebuj¹ autorytetów moralnych, które 
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zaœwiadcz¹ swoim ¿yciem o istnieniu Boga. O tym, ¿e On czuwa nad nami, daj¹c 
poczucie spokoju wewnêtrznego.  

Tak¹ wiarê wynieœliœcie z domu. Codziennie odmawiacie ró¿aniec?

Pawe³: Modlitwa i rozmowa z Bogiem jest codziennie. S¹ momenty, kiedy czêsto 
odmawiam ró¿aniec, ale czasami sobie odpuszczam.

£ukasz: Ja nie odpuszczam. U mnie modlitwa jest jak jedzenie. Ró¿aniec czy Koronka 
do Mi³osierdzia Bo¿ego to codzienny rytua³ i jednoczeœnie dziêkczynienie za 
wszystko, co mamy. Wszystko zawdziêczamy talentowi i Bo¿ej Opatrznoœci, która 
czuwa nad nami. Jest wiêc za co dziêkowaæ.  

Pawe³: Przypomnia³a mi siê sytuacja z 2002 roku, kiedy lecieliœmy samolotem do 
Chicago. By³a informacja, ¿e z Okêcia wystartowa³y dwa samoloty: jeden do USA, 
a drugi do Toronto w Kanadzie. Na pasie startowym zosta³a opona. Samolot 
w Kanadzie wyl¹dowa³ szybciej i okaza³o siê, ¿e to w naszym samolocie by³a usterka. 
Na szczêœcie l¹dowanie awaryjne przesz³o pomyœlnie i myœlê, ¿e dziêki Opatrznoœci 
jesteœmy tu i mo¿emy udzielaæ tego wywiadu.

Powiedzia³eœ Pawle, ¿e Twoja ¿ona jest wyznania prawos³awnego. Czy to coœ 
zmienia, czy nie ma ¿adnego problemu w dialogu ekumenicznym w domu?

Pawe³:  W moim domu nie ma ¿adnego problemu w dialogu ekumenicznym. Przecie¿ 
wierzymy w tego samego Boga!  To bardzo szeroki temat, bo z punktu widzenia 
doktryny jesteœmy blisko. Niektóre œwiêta obchodzimy razem; inne – osobno. Bardzo 
wiele rzeczy podoba mi siê w ich tradycji i obrz¹dku, ale najistotniejsze jest to, ¿e wiara 
nas nie dzieli, a ³¹czy. Mo¿na normalnie funkcjonowaæ w takim zwi¹zku.

Czy s¹ jeszcze jakieœ stereotypy w myœleniu o katolikach, prawos³awnych czy 
protestantach?

Pawe³: Jaki mamy wp³yw na stereotypy? Najwa¿niejsze jest to, jak ja siê czujê i do 
tego odnoszê. Przecie¿ nie zmieniê œwiata czy mentalnoœci mojego s¹siada. Jeœli tak 
myœli, to jest to jego œwiête prawo. Natomiast wa¿ne, ¿ebym ja siê dobrze z tym czu³ 
i tak do tego podchodzê.
 
Jak podchodzicie do wiary tradycyjnej, ludycznej? Ostatnio papie¿ Franciszek 
mówi³, ¿e to skarb Koœcio³a.

£ukasz: Ka¿dy naród wyrasta w jakiejœ tradycji, która swe korzenie ma w ludowoœci. 
Nie ma w tym nic z³ego, ta wielobarwnoœæ kulturowa faktycznie jest skarbem 
Koœcio³a, bo ka¿dy naród wielbi Boga na swój sposób i ma do tego œwiête prawo. Jedni 
poprzez taniec, muzykê, inni poprzez medytacje i wyciszenie. Nasza mama by³a 
ostatnio na pielgrzymce w Meksyku i opowiada³a nam, jak tam ludzie modl¹ siê 



16
prosto z mostu

i uwielbiaj¹ Boga. W wiêkszoœci to Indianie, którzy w swoim obrz¹dku wykorzystuj¹ 
wiele rytua³ów azteckich. Najwiêksze wra¿enie zrobi³ na naszej mamie sposób, w jaki 
siê modl¹ i oddaj¹ czeœæ Matce Boskiej z Guadalupe. To ¿arliwa, czysta, szczera 
i prawdziwa modlitwa. 

Pawe³: Trzeba rozgraniczyæ dwie rzeczy. Czym innym jest wiara, a czym innym 
przekazywana tradycja. Mnóstwo ró¿nych obrzêdów wokó³ œwi¹t wziê³o siê 
z ludycznych przekonañ. Ludzie na przestrzeni wieków wprowadzali  ludowe 
zwyczaje w sferê koœcieln¹, na przyk³ad choinka na œwiêta w naszych domach – to 
pierwszy przyk³ad z brzegu.

Jak niektórzy mówi¹ „klepanie zdrowasiek” te¿ jest wa¿ne, jeœli ktoœ w ten sposób 
praktykuje swoj¹ wiarê?

Pawe³: Ale sk¹d my wiemy, ¿e to jest klepanie? Czy my rozmawialiœmy z tymi osobami 
na ten temat, czy zrobiliœmy sondê, jak siê modl¹? To jest takie uogólnienie. Mo¿e 
prze¿ywaj¹ wiarê na swój sposób. Pamiêtam nasz¹ œp. Babciê Helenkê, która 
z ró¿añcem praktycznie siê nie rozstawa³a. Siedzia³a sobie na ³aweczce przed domem 
i odmawia³a „zdrowaœki”. Nie przeszkadza³o jej to, ¿e co jakiœ czas przychodzili fani czy 
turyœci, chc¹cy kupiæ p³ytê czy zdobyæ autograf. Odpowiada³a grzecznie na pytania, 
czy jesteœmy w domu, po czym wraca³a do modlitwy. Mo¿na powiedzieæ, ¿e to by³ 
czysty manifest wiary...
„Klepanie zdrowasiek” jest bardzo podobne do powtarzania mantry. Powtarzalnoœæ 
s³ów wprowadza umys³ w stan spokoju i wyciszenia, a oto te¿ w modlitwie chodzi. 
Mo¿e to jest sposób, który przybli¿a do  Boga? Najwa¿niejsza jednak jest chêæ 
odmawiania modlitwy i wiara, z jak¹ to siê praktykuje.

Jak Waszym zdaniem wygl¹da wspó³czesny chrzeœcijanin? Pokorny z g³ow¹ 
spuszczon¹ w dó³ czy odwa¿ny i bardzo aktywny?

£ukasz: Wspó³czesny chrzeœcijanin to przede wszystkim cz³owiek œwiat³y i otwarty na 
drugiego cz³owieka. Najlepszy przyk³ad na to, jaki powinien byæ wspó³czesny 
chrzeœcijanin, da³ nam  Jan Pawe³ II, który by³ bardzo odwa¿ny, aktywny, 
a jednoczeœnie bardzo otwarty na drugiego cz³owieka. Na szczêœcie w porównaniu do 
œredniowiecza, wspó³czesny chrzeœcijanin jest cz³owiekiem równie¿ radosnym i mo¿e 
Boga chwaliæ z powag¹, ale te¿ i na weso³o. Umartwianie siê, biczowanie czy totalna 
asceza to ju¿ przesz³oœæ. Bóg to nie surowy i zimny w³adca, ale przede wszystkim 
Ÿród³o mi³oœci i mi³osierdzia, ale aby to zrozumieæ, trzeba wielkiej pokory i skruchy.  

