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N A S Z Y M  Z D A N I E M CO W N U M E R Z E ?
E w a n g e l i c y  w . . .  o g o n i e ?

Po tym prowokującym tytule kilka słów wstępu. Wszystkim, którzy pragnę
liby widzieć w „Jednocie” więcej, niż to ma miejsce obecnie, materiałów  
na temat chlubnej (jakże to dawno było!) historii Reformacji, proponujemy 
mniej więcej taką argumentację: doceniamy i szanujemy cztery wieki, 
które patrzą na nas, więcej — chylimy czoła przed mądrością i wiarą 
Wodzów, czerpiemy z tej przeszłości ile się da, z jej doświadczeń — do
brych i złych — nasze doświadczenie, z jej siły — naszą siłę, z jej mą
drości — naszą (daj Boże!) mądrość. I na tyle jest nam ta tradycja po
trzebna, na ile umożliwia pójście naprzód, na tyle pożyteczna, na ile speł
nia rolę nauczającą, na tyle godna naśladowania — na ile mobilizuje 
do działania, na tyle godna miłości — na ile wzmaga dynamizm Kościo
ła. Nie chcemy natomiast uznać takiego zapatrzenia w  tradycję, które po
woduje, że Kościół stale ogląda się do tyłu i wspomina chwile swojej 
chlubnej przeszłości, stopniowo traci rozeznanie realnego kształtu i w ym ia
rów świata, w którym żyje, zapada w rozmarzony, pełen wspomnień sen o 
minionym, i — zwolna, zwolna — martwieje. Czar działa!
Nie umiemy' i — uczciwie przyznając — nie chcemy poddać się temu 
czarowi. Wolimy, czerpiąc ile się da z przeszłości, pamiętać, że my sami, 
czy tego chcemy, czy nie — tworzymy historię ewangelizmu w Polsce. I za
dajemy sobie chwilami pytanie, jak to będzie za sto lub dzieście lat? Czy 
polskie dzieci będą wtedy o ewangelicyzmie w  swoim kraju wiedziały coś 
więcej ponad to, że w XVI wieku była Reformacja? A jeśli chcemy, 
aby wiedziały coś więcej, to co robimy w tym kierunku?
Z rozmaitych okazji różni ludzie wygłaszają referaty o tradycji kulturalnej 
ewangelicyzmu, o różnych ojcach piśmiennictwa polskiego, twórcach muzy
ki, autorach słowników, gramatyk i czegoś tam jeszcze... A gdyby tak — py
tamy przekornie — przyszło wygłosić referat na temat aktualnego stanu 
i poziomu piśmiennictwa ewangelickiego rw Polsce oraz percepcji i oddzia
ływania ewangelickiego słowa pisanego już nie na naród (bądźmy reali
stami), ale na wąski krąg odbiorców ewangelików, to co by się okazało? 
W tym momencie, w  sposób pozytywny, powinna wkroczyć nasza ponad 
400-letnia tradycja, spełniając swą funkcję nauczającą i mobilizującą.
Czego nas ona uczy? Tego, że w historii polskiego ewangelicyzmu Kościół 
tworzyli wierzący o na ogół wysokim poziomie moralnym i intelektualnym, 
ludzie mądrzy, stale kształcący się i rozwijający. Mówimy o światłej spo
łeczności ewangelickiej, a zwłaszcza o jej przywódcach duchowych — pasto
rach, którzy, na tle innych ludzi, wyróżniali się nie tylko głęboką wiarą 
i moralnym życiem, ale i poziomem intelektualnym. Mit o oświeconym  
społeczeństwie ewangelickim w Polsce przetrwał do dziś. A jaka jest 
prawda? O tym wiemy najlepiej my sami.
Do czego nas nasza tradycja mobilizuje? Do tego, by mit zamienić w  praw
dę, by o społeczności ewangelików w drugiej połowie XX wieku można 
było mówić w sposób odpowiedzialny jako o społeczności o ś w i e c o n e j .  
Bodajże Huxley napisał: „Nie uciekniesz od siebie, zmieniając miejsce za
mieszkania’*. Tak i my nie uciekniemy od czasów, w których przyszło 
nam żyć. A są to czasy społeczeństwa oświeconego, wykształconego, in 
telektualnego. Czy do tego, by w  jego ramach c z y n n i e  żyć (nie mówiąc 
już o oddziaływaniu), wystarczy sama tradycja i ucieczka do wspomnień 
o chlubnej przeszłości?
Jak mit zamienić w prawdę i kto ma to wykonać? Oczywiście można to 
robić za pomocą dostępnych dziś instrumentów. Nasze Kościoły nie m o
gą oddziaływać za pośrednictwem radia i telewizji, ale mogą to czynić przez 
słowo — pisane i mówione, czyli przez książkę, czasopisma, odczyt, dysku
sję. Wszystkie Kościoły ewangelickie w Polsce dysponują łamami swoich 
czasopism. Chodzi więc o to, by czasopisma te zostały w sposób w łaści
wy wykorzystane, czyli o to, by poprzez nie Kościół oddziaływał na Czy
telnika, kształcąc, informując, pobudzając do samodzielnego myślenia, sta
wiając przed nim problemy w  sposób prosty, ale na odpowiednim po
ziomie. Podstawą każdego rzetelnego działania i pracy jest, zwłaszcza w cza
sach obecnych, specjalizacja. Dlatego, oczywiście, cały czas mowa tu o pro
blemach i tematyce właściwej czasopismom kościelnych lub religijno-spo- 
lecznym.
Dziś wszyscy się kształcimy. Jeśli ktoś tego nie czyni, zostaje w  ogonie. 
Oby nigdy nie doszło do sytuacji, że ci, którzy kiedyś szli z przodu, będą 
się wlec na samym końcu narodowego pochodu. Już kiedyś pisaliśmy o tym, 
że słowo „wierzący” nie musi znaczyć — „głupi”.

„Skok przez mur” to tytuł ka
zania (s. 3) napisanego przez ks. 
Mieczysława Kwietnia. Snując 
refleksje nad fragmentem Psal
mu 18, autor stwierdza, że Je
zus Chrystus stawszy się czło
wiekiem dokonał gigantyczne
go „skoku” z wieczności w do
czesność, abyśmy my mogli do
stąpić udziału w życiu Boga. 
Tak widzi znaczenie Adwentu, 
który w tym roku zaczyna się 
już 28 listopada. Kazaniem i 
modlitwą pt. „W czas przyjścia” 
(s. 4) adwentowy akcent kła
dziemy w oddawanym do rąk 
Czytelnika 11 zeszycie.
Listopad — miesiąc typowo je
sienny, a my o wiośnie... Kościo
ła, jak bywa nazywana ewan
gelicka wspólnota zakonna w 
Taize, gdzie ma się odbyć tzw. 
Sobór młodych. O Taize i So
borze pisze na s. 9 Kinga Strze
lecka.
Polski episkopat rz.-kat. opub
likował przepisy, które dostoso
wują do warunków Kościoła ka
tolickiego w Polsce Motu Pro- 
prio Pawła VI „Matrimonia 
mixta”. Narazie przedstawiamy 
(s. 6) wyłącznie treść dokumen
tu, pozostawiając jego krytycz
ne omówienie do grudnia. Po
nieważ zagadnienie małżeństw 
mieszanych jest sprawą dużej 
wagi dla społeczeństwa ewan
gelickiego, postanowiliśmy 
zwrócić się do wszystkich, któ
rzy żyją w małżeństwie miesza
nym, z pytaniami na ten temat. 
Bliższe informacje w ankiecie 
na s. 8. Bardzo serdecznie pro
simy o wzięcie w niej udziału. 
W dziale „Dla nieteologów” za
mieszczamy uwagi na temat 
kryzysu małżeńskiego (s. 12), 
zaś na s. 13 recenzję książki 
Bohdana Cywińskiego „Rodo
wody niepokornych”. O ewan- 
gielikach w... ogonie prosimy 
czytać na s. 2 Jak zwykle — ko
respondencja, wiadomości i 
przegląd prasy zamykają nu
mer.

NASZA OKŁADKA:
„Dziś wspólnota w samym tyl
ko Taize liczy około 70 człon
ków, reprezentujących ponad 
20 Kościołów protestanckich.” 
— Do artykułu na s. 9.
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MIECZYSŁAW KWIECIEŃ

Skok przez mur

To dziękczynne wyznanie człowieka wiary 
ożywia naszą wyobraźnię: pobudza myśli i u- 
czucia. Chodzi jednak o to, byśmy — zainspi
rowani Słowem — gotowi byli postępować zgo
dnie z jego intencją, byśmy odczytywać mogli 
wolę Boga w stosunku do nas samych i wy
strzegali się pójścia fałszywym śladem.
Nie chodzi więc, na przykład, o to, byśmy — 
zetknąwszy się z tym fragmentem Biblii — 
zaczęli zagłębiać się w przeszłość, przypominać 
sobie historię starożytnej czy średniowiecznej 
architektury, byśmy przywoływać mieli wizję 
murów Jerycha, Samarii, Babilonu czy innych 
warowni tamtych lub późniejszych czasów, któ
re i tak upadły pod ciosami kolejnych zastępów 
zdobywców. Autor dziękczynnego Psalmu, Da
wid czy ktoś z jego otoczenia, sławi Boga za 
realne wybawienie. Ma poczucie rzeczywistych 
problemów swego czasu, tkwi w realiach i dzię
kuje Bogu za cud wybawienia. To ważne, byśmy 
również dzisiaj tak świadomie żyli rzeczywi
stością i bliskością Boga, by był On źródłem 
naszej mocy i motywem dziękczynnej pieśni.
Może nam grozić pewne niebezpieczeństwo: je
dynie pobożnego cytowania tego porywającego 
fragmentu Biblii, gdyż tak trafnie został on sfor
mułowany, tak dobrze brzmi. I na tym koniec. 
W takim przypadku ten porywający fragment 
Bibliii zostaje pozbawiony wszelkiego odniesie
nia do naszego życia. Może się zdarzyć, że tekst 
ten będzie nadużywany np. „w celach technicz
nych”, jako ilustracyjny materiał biblijny dla 
współczesnych dyskusji teologicznych, prowa
dzonych z pozycji teologii mającej ambicje poli
tyczne, rewolucyjne czy inne, powiedzmy — 
ogólnie kulturalne, jako materiał wprowadzają
cy np. do teologicznych debat na temat feudaliz- 
mu, kapitalizmu, kolonializmu — w dawnej i1 no
wych postaciach — do chrześcijańskiej reflek
sji na temat rasizmu. Tę listę można dalej i da
lej rozszerzać, włączając do niej i osławiony pa
ragraf aryjski III Rzeszy, przyjęty przez skola- 
borowany, urzędowy Kościół ewangelicki w 
Niemczech ostatniej wojny, stare i nowe nacjo
nalizmy itp. To są przecież, znane wszystkim, 
straszliwe przegrody, mury mocniejsze od wzno
szonych — przez ludzi, dla ludzi — w wielu 
miejscach naszej ziemi: z cegły i betonu, zwień
czonych girlandami drutu kolczastego, z pod
łączonym — tak dla pewności — wysokim na
pięciem.
Stwierdzając nawet ten oczywisty fakt, dzisiej
si członkowie Kościołów chrześcijańskich za-

„Ty bowiem wybawiasz lud ubogi,
lecz oczy wyniosłych poniżasz.
Ty, zaiste, rozpalasz pochodnię moją;
Pan, Bóg mój, oświeca ciemności moje.
Gdyż z Tobą rozbijam drużynę,
A z Bogiem moim przesadzam mur”.

Psalm 18:28—30.

chowu ją się jak ludzie błądzący w ciemności. 
Przystępują do debatowania o problemach świa
ta lub Kościoła i do prób ich rozwiązywania, nie 
szukając pomocy u Boga, nie licząc się z Nim, 
Jego wolą, nie oczekując Jego ingerencji. Może 
jest to jeden z powodów, a może powód jedyny 
tego, że świat trwa podzielony, zeszpecony sta
rymi i nowymi murami, które ludzie ludziom 
wybudowali. A i Kościół dzisiejszy trudno sobie 
wyobrazić jako bardziej rozdarty. Wszyscy nie
obojętni na jego los coraz częściej zaczynają 
pytać, czy współczesny ruch ekumeniczny 
(zwłaszcza w swojej sekularnej wersji) nie za
czyna stawać się ruchem dezintegrującym Ko
ściół. Choćby i z tych powodów powinniśmy na 
nowo wsłuchać się w głos wyznania i dziękczy
nienia naszego starotestamentowego Brata, w 
jego świadectwo o realnym i działającym Bogu, 
w jego świadectwo zależności człowieka od Boga 
i zaufania, że Bóg jest jednym wybawicielem. 
Dziękczynna pieśń starotestamentowego wy
znawcy jest modlitwą: ,,Miłuję cię, Panie, mocy 
moja (...). Z Bogiem moim przesadzam mur”. 
Zwróćmy uwagę, że to „Pan, Bóg mój” oznacza 
biblijnie Jezusa Chrystusa, Pana, {Joga i Zbawi
ciela naszego. Boga znamy tylko przez i w Je
zusie Chrystusie. Kto na swojej drodze spotkał 
tego Pana, kto choć raz doświadczył cudu prze
baczenia, ten nie potrzebuje żadnych, zaczer
pniętych z historii, filozofii lub natury, dodatko
wych dowodów Jego istnienia. „Znać Boga — 
powiadał ks. Jan Szeruda — to znać dowody Je
go miłosierdzia we własnym życiu”. Apostoło
wie dopiero wtedy poznali Boga, gdy w ich 
ciemność wdarł się promień rozjaśniającej wia
ry, gdy w Jezusie poznali posłanego przez Boga 
Chrystusa. Dla Tomasza ta chwila nastąpiła w 
momencie rozpoznania Zmartwychwstałego: 
„Pan mój i Bóg mój” (Jan 20:28).

