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Bêd¹c pewnym w co wierzê i dlaczego tak wierzê, mogê 
otwieraæ siê na inne wyznania.” Ten fragment przytaczam 
dziœ nieprzypadkowo, bowiem w styczniowym numerze 
wiele miejsca poœwiêcamy kwestii celibatu i tego, jak jest 
traktowany w poszczególnych trzech Koœcio³ach, których 
przedstawiciele pisz¹  do gazety: „Prosto z mostu.  
M³odzi...Ekumenizm...Bóg”.   
Przedstawiamy Pañstwu 3 stanowiska w sprawie celibatu, 
ale w³aœnie w duchu informacji, a nie przekonywania. Moim 
zdaniem, wspomniany tu cytat o w³asnej to¿samoœci i 
pewnoœci w co wierzê jest tu jak najbardziej na miejscu. 
¯yczê tego wszystkim Naszym Czytelnikom, aby zawsze 
byli œwiadomi w co wierz¹, a wtedy nigdy nie pojawi¹ siê 
kontrowersje odnoœnie niektórych zagadnieñ ró¿nych 
wyznañ chrzeœcijañskich.

Ponadto w pierwszym tegorocznym numerze m.in. 
korespondencja naszej kole¿anki z Europejskiego 
Spotkania M³odych ze Wspólnot¹ z Taize w Poznaniu, a tak¿e 
wywiad ze znanym publicyst¹ religijnym Szymonem 
Ho³owni¹. Zastanowimy siê równie¿ co jest dla studentów 
najlepszym sposobem na sesjê, a tak¿e jak podchodziæ do 
horoskopów. Zapraszam do dzielenia siê swoimi uwagami 
odnoœnie naszej gazety i zachêcam do wspó³pracy 
wszystkich, którzy lubi¹ pisaæ, aby przy³¹czyli siê do naszej 
redakcji. Kontakt: ekumeniczni@wp.pl   

Piotr Ko³odziejski
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Miaùem przyjemnoúã przeprowadziã wywiad z ksiædzem doktorem Grzegorzem 
Jankowiakiem, duszpasterzem parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem úw. 
Krzyýa na Pogodnie, na temat punktu widzenia kapùana na wùasne ýycie w 
celibacie. Tak czæsto sùyszymy ludzi, którzy wypowiadajà siæ na ten temat, 
posùuchajmy wiæc jak to widzi sama osoba zainteresowana.

Jest ksiàdz kapùanem rzymskokatolickim, wiæc obowiàzuje ksiædza ýycie w 
celibacie. Na czym polega takie ýycie?

Ks. Grzegorz Jankowiak: Ýycie w celibacie to bezýennoúã, którà podejmuje siæ 
dla wyýszych celów. To znaczy, ýe nie deprecjonujàc ýycia w maùýeñstwie, 
wskazuje siæ na wznioúlejszy cel, który wymaga caùkowitego poúwiæcenia i 
ofiary. Wartoúã ludzkiego ýycia moýna mierzyã wielkoúcià i iloúcià rzeczy 
dobrych, z których rezygnujemy, aby wybraã rzeczy dla nas osobiúcie jeszcze 
lepsze i bardziej potrzebne. Ýycie w celibacie to jeden z takich wùaúnie wyborów.

Czy moýna wiedzieã, czym dla ksiædza osobiúcie jest ýycie w tym stanie? 
Jest to dla mnie naturalna konsekwencja úwiæceñ kapùañskich. Celibat pomaga mi 
w wypeùnianiu mojego powoùania. Mówiàc potocznie o celibacie ksiæýy i osób 
zakonnych wskazuje siæ jakàú stratæ czy niekorzyúã takiego stanu ýycia. Sàdzæ, ýe 
po pierwsze trzeba mówiã w tym kontekúcie o duchowym zysku i dobrodziejstwie 
ýycia w bezýennoúci. Ktoú, kto decyduje siæ ýyã w samotnoúci, czyni to w 
przeúwiadczeniu, ýe taki styl ýycia pozwoli mu doskonale wypeùniã jego ýyciowe 
powoùanie.

Czy to wùaúnie samotne ýycie ksiæýy, bez wspóùmaùýonki pozwala w peùni 
poúwiæciã siæ Bogu oraz wiernym?
Z pewnoúcià uùatwia to poúwiæcenie. Na pùaszczyênie codziennej i praktycznej 
jest siæ po prostu wolnym od tych wszystkich spraw i problemów, które wiàýà siæ z 
normalnym ýyciem maùýeñskim i rodzinnym.

Piotr Rutkowski

parafia rzymskokatolicka pw. œw. Krzy¿a 

Celibat 
wybór
i zadanie



Nie jest czasem jednak tak, ýe kapùan ýyjàcy bez rodziny staje siæ odleglejszy 
dla wiernych, ýe jest mu ciæýej zrozumieã ich problemy?
Nie sàdzæ. Wszystko zaleýy od wraýliwoúci. Wiedza czùowieka o otaczajàcym go 
úwiecie i ludziach nie pùynie przecieý gùównie z ýyciowych doúwiadczeñ, ale ze 
sùuchania i czytania. Od lekarza, który leczy choroby swoich pacjentów, nikt nie 
domaga siæ, ýeby sam na te choroby chorowaù. Kaýdy kapùan duýo sùucha innych i 
rozmawia z innymi, przede wszystkim w konfesjonale. Moýna wiæc powiedzieã, 
ýe styka siæ z wieloma ludzkimi troskami, problemami i doúwiadczeniami. To 
pomaga mu udzielaã wùaúciwych rad.

Jaka jest motywacja duchowa ýycia w celibacie?
Motywacjæ daje przede wszystkim modlitwa. Wùaúnie podczas modlitwy moýna 
lepiej widzieã czego pragnie od nas Pan Bóg. Z drugiej strony modlitwa daje 
duchowà energiæ, aby przyjàã oczywistà ofiaræ i umartwienie zwiàzane z ýyciem 
w celibacie.

W powszechnym przekonaniu panuje teza, ýe speùnieniem dla czùowieka jest 
rodzina, a dla kapùana, co jest takim speùnieniem?
Czasami mówi siæ, ýe rodzinà ksiædza jest parafia w której aktualnie pracuje. 
Myúlæ, ýe to bardzo dobre i trafne skojarzenie. Speùnieniem kapùañskim jest wiæc 
praca duszpasterska z ludêmi - z dzieãmi, mùodzieýà, dorosùymi, chorymi, 
samotnymi. Ich wszystkich kapùan stara siæ traktowaã jak wùasnà rodzinæ.

Ostatnimi czasy sùyszy siæ gùosy domagajàce siæ reformy Koúcioùa przez 
papieýa i zniesienia celibatu, w celu wyjúcia kapùanów do ludzi. Czy ksiàdz 
uwaýa, ýe byùoby to dobre rozwiàzanie?
Wydaje mi siæ, ýe czæsto gùosy takie podnoszà ci, którzy ýyjà w oddaleniu od 
Koúcioùa. Widzà oni w Koúciele jedynie instytucjæ, którà moýna jakoú bardzo 
swobodnie i dowolnie, wedùug wùasnego uznania, modyfikowaã i reformowaã. 
Natomiast Koúcióù wypracowaù pewne tradycje w ciàgu swojej wielowiekowej 
historii. To oznacza, ýe sà one sprawdzone i majà swój gùæboki sens. 

Bardzo dziækujæ za rozmowæ.
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Nie ùatwo jest pisaã o celibacie w Koúciele prawosùawnym zwaýywszy, ýe 
praktyka celibatu zostaùa potæpiona w Kanonach apostolskich (kan. 5, 22-23). Jak 
pisze ksiàdz Henryk Paprocki – W koúciele prawosùawnym skoncentrowanie 
uwagi na wypowiedziach Pawùa Apostoùa dotyczàcych maùýeñstwa wszystkich 
chrzeúcijan (Ef 5,22-33), spowodowaùo maùe zainteresowanie problemem 
celibatu duchowieñstwa; duchowni mieli byã przykùadem postæpowania dla 
wiernych. Swoje racje na temat celibatu Cerkiew opiera na postanowieniach 
synodu trulañskiego z 691 roku (uwaýany przez Koúcióù prawosùawny za VII 
sobór powszechny), który uchwaliù m.in. ýe diakoni i ksiæýa do stopnia biskupa sà 
zwolnieni z celibatu, zaú kaýdy duchowny, który z powodu úwiæceñ porzuca 
swojà ýonæ podlega ekskomunice. Akceptuje równieý praktykæ celibatu, do 
którego sà zobowiàzani ludzie ýyjàcy w monasterach.

Piszàc o celibacie w prawosùawiu, pierwsza myúl ortodoksyjnego 
chrzeúcijanina skieruje siæ wùaúnie na monastycyzm. Cerkiew docenia 
dziewictwo i bezýennoúã jako szczególny sposób zbliýania siæ do Boga. Ýycie w 
celibacie, ýycie mnisze, nie moýe wypùywaã z pogardy dla úwiata,  pogardy dla 
czùowieka, jego ciaùa, cielesnoúci, ale ma byã zaczàtkiem przebóstwienia, nowego 
czùowieka. W historii chrzeúcijañstwa ýycie monastyczne jak i maùýeñskie byùo 
miejscem ataku - maùýeñstwo atakowali manichejczycy, skrajni asceci, gnostycy, 
filozofowie uwaýajàcy ciaùo za wiæzienie duszy. Sposób ýycia wybrany przez 
mnichów atakowali obrazoburcy (ikonoklaúci). Bycie obrazem Boga w swoim 
ciele (mnisi) i przedstawianie spraw Boýych w obrazach (ikony) spotykaùo siæ ze 
sprzeciwem „úwiata”. 

Myúlæ, ýe wielu czytelników fascynuje bardziej celibat duchownych. 
Wszak czùowiek wspóùczesny sùyszàc „celibat”, dodaje w myúli „duchownych”. 
Dla prawosùawnego chrzeúcijanina „celibat duchownych” jest tak egzotyczny jak 
„celibat maùýonków”. Owszem, jest sytuacja kiedy to w Cerkwi celibat 
obowiàzuje wszystkich wiernych. Jest to tak zwany celibat aktualny i dotyczy on 
wszystkich chrzeúcijan prawosùawnych przed przyjæciem Eucharystii. W dniu jej 
przyjæcia powstrzymujà siæ od aktów maùýeñskich. 
Nie moýna pisaã o celibacie w ujæciu prawosùawnym bez przybliýenia w 
minimalnym stopniu nauki Cerkwi odnoúnie maùýeñstwa duchownych.

bez¿ennoœæ
w

prawos³awiu
Maciej Papke

parafia prawos³awna pw. œw. Miko³aja
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Bardzo wczeúnie kanony Koúcioùa Wschodniego stanowiùy, ýe ýonaci mæýczyêni 
mogà byã przyjæci do stanu duchownego. Nowy Testament wspomina o 
maùýeñstwie kapùanów w trzech miejscach: (1 Tm 3,2) Biskup wiæc powinien byã 
nienaganny, màý jednej ýony, trzeêwy, rozsàdny, przyzwoity, goúcinny, sposobny 
do nauczania; (1 Tm 3,12) Diakoni niech bædà mæýami jednej ýony, rzàdzàcy 
dobrze dzieãmi i wùasnymi domami;(Tt 1,6) Jeúli ktoú jest nienaganny, màý jednej 
ýony, majàcy dzieci wierzàce, nie obwiniane o rozpustæ lub niekarnoúã. Nowy 
Testament  úwiadczy teý, ýe Apostoùowie w przewaýajàcej liczbie byli ýonaci.