Pawe³: Wspó³czesny chrzeœcijanin to cz³owiek otwarty na œwiat, bo wszystko, co jest 
stworzone, jest stworzone przez Boga miêdzy innymi dla nas. Có¿ mo¿e byæ 
piêkniejszego, ni¿ wstawaæ rano i mówiæ: „jaki ten Szczecin jest piêkny. To miasto 
zosta³o stworzone przez Boga rêkami ludzi”. Tak mo¿na to interpretowaæ. Mnie siê to 
bardzo podoba. Kiedyœ by³o tu œciernisko, a mamy piêkne miasto, które siê rozwija 
i roœnie.  
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JUBILEUSZ 50 LAT MA£¯EÑSTWA
- ŒWIADECTWO WIARY

Tekst
s. Anna Sudujko CHR
prze³o¿ona wspólnoty sióstr
 jadwi¿anek w Szczecinie

 
Moi Rodzice prze¿ywali swoje z³ote gody. Chcê podzieliæ siê radoœci¹.

Czy warto o tym pisaæ?
Zastanowi³am siê, czy jest sens pisaæ o czymœ rodzinnym, zamkniêtym w niewielkim 
gronie? Tak. W roku wiary jeszcze bardziej tak. Bo to ma œcis³y zwi¹zek z wiar¹, z jej 
wyznawaniem. 

Prze¿yæ 50 lat w ma³¿eñstwie i prze¿yæ te lata w wierze, w szacunku wzajemnym, 
w mi³oœci uczynnej, przekazaæ wiarê dzieciom i wnukom, to nie jest b³aha sprawa. To 
nie jest tylko ludzka sprawa. To jest wspó³praca z ³ask¹ Boga. I o tym chcê napisaæ. 
Zachêcaj¹ mnie do tego te¿ s³owa staro¿ytnego filozofa Kasjodora: Opowiadanie 
czynów dokonanych przez Pana jest wys³awianiem Boga.

Patrz¹c na Rodziców podczas ¿ycia w domu rodzinnym i teraz (prze¿y³am w domu 
23 lata, nastêpne 20 – ju¿ w zakonie) widzê, ¿e mi³oœæ moich Rodziców jest mi znakiem 
mi³oœci Boga, ich ma³¿eñstwo jest oparciem dla mojej wiary. Z radoœci¹ s³ucham s³ów 
Prefacji œlubnej, bo mam widzialny konkret tego, o czym ona mówi:  
(…) Ty zechcia³eœ obdarzyæ cz³owieka, stworzonego z Twej ojcowskiej dobroci, tak¹ 
godnoœci¹, ¿e w ma³¿eñskiej wspólnocie ¿ycia utrwali³eœ prawdziwy obraz Twojej mi³oœci. 
Z mi³oœci bowiem stworzy³eœ cz³owieka i ci¹gle go wzywasz, aby kierowa³ siê jej prawami, 
bo chcesz mu daæ udzia³ w Twojej wiecznej mi³oœci.

 Œwiêty sakrament ma³¿eñstwa, który jest znakiem Twego mi³owania (…). 

Widzia³am ich wiarê w uczynkach
Rodzice ¿yli wiar¹. Nie tyle j¹ g³osili, co ni¹ ¿yli. Urodzi³am siê w Wilnie, gdy Wilno by³o 
jeszcze w ZSRR, wiêc o ¿adnej religii w szkole nie mo¿na by³o marzyæ. Œwiêta 
koœcielne, które nie wypada³y w niedzielê, by³y dniami pracy. A jednak wiarê i liturgiê, 
mogê powiedzieæ œmia³o, ¿e z mlekiem Mamy wch³onê³am do serca. 

Kiedy jako niespe³na siedmiolatka przygotowywa³am siê do I Komunii, Mama 
w³asnorêcznie robi³a mi ksi¹¿eczkê do nabo¿eñstwa, przepisywa³a modlitwy, litanie, 
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bo nie mo¿na by³o tego kupiæ w sklepie. Ca³kiem niedawno znalaz³am w biurku zeszyt 
z przepisanymi pytaniami i odpowiedziami katechizmowymi. Dziœ to jest nie do 
pojêcia, kiedy mamy zalew ksi¹¿ek religijnych i wybór ksi¹¿eczek. Wówczas moja 
rodzina nie mia³a bliskich w Polsce, zreszt¹ przes³anie materia³ów religijnych 
w tamtych czasach nie by³o te¿ proste.

Tatê pamiêtam klêkaj¹cego wieczorem na taborecie i kieruj¹cego wzrok na obraz œw. 
Rodziny, modl¹cego siê po cichu. W pierwsze niedziele miesi¹ca, tzw. niedziele 
Eucharystyczne, nosi³ w procesji baldachim nad Najœwiêtszym Sakramentem. 

Litanie w maju, czerwcu, ró¿aniec w paŸdzierniku, to by³a sta³a tradycja w moim 
domu. Modliliœmy siê razem. Nie pamiêtam, by by³a choæ jedna niedziela bez Mszy 
œwiêtej. To by³o wspólne œwiêtowanie, to by³o wydarzenie w tygodniu oczekiwane. 

Nie zawsze by³o ³atwo. Tragiczna œmieræ wujka, choroba dziadka, potem babci, 
opieka nad nimi wymaga³a od rodziców niema³o zachodu. Finansowo te¿ by³o ró¿nie. 
Nieporozumienia i krzywdy te¿ dotyka³y Rodziców, czasem przychodzi³y od 
najbli¿szych. Widzia³am, jak wiara u³atwia³a im drogê do pojednania. Pamiêtam 
dzieñ, jak przed laty wróciliœmy z koœcio³a i Mama mówi do Taty: „wiesz, trzeba 
pojechaæ do N. (pewnej osoby z rodziny), przebaczmy jej, dziœ w Ewangelii Jezus 
mówi³, ¿e nie tylko 7 razy przebaczaæ trzeba, ale 77”.  Tyle lat minê³o, a ja to pamiêtam. 
S³owa Jezusa nie ulecia³y z wiatrem, ale pad³y na dobre serce Mamy i wyda³y plon w 
sercach moich Rodziców. Oni liczyli siê z Bogiem, z Jego Prawem, z Jego S³owem w 
swoim ¿yciu. Swoich wyborów dokonywali zgodnie z przykazaniami, ¿yj¹c 
sakramentami.