Zwyciężać, pokonywać przeszkody, przeskaki
wać mury możemy tylko wtedy, gdy znajduje
my się po stronie Boga, tylko wtedy, gdy On 
jest tym bliskim i realnym Bogiem, którego 
egzystencjalnie wyznajemy: „Pan, Bóg mój”, 
czyli gdy trwamy w bliskości Krzyża Chrystusa. 
Nasze przejście na stronę Boga odbywa się w 
formie gigantycznego s k o k  u. Potrzebnej na 
to mocy udziela Ukrzyżowany Pan, ściślej — 
przez wiarę w Niego, z Nim, w Nim i przez 
Niego stajemy się w Duchu cząstką Jego same
go. Przez wiarę, w Duchu, uczestniczymy też 
w męce i śmierci Pańskiej. Jego pojednawcza 
ofiara złożona na Golgocie zgładziła i gładzi na-
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sze grzechy i kasuje odwieczny dług, który win
niśmy byli Ojcu. Zostajemy pojednani z Bogiem, 
a doskonała sprawiedliwość doskonałego Jezusa 
Chrystusa jest przypisana nam — niesprawied
liwym i złym. Temu zbawczemu działaniu Boga 
w Chrystusie zawdzięczamy wejście w społecz
ność z żywym, realnie działającym Bogiem i u- 
dział w Jego życiu. Takie jest znaczenie frag
mentu starotestamentowej modlitwy dziękczyn
nej: „A z B o g i e m  moim przesadzam mu r ”. 
Czyn Jezusa umożliwił nam dokonanie tego gi
gantycznego skoku z doczesności w wieczność. 
Bo czymże jest „skok przez mur”, jeśli nie prze
kroczeniem nieskończonego dystansu oddziela
jącego człowieka od Boga, tej niebotycznej ba
riery? I to jest realny fakt w życiu każdego au
tentycznego wyznawcy.
Dokonanie skoku nie leży w granicach naszych 
możliwości, nie jest zasługą człowieka, nie jest 
nagrodą za dobre uczynki, lecz wyłącznie da
rem wolnej Bożej łaski, darem darmo danym

każdemu, kto go chce przyjąć. Jest wydarzeniem 
rewelacyjnym (narodzenie się na nowo) w ży
ciu każdego cżłowieka wiary.
,,Pan, Bóg mój” — starożytny psalm zwraca 
uwagę naszą na Boga najbliższego, danego każ
demu człowiekowi, na Jezusa Chrystusa. Wo
kół Jego osoby i dzieła skupia nasze myśli. 
Patrzcie na Jezusa — wodza i dokończyciela 
wiary, na Tego, który zanim porwał ludzkość 
dla Boga, zanim zwrócił człowieka Bogu (w 
tym tkwi tajemnica naszego gigantycznego 
,,skoku przez mur”) — przeszedł z wieczności 
w ziemską doczesność. Jezus Chrystus — Pan 
i Bóg mój — wykonał najdonioślejszy w skut
kach skok w historii: stał się człowiekiem, aby
śmy my dostąpić mogli udziału w życiu Boga. 
To jest chyba najprostsze określenie życia wie
cznego — udział w życiu Boga. Dlatego problem 
śmierci dla wszystkich autentycznych wyznaw
ców Chrystusa ma zupełnie inny wymiar niż dla 
ludzi spoza Kościoła. Za apostołem Janem może-

W c z a s  p r z y j ś c i a
Panie Jezu, 
przyszedłeś... 
stałeś się człowiekiem 
takim , jak  każdy z nas.
Byłeś głodny, spragniony, 
zmęczony, niewyspany.
Kusił Cię problem  
chleba d la św iata, 
władzy nad ludźmi, 
cudu wielkiego 
dla dobra kochanych 
braci najm niejszych.
Panie Jezu,
czy wolno nam  dzisiaj
o Tobie tak  myśleć?
Czym są te nasze 
— nasze, więc Twoje — 
codzienne cierpienia 
przy tym, coś przeżył. 
później, na końcu 
Tw ej w ąskiej drogi, 
u ciasnej bram y 
śm ierci na krzyżu?
Czymże jest wszystko inne 
wobec
zstąpienia do piekieł zupełnej niemocy, 
w beznadziejny stan  samotności, 
opuszczenia naw et przez Ojca?
Tak,
przyszedłeś... 
jak  każdy z nas, 
z płaczem noworodka, 
z cierpieniem  Tw ej M atki,
aby
cierpieć i rozumieć, 
p!akać i współczuć, 
śmiać się i kochać.
Przyszedłeś stam tąd,
gdzie św iatłość nieprzystępna,
gdzie wieczność niepojęta.
Przyszedłeś tu ta j,
v/ dolinę cieni śm iertelnych,
gdzie czas przem ijania.
To był Twój 
skok nad przepaścią.
Dlatego możemy być z Tobą, 
z Panem  i Bogiem przesadzać m ury. 
Chwała Ci, Chryste, 
za Twoje przyjście, 
za A dw ent bez końca.
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my wyznawać: „My wiemy, żeśmy przeszli ze 
śmierci do żywota (skok w inną rzeczywistość!), 
bo miłujemy braci; kto nie miłuje, pozostaje w 
śmierci,, (I Jan 3:14; por. Jan 5:24). Czy zamor
dowany w Oświęcimiu o. Maksymilian Kolbe, 
składający dobrowolnie życie za swego Brata, 
w osobie obcego sobie człowieka, nie jest żywym 
symbolem autentycznego chrześcijaństwa i czło
wieczeństwa zarazem? Ale, czy jego śmierć — 
podnoszą głos adwersarze — nie była zupełną 
klęską (nawet nie został jego grób ,,po przejściu 
przez komin”) i czy nie powinien raczej być 
uznany za symbol klęski wszystkich przyznają
cych się do wiary Jezusowej? Nie! Ten zmaltre
towany, a potem cynicznie zlikwidowany Czło
wiek odniósł zwycięstwo dzięki swemu Panu 
i Bogu: ,,z Jezusem, w Jezusie, i przez Jezu
sa” przeskoczył mur, chociaż został po tej stro
nie. To nie jest nielogiczne. Na tym polega cud 
Bożej miłości, że człowiek wierzący, zaszczuty 
i zabity przez wrogów, człowiek pokonany, ze 
swoim Bogiem przeskakuje przez mur — w ży
cie. Ginie, a jest wyratowany, ugina się pod cio
sem śmierci, a jednak żyje, bo dostąpił udziału 
w życiu samego Boga. Co za niebotyczy skok!
No tak — powiadają — to odosobniony, heroicz
ny wyczyn, który może się zdarzyć nawet poza 
obrębem oficjalnego Kościoła. Zapewne, lecz co 
robić z pytaniami, którymi częstuje nas codzien
ność: gdzie jest Bóg wasz?, co masz z tej wiary 
w Boga? Te pytania „dziurawią” wiarę niejed
nego ze świętych Pańskich. Tak pyta świat usta
mi wczorajszych przyjaciół a dzisiejszych obo
jętnych lub wrogich nam ludzi.
Wierzący tak samo chorują i umierają, jak nie
wierzący. Tak samo pracują na chleb i odpo
czynek, mają takie same trudności z wychowa
niem dzieci, przeżywają takie same konflikty 
małżeńskie, narażeni są na zdrady, na możli
wość rozerwania dozgonnych związków, na tra
giczne szamotanie się i ciągłe pytanie, co robić 
dalej... Przeżywają wszystkie te same „rzeczy 
przedostateczne”: rak, zawały, wrzody żołądka 
itp. Wszystko to jest wspólnym losem człowie
ka, ale los wierzącego różni się od losu niewie
rzącego. Dlatego właśnie, że Jezus jest dla nie
go i Zbawicielem, i Orędownikiem, i Przyjacie
lem, i nawet Bratem, a Bóg jest Ojcem, tamto 
wszystko nabiera zupełnie innych wymiarów. 
Jest tym samym, a jednak czymś zupełnie in
nym. Oto wielki paradoks wiary!
Popularne wyobrażenia o wierzących łączą się 
najczęściej ze stwierdzeniem, że to ci, którzy 
„będą mieli” życie wieczne. Z drugiej strony 
spotykamy się z argumentacją, że jeśli nawet 
prawdą jest, że wierzący mają wiarę w tamto 
życie, to czy jednak mają p e w n o ś ć  tej wia

ry i życia. Tak, mają! Poza cytowanym już 
fragmentem z pism Apostoła Jana, dodatkowej 
odpowiedzi udziela Apostoł Paweł, nawiązując 
do problemu chrześcijan z Tesalonik: „A nie 
chcę, bracia, abyście byli w niepewności co do 
tych, którzy zasnęli w Chrystusie, abyście się 
nie smucili, jak drudzy, którzy nadziei nie mają. 
Albowiem, jak wierzymy, że Jezus umarł i 
zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg 
przez Jezusa przywiedzie z nim tych, którzy za
snęli. A to wam mówimy na podstawie Słowa 
Pana (...). Przeto pocieszajcie się nawzajem ty
mi słowy” (II Tes. 4:13—15a. 18). Taka jest 
prawdziwa odpowiedź chrześcijańska na „pro
blem tesaloniceński”, na pytania niewierzą
cych, a czasami i wierzących.
„Z Bogiem moim przesadzam mur” — to wy
znanie wiary człowieka, który żył w czasach nie 
lepszych od naszych. 'Odnosi się ono i do poko
nywania murów w codziennym życiu, w rodzi
nie, społeczeństwie: tylko w jedności z Bogiem 
można odzyskać zaufanie ludzi, nawiązać zer
wane kontakty, zyskać i oswoić obojętnych i 
wrogich nam ludzi.
Wreszcie, tekst nasz nawiązuje wprost do świe
tlistego święta chrześcijańskiego, jakim jest — 
oddalony kalendarzowo od Święta Zmarłych—  
A d w e n t :  pamiątka przyjścia Boga do czło
wieka, przyjścia, które było skokiem w docze
sność i historię. Dzisiejszy Kościół patrzy na 
Adwent jeszcze pod innym kątem widzenia, 
oczekując paruzji Pana dla dopełnienia się osta
tecznego celu Boga w planie z człowiekiem — 
nastania pełni Królestwa Bożego, w którym 
„Bóg będzie wszystkim we wszystkim”. „Ty, 
zaiste, rozpalasz pochodnię moją” — wyznaje 
nasz ‘Brat — „Pan, Bóg mój, oświeca ciemności 
moje”. W tym zawiera się nie tylko stosunek do 
przeszłości i teraźniejszości, lecz i do przyszło
ści. Trzeba zachować nadzieję, że to, co nad
chodzi, jest także dziełem Boga, podobnie jak 
wiara pozwala nam oglądać Jego bliskość w co
dzienności.
Jeśli przeszłość i teraźniejszość była i jest prze
żywana przez nas w bliskości miłosiernego Bo
ga tak, iż możemy przeskakiwać mury (nawet 
jeśli nasz los miałby być taki, jak o. Kolbego 
lub tysięcy innych, którzy woleli zaufać Bogu), 
to Ten sam Pan i Bóg każdego z nas, Bóg roz
palający nasze pochodnie, Bóg oświecający na
sze ciemności jest twórcą przyszłości, Bogiem 
nadziei.
„D z i ś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwar- 
dzajcie serc waszych (...) Trzymajmy się nie
wzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wier
ny jest Ten, który dał obietnicę” (Hebr. 3:7 i 
10:23).

Przypominamy Czytelnikom o odnowieniu prenumeraty na rok 1972. 
Jednocześnie dziękujemy za ofiary złożone na „Jednotę”; listę ofiaro

dawców zamieścimy w następnym numerze.
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STANISŁAW BROTNICKI

M a ł ż e ń s t w a  m i e s z a n e  
z  k a t o l i c k i e g o  p u n k t u  w i d z e n i a  w  P o l s c e

Pod podobnym tytułem zamieściliśmy w ubie
głym roku informację na temat Motu Proprio 
»Matrimonia mixta«, wydanego przez papieża 
Pawła VI(1). Ostatnio opublikowany został do
kument wprowadzający nowe zasady zawiera
nia małżeństw mieszanych na terenie Polski, 
pt. Wskazania Episkopatu Polski w sprawie rea
lizacji M.P. Pawła VI »Matrimonia mixta«(2). 
Dla wyznań mniejszościowych małżeństwa mie
szane są zagadnieniem szczególnej wagi. Z tego 
powodu uważamy za rzecz potrzebną zapoznać 
ogół ewangelików z treścią opublikowanego do
kumentu. Na razie ograniczamy się do omówie
nia treści Wskazań, pozostawiając ich analizę 
do numeru następnego.
Dokument, który nosi datę 1 kwietnia 1971 ro
ku, został podpisany przez przewodniczącego 
Konferencji Episkopatu, kard. Stefana Wyszyń
skiego, oraz przez sekretarza Konferencji, bp. 
Br. Dąbrowskiego. Zawiera on 6 rozdziałów:
I. Małżeństwo katolików z »osobami niegod
nymi«, II. Dyspensa i zobowiązania, III. Dys
pensa od formy kanonicznej, IV. Forma litur
giczna zawierania małżeństw mieszanych, V. 
Zapis metrykalny małżeństwa mieszanego i 
konwalidacja, VI. Praktyki diecezjalne wzglą
dem małżeństw mieszanych. Do dokumentu za
łączono aneks Oświadczenia i przyrzeczenia.