Tym samym w Koúciele prawosùawnym ýonaty mæýczyzna moýe wstàpiã w stan 
kapùañski. Jednak ci mæýczyêni, którzy przyjmà sakrament kapùañstwa w stanie 
wolnym nie mogà siæ ýeniã po úwiæceniach: Nakazujemy, aby spoúród tych, którzy 
weszli do duchowieñstwa w stanie wolnym, jedynie lektorzy i kantorzy wedle 
swego ýyczenia, mogli zawieraã zwiàzek maùýeñski (Kanon Apostolski 26). Jeúli 
kapùan siæ oýeni, niech bædzie usuniæty ze stanu kapùañskiego. . . (Synod w 
Neocezarei, kanon 1). Szósty Sobór Ekumeniczny w kanonie 6 stwierdza: 
Poniewaý w kanonach apostolskich jest powiedziane, iý spoúród wstæpujàcych do 
stanu kapùañskiego w stanie wolnym, jedynie lektorzy i kantorzy mogà zawieraã 
zwiàzek maùýeñski, to i my, zachowujàc powyýsze, postanawiamy: aby odtàd ani 
diakon, ani kapùan nie miaù prawa po otrzymaniu úwiæceñ na zawarcie zwiàzku 
maùýeñskiego. Jeúli zaú odwaýy siæ to uczyniã, niech bædzie pozbawiony godnoúci. 
Jeúliby ktokolwiek wchodzàcy do stanu kapùañskiego pragnàù poúlubiã niewiastæ, 
zgodnie z prawem maùýeñskim, to niech to uczyni przed wyúwiæceniem na 
subdiakona, diakona czy kapùana.
Natomiast w kanonie 48 czytamy: Ýona tego, kto jest podniesiony do godnoúci 
biskupa, po uprzednim rozstaniu siæ ze swoim mæýem, za obopólnà zgodà, po jego 
hirotonii do episkopatu, niech wstàpi do monasteru usytuowanego daleko od 
miejsca zamieszkania tego biskupa i niech korzysta z jego utrzymania. Gdy zaú 
bædzie tego godna, niech zostanie podniesiona do godnoúci diakonisy .(Cytaty za 
J. Meyendorff,  „Maùýeñstwo w prawosùawiu. Liturgia, teologia, ýycie”, Lublin 
1995, s. 27, s. 121; zob. takýe H. Paprocki (Red.), „Bóg ýywy. Katechizm Koúcioùa 

 Prawosùawnego”, Kraków 2001, s. 373.

Jak juý wspomniano powyýej, wyúwiæceni duchowni nie mogli siæ ýeniã. W tym 
miejscu naleýy przypomnieã naukæ Koúcioùa prawosùawnego dotyczàcà struktury 
maùýeñstwa. Maùýeñstwo to jeden wieczny zwiàzek mæýa i ýony. Dlatego 
owdowiaùy kapùan nie moýe wstàpiã ponownie w zwiàzek maùýeñski, gdyý jest 
caùy czas zwiàzany ze swojà ýonà. Pomimo osobistych tragedii, jakich ten zakaz 
moýe powodowaã, Koúcióù ýàda od kapùanów, aby postæpowali w swym ýyciu 
wedùug norm, aby na mocy swego urzædu mogli nauczaã innych. Powtórne 
maùýeñstwo zawarte przez kapùana, úwiadczyùoby, ýe dany czùonek Koúcioùa nie 
jest w stanie zachowaã wiernoúci w dziele maùym i dlatego nie moýe byã 
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odpowiedzialnym za sprawæ wiækszà, jakà jest Koúcióù. Prawosùawie uznaje 
siebie w tym wzglædzie jako wiernych doktrynie maùýeñskiej zgodnej z Nowym 
Testamentem, nawet jeúli jego ekonomia maùýeñska zezwala úwieckim na drugie i 
trzecie maùýeñstwo.

Dyscyplinarny rozwój prawa kanonicznego rezerwuje stan biskupi dla 
nieýonatych mæýczyzn. Jest to praktyka, która zabezpiecza godnoúã episkopalnà 
od „koúcielnej kariery” i pozwala zachowaã charyzmatycznà zasadæ wyboru. 
Powoùywanie na biskupów osób ýyjàcych w celibacie wpùynæùo na powstanie 
tradycji, ýe biskupami mogà zostaã jedynie zakonnicy, a takýe owdowiali lub 
rozwiedzeni duchowni po wstàpieniu do zakonu. Szósty Sobór Ekumeniczny nie 
ogranicza dostæpu do episkopatu dla celibatariuszy i dopuszcza wybór ýonatych 
mæýczyzn, zastrzegajàc jednak ich separacjæ z ýonami.

Wspóùczeúnie Koúcióù prawosùawny zdecydowanie stoi na stanowisku, ýe ýonaci 
kapùani ukazujà pozytywnà normæ ýycia Koúcioùa. W Rosji posùugiwanie w 
parafiach byùo zarezerwowane dla ýonatych ksiæýy, podczas gdy celibatariusze, 
jeúli nie ýyli w úrodowisku monastycznym, byli wezwani do edukacyjno-
administracyjnych stanowisk w Koúciele. 
Obecnie praktyka Koúcioùa w Rosji jest elastyczniejsza i wielu kapùanów 
ýyjàcych w celibacie jest pasterzami w parafiach.
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Ksi¹dz

¿ona
dzieci

a
jednak 
normalna
rodzina
ks. S³awomir Sikora

parafia ewangelicko-augsburska pw. Trójcy Œwiêtej

Pielægniarka pyta mojà ýonæ w czasie przyjæcia na oddziaù porodowy: „Zawód 
mæýa?”. Ýona odpowiada: „Ksiàdz”, bo to i prawda i nie moment, aby ubieraã 
rzeczywistoúã w mniej szokujàce sùowa. Siostrze wypada z ræki dùugopis: 
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„Sùucham?”. „Tak, ja jestem ksiædzem, ale ewangelickim, nas nie obowiàzuje 
celibat, ýyjemy w legalnym zwiàzku” – odpowiadam i zastanawiam siæ, czy 
bædzie dalej o róýnicach i ekumenizmie. Pielægniarka, wyraênie zgorszona rzuca 
tylko: „Jak Pañstwo ýyjà to mnie wùaúciwie nie obchodzi”. Nasz syn niedawno w 
przedszkolu pochwaliù siæ swojej pani, ýe tata jest ksiædzem. Trochæ siæ zdziwiù, 
gdy usùyszaù, ýe ksiæýa nie majà synów. On jednak wiedziaù, ¿e jest moim synem. 
Na drugi dzieñ, jeszcze przed samym wejúciem do przedszkola przypominaù 
sobie: „Jesteú ksiædzem ewangelickim”. Takich sytuacji jest mnóstwo i wùaúciwie 
tylko w tych momentach uúwiadamiamy sobie, ýe jesteúmy czasem spostrzegani 
jako „inna rodzina”. W naszych bowiem oczach jesteúmy raczej zupeùnie 
normalni.

Kim mogà byã nasze ýony? Pytanie brzmi trochæ groteskowo, ale rzeczywiúcie 
istniejà pewne koúcielne wskazówki odnoúnie naszej wybranki. Po pierwsze: 
musi byã ewangeliczkà, po drugie: musi byã zaangaýowanà w ýycie koúcioùa, co 
powinien potwierdziã jej proboszcz wystawiajàc jej opiniæ. Te warunki stawiane 
kandydatkom na nasze ýony, uúwiadamiajà, ýe w naszym koúciele „pastorowa”, 
czyli ýona ksiædza, to oddzielna gaùàê pracy parafialnej. Czæsto nasze ýony 

Reformacja, która miaùa miejsce w 
XVI w. zniosùa obowiàzek celibatu 
dla duchownych, tùumaczàc, ýe 
wedùug Pisma Úwiætego maùýeñstwo 
lub bezýeñstwo jest powoùaniem 
kaýdego czùowieka, niezaleýnie od 
j e g o  s t a n u  ú w i e c k i e g o  l u b  
duchownego. Sam Marcin Luter w 
pierwszym okresie wprowadzonych 
przemian w Koúciele pozostawaù pod 
úlubowaniem, jakie zùoýyù jako 
mnich. Póêniej jednak i on stanàù na 
„ ú l u b n y m  k o b i e r c u ” ,  a  
bùogosùawieñstwa mùodej parze 
udzielaù  Johann Bugenhagen, 
Reformator Pomorza, urodzony w 
Wolinie. Duchowni ewangeliccy 
mogà ýeniã siæ w dowolnym czasie, a 
wiæc juý na studiach teologicznych, 
p r z e d  s a m à  o r d y n a c j à  n a  
duchownego (úwiæceniami) lub po.
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stanowià doskonaùe uzupeùnienie naszej sùuýby wúród wiernych. Czasem ksiàdz 
jest odbierany jako ktoú zabiegany, a przez to niedostæpny (choã bardzo siæ 
staram, aby z zauwaýanego mojego zabiegania nie wynikaùo wraýenie 
niedostæpnoúci), a pastorowa czæsto ma chwilæ dla kaýdego. Mimo, ýe nie ma 
wymogu, aby nasze ýony miaùy teologiczne wyksztaùcenie, niezaleýnie od swoich 
wùasnych obowiàzków zawodowych, dobrze jest, gdy angaýujà siæ czynnie w 
ýycie parafii. Moja ýona jest teologiem i pedagogiem, wiæc jako katecheta uczy 
dzieci religii ewangelickiej, prowadzi niektóre naboýeñstwa (bez Sakramentu 
Komunii Úwiætej), zastæpuje mnie na róýnych spotkaniach, razem organizujemy i 
prowadzimy róýne wakacyjne obozy, ewangelizacje itp. Moja ýona, którà sobie 
ceniæ równieý jako mojego przyjaciela i wyksztaùconego teologa jest dla mnie 
duýym wsparciem w mojej codziennej sùuýbie. Wiem, ýe ona pierwsza pochwali 
mnie za moje przemyúlenia, ale i ona pierwsza powie mi, ýe tym razem byùo za 
dùugo, zbyt monotonnie i w ogóle nie wiadomo o czym mówiùem. Takie uwagi teý 
sobie ceniæ, bo wypùywajà zawsze ze szczerych chæci pomagania mi, choã 
krytykæ nie zawsze znoszæ dzielnie.