O¿enek brata, moje pójœcie do zakonu, sprawi³y, ¿e Rodzice zostali w domu sami. ̄ yli 
dla nas, kochali nas, troszczyli siê. Musieli wiêc na nowo spotkaæ siê ze sob¹, 
przestawiæ swoj¹ relacjê, by byæ dla siebie znowu darem w pe³ni. Podo³ali temu 
wezwaniu. 
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Wymiana mi³oœci w cierpieniu

Bardzo trudnym momentem by³o za³amanie zdrowia Mamy i jej unieruchomienie 
w ³ó¿ku. Ta, która by³a motorkiem w domu (Tato czêsto mawia³: „pracujesz jak 
z motorkiem”) zosta³a uziemiona. Wobec Taty stanê³y nowe codzienne zadania: 
gotowanie, pranie, sprz¹tanie, robienie zastrzyków, pielêgnacja chorej itp. 
Niesamowite, ¿e cz³owiek po 70-tce mo¿e jeszcze tylu rzeczy siê nauczyæ. A w tym 
wszystkim najwa¿niejsze jest to, ¿e Tacie siê chcia³o tego wszystkiego uczyæ.

Taki obrazek z ¿ycia. Przyjecha³am kiedyœ do domu, czas przed obiadem, Tato gotuje 
zupê. Widzê, ¿e wlewa trochê do miseczki i idzie do ³ó¿ka Mamy. Zastanawiam siê, 
o co chodzi, przecie¿ jeszcze nie pora na obiad (by³ czas, ¿e Mamê trzeba by³o karmiæ 
w ³ó¿ku). Chodzi³o jedynie o spróbowanie, bo Mama podpowiada³a z ³ó¿ka jak 
gotowaæ, jak doprawiaæ. By³o to urocze. Zreszt¹ mówili Rodzice do mnie, ¿e 
„ugotowaliœmy” to czy tamto. 

W ostatnich miesi¹cach Mama cudem czuje siê lepiej, nie jest ju¿ ob³o¿nie chora, choæ 
³ó¿ko i tak jest milcz¹cym powiernikiem cichych jêków, modlitw i nieprzespanych 
nocy… Tato zaœ twórczo radzi sobie z domem, z zakupami, z trosk¹ o Mamê. Tak 
naprawdê, to wspieraj¹ siê wzajemnie, bo nawet w chorobie mo¿na nie tylko braæ, ale 
i dawaæ, a s³u¿¹c, te¿ mi³oœci siê doœwiadcza.   

Radoœæ Jubileuszu

Prze¿yæ 50 lat razem, prze¿yæ zachowuj¹c mi³oœæ (zachowali j¹, to widaæ po tym, jak 
i dziœ na siebie patrz¹…) to po prostu cud. Trwa³oœæ sakramentalna, wiernoœæ 
Rodziców, ich trudy i zmagania, ich cierpliwoœæ i przebaczanie wzajemne s¹ znakiem 
wiernoœci Boga i Jego ³aski. 

Podczas sk³adania ¿yczeñ jubileuszowych pods³ucha³am jak bratowa z bratem 
dziêkowali Rodzicom i wyznali, ¿e s¹ oni dla nich wzorem ma³¿eñstwa, ¿e kiedy im 
bywa ró¿nie, to myœl¹ o Rodzicach, bo wiedz¹, ¿e choæ cierpliwoœci czasem braknie, to 
jednak… mo¿na trwaæ i przebaczaæ, i kochaæ.

28 kwietnia 2013 roku minê³o dok³adnie 50 lat od zawarcia ma³¿eñstwa Weroniki 
i Henryka, moich Rodziców. Teraz, jak i wtedy, te¿ by³a niedziela. W koœciele 
parafialnym w Mejszagole (pod Wilnem), gdzie Rodzice 50 lat temu sobie œlubowali, 
zgromadzi³a siê rodzina i najbli¿si. Dziêkowaliœmy Bogu za te lata. Ewangelia tego 
dnia mówi³a o nowym przykazaniu Jezusa, abyœmy siê wzajemnie mi³owali, ¿e po tym 
poznaj¹, ¿e uczniami Jego jesteœmy, jeœli bêdziemy wzajemnie siê mi³owali. 
Uœmiechnê³am siê, bo Pan Jezus zatroszczy³ siê i sam powiedzia³, co jest jedynie 
wa¿ne.
Ks. Tadeusz – siostrzeniec mojej Mamy – mówi³ p³omienne kazanie, ukazuj¹c 
fundament na którym moi Rodzice zbudowali swój dom. Zbudowali go na Jezusie 
Chrystusie, na zaufaniu Jemu i na powierzeniu siê te¿ Maryi. 
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Nastêpnie wœród rodziny i przyjació³ 
Rodzice wyrazili swoje pragnienie 
na trwanie i wspieranie siê dalej. 
By³o wiele radoœci, wdziêcznoœci 
i wzruszenia...

Po Eucharystii udaliœmy siê na obiad 
weselny, gdzie nie zabrak³o ani 
wina, ani tortu, ani tañców. 

„Z Boga ta moc, nie z nas” (2 Kor 
4,7)

Zrobi³am na jubileusz prezentacjê z 
niektórych zdjêæ z tych 50 lat. 
I odkry³am coœ niesamowitego, ¿e 
jest COŒ, co scala Rodziców, 
upodabnia ich... Chcia³am daæ 
œcie¿kê dŸwiêkow¹ do tych zdjêæ, by 
t o  j a ko œ  w y r a z i æ .  To  c o  m i  
najbardziej pasowa³o, to taka pieœñ 
ze s³ów œw. Paw³a (œpiewaj¹ siostry 
Uczennice Krzy¿a): Nosimy ten skarb 
w naczyniach glinianych, by z Boga 
by³a ta moc. Nie z nas.

Tak, te s³owa najbardziej oddaj¹ prawdê o ma³¿eñstwie moich Rodziców. Dar ³aski 
Bo¿ej, dar pokoju, dar mi³owania, dar cierpliwoœci, wiernoœci, radoœci, nosz¹ oni 
w naczyniach glinianych. Cia³a s¹ s³abe, a teraz schorowane bardzo to uwydatniaj¹, 
a jednak DAR mi³owania jest w nich. Jest z ³aski i z mocy Boga, który niech bêdzie 
uwielbiony. 

Ten Jubileusz i te moje s³owa, w roku wiary niech bêd¹ œwiadectwem wiary moich 
Rodziców. Najskuteczniejszym sposobem przekazywania wiary jest po prostu ¿ycie. 
Patrz¹c na ¿ycie moich  Rodziców, na ich ma³¿eñstwo, widzê ich wiarê w czynach 
i przez to umacnia siê moja wiara. 

Niech i Twoja, drogi czytelniku, wiara umocni siê tym œwiadectwem.

