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C O WY NA TO?

CO

Po opublikowaniu w nr 1/79 „Jednoty” artykułu w sprawie małżeństw
mieszanych otrzymaliśmy interesujący list od ks. Henryka Weryńskiego.
Zamieszczamy go bez komentarza, oczekując na inne reakcje w tej spra
wie.

W numerze, który oddajemy właśinie do rąk Czytelnika, dominuje
tematyka związana z rodziną i
dzieckiem oraz ze stosunkami pa
nującymi pomiędzy ludźmi. Temat
ten rozpoczyna Wanda Trandowa
kazaniem zatytułowanym Empatia —
to niby takie proste (s. 3) Wanda
Trandowa pisze m.in.: „Każdy czło
wiek chce być kochany, często
chce tego za każdą cenę” .
Z okazji Międzynarodowego Dnia
Dziecka (1 czerwca), w roku spe
cjalnie dzieciom poświęconym za
mieszczamy obszerny tekst, prze
znaczony dla rodziców, a dotyczą
cy religijnego wychowania potom
stwa. Sądzimy, że w iele można sko
rzystać z mądrych rad zawartych
w tej publikacji, której tytuł brzmi:
Gdy wasze dziecko się modli...
<s. 11— 15).
Sprawom rodziny, wzajemnym sto
sunkom pomiędzy rodzicami i dzie
ćmi poświęcony jest jeszcze jeden
-tekst, mianowicie omówienie pią
tego przykazania w serii Dekalog
{s. 15). Także w Rozmowach przy
studni (s. 17) pobrzmiewają te
kwestie, gdy dyskutanci zastana
wiają się nad wymową przypo
wieści o synu marnotrawnym.
W sąsiedniej rubryce Co w7y na to?
zamieszczamy wypowiedź duchow
nego rzymskokatolickiego na te
mat małżeństw mieszanych. Ponie
waż w
październiku
obradować
będzie na Krecie VIII Zgroma
dzenie Konferencji Kościołów Eu
ropejskich, w artykule pióra K.
Karskiego (s. 5) informujemy -ob
szerniej o dotychczasowej pracy i
osiągnięciach -tej organizacji oraz o
jej współdziałaniu z katolicką R a
dą Konferencji Episkopatów Euro

Na marginesie przykrej sprawy
Czy to jest sprawa przy,kra, czy drażliwa?
Chyba to nie jest ważne, jaką nomenklaturę zastosujemy do niej. Chodz-i
0 sprawę, nie o nazwę. A jeśli już poruszamy sprawę nazwy, to nie lubię
(wprost nie cierpię) nazwy: małżeństwa mieszane. A le — co mamy po
cząć, skoro nie znaleziono (jak dotąd przynajmniej) Innej nazwy?
Co począć? Chyba przekreślić ją na zawsze?
Przed kilkudziesięciu laty arcybiskup monachijski, ks. kardynał Michał
Faulhaber, rzucił hasło: katolicy, ufajcie sobie wzajemnie! Wyrażam prze
konanie, że w obecnej chwili dziejowej trzeba to słuszne hasło poszerzyć
1 głosić wszędzie, po całym świecie: chrześcijanie, ufajcie sobie wza
jemnie!
Chyba dla każdego obiektywnego obserwatora jest dzisiaj jasne, że nie
można uzdrowić problemu tak zwanych małżeństw mieszanych inaczej,
jak tylko na płaszczyźnie wzajemnego zaufania. Podkreślam: wzajemnego,
obustronnego.
Drogi do tego wzajemnego zaufania były, niestety, przez kilka wieków
zablokowane. Czy ta blokada nie była winą przede wszystkim strony
katolickiej?
A le przecież „przyszedł człowiek, któremu było na imię Jan” . Przyszedł
papież Jan X X III, który położył kres animozjom, potępieniom, wyklinaniom. Wyciągnął szeroko rozłożone ramiona (nie spektakularnie!), na serio
: z całego serca obejmował wszystkich „braci w Chrystusie” , kładąc
mocne podwaliny pod wzajemne zaufanie. Mocne, bo scementowane praw
dziwą miłością chrześcijańską, wywodzącą się z Ewangelii.
Przyszedł papież Jan Paweł II i od samego początku wyraźnie i zdecy
dowanie nawołuje do powrotu do Chrystusa, do skupienia w Chrystusie,
do otwarcia Mu drzwi.
Dlatego wszyscy ci, którym trudno pogodzić się z przekreśleniem metod
potępiania i dyskryminacji w Kościele katolickim, pozostają obecnie
w niezgodzie z najwyższym autorytetem.
A le — chwała Bogu — coraz częściej spotykamy się ze zrozumieniem
konieczności zmiany postawy i zapatrywań w szeregach katolickich w od
niesieniu do sprawy tak zwanych małżeństw mieszanych. Mamy do od
notowania znamienny głos w tej sprawie z ostatnich tygodni. Otóż na
łamach katolickiego dwumiesięcznika „Una Voce Korrespondenz’’ (sty
czeń — luty 1979, s. 73) ukazała się informacja na ten temat. Autorem jej
jest ks. radca dr Hugo Kramer:
„W ielu katolików jeszcze nie wie o tym, że każdy katolik może zawrzeć
ślub małżeński w Kościele ewangelickim i że ślub zawarty przez katolika
w Kościele ewangelickim jest ważny w rozumieniu instancji Kościoła
katolickiego. Trzeba tylko, aby narzeczeni przedtem dokonali pewnych
formalności u odnośnego proboszcza katolickiego. Problem religijnego
wychowania dzieci nie pozostaje w związku bezpośrednim ze sposobem
zawarcia ślubu kościelnego (die Frage der religiösen Kindererziehung