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C O  WY  NA T O?
Styczeń od wielu już lat mija w polskich Kościołach pod znakiem przygo
towań, a potem nabożeństw Tygodnia Modlitwy o Jedność. Kościoły zrze
szone w Radzie Ekumenicznej wespół z Kościołem rzymskokatolickim 
wydają odpowiednie materiały i ustalają teksty biblijne na każdy dzień 
modlitw. I co roku, gdy mija Tydzień Modlitwy, chciałoby się zapytać, jakie 
widoczne jego skutki odczuwamy w naszej codzienności kościelnej, na ile 
jesteśmy sobie bliżsi, o ile spotęgowała się nasza radość z Ducha jedności, 
a nadzieja pojednania przybrała — przynajmniej tu i ówdzie — konkret
niejsze oblicze. Takie oczekiwanie jest bardzo ludzkie i nie należy się dzi
wić tęsknocie za widomymi oznakami jedności, gdyż one to mogą potwier
dzić przemianę, jaka dokonuje się w naszych społecznościach.

Przed paru laty specjalna komisja powołana przez Episkopat prowadziła 
oficjalne rozmowy na temat chrztu z reprezentacjami innych wyznań 

A chrześcijańskich w Polsce. Nie wiemy, jaki był ich wynik 'w odniesieniu 
do innych Kościołów, ale jeżeli chodzi o Kościół Ewangelicko-Reformowany, 
to rozmowy te zakończyły się pełnym uznaniem ważności sakramentu 
chrztu przez obie strony (przy czym dodać należy, że Kościół reformowany 
nigdy przedtem nie kwestionował ważności chrztu udzielonego w jakim
kolwiek innym Kościele). Wydawać się powinno, że osiągnięte porozumienie 
z katolikami będzie miało pozytywne skutki w praktyce. Tymczasem...

0tó> ewangelik reformowany, naturalnie ochrzczony w swoim Kościele (co 
'*w świetle wspomnianych ustaleń między obu wyznaniami oznacza dla 

Kościoła katolickiego pełnoprawny i w pełni ważny sakrament) i później 
konfirmowany — poproszony zostaje na ojca chrzestnego dziecka swych 
przyjaciół, katolików. Oczywiście chrzest ma się odbyć w kościele rzym
skokatolickim. I oto, gdy dochodzi do załatwiania wstępnych formalności 
z duchownym, okazuje się, że wierzący i praktykujący ewangelik nie może 
być ojcem chrzestnym. Nic natomiast nie stoi na przeszkodzie, by matką 
chrzestną została ateistka, gdyż jako niemowlę, blisko trzydzieści lat temu 
ochrzczona została „jako katoliczka” i w oczach księdza nie przestała nią 
być dotąd, jakkolwiek sama w rozmowie z nim przyznała, że w Boga nie 
wierzy, u I Komunii nie była i do kościoła nie chodzi. Ten fakt miał miej* 
sce w Warszawie, bardzo niedawno temu.

0 jdrugim, także bardzo nieodległym w czasie, zdarzeniu opowiedział nam 
jeden z duchownych ewangelickich. Otóż katoliczka, która poślubiła ewan
gelika i dzieci wychowała na ewangelików, sama nie zmieniwszy zresztą 
wyznania ani nie zerwawszy ze swą społecznością, poproszona została przez 
rodzoną siostrę, oczywiście też katoliczkę, aby została matką chrzestną jej 
nowo narodzonego dziecka. I co? Otóż nią nie została! Ksiądz katolicki 
postanpwil w ten sposób „ukarać” swą parafiankę za to, że ileś tam lat 
temu pokochała ewangelika, została mii lyierną żoną i wychowała dwoje 
dzieci na chrześcijan, tyle że niekatolików!

Jest rzeczą w pełni zrozumiałą, że każda społeczność’ chrześcijańska chce 
mieć gwarancję (o ile ją w ogóle mieć może), że rodzice chrzestni z całą 
odpowiedzialnością będą współdziałali w c h r z e ś c i j a ń s k i m  wycho
waniu dziecka* Z tego też względu rodzicom tym powinno stawiać się 
określone wymagania zwiększające szansę, że dziecko przyniesione jako 
niemowlę przed stopnie ołtarza, ugruntuje i rozwinie — dzięki Wpływowi
1 przykładowi otoczćnia, a więc i rodziców chrzestnych — swą wiaręr na
dzieję i miłość chrześcijańską. Wymagania te zawrzeć można, naszym 
zdaniem, w formie trzech pytań stawianych kandydatom na rodziców 
chrzestnych. Pierwsze: czy jesteście ludźmi wierzącymi i wyznającyińl> — 
słowem i czynem — Boga w Trójcy Świętej Jedynego? Drugie: czy jfialcTźy- 
cie do społeczności chrześcijańskiej, która pomaga Wam tę wiarę^floglębić
i umocnić? I trzecie: czy macie uczciwą wolę zrobić wszystko, na miarę. 
waszych sił i możliwości, aby powierzone wam dziecko wychować na., wy
znawcę Jezusa Chrystusa, który jest i waszym Panem? " "

•

Sądzimy, że tylko takie wymagania stawiać wolno Kościołowi wobec ludzi, 
którzy przynoszą niemowlę do chrztu, aby poprzez ten sakrament włączone 
zostało do Społeczności Jedynego Kościoła Chrystusowego, którego granice 
i zasięg zna wyłącznie Bóg. Każde inqe praktyki nie są godne żadnej 
społeczności, która mieni się być Społecznością Chrystusową; I obojętne, 
czy nazywa się ona Kościołem katolickim, ewangelickim czy jakimkolwiek 
innym.

Takie to myśli krążyły w naszych głowach podczas tegorocznego Tygbdnia 
Modlitwy o Jedność, kiedy z ambon w całej Polsce padały słowa tekstów 
przewodnich:

„Zwiastujemy, że wierząc w Jezusa Chrystusa idziemy do Ojca, ale jedno
cześnie jesteśmy świadomi niechęci wobec zmian i to paraliżuje nasze 
działanie (...) Nie tracimy nigdy nadziei ani cierpliwości w przypadku nie
powodzeń, i staramy się zawsze o wspólnotę wszystkich istot ludzkich”.

Trwajmy więc wspólnie w nadziei i nie trkćmy cierpliwości. O  /•

C O  W  N U M E R Z E -
Dzieci są darem Pana — tak  ks.
H enryk Czembor zatytułow ał prze
m ówienie skierowane do rodziców, 
którzy przynoszą swoje dziecko do 
chrztu (s. 3). Rodzice zaś modlą się 
o swoje dziecko w tym w ażnym  
momencie jego życia (s. 4).

Zagadnienie wzajem nego uznania 
chrztu przez Kościoły chrześcijań
skie należy do głównych problem ów  
ekumenicznych. Niestety, nie zaw 
sze osiągnięte porozum ienie jest 
akceptowane na niższych szczeb
lach. O takich w łaśnie spraw ach 
codziennych piszemy na sąsiedniej 
szpalcie, w rubo^ce Co wy na to?

Synod Koścola Ewangelicko-Refor
mowanego odbył się w listopadzie 
ubiegłego roku, a dopiero dzisiaj 
zamieszczamy sprawozdanie Po Sy
nodzie (s. 5).

A lina W erner zastanaw ia się nad 
granicami ludzkiej odpowiedzialno
ści za drugiego człowieka (s. 6):
,,Ciężka to do udźwignięcia św iado
mość, ale przecież nie możemy jej 
uniknąć”.

Wieś- Kuców, gdzie znajduje się 
jedna z naszych parafii, zniknie 
niedługo z powierzchni ziemi, a na 
jej m iejscu pojaw ią się w ielkie ko
parki, w ydobyw ające brunatne bo
gactwo do niedaw na drzem iące pod 
spokojnym i łanam i zbóż. O dzie
jach wsi swego dzieciństwa pisze 
ks. bp Jan  Niewieczerzal w artyku
le Na przełomie czasu (s. 7).

Monolog drugi z serii Na kanwie 
rodzinnej wyszywane zamieszczamy 
na s. 11.

Reminiscencje okresu św iąt N aro
dzenia Pańskiego znajdziem y w  
Rozmowach przy studni (s. 13), któ
rych uczestnicy zaśtanaw iają się 
nad rolą" znaku w ich życiu.

Przegląd- ekumeniczny przynosi (na 
s. 15) wiadomości z zagranicy i z 
krajli:

N A S Z A  O K Ł A D K A :

Przynosimy do Ciebie nasze 
dziecko — Twój dar, aby to, co 
nam dałeś, Tobie znowu ofia
rować.
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KS. HENRYK CZEMBOR

Dzieci sq darem Pana

Drodzy Rodzice!

Naturalnym pragnieniem każdego małżeństwa 
jest chęć posiadania dzieci. Są one żywym 
przejawem wzajemnej miłości małżonków i za
razem jakby przedłużeniem ich żyaia. Właści
wie dopiero wtedy, gdy na świalt przychodzi 
dziecko, małżeństwo przekształca się w pełną 
rodzinę. Dziecko jest, a przynajmniej powinno 
być, kimś bardzo chcianym, pożądanym i u- 
pragnionym. Dlatego jego narodziny są dla 
rodziców dniem radości i szczęścia.

Jako ludzie wierzący widzimy w dziecku jesz
cze coś więcej niż spełnienie pragnień jego ro
dziców. Jest ono także dowodem łaski Bożej 
dla nich. Psalmista przypomina o tym w sło
wach: ,,Dzieci są darem Pana, podarunkiem 
jest owoc łona” (Ps. 127:3). Mamy tu więc do 
czynienia nie tylko z określonym procesem bio
logicznym, ale także z działaniem samego Boga, > 
jako źródła wszelkiego życia. Bez Niego nie
możliwe jest zaistnienie nowego bytu. Sam Bóg 
więc obdarzył i to wasze dziecko darem naj
cenniejszym —  życiem. On też był z wami, 
a szczególnie z matką, od dnia poczęcia aż do 
narodzenia waszego potomka. On sprawił, że 
wszystko przebiegło szczęśliwie i możecie dzi
siaj cieszyć się swoim rodzinnym, rodzicielskim 
szczęściem.

Ale wasza radość będzie właściwie ukierunko
wana tylko wtedy, gdy połączycie ją z poczu
ciem wdzięczności wobec Boga. Bóg jest spraw
cą waszej radości: to dziecko jest Jego darem 
dla was! Więcej —  radość i wdzięczność dla 
Boga winna być w tym momencie odczuwana 
nie tylko przez ludzi najbliższych nowo naro
dzonemu, ale także przez waszych dalszych 
krewnych, znajomych, przyjaciół, przez cały 
zbór. Bo dziecko to należy do inas wszystkich, 
jest cząstką naszej zborowej, ludzkiej społecz
ności. W braterskiej społeczności chrzęścijań- 
sikiej radość jednego członka jest radością 
wszystkich, szczególnie gdy chodzi o radość, 
której podstawą jest dar Boży. Dla nas wszyst
kich narodziny dziecka są dowodem Bożej łas
ki dla człowieka, dla ludzkości. Rabindranath 
Tagore ujął tę prawdę w słowach: ,,Narodziny 
każdego dziecięcia zwiastują, że Bóg nie uprzy
krzył sobie jeszcze człowieka” .

Każdy dar otrzymany od Boga jest nie tylko 
powodem radości, zadowolenia i szczęścia, ale 
w równym stopniu zobowiązaniem do właści
wego korzystania z daru. Pamiętamy wszyscy 
podobieństwo o talentach, w którym Chrystus 
Pan wyraźnie stwierdza, że Bóg każe nam się 
rozliczyć z każdego daru, jaki od Niego otrzy
maliśmy. Przyjdzie do nas i zapyta: —  Co zro
biliście z darami, które wam powierzyłem? Jak 
wykorzystaliście zdolności, którymi was obda
rowałem? Jaki użytek zrobiliście z majątku, 
którego staliście się posiadaczami za moim 
przyzwoleniem? Co stało się z ludźmi, których 
postawiłem na waszej drodze?