Fot. Archiwum prywatne
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Tekst
ks. Marcin Sêk TChr 

Jak pech to pech. Kolejny ju¿ raz w ostatnim czasie jestem bez pr¹du. Resztki baterii 
w komputerze pozwalaj¹ napisaæ i tak ju¿ spóŸniony tekst. ̄ eby wys³aæ trzeba bêdzie 
pojechaæ po benzynê do agregatu. Co siê dziwisz? Kazachstan… No, chyba ¿e 
energetycy siê sprawi¹…

Po³owa maja. Wiosna przeplatana burzami i smagana silnym wiatrem. Ostatnio 
zamieni³em siê trochê w rolnika. Sadzê kwiaty, trawê, trochê warzyw, generalnie „wsi 
spokojna, wsi weso³a…” 

Za tydzieñ bierzmowanie w parafii. Zjad¹ siê babcie z okolicznych wiosek, ¿eby 
uzupe³niæ chrzeœcijañskie wtajemniczenie, trochê m³odzie¿y. Pamiêtam z Polski, ¿e 
sakrament ten by³ nieco abstrakcyjny, podobnie jak samo istnienie Ducha Œwiêtego, 
który by³ zawsze trochê zapomniany. Modlimy siê „Ojcze nasz”, akcentujemy kolejne 
misteria z ¿ycia Syna, a Duch Œwiêty w œwiadomoœci, i to raczej mgliœcie, pojawia siê 
w³aœciwie tylko przy okazji Piêædziesi¹tnicy lub bierzmowania. Tutaj abstrakcja Jego 
istnienia spotêgowana jest do granic mo¿liwoœci. Ilekroæ mówiê o Duchu Œwiêtym, 
tylekroæ niemal¿e dos³ownie stajê w sytuacji aposto³ów: „Czy przyjêliœcie Ducha 
Œwiêtego, kiedy otrzymaliœcie wiarê?” – „Nawet nie s³yszeliœmy, ¿e istnieje Duch 
Œwiêty...”

To znaczy s³yszeli, ale œwiadomoœæ jest znikoma. Abstrakcja. Mamy problemy z tym 
sposobem myœlenia wszyscy. Trudno nam jakoœ w pojmowaniu rzeczywistoœci wyjœæ 
poza to, co widzimy. To, co abstrakcyjne niemal¿e automatycznie uto¿samiamy 
b³êdnie z tym, co nie istnieje. Ograniczeni cielesnoœci¹ mamy problem z Bogiem. Co 
wiêcej, paradoksalnie, mamy problem tak¿e z rzeczywistoœci¹.

9 maja – najwiêksze œwiêto na wschód od Bugu. ? ?? ? ? ? ??? ?  – Dzieñ Zwyciêstwa. 
Obwieszeni medalami weterani przez ca³y dzieñ na ekranie telewizora. Czas siê 
zatrzyma³. Koncerty, festyny, salwy honorowe, defilady i nieco melancholijna 
têsknota za tym, co by³o. W ten dzieñ cz³owiek „z zewn¹trz” ma poczucie, ¿e znalaz³ 
siê w samym centrum wskrzeszonego z popio³ów imperium. Z telewizora docieraj¹ 
pe³ne patosu informacje: o Wielkiej Wojnie OjczyŸnianej, o jej przebiegu, 
o zwyciêstwie, o przyczynach wybuchu, o niecnym najeŸdzie Hitlera, o pocz¹tku 
wielkiej gehenny milionów ludzi, który mia³ miejsce… 22 czerwca 1941 roku…

Nie dziwiê siê za bardzo mieszkañcom by³ego imperium… Kilkadziesi¹t lat skutecznej 
„edukacji” robi swoje. Rzeczywistoœæ zosta³a wyprana z faktów, wydarzeñ, osób 
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„niebezpiecznych”, „zbytecznych”, „wrogich”. Pewna czêœæ historii sta³a siê 
abstrakcj¹. A abstrakcjê trudno poj¹æ… „Nawet nie s³yszeliœmy, ¿e istnieje…”

9 maja, choæ niezaprzeczalnie dla tej czêœci œwiata jest wspomnieniem zwyciêstwa 
nad hitlerowskim najeŸdŸc¹, to jest tak¿e, a mo¿e nawet z ka¿dym rokiem coraz 
bardziej, dniem têsknoty… Pokazuje te¿, jak bardzo œwiadomoœæ ludzka mo¿e byæ 
zablokowana. Kiedy mówi siê o cenie zwyciêstwa, wspomina siê poleg³ych na polach 
bitew, ka¿de kazachskie miasto ma pomniki z nazwami miast, o które bohatersko 
walczy³a Armia Czerwona… Ale brakuje choæby jednego s³owa o innej cenie. O cenie 
krwi zamordowanych w ³agrach, o zbrodniczej i przestêpczej dzia³alnoœci NKWD. 
I choæ w Kazachstanie istniej¹ muzea upamiêtniaj¹ce ofiary represji, to w ten dzieñ 
œwiadomoœæ mieszkañców tych ziem jest skutecznie zablokowana. A obchodzony 
równie¿ w tym kraju dzieñ pamiêci o ofiarach przeœladowañ, znokautowany jest wrêcz 
przez nieœmiertelny  ? ?? ? ? ? ??? ? . 

Niestety potrzebujemy wszyscy takich „dni zwyciêstwa”. Dni okupionych nieraz 
przemilczan¹ cen¹. Tak ju¿ jest, ¿e wypieramy to, co abstrakcyjne, a w pojêciu 
abstrakcji zamyka siê najczêœciej to, co niewygodne. 

A Duch Œwiêty ma przyjœæ, by przekonaæ cz³owieka „o grzechu, sprawiedliwoœci 
i s¹dzie”... I mo¿e dlatego jest zapomniany. „Zepchniêty” na trzecie miejsce w b³êdnej 
teologicznie hierarchii Osób stworzonej przez nas, tak bardzo boj¹cych siê naruszenia 
budowanego pieczo³owicie przez lata „status quo”… A przecie¿ przekonaæ ma 
o grzechu nie po to, by nas pogr¹¿yæ i zatrzymaæ nad rozdrapanymi ranami, ale 
w³aœnie, aby wyzwoliæ z wypartych obci¹¿eñ i „pchn¹æ do przodu”. Tchnienie Ducha 
ma o¿ywiæ.
Jutro Piêædziesi¹tnica. ? ?? ? ? ? ??? ?  – prawdziwego zwyciêstwa. Wystraszeni, 
doœwiadczeni œwiadomoœci¹ zaparcia siê Chrystusa aposto³owie wychodz¹ 
i zaczynaj¹ mówiæ w jêzykach. „Przekonani o grzechu” dziêki Duchowi w³aœnie 
odwa¿aj¹ siê iœæ do przodu. 

Du¿o mam do zrobienia. Wiosna w pe³ni. Trawniki, kwiaty itd. Do tego jak zawsze 
stosy formalnoœci w urzêdach, wykoñczenie koœcio³a. Ale jeszcze wiêcej mam do 
zrobienia w odblokowaniu swojej œwiadomoœci. Muszê pozwoliæ daæ siê przekonaæ… 
o grzechu. Nie, ¿eby siê za³amaæ, ale ¿eby znaleŸæ swoj¹ Jerozolimê i wyjœæ na ulice 
i mówiæ w jêzykach…

Pr¹du nie ma dalej, baterii wystarczy³o, ale do wys³ania potrzebny jest agregat, ¿eby 
router dzia³a³. Wiêc jadê po benzynê i bojê siê, ¿e rzeczywistoœæ znowu znokautuje 
„abstrakcjê”…
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O UNIWERSALNYM JÊZYKU ŒWIATA,
CZYLI UŒMIECHU 