*

I. Na samym początku Wskazania zajmują się 
związkiem małżeńskim z ,,osobami niegodnymi”. 
W taki sposób określa się tych, którzy byli 
ochrzczeni w Kościele katolickim a potem od
stąpili od Kościoła i są znani jako niewierzący 
lub zwalczający Kościół oraz tych, których po
stępowanie daje powszechne zgorszenie lub ścią
gnęli na siebie kary kościelne. Osoby takie zo
bowiązuje się do złożenia rękojmi, że nie będą 
przeszkadzały współmałżonkowi w wypełnianiu 
praktyk religijnych i że wszystkie dzieci zostaną 
ochrzczone w Kościele katolickim. Małżeństwo 
z taką osobą musi zostać zawarte według for
my kanonicznej, czyli wymaga się tzw. ślubu 
kościelnego.
II. Najobszerniejszy jest rozdział dotyczący 
dyspensy i zobowiązań, który zawiera dwa pa
ragrafy: 1. przygotowanie religijne i 2. przepro
wadzenie formalności prawnych, z których 
drugi obejmuje 3 punkty: a) wstępne badania 
narzeczonych, b) zobowiązania, c) prośba o dys
pensę.
Dla zawarcia małżeństwa katolika z osobą in
nego wyznania lub nieochrzczoną, wymaga się 
dyspensy, której może udzielić ordynariusz (bi
skup) miejsca zamieszkania strony katolickiej 
lub niekatolickiej. W odniesieniu do osoby nie- 
ochrzczonej dyspensa jest warunkiem ważności

małżeństwa, natomiast w odniesieniu do osoby 
należącej do innego wyznania, czy innych 
Wspólnot religijnych (Kościół prawosławny, 
Wyznania (!) protestanckie i in.) jest warunkiem 
jego godziwości (?). Dotyczy ona również osób, 
które ochrzczone w Kościele katolickim, zmie
niły później wyznanie. Episkopat określa udzie
lanie dyspensy nie tylko jako usunięcie prze
szkody prawnej, ale jako okazanie zaufania Ko
ścioła, który pragnie, aby zawiązujące się mał
żeństwo było błogosławionym znakiem Bożego 
pokoju i jedności w społeczeństwie.
Duszpasterz powinien z narzeczonymi przepro
wadzić rozmowę w celu stwierdzenia, jakie 
wartości religijne, moralne i światopoglądowe 
reprezentują strony, zwłaszcza niekatolicka. 
W odpowiednio delikatny sposób ma wyjaśnić 
zasady nauki katolickiej dotyczącej jedności 
i nierozerwalności małżeństwa oraz jego celów. 
Stronę prawosławną ma pouczyć o wspólnych 
prawosławiu i katolicyzmowi prawach wiary 
i sakramentach św., o wspólnej czci do Matki 
Najświętszej. (...) W stosunku do strony pro
testanckiej trzeba podkreślić znaczenie sakra
mentu chrztu oraz Pisma św. jako wspólnych 
zasad łączących nas z Chrystusem.
Przystępując do przeprowadzenia formalności 
prawnych duszpasterz, badając narzeczonych, 
ma stwierdzić, czy istnieje słuszna przyczyna, 
skłaniająca do wystąpienia z prośbą o dyspen
sę... Przyczyną taką może być stanowcza wola 
zawarcia związku małżeńskiego, dobro potom
stwa itp. Zbadaniu podlega ważność chrztu i 
stanu wolnego strony niekatolickiej.
W stosunku do dawniejszych przepisów Prawa 
Kanonicznego nastąpiła zmiana wymagań, do
tyczących zobowiązań. Zgodnie z nowymi prze
pisami tylko strona katolicka składa na piśmie 
oświadczenie, że będzie trwała w wierze kato
lickiej oraz przyrzeczenie, że dołoży wszelkich 
starań, by wszystkie dzieci z tego małżeństwa 
zostały ochrzczone i wychowane w Kościele ka
tolickim. Od strony niekatolickiej obecnie nie 
wymaga się żadnych zobowiązań, jedynie pod
pisania stwierdzenia, że jest się świadomym 
treści i znaczenia przyrzeczenia i zobowiązań 
złożonych przez stronę katolicką. (Tekst O- 
świadczeń i przyrzeczeń zamieszczamy na koń
cu.) Strona niekatolicka może jednak odmówić 
podpisania przewidzianego dla niej dokumentu. 
W takim przypadku, duchowny, o ile ma mo
ralną pewność, że treść rękojmi strony katolic
kiej dotarła do świadomości strony niekatolic
kiej, sam poświadczy o tym fakcie. Odmowa 
podpisania dokumentu przez stronę katolicką 
powoduje zaniechanie starań o dyspensę.
III. Bardzo ważną rzeczą jest wiedzieć o moż
liwości uzyskania dyspensy od formy kanonicz-



nej zawarcia małżeństwa, to znaczy uzyskania 
zezwolenia na zawarcie związku w Kościele 
strony niekatolickiej. Przepisy stwierdzają jed
nak, że Dyspensą taką trzeba uważać za rzecz 
wyjątkową i dlatego ordynariusz może jej u- 
dzielić jedynie w tych wypadkach, w których 
zachowanie formy kanonicznej jest moralnie 
niemożliwe. Na pytanie o moralną niemożliwość 
zachowania formy kanonicznej znajdujemy od
powiedź w następującym zdaniu: Mogą bo
wiem zaistnieć u jednej lub drugiej stro
ny takie opory w stosunku do formy kano
nicznej, uwarunkowane bądź przesłankami o- 
biektywnymi, bądź nawet subiektywnymi, że 
zdecydowani są zawrzeć związek małżeński nie 
będący sakramentem małżeństwa. W takim 
przypadku Kościół, udzielając dyspensy przez 
Ordynariusza zgodnie z normą 9 »Matrimonia 
mixta«, kanonizuje niejako tę formę publicz
nego zawarcia małżeństwa, którą strony w y
biorą.
Z przytoczonego przepisu wynika wniosek, że 
ewangelik mo ż e  walczyć o swoje słuszne pra
wa, nie narażając strony katolickiej na kon
flikt z własnym Kościołem i ekskomunikę, co 
zdarzało się w przeszłości, jeśli ślub odbywał 
się w Kościele ewangelickim. Często ulegano 
moralnemu gwałtowi, aby nie narażać, kocha
nej przecież, osoby na duchową tragedię. Z tej 
istotnej zmiany i zarysowującej się możliwości 
powinni sobie ewangelicy jasno zdawać sprawę, 
pamiętając jednocześnie, że i w tym przypadku 
stronę katolicką obowiązuje podpisanie wspo
mnianego oświadczenia i przyrzeczenia.
Spośród niekanonicznych form przepisy stawia
ją na pierwszym miejscu zawarcie związku mał
żeńskiego we wspólnocie religijnej strony nie
katolickiej. Dopuszcza się również dokonanie 
aktu w Urzędzie Stanu Cywilnego. Warunkiem 
jednak jest, aby to była forma publiczna i do
konana po uzyskaniu dyspensy. Małżeństwo w 
ten sposób zawarte staje się ważne w obliczu 
Kościoła, a więc sakramentalne i nierozerwalne 
niezależnie od tego, czy strony później zechcą 
dopełnić ceremonie religijne.

IV. Przy małżeństwach z osobą ochrzczoną, nie 
należącą do Kościoła katolickiego, stosuje się 
rytuał specjalny poza mszą, ale na specjalne 
życzenie ordynariusz może udzielić zezwolenia 
na rytuał w czasie mszy. Dopuszcza się przy 
tym, aby osoba wyznania prawosławnego — 
jeśli tego pragnie — przystąpiła do Komunii, 
natomiast ewangelikowi uczynić tego nie wolno 
ze względu na inne pojmowanie tego Sakra
mentu. Przepisy nie zezwalają na dokonywa
nie obrzędu jednocześnie przez kapłana i mi
nistra (?) niekatolickiego. Dopuszcza się jedy
nie, za specjalnym zezwoleniem ordynariusza, 
marginesowy udział „ministra”, którego fun
kcje jednak nie mogą wykraczać poza czytanie 
Pisma św. i złożenie życzeń.

V. Interesujące przepisy zawiera rozdział o 
„konwalidacji”. Ponieważ małżeństwo mieszane 
zawarte bez formy kanonicznej i przed datą 
udzielenia dyspensy jest nieważne, duszpasterz, 
spostrzegłszy nieważność, ma powiadomić o tym

zainteresowane osoby i nakłonić do konwalida
cji, to jest do konieczności ponowienia zgody 
małżeńskiej wobec urzędowego świadka i dwóch 
świadków zwykłych. Byłaby to już forma ka
noniczna i małżeństwo zaczęłoby istnieć od 
chioili ponowienia konsensu. Jeżeli jednak na
sunęłyby się trudności z konwalidacją, duszpa
sterz może wystąpić do ordynariusza z prośbą 
o uzdrowienie małżeństwa w zawiązku. Wów
czas małżeństwo to uważa się za ważne od 
chwili wyrażenia zgody małżeńskiej w poprzed
niej formie.
VI. W ostatnim rozdziale dokument mówi o 
duszpasterskim załatwianiu problemów zwią
zanych z małżeństwami mieszanymi, zwłaszcza 
tam, gdzie ilość niekatolików jest większa. Po
nadto stwierdza: Nie brak podstaw do nadziei, 
że tam, gdzie rozwija się ekumenizm pojmowa
ny szczerze przez Kościół katolicki i gdzie wza
jemne zrozumienie i życzliwość między Ko
ściołem katolickim i innymi wyznaniami stały 
się stylem życia, także sprawy związane z mał
żeństwami mieszanymi, jak wydawanie metryk, 
świadectw, udzielanie informacji, załatwiane w 
duchu współpracy między wspólnotami religij
nymi, przyczynią się do dalszego zbliżenia mię
dzy ludźmi wierzącymi a zwłaszcza chrześcija
nami.
Również my wyrażamy nadzieję, że wzajemne 
zrozumienie i życzliwość posuną naprzód sprawę 
zbliżenia między chrześcijanami różnych wyz
nań. Obawiamy się jednak, że omówiony przez 
nas dokument nie bardzo przyczyni się do tego. 
Postaramy się nasze obawy sformułować w na- 
następnym artykule.

(1) „Jednota”, n r  7—8/70, s. 6.
(2) „Wiadomości A rchidiecezjalne W arszawskie”, 

n r 6—7/71, s. 145.

*
OŚWIADCZENIA I PRZYRZECZENIA 

S t r o n a  k a t o l i c k a :

1) Oświadczam uroczyście, że nadal będę wiernie trwać 
w wierze katolickiej i wypełniać obowiązki religijne 
oraz uczynię wszystko, by nie utracić swojej wiary 
katolickiej lub nie zobojętnieć w wierze.
2) Przyrzekam szczerze i sumiennie, że dołożę w szel
kich starań, by wszystkie nasze dzieci zostały ochrzczo
ne w Kościele katolickim i wychowane w religii ka
tolickiej.

(podpis)
S t r o n a  a k a t o l i c k a  o ś w i a d c z a :

Został... powiadomion... o przyrzeczeniu i zobowiąza
niach złożonych przez narzeczon... i świadom... jestem  
ich treści i znaczenia.

(podpis)
Coram parocho:
L.S.

SPROSTOWANIE

Przepraszam y Czytelników za przykry błąd, który się 
zakradł do ty tu łu  w poprzednim, październikowym  
num erze Jednoty, na s. 5. Zamieszczone tam  studium  
biblijne dotyczy tekstu  Ex. 19: 1—6,
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M ałżeństwa m ieszane są dla nas, 
ewangelików w Polsce, poważnym  
problem em. Jesteśm y znikomą 
mniejszością wyznaniową i, poza re 
gionem Ś ląska Cieszyńskiego, żyje
my w dużym  rozproszeniu. Dlatego, 
praktycznie rzecz biorąc, praw ie każ
dy ew angelik sta je  wobec perspek
tywy w stąpienia w  związek m ałżeń
ski z osobą w yznania katolickiego. 
Jedni podejm ują to ryzyko — nie 
w aham y się użyć itego określenia — 
inni szukają jednak  partnera, ew an
gelickiego. W rezultacie bardzo w ie
lu ewangelików żyje w związkach 
wyznaniowo mieszanych. N ajczęś
ciej .spotyka się m ałżeństw a kato li- 
oko-ewangelickie, choć mogą Ibyć 
inne przypadki, np. m iędzy osobami 
w yznania reform owanego i augsbur
skiego, praw osław nego i m etody- 
stycznego oraz wszelkie inne m ożli
we kom binacje. Spotyka się też m ał
żeństw a mieszane „w tórnie“, to zna
czy takie, w  których obie strony  b y 
ły jednego w yznania w  chwili za
w ierania związku, ale po pew nym  
czasie jedna ze stron zm ieniła wyz
nanie. Szczególnym przypadkiem  
m ałżeństw a m ieszanego będzie zw ią
zek pomiędzy osobą w ierzącą i n ie 
wierzącą, p rzy  czym i tu  zjawisko to 
może w ystąpić później.
Spraw a m ałżeństw  m ieszanych po
nownie n ab ra ła  aktualności w  zw ią
zku z ogłoszonym w ub. roku do
kum entem  papieskim  „M atrim onia 
m ix ta“ i opublikow anym i w  bieżą
cym roku  „W skazaniam i” episkopatu 
polskiego ((omawiamy w skazania na 
s. 6—7). Chcielibyśm y więc zwrócić 
się do tych naszych Czytelników, 
k tórzy  pozostają w  zw iązku m ałżeń
skim  m ieszanym  wyznaniowo (ale 
n ie  tylko katolicko-ew.angelickim), 
aby zechcieli wziąć udział w  naszej 
ankiecie.
A nkieta w łaściw a poprzedzona zo
stała tzw. m etryczką, potrzebną nam  
do celów statystycznych i do w ysnu
cia praw idłow ych wniosków. P rosi
my w ypełnić m etryczkę zwięźle i do
kładnie. P y tan ia  w łaściwej ankiety  
zebrane isą w  6 grupach. Należy t r a k 
tować je jako orientacyjne. Na n ie 
które z n ich  m ożna odpow iadać k ró t
ko: „tak” lub  „nie” ; inne trzeba 
szerzej omówić, uzasadniając swój 
punkt widzenia. A nkieta jest, oczy
wiście, anonim ow a.
Wzięcie udziału w  ankiecie jest 
zapew ne czasochłonne, jednakże d la 
dobra spraw y w arto  poświęcić po
trzebny n a  to  czas. N a tem at m a ł
żeństw  m ieszanych mówi się wiele, 
przew ażnie źle, ale w ynika to z po
w ierzchow nych obserw acji, z luź
nych, tu  i ówdzie zasłyszanych, u- 
wag, z rozgoryczenia duchownych, 
k tórzy tracą  sw ych w spółw yznaw 
ców. Chcemy jednak  poznać rzeczy
wistość, co nie jest bez znaczenia za
równo dla rozw oju ekum enizm u, jak  
i dla rozm ów n a  te  tem aty, k tóre 
zapewne rozw iną się m iędzy p rzed
staw icielam i różnych wyznań. Są
dzimy ponadto, i taki jest nasz cel 
najważniejszy, że odpowiedzi n a  an 
kietę dadzą w ielu  ludziom  m ateria ł 
do przem yślenia. Może ktoś zaw cza
su się  zastanow i, a może znajdzie 
odpowiedź n a  dręczące go py tan ia 
lub wyjście z konflik tu? Chcemy 
bowiem ciekawsze odpowiedzi opu
blikować.