Dzieci są darem Pana. Bóg nam je powierzał 
i oczekuje, że we właściwy sposób wywiążemy 
się z obowiązków wobec nich. Jesteśmy przy 
tym świadomi, że chodzi tu nie tylko o. to, aby 
naszym dzieciom zapewnić odpowie^ńk stan
dard;̂  życiowy- —  wyżywienie, ubranie, mresz- 
kanie itp. —  ale; także o to, aby stworzyć im 
atmosferę rodzinnego ciepła i miłości, w której 
mogłyby wzrastać bezpiecznie i szczęśliwie/ Dla 
ludzi wierzących jest oczywiste, że ęhodzi, 
też o to, aby dzieci doprowadzić do Źródła! Ćer 
lu wszystkiego: do Boga. Aby nauczyć4 e żyć 
w świadomości, że Bóg jest miłującym Ojcem, 
a one —  Jego własnością. :

świadomi obowiązków wobec swego dziecka 
przynieśliście je dzisiaj do kościoła, aby zostało 
ochrzczone w imię Trój jedynego Boga i przy
jęte do społeczności Kościoła Chrystusowego. 
W ten sposób, zgodnie z waszym życzeniem 
i pragnieniem, ma ono zacząć swoje życie z Bor 
giem. Ma być odtąd nie tylko waszym dziec
kiem, ale także dzieckiem Bożym. Chrzcimy 
dzieci, bo w chrzcie darowana jest człowiekowi 
łaska. A  wiemy, że Chrystus Pan chce nią ob
darzyć wszystkich; wszystkich też woła do sie
bie, także te najmłodsze istoty ludzkie, o któ
rych sądzimy, że jeszcze niczego nie rozumieją. 
Wszak powiedział do , uczniów słowa mające 
i dla nas moc obowiązującą: „Pozwólcie dziat
kom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, 
albowiem takich jest Królestwo Boże” (Mk 
10:14), Jakże więc moglibyśmy odmówić na
szym dzieciom tych najcenniejszych darów, 
którymi możevobcLsu"zyć człowieka jedynie Pan 
i Zbawiciel, Jezus Chrystus?
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Błogosławieństwo Chrystusa, otrzymywane 
przy chrzcie, jest potrzebne nie tylko dzieciom, 
aile także wam, ich rodzicom. Bez tego błogo
sławieństwa nie zdołacie się bowiem wywiązać 
z waszych zadań wobec Boga i wobec dzieci. 
To na rodzicach spoczywa obowiązek chrześci
jańskiego wychowania dzieci. My mamy im 
wskazać drogę do Ojca, my mamy nauczyć je 
modlić się, cenić skarb Słowa i możliwość wza
jemnego budowania się w społeczności wierzą
cych. To my mamy wprowadzić nasze dzieci na 
drogę wiary, ufności i oddania się naszemu 
Zbawicielowi... Kiedy to sobie uświadomimy, 
budzi się w  nas trwożne pytanie, czy temu od
powiedzialnemu zadaniu podołamy, czy przez 
naszą słabość i niewierność nie staniemy się 
kamieniem obrazy dla naszych dzieci, prze
szkodą w ich drodze do Boga?
Pytania te są tym ważniejsze, że zdajemy sobie 
sprawę, jak wiele zależy od naszego własnego 
przykładu. Nie wychowamy dzieci pięknymi 
słowami, jeśli sami tych słów, w naszym życiu, 
nie będziemy brać poważnie. Nie nauczymy ich 
szukać Boga, jeśli dla nas samych Bóg nie bę

dzie wartością najwyższą i najbardziej .pożąda
ną. Wiemy, że nie jesteśmy ideałami i nie 
jesteśmy w stanie dostarczyć naszym dzieciom 
idealnych wzorów, godnych naśladowania... 
Tak, to prawda. Sami nie podołamy odpowie
dzialnemu zadaniu wychowania dzieci. Mamy 
jednak zagwarantowaną pomoc: Bóg, nakłada
jąc na nas obowiązki, daje też siły, mądrość 
i umiejętność ich spełnienia. Ufamy, że będzie 
On błogosławił i naszym poczynaniom tak, aby 
mimo naszych braków i słabości dzieci znalazły 
drogę prowadzącą do Bożego Królestwa. 
Dzisiejsza uroczystość to dopiero początek dro
gi, po której macie zaprowadzić swoje dziecko 
do Boga. Ciesząc się nim, nie wolno wam jed
nak zapominać od Kogo i dla Kogo je otrzy
maliście, nie wolno zazdrośnie chować go tylko 
dla siebie. Dzieci dane są po to, aby oddać je 
Bogu i społeczeństwu, w którym żyjemy. Mo
żecie być pewni, że im bardziej oddacie je Bo
gu i innym ludziom, tym bardziej będzie ono 
waszym dzieckiem, a naprawdę pokocha was 
wtedy, gdy pomożecie mu nauczyć się miłować 
Boga i drugiego człowieka.

Modlitwa rodziców przy c h r z c ie ich d z i e c k a
Dziękujemy CI, Ojcze, 
że obdarzyłeś nas wzajemną miłością 
i pozwoliłeś nam wydać na świat 
nowe życie w maleńkim ciałku, 
które jest radością naszych oczu. 
Dziękujemy Ci za delikatny dotyk 
wyciągniętych do nas rączek, 
za błękit jasnego spojrzenia, 
za rozkwitający pączek uśmiechu, 
który ufnie wita nas, rodziców, 
przy każdym zbliżeniu.
Teraz przynosimy do Ciebie 
nasze dziecko — Twój dar, 
aby to, co nam dałeś,
Tobie znowu ofiarować.
Razem ze zgromadzonym zborem 
wznosimy do Ciebie tę prośbę: 
przyjmij nasze dziecko pod swoją opiekę, 
obdarz je zdrowiem ciała i ducha, 
aby obmyte krwią ofiarną Twojego Syna, 
zachowane zostało od wszelkiego zła, 
aby rozwijało się na Twoje narzędzie. 
Wspieraj je mocą Twojego Ducha, 
oświecaj światłem z niebios 
i obdarzaj prawdziwą mądrością.
Prosimy Cię, żebyś i nas błogosławił 
w zadaniach, które nam powierzyłeś.
Udziel nam potrzebnych sił, 
obdarz cierpliwością i wytrzymałością, 
zwdaszcza w chwilach trudnych, 
nadzieją w chwilach zwątpienia, 
miłością, która nigdy nie ustaje, 
wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, 
wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. 
Tobie, z którego pochodzi wszelkie ojcos^ro 
niech będzie cześć i chwała na wieki.
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DOROTA NIEWIECZERZAL

Po Synodzie
P rzez to u w ie lb io n y  będzie O jc iec  m ó j, jeś li o b fity  
owoc w ydac ie  i staniecie się m o im i uczn iam i.

Jan 15:8

Kilka tygodni już minęło od 
ostatniej sesji Synodu Kościoła 
Ewangelicko-Reformowanego, a 
więc dostatecznie dużo czasu, 
aby uporządkować refleksje i 
uzyskać pewien dystans ko
nieczny przy próbie podsumo
wania. Coroczne święto nasze
go Kościoła odbyło się 13 i 14 
listopada ub.r. To tylko dwa 
dni, ale szczególnie dla nas 
ważne. Wyrwani z trybów obo
wiązków zawodowych i rodzin
nych, spotkaliśmy się w bu
dynku parafialnym w Warsza
wie, by popatrzeć na życie 
swoje i innych z punktu wi
dzenia człowieka wiary i człon
ka Kościoła Reformowanego.

PREZYDIUM SYNODU 
Prezes — Jan Skierski 
Sekretarz — Maria Skierska 
Notariusz — ks. Jerzy Stahl

KONSYSTORZ 
Prezes — Jan Baum 
Wiceprezes — ks. bp Jan Niewie- 
czerzał (z urzędu)
Radca duchowny —̂ ks. Zdzisław' 
Tranda
Zastępca — ks. Bogdan Tranda 
Radcy świeccy:
— Witold Bender
— Jarosław Swiderski 
Zastępcy:
— Jan Pospiszyl
— Jarosław Stejskał

Sesje Synodu mają bardzo wie
le zadań do spełnienia. Dysku
towane są na nich wszystkie 
ważne sprawy, dotyczące egzy
stencji naszych zborów. Ludzie 
wybrani do sprawowania róż
nego rodzaju funkcji zdają 
przed Synodem sprawę ze 
swoich dokonań i kłopotów. 
Każdy z obecnych ma możność 
uzyskać pełny obraz pracy i 
trudności ludzi powołanych do 
kierowania życiem zborowym. 
Tegoroczny Synod miał w 
tym względzie rangę wyższą 
niż poprzedni, ponieważ w cza
sie jego trwania dokonano wy

boru Prezydium Synodu, Kon- 
systorza, a więc naczelnego or
ganu wykonawczego, i trzech 
komisji.

Oczywiście, wszystkie te spra
wy są ważne ,i potrzebne, ale 
istota zjazdu synodalnego nie 
tkwi w działalności sprawo
zdawczo-wyborczej . J est to 
święto wyznawców naszego 
Kościoła jedyne w swoim ro
dzaju. W czasie Synodu spoty
kamy się my, ewangelicy refor
mowani z całej Polski, by 
móc stwierdzić z radością, że 
w sprawach wiary myślimy i 
czujemy podobnie. Właśnie w 
czasie Synodu nasze poczucie, 
że stanowimy społeczność Bo
żego ludu, osiąga swoją pełnię. 
Zbieramy się po to, aby czyta
jąc i rozważając słowa Jezusa 
Chrystusa usłyszeć, że nasze 
serca biją zgodnym rytmem.
W czasie ostatniej sesji Syno
du podstawę do przemyśleń i 
dyskusji stanowił referat 
,,Chwała Boga i przyszłość 
człowieka’7, opracowany przez 
prof. dr. Jarosława Swiderskie
go. Tezy referatu, rozesłane 
wcześniej do wszystkich para
fii, znane były synodującym. 
Autor rozwinął te tezy w swo
im bardzo, porywającym wy
stąpieniu. Zaczął od wyjaśnie
nia pozornie niespójnego tytu
łu referatu, wskazując na bi
blijny punkt odniesienia swo
ich idei, a mianowicie na sło
wa Jezusa Chrystusa: „Przez to 
uwielbiony będzie Ojciec mój, 
jeśli obfity owoc wydacie i sta
niecie się moimi uczniami” .

Chwała Boga, będąca przymio
tem boskości, jest dla człowie
ka nie do ogarnięcia wyobraź
nią i nie do zrozumienia. Na
szym zadaniem, wyraźnie przez 
Boga sformułowanym, jest da
wać świadestwo Jego chwale tu, 
na ziemi. Mamy obowiązek 
czynić to w warunkach, w  ja
kich Bóg nas osadził, czyli ja
ko społeczność ewangełicko- 
-reformowana tutaj i dzisiaj.

Bez tego wprzęgnięcia się do 
Bożego pługa nasze życie na 
ziemi jest puste i smutne; ro
dzimy się, aby cierpieć i um
rzeć, i to zarówno jednostki, 
jak i zbiorowości. Nam, lu
dziom wierzącym, obcy jest 
jednak ten smutek i zwątpie
nie. Nasza przyszłość jest jasna 
i niewątpliwa.

Aby wypełnić dzieło, które Pan 
Bóg nam powierzył, musimy 
być świadomi swojej misji i 
chcieć ją wypełnić całkowicie. 
Kiedy poweźmiemy taką decy
zję, czas na rozejrzenie się wo
kół siebie i rozpoczęcie działa
nia. Trzeba jednak czerpać siłę 
i mądrość do takiej pracy, a je
dynym jej źródłem jest spo
łeczność ludzi tak samo wie
rzących w Boga. Prawdziwie 
chrześcijańskie środowisko to 
jedyne miejsce konfrontacji 
naszych przemyśleń z prze
myśleniami współwyznawców. 
Pokrzepieni i silni dzięki udzia
łowi w społeczności, łatwiej 
znajdujemy receptę na życie 
wśród ludzi, którzy otaczają 
nas na codzień i którzy nie są 
naszymi współwyznawcami.

KOMISJA REWIZYJNA

Zofia Lejmbach 
Janusz Jeleń 
Zygmunt Zajdel

KOMISJA PROBLEMOWA 

Andrzej Kowalski 
Jan Skierski 
ks. Jerzy Stahl 
Jarosław Świderski

KOMISJA INFORMACYJNA 

Aleksandra Sękowska 
Barbara Stahlowa 
ks. Bogdan Tranda

Przemówienie prof. Jarosława 
Swiderskiego wywarło wśród 
słuchaczy żywy oddźwięk. My
ślę, że wiele nauczyliśmy się 
słuchając referatu, a późniejsze 
dyskusje dowiodły, że sprawa 
nas obchodzi i dotyczy osobiś
cie. Nie wiem, jak wiele z tego 
zapału pozostało w nas do dzi
siaj. Myślę jednak, że nawet 
jeśli to tylko małe ziarenko 
specjalnie nie uciskające nam 
serca, to jogo istnienie stwarza 
możliwość, że nasze serce zabi
je żywiej.
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ALINA WERNER

O D P O W I E D Z  I A L N O Ś Ć -
a l e  d o  j a k i e g o  s t o p n i a ?

