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C O WY NA TO ?
Krzyw dę wyrządza się człowiekowi, jeżeli odcina się go od obiektywnej in
formacji i tłumi się głosy krytyki wypowiadane pod jego adresem zwłaszcza
wtedy, gdy zajmuje on wysokie stanowisko. Szczególnie duchowni narażeni
są na niebezpieczeństwa z tym związane, ponieważ z powodu szacunku dla
reprezentowanej przez nich sprawy ludzie nie są z nimi szczerzy, otaczając
ich pochlebstwami. Im wyższe stanowisko duchowny zajmuje, tym mniej
szczerości i odwagi, a tym więcej pochlebstwa. Nic dziwnego, że niejeden
duchowny dostaje zawrotu głowy. Zresztą dotyczy to nie tylko duchownych,
lecz wszystkich ludzi zajmujących wysokie stanowiska.
Myśl ta nasunęła się nam w związku z ostrą polemiką ze szwajcarskim teo
logiem katolickim z uniwersytetu w Tybindze, Hansem Küngiem. Na ła
mach „Frankfurter Allgemeine Zeitung” opublikował on artykuł, w którym
poddał ocenie pierwszy rok działalności papieża Jana Pawła II. Wyraża on
uznanie dla działalności papieża, ale jednocześnie stawia szereg pytań, fo r
mułuje wątpliwości, jakie nurtują wielu katolików.
Zastanawiamy się nad tym, czy usprawiedliwione jest rozdzieranie szat
z tego powodu i święte oburzenie na jakoby zadufanego w sobie człowieka,
którego butne myśli wywołują zamieszanie. Niedobry, choć bardzo w prasie
rozpowszechniony, jest zwyczaj polemizowania z cudzymi poglądami i od
noszenie łatwych zwycięstw przy pomocy zacytowania kilku zdań, w do
datku jeszcze niedokładnie przetłumaczonych, wobec widowni, która prze
ciwnika nie widzi.
Czy artykuł Hansa Künga jest atakiem, co mu się zarzuca? Słowo „atak”
pozwala się domyślać wrogości. Atakuje wróg. Tymczasem żadnego akcentu
wrogości u niego nie zauważyliśmy. Czy widzi on u papieża jedynie złe
cechy i czy ocenia jego działalność wyłącznie negatywnie? Nic podobnego.
Stać tego teologa na obiektywne spojrzenie i podkreślenie pozytywnych
stron działalności rzymskiego biskupa. Zresztą niech Czytelnik sam się
przekona/ czytając artykuł Klinga, zamieszczony w tym samym numerze
„Jednoty” i wyrobi sobie własny pogląd na tę sprawę.
Całkiem możliwe, że również opublikowanie przez nas artykułu Klinga
spotka się z nieprzychylną reakcją. Z góry więc stwierdzamy, że nie kie
rujemy się niechęcią do Jana Pawła II. Wprost przeciwnie. Jego wybór stai
się również dla nas wydarzeniem historycznym. Potrafim y docenić wagę
tego wydarzenia, mimo że samej instytucji papiestwa nie uznajemy.
Mamy dla niego wiele sympatii i dlatego właśnie budzą się w nas pewne
obawy, czy ‘nieustanne pasmo sukcesów oraz głośny chór pochwał i za
chwytów na wiele głosów nie zmieni tego człowieka. Przecież jest tylko
człowiekiem z krwi i kości. Trzeba by doprawdy sił nadludzkich, aby oprzeć
się naporowi tej fali entuzjazmu i zachować równowagę ducha, właściwy
dystans i poczucie skromności, nieodzowne dla chrześcijańskiego przywód
cy. Jest przecież rzeczą niemożliwą, aby ustrzegł się od niewłaściwych, błęd
nych słów, posunięć i decyzji. Wprawdzie przyznano papieżowi cechę nie
omylności, ale nawet ten katolicki dogmat nie obejmuje wszystkich słów
i czynów papieża, tylko niektóre, wyjątkowo ważne i uroczyste orzeczenia
w sprawach wiary i moralności.
Dobrze więc się dzieje, jeśli znajdują się odważni ludzie, którzy zgodnie
ze swym przekonaniem wypowiadają słowa krytyki, też siłą rzeczy nazna
czone piętnem omylności. Mogą one stać się koniecznym czynnikiem dla
zachowania równowagi, aby ten niezwykły człowiek, jakim jest niewątpli
wie Jan Paweł II, nie stracił właściwej perspektywy.
Krytyka jest zjawiskiem zdrowym i koniecznym, zwłaszcza krytyka życz
liwa, nacechowana troską o dobro sprawy. Zresztą nawet w krytyce nie
życzliwej czy wręcz wrogiej również kryje się zwykle ziarno prawdy i w ar
to brać ją serio pod uwagę, a nie z góry potępiać i odrzucać. Należy być
Bogu wdzięcznym i za słowa krytyki kierowanej pod naszym adresem,
zwłaszcza wówczas, gdy nie brak nam przyjaciół, którzy z miłością i od
daniem będą nas/bronić przez spokojne, rzeczowe wykazanie błędów po
pełnionych przez krytyka, lub przez uzasadnienie słuszności czy koniecz
ności odpowiednich posunięć i wypowiedzi krytykowanego. A zresztą — jak
napisał biskup Ignacy Krasicki — „prawdziwa cnota krytyk się me boi.”
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W NUMERZE?

Jak zwykle, tak i tym razem,
grudniowy zeszyt „Jednoty” za
wiera sporo materiałów wiążą
cych się ze Świętem Narodzenia
Pańskiego. Przede wszystkim
tematyka ta znajduje wyraz w
kazaniu autorstwa ks. bp.-Jana
Niewieczerzała — Przed betle
jemską stajenką (s. 3). Autor
wyraża przekonanie, że każdy
z nas, jak ongiś pasterze, mędrcy
i niezliczone rzesze ludzi na
przestrzeni wieków — ma coś do
ofiarowania Zbawicielowi.
Z kazaniem współbrzmi modlit
wa człowieka współczesnego,
uwikłanego w złą codzienność,
który błaga Nowo narodzonego
o łaskę odrodzenia (s. 4).
Sześć moich „Gwiazdek” Mi
chała Zbórskiego jest relacją
z różnych Wigilii w życiu auto
ra. Zastanawia się on, w jakim
stopniu Wigilie te były rzeczy
wiście „świętem dla Pana” .
Z tematyki ekumenicznej dwie
obszerne pozycje:
1) wywiad z s. Ruth Lienhard,
diakonisą ewangelicką ze Stras
burga, przeprowadzony
przez
polską urszulankę Unii Rzym
skiej, a zatytułowany Ekume
nicznej przyjaźni ciąg dalszy
(s. 8) oraz
2) kontrowersyjna wypowiedź
teologa
rzymskokatolickiego
Hansa Klinga (tłumaczona z tek
stu zamieszczonego w „Frank
furter Allgemeine Zeitung” ) po
dejmująca próbę oceny roczne
go pontyfikatu Jana Pawła II
(s. 11). Tej samej kwestii poś
więcona została rubryka Co wy
na to? (s. 2).
W związku z 25 rocznicą pow
stania Chrześcijańskiej Akade
mii Teologicznej zamieszczamy
na s. 14— 15 informację o inau
guracji 26 roku akademickiego
oraz serwis ilustracji z tej uro
czystości.
Numer zamykamy
Przeglądem ekumenicznym.

NASZA

OKŁADKA:

Uroczystość inauguracji 26 roku
akademickiego w Chrześcijań
skiej Akademii Teologicznej w
Warszawie zbiegła się z dwudziestopięcioleciem istnienia tej
uczelni (do art. na s. 14).

KS. JAN NIEWIECZERZAŁ

Przed Bełlej@mskq słajenkq
„Gdy weszli do domu, ujrzeli Dziecię z Marią, matką Jego,
i upadłszy oddali Mu pokłon, potem otworzyli swoje skarby i zło
żyli Mu w darze złoto, kadzidło i mirrę”.
Mat. 2:11

Nadszedł czas, kiedy jak co roku cały chrześci
jański świat sposobi się do uroczystych obcho
dów pamiątki Narodzenia Pańskiego. Ku Betle
jem, nad którym kiedyś przed wiekami, zatrzy
mała się gwiazda prowadząca mędrców ze
Wschodu, ,,oikoumene” , cały świat’ kieruje swe
oczy i w duchu oddaje pokłon Temu, o którym
w widzeniu swym śpiewał prorok: „Albowiem
Dziecię narodziło się nam, Syn jest nam dany,
i spocznie władza na Jego ramieniu i nazwą Go:
cudowny Doradca, Bóg mocny, Ojciec odwiecz
ny, Książę pokoju” (Iz. 9:5). Tenże sam mąż Bo
ży na innym miejscu powie: „Pocieszajcie, po
cieszajcie lud mój, mówi wasz Bóg! Mówcie do
serca Jeruzalemu i wołajcie na nie, że dopełniła
się jego niewola, że odpuszczona jest jego wi
na (...) Przygotujcie na pustyni drogę Pańską,
wyprostujcie na stepie ścieżkę dla Boga nasze
go! (...) Co nierówne niech będzie wyrówna
ne (...) Wyjdź na górę wysoką, zwiastunie dobrej
wieści, Syjonie! Podnieś mocno głos swój zwias
tunie dobrej wieści, Jeruzalem! Podnieś, nie bój
się! Mów do miast judzkich: Oto wasz Bóg! Oto
wszechmocny Pan przychodzi w mocy. Jego ra
mię włada (...) Jak pasterz będzie pasł swoją
trzodę, do swojego naręcza zbierze jagnięta i na
swoim łonie będzie je nosił ...” (Iz. 40).
Święty Jan ewangelista pozostawił nam obraz
betlejemskiego Dziecięcia w postaci ucieleśnio
nego Słowa Bożego, które było u Boga w wiecz
ności, było praprzyczyną życia i życiem samym,
światłością świecącą w ciemnościach, Słowem
objawionym światu w pełni łaski i prawdy (Jn
1:1— 14). Nadejdzie czas, kiedy Jezus sam po
wie o sobie, że jest drogą, prawdą i życiem, po
karmem i napojem ludzkiej duszy, wreszcie
zmartwychwstaniem i życiem dla tych, którzy
w Niego wierzą.
To później, lecz tymczasem święty Łukasz (2:1—
21) relacjonuje nam wydarzenia owej pamiętnej
nocy, kiedy straż nad stadem trzymający paste
rze przeżyją niezapomnianą chwilę zdumienia
i trwogi. Bo oto: „Anioł Pański stanął przy nich
a chwała Pańska zewsząd ich oświeciła. Anioł
rzekł do nich: Nie bójcie się, bo oto zwiastuję
wam radość wielką, która będzie udziałem wszy
stkiego ludu. Gdyż dziś narodził się wam Zba
wiciel, którym jest Chrystus Pan, w mieście Da
widowym. A to będzie dla was znakiem: znaj
dziecie niemowlątko owinięte w pieluszki i po
łożone w żłobie. I zaraz z aniołem zjawiło się

mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i
mówiących:
Chwała na wysokościach Bogu,
a na ziemi pokój ludziom,
w których ma upodobanie” .
W taki to różnorodny sposób rozpowszechniała
się wieść, dzięki której biedne, niczym spośród
innych miast nie wyróżniające się Betlejem na
wieki zapisze się w historii dróg Bożego zba
wienia. Zarówno ta miejscowość, jak i Dziecię
tam zrodzone, nie jawią się światu w nimbie
ziemskiej chwały ani w mocy, blasku i bogact
wie. A jednak w tamtej chwili dzieje się na na
szym globie coś, co znamieniem nieśmiertelności
naznaczy odtąd ludzkie kroki. Znakiem zaś
i realnym świadectwem tego, iż Bóg swym moc
nym Słowem przemówił do świata, pozostanie
na zawsze On, zrodzony z niewiasty, położony
w żłobie, On, na którego cześć i chwałę —
wbrew, zda się, ludzkiej logice — śpiewać będą
anielskie chóry, z zadziwieniem niezwykłym
przybiegną pasterze, a mędrcy ze Wschodu, po
dążając za wskazówką gwiazdy, odnajdą w Nim
zdawna oczekiwanego pasterza ludów.
Także w późniejszych wiekach najwrażliwsze na
prawdziwą wielkość i niepojęte działanie Boże
umysły, serca i talenty starać się będą przybliżać
myśli ludzkiej owo wydarzenie w pieśni, w poe
zji, dźwiękach muzyki i w obrazie.
Dziś, kiedy po blisko dwóch tysiącach lat na
nowo słuchamy Ewangelii, radosnej nowiny
0 miłości Bożej przyobleczonej w postać Jezusa,
słuszną będzie rzeczą, gdy zapytamy siebie, z ja
kim uczuciem zbliżamy się do betlejemskiego
żłobka, jakie refleksje wzbudza w nas owa noc,
która, zda się, niebo z ziemią połączyła? Czy
zdolni jesteśmy, by, tak jak pasterze, usłyszaw
szy o nowo narodzonym, pełni szczęścia, a za
razem bo jaźni Bożej, być gotowymi zaraz biec
1 oglądać Pana? Czy pośród rozlegającego się ze
wszystkich stron hałaśliwego zgiełku ludzkiej
ciżby zdolni jesteśmy odróżnić tony głosów
anielskich? Czy widząc na firmamencie życia
tysiące rozrzuconych i pełnych uroku gwiazd,
zdolni jesteśmy dojrzeć tę jedną jedyną gwiazddę, która i nas zaprowadzi do naszego Betlejem?
I wreszcie, czy umiemy się zdobyć na oddanie
Dziecięciu w Betlejem takiego pokłonu, by, jak
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mówi o tym pieśń: podniosło Ono swą boską rę
kę i błogosławiło naszą ziemię i nas na ludzkich
drogach życia?
W ewangelicznym tekście czytamy, że do Betle
jem przybyli mędrcy ze Wschodu, niosąc dary
w postaci złota, kadzidła i mirry. Wielu ludzi in
teresowało się tym, kim właściwie byli przyby
sze ze Wschodu. Jedni mówią o nich jako o mę
drcach, inni — o królach, a jeszcze inni — o ma
gach pełnych wiedzy tajemnej. Nalezależnie od
tych określeń, jedno jest pewne: oto niezwykli
ludzie z dalekiej krainy, ludzie świadomi tego,
co to jest prawdziwa wielkość i chwała, a przy
tym sami pełni godności, nie poczytali sobie za
ujmę przebyć daleką drogę, by Dziecięciu złożyć
pokłon i hołd należny władcom. Przed Nim też,
jak przed władcą, ówczesnym zwyczajem otwie
rają i kładą skarby na znak wielkiego uszano
wania i radości. Ich dary — złoto, kadzidło i mi
rra — posiadały nie tylko wielką wartość ma
terialną, ale także znaczenie symboliczne: nie

skazitelną czystość, trwałość i korne uwielbienie
Boga.
Tak więc pokora, uwielbienie, a zarazem głębo
kie szczęście towarzyszyły owej pamiętnej chwili
hołdu mędrców przed Jezusem. Była noc, cisza,
pustka i tylko Maria z Dzieciątkiem, i Józef
w biednej betlejemskiej szopie. Narodzeniu Zba
wiciela nie towarzyszły żadne uroczystości ani
fanfary, nie było rozjarzonych światłem komnat
ani drzewek pięknie przystrojonych, nie bito
w dzwony, nie śpiewano kolęd. Było biednie.
I tylko w tej rodzinnej samotni, wśród nocnej
ciszy rozszedł się głos, który usłyszeli pasterze,
i światło gwiazdy, co oświeciła drogę mędrcom
zdążającym do Pana.
Historia Kościoła chrześcijańskiego świadczy, że
blask gwiazdy betlejemskiej świeci, a głos wojsk
niebieskich rozlega się przez wieki po dzień dzi
siejszy. Niezliczone rzesze ludzi, wiedzione zna
kami Bożej łaskawości, kierowały się tam, gdzie

0 łaskę odrodzenia
W dzień Twego Narodzenia
przyjdź. Panie Jezu,
1 wejdź do tego domu,
chociaż nie jest to dom,
w którym miałbyś specjalne upodobanie.
Opłatkiem dzielą się tu, to prawda,
ale życzenia składają nie zawsze szczerze,
siano pod obrus podłożono,
ale w pośpiechu, bez skojrzeń,
radio włączono punktualnie,
aby posłuchać kolęd wykonanych artys
tycznie,
którymi — za nich — ktoś inny oddaje
chwałę Bogm
Prezenty zawinięto gustownie
i złożono pod estetycznie oświetlonym
w którego półmroku nie widać drzewkiem,
na twarzach cieni pozostałych
po scenach małżeńskich,
po kłótniach w sprawie dzieci,
po nieporozumieniach o rodziców,
po nadużyciu alkoholu,
po półkradzieżach w pracy,

po ...
Ty wiesz i oni wiedzą...
Tak, wysoki standard
ceni się tu wyżej niż dobry uczynek,
pieniądz stawia nad dobra moralne,
dzieci wychowuje w podziwie dla zarad
ności ludzi dbających o własne interesy.
A do kościoła chodzi się
nie z potrzeby duszy,
ale częściej dlatego, że wypada.
W dzień Twego Narodzenia
przyjdź, Panie Jezu,
i wejdź do tego domu,
do m o j e g o domu,
bo jest to dom,
który tylko z Tw ojej łaski
może odróżnić się jeszcze dla miłości,
właśnie dzisiaj,
w świętą noc Twego Narodzenia.
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znajdował się zapowiedziany przez proroków
Zbawiciel świata, a nieogarnione rzesze przyłą
czały się do chórów anielskich. Na tej drodze
znajdowały swe szczęście, radość i pokój. Przed
Bożym Dzieciątkiem rozkładali swe skarby wiel
cy uczeni i natchnieni artyści, i wielcy tego
świata. Lecz z podróżnych trzosów i z pielgrzy
mich bagaży wyjmowali swe skarby nie tylko
ludzie niezwykli. Pośród milionowych rzesz wę
drowców niewielu tylko mogło ofiarować równie
cenne dary, jak złoto, kadzidło i mirrę. O wiele
więcej było takich, co to zamiast złota przynosili
powszedni mozół życia, ofiarny trud zwykłej
pracy, .cierpienie i rany doznane w walce o god
ne człowieka istnienie. Jesteśmy przekonani,
i tym się dzisiaj możemy radować, że, narosła
przez wieki, góra podarków wdzięczności i uwiel
bienia lśni nie tylko blaskiem szlachetnego
kruszczu, ale że każde piękno ludzkiej duszy
i serca, złożone w dani betlejemskiemu Dziecię
ciu, zyskuje błogosławieństwo Boże.

Także i my, spiesząc do Betlejem, zanieśmy to,
co mamy najcenniejszego: naszą wiarę i miłość
do Zbawiciela, i prośmy, aby On je pobłogosła
wił. Przed obliczem Przedwiecznego złóżmy nasz
całoroczny trud, owoce naszej pracy i nasze naj
lepsze dokonania. Prośmy Go, aby w swej łasce
zechciał przyjąć naszą służbę, jaką pełnić prag
niemy codziennie na cześć i chwałę Ojca w niebiesiech.
Wszyscy mamy coś do ofiarowania. Nikt z nas
przecież nie przeszedł minionego roku bez spo
sobności wzbogacenia siebie i innych betlejem
skim światłem. Niechaj lśni ono dalej w naszym
życiu i w każdym działaniu podejmowanym na
chwałę Zbawiciela. Niechaj owoce naszej wiary
wzbogacą ,,skarbnice,, nasze, byśmy mieli z czym
udać się znowu do Betlejem. Tymczasem zaś,
wraz z niebieskimi wojskami, wdzięcznie zawo
łajmy: ,,Chwała na wysokościach Bogu, na zie
mi pokój ludziom, w których Bóg ma upodoba
nie !”

Oto Bóg zbawieniem moim!
Zaufam i nie będę się lękał:
gdyż Pan jest mocą mojq
i pieśnią moją,
i zbawieniem moim!
Iz. 1 2 : 2

W DNIU NARODZIN PANA
WSZYSTKIM CZYTELNIKOM,
W SPÓŁPRACOW NIKOM
I PRZYJACIOŁOM
ŻYCZENIA POKOJU,
MOCY,
RADOŚCI
I ZAUFANIA
W JEZUSIE CHRYSTUSIE

sle

Zespół

Redakcyjny
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Sześć moich „gwiazdek”
Gdy zaproponowano mi napisanie czegoś w
związku ze świętami, w pierwszej chwili odpo
wiedziałem, że nie mam nic do przekazania na
jten temat. Ale po chwili coś zaświtało mi w gło
wie i odpowiedziałem, że spróbuję. Wielu wigilii
i świąt zupełnie nie pamiętam — ponakładały
się, pozachodziły na siebie. Lecz kilka z nich pa
miętam szczególnie dobrze. W mojej ocenie były
wśród nich lepsze i gorsze i całkiem złe. Dla
czego? Właśnie o tym chcę spróbować opowie
dzieć. Będzie to jakby moja spowiedź, w każdym
razie jej część.