Małżeństwa mieszane

ANKIETA

W ie k ............ ; p ł e ć .....................; w ykształcenie: podstaw ow e, średnie, wyższe*; w ykształ

cenie współm ałżonka: podstaw ow e, średnie, wyższe*; w y z n a n ie : ...........................................

w yznanie w sp ó łm a łż o n k a ..................................... ; liczba dzieci: . . . . ; m iejsce zam iesz

kania: duże m iasto, m iasteczko, wieś*

{* w łaściw e podkreślić).

1. Ż y c i e  r e l i g i j n e

Czy otrzym ałeś staranne wychowanie religijne? A współmałżonek?
Czy razem  ze współm ałżonkiem  chodzicie do kościoła? Do którego?
Czy jesteś przyw iązany do swojego wyznania? Czy bierzesz regularn ie udział 
w życiu swojej społeczności? A współmałżonek?
Czy w Waszym domu mówi się o spraw ach  w iary (wyznania)?
Czy czytacie Pismo Św., modlicie się w  domu? Indyw idualnie czy razem?

2. O k r e s  n a r z e c z e ń s t w a

Czy zaręczając się przyw iązyw ałeś wagę do spraw y wyznania?
Czy uzgodniłeś ew entualne kw estie sporne: m iejsce ślubu (który Kościół), 
wychowanie dzieci (w którym  w yznaniu) itp.?
Co wpłynęło na  w ybranie danego Kościoła?
Ja k  małżeństwo zostało przyjęte przez Twoje środowisko (rodzinę, zbór)? 
Jak  z perspektyw y czasu oceniasz „zobowiązania” w ym agane przez Koś
ciół katolicki? Ja k  oceniałeś je  przed ślubem?

3. K o n f l i k t y

Czy w Twoim m ałżeństw ie pow stają konflikty na tle wyznaniowym ? Jak ie
go rodzaju? Czy zaczęły się ujaw niać już w  okresie narzeczeństwa?
Jeśli konflikty w ystąpiły  i zostały przezwyciężone, przedstaw , jak  do tego 
doszło? Na czym polega to pozytywne rozwiązanie?

4. D z i e c i

W jak im  w yznaniu w ychowujecie dzieci? W jednym , czy w  dwóch?
W którym ? Dlaczego? Czy były na tym  tle konflikty?
Czy różnica w yznań rodziców w yw iera negatyw ny wpływ na rozwój w iary  
dziecka? W czym się to przejaw ia?
Jeśli dzieci są dorosłe: czy biorą udział w życiu swej społeczności?
Czy n ie żałujesz decyzji w ychow yw ania dziecka w  danym  wyznaniu?

5. M a ł ż e ń s t w o  „ w t ó r n i e ” m i e s z a n e

Jeśli m ałżeństwo było jednolite w chwili zaw ierania, a stało się mieszanym 
dopiero później (np. jedna strona zm ieniła w yznanie, odeszła od Kościoła, 
bądź u trac iła  w iarę), w jak i sposób rzutow ało to na współżycie m ałżeńskie 
i rodzinne? Ja k  ułożyła się spraw a udziału w życiu społeczności kościelnej? 
Ja k  to się odbiło na w ychow aniu dzieci?

6. W a r t o ś c i  p o z y t y w n e

O jakie w artości pozytywne wzbogaciło się Twoje życie dzięki zaw arciu m ie
szanego m ałżeństw a? - -
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KINGA STRZELECKA

Sobór młodych w Taize

Dlaczego sobór? Dlaczego młodych? Dlaczego w  Taize? 
Spróbujm y szukać odpowiedzi zaczynając od osta tn ie
go pytania. Taize — niew ielka w ioska burgundzka, w  
k tórej pow stał pierwszy męski klasztor protestancki. 
Taize — symbol nadziei dla tych, co m iłu ją Kościół 
Chrystusa, Kościół podzielony, m ający być Kościołem 
Jednym . Ta w łaśnie pasja  jedności s ta ła  się genezą 
taizeńskiego klasztoru. W brew czterowiekowej trad y 
cji, negującej w artość zakonów i ślubów, Roger Schutz, 
a w raz z nim  pierw si trzej bracia, dojrzeli w  nich form ę 
poszukiw ania K rólestw a Bożego i postanow ili w zno
wić je w  zm odernizow anej postaci — w spólnoty, za
angażowania. Roger Schutz w yraźnie tw ierdzi, że uw a
żają się za zakonników, za młody pęd w yrosły na s ta 
rym  pniu benedyktyńskiego m onastycyzm u. Ich zobo
w iązania dotyczą c e l i b a t u ,  u b ó s t w a  i u z n a 
n i a  a u t o r y t e t u .  C e l i b a t u  — bo b racia z 
Taifeś sądzą, że jest on drogą, na k tó re j można, podob
nie jak  w małżeństwie, okazać swoją w ierność abso lu t
nym w ym aganiom  Ewangelii. U b ó s t w a  — bo do 
ubogich skierow ane jest pierw sze błogosławieństwo, i z 
nim i p ragną solidaryzować się w  w alce o bardziej 
spraw iedliw y św ia t przyszłości. U z n a n i a  a u t o r y 
t e t u  — bo bez tego nie w yobrażają sobie organicznej 
jedności wspólnoty, jak  n ie w yobrażają sobie ciała 
bez głowy, ani możliwości opanow ania drążących czło
w ieka tendencji egocentrycznych i aspołecznych. Zobo
w iązania te, ponaw iane początkowo co roku, po sied
miu latach taizeńczycy zdecydowali się zam ienić na 
wiążące do końca życia. W yrazili je w  dniu zesłania 
Ducha Świętego, w  1949 r.
P ierw szy okres istn ienia wspólnoty, nabrzm iały od k ry 
tyki, rezerw y lub wręcz dezaprobaty Kościołów p ro te
stanckich, nazyw ali okresem  swojej zimy. Była ona 
długa i ciężka. Dopiero w  la tach  sześćdziesiątych n a 
stąpił zwrot. W dużej mierze przyczynił się do tego 
„człowiek im ieniem  Ja n ”, k tó ry  b ra ta  Rogera, przybyłe
go doń do Rzymu na p ryw atną audiencję, pow itał 
spontanicznym  gestem  rozłożonych rąk  i przyjaznym  
okrzykiem: „Ach! Oto Taizś, przedwiośnie Kościoła!”. 
Bracia zrozumieli całą głębię tego określenia. Poczuli 
także, że zima przem ija. Powoli zaczęła ich otaczać 
sym patia w szystkich Kościołów.
Dziś w spólnota w  sam ym  tylko Taize liczy około 70 
członków, reprezentujących ponad 20 Kościołów pro 
testanckich. O statnio w stąpiło  do niej także trzech 
katolików. Poza gran icam i F rancji czterech braci ży
je i p racu je w  Afryce, jeden w Indonezji, trzech w 
Ameryce Łacińskiej.
M odlitwa stanow i serce życia wspólnoty. Początkowo 
korzystano ze starego rom ańskiego kościoła kato lickie
go, udostępnionego przez miejscowego biskupa. Po 
dwudziestu latach bracia zbudowali i otworzyli dla 
wszystkich nowy, bardzo prosty w form ie kościół

„...Początkowo korzystano ze starego kościoła katolic
kiego...”

Pojednania, posiadający w podziemiach także kaplicę 
praw osław ną i katolicką. Trzy razy dziennie dzwony, 
zawieszone tuż nad ziemią, w zyw ają na wspólne m odli
twy: rano, w  południe, wieczorem. Nabożeństwa eucha
rystyczne oparte są na schemacie starochrześcijańskiej 
mszy, wzbogaconej elem entam i liturgii św. Ja n a  C hry
zostoma. Muzykę stanow ią zarówno sta re  chorały lu - 
terańskie, jak  i współczesne melodie psalmów, inspiro
wane m otywam i gregoriańskim i, a także śpiewy naw ią
zujące do praw osław nych „Hospody pom yłuj” — p lu ra 
listyczna jedność. Południowe i w ieczorne oficja za
w ierają więcej momentów ciszy. G asną wówczas w szy
stkie św iatła, prócz świec palących się przed ikonami. 
M odlitwa milczenia, m odlitw a organów i m odlitwa 
śpiewu uzupełniają się nawzajem .
Bracia żyją z w łasnej pracy. Z arab iają  nie tylko tyle, 
ile jest im potrzebne na w łasne utrzym anie, ale w ięcej
— by mogli dzielić się z ubogimi, zwłaszcza z A m ery
ki Łacińskiej. W achlarz ich zajęć jest szeroki: jedni 
p racu ją fizycznie w miejscowej spółdzielni rolniczej 
(której n.b. byli inicjatoram i), innii we w łasnych p ra 
cowniach artystycznych — m alarskiej, w itrażow ej, ce
ram icznej. Są między nimi architekci, są lekarze. P ro 
wadzą d rukarn ię  i wydawnictwo. P racu ją  naukowo
— studiują, piszą — w dziedzinie psychologii, socjolo
gii, teologii ekum enicznej. Można ich także spotkać na 
placówkach duszpasterskich i w w ielkich insty tucjach 
międzynarodowych działających na rzecz pokoju, sp ra
wiedliwości, Trzeciego Świata. Słowem — większą 
różnorodność zajęć, w ram ach jednej wspólnoty, trudno 
by sobie naw et wyobrazić.
Życie w klasztorze burgundzkiej wioski płynęło mniej 
więcej spokojnym  rytm em  do r. 1964, kiedy to zaczęły 
się pojaw iać coraz liczniejsze grupy młodzieży. Jedn i 
przyjeżdżali jako turyści, inni jako pielgrzymi. Jednych 
wiodła chęć szukania autentycznych przeżyć relig ij
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nych, innych potrzeba konfrontacji światopoglądowych, 
jeszcze innych — prosta ciekawość. Młodzież, w  w ięk
szości w ypadków , nieufna, ale szukająca zaufahia, kon 
testująca, ale dom agająca się odpowiedzi. Setki zmie
niały się w tysiące, a tysięcy przybywało. Zjeżdżali tu 
z nam iotam i, zakładając kolorowe obozowiska, przysłu
chiwali się nabożeństwom  braci lub czynnie brali w 
nich udział. Grom adzili się na wspólne rozmowy i dy
skusje. B racia stanęli wobec nie przewidzianego feno
menu: w zrastająca fala młodzieży sam orzutnie pow ra
cała każdego roku — krytyczna, wyczekująca, n ie
cierpliwa. Dwadzieścia przeszło la t błagali Boga na 
klęczkach, aby sami mogli stać się znakiem  widzialnej 
jedności, aby nastał wreszcie w idzialnie jeden Kościół, 
by on z kolei stał się znakiem  i czynnikiem pojedna
nia rodziny ludzkiej. Modlili się słowami, modlili się 
życiem — faktem  trw an ia i krzepnięcia wspólnoty 
mimo różnic wyznaniowych i narodowościowych, mimo 
zew nętrznych kontrow ersji, mimo wszystko! Czyż 
Bóg jest głuchy, On, który słyszy wcześniej niż czło
wiek w sercu pomyśli i w argam i wypowie? W odpowie
dzi p rzysła ł im  młodych. I oto m am y odpowiedź na 
pierwsze pytanie — „dlaczego Taize?”.
A „dlaczego młodzi”? Bo dorośli zbyt są obciążeni h i
storią podziałów, zbyt nasyceni prekoncepcjam i, prze
sądami, resentym entam i. Nowe pokolenie nie ogląda 
się na historię, bardziej o tw arte  na nowe, ciągle jeszcze 
szuka i czeka. Szuka autentyzm u solidarności, pojedna
nia, sprawiedliwości. B racia z Taize nie sądzą, aby sami 
mogli podołać odpowiedzialności, jaką nak łada na nich 
fak t przybycia młodych. Ale sądzą, że można odważyć 
się na zaufanie Duchowi Świętem u, k tóry  mocen jest 
dać im  ty le siły i wyobraźni, by w raz z młodymi zdecy
dowali się na niewiadome. Przede wszystkim  jednak 
młodzi do Taize przybyli spontanicznie i to zadecydo
wało, dlaczego w łaśnie oni.
W reszcie — „dlaczego sobór”? Przeor, a z nim  wszyscy 
bracia taizeńscy, uświadom ili sobie, że to, co zaczęło 
dziać się w  przylegającej do k lasztoru dolinie, już było 
nie nazw anym  soborem. Dlaczego by więc nie nazwać 
rzeczy po im ieniu? Dlaczego nie zmobilizować energii,