Czujemy się odpowiedzialni za 
właściwe przeżycie czasu da
nego nam przez Boga, lecz w 
równym stopniu odpowiadamy 
za nasze otoczenie. Nie tylko 
za tych najbliższych, a więc 
mąż za żonę, żona za męża, ro
dzice za dzieci, dzieci za rodzi
ców, kierownicy za swych pod
władnych, podwładni za zwie
rzchników. W zasadzie jesteś
my odpowiedzialni za każdego 
człowieka, który stanie na na
szej drodze, za każdą z nim 
rozmowę, za uśmiech albo 
wzruszenie ramionami. Odpo
wiadamy za każdą myśl, za 
każde słowo i czyn. Ten ostat
ni przejawia się najjaskrawiej, 
co nie umniejsza ciężaru gatun
kowego poprzednich. Ciężka to 
do udźwignięcia świadomość, 
ale przecież nie możemy jej u- 
niknąć.
Zacznijmy więc od nas sa
mych, od osobistej odpowie
dzialności przed Bogiem i 
przed własnym sumieniem. Jak 
żyć, żeby innym było z nami 
dobrze, jak kochać, żeby miłość 
nie była egoistyczna? Znane 
jest powiedzenie Augustyna: 
,,Kochaj, i rób, co chcesz'’, ale 
to wcale nie jest takie proste, 
bo każdy człowiek wymaga ja
kiegoś innego uczucia, inaczej 
się objawiającego. Jedni źle 
znoszą nadmierną troskliwość, 
innym jest ona właśnie po
trzebna. Jak trzeba uważać, 
aby na przykład w stosunku do 
dzieci nadmiar uczucia nie spo
wodował u nich zbytniej wraż
liwości lub nie zahamował sa
modzielności . W małżeństwach 
nieraz ucieka się przed „tyra- 
nią uczucia” . Gdzie istnieje ta 
granica, która przecież nie jest 
taka sama dla wszystkich? Kie
dy mamy ingerować sami, jeśli 
uważamy za wskazane przeka
zać komuś jakieś dobro, a kie
dy mamy tę sprawę powierzyć 
Bogu, aby działał poprzez in
nych ludzi i inne okoliczności, 
o których może się nigdy nie 
dowiemy?

Zatrącamy w tym przypadku o 
problem ufności. Ale Bóg nie 
zwalnia nas od działania i lek
komyślnością jest zrzucanie z 
siebie wszelkiej odpowiedzial
ności pod pozorem powierzania 
wszystkiego swemu Stwórcy. 
Popularne jest powiedzenie lu
dzi, którzy nie uważają za słusz
ne regulowania urodzeń przez 
zapobieganie ciąży (szczególnie 
na wsi), że jeśli Pan Bóg daje 
dzieci, to daje i na dzieci. A 
wśród ilu wielodzietnych ro
dzin (szczególnie przed wojną) 
obserwowało się wprost skraj
ną nędzę, ogromne zaniedba
nia, niedożywienie i brak opie
ki, kiedy np. dwuletniemu 
dziecku powierzano troskę o 
rocznego braciszka lub sio
strzyczkę...

W stosunku do osób odpowia
dających przed sądem za swoje 
czyny obrońcy wyszukują za
wsze jakieś okoliczności mające 
na celu złagodzenie wyroku: 
trudne dzieciństwo, obciążenie 
dziedziczne^ atmosferę w pracy 
lub domu itp. W przypadkach 
skrajnych odpowiedzialność o- 
skarżonych określają psychiat
rzy. Musimy polegać na ich 
diagnozie. Ale i tutaj pozostaje 
wąski margines nie sprecyzo
wany dokładnie. Cóż, lekarze 
są osobami kompetentnymi, ale 
jak mamy osądzić i jakiej ocze
kiwać odpowiedzialności od lu
dzi będących na granicy neuro- 
patii lub neurastenii a psycho
patii? I w jaki sposób na nich 
oddziaływać?

Odpowiedzialność nasza istnie
je niezależnie od tego, jakie 
mieliśmy dzieciństwo i cośmy 
w życiu przeżyli. Nieraz słyszy 
się takie zdanie: ,,Dajcie mu 
spokój, on tyle w życiu prze
szedł...” . Ale u jakiegoś innego 
osobnika, który od tamtego 
przeszedł może jeszcze więcej, 
cechy ujemne charakteru zma
lały, a dodatnie rozwinęły się. 
Człowiek człowiekowi nierów
ny i dlatego tak trudno jest po

stępować właściwie i tak nie
łatwo jest decydować.
Jeżeli chodzi o naszą odpowie
dzialność w pracy — w stosun
ku do podwładnych i do prze
łożonych — musimy stwier
dzić, że w tej dziedzinie nasze 
poczucie współodpowiedzialno
ści jest znacznie stępione, a w 
społeczeństwie panuje dziwna 
nonszalancja: „Nie wychylaj 
się! Nie rób z siebie ofiary” . 
Tak zwani „pracusie” nie są łu
biani, czasem nawet prześlado
wani przez kolegów. Bywają 
też kierownicy zbyt ambitni, 
żądający od drugich rzeczy nie
możliwych, lub jednostki cho
robliwie przeczulone i drobiaz
gowe, co to czują się niezastą
pione, wszystko robią najlepiej, 
więc pracują za siebie i za in
nych, by w efekcie skończyć 
zawałem. Gdzie jest więc tutaj 
granica? Jak rządzić podwład
nymi i jak starać się wykony
wać polecenia kierowników? 
Przynosimy na świat dary da
ne przez Boga i cechy odziedzi
czone po rodzicach i przodkach. 
Znane jest powiedzenie: „Ja
kiegoś mnie, Panie Boże, stwo
rzył, takiego mnie masz” . Jest 
w tym coś z prawdy i z para
doksu, gdyż nie możemy czynić 
StwTórcy zarzutu z grzechu na
szych prarodziców. Winniśmy 
sobie uświadomić, iż każdy z 
nas postąpiłby tak samo jak oni 
i zostałby wygnany z raju, jaki 
Bóg nam zgotował. Nie może
my się buntować przeciw 
przodkom, że przekazali nam 
taką a nie inną spuściznę. Je
steśmy tacy, jacy jesteśmy, ale 
mamy walczyć z własną natu
rą, choćbyśmy się nie posunęli 
przez całe życie ani o krok na
przód.
W naszych zborach sprawa od
powiedzialności też rysuje się 
ostro. Przez drugiego człowieka 
może nam być udzielone wiele: 
przez rozmowę, przez podsu
niętą we właściwym momencie 
odpowiednią książkę, przez sam 
przykład wreszcie. Na ogół je
steśmy bardzo wymagający 
wobec innych, a od ludzi, któ
rzy uważają się za religijnych, 
oczekujemy jeszcze więcej, mo
że zbyt wiele. A  wiemy prze
cież dobrze, że nie potrzebują 
zdrowi lekarza... Można być 
bardzo religijnym, starać się z 
całego serca przybliżyć do Bo
ga, a jednak wiele błądzić i nie
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świecić dobrym przykładem. O 
ile rozbieżność między życiem 
wierzącego i praktykującego 
człowieka a wyznawaną przez 
niego nauką jest zbyt rażąca, 
wtedy odwracamy się od niego, 
bo jest on dla nas zgorszeniem. 
Tak właśnie niektórzy nie
chrześcijanie patrzą na chrze
ścijan. To bardzo smutne, ale 
prawdziwe.
Zdarza się, że strasznie nie ma
my ochoty na wzięcie udziału 
w nabożeństwie i korzystając 
ze słów Chrystusa o modleniu 
się w komorze (choć istnieją 
także słowa: ,,Gdzie są dwaj 
albo trzej zgromadzeni w imię 
moje...” ), chcemy zostać w do
mu. W takiej chwili zastanów

my się nad własną odpowie
dzialnością za życie Kościoła. 
W szczególności zaś — gdy je
steśmy rodzicami — o ogrom
nej odpowiedzialności wobec 
dzieci, które przez długi czas 
wzorują się we wszystkim na 
nas. Zresztą we wszelkich sto
sunkach międzyludzkich fluidy 
jednych udzielają się drugim. 
Mamy prawo pozostać nieraz 
w domu, ale niedobrze jest, 
gdy staje się to regułą. Chodzi 
przecież nie tylko o nas, ale i o 
naszych braci, i o pastora. Po
siadamy od wieków wydeptane 
i przez pokolenia doświadczone 
ścieżki wiodące do Boga — 
Kościół, sakramenty, społecz
ność zboru, księży — dlaczego

więc nie kroczyć tymi właśnie 
drogami? Istnieją typy samot
ników, ale wielu jest ludzi, 
którzy najlepiej czują się w 
społeczności. Dla nich nasza o- 
becność w kościele ma znacze
nie.
Sądzę, iż najwięcej cierpią, w 
związku z ciążącą na nich od
powiedzialnością za innych, 
księża i lekarze. Pierwsi czują 
się odpowiedzialni za nasze du
sze, za ułatwienie nam drogi 
do Boga, drudzy — za nasze 
istnienie tu, na ziemi. I dlatego 
właśnie człowiek o wrażliwym 
sumieniu będzie zawsze pełen 
wątpliwości i znaków zapyta
nia wobec poruszonych tu 
problemów.

N A  P R Z E Ł O M I E  C Z A S U

Nie mamy tu miasta trwałego, 
ale przyszłego szukamy.

Hebr. 13:14

Urzędowe wiadomości zdają się potwierdzać, że w 
ciągu kilku najbliższych lat wieś mego dzieciństwa 
zniknie z powierzchni ziemi. Będzie musiała ustąpić 
pod naporem gwałtownie rozwijającego się przemysłu, 
który nie zna żadnych sentymentów, gdy chodzi o re
alną ekonomiczną kalkulację. I któż by to jeszcze 
przed niewielu laty pomyślał, że owe tysiące hekta
rów powierzchni, pokrytej w części średniourodzajną 
ziemią, w części piaszczystymi polami, zagajnikami, 
torfowiskami i lasami, kryją w sobie olbrzymie bo
gactwo brunatnego węgla? Pewnego dnia do cichych 
wiosek zawitali geolodzy, za nimi wiertacze, by drą
żyć głębokie otwory, aż wreszcie rozeszła się po okoli
cy wieść o mającej nastąpić budowie kopalni i wiel
kiej elektrowni o nazwie „Bełchatów” . W następstwie 
tego zaczęły ukazywać się w prasie artykuły o wiel
kiej szansie i przyszłości, jaką dla całej okolicy sta
nowić będzie umiejscowienie tutaj wielkiego zakładu, 
źródła dochodu narodowego i energii elektrycznej. Już 
dziś, zwłaszcza w nocy. z daleka widać wysokie, 
oświetlone dźwigi Piasków i Rogowca, a całymi dnia
mi trwa nieustanny ruch ciężarówek po nowo zbu
dowanych szosach i rozjeżdżonych wiejskich drogach. 
Zwożeni rankiem autobusami robotnicy przejeżdżają 
ponad nowym korytem Widawki, w której nie tak 
dawno kąpały się dzieci, a po nadbrzeżnej murawie 
spacerowały bociany. Miarowy stukot młyńskich kół 
w Słoku ściągał od dziesiątków lat furmanki ze zbo
żem do zmielenia.
Zmieni się krajobraz, znikną bielejące wśród drzew 
chaty i gospodarskie obejścia, a na ich miejscu wyros-
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Ks. diakon Bogusław NiewieczerzaJ, długoletni dusz
pasterz zboru kucowskiego, po ordynacji przyjmuje 
życzenia od ówczesnego prezesa Konsystorza, prof. dr 

Zofii Lejmbach.

ną kominy i wysokie m ieszkalne bloki. I tak  być m u
si. Taki już porządek rzeczy, dopom inający się zm ian 
i postępu. W księdze historii zakończy się pewien roz
dział, jaki od niepam iętnych czasów znaczony był je 
dynie trudem  związanych z ziemią pokoleń i odm ie
rzany niezm iennie poram i roku, w iosenną orką i je 
siennym i zbiorami.

Mimo wszystkich korzyści, jakie dawać będzie ta  
zm ieniona ludzkim  umysłem i ręką kraina, chciałoby 
się w jakiś sposób ocalić od zapom nienia i ów w prze
szłość odchodzący, niepow tarzalny obraz życia lat 
dawnych tego skraw ka ziemi. Jest przecież praw dą, że 
człowiek, poza nielicznymi w yjątkam i, przeżycia i do
znania swej młodości nosi w sercu do końca życia. 
Towarzyszą mu one w chwilach dobrych i złych„ 
w szczęściu i nieszczęściu, powodując czasem nostal
gię i chęć pow rotu do rodzinnego gniazda.