1
Ta z roku 40 jest pierwszą, jaką pamiętam. Bar
dzo śnieżna i mroźna. W Warszawie byli Niem
cy. Wtedy jednak nie wiedziałem jeszcze dokład
nie, co oznacza ich obecność w Polsce. Pamiętam
dom: ludzi i mieszkanie. Część dużego pokoju
zajęła ogromna choinka, aż pod sufit. Cała ro
dzina mieszkała wtedy jeszcze razem, w pobliżu
placu Narutowicza, na Ochocie. Wigilia i święta
były tłumne — przyszła dalsza rodzina i znajo
mi. Typowa ,,gwiazdka” okupacyjna, ,.gwiazd
ka” rodzinna. Pamiętam: wszystko koncentro
wało się wokół spraw towarzyskich i stołu wtedy
jeszcze suto zastawionego. Ale nie śpiewano ko
lęd. I nie interesowano się sprawami Boga. Jak
by nie istniał. Ciocia Brońcia sama poszła do
kościoła. Inni członkowie rodziny — nie. Ja chcia
łem, bo byłem bardzo ciekaw, co to takiego
„pasterka” . Lecz dzieci nie chodziły ,,na paster
kę” .
Dopiero wiele lat później poznałem określenie
charakteryzujące stosunki w mojej rodzinie:
„wierzący niepraktykujący” . W rodzinnym w y
daniu nawet praktyki religijne wypadły bardzo
marnie. Wiem teraz, że tamto święto nie było
„świętem dla Pana” , w sensie, jaki ukazuje Bi
blia: „To są uroczystości świąteczne Pana, w któ
re będziecie zwoływać święte zgromadzenia. To
są moje święta” (III Mojż. 23:2).

2
Druga, jaką pamiętam, to ostatnia przedpowstaniowa wigilia warszawska 43 roku. Mieszkaliś
my na Grójeckiej. Choinka tego roku była w y
jątkowo okazała, wysoka, rozłożysta, pachnąca
lasem. Ozdobiono ją według ówczesnej mody:
całe gałązki pokryte zostały boraksem (co to?)
rozpuszczonym w czymś tam. Efekt był wspa
niały: wszystko lśniło i błyszczało, gdy zapłonę
ły świeczki i zimne ognie. Na wigilii zgromadziło
się wiele osób z dalszej rodziny i znajomych.
Niektórych prawie nie znałem. Na stole przygo
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towano dodatkowe nakrycie dla kogoś niezna
nego, kto może nieoczekiwanie przyjść do domu.
Kim mogła być ta tajemnicza osoba? Czy w ogó-'
le przyjdzie? A może to będzie Mama? Nie było
jej z nami, bo siedziała w więzieniu na Daniłowiczowskiej, gdzie Niemcy wsadzili ją za han
del słoniną. Bardzo chciałem, żeby była z nami.
Ale nie była. Nie było też Ojca. Dlaczego?
Niezwykły był nastrój tego wieczoru. Jakby ku
mulacja nastrojów wszystkich wieczorów okupa
cyjnych w naszym domu. Trudno to opisać. Ja
kaś nostalgia pomieszana z radością: że jest
choinka, że jest liczna rodzina i znajomi. Były
żarty i dowcipy ilustrujące w karykaturalny
sposób życie w okupowanej Warszawie, opowia
dania i rozmowy. Nie mówiono o Bogu. Pamię
tam, że śpiewaliśmy kolędy. Piękne polskie ko
lędy. Była także kolęda „polityczna” : „Dzisiaj
w Betlejem wesoła nowina... tysiąc bombowców
poszło do Berlina” . Liczyła kilka zwrotek, reszt
ki zapamiętanych słów plączą się w pamięci.
Była nadzieja, że wojna się skończy, że nastaną
lepsze czasy, ale panowało również przygnębie
nie. Wyrażały je świadectwa ludzi, którzy słysze
li coś pewnego od kogoś pewnego, sami coś wie
dzieli lub od czegoś uciekli: łapanki, egzekucje,
wsypa, roboty przymusowe, kocioł, Treblinka, ge
stapo, AK. Wszystko to się ze sobą splatało. Ktoś
wspominał czasy przedwojenne, co można było
kupić i za ile, i u kogo taniej. I to, że wtedy
były pomarańcze, rodzynki, figi, daktyle, mig
dały i co tam jeszcze. Takiego wieczoru w igilij
nego podobno także zwierzęta miały mówić ludz
kimi głosami, przepowiadać przyszłość, żalić się
na złych gospodarzy itd. Wszystko to tworzyło
dziwną, tajemniczą mieszaninę. Ale panował
spokój, wynikający z sytuacji bycia razem, i eks
cytacja z powodu zasłyszanych spraw, i nadzie
ja, i niepewność, co dalej, bo wojna trwała. Re
ligijny charakter wieczoru wyrażały chyba tyl
ko kolędy. Nie pamiętam, czy ktoś szedł na na
bożeństwo. Teraz wiem, że było to święto ludzi
i w tym kryła się jego niewątpliwa wartość.
Wiem także, że nie było to „święto dla Pana” .
Czy mógł być z nami skoro Go nie zapraszano?
A może wstąpił jednak na chwilę? Nie przycho
dziło mi na myśl, żeby dla Niego przeznaczyć
zastrzeżone tajemnicze miejsce przy domowym
stole. Pomyślałem o tym dopiero wiele lat póź
niej.
Zapomniałem dodać, że Dziadka już z nami nie
było. Zmarł w 42.
A po tej wigilii przez dwa następne dni graliś
my w „chińczyka” .
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To była ostatnia okupacyjna „gwiazdka” , już
w Częstochowie, gdzie wylądowaliśmy szczęś
liwie po wyjściu z Powstania Warszawskiego.
Znów mroźnie i śnieżnie. Przypominam sobie, że
chyba wszystkie te wojenno-okupacyjne zimy
musiały być takie srogie.'Mieszkaliśmy w domu
blisko Starego Rynku. Podobno dawniej należał
do Żydów. Lecz ich już nie było... Atmosfera tego
domu i „gwiazdki” była zupełnie inna. Wszystko
było inne. Zebrało się nas pięcioro lub sześcio
ro. Nieprzerwanym potokiem ciągnęły się wspo
mnienia. Główną osobą była Babcia. Ona wie
działa gdzie i po co iść, jak załatwić. Dojść.
Dotrzeć. Potrafiła. Była najzaradniejsza i naj
pracowitsza. Była też Mama. Ale nadal nic nie
wiedzieliśmy o losie Ojca i wielu innych człon
ków rodziny. Dopiero po wojnie, poszukując go
przez PCK, dowiedzieliśmy się, że w pierwszych
dniach grudnia 44 zmarł gdzieś w Wirtembergii.
Lecz podobnie było w wielu domach. Los innych
rodzin był wiele gorszy.
Ta ostatnia wojenna wigilia też koncentrowała
się wokół spraw ludzi. I czy mogło być inaczej?
O Bogu chyba nie wspominano? I czy mogło być
inaczej? Człowiek może brać udział w sprawach
Boga tylko wtedy, gdy Go zna lub kocha. I na
ile Go zna i kocha. Jeśli się więc nie zna Go wca
le, no to...
Po latach zacząłem rozumieć, dlaczego Karol
Barth odrzucał religię, nazywając ją grzechem.
Bo religia — to brak prawdziwego życia Bożego
w człowieku. Czym są religijne formy lub zwy
czaje? Są odzwierciedleniem postaw religijnych
człowieka, wyrazem wpływów społeczno-kultu
ralnych lub po prostu barwnym
folklorem.
Trudno więc się dziwić, że ta wigilia 44 roku też
nie była „świętem dla Pana” . Miała tylko war
tość jako spotkahie bliskich sobie ludzi. Szkoda,
że nie znaliśmy* prawdy o tęsknocie Pana do nas,
może wtedy byśmy Go zaprosili?
4
Wigilia roku 59 była chyba najsmutniejsza. Nig
dy więcej takiej nie chcę. Przed wieczorem od
wiozłem Mamę do szpitala. Miała już z niego nie
powrócić, chociaż ja wtedy jeszcze o tym nie
wiedziałem. Wieczór ten przeżyliśmy wspólnie
z Bożeną. Czytaliśmy Biblię, modliliśmy się, ale
nie śpiewaliśmy. A przecież to powinien być in
ny wieczór! Dopiero po jakimś czasie zacząłem
rozumieć, że zawinił mój obrzydliwy egoizm,
rozżalenie się nad sobą, pławienie się w smut
ku, poskudne rozmamłanie z powodu samotnoś
ci. Nie potrafiłem pomyśleć o samotności innych.
Jest to tym smutniejsze, że działo się iuż po
moim nawróceniu się do Boga, po świadomym
wyborze drogi za Panem Jezusem. Tak, mnóstwo
rzeczy musiało się jeszcze potem zmienić i mnós
two ciągle jeszcze się zmienia. Tylko trochę le
piej teraz wiem, że najgorszą rzeczą pod słoń
cem jest egoizm chrześcijan: wpatrzenie się w

