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W opublikowanym w 1994 roku liœcie apostolskim "Tertio millennio 
adveniente" przygotowuj¹cym Koœció³ do jubileuszu 2000 lat 
chrzeœcijañstwa Jan Pawe³ II pisze: "Koniec drugiego millennium 
wzywa nas wszystkich do rachunku sumienia, a tak¿e do stosownych 
poczynañ ekumenicznych, tak abyœmy wobec Wielkiego Jubileuszu 
mogli stan¹æ jeœli nie ca³kowicie pojednani, to przynajmniej o wiele 
bli¿si przezwyciê¿enia podzia³ów powsta³ych w drugim tysi¹cleciu". 
Pontyfikat Jana Paw³a II by³ d¹¿eniem do tego, by spe³niæ wolê 
Chrystusa: aby byli jedno.

Za nami kolejny Tydzieñ Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan. W 
marcowym numerze chcemy zachêciæ wszystkich do refleksji nad 
istot¹ ekumenizmu, aby temat ten nie pojawia³ siê w naszym ¿yciu 
jedynie przy okazji krótkich, corocznych wydarzeñ. Drog¹ do 
znoszenia podzia³ów jest z pewnoœci¹ wzajemne poznanie siê. 
W s p ó l n e  s p o t k a n i a  r e d a k c j i  „ P r o s t o  z  M o s t u .  
M³odzi...Ekumenizm...Bóg” sta³y siê dla nas inspiracj¹ do zainicjowania 
nowego cyklu w naszym miesiêczniku. 

Drodzy czytelnicy...
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Czy wierny wyznania ewangelicko-augsburskiego mo¿e przyjmowaæ 
komuniê œwiêt¹ uczestnicz¹c w nabo¿eñstwie na przyk³ad w Koœciele 
katolickim? Ju¿ w nastêpnym numerze poznamy odpowiedzi na 
podobne pytania, które rodz¹ siê w g³owach m³odych ludzi, te 
dotycz¹ce ich wyznania i innych wyznañ chrzeœcijañskich. 

W marcowym wydaniu „Prosto z mostu. M³odzi...Ekumenizm...Bóg” nie 
mo¿e zabrakn¹æ równie¿ refleksji na temat Œwi¹t Wielkanocnych oraz 
okresu poprzedzaj¹cego to wielkie œwiêto wszystkich chrzeœcijan. 
Poznamy liturgie i tradycje Koœcio³ów: katolickiego, ewangelicko-
augsburskiego i  prawos ³awnego zwi¹zane z okresem 
upamiêtniaj¹cym zmartwychwstanie Chrystusa.

Zapraszamy do kontaktu z nami, a wszystkich chêtnych do 
wspó³pracy. Czekamy na wasze opinie, komentarze i pytania 
(ekumeniczni@wp.pl). Z okazji zbli¿aj¹cych siê œwi¹t ¿yczymy przede 
wszystkim nadziei i wiary, otwartych serc i pogody ducha na co dzieñ. 

Ma³gorzata Moraczewska

26  Bp Jerzy Samiec
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CZY JEDEN TYDZIEÑ

      MO¯E ZMIENIÆ CA£Y ROK?
refleksje po okresie wspólnych modlitw

ks. S³awomir Sikora

parafia ewangelicko-augsburska pw. Œwiêtej Trójcy

Co roku chrzeúcijanie róýnych wyznañ spotykajà siæ na ekumenicznych 
naboýeñstwach w ramach Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jednoúã 
Chrzeúcijan.
W niektórych miastach organizuje siæ tylko jedno naboýeñstwo wspólne - w 
jednym roku w koúciele katolickim, a nastæpnie w koúciele innego wyznania. W 
Szczecinie ten czas przeýywamy bardzo intensywnie. Codziennie przez osiem dni 
jednoczymy siæ w róýnych koúcioùach. Bywam pytany: czy to ma jakikolwiek 
sens, skoro po Tygodniu Modlitw kaýdy wraca do murów wùasnych 
wyznaniowych twierdz? Rozbicie chrzeúcijañstwa ma miejsce - czy jeden tydzieñ 
w roku moýe coú zmieniã? Pozwólcie, ýe podzielæ siæ kilkoma refleksjami na 
temat znaczenia tego szczególnego ekumenicznego okresu.

Na poczàtek chciaùem wyraênie zaznaczyã, ýe jednoúã chrzeúcijañstwa 
moýna róýnie rozumieã. Najczæúciej zadaje siæ pytanie o moýliwoúã powrotu do 
jednoúci organizacyjnej, to znaczy do sytuacji, w której znika jakikolwiek podziaù 
na Koúcioùy katolickie, prawosùawne czy protestanckie. Myúlæ, ýe na takà jednoúã 
nie jesteúmy jeszcze gotowi, i dàýenie do tak rozumianego bycia znów razem 
bædzie rodziùo kolejne napiæcia i podziaùy. Pojawiùoby siæ pytanie: kto 
waýniejszy? Czy Zachód - a wiæc papieý, czy Wschód - czyli patriarcha? Poza 
tym, naleýy sobie zadaã pytanie czy jednoúã organizacyjna jest gwarantem 
panowania szczerej miùoúci miædzy chrzeúcijanami, czy zapewnia wzajemny 
szacunek, brak sporów i podziaùów? Obawiam siæ, ýe nie, skoro te podziaùy, 
mniejsze lub wiæksze, wystæpujà juý teraz na ùonie poszczególnych Koúcioùów. 
Zatem dla mnie jednoúã, do której powinniúmy dàýyã, polega na wzajemnym 
poznawaniu siæ, na wspólnej modlitwie. Tak, gromadzenie siæ wokóù krzyýa 
Chrystusa jest najlepszà drogà do pojednania miædzy czùowiekiem a 
czùowiekiem, równieý miædzy wierzàcym a wierzàcym. Wierzæ w to, ýe wùaúnie 
pod krzyýem rozpoznajemy w drugim czùowieku z innego wyznania siostræ lub 



brata w Chrystusie. W czasie Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jednoúã 
Chrzeúcijan mamy okazjæ siebie wzajemnie poznaã. Moýemy doúwiadczyã 
bùogosùawieñstwa róýnorodnoúci form liturgicznych oraz atmosfery i duchowoúci 
w poszczególnych wyznaniach. Poznajemy równieý konkretnych ludzi, 
zaczynamy siæ rozpoznawaã, a moýe nawet powstajà „ekumeniczne znajomoúci 
lub przyjaênie”. Temu wùaúnie sùuýy ten szczególny tydzieñ. Jest pewnym 
punktem wyjúcia do dalszych dziaùañ, jest czæsto inauguracjà roku, w którym ma 
miejsce kilka ekumenicznych wydarzeñ. Podam tylko kilka przykùadów. Po 
wspólnej modlitwie na Waùach Chrobrego w czasie Zlotu Ýaglowców w 2007 
roku powstaùa ekumeniczna przyjaêñ miædzy katolickim klubem dla marynarzy 
„Stella Maris”, a naszà parafià. Wzajemnie zapraszamy siæ na waýniejsze 
uroczystoúci, ks. Eugeniusz Krzyýanowski organizuje ekumeniczne  rekolekcje 
adwentowe, a ostatnio zaprosiù nas na ekumeniczne kolædowanie. Pokùosiem 
Tygodnia bædzie równieý wspólny koncert w Katedrze úw. Jakuba, w czasie 
którego zaúpiewa ewangelicki chór z Hamburga wraz z orkiestrà Filharmonii 
Szczeciñskiej. Powstaùy równieý plany organizacji w paêdzierniku 
Ekumenicznych Dni Biblii. Warto zaznaczyã, ýe takýe nasza gazeta „Prosto z 
mostu” jest bezpoúrednià odpowiedzià na zadane po jednej z oktaw modlitw 
ekumenicznych pytanie: co dalej?

Prawdà zatem jest, ýe po Tygodniu Powszechnej Modlitwy o Jednoúã 
Chrzeúcijan wracamy do naszych koúcioùów. Mam jednak nadziejæ, ýe wracamy 
tam wzbogaceni i zbudowani, bardziej otwarci na inne wyznania. Ufam równieý, 
ýe nie traktujemy ich jako naszych twierdz, w których musimy siæ zamykaã i 
broniã przed innymi chrzeúcijanami, ale bædà one dla nas domami modlitw, do 
których z miùoúcià zapraszamy innych wierzàcych.    
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Drogi czytelniku, chciaùbym Ci dzisiaj przybliýyã moje refleksje na temat 
jednego z ukraiñskich miast, bastionu chrzeúcijañstwa, który miaùem szczæúcie 
odwiedziã, a mianowicie Kamieñca Podolskiego.
Jak wiemy z opisu H. Sienkiewicza w „Panu Woùodyjowskim” Kamieniec 
Podolski jest poùoýony w tzw. pætli rzeki Smotrycz. Rzeka ta tworzàc zakole 
stworzyùa idealne miejsce na budowæ grodu. Smotrycz obejmowaùa mieszkañców 
swoimi nurtami dajàc im ochronæ, a takýe zmuszajàc ich do zgodnego ýycia na 
maùym terenie miasta, co nie zawsze byùo ùatwe (jedynym wejúciem do miasta byù 
kamienny most (fot.) na drugim planie widaã miasto, z lewej strony wieýa katedry 
úw. Piotra i Pawùa, zdjæcie zrobione z murów twierdzy kamienieckiej).
W mieúcie poùoýonym na kresach Rzeczpospolitej, w miejscu gdzie zderzaùy siæ 
kultury zachodnio i wchodnio chrzeúcijañskie, judaistyczne, a takýe 
muzuùmañskie czæsto dochodziùo do napiæã.
W Kamieñcu Podolskim znajdowaùy siæ klasztory, katolicka katedra, katedra 
ormiañska, úwiàtynie grekokatolickie, prawosùawne, synagogi, a po zdobyciu 
miasta przez Turków nawet meczet.