Nasze ýycie rodzinne bardzo mocno poùàczone jest z naszà sùuýbà w parafii. Nasz 
syn przyzwyczaiù siæ juý, ýe w weekendy, jak nie chodzi do przedszkola, rodzice 
sà czæsto zajæci. Jest mocno juý zaangaýowany w pomaganie nam  przy róýnych 
przygotowaniach do spotkañ. Wie, ýe czæsto jego tatuú pomaga tym, którzy go 
potrzebujà. Rozumie to, ale równieý czeka na swoje chwile. Jak tylko moýemy 
uwielbiamy twórczo spædzaã wolny czas. W zabawæ angaýujemy siæ równie z 
caùym sercem, jak w sùuýbæ w parafii. Zdarza siæ, ýe plebaniæ opanowujà kowboje 
i Indianie, a ostatnio rycerze i smoki. Przy wielu obowiàzkach zwiàzanych z mojà 
sùuýbà dla parafian, staram siæ mieã na uwadze, ýe w domu potrzebujà mnie, na 
równi energicznego i peùnego wiary, nadziei i miùoúci „parafianie szczególnej 
mojej troski” – moja najbliýsza rodzina.  

Bogu jestem wdziæczny za moýliwoúã pogodzenia ze sobà bycie mæýem i 
ojcem z byciem ksiædzem. Moje wùasne rodzinne ýycie pozwala mi zdobyã wiele 
cennego ýyciowego doúwiadczenia. Mogæ nie tylko mówiã innym o popeùnianiu 
bùædów w maùýeñstwie, czy w wychowywaniu dzieci, ale równieý, samemu je 
popeùniajàc, uczæ siæ, jak te bùædy naprawiaã i mogæ równieý udzielaã wskazówek 
innym. Nie próbujæ przez to powiedzieã, ýe jestem lepszym duszpasterzem 
rodzinnym od duchownych ýyjàcych w celibacie. Nie trzeba byã uzaleýnionym, 
aby pomóc uzaleýnionemu, nie trzeba byã úmiertelnie chorym, aby zrozumieã 
úmiertelnie chorego, nie trzeba byã mæýem i ojcem, aby udzielaã cennych 
rodzinnych rad. Mam nadziejæ, ýe na ùamach naszej gazetki bædæ miaù jeszcze 
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okazjæ opowiedzieã Wam, Drodzy Czytelnicy, o moich teologicznych dyskusjach 
z moim synem. On mnie na pewno nauczyù, co miaù na myúli Jezus, mówiàc: „Jeúli 
nie staniecie siæ jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Boýego”. 

11

       

Dnia 6 grudnia 2009 roku wybraliúmy siæ z redakcjà naszej gazetki do 
parafii ewangelicko-augsburskiej pw. úwiætej Trójcy w Szczecinie. Do koúcioùa 
wprowadziùa nas mama Sandry (przyp. red. koleýanka z redakcji z parafii ew.-
augsb.) Tak rozpoczæùo siæ poznawanie przez nas obrzàdków liturgicznych 
naszych ewangelickich braci w chrzeúcijañskiej wierze. Postaramy siæ tutaj 
opisaã je i skonfrontowaã z liturgià Koúcioùa rzymskokatolickiego.

Przy wejúciu do koúcioùa znajduje siæ regaù, z którego wierni mogà braã úpiewniki. 
Korzystajà z nich póêniej w trakcie naboýeñstwa. Po obu stronach oùtarza 
widniejà numery pieúni, które bædà úpiewane podczas konkretnej celebracji. 
Zwyczaj ten praktykuje siæ równieý w Koúciele katolickim, jednak najczæúciej 
teksty pieúni wyúwietlane sà na specjalnym rzutniku.

W koúciele ewangelickim nie ma tabernakulum. U katolików zaú przechowuje siæ 
w nim Najúwiætszy Sakrament. W parafii pw. Úwiætej Trójcy poúrodku 
prezbiterium znajduje siæ krzyý, Biblia i obraz modlàcego siæ Chrystusa. 
Naboýeñstwu ewangelickiemu towarzyszà organy, podobnie jak podczas mszy w 
Koúciele rzymskokatolickim.

Protestancka liturgia sùowa zawiera nieco wiæcej czytañ niý jest to w Koúciele 
rzymskokatolickim. W úrodku naboýeñstwa pojawiajà siæ ogùoszenia 
duszpasterskie. U katolików zaú wystæpujà one pod koniec Eucharystii. 
Mogliúmy równieý zobaczyã, ýe Komunia udzielana jest pod dwoma postaciami. 
W Koúciele rzymskokatolickim najczæúciej spotyka siæ przyjmowanie tylko 
Hostii (wierzymy bowiem, ýe jest w Niej obecny caùy Chrystus), choã czasem 
spoýywa siæ Ciaùo i Krew Pañskà. Trzeba tutaj równieý dodaã, ýe doktryna 
katolicka nie uznaje rzeczywistej obecnoúci Chrystusa w Komunii wspólnot 

odwiedziliœmy 
ewangelików

Przemek Hrycaj

parafia rzymskokatolicka pw. œw. Krzy¿a



ewangelickich, poniewaý we wspólnotach tych nie ma úwiæceñ kapùañskich.
W trakcie naboýeñstwa ewangelickiego z ambony prawione jest kazanie. U 
katolików zwyczaj wygùaszania homilii z tego miejsca zanika. Gùosi siæ jà 
natomiast z ambonki przy oùtarzu. Wierni w parafii pw. Úwiætej Trójcy nie czynià 
podczas naboýeñstwa znaku krzyýa (choã w niektórych parafiach ewangelicko - 
augsburskich jest inaczej). Natomiast wszystkie Msze Úwiæte katolickie 
rozpoczynajà siæ i koñczà wykonaniem tej czynnoúci. 

Po skoñczonym naboýeñstwie ks. Sùawek ýegnaù siæ osobiúcie z wiernymi 
przez podanie dùoni. W parafiach katolickich nie praktykuje siæ tego zwyczaju. 
Nastæpnie udaliúmy siæ na kiermasz adwentowy, gdzie moýna byùo zakupiã 
úwiàteczne ozdoby i ciasto. Wizyta w parafii pw. Úwiætej Trójcy byùa dla nas 
ciekawym przeýyciem. Pozwoliùo nam to poznaã obrzàdki liturgiczne naszych 
braci Ewangelików.
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Patrzàc okiem ekonomistki o artystycznej duszy, chyba ùatwiej 
byùoby mi wypisaã tylko podobieñstwa niý róýnice, bo parafia ta, w 
zupeùnoúci  róýni siæ od prawosùawnej. Wypiszæ wiæc tylko te róýnice, które 
moim zdaniem, sà najbardziej dostrzegalne, gdy uczestniczy siæ po raz 
pierwszy w liturgii tego Koúcioùa.

Róýnice:

Gùówne cechy koúcioùa ewangelicko-augsburskiego to prostota, 
praktycznoúã oraz skromnoúã. Krótkie wprowadzenie ksiædza dotyczàce 
Eucharystii, nastæpnie, czytanie fragmentów Biblii w jæzyku polskim, wspólne 
pieúni, ogùoszenia parafialne oraz pieúñ o czuwaniu na zakoñczenie. Wszystko 
jest zrozumiaùe, a kolejnoúã punktów naboýeñstwa jest przejrzysta. Tak w skrócie 
wyglàda to, co po sobie nastæpuje.
 Wraýenie wywarùo na mnie wspóùuczestniczenie wszystkich wiernych w liturgii, 
poprzez úpiew – dokùadnie wypisane pieúni, które bædà úpiewane i to, ýe nie widaã 
byùo, ýeby ktoú czuù siæ zagubiony, poniewaý emanuje z tego koúcioùa 
niesamowity spokój. Przy wejúciu sà dostæpne úpiewniki, proste w obsùudze, 
poszczególne czæúci sà wyróýnione kolorami.  Cyfry pieúni sà napisane na 
przednich úcianach, po bokach oùtarza, po prawej oraz lewej stronie tak, aby 
umoýliwiã wiernym przygotowanie siæ i uczestniczenie w nabo¿eñstwie. 
Dostrzec moýna brak krzyýy (prócz jednego maùego przy oùtarzu), brak ikon - 
jedynym i gùównym obrazem przy oùtarzu jest duýy obraz Jezusa Chrystusa 
modlàcego siæ.

Ksiàdz tego koúcioùa wyglàda inaczej, jest inaczej ubrany, nie ma zarostu i ma 
krótko úciæte wùosy. Nie ma kadzidùa i úwieczek dla parafian,  lampek oliwnych; 
organy sà z przodu jak równieý z tyùu koúcioùa, my mamy sam chórek. Brakuje  
symboli,  ikony Marii i úwiætych, czy teý  úwiæcenia wodà.  Jednak naboýeñstwo 
moýe prowadziã ýona ksiædza, która go zastæpuje podczas  jego nieobecnoúci 
(lecz nie moýe udzielaã komunii úw.), czyli mimo iý nie ma kultu maryjnego, to 
jednak kobieta jest traktowana na równi z mæýczyznà, co úwiadczy o szacunku do 
niej. 

okiem 
przedstawicielki

cerkwi
prawoslawnej

Katerina Padias

parafia prawos³awna pw. œw. Miko³aja



Spowiedê w tym koúciele jest zbiorowa,  polegajàca na zadaniu ogólnych pytañ 
wprost do parafian przez ksiædza, oraz jednoczesnej zbiorowej odpowiedzi 
parafian na nie. Ksiàdz, podczas liturgii przemawia w dwóch miejscach: jest to
oùtarz i ambona. Ksiàdz poruszaù tematy nam bliskie i rozwaýania nad 
trudnoúciami ýycia, sprawiaù wraýenie natchnionego. Oùtarz jest otwarty, a 
kobiety majà tam wstæp. Sùuch jest gùównym zmysùem (gùównie organy oraz 
úpiew), który jest poruszany, a melodyjnoúã pieúni jest zupeùnie inna. W Cerkwi 
poruszane sà wszystkie zmysùy w pierwszej kolejnoúci zmysù wzroku poprzez 
freski, natomiast w koúciele ewangelicko-augsburskim œciany s¹ puste. W 
koúciele tym panuje przyjazna atmosfera, swobodna i domowa, bardzo serdeczna. 
Zauwaýyliúmy, iý parafianie nie klækajà i nie wykonujà znaku krzyýa. Na úrodku 
oùtarza dostrzegliúmy wieniec z 2 úwieczkami z racji okresu Adwentu (2. niedziela 
Adwentu, u nas takiego nie ma). 