wytyczając progr.am m yślenia i działania? Powzięcie de
cyzji nie było rzeczą łatw ą, ale wobec problem u mło
dych nie można było dłużej trw ać w postaw ie rezerwy. 
W święto W ielkanocy 1970 r., kiedy dwu i pół tysięczny 
tłum , reprezentujący 35 narodowości i najprzeróżniej
sze w yznania, zjechał ze wszystkich kontynentów , aby 
wraz z braćm i uczestniczyć w cerem oniach św iątecz
nych, podczas nabożeństwa, o świcie, przeor Roger 
Schutz ogłosił radosną nowinę o Zm artw ychw staniu, 
ogłosił też wiadomość o przyszłym soborze młodych. 
Zaszumiało żywiołową reakcją — klaskano, wstawano, 
siadano, wznoszono ręce. Entuzjazm  nie ustaw ał. Po 
dziesięciu m inutach b ra t Roger włączył się weń, in to
nując w ielkanocne Alleluja...
Na razie rozpoczął się tylko okres przedsoborowy. K ie
dy nastąpi w łaściw y sobór, nie wiadomo. Przygotow a
nie m usi zacząć się od przeżycia w ew nętrznej przygody 
św ięta Zm artw ychw stania, święta, które C hrystus oży
wił w  najintym niejszym  w nętrzu człowieka. Na czym 
ono polega? Co sta je mu na przeszkodzie? Jak  je po
godzić z cierpieniem  i niesprawiedliwością, z w alką 
o pokój i' wolność? Na te pytania młodzi sami szukali 
odpowiedzi przez cały następny rok. Organizowali się 
w kilkuosobowe grupy, wyjeżdżali do przyjaciół, do 
znajom ej i n ieznajom ej młodzieży, pytali, słuchali, 
myśleli. Przebiegli k ra je  Europy, A m eryki Łaciń
skiej, A m eryki Północnej, A fryki, Azji. Z nowym zaso
bem doświadczeń i nowym i pytaniam i powrócili na 
Paschę 1971 r. Już od początku Wielkiego Tygodnia 
było ich 1500 w W ielki P iątek  — 4500, w W ielką So
botę — 6500. Przyjechali z czterdziestu krajów , w szyst
kim i możliwymi środkam i lokomocji. W ypracow yw a
no coraz lepsze m etody organizacji i technikę spotkań. 
Trzystu młodych — chłopcy 1 dziewczęta — przyjecha
ło kilka dni wcześniej. Podzielili isię na ekipy, zajęli 
się przygotowaniem  terenu, naczyniami, kuchnią, in for
m acją, parkingiem . M iędzynarodowa grupa młodych 
przygotow yw ała także tem aty przyszłych dyskusji, kon
ferencji, pytań. Duszą ożywiającą była M argarita 
Moyano, generalna sekretarka młodzieży Am eryki Ł a
cińskiej...
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Bracia taizeńscy tymczasem zdecydowali się wybić 
przednią ścianę kościoła Pojednania. Dołączono do n ie j 
ogromny am fiteatralny  nam iot, aby tysiące młodych 
mogły uczestniczyć w nabożeństwach. Tak więc pow
stał dwunawowy, ale jeden, w ielk i kościół — w  części 
z betonu, w części z płótna. W spólnota braci m iała 
zająć miejsce na przecięciu naw... Dom przyjęć o tw ar
ty był przez całą dobę — zawsze można było napić się 
czegoś gorącego. Spano pod nam iotam i, w  barakach , 
w kościele. M odlitwy W ielkiej Soboty przeciągały się 
do późnej nocy. Nad ranem  celebrowano nabożeństwo 
paschalne. Jeden nowy b ra t sk ładał swoje definityw ne 
zobowiązania. B rat Roger przem aw iał do tych, którzy 
czekają na przyszły sobór. W iodącą ideą tego roku jest

fakt, że Zm artw ychw stały C hrystus przygotow uje nas 
do oddania życia — całego życia — aby 'już nigdy w ię
cej człowiek nie był o fiarą człowieka. Ta myśl będzie 
podstaw ą rozważań, rozmów, przeżyć i m odlitwy aż 
do przyszłej Paschy. Okres przedsoborowy trw a...
A zatem  — dlaczego Taize? Dlatego, że życie dla Je d 
ności Kościoła stanowi sens istn ienia taizeńskiej wspól
noty. Dlaczego młodych? Bo Kościół nadziei, jeden 
Kościół ju tra , tworzyć będą ci, którzy dzisiaj są młodzi. 
Dlaczego sobór? Bo odpowiedzi na py tan ia  dręczące 
Kościół szuka się we wspólnocie, przez k tórą przem a
wia Duch Boży. Przem aw ia zawsze, jak na pierw szym  
soborze w Jerozolimie, jeśli ty lko chce się słuchać 
Jego głosu.

W czerwcowym num erze Jedno ty  w ydrukow any został arty k u ł K rystyny  
Brotnickiej o Teresie Strzembosz. Dobrze się stało, że w  ten  sposób p rzybli
żono Czytelnikom  tę ze wszech m iar n iezw ykłą postać. A utorka artykułu , 
o ile zrozumiałem, sam a nie znała Teresy, 'lecz oparła się na k ilku  artykułach, 
jak ie ukazały się w  iprasie w pierw szą rocznicę je j śmierci. A ja

o Teresie c h c ia łb y m  inaczej!
Je s t nietmal truizm em , że w  'każdej 
społeczności znajdującej) się  n a  
„dziejow ym  zakręcie” m uszą w ystą
pić w ybitne indyw idualności. Rodzi 
je  fa la  historii] i  one tę  h isto rię 
kształtu ją. Taką w łaśn ie indyw idual
nością by ła d la  społeczeństw a rzym 
skokatolickiego (a chyba i n ie  tyllko 
dla- niego) w  (Polsce T eresa  S trzem 
bosz. Każdy, k to  się z  n ią  zetknął 
osobiście (a m iałem  także to szczę
ście), pozostać już  m usiał pod jej. .u- 
rokiem  i najtczęścieji... 'pod1 jej' roz
kazam i. Nie, m ożna jej' było  zapom 
nieć, tru d n o  było  czegoś odmówić. I 
co naijibaTdziieji dziw iło  tych* co ją  
spotykali ipo ra z  pierw szy, a  znali 
już ze słyszenia — w  niczym  n ie 
p rzypom inała rozpow szechnionych 
stereotypów  działacza kościelnego 
czy społecznego. Była dziew czyną 
nowoczesną w  najlepszym  tego sło
w a rozum ieniu. N ie zajtmowała się 
określonym i akcjami,, po p rostu  ca łe  
jej życie było  jedną  w ielką akcją. 
W szystko co robiła , ro b iła  w  spo
sób całkowicie natu ra lny , a  zarazem  
patrzącym  n a  n ią  w ydaw ało isię, że 
w szystko to  m usi się udać. M iała 
w spaniały  (dar um iejętnego daw ko
w an ia  słowa. Czaisem najw ażniejsze 
naw et sp raw y  za ła tw ia ła  p rzy  uży
ciu trzećh czy czterech  zdań.. Jeśli 
z kim kolw iek rozm aw iała dłużej, był 
to  n ieom ylny znak, że kw estia  je s t 
napraw dę trudna . W koło niej, dobro 
„rodziło się sam o”. Dzieci odnajdy
w ały now ych rodziców, nieuleczalnie 
chorzy — opiekunów  i  pocieszycieli, 
ludzie tw tru d n y ch  sy tuacjach — 
konkretną  ra d ę  i, pomoc. N aw et je 
śli coś n ie  wychodziło — działo  ’się 
to w w ielkim  stylu. Tak było m.iin.

ze w spom nianym  w  „Jednocie” n ie 
udanym  startem  n a  studia. Celująco 
zdane egzam iny i n iezw ykłe przesz
kody, a  w śród nichi* n a  końcu«, ja k  w 
an tycznej trag ed ii — w idm o strasz 
nej, choroby.
Teresa n ie  zajimoiwała się w prost re 
form ow aniem  czy ulepszaniem  swego 
Kościoła. N iew ątp liw a ro la  p reku r- 
sorkii licznych, pozytyw nych ztmian 
sprow adzała !się internal do  samego 
jeji istnienia, doi jej postawy,. O bsku
ran tyzm  zw alczała przykładem  lub 
ignorującą izolacją., Uwagi1 k ry tycz
ne w ypow iadała z  ta k ą  dozą życzli
wości dla krytykow anego (i to ży^ 
czliwości szczerej, a nie osładza ją,- 
cej), że ten’ o s ta tn i w p ro st p rze p ra 
szał za  to, że go m usia ła  krytykow ać. 
Je j1 ogrom ny au to ry te t osobisty, w  
połączeniu z  jednoznacznie chrześci
jańską postaw ą, zdziałał dlai odnow y 
Kościoła więceji, nliż najgrubsze’ to 
m y .uczonych rozpraw  teologicznych. 
Choroba i 'śmierć T eresy  były k o n 
sekw entnym  epilogiem  życia., Pozo
sta ła  do  końca' ta  sama. M iała do 
sta teczn ie dużą w iedzę medyczną,, by 
dokładnie zdaw ać sobie sp raw ę z  te 
go, co ją  czeka. W bardzo  rzadko 
zdarzających się jeji rozm ow ach n a  
tem aty  osobiste, w yraziła  isię kiedyś, 
że p ragn ie  um rzeć św iadom ie. U m ia
ła na, zim no Koji, to  słowo jakoś do 
Teresy n ie  pasuję) rozdzielić w  'jak 
najlepsze ręce w szystkie prow adzone 
przez siebie prace. P rzygotow ała 
psychicznie swych najbliższych. U- 
n ika ła w  czasie choroby k o n ta k tu  z 
w iększą liczbą osób, uważając, że n ie 
na w iele móże im  się już przydać. 
Na stoliku, p rzy  łóżku, m ia ła  zawsze 
środki uspokajające... dla odwiedza

jących, 'bowiem naw et itul ona była, 
jiak zawisze, stro n ą  aktyw ną, z  k tórej 
inni czerpali siłę. Do końca zacho
wała też zachw ycającą um iejętność 
łączenia pogodnego dow cipu ze s ta 
w ianiem  spraw y w sposób „bardzo 
serio”. Gdy ktoś opowiadał przy niej, 
że jodzie do  Rzymu* gdzie spotka się 
z papieżem, odpow iedziała ma poły 
z dziecięcą przechw ałką, mnieji w ię
cej tak : „A tam,, gdzie ja  jadę,, zo
baczę Kogoś, przy kim  papież jest, o, 
taki m alu tk i”.
N aw et pogrzeb T eresy  był pogrze
bem niezw ykłym . N ie dlatego, że 
b rali w  nim  udział najw yżsi do
stojnicy Kościoła Rzym skokatolic
kiego w  Polsce, a  także, choć n ieo fi
cjalnie, p rzedstaw icie le  innych K o
ściołów chrześcijańskich,, ii n ie  d la 
tego, że przybyły  n ań  n iep rzebrane 
rzesze tych wszystkich* k tórych  jej 
śm ierć dotyczyła nap raw dę osobi
ście. Pogrzeb ten  był niezw ykły przez 
swóji n as tró j, gdyż, zgodnie z ży
czeniem Teresy, znalazły  się  w  nim  
w szystkie elem enty  i(melodie, ubiory) 
dokumentujące* że choć je s t 'to w y
darzenie sm utne d la  opuszczonych, 
lecz radosne chrześcijańską pew no
ścią osiągnięcia tego celu.

I ina zakończenie chciałbym  do rzu 
cić jeszcze słów p arę  „pro dom o su a ”. 
Teresa zagadnieniam i ewangelicyz- 
m u i ekumeniii in teresow ała się ży
wo n a  w iele 'lat przed pontyfikatem  
Jan a  X X III, w  czasach, gdy w ięk
szość rzym skokatolików, w  n a jlep 
szym razie, w olała n ic  n a  ten  tem at 
nie wiedzie. K ilkak ro tn ie  w ypyty
w ała m nie o szczegóły różnic 'dzielą
cych nasze  w yznania. D oceniała w ar
tości, k tórym i się szczycimy, ale zaw 
sze w raca ła  do  py tań , jej, zdaniem  
(a ja  się  z tym  solidaryzuję), podsta
wowych: ja k ie  znaczenie p rak ty cz
ne m a odrębność, k tó rą  posiadają  e- 
wangelicy? Jak ie są sku tk i naszego 
istn ien ia i działan ia? Jak ie  „owoce” ?