HISTORIA PEWNEGO BOGATEGO MIASTA
Piotr Rutkowski

parafia rzymskokatolicka pw. Œwiêtego Krzy¿a



Gdy Turcy w 1672r. zdobyli Kamieniec, zaaklimatyzowali katolickà katedræ na 
meczet stawiajàc obok niej wysoki na ok. 25 metrów minaret. Dzisiaj na szczycie 
tego minaretu stoi zùota figura przenajúwiætszej panienki i o ile mi wiadomo jest to 
jedyna katolicka úwiàtynia przy której stoi minaret.
Mogùoby siæ wydawaã ýe Kamieniec Podolski, ze swoim nagromadzeniem 
róýnych kultur, mógù staã siæ stolicà ekumenizmu, tolerancji wobec innych religii 
i wyznañ.
Na nieszczæúcie w tamtych czasach panowaùy przede wszystkim uprzedzenia 
religijne przeradzajàce siæ nawet w wojny…
Po trzystu latach, po panowaniu Turków Osmañskich, Rosjan oraz Sowietów z 
religijnego bogactwa tego miasta zostaùy w wiækszoúci tylko gruzy…
Z katedry ormiañskiej do dzisiaj przetrwaùa tylko brama wjazdowa, klasztor 
Dominikanek gdzie mieszkaùa Basia Woùodyjowska, tak jak i inne klasztory stoi 
w ruinie. Cudem przetrwaùa katedra katolicka pod wezwaniem úw. Piotra i Pawùa 
oraz niektóre cerkwie.
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Mimo wszystkich historycznych przeciwnoúci, geopolitycznych zawirowañ 
nadal mieszkajà tam ludzie mówiàcy po polsku, w koúciele wybrzmiewajà 
polskie pieúni, jeden z wikariuszy polskiego pochodzenia powiedziaù mi nawet, ýe 
jeýeli zapomni w czasie kazania jakiegoú ukraiñskiego sùówka to mówi po polsku, 
wierni i tak zrozumiejà.
Ukraiñcy z winy historii ich narodu, posiadajà wiele kompleksów, takýe 
dotyczàcych religii.
Jak wiemy naród ukraiñski odzyskaù niepodlegùoúã dopiero dwadzieúcia lat temu, 
przez stulecia znajdowaù siæ pod panowaniem Polaków i Rosjan. Do dzisiaj, 
kaýdego katolika na Ukrainie postrzega siæ jako Polaka, Prawosùawnego jako 
Rosjanina, tylko Grekokatolicy sà uznawani w peùni za Ukraiñców.
Poznajàc tæ historiæ zobaczyliúmy jak przez politykæ moýna zniweczyã tak 
wspaniaùy fundament do budowy ekumenizmu, jednak ten fundament ùatwiej 
zamieniã w pole do walki, wspóùczesnym nam przykùadem takiego fundamentu 
moýe byã Jerozolima, miasto úwiæte dla trzech religii i stojàce niemal w ogniu od 
waúni i przemocy.
Obowiàzkiem Chrzeúcijanina jest niesienie pokoju i miùoúci. Nie zawsze jest to 
ùatwe, ale efekty mogà byã przecieý imponujàce. Ogólnie wiadomo, ýe ùatwiej jest 
niszczyã niý budowaã, ale jak powiedziaù úwiætej pamiæci Jan Paweù II „do êródùa 
pùynie siæ zawsze pod pràd.”
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Koœcio³a

Piotr Ko³odziejski

parafia rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Jasnogórskiej
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Czæsto sùychaã gùosy pomrukiwania w Koúciele, ýe przygotowanie dzieci 
do Pierwszej Komunii Úwiætej czy teý mùodzieýy do bierzmowania nie odpowiada 
nam albo takie czy inne sytuacje nie znajdujà naszego uznania. Bardzo lubimy 
narzekaã na ksiæýy, katechetów, na Koúcióù ogólnie, na kierunek, w którym 
zmierza. A przecieý Koúcióù to my wszyscy, zarówno úwieccy jak i duchowni. I 
celowo na pierwszym miejscu wymieniùem úwieckich, bo ich (NASZA) rola w 
kreowaniu ýycia w Koúciele jest waýna, a teraz bædzie jeszcze bardziej istotna.

Rozpoczæty 22 stycznia Synod Metropolitalny trzech diecezji: 
Archidiecezji Szczeciñsko-Kamieñskiej, Diecezji Koszaliñsko-Koùobrzeskiej i 
Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, jest pierwszym takim zebraniem biskupów 
i úwieckich w historii Metropolii Szczeciñsko-Kamieñskiej i drugim w dziejach 
powojennej Polski. Juý te fakty wskazujà na podniosùoúã i rangæ wydarzenia.

Synod Metropolitalny moýe wypracowywaã prawo obowiàzujàce dla danej 
prowincji, której dotyczy. Nad rozwiàzaniami gùosujà wszyscy biskupi 
diecezjalni, pomocniczy i biskupi emeryci z trzech diecezji. Rozwiàzania jednak, 
to juý, jak zapewnia ks. Sùawomir Zyga z Kurii Metropolitalnej w Szczecinie, 
domena nie tylko duchownych, ale równieý NAS úwieckich, którzy wspóùczeúnie 
w ramach grup parafialnych, dekanalnych (obejmujàcych kilka parafii) i 
wspólnot teý wùàczymy siæ w tworzenie ýycia Koúcioùa.

Jak mówi ks. Zyga, dotychczas na potrzeby Komisji Przygotowawczej, która 
rozpoznawaùa tematy dla Synodu, funkcjonowaùy trzy komisje: historyczna, 
wynikajàca ze wspólnych historycznych korzeni trzech diecezji; socjologiczna, 
zakùadajàca podobny profil spoùeczny ludnoúci zamieszkujàcej te ziemie i 
duszpasterska. Teraz gùówne prace Synodu odbywaã siæ bædà w czterech 
komisjach, z których kaýda, jako swojego patrona, otrzymaùa jednego z biskupów 
pomocniczych metropolii: ds. wspólnoty metropolitalnej - bp Paweù Socha 
(zielonogórsko-gorzowski), ds. nauczania - bp Marian Bùaýej Kruszyùowicz 
(szczeciñsko-kamieñski), ds. uúwiæcajàcych zadañ Koúcioùa - bp Paweù Cieúlik 
(koszaliñsko-koùobrzeski) i ds. pastoralnych - bp Krzysztof Zadarko 
(koszaliñsko-koùobrzeski) – dodaje ks. Sùawomir.

Jak zapewnia jednak rzecznik Kurii Metropolitalnej w Szczecinie: Úwieccy bædà 
zapraszani do komisji, do opiniowania rozwiàzañ, gùos úwieckich bædzie takim 
samym gùosem jak kaýdego innego eksperta. A wiæc równieý MY bædziemy 
decydowaã o tym jak nasze dzieci przygotowujà siæ do sakramentów, jak wyglàda 
ich chrzeúcijañska edukacja. Chociaý dziú to m.in. w rækach i gùowach rodziców 
spoczywa obowiàzek ksztaùtowania mùodego pokolenia. W rækach rodziców, ale 
równieý i w rækach kaýdego mùodego czùowieka, który powinien mieã 
úwiadomoúã  odpowiedzialnoúci  za  swoje  czyny. I  dlatego  takýe gùos  mùodych

9



 powinien znaleêã swoje miejsce w pracach synodu. 

- Nie chodzi o to, ýe np. przygotowania do sakramentów nie przebiegaùy jak 
powinny, ale chodzi o rozwiàzania, które najlepiej siæ sprawdzajà. Sà programy 
autorskie prowadzone przez wielu ksiæýy i one  w konkretnych warunkach siæ 
sprawdzajà – mówi ks. Zyga.
Widaã wiæc jak waýna bædzie wspóùpraca duchownych i úwieckich, mùodych i ich 
duchowych opiekunów, formatorów. Prace synodu (zakùada siæ, ýe potrwajà ok. 
trzech lat) bædà odbywaùy siæ m.in. podczas sesji wyjazdowych, plenarnych w 
miastach metropolii, jak Koszalin, Koùobrzeg, Zielona Góra czy Szczecin, aby 
informacje o efektach jego pracy docieraùy do wiernych. Bædà teý synodalne 
niedziele – czyli swoiste sprawozdania z prac synodu. Przeùoýenie muszà mieã 
wszystkie duszpasterskie rzeczywistoúci, wspólnoty, które wybiorà spoúród siebie 
przedstawicieli do prac synodu – dodaje ks. Sùawomir.

Doceñmy wiæc naszà rolæ w ksztaùtowaniu Koúcioùa na Pomorzu 
Zachodnim na kolejne lata i wùàczajmy siæ aktywnie w pracæ synodu!
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Jak mówi ks. S³awomir Zyga, „œwieccy bædà zapraszani do komisji, do opiniowania 
rozwiàzañ, gùos úwieckich bædzie takim samym gùosem jak kaýdego  innego eksperta”.
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Cieszymy siæ, kiedy ksiàdz podziækuje za ofiary na zorganizowane w 
parafii póùkolonie dla mùodzieýy, cieszymy siæ, kiedy nasza pomoc sprawi, ýe 50 
osób weêmie udziaù w kolacji wigilijnej dla samotnych, cieszymy siæ, kiedy 
podczas mszy úw. oprawæ muzycznà tworzy parafialna schola, jeszcze inna grupa 
z radoúcià idzie do koúcioùa na wspólnà modlitwæ róýañcowà. Cudownie jest 
poczuã úwiàteczny klimat w naszej úwiàtyni, kiedy w okresie Boýego Narodzenia 
moýemy wysùuchaã w gronie sàsiadów z dzielnicy koncertu kolæd 
przygotowanego przez parafialny chór. Aby jednak przeýywaã te chwile potrzeba 
grup parafialnych, wspólnot, a takýe wolontariuszy, ludzi, którzy poúwiæcajà swój 
czas, by pomóc innym. Jedni wykorzystujà swoje talenty do úpiewu, inni swoje 
charyzmaty przekazujà w modlitewnych wspólnotach, a jeszcze inni ofiarujà 
swój czas w parafialnym oddziale Caritas czy Akcji Katolickiej.