Po liturgii zostaliúmy zaproszeni na ciekawy kiermasz zaopatrzony w ræcznej 
roboty produkty, gdzie  parafianie majà okazjæ do integracji, wspólnej kawy i 
herbaty w bardzo ùadnej i eleganckiej úwietlicy ze szklanym dachem. 
Nabo¿eñstwa odbywaj¹ siæ dwa razy w niedzielæ, rano i po poùudniu, a te  
popoùudniowe sà w jæzyku niemieckim. Charyzmatyczny ksiàdz tej parafii, 
sprawia wraýenie serdecznego  przyjaciela  wszystkich, zna parafian prywatnie, 
spædza z nimi czas poza koúcioùem, obserwuje jak dorastajà i widaã po nim, ýe 
czerpie radoúã z wiernych. Ten czùowiek emanuje duýymi pokùadami szczerej 
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miùoúci do ludzi, która swobodnie wypùywa z jego gestów i sùów w silnym 
skupieniu, czasem nawet przy zamkniætych oczach. Piszæ o tym dlatego, gdyý 
zauwaýyùam, ýe bez tego czùowieka ten koúcióù jest zupeùnie pusty dosùownie i w 
przenoúni, waýni sà równieý ludzie oczywiúcie, bez nich ten budynek nie ma 
jakiegoú wiækszego sensu, ale dopiero pozytywna aura ksiædza wypeùnia ten 
koúcióù ciepùem i pewnego rodzaju czuùoúcià, powiedziaùabym, ýe wystæpuje tam, 
niczym zatroskany ojciec o swoje dzieci. Odnoszæ wraýenie wiækszej dostæpnoúci 
ksiædza, jego osobiste poýegnanie siæ z kaýdym parafianinem z osobna bardzo 
zbliýa. Ksiàdz wchodzi oraz wychodzi przez wejúcie wspólne dla wszystkich. 
Podchodzi z komunià do wiernych, którzy wokóù niego siæ ustawiajà i czekajà 
klæczàc, u nas to wierni podchodzà do ksiædza i ustawiajà siæ na stojàco jeden za 
drugim. Nie ma on pomocników, ministrantów, gdyý nie ma takiej potrzeby.

Podobieñstwa:

Treúã modlitwy Ojcze nasz jest taka sama, w roli gùównej jest Biblia. Picie 
wina wydaje siæ byã teý podobnym elementem (przystàpienie do komunii / 
prosfory) z jednego kielicha – co prawda nam podaje siæ jednà ùyýeczkà, ale teý z 
jednego kielicha. Ksiàdz tego koúcioùa takýe posiada wùasnà rodzinæ. Warto 
zauwaýyã iý elementem wspólnym tych obu koúcioùów, moim zdaniem, jest 
charyzmatyczna osobowoúã ksiædza, która przyciàga wiernych. Z pewnoúcià 
równieý i to, ýe kaýdej niedzieli proboszcz wnosi coú do ýycia swoich wiernych 
poprzez poruszenie jakiegoú problemu i inspirujàcej porady. 

Koúcióù ewangelicko - augsburski jest to takýe mniejszoúã w Polsce, kraju 
gdzie wiækszoúã jest katolikami. Jednak pomimo tylu róýnic, da siæ odczuã, iý jest 
to wiara chrzeúcijañska, wiara w tego samego Boga, swoboda jakà daje ten 
koúcióù niejako sprawia, ýe wiara staje siæ bardziej ludzka i naturalna i 
nierozerwalna z naszym ýyciem, spójna, tworzàca jednoúã z tym w co wierzymy i 
jak ýyjemy. Byùo to dla mnie ciekawym doúwiadczeniem i czuje siæ o nie 
bogatsza, uwaýam, ýe warto urozmaicaã swoje ýycie o takie doúwiadczenia. 
Warto patrzeã na nasze ýycie z wielu perspektyw (równieý na ýycie 
chrzeúcijañskie).
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W zwiàzku z tym, ýe w numerze grudniowym poniýszy tekst  zostaù 
opublikowany w niepeùnej wersji z powodu technicznego bùædu, teraz 

zamieszczamy go w caùoúci. 

Relacje w rodzeñstwie rzàdzà siæ swoimi prawami. Z jednej strony 
wychowujemy siæ razem, jesteúmy sobie bardzo bliscy, a z drugiej strony czasami 
bardziej odczuwamy, ýe siùà rzeczy jesteúmy na siebie skazani, bo przecieý 
dorastamy pod jednym dachem. Ci, którzy sà na co dzieñ ze sobà razem nie 
zawsze to doceniajà. Czasem mamy juý siebie dosyã i chætnie odpoczælibyúmy 
jeden od drugiego. Bywa tak, ýe bracia lub siostry sà dla nas najbliýszymi 
przyjacióùmi, którzy nas doskonale znajà i rozumiejà. To wùaúnie im pùaczemy do 
rækawa, gdy jesteúmy smutni, to oni dowiadujà siæ jako pierwsi o naszych 
poraýkach, sukcesach, tajemnicach i „motylkach w brzuchu”. Niestety, zdarza siæ 
i tak, ýe w rodzeñstwie widzimy czasem najwiækszego dla wroga, z którym 
rywalizujemy o wzglædy rodziców, prowadzàc prawdziwà wojnæ. Wspomniaùem 
na poczàtku, ýe z rodzeñstwem wychowujemy siæ pod wspólnym dachem. 
Niestety coraz czæúciej jest inaczej. Rozbite maùýeñstwa rodzà wielokrotnie 
rozbicia rodzeñstwa. Syn mieszka u ojca, córka u matki, a jeszcze w dodatku 
razem z „nowym” rodzeñstwem, pochodzàcym z pierwszego maùýeñstwa 
nowego partnera swoich rodziców. W takich okolicznoúciach rodzeñstwem stajà 
siæ obce sobie osoby, które nie mogà powiedzieã o sobie, ýe sà „koúcià z koúci 
mojej, krwià z krwi mojej”.
 

Myúlæ, ýe kolejnym waýnym okresem we wzajemnych relacjach 
rodzeñstwa jest czas poznawania ýyciowych partnerów. Jeúli do tej pory 
rodzeñstwo spædzaùo ze sobà duýo czasu, mówiùo sobie o wszystkim i byùo dla 
siebie tymi jedynymi przyjacióùmi, chùopak lub dziewczyna rodzeñstwa 
traktowani sà jak intruzi, którzy próbujà zabraã kogoú nam bliskiego. Jeúli w tej 
nowej sytuacji wszyscy nie wykaýà wùaúciwego wyczucia, wtedy moýe dojúã do 
nieszczæúcia. Rodzeñstwo bezpowrotnie oddali siæ od siebie, a 
wspóùmaùýonkowie zawsze bædà odbierani z duýà nieufnoúcià przez pozostaùe 
rodzeñstwo. Prawdæ powiedziawszy jeúli pozwoli siæ na oddalenie siæ w tym 
czasie od swojego rodzeñstwa, jeúli uruchomià siæ pewne mechanizmy burzenia 
relacji, trudno jest to odbudowaã. Trudno, ale przecieý „dla chcàcego, nie ma nic 
trudnego”.   
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Pamiætam, ýe rok 2012 w moim dzieciñstwie utoýsamiaùem ze statkami 
kosmicznymi i nowymi pojazdami, które maùo przypominaùy dzieùa polskiej 
techniki jeszcze wtedy komunistycznych czasów. Od jakiegoú czasu hasùo 2012 
wywoùywaùo we mnie tylko i wyùàcznie sportowe emocje zwiàzane z organizacjà 
Mistrzostw Europy w Piùce Noýnej Polska – Ukraina 2012. Jeúli pojawiaùa siæ we 
mnie trwoga zwiàzana z tà datà, to tylko dlatego, ýe ciàgle jeýdýæ po wàskich i 
dziurawych polskich drogach, a stadiony wyglàdajà piæknie tylko na kolorowych 
folderach. No i jeszcze narastaùa we mnie trwoga, kiedy widziaùem „w akcji” 
naszà reprezentacjæ. Od niedawna moje myúlenie o roku 2012 miaùo zostaã 
przekierowane na inny tor, a to dziæki amerykañskiemu filmowi katastroficznemu 
science-fiction „2012”. Byùem, widziaùem, doúwiadczyùem niesamowitych 
efektów specjalnych (przyznam, ýe imponujàcych), ale czy zmieniùo siæ moje 
podejúcie do tej „tajemniczej daty 2012”?

Od razu pragnæ zaznaczyã, ýe nie silæ siæ na recenzjæ filmu i nie 
zamierzam równieý cokolwiek krytykowaã, ani pisaã o obrazie jakichkolwiek 
uczuã religijnych. Mam jeszcze na tyle zdrowego dystansu do wymyúlonej fabuùy 
filmu, do której reýyser miaù w peùni prawo, ýe nie zamierzam wykazywaã 
niezgodnoúci miædzy przekazem filmu z proroctwami biblijnymi. Fabuùa zdaje 
siæ bardziej czerpaùa z przekazów staroýytnych Majów, a nie z Biblii, choã pewne 
analogie moýna równieý znaleêã.