Zdarza mi siê czêsto, jad¹c o poranku autobusem na zajêcia i rozgl¹daj¹c siê wokó³, 
zastanawiaæ nad tym, czym w³aœciwie jest œwiat. I do g³owy zawsze przychodzi ta 
sama odpowiedŸ. Œwiat to wieloœæ, z³o¿onoœæ i bogactwo rozmaitoœci. Ca³a 
przestrzeñ, która nas otacza i w której ¿yjemy, to synteza kolorów, zapachów, 
dŸwiêków i faktur. I przychodzi refleksja – jakie to niezwyk³e, ¿e jedni z nas maj¹ bia³y 
kolor skóry, inni czarny, a jeszcze inni ¿ó³ty czy czerwony. Rozejrzyjmy siê dooko³a, jak 
wiele rodzajów nosów istnieje na tym œwiecie – ma³e, d³ugie, spiczaste i te zadarte. 
Spójrzmy na kolor naszych oczu – zielone jak ³¹ka, b³êkitne jak niebo, czarne jak noc, 
br¹zowe jak bursztyn. A w³osy? krótkie, d³ugie, krêcone, poz³acane promieniami 
s³oñca, umodelowane, uczesane przez wiatr. Co dzieñ mijamy na ulicach setki ludzi. 
Niektórzy z nich s¹ odwa¿ni i pewni siebie, inni nieœmiali i skromni, uparci, pozytywnie 
myœl¹cy i ukrywaj¹cy w sobie jakieœ tajemnice. Tak, ka¿dy z nas jest niepowtarzalny 
i unikalny jak p³atek œniegu. Jest nas tak wielu, a jednak nie ma dwóch takich samych 
osób. 

Œwiat to kalejdoskop myœli, osobowoœci, cech charakteru i wygl¹du. Ale zaraz, jak to 
siê dzieje, ¿e pomimo naszej odmiennoœci, ró¿norodnoœci potrafimy odnaleŸæ miêdzy 
sob¹ niæ porozumienia. Jak to jest, ¿e dwoje ludzi przynale¿¹cych do zupe³nie innych 
kultur, wychowanych w zupe³nie odmiennej nauce, maj¹cych ró¿norodne zasady 
i normy postêpowania, wyznaj¹cych odmienn¹ religiê potrafi przyjaŸniæ siê ze sob¹ 
we wzajemnym poszanowaniu? Istota ludzka zawsze stanowi³a dla mnie tajemnicê. 
Ca³a kompleksowoœæ naszych myœli i odczuwanych emocji wydaje mi siê byæ genialn¹ 
ca³oœci¹, zdumiewaj¹cym jednostkowym œwiatem, gdzie ka¿dy element gra 

Tekst 
Olga Kwiatkowska
Duszpasterstwo Akademickie Wydzia³u 
Teologicznego Uniwersytetu Szczeciñskiego

 

Fot. Olga Kwiatkowska
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niezwykle wa¿n¹ rolê.  W naszej prostocie potrafimy byæ tak z³o¿eni.  Ale jednak 
zawsze coœ sprowadza nas do wspólnego mianownika. Kto by pomyœla³, ¿e na œwiecie 
ludzie mówi¹ a¿ w 6 tysi¹cach ró¿nych jêzyków. Ogromna liczba. Marzeniem ka¿dego 
lingwisty czy mi³oœnika jêzyków jest glosolalia, czyli umiejêtnoœæ mówienia we 
wszystkich jêzykach. W Biblii glosolalia opisywana jest jako dar jêzyków pochodz¹cy 
od Boga.  WyobraŸmy sobie sytuacjê, kiedy wszyscy potrafimy porozumiewaæ siê 
w tym samym jêzyku… Czy to utopia? Wydaje mi siê, ¿e w tym œwiecie zawsze tkwi 
element geniuszu. Wed³ug mnie istnieje pewien uniwersalny jêzyk tego œwiata. A jest 
nim UŒMIECH. 

Czy przychodzi nam na myœl coœ innego, co potrafi nas tak silnie zjednoczyæ i pozwala 
odnaleŸæ siê w ka¿dej sytuacji jak uœmiech? Czy spotykaj¹c na ulicy cudzoziemca, 
nieznaj¹cego naszego jêzyka, ale uœmiechaj¹cego siê do nas z pe³n¹ szczeroœci¹ 
i prosz¹cego o pomoc, przeszlibyœmy obojêtnie, nie zwracaj¹c na niego uwagi? Myœlê, 
¿e uœmiech siêga gdzieœ g³êboko do naszych uczuæ, uruchamia machinê empatii 
i sprawia, ¿e atmosfera nabiera pozytywnej lekkoœci. Uœmiech ma tak¹ sam¹ si³ê w 
ka¿dym zak¹tku tego œwiata – w wielkich miejskich metropoliach, ma³ych indiañskich 
wioseczkach, rozleg³ych pustyniach, na sawannie, wœród afrykañskich plemion. 
Uœmiech dla nas wszystkich jest przecie¿ przejawem radoœci czy rozbawienia. Kojarzy 
nam siê z pozytywnymi intencjami i przyjaznym nastawieniem. Jest równie¿ 
potwierdzeniem tego, ¿e czujemy siê dobrze w czyimœ towarzystwie. Czasem 
uœmiech wyra¿a wiêcej ni¿ s³owa. Jest najlepszym prezentem, jaki mo¿emy komuœ 
podarowaæ. Nie kosztuje nic, a jednak sprawia, ¿e obdarowane nim osoby czuj¹ siê 
wewnêtrznie bogatsze. Uœmiech to jêzyk uczuæ.  Je¿eli czujê sympatiê do kogoœ ca³y 
czas staram siê dzieliæ swoim uœmiechem. To naturalny odruch. Pe³en szczeroœci 
i prawdziwoœci. Od zawsze jest dla mnie najlepszym lekiem na wszelkie zmartwienia. 
Kiedyœ, wracaj¹c z uczelni, zrobi³am pewien eksperyment.  Mijaj¹c przypadkowe 
osoby, szeroko siê do nich uœmiecha³am. Wiêkszoœæ z nich odpowiedzia³a tym samym, 
nawet jeœli kompletnie mnie nie zna³y. Widzia³am w rozeœmianych oczach tych 
przechodniów porozumienie, a nawet pewn¹ wiêŸ, która na ten krótki moment 
zawi¹za³a siê miêdzy nami. To by³o absolutnie niezwyk³e doznanie. Zobaczyæ, ¿e 
w ludziach jest tyle bezinteresownego dobra. 