Jednà z takich parafianek byùa zmarùa w lutym úp.  Anna Kowalewska, która 
sùuýyùa swojà osobà w róýnych organizacjach koúcielnych. To ona równieý 
wspóùtworzyùa znane juý nie tylko w naszej parafii letnie póùkolonie dla 
niepeùnosprawnej mùodzieýy. Dziaùaùa w Caritasie, Akcji Katolickiej i innych 
wspólnotach. Sùuýyùa równieý szczecinianom przekazujàc wiedzæ o naszym 
mieúcie podczas wycieczek i wædrówek po trasach turystycznych, miejscach 
znanych i mniej znanych w Szczecinie.

Nie kaýdy z nas znajdzie czas, aby tak jak Ona poúwiæciã siæ ýyciu parafii, ale 
kaýdy z nas moýe zrobiã maùy gest, uúmiechnàã siæ do sàsiada w koúcielnej ùawce, 
porozmawiaã o ýyciu parafii z kapùanem, przyjúã na posiedzenie Rady 
Parafialnej. To juý maùy krok, aby wspóùtworzyã wspólnotæ. Jest teý na pewno 
wielu, którzy nie odkryli swoich talentów muzycznych, wokalnych, swoich 
charyzmatów, które mogliby daã róýnym wspólnotom. Ja przez 3 lata byùem w 
parafialnej scholi i nigdy tego nie bædæ ýaùowaù. Cudowny czas, wspaniali ludzie, 
których poznaùem, radoúã wspólnego úpiewu, modlitwy, spotkania z drugim 
czùowiekiem, równieý towarzyskie, wakacyjne. To wszystko sprawiùo, ýe zawsze 
bædæ mówiù o naszej scholowej ekipie – druga rodzina. Nawet jeúli dziú widujemy 
siæ rzadziej, bo kaýdy szuka swojej drogi i formacji gdzie indziej, to kiedy siæ 
spotkamy, wiemy, co nas poùàczyùo i co wspólnie przeýyliúmy.

WSPÓLNOTÊ W PARAFII TWORZYSZ 

                    TY i JA
Piotr Ko³odziejski
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To tylko jeden przykùad i zachæta dla mùodzieýy, aby tworzyùa w parafii 
nowà scholæ, bo na przykùad wiek i talenty, chæã poznania nowych ludzi i 
stworzenia wspólnoty bædà silniejsze niý lenistwo czy inne atrakcje pædzàcego 
dziú úwiata. Nie tylko mùodzi mogà daã wiele swojej parafii, ale równieý i 
seniorzy, którzy teý mogà szukaã bardziej aktywnych form dziaùania. Tylko wtedy 
w naszym koúciele poczujemy siæ jak we wspólnocie, a nie jak w budynku, do 
którego przychodzimy raz w tygodniu na mszæ úwiætà.
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„Nie samym chlebem ýyje czùowiek, lecz kaýdym sùowem, które 
pochodzi z ust Boýych” (Mt 4, 4b). Zdanie to sùyszeliúmy podczas ewangelii w 
pierwszà niedzielæ Wielkiego Postu. Sùowo Boýe daje nam ýycie. Ono jest 
drogowskazem na naszej drodze. Benedykt XVI w swoim orædziu na XXI 
Úwiatowy Dzieñ Mùodzieýy, napisanym 22 lutego 2006 roku, zwróciù uwagæ na 
ogromnà rolæ studiowania Biblii w ýyciu kaýdego chrzeúcijanina: „Do tego, aby 
posuwaã siæ naprzód w ziemskiej pielgrzymce ku niebieskiej Ojczyênie, 
potrzebny jest nam wszystkim pokarm sùowa i chleba ýycia wiecznego, które sà 
nierozdzielne!” – mówiù papieý. Rozwaýanie Pisma Úwiætego i Eucharystia sà 
wiæc naszà siùà, która pozwala nam z pomocà Boýej ùaski dotrzeã do nieba. Sùuga 
Boýy ksiàdz Franciszek Blachnicki, twórca Ruchu Úwiatùo – Ýycie (Oazy) i 
Krucjaty Wyzwolenia Czùowieka, zwracaù szczególnà uwagæ na wartoúã 
modlitwy osobistej. Nazywaù jà Namiotem Spotkania. Modlitwa wspólnotowa 
nie bædzie wedùug niego nigdy autentyczna, jeýeli nie bædzie wypùywaã z 
osobistej relacji czùowieka z Bogiem. Jednà z form osobistego spotkania z Panem 
jest rozwaýanie Biblii. Uczy ono sùuchaã Jego gùosu. To Bóg pierwszy kieruje do 
nas Swoje sùowo. 

Istotne jest, ýeby znaleêã kaýdego dnia 10, 15, czy 30 minut absolutnego 
oderwania siæ od wszelkich spraw i poúwiæciã ten czas tylko dla Niego. Niech 
bædzie to czas, kiedy moýemy byã sami. Ideaùem jest spotkanie z Panem przed 
Najúwiætszym Sakramentem, ale Pismo Úwiæte moýemy rozwaýaã teý w domu, w 
pociàgu...,czyli wszædzie tam, gdzie moýliwa jest chwila skupienia. 

Najwaýniejszym jest to, by wczeúniej „postawiã siæ w Boýej obecnoúci”, 
to znaczy uúwiadomiã sobie, ýe spotykamy siæ z Bogiem, który nas kocha. Nie 
powinien to byã przykry obowiàzek, ale radosne spotkanie z Przyjacielem, który 
zawsze dla nas jest, ma dla ka¿dego wspaniaùy plan na ýycie i chce, byœmy dzielili 
siæ z Nim wszystkimi smutkami i radoúciami. Kieruje On do nas Swe sùowo, bo 
nas bardzo kocha. Nie chce, byúmy byli „jak owce nie majàce pasterza” i w Swojej 
niezmiernej dobroci naucza nas (zob. Mk 6, 34).
Proúmy o pomoc Ducha Úwiætego, by daù nam Swoje úwiatùo na to spotkanie. 
Módlmy siæ, by Bóg pozwoliù nam poznaã Swoje zamiary wobec nas.

Fragment, który wybieramy do rozwaýania powinien byã doúã krótki. 
Najlepiej, ýeby byùo to jedno z czytañ na dany dzieñ. Moýna je odnaleêã w prosty 
sposób (choãby na stronie internetowej: www.mateusz.pl, czy w specjalnym 
kalendarzu).

Nastæpnie przystæpujemy do spotkania z Panem. Benedykt XVI we 
wspomnianym wczeúniej orædziu wyróýniù cztery etapy pojawiajàce siæ podczas 
kaýdej „lectio divina”. „Lectio divina” zdefiniowaù papieý jako drogæ pogùæbiania 

NAMIOT SPOTKANIA
Przemek Hrycaj
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i zakosztowania Sùowa Boýego. Rozpoczyna jà „lectio”, czyli wielokrotne 
czytanie fragmentu Pisma Úwiætego, aby wychwyciã jego gùówne elementy. 
Waýnym jest, aby przeczytaã takýe przypisy do fragmentu. Katolicy nie mogà 
samodzielnie interpretowaã Biblii, natomiast zapoznanie siæ z przypisami 
pozwala nam nie pobùàdziã. Zawierajà one sprawdzonà naukæ Koúcioùa. Jeýeli 
pozostajà w nas jakieú wàtpliwoúci, warto poprosiã o ich wyjaúnienie osobæ 
duchownà. Nastæpnie przechodzi siæ do „meditatio”. Benedykt XVI powiedziaù, 
ýe jest ona niczym wewnætrzny postój, kiedy dusza zwraca siæ ku Bogu, starajàc 
siæ zrozumieã, co Jego sùowo ma dzisiaj do powiedzenia w konkretnym ýyciu. 
Kolejnym etapem jest „oratio”, czyli zatrzymanie siæ na bezpoúredniej rozmowie 
z Bogiem. Proúmy wtedy o speùnienie Jego woli w naszym ýyciu. Powierzmy 
Mu to wszystko, co mamy w swoim sercu. Jako ostatnie papieý wymienia 
„contemplatio”, pomagajàce nam zachowywaã serce uwaýne na obecnoúã 
Chrystusa. Myúlæ, ýe taka kontemplacja jest przede wszystkim uwielbieniem 
Boga za to, co przed chwilà mi powiedziaù i goràcym pragnieniem serca, by to 
wszystko wcieliã w ýycie.

Ja spotykam siæ podczas Namiotu Spotkania z wieloma trudnoúciami. 
Najtrudniejsze jest dla mnie „postawienie siæ w Boýej obecnoúci”, a takýe 
skupienie siæ tylko na Bogu. Czasem odczuwam róýne Boýe natchnienia podczas 
kontemplacji, co daje mi duýo siùy. Czæsto doúwiadczam jednak rozproszenia. 
Franciszek Blachnicki podkreúlaù jednak, ýe najwaýniejsza jest nasza wiernoúã. 
Polega ona na tym, ýeby staraã siæ kaýdego dnia poúwiæciã Bogu swoje 15 czy 30 
minut niezaleýnie od tego czy odùoýæ Bibliæ na póùkæ peùen religijnego uniesienia, 
czy z poczuciem jeszcze wiækszej niý przed rozwaýaniem pustki. Jeúli bædziemy 
wierni, to równieý z okresów „posuchy” Pan uczyni na Swój sposób poýytek. 
Doúwiadczam równieý przeszkód, by z chæcià stanàã przed Bogiem. Czæsto 
przymuszam siæ do Namiotu Spotkania. Powinniúmy jednak uúwiadomiã sobie, 
ýe to, co kontemplujemy, to jedyne sùowa ýycia wiecznego (zob. J 6, 68). Úwiæty 
Hieronim napisaù nastæpujàce zdanie:
„Nieznajomoúã Pisma Úwiætego jest nieznajomoúcià Chrystusa”. Warto o tym 
pamiætaã. Jeýeli naprawdæ Go kochamy, to powinniúmy sùuchaã tego, co pragnie 
codziennie nam, Swoim ukochanym, dzieciom powiedzieã. 