Postaram siæ równieý nie psuã zabawy tym, którzy dopiero wybierajà siæ 
do kina. Tajemnicà jednak nie jest, ýe fabuùa filmu oparta jest na motywie zagùady 
ludzkoúci 21 grudnia 2012 roku. To wszystko dziæki burzom sùonecznym, które 
spowodowaùy destabilizacjæ skorupy ziemskiej, a to z kolei byùo przyczynà 
licznych wybuchów wulkanów, trzæsieñ ziemi, tsunami. Takie objawy zbliýania 
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siæ koñca úwiata znajdujà siæ równieý w relacji Ewangelistów, którzy piszà o 
licznych znakach na ziemi i na niebie, ýe poruszy siæ ziemia i morze. Oczywiúcie 
w biblijnej tradycji o przewidywaniu dokùadnej daty koñca nie ma mowy. Ani 
anioùowie, ani Syn, tylko Ojciec wie, kiedy to siæ stanie. W filmie odkrywajà to 
naukowcy, którzy potwierdzajà wiarygodnoúã przewidywañ Majów, informujà o 
tym najwaýniejszych przywódców pañstw. Ci postanawiajà uratowaã wybranà 
czæúã ludzkoúci, aby mogli oni kontynuowaã ludzkà cywilizacjæ na „nowej 
ziemi”. Wybrani ci podzieleni sà na trzy kategorie. Pierwszà grupæ stanowià 
przywódcy wielkich mocarstw, którzy majà dbaã o wùaúciwy ùad i porzàdek w 
„nowym úwiecie”. Druga grupa ludzi zostaùa wybrana wedùug danych kodu 
genetycznego DNA. Mieli oni reprezentowaã moýliwe wszystkie cechy ludzkoúci 
pod wzglædem cech charakteru, urody, etnicznego pochodzenia itd. Trzecia grupa 
to tzw. „sponsorzy przedsiæwziæcia”, a wiæc najbogatsi ludzie, którzy dziæki 
wielkim fortunom „wsparli” projekt, ratujàc przy okazji ýycie swoje i 
najbliýszych. Na czym polegaù ratunek i czy siæ udaùo? O tym nie wspomnæ, nie 
chcàc psuã zabawy oglàdania filmu. Ten wàtek jednak dalece odbiega od 
proroctw biblijnych. Wiem, ýe czùowiek tak to juý ma w swojej naturze, ýe chce 
byã jak Bóg. Chciaùby o wszystkim móc decydowaã, tak aby zawsze ludzkoúã 
przechytrzaùa najbardziej przemyúlane plany Boýe. W Ewangelii jednak wyraênie 
daje siæ nam do zrozumienia, ýe ostateczne zdanie odnoúnie ocalenia czùowieka 
bædzie miaù sam Bóg, który juý dawno postanowiù nas ratowaã przez krzyý 
Chrystusa. 

I powiem szczerze, wolæ tæ biblijnà wersjæ, bo obawiam siæ, ýe do roku 2012 nie 
bædæ znaczàcym przywódcà, mogæ równieý nie naleýeã do wielkich potentatów 
finansowych tego úwiata, no i a nuý geny nie te? Zatem wolæ pokùadaã nadziejæ w 
Chrystusie, a o roku 2012 nadal myúlæ co najwyýej ze sportowymi obawami i 
mam nadziejæ, ýe ani trener Smuda, ani polscy piùkarze nie bædà przygotowywaã 
siæ do zagùady úwiata, bo wtedy zupeùna zagùada polskiej piùki bædzie miaùa 
miejsce w czerwcu.  A film „2012”? To po czæúci science , ale przede wszystkim 
fiction …
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2 2 .  g r u d n i a  w  S z k o l e  
Podstawowej nr 63 odbyùy siæ 
úwiàteczne wystæpy dzieci z Parafii 
E w a n g e l i c k o - A u g s b u r s k i e j .  
Przedstawienie autorstwa Pani Izabeli Sikory, zatytuùowane byùo „Úwiàteczny 
Prezent” i w duýej mierze zostaùo oparte na historiach, które wydarzyùy siæ 
naprawdæ. Mùodzieý, która równieý braùa udziaù w przedstawieniu, pokazaùa 
scenkæ dotyczàcà wspóùczesnej rodziny „2+1”. Zachowania typowe dla 
dorastajàcego nastolatka, matki obciàýonej obowiàzkami domowymi i ojca 
dbajàcego tylko o swojà wygodæ. Odebrali niezwykùy telefon, w którym Jezus 
zapowiedziaù, ýe odwiedzi ich w czasie tegorocznych Úwiàt Boýego 
Narodzenia. Zaczæùy siæ nerwowe przygotowania do przyjæcia szczególnego 
goúcia. W miædzyczasie rodzinæ odwiedzili potrzebujàcy oraz ciocia z proúbà 
o wizytæ w szpitalu u ciæýko chorego wujka. Wszystkie te proúby wywoùaùy 
jedynie irytacjæ, ýe ktoú przeszkadza w tak waýnym okresie niezbædnych 
przygotowañ. W koñcu ponownie zadzwoniù Jezus, aby zwróciã uwagæ 
rodzinie, ýe odwiedziù ich kilkukrotnie w osobach potrzebujàcych, ale oni go 
nie przyjæli.

Jako absolwentka szkoùy, mogùam znowu znaleêã siæ w jej murach, a 
co najwaýniejsze przekazywaã innym, to co wydarzyùo siæ w Betlejem. 
Odwiedziny w dawnej szkole przywoùaùy wiele wspomnieñ, a znajomi mi 
ludzie dali jeszcze wiækszà motywacjæ, aby wystàpiã jak najlepiej. Prawdziwa 
historia Narodzenia Pañskiego zostaùa zwiastowana z ust najmùodszych, 
którzy z wielkim zapaùem i radoúcià opowiedzieli jà swoim rówieúnikom. 
Oprócz tradycyjnych jaseùek, dzieci opowiedziaùy o prawdziwej historii 
jednej z rodzin. Rodzeñstwo otrzymaùo zaproszenie na gwiazdkæ szkolnà. 
Niestety pedagog szkolna wræczyùa go tylko jednemu z braci, natomiast drugi 
nie majàc stosownego zaproszenia zostaù bez paczki. Organizatorzy spotkania 
przejæli siæ chùopcem i pomimo tego, ýe liczba prezentów byùa wyliczona 
podarowali chùopcu prezent. Wzruszona matka braci podziækowaùa i 
przyznaùa, ýe to pierwszy prezent od piæciu lat jaki jej dzieci dostaùy na úwiæta.  
Ta odegrana historia zdarzyùa siæ przed laty w naszej parafii w Lesznie. Na 
zakoñczenie scenki, aktorzy przypomnieli, jak waýny jest ten Prezent w 
postaci Jezusa Chrystusa, darowany nam zawsze, nawet gdy pod choinkà nie 
znajdujemy ýadnych úwiàtecznych podarunków. W czasie naszego 
przedstawienia úpiewaù równieý szkolny chór, tworzàc szczególnà  atmosferæ.

Przedstawienie w SP 63

szczególny

prezent
Sandra ¯urawicz

parafia ewangelicko-augsburska pw. Œwiêtej Trójcy
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Wystæp w szkole kosztowaù nas wszystkich duýo pracy, stresu i wyrzeczeñ. 
Zrezygnowaliúmy z naszych klasowych wigilii, aby móc wystàpiã w Szkole 
Podstawowej nr 63, najmùodszych musieli dowieúã do szkoùy rodzice lub 
dziadkowie. Wystæp na pewno pokazaù prawdziwe oczekiwanie na úwiæta oraz to, 
jak istota Úwiàt Boýego Narodzenia moýe byã widoczna nawet w postæpowaniu 
najmùodszych. Nasz wystæp powtórzyliúmy na poczàtku nowego roku dla 
naszych rodziców, dziadków i parafian. By³ te¿ wspólny wyjazd do Trzebiatowa 
na Ekumeniczne Spotkanie Czterech Úwiec.

„Bóg jest miùoúcià miejcie odwagæ ýyã dla miùoúci.
Bóg jest miùoúcià . Nie lækajcie siæ”.

Powyýsze sùowa zaczerpniæte z Ewangelii wg úw. Jana , powtarzane tak 
czæsto przez naszego najwiækszego Pasterza Jana Pawùa II , staùy siæ sùowami 
pieúni úpiewanej w czasie modlitw Wspólnoty z Taizé.

Juý po raz 32 w dniach od 29. grudnia 2009 do 2. stycznia 2010, 30 tys. 
Europejczyków i ludzi z innych kontynentów uczestniczyùo w Europejskich 
Spotkaniach Mùodych, które jak zawsze miaùy na celu zjednoczenie chrzeúcijan. 
Miejscem spotkania tym razem staù siæ Poznañ, kolebka polskiego 
chrzeúcijañstwa. Mùodych ludzi goúciùo 150 parafii archidiecezji poznañskiej i 
gnieênieñskiej. Trwajàce piæã dni spotkania zostaùy zapoczàtkowane w roku 
1978, przez zaùoýyciela wspólnoty brata Roger. Caùoúã spotkañ prowadzona jest  
przez braci ze Wspólnoty z Taizé, przy wspóùpracy z wolontariuszami z róýnych 
pañstw.

nadzieja
w

ka¿dym
cz³owieku
Agnieszka Lasowska

parafia rzymskokatolicka pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa
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Mùodzi kaýdego ranka spotykali siæ w parafiach na modlitwach, w czasie 
których rozwaýane byùo Pismo Úwiæte, úpiewano tradycyjne kanony, psalm, 
nastæpowaùa kilkuminutowa modlitwa w ciszy oraz modlitwa wstawiennicza. 
Oprócz tego modlitwy odbywaùy siæ po poùudniu oraz wieczorem w halach 
targowych w centrum Poznania. Niezwykùà atmosferæ tworzyù miædzynarodowy 
wymiar, gdzie kaýdy w swoim ojczystym jæzyku zanosiù swoje modlitwy przed 
Bogiem. Po modlitwie porannej nastæpowaù czas wspólnego czytania i 
rozwaýania „Listu z Chin” napisanego przez brata Aloisa. Pobyt braci w Chinach, 
gdzie goúcili przez 3 tygodnie, zaowocowaù wydaniem miliona egzemplarzy 
Biblii w jæzyku chiñskim, która zostaùa rozprowadzona we wszystkich regionach 
tego kraju. W czasie popoùudniowych spotkañ tematycznych moýna byùo spotkaã 
siæ i wysùuchaã relacji jednego z braci na temat pobytu w Chinach. To przeùomowy 
czas, kiedy w Chinach po kilkudziesiæciu latach komunistycznego ucisku, 
trwajàcego od 1949 roku, skierowanego miædzy innymi na chiñskie koúcioùy, 
nastæpuje odwilý i powrót do moýliwoúci wyznawania swojej wiary w peùni. 
Przeùomowy czas nastàpiù w latach 80-tych XX wieku, kiedy to na nowo koúcioùy 
zostaùy otwarte, zarówno protestanckie jak i katolickie. Pastorzy oraz ksiæýa, 
którzy po latach niewoli w wiæzieniach, zostali wypuszczeni, skierowano do 6000 
koúcioùów bædàcych na terenie Chin. Wiækszoúã duchownych to ludzie starsi i 
schorowani, dlatego zaistniaùo ogromne zapotrzebowanie na nowych misjonarzy. 
Powoli zaczæto edukowaã nowe pokolenie duchownych, którzy mogli ksztaùciã 
siæ w zarówno w Chinach, jak i w krajach zachodnich w Europie oraz USA. Ma to 
na celu pomoc w zwalczaniu ogólnego zacofania w kraju, któremu oni pragnà 
sprostaã. Bieda i trudnoúci w ýyciu codziennym, staùy siæ ùatwiejsze do zniesienia, 
kiedy na nowo ludzie poczuli wolnoúã wyznania, moýliwoúã wzbogacenia swojej 
Duszy bædàc blisko Boga. Dziæki misjonarzom, którzy sùuýyli swojà pomocà i 
przekazywali swoje doúwiadczenia pracy duchownej na Zachodzie, wielu 
mùodych Chiñczyków dowiedziaùo siæ o Wspólnocie z Taizé i zapragnæùo poznaã 
tych ludzi. Dziæki temu takýe i my mogliúmy poznaã tych ludzi, goúciã ich w tym 
roku w Poznaniu i wspólnie modliã siæ o pokój na úwiecie i zbawienie dla 
wszystkich ludzi. 
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Modlitwa w Duchu Taizé otoczona jest niezwykùym klimatem. W 
ogromnej hali, pod jednym dachem gromadzà siæ tysiàce ludzi róýnych 
narodowoúci, którzy róýnià siæ od siebie pod wieloma wzglædami. A jednak ùàczy 
ich jedna fundamentalna rzecz – Miùoúã, miùoúã do Boga, chæã sùawienia Go, 
szukanie Go w drugim czùowieku. Piæknym punktem modlitw jest kilkuminutowa 
kontemplacja w ciszy, która sprawia, ýe ma siæ úwiadomoúã obecnoúci tysiàca 
ludzi koùo siebie, ale pozostaje siæ na tæ chwile sam na sam ze Stwórcà. Moim 
najlepszym sposobem modlenia siæ jest úpiew. Kto úpiewa, ten modli siæ dwa razy. 
I w tym roku nie zabrakùo tego wszystkiego w Poznaniu. Szkoda, ýe ten czas 
przeminàù tak szybko. Ale juý rozpoczynam przygotowania do wyjazdu na 
kolejne spotkanie, które tym razem odbædzie siæ w krainie wiatraków i tulipanów. 
Czy to koniec? Nie, to dopiero poczàtek pielgrzymki zaufania przez ziemiæ. Do 
zobaczenia w Rotterdamie!