Okolica, o k tórej mówię, nie jest m iejscem  mego u ro 
dzenia. Przyszedłem  na św iat w dużym, fabrycznym  
mieście, pełnym  dymiących kominów, w czasie wojny, 
głodu i bezrobocia. Jak  przez sen przypom inam  sobie, 
że do Kucowa przyjechałem  — z rodzicam i i m łod
szym bratem  — na w ielkim  wozie, w  roku 1919. Tutaj 
też spędziłem  nieprzerw anie sześć lat aż do chwili 
pow rotu do m iasta po dalszą edukację. Kuców pozo
sta ł na dłuższy czas dla m nie i mego rodzeństw a 
miejscem, gdzie spędzaliśmy ferie zimowe i w a
kacje.
Początkowo moim całym św iatem  była ta w łaśnie 
wioska, skazana dziś na zagładę, odbita w pam ięci 
jako w ielki ogród pełen zielonych drzew, pachnących 
m aciejką wieczorów i spadających w sierpniowe noce 
gwiazd. Dopiero później zacząłem zapuszczać się w raz 
z kolegami do Folw arku, Kleszczowa, Żłobnicy i A lek
sandrow a, na jagody i grzyby do lasów gm innych, 
Chorzemickich, Wolskich, na wycieczki na Będków,

Kościeliznę, na Slok, Kmieciznę, do K am ieńska i Beł
chatowa. Pomimo że później dane mi było poznać 
w iele pięknych i niezwykłych krajów  świata, to jed 
nak w podświadomości pozostał nie zmieniony i zaw 
sze bliski pejzaż srebrzących się żytem pól bełcha- 
towskiej równiny. Cicha, w tulona w rzędy ogrodów, 
rozsiadła się przy piaszczystym trakcie wieś, której 
chaty, oddzielone od drogi pielęgnowanym i ogródka
mi, świadczyły o porządku w obejściach i o pracow i
tości mieszkańców.
P raw dą jest. że ludność tutejsza oddalona była od 
jakiegokolwiek ośrodka przemysłowego. Mało też by
ło takich, którzy zmuszeni trudnym i w arunkam i by
tow ania opuszczali ojcowskie zagrody, by szukać za- )
jęcia w fabrykach Łodzi, w arsztatach Piotrkow a lub j
Bełchatowa. Pewną, choć nieznaczną, zm ianę przy
niosły czasy m iędzywojenne, kiedy to niektóre rodzi
ny zaczęły wysyłać dzieci do szkół i po naukę rze
miosła. W gruncie rzeczy wszystko szło dawnym , n ie
zm iennym  trybem  rolniczego kalendarza i przejętych 
od pokoleń obyczajów.
Na pozór osada ta  niczym nie wyróżniała się spośród 
w ielu okolicznych wsi. O jednym  czasie wychodzono 
Wiosną na budzące się z zimowego snu pola, o ustalo
nej porze przystępowano do sianokosów i kopania 
torfu, tak  samo jak  gdzie indziej w upalne dni lata 
klepano kosy, ścinano zboże i zwożono kopiaste fury 
do stodół. Zlotawożółta jesień przypom inała o zbio-

Zespół smyczkowy z roku 1933. Pierw
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rach ziemniaków i warzyw, o grabieniu ściółki, a po
tem biała pokrywa śniegu zalegała w ciszy nad za
sypiającą, zda się, przyrodą. Tę zimową ciszę przery
wała jeno gospodarska krzątanina i odgłosy młócki 
w stodołach. W zimowe wieczory, przy naftowych 
lampach i kagankach był czas na sąsiedzkie gawędy, 
czytanie książek ze zborowej biblioteki, na pieśni 
młodzieży i wspólne zabawy. Nie brak było trzydnio
wych wesel i tradycyjnych „piórnic” . Na elektrycz
ność trzeba było poczekać jeszcze lat kilkadziesiąt. 
Owa zwykłość Kucowa, a w części i kilku jej sąsied
nich wiosek, skrywała jednak i skrywa dotąd dość 
niecodzienny element. Jest to jej przeszłość, jej hi
storia i niezwykłe przyczyny. Mało kto uświadamia 
sobie dzisiaj, że ci stateczni gospodarze i ich praojco
wie mają za sobą dzieje mogące posłużyć za kanwę 
niezwykłej opowieści, której początki sięgałyby dale
ko w przeszłość. W tutejszych pieśniach i legendach 
zaświeci czasem blask stosu w Konstancji, na którym 
za prawdę Bożą zginie w 1415 Jan Hus, niekiedy 
odezwie się odgłos walecznych zmagań dzielnego wo
dza Taborytów — Jana Żiżki z Trocnowa, który ze 
swym wojskiem walczył także z Krzyżakami po 
stronie Władysława Jagiełły, usłyszeć można o egze
kucji panów czeskich w 1621, na Starym Rynku 
w Pradze, kiedy to rozpoczęła się trzechsetletnia nie
wola naszych południowych sąsiadów. Przecież to 
przegrana w 1620 bitwa pod Białą Górą z wojskami

szy z prawej siedzi Autor artykułu.

Ks. diakon Jan Niewieczerza! (ojciec)

cesarskimi stała się przyczyną tłumnych ucieczek 
prześladowanych czeskich ewangelików, do których 
zaliczali się i przodkowie naszych kucowian. Jednym 
z ich przywódców i zarazem symbolem nadziei na 
przyszłość był Jan Amos Komeński, ostatni biskup 
Jednoty braci czeskich, pod którego wodzą większa 
liczba uchodźców znalazła w 1628 schronienie w dob
rach przyjaznego im, magnackiego rodu Leszczyńskich 
w Lesznie. Miasteczko to było zresztą także miejscem 
azylu wcześniejszej o sto lat grupy prześladowanych 
uchodźców. Z biegiem czasu Leszno stało się kwitną
cym ośrodkiem »egzulantów-< — tak zwali się owi 
uciekinierzy — posiadających tutaj przez długi czas 
swe zbory, szkoły i drukarnie. Sam Jan Amos Ko
meński rozsławił imię Jednoty na całym świecie jako 
reforator szkolnictwa, pedagog, teolog i uczony w  
jednej osobie. Nie każdy wie, że i dzisiaj liceum pań
stwowe w Lesznie nosi imię J. A. Komeńskiego. 
Dokładniejsze dane o fali emigracyjnej, z której wy
wodzą się kucowianie, pochodzą z końca XV II i po
czątków X V III w. Wiadomo, że wzmożone wówczas 
prześladowania braci czeskich spowodują, iż wielu 
z nich podda się rekatolicyzacji, wielu zaś, opuściw
szy potajemnie cały swój dobytek, krewnych i przy
jaciół, pociągnie w stronę pruskiego wówczas Śląska, 
gdzie znaczna część pozostanie na stałe. Nie wszyscy 
jednak znajdą tam możliwość stałej egzystencji. 
Z biegiem lat mniejsze lub większe grupy udadzą się 
w zorganizowanych kolumnach lub pojedynczo na 
północ — do Berlina, Holandii i Danii, inne w Po
znańskie i do b. Królestwa Polskiego, jeszcze inne na 
Wołyń, do Rumunii, a także na Kaukaz i do Słowa
cji. Wszędzie zaś, gdzie się osiedlą, założą zbory, do
my modlitwy, szkoły i wprowadzą właściwą im we
wnętrzną organizację życia społecznego. Ich głów
nym zajęciem będzie rolnictwo, a z czasem i niektóre 
rodzaje rzemiosł.
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Kucowianie, podobnie jak  niedaleko osiedleni zelo- 
w ianie, przybyli do b. G uberni P iotrkowskiej w  sa
mym  początku X IX  w. Dowiedziawszy się o m ożli
wości nabycia ziemi od w łaściciela m ajątku  K lesz
czów, skorzystali z okazji i zakupili teren, który po
dzielili na gospodarstwa położone w Kucowie, Żłob- 
nicy, Folw arku, A leksandrowie i Krzakach. W ten 
sposób doszło do pow stania parafii kucowskiej. O ile 
głównym  powodem zakładania osad im igranckich na 
teren ie K rólestw a w X IX  w. była koniunktura go
spodarcza, o tyle główną przyczyną osiedlania się 
potomków braci czeskich — tu ta j i gdzie indziej — 
były względy religijne i ucieczka przed prześladow a
niam i. Świadczą o tym  chociażby słowa starej pieśni, 
k tóre w wolnym  przekładzie brzm ią tak : Nie wzię
liśmy z sobą nic, wszystko to strata, jeno Pismo świę
te i „Labirynt światay\
Ewangeliczne nakazy Pism a świętego m iały stanowić 
dla nich norm ę w iary i życia, zaś „L abirynt św iata’’ 
Komeńskiego w skazyw ał ostateczny cel ludzkich 
w ędrów ek. Zgodnie z tym, społeczność zborową oży
w iać m iał duch braterstw a, wzajem nego szacunku, 
praw dy, uczciwości i to lerancji dla przekonań innych. 
Z poszanow ania wolności w yrastał dem okratyczny 
ustró j w ew nętrzny tej grupy ludzi, poczucie odpowie
dzialności oraz załatw ianie wszelkich konfliktów  ro 
dzinnych i sąsiedzkich przez radę starszych. Nad w y
raz rzadko zdarzały się spraw y rozstrzygane przed 
sądam i świeckimi.
Ciężkie były początki nowego życia kucowian. T w ar
de zm aganie się z zapuszczoną ziemią, s ta ran ia  o ży
wy i m artw \r inw entarz, głód i choroby towarzyszyły 
ich wysiłkom. Jakże łatw o było stracić w iarę w  lep
szą przyszłość! Pomimo wszystko ludzie nie tracili 
ufności. Wierzyli, że Bóg, który wywiódł swój lud 
z egipskiej niewoli i o tw ierał przed nim  w każdym  
czasie nowe horyzonty, teraz i im nie odmówi swej 
opieki. Ten w łaśnie elem ent bezwzględnego zaufania 
do praw dy Słowa Bożego był i pozostawał dla egzu- 
lantów  niewzruszoną zasadą. Ona też powodowała, że 
pierw szą spraw ą dla wszystkich było ustalanie na 
każdym  nowym m iejscu życia religijnego, przejaw ia
jącego się w odbyw aniu regularnych nabożeństw , w 
budow ie kaplicy lub kościoła i zorganizowaniu, p rze
w ażnie czteroletniej, szkoły podstawowej. Funkcje 
nauczcięla powierzano zwykle jednem u ze starszych 
zboru, posiadającem u w ystarczające ku tem u kw ali
fikacje, tzw. kantorow i, spełniającem u ponadto w o- 
środkach, gdzie nie było stałego duchownego, także 
funkcję kaznodziei świeckiego. Po przyłączeniu się 
zboru kucowskiego do Kościoła Ew angelicko-Refor
mowanego, wyznaniowo najbliższego, Konsystorz 
w arszaw ski regulow ał obsługę duszpasterską zboru, 
wyznaczał duchow nych-adm inistratorów , zatw ierdzał 
wybory kolegiów kościelnych i kantorów.
Stosunkowo spokojnie upłynął w iek dziewiętnasty, 
w czasie którego zbór w zrastał w liczbę wyznawców, 
w łączał się w  życie nowego otoczenia i utw ierdzał 
swą egzystencję. Świadectw em  tego, że owi uchodźcy 
uznali Kuców za miejsce stałego swego bytow ania 
i pragnęli zakotwiczyć się tu ta j na stale, była powzię
ta  w  końcu w ieku ubiegłego decyzja zbudowania ko
ścioła. W spólnym w ysiłkiem  wszystkich m ieszkańca vV, 
dzięki ich ofiarności i przy pomocy Konsystorza do
szło w 1896 do poświęcenia nowo zbudowanej św ią
tyni. Na pewno byli pośród nich Sem eradtowie, 
Bureszowie. Pospiszylowie, Mundziłowie, Jancykowie,

Ks. Jarosław  Niewieczerzał i kantor K arol H orak 
z grupą konfirm ow anej młodzieży kucowskiej.