*

siebie, szukanie swego, dążenie do swego, ciąg
nięcie do siebie. Bezwład. Rozczulanie się nad
sobą, ślepota na sprawę drugiego człowieka. Blo
kada każdego żywszego odruchu. Skleroza ser
ca — jak przypomina Jezus (Mk 10:5). Egoizm
— to choroba na śmierć, od której można zostać
tyko zbawionym. Zbawicielem jest Jezus, Pan.
Tamta „gwiazdka” też nie była „świętem dla
Pana” . Jakie to smutne.
5
Kolejna „gwiazdka” składała się z kilku części.
Pierwsza odbyła się w połowie grudnia 60 roku
w Bazylei. Po wspólnej kolacji z Profesorem
Cullmannem i jego siostrą zasiedliśmy liczną
grupą przy długim stole w pokoju gościnnym,
na pięterku domu przy Hebelstrasse. Izbę, licząc
lekko, zbudowano w X V II lub X V III wieku.
Nastrój wieczoru dodatkowo podkreślały świe
ce ustawione przed każdym uczestnikiem. Pro
fesor wygłosił krótkie przemówienie, złożyliśmy
sobie życzenia i następnie słuchaliśmy nabożeń
stwa Wspólnoty w Taize, odtwarzanego z płyty
gramofonowej. Było to przeżycie niezwykłe.
Fascynowało mnie wszystko dookoła. Niezwy
kłość sytuacji, w której się znalazłem. Byłem
nastawiony na „poznanie” , „naukę” , „ekume
nizm” „teologię” . Posprzeczałem się nawet
z pewnym prawosławnym Grekiem który
twierdził, że teologia — to doksologia. Usiłowa
łem mu wyjaśnić, że nie ma racji, że jest nie
dość uczony. (Dla mnie doksologia oznaczała
wtedy tylko część nabożeństwa chrześcijańskie
go). Wszystko to tak mnie pochłaniało, że znów
zabrakło mi miejsca na „święto dla Pana” . Jak
to możliwe? Być blisko i nie być? Tak. Jaki
dziwaczny może być „wierzący” człowiek.
Druga część „gwiazdki” miała miejsce już w
czasie samych świąt, w słynnym „Casa Locar
no” , gdzie zaproszono wszystkich stypendystów
60 roku, żeby razem przeżyli święta Narodzenia
Pańskiego:
Afrykanie, Amerykanie, Azjaci
i Europejczycy. Niezwykły był świąteczny pej
zaż: ośnieżone góry, piękne jezioro, kolorowe
światła ulic i domów, prawdziwe palmy pokry
te czapami śniegu. Palmy i śnieg? W domu
panowała ciepła atmosfera. Pani E. Hess-Hilfiker była tylko z pozoru szorstka i jakby oficjal
na. Przy pierwszej rozmowie wyszło na jaw, ile
w niej życia, ciepła i dobroci. Była jak prawdzi
wa matka. Wśród mieszkańców przewodzili
Afrykanie — szczerzy i weseli jak wielkie dzie
ci. Ich radość udzieliła się innym.
Świąteczny wieczór poświęcilimy modlitwie
i Słowu, temu „Słowu” które ciałem się stało
i przebywało wśród nas, i widzieliśmy chwałę
Jego...” Śpiewaliśmy wiele pieśni. I znów A fry 
kanie: ich śpiew wyrażał żar i tęsknotę, wiarę
i miłość, i żywą radość. I wielki, głęboki spokói.
Chyba właśnie wtedy nastąpił mój pierwszy krok
w kierunku „święta dla Pana” .
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Trzecia część „gwiazdki” rozegrała się po kilku
dniach. Poczta dostarczyła mi przesyłkę z Pol
ski, zawierającą taśmę magnetofonową z nagra
nymi słowami miłości i przyjaźni, z życzeniami
od żony, przyjaciół i członków zboru.

6
Ostatnia „gwiazdka” , którą chcę opisać, to
„gwiazdka” 67. Byliśmy we czwórkę z Babcią.
Nasza córeczka miała 8 miesięcy. Siedzieliśmy
w małym pokoiku na ostatnim piętrze pod da
chem, „blisko nieba” , „jak w Arce Noego” . Było
ciasno i blisko. Malutką choinkę — dla Małej —
postawiliśmy na szafie z braku miejsca. Czytaliś
my ewangelie przedstawiające wydarzenie w Be
tlejem modliliśmy się i śpiewaliśmy kolędy.
Śpiewałem je odtąd aż do letnich miesięcy, bo
tak się podobały córeczce.
Kolacja wigilijna była skromna tego wieczoru,
lecz wystarczyłoby jeszcze dla innych. Było
blisko do każdego. Nasza Mała coś gaworzyła

i mruczała, coś między mową a śpiewem. Pano
wał wielki spokój i szczęście mimo mnóstwa pro
blemów życiowych, przed którymi staliśmy. To
była chyba nasza najlepsza rodzinna wigilia.
Wiedzieliśmy, że to nie tylko nasze ludzkie świę
to, mieliśmy przekonanie, że Jezus także na nie
przyszedł. Naszej radości nie zakłócił nawet pa
dający rzęściście deszcz.

Wierzę, że wtedy, gdy zdecydowanie chcemy ist
nieć dla Pana, możemy rzeczywiście przeżywać
Jego święto. Cała ta moja spowiedź ma ukazać
właściwie jedno: potrzebę nawrócenia się, zwró
cenia się ku Panu, aby On z nami i w nas mógł
obchodzić swoje święto. A wtedy nie potrzeba już
żadnej religii, można się obejść bez świątecznego
folkloru, bo Pan przyszedł na swoje święto. To
Jego obecność o wszystkim decyduje.
Michał Zbórski

Ekumenicznej przyjaźni ciqg dalszy
Prezentujemy poniżej wywiad z siostrą Ruth Lienhard, diakonisą ewan
gelicką ze Strasburga, przeprowadzony przez siostrę Kingę Strzelecką, pol
ską urszulankę Unii Rzymskiej i naszą kilkuletnią współpracowniczką re
dakcyjną opracowującą — cieszące się uznaniem Czytelników — auten
tyczne teksty „Rozmów przy studni”.
Dodajmy jeszcze, że siostra Ruth złożyła wizytę w naszej redakcji we
wrześniu bieżącego roku.

S. K ING A — Wiek X IX nazwano wiekiem rozkwitu
protestanckich wspólnot w Europie. Począwszy od 1836
w ciągu 64 lat powstało ich aż 84. Zakład Dia
konis Strasburskich także należy do ich liczby. Czy
mogłabyś powiedzieć parę słów na temat jego genezy?
si

S. RUTH — Założony został w 1842 przez pastora
Frantza Haertera, który — mówiąc nawiasem — nie
jednokrotnie potem znajdował pod swymi drzwiami
kartkę ze słowami: „Tu mieszka największy szaleniec
Strasburga” . Fundacja była dla strasburżan czymś za
skakującym. Ale miała być konkretną odpowiedzią na
twierdzenie hr. de Gasparin, że tak delikatny kwiat,
jak powołanie do całkowitego poświęcenia się Chrys
tusowi, nie może wyrosnąć na suchej glebie protes
tantyzmu.
Geneza naszego Zakładu
Diakonis była podwójnie
uwarunkowana: ogólnym przebudzeniem religijnym
jako reakcją na ówczesny racjonalizm oraz potrzebą
czasu w postaci ubogich, chorych, opuszczonych, cze
kających na pomoc i opiekę. Subiektywnie rzecz bio
rąc, genezą były wiara, świadectwo przywiązania do
Chrystusa i chęć służenia Mu w osobie bliźnich.S
.
S. K. — Czy można powiedzieć, że Zakład Diakonis
Strasburskich stał się czymś analogicznym do katolic
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kich zgromadzeń, np. szarytek, elżbietanek czy innych
sióstr, spełniających w Kościele właśnie tego rodzaju
funkcje i powodowanych tymi samymi motywami?
S .R. — Nie doszukiwałabym się koniecznie analogii.
Ale rzeczywiście wygląda to podobnie: diakonisy żyją
w celibacie, prowadzą życie wspólne, są ubogie, prak
tykują posłuszeństwo wobec przełożonych i obiecują
czynić to tak długo „jak długo Bóg zachowa je w tym
stanie” , co praktycznie równa się zaangażowaniu do
śmierci. Konsekracja diakonisy, mająca miejsce pod
koniec 7 roku życia we wspólnocie, jest wobec Boga
i Kościoła znakiem definitywnego poświęcenia
się
Chrystusowi.
S. K. — Czy mimo to można opuścić diakonat w do
wolnym momencie?
S. R. — Można, ale wówczas trzebaby postawić pyta
nie, czy występująca ze wspólnoty diakonisa była do
końca posłuszna swemu powołaniu, albo czy nie po
myliła się w momencie, kiedy sądziła, że jest powołana
przez Boga do służby w diakonacie.
1S. K. — Czy nie spotykałyście się ze strony protestan
tów z zarzutami, że wasza forma życia jest nawrotem

do katolickiej idei życia zakonnego? Czy nie dlatego
początkowo Zakład nie był akceptowany przez społe
czeństwo?
S- R- — Nie był akceptowany dlatego, że służba dia
konis w kościołach protestanckich nie była wówczas
w zwyczaju. Ale diakonisy istniały przecież w Koście
le pierwotnym. Pastor Haerter podjął inicjatywę idąc
za natchnieniem Bożym, choć otoczenie nie tylko się
dziwiło, ale i kontestowało. Nie byłyśmy jednak pierw 
szym ani jedynym Zakładem tego typu. Wspólnota
diakonis w Paryżu powstała w 1841, w Szwajcarii, Sain-Loup — w 1842, w Bernie — w 1844. Najwcześniej
natomiast w Niemczech, w Kaiserwerth, w Westfalii
w 1836. Potem posypały się następne fundacje.
S. K. — Jak wyglądały początki Waszego Zakładu?
S. R- — Pastor Haerter regularnie, co wtorek groma
dził grupę młodych dziewcząt na czytanie i naukę
Słowa Bożego. W wolnym czasie odwiedzały one cho
rych i ubogich. Początkowo nazywały się Zjednocze
niem Dziewcząt, potem Zjednoczeniem Służebnic
Ubogich. Niektóre z nich doszły do wniosku, że chcia
łyby nie tylko swój wolny czas, ale cały swój czas,
czyli całe życie poświęcić tej służbie. W 1839 przyjęły
z rąk Frantza Haertera konsekrację, stając się przez
to diakonisami. Jako swoją dewizę uznały potem słowa
Pawła Apostoła z listu do Filipian: „Dla mnie żyć —
to Chrystus, a umrzeć — to zysk” (1:21).
S. K. — A kiedy nastąpił złoty okres Waszej Wspól
noty?
S. R. — Przed I wojną światową. W 1914 było nas 566.
Potem liczba ta stopniowo malała.
Prowadziłyśmy
szpitale, domy rekolekcyjne, internaty dla dziewcząt
w wielu miastach Alzacji i poza nią, np. w Montbeliard niedaleko Szwajcarii i w samej Szwajcarii.
Byłyśmy tak znane,' że dziewczęta z innych krajów
przyjeżdżały, aby wstąpić do Zakładu Diakonis Strasburskich. Dużo było zwłaszcza sióstr niemieckich. Po
I wojnie światowej, kiedy Alzacja z powrotem została
przyłączona do Francji, 50 Niemek wyjechało do N ie
miec, zgromadzenie pomniejszyło się więc znacznie
i już nigdy nie osiągnęło poprzedniej liczby. W Górnej
i Dolnej Nadrenii pozostały tylko domy, o których mó
wi się do dziś „dom diakonatu” , bo niegdyś praco
wały tam nasze siostry. Po II wojnie światowej liczba
ponownie się zmniejszyła, bo podczas okupacji niewie
le nowych sióstr wstąpiło. Szpitale diakonis zostały
przez okupanta zarekwirowane na szpitale wojskowe,
po wojnie trzeba więc było zaczynać wszystko na no
wo — znajdować pomieszczenia, organizować itd.
W latach 1946/47 było nas jeszcze ponad 100. Dziś jest
56.
S. K. — Czy same tylko Francuzki?
S. R. — Nie tylko, ale w większości. Kilka Niemek
przyjęło obywatelstwo francuskie. Jest też kilka Szwaj
carek ze Szwajcarii romańskiej.