ho³ownia:
zacznijmy
rozmawiaæ

o

wierze
normalnym
jêzykiem
Piotr Ko³odziejski

parafia rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Jasnogórskiej

Szymon Hoùownia to dziennikarz i 
publ icys ta  re l ig i jny,  dyrek tor  
programowy kana ùu Religia.tv, 
wspóùpracuje z telewizjà TVN oraz 
„Newseek Polska”. Jest dwukrotnym 
laureatem nagrody „Grand Press” w 
kategorii wywiadu za rozmowæ z ks. 
Jerzym Szymikiem „Niebo dla goùæbi” 
(2006) oraz w kategorii dziennikarstwa 
specjalistycznego za wywiad z etykiem 
i filozofem dr. Kazimierzem Szaùatà 
„Pamiæta Pan Hioba?” (2007). 
Trzykrotnie byù nominowany do 
Nagrody Dziennikarskiej „Úlad” im. ks. 
bpa Jana Chrapka, otrzymaù jà w 2007 
r o k u  z a  „ n o w a t o r s k i  s p o s ó b  



prezentowania i komentowania spraw religijnych: atrakcyjny, a przy tym gùæboki, 
otwarty na nowe pràdy umysùowe i wraýliwoúã mùodego pokolenia”. Hoùownia 
jest znany równieý z prowadzenia programu telewizyjnego Mam talent, Miædzy 
sklepami, Ludzie na walizkach. Autor ksiàýek: Koúcióù dla úrednio 
zaawansowanych, Tabletki z krzyýykiem oraz Ludzie na walizkach. Korzystajàc z 
listopadowego pobytu w Szczecinie w zwiàzku z promocjà jego nowej ksiàýki 
Monopol na zbawienie poprosiùem autora o rozmowæ do Audycji Katolickiej 
Polskiego Radia Szczecin na temat aktualnych problemów Koúcioùa.

Czy Koúcióù ma monopol na zbawienie?
Szymon Hoùownia: W pewnym sensie moýna powiedzieã ýe ma, ale w takim, ýe 
kaýdy z nas bædàc w tym Koúciele ma monopol na jedynà i niepowtarzalnà relacjæ 
z Bogiem, który go stworzyù i to sytuacja, która tylko w chrzeúcijañstwie ma 
miejsce. I to jest niesamowite. Natomiast nie moýna powiedzieã, ýe Koúcióù ma 
monopol na zbawienie, ýe ludzie poza Koúcioùem nie sà w stanie tego zbawienia 
dostàpiã. W Koúciele sà wszystkie narzædzia, które do zbawienia sùuýà, ale 
niektóre z nich spotykamy teý, nie w komplecie, w innych wierzeniach, zwùaszcza 
nam jakoú najbliýszych. Jeýeli Chrystus umarù za wszystkich, i za pogan i za 
chrzeúcijan to nie moýna powiedzieã, ýe ktoú tego zbawienia z caùà pewnoúcià nie 
dostàpi. Moýe bædzie ýyù tak, ýe dostàpi z pomocà Ùaski Boýej, która bædzie mu 
siæ objawiaùa w innym miejscu. To, co wiem na pewno o Koúciele, ýe tu jest 
komplet danych. Gdzie indziej tego kompletu nie ma. Ja jestem na tyle sùaby i na 
tyle sprofilowany, ýe potrzebuje tego kompletu, ýeby próbowaã dojúã do mojego 
celu.

Koúcióù to ludzie, a dziú koúcioùy stajà siæ puste. Co zrobiã, aby przyciàgnàã 
albo zatrzymaã mùodzieý w Koúciele?
Przede wszystkim przestaã caùy czas mówiã, ýe oto musimy przyciàgnàã 
mùodzieý do Koúcioùa, ýe mùodzi muszà przyjúã do Koúcioùa. Po prostu trzeba 
zaczàã ýyã. Bo to takie gadanie "ta dzisiejsza mùodzieý". Ona zawsze byùa obecna. 
Jak my byúmy ýyli jak chrzeúcijanie, to mùodzieý waliùaby drzwiami i oknami do 
Koúcioùa. Ewangelizacja mùodzieýy zaczyna siæ od tego, ýebyúmy my zaczæli ýyã 
jak chrzeúcijanie. Jak my zaczniemy ýyã jak chrzeúcijanie, ksiæýa zacznà ýyã jak 
chrzeúcijanie, úwieccy zacznà ýyã jak chrzeúcijanie, koúcioùy bædà peùne mùodych 
ludzi, oni nie bædà mogli wyjúã z zachwytu jak to cudownie moýe byã w Koúciele. 
Tworzenie programów duszpasterskich, wizji, koncepcji jest umywaniem ràk, 
ucieczkà od problemu. Jedyne co moýemy zrobiã, to wùaúnie zaczàã ýyã jak 
chrzeúcijanie i zaczàã komunikowaã jak chrzeúcijanie, zaczàã normalnie o wierze 
rozmawiaã, normalnym jæzykiem. 

Skoro mówimy o komunikacji, czy czæsto w seminariach nie jest tak, ýe ksiæýa 
nie sà przygotowani do rozmowy z mùodymi, czy przez gùoszenie kazañ czy 
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inne formy?
Nie wiem, nie znam na tyle dobrze seminariów. Myúlæ, ýe wiele z nich 
przygotowuje sensownie do tej pracy. Nie fiksowaùbym siæ na tych mùodych. 
Zostawmy w spokoju tych mùodych, bo oni sami przyjdà w momencie, kiedy bædà 
mieli ciekawà ofertæ w Koúciele. A to czy seminaria przygotowujà czy nie? Myúlæ, 
ýe coraz bardziej przygotowujà, pytanie czy ludzie chcà z tego wszystkiego 
korzystaã, czy ludzie sà gotowi, ýeby do dialogu stanàã.

Ýyã jak chrzeúcijanie? Cóý to znaczy np. dla mùodych? Czy mamy im 
zaoferowaã bardziej atrakcyjnà formæ Mszy Úwiætej, úpiewy, gitary, czy 
bardziej tradycyjnà Mszæ? Jak zrobiã, ýeby koúcioùy zapeùniùy siæ tymi 
mùodymi, bo przecieý oni sà przyszùoúcià Koúcioùa?
A Pan caùy czas o tych mùodych. Ja uczestniczyùem w sesjach "Mùodzi 
przyszùoúcià Koúcioùa" w 2008 roku. Odczepmy siæ od tych mùodych. Oni sami 
przyjdà w momencie, kiedy my starzy bædziemy w stanie zaproponowaã im coú 
konkretnego. Absolutnie nie udziwnione msze z jakimiú zakrætasami czy 
przytupami, tylko normalni ludzi normalnie ýyjàcy, którzy sà w stanie pokazaã, ýe 
Bóg jest w ich ýyciu, nie przez objawienia, ale przez normalne decyzje, które 
podejmujà. Na pewno nie bædæ tworzyù programu skleconego na prædce 
obliczonego na tzw. mùodych. Kaýdy mùody to inny úwiat, kaýdy ma inne pytania. 
Problem polega na tym, ýe jak ktoú mi mówi, ýe mùodych trzeba gdzieú 
przyciàgnàã to ja wiem, ýe mi to mówi stary. Mùodzieý nie mówi o sobie „my 
mùodzi”. To my starzy mówimy o nich „co zrobiã z tymi mùodymi”. Zastanówmy 
siæ co zrobiã z nami starymi, a potem bierzmy siæ za ewangelizacjæ mùodzieýy. Nie 
twórzmy programów i wizji, uczmy siæ byã chrzeúcijanami, uczmy rozmawiaã, a 
mùodzi sami przyjdà.

Jak oceni Pan dzisiejszy ekumenizm w Koúciele i dialog miædzywyznaniowy?
To trudny temat, bo Benedykt inaczej stawia akcenty niý Jan Paweù II. Bardzo 
wyraênie idzie w spotkanie tych denominacji, które ùàczy Eucharystia. Chce 
spotkaã siæ z lefebrystami, z prawosùawnymi, resztæ zostawiajàc na potem. Jest to 
jakiú pomysù, ten dialog jest inaczej zaakcentowany i ekumeniczny i 
miædzywyznaniowy. Mi byù bliýszy pomysù Jana Pawùa II i takie szersze otwarcie 
siæ, szukanie w úwiecie ludzi, którzy jeszcze w Boga wierzà, róýnych religii, niý 
wystawianie siæ na róýnego typu dàsy i fochy ze strony lefebrystów, którzy co 
chwilæ majà jakiú problem z wyciàgniætà rækà ze strony Watykanu i caùy czas 
powtarzajà , ýe oni kiedyú nawrócà ten odstæpczy Rzym. 