Slamowie, Tuczkowie, Nie wieczerzało wie, Tomeszo- 
wie, Matysowie, Konteccy. Jelinkowie, Dytrycho- 
wie, Swobodowie, Wolni, Sztrankowie, Niemecz- 
kowie, Houdkowie, Zaunarow ie i wielu, w ielu innych, 
którzy swym udziałem  w tym dziele, a później w je 
go kontynuow aniu, zasłużyli na wdzięczną pam ięć po
tomnych. Mogli oni za wzorem starotestam entow ego 
męża wyznać z wdzięcznością, że „aż dotąd pomagał 
nam  P an ”.
W spólnym więc trudem  wzniesiony został na kucow
skiej ziemi skrom ny lecz estetyczny, w stylu nad 
w iślańskim  zbudowany kościół, w  którym  ks. F ryde
ryk Jeleń odpraw ił pierwsze nabożeństwo, a moim 
rodzicom udzielił ślubu... Od tego czasu aż po dzień 
dzisiejszy głos dzwonów zwołuje w iernych na nabo
żeństw a i wszelkie uroczystości religijne. Kościółek 
widoczny jest z daleka. Ominęły go łaskaw ie dwie za
w ieruchy dziejowe, a choć w czasie pierwszej w ojny 
św iatowej doznał poważnych uszkodzeń, w drugiej 
zaś niemieccy okupanci zrzucili z wieży i wywieźli 
na złom dzwony, to przecież jak  przed dziesiątkam i 
lat, tak  i dzisiaj k ieru ją się doń z kancjonałam i w rę 
ku dziesiątki w iernych z całej okolicy. Po dzień dzi
siejszy rozbrzm iew ają w nim  słowa Bożej miłości do 
św iata, głoszona jest Ewangelia b raterstw a, miłości, 
pokoju i służby dla bliźnich.
W swej historii społeczność kucowska m iała n ie jed
nokrotnie sposobność w yrażania wdzięczności Bogu za 
Jego opiekę i pomoc, za możliwość życia w pokoju 
i za służbę dla kraju , który stał się jej drugą ojczyz
ną. Początkowy okres drugiej wojny światowej p a 
rafia przeżyła stosunkowo spokojnie. Obawy wzrosły, 
gdy plebanię, jako jeden z najlepszych budynków  
w okolicy, zajął niem iecki komisarz, w yrzucając zeń 
mieszkającego tam  kantora Horaka. W krótce w ydany 
został zakaz odpraw iania nabożeństw , później czaso
wo cofnięty; rozpoczęto wywozić młodzież na roboty 
do Niemiec. Nie wszyscy z nich wrócili... Nie wszyscy 
też młodzi członkowie zboru, zmobilizowani do pol
skiej arm ii, doczekali wolności. Dziwnym, zaiste, po
rządkiem  losu na polach bitew złożyli swe życie m.in.
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ppor. M irosław Niewieczerzał, poległy pod Sieradzem  
już w trzecim  dniu wojny, strzelec Emil N iewiecze
rzał, zaginiony bez wieści, ppor. Eugeniusz Niewiecze
rzał, poległy pod Duklą w 1944. O nich też, jak  i o 
wszystkich ofiarach w ojny — swoich i nieswoich — 
zbór pam ięta po dziś, obchodząc uroczyście dzień w y
zwolenia.
Lata powTojenne też nie były zbyt łatw e i bezpieczne. 
G rasujące po okolicy uzbrojone bandy, podające się 
za polską arm ię podziemną, nękały zbór przez dłuższy 
czas, siejąc niepokój, obawę o przyszłość, a także 
zm uszając wsie do samoobrony. W 1948 odbył się na 
kucowTskim cm entarzu wspólny pogrzeb sołtysa Kucó
wna — członka parafii — Teofila Buresza, i jego sąsia
da — Teofila Sem eradta, zam ordow anych przez człon
ków" bandy, gdy w racali jako św iadkowie z procesu 
przeciwko jej przywódcom ...

W następstw ie w ojny i w ydarzeń po niej zaistniałych 
zbór poniósł poważne stra ty  liczbowe. Spora grupa, 
zwłaszcza młodych ludzi, niepew na ju tra  w yw ędro- 
w ała do swej daw nej ojczyzny, inni poszli do pracy 
w kopalniach Śląska, a wielu po ukończeniu różnego 
rodzaju szkół osiedliło się w różnych stronach kraju . 
Nie zerw7ali jednakże więzi ze swym m acierzystym  
zborem. Spędzają w nim święta, a często urlopy, po
m agają w pracy podeszłym wiekiem  rodzicom i k rew 
nym. O ile tylko mogą, biorą udział w niedzielnych 
nabożeństwach, odw iedzają groby bliskich na cm enta
rzach Kucowa i A leksandrowa, w7spiera ją  m aterialn ie 
pracę zboru. Pozostaje on dla nich zawsze duchowną 
rodziną, która uczyła ich poznaw7ać obowiązki wobec 
Boga i bliźnich.

Okres powojenny stał się dla parafian  próbą ich so
lidarności i ofiarności. W czasach, gdy istn iały  tru d 
ności z duszpasterską obsługą, gdy trzeba było w ytę
żyć siły, by usuw7ać zniszczenia wojenne, wspólnym  
wysiłkiem  wykonywano w iele prac zabezpieczających 
ocalały m ajątek  zboru. Odnowiono w nętrze kościoła 
i domu zborowego, zaprowadzono elektryczność w o- 
bydw7u budynkach, doprowadzono wodę i ogrodzono

cały teren, powiększono i uporządkowano cm entarz 
kucow7ski, przeprowadzono gruntow ną reperację wieży 
kościelnej, zainstalow ano tak  potrzebny telefon. O- 
biektyw nie stw ierdzić należy, że głównym insp ira to
rem  dzieła odnowy m aterialnej i duchowej zboru był 
jego obecny duszpasterz, ks. Bogusław Niewieczerzał, 
którem u dzielnie pomagały kolejne kolegia kościelne 
i ofiarni zborownicy. Na jego barkach i dzisiaj spo
czywa niełatw e zadanie przeprow adzenia zboru na 
now7y etap egzystencji. We wdzięcznej pam ięci zbo- 
rowników pozostaje w ieloletni kantor, późniejszy ks. 
diakon Jan  Niewieczerzał oraz jego syn, zm arły 
w  1972, ks. senior Jarosław  Niewieczerzał, k tóry przez 
wiele długich la t dojeżdżał do Kucowa z Łodzi i Ze
lowa.
Nie wiadomo dokładnie, kiedy w  związku z budow ą 
kopalni nastąp i chwila pożegnania z tym  wszystkim , 
co przez długie la ta  stanowiło dla parafian  pojęcie 
duchowego domu, stabilizacji i m iejsca, dokąd zawsze 
się wraca. Na przeznaczone pod kopalnię tereny 
wkroczą buldożery, pod których naporem  legną 
w gruzy budow ane przez pokolenia domy; potężne 
trak to ry  zrów nają ziemię, a spod niej już niebaw em  
zaczną się ukazywać ukryte od tysiącleci pokłady 
brunatnego węgla. Zniknie sm ukły kościół i dom zbo
rowy, znikną w iejskie cm entarze z procham i bliskich. 
Myślę, że przy tym pożegnaniu kucowianie, świadomi 
praw dy o przem ijaniu życia i o niezm iennym  trw aniu  
wiecznych praw d, jakim  w ierni byli ich ojcowie, w ej
dą na nową drogę z ufnością i w iarą. Z w iarą  w  to, 
że Bóg, który dla minionych pokoleń był tarczą i opie
ką na pielgrzymich drogach, tem u pokoleniu też nie 
odmówi siły na dalszą drogę. M ając zagw arantow ane 
przez władze państw owe możliwości dalszej egzysten
cji, nie u lękną się konieczności rozpoczynania nowego 
etapu chrześcijańskiej służby. W ierzymy, że tow arzy
szyć im będą stale słowa obietnicy Bożej:
A choćby się góry poruszyły i pagórki zachwiały, jed
nak miłosierdzie moje od ciebie nie odstąpi, a przy
mierze pokoju mego się nie wzruszy — mówi twój 
miłościwy Pan (Iz. 54:10).

N A KANW IE R O D ZIN N E J W Y S Z Y W A N E

Monolog drugi

Jestem pełna szacunku dła ciebie, 
Agnieszko. Dziś już mogę ci o tym 
powiedzieć i robię to od razu, bo 
czuję, że za chwilę o tym zapomnę. 
Ciągle jeszcze stoi mi przed oczyma 
obraz twojej podpuchniętej twarzy, 
gdy z uporem przeżuwałaś czarny 
chleb, którego tak nie lubisz, i  gdy 
piłaś sok z marchwi, chociaż każdy 
łyk sprawiał ci wyraźną trudność. 
Ale najbardziej podziwiałam tę nie 
napoczętą paczkę papierosów, z 
dnia na dzień coraz bardziej pomię- 
toszoną i brudną. Nietrudno było 
się domyśleć, ile razy brałaś ją do

ręki i odkładałaś nietkniętą, z tym 
tak dla ciebie charakterystycznym 
zagryzieniem dolnej wargi. O, by
wały też takie dni, gdy byłaś auten
tycznie nieznośna, jak każda ko
bieta w ciąży, która jako „jedna je 
dyna’’ na tym świecie jest zmęczo
na ciążą i sama ponosi trud wykar- 
mienia nie urodzonego.

Czy pokażecie mi to najpiękniejsze 
dziecko świata?

Wszystkie mądre słowa, jakie do 
was niosłam, umykają mi z ust, gdy 
patrzę na ten powtarzający się cud

natury i miłości. Na ten kształt 
miękkości, różowości i ciepła. 
Miałam jeszcze szczęście słuchać w  
swojej młodości wykładów sławne
go pediatry, prof. }Władysława Sze
najcha. Z  -filuternym przymruże
niem oka starszy pan mówił o tym, 
że ludzie miewają różne hobby, zaj
mują się wieloma rzeczami, zbie
rają rozmaite przedmioty, pasjonu
ją się malarstwem, głaszczą elegan
cki kształt rzeźby, doznają estetycz
nych przeżyć smakując w poezji. A  
dla mnie —  mówił profesor — ist
nieje tylko poezja skóry dziecka.
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A dla mnie, moi kocham, najwspa
nialsza jest skóra na stopkach: ta 
je j nieświadomość, że założą na nią 
huty i tak długo, pracowicie, aż do 
stwardnienia i bólu będzie posłusz
nie służyć człowiekowi w jego węd
rówce przez świat...
Rozczuliłam się, ale wcale się tego 
nie wstydzę.
A  tobie, Staszku, niech się nie zda
je, że ono ciebie poznaje. To się 
stanie dopiero wtedy, gdy będzie 
miało około trzech miesięcy. Nawet 
wasze niemowlę, choć najwspanial
sze, jeszcze ciebie nie widzi. Wcale 
się z wami nie spieram, odwrotnie, 
mocno to chcę podkreślić, że każde 
dziecko jest inne i w nieco innym 
momencie, w sobie tylko właściwy 
sposób przechodzi okresy rozwojo
we. Ale przecież są to tylko odchy
lenia od obowiązujących norm w 
prawidłowym rozwoju dziecka. Ko
niecznie musicie sobie kupić nie 
jedną, lecz kilka książek o najmłod
szych dzieciach, musicie je czytać 
oboje i o nich rozmawiać, żeby wie
dzieć, jakie są te normy, żeby po
siąść podstawy wiedzy. Musicie też 
rozmawiać z innymi rodzicami, a 
przede wszystkim obserwować, ob
serwować ową prawidłową inność 
swojego małego.
Oczywiście krzyczy — jak jest głod
ne czy mokre. Ale jego krzyk jest 
już indywidualny. Inaczej się za
czyna, inaczej się kończy. Już o- 
kreślą jego przyszły temperament i 
cechy osoboioości waszego dziecka. 
I, co by wam pewno w ogóle nie 
przyszło do głowy, wy w tym jego 
krzyku sami dojrzewacie. Ile mu u- 
stąpić? A może jeszcze zaczekać z 
karmieniem? Trochę ponosić? Czy 
dać się napić? Różne są mody na 
postępowanie w takich sytuacjach. 
Począwszy od twardego egzekwo
wania godzin karmienia aż do da
wania jeść, jak tylko zapłacze. Chy
ba zawsze najlepszy jest złoty śro
dek — przetrzymać trochę, w gra
nicach wytrzymałości obu stron, 
od razu nie chcieć za dużo, ale kon
sekwentnie iść naprzód i w ten spo
sób może już jutro uzyskacie suk
ces. Czyli inaczej — trzeba postępo
wać zgodnie z rozumną miłością. 
Po prostu tak samo, jak w ogóle w 
życiu. Tylko w tym przypadku za
czyna się od samego początku i dla
tego to jest takie optymistyczne i 
wspaniale. Kochać, kochać jak tyl
ko rodzice potrafią, ale w tej miłoś
ci się nie zapamiętać, i to dla 
dobra obu stron.
Ostatnio kilka razy widziałam na 
ulicy, przed sklepem, ustawiony w