skie, chociaż kapelanem jest pastor luterański i luteranki stanowią większość. Są jednak ewangeliczki
z Kościoła reformowanego, metodystki i wiele innych
denominacji protestanckich.
S. K. — A jak wygląda wasza liturgia?
S. R. — Przyjęty został taki model, żeby każda z sióstr
mogła się w niej odnaleźć. Nie jest to więc liturgia
luterańska w ścisłym tego słowa znaczeniu. Jest o w ie
le bardziej zbliżona do liturgii reformowanej/
S. K. — Ile razy dziennie odmawiacie oficjum?
S. R. — Odmawiałyśmy 3 razy. Mówię, „odmawiałyś
my” , bo od dwu lat nie ma już oficjum rannego. Zbyt
trudno zebrać odpowiednią ilość osób. Teraz więc każ
da siostra rozpoczyna swój dzień indywidualną medy
tacją. Pozostało wspólne oficjum w ciągu dnia, o 13,30
i — wieczorem. Co drugi czwartek mamy wspólną godzi
nę biblijną tzw. „partage bibliąue” , a co drugi — W ie
czerzę Pańską. Raz na miesiąc spotykamy się z ka
tolickimi siostrami ze zgromadzenia Marii Wynagrodzicielki (Marie Reparatrice), mieszkającymi na tej
samej ulicy co my. Wspólnie czytamy Pismo św. i mo
dlimy się razem.
S. K. — Kiedy to się zaczęło?
S. R. — Jakieś dziesięć lat temu. Miało wówczas m iej
sce pierwsze eksperymentalne spotkanie ekumeniczne
diakonis protestanckich i zakonnic katolickich Stras
burga. Powtarzały się potem co jakiś czas, prowadzo
ne zawsze przez księdza katolickiego i ewangelickiego
równocześnie. Miały określone tematy. Np. ostatnim
było nawiedzanie chorych, a więc praca księży w szpi
talach. Przerwano te spotkania, bo w międzyczasie po
jaw ił się ruch charyzmatyczny, dzięki któremu za
konnice i diakonisy spotykają się o wiele częściej —
co tydzień wieczorem, lub na week-endach kilka razy
do roku. Nadto istnieje coraz więcej spotkań czy kon
ferencji otwartych, zarówno dla protestantów jak i ka
tolików. Organizowanie tamtych wielkich spotkań oka
zało się już niepotrzebne. Od jakichś trzech lat spo
tykamy się więc systematycznie tylko z siostrami zgro
madzenia Marie Reparatrice.
S. K. — Czy można by zadać Ci pytanie bardziej oso
biste: kiedy wczoraj przedstawiłam Cię panu X jako
„diakonisę luterańską”, poprawiłaś mnie mówiąc, że
jesteś „protestantką”. Co oznaczało to „uściślenie”?
S. R. — Dla mnie istotną rzeczą nie jest — jeśli tak
można powiedzieć — cała tradycja luterańska, czy cała
tradycja
ewangelicko-reformowaną, ale wyznanie
ewangelickie, tzn. przynależność do Chrystusa i ukie
runkowanie życia pod kątem Słowa Bożego. Oczywiś
cie chodzi o Słowo Boże natchnione i ujęte w struktu
ry kościołów protestanckich.

S. K. — A jeśli chodzi o wyznania?

S. K. — Czy od momentu, kiedy żyjecie bliżej z kato
lickimi zakonnicami — bo przecież były czasy, kiedy
mijałyście się spuszczając oczy, żeby się nie pozdro
wić — zmieniło się coś w waszej wizji Kościoła?

S. R. — Reprezentują prawie wszystkie wyznania ewan
gelickie. Nasze zgromadzenie nie jest wyłącznie luterań-

S. R. Oczywiście. Doszłyśmy do wniosku, że to, co nas
łączy jest o wiele ważniejsze od tego, co nas dzieli.
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Że wojny religijne należą do historii, a ekumenizm —
to nie jest przechodzenie z jednego Kościoła do dru
giego, ani zacieranie różnic, ale wspólny marsz ramię
przy ramieniu ku jednemu Kościołowi przyszłości.
Zresztą to, co istotne, Słowo Boże, jest teraz przez ka
tolików coraz bardziej cenione. Co więcej, mamy wra
żenie, że w okresie od Soboru Watykańskiego II do
dziś, oni zrobili większy postęp pod względem zna
jomości Bibliii, niż my przez całe wieki. A więc za
sadniczy element zbliża nas, pozwala na wymianę myś
li, nadaje wspólne wytyczne.

S. K. — No, ale dodajmy od razu, że jest to kontynua
cja tego, czego ja doznałam u Was w Strasburgu.
S. R. — Tak, ale wiedząc, że nie będziesz mogła to
warzyszyć mi w całej podróży po Polsce, bałam się
trochę, jak to będzie. Jak mnie tam przyjmą? Jak się
będę czuła w tym katolickim, nieznanym mi zupeł
nie środowisku? A tymczasem czułam się bardzo do
brze, nie miałam ani przez moment poczucia obcości,
choć przecież nie przestałam być od was inna.
S. K. — I musiałaś niekiedy mówić na migi.

S. K. — Czy podczas trwania Soboru i po nim były
jakieś echa w waszych środowiskach?

S. R. — Mówiłam na migi, ale jest przecież coś, co
mówi się tylko sercem i tylko tak można to zrozumieć.

S. R. — Mieliśmy do dyspozycji i czytywaliśmy spra
wozdania zamieszczane we wszystkich dziennikach.

S. K. — A kto, Twoim zdaniem, jest do siebie bardziej
podobny: diakonisę i zakonnice francuskie, czy dia
konisę i zakonnice polskie? Słowem, co stwarza więk
sze podobieństwo: narodowość, czy wyznanie?

S. K. — Nie o tym myślę, ale o jakimś zainteresowa
niu i nadziei, którą ewentualnie, wiązaliście z sobo
rem. Czy waszym zdaniem, spełniła się ona, czy ra
czej nie?
S. R. — Niewątpliwie tak. Bo np. w pewnym momen
cie myślało się, że ekumenizm już nie posuwa się
naprzód, a teraz stwierdzamy, że nabrał nowego roz
machu.
S. K. — W tej chwili jesteśmy w Polsce, a razem w
Strasburgu przeżywałyśmy wybór papieża Wojtyły —
oglądając w TV — i rok już minął od tego momeniu,
narzuca się więc pytanie: jaka jest opinia francuskich
protestantów o działalności Jana Pawła II, jego sposo
bie pasterzowania, rządzenia Kościołem?
S. R. — Myślimy, że i on jest nową nadzieją dla całe
go Kościoła i ekumenizmu. Bo wasz „polski papież”
jest człowiekiem otwartym, pilnie zwracającym uwa
gę na wszystko, co dzieje się na świecie, co dotyczy
człowieka i jego życia. A ponieważ świat składa się nie
tylko z katolików, papież zwracając się do świata,
zwraca się tym samym także do nie-katolickiego Koś
cioła. Wyraża sugestie, jak człowiek ma współżyć
z człowiekiem w duchu Ewangelii.
S. K. — A czy jego tzw. postawa
dla Was żenująca?

maryjna

S. K. — Właśnie, właśnie — czynnikiem ekumenizmu
są nie tylko oficjalne dialogi teologów i władz koś
cielnych, ale także — i może przede wszystkim — oso
biste przyjacielskie stosunki.
S. R. — Tyle jest jednak jeszcze przesądów i uprze
dzeń do przezwyciężenia! Dlatego chciałabym życzyć
polskim protestantom, żeby nie bali się utraty swej
identyczności przez kontakt z katolikami. Przecież tu
nie chodzi o żaden prozelityzm, ale o okazję do lep
szego poznania.
S. K. — A „widzi się dobrze tylko sercem” — jak lis
pouczał Małego Księcia.

nie jest

S. R. — Początkowo nas szokowała i stawialiśmy sobie
pytanie, czy nie za daleko się posuwa, czy nie stwo
rzy przez to przeszkody dla ekumenizmu. Teraz jed
nak nikt już tak nie myśli. Papież nie może przecież
wyrzekać się swojej wiary, a — powiedzmy to raz
jeszcze — ekumenizm jest wspólnym pielgrzymowa
niem, ale przy równoczesnej akceptacji naszych róż
nic.
S. K. — Skoro już jesteśmy w Polsce, to może jeszcze
Twoje wrażenia z naszego kraju?S
.
S. R. — Pobyt w Polsce jest dla mnie doświadczeniem
absolutnie niezwykłym. Nie byłam w stanie wyobrazić
sobie, jak on się tu potoczy. A teraz jestem urzeczona
serdecznym, siostrzanym przyjęciem jakiego doznałam
w waszych katolickich klasztorach i u polskich dia
konis.
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S. R. — Trudno mi w ten sposób porównywać, bo do
świadczyłam również gościnności ze strony polskich
zakonnic i polskich diakonis. Ale z łatwością stwier
dzam, że diakonisę polskie nie są tak bliskie zakon
nicom katolickim jak my we Francji. Były zdumio
ne, że jestem przyjmowana w waszych klasztorach,
jak wręcz nieprawdopodobny wydawał się im Twój
pobyt u nas. U zakonnic polskich zauważyłam więcej
przykładów konkretnego ekumenizmu — stykają się
z protestanami, znają naszych pastorów, żyją z nimi
w bliskich stosunkach.