W itold Lubicz
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DLA N IETEOLOGÓW

Kryzys
Jest rzeczą zrozumiałą, że każ
de małżeństwo przeżywa chwile 
kryzysu. Czasem jednak słyszy 
się opowiadania o idealnych sta
dłach, które bez żadnego 
wstrząsu, nawet bez podniesio
nego głosu czy „cichych dni”, 
przebyły przestrzeń między 
dniem ślubu a rozstaniem na ło
żu śmierci. Takie opowiadania 
można między bajki włożyć, w 
usprawiedliwionym przekona
niu, że albo zachodzi przypadek 
graniczący z umiejętnością ob
łudnego ukrywania prawdziwe
go oblicza, albo małżonkowie są 
pozbawieni silniejszych uczuć, 
albo są sobie obojętni. Być mo
że zdarzają się jednak, bardzo 
rzadko, okazy takich małżeństw; 
jest to wtedy wyjątek, potwier
dzający regułę.
Chwile krytyczne, wbrew pozo
rom, wnoszą do małżeństwa 
wartości pozytywne, są więc 
zjawiskiem pożądanym. Wcale 
bowiem nie muszą prowadzić 
ani do osłabienia, ani do zerwa
nia związku lecz przeciwnie, do 
jego umocnienia, do pogłębienia 
jedności obojga małżonków, sta
nowiąc dla nich znakomity in
strument wzajemnego doskona
lenia się.
Pierwsze takie chwile pojawia
ją się dość wcześnie i są rezulta
tem stopniowego rozwijania się 
każdego z małżonków z osobna 
i obojga razem, aż do osiągnię
cia dojrzałości. Większość pobie
rających się młodych ludzi do 
tego stanu jeszcze nie doszła i 
dlatego jest rzeczą ważną, aby 
pozwolili działać czasowi i cier
pliwie wzajemnie siebie wspo
magali.
Niedojrzałość mężczyzny prze
jawia się, między innymi, w je
go przywiązaniu do matki, w 
niezdolności do oderwania się 
od rodzinnego domu, w poszuki
waniu u żony cech macierzyń
skich. Z tego samego powodu 
zdarza się, że mąż nie zdradza 
żadnej ochoty do przyjęcia roli 
głowy domu i pozostawia ten 
zaszczyt żonie. Trzeba tu z całą 
mocą podkreślić, że mężczyzna 
ma nie tyle prawo, ile podsta
wowy obowiązek rzeczywiście 
być głową domu i brać na siebie 
odpowiedzialność w formie de

cyzji i inicjatywy wtedy, gdy 
chwila tego wymaga. Żona ocze
kuje od niego takiej postawy, 
wcale nie tęskniąc za organiz
mem dwugłowym, ani tym bar
dziej — bezgłowym.
Jedynie niedojrzała kobieta 
buntuje się przeciw temu, co 
uważa za podporządkowanie, 
zależność, nie zdając sobie spra
wy, jak bardzo różne miejsca 
wyznacza ludziom płeć. Nie wie 
jeszcze, że może być w pełni 
sobą, jeżeli jest sercem rodziny, 
ale tę rolę może przyjąć tylko 
pod warunkiem, że jej mąż 
przyjmuje swoją, to znaczy gło
wy rodziny. Nie wchodzi tu w 
grę żadne „prawo” do czegoś. 
Zarówno mężczyzna jak i kobie
ta powinni zająć to miejsce, do 
którego przez stworzenie zosta
li przeznaczeni, ponieważ gdzie 
indziej nie znajdą szczęścia. Do 
pomieszania pojęć w tej dzie
dzinie przyczynił się swoisty 
„feminizm”, stanowiący w isto
cie margines życia, rozpo
wszechniony przez sentymen
talnych mężczyzn i noszące się 
po męsku kobiety.
Bardzo często u podłoża niemo
cy czy oziębłości seksualnej leży 
nieumiejętność zaakceptowania 
cech właściwych płci własnej i 
drugiej strony. Winę za -to po
noszą rodzice, którzy lękają się 
dostatecznie wcześnie, bez nie
potrzebnej pruderii, w sposób 
naturalny, już we wczesnym 
dzieciństwie zapoznawać dzieci 
z cechami związanymi z ich 
płcią, które będą kiedyś uzupeł
nione cechami właściwymi płci 
przeciwnej. Taki porządek rze
czy został wszak przewidziany 
w akcie stworzenia i nie ma po
wodu do ukrywania tego. Tym
czasem większość rodziców 
traktuje wszystkie sprawy 
związane z płcią jak jakieś tabu, 
stwarzając wokół nich atmosfe
rę rzeczy zakazanych i nieprzy
zwoitych. Czy nie prościej, le
piej i zgodniej z planem stwo
rzenia jest pamiętać o tym, że 
człowiek, jako jedyna istota ży
wa, może w przeciwieństwie 
płci odkrywać cud, jakim jest 
miłość? Człowiek osiąga dojrza
łość wtedy dopiero, gdy znajdu
je radość w jednoczesnym poz

naniu i ciała, i duszy małżonka, 
oraz gdy staje się zdolnym do 
wykorzystania wszystkich cech 
właściwych swojej płci, aby go 
uczynić szczęśliwym. Nie moż
na jednak pozwolić sobie na to, 
aby już na początku współżycia 
jedno z małżonków wypominało 
drugiemu jego niedojrzałość; 
należy raczej słabszemu pomóc 
w przezwyciężeniu trudności. 
Dojrzałość płciowa jednak o 
wszystkim nie rozstrzyga. Moż
na ją osiągnąć, być dorosłym 
człowiekiem, a mimo to nie po
znać miłości. W pierwszym o- 
kresie małżeństwa wydaje się, 
że miłość polega na przeżywa
niu szczęścia, jakie daje obec
ność kochanej osoby. Tylko że 
zwykle, w takim przypadku, 
uczuciem darzymy raczej z gó
ry powzięte i troskliwie pielęg
nowane wyobrażenie niż rze- 
rzywistość. G prawdziwej miło
ści możemy mówić dopiero wte
dy, gdy obdarzamy nią drugą 
osobę — taką, jaką ona jest w 
rzeczywistości. Wielu młodych 
małżonków bardzo ciężko prze
żywa przejście od wyobrażenia 
do rzeczywistości, oznacza to 
bowiem konieczność śmierci 
własnego „ja”.
Me serce drży przed miłością, 
jak by mu śmierć groziła — 
to „ja” moje ginie, despota, 
żarem miłości trawione.
Te słowa perskiego poety, Dże- 
lala Ed-Din Rumiego, niemal 
dosłownie sprawdzają się, gdy 
minie pierwszy okres zaślepie
nia.
Któż jednak chętnie myśli o 
śmierci, któż bez oporu wyrze
ka się swego „ja”? Zaczyna się 
szukanie jakiegoś wyjścia, rato
wanie się ucieczką, którą może 
być dla męża: praca zawodowa, 
społeczna, jakieś hobby, a nawet 
alkoholizm, przesiadywanie w 
kawiarniach, albo karty, dla żo
ny zaś — całkowite poświęcenie 
się dzieciom, poszukiwanie in
nej kobiety, podobnie jak ona 
nie rozumianej przez męża, 
plotkowanie po kawiarniach, ki
no itp. Oczywiście, jest to ucie
czka zupełnie podświadoma. 
Każde z małżonków czuje się 
przez drugiego zawiedzione, bo 
oczekiwania nie zostały spełnio
ne. Dlatego wydaje się, że nie 
ma innego wyjścia, jak tylko 
wycofać się, zachowując własną 
godność, i prowadzić własne ży-
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de. To ,,własne życie” przynosi 
nowe rozczarowania, nową go
rycz, i wtedy właśnie najłat
wiej, przy nadarzającej się oka
zji, o złamanie małżeńskiej 
wierności. Litując się nad swo
im nieszczęśliwym losem, czło
wiek nie zrozumiany we wła
snym domu, szuka pociechy u 
kogoś trzeciego. Ale i „ten trze
ci” jest tylko obiektem, na który 
przenosimy nasze tęsknoty i 
wyobrażenia, gotując sobie ko
lejne rozczarowanie.
Cały ten niepokój i gorączkowe 
poszukiwanie rekompensaty nie 
są niczym innym, jak ucieczką 
przed śmiercią. Rzecz parado
ksalna, że ten kryzys, uważany 
przez wielu za ostateczny roz- 
dźwięk, jest pierwszą oznaką 
prawdziwej miłości, która wy
maga złożenia ofiary z egoizmu. 
Moje „ja”, chociaż walczy i 
nie chce się poddać, musi um
rzeć.
W tym krytycznym momencie 
zaczyna się prawdziwa jedność 
małżeńska, jeżeli jesteśmy goto
wi wyrzec się egoizmu, miłych 
przyzwyczajeń, własnych praw, 
osobistych ambicji, odrębnego 
sposobu myślenia. Mówiąc kon
kretnie, chodzi o zwyczaj czyta
nia w łóżku, o niedzielne wypa-

WŚRÓD KSIĄŻEK

dy z wędką na ryby, o ofiaro
wywane mi atrakcyjne stano
wisko itp‘. Nie chodzi tu o po
rzucenie wszystkiego, co mi mi
łe, o zrobienie z siebie męczen
nika dla czyjejś przyjemności, 
lecz o coś zupełnie innego. Od 
tej chwili przestaję decydować 
jednostronnie o „moich włas
nych sprawach”, bo „moje wła
sne sprawy” przestają istnieć, 
stają się sprawami wspólnymi, 
podlegającymi wspólnej decyzji. 

"Nie ma już bowiem ani „ja”, ani 
„ty”, istnieje już tylko „my”. 
„I będą ci dwoje jednym ciałem. 
A tak już nie są dwojgiem, lecz 
jednym ciałem” (Mk 10:8).
Z tej zasady nie da się wyłą
czyć kwestii wiary. Jeżeli mał
żonkowie mają stanowić jedno, 
to przede wszystkim muszą 
dzielić wspólną wiarę, która nie 
jest marginesem życia, ale sa
mym jego centrum. Dlatego na
leży wystrzegać się tak zwane
go małżeństwa mieszanego wy- 
znaniowo. Również religią mo
żna się posłużyć jako miejscem 
ucieczki i jako środkiem zapeł
niającym ziejącą pustkę własne
go serca, i w ten sposób prze
kreślić możliwość narodzenia się 
prawdziwej miłości. Stosowane 
praktyki nacisku, w postaci zo-

O warszawskie] 
inteligencji popowstaniowej

U progu Polski Ludowej prof. Cha- 
łasiński postaw ił problem  społecz
nej genealogii naszej inteligencji i 
wywołał poruszenie intelektualne. 
Po przełomie październikow ym  w 
1956 r. w rócił do tem atu, rozszerzył 
go, a publikację swoją zatytułow ał: 
„Przeszłość i przyszłość inteligencji 
polskie j”. Zainteresow anie jednak 
minęło, tem at stracił aktualność, 
młodsi socjologowie nie kontynuo
wali badań w tym  kierunku, sama 
zaś inteligencja, jako odrębna w ar
stw a społeczno-towarzyska w daw 
nym, specyficznie polskim sensie, 
przestała istnieć. Zlała się z masą 
pracowników umysłowych.
Uczonych w yręczają dziś publicyści, 
śmiało w kraczający w rew iry  n a j
nowszej historii Polski i socjologii 
przem ian klasowych. Młody działacz 
Klubów Inteligencji K atolickiej i pu 
blicysta „Znaku”, Bohdan Cywiński,

zadebiutow ał książką „Rodowody 
niepokornych”. Sięgnął on do „okre
su i i środowiska i/nteligenckiego pro
m ete izm u”, jak  ęha łasiń sk i określił 
czasy postępowej inteligencji pozy
tyw istycznej, z ostatniej ćwierci XIX 
i pierwszych la t XX wieku. Je j ideo
logią i m entalnością, pokoleniem 
niepokornych radykałów  i jego od
pryskam i w postaci pokornych ka te
chum enów — zajął się autor. I to nie 
z pozycji bezinteresownego badacza, 
lecz wyznawcy i pośrednika w dia
logu między w ierzącym i i n iew ierzą
cymi, z uw zględnieniem  lekcji h isto
rii, pośrednika przekonanego o moż
liwości pogodzenia radykalizm u spo
łecznego ze św iatopoglądem  relig ij
nym. R oztrząsany tu ta j konflikt r a 
dykalnej inteligencji z Kościołem 
był n ieuchronny: każda h ierarchia i 
ortodoksja, z n a tu ry  konserw atyw - 
no-ugodowa, nie cierpi wszelkiego

bowiązań jednej strony do wy
chowywania dzieci w jednym 
wyznaniu — co dla drugiej stro
ny oznacza wyrzeczenie się pod 
przymusem własnych praw, a 
więc przeżycie gwałtu zadawa
nego sumieniu —r- już na samym 
progu rzucają cień na przyszłą 
jedność małżeńską.
Miłość małżeńska jest najcu
downiejszą przygodą, jaką moż
na sobie wyobrazić. Łączymy 
się na całe życie z osobą, którą 
oceniamy bardzo subiektywnie i 
poznaj emy powierzchownie,
aby stopniowo odkrywać jej 
rzeczywiste oblicze. W miłości 
wyrzekamy się samych siebie, 
nie wiedząc z góry, dokąd nas 
ten krok zaprowadzi. Między 
dwojgiem ludzi, którzy nic poza 
sobą nie widzą, pojawia się na
gle ktoś trzeci, nowe życie, no
wa osoba. Ryzyko tej przygody 
może podjąć albo ktoś bardzo 
młodzieńczo naiwny, albo ktoś, 
kto ślepo ufa Bogu, że Jego mo
cna ręka nigdy go nie opuści. 
Dom zaś tego, kto buduje jedy
nie na swej mądrości lub osobi
stych uczuciach, nie oprze się u- 
lewnym deszczom, wezbranym 
rzekom, ani wiatrom gwałtow
nym.