pełnym słońcu wózek ż niemowla
kiem. Dziecko wiło się w płaczu, 
torturowane silnym blaskiem draż
niącym oczy przez cieniutkie po- 
ivieki. Jestem pewna, że nigdy nie 
zrobisz tego, Agnieszko. Właściwie 
nie wiem, czy niektóre matki postę
pują tak z powodu braku wyobraź
ni, czy też — sama już nie wiem, 
dlaczego. Taka matka nie wyrobiła 
sobie jeszcze odruchu stałego ob
serwowania dziecka. Obserwowania 
wnikliwego, czujnego, porównaw
czego i niehisterycznego. A bez te
go nie rozpozna pierwszych obja
wów znamionujących chorobę, a 
potem — nadchodzących kłopotów 
wychowawczych.
I chrzciny. Staszek zaimponował mi 
swoim opowiadaniem o waszej dy
skusji. Rzeczywiście, sporo słyszy 
się o tendencji chrzczenia zupełnie 
dorosłych ludzi, albo już trochę 
większych, sporo rozumiejących 
dzieci. A on powiedział to tak tak
townie:
— U nas jedno było za chrztem nie
mowlaka, a drugie za chrztem 
10—12-letniego dziecka, więc jedno 
ustąpiło temu drugiemu, które było
by nieszczęśliwe chowając nie 
chrzczone dziecko.
I \o ten sposób nie dowiedziałam 
się, które z was ma jaki pogląd, ale 
mogę z tym spokojnie chodzić po 
świecie, bo widzę, że wasza tole
rancja jest rozumna i — co waż
niejsze — wynika z poszanowania 
drugiej strony, czyli mówiąc po 
prostu: ze wzajemnej miłości.
Ale to śmieszne, że zdecydowaliście 
o chrzcie, a jeszcze nie macie dla 
malca imienia. (Chyba już lada 
dzień musicie go zgłosić w Urzędzie 
Stanu Cywilnego?) Pozwólcie, że 
wyrażę swój pogląd. Będę to robić 
jeszcze wiele razy w waszej obec
ności. Przyjmujcie to jak treść czy
tanej książki — rozważcie i zasto
sujcie się lub nie. Ja, tak jak i 
książka, nigdy nie będę miała żalu. 
Więc radziłabym uciekać od imion 
modnych. Rozejrzyjcie się wokół 
siebie, ilu chodzi koło nas w rze
czywistości bezimiennych Andrze
jów i Darków, Magdalen i Elżbiet. 
Cale pokolenie tych, których jest w 
klasie po kilkoro i dopiero ich na
zwisko wyróżnia. Spróbujcie zna
leźć imię piękne, wdzięczne, oczy
wiście nie rażące staroświeckością 
w dzisiejszych latach, ale swoją 
niepowszechnością pozwalające na
dać mu treść jeszcze nie zaistniałą 
w tym maleńkim stworzonku Bo
żym. Do waszego nazwiska, które 
malec zapewne da kiedyś swojej

żonie, mnie najbardziej podobałoby 
się imię proste, najlepiej słowiań
skie.

I znów nie powiem wam dzisiaj, w 
związku z zaistniałą potrójną jed
nością waszej rodziny: „Wszystkie
go najlepszego”, lecz razem z wróż
ką z bajki będę życzyła dziecku ty
lu chorób, aby powoli nauczyło się 
znosić przeciwności losu i w nich 
dojrzewało, otoczone bardzo ser
deczną, ale jednocześnie rzeczową 
atmosferą domową. Chorowanie jest 
częścią życia rodzinnego i trzeba 
mu nadać pewne cechy charaktery
styczne dla danego domu. Nie do
puszczając do roztkliwiania się nad 
chorym, można mu zapewnić przy
wileje, np. określone zabawki lub 
inne atrakcyjne przedmioty, które 
dostaje do zabawy tylko podczas 
choroby.

Niech będzie dobre i mądre, żeby 
ludziom było z nim dobrze. Gdy 
zaniesiecie do kościoła swój skarb, 
który jednocześnie nie jest waszym 
skarbem, tylko skarbem Bożym, 
wam wypożyczonym, i gdy będzie
cie, każde po swojemu, przeżywać 
akt chrztu, który właściwie (może 
poza duchownymi) każdy jakoś ina
czej pojmuje, przywłaszczcie sobie 
dla waszego maleństwa ów płomy
czek wiary, aby go potem podsycać 
i pielęgnować.

Przyniosłam wam przy tej okazji 
książkę, a w niej wpisałam — bar
dziej jako motto niż dedykację — 
tekst szorstki, za brutalny nawet na 
dzisiejszą okazję, ale taki bardzo 
prawdziwy. Mam specjalną sympa
tię do autora, starego doktora K or
czaka, którego cechowała tak wiel
ka wyrozumiałość ii szacunek dla 
dzieci i wysokie wymagania w sto
sunku do matek, że na tle całej je 
go twórczości może inaczej odbie
ram te zdania. No, zresztą przeczy
tajcie sami:

„Kazać komuś dać gotowe myśli, to 
polecić obcej kobiecie, by urodziła 
własne twe dziecko. Są myśli, które 

bólu samemu rodzić trzeba, i te 
są najcenniejsze. One decydują, czy 
podasz, matko, pierś, czy wymię, 
czy wychowywać je będziesz jak 
człowiek, czy jak samica, czy kiero
wać nim będziesz, czy wlec na rze
mieniu przymusu, czy tylko, póki 
małe, bawić się będziesz, znajdując 
w pieszczocie z nim dopełnienie 
skąpych lub niemiłych pieszczot 
małżonka; a później, gdy nieco pod
rośnie, puścisz je samopas lub zwal
czać zapragniesz

B.K.
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ROZMOWY PRZY STUDNI

Znak dla was

Łuk. 2:8—18; Mat. 2:1—12

JAN — Zaskakujący jest dla m nie fakt, że dwie, po
zornie bardzo od siebie odległe, kategorie ludzi o tw ar
te były na coś więcej, niż ofiarowywało im codzienne 
życie: pasterze, którzy poza trzodą owiec, sklepieniem  
nieba i swoim własnym  tow arzystw em  nie mieli nic 
więcej, i magowie — uczeni, których trud  i asceza 
pracy umysłowej izolowała od innych ludzi.

KALINA — Czy chciałbyś przez to powiedzieć, że 
i jedni, i drudzy byli „ubodzy duchem ” ? Że mimo 
wszelkich różnic — intelektualnych, społecznych, n a
rodowych, kulturow ych etc. — dzięki duchowem u 
ubóstwu posiadali wspólną cechę: otwarcie się na 
inną, przerastającą ich rzeczywistość?

J. — Nie lubię określenia „ubodzy duchem ”. P rze
ciwnie, uważam, że i jedni, i drudzy byli bogaci du 
chowo, bo odkopali w sobie najgłębszą w arstw ę ist
nienia, która mówiła im o ludzkiej niewystarczalnośei 
i o tw ierała na to, czego szukali.

OLGA — „Ubodzy duchem ” — to razczej Herod i je 
mu podobni, którzy przelękli się wieści o ̂ narodzeniu 
Chrystusa. Takich na codzień spotykamy najwięcej.

URSZULA — Ale oni nie mogliby należeć do tych, 
których Ewangelia nazywa błogosławionymi. W łaści
wie ja  nie rozumiem, co to znaczy „ubodzy duchem ”. 
Czy mowa o ludziach, co m ają ubogie życie w e
w nętrzne ?

K. — Mnie się zawsze wydawało, że to ci, którzy 
w swym życiu duchowym czują niedosyt, nieustanne 
„zapotrzebow anie” na coś więcej, na Boga. Ale TOB, 
w  kontekście St. Testam entu (Ps. 34:19 i Ps. 40:18), 
inaczej to interpretuje, a naw et zwrot „ubodzy du 
chem ” tłum aczy jako „ubodzy sercem ”, co ma lepiej 
oddawać sens pierwszego błogosławieństwa. Oczywiś
cie chodzi tu o biblijne pojęcie serca jako centrum  
osobowości człowieka. Ubóstwo serca oznacza postawę 
uzyskaną w skutek różnego rodzaju doświadczeń ży
ciowych i polegającą na przekonaniu, że w  swoich 
ludzkich biedach można liczyć wyłącznie na Boga. 
Podobny przekład zamieściła też „Jednota”, mówiąc 
o ludziach „świadomych swTej nędzy”. Oczywiście du
chowej nędzy, która w równej m ierze odnosi się do 
zamożnych i niezamożnych. Takim  ubogim głoszona 
jest Ewangelia i dla nich jest ona Dobrą Nowiną.

J. — Dla mnie „ubogi duchem ” to człowiek bogaty 
dzięki otw arciu się na coś spoza siebie i spoza świata. 
Dlatego odwróciłbym term iny i zarówno pasterzy, jak  
magów nazwałbym  bogatymi duchem.

K. — Chyba dzięki tej otw artości byli gotowi i zdolni 
do odczytania Bożych znaków. P ierw sza rzecz, jaka 
zaskoczyła pasterzy, to jasność. W arto tu  podkreślić, 
że określenie, które w Biblii W ujka przełożone zosta

ło jako „jasność”, dziś, zgodnie z greckim oryginałem, 
tłumaczy się dosłownie: „Chwała P ańska”. A więc, 
chodzi o ten sam świetlisty obłok, który prowadził 
Izraela przez pustynię i świadczył o obecności Jahw e. 
Teraz oznaczał on, że Em m anu-El („Bóg-z-nami”) ja 
ko Niemowlę leży w żłobie. Zaskakujący to znak, ale 
pasterze poszli, zobaczyli i po prostu uwierzyli.
J. — Zastanawiam  się nad tym, że w iara to d a r ,  
w ew nętrzne światło, którym  Bóg nas pociąga i po
zwala w Sobie rozpoznać całą nadzieję istnienia, m i
łości, radości.
K. — Ciekawe, że gwiazda magów znika w m om en
cie, kiedy mogą oni już pytać i dostają w łaściwą od
powiedź. Herod zebrał ludzi kom petentnych, powie
dzielibyśmy dziś — biblistów, którzy dali odpowiedź 
zgodną z tekstam i Pisma. TOB zaznacza, że była to 
oryginalna kompozycja dwóch tekstów : Micheasza 
(5:1) i II Samuela (5:2), m ająca charak ter nowego p ro
roctwa. A Herod stał się głosicielem m esjańskiego 
proroctw a wobec magów. Ich droga jest dowodem, że 
w poszukiwaniu Boga idzie się to za gwiazdą, to bez 
gwiazdy, i że naw et przeciwnicy Chrystusa mogą 
wskazać właściwy kierunek.
U. — Człowiek powinien by swoje św iatło zatrzymać. 
W ierność polega podobno na tym, że w okresie ciem
ności pam ięta się o tym, cośmy poznali w świetle. 
W świetle wiary.
O. — Czy sam fakt, że urodziliśmy się w środowisku 
chrześcijańskim  i że nas ochrzczono, już nie jest 
św iatłem ?
J. — Tak, ale chrzest trzeba świadom ie zaakcepto
wać, a to jest możliwe tylko w osobistym spotkaniu 
z Bogiem i dla każdego wygląda zupełnie inaczej.

K. — Zawsze jednak  jakąś logikę swego życia można 
wymacać, bodaj po ciemku, czyli odnaleźć sw oją 
gwiazdę.
J. — No właśnie, ja  bym powiedział paradoksalnie, 
że dla mnie św iatłem  jest ustawiczna ciemność, po
legająca na ciągłym szamotaniu i w ew nętrznym  nie
pokoju. A równocześnie na świadomości, że tylko przy 
Chrystusie mogę być w pełni uszanowanym  człowie
kiem. Że naw et wtedy, kiedy czuję się strasznie m ały 
w swoim człowieczeństwie, On daje mi szansę ciągłe
go zaczynania na nowo.

