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Bez wiary trudno to pojàã i zrozumieã, trudno siæ z tym pogodziã...
Trzy-piæã sekund... Tyle czasu piloci lecieli ze úwiadomoúcià
nieuchronnej katastrofy. Przez ten czas wiedzieli, ýe to juý koniec. Ýycie to temat,
który - jak planowaliúmy - staù siæ gùównym motywem kwietniowego numeru. To
w tym miesiàcu przez Szczecin przechodzi Marsz dla Ýycia, bædàcy manifestacjà
w obronie ýycia od poczæcia do naturalnej úmierci. W tym roku jednak Marsz
bædzie równieý hoùdem dla ofiar katastrofy lotniczej w Smoleñsku, w której zginàù
Prezydent RP Lech Kaczyñski wraz z Maùýonkà, a takýe 94 inne osoby: ostatni
Prezydent RP na Uchodêstwie Ryszard Kaczorowski, dowódcy Wojska
Polskiego, wysocy urzædnicy pañstwowi, posùowie, hierarchowie Koúcioùa.
Lecieli, aby uczciã pamiæã ponad 20 tys. polskich oficerów wymordowanych
przez NKWD w 1940 roku.
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Samolot rozbiù siæ w sobotæ 10 kwietnia, o godzinie 8.56, podczas
podchodzenia do làdowania, a dramatyczne komunikaty napùywajàce z miejsca
tragedii nie pozostawiaùy zùudzeñ – nikt nie przeýyù. W szczeciñskiej katedrze abp
Andrzej Dziæga koncelebrowaù o godz. 10.00 Mszæ Úwiætà, podczas której
wyúwiæciù 10 diakonów na nowych ksiæýy. W trakcie liturgii wszyscy kierowali
juý swoje myúli i modlitwy za ofiary tragicznego wypadku. - Trzeba wzywaã
wszystkich do modlitwy, bo jeúli nie spojrzymy modlitewnie, to rzeczywiúcie ræce
opadajà. Jeúli ràk nie wzniesiemy w modlitwie ku Bogu, to tylko serce pùacze.
Gdy siæ zwrócimy ku Bogu, to poúrodku pùaczu jest nadzieja, ýe Bóg potrafi w tym
byã - powiedziaù Metropolita Szczeciñsko-Kamieñski.
Juý o 18.00 abp Dziæga przewodniczyù Mszy Úwiætej w intencji ofiar.
Skierowaù wtedy do wszystkich wzruszajàce sùowa: „To trudny dzieñ, bo w polski
naród jakby siæ znowu miecz losu zapuúciù i ranæ zadaù, i znowu Katyñ, który juý
raz odessaù i zasoby intelektualne, i zasoby charakteru, i zasoby serca” - mówiù w
homilii abp Andrzej Dziæga, Metropolita Szczeciñsko-Kamieñski.
Ogromne rzesze szczecinian, wùadze miejskie i wojewódzkie uczestniczàc we
Mszy Úwiætej wysùuchaùy tej przejmujàcej homilii. A Arcybiskup kontynuowaù:
„Brakowaùo potem tych dziesiàtków tysiæcy przez caùe pokolenia, ile czasu
minæùo zanim siæ pewna jakoúã ýycia publicznego, intelektualnego, pewna jakoúã
myúli odrodziùa w Polsce. Doúwiadczamy dziú po raz drugi przy sùowie Katyñ tej
rany gùæbokiej, którà bædziemy musieli znowu przez caùe pokolenie zaleczaã i
balsamem Boýego miùosierdzia, i balsamem nadziei zalewaã. To nie bædzie kilka
dni ýaùoby. Polska bædzie w ýaùobie miesiàc i póùtora, i bædzie w ýaùobie przez lata
po tym wydarzeniu, to z nas tak ùatwo nie zejdzie – kontynuowaù abp Dziæga.
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od lewej: ks. Paweù Stefanowski, ks. Sùawomir Sikora.
Fot. £ukasz Sze³emej, www.szelemej.pl

Udali siæ do Katynia z porywu miùoúci do Polski, bo ich tam prowadziùa
úwiadomoúã, ýe trzeba tam byã, bo tam sà synowie i córy polskiej ziemi, tam ich
koúci leýà, ýe trzeba tam byã, bo prawda o tym istotnym wydarzeniu tak waýnym
dla Polski, dla narodu, dla tæýyzny duchowej i intelektualnej do dziú nie nazwana
woùa, i ýe trzeba tam stanàã, aby woùaã razem o miùoúã do Polski.
Niech Bóg da Polsce nowe pokolenie umysùów otwartych i màdrych, niech Bóg
da Polsce nowe pokolenie serc szczerych, kochajàcych, niech Bóg da Polsce nowe
pokolenie dùoni zgodnych i wspóùpracujàcych, niech Bóg da Polsce nowà moc, a
im niech da pokój wieczny. Dlatego powtarzajmy wielokrotnie i cierpliwie, przez
dni najbliýsze i tygodnie, i miesiàce. Powtarzajmy przy roýnych okazjach:
Wieczny odpoczynek racz im daã Panie, a úwiatùoúã wiekuista niechaj im úwieci i
niech odpoczywajà w pokoju wiecznym Amen” - zakoñczyù Metropolita.
W katastrofie zginàù równieý prawosùawny arcybiskup Miron
Chodakowski, Ordynariusz Wojska Polskiego. Wyznawcy prawosùawia

modlili siæ w szczeciñskiej cerkwi w intencji ofiar tragedii pod Smoleñskiem. - Ta
úmierã jest równieý lekcjà pokory dla kaýdego z nas – mówiù ks. Paweù
Stefanowski, proboszcz cerkwi prawosùawnej w Szczecinie. – Mówi o tym, ýe
niezaleýnie od statusu spoùecznego úmierã czeka kaýdego z nas i obyúmy byli na
nià gotowi.
Naboýeñstwo ¿a³obne Pamiêci Ofiar Katastrofy Lotniczej pod
Smoleñskiem odbyùo siæ takýe w szczeciñskiej parafii ewangelicko-augsburskiej.
Kazanie wygùosiù ksiàdz Sùawomir Sikora. - Musimy uporaã siæ z sytuacjà, ýe
úmierã zbiera ýniwo zupeùnie dowolnie i bez respektu dla stanowisk, wieku,
miejsca zdarzenia czy okolicznoúci. To, co wiem na pewno, ýe ýycie zwyciæýyùo
úmierã i Pan Zmartwychwstaù - powiedziaù ks. Sikora.
Wúród osób, które znajdowaùy siæ na pokùadzie samolotu byù m.in. ksiàdz
puùkownik Adam Pilch, peùniàcy obowiàzki ewangelickiego Naczelnego
Kapelana Wojskowego.
Fot. £ukasz Sze³emej, www.szelemej.pl

Szczecinanie wpisywali siæ do Ksiàg Kondolencyjnych wystawionych m.in. w
Urzædzie Miasta.
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Amatorski film z miejsca tragedii zrobiù na mnie piorunujàce wraýenie.
Przeraêliwa cisza, pùonàce czæúci samolotu i nagle ten dêwiæk przejeýdýajàcej
lokomotywy... Natychmiast przed oczyma wyobraêni zobaczyùem obraz Polaków
wywoýonych pociàgami do ùagrów. Ci, którzy lecieli uczciã ofiary mordu sprzed
70 lat, sami zapisali tragicznà kartæ w historii. Katastrofa w Smoleñsku
pochùonæùa elitæ zarówno politycznà, jak i wojskowà Polski. Zginæli teý zwykli
obywatele, którzy do koñca peùnili sùuýbæ dla kraju. Dziú trudno objàã wyobraênià
ogrom tragedii, jaka dotknæùa naród polski. Prezydenckà paræ pochowano w
krypcie na Wawelu. Kondukt ýaùobny, zwùaszcza z trumnà z ciaùem prezydenta,
pokazaù niezwykùe zjawisko: dziesiàtki tysiæcy Polaków oddawaùo hoùd gùowie
pañstwa. Rodacy wyrazili szacunek wobec Zmarùego, ale jak sàdzæ równieý duýe
przywiàzanie do urzædu Prezydenta RP, zakorzenionego w historii narodu. I ten
niezwykùy paradoks historii: wczeúniej úwiat nie interesowaù siæ tak bardzo
tragedià polskich oficerów wymordowanych w 1940 roku przez NKWD. Dziú tæ
czæúã naszej historii chcà poznawaã kolejne narody i kraje. Film Andrzeja Wajdy
„Katyñ” prawdopodobnie pobije rekordy oglàdalnoúci na caùym úwiecie. Czy z tej
tragedii równieý polska klasa polityczna wyciàgnie wnioski? Piæã lat temu, gdy
umieraù Jan Paweù II, wierzyliúmy w przemianæ naszego spoùeczeñstwa. Dziú
przede wszystkim liczymy na przemianæ klasy politycznej. Czy sùusznie? Oby
ostatnie doúwiadczenia pozwoliùy uwierzyã mùodemu pokoleniu, które albo nie
interesuje siæ politykà, albo byùo zniesmaczone dotychczasowym poziomem
dyskusji, ýe moýna uprawiaã politykæ przez duýe "P", moýna bez wzglædu na
marketing polityczny i wbrew pijarowskim zasadom wyznawaã swoje wartoúci i
wnosiã je jako dodatkowà jakoúã do ¿ycia publicznego.
Piotr Koùodziejski
Fot. Archiwum prywatne

Polacy ýegnali Prezydenckà Paræ.

ARMIA ¯YCIA
Przemek Hrycaj
parafia rzymskokatolicka pw. Œwiêtego Krzy¿a

Co mamy na myúli mówiàc drugiej osobie: Dobrze, ýe jesteú...? Myúlæ, ýe w
tym oazowym zawoùaniu kryje siæ bardzo gùæboki sens. Wyraýa ono wdziæcznoúã
dla Stwórcy za ýycie czùowieka, ponadto radoúã z tego, ýe to wùaúnie ona,
konkretna osoba napotkana przeze mnie w ýyciu... jest. Zawiera siæ tu zachwyt
nad samym istnieniem, a takýe podziækowanie za to, ýe mój bliêni jest przy mnie.
Kiedy jednak brakuje Dobrze, ýe jesteú..., pojawia siæ w to miejsce lekcewaýenie
ýycia. Wkrada siæ aborcja i eutanazja. Do kultury ýycia wdziera siæ kultura
úmierci.
Aby dowiedzieã siæ wiæcej na temat podejúcia Koúcioùa do ýycia oraz
szczególnej inicjatywy z tym zagadnieniem zwiàzanej, jakà jest szczeciñski
Marsz dla Ýycia, przeprowadziùem wywiad z ksiædzem Tomaszem
Kancelarczykiem, organizatorem owego Marszu.
Pragnæ przypomnieã wszystkim Czytelnikom, ýe w tym roku odbædzie siæ on w
niedzielæ, 25 kwietnia (poczàtek o godz. 15:00 na Jasnych Bùoniach), pod hasùem:
Armia Ýycia – silniejszy broni sùabszego. Goràco zachæcam do udziaùu w nim!
Przemek: Dlaczego Koúcióù kùadzie tak duýy akcent na ochronæ ýycia
czùowieka?
Ks. Tomasz: Bo to chodzi o ýycie czùowieka. Jest ono jednym z filarów moralnych
i podstawowà sprawà dla Koúcioùa. Ýycie jest úwiæte. Chroniàc ýycie chronimy
kaýdego czùowieka.
P.: W którym momencie zaczyna siæ, a w którym koñczy ziemskie ýycie
wedùug nauki Koúcioùa katolickiego?
Ks.Tomasz: Trwa ono od poczæcia do naturalnej úmierci. To poczæcie jest
poczàtkiem ýycia czùowieka. Póêniej siæ ono juý tylko rozwija. Poczàtek i koniec
ýycia nie jest sprawà czysto religijnà. My pogùæbiamy to w kontekúcie naszej
wiary, na przykùad patrzàc na poczàtek istnienia przez pryzmat poczæcia Jezusa w
ùonie Maryi, co podnosi rangæ poczæcia.
P.: Czy aborcja i eutanazja stanowià istotny problem wspóùczesnego úwiata?
Jaka jest ich skala?
Ks.Tomasz: Wystarczy spojrzeã na sytuacjæ demograficznà krajów rozwiniætych.
Jest ona tragiczna. Nie jest to tylko aborcja i eutanazja. Jednak podejúcie do tych
problemów warunkuje podejúcie do ýycia. Jeúli nie ma szacunku dla ýycia
takiego, jakim jest, tam nie ma teý szacunku dla ýycia poczætego i tam jest aborcja
i eutanazja. Ùatwo policzyã, ilu nas bædzie w najbliýszych latach. Zmierzamy w
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Ks. Tomasz Kancelarczyk, wspóùorganizator Marszu.

stronæ wyginiæcia. Mówi siæ wiele o problemach demograficznych, chociaýby
emerytur, a nie wskazuje siæ na ich przyczynæ, czyli brak szacunku dla ýycia.
P.: Skàd wziàù siæ pomysù organizowania corocznego Marszu dla Ýycia?
Ks.Tomasz: Ja nie byùem inicjatorem Marszu dla Ýycia. Inicjatorem jest Jan
Paweù II. Nie bezpoúrednim, ale Marsz wyrasta z jego przesùania, by broniã ýycia.
P.: Symbolika tegorocznego Marszu dla Ýycia nawiàzuje do etosu i kodeksu
rycerskiego. Z czym i jakiego rodzaju walkæ powinien podjàã kaýdy obroñca
ýycia?
Ks.Tomasz: Kaýdy z Marszów dla Ýycia w Polsce wskazuje na potrzebæ ochrony
ýycia, ale ma swojà wùasnà specyfikæ. Na przykùad w Poznaniu organizowany jest
comiesiæczny Marsz milczenia jako wyraz solidarnoúci z poczætym ýyciem, które
nie ma gùosu. Szczeciñskie marsze wskazujà wùaúciwe postawy wzglædem
poczætego ýycia. Dwa lata temu ponieúliúmy kompendium nauki Jana Pawùa II o
ochronie ýycia – encyklikæ Evangelium vitae, przepisanà na materiale o dùugoúci
300 metrów. Rok temu Marsz mówiù: Bàdê rzekà ýycia, ýeby w Tobie byùo ýycie,
byú kochaù swoje ýycie, a wiæc nie stój z boku, tylko wypùyñ na gùæbiæ dla ýycia!
Zaangaýuj siæ w jego ochronæ! W tym roku jest to wezwanie do bycia rycerzem, a
wiæc czùowiekiem godnoúci, odwagi, honoru i odpowiedzialnoúci za kaýde ýycie.
Te cnoty sà potrzebne w postawie wzglædem kaýdego poczætego ýycia. Wobec
ýycia poczætego potrzebna jest chociaýby odwaga – odwaga do podjæcia trudu
bycia ojcem, matkà. Rycerz wedùug kodeksu rycerskiego to ten, który broni
najsùabszego. Ma on zbrojæ w sercu. Kto jest tym najsùabszym? Poczæte ýycie!
Nawet nie obroni siæ swoim widokiem ani odgùosem pùaczu.