B.Tr.

nonkonformizmu. Kościół pozostał 
kontrrew olucyjny ze swą feudalną 
stru k tu rą  naw et wobec w łasnych 
tendencji odśrodkowych, w ew nętrz
nych, cóż dopiero, zewnętrznych. Na 
przekór doświadczeniom historii i 
prak tyce współczesnej, au tor zakła
da możliwość i potrzebę pogodzenia, 
względnie naw et symbiozy (w au 
tentycznej postaw ie i poglądach), 
wartości rdzennie zakorzenionych w 
świeckiej etyce niepokornych rady 
kałów — z wartościam i, które kryje 
w sobie odrzucony przez nich kato
licyzm. Przez chrześcijaństw o rozu
m ie autor zawsze katolicyzm.
Na pierwszym  planie znalazła się e- 
wolucja radykalnej inteligencji p o 
kolenia uform owanego w latach 
1880—1900, a więc w okresie pow sta
wania rodzimego socjalizmu i nacjo
nalizmu. Doniosłym przełomem oka
zał się rew olucyjny rok 1905 i jego 
wpływ na m entalność niepokornego 
inteligenta-radykała. Okres 1880— 
—1905 (a z pewnością do 1914) słusz
nie zwie autor epoką, w  której na 
czele społeczeństwa polskiego w yraź
niej niż kiedykolw iek przedtem  s ta 
ła inteligencja, m otor i przewodnik 
głównych ugrupow ań ideologicznych
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względnie obozów politycznych. Stąd 
waga analizy form acji ideowej in te 
ligenta polskiego tych czasów. Za
cieśnił ją  autor do obszaru K ongre
sówki, a w  prak tyce — do środow i
ska warszawskiego, co dla pełności 
obrazu stanowczo za mało. Wszak 
główną bazą inteligencji, w  półw ie
czu przed odzyskaniem niepodległo
ści,, była G alicja i bez jej udziału 
Druga Rzeczpospolita nie podołałaby 
swym  in te lek tualnym  potrzebom. 
W łaśnie po 1905 r. nastąp ił w K ró
lestw ie exodus młodzieży s tud iu ją
cej do Galicji, co odbiło się w yraź
nie na szybkim  zradykalizowaniu 
tam tejszej młodzieży akadem ickiej. 
Przedm iotem  subtelnych, lecz nader 
rozwlekłych, rozważań Cywińskiego 
są — głównie i przede w szystkim  — 
postaw y etyczno-społeczne, w ersje 
etosu obowiązujące w  elitach in te li
gencji lewicowej w Kongresówce, na 
przełomie stuleci, jak  również wśród 
inteligencji prawicowej, wychowanej 
przez narodow ą dem okrację. Sym pa
tie au tora są po stronie pierwszej. 
E tykę Krzywickiego, A bram ow skie- 
go, Dawida, Radlińskiej i innych 
zdaje się przeciw staw iać etyce Dmo
wskiego i Balickiego. Obie były 
świeckie, naturalne, niezależne i n ie
w spółm ierne z etyką rslig ijną, w y
prow adzaną z dogmatu jak, zwłasz
cza, w chrześcijaństw ie. Co krew niak 
autora, SJanisław  Cywiński, zarzucił 
Z. W asilewskiem u, iż ten okazał się 
„zgoła analfabetą w  dziedzinie m yśli 
katolickiej i absolutnie nie zdawał 
sobie spraw y z sam ej isto ty chrze
ścijaństw a” — dotyczy również 
Dmowskiego, Balickiego, Popław 
skiego. P ierw szy z nich dopiero na 
starość stał się katolikiem  politycz
nym, a praw dziw ym  — na rok przed 
śmiercią. Nie oznacza to jednak, by 
etyka egoizmu klasowego stała wyżej 
od etyki egoizmu narodowego. 
Radykałowi lewicowem u i nacjona
liście przeciw staw ić chce autor w i
zję pokornego Polaka-katolika-, dość 
naw et krytycznie u jętą. Chyba to za
sadnicze nieporozum ienie. Term in 
„P olak-kato lik” przyjął się w zabo
rze rosyjskim  i nabra ł tam  specyfi
cznej wym owy historycznej. Wzięty 
spoza obszaru Polski etnograficznej, 
przydał się wszędzie, gdzie Polacy, 
znajdując się w mniejszości, szukali 
w sparcia w obrządku. Natom iast po 
odzyskaniu niepodległości term in o- 
trzym ał zabarw ienie pejoratyw no-a- 
nachroniczne. Łączenie narodowości 
z w yznaniem  odczuwano bowiem ja 
ko nacjonalizację, więc zubożenie re- 
ligii. Rys pokrew ny zjaw isku sarm a- 
tyzacji katolicyzm u w Polsce szla
checkiej. K onfuzją kończy się szuka-

nie konterfektu  literackiego Polaka- 
-katolika u Sienkiewicza, W eyssen
hoffa czy... Rodziewiczówny. 
Genealogia polskiej inteligencji k a 
tolickiej zasługuje na zbadanie. A u
tor mimo woli ją  zaciemnił. P rzyzna
je z rozbrajającą szczerością „odra
żające zacofanie” Kościoła pod zabo
rem  rosyjskim  w X IX  wieku. 
Stw ierdza wprost, że jbardziej niż 
kiedykolw iek dał się wów czas K o
ściół zepchnąć na pozycję C iem no
grodu” (s. 240) i że „kilkadziesiąt lat 
opóźnienia (...) nie mogło zostać p rze
kreślone jedną encykliką  »Rerum  
novarum «” (s. 474).
Równocześnie trak tu je  na wspólnej 
płaszczyźnie całe półwiecze popow
staniowe i nie uwzględnia odm iany, 
jaką przyniosło — także po stronie 
katolickiej — dziesięciolecie (?) 
1905—1914. Jednostronność spojrze
nia pochodzi nie tylko ze zwyczajnej 
u publicysty tendencyjności, ale i z 
braku  dokładnej znajomości historii. 
A utor rozpisuje się np. o arcybisku
pie Felińskim , k tóry  rządził rok w 
okresie powstania, i obficie go cytu
je, pom ija zaś 30-letnie rządy abp. 
Popiela, typowego ugodo wca, ja k  i 
reszta ówczesnej h ierarchii 'kościel
nej. Zbożne fantazje snute na tem at 
konstantynizm u po polsku i ju lianiz- 
mu — psuje okoliczność dw ukro t
nego, wyraźnego zalecenia przez p a 
pieży (1894 i 1905) ścisłego lojalizm u 
wobec wszystkich zaborców. Tego 
też trzym ał się lojalnie episkopat aż 
do wybuchu pierwszej wojny św iato
wej i to była obowiązująca linia o- 
ficjalnej polityki kościelnej. W K ró 
lestwie, po roku 1905 wiele się zm ie
niło po obu stronach barykady i tę

W łodzimierz HAAK, student m edy
cyny, podchr., poległ w pierwszych 
dniach września 1939 roku pod 
Pruszkowem.
Jadw iga KULINA, córka Ludw ika 
Lewy-Liwskiego i Antoniny, ur. w 
r. 1895 w W arszawie, czynna przy 
kolportażu akowskiej p rasy  pod
ziemnej w W arszawie; aresztow ana 
wiosną 1943 r., zginęła bez śladu. 
Fryderyk PETERS, syn H enryka i 
G ertrudy z Osterków, handlowiec, 
ur. 26 II 1888 r. w  Gelsenkirchen, 
aresztow any 24 II 1941 r. przebyw ał 
w  kilku  obozach, zm arł 13 II 1944 r. 
w  Zgorzelcu.
Karol WALC, syn Benona i Filipiny 
z d. Gollert, ur. 15 I 1885 r. — adwo-

nową atmosferę, nowych ludzi i no
we perspektyw y należało w książce 
pokazać. Tymczasem koło takiego A. 
Szecha przeszedł autor obojętnie, n a 
zwiska A. Niemojewskiego naw et nie 
wymienił, o Związku K atolickim , a- 
ni o akcji ks. M. Godlewskiego nie 
wspomniał, zbagatelizował naw et 
grupę „Prądu” i rolę Cecylii P la te r-  
Zyberkówny. Zapom niał o ruchu za- 
raniarskim , natom iast rozwiódł się 
szeroko nad nieszczęśliwym Brzozo
wskim i nad lansow anym  dziś wszę
dzie ks. Korniłowiczem. A chyba ró 
wnie in teresująca była m etam orfoza 
ks. Kazim ierza Lutosławskiego, k tó
ry jako lekarz i dyplom owany fizyk, 
studiow ał razem  z Korniłowiczem  te 
ologię w e Fryburgu, równocześnie z 
nim  był wyświęcany a na odrodze
nie religijne w yw arł wpływ wcze
śniejszy i rozleglejszy. Rząd dusz 
wśród inteligencji K rólestw a przed 
1914 r. w ydarła radykalizm owi en
decja i tego nie powinno się obecnie 
ukryw ać przed, Bogu ducha winnym, 
czytelnikiem.
Bez niedomówień: przed 1918 r. o- 
gół inteligencji nie ty lko  w K róle
stwie, bez względu na orientacje po
lityczne, zachowywał rezerw ę wobec 
Kościoła. Dopiero pokolenie ludzi u - 
rodzonych po roku 1900 zaczęło doń 
w racać i to przeważnie za pośrednic
tw em  w łaśnie obozu narodowego. 
Drogi elity lewicowej n ie  zeszły się 
nigdy z Kościołem, a w yjątk i po t
w ierdziły regułę. H istoria docet.

Czesław Lechicki

Bohdan C y w i ń s k i ,  R o d o w o d y  n i e p o 
k o r n y c h .  Warszawa 1971. B iblioteka „W ię
z i”, t. 29, s. 519.

kat, czynny w organizow aniu cyw il
nej obrony W arszawy we wrześniu 
1939 r. Więzień P aw iaka i  Oświęci
mia, zginął w kw ietniu  1941 r,.

Zbigniew WALC, syn Ja n a  i W andy 
z Niemyskich, ur. 25 VIII 1920 r., 
podchr. artylerii, uczestnik kam panii 
wrześniowej. Przebyw ał kolejno w 
stalagu, w więzieniu w Berlinie i w 
obozie w Buchenwald. Zginął p raw 
dopodobnie 7 V 1945 r. w  czasie 
opuszczania obozu przez Niemców.

W itold WALC, syn Ja n a  i W andy 
z Niemyskich, ur. 7 III  1922 r., uczeń. 
Ranny w  czasie ew akuacji z W arsza
wy, zm arł 2 X I 1939 r. w  M aciejo
wie Wołyńskim.

Ci, którzy polegli •••
Zamieszczamy kolejne uzupełnienie, wydrukowanej w listopadowym nu
merze „Jednoty” z roku 1969, listy naszych współwyznawców, głównie człon
ków parafii warszawskiej, poległych w wyniku działań wojennych.
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P R Z E G L Ą D  E K U M E N I C Z N YLISTY DO REDAKCJI
W nr. 5,, w antykmle dlai ni ©teolo
gów, pojaw iła się pewna nieścisłość, 
ż©by n ie  powiedzieć 'błąd. Autoir rz e 
czonego a rty k u łu  twiierdizii, że „W 
doktrynie katolickiej E ucharystia jest 
uw ażana zia bezkrw aw ą ofiarę, 
(ew entualnie za bezkrw aw e pow tó
rzen ie Ofiary Jezusa) [..,]. Ewain,ge- 
Lieyzm zaś p rzy jm uje  [...]. że o fiara  
została raiz ina .zawis ze złożona na 
krzyżu Golgoty i nie po trzebu je  pow 
tarzan ia”. Istotnie, używało się po
tocznie określenia „pow tórzenie ofia
ry ”., alle -nie w tym sensie, jatki, suge
ru je  szerszy kon tekst mówiiący o du
chownym  i księżach. Kościół kato lic
ki zawsze uznaw ał — i  uznaje — 
jedyność i wyłączność Ofiary Krzyża. 
Aby uniknąć nieporozumień, dziś już 
n ie mówi się  o  „pow tórzeniu”, ale 
precyzyjniej — o uobecnianiu. Msza 
jest więc sakram entalnym  uobecnie
niem  jedynej ofiary złożoneji na  
Krzyżu. Poniew aż jed n ak  prócz w y
m iaru  czasowego, k tó ry  umliestzcza 
J ą  w  przeszłclśici, O fiara Jezusa  m a 
także w ym iar poza czasowy, „„wiec z- 
noiściowy”, może być uak tualn iona 
w  dowolnym  czasie iii m iejscu. Tak 
więc m sza św. n ie  idodaje nic do 
O fiary Krzyżowej, oprócz tego w ła
śnie przestirzenno-czasowego u ak tu 
alnienia.. (Jesit oina zresztą uobecnie
niem  całego Mysterłuim Paschalnego 
a n ie  sam ej ty lko  O fiary Krzyża!) 
Inform acja, jak a  została zamieszczo
na w artyku le dla nieteologów, jest 
niezgodna z tym, czego Kościół k a to 
licki rzeczywiście naucza, a  przez to  
m a ch a rak te r  dezinform acjii raczej 
niż prawdziwej, inform acji, ii u trw a la  
przekonanie czy te ln ika o rzekom ej 
niezgodności; doktryny katolickiej' z 
nauką czy treścią P ism a Świętego. 
Proszę m i wybaczyć to w yjaśnienie. 
Może n a  przyszłość pomoże ustrzec 
się od nieścisłości w rzeczy istotnej,...

K. S.
(Nazwisko znane Redakcji)

*

Dziękuję za zwrócenie uwagi na nie
ścisłe sformułowanie katolickiego 
rozumienia Eucharystii. Wydaje się 
jednak, że pogląd wyrażony w arty
kule jest dość rozpowszechniony nie 
tylko wśród ewangelików, ale w ła
śnie wśród katolików. Tak bowiem  
powszechnie nauczano: „bezkrwawe 
powtórzenie ofiary Jezusa”. Może 
było to niezgodne z oficjalną doktry
ną katolicką, ale jest faktem. Słysza
ło się i czytało nawet opinie, że ofia
ra krzyżowa Jezusa nie wystarcza i 
musi być stale dopełniana przez ka
płanów ofiarą mszy. Protest refor
matorów Kościoła, którzy przedtem 
byli wszak katolickimi duchownymi 
i niezłymi znawcami teologii, doty
czył m. in. tej właśnie doktryny, mó 
wiącej o mszy jako o „nieustającej 
ofierze”, w czasie której kapłan co
dziennie ofiarowuje Chrystusa na 
ołtarzu. Uważano, że to pozbawia 
skuteczności jedyną ofiarę Jezusa, 
oddającego siebie samego na krzyżu, 
raz za wszystkich, i że jest sprzeczne 
z nauką Pisma Sw., w szczególności 
z treścią Listu do Hebrajczyków. 
Jeśli byliśmy w błędzie, tym lepiej 
dla sprawy. Nowa interpretacja, ja-

■  5 X  br. odbyła się inauguracja 
nowego roku akadem ickiego w 
Chrześcijańskiej Akadem ii Teologi
cznej w W arszawie. Uroczystość tę 
poprzedziło nabożeństwo, k tóre od
praw ił ks. W aldem ar Preiss. K aza
nie okolicznościowe wygłosił ks. dr 
Edw ard B ałakier (sekcja pol.-kat.). 
Ks. rek to r W. G astpary w swoim 
przem ów ieniu podkreślił ekum enicz
ny charak ter Akademii, który opie
ra się na w iekow ych tradycjach  pol
skiej tolerancji wyznaniowej i wol
ności religijnej. Szczególną radość 
w yraził z powodu w zrastającego za
interesow ania i udziału w pracach 
ChAT Kościoła Rzymskokatolickiego 
w Polsce. Sprawozdanie z działal
ności A kadem ii za okres 1970-71 
złożył ks. p ro rek to r Jerzy  Klinger. 
W bieżącym roku akadem ickim  w 
ChAT będzie studiować 130 studen
tów z 11 społeczności chrześcijań
skich; osiem osób studiuje zaocznie. 
Pierw szy rok studiów  rozpoczęło 29 
osób. W uroczystej inauguracji wzięli 
udział przedstaw iciele władz pań 
stwowych i kościelnych oraz przed
staw iciele A kadem ii Teologii K ato
lickiej. W ykład inauguracyjny w y
głosił ks. dr Jerzy G ryniakow  na te 
m at: „Psychologia rozwojowa dziec
ka — problem  d la współczesnego te 
ologa”.