S. R. — Dlatego mam zamiar przyjechać jeszcze kie
dyś do Polski.
Rozmawiała: S. Kinga Strzelecka
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HANS KÜNG

Rok pontyfikatu Jana Pawła II
Próba bilansu tymczasowego w formie pytań
Dwanaście miesięcy lo krótki okres. Jednakże dla tak
energicznego i niezmiernie czynnego papieża, jakim jest
Paweł II — tyle przemówień, tyle podróży! — dwanaś
cie miesięcy to okres długi. Nie ma takiego w^ażnego
problemu, wobec którego papież ten nie określiłby swe
go stanowiska: już po roku kontury jego pontyfikatu
wyłaniają się w sposób wyrazisty i jednoznaczny. In
tensywna działalność papieża w Rzymie, a zwłaszcza
jego triumfalne podróże do Meksyku, Polski, Irlandii
i Stanów Zjednoczonych ukazały go światowej opinii
publicznej jako wywierającego duże wrażenie szer
mierza pokoju, praw człowieka, sprawiedliwości spo
łecznej, ale także jako szermierza silnego Kościoła;
oto jawi się mąż, który w imponujący i publicystycznie
wybitnie zręczny sposób potrafi zadowolić tęsknotę
mas za — jakże rzadko spotykanym dziś na święcie —
przywódcą godnym zaufania pod względem moral
nym.
Moglibyśmy ciągnąć dalej pochwałę tego papieża, któ
ry, jak się zdaje, zadziwiająco szybko stał się ulu
bieńcem mas i supergwiazdorem środków masowego
przekazu (brak takowego od dawna odczuwano w po
lityce), a dla niektórych w Kościele katolickim — ro
dzajem żywego obiektu kultu, kimś prawie jak nowy
mesjasz naszej epoki. Wszelako przy takim porównaniu
zaczyna brakować trochę tchu w piersiach: czy wolno
sobie w ten sposób wyobrażać Jezusa z Nazaretu, któ
rego — jak wiadomo — masy chciały ogłosić królem
i za którego „namiestnika” pragnie uchodzić także ten
papież? Czy w tym wszystkim, czego papież tak gorąco
broni w dziedzinie dogmatu i moralności, ma napraw
dę po swojej stronie posłannictwo tego Jedynego?
Otóż każdy, do kogo przyłoży się tę miarę, będzie ska
zany na niepowodzenie. W niniejszych rozważaniach
chodzi tylko o próbę tymczasowego bilansu, w yw oła
ną przemówieniami i postępowaniem samego papieża.
Czy wolno jednak, czy wolno szczególnie teologowi
katolickiemu, zamiast wtórować euforycznemu aplau
zowi tak wielu ludzi, stawiać krytyczne pytania, w y 
powiadane zresztą lub uświadamiane sobie przez m i
liony myślących ludzi wewnątrz Kościoła katolickiego
i poza nim? Dla wielu tradycyjnych katolików kryty
ka papieża, nawet gdy wypływa z lojalnego zaangażo
wania dla Kościoła katolickiego, jest czymś bardziej
niewybaczalnym niż bluźnierstwo. Uważamy jednak —
zachęceni prośbą wielu członków naszego Kościoła
o „słowo wyjaśnienia” — że papież, ten sługa sług Bo
żych, ma prawo do wysłuchania solidarnych, choć kry
tycznych głosów pochodzących z własnego Kościoła.
Próbują one bowiem oddać opinię wielu ludzi, którzy
mogą się wypowiedzieć co najwyżej w kręgu rodzin
nym, a prawie nigdy — publicznie. Zresztą nie tylko
Tomasz z Akwinu, znany ze zdecydowanie propapieskiego nastawienia, twierdzjł, że „correctio fraterna” ,
(braterska krytyka) jest obowiązkiem i koniecznością

także wobec prałatów Kościoła. Jesteśmy przekonani,
że Jana Pawła II, który z pewnością nie jest pozba
wiony chrześcijańskiej samoświadomości, stać będzie
na bezstronne przyjęcie takiej „correctio fraterna” .
W myśl tej braterskiej krytyki, nie zastosujemy wobec
papieża dowolnych i specjalnie do niego przykrojonych
kryteriów. Za wzór niech raczej posłuży deklaracja zaty
tułowana: „Papież, jakiego potrzebujemy” , deklaracja,
którą międzynarodowa grupa kompetentnych teologów
opublikowała w wielu wpływowych gazetach po śmierci
Pawła VI. Będziemy się więc trzymać tej delakracji, aby
osiągnąć maksymalnie zróżnicowany bilans tymczasowy
i to wyłącznie tymczasowy. Nawiązując zatem w pełni
do tamtego tekstu, należy postawić sześć pytań i od
powiedzieć na nie mając na uwadze osobę papieża W oj
tyły.
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1. Człowiek otwarty wobec świata?
ówczesnej deklaracji wolno stwierdzić:

Na podstawie

Mimo wszelkich ograniczeń, nieuniknionych dla natu
ry ludzkiej, papieża z Polski cechuje głębokie umiło
wanie człowieka.
Zna on świat takim, jakim jest, jego wielkość i ma
łość, jego blaski i cienie, i próbuje aprobować w nim
to, co dobre. Mimo całego respektu dla przeszłości i tra
dycji, tkwi on we współczesnym społeczeństwie, wobec
którego zajmuje postawę otwartą a zarazem krytycz
ną.
Jednakże, czy zajmuje on równie otwartą a zarazem
krytyczną postawę wobec własnego Kościoła, wobec
instytucji kościelnej?
Niewątpliwie chce być otwarty wobec znaków czasu,
ale czy zna dostatecznie — właśnie w zakresie proble
mów wiary i moralności — zmienioną mentalność ludzi
(a szczególnie młodszych kobiet)?
Niewątpliwie potrafi przemawiać językiem człowieka
współczesnego. Czy jednak z dostateczną powagą przyj
muje do wiadomości osiągnięcia współczesnych nauk?
Czy mimo całego umiłowania osoby ludzkiej zrezyg
nował naprawdę z przestarzałego stylu kurialnego, czy
też raczej szeroko praktykuje go nadal w innej, po
pularniejszej formie?
2. Duchowy przywódca? Ówczesna deklaracja wym a
ga pewnej korektury:
Ten papież okazuje zaufanie ludziom w Kościele i poza
nim i sam bywa obdarzany zaufaniem. Zamiast tylko
napominać i strofować, ma odwagę i dodaje jej innym.
Nie chce być autorytatywny, a mimo to ma autorytet:
nie tylko formalny, jurydyczny instytucjonalny, lecz
autorytet osobisty, merytoryczny i charyzmatyczny.
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A jednak, przy całej ruchliwości i mądrości papieża,
wyłaniają się pytania dotyczące stylu, w jakim reali
zuje swoje przywództwo; szczególnie odnosi się to do
jego własnego Kościoła.
Czy przypadkiem nie jest tak, że właśnie w sprawach,
w których przypuszczalnie ma przeciw sobie większość
w Kościele katolickim, ucieka się bardziej do postana
wiania niż uzasadniania, bardziej do rozkazywania
niż inspirowania, bardziej do osobistej decyzji niż do
dialogu? I to w tak ważnych kwestiach, jak regulacja
urodzeń, rozwód, celibat, ordynacja kobiet. Wielu ka
tolików i niekatolików ma poważne wątpliwości, czy
ten papież, który wywodzi się z totalitarnie rządzone
go kraju, gdzie ze zrozumiałych przyczyn wewnątrz
politycznych istnieje autorytatywnie zwarty Kościół,
stanie się we wszystkim gwarantem wolności i otwar
tej postawy w obrębie naszego Kościoła?
3. Prawdziwy duszpasterz? Także tutaj trzeba doko
nać rozróżnienia:
Papież ten uważa się w pierwszym rzędzie za biskupa
Rzymu, a więc za uniwersalnego pasterza.
Nikt nie będzie mógł twierdzić, że jest on
nistratorem kościelnym czy sekretarzem
prawnikiem kościelnym, dyplomatą lub
Nie, papież chciałby być duszpasterzem
dziom, nie panować, lecz pomagać.

tylko admi
generalnym,
biurokratą.
i służyć lu

W swej dobroci i prostocie pragnie być otwarty na
wszystkie potrzeby ludzi w ich szukaniu wiary, nadziei
i miłości.
A jednak: czy ten papież, wobec wiwatujących mas
i podczas tłumnych audiencji, jest naprawdę wolny od
wszelkiego kultu jednostki otaczającego
wcześniej
szych papieży (np. Piusa X II)?
Czy przypadkiem nie jest tak, że wobec pewnych de
cydujących problemów życia i śmierci, dobra i zła,
a zwłaszcza płci ludzkiej (przy tak złożonych kwes
tiach, jak przedmałżeńskie współżycie seksualne, prze
rywanie ciąży i homoseksualizm), zadowala się tw ar
dymi werdyktami („niewymowna zbrodnia” ), zamiast
bez obaw dać pozytywne wskazania?
Czy przypadkiem nie jest tak, że już obecnie jawi się
on wielu katolikom, a tym bardziej niekatolikom, nie
stety w większym stopniu jako doktrynalny obrońca
starych bastionów aniżeli — respektujący ciągłość
nauki i życia w Kościele — pastoralny szermierz zwia
stowania i praktyki Kościoła, odnowionego przez w yz
walające poselstwo Jezusa?
4. Kolegialny współbiskup? Zgodnie z tamtą deklara
cją, opierającą się w pierwszym rzędzie na Soborze
Watykańskim II, nie wolno przemilczeć następujących
kwestii:
Czy przypadkiem nie jest tak, że mimo wszelkich w er
balnych zapewnień i kolegialności, papież ten dotąd
obawia się ryzyka kolegialnego dzielenia władzy z bis
kupami (według wyobrażeń Jana X X III i żądań sobo
rowych)? Czyż nie występuje on wszędzie bardziej jak
monarcha przed poddanymi (nie słucha i nie dopusz
cza prawdziwej dyskusji, podkreśla rolę hierarchii,
urzędu nauczającego, prymatu, nieomylności), a mniej
jak brat wśród braci?
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Czy przy jego obecnym stylu rządzenia można napraw
dę oczekiwać prawdziwej kolegialności, nawet gdy
podniesie rangę synodu biskupów (lub też, i tak prze
cież rzymskiego, kolegium kardynałów) i przyzna pew
ne konkretne kompetecje konferencjom biskupim i ra
dom diecezialnym?
Czy nie musiałby — dotąd brakuje wszelkich tego
oznak — wyrzec się zdecydowanie centralizmu, zrew i
dować zasadniczo instytucję nuncjatur i odnowić K u 
rię Rzymską, i to nie tyle pod względem zewnętrzno-organizacyjnym, ile raczej w duchu Ewangelii?
Czy istnieją dotychczas jakiekolwiek oznaki, że do
tej swojej Kurii pragnie przyciągnąć, obok przedsta
wicieli różnych narodowości, także reprezentantów
różnych mentalności, powierzyć stanowiska kierowni
cze nie tylko starym, ale i młodym, nie tylko męż
czyznom, ale i kobietom?
Czy przypadkiem nie jest tak — o czym mogły się
przekonać nie tylko kręgi fachowców — że ten papież
z Polski (świadczą o tym jego dotychczasowe publi
kacje teologiczne i niezwykle liczne wypowiedzi pu
bliczne) nie jest nawet w sposób dostateczny poinfor
mowany o nowych przemianach w teologii (krytyczna
egzegeza i historia dogmatów, nowe prądy w teologii
moralnej w Ameryce Północnej lub w teologii w yzw o
lenia w Ameryce Łacińskiej, nie mówiąc już o teolo
gii protestanckiej)?
Czy przypadkiem nie jest tak, że w organach kurial
nych, jak to miało ftiiejsce dotychczas, toleruje się tyl
ko tradycyjną teologię rzymską, a inne kierunki ka
tolickie — mimo apeli papieża o przestrzeganie praw
człowieka — poddaje się, przy jego aprobacie, inkwizycyjnym prześladowaniom; wystarczy wspomnieć inkwizycyjne postępowanie przeciw takim teologom, jak:
Jaąues Pohier z Francji, Edward Schillebeeck z Ho
landii, Bernhard Hasler ze Szwajcarii i przeciw róż
nym wybitnym teologom moralnym ze Stanów Zjed
noczonych. Nigdy nie wystąpił on przeciw kampanii
oszczerstw skierowanej na latynoamerykańskich teo
logów wyzwolenia (wszyscy bez wyjątku mają być
rzekomo marskistowskimi rewolucjonistami), kampa
nii, której osobiście dał powód.
5. Ekumeniczny pośrednik? Wspomniana deklaracja
nie pozwala na przemilczenie także tutaj pewnych py
tań:
W Kościele katolickim, i poza nim, szerzą się w ątpli
wości, czy ten papież rozumie swój urząd Piotrowy
jako odnowiony przez Ewangelię i związany wolnością
chrześcijańską prymat służby w łonie chrześcijaństwa
(za przykładem Jana X X III), czy też tylko jako rzymsko-absolutystyczny duchowy prymat władzy (za przy
kładem Piusa X II)?
Czy dotychczas, mimo werbalnego opowiadania się za
ekumenizmem (w Rzymie i podczas swych podróży)
pchnął on naprzód za pomocą teologiczno-praktyczr
nych kroków dialog i współpracę z innymi Kościołami
chrześcijańskimi, czy też, w ogólnym rachunku, raczej
ich nie hamował? Czy przypadkiem nie jest tak, że ten
papież, posiadając siłę skupienia działał wprawdzie