K. — Moim światłem  była zawsze i jest sama postać 
Chrystusa, coraz to inaczej fascynująca poprzez głębię 
tajem nicy Trójcy: Ojca, który się w Synu objawia jak 
w obrazie, i Ducha, który zastępuje Go w nieobec
ności...
O. — Ja  jestem  pielęgniarką. Kocham swój zawód, 
czy raczej — swoje powołanie. To jest moja gwiazda. 
U. — A dla mnie — m oja sztuka. Nie w tym  sensie, 
żeby za wszelką cenę piąć się do kariery, ale — żeby 
rozprzestrzeniać piękno na świecie, i żeby człowieko
wi, który m nie słucha, dać trochę, radości z estetycz
nego przeżycia.
J. — Magowie postawili na sw oją gwiazdę, a kiedy 
spotkali Chrystusa, posłuszni Bogu, w rócili, inną dro
gą. Znaczy to również, że wrócili inni, bo każde spot
kanie z Chrystusem jakoś człowieka przem ienia. I tej 
inności człowiek się boi. Boi się wymagań i konse
kwencji, jakie pociąga za sobą to spotkanie.
K. — Czasem musi to być rezygnacja. Bo oprócz 
swojej gwiazdy, człowiek ma swojego Izaaka. Tylko 
przez aprobatę rezygnacji — i to takiej, zdawałoby się,
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absurdalnej rezygnacji — A bram  stal się A braha
mem. Przekroczył siebie. Najczęściej rezygnacja m a 
form ę w ew nętrznej zgody n a  to, że nie można zrealL  
zować jakichś swoich am bicji lub aspiracji z powodu 
takich czy innych układów.
U . — Ale jeśli nie zrealizowane aspiracje łączą się 
z nie w ykorzystanym  talentem , nie zgadza się to 
z przypowieścią o talentach, które trzeba pomnażać.
K. — Myślę, że zgadza się, o ile robim y wszystko, 
na co nas stać. Zresztą zwykle tak  bywa, że wielcy 
artyści m ają w ielkie trudności, Jeśli zaś ich nie m a
ją, sami sta ją  się mniejsi. Z „Pam iętników ’’ R ubin
ste ina wiele można wyczytać i na liniach i między 
liniam i.
U . — Ale artystą  jest się d la ludzi, nie dla Boga. 
Jak ie  to m iałoby znaczenie, gdybyśmy chcieli, a nie 
mogli, być artystam i na m iarę własnych możliwości?
K. — J a  m am  tu  sw oją koncepcję. N iezależnie od 
tego, czy artysta  w prost przyporządkowuje swoją 
twórczość do Boga, czy nie, zawsze pozostawia ślad 
swojej sztuki, który może stać się dla innych w yrazem  
czegoś w  rodzaju modlitwy. Pow staje wówczas swo
ista  liturgia, choćby na sali koncertowej, w galerii 
obrazów czy po prostu w  p o k p ju , przy adapterze. 
Dzieło sztuki upiększa i tego, kto je  tworzy, i tego, 
kto je  odtw arza w  sobie — bo na tym  polega kon
tem placja estetyczna. A od przeżycia estetycznego do 
religijnego jest już tylko jeden krok, podobnie jak  
od kontem placji p iękna natu ry  do myśli o Stwórcy. 
„M uzyka m orza”, „symfonia lasu”, „im presje zacho
dzącego słońca” rozpoczynają tę sam ą linię piękna, 
k tó ra w swoisty sposób przetworzy się w  człowieku, 
a  potem znajdziem y na niej i p łótna Van Gogha, 
i chorały Bacha, i fantastyczną muzykę cerkiewną. 
Nie na darm o praw osław ni m ówią o liturgii kosmicz
nej, w  której „każda najdrobniejsza cząsteczka stw o
rzenia opiewa Ducha Piękności” — cytuję z pam ięci 
za ks. K lingerem, ale chyba wiernie. „Piękno zbawi 
św iat” — m aw iał Dostojewski. W każdym razie n a j
piękniejszym  gestem Boga było Wcielenie, osobiste 
wejście w' historię człowieka, czjdi w łaśnie wyczeki
w any Mesjasz — Niemowdę położone w żłobie.
J. — D enerw uje m nie zawsze kościelny sposób m ó
w ienia, że adw ent jest dla nas czasem oczekiwania. 
A dw ent przestał być oczekiwaniem od momentu, k ie
dy Bóg, dając swego Syna i Ducha, dał człowiekowi 
wszystko, co miał. Teraz nie człowiek, ale Bóg jest 
tym, który czeka.
U . — Jakże Bóg może oczekiwać czegoś, o czym z gó
ry  wie, czy będzie i jak  będzie?
K. — To my antropom orficznie, a więc niewłaściwie, 
w yobrażam y sobie, że Bóg z góry wszystko wie, jak  
gdyby z perspektyw y wieczności patrzył w czas. 
Wieczność Boga nie przepływ a z przyszłości w przesz
łość, ale jest ciągłym t e r a z .  I w t ym „ t e r a  z” Bóg 
w raz z nam i n iejako im prow izuje nasze życie. A choć 
zna nasze kolejne decyzje i wybory, nie przestają one 
być naszymi w łasnym i czynami.
O. — Ale tyle m am y trudności, na w at wtedy, gdy 
wiemy, jak  należy i jak  chciałoby się postąpić. 
Pewnie, możemy się modlić o pomoc w  rozwiązaniu 
problem ów. Przecież Bóg in terw eniuje w nasze ży
cie...
J . — Ale jego interw encja nie jest gotową receptą 
an i gotowym rozwiązaniem. Trzeba ich szukać w 
zwykłych konkretach — w  uścisku dłoni, w uśm ie
chu, w e łzach drugiego człowieka.

K. — Czy oglądaliście film  — największy z film ów — 
Bergm ana: „Jak  w  zwierciadle” ? Coś z najw ażn iej
szej problem atyki: ojciec, zasklepiony w  trosce o swo
ją  karierę pisarską, naw et psychicznie chorą córkę 
trak tu je  jak  ciekawy tem at do powieści. Dopiero cier
pienie w ew nętrznej samotności uśw iadam ia mu 
wreszcie, że tylko miłość jest praw dziw ą twórczością. 
A schizofreniczka K arin  m a tak  wyostrzony zmysł 
odbioru bodźców z innego św iata — i m aterialnego, 
i pozam aterialnego — że równie trafn ie wyczuwa 
nadchodzący deszcz, jak  zbliżającego się Boga. Mimo 
(a może w łaśnie dlatego!) że jest nienorm alna.
U. — Nie zawsze niewierzący uw ażają wierzących za 
nienorm alnych. Czasem im zazdroszczą: „Chciałbym  
wierzyć, ale nie mogę”.
J. — Myślę, że raczej jak  w piosence: „Chciałabym, 
a boję się”. Problem  niew iary często polega na lęku 
przed powrotem  inną drogą!
U. — Jeśli naw et człowiek traci w iarę, to pozostaje 
bogatszy od niewierzącego o doświadczenie, jak ie 
miał, kiedy wierzył.
J. — W racam y do zagadnienia darmowości w iary 
i odpowiedzialności za ten dar. Bo przecież pow inniś
my być wobec niego aktywni.
K. — Pasterze też się bali. Ale chyba to było najw aż
niejsze, że poszli, znaleźli i zaakceptowali bez dysku
sji znak niemowlęcia, tak  nieproporcjonalny do Rze
czywistości, k tóra się za nim  kryła. Po prostu uw ie
rzyli.
J. — W dziedzinie w iary wszystko jest dla nas „nie
mowlęciem ” — m ałym  człowiekiem, za którym  stoi 
w ielki Bóg spotykany na codzień.
O. — Ale spotykany w  takim  pędzie, w takim  chaosie, 
w ścieraniu się światopoglądów, że czasem trudno  się 
rozeznać. W iara to w ielka filozofia życia, które jest 
tak  skomplikowane...
J. — Może raczej nie życie jest skomplikowane, tylko 
człowiek. Ktoś powiedział, że człowiek jest istotą, k tó 
ra  już przestała być zwierzęciem a jeszcze nie zaczęła 
być sobą, Nie tyle wspólne pochodzenie nas łączy, ile 
wspólne powołanie. A w  praktyce, jak  to wygląda? 
Na przykład te wieżowce obok — ule pszczół, pasieka. 
Co nas łączy? W schodzące słońce, które wzywa do 
pracy, zachodzące słońce, które spędza do domów; 
a  potem  — oddzielni w klateczkach, za ścianam i — 
nie m am y nic wspólnego z sąsiadem  z praw ej ani 
z lewej, nic prócz wspólnej w indy i wspólnych scho
dów. Po prostu przerażające.
K. — Mówisz, że człowiek przestał być zwierzęciem. 
Ale św. Ireneusz tw ierdził, że prawdziwy, pełen czło
w iek „składa się” nie tylko „z ciała i duszy”, ale 
„z ciała, duszy i Ducha Świętego” ! W tedy już nie coś, 
ale  Ktoś łączy ludzi w  jedno. Lecz jak  to się ma do 
tw oich pszczół w ulu?
J. — W łaściwie powinniśm y być ciągłymi kontestator 
ram i: jeśli jest dobrze, powinno być jeszcze lepiej. 
Dzisiejsze teksty mogą nam  pokazać, do której kate
gorii ludzi - należym y: czy jesteśm y zatrwożeni, czy 
rozradow ani, czy zadum ani? W każdym  razie i Herod 
i pasterze, i magowie po spotkaniu z Chrystusem  stali 
się inni.
U. — Z tego wniosek, że nie można obok Niego 
przejść obojętnie. Jeśli nie jest Znakiem -Sw iatłem , to 
sta je  się Znakiem  sprzeciwu.
K. — Ale w  obu przypadkach jest Bogiem oczekują
cym.

Opr. U.K.
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P R Z E G L Ą D  E K U M E N I C Z N Y
Z Z A G R A N I C Y

^  Blisko m ilion dolarów  przeka
zała Światowa Rada Kościołów i jej 
Kościoły członkowskie w  latach 
1971—75 na utrzym anie ośrodków 
kształcenia czarnej ludności w Ro
dezji (Zimbabwe). Ponadto w r a 
m ach P rogram u Zwalczania Rasi
zm u przekazano organizacjom  w y
zwoleńczym w tym  k ra ju  228 500 
dolarów  na cele hum anitarne. Do 
końca 1976 planowano przekazać 
dalszych 85 tys. dolarów. ŚRK u -  

trzym uje dosyć ścisłe kontakty  
z  trzem a przywódcami ruchów  w y
zwoleńczych w Rodezji: bp. Abelem 
Muzorewą, Jashua Nkomo i Nda- 
baningi Sithole. Sekretarz general
ny  ŚRK, d r  Filip Potter, i kilku 
jego najbliższych współpracowników 
spotkało się niedawno w Genewie 
z  wymienionymi przywódcami, k tó
rzy przybyli tam  na konferencję 
w spraw ie przekazania władzy w 
Rodezji czarnej większości. Rozmo
wy miały charak te r nieform alny i 
wyrażono życzenie podtrzym ania 
kontaktów .
%  Sekretarz generalny Ogólnoafry- 
kańskiiej K onferencji Kościołów, ks. 
kanonik Burgess Carr, oświadczył, 
że k ierow ana przezeń organizacja 
popiera żądania przywódców ru 
chów wyzwoleńczych w Rodezji, 
którzy dom agają się, by reżim  
Sm itha przekazał im w ładzę w 
przeciągu roku.
#  Zdaniem  ks. Filipa Pottera, se
k retarza generalnego Światowej R a
dy Kościołów, Rada musi w  p rzy
szłości poświęcić więcej energii na 
ukazyw anie swych celów, aniżeli 
na  obronę prowadzonych akcji. 
Podczas posiedzenia przedstawi cieli 
27 Kościołów członkowskich SRK 
w  USA, dr P o tter oświadczył, że 
skoro ruch ekum eniczny przyswoił 
sobie zasadę „składania św iadectw a 
o Chrystusie w  czasach dzisiej
szych”, to te raz  nie pozostaje nic 
innego, jak  „ufne wychodzenie n a 
przeciw  w yzwaniom  rzuconym 
przez współczesny świat. Przy oka
zji sekretarz generalny wspomniał, 
że n a  uchwały SRK postronni ob
serw atorzy zw racają często bacz
niejszą uwagę niż sam e Kościoły 
członkowskie.