Czy lefebryúci przypadkiem nie zrozumieli gestu papieýa jako przyznanie siæ 
do bùædu, a nie jako wyciàgniæcia ræki do dialogu?
Myúlæ , ýe tak jest. Oni w ogóle majà takà tendencjæ prezentowanà bardzo czæsto, 
ýe oni sà tym jednym Koúcioùem, tym prawdziwym Koúcioùem, a msza w której ja 
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uczestniczæ idàc co niedzielæ czy codziennie do Koúcioùa jest schizmatyckà. Nie 
rozumiem tego podejúcia, konceptu, pewnego rodzaju buty, która legùa u podstaw 
tego ruchu i takiego przekonania, ýe oto ja jestem czysty i widzæ rzeczy takimi 
jakie powinny byã, a caùa reszta jest po prostu úlepa czy niedowidzi. Jest w tym 
duýo takiej pychy, która jest dla mnie trudna do zaakceptowania.

A jak, Pana zdaniem, bædzie wyglàdaùa przyszùoúã dialogu z Koúcioùem 
anglikañskim?
Pytanie czy tam bædzie za chwilæ z kim dialogowaã, bo Koúcióù anglikañski êle siæ 
ma. Mówiæ to bez satysfakcji, bo znam wielu anglikanów i wielu z nich to bardzo 
dobrzy i wierzàcy ludzie. Nie wiem jak to bædzie wyglàdaùo. Koúcióù w Anglii byã 
moýe skoñczy tak, ýe ta czæúã „bardziej konserwatywna” zbliýy siæ do Watykanu 
w trakcie dùugiego procesu, a pozostaùa czæúã moýe podzieli siæ na kolejne frakcje, 
które bædà siæ róýnicowaùy nie jeúli chodzi o dogmaty, ale podejúcie do úwiæcenia 
gejów na ksiæýy czy biskupów.

A czy to wùàczenie czæúci duchowieñstwa, które nie ýyje w celibacie nie bædzie 
w przyszùoúci zaczynem dla kapùanów katolickich, którzy mogà powiedzieã, 
ýe teý chcà zniesienia celibatu?
A kapùani grekokatolicy, którzy sà pod zwierzchnoúcià Rzymu i mogà mieã ýony, 
sà takim zaczynem?

Chodzi o kapùanów rzymskokatolickich.
To jest dywagowanie, które do niczego nas nie doprowadzi. Problem z celibatem 
jest ulokowany w zupeùnie innym miejscu. To, ýe ksiæýa z innego wyznania, 
akurat teraz z anglikañskiego, przyjdà do Koúcioùa katolickiego to nie zmieni 
naszego myúlenia o celibacie. To nie bædzie tym zaczynem, o którym Pan mówi. 
Nie sàdzæ, ýeby tak byùo. Myúlæ, ýe debata o celibacie zacznie siæ z zupeùnie 
innych powodów. 

Przy okazji inauguracji 1. roku Wydziaùu Teologicznego Uniwersytetu 
Szczeciñskiego, 42- letni kleryk 1. roku Seminarium Duchownego 
powiedziaù, ýe dziú nie brakuje powoùañ, ale nie wszyscy na te powoùania 
odpowiadajà. Czy zgodzi siæ Pan z takà tezà?
Trudno mi komentowaã takie zdania, bo one sà byã moýe trafne, a byã moýe 
nietrafne. To bardzo piækna poetycka fraza i rozumiem, ýe chodzi w niej o 
odpowiedzialnoúã i zdolnoúã do podjæcia decyzji. Nie wiem. Jak bym siedziaù w 
duszach tych ludzi to wiedziaùbym ile powoùañ „marnuje siæ”, choã nie sàdzæ, 
ýeby siæ marnowaùy. Ludzie nie potrafià dziú odkryã swoich wùasnych 
charyzmatów, darów, nie umiejà nazwaã co jest w nich unikatowe, wyjàtkowe i 
nie umiejà podjàã decyzji. To nie jest tak, ýe Pan Bóg  wyprodukowaù 2,538 mln 
powoùañ, a 124 tysiàce Polaków zmarnowaùo je i teraz bædà wisieã zmarnowane w
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Boskiej szafie. Powoùanie to zawsze historia relacji, coú co siæ tworzy w relacji 
pomiædzy Bogiem a czùowiekiem, co siæ buduje. Nie wiem kto ma takà wiedzæ, 
ýeby móc powiedzieã, ýe oto ileú tam powoùañ zostaùo zmarnowanych. Musiaùby 
mieã wglàd w bardzo wiele ludzkich dusz.

Ostatnia decyzja Trybunaùu Praw Czùowieka w Strasburgu przeciwko 
krzyýom w szkoùach. Czy to znak, ýe w przyszùoúci dyskusja rozpocznie siæ na 
dobre, czy to przyczynek dla úrodowiska lewicowego, ýeby w ogóle rozpoczàã 
dyskusjæ o roli Koúcioùa w ýyciu spoùecznym?
Mam wraýenie, ýe ks. Mazurkiewicz wyczerpaù temat mówiàc, ýe to jest walka nie 
o wolnoúã religii, którà mamy wpisanà w Konstytucjæ czy w system wartoúci 
europejskich, ale wolnoúã od religii. Jest to próba odràbania czùowiekowi bardzo 
waýnej czæúci jego ýycia i powiedzenia, ýe moýe byã czùowiekiem w peùni tylko 
kiedy jest w domu albo w Koúciele. Ta decyzja dotyczyùa okreúlonego 
ustawodawstwa wùoskiego, które nakazywaùo umieszczenie krzyýy we 
wszystkich salach szkolnych. Pytanie czy to jest zasadne. Moim zdaniem 
niekoniecznie powinno byã tak, ýe pañstwo powinno nakazywaã 
zawieszaniekrzyýy, ale z drugiej strony wydaje mi siæ szalenie obùudnà 
argumentacja, która mówi mi w czym mnie chrzeúcijaninowi  przeszkadza 
muzuùmanin, który na ulicy rozwija modlitewny dywanik i zaczyna siæ modliã. W 
czym on narusza mojà godnoúã? 

Problemem nie jest krzyý, tylko wyobraýenie ludzi, którzy o tym rozmawiajà co ja 
chcæ z tym krzyýem zrobiã czùowiekowi. Oni siæ chyba bojà, ze bædæ ich nawracaù, 
ýe bædæ im robiù jakieú zùe rzeczy, czegoú od nich wymagaù, piætnowaù ich. Nie 
rozumiem takiego neurotycznego podejúcia, nie rozumiem rozumienia pañstwa 
úwieckiego, neutralnego úwiatopoglàdowo jako pañstwo wyznaniowe de facto z 
ateizmem jako religià panujàcà. Nie wiem dlaczego chce siæ zabraã rozum, 
rozsàdek lokalnym spoùecznoúciom, bo to spoùecznoúã klasy, szkoùy, biura 
powinna decydowaã o tym jakie symbole, kiedy, czy i na ile siæ w danym miejscu 
znajdà. A nie poseù Joanna Senyszyn ani Episkopat Polski.
   
Dziækujæ za rozmowæ.
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Niedawno podczas zabawy sylwestrowej w gronie rodzinnym bàdê 
razem z przyjacióùmi witaliúmy 2010 rok. Poczàtek nowego roku 
kalendarzowego to czas, w którym dokonujemy podsumowania wydarzeñ 
majàcych miejsce w roku poprzednim. Podejmujemy decyzje majàce zmieniã 
nasze ýycie osobiste, zawodowe czy rodzinne. Do tego wszystkiego w gùowie 
zaczynamy zadawaã sobie pytanie nie dajàce nam spokoju, które dotyczy 
przyszùoúci. Co spotka mnie w nowym roku? Czy przeýyje wielkà miùoúã, a 
moýe dostanæ nowà pracæ, dziæki której odniosæ upragniony sukces 
zawodowy?

Wtedy z pomocà przychodzà nam horoskopy czy wróýki, które mogà odkryã 
to, co kryje przyszùoúã. Oczywiúcie nie powiedzà nam dokùadnie co siæ 
wydarzy, ale przynajmniej w ogólnym zarysie bædziemy wiedzieli, czego 
moýemy siæ spodziewaã. Wydawaùo by siæ, ýe wszystko jest w porzàdku, 
przecieý nic zùego nie robiæ, a jednak rodzi siæ pytanie czy jako chrzeúcijanie 
moýemy korzystaã z tych dobrodziejstw astrologii? Czy nie bædzie w tym 
ýadnej sprzecznoúci z zasadami naszej wiary? W artykule spróbuje 
odpowiedzieã na to pytanie ukazujàc stanowisko Koúcioùa Katolickiego 
opartego na Katechizmie Koúcioùa Katolickiego i Piúmie Úwiætym.

Na poczàtku warto jasno stwierdziã, ýe horoskopy i wróýby sà niezgodne z 
wiarà i nauczaniem Koúcioùa Katolickiego. Ten, kto korzysta z tego rodzaju 
usùug popeùnia grzech. Czæsto bywa tak, ýe osoby nie widzà nic zùego w tym, 
ýe odwiedzajà wróýki, aby uzyskaã odpowiedzi na dræczàce ich pytania 
zwiàzane z przyszùoúcià. W takich sytuacjach modlitwa staje siæ ostatnià deskà 
ratunku, gdyý zawiodùy ludzkie sposoby rozwiàzywania wàtpliwoúci 
dotyczàcych tego, co bædzie. Widzimy wiæc, ýe sedno problemu leýy w tym, 
aby zadaã sobie pytania, czy ja mam silnà wiaræ? Czy ufam Bogu tak, jak 
dziecko swojemu Ojcu? Jeúli tak, to wtedy w naszym sercu jest pokój i 
przekonanie, ýe On zadba o kaýdy element mojego ýycia, czyli równieý o 
przyszùoúã. W takich sytuacjach Bóg nie bædzie dodatkiem do ýycia, po który 
siægamy w ostatecznoúci. On bædzie tym, do którego zwrócimy siæ w 
pierwszej kolejnoúci i bædziemy szukaã u Niego rozwiàzania problemu.

horoskopie

horoskopie
powiedz

przecie
co mnie

czeka
w
œwiecie?