Uœmiech jest moim ulubionym jêzykiem. I czêsto go praktykujê, bo przecie¿ sukces w 
perfekcyjnym opanowaniu jêzyka le¿y w ci¹g³ych æwiczeniach. Nie zapominajmy 
o tym wspania³ym darze. Obdarowujmy siê uœmiechem ka¿dego dnia i nie bójmy siê 
uœmiechaæ nawet wtedy, gdy ¿ycie stawia przed nami trudne wyzwania. Uœmiech jest 
jak modlitwa – ma buduj¹c¹ si³ê, natomiast smutek i narzekanie nic konstruktywnego 
nie wnosz¹ do naszego ¿ycia. Œmiech to zdrowie. I z uœmiechem nam najbardziej do 
twarzy. :)
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W POGONI ZA BOGIEM

„Gdzie jesteœ?! Dlaczego siê ukrywasz?! Jeœli naprawdê jesteœ, daj mi jakiœ znak…„ 
rozbrzmiewaj¹cy krzyk rozpaczy w duszy czternastolatki. Nie wszystko by³o tak jak 
powinno. Wyrzuty sumienia rozrywa³y j¹ od œrodka. Nie mog³a patrzeæ na swoje 
lustrzane odbicie... rozrywaj¹cy szloch ugi¹³ jej kolana i nie potrafi³a siê podnieœæ… ³zy 
sp³ywa³y na kafelkow¹ powierzchniê, do której przytula³a m³odziutk¹ buziê… 

Choæ jeszcze wtedy nie mia³a œwiadomoœci, ¿e wszystko, za co siê obwinia nie do 
koñca by³o jej win¹… w koñcu sobie wybaczy³a…, ale tak bardzo czu³a, ¿e potrzebuje 
wybaczenia kogoœ jeszcze… Podczas rekolekcji wielkopostnych ksi¹dz jakby nie by³ 
ksiêdzem… strza³ za strza³em… prosto w jej serce… Dlaczego On mówi tylko do 
mnie...?” Postanowi³a wtedy, ¿e musi w koñcu wyspowiadaæ siê tak naprawdê… musi 
przyznaæ przed samym Wielkim Bogiem, jakim jest marnym prochem i jak bardzo go 
zawiod³a…, ale nie tu… tutaj… wszyscy j¹ znaj¹.. Przez nastêpne dwa dni patrzy³ 
prosto w jej duszê… pociski uderza³y w samo wnêtrze… ¿al przejmowa³ jej delikatn¹ 
naturê… by³a w œwiecie, w którym s³ysza³a tylko swoje cierpienie… i Jego… g³os pe³ny 
mi³oœci… 

Trzeciego dnia wysz³a z koœcio³a, postanowi³a, ¿e znajdzie inny i tam siê 
wyspowiada... tak... bêdzie sz³a tak d³ugo, dopóki nie znajdzie innego koœcio³a… 
i posz³a… po ca³ym dniu rekolekcji g³odna, przejêta i zdecydowana… nacisnê³a 
klamkê… Ale dlaczego? Jak to mo¿liwe? Przecie¿ wysz³am ¿eby Ciê znaleŸæ, jak mo¿e byæ 
zamkniête? Przecie¿ sam tego chcia³eœ. Chwila rozczarowania… bo nie tego siê 
spodziewa³a, ale mimo wszystko posz³a dalej, zapyta³a kogoœ o koœció³. Kazali jej 
wracaæ do tego, z którego przysz³a, ale nie chcia³a…, nie mog³a… Wysz³a po to, by 
znaleŸæ inny… minê³o sporo czasu, zaczê³a traciæ nadziejê, ale sz³a dalej. Nie czu³a, ¿e 
zrobi³o siê ch³odno i póŸno. Kolejna godzina marszu. Mia³ tu byæ… przecie¿ ta Pani 
powiedzia³a prosto i w lewo, a go nie ma… Bo¿e i co teraz.? Przecie¿ chcia³am…, przecie¿ 
wysz³am, ¿eby Ciê szukaæ. Ju¿ nigdy wiêcej przecie¿ tego nie zrobiê. Bo¿e jak póŸno… 
mama mnie zabije. Nagle znalaz³a siê na jakimœ pustkowiu, straci³a nadziejê, serce jej 
siê z³ama³o, nie wiedzia³a, jak bêdzie teraz ¿yæ. Zrezygnowa³a. Skierowa³a kroki w 
stronê domu… tak jej siê wydawa³o. I nagle… po prawej stronie na niebie… stanê³a, 
jakby j¹ ktoœ przestraszy³. Krzy¿, du¿y krzy¿, tak, to by³ koœció³.

W œrodku by³a krata odgradzaj¹ca od reszty pomieszczenia, oczywiœcie – zamkniêta. 
Uklêknê³a przy jednym z klêczników. Rozgl¹daj¹c siê po niewielkim pomieszczeniu, 
kolejny raz zw¹tpi³a. Zapyta³a klêcz¹c¹ obok starsz¹ kobietê: Przepraszam, czy bêdzie 
ktoœ spowiada³? Starsza Pani odwróci³a w jej stronê g³owê, spojrza³a jej g³êboko w oczy 
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i dziwnie spokojnie siê uœmiechnê³a. Nie odpowiedzia³a na pytanie, co te¿ wprawi³o 
zrozpaczon¹ dziewczynê w os³upienie. To koniec… – pomyœla³a. I nagle wesz³a siostra 
zakonna, prosz¹c by przejœæ do koœcio³a g³ównego, bo zaraz rozpocznie siê wieczorna 
Msza Œwiêta. No tak, przecie¿ to tylko kaplica – nadzieja wróci³a. W koœciele by³o pusto, 
¿ywej duszy, upewni³a siê jeszcze raz, czy bêdzie spowiedŸ i ju¿ tylko czeka³a. Nie 
myœla³a ju¿ o niczym, po prostu czeka³a. Gdy w koñcu ksi¹dz siê pojawi³ 
w konfesjonale, wyrwa³a jak do wyœcigu, by byæ pierwsza, choæ poza ni¹ ma³o kto by³ 
zainteresowany spowiedzi¹. Kiedy ju¿ uklêknê³a… zamar³a… w g³owie mia³a pustkê. 
Bo¿e, jak zacz¹æ, co powiedzieæ… Nie potrafi³a jednak wydusiæ z siebie ani s³owa. 
Ksi¹dz zacz¹³ jej pomagaæ, o dziwo, spokojnie, cierpliwie i wytrwale. Zadawa³ jedno 
pytanie po drugim… powoli zaczyna³a odpowiadaæ.  Czu³a siê jak najgorszy cz³owiek 
na ziemi, jak ktoœ, kto nie zas³uguje na nic. By³a wdziêczna, ¿e ksi¹dz by³ dla niej taki 
mi³y, gdy ju¿ wszystko wyzna³a zapyta³: I tylko tyle? Nie mog³a z tym ¿yæ tyle lat, a on 
zapyta³… tylko tyle? Potem zacz¹³ pytaæ, czy jest z tej parafii, wiêc opowiedzia³a ca³¹ 
historiê, jak siê znalaz³a w tym koœciele. Ksi¹dz zamar³, spowa¿nia³, przygarbi³ siê 
i g³êbokim g³osem zapyta³: Dziecko, czy ty wiesz, gdzie jesteœ? Odpowiedzia³a 
obojêtnie, ¿e nie. To, co potem us³ysza³a, zosta³o w jej sercu do koñca jej ¿ycia. Po dziœ 
dzieñ s³owa te odbijaj¹ siê echem od œcian jej duszy i dotykaj¹ najg³êbszej tajemnicy, 
jak¹ Bóg mo¿e podzieliæ siê z cz³owiekiem… Ksi¹dz z ogromn¹ tkliwoœci¹ powiedzia³: 
Jesteœ w koœciele pod wezwaniem Mi³osierdzia Bo¿ego. I w tej chwili poczu³a, ¿e ziemia 
siê pod ni¹ zapada… zaczê³a p³akaæ… w jednym momencie oczy jej siê otworzy³y.. 
i wszystko zrozumia³a… Widzisz, to sam Pan Bóg przyprowadzi³ Ciê w sam œrodek 
swojego mi³osierdzia… idŸ teraz do kaplicy i tam sama adoruj Jezusa mi³osiernego. W 
kaplicy by³a rzeczywiœcie sama, bo koœció³ przez ten czas nape³ni³ siê, a do 
konfesjona³u, z którego w pó³mroku niemal frunê³a jej dusza, ustawi³a siê 
kilometrowa kolejka. Uklêknê³a i dopiero w tym momencie Go zobaczy³a, choæ by³a 
tam wczeœniej… wtedy Go nie widzia³a… Jezus mi³osierny… patrz¹cy pe³nym mi³oœci 
wzrokiem prosto w jej serce… przenika³ j¹ dog³êbnie… nie czu³a cia³a… nie czu³a 
œwiata… by³ tylko On i ona… dziecina wdziêczna za Jego mi³oœæ, wtulona w Jego czu³e 
spojrzenie, ¿yj¹ca w g³êbinach Jego mi³osierdzia. On jest… On by³… zawsze wtedy, 
kiedy w¹tpi³a, kiedy traci³a nadziejê, kiedy by³o jej tak ciê¿ko… ca³y czas by³ przy niej. 
Teraz jej dusza wszystko zrozumia³a, bo by³a wype³niona po brzegi Mi³osiern¹ 
Mi³oœci¹ Jezusa…