Czæsto siægamy po róýne ksiàýki, nierzadko bardzo wartoúciowe. Nie 
zapominajmy jednak o tej najpiækniejszej Ksiædze. Podczas rekolekcji oazowych 
otrzymaùem na pamiàtkæ cytat nieznanego mi pochodzenia, który doskonale 
oddaje doniosùoúã Pisma Úwiætego:
„Wszystkie ksiàýki, jakie przeczytaùeú w ýyciu, sà tylko nieudolnym 
komentarzem do tej Ksiægi”. Chciejmy wiæc siægaã do Êródùa!
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Wielki Post… kolejny w naszym ýyciu, pewnie nie pierwszy i nie ostatni. 
Moment, w którym naszym zadaniem jest odnowienie wùasnego serca, 
przygotowanie go dla tego, który ma zmartwychwstaã, dla Jezusa Chrystusa. 
Wydawaùoby siæ, ýe to nic nowego, ýe nie raz sùyszeliúmy te hasùa gùoszone przez 
koúcióù. Jesteúmy pewni, ýe sobie úwietnie poradzimy z naleýytym przeýyciem 
tego czasu. Przecieý wiemy czym jest Wielki Post, z jakich etapów siæ skùada i 
czemu sùuýy, ale czy na pewno?

Úroda Popielcowa jest dniem, który rozpoczyna okres Wielkiego Postu w 
roku liturgicznym Koúcioùa katolickiego. Tego dnia podczas Mszy Úwiætej wierni 
zostajà posypani symbolicznà iloúcià popioùu. Jest to znak przypominajàcy nam o 
kruchoúci naszego ýycia, które przemija, i w którym czùowiek nieuchronnie dàýy 
ku úmierci. Úmierci, która nie bædzie koñcem, ale przejúciem przez bramæ do ýycia 
wiecznego. Natomiast sam popióù nawiàzuje do sùów mówiàcych o tym, ýe 
czùowiek jest prochem i w proch siæ obróci.

Okres Wielkiego Postu trwa 40 dni, co nie jest przypadkiem ani zbiegiem 
okolicznoúci. Wynika to stàd, ýe zgodnie z tym co nam mówi Pismo Úwiæte w 
Ewangeliach, Jezus Chrystus poúciù równo 40 dni i 40 nocy na pustyni w 
odosobnieniu. Czas ten dla katolika powinien byã momentem wyciszenia i 
przygotowania swojego serca na przyjúcie zmartwychwstaùego Jezusa Chrystusa. 
Zastanowienia siæ nad tym jakim jestem chrzeúcijaninem w codziennym ýyciu. 
Równieý warto zatrzymaã siæ nad tym, jaka jest moja relacja z Bogiem i z drugim 
czùowiekiem. Czy przykazanie miùoúci wzglædem Jezusa i drugiej osoby nie jest 
mi obce? Moýe jest podobne do hasùa politycznego, które nie raz sùyszymy, ale 
szybko o nim zapominamy, nie uwaýajàc je za istotne dla naszego ýycia. 
Narzædziami, które pomagajà nam wybrnàã obronnà rækà z tego zadania to 
naboýeñstwa odprawiane w Koúciele katolickim podczas czterdziestodniowego 
postu, do których naleýy Droga Krzyýowa oraz Gorzkie ¯ale. Podczas 
pierwszego naboýeñstwa wierni rozwaýajà Mækæ i Œmierã Jezusa Chrystusa na 
krzyýu, starajàc siæ zrozumieã jego rolæ i znaczenie dla duchowego ýycia 
chrzeúcijanina. W przypadku drugiego naboýeñstwa jest to wzbudzanie w sobie 

WIELKI POST
czy kolejny raz to samo?

Maciej Urban
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szczerego ýalu z powodu úmierci Syna Boýego i uúwiadomienie sobie wartoúci tej 
ofiary dla naszego odkupienia za grzechy przez nas popeùnione.

 Niedziela Palmowa rozpoczyna okres Wielkiego Tygodnia. W tym dniu 
wierni przynoszà do koúcioùa palmy, które zostajà poúwiæcone przez ksiædza. 
Zgodnie z tradycjà Koúcioùa katolickiego dzieñ ten jest upamiætnieniem 
uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy, podczas którego witaùy go tùumy 
mieszkañców nazywajàc Synem Dawida. Ewangelista Mateusz mówi nam o tym, 
ýe gdy Jezus wjechaù do Jerozolimy caùe miasto zostaùo poruszone. W Wielkim 
Tygodniu ma miejsce Úwiæte Triduum Paschalne Mæki i Zmartwychwstania 
Pañskiego obejmujàcego Wielki Czwartek Wieczerzy Pañskiej, Wielki Piàtek 
Mæki Pañskiej i Wielkà Sobotæ, podczas której ma miejsce Noc Paschalna. W 
Wielki Czwartek zgodnie z naukà Koúcioùa katolickiego w czasie ostatniej 
wieczerzy Jezusa ze swoimi uczniami, zostaù ustanowiony sakrament Eucharystii 
i Kapùañstwa. W tym dniu wierni odwiedzajà koúcioùy. Nastæpnie w Wielki Piàtek 
wspominamy Mækæ oraz Œmierã na krzyýu Jezusa Chrystusa i w tym dniu, dla 
kaýdego katolika Droga Krzyýowa powinna byã obowiàzkowa. W Wielkà Sobotæ 
ma miejsce tradycyjne poúwiæcenie pokarmów, które znajdà siæ na úwiàtecznym 
stole. Wúród nich mamy charakterystyczne pisanki bædàce piæknà ozdobà 
koszyka wielkanocnego. Zwyczaj ten jest najbardziej powszechny wúród 
wiernych o czym úwiadczà tùumy odwiedzajàce koúcioùy.  Wielki Pi¹tek i Wielka 
Sobota to dwa dni w Koœciele rzymskokatolickim, w które nie odprawia siê mszy 
œwiêtych. Odprawiane w wielkosobotni wieczór nabo¿eñstwo Wigilii Paschalnej 
nale¿y ju¿ liturgicznie do Niedzieli. W jego  trakcie nastæpuje poúwiæcenie ognia, 
wody oraz úwiecy paschalnej, czyli paschaùu. Równieý jest rozwaýana historia 
zbawienia oraz historia ludu izraelskiego, który zostaù umiùowany i wybrany 
przez Boga. Dzieñ póêniej jest Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania 
Pañskiego rozpoczynajàca okres wielkanocny. Na porannej Mszy Úwiætej 
nazywanej rezurekcjà, wierni uczestniczà w symbolicznej procesji wokóù 
koúcioùa, co symbolizuje wybór Jezusa Zmartwychwstaùego.

Wielki Post ma swoje etapy, które przybliýajà nas do centralnego wydarzenia 
jakim jest Triduum Paschalne, podczas którego wspominamy Mækæ, Œmierã i 
Zmartwychwstanie Chrystusa, czyli Jego zwyciæstwo nad úmiercià i szatanem. To 
od nas zaleýy jak my wykorzystamy ten czas na poszczególnych etapach 
Wielkiego Postu. Moýe to byã dla nas kolejny moment, który nie przyniesie 
ýadnych owoców w ýyciu duchowym, a moýe byã tym, w którym jak mówi Pismo 
Úwiæte, przyobleczemy siæ w nowego czùowieka i odnowimy siæ w naszym 
myúleniu.
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Zastanów siæ sam jakà opcje wybierasz, i która bædzie dla ciebie bardziej 
wartoúciowa, pamiætajàc, ýe bijesz siæ o swoje zbawienie, o ýycie wieczne. 
Równieý o to, aby tu na ziemi twoje ýycie nie byùo jaùowe i puste, ale wartoúciowe 
i po prostu lepsze. Wybór zostawiam Tobie.
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Czas poprzedzajàcy Úwiæta Zmartwychwstania Pañskiego jest szczególnym 
okresem w kalendarzu liturgicznym wszystkich Koúcioùów chrzeúcijañskich. 
Nauka Reformatora Koúcioùa ks. dr Marcina Lutra okreúlana jest jako teologia 
krzyýa. Rzeczywiúcie úmierã Zbawiciela na Golgocie stoi w samym centrum 
ýycia ewangelików, zarówno w liturgii, nauce, jak i w codziennym ýyciu. Jak 
zatem przygotowujemy siæ do Wielkiego Piàtku, tego szczególnego dnia pamiàtki 
úmierci Chrystusa?