Maciej Urban

parafia rzymskokatolicka pw. œw. Antoniego z Padwy



Zgodnie z Katechizmem Koúcioùa Katolickiego naleýy odrzuciã 
wszystkie formy wróýbiarstwa, czyli miædzy innymi korzystanie z horoskopów, 
astrologii, wyjaúniania przepowiedni czy wróýb, bo praktyki te przejawiajà chæã 
panowania nad czasem oraz sà sprzeczne z czcià i szacunkiem, które naleýà siæ 
Bogu. W Ksiædze Kapùañskiej w Piúmie Úwiætym znajdziemy takie sùowa: „Nie 
bædziecie uprawiaã wróýbiarstwa. Nie bædziecie uprawiaã czarów. (…)Ja jestem 
Pan, Bóg wasz!” Tylko Bóg moýe byã twoim Panem i relacja z nim powinna byã 
bardzo bliska, jak dziecka z umiùowanym ojcem, w której bædzie ono oddawaã 
Jemu czeúã i godnoúã. Wtedy elementy zwiàzane z wiarà, czyli modlitwa osobista 
lub we wspólnocie chrzeúcijañskiej, lektura Pisma Úwiætego czy Eucharystia bædà 
ksztaùtowaùy twoje ýycie. Stanà siæ najcenniejszymi wskazówkami dla ciebie na 
przyszùoúã. Dziæki nim nie bædziesz osobà majàcà obawy przed tym, co ma byã. 
Wræcz przeciwnie, przezwyciæýysz trudne sytuacje, które napotkasz i bædziesz 
potrafiù zachowaã spokój w sercu. Natomiast czytajàc horoskopy czy wróýby 
stajesz siæ zaprogramowanym automatem poprzez to, co zostaùo napisane w 
horoskopie, czy przez to, co powiedziaùa tobie wróýka. Zaczynasz koncentrowaã 
siæ na swojej przyszùoúci, zapominajàc o teraêniejszoúci. W konsekwencji 
zostajesz wyrwany od êródùa ùaski Pana Boga. Odbierasz sobie szansæ na jej 
dziaùanie, które ciebie uúwiæca i dziæki której Twoje czùowieczeñstwo staje siæ 
bardziej peùnowartoúciowe i piækniejsze.

Na koniec jeszcze jeden argument przeciwko horoskopom i wróýbom. 
Znajàc teoretycznie przyszùoúã zabieramy sami sobie przyjemnoúã odkrywania 
tajemnicy ýycia. Wiedzàc co przyniesie los, nasze ýycie staje siæ nudne i 
przewidywalne. Wiedzàc co siæ stanie, przestajemy byã odkrywcami ýycia, 
którzy muszà sprostaã nieoczekiwanym sytuacjom. Tracimy przez to moýliwoúã 
ksztaùtowania swojego charakteru, wytrzymaùoúci oraz siùy woli. W zamian tego 
dostajemy katalog przypuszczeñ dotyczàcych tego co ma byã, na który nikt nie 
moýe daã 100 procent gwarancji, bo przecieý ýaden czùowiek nie jest 
wszechwiedzàcy. 
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Joanna Witych

parafia rzymskokatolicka pw. œw. Antoniego z Padwy

Sà dwie. I jedna zwana „kampanià wrzeúniowà”. Rodzà strach i dajà siæ wyczuã 
juý w pierwszych dniach stycznia. Straszà i zawsze przychodzà za wczeúnie, dla
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 studentów – rzecz jasna. Tak to wùaúnie obraz sesji – pogromczyni i najwiækszego 
koszmaru studentów…

Jak dziú pamiætam swojà pierwszà sesjæ. Pamiætam strach i læk, który temu 
towarzyszyù. I choã od tamtego momentu minæùy cztery lata, to ten strach, a raczej 
juý tylko stres pozostaùy przed kaýdym egzaminem. Dziú nie wiem ile tych 
egzaminów byùo, zdecydowanie za duýo, by spamiætaã. Nie pamiætam pytañ, nie 
wiem, co miaùam na sobie, jednak pozostaùa wiedza z tych egzaminów. 

Czym jest sesja dla studentów? Róýnie, dla jednych to udowodnienie swojej 
wiedzy (choã, tych jest wùaúnie najmniej). Dla wiækszoúci to duýy stres. Ostatnie 
nerwowe przerzucanie stron w ksiàýkach, skryptach i notatkach przed wejúciem 
do sali, to nieodzowny obraz uczelnianych korytarzy w trakcie sesji. Atmosfera 
zdaje siæ byã napiæta, nie tylko wúród studentów, widaã teý czæsto rozdraýnienie 
wykùadowców. Oni juý zapomnieli, jak sami byli studentami. Dziú dla wielu 
wykùadowców to rutyna pozbawiona emocji. Setki twarzy, maùo 
indywidualnoúci. Czæsto skupiajà siæ na liczbach ile zdaùo, ilu siæ nie powiodùo, 
nie baczàc na to jak i czy nauczyli.

Nasuwa siæ subtelne pytanie, czy jest ona w ogóle potrzebna? Bædàc na czwartym 
roku, odpowiem, ýe tak – choã w dalszym ciàgu jest to ten moment w roku 
akademickim, którego nie lubiæ. Dlaczego uwaýam, ýe jest potrzebna, poniewaý 
eliminuje, tych którzy sà sùabi lub po prostu leniwi. 

Czy chcielibyúcie iúã do lekarza, który nie potrafi was wyleczyã, bo na studiach 
bywaù, a nie studiowaù? 

Czy na pewno chcielibyúcie uzyskaã poradæ prawnà, od kogoú, kto nie zna 
podstawowych pojæã prawniczych? 

Czy rzeczywiúcie przyjemnie sùucha siæ dziennikarzy, którzy z dziennikarstwem 
na studiach nie mieli nic wspólnego, bo studiowali na zupeùnie innym kierunku, a 
dziú przekazujà opinii publicznej rzekomo rzetelnà wiedzæ? 

A moýe budujecie dom i zauwaýyliúcie, ýe jednak znacie siæ lepiej na stawianiu 
úcian dziaùowych niý „budowniczy”, który zapewnià was, ýe pion jest wùaúnie 
„gdzieú tutaj” – tak na chybiù trafiù.



Sesja jest do przeýycia – na kaýdym kierunku da siæ jà zaliczyã. Pytanie tylko 
brzmi: jak? Kaýdy ma swój sposób. Najlepszym jest nauka. Jednak z nià bywa 
róýnie, bo od wieków studenci powtarzajà, ýe jak tylko przychodzi czas nauki, to 
wszystko zdaje siæ byã ciekawsze, od faktu, ýe trzeba wyprowadziã psa, do 
znakomitego przekonania, ýe wreszcie naleýy posprzàtaã swój pokój – nie pokój 
to za maùo, od razu caùe mieszkanie. O! Jaka fascynujàca rysa na suficie – 
wczeúniej jej nie byùo – ciekawe w jaki sposób ona siæ tam znalazùa. Tak, student 
przed naukà, znajdzie rzeczywiúcie kaýdy argument. Niektórzy studenci majà 
swoje dopalacze, dla lepszej koncentracji. Najlepszy dopalacz to Duch Úwiætych i 
proúba o pomoc na czas sesji. Mój „towar” to wùaúnie wiara – polecam. Ostrzegam 
– uzaleýnia. 
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Piotr Ko³odziejski

parafia rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Jasnogórskiej
  

22. stycznia w katedrze w Gorzowie Wielkopolskim 
zainaugurowano Synod Metropolitalny, pierwszy w historii trzech diecezji 
Metropolii Szczeciñsko-Kamieñskiej.
W skùad metropolii wchodzà: Archidiecezja Szczeciñsko-Kamieñska, 
Diecezja Koszaliñsko-Koùobrzeska i Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska. 
To drugi synod w historii powojennej Polski. W 1971 roku pierwszy odbyù 
siæ w Metropolii Krakowskiej.

Synod to zebranie duchownych i úwieckich, którzy w specjalnie 
powoùanych komisjach podejmujà tematy wspólne dla diecezji 
uczestniczàcych w synodzie, a takýe problemy i nadzieje dotyczàce 
Koúcioùa. Czym moýe zajàã siæ Synod Metropolitalny? - Taki synod 
mógùby zajàã siæ ujednoliceniem praktyk udzielania poszczególnych 
sakramentów, zasadami przygotowania do tych sakramentów, aby nie 
róýniùy siæ zbytnio w poszczególnych diecezjach, to sà teý kwestie nauki 
spoùecznej Koúcioùa - tùumaczy ks. Sùawomir Zyga z Kurii Metropolitalnej 
w Szczecinie.
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Ks. Zyga dodaje, ýe istotne jest teý ustalenie pewnych kwestii 
prawnych. - Regulacje prawa diecezjalnego mogùyby byã tak uùoýone, aby 
to byùo w miaræ jednolite albo podobne we wszystkich diecezjach - mówi 
ks. Zyga.

Biskupi przewidujà w liúcie, ýe prace Synodu potrwajà 3 lata. 
Szerzej o pracach synodu i roli úwieckich w jego pracach w nastæpnym 
numerze: „Prosto z mostu.Mùodzi...Ekumenizm...Bóg”. 

fot. £ukasz Sze³emej, www.szelemej.pl 



Tu jest miejsce na Twojà reklamæ!

Nasza inicjatywa gazety Prosto z mostu jest absolutnie spoùeczna. Wszelkie ofiary sà przeznaczone 
na pokrycie kosztów wydruku gazety. Bardzo mile widziana jest wiæc wszelka pomoc hojnych 
sponsorów. W zamian moýemy zaproponowaã miejsce na ogùoszenie lub reklamæ w naszej gazecie. 
Gdyby w przyszùoúci udaùo siæ zebraã jakieú fundusze ponad koszty wydruku naszym zamiarem 
byùo, aby te pieniàdze przeznaczyã na wspólnie (ekumenicznie) wytypowany cel charytatywny. 
Takie byùo zaùoýenie od samego poczàtku. To m.in. od Waszej hojnoúci zaleýy czy w przyszùoúci uda 
siæ zrealizowaã te cele. Zapraszamy! Kontakt z nami to ekumeniczni@wp.pl. 

Zaproszenie:
Zapraszam do sùuchania Audycji Katolickiej w Polskim Radiu Szczecin w kaýdà niedzielæ o 
godzinie 7.05 (czæstotliwoúã 92 MHz). W audycji m.in. o wydarzeniach z ýycia Koúcioùa, 
mùodzieýowych wspólnotach, a takýe rozmowy z chrystusowcami: ks. Zbigniewem Reguckim i 
Rafaùem Sorkowiczem (duszpasterzami akademickimi w Sanktuarium Najúwiætszego Serca 
Pana Jezusa w Szczecinie). 
Moýna teý wygraã nagrody 
ksiàýkowe. Wideorelacje, galerie 
zdjæã oraz zarchiwizowane 
a u d y c j e  i  i n f o r m a c j e  n a  
www.radio.szczecin.pl/religia. 
Piotr   Koùodziejski,  Zapraszam! 

Zapraszamy do odwiedzania 
katedralnej wieýy. 
Wjazd na punkt widokowy 
w czasie od 15. paêdziernika 
do 31. marca od wtorku do soboty
 (godz. 10-15 z przerwà od 13-
13.20)
 i w niedzielæ od 13 do 15. 
Bilety normalne kosztujà 8 
zùotych,
 a ulgowe 5 zùotych. 
Dzieci do 7 lat wchodzà za darmo. 
Szczegóùy na 
www.katedra.szczecin.pl
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Teraz czas na 
ferie, sesje, egzaminy,...

Kolejny numer naszej 
gazety w marcu!
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