O  K onferencja G eneralna B aptys
tów Dnia Siódmego w  USA posta
now iła wystąpić ze Światowej Rady 
Kościołów. Ten niew ielki Kościół, 
liczący 73 parafie i 62 pastorów,

należał do Rady od 1948. W w y
n iku  jego decyzji SRK zrzesza ak tu 
alnie 288 Kościołów członkowskich. 
%  Św iatow a Rada Kościołów nie 
może uw ażać się na „super-Kościół”. 
Je j zadanie polega na  działaniu 
jako  swego rodzaju  katalizator i po
średnik  w dziedzinie wzrostu jed 
ności między Kościołami. Oświad
czenie tak ie złożył d r  Konrad Rai- 
ser, zastępca sekretarza generalne
go SRK. Jego zdaniem  w  rozwoju 
ruchu  ekum enicznego istn ieje po
wód do radości, gdyż podczas osta t
niego Zgrom adzenia Ogólnego w 
Nairobi dokonano przejścia od „e- 
kum enii zw ierzchnictw  kościelnych 
i specjalistów  do ekum enii Kościo
łów i zborów ”.
O  W U trechcie odbyło się posie
dzenie W spólnej G rupy Roboczej 
Kościoła Rzym skokatolickiego i 
Światowej Rady Kościołów. Było to 
pierw sze w  now ym  składzie osobo
w ym  spotkanie tej grupy po Zgro
m adzeniu Ogólnym ŚRK w  Nairobi 
(1975). Podczas obrad skoncentro- 
Avano się na  dwóch tem atach: „Jed
ność Kościoła — cel i dróga” oraz: 
„W spólne św iadectw o”. O. _Lanne 
przedstaw ił katolickie pojm owanie 
jedności i sposoby osiągnięcia dal
szych postępów n a  tej drodze. Prof. 
Berghof z W ydziału Ewangelickiego 
U niw ersytetu w  Lejdzie zanalizo
w ał podstawowe elem enty jedności 
chrześcijańskiej w  św ietle ksiąg 
Nowego Testam entu. Podczas dys
kusji podkreślono, że istn ieją  już 
wspólne płaszczyzny porozumienia, 
ale pew ne kw estie eklezjologiczne 
w ym agają dalszych studiów  i w y
jaśnień. Zwrócono się z prośbą do 
Komisji „W iara i U stró j”, k tórej 
członkam i są  także teologowie k a 
toliccy, by na rok 1978 przygoto
w ała spraw ozdanie W spólnej G rupy 
Roboczej, podsum ow ując obecne 
w yniki dyskusji. K om unikat, w yda
ny  na  zakończenie obrad, stw ier

•głównym punktem  zainteresow ania 
Światowej Rady Kościołów i Ko
ścioła Rzymskokatoliekięgo. Cel jest 
jednak  nadal bardzo odległy...”
#  W roku 1927 odbyła się w Lo
zannie I Św iatow a K onferencja do 
Spraw  W iary i Ustroju Kościoła, 
k tórej uczestnicy postanowili kon
tynuow ać pracę na rzecz jedności 
Kościoła. W tym  roku, z okazji 
jubileuszu 50-lecia tej K onferencji, 
w okresie Zielonych Św iąt odbędzie 
się w Lozannie okolicznościowa 
uroczystość. Swój udział w  obcho
dach jubileuszowych zapowiedzieli 
już znani ekum eniści i teologowie, 
jak  np. W. A. V isser’t  Hooft, w ie
loletni sekretarz generalny Świato
wej Rady Kościołów a  obecnie jej 
honorowy prezydent, o. Yves Con- 
gar, prof. J. M oltm ann i prof. N. 
Nissiotis. Dwaj pierwsi będą m ó
wić na  tem at: „50 la t  studiów  nad 
jednością”, dw aj ostatni zajm ą się 
zagadnieniem : „Jakiej jedności po
trzeba nam  dzisiaj?”
Q  Przedstaw iciele Światowej Fede
racji L uterańskiej złożyli 4-dniową 
w izytę w  W atykanie. Delegacja, 
k tórej przewodniczył prezydent Fe
deracji prof. d r  Mikko Juva, zo
sta ła p rzy ję ta przez papieża P a
w ła VI. Celem wizyty było prze
prow adzenie rozm ów z przedstaw i
cielami S ekretariatu  do Spraw  Jed 
ności Chrześcijan n a  tem at obec
nych stosunków  i s tanu  prow adzo
nych rozmów. Ponadto delegacja 
zapoznała się z pracą różnych urzę
dów w atykańskich. Ustalono, że 
w VI Zgrom adzeniu Ogólnym Św ia
tow ej Federacji Luterańskiej, k tó re 
zbierze się 13—25 czerw ca 1977 w  
Tanzanii, weźmie udział trzech ob
serw atorów  w atykańskich. Po raz  
pierwszy delegacja Federacji od
wiedziła W atykan w  1969. Rewi
zyta m iała m iejsce w  Genewie 
w  1972.
#  Znani teologowie katoliccy w y
stąpili z propozycją zniesienia eks
kom uniki nałożonej na  M arcina 
L utra w  1521. Najnowsze wydaniedza: „Jedność Kościoła pozostaje

OFIARY NA WYDAWNICTWO
Jarosław  S tejskał — zł 100, H anna Peżarska — zł 100, A. P. — zł 100, Idalia  
H auser i W anda Scholl — zł 300, N atalia Zaw adzka — zł 100, W iktor Voit
— zł 50, N. N. — zł 100, M atylda K am ińska — zł 100, Ludw ika Gołkowska
— zł 50, Czesław K acperski — zł 66.
W szystkim Ofiarodawcom  serdecznie dziękujemy. Przypom inam y, że ofiary 
na w ydaw nictw o „Jednota” przekazywać można na konto PKO VIII OM 
Warszawa, Nr 1586-3854-136 bądź przesyłać przekazem  pieniężnym  pod 
adresem : Administracja miesięcznika „Jednota”, al. Świerczewskiego 76a, 
00-145 Warszawa.
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międizynarodowego pism a teologów 
katolickich „Concilium” poświęcone 
jest wyłącznie reform atorow i n ie 
mieckiemu. Profesorowie katoliccy 
z Tybingi, Hans Küng i W alter 
Kasper, w słowie w stępnym  w y
rażają życzenie, „by Rzym wypo
wiedział wreszcie słowo pojednania 
odnośnie do przypadku M arcina 
L u tra’’. Dyskusja wokół ekskom u
niki L utra rozpoczęła się w 1963, 
gdy niem iecki praw nik, Wilhelm 
Michaelis, przekazał ówczesnemu 
p rze wodnicząc em u w aty  ka ńsik i eg o
Sekretariatu  do Spraw  Jedności 
Chrześcijan, kard. Augustynowi Bei. 
m em orandum  w spraw ie Lutra. N a
stępca Bei, kard. Jan  W illebrands, 
oświadczył we wrześniu 1971, że 
poza deklaracją dobrej woli, od
czytaną rok wcześniej na Zgrom a
dzeniu Ogólnym Światowej F edera
cji L aterańskiej w Evian, papież 
nie może nic więcej uczynić w tej 
spraw ie. Oficjalni przedstawiciele 
Kościołów lute rabskich i Federacji 
n ie  angażują się w powyższą dys
kusję.
#  W dniach (i—10 czerwca 1977 
odbędzie się w Moskwie Światowa 
K onferencja Religii na  rzecz poko
ju, rozbrojenia i spraw iedliw ych 
stosunków między narodam i. In ic ja
torem  ji-j zwołania jest Rosyjski 
Kościół Prawosław ny. W skład p re 
zydium powołano czołowych dzia
łaczy różnych wyznań chrześcijań
skich i religii z całego świata. 
Oczekuje się przybycia 500 delega
tów. Prace przygotowawcze są w 
toku.
#  O statnie posiedzenie K om itetu 
Roboczego Chrześcijańskiej K onfe
rencji Pokojowej odbyło się w m ie j
scowości Bad Saarow  (NRD). Głów
ny tem at obrad brzm iał: „W iara 

chrześcijańska a postęp społeczny — 
chrześcijanie sojusznikami': pokoju 
i spraw iedliw ości”. Kom itet robo
czy wystosował apel do Kościołów, 
organizacji ekum enicznych i wszy
stkich chrześcijan w Europie, by 
uczynili wszystko, co w ich mocy. 
na rzecz ścisłego przestrzegania 
układów helsińskich. Udzielono też 
poparcia inicjatyw ie zwołania Św ia
towej K onferencji Religii na rzecz 
pokoju, rozbrojenia i spraw iedli-

wydh stosunków  między narodam i. 
Z Polski w obradach uczestniczyli: 
ks. prof. d r  W itold Benedyktowicz, 
prezes Polskiej Rady Ekumenicznej 
i członek K om itetu Roboczego 
ChKP, oraz ks. Zdzisław" Pawlik, 
sekretarz PRE i członek S ekreta
ria tu  M iędzynarodowego ChKP.
0  Osiemdziesięciu delegatów z 20 
krajów  brało udział w VIII Zgro
madzę n i u Ogólny m Ekurnęn ic zn ej 
Rady Młodzieży Europy, w RFN. 
Główmy tem at obrad brzm iał: 
„Czynne zw iastow anie”. Postano
wiono. że młodzieżowi działacze 
ekum eniczni spotkają się w przy
szłym roku w NRD. Z Ekumeniczną 
Radą Młodzieży wr Europie współ
pracuje Sekcja Młodzieży Polskiej 
Rady Ekum enicznej.
^  K onferencja Biskupów K atoli
ckich w RFN wypowiedziała się 
przeciw dopuszczeniu w obecnej 
chwili ewangelików do sakram entu  
Eucharystii w  Kościele Rzymsko
katolickim. Nowy przewodniczący 
konferencji, kard. J. Hoffner. o- 
śwdadczył dziennikarzom , że w tej 
bardzo poważnej sprawne nie mogą 
mieć m iejsca odizolowane in ic ja
tywy. lecz problem  dopuszczenia 
do Eucharystii chrześcijan innych 
wyznań musi być rozwiązany ge
neralnie, w całym Kościele.
#  K onw ent G eneralny Kościoła 
A nglikańskiego (episkop alnego) w 
USA podjął uchwałę w spraw ie 
dopuszczenia kobiet do urzędu k a 
płańskiego oraz wprowadzenia no
wego m odlitewnika. Opozycja an- 
glok.atoli.-cka w Kościele zapowie
działa, że w przyszłym roku zwoła 
konferencję przeciwników ordynacji 
kobiet i reform y modlitewnika. 
Zdaniem  anglokatólikówg przez pod
jęcie tych uchwal Kościół angli
kański zszedł „z drogi jednego, 
świętego, apostolskiego Kościoła” i 
obecnie jest tylko „jeszcze jednym  
z wielu Kościołów protestanckich”.

Z K R A J U

m  24 listopada 1976 odbyto się w 
W arszawie kolejne spotkanie Mie
szanej Komisji Polskiej Rady Eku
menicznej i Kościoła Rzymskokato
lickiego, która istnieje od 1974 i na

ogół spotyka się dwa razy do roku. 
Tym razem zajęto się przygotowa
niami do tegorocznych obchodów 
Tygodnia M odlitwy o Jedność 
Chrześcijan. S trona katolicka w y
stąpiła z propozycją, aby wojewódz
kie oddziały PRE naw iązały kon
takt z referentam i do spraw' eku- 
menii przy kuriach biskupich i a r 
cybiskupich. Rozpatrywano też 
możliwość utworzenia wspólnych 
grup roboczych, które spotykałyby 
się 1—2 razy w roku, aby dyskuto
wać nad aktualnym i problem am i. 
Przedstaw iciele Kościoła rzym sko
katolickiego wyrazili życzenie za
praszania na swoje konferencje teo
logiczne teologów' z Kościołów zrze
szonych w PRE. Ponadto wyłoniła 
się idea organizowania wspólnych 
spotkań teologów obu stron.

g  W ubiegłym roku m inęła 71). 
rocznica samodzielnego bytu Ko
ścioła M ariawitów  w Polsce. Z tej 
okazji biskupi Starokatolickiego 
Kościoła Mariawitów' wydali oko
licznościowy list pasterski, który 
odczytano we wszystkich parafiach 
podczas Śwhąt W ielkanocnych. Przez 
cały miniony rok organizowano w 
parafiach specjalne nabożeństwa 
połączone z akadem iam i lub zjazda
mi młodzieży. Centralne uroczystoś
ci odbyły się w' Płocku, gdzie znaj
duje się klasztor i św iątynia, będą
ca miejscem szczególnego kul tu m a
riawitów’. Podczas uroczystości ju - 
bileuszowwch przypom inano w ier
nym ideę m iariaw ityzm u, jego dzie
je i obecny stan duchowy. Mie
sięcznik „M ariaw ita” publikow ał o- 
kolicznościowe artykuły i reportaże 
z uroczystości.
£  W niedzielę 28 listopada ub.r. 
odbyły się w Cieszynie rekolekcje 
dla prezbiterów  z terenu Diecezji 
Cieszyńskiej. Zjechało się 119 u- 
czestników z terenu całej Diecezji.

m  W dniach 30 listopada i 1 grud
nia ub.r. dla kięży Diecezji Cieszyń
skiej odbyły się w W apienicy reko
lekcje pod hasłem : „Bliżej Boga” . 
Dużo czasu poświęcono na studia bi
blijne. W szczerych, braterskich 
rozmowach połączono zagadnienia 
związane z pokutą kiędza, spowie
dzią oraz społecznością braterską.
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