Rozpoczynamy w úrodæ nazywanà równieý Úrodà Popielcowà, chociaý czæúciej 
Dniem Pokuty. I choã nie ma zwyczaju zewnætrznego znaku popioùu, to jednak 
podkreúlamy, ýe jest to dzieñ wyznawania Bogu naszych grzechów. W ten sposób 
rozpoczynamy czas Wielkiego Postu lub okres pasyjny. Wùaúciwie bliýsza jest 
nam ta druga nazwa, ona bardziej oddaje sposób przeýywania tych kilku tygodni. 
Pasja to mæka Pañska, rozwaýamy wtedy poszczególne wydarzenia z ostatnich 
dni ziemskiego ýycia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ten temat omawiany jest w 
czasie niedzielnych i tygodniowych naboýeñstw pasyjnych, równieý w czasie 
rekolekcji dla dzieci i mùodzieýy. Ýycie czùowieka wierzàcego wpisane jest w 
krzyý, równieý krzyý wpisany jest w ýycie czùowieka. To wùaúnie na wzgórzu 
Golgoty Bóg w najbardziej doskonaùy sposób okazaù nam swojà miùoúã, to tam ma 
miejsce pojednanie czùowieka ze Stwórcà, to tam jest êródùo naszej nadziei ýycia 
wiecznego, to tam zaczyna siæ odrodzone nowe ýycie w Chrystusie. Dlatego tak 
waýny jest sposób przeýywania czasu pasyjnego. Nasz Koúcióù nie podaje swoim 
wiernym co mogà, a czego nie mogà w tym czasie. Podobnie jak w wielu innych 
kwestiach podkreúla siæ odpowiedzialnoúã za swoje ýycie przed Bogiem. Myúlæ 
jednak, ýe jeúli ktoú rzeczywiúcie skupia swoje myúli na tym, co dla niego 
osobiúcie zniósù Zbawiciel, ten nie bædzie musiaù otrzymywaã zakazu hucznych 
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zabaw, gdyý po prostu nie bædzie miaù do tego nastroju. Poza tym úwiadomoúã 
tego, z ilu rzeczy zrezygnowaù Chrystus dla nas i jak bardzo dla nas siæ poúwiæciù, 
moýe równieý w nas zrodziã pragnienie zrezygnowania na ten czas z „czegoú”, co 
lubimy. I tak Centrum Misji i Ewangelizacji naszego Koúcioùa zachæca wiernych 
do akcji „7 tygodni bez, 7 tygodni z …”. Przez caùy czas pasyjny mamy 
zrezygnowaã z czegoú, co przynosi nam na co dzieñ radoúã, co jest mocno 
wpisane w naszà codziennoúã. Zatem jedni nie pijà kawy, inni nie jedzà miæsa lub 
sùodyczy, jeszcze inni rezygnujà z gier komputerowych lub telewizji, niektóre 
maùýeñstwa decydujà siæ na wstrzemiæêliwoúã seksualnà. To wszystko ma pomóc 
nam skoncentrowaã siæ na historii o mæce i úmierci naszego Pana i Mistrza. Waýne 
jest jednak, aby nie tylko z czegoú zrezygnowaã, ale równieý podjàã jakieú nowe, 
pozytywne dziaùania. Moýna zdecydowaã siæ na przeczytanie w tym czasie 
wszystkich Ewangelii lub Ksiægi Psalmów, moýna postanowiã pisaã kaýdego dnia 
maila z miùym sùowem do swoich znajomych, moýna rozpoczàã pomoc finansowà 
wobec potrzebujàcych lub regularnie odwiedzaã ludzi w potrzebie. Jeúli bowiem 
doúwiadczamy miùoúci Boga, to tæ miùoúã powinniúmy przelaã na drugiego 
czùowieka, bo wiara jest czynna tylko w miùoúci.

Tak duchowo przygotowani moýemy wùaúciwie przeýyã Wielki Piàtek. 
Naboýeñstwo w tym dniu ma szczególny charakter. Nie bijà dzwony koúcielne, w 
niektórych parafiach nie grajà organy, atmosferæ moýna porównaã do pogrzebu 
kogoú nam bliskiego. Czæsto widzæ, jak w czasie czytania Ewangelii po 
policzkach wiernych spùywajà ùzy. Jedna z pieúni mówi: „to nie gwoêdzie Ciæ 
przebiùy, lecz mój grzech”. Úwiadomoúã naszego udziaùu w tej mæce potæguje 
wzruszenie. Wielu ewangelików praktykuje w tym dniu post, nie wùàcza radia, ani 
telewizji. Jest to dzieñ ustawowo dla ewangelików wolny od pracy, choã naleýy go 
póêniej odpracowaã.

W Wielkà Sobotæ nie úwiæcimy pokarmów, poniewaý czynimy to w naszych 
domach wùaúciwie codziennie za kaýdym razem, gdy dziadkowie, rodzice lub 
najmùodsi przed rozpoczæciem posiùku dziækujà za dary Boýe i proszà o 
bùogosùawieñstwo. Wielka Sobota jest dniem ciszy i oczekiwania na Wielkanoc. 
W niedzielny poranek w niektórych parafiach odprawia siæ jutrznie wielkanocne 
o godz. 5.00 w kaplicach cmentarnych lub koúcioùach, a nastæpnie kolejne radosne 
naboýeñstwa, na których po siedmiotygodniowej przerwie na nowo rozbrzmiewa 
radosne Alleluja! Zachwyt nad pustym grobem Zmartwychwstaùego moýe byã 
jedynie prawdziwy wtedy, gdy najpierw zapùacze siæ pod krzyýem 
Ukrzyýowanego. 
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Úwiæty Jan Chryzostom okreúla Paschæ jako „najbardziej upragnione i 

zbawcze úwiæto”. Pascha bædàca radoúcià dla duszy i umysùu, zbawieniem ciaùa, 

úwiætem przejúcia ze úmierci do ýycia, to przede wszystkim zwyciæstwo nad 

úmiercià. Aby prawosùawny chrzeúcijanin mógù naleýycie i godnie przeýyã to 

wielkie wydarzenie, musi siæ przygotowaã. 

W Cerkwi Wielki Post jest poprzedzony czterotygodniowym okresem 

przygotowawczym. Niedziela trzeciego tygodnia przypomina o majàcym nadejúã 

Sàdzie Ostatecznym. Niedziela ta zwie siæ „miæsopustnà”, bo jest ostatnim dniem 

przed Wielkanocà, w którym  moýna spoýywaã miæso. Zaú ostatnia niedziela jest  

niedzielà „przebaczenia win” (proszczalnoje woskresienie). W ten dzieñ  wierni 

darujà sobie nawzajem przewinienia. Jest to krok ku peùnemu przygotowaniu siæ 

do przeýywania postu i Wielkiej Nocy.

Wielki Post zaczyna siæ w poniedziaùek, siedem tygodni przed Wielkanocà. 

Trwa 40 dni. Ów post w ýyciu Koúcioùa prawosùawnego jest czasem, w którym 

caùy Koúcióù w niebie i na ziemi, wraz z caùym stworzeniem, przygotowuje siæ do 

najwiækszego úwiæta – peùnego chwaùy Zmartwychwstania  Chrystusa. 

„Gùównym celem Wielkiego Postu jest uúwiadomienie sobie zaleýnoúci od Boga” 

- tùumaczy bp Kallistos Ware. 

Wielki Post jest zanurzony w modlitwie i dzieùach miùosierdzia. Ponadto 

powstrzymywanie siæ od  niektórych potraw, a takýe ograniczenie posiùków w 

ogóle, powoduje, ýe caùy czùowiek - ciaùo i dusza - ma udziaù w akcie postu, dziæki 

czemu przekracza siebie dàýàc do Boga.

Przez pierwsze cztery dni postu, wieczorami, w Cerkwiach odmawiany jest 

„Wielki Kanon Pokutny” úw. Andrzeja z Krety.

Pierwsza niedziela Wielkiego Postu to úwiæto zwane Triumfem Ortodoksji, 

ustanowione w 842 roku w Konstantynopolu na pamiàtkæ przywrócenia kultu 

ikon w Koúciele prawosùawnym i pokonania wszystkich herezji pierwszego 

tysiàclecia. To úwiæto jest wyrazem wdziæcznoúci za zachowanie nienaruszonej 

wiary.

WIELKI TYDZIEÑ I ŒWIÊTO ŒWI¥T

Maciej Papke

parafia prawos³awna pw œw. Miko³aja



Druga niedziela przypomina nam postaæ œw. Grzegorza Palamasa jednego z 
najwiêkszych teologów Koœcio³a wschodniego, propagatora i obroñcy 
hezychazmu. Trzecia niedziela (krestopokùonnaja) to czas adoracji Chrystusa 
Ukrzyýowanego. Na úrodek úwiàtyni jest wynoszony krzyý. W tym czasie chór 
úpiewa troparion (jedna z form muzycznych w obrzàdku wschodnim, bædàca w 
uýyciu w Koúcioùach prawosùawnych oraz w Katolickich Koúcioùach wschodnich 
tradycji bizantyjskiej. To termin okreúlajàcy liturgiczny úpiew poetycki o prostej 
strukturze, który przybliýa nam historiæ i znaczenie danego úwiæta, wydarzenia 
lub úwiætego) Krzyýowi Twojemu kùaniamy siæ Panie i úwiæte Zmartwychwstanie 
Twoje gùosimy, a wierni klæczàc caùujà krzyý. Naleýy dodaã, ýe przez caùy okres 
Wielkiego Postu w úrodæ i w piàtek sprawowana jest Liturgia Uprzednio 
Poúwiæconych Darów (Podczas tej Liturgii nie konsekruje siæ Eucharystii, a 
korzysta z Darów wczeúniej poúwiæconych w Liturgii úw. Jana lub úw. Bazylego. 
Liturgia Uprzednio Poúwiæconych Darów wywodzi siæ ze starochrzeúcijañskiej 
praktyki roznoszenia konsekrowanych Darów chorym).W niedzielæ zaú 
odprawiana jest Liturgia úw. Bazylego. Kolejne niedziele wielkopostne 
przypominaj¹ wiernym postacie œw. Jana Klimaka i œw. Marii Egipskiej.

Czterdziestodniowy post koñczy siæ w piàtek szóstego tygodnia.

W obrzædy Wielkiego Tygodnia Mæki (Strastnaja Siedmica) wprowadza peùna 

úwiatùa Niedziela Palmowa. Podczas jutrzni kapùan dokonuje poúwiæcenia palm 

przyniesionych przez wiernych. Niedziela Palmowa upamiætniajàca uroczysty, 

królewski wjazd Jezusa do Jerozolimy, jest obrzædowo ùàczona z cudem 

wskrzeszenia Ùazarza, którego úwiæto przypada dzieñ wczeúniej - w sobotæ. 

Troparion Niedzieli Palmowej brzmi: Wskrzeszajàc Ùazarza, powszechne 

zmartwychwstanie zatwierdziùeú, zanim  jeszcze uczyniùeú to mækà krzyýa, Chryste 

Boýe [...].

Przez pierwsze trzy dni Wielkiego Tygodnia Cerkiew wspomina pobyt Jezusa 

w Jerozolimie przed Mækà. Wielki Czwartek jest dniem Ostatniej Wieczerzy. 

Podczas Liturgii Wielkoczwartkowej poprzez biskupów dokonywana jest 

konsekracja úwiætego oleju (myrro), który póŸniej wykorzystywany jest w 

sakramencie bierzmowania. Wieczorem czytane sà teý fragmenty Ewangelii, 

wspominajàce wydarzenia od Wieczerzy Pañskiej aý do pogrzebu Jezusa. 