Ta opowieœæ to czêœæ z historii mojego zbawienia, jeœli jeszcze tak naprawdê nie 
spotka³eœ siê z ¿ywym Jezusem, nie poddawaj siê! Dobijaj siê do Jego serca bez 
wytchnienia, ufaj, a zobaczysz, ¿e wtedy, kiedy najmniej siê spodziewasz… spotkasz 
Go na swojej drodze jak Aposto³owie w drodze do Emaus… jak ja na swojej drodze. 
Zawsze tylko powstawaj i ufaj Jego mi³oœci…
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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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Kraina marzeñ. Ogl¹daliœmy zdjêcia tych nieprawdopodobnych pla¿ setki razy. Mo¿e 
kiedyœ tam bêdziemy? Krystaliczna, szafirowa woda, bia³y piasek i ska³y, jakby 
wymyœlone i wyrzeŸbione przez kogoœ specjalnie na okazjê: „postawimy to tutaj, bêd¹ 
zachwycaæ”. Trafi³a siê okazja: bilety w promocji za 1600 z³ w dwie strony. Niedrogo. 
Jednak po sprawdzeniu ile kosztuje akomodacja, pad³ na nas blady strach, bierzemy 
ze sob¹ œpiwory – w razie czego bêdziemy spaæ na pla¿y. Nie powinniœmy byæ jednak 
zdziwieni kosztami: w koñcu to Seszele, ekskluzywny, tropikalny raj na ziemi. 
Seszele to pañstwo wyspiarskie na Oceanie Indyjskim, oko³o 1600 km od wybrze¿y 
Afryki, po³o¿one na pó³nocny wschód od Madagaskaru. Mimo stosunkowo wysokich 
temperatur, nie omdlewa siê od upa³u: owiewa nas wiatr znad oceanu, a obecnoœæ 
wody przynosi ulgê. Temperatura przez ca³y rok oscyluje wokó³ 30 stopni. 
Niepodleg³oœæ uzyska³o stosunkowo niedawno, bo w 1976 roku.

Po 36-godzinnej podró¿y wsiadamy do „lokaleskiego” autobusu i ruszamy do Victorii, 
stolicy archipelagu. Pasa¿erowie nie zwracaj¹ na nas uwagi. Wydaj¹ siê byæ 
przyzwyczajeni do obecnoœci bia³ych. A mo¿e po prostu to kultura osobista nie 
pozwala im na pokazywanie palcami i œmiechy za plecami, z czym tak czêsto 
spotykamy siê na przyk³ad w Azji. Kraj zamieszkuj¹ ³adni ludzie. Kreole – mieszanka 
rasowa, potomkowie bia³ych francuskich kolonistów i czarnych afrykañskich 
niewolników. 

RAJ NA ZIEMI

Tekst
Asia Tyszkiewicz
autorka programu WuDoo w Radiu 
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Podczas ¿adnej z naszych podró¿y nie spotka³am siê z tak¹ zabudow¹: mijamy piêkne, 
przestronne  wille, przypominaj¹ce raczej po³udnie Europy ni¿ Afrykê. Kana³y 
odp³ywowe przy ulicach, które w wielu krajach wygl¹daj¹ jak œcieki i tak samo pachn¹, 
tutaj s¹ czyœciutkie i spokojnie mo¿na ich u¿ywaæ zamiast chodnika. Po europejsku 
ubrani tubylcy: modne markowe ciuchy plus czarna fantazja (du¿a bi¿uteria, kolory, 
u pañ kolorowe treski). Zadbane buty. Têgie kobiety, uœmiechniête, s³odkie, kusz¹ce, 
w krótkich spódniczkach, których zabroni³by im nasz bia³y œwiat „na jedn¹ miarê”. 

Doje¿d¿amy do Beau Vallon. Zostajê na przystanku autobusowym i pilnujê baga¿y, 
Andrzej szuka pokoju. Jestem pozdrawiana co kilka minut: dzieñ dobry, czeœæ, jak siê 
masz? Pan z dredami, dziewczynka wracaj¹ca ze szko³y, matrona z pieskiem, 
mê¿czyzna kosz¹cy trawê. Nikt ode mnie nic nie chce. Dziwne. 
Ciê¿ko by³o znaleŸæ wolne miejsce. Spanie kosztuje 65 euro za dobê. Dramat. Jednak 
kiedy otwieramy drzwi jestem szczerze zdziwiona: du¿a kuchnia ze sto³em 
i krzes³ami. Przedpokój z kanap¹ i telewizorem, du¿a sypialnia z klimatyzacj¹ 
i ogródek z balkonem. Trzeba przyznaæ, ¿e poziom us³ug turystycznych jest 
niespotykany.
Czas coœ zjeœæ. Idziemy do sklepu. I tu siê zaczynaj¹ schody. Seszele stoj¹ g³ównie 
turystyk¹, przychody z niej stanowi¹ 90 procent bud¿etu kraju. Wiêkszoœæ towarów 
jest importowana, a wysokie podatki uzupe³niaj¹ wyspiarsk¹ kasê. Æwiartka kapusty: 
11 z³otych, woda 1 litr: 6 z³otych, piwo niespe³na 30 ml: 7 z³otych… Do restauracji 
podczas ca³ego wyjazdu nie zagl¹damy. Skupiamy siê na „take away”. To lokalne 
garkuchnie z daniami na wynos w stosunkowo niskich cenach. Ca³kiem dobre, ale 
sza³u nie ma. Dodam, ¿e zakupów nie robimy w miejscach dla turystów. Tu takich nie 
ma. Nie ma dwóch ró¿nych cen, które stawiaj¹ ciê na pozycji wykorzystywanego 
bia³ego bogacza. Wszyscy p³ac¹ tyle samo. 
Pla¿a. Piêkna. Jak z tych niezapomnianych obrazków. ¯adnych wychudzonych, 
umorusanych dzieci sprzedaj¹cych owoce i siebie samych. Ciep³a, czysta woda. Ludzi 
jak na lekarstwo. W nastêpnej zatoczce nie ma ju¿ nikogo. 
Jest niedziela. Wynajmujemy samochód na jeden dzieñ i ruszamy na objazd Mahe. 
Droga ci¹gnie siê wzd³u¿ pla¿y. Mam wra¿enie ¿e jestem na Lazurowym Wybrze¿u. 
Du¿e rezydencje. W oceanie Seszelczycy. Na bia³ym piasku, w cieniu palm 
rozstawione grille, soundsystemy, koce. Kobiety i mê¿czyŸni przygotowuj¹ posi³ki. 
G³oœna taneczna muzyka towarzyszy im niemal wszêdzie (w transporcie publicznym 
wisz¹ tabliczki z zakazem s³uchania jej zbyt g³oœno). Jest niezwykle œwie¿a 
i energetyczna. Porywaj¹ca mieszanka tego, co popularne. S³ychaæ wp³ywy 
afrykañskie. Jest dancehall. Us³yszycie sega, ale równie¿ polki i mazurki. Gra ona 
wszêdzie: w sklepach, samochodach, telefonach i restauracjach.
Lokalnym te¿ jest drogo, chocia¿ kupuj¹ wiêcej i czêœciej od nas. W koñcu zarabiaj¹ na 
Seszelach. Wiêkszoœæ ma w³asne domy, mieszkania. Zreszt¹ populacja jest niewielka: 
oko³o 90 tys. ludzi. Tutaj w roli tanich robotników wystêpuj¹ Hindusi, nielubiani 
zreszt¹ przez miejscowych – jak wiêkszoœæ emigrantów.