na rzecz jedności Kościoła katolickiego, lecz mimo to
prawie zupełnie nie zaangażował się na rzecz jedności
w różnorodności?
Czy przypadkiem nie jest tak, że zamiast dać przykład
chrześcijańskiej gotowości do przemian, raczej na
nowo zaakcentował niż usunął z drogi dyscyplinarne
i dogmatyczne przeszkody, które leżą po stronie Rzymu
(prymat jurysdykcyjny, nieomylność, kult maryjny,
tradycjonalistyczna moralność małżeńska)?
Czy przypadkiem nie jest tak, że wprawdzie zezwolił
na kontynuowanie współpracy ze Światową Radą
Kościołów, ale dotychczas nie udzielił mu prawie żad
nego widocznego poparcia? Czy mimo wszystkich do
brych słów dla Żydów (w Nowym Jorku, poza murami
ONZ) poważnie potraktował pod względem praktycz
nym duchowe pokrewieństwo chrześcijan z Żydami
(wspomniał Oświęcim, ale nie trwający od wieków
„chrześcijański” antysemityzm, także w Polsce). Pod
kreślając prawa Palestyńczyków (i zaniechanie wszel
kiego dyplomatycznego uznania państwa Izrael) może
chciał uwypuklić elementy wspólne z Islamem; ale
czy stosując swój styl posunął naprawdę naprzód dia
log z religiami światowymi?
6. Prawdziwy chrześcijanin? Opierając się na tamtej
deklaracji nie można zakwestionować, że:
Ten papież, który na szczęście nie rości sobie prawa
do bycia świętym i geniuszem, pragnie przy wszyst
kich ograniczeniach,
błędach i niedostatkach, być
prawdziwym chrześcijaninem, orientującym swoje m y
ślenie, mówienie i postępowanie według Ewangelii Je
zusa Chrystusa jako decydującej normy. Stara się w
sposób przekonywający zwiastować radosną Nowinę,
opierając się na mocnej, sprawdzonej wierze i nie
złomnej nadziei.
Pragnie on spokojnie, cierpliwie i ufnie przewodzić
Kościołowi, który nie jest przecież aparatem biuro
kratycznym, przedsiębiorstwem handlowym, partią
polityczną, lecz wielką społecznością wierzących.
Jako autorytet moralny pragnie występować — w spo
sób rzeczowy, zaangażowany i miarodajny — nie tylko
w obronie interesów instytucji kościelnych, lecz także
realizować poselstwo chrześcijańskie wśród ludzi.
I właśnie zaangażowanie po stronie uciskanych i dys
kryminowanych w całym świecie uważa on za swoje
szczególne zobowiązanie.
Trzeba tutaj dodać, że mimo to, wielu ludzi w Kościele
katolickim i poza nim stawia sobie pytania:
Czy temu zaangażowaniu skierowanemu na zewnątrz;
do świata, Odpowiada zaangażowanie do wewnątrz,
zaangażowanie w Kościele, w samej instytucji koś
cielnej? Czy wiarygodne jest apelowanie do świata,
aby się nawrócił, jeśli papież i Kościół sami nie dadzą
najpierw przykładu nawrócenia się — także, i zwłasz
cza, w tych dziedzinach, które ich bezpośrednio do
tyczą?

Czy papież i Kościół mogą przekonywająco przema
wiać do sumienia człowieka współczesnego, jeśli jed
nocześnie w łonie Kościoła i w jego kierownictwie nie
dokona się samokrytycznego badania własnego sumie
nia i nie będzie się postępować zgodnie z wyciągnięty
mi wnioskami, choćby były one niewygodne?
Czy wiarygodne jest mówienie o gruntownej odnowie
społeczeństwa
ludzkiego, jeśli nie towarzyszą temu
zdecydowane reformy Kościoła, w głowie i członkach,
w nauce i życiu, jeśli nie są brane poważnie trudne
kwestie (np. dotyczące eksplozji ludnościowej, zapo
biegania ciąży, nieomylności w Kościele) i nie szuka się
szczerych na nie odpowiedzi?
Czy występowanie Kościoła w obronie praw człowieka
w świecie jest szczere, jeśli jednocześnie w samym
Kościele nie przestrzega się w pełni tych praw? Chodzi
tu o takie sprawy jak: prawo duchownych do zawiera
nia związku małżeńskiego, którego poręczycielem jest
sama Ewangelia i stara tradycja katolicka; prawo do
opuszczania urzędu kapłańskiego, z dyspensą kościelną
po szczegółowej próbie sumienia (zamiast nieludzkiego,
biurokratycznego zakazu dyspensy, wprowadzonego
przez obecnego papieża); prawo teologów do swobod
nego prowadzenia badań i wypowiadania poglądów;
prawo sióstr zakonnych do wyboru własnego ubioru;
ordynacja kobiet, która bynajmniej nie jest sprzeczna
z Ewangelią i odpowiada dzisiejszej zmienionej sytua
cji; odpowiedzialność samych małżonków za poczęcie
i liczbę dzieci.
Czy zatem Watykan nie musi postawić sobie pytania,
dlaczego podpisał Akt Końcowy z Helsinek, ale jak
dotąd nie przyłączył się do Deklaracji Praw Człowie
ka Rady Europejskiej?
Ale dość pytań! Niektórzy ludzie wątpią, czy ten pa
pież, który publicznie umie tak energicznie wyrażać
swój pogląd, a na wiele skomplikowanych pytań dawać
proste odpowiedzi, jest w stanie się jeszcze zmienić,
czegoś się jeszcze nauczyć. Byłoby to naszym życze
niem. Minął rok jego pontyfikatu, ale właśnie dopiero
rok. Niektóre drzwi są jeszcze otwarte, a niektóre,
przedwcześnie zamknięte, dałoby się znowu otworzyć.
Temu chce służyć nowe opracowanie naszej ówczesnej
deklaracji, wywołane przez samego papieża. Tekst ten
jest skromną próbą tymczasowego bilansu, przedsta
wionego w formie pytań, i w żadnym przypadku nie
można go traktować jako ostatecznej oceny. Tym nie
mniej w Kościele katolickim musi obowiązywać słowo
wielkiego poprzednika Jana Pawła II: „Jeśli prawda
pociąga za sobą zgorszenie, wówczas lepiej dopuścić
do powstania zgorszenia niż porzucić prawdę” (Grze
gorz Wielki).
(„Frankfurter Allgemeine Zeitung“ nr 239, 13 X 1979)

Tłum. K. K.

Uprzejmie przypominamy naszym Czytelnikom
o odnowieniu prenumeraty „Jednoty” na rok 1980
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Dwudzieste
„Gaudeamus” w
Akademii