■ Również 5 X  br. odbyła się inau- 
rac ja  nowego roku akadem ickie
go w Akadem ii Teologii Katolickiej 
w W arszawie. Je st to 18 rok istn ie
nia Akadem ii jako samodzielnej u- 
czelni i 54 rok jej działania jako 
kontynuatorki W ydziału Teologii 
K atolickiej U niw ersytetu W arszaw 
skiego. Po nabożeństw ie rozpoczęła 
się część oficjalna uroczystości, k tó 
rej przewodniczył rek to r — ks. prof. 
Józef Iwanicki. M.in. w inauguracji 
udział wzięło kilku katolickich b i
skupów, przedstaw iciele władz pań 
stwowych, katoliccy posłowie na 
Sejm, rek to r KUL — ks. prof. M. 
K rąpiec oraz przedstaw iciel ChAT 
— prorek tor ks. prof. Jerzy  K lin 
ger. Ze spraw ozdania, złożonego 
przez p rorek tora ATK — ks. prof. 
Jana  Stępnia, wynika, że w Akade-

ką nadaje się Wieczerzy Pańskiej, 
jest dla nas niezmiernie interesująca 
i wydaje się, że może dobrze przy
służyć się ekumenicznemu dialogowi. 
I jeszcze jedno. Nie chcemy „przez 
grzeczność” ukrywać, że istotnie, na
szym zdaniem, szereg praktyk oraz 
punktów doktryny katolickiej nie 
zgadza się z nauką Pisma Sw. Aby

mii w roku sprawozdawczym  dzia
łało 157 pracowników  naukowych, a 
studia odbywało 870 osób (na w y
dziale teologicznym — 365, na filo
zofii chrześcijańskiej — 379, na  w y
dziale p raw a kanonicznego — 126). 
W okresie sprawozdawczym przepro 
wadzono 7 przewodów hab ilitacy j
nych oraz odbyło się 6 rozpraw  do
ktorskich. Budżet Akadem ii wyniósł 
w okresie sprawozdawczym  ponad 
13 650 tys. zł i w stosunku do ok re
su poprzedniego wzrósł o ok. 1,5 min 
zł. Po uroczystej im m atrykulacji no
wych studentów , w ykład in au g u ra 
cyjny wygłosił, w itany owacyjnie, 
znakom ity polski uczony i św iato
wej sławy archeolog i h isto ryk  sztu
ki — prof. Kazim ierz Michałowski, 
przedstaw iając dorobek nauki pol
skiej w badaniu problem ów chry
stianizacji Nubii.

■  Kom isja Ekum eniczna Episkopa
tu rzymskokatolickiego w ystąpiła do 
kościołów członkowskich Polskiej 
Rady Ekum enicznej z propozycją 
podjęcia oficjalnych rozmów na te 
m at sakram entu  Chrztu św. Celem 
tych rozmów ma być w zajem ne 
uznanie w artości udzielanego sak ra 
mentu. Kościół Ew angelicko-R efor
mowany, podobnie jak  inne Kościo
ły, odpowiedział pozytywnie na tę 
inicjatywę, delegując 3 osoby: świec
kiego i dwóch pastorów. Ze strony 
katolickiej w ystąpiła również trzy 
osobowa delegacja. P ierw sze spotka
nie odbyło się w czerwcu, w siedzi
bie Kościoła reform owanego w W ar
szawie. Obie delegacje przedstaw iły 
naukę dotyczącą chrztu i p rak tykę 
liturgiczną, po czym zapoznały się z 
urządzeniam i do tego celu służący
mi. W w yniku rozmowy stw ierdzo
no, że chociaż istnieje różnica w po
glądach, to nie ma przeszkód we 
wzajem nym  uznaniu ważności chrztu 
udzielanego w obydwu Kościołach. 
Kościół reform ow any nie zgłaszał 
dotąd zastrzeżeń w tej sprawie, n a 
tom iast ze strony katolickiej stoso
wano w niektórych przypadkach tzw. 
chrzest w arunkow y. Dlatego strona 
katolicka potrzebowała pewnych wy-

(Dokończenie na s. 16)

nie być gołosłownym, wymienię 
przykładowo: kult maryjny i dogmat 
o wniebowzięciu, instytucję papie
stwa i dogmat o nieomylności, naukę 
o zbawczej roli dobrych uczynków, 
obowiązkowy celibat księży itp. Ale 
to już inna sprawa.

B. Tr.
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jaśnień do w ydania generalnego za
kazu stosowania takich praktyk.
■  W dwie kolejne niedziele w rze
śnia zorganizowano nabożeństw a e- 
w angelizacyjne w stacjach kazno
dziejskich augsburskiej parafii pozr 
nańskiej: w Chodzieży (12 IX) i Le
sznie (19 IX). W ciągu tego dnia od
były się dwa nabożeństw a (przed- 
i popołudniowe). Uczestnicy ew ange
lizacji uczyli się też prostych te 
kstów i melodii nowych pieśni oraz 
spożywali wspólne posiłki. Na nabo
żeństwie w Chodzieży w ystąpił ze
spół współwyznawców z Wisły. W 
obu przypadkach kaplice zborowe 
wypełnione były po brzegi. Ks. Jan  
W alter, ew ang.-augsburski probosz z 
Poznania, który nadesłał nam  po
wyższą inform ację, tak  pisze: „Je
steśmy wdzięczni Bogu za w szyst
kich, których używa On do pracy 
ewangelizacyjnej. Jej rezu ltat zależy 
od w iary i m odlitw y słuchaczy oraz 
działania Ducha Bożego w każdym  
osobiście”.
■ Od 4 X br., na zaproszenie p re
zydium Polskiej Rady Ekum enicz
nej, przebyw ała w naszym k raju  z 
w izytą oficjalną igrupa przedstaw i
cieli Kościołów ewangelickich w 
NRF z prof. dr. Ludw ikiem  Raiiserem 
na czele. W raz z prof. Raiserem  
przyjechał do Polski biskup Kościo
ła Ewangelickiego w W irtem bergii 
— ks. d r H elm ut Class i past. A l
brecht Binetsch. Prof. Raiser (zna
ny z tego, iż jest w spółtw órcą słyn
nego M em orandum  Rady Kościołów 
Ewangelickich w Niemczech) wygło
sił publiczny odczyt na tem at „W kład 
Kościołów ewangelickich w  NRF 
w porozumienie między NRF a P ol
ską”. F ak t ten  m iał m iejsce w sali 
synodalnej Kościoła Ew.-Augsbur- 
skiego, przy ul. Miodowej w W ar
szawie. Obecni byli: zw ierzchnicy i 
członkowie Kościołów stow arzyszo
nych w PRE, goście, profesorow ie i 
studenci ChAT oraz przedstaw iciele 
prasy. Przew odniczył ks. bp W antu- 
ła. Tego sam ego dnia, 6 X  br., goście 
niemieccy zostali przyjęci w polskim 
MSZ przez w icem inistra A. W illm an- 
na.
■  Podczas obrad K om itetu W yko
nawczego ŚRK (5—9 IX br.), k tóre po 
raz pierwszy w  historii odbyły się na 
terenie europejskiego k ra ju  socjali

stycznego — w Sofii, powzięto u- 
chwałę, by kolejne V Zgrom adzenie 
Ogólne ŚRK miało m iejsce w  1975 r. 
w Indonezji. Nad problem atyką, ob
sadą i liczebnością Zgrom adzenia de
batować będzie 120-osobowy K om itet 
Naczelny, w sierpniu  1972 r. w  U tre
chcie (Holandia). Tem atem  obrad 
KW ŚRK były p raw a człowieka i 
ochrona naturalnego  środowiska 
człowieka, spraw a dialogu z przed
staw icielam i innych religii i ideolo
gii, oraz zagadnienie chrztu i eucha
rystii. K om isja przygotowuje odby
cie swojego w alnego zetorania w 
grudniu  1972 r. i poświęci je  tem a
towi: „Zbawienie dzisiejszego św ia
ta ”. Ze szczególną uw agą przeanali
zowany będzie ten tem at ze wzglę
du na to, by lepiej zrozumieć, jaką  
treść zaw ierają dziś w  tym  słowie 
chrześcijanie wywodzący się z róż
nych środowisk ku ltu ra lnych  i spo
łecznych. K om itet W ykonawczy 
ŚRK odbędzie sw oje następne zebra
nie w Nowej Zelandii, w  lutym  
1972 r.
■  W końcowym oświadczeniu Euro
pejskiego Kongresu Ewangelizacyj
nego (1200 delegatów  z 35 krajów), 
który obradow ał w dniach 27 V III— 
3 IX  br. w A m sterdam ie, w yrażone 
zostało życzenie, by „dla pracy ew an
gelizacyjnej szukać ciągle nowych 
sposobów i środków ”. Delegaci n ie 
mieccy zw racali szczególną uwagę na 
w ykorzystanie masowych środków 
inform acji (prasa codzienna, radio, 
telewizja) w  zw iastow aniu ew ange
lizacyjnym . G rupa angielska zapo
wiedziała zorganizowanie na swoim 
terenie (r. 1972) kongresu poświęco
nego opracowaniu „strategii ew ange
lizacyjnej”. F rancuscy uczestnicy 
pragną z kolei przeprowadzić szereg 
„m ini-kongresów ” n a  ten tem at. 
Przedstaw iciele krajów  wschodnio
europejskich dali w yraz pragnieniu 
uniezależnienia się od pomocy k ra 
jów  zachodnich. Już w  najbliższej 
przyszłości m ają  oni zam iar p row a
dzić swą pracę  w sposób bardziej 
samodzielny.

■  R um uński Kościół Reformowany, 
najliczniejszy Kościół ewangelicki w 
tym  kraju , otrzym ał ostatnio — ja 
ko pierw szy — zezwolenie od p ań 
stw a na im port 10 tys. egzem plarzy 
Biblii w języku węgierskim. Biblie

zostały ufundow ane przez Światowy 
Związek Tow arzystw  Biblijnych. W 
związku z powyższym, z podobnymi 
propozycjam i zwrócą się do władz 
inne społeczności chrześcijańskie.

■  Prym as Węgier, kard . M indszen- 
ty  (79), skazany w roku 1949 n a  do
żywotnie więzienie, a od jesieni 1957 
r. stale przebyw ający na te ren ie  am 
basady am erykańskiej w  Budapesz
cie, na  osobistą in te rw encję  papieża 
Paw ła VI i za zezwoleniem władz, 
opuścił W ęgry i przybył na stałe 
do Rzymu. Radio w atykańskie po
informowało, że papież m ianow ał 
adm inistratorem  apostolskim  arcybi- 
skupstw a Esztergom  (siedziba p ry 
masów węgierskich) ks. bpa Im re 
K isberka, biskupa tytu larnego C hri- 
stianopolis.

■  Ks. John  M eyendorff (45), profe
sor pa/trystyki w praw osław nym  Se
m inarium  św. W łodzimierza w  No
wym Jorku, został w ybrany w  Lo- 
w anium  na stanow isko przew odni
czącego Kom isji do Spraw  W iary i 
U stroju Kościelnego. W ybitny p ra 
w osławny teolog jest również w y
kładowcą historii b izantyjskiej w 
rzym skokatolickim  uniw ersytecie w 
Fordham  oraz teologii praw osław nej 
w Union Theological Sem inary.

■  P asto r Philipp Potter, przewod
niczący Komisji do Spraw  M isji i 
Ewangelizacji Ogólnoświatowej, o- 
trzym ał doktorat honorowy teologii, 
nadany mu przez U niw ersytet H am - 
burski.
■  K onferencja teologiczna, corocz
nie organizow ana przez Kościół E- 
w angelicko-A ugsburski, zgromadziła 
w W arszawie większość duchownych 
augsburskich oraz, zaproszonych ja 
ko gości, duchow nych reform ow a
nych. W czasie dw udniow ych obrad, 
7 i 8 w rześnia, skoncentrow ano się 
na trzech tem atach: 1. D uszpaster
stwo indyw idualne pilnym  zadaniem 
naszego Kościoła (referow ali: ks. ks. 
R obert Fiszkal z Wisły i K arol K u- 
bisz z K rakow a); 2. O rganizacja p ra 
cy kościelnej w pogłębiających się 
w arunkach diaspory (referow ali: ks. 
ks. W aldem ar Lucer z W rocławia i 
Paw eł K ubiczek z Olsztyna); 3. E ty
ka koleżeńska księży (referow ali: ks. 
ks. Adolf Gloc z Łodzi i Józef Sze- 
ruda z Drogomyśla).
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