Po kilku dniach na Mahe ruszamy na Praslin – drug¹, co do wielkoœci, wyspê 
archipelagu. Zamiast ultradrogiego promu znajdujemy tañsz¹ mo¿liwoœæ, 
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wy³adowan¹ po brzegi towarem ³ódŸ cargo. Kapitan bez mrugniêcia okiem za drobn¹ 
op³at¹ zabiera nas na pok³ad. Podró¿ trwa trzykrotnie d³u¿ej, ale nie mamy z tym 
problemu, w koñcu to wakacje. 
Na Praslin czujê siê, jakbym przemieœci³a siê w czasie: nie tylko ¿ó³wie, nietoperze 
i owady s¹ wielkie. W d¿ungli odnajdujê pn¹cza, które mam u siebie w doniczce, 
w domu. Liœcie jednak s¹ dwadzieœcia razy wiêksze. To dotyczy ka¿dej roœliny. 
Tropikalny, dziewiczy las. Olbrzymie palmy, liany i endemiczne drzewa. Valle de Mai 
to park narodowy, który odwiedzamy. Nikt tu nic nie narozrabia³ od 1930 roku. 
Pachnie mokr¹ ziemi¹, zbutwia³ym drewnem i gnij¹cymi liœæmi. Ten zapach wydaje mi 
siê pierwotny i taki bliski. Mo¿e ja te¿ mam tu korzenie…? Na palmach rosn¹ 
gigantyczne kokosy. To w³aœnie one sprawi³y, ¿e jesteœmy w tym miejscu. Kiedy 
w osiemnastym wieku nieliczni ¿eglarze znajdywali je p³ywaj¹ce w wodach Oceanu 
Indyjskiego, opowiadali póŸniej legendy o magicznym ogrodzie na dnie oceanu, 
w którym ros³y. Prawda jest inna, rosn¹ tylko tutaj. Maj¹ czarny lub br¹zowy kolor 
i absolutnie seksi kszta³t. Ich waga dochodzi do 30 kg. S¹ po prostu afrykañskie. Ponoæ 
bardzo zdrowe, chocia¿ nie znam niezdrowych kokosów. Kosztuj¹ jednak niezdrowo: 
sto piêædziesi¹t euro. Seszelska cena. Chêtnie podotykam, ale nie kupiê i nie zjem.
Niedaleko Praslin jest wysepka Curieuse. Dostajemy siê na ni¹ z poznanym wczeœniej 
rastafarianinem kieruj¹cym ³odzi¹ z 40-konnym silnikiem. Na wyspie mieszkaj¹ 
wielkie ¿ó³wie Aldabra. Zupe³nie wolne i… powolne jak to ¿ó³wie. Kiedy ciê zobacz¹ 
wyci¹gaj¹ szyje i pod¹¿aj¹ w twoim kierunku, patrz¹c tymi wielkimi, ³agodnymi 
i ufnymi oczami. G³aszczê je po g³owach. Jak wszystko tutaj, i one s¹ olbrzymie.

Ostatni przystanek to La Dique. Tu spotykamy najwiêcej turystów, mimo ¿e na wyspie 
jest tylko kilka ma³ych hotelików. Wiêkszoœæ jednak mieszka w prywatnych 
kwaterach, a kilka utwardzonych dróg, które przecinaj¹ wyspê sprawia, ¿e turystów 
widaæ. Po wyspie poruszamy siê pieszo lub rowerem. Dla bogatych jest kilka 
taksówek, ale ta opcja jest tutaj raczej mocno passe. Wspania³e pla¿e, turkusowa 
woda i ukryte zatoczki ze z³ocistym piaskiem sprawiaj¹, ¿e w³aœnie st¹d fotografie 
trafiaj¹ do czasopism i broszur reklamuj¹cych raj na ziemi. Lokalne ¿ycie toczy siê 
powolnym tempem. Niedzielna msza, sobotni mecz pi³ki no¿nej miejscowej dru¿yny 
i spotkania pod minisklepikami to g³ówne atrakcje ¿yj¹cych tutaj miejscowych. 
Jednak i tutaj spotykamy narzekaj¹cych. Có¿, horrendalne ceny podstawowych 
artyku³ów nie tylko nas doprowadzaj¹ do palpitacji serca. Tutaj bogaci i biedni kupuj¹ 
w tym samym sklepie. Nieliczni, którzy nie czerpi¹ profitów z turystyki, ¿yj¹ z dnia na 
dzieñ i marz¹ o wyrwaniu siê z tej rajskiej wyspy. 
Nie tylko niesamowite widoki La Dique zaskakuj¹. Podczas jednego z posi³ków 
w „take away” jemy „Bat Curry”, nic innego jak curry z nietoperza… Jest ich tutaj sporo 
i s¹ na tyle du¿e, ¿e spokojnie mo¿na przygotowaæ z nich potrawkê. Smakuj¹ ca³kiem, 
ca³kiem.
Po dwóch tygodniach objazdu tych przepiêknych miejsc ¿egnamy Seszele, dziêkuj¹c 
Bogu za piêkno natury, które stworzy³ i ocali³ a¿ do dzisiaj. Niestety po pobycie w raju 
trzeba bêdzie zacerowaæ dziuraw¹ kieszeñ podró¿nika.
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