W Wielki Piàtek Bóg skùada Samego Siebie w Ofierze, dlatego nie odprawia siæ 

w ten dzieñ Liturgii. Jest to dzieñ, kiedy wierni przestrzegajàc úcisùego postu 

powstrzymujà siæ caùkowicie od posiùku. Podczas wieczerni poúwiæconej úmierci 

Jezusa na krzyýu, kapùan okadza pùaszczannicæ – wizerunek Chrystusa leýàcego 

w grobie. Nastæpuje uroczyste przeniesienie pùaszczannicy z oùtarza (prestoùa) do 

úrodkowej czæúci úwiàtyni i umieszczenie jej na specjalnym stole 

symbolizujàcym grób.
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A na koniec naboýeñstwa wierni i kapùan skùadajà pokùon i caùujà 

pùaszczannicæ. W wielkà Sobotæ, wspominajàc zstàpienie Chrystusa do piekieù, 

sprawuje siæ Liturgiæ úw. Bazylego. W trakcie obrzædu, tuý przed Ewangelià, 

kapùan zmienia szaty liturgiczne z ciemnych na biaùe. Ewangelia czytana podczas 

Liturgii Wielkiej Soboty odnosi siæ do momentu Zmartwychwstania.

Po Liturgii nastæpuje poúwiæcenie chleba, jajek i miæsa.

Wielkanoc zwana jest przez prawosùawnych Paschà. Zarówno Pascha 

starotestamentowa, jak i Pascha chrzeúcijañska, jest úwiætem uwolnienia. Pan 

Jezus zostaù ukrzyýowany w dniu przed Paschà, a Zmartwychwstaù w dzieñ po 

Passze. Owa Pascha przypadùa w sobotæ. Ukrzyýowanie zatem przypadùo na 

piàtek, a Zmartwychwstanie na niedzielæ. Godnym ubolewanie jest fakt, ýe doúã 

wczeúnie wystàpiùy rozbieýnoúci co do daty obchodzenia úwiàt Wielkiejnocy. 

Sobór Nicejski ustaliù datæ Paschy na pierwszà niedzielæ po ýydowskim 14 Nisan. 

Nie zakoñczyùo to jednak sporów. Wprowadzenie kalendarza gregoriañskiego 

pod koniec XVI wieku, jeszcze bardziej zwiækszyùo te rozbieýnoúci. W tym roku, 

chrzeúcijanie majà radoúã wspólnego úwiætowania  Wielkanocy.

Naboýeñstwo póùnocne odprawiane w sobotni póêny wieczór, rozpoczyna 

obchody Wielkiej Nocy. Naboýeñstwo jest odprawiane na úrodku úwiàtyni przed 

pùaszczannicà, nastæpnie ten wizerunek Chrystusa jest przenoszony na oùtarz. 

Zamkniæte przez caùy Wielki Tydzieñ carskie wrota, zostajà otwarte i przy 

bijàcych dzwonach formuje siæ procesja z ikonà Zmartwychwstania Pañskiego, 

która okràýa úwiàtyniæ trzykrotnie. Procesja podchodzi do zamkniætych drzwi 

úwiàtyni i úpiewany jest przepiækny troparion paschalny: Chrystus powstaù z 

martwych, úmiercià úmierã podeptaù i bædàcym w grobach ýycie darowaù. Ten 

troparion bædzie úpiewany podczas tego úwiæta wielokrotnie, radujàc dusze i serca 

wiernych, podobnie jak wielokrotnie kapùan bædzie pozdrawiaù gromko i radoúnie 

„Chrystus Zmartwychwstaù!” (Christos woskriesie), na co wierni bædà 

odpowiadaã „Zaprawdæ zmartwychwstaù!” (Woistinu woskriesie). Podczas 

Liturgii Paschalnej czytany jest w róýnych jæzyka fragment Ewangelii úw. Jana. 

Jest to znak, ýe Dobra Nowina o Zmartwychwstaniu gùoszona byùa i jest 

wszystkim narodom.

Úwiàteczny okres Paschalny trwa od niedzieli Zmartwychwstania

do Wniebowstàpienia, czyli 40 dni - tyle ile spædziù z uczniami po swym 

Zmartwychwstaniu Pan Jezus.
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MÓJ CZAS - CZYJEŒ ¯YCIE
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Rozmowa przeprowadzona z wolontariuszami pracujàcymi w hospicjum dla 
dzieci i osób starszych. Wywiadu udzieliùa Pani Ewelina Dmitrowicz, 
wyznania rzymskokatolickiego, parafia pw. Najúwiætszego Serca Pana 
Jezusa w Szczecinie  oraz Pan Ludwik Grzenkowicz, wyznania ewangelicko-
augsburskiego, parafia Úw. Trójcy w Szczecinie. 

Dlaczego podjæùa Pani \Pan tæ pracæ? co byùo przyczynà zainteresowania?

P. E. Dmitrowicz: W liceum od nauczyciela religii usùyszaùam o instytucji 
Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i o naborze wolontariuszy, 
postanowiùam wiæc pojechaã na spotkanie organizacyjne, gdzie dowiedziaùam siæ 
na czym polega praca w niestacjonarnym hospicjum i jakie formy wolontariatu 
moýna wybraã. 

P.L. Grzenkowicz:  Mam taki charakter, ýe gdy widzæ jak ktoú potrzebuje 
pomocy to staram siæ jej udzieliã, od dziecka byùem tego uczony. Zostaùem 
wychowany bardziej przez chrzestnà, co teý przyczyniùo siæ do rozwoju 
emocjonalnego. W szkole úredniej pomagaùem w domu starców, gdzie 
zaprzyjaêniùem siæ ze starszà panià. Pomagam w hospicjum niestacjonarnym, bo 
czuje potrzebæ niesienia miùoúci.

Jakie to niesie skutki?

P. E.D.: Dzieci, które odwiedzam, znalazùy siæ w jakiú sposób w moim ýyciu, 
czæsto o nich myúlæ, z kilkoma utrzymujæ kontakt, ciekawi mnie, co u nich, jak 
sobie radzà. Nauczyùam siæ teý udzielaã charytatywnie, czasem bioræ udziaù w 
zbiórkach pieniæýnych, akcjach propagujàcych pracæ w hospicjum i samà 
instytucjæ.

P.L.G.: Na pewno inne spojrzenie na rzeczywistoúã i codzienne sprawy. Danie 
swojego czasu innej osobie to zarazem danie siebie. Skutkami moýna nazwaã to, 

MÓJ CZAS - CZYJEŒ ¯YCIE
Sandra ¯urawicz

parafia ewangelicko-augsburska pw. Œwiêtej Trójcy



ýe uczy i pokazuje jak waýne jest to, by podaã drugiej osobie rækæ wtedy, gdy tego 
najbardziej potrzebuje.

Co jest najwaýniejsze w byciu wolontariuszem?

P. E.D.: Zabrzmi banalnie, ale wydaje mi siæ, ýe po prostu samo bycie, 
zaangaýowanie siæ w wolontariat jest najwaýniejsze. I nie baã. Nie baã siæ, ýe siæ 
nie nadajæ, ýe nie dam rady patrzeã na czyjàú chorobæ, ýe nie bædæ wiedzieã jak 
zùapaã kontakt z dzieckiem, nie baã siæ zobowiàzaã do wygospodarowania tych 2, 
3 godzin w tygodniu. Wszystkiemu da siæ zaradziã,  potrzebne sà dobre chæci, ale 
teý úwiadomoúã, ýe jest to zadanie odpowiedzialne. 

P.L.G.: Hospicjum ma swój cytat: „Nadzieja przychodzi do czùowieka wraz z 
drugim czùowiekiem” Dante. Ludzie chorzy, którzy nie mogà byã juý 
wyleczonymi, bo trzeba to powiedzieã szczerze, ýe do hospicjum trafiajà osoby 
bædàce w ciæýkim stanie. Kontakt z drugim czùowiekiem, tak jak w cytacie, moýe 
daã nadziejæ, przeýywanie ciæýkich chwil swojego ýycia z drugà osobà naprawdæ 
zmienia. 
 
Czego siæ Pani \Pan uczy bædàc z podopiecznymi?

P. E.D.: Dùugo mogùabym wymieniaã. Na pewno radoúci z drobnych rzeczy, z 
przebywania ze sobà, wspólnego oglàdania filmu, pogrania w jakàú græ 
planszowà. Cierpliwoúci, bo potrzeba sporo czasu, aby zdobyã zaufanie dziecka, i 
w ogóle ýeby zùapaã z kimú lepszy kontakt, oswoiã siæ. Spokoju – dzieci majà 
wiele marzeñ i snujà plany, ale wiedzà, ýe mogà siæ one okazaã nie do 
zrealizowania i przyjmujà to, nie zaùamujà siæ. Kiedyú dziewczynka, którà 
odwiedzam bardzo chciaùa pójúã na koncert ulubionego zespoùu, nie spadùa jej 
jednak goràczka wiæc lekarz nie daù wypisu. Tydzieñ póêniej z najszerszym 
uúmiechem na twarzy oznajmiùa mi, ýe rodzice zaùatwili jej plakat zespoùu i pùytæ z 
autografem i ani chwili nie traciùa, ýeby doùowaã siæ tym, ýe nie mogùa byã na 
koncercie.

P. L.G.: W kaýdym  kontakcie z drugà osobà czùowiek siæ czegoú uczy. Pomoc w 
hospicjum nauczyùa mnie pokory, úwiadomoúci jak przemija ýycie i jak siæ 
koñczy, jak moýna byã samym w swoim cierpieniu, bædàc zarazem w 
spoùecznoúci z innymi.
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Czy taka „sùuýba” zmienia ýycie? jeýeli tak, to w jaki sposób?

P. E.D.: W pewien sposób tak, bo otwiera oczy na wiele spraw, uúwiadamia, ýe 
warto jest robiã coú dla innych, pokazuje, ýe dobro szybko do nas wraca. I to o 
czym juý mówiùam – moýna siæ sporo nauczyã.

P. L.G.: Do niesienia takiej pomocy trzeba dojrzeã, uczymy wraz z innymi 
wolontariuszami jak byã dobrymi dla innych. Przesùanie miùoúci do drugiego 
czùowieka wymaga zmian i codziennego, nieraz wræcz pesymistycznego 
nastawienia.

Czy decyzja o byciu pomocnikiem w hospicjum byùa trudna? Wymagaùa 
przemyúlenia i zastanowienia? 

P. E.D.: Dla mnie nie byùa trudna, chciaùam w jakiú sensowny sposób 
wykorzystaã czas wolny i wolontariat wydaù mi siæ najlepszà formà. 

P. L.G.: Wspominajàc juý wczeúniej, ýe aby przystàpiã do úwiadczenia pomocy 
innym czùowiek musi byã dojrzaùy. Takie decyzje podejmuje siæ zawsze, gdy 
czùowiek juý wie, ýe jest gotowy otworzyã siæ na innych.

Czy moýna o tej dobrowolnej pomocy mówiã, ýe to poúwiæcenie siæ innym?

P. E.D.: Nie nazwaùabym tak tego, a jeúli juý, to moýna powiedzieã, ýe jest to 
poúwiæcenie innym niewielkiej czæúci swojego wolnego czasu.

P. L.G.: Kaýdy czyn to poúwiæcenie, teraz rozmawiajàc poúwiæcamy równieý 
swój czas, a przecieý moýna byùoby wykorzystaã go w inny sposób. Sùuýba to nie 
jest umartwianie siæ, sùuýba to niesienie miùoúci.

Co powinno charakteryzowaã i jakie cechy charakteru powinny siæ 
przejawiaã u wolontariusza Pani \Pana zdaniem?

P. E.D.: Bezinteresownoúã, otwartoúã, odpowiedzialnoúã. Na te trzy cechy 
stawiaùabym najbardziej.

P. L.G.:  Chæã niesienia pomocy, komunikatywnoúã - otwarcie na drugiego 
czùowieka, tolerancja.
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Jak  zachæciùa by Pani \Pan innych do niesienia pomocy?
omocy?

P. E.D.: Fajnie jest robiã w ýyciu coú wiæcej niý tylko to, do czego jesteúmy 
zmuszeni, bo to procentuje, dobro zawsze wraca. Poza tym nie ýyjemy tylko dla 
siebie, w swoim zamkniætym bezpiecznym úwiecie, ýyjemy teý ýyciem innych 
ludzi i dla nich, tak jak inni dla nas. Szczególnie spædzajàc czas z chorymi dzieãmi 
zauwaýyùam, ýe wystarczy przy kimú byã, ýeby mu pomóc, smutki siæ wtedy 
dzieli, a radoúci mnoýy, zwyczajnie. 

P. L.G.: Apelowaùbym do potrzeby úwiadczenia miùoúci, nie tylko w hospicjum, 
ale w codziennych sprawach. Wszystko siæ zaczyna od najmniejszych czynów, a 
póêniej juý kaýdy znajdzie drogæ. W kaýdym trzeba znaleêã czùowieka, nie 
oceniaã od razu - tak jak bardzo czæsto robimy - lecz pomóc tak bezinteresownie, 
dostajàc w zamian ciepùe spojrzenie i radoúã z ýycia innych. 
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Bp Jerzy Samiec: 
                                   Laicyzacja w Europie jest jak nadchodz¹ca jesieñ

Jerzy SAMIEC urodziù siæ dnia 27 marca 1963 roku w Cieszynie. 
W dniu 15 kwietnia 1963 r. zostaù ochrzczony w ewangelickim koúciele 
Jezusowym w Cieszynie przez ks. Jana Melcera. Dnia 7 maja 1977 r. zostaù 
konfirmowany przez ks. Jana Grossa w koúciele Jezusowym w Cieszynie.
 
Po zdaniu matury w 1983 r. w Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Cieszynie 
podjàù studia teologiczne na Chrzeúcijañskiej Akademii Teologicznej w 
Warszawie. W 1988 roku obroniù pracæ magisterskà na temat: „Rola grupy w 
pracy parafialnej” koñczàc tym samym studia teologiczne. Nastæpnie zdaù przed 
Koúcielnà Komisjà Egzaminacyjnà w dniu 17 stycznia 1989 r. pierwszy egzamin 
koúcielny „pro venia concionandi”, upowaýniajàcy do ordynacji. W dniu 22 
stycznia 1989 r. w koúciele Pokoju w Zabrzu zostaù ordynowany przez ks. biskupa 
Janusza Narzyñskiego i rozpoczàù pracæ jako wikariusz w parafiach w Zabrzu i w 
Gliwicach. W dniu 1 wrzeúnia 1990 r. zawarù w koúciele Jezusowym w Cieszynie 
zwiàzek maùýeñski z Beatà Michaùek. 
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W okresie od 1 lutego 1992 r. do 11 listopada 1994 r. peùniù obowiàzki 
proboszcza administratora parafii w Gliwicach, gdzie w dniu 11 listopada 
1994 r. po wygraniu wyborów zostaù wprowadzony w urzàd proboszcza.
 
W okresie od 1994 do koñca roku 1999 byù duszpasterzem mùodzieýowym 
Diecezji Katowickiej, a w okresie od 2002 r. do koñca roku 2008 byù diecezjalnym 
duszpasterzem ewangelizacyjno-misyjnym. Od 2003 r. jest Prezesem 
Stowarzyszenia Ksiæýy i Katechetów Koúcioùa EA w RP.
 
Od kwietnia 1998 r. jest czùonkiem X Synodu Koúcioùa z listy duchownych. W 
dniu 14 kwietnia 2007 r. XII Synod Koúcioùa wybraù ks. Jerzego Samca Prezesem 
Synodu. W Gliwicach wraz z gronem osób wspóùpracujàcych zorganizowaù 
Liceum Ogólnoksztaùcàce i Gimnazjum Ewangelickie.
 
Gùównym punktem jego zainteresowañ jest misja i ewangelizacja. Juý w roku 
1994 zosta ù  powo ùany do Komitetu Organizacyjnego Tygodni 
Ewangelizacyjnych w Dziægielowie. Od momentu powstania Centrum Misji i 
Ewangelizacji zostaù teý czùonkiem Rady CME, a od poczàtku istnienia Szkoùy 
Biblijnej w Dziægielowie jest jednym z jej nauczycieli. 

Zostaù wybrany na Biskupa Koúcioùa Ewangelicko-Augsburskiego przez Synod 
Koúcioùa w dniu 17 paêdziernika 2009 r., a wprowadzony w urzàd zostaù 6 
stycznia 2010 r. w Warszawie. 

Jako zwierzchnik Koúcioùa ewangelickiego w Polsce przebywaù w Szczecinie w 
dniach 17-20 lutego. W Úrodæ Popielcowà wygùosiù kazanie w Koúciele Úwiætej 
Trójcy w Szczecinie, poza tym prowadziù zajæcia i rozmowy indywidualne z 
mùodymi ksiæými, którzy przyjechali do naszego miasta w ramach Instytutu 
Pastoralnego, w którym podnoszà swoje kwalifikacje mùodzi ewangeliccy 
duchowni.



Jest Ksiàdz Biskup gùowà Koúcioùa ewangelickiego w Polsce - czy jego 
Ekscelencja propaguje wúród swoich wiernych nurt ekumenizmu?

Moýna powiedzieã, ýe jesteúmy na ekumenizm skazani. Jeýeli chcemy wpùywaã 
na sekularyzujàce siæ spoùeczeñstwo, gùoszàc ewangeliæ w sposób wiarygodny, to 
musimy umieã takýe ze sobà rozmawiaã.

Dostrzega Ksiàdz Biskup przejawy dziaùalnoúci ekumenicznej wúród 
Polaków: jakieú wspólne inicjatywy, wydarzenia integracyjne? Jeýeli tak to 
które sà jego Ekscelencji najbliýsze?

Jestem przekonany, ýe przestrzenià bliskiej wspóùpracy pomiædzy Koúcioùami 
jest pomoc najbiedniejszym, czyli sfera diakonii. Chrystus mówiù, ýe biednych 
wúród siebie bædziemy mieli zawsze. Nasz Mistrz wskazywaù takýe, iý wtedy gdy 
odwiedzamy chorych, karmimy gùodnych, to tak naprawdæ pomagamy Jemu 
samemu. Róýnice doktrynalne, liturgiczne nie istniejà w dziaùaniu na rzecz 
potrzebujàcych.   

28

Je
go

 E
ks

ce
le

nc
ja

 K
si

àd
z 

B
is

ku
p 

Je
rz

y 
S

am
ie

c.
 f

ot
. A

rc
hi

w
um

 p
ry

w
at

ne



W jaki sposób przybliýyã chrzeúcijanom innych wyznañ swój obrzàdek, 
swoje zwyczaje, a takýe problemy?

Myúlæ, ýe osoba, która chce poznaã inny Koúcióù nie spotka zbyt wielu trudnoúci. 
W dobie Internetu moýna nie tylko przeczytaã coú na temat innych wyznañ, ale 
takýe obejrzeã, na przykùad transmisjæ naboýeñstw. Ja jednak zachæcam do 
bezpoúrednich, osobistych kontaktów. Dobrà okazjà dla nich sà wspólne 
naboýeñstwa, które moýna organizowaã takýe poza tradycyjnym juý Tygodniem 
Modlitwy o Jednoúã Chrzeúcijan. Po takim naboýeñstwie jest takýe czas na 
spotkania, na przykùad w ogrodach, przy kawie. W trakcie takich spotkañ 
nawiàzujà siæ prawdziwe, bezpoúrednie relacje pomiædzy ludêmi.

Moje nastæpne pytanie brzmi: czy Polak nadal równa siæ katolik? Jakie sà 
osobiste odczucia Ksiædza Biskupa w tej materii? Jeýeli tak, to czy 
przewodniczenie Koúcioùowi mniejszoúciowemu spotyka siæ w Polsce z 
jakimú oporem lub niechæcià czy moýe jednak zachowaùa siæ dawna polska 
tolerancja?

Stereotyp Polak-katolik prawdopodobnie nadal funkcjonuje w úwiadomoúci 
czæúci naszego spoùeczeñstwa. Mam jednak nadziejæ, ýe dotyczy on 
zdecydowanej mniejszoúci. Wszak ten sposób myúlenia zdradza braki w 
wyksztaùceniu. Myúlæ, ýe paru wybitnych ewangelików znajà wszyscy obywatele 
naszej ojczyzny. Przecieý ani Jerzy Buzek, ani Adam Maùysz czy teý Jerzy Pilch 
nie ukrywajà swojej przynaleýnoúci do Koúcioùa Ewangelicko-Augsburskiego. 
Jako biskup nie spotkaùem siæ jeszcze z objawami niechæci wobec Koúcioùa, który 
reprezentujæ. Moýe zbyt krótko jestem biskupem?

Postæpujàca laicyzacja wystæpujàca w Europie jest wyzwaniem ogólno 
chrzeúcijañskim, czy jego Ekscelencja zauwaýyù to zjawisko równieý w 
Koúciele ewangelickim?

Z mojej perspektywy trafniejsze byùoby ujæcie, ýe przeczuwamy nadejúcie 
laicyzacji, a nie oglàdamy jà juý dzisiaj w naszym Koúciele. Przyrównaùbym to 
zjawisko do nadchodzàcej jesieni - jeszcze jest ciepùo, ciàgle trwa lato, ale zieleñ 
drzew juý traci swojà intensywnoúã dajàc sygnaù, ýe nadchodzi jesieñ. Podobnie 
jest z laicyzacjà, jeszcze jej nie widzimy, ale niektóre sygnaùy sugerujà, ýe 
nadchodzi.
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Widzi Ksiàdz Biskup szansæ, aby w przyszùoúci wszyscy chrzeúcijanie stali siæ 
jednoúcià bez ýadnych róýnic?

Pod wzglædem organizacyjnym chrzeúcijañstwo jest podzielone od samego 
poczàtku i takim pewnie pozostanie. Myúlæ, ýe poprzez dialog odpowiednio 
umocowanych gremiów teologów moýe dojúã do zbliýenia w sferze wyznawanej 
teologii. Trzeba byã jednak úwiadomym, ýe pewne znaczàce róýnice doktrynalne 
pozostanà. Te róýnice nie muszà staã na przeszkodzie wspólnemu gùoszeniu 
Ewangelii.

Mùodzieý jest przyszùoúcià, wychowanie jej w miùoúci daje nam nadziejæ na 
lepsze jutro. Jednak ludzie mùodzi spotykajà siæ dzisiaj z roýnymi 
problemami: poúcigiem za pieniàdzem, stresem, ogólnym roznegliýowaniem, 
wreszcie odejúciem od Boga, co Ksiàdz Biskup powie tym mùodym ludziom 
na pocieszenie?

Zagroýenia, które Pan wymieniù sà faktem. Jednak naleýy równieý zwróciã uwagæ 
na wielki potencjaù, który niesie za sobà rozwój cywilizacji. Potencjaù ten daje 
szansæ, szczególnie ludziom mùodym. Kaýda epoka niosùa z sobà róýne 
zagroýenia, wobec których stawali mùodzi ludzie szukajàcy drogi swojego 
indywidualnego rozwoju. Zarówno wtedy, jak i dzisiaj, klucz do szczæúcia 
znajduje siæ w kaýdym z nas. To nie zewnætrzne warunki decydujà o tym, jakimi 
jesteúmy ludêmi czy jakimi staniemy siæ w przyszùoúci. Trzeba takýe wyraênie 
podkreúliã, ýe przesùanie chrzeúcijañskie, które kierujemy takýe do mùodych, 
którzy sà nie tyle przyszùoúcià, co teraêniejszoúcià Koúcioùa, daje wyraêny impuls 
do szukania swojego powoùania na wielu pùaszczyznach, a takýe moýliwoúã 
samorealizacji w wielu miejscach. Samorealizacji, która nie tylko koncentruje siæ 
na sobie, ale ma fundamentalne odniesienie do Boga i dziæki temu skierowana jest 
takýe na sùuýbæ wobec drugiego czùowieka. To odniesienie ýycia do Boga daje 
moýliwoúã odnalezienia gùæbszego sensu swojego istnienia, sensu który wykracza 
poza doraêne problemy spotykane w naszym codziennym ýyciu.
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Rozmawia³: Piotr Rutkowski (parafia rzymskokatolicka pw. Œwiêtego Krzy¿a)

Biografia biskupa: ks. S³awomir Sikora (parafia ewangelicko-augsburska pw. Œwiêtej Trójcy) 



 
Dzieci sà uúmiechem nieba na ziemi...
Tomek jest trzecim dzieckiem Agnieszki i Jurka. Jego rodzice od poczàtku wiedzieli, ýe ich synek urodzi 

siæ z zespoùem Downa, ale dziæki bliskoúci Koúcioùa przyjæli to jako dar Boýy. Tomaszek przyszedù na úwiat jako 7-
miesiæczne dzieciàtko, 24.12.2007 r. chwilæ po wigilijnej kolacji. Byù to dla nas wszystkich wspaniaùy prezent na 
gwiazdkæ. Podczas Wigilii Paschalnej w 2008 r. przyjàù Chrzest Úwiæty - na którym zostaùam jego chrzestnà. Tomuú z 
powodu niepeùnosprawnoúci jest dzieckiem, które wolniej siæ rozwija, przez co jak na swój wiek jest mniejszy niý inne 
pociechy swoich rodziców. Jest dzieciàtkiem, któremu uúmiech z buzi nie znika. W ostatnim czasie nauczyù siæ 
chodziã. Jest to dla niego i rodziców wielki sukces, dajàcy ogromnà radoúã z kolejnego postæpu jaki uczyniù. Warto 
takýe zwróciã uwagæ na relacje miædzy nim a jego rodzeñstwem, które wciàý o niego zabiega. Szczególnà opiekà 
obdarza go brat Dawid, który takýe nosi aparaty sùuchowe, przez co czuje jeszcze wiækszà wiæê z Tomkiem. 

Agnieszka i Jurek sà przykùadem dla wielu osób. Mimo ogromu przeciwnoúci przyjæli zadanie jakie im 
Bóg powierzyù, a Tomek jest ich domowà iskierkà radoúci.

       Za wszelki dar serca, pozwalajàcy na prowadzenie dalszej rehabilitacji, bædziemy bardzo wdziæczni.
Ada Martin (parafia rzymskokatolicka pw. Œwiêtego Krzy¿a) 

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, zarchiwizowane audycje, 
dotychczasowe numery Prosto z 
mostu . . .  i  in formacje  na  
www.radio.szczecin.pl/religia. 
Piotr   Koùodziejski,  Zapraszam! 



Przygotuj siê do Marszu dla ¯ycia

Spojrzenie na úwiat przez nasze „szkieùko i oko”, „czucie i wiaræ”.
Juý JESTEM – nieregularnik tworzony przez studentów, absolwentów 
i kapùanów z Oúrodka Duszpasterstwa Akademickiego w Sercu.

Czym JESTEM? – Reportaýe, felietony –mocne strony. Nasze miasto i 
studenci – co tu siæ úwiæci? Muzyka, literatura – peùna kultura oraz 
temat numeru – wstrzàúnie wielu.

Gdzie JESTEM? – W kiosku parafialnym przy Sanktuarium 
Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa i w Kawiarence przy ul. 
Bogurodzicy 3.

 VIII Szczeciñski Marsz dla Ýycia 2010 r. odbædzie 
siæ pod hasùem: „Armia Ýycia - silniejszy broni 
sùabszego”. Symbolika znaków i treúci bædzie 
nawiàzywaùa do etosu i kodeksu rycerskiego, którego 
najwaýniejsze wyznaczniki opierajà siæ na siedmiu 
podstawowych cnotach, stojàcych w opozycji do 
siedmiu grzechów gùównych: wiernoúã, poboýnoúã, 
mæstwo, roztropnoúã, dwornoúã, hojnoúã i honor. 
Wizualizacjà symboliki w czasie Marszu dla Ýycia 
bædà charakterystyczne rycerskie flagi, stroje 
rycerskie, a takýe nieúmiertelniki, które uczestnicy 
manifestacji otrzymajà po Eucharystii w katedrze. 
Flagi rycerskie kiedyú zdobione byùy symbolami 
chrzeúcijañstwa i pod takimi úwiætymi sztandarami 
polskie rycerstwo walczyùo w obronie ojczyzny i 
wiary. W zwiàzku z tym zapraszamy wszystkich do 
szycia takich rycerskich flag we wùasnym zakresie, 
zdobienia ich zgodnie z upodobaniem i skùadania na 

nich wùasnoræcznych podpisów úwiadczàcych o przyjæciu úwiadomej, dojrzaùej postawy broniàcej ýycie 
od poczæcia do naturalnej úmierci. Zachæcamy do samodzielnego przygotowania flag poszczególne parafie, 
wspólnoty, stowarzyszenia, szkoùy, a nawet rodziny.
Kaýdy mùody uczestnik VIII szczeciñskiego Marszu dla Ýycia otrzyma nieúmiertelnik. W czasie wojny byù 
on przedmiotem identyfikujàcym ýoùnierza. Nieúmiertelnik z wyrytym znakiem Trójcy Úwiætej w swojej 
symbolice nawiàzuje do rycerskiego ryngrafu. Moýna powiedzieã, ýe nieúmiertelnik jest jednoczeúnie 
identyfikatorem – znakiem: kim jest osoba noszàca go, a takýe co jest dla niej najwaýniejsze. Nieúmiertelnik, 
którego bædzie moýna otrzymaã stanie siæ symbolicznym znakiem rozpoznawczym Rycerza dla Ýycia.

Data Marszu dla Ýycia: 18.04.2010 r.  godz. 15.00 - Jasne Bùonia
Zaprasza Ks. Tomasz Kancelarczyk

 

 

Przygotuj siê do Marszu dla ¯ycia

fot. £ukasz Sze³emej, www.szelemej.pl
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