Fot. Archiwum prywatne

P.: Z ideà Marszu ùàczy siæ moýliwoúã podjæcia duchowej adopcji ýycia
poczætego. Czy mógùby Ksiàdz przybliýyã naszym Czytelnikom, na czym ona
polega i jakie ma znaczenie dla batalii o ýycie?
Ks.Tomasz: Marsz dla Ýycia wyrasta z duchowej adopcji. Marsz koñczy siæ w
katedrze przyjæciem duchowej adopcji ýycia poczætego. Polega ona na
dziewiæciomiesiæcznej modlitwie w intencji dziecka nienarodzonego. Jest to
modlitwa jednà dziesiàtkà róýañca kaýdego dnia wraz z innà krótkà modlitwà.
Moýna podjàã równieý dodatkowe dobrowolne postanowienia. Adopcja, to jest
forma modlitwy i postu. Pan Jezus powiedziaù: Ten zaú rodzaj zùych duchów
wyrzuca siæ tylko modlitwà i postem
(Mt 17, 21). Stanowi ona rodzaj
egzorcyzmu przeciw zùym duchom, które próbujà unicestwiã poczæte ýycie. Te
duchy, to: opuszczenie przez ojca, strach przed przeszùoúcià, strach o pracæ, o
szkoùæ, strach przed rodzinà, nieakceptacja úrodowiska, a nawet zachæta ze strony
úrodowiska do zabicia. Kobieta musi byã naprawdæ bardzo silna, by oprzeã siæ
dziaùaniom takich zùych duchów.
P.: Podczas Marszu mùodzieý zaprezentuje encyklikæ Jana Pawùa II
Redemptor hominis, utrwalonà na materiale o dùugoúci 200 metrów. Jakie
podstawowe przesùanie wypùywa z tego dokumentu dla ochrony ýycia?
Ks.Tomasz: Nie chodzi o to, ýeby siæ zawæziã tylko do Evangelium vitae, ale
caùoúã nauczania Jana Pawùa II, caùe spojrzenie na czùowieka w blasku Pana Boga,
daje nam doúwiadczenie wartoúci ýycia czùowieka. Wszystkie inne dokumenty
równieý bædà mówiùy o wartoúci ýycia czùowieka, nawet wtedy, gdy bædà
dotyczyã na przykùad jego pracy czy zaangaýowania w ýycie spoùeczne.
Redemptor hominis to w tùumaczeniu na jæzyk polski Zbawiciel czùowieka. Kto?
Chodzi o Jezusa Chrystusa. Encyklika bædzie poniesiona na poczàtku marszu. Ma
to wymiar symboliczny. Armia Ýycia potrzebuje Wodza i Króla. Nas prowadzi
Zbawiciel czùowieka, Jezus Chrystus. Skàd weêmiemy siùæ do walki o uznanie
wartoúci ýycia czùowieka? Nie mamy pieniædzy. Dysponujemy groszami, które
otrzymamy od ofiarodawców. Nie wspierajà nas ýadne siùy polityczne, które
byùyby w stanie dziú zmieniã prawo. Siùæ pokùadamy w Jezusie Chrystusie.
P.: Z Marszem wiàýà siæ równieý póêniejsze inicjatywy, czyli wyjazd na
Lednicæ, a takýe pielgrzymka na Jasnà Góræ i do Rzymu. W jaki sposób
moýna przyùàczyã siæ do uczestnictwa w tych przedsiæwziæciach i jakie sà ich
podstawowe zaùoýenia?
Ks.Tomasz: Z Marszem wiàýà siæ teý wczeúniejsze inicjatywy. Do Marszu
prowadzà inicjatywy i z Marszu wypùywajà inicjatywy. W czasie ostatnich
wakacji byùa to rybka – naklejka na samochód z napisem Szczecin vitae, co moýna
rozumieã jako Szczecin wita, ale teý Szczecin dla ýycia. Caùy tydzieñ przed
Marszem jest tygodniem honorowego krwiodawstwa. To siæ ze sobà ùàczy: krew
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dla ýycia – Marsz dla Ýycia. Uznajàc ýycie wchodzimy na teren ofiarnoúci i
pomocy. Wyrazem tego bædzie honorowe krwiodawstwo w dniach od 12 do 17
kwietnia tego roku. Po Marszu dla Ýycia z jego ideà idziemy dalej w Polskæ.
Pokaýemy siæ w Lednicy. Po wakacjach chcemy przejúã z flagami do
Czæstochowy, zbierajàc na nich po drodze przez caùà Polskæ podpisy. Bædzie to
wyraz zjednoczenia wszystkich, którzy pragnà chroniã wartoúã ýycia od poczæcia
do naturalnej úmierci. Pielgrzymka do Rzymu bædzie ukoronowaniem
wszystkiego. Odbædzie siæ ona równieý ze Szczecina. Zabierzemy tam
najùadniejsze flagi spoúród tych, które poniesione zostanà w czasie tegorocznego
Marszu dla Ýycia.
P.: Dziækujæ bardzo za rozmowæ.
Ks.Tomasz: Dziækujæ równieý.
Z ksiædzem Tomaszem Kancelarczykiem rozmawiaù Przemysùaw Hrycaj.

Pójdêmy wiæc wszyscy w Marszu dla Ýycia!
Pokaýmy innym, ýe czùowiek jest wartoúcià, o którà warto walczyã. Stwórzmy
armiæ ludzi, którzy dadzà przykùad, ýe kaýdemu ludzkiemu ýyciu, od poczæcia do
naturalnej úmierci, mówimy: Dobrze, ýe jesteú!
Ze wzglædu na katastrofæ pod Smoleñskiem i pogrzeb pary prezydenckiej
zmieniono datæ Marszu z 18 na 25 kwietnia.
- Tegoroczne hasùo marszu, "Armia ýycia - silniejszy broni sùabszego" nabiera
teraz dodatkowego znaczenia - mówi ks. Tomasz Kancelarczyk. - Patrzàc w
kategoriach wiary i ýycia wiecznego jesteúmy silniejsi o czas i Eucharystiæ, którà
jeszcze mamy w tym czasie. Dlatego modlimy siæ w intencji tych, którzy
potrzebujà tej modlitwy, którzy nie osiàgnæli chwaùy nieba. Ci, którzy osiàgnæli
chwaùæ nieba sà silniejsi od nas.
Uczestnicy poniosà przepisanà na materiaù pierwszà encyklikæ Jana Pawùa II
Redemptor hominis. Tu równieý od razu pojawia siæ nowa symbolika. - Widzimy
jasno, ýe peùna odpowiedê Pana Boga na úmierã czùowieka to Jezus Chrystus Zbawiciel czùowieka. Dla mnie jako czùowieka wierzàcego to jest jasne i to jest
znak - mówi ks. Kancelarczyk.
Marsz przejdzie w milczeniu w hoùdzie ofiarom katastrofy lotniczej pod
Smoleñskiem. Uczestnicy poniosà 96 úwiec upamiætniajàcych wszystkie ofiary tej
tragedii. Bædzie teý elementem modlitw przedstawicieli wyznañ chrzeúcijañskich
za polegùych w walkach o Szczecin 65 lat temu.

Ksiàdz Arcybiskup prosi, by uczestnicy Marszu zgromadzili siæ na Jasnych
Bùoniach, pod pomnikiem Jana Pawùa II, o godz. 15.00, na wspólnej modlitwie –
Koronce do Miùosierdzia Boýego – i czuwaniu, a nastæpnie o godz. 16.00
wyruszyli do Bazyliki Archikatedralnej pw. úw. Jakuba Apostoùa, gdzie o godz.
18.00 bædzie celebrowana uroczysta Msza Úwiæta pod Jego przewodnictwem, w
intencji Ojczyzny i wszystkich Ofiar Katynia oraz o umiùowanie daru ýycia. Do
udziaùu w Marszu zaproszeni sà teý przedstawiciele innych Koúcioùów oraz osoby
niewierzàce.
Piotr Koùodziejski

REKOLEKCJONISTA
Z INNEGO ŒWIATA
Karol Wolski
parafia rzymskokatolicka pw. Œwiêtego Krzy¿a

Tradycyjnie w piàtà niedzielæ Wielkiego Postu w Parafii Úwiætego Krzyýa
rozpoczæùy siæ rekolekcje. Jednak w tym roku, wbrew wszelkiej tradycji, gùosiù je
zakonnik ze zgromadzenia, o którym maùo kto sùyszaù. Do naszej parafii przybyù
mianowicie ojciec trynitarz Augustyn Lewandowski. Juý od poczàtku rekolekcji
jego nauki wzbudziùy duýe zainteresowanie wiernych. Ojciec Augustyn zwracaù
siæ do parafian bardzo bezpoúrednim jæzykiem. Kazania dotyczyùy klasycznych
zagadnieñ ýycia duchowego, umartwienia, apostolstwa, uúwiæcenia czasu,
modlitwy, powoùania. Jednak wszystkie przemówienia ojca ubarwione byùy
licznymi wspomnieniami z podróýy, które odbywaù jako zakonnik. Ojciec
Augustyn dzieliù siæ chætnie swoimi, nieraz nieùatwymi, doúwiadczeniami z
krajów, w których wiara katolicka jest wprost zakazana, a jej wyznawcy naraýeni
na ciæýkie przeúladowania. Pewnego wieczoru poprosiùem ojca rekolekcjonistæ o
krótki wywiad dla naszej gazety.
Karol Wolski: Gdzie Ojciec mieszkaù i uczyù siæ?
o. Augustyn Lewandowski: Mieszkaùem w Kamieniu Pomorskim. Tam
spædziùem moje dzieciñstwo i mùodoúã. Tam teý uczæszczaùem do szkoùy
podstawowej i úredniej.
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Jak Ojciec odkryù swoje powoùanie i jakà rolæ mieli w tym inni ludzie?
Trudno jakoú jednoznacznie odpowiedzieã na to pytanie. Myúlæ, ýe moje
powoùanie rodziùo siæ dùuýszy czas. Pamiætam dobrze, ýe jako dziecko byùem pod
wielkim wraýeniem naszej kamieñskiej katedry. Koúcióù ten wydawaù mi siæ
ogromny i bardzo tajemniczy. W szkole úredniej natomiast bardzo fascynowaùa
mnie liturgia. Chociaý nigdy nie byùem ministrantem, jednak zawsze
przeýywaùem i uwaýnie obserwowaùem to, co dzieje siæ przy oùtarzu. Tym samym
jakoú duchowo identyfikowaùem siæ z kapùanem sprawujàcym Najúwiætszà
Ofiaræ. Mogæ wiæc powiedzieã, ýe przykùad kapùanów naszej parafii, rozmowy z
nimi i ich duchowe rady w duýym stopniu pomogùy mi odczytaã moje powoùanie.
Jak to siæ staùo, ýe wstàpiù Ojciec do Zakonu Trynitarzy?
To trochæ dùuga historia. Jakiú wpùyw wywarù na mnie pewien trynitarz, którego
przypadkowo, a moýe opatrznoúciowo, spotkaùem na mojej ýyciowej drodze.
Wczeúniej trochæ teý czytaùem o trynitarzach i interesowaùem siæ niezwykùym
charyzmatem tego zakonu, mianowicie wykupem niewolników.
W jakich miejscach úwiata miaù Ojciec okazjæ speùniaã swoje powoùanie?
Najpierw studiowaùem w Wiedniu. Póêniej duszpastersko pracowaùem w
Meksyku, Warszawie, Filadelfii, Salamance oraz na Malcie. Sporo czasu
spædziùem w Rzymie, gdzie jest gùówna siedziba naszego zakonu.

od prawej: o. Augustyn Lewandowski, Karol Wolski.

Fot. Archiwum prywatne

A jak wyglàda praca Ojca dzisiaj?
Obecnie przebywam w Tripolisie, stolicy Libii. Wraz z kilkoma katolickimi
kapùanami otaczam duszpasterskà opiekà tutejszà niewielkà, aczkolwiek
ýywotnà, wspólnotæ Koúcioùa. Jak wiadomo, Libia to kraj muzuùmañski. Islam
przenika ýycie spoùeczne, kulturalne i polityczne tego kraju. Publiczne
praktykowanie innego wyznania jest surowo zakazane. Chrzeúcijanie nie mogà w
ýadnym widocznym miejscu umieszczaã krzyýa. Stàd teý, jako trynitarz, nie
mogæ zakùadaã nigdzie poza koúcioùem mojego zakonnego habitu, na którym
naszyty jest czerwono-niebieski krzyý. Konsekwencjà pojawienia siæ w takim
stroju w miejscu publicznym mogùaby byã nawet úmierã. Mimo tych trudnoúci
praca duszpasterska w maùej enklawie katolików przynosi duýo wewnætrznej
satysfakcji. Katolicy sà bardzo úwiadomi daru swojej wiary, którà muszà
wyznawaã w nieprzychylnie nastawionym úrodowisku. Wiara ta jest bardziej
pogùæbiona i dojrzaùa w porównaniu z innymi krajami czy regionami kultury
chrzeúcijañskiej.
Czy mógùby Ojciec przybliýyã historiæ i charyzmat swojego zakonu?
Zakon Trójcy Przenajúwiætszej (trynitarzy) zaùoýyù Jan z Mathy w 1198 roku, a
wiæc w okresie wypraw krzyýowych, które spowodowane byùy upadkiem
Jerozolimy. Wczeúniej Jan pobieraù nauki w Marsylii, gdzie prawdopodobnie
bliýej zetknàù siæ z problemem socjalnym niewolnictwa chrzeúcijan. Wskutek
zajæcia Jerozolimy rzesza chrzeúcijan znalazùa siæ w niewoli. Zaùoýyciel zakonu
widziaù cel jego dziaùalnoúci w ratowaniu i wykupie chrzeúcijañskich
niewolników z ràk muzuùmanów. Na terenie Polski Zakon Trynitarzy dziaùaù w
latach 1685-1907. Obszar dziaùalnoúci tego zakonu ograniczaù siæ do wschodnich
ziem Rzeczypospolitej. Trynitarze byli zakonem kwestujàcym. Ich zadaniem
byùo wykupywanie Polaków z niewoli tatarskiej. Nierzadko zakonnicy, gdy juý
brakowaùo pieniædzy, sami oddawali siæ w ræce Tatarów, w zamian za
uwalnianego z niewoli. Obecnie oúrodkiem dziaùalnoúci duszpasterskiej
trynitarzy w Polsce jest dom zakonny i formacyjny w Krakowie.
Czy dziú na úwiecie istnieje niewolnictwo?
Tak. Jest wiele krajów, gdzie istnieje problem fizycznego niewolnictwa. Jednak
jest ono czæsto ukryte. Wspóùczeúnie zadaniem i reguùà naszego zakonu jest
równieý „wykupywanie” ludzi z rozmaitych rodzajów niewoli - zewnætrznej i
wewnætrznej, równieý uzaleýnieñ od alkoholu, narkotyków, internetu itp.
Jaka jest symbolika habitu Zakonu Trynitarzy?
Trynitarze noszà habit w kolorze biaùym, przepasany skórzanym czarnym
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paskiem, na habicie biaùy szkaplerz z czerwono-niebieskim krzyýem oraz biaùy
kaptur. Kolory: biaùy, niebieski i czerwony oznaczajà poszczególne Osoby Trójcy
Przenajúwiætszej.
Jakie wraýenia z naszej parafii zabierze Ojciec ze sobà do Libii?
Przede wszystkim dziækujæ Bogu za te rekolekcje. Od poczàtku wyczuwaùem w
tej wspólnocie wielkie zasùuchanie w Sùowo Boýe. Dziækujæ za tæ wraýliwoúã!
Podoba mi siæ równieý architektura koúcioùa. Jestem przyzwyczajony do maùych
wspólnot, a tu taki duýy koúcióù z niespotykanym ukùadem ùawek, jak w
amfiteatrze.
Dziækujæ za rozmowæ.
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Dominika Papliñska
parafia rzymskokatolicka pw. Œwiêtego Krzy¿a
Fot. Archiwum prywatne

Fot. Archiwum prywatne

W Szczecinie
jest szeúã
sióstr: trzy
Polki i trzy
Hinduski.

W paêdzierniku 1950 roku bùogosùawiona Matka Teresa z Kalkuty
zaùoýyùa zgromadzenie Sióstr Misjonarek Miùoúci. Siostry skùadajà cztery úluby:
ubóstwa, posùuszeñstwa, czystoúci, sùuýby najuboýszym. Pierwsze domy sióstr
powstawaùy w Indiach. Dzisiaj moýna spotkaã je na caùym úwiecie.
Jeden z domów Sióstr Misjonarek Miùoúci jest w Szczecinie. Wysoki budynek
przy Bulwarze Gdañskim od razu rzuca siæ w oczy. Jeszcze niedawno mieszkaùy w
nim siostry, teraz znajduje siæ tam noclegownia - siostry mieszkajà w
pomieszczeniach przy stoùówce, która znajduje siæ tuý obok. Mówià, ýe dziæki
temu majà wiæcej miejsca dla potrzebujàcych.
Siostry zaczynajà swój dzieñ bardzo wczeúnie Mszà Úwiætà, póêniej idà nieúã
pomoc ludziom. W Szczecinie jest ich szeúã: trzy Polki i trzy Hinduski.
Codziennie po modlitwie odwiedzajà w domach chorych i samotnych,
patologiczne rodziny. Moýna je spotkaã w szpitalach, hospicjach i wiæzieniach.
Zbierajà z ulic bezdomnych. Sà oni otaczani u sióstr staùà opiekà. Mogà
zamieszkaã w noclegowni, chorym siostry zapewniajà opiekæ. Bezdomni to
bardzo czæsto alkoholicy, narkomani - u sióstr mogà znaleêã dach nad gùowà i
otrzymaã pomoc specjalistów. Prawie codziennie (bo oprócz poniedziaùków i
czwartków) o godzinie piætnastej sà wydawane obiady dla ludzi mieszkajàcych na
ulicy, a raz w tygodniu mogà siæ u sióstr wykàpaã. Jedynym warunkiem, jaki
stawiajà zakonnice swym podopiecznym jest trzeêwoúã, czasem siostry stojà
przed stoùówkà z alkomatem. Badanie nie omija teý nikogo, kto chce zatrzymaã
siæ w noclegowni. Goràcy posiùek, który potrzebujàcy mogà dostaã od sióstr jest
poprzedzony Eucharystià lub naboýeñstwem. Bez tego nie moýna usiàúã do stoùu.
Uczestnictwo w takich modlitwach jest niezwykle przejmujàcym wydarzeniem i
prawdziwym úwiadectwem ludzi, którym nie pozostaùo nic poza nadziejà
pokùadanà w Bogu, której uczà siæ od swych protektorek.
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Fot. Archiwum prywatne

Siostry kaýdego dnia wydajà 100-150 obiadów, pomagajà im przy tym
wolontariusze i sami bezdomni. Na pytanie jednego z goúci, skàd siostry biorà
jedzenie dla tych ludzi, czy majà jakiegoú sponsora, jedna z sióstr odpowiedziaùa z
prostotà i jakýe wielkà ufnoúcià – „Naszym jedynym sponsorem jest Pan Bóg”.
Siostry z wielkà radoúcià witajà wolontariuszy, którzy chcà zaoferowaã
potrzebujàcym swój czas. Prawie codziennie przychodzi ktoú, by pomóc siostrom
w wydawaniu obiadów i sprzàtaniu po nich. Bezcennà jest radoúã, którà daje
wdziæcznoúã tych ludzi za samà obecnoúã, uúmiech, dziæki któremu czujà siæ
waýni.

Siostry kaýdego dnia wydajà 100-150 obiadów.

Historia kaýdego bezdomnego jest zapisana na jego twarzy. Pan Wùadek,
z którym udaùo mi siæ porozmawiaã, jest bardzo mùody, choã trudno w to uwierzyã
patrzàc na niego – alkohol, narkotyki, noce przespane na dworcu odcisnæùy na
jego twarzy nieodwracalne piætno. W rozmowie opowiada, jak trafiù na ulicæ:
„Mùody byùem. Lubiùem alkohol, imprezy, na którejú wziàùem prochy. Przestaùem
wracaã do domu. A potem tak jakoú wyszùo. Jak przyszùa zima byùo ciæýko. Gdyby

nie siostry pewnie bym nie przeýyù”. Jedna z wolontariuszek opowiada o nim
trochæ wiæcej: jest z dobrego domu, ma bogatych rodziców, ale nie chce do nich
wróciã. Rodzina wiele razy go o to prosiùa, bùagaùa siostry, by z nim porozmawiaùy.
Sam pan Wùadek mówi: „dziæki siostrom ýyjæ, tu jest mój dom”. Jest
uúmiechniæty, ýartuje z siostrami i chætnie rozmawia z wolontariuszami. Razem
porzàdkujà stoùówkæ po obiedzie.
Pan Zbyszek zaczàù piã. Na poczàtku z kolegami, potem coraz czæúciej, przestaùo
mu byã potrzebne towarzystwo. Ma troje dzieci. Któregoú razu, gdy wróciù pijany
do domu ýona nie wytrzymaùa i nie wpuúciùa go. W zimæ pan Zbyszek nie pije,
przychodzi codziennie na obiady do sióstr. Nie chce ryzykowaã utraty tych dwóch
godzin w ciepùym pomieszczeniu i goràcego, sycàcego posiùku.
Duýo bardziej optymistyczna jest historia pana Mariana, który przychodzi jako
wolontariusz, ale nie zawsze tak byùo. Trafiù tu, gdy sam byù potrzebujàcy.
Opowiada, jak straciù pracæ, póêniej mieszkanie, bo nie miaù czym go opùaciã.
Znalazù siæ na ulicy. Któregoú dnia jeden z kolegów zaprowadziù go do sióstr. Byùa
juý póêna jesieñ, zimne noce. Pan Marian z radoúcià przyjàù moýliwoúã
zamieszkania w noclegowni. Wykorzystaù danà mu szansæ i znalazù pracæ. Teraz z
dumà opowiada o swojej kawalerce. Przychodzi do sióstr, bo chce siæ
odwdziæczyã za to wszystko, co od nich otrzymaù.
Tak jak wielu ludzi przychodzi do sióstr po goràcy posiùek, tak wiele jest
historii. Niektórzy nie chcà nic zmieniaã w swoim ýyciu, traktujà stoùówkæ przy
Bulwarze Gdañskim jak chwilowà przystañ w sytuacjach, gdy sami nie mogà
sobie poradziã. Inni, przyjmujà opiekæ sióstr z ogromnà wdziæcznoúcià i potrafià
doceniã, co od nich dostajà. Niezaprzeczalnym jednak jest to, ýe siostry swà
dobrocià i uúmiechem pokazujà ludziom - ubogim czæsto nie tylko materialnie, ale
teý duchowo - úwiat inny od tego, który otacza ich na co dzieñ. I wnoszà odrobinæ
miùoúci i czùowieczeñstwa w ich ýycie.
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HAZARD
CZY TO GRZECH?
Piotr Ko³odziejski
parafia rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Jasnogórskiej

Kiedy rozmawiaùem z osobà grajàcà kiedyú na gieùdzie byùa zaskoczona,
ýe moýna to traktowaã w kategoriach grzechu. No wùaúnie, jak to jest z hazardem
w rozumieniu Koúcioùa Katolickiego?
- Ciæýko powiedzieã jednoznacznie – odpowiada ks. dr Robert Masalski. - Gry
hazardowe, karty, ruletka, zakùady sportowe same w sobie nie sà sprzeczne ze
sprawiedliwoúcià, nie moýemy powiedzieã konkretnie, ýe jest to grzech. Gry
hazardowe stajà siæ moralnie nie do przyjæcia, gdy pozbawiajà osobæ czegoú, co
jest jej konieczne do ýycia, a wiæc jakichú dóbr materialnych. Równieý wtedy, gdy
gry mogà spowodowaã uzaleýnienia czy wyrzàdziã szkodæ osobom, które ýyjà
pod jednym dachem z takim hazardzistà. Tu moýemy mówiã o grzechu, ale takie
zjawisko jak hazard samo w sobie nie jest grzechem. Jeýeli jednak ktoú bædzie
obstawiaù tylko zakùady liczbowe i nie bædzie uczciwie gdzieú pracowaù liczàc, ýe
moýe kiedyú wygra, a jego rodzina na tym bædzie cierpiaùa - to juý mamy
pùaszczyznæ grzechu. Jeýeli mamy do czynienia ze zùem, które dotyka bliskà
osobæ - jest to grzech.
Jeýeli gry hazardowe stawiamy na pierwszym miejscu, traktujemy je jako
meritum naszego ýycia, przekraczamy wówczas przykazanie „Nie bædziesz miaù
bogów cudzych przede mnà”. Dopóki nie jesteúmy tym zniewoleni, nie wyrzàdza
to krzywdy osobom ýyjàcym obok nas i nie wywoùuje w nas niszczàcych
zachowañ i nawyków, to jest to dozwolone, np. wysùanie kuponu z nadziejà, ýe
wygramy – kontynuuje ks. Masalski.

Granie na gieùdzie – czy to grzech?
Jeýeli inwestujemy, a nie gramy, to sà to normalne mechanizmy ekonomiczne,
przez które chcemy zabezpieczyã swoje dobra. Czæúã pieniædzy mamy na
lokatach, czæúã pieniædzy w obligacjach, czæúã inwestujemy w papiery
wartoúciowe, dobra kultury. Ale jeúli wszystkim gramy na gieùdzie, ryzykujemy
po to, ýe moýe uda siæ nam wygraã i nie myúlimy, ýe w ciàgu dnia moýemy straciã
caùy majàtek swój i rodziny, to chyba sami dajemy sobie odpowiedê czy to grzech
– rozwiewa wàtpliwoúci ks. dr Robert Masalski.
Kiedy graùem na gieùdzie, traktowaùem to jako inwestycjæ. Zawsze jest jakieú
ryzyko, ýe êle zainwestowane pieniàdze przepadnà – opowiada mój rozmówca.
Inwestowanie na gieùdzie moýe byã jednym ze sposobów utrzymania siæ. Tak jak
ludzie uczciwie handlujà samochodami, piszà ksiàýki, pracujà w kopalni, tak teý
ýyjà z prowizji na gieùdzie, jak na przykùad maklerzy. Pytanie, czy to zawód
nieetyczny? Pewnie nie – odpowiada ks. Robert.
Katechizm Koúcioùa Katolickiego (pkt. 2413) odpowiada na postawione na
poczàtku tekstu pytanie: Gry hazardowe (karty itd.) bàdê zakùady nie sà same w
sobie sprzeczne ze sprawiedliwoúcià. Stajà siæ moralnie nie do przyjæcia, gdy
pozbawiajà osobæ tego, czego jej koniecznie trzeba dla zaspokojenia swoich
potrzeb i potrzeb innych osób. Namiætnoúã do gry moýe staã siæ powaýnym
zniewoleniem. Nieuczciwe zakùady bàdê oszukiwanie w grach stanowi materiæ
powaýnà, chyba ýe wyrzàdzana szkoda jest tak maùa, ýe ten, kto jà ponosi, nie
mógùby w sposób uzasadniony uznaã jej za znaczàcà.
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W kwietniowym numerze rozpoczynamy cykl pytañ dotyczàcych stanowiska
poszczególnych Koúcioùów: rzymskokatolickiego, prawosùawnego i
ewangelicko-augsburskiego w kwestii róýnych zagadnieñ. Dziú stawiamy
pytanie: Czy przedstawiciel danego Koúcioùa moýe przystàpiã do Komunii
Úwiætej w Koúciele innego wyznania (np. katolik rzymski czy moýe przyjàã
Komuniæ Úw. w cerkwi lub czy przedstawiciel Koúcioùa ewangelickoaugsburskiego moýe przyjàã Komuniæ Úwiætà w Koúciele rzymskokatolickim).
Poniewaý ekumenizm, co podkreúlaliúmy w gazecie, to nie próba nawracania na
swoje wyznanie, ale wzajemne poznawanie, wiæc moim zdaniem jednym z jego
elementów jest teý ukazanie tego, co nas róýni. Zapraszam do lektury odpowiedzi
3 ksiæýy.

Piotr Koùodziejski

EUCHARYSTIA W KOŒCIO£ACH
CHRZEŒCIJAÑSKICH

EUCHARYSTIA SAKRAMENTEM JEDNOŒCI
Ks. Grzegorz Jankowiak
parafia rzymskokatolicka pw. Œwiêtego Krzy¿a

Eucharystia okreúlana jest w liturgii Koúcioùa katolickiego wielkà
tajemnicà wiary. Jest ona centralnym sakramentem Koúcioùa, poniewaý jest
rzeczywistà i substancjalnà obecnoúcià Chrystusa na ziemi. Koúcióù sprawujàc
ten sakrament czyni to, co uczyniù Jezus podczas ostatniej wieczerzy. Ale nie jest
to tylko pamiàtka, lecz czynienie obecnym wydarzeñ z wieczernika i z Golgoty.
Mæka, úmierã i zmartwychwstanie Chrystusa stajà siæ obecne podczas kaýdej
Mszy Úwiætej - lecz w sposób bezkrwawy. Komunia przyjmowana przez
wiernych ùàczy ich przede wszystkim z Chrystusem i udziela potrzebnych ùask.
Jednoczeúnie tworzy ona jednoúã caùego Koúcioùa, nadprzyrodzonà ùàcznoúã
wszystkich uczestniczàcych w tym sakramencie. Moýna powiedzieã, ýe
Eucharystia buduje i umacnia Koúcióù.
Do Komunii Úwiætej w Koúciele katolickim moýe przystàpiã tylko ten,
kto formalnie naleýy do Koúcioùa poprzez chrzest i wyznawanà wiaræ.
Uczestnictwo w Eucharystii wymaga równieý stanu ùaski uúwiæcajàcej, który
wierny uzyskuje w sakramencie pokuty i pojednania.
Czy istnieje moýliwoúã wspólnej Komunii (interkomunii) miædzy Koúcioùem
katolickim, Koúcioùem prawosùawnym i wspólnotami koúcielnymi
wyrastajàcymi z reformacji?
Przede wszystkim trzeba stwierdziã, ýe w przypadku relacji z Koúcioùem
prawosùawnym sytuacja jest zupeùnie inna, niý w przypadku wspólnot
protestanckich. Bowiem Koúcióù prawosùawny zachowaù waýne sakramenty
Eucharystii i kapùañstwa. Stàd teý katolik, oczywiúcie nie w sposób fakultatywny,
lecz pod pewnymi warunkami, moýe przystàpiã do Komunii uczestniczàc w
naboýeñstwie prawosùawnym. Mówi o tym kanon 844 Kodeksu Prawa
Kanonicznego: „Ilekroã domaga siæ tego koniecznoúã lub zaleca prawdziwy
poýytek duchowy i jeúli nie zachodzi niebezpieczeñstwo bùædu lub
indyferentyzmu, wolno wiernym, dla których fizycznie lub moralnie jest
niemoýliwe udanie siæ do szafarza katolickiego, przyjàã sakramenty pokuty,
Eucharystii i namaszczenia chorych od szafarzy niekatolickich tego Koúcioùa, w
którym sà waýne wymienione sakramenty”. Prawo to w podobny sposób
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obowiàzuje równieý wiernych Koúcioùa prawosùawnego wobec sakramentów
udzielanych w Koúciele katolickim. „Szafarze katoliccy godziwie udzielajà
sakramentów pokuty, Eucharystii i namaszczenia chorych czùonkom Koúcioùów
wschodnich nie majàcych peùnej wspólnoty z Koúcioùem katolickim, gdy sami o
nie proszà i sà odpowiednio przygotowani.”
Natomiast wedùug Koúcioùa katolickiego wspólnoty koúcielne
poreformacyjne nie majà waýnych sakramentów kapùañstwa i Eucharystii. Stàd
katolik nie moýe uczestniczyã w Komunii tych wspólnot. Sytuacjæ protestanta
wobec sakramentów w Koúciele katolickim precyzuje prawo kanoniczne: „Jeúli
istnieje niebezpieczeñstwo úmierci albo przynagla inna powaýna koniecznoúã,
uznana przez biskupa diecezjalnego lub Konferencjæ Episkopatu, szafarze
katoliccy mogà godziwie udzielaã wymienionych sakramentów takýe pozostaùym
chrzeúcijanom, nie majàcym peùnej wspólnoty z Koúcioùem katolickim, którzy nie
mogà siæ udaã do szafarza swojej wspólnoty i sami o nie proszà, jeúli odnoúnie do
tych sakramentów wyraýajà wiaræ katolickà i do ich przyjæcia sà odpowiednio
przygotowani” (kanon 844). W praktyce doktryna katolicka przyjmuje trzy
przypadki bardzo szczególnej wagi, rozstrzygane przez biskupa katolickiego,
pozwalajàce protestantom na przyjæcie Komunii w Koúciele katolickim. Sà nimi:
niebezpieczeñstwo úmierci, przeúladowanie lub wiæzienie, oraz naglàca potrzeba
duchowa z niemoýnoúcià dotarcia do swoich wspólnot wiernych. W konkretnym
przypadku, kiedy rodzà siæ wàtpliwoúci, najlepiej poradziã siæ duszpasterza.
Dàýenie do wspólnej Komunii jest jednym z kluczowych faktorów ruchu
ekumenicznego. Nie wiemy, jak dùuga jest jeszcze droga do osiàgniæcia tego celu.
Jedno jest jednak pewne: wspólna Komunia moýe byã jedynie ukoronowaniem
zjednoczenia chrzeúcijan na wszystkich innych pùaszczyznach. Nim to
zjednoczenie nie nastàpi, nie moýe byã mowy o wspólnym dzieleniu stoùu
Eucharystii przez wyznawców Chrystusa.

KOMUNIA ŒWIÊTA

W CERKWI PRAWOS£AWNEJ
Ks. Pawe³ Stefanowski
parafia prawos³awna pw. Œw. Miko³aja

Osoby niebædàce czùonkami Cerkwi prawosùawnej mogà uczestniczyã w
naboýeñstwie prawosùawnym. Mogà one staã w úwiàtyni i nikt na to nie bædzie
zwracaù szczególnej uwagi. O ile kto sobie tego ýyczy, moýe wùàczaã siæ w
naboýeñstwo i wyraýaã swojà modlitwæ tymi samymi symbolami, jakimi to
czynià prawosùawni. Jedynie przystæpowanie do Úwiætej Komunii jest

zastrzeýone wyùàcznie dla czùonków Cerkwi prawosùawnej. Powodem takiej
sytuacji jest gùæbokie przekonanie Koúcioùa prawosùawnego, iý Úw. Eucharystia
jest sercem ýycia Cerkwi i w niej przejawia siæ jednoúã Koúcioùa.
„Jak ten ùamany chleb rozsiany byù po górach, a zebrany staù siæ czymú jednym,
tak niech siæ zbierze Cerkiew Twoja z krañców ziemi w Królestwo Twoje". Oto co
mówi nam zabytek starochrzeúcijañskiego piúmiennictwa Didache — czyli
Nauka dwunastu apostoùów, który nawiàzuje do cudownego obrazu jednoúci
urzeczywistnianej w Wieczerzy Pañskiej — Eucharystii.
Zdaniem úw. Ignacego, Koúcióù jest spoùecznoúcià eucharystycznà,
sakramentalnym organizmem, który istnieje – i istnieje w swej peùni – wszædzie
tam, gdzie sprawowana jest Eucharystia. To wcale nie przypadek, ýe wyraýenie
„Ciaùo Chrystusa” oznacza zarówno Koúcióù, jak i sakrament; zaú wywodzàcy siæ
z Apostolskiego Symbolu Wiary zwrot communio sanctorum, oznacza zarówno
„wspólnotæ úwiætych ludzi” (wspólnotæ úwiætych), jak równieý „komuniæ
úwiætych darów” (uczestnictwo w sakramentach).
„Jest tylko jeden chleb, dlatego tworzymy tylko jedno ciaùo, chociaý jest
nas wielu: wszyscy mamy bowiem udziaù w jednym chlebie" (1 Kor 10,17).
Wyraýenie Nowego Testamentu „przebywaã w Chrystusie" ma to samo
znaczenie, co sùowa Apostoùa o jednym chlebie i jednym ciele. Jednoúã wiary
urzeczywistniona zostaje w Chrystusie poprzez úwiætà Eucharystiæ (Rz 12,5; 2
Kor 5,17; Gal 3,28).
Reasumujàc: wedùug prawosùawnych wspólnemu obcowaniu w
sakramentach, w tym przede wszystkim w sakramencie Eucharystii, odpowiada
jednoúã wiary, na czym z kolei zbudowano i co wyraýa jednoúã Koúcioùa. Zatem
oznakà peùnej jednoúci Koúcioùa jest wspólnota wiary wyraýona wspólnotà
Eucharystycznà. Jeúli nie ma wspólnoty wiary, nie moýe teý byã wspólnoty
Eucharystycznej, bowiem taka wspólnota úwiadczyùaby o ignorancji wzglædem
wyznawanej wiary i róýnic w poszczególnych Koúcioùach. Ks. Henryk Paprocki,
znany prawosùawny teolog, powiedziaù kiedyú: „Gdybyúmy tkwiàc w podziaùach
przystæpowali do Eucharystii w innym Koúciele, to byùoby to bluênierstwo i
traktowanie Eucharystii jako úrodka prowadzàcego do celu (jednoúã). Otóý
Chrystus obecny w najúwiætszym sakramencie Swoim ciaùem i krwià nigdy nie
moýe byã úrodkiem prowadzàcym do celu. To on jest celem samym w Sobie.”
Zdarzajà siæ oczywiúcie przypadki udzielania przez kapùanów
prawosùawnych Komunii nieprawosùawnym. Wystæpujà one bardzo rzadko, tylko
i wyùàcznie na pùaszczyênie pasterskiej, jak np. niebezpieczeñstwo úmierci,
przeúladowania itp.
Sami zaú wierni Koúcioùa prawosùawnego winni podchodziã do najúwiætszych
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darów z wielkà czcià i bojaênià boýà. Ten cudowny sakrament dany jest nam jako
lekarstwo naszych dusz i ciaù, oraz pokarm nieodzowny do ýycia wiecznego.
Cerkiew przestrzega przed nierozwaýnym przyjmowaniem tego sakramentu i
przykazuje srogi post eucharystyczny oraz przygotowanie modlitewne. W
modlitwie przed przyjæciem samej Komunii duchowny przestrzega przed takà
nierozwagà, proszàc jednoczeúnie, aby ta bezkrwawa ofiara byùa nam dana dla
naszego zbawienia, a nie na sàd i potæpienie. W praktyce wierni przystæpujà do
Komunii powstrzymujàc siæ od jedzenia i picia co najmniej od póùnocy, z
zaleceniem przeczytania kilku modlitw przygotowawczych wieczorem przed
snem. Konieczne jest równieý zaniechanie wszelkich hucznych rozrywek w
przeddzieñ i w noc poprzedzajàcà przystàpienie do sakramentu Eucharystii.
Maùýonków w tym samym czasie obowiàzuje równieý wstrzemiæêliwoúã
seksualna.

KOMUNIA EKUMENICZNA
Ks. S³awomir Sikora
parafia ewangelicko-augsburska pw. Œwiêtej Trójcy

Sakrament Komunii Úwiætej zostaù ustanowiony przez Jezusa Chrystusa
jako úwiæta czynnoúã, majàca na celu budowanie bliskiej relacji chrzeúcijanina z
Bogiem, ale równieý wiæzi braterskiej miædzy wierzàcymi. Paradoksalnie ten
Sakrament wciàý nie moýe budowaã, lecz nadal dzieli. Mimo znacznego
ekumenicznego przybliýenia nadal potrzebujemy wiele wytrwaùej pracy nad
sobà, abyúmy mogli razem skorzystaã z propozycji naszego Pana Jezusa
Chrystusa, który zaprasza do Stoùu Pañskiego. Reformacja odrzuciùa
úredniowiecznà naukæ o przeistoczeniu (transsubstancjacja) substancji chleba i
wina w ciaùo i krew Chrystusa. Z katolickiej nauki o substancjalnym
przeistoczeniu wynika uwielbienie hostii, oddawanie jej boskiej czci oraz úwiæto
Boýego Ciaùa, obchodzone uroczyúcie w Koúciele katolickim, a przez Koúcióù
ewangelicki nie uznane. Jako ewangelicy wierzymy jednak, ýe Chrystus realnie
obecny jest w tym Sakramencie. Duýy Katechizm Marcina Lutra mówi: "Jest to
prawdziwe ciaùo i prawdziwa krew Chrystusa Pana w chlebie i winie, i pod
postacià chleba i wina przez Sùowo Chrystusa nam chrzeúcijanom ku spoýywaniu
i piciu ustanowiona". Zatem mimo innego postrzegania Sakramentu, ewangelik
moýe, z punktu widzenia swojego Koúcioùa, braã udziaù w Sakramencie Komunii

Úwiætej udzielanym w Koúciele Rzymskokatolickim i Prawosùawnym, poniewaý
ewangelicy uznajà waýnoúã Sakramentu udzielanego w tych Koúcioùach.
Ewangelik musi jednak zachowaã te same zasady, które obowiàzujà go w jego
Koúciele:

1

Niezbædna jest pokuta i spowiedê, choã nie musi byã ona przeýywana
w liturgiczny sposób (moýe to byã osobisty rachunek sumienia przed
Bogiem);

2

Ewangelik musi mieã úwiadomoúã, ýe Sakrament ten nie tylko
sprawowany jest na odpuszczenie grzechów, ale równieý dla
umocnienia wiary i poprawy ýycia;

3

Sakrament, mimo ýe jest waýny i bez naszej wiary, to do tego, aby byù
skuteczny w ýyciu chrzeúcijanina niezbædna jest wiara;

4

Jezus ustanowiù Sakrament pod dwiema postaciami, wiæc
przyjmowanie pod jednà postacià jest niepeùnym korzystaniem z
zaproszenia Jezusa (chyba, ýe ewangelik podzielaã bædzie wiaræ
katolików, ýe pod postacià chleba jest i ciaùo i krew Jezusa);

5

Sakrament Komunii Úwiætej jest równieý braniem udziaùu w
konkretnej spoùecznoúci wierzàcych. Jeúli ewangelik ma doùàczyã
siæ do wspólnoty katolickiej lub prawosùawnej powinien na co dzieñ
prezentowaã bardzo otwartà, ýyczliwà ekumenicznà postawæ. W
przeciwnym razie jego udziaù w Komunii Úwiætej razem z
chrzeúcijanami innych wyznañ bædzie wbrew duchowi tego
Sakramentu.

6

Mimo wszystko warto równieý znaã naukæ pozostaùych Koúcioùów
na temat przystæpowania do Sakramentu przez niekatolików. Nie bez
znaczenia jest to czy do tej wspólnoty oùtarza jesteúmy w danym
Koúciele zaproszeni, czy jednak z racji róýnic doktrynalnych nie
powinno siæ nam tego Sakramentu udzielaã.

Dodam, ýe Koúcióù Ewangelicko-Augsburski zaprasza do udziaùu w
Sakramencie wszystkich, którzy wierzà, ýe otrzymujà w nim prawdziwe ciaùo i
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krew Chrystusa na odpuszczenie grzechów i ku umocnieniu wiary.
Mam takie marzenie, abym mógù w czasie naboýeñstwa ekumenicznego stanàã
wokóù Stoùu Pañskiego razem z innymi chrzeúcijanami. Póki co nie mam takiej
moýliwoúci, ale na speùnienie niektórych trzeba trochæ poczekaã – cierpliwie, w
modlitwie, ekumenicznej otwartoúci i miùoúci.

Zapraszamy do parafialnego chóru!
Chór Sursum Corda - dziaùajàcy od czterech lat przy Parafii pw. Matki Boýej
Jasnogórskiej (ul. Orawska na Pomorzanach) - serdecznie zaprasza do swojego
grona osoby pragnàce úpiewem ubogaciã liturgiæ. Znajomoúã nut nie jest
konieczna - na poczàtek wystarczy odrobina muzykalnoúci i trochæ odwagi, aby
spróbowaã. Szczególnie mile widziani sà Panowie, ale Panie teý goràco
zapraszamy. Próby odbywajà siæ w úrody o godzinie 19.00 (jeszcze na plebanii) i
prowadzi je nasz organista Bartùomiej Pudùo. Serdecznie zapraszamy do naszego
sympatycznego grona!

Fot. Archiwum prywatne

Chór Sursum Corda.

MI£OSIERDZIE BO¯E
Barbara Wróblewska
parafia rzymskokatolicka pw. Œwiêtego Krzy¿a

Czym dzisiaj jest dla nas miùosierdzie? Czy w ogóle zastanawiamy siæ
nad tym, jakie miejsce ma ono w naszym ýyciu? Sà to pytania, które warto byùoby
sobie postawiã w zwiàzku ze Úwiætem Miùosierdzia Boýego, które obchodzimy w
I Niedzielæ po Zmartwychwstaniu Pañskim.
Miùosierdzie Boýe to bezgraniczna i bezwarunkowa miùoúã Boga do czùowieka.
Miùoúã, która wychodzi naprzeciw naszej uùomnoúci i naszym sùaboúciom. Dzieje
siæ tak dlatego, ýe Bóg nie kocha czùowieka za coú, ale pomimo wszystko.
Pomimo tego, ýe upada, ýe brak mu pokory, ýe nie umie dziækowaã i zbyt maùo
kocha Boga i ludzi.
W historii ludzkoúci Bóg wielokrotnie pokazywaù czùowiekowi, ýe go kocha i
dawaù tego dowody. Takim dowodem Jego miùoúci byù dar Siostry Faustyny, która
staùa siæ powierniczkà Boýego Miùosierdzia i narzædziem w Jego ræku. To jej Pan
Jezus daù poznaã czym jest Miùosierdzie Boýe i jak je rozpowszechniaã na caùy
úwiat. W dzienniczku spisanym przez Siostræ Faustynæ czytamy sùowa Pana
Jezusa: "Córko moja, potrzebujæ ofiary wypeùnionej miùoúcià, bo ta tylko ma
przede Mnà znaczenie. Wielkie sà dùugi úwiata zaciàgniæte wobec Mnie, mogà je
spùacaã dusze czyste, swà ofiarà czyniàc miùosierdzie w duchu (…)” (Dz. 1316,
1317), dalej Pan Jezus mówi: „(...) wiem córko Moja, ýe je rozumiesz i czynisz
wszystko, co jest w twej mocy, ale napisz to dla dusz wielu, które nieraz siæ
martwià, ýe nie majà rzeczy materialnych, aby przez nie czyniã miùosierdzie.
Jednak o wiele wiækszà ma zasùugæ miùosierdzie ducha, na które nie potrzeba mieã
ani pozwolenia, ani spichlerza, jest ono przystæpne dla wszelkiej duszy. Jeýeli
dusza nie czyni miùosierdzia w jakikolwiek sposób, nie dostàpi miùosierdzia
Mojego w dzieñ sàdu. O, gdyby dusze umiaùy gromadziã sobie skarby wieczne,
nie byùyby sàdzone, uprzedzajàc sàdy Moje miùosierdziem" (Dz. 1317). Jak
wynika z przytoczonych sùów, kaýdy jest powoùany do tego, by byã miùosiernym,
a jednoczeúnie jest to jego obowiàzkiem, jako chrzeúcijanina. Tylko z miùoúci
bædzie nas Pan Bóg rozliczaù po úmierci.
Jak wyglàda nasze ýycie w konfrontacji z Boýym Miùosierdziem? Czy
umiemy byã miùosierni?
Jan Paweù II powiedziaù, ýe úwiatu potrzeba ludzi o miùosiernym sumieniu. Co to
oznacza dla mnie tu i teraz? Jak byã miùosiernym wobec kaýdego czùowieka,
którego Bóg stawia na mojej drodze. Jak byã miùosiernym wobec napotkanego
pijaka, narkomana, bezdomnego czy teý matki z upoúledzonym umysùowo
dzieckiem. Kaýdy z tych ludzi zostaù stworzony na obraz i podobieñstwo Boga.
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Dlatego nikt nie ma prawa ich oceniaã na podstawie tego, co widzi i czuje. Nigdy
nie zna siæ caùej historii ýycia czùowieka, przyczyn takiego czy innego zachowania
- caùà historiæ zna tylko Bóg. W takich sytuacjach samo postanowienie bycia
miùosiernym niewiele zmieni w naszym ýyciu, jeýeli nie bædziemy siæ modliã o tæ
miùoúã do ludzi. Bycie miùosiernym znaczy wspóùpracowaã z Bogiem na
modlitwie i staraã siæ wykonywaã wszystko z miùoúcià - bez wzglædu na to, co
robimy i kogo spotykamy. Czùowiek caùe ýycie uczy siæ wielu rzeczy, takýe bycia
miùosiernym musimy siæ uczyã, poprzez zgùæbianie Tej wielkiej Miùoúci, która
daùa siæ ukrzyýowaã dla naszego Zbawienia. Tak jak siostra Faustyna byùa
narzædziem w ræku Boga, tak i my równieý odmawiajàc koronkæ do Boýego
Miùosierdzia moýemy uczyã siæ miùoúci i pomóc Bogu, aby miùosierdzie szerzyùo
siæ w naszych rodzinach, miejscach nauki, pracy i odpoczynku - a tym samym,
aby siæ rozprzestrzeniaùo na caùy úwiat.
Pan Jezus nauczyù Siostræ Faustynæ modlitwy koronkà do Boýego Miùosierdzia i
daù teý konkretne wskazówki co do jej odmawiania: "O trzeciej godzinie bùagaj
Mojego Miùosierdzia szczególnie dla grzeszników i choã przez krótki moment
zagùæbiaj siæ w Mojej Mæce, szczególnie w Moim opuszczeniu w chwili konania.
Jest to godzina wielkiego miùosierdzia dla úwiata caùego. Pozwolæ ci wniknàã w
Mój úmiertelny smutek, w tej godzinie nie odmówiæ duszy niczego, która mnie
prosi przez Mækæ Mojà..." (Dz. 1320). Tak wiele Pan Jezus nam daje, tyle
moýliwoúci, aby zmieniaã úwiat (koronka, róýaniec, adoracja Najúwiætszego
Sakramentu) - ale czy z nich korzystamy?
Spróbujmy byã bardziej miùosierni. Spróbujmy teý bardziej úwiætowaã
Niedzielæ Miùosierdzia Boýego, poniewaý o to prosi nas Pan Jezus, a tym, którzy
odpowiedzà na jego woùanie, obiecaù wiele ùask: "Córko Moja mów úwiatu
caùemu o niepojætym miùosierdziu Moim. Pragnæ, aby úwiæto miùosierdzia, byùo
ucieczkà i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych
grzeszników. W dniu tym otwarte sà wnætrznoúci miùosierdzia Mego, wylewam
caùe morze ùask na dusze, które siæ zbliýà do êródùa miùosierdzia Mojego; która
dusza przystàpi do spowiedzi i Komunii Úw., dostàpi zupeùnego odpuszczenia win
i kar; w dniu tym, otwarte sà wszystkie upusty Boýe, przez które pùynà ùaski; niech
siæ nie læka zbliýyã do Mnie ýadna dusza, chociaýby grzechy jej byùy jako szkarùat.
Miùosierdzie Moje jest tak wielkie, ýe przez caùà wiecznoúã nie zgùæbi go ýaden
umysù ani ludzki, ani anielski. Wszystko, co istnieje, wyszùo z wnætrznoúci
miùosierdzia Mego. Kaýda dusza w stosunku do Mnie, rozwaýaã bædzie przez
wiecznoúã caùà miùoúã i miùosierdzie Moje. Úwiæto miùosierdzia wyszùo z
wnætrznoúci Moich, pragnæ, aby uroczyúcie obchodzone byùo w pierwszà
niedzielæ po Wielkanocy. Nie zazna ludzkoúã spokoju, dopokàd nie zwróci siæ do
Êródùa Miùosierdzia Mojego" (Dz. 699).

¿ycie pod pr¹d
Agnieszka Lasowska
parafia rzymskokatolicka pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa

Sylwiæ poznaùam na studiach pedagogicznych,
ujæùa mnie swojà determinacjà i ambicjà. W
zasadzie przy niej moje problemy stawaùy siæ
maleñkie. Chciaùoby siæ rzec, ýe stygmatyzacja
osób niepeùnosprawnych to mit, podobnie jak
rasizm czy antysemityzm. Jednak ýycie takich
osób to nieustanna walka o przetrwanie
zarówno w kwestii wùasnej uùomnoúci, jak i
uùomnoúci innych ludzi nie uùatwiajàcych im
funkcjonowania w spoùeczeñstwie.
Sylwia ma 31 lat, jest absolwentkà pedagogiki
specjalnej, studentkà 2. roku historii na
Uniwersytecie Szczeciñskim.

od lewej: bohaterka artykuùu - Sylwia i
autorka Agnieszka Lasowska.

Skàd w Tobie taka chæã studiowania, zdobywania wiedzy?
Studia pedagogiczne byùy moim marzeniem, chciaùam siæ w ten sposób
odwdziæczyã za to, co sama dostaùam od uczàcych mnie nauczycieli. Pragnæùam
tak jak oni pomagaã innym, bædàc nauczycielem. Najszczæúliwszym dniem w
moim ýyciu byù dzieñ absolutorium, moment odebrania dyplomu. Niestety ten
czar prysù, kiedy po odbytych praktykach w placówce, do której sama kiedyú
uczæszczaùam przez 12 lat, dano mi do zrozumienia, ýe nie jestem odpowiednià
kandydatkà na stanowisko nauczyciela. Poczuùam siæ wtedy oszukana, poniewaý
odrzuciùa mnie szkoùa, w której zawsze uczono mnie, ýebym walczyùa w ýyciu o
swoje. W której wielokrotnie powtarzano mi, ýe jestem peùnowartoúciowym
czùowiekiem, a niepeùnosprawnoúã to nie przeszkoda. Jednak oceniono mnie
inaczej, uznano, ýe nie poradzæ sobie na tym stanowisku.
Jak wyglàdaùa Twoja edukacja?
Koñczàc szkoùæ podstawowà zapragnæùam uczyã siæ dalej w liceum, jednak
dyrekcja nie wyraziùa na to zgody, stwierdzajàc, ýe nie dam rady, pomimo dobrej
úredniej. Miaùam kùopoty z pisaniem (spowodowane chorobà), zadecydowano za
mnie, ýe powinnam uczyã siæ w szkole zawodowej. Byùa to dla mnie mæka, ale
ukoñczyùam tæ szkoùæ.
Robiùaú to wbrew sobie?
Pragnæùam tam zostaã, bo to dawaùo mi moýliwoúã podtrzymania rehabilitacji,
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pùywania, zdobywania medali.
Kiedy zaczæùaú pùywaã?
Zaczæùam w 2. klasie szkoùy podstawowej na lekcjach WF-u. Tam p. Edward
uczyù mnie pùywaã, choã w zasadzie sama nauczyùam siæ tego przez przypadek.
Bædàc na basenie, poúliznæùa mi siæ noga i wpadùam do wody, byùo tam dosyã
gùæboko. W panice zaczæùam ruszaã rækami i nogami pod wodà - przepùynæùam
wtedy doúã spory kawaùek basenu. Od tamtej pory umiaùam juý pùywaã. Zaczæùam
trenowaã, startowaã w zawodach, zdobywaã medale. W nagrodæ pojechaùam do
Norwegii na wycieczkæ. Po powrocie okazaùo siæ, ýe nadajæ siæ do kadry
narodowej, poniewaý na mistrzostwach pobiùam cztery rekordy Polski w swojej
grupie sprawnoúciowej. I tak po ciæýkich treningach zostaùam rezerwowà na
mistrzostwach. Pùywanie skoñczyùo siæ razem z koñcem szkoùy zawodowej.
I co robiùaú dalej?
Siedziaùam przez 2 lata w domu. Byùam zaùamana, praktycznie to byùa wegetacja.
Siedziaùam w domu, oglàdaùam telewizjæ, jadùam, spaùam. Pewnego dnia
koleýanka, która równieý byùa niepeùnosprawna, namówiùa mnie na liceum
wieczorowe. Udaùo siæ, ukoñczyùam liceum, zdaùam maturæ. Moja koleýanka
musiaùa zrezygnowaã w trakcie z powodu choroby serca. A dalej to juý studia
pedagogiczne. Pamiætam moment kiedy dowiedziaùam siæ, ýe dostaùam siæ na
uczelniæ. Krzyczaùam ze szczæúcia na úrodku ulicy, obok budki telefonicznej, z
której dzwoniùam do dziekanatu.
Dopiæùaú swego, choã nieustannie byùo pod góræ.
Tak, teraz teý nie jest ùatwo - studiujæ historiæ. Marzenia swoje speùniùam, ale nie
mogæ przeùoýyã ich na mojà pracæ, zastosowaã w praktyce. Dlatego zaczæùam
drugi kierunek studiów.
Nie ýaùujesz tego czasu stagnacji? Zaprzestania pùywania?
Nie myúlæ o tym. Cieszæ siæ z tego, co mam teraz, z tego, co osiàgnæùam. Byùo
ciæýko w moim ýyciu zarówno fizycznie - przeszùam duýo operacji nóg, oczu,
bolesne rehabilitacje; jak i psychicznie - zmagaùam siæ z ludzkimi uwagami,
obelgami.
Czy zapytaùaú kiedyú: dlaczego ja?
Pytam o to czæsto. Ja akceptujæ i przyjmujæ mojà chorobæ, bo nie mam innego
wyjúcia. Byã moýe nie jestem w stanie pokochaã siæ w peùni przez mojà chorobæ.
Czæsto úni mi siæ, ýe biegam po zielonej ùàce. Mam ùadne, zdrowe nogi. Budzæ siæ,
a tu nic nie ulegùo zmianie, wtedy chce mi siæ pùakaã.
Miaùaú kiedykolwiek pretensje do Boga o swój los?
Nie nazwaùabym tego pretensjà, pytam jedynie: dlaczego? To teý spowodowaùo,
ýe zaczæùam przychodziã na spotkania wspólnoty Taizé. Potrzebowaùam takiego
miejsca, w którym mogùabym naùadowaã akumulatory. Ja muszæ byã

odpowiedzialna, muszæ znaleêã pracæ, ýebym mogùa zaopiekowaã siæ mojà
mùodszà, chorà siostrà. Pytaùam gdzie tu jest sens, co zùego zrobiùam. Staram siæ
ýyã jak najlepiej, cieszyã siæ z ýycia.
Co dajà Ci spotkania Taizé?
Jestem z ludêmi, w grupie z Tobà, z przyjacióùmi. Czujæ siæ czæúcià tej grupy, kimú
waýnym, istotnym, jakimú jej elementem. Jest cudowna atmosfera, tworzymy
grupæ przyjacióù. Czujæ atmosferæ bliskoúci Boga, poprzez rodzaj tej modlitwy,
bezpoúrednioúã, moýliwoúã wyraýania swoich uczuã, tego, co leýy na sercu,
wzajemnej pomocy równieý poza wspólnotà. Ja nie czujæ siæ tam osobà
niepeùnosprawnà, nie czujæ, ýe mam krzywe nogi, ýe chodzæ o kuli. Czujæ siæ
bardzo swobodnie, mój czas liczy siæ od czwartku do czwartku, czyli od spotkania
do spotkania. Te spotkania dajà mi coú, co trudno opisaã, ja siæ cieszæ, ýe mogæ tam
przychodziã.
Czym dla Ciebie jest wiara w Boga?
Czymú, do czego mogæ siæ odnieúã w trudnych chwilach, co kieruje moim
ýyciem. Staram siæ kierowaã zasadami zgodnymi z religià, Dekalogiem, moim
sumieniem. Inaczej moje ýycie nie miaùoby sensu.
Gdybym mogùa poprosiã o coú Pana Boga, to chciaùabym przez 24 godziny byã
osobà zdrowà, ýeby przekonaã siæ jak to jest pobiegaã po zielonej ùàce…
Spotkania Wspólnoty Taizé odbywajà siæ w Duszpasterstwie
Akademickim przy Sanktuarium Najúwiætszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie
w kaýdy czwartek o godz. 19:30 (ODA, ul. Bogurodzicy 3, za kawiarenkà).
Róýa
(autorstwa Sylwii)
Róýa - kwiat mieniàcy siæ mnóstwem barw,
Biel - symbol niewinnoúci, czystoúci.
Czerñ - symbol rozpaczy i smutku.
Czerwieñ - symbol miùoúci i namiætnoúci.
Zùoto - symbol ciepùa i ýycia.
Róýa - otula siæ szalem róýnorodnych zapachów,
A z upùywem czasu gubi go bezpowrotnie.
Raz intensywna jak wodospad Niagara.
Raz delikatna jak muúniæcie wiatru.
Róýa - pani na jednej nodze o kolorze nadziei.
Uzbrojona w kolce, które chronià jej piækno.
Róýa na kaýde okazje i bez nich, tak po prostu.
Róýa - jej sens istnienia.
Cieszyã ludzkie oko swym piæknem.
Wabiã zapachem i zachwycaã delikatnoúcià.
Byã ozdobà o krótkim i ulotnym charakterze.
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EKUMENICZNY
ŒWIATOWY

DZIEÑ

MODLITWY
W
SZCZECINIE

Ks. S³awomir Sikora
parafia ewangelicko-augsburska pw. Œwiêtej Trójcy

Co roku w terminie bliskim 8. marca organizowany jest na caùym úwiecie
Ekumeniczny Úwiatowy Dzieñ Modlitwy. Jeszcze nie tak dawno spotkanie to

Kazanie
wygùosiùa
Izabela Sikora,
ýona
ewangelickiego
proboszcza.

Fot. Archiwum prywatne

nazywaùo siæ Dniem Modlitwy Kobiet, ale sugerowaùo to, ýe zaproszenie jest
skierowane tylko do kobiet, a nie takie byùy intencje tych naboýeñstw. Prawdà
jest, ýe liturgia spotkania przygotowywana jest zawsze przez kobiety, co roku z
innego pañstwa i w wiækszoúci przypadków prowadzona jest takýe przez kobiety,
ale do uczestnictwa zaproszeni sà jak najbardziej wszyscy chætni.
W tym roku liturgiæ przygotowaùy panie z Kamerunu. Lepsze zrozumienie
przesùania z Afryki umoýliwiùa prezentacja o tym pañstwie, z której duýo
dowiedzieliúmy siæ o sytuacji dzieci i kobiet, o tym, jak radzà tam sobie
chrzeúcijanie i jakie sà najwiæksze zmartwienia mieszkañców Kamerunu. Kiedy
póêniej w modlitwach sùyszeliúmy o maùych dziewczynkach, które wczesnym

Fot. Archiwum prywatne

Liturgia
spotkania
przygotowy
wana jest
zawsze
przez
kobiety.

rankiem muszà iúã na bazar sprzedawaã owoce, aby dopiero póêniej pójúã do
szkoùy, rozumieliúmy, jak trudna jest sytuacja mùodych kobiet w tym pañstwie.
Podobnie, gdy modliliúmy siæ o to, aby Bóg pomógù zapanowaã nad handlem
dzieãmi, które sprzedawane sà jako niewolnicy do krajów lepiej rozwiniætych.
Zwykle modlitwy przygotowywane przez kobiety sà peùne emocji, ciepùa, ale i
szczeroúci oraz troski o swój kraj, rodzinæ i wùasny los. Podobnie byùo z liturgià z
Kamerunu.
Duýe wraýenie na wszystkich wywiera poczucie jednoúci z chrzeúcijanami
róýnych wyznañ z caùego úwiata, poniewaý Úwiatowy Dzieñ Modlitwy
organizowany jest w podobnym czasie na wszystkich kontynentach. Wszystkie
naboýeñstwa majà podobny do siebie charakter, gdyý prowadzone sà w oparciu o
ten sam program. Dodatkowà atrakcjà naboýeñstwa byùa lokalna muzyka
wielbiàca Boga z wykorzystaniem tradycyjnych kameruñskich instrumentów.
Dodam tylko, ýe w Szczecinie Úwiatowy Dzieñ Modlitwy organizowany byù jak
zawsze w naszej parafii. Liturgiæ prowadziùo dziewiæã pañ z róýnych
chrzeúcijañskich szczeciñskich Koúcioùów, a kazanie wygùosiùa Izabela Sikora,
ýona ewangelickiego proboszcza, która jest z wyksztaùcenia teologiem i
pedagogiem, na co dzieñ w parafii jest katechetkà, regularnie prowadzi równieý
naboýeñstwa (bez udzielania Sakramentów). Kazanie nawiàzywaùo do fragmentu
z Ksiægi Izajasza 42, 10–17. W tym roku w szczególny sposób skupiono siæ na
tym, czym dla ludzi wierzàcych jest modlitwa dziækczynna, zgodnie z hasùem
tegorocznego ÚDM, które brzmiaùo: „Niech wszystko co ýyje, chwali Pana”.
Myúlæ, ýe warto w kolejnych numerach „Prosto z mostu” poruszyã
temat roli kobiet w poszczególnych Koúcioùach chrzeúcijañskich. Niezaleýnie
od naszej odpowiedzi, dziaùania kobiet pokazujà wyraênie, ýe mogà siæ bardzo
przyczyniã do dynamicznego rozwoju ruchu ekumenicznego.
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I tak warto

¿yæ!

Sandra ¯urawicz
parafia ewangelicko-augsburska pw. Œwiêtej Trójcy

Nie trzeba nikomu tùumaczyã, ýe ýycie czæsto staje siæ jednym wielkim
problemem, ýe od najmùodszych lat spotykamy siæ z przeciwnoúciami, nie
wszystko ukùada siæ tak, jak chcemy, i w ogóle bywa ciæýko. Znalazùam jedynie
dwa rozwiàzania takiego stanu rzeczy. Moýemy ýycie traktowaã jak wielki
problem, z którym trzeba ýyã, codziennie siæ z nim zmagaã - lecz majàc takie
nastawienie dùugo nie damy sobie rady. Drugie rozwiàzanie pokazuje ýycie jako
problem, który codziennie jest przez nas rozwiàzywany i powoli dochodzimy do
jego êródùa, staramy siæ ýyã tak, aby problemy zwyciæýaã, rozwiàzywaã je i im
zapobiegaã.
Potraktujmy ýycie jako dar i wielkie wakacje. Dlaczego wakacje? Ten czas
kojarzy siæ pozytywnie, miùo i bùogo, lecz z reguùy szybko mija. Nasze ýycie jest
darem od Boga, który otrzymaliúmy, aby dojúã do wyznaczonego celu. Niestety
zapewne ten dar ýycia bardzo szybko minie. Gdy coú dostajemy staramy siæ za to
dziækowaã, odwdziæczyã siæ za prezent. Naszà postawà wobec úwiata, wobec
czasu jaki jest nam dany, powinniúmy okazywaã wdziæcznoúã i radoúã. Ýycie
kaýdego czùowieka wyglàda inaczej, czæúã moýe powiedzieã warto ýyã,
poniewaý: mam dobrà pracæ, rodzinæ, mieszkam w ùadnym mieúcie, robiæ to, o
czym marzæ, mam úwietne hobby i czujæ, ýe jestem potrzebny. Ale sà teý tacy,
którzy powiedzà warto ýyã, pomimo ýe: mam duýo problemów, ýycie jest
niesprawiedliwe, jestem nieuleczalnie chory, tracæ bliskich, nie mam godnego
ýycia. Tak brzmiaù tytuù naszych mùodzieýowych rekolekcji pasyjnych w
Szczecinie. Zastanawialiúmy siæ nad tymi dwoma stwierdzeniami, szukaliúmy
wùaúciwych ich zakoñczeñ. Mimo mùodego wieku ùatwiej byùo nam dokoñczyã
zdanie: „warto ýyã, pomimo ýe…”.
Wniosek jest taki, ýe nie jest waýne w jakim siæ jest wieku, bo problemy sà
zawsze, na trwaùe wpisane w nasze ludzkie ýycie. Waýniejsze zatem jest to, jakie
jest nastawienie do ýycia. Jest czas na wszystko (Kz 3,1-8), wiæc i na przeýycie
ýycia w niesamowity sposób. „Dzisiaj jest pierwszym dniem reszty twojego
ýycia” – napisaù Jonathan Carroll - i trudno znaleêã coú bardziej prawdziwego. Od
dzisiaj, od jutra, od teraz moýemy zaczàã traktowaã nasze istnienie jako
wyzwanie do bycia potrzebnym nie tylko sobie, ale i innym. Moýe ktoú jeszcze
traktuje ýycie jako problem, z który musi siæ zmagaã? moýe tej drugiej osobie teý
trzeba daã receptæ na ýycie. Ýyjmy po to, by rozwiàzywaã problemy, a nie po to, by
zamartwiaã siæ nimi! Bowiem niezaleýnie od wszystkiego: i tak warto ýyã!

Twoje i moje ¿ycie
Ks. S³awomir Sikora
parafia ewangelicko-augsburska pw. Œwiêtej Trójcy

Czy zastanawiaùeú siæ nad tym, ile jest warte ludzkie ýycie? Na przykùad
Twoje ýycie? Jak bardzo je sobie cenisz? Czy szanujesz, czy cieszysz siæ nim, czy
dobrze wykorzystujesz, czy jesteú wdziæczny, czy Twoje ýycie ma sens?…
zastanów siæ, proszæ! Nie zamierzam moralizowaã ani narzucaã mojej
odpowiedzi, ale pozwól, ýe o czymú Ci opowiem. W tych kilku linijkach opowiem
Ci, ile jest dla mnie warte TWOJE ÝYCIE. Posùuchaj…
Wùaúciwie mógùbym zaczàã od tego, ýe sùowo ciaùem siæ staùo albo
opowiedzieã Ci jak razem ze swoim ojcem wykonywaùem róýne prace w drewnie.
To jednak, ýe staùem siæ czùowiekiem i byùem cieúlà nie koniecznie Ciæ na
poczàtku zainteresuje, nie mogæ teý zaczàã od ucieczki rodzicom do úwiàtyni w
wieku dwunastu lat, bo jeszcze êle mnie zrozumiesz i bædziemy mieã wspólnie
problemy. Przejdêmy moýe do spraw dzisiaj najistotniejszych. Opowiem Ci
zatem o kilku ostatnich dniach mojego ýycia. Nie chcæ od razu wszystkiego
mówiã Ci o sobie. Zdradzæ, ýe wielu uwaýa mnie nawet do dziú za nauczyciela, ale
nie bój siæ, nie uczæ w szkole tradycyjnej. To jest szkoùa na swój sposób
alternatywna, szkoùa ýycia. Niektórzy mówià, ýe stawia zbyt duýe wymagania, ale
na pewno jest przyjazna. W kaýdym razie miaùem swoich uczniów, ale teý i wielu
przeciwników. Pewnego dnia miaùem pojawiã siæ w stolicy mojego kraju, aby
obchodziã religijne úwiæta. Tùum ludzi wyszedù na moje spotkanie. Witali mnie
bardzo owacyjnie, pozdrawiali mnie przyjaênie, okazywali szacunek, podziw.
Myúlæ, ýe wielu ludzi marzy o takiej popularnoúci. Popularnoúã zawsze byùa, jest i
bædzie w cenie. Wielu zrobi wszystko, aby byùo wokóù nich gùoúno. Wystarczy
nagraã jakiú „fajny film” i zamieúciã w Internecie. Jedni palà flagæ pañstwowà,
inni wkùadajà nauczycielowi na gùowæ kosz na úmieci, jeszcze inni „chrzczà koty”
w szkolnej toalecie, kaýàc im piã wodæ z muszli klozetowej, jeszcze inni
opowiadajà róýne wulgarne kùamstwa o swoich rówieúnikach – moýna byã przez
chwilæ sùawnym! Nawet jeúli ktoú z tego powodu odbierze sobie ýycie… Bycie
gwiazdkà – marzenie wielu mùodych wpatrzonych w swoich idoli z róýowymi
konikami… A jeúli juý nie byã gwiazdà show biznesu, to przynajmniej zrobiã coú,
na co inni zwrócà uwagæ, byleby byã choã przez chwilæ zauwaýonym.
Wielu ludzi marzy o popularnoúci: politycy, sportowcy, muzycy,
chwilowe gwiazdy telewizyjnych programów. Czasem, aby czuã siæ
dowartoúciowanym, speùnionym, lepszym od innych. Uwierz mi, dla mnie
popularnoúã wcale nie byùa taka pociàgajàca. Zrezygnowaùem z niej na wùasne
ýyczenie. Ýycie jest wiæcej warte niý sùawa i uznanie. Twoje ýycie byùo dla mnie
warte wiæcej niý sùawa i uznanie. Rozumiesz? Spokojnie, powoli Ci to wszystko
wyjaúniæ.
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Mimo tak obiecujàcego poczàtku atmosfera wokóù mnie stawaùa siæ coraz
bardziej goràca i mniej ýyczliwa. Do gùosu zaczæli dochodziã moi przeciwnicy.
Kim byli? Nie chcæ Ci teraz tùumaczyã szczegóùowo, bo sprawa jest dosyã
skomplikowana. Moýe powiem tak: moi przeciwnicy nie chcieli zaakceptowaã
tego, ýe jestem kim jestem. Mieli inne wyobraýenie mojej osoby, nie zrozumieli
mojego przesùania, czæsto siæ z nimi nie zgadzaùem, nie mogli zaakceptowaã tego,
ýe mam prawo stawiaã siæ ponad ich tradycjà. W kaýdym razie byùem dla nich
niewygodny. Wiedziaùem, ýe nawet planujà mnie zabiã. Pewnej nocy
rozmawiaùem ze swoim Ojcem. Przeczuwaùem, ýe nadchodzi dla mnie godzina
próby. Znaùem swojego Ojca bardzo dobrze. Zdawaùem sobie sprawæ, ýe gdybym
tylko chciaù, to mógùbym uniknàã wszelkich problemów, nie doúwiadczyã bólu i
cierpienia. „Oddal ode mnie ten kielich”. To nie byùo ùatwe, zgodziã siæ na
poniýenie, zhañbienie i wreszcie pozwoliã siæ zabiã w tak okrutny sposób. Baùem
siæ. Zaczàùem prosiã Ojca, abym nie musiaù przez to wszystko przechodziã.
Walczyùem. Wiesz, w koñcu pomyúlaùem o Tobie, tak, wùaúnie o Tobie. „lecz
Twoja, nie moja wola siæ stanie”. Nie chciaùem dùuýej siæ zastanawiaã. W koñcu
TWOJE ÝYCIE JEST TYLE WARTE!
Nie zamierzam opowiadaã Ci szczegóùów zwiàzanych z tym, co ze mnà zrobiono.
Nie chcæ graã na Twoich emocjach, nie powinieneú mi wspóùczuã, nie o to mi
chodzi. Powiem tylko tyle, ýe potraktowali mnie jak zùoczyñcæ, przyszli mnie
pojmaã z kijami i mieczami. W úrodku nocy, bez úwiadków. Póêniej chcieli mnie
oskarýyã, lecz nie mieli doúã przekonujàcych argumentów, nawet znalazùszy
faùszywych úwiadków. Przyprowadzili mnie w koñcu do czùowieka imieniem
Piùat. Nie chciaù wydaã na mnie wyroku, ale nie zamierzaù równieý naraýaã siæ
tym, nad którymi panowaù, gdyý wielokrotnie miaù juý z nimi problemy.
Rozmawiaù ze mnà. Czekaù, aý zacznæ prosiã go o pomoc. Byù przekonany, ýe
wszystko zaleýy od niego! Myliù siæ... Wszystko byùo w moich rækach. To ja,
nawet zbity, zniewaýony i wyúmiewany, to ja o wszystkim decydowaùem! W
kaýdej chwili, gdybym tylko zechciaù, mógùbym przerwaã ten nieuczciwy proces.
Mogùem pokazaã siùæ i wùadzæ nad nimi. Tak jak robià to wspóùczeúni bohaterowie
z kinowych ekranów. Na pozór przegrani i pokonani odwracajà koleje swojego
losu. Dokonujà zemsty, teraz oni uciskajà tych zùych tak, ýe widzowi dech zapiera
w piersiach. Ludzie lubià takie historie. Ja zrezygnowaùem z takiej demonstracji
potægi. Chciaùem zwyciæýyã w inny sposób. Na pozór mniej spektakularny, moýe
nie tak zauwaýalny przez przypadkowà publicznoúã. Zwyciæýyã poprzez
zhañbienie, cierpienie i úmierã. Dla Ciebie. Chcæ, abyú nie byù obojætnà
publicznoúcià, stojàcà z boku. Chciaùbym, abyú dostrzegù: TYLE JEST DLA
MNIE WARTE TWOJE ÝYCIE.
Wiesz, ludzie którzy mnie sàdzili stanæli przed moýliwoúcià dokonania

wyboru. Z jednej strony ja, z drugiej Barabasz. Gdy ja uzdrawiaùem on zabijaù,
gdy pocieszaùem on przygnæbiaù, mówiùem o pokoju i miùoúci, on o wojnie i
nienawiúci. Wybrali. Moýe na pozór zùo zwyciæýyùo dobro, ale tak naprawdæ
zwyciæýyùo ýycie nad úmiercià, miùoúã nad nienawiúcià. Codziennie kaýdy
czùowiek bædzie stawaù przed podobnym dylematem: kogo wybraã? Mnie, czy
Barabasza, prawdæ czy kùamstwo, miùoúã czy nienawiúã, Boga czy úwiat. A kogo
Ty wybierasz?
Moýe zastanawiasz siæ, co moja historia ma wspólnego z Tobà. Moýe mnie wcale
nie znasz i pytasz, dlaczego masz siæ interesowaã mojà úmiercià. Juý tùumaczæ, daj
mi jeszcze chwilkæ czasu.
Kiedy ýyùem na ziemi mogùem wiele doúwiadczyã, poznaã ludzi
szczerych, kochajàcych, otwartych. Siadali wokóù mnie, wsùuchiwali siæ w moje
sùowa, a ich serca wypeùniaùa szczera wiara. Zobaczyùem teý niedolæ czùowieka.
Spotykaùem na kaýdym kroku ludzi w potrzebie: gùodnych, chorych,
umierajàcych i cierpiàcych. Tych, którzy zostali odrzuceni, pozbawieni nadziei,
bez perspektyw na lepsze jutro. Jadùem z nimi… Nie wszyscy jednak tacy byli.
Niektórzy czynili wiele zùa, owùadniæci siùami ciemnoúci: mordowali, kùamali,
kradli. Byli peùni nienawiúci, oddani zùu. Kaýdy z tych ludzi, których spotykaùem
na swojej drodze, potrzebowaù pomocy. Nie mówiæ o uzdrowieniach z chorób,
karmieniu gùodnych czy wskrzeszaniu z martwych. Kaýdy potrzebowaù pomocy
duchowej. Odpuszczenia grzechów, wybaczenia i pojednania z Bogiem.
Ty teý tej pomocy potrzebujesz, wiesz o tym? Wcale Ciæ nie oceniam ani nie
sàdzæ, ale znam doskonale naturæ ludzkà i wiem o czym mówiæ. Przyjmij zatem
ode mnie to, co miaùem najcenniejszego: moje ýycie. Moje ýycie, które byùo dla
mnie mniej cenne niý Twoje, drogi przyjacielu. Kiedy konaùem na krzyýu miaùem
przed oczami tych, których mogùem poznaã, ale wiesz, myúlaùem równieý o Tobie.
Tak, o Tobie, to wcale nie jest pomyùka. Prosiùem swojego Ojca, abyú doúwiadczyù
przebaczenia i nowego ýycia, jakie moýesz prowadziã bædàc moim uczniem.
Chcæ, abyú ýyù peùnià ýycia, aby ono byùo dla Ciebie piækne. Pragnæ, abyú byù
szczæúliwy, abyú doceniaù swoje ýycie i widziaù zawsze jego gùæboki sens.
Wreszcie chciaùbym, aby Twoje ýycie nie skoñczyùo siæ na ziemi, ale aby trwaùo
wiecznie, abyúmy spædzili ze sobà caùà wiecznoúã. Aha, zapomniaùem dodaã: ja
ýyjæ! Úmierã mnie nie pokonaùa! Zmartwychwstaùem, dziæki temu i ty moýesz
zmartwychwstaã. Czy chcesz zatem przyjàã prezent, jaki mam dla Ciebie?
Pytasz: dlaczego to zrobiùeú? Odpowiem Ci: BO CIEBIE TAK SZALENIE
KOCHAM!!!
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MORALNOŒÆ

I WOLNY RYNEK

czy chrzeœcijanin
mo¿e popieraæ liberalizm?
Dr Joanna Jonczek
Uniwersytet Szczeciñski

Jednym z najbardziej upowszechnionych wspóùczeúnie mniemañ jest
przekonanie, ýe wolny, niekontrolowany rynek promuje niemoralne zachowania,
takie jak: egoizm, chciwoúã, wyzysk, faùszerstwo czy oszustwo. Stàd wielu
chrzeúcijan opowiada siæ za interwencjonizmem pañstwowym czy teý tak
zwanym pañstwem opiekuñczym. Bardzo niewiele osób zdaje sobie sprawæ z
faktu, ýe to raczej owa opiekuñcza dziaùalnoúã pañstwa opiera siæ na dziaùaniach z
gruntu niemoralnych, podczas gdy wolny rynek – przeciwnie – promuje takie
zasady jak wolnoúã jednostki, jej niezbywalne prawo do posiadania, stanowienia
o swojej wùasnoúci i przeúciganie siæ w sùuýbie tym, którzy sà odbiorcami dóbr i
usùug – czyli konsumentom.
Oczywiúcie, nie podlega dyskusji, ýe wolny rynek nie jest w stanie
rozwiàzaã wszystkich problemów ludzkoúci (i kaýdy, kto twierdziùby inaczej
byùby albo utopistà, albo nowym zbawicielem). Jednak wiara w to, ýe pañstwo
potrafi to uczyniã lepiej od nieskræpowanej gospodarki rynkowej jest nader
dziecinna – wszak z faktu, ýe ja nie potrafiæ stanàã na gùowie, nie wynika jeszcze,
ýe Ty, drogi czytelniku, potrafisz. Wystarczy prosta codzienna obserwacja, ýeby
zauwaýyã, ýe pomimo iý pañstwo zabiera przeciætnemu, zatrudnionemu na
umowæ o pracæ obywatelowi okoùo 85% jego dochodów (ok. 30% parapodatku w
postaci skùadki na ZUS, 18% podatku dochodowego, 22% VAT oraz podatku
akcyzowego), nie spowodowaùo zaniku licznych dzieù charytatywnych, znacznà
czæúã usùug medycznych zmuszeni jesteúmy opùacaã z wùasnych kieszeni,
wiækszoúã emerytów ledwie wiàýe koniec z koñcem, a kaýdego dnia kaýda niemal
stacja telewizyjna epatuje apelami o pomoc finansowà dla róýnych
potrzebujàcych (warto przy tym zwróciã uwagæ, ýe pañstwo jest na tyle
bezczelne, iý nawet dobroczynnoúã obùoýyùo podatkiem – dochód z kaýdego
SMS-a zasilajàcego konto jakiejkolwiek fundacji jest pomniejszony o 22% haracz
zwany dla niepoznaki VAT-em).
Na czym polega niemoralne dziaùanie pañstwa? Juý w poùowie XIX w.

niezwykle przenikliwy francuski myúliciel, Frederik Bastiat napisaù, ýe „pañstwo,
to wielka fikcja, dziæki której kaýdy usiùuje ýyã kosztem innych”. Pañstwo
wykorzystuje swój monopol na przemoc, by – lekcewaýàc VII przykazanie –
ograbiaã swoich obywateli z naleýnych im owoców ich pracy, a uzyskane w ten
sposób úrodki czæúciowo „przejada” samo (koszt funkcjonowania gigantycznego,
nie stroniàcego od luksusów sektora budýetowego), czæúciowo marnotrawi
(potwierdza to sùynne prawo Savasa); i dopiero z tego, co zostaùo, czæúã dochodu
narodowego kieruje z powrotem do obywateli, úwiadczàc im miernej jakoúci
usùugi. Trudno jednak znaleêã uzasadnienie, dlaczego ci, co dbajà o swoje
zdrowie mieliby ponosiã koszty leczenia tych, którzy o nie dbajà (alkoholików,
palaczy, narkomanów); ci, którzy nie majà dzieci – finansowaã oúwiatæ tym,
którzy majà, ani dlaczego ci, co sà pracowici majà utrzymywaã nierobów
(podobnie jak nie ma ýadnego uzasadnienia, ýeby cokolwiek, co stanowi
wùasnoúã nieroba, miaùo zasiliã portfel osoby pracowitej). Naleýy przypomnieã,
ýe dobroczynnoúã pod przymusem, przestaje byã dobroczynnoúcià, a cele
realizowane za pomocà niegodziwych úrodków (grabieý wùasnych obywateli) nie
majà mocy ich uúwiæcenia. Pañstwo okrada swoich obywateli przez chciwà
politykæ podatkowà, inflacyjnà politykæ monetarnà, a z przyszùych pokoleñ czyni
niewolników rodzàcych siæ z dùugiem do spùacenia przez doprowadzenie do
znacznego wzrostu dùugu publicznego (na koniec 2009 roku zadùuýenie Skarbu
Pañstwa wyniosùo 631,5 miliardów zù – w przeliczeniu na jednego mieszkañca
oznacza to, ýe kaýdy obywatel (niezaleýnie od wieku i statusu materialnego),
prócz swoich prywatnych zobowiàzañ finansowych, ma do spùacenia dùug w
wysokoúci 16.600 zù). Pañstwo zmusza przy tym obywateli do finansowania
przedsiæwziæã, które mogà byã sprzeczne z jego sumieniem – np. finansowanie
kampanii przeciwko homofobii, leków antykoncepcyjnych, zabiegów
aborcyjnych itp. Trzeba sobie ostatecznie uúwiadomiã, ýe rzàd / pañstwo niczego
poýytecznego nie produkuje i utrzymuje siæ wyùàcznie z tego, co zabierze swoim
obywatelom. Oddajàc gùos F. Bastiatowi, moýemy podsumowaã tæ czæúã naszych
rozwaýañ nastæpujàcà konkluzjà:
„W rzeczywistoúci chodzi o to, ýe pañstwo nie jest i nie moýe byã istotà
jednoræcznà. Ma dwie ræce: jednà do brania, drugà do dawania. Innymi sùowy
rækæ surowà i rækæ ùagodnà. Dziaùanie tej drugiej jest z koniecznoúci
podporzàdkowane dziaùaniu tej pierwszej. Úciúlej mówiàc, pañstwo moýe zabraã i
nie oddaã. Widaã wyraênie, ýe jego lepkie ræce zawsze zatrzymujà czæúã, a
czasami caùoúã tego, czego dotykajà. Wszelako nigdy jeszcze nie widziano, i nie da
siæ tego zobaczyã, ani nawet sobie wyobraziã, ýeby pañstwo oddawaùo
spoùeczeñstwu wiæcej, niý mu zabraùo. Dlatego doprawdy jesteúmy úmieszni, jeýeli

39

40
34

przyjmujemy wobec niego postawæ pokornych ýebraków. To zupeùnie niemoýliwe,
by jakimú przedstawicielom spoùecznoúci udaùo siæ coú uzyskaã bez sprowadzenia
wiækszego nieszczæúcia na caùà wspólnotæ.”
Tymczasem wolny, nieskræpowany rynek jest królestwem, w którym
rzàdzi konsument – wysiùek przedsiæbiorcy i pracownika w caùoúci
ukierunkowany jest na zaspokojenie konsumenckich potrzeb i oczekiwañ
dotyczàcych tak asortymentu, jak i ceny, jakoúci, czasu realizacji (dobrze jest przy
tym uúwiadomiã sobie, ýe KAÝDY jest przede wszystkim wùaúnie
konsumentem). Ten, kto nie jest w stanie konsumentów zadowoliã, kto oszukuje
klientów i oferuje im kiepskiej jakoúci usùugi, zostaje przez rynek ukarany
bankructwem (chyba, ýe jest to przedsiæbiorstwo pañstwowe). Dbanie o wùasne
interesy czy indywidualny egoizm zostaje w tym przypadku podporzàdkowany
dobru wspólnemu, przez fakt, ýe osiàgniæcie indywidualnych celów jest
sprzæýone z koniecznoúcià dostarczenia innym jednostkom ýyjàcym w danej
spoùecznoúci poýytecznych dla nich dóbr i usùug.
Funkcjonowanie wolnego rynku oparte jest na kilku zasadach, z których
ýadna nie jest sprzeczna z Dekalogiem:
- prawie wùasnoúci;
- dobrowolnoúci zawierania umów;
- dotrzymywania umów i rzetelnego ich wypeùnienia;
- zasady, ýe chcàcemu nie dzieje siæ krzywda.
Chciaùabym zwróciã uwagæ na kilka, maùo znanych faktów. Po pierwsze,
ekonomia wolnego rynku w peùni rozwinæùa siæ wyùàcznie w krægu
judeochrzeúcijañskim. Oznacza to, ýe ýydowska i chrzeúcijañska doktryna
stanowià úrodowisko konieczne do upowszechnienia wolnej wymiany. Do
fundamentów tej doktryny sprzyjajàcych rozwojowi gospodarki wolnorynkowej
naleýy przeúwiadczenie, ýe kaýdy czùowiek jest wolny i odpowiedzialny za
samego siebie i za swój los oraz – co jest bezpoúrednio powiàzane – uznanie
úwiætego prawa wùasnoúci, w Dekalogu obwarowanego aý dwoma przykazaniami
– VII. i X. Po drugie, dobrze jest uúwiadomiã sobie, ýe ojcami nauk
ekonomicznych byli hiszpañscy scholastycy, teologowie, którzy obserwujàc
niezmienne prawa natury, definiowali jako pierwsi prawa popytu i podaýy,
polityki monetarnej, inflacji, teorii cen, przedsiæbiorczoúci (pojmowanej jako
dziaùanie we wùasnym interesie) itp. To z ich dorobku wùaúnie czerpali twórcy
doktryny klasycznego liberalizmu tacy jak Smith, Locke czy ekonomiúci
austriaccy, jak np. Carl Menger.

Byã moýe powodem, dla którego liberalizm jest tak êle odbierany w
krægach chrzeúcijañskich jest chaos pojæciowy, jaki mu towarzyszy.
Niejednokrotnie sùowem „liberalny” okreúla siæ relatywizm etyczny, który
charakteryzuje jednà tylko ideologiæ – socjalizm. Nota bene, w jæzyku
angloamerykañskim nazwà „liberaùowie” okreúla siæ wùaúnie socjalistów, o czym
nie zawsze wiedzà niezbyt wprawni tùumacze.
Wszystkim, którzy chcieliby zgùæbiã zagadnienie bardziej, goràco
polecam prace Thomasa Sowella „Oni wiedzà lepiej”, „Fakty i mity ekonomii”,
M. Wojciechowskiego „Moralnà wyýszoúã wolnej gospodarki” czy teý A.
Chaufena „Wiara i wolnoúã. Myúl ekonomiczna póênych scholastyków”.

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 audycje i informacje na
www.radio.szczecin.pl/religia. Piotr Koùodziejski, Zapraszam!

Zaproszenie
Zapraszamy na koncert chóru i orkiestry z Holandii "Celebrate", który
odbædzie siæ 5. maja (úroda) godz. 18.00 w Koúciele Ewangelickim
"Úwiætej Trójcy" przy ul. Energetyków 8. Wstæp wolny. Wiæcej informacji o
artystach na stronie www.celebrete-orchestra.nl ZAPRASZAMY!
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PIERWSZY METROPOLITA
SZCZECIÑSKO-KAMIEÑSKI

SPOCZ¥£
W
KATEDRALNEJ

KRYPCIE
Mariusz Dubojski
parafia rzymskokatolicka pw. Œw. Jakuba

Byù piàtek, 16 paêdziernika 2010 roku, okoùo godziny 12:00, kiedy
to Ksiàdz Proboszcz Bazyliki Archikatedralnej Jan Kazieczko wszedù do
katedralnej zakrystii i ogùosiù, ýe zmarù Pierwszy Metropolita SzczeciñskoKamieñski Abp Marian Przykucki. Wszyscy obecni z niedowierzaniem
przyjæli tà wiadomoúã. Po krótkiej chwili rozbrzmiaù dostojny gùos dzwonu
na placu przykatedralnym, który obwieúciù Szczecinowi tà smutnà i
przykrà wiadomoúã.

Pierwsza czæúã uroczystoúci pogrzebowych miaùa miejsce w
czwartek 22 paêdziernika. Najpierw Ksiædza Arcybiskupa poýegnali
parafianie w Koúciele pw. Úwiætej Rodziny. Przy tym koúciele mieszkaù,
pracowaù i przyjmowaù wielu goúci w swoim mieszkaniu. Nastæpnie
kondukt ýaùobny przejechaù do katedry, do której trumna z Ks. Abp.
Przykuckim zostaùa wniesiona przy dêwiækach dzwonu i peùnej asyúcie.

Koúcióù byù peùen wiernych, goúci i przyjacióù zmarùego Arcybiskupa. Tego
dnia odbyùo siæ „rodzinne” poýegnanie. Wierni z caùej archidiecezji
przybyli, aby oddaã hoùd Wielkiemu Czùowiekowi. Mszy pogrzebowej
przewodniczyù Arcybiskup Józef Kowalczyk, Nuncjusz Apostolski w
Polsce, a homiliæ wygùosiù Arcybiskup Edmund Piszcz, emerytowany
Metropolita Warmiñski. Po Mszy Úwiætej odbyùo siæ czuwanie modlitewne
przy trumnie z ciaùem, trwajàce do póùnocy. W piàtek od samego rana
wierni tùumnie przybywali do Katedry, aby o godzinie 11:00 wraz z caùym
Prezbiterium Archidiecezji, a takýe z wieloma Biskupami, poýegnaã
zmarùego Arcybiskupa. Mszy przewodniczyù Arcybiskup Stanisùaw
Gàdecki, Metropolita Poznañski, Zastæpca Przewodniczàcego Konferencji
Episkopatu Polski, a homiliæ wygùosiù Arcybiskup Henryk Muszyñski,
Metropolita Gnieênieñski, obecny Prymas Polski. Po uroczystoúci zùoýono
trumnæ w kaplicy úw. Ottona.

Tam spoczywaù Ksiàdz Arcybiskup, aý do dnia 7 kwietnia, kiedy to
dobiegùy koñca prace nad przygotowaniem krypty w czæúci za
prezbiterium w szczeciñskiej katedrze. Krypta to podziemna czæúã
koúcioùa, w której spoczywajà szczàtki zmarùych. Od poczàtku chowano w
kryptach biskupów i dostojników Koúcioùa, a takýe i ludzi, którzy swoim
ýyciem zasùuýyli siæ dla dobra Koúcioùa. Krypta w katedrze pochodzi z XII
w. i jest jednoczeúnie jej najstarszà czæúcià. W tej ostatniej drodze
ponownie towarzyszyli Arcybiskupowi Jego diecezjanie, a takýe
dostojnicy Koúcioùa, z Prymasem Polski na czele. Przez cztery dni, bo aý do
niedzieli, wierni mogli zejúã do krypty, aby osobiúcie poýegnaã swojego
Pasterza. W niedzielæ, po Mszy Úwiætej, o godz. 18:00 krypta zostaùa
zamkniæta. Jej drzwi bædà otwierane w Dzieñ Zaduszny oraz w rocznicæ
úmierci J. E. Ks. Abpa Mariana Przykuckiego, który „z niezùomnà wiarà w
ýycie wieczne i peùen wdziæcznoúci, prosi wszystkich jemu bliskich o
modlitwæ w intencji zbawienia Jego duszy”. "Boýe mój, miej litoúã nade
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mnà, wedùug wielkiego miùosierdzia Twego" (Neh. 13,22). "Ku Tobie,
Panie, wznoszæ mojà duszæ, mój Boýe, Tobie ufam, niech nie doznam
zawodu" (Ps. 25,1). Z zaúwiatów pozdrawiam sùowami "Pokój Pañski
niech zawsze bædzie z Wami".
Krypta to
podziemna czæúã
koúcioùa, w której
spoczywajà
szczàtki
zmarùych. Tu
spoczàù abp
Marian
Przykucki.
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Mszæ Úw. po
której
przeniesiono
trumnæ z ciaùem
abpa
Przykuckiego do
krypty
kocelebrowaù
Prymas Polski
abp Henryk
Muszyñski, w tle
abp Andrzej
Dziæga,
metropolita
szczeciñskokamieñski.
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