Inauguracja dwudziestego szóstego roku
akademickiego w Chrześcijańskiej Akade
mii Teologicznej
miała szczególnie uro
czysty charakter, ponieważ zbiegła sig z
dwudziestopięcioleciem istnienia uczelni.
Z tego powodu w auli znalazło się liczniej
sze grono uczestników; oprócz nauczycieli
akademickich, pracowników i studentów
przybyli przedstawiciele Kościołów, które
kształcą tutaj swych przyszłych duchow
nych, oraz zaproszeni goście, a wśród nich
wicedyrektor Urzędu do Spraw Wyznań,
mgr Tadeusz Dusik, rektor Akademii Teo
logii Katolickiej, ks. prof. dr Jan Stępień
i arcybiskup prawosławny ze Smoleńska
w ZSRR.
Uroczystość rozpoczęła się nabożeństwem
prowadzonym przez przedstawicieli trzech
sekcji wyznaniowych: ewangelickiej, pra
wosławnej i starokatolickiej. Kazanie w y 
głosił ks. Mieczysław Cieślar. Rozwijając
temat z I Listu św. Jana 2:7— 11 mówił
0 użyteczności teologii i jej znaczenia spo
łecznego w świetle nowotestamentowego
poselstwa o miłości do Boga i do człowie
ka. „Miłości, której uczy Jezus Chrystus
potrzebują nasi bracia. Jezus Ćhrystus
nauczył nas, kto jest naszym bratem (...)
Braterstwo występuje na różnych płasz
czyznach. Na płaszczyźnie religijnej, koś
cielnej, narodowej, ogólnoludzkiej (...) M i
łość Chrystusa ogarnia wszystkie te płasz
czyzny i dotyczy każdej z nich. Niech nasza
praca prowadzi do coraz lepszego pozna
nia miłości Chrystusowej, a miłość Chry
stusowa niech pomaga nam w spełnianiu
naszego posłannictwa wobec człowieka” .
Tymi zdaniami
kaznodzieja zakończył
przemówienie.
Po
nabożeństwie, o godz. 11 nastąpiło
otwarcie uroczystości. Ksiądz rektor Woldemar Gastpary powitał przybyłych gości
1 pozdrowił wszystkich obecnych, a na
stępnie w krótkich słowach przedstawił
historię Akademii. W dalszej części pro
gramu rektor pożegnał ks. dr. Jana Niewieczerzała, zasłużonego i bardzo cenione
go pracownika Akademii, odchodzącego na
emeryturę. Studenci ChAT z żalem myślą
o tym, że nie będą już słuchać wykładów
ks. bp. Niewieczerzała.
Ks. Rektor w imieniu Ministra Szkolnictwa
Wyższego, Nauki i Techniki wręczył nomi
nację na docenta archimandrycie, ks. dr.
hab. Michałowi Sawie Hrycuniakowi z Koś
cioła prawosławnego. Dyplom doktora habilitowa lego w zakresie historii Kościoła
otrzymał ks. Zachariasz Łyko (adwentysta).
Następnie dr Janusz Małuszyński wręczył
dyplomy uznania kilku paniom, długolet
nim pracownicom administracji ChAT.
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Po tych miłych
chwilach ks. rektor
W. Gastpary przedstawił sprawozdanie z
działalności ChAT, ze szczególnym uwz
ględnieniem osatnich pięciu lat, od 1974/75
— 1978/79.
Obecna kadra wykładowców obejmuje jed
nego profesora zwyczajnego, dwóch profe
sorów nadzwyczajnych i czterech docen
tów, jednego adiunkta ze stopniem dokto
ra habilitowanego, dwóch ze stopniem dok
tora, pięciu starszych asystentów, trzech
asystentów, dwóch starszych wykładowców
ze stopniem doktora, sześciu wykładowców
i czterech wykładowców prowadzących w y 
kłady zlecone. Ogółem na uczelni w ykła
da trzydziestu nauczycieli akademickich.
W ciągu ostatnich 5 lat istnienia Akademii
przeprowadzonych zostało 5 przewodów
doktorskich i 3 przewody habilitacyjne.
W latach 1954— 64 ukończyło Akademię 119
studentów, w następnym dziesięcioleciu,
1964—74 — 104 studentów, a w latach
1974— 79 — 110. W ciągu 25 lat istnienia
ChAT wykształciła 333 magistrów teologii.
W bieżącym roku akademickim uczy się 129
studentów z dziewięciu Kościołów.
Po sprawozdaniu ks. prof. Witold Benedyktowicz odczytał łaciński tekst nadania
doktoratu honorowego ks. prof. dr hab.
W iktorowi Niemczykowi, pierwszemu rek
torowi ChAT, którzy z powodu złego sta
nu zdrowia nie mógł, niestety, wziąć udzia
łu w uroczystości.
Następnie wygłosił przemówienie mgr Ta
deusz Dusik, wicedyrektor Urzędu do
Spraw Wyznań, który odczytał również
pismo ministra Kazimierza Kąkola.
Inauguracyjny wykład wygłosił ks. doc.
dr hab. Michał-Sawa Hrycuniak. Temat
wykładu brzmiał: „Eucharystia w Koście
le Prawosławnym” .
Pierwszy dzień uroczystości został oficjal
nie zakończony przez ks. rektora W. Gastpary’ego.
Chór Kościoła Prawosławnego
pod dyrekcją ks. J. Szurbaka, który uczest
niczył w całej
uroczystości,
odśpiewał
„Gaudeamus...” .
Na drugi dzień wysłuchano dwóch dalszych
wykładów, ks. doc. dr Jana Niemczyka —
„Osoba Jezusa z Nazaretu w świetle współ
czesnej myśli żydowskiej” i ks. rektora
Gastpary’ego — „Profesor Edmund Bursche” .
W. S.
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Na przełomie września i paździer
nika przebywała w Polsce delegacja
działaczy pokojowych z Japonii. Goś
cie odbyli rozmowy z członkami Pre
zydium Polskiej Rady Ekumenicz
nej,
z
przedstawicielami władz
zwierzchnicn Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, z Zarządem Chrześ
cijańskiego Stowarzyszenia Społecz
nego oraz z przewodniczącym kato
lickiej Kom isji Episkopatu ds. Eku
menizmu, ks. bp. Władysławem M iziołkiem. Ponadto odwiedzili Chrześ
cijańską Akademię Teologiczną i
Polski Oddział Brytyjskiego i Za
granicznego Towarzystwa Biblijne
go oraz złożyli wizytę w UdSW. De
legacja zwiedziła Żelazową Wolę,
były obóz zagłady w Oświęcimiu oraz
Cieszyn.
0 Kontakty między Organizacją Po
mocy im. Gustawa Adolfa w RFN a
Kościołami Ewangelickimi w Polsce
istnieją od wielu lat, ale dopiero nie
dawno (5— 15 X 79) miała miejsce
oficjalna wizyta pięciu jej przedsta
wicieli w Polsce. Delegacji przewod
niczył prezydent, ks. prałat Hermann
Riss. Goście odwiedzili wiele parafii
na Śląsku Górnym i Cieszyńskim
oraz na Mazurach, wszędzie głosząc
Słowo Boże podczas nabożeństw.
0 Działacze Chrześcijańskięj Kon
ferencji Pokojowej (ks. bp Karoly
Toth — prezydent, ks. prof, dr Ger
hard Bassarak — wiceprezydent, ks.
Lubomir Mirzejowsky — sekretarz
generalny i ks. abp Melchizedek —
egzarcha Rosyjskiego Kościoła Pra
wosławnego na Europę środkową)
odwiedzili Warszawę (8 i 9 X) i zo
stali przyjęci przez zastępcę prze
wodniczącego Rady Państwa Zdzis
ława Tomala, któremu
wręczyli
zbiór
dokumentów
uchwalonych
przez V Ogólnochrześcijańskie Zgro
madzenie Pokojowe.'Ponadto spotka
li się z członkami Prezydium PRE,
z przedstawicielami władz naczelnych
Chrześcijańskiego
Stowarzyszenia
Społecznego, Stowarzyszenia P A X i
Zrzeszenia Katolików „Caritas” , a
także z sekretarzem Episkopatu Pol

ski — ks. bp. Bronisławem Dąbrow
skim i min. K. Kąkolem. Delega
cja ChKP złożyła wieniec u stóp
pomnika warszawskiej Nike.
0 Niedawno ukonstytuowany nowy
oddział regionalny Polskiej Rady
Ekumenicznej w Olsztynie odbył 9
października br. pierwsze posiedze
nie. Zgromadziło ono 25 osób repre
zentujących sześć Kościołów: prawo
sławny, polskokatolicki, ewangelic
ko-augsburski, metodystyczny, baptystyczny i zjednoczony ewangelicz
ny. Zebrani wysłuchali referatu
„Służba chrześcijan na rzecz poko
ju” , wygłoszonegó przez przewodni
czącego oddziału ks. Anatola Ław ryszuka (prawosł.). Następnie zabrał
głos przedstawiciel PRE z Warsza
wy, dr Karol Karski, który omówił
główne kierunki działalności Rady
w skali krajowej i międzynarodowej.
W dyskusji, która koncentrowała się
na przyszłych zamierzeniach oddziału
olsztyńskiego, wiele uwagi poświęco
no kontaktom z Kościołem Rzym
skokatolickim. Posiedzenie odbywa
ło się w lokalu Chrześcijańskiego
Stowarzyszenia Społecznego. W chwi
li obecnej PRE posiada 11 oddziałów
regionalnych: w Bydgoszczy, Gdań
sku, Katowicach, Koszalinie, K ra 
kowie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie,
Wrocławiu i Zielonej Górze.
0 11 października br., w wieku 72
lat, zmarł ks. A dolf Gloc, proboszcz
parafii ewangelicko-augsburskiej w
Łodzi i konsenior diecezji warszaw
skiej tego Kościoła. W 1933, po ukoń
czeniu studiów na Wydziale Teologii
Ewangelickiej Uniwersytetu W ar
szawskiego, został ordynowany na
duchownego. Do 1939 był wikariuszem
polskiej parafii ewangelickiej w Ł o 
dzi i nauczycielem religii. Bezpośred
nio po wybuchu wojny został uwię
ziony przez okupanta, a po wyjściu
na wolność pracował jako robotnik.
W 1945 podjął pracę duszpasterską
w Łodzi. Przez wiele lat śp. ks. Adolf
Gloc kierował łódzkim oddziałem re
gionalnym PRE.
0 Całodniowa narada przedsta
wicieli kolegiów kościelnych, Kon-
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systorza, duchownych, młodzieży i
etatowych pracowników
Kościoła
Ewangelicko-Reformowanego odbyła
się w Warszawie (6 X) z inicjatywy
Konsystorza. Słowo wprowadzające
wygłosił radca świecki Konsystorza,
prof. dr hab. Jarosław Swiderski,
określając kierunki i sposoby działa
nia Kościoła w realiach życia w Pol
sce. Spotkanie prowadził drugi rad
ca Konsystorza — p. Witold Bender.
Funkcja narady polegała z jednej
strony na sprecyzowaniu najbardziej
udanych i wartych naśladowania
przedsięwzięć z ostatniego czasu, z
drugiej zaś — na sformułowaniu
konkretnych zadań dla kolegiów koś
cielnych, a także zreformowanie ich
pracy tam, gdzie zachodzi tego po
trzeba. We wszystkich swych dzia
łaniach — stwierdzili uczestnicy na
rady — Kolegia mają mieć na wzglę
dzie maksymalne odciążenie duchcwnych od zajęć innych niż właściwe
duszpasterstwo, zacieśnianie kontak
tów tak między członkami jednego
zboru, jak i między poszczególnymi
zborami oraz nieustanne prowadze
nie pracy szkoleniowej. Wiele m iej
sca podczas narady poświęcono roz
mowie o formach realizowania tych
zadań.
0 We wrześniu br. duchowni Koś
cioła Adwentystów Dnia Siódmego
spotkali się na swych konferencjach
w Poznaniu, Wiśle i Warszawie. Jak
podaje nadesłany komunikat, „głów 
nymi tematami dwudniowych zebrań
były ewangelizacja i duszpasterstwo.
Szczególnie dużo miejsca poświęco
no omówieniu i przedyskutowaniu
zadań, jakie stoją przed Kościołem
Adwentystycznym w Polsce w związ
ku z wizytą papieża Jana Pawła II w
czerwcu br. w Polsce. Polscy adwen
tyści nie mogą nad tym wydarze
niem przejść do porządku dziennego,
uważając, że nic szczególnego się nie
wydarzyło. Papieska wizyta w Polsce
ma bowiem swój kolosalny wpływ
na życie polskich chrześcijan róż
nych orientacji i przekonań. Zw ró
cono zatem uwagę na dalsze zakty
wizowanie
ewangelizacyjne
ad
wentystów wśród głównie rzymsko
katolickiego społeczeństwa naszego
kraju” .
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