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My, katolicy, w Rosji stanowimy
mniejszość. Jak czujemy się w tych
warunkach? Jacy powinniśmy być wśród
ludzi niewierzących?

Od razu warto podkreślić, że
według moich doświadczeń , prakty-
kujący prawosławni zawsze odnoszą się
do mnie jako katoliczki z szacunkiem.
Niestety w Rosji  ludzi niewierzących jest
też bardzo wielu, chociaż niektórzy z nich
uważają się za prawosławnych.

Zawsze ciekawie jest obser-
wować reakcję kolegów i znajomych, gdy
dowiadują się, że jestem praktykującą
katoliczką. Skala reagowania jest bardzo
szeroka: od szanowania do zdumienia
(dlaczego w łaśnie katoliczka?), od
obojętności do stosunku negatywnego.
Często spotykam się z pełną ignorancją
religijną. Ludzie pytają mnie: „Czy katolicy
są chrześcijanami?” Lub taka sentencja:
„Ale to przecież jest sekta!  Jak ty
możesz?” Myślę, że wielu z nas spotkało
się z podobnymi sytuacjami. Czasem jest
to śmiesznie, czasem przykre. Cóż wtedy
robić?

Uważam, ze przy takich py-
taniach trzeba być bardzo taktownym i w
miarę możliwości wyjaśniać ludziom ich
błędy. Staram się nie być religijną „na
pokaz”, ale i nie biorę na siebie roli
misjonarza, bo i jedno i drugie ludzie
odbierają bardzo negatywnie. Czasem
mnie pytają, jak dogmat katolicki różni się
od dogmatu prawosławnego, interesują

się obrzędami i praktyką religijną. Staram
się regularnie przeglądać katechizm,
żeby zawsze być przygotowaną do
odpowiedzi.

Najciężej dla człowieka wie-
rzącego jest oczywiście adaptować się w
zespole, gdzie często razem pracują
ludzie z różnym stopniem wychowania i
wykształcenia, którzy nie zawsze potrafią
taktownie przyjąć fakt, że obok jest
człowiek, mający zupełnie inne poglądy
na życie. Wtedy niedopuszczalne jest
odrzucanie przekazań Dekalogu,
moralnego trybu życia. Moi koledzy
początkowo patrzyli na mnie jak na
nienormalną, gdy nie pozwalałam  w
swojej obecności używać sprośnych słów
i dowcipów, a w rozmowach wyrażałam
negatywne opinie na temat codziennego
używania alkoholu, cudzołóstwa itp. Ale
potem za to wszystko zaczęli mnie
szanować. Człowiek w swej naturze jest
dobry, i to „dobre” może być prze-
budzone czyimś dobrym przykładem. To
jest szczególnie aktualne przy obecnym
propagowaniu amoralności w TV  i prasie
(kiedyś zobaczyłam w kiosku prasowym
na wystawie jaskrawe czasopismo z
obnażoną kobietą na okładce. Zwracam
się do sprzedawczyni: „Proszę pani,
trzeba usunąć  takie czasopismo z
wystawy, bo tu dzieci chodzą!” Na co
odpowiedziała agresywnie: „Muszę je
sprzedać!” Co mogłam jej powiedzieć? Że
pieniądz nie jest miernikiem wszystkiego?

Bądźmy światłem świata
Mam nadzieję, że nie ja jedna podeszłam
do niej tamtego dnia w tej sprawie, bo
późnej tego czasopisma juz nie było na
wystawie).

My, katolicy, i wszyscy ludzie
dobrej woli, powinniśmy zawsze wystę-
pować przeciwko złu, wszędzie, gdzie je
widzimy, chociażby po to, by pokazać, że
istnieje również inny pogląd na sytuację.
Tylko nie milczeć! Oburzamy się, widząc,
że świat wokół nas jest taki zły, ale co
robimy, aby to poprawić? Milczymy i
adaptujemy się lub zabraniamy swoim
dzieciom oglądanie filmów niemoralnych
(może jeśli nie będziemy oglądać, to
mniej będą pokazywane?). Idziemy w
milczeniu, gdy widzimy, że dzieciom
sprzedaje się alkohol i tytoń. Oczywiście
nie da się zadbać o wszystko, ale trzeba
pamiętać , że często właśnie nasza
obojętność jest przyczyną zła.

Jako ludzie wierzący, powin-
niśmy być dla innych przykładem mo-
ralnym w każdym środowisku. Nie po-
zwalajmy kłamać, przeklinać i plotkować
tam, gdzie jesteśmy, bądźmy przykładem
szczęścia w życiu rodzinnym (pamiętając
o tym, że nasi mężowie, żony, dzieci i rod-
zice są dla nas nie tylko ludźmi, którzy
dzielą z nami życie, ale i błogos ła-
wieństwem naszej drogi krzyżowej).

Bądźmy światłem świata, jak
mówił do nas Jezus. Może wtedy i nasz
świat zmieni się na lepsze.

Maria Szyngariowa

17 stycznia
- 60. rocznica zakończenia walk o
Warszawę

21 stycznia
- 60. rocznica zakończenia walk o
Bydgoszcz, Toruń i Inowrocław

27 stycznia
- 60. rocznica wyzwolenia obozu Auschwitz
– Birkenau

10 lutego
- 60. rocznica walk o przełamanie Wału
Pomorskiego

10 lutego
- 65. rocznica pierwszej masowej deportacji
ludności polskiej w głąb ZSSR

18 marca
- 60. rocznica zakończenia walk o
Kołobrzeg

27 marca
- 60. rocznica aresztowania przywódców
Polskiego Państwa Podziemnego

28 marca
- 60. rocznica zakończenia walk o
wyzwolenie Gdyni

3 kwietnia
- 65. rocznica Zbrodni Katyńskiej

12 kwietnia
- 60. rocznica uwolnienia obozu Oberlangen

16 kwietnia
- 60. rocznica forsowania Odry i Nysy przez
1 i 2 Armię Wojska Polskiego – rozpoczęcie
operacji berlińskiej

21 kwietnia
- 60. rocznica wyzwolenia Bolonii i
zakończenia walk przez 2 Polski Korpus we
Włoszech

30 kwietnia
- 65. rocznica śmierci mjr. „Hubala”

6 maja
- 60. rocznica udziału 1 Dywizji Pancernej
gen. Stanisława Maczka w zdobyciu
Wilhelmshaven

8/9 maja
- 60. rocznica kapitulacji hitlerowskich
Niemiec

9 maja
- 60. rocznica wyzwolenia obozu
koncentracyjnego Stutthof

28 maja
- 65. rocznica bitwy o Narwik

18 czerwca
- 65. rocznicy bitwy 1 Dywizji Grenadierów
pod Lagarde i Dieuz

10-21 czerwca
- 65. rocznica największej egzekucji w
Palmirach

27 września
- 65. rocznica utworzenia konspiracyjnej
organizacji harcerskiej – „Szare Szeregi”

8 października
- 65. rocznica powstania Batalionów
Chłopskich
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Wybrane uroczystości jubileuszowe
w 2005 roku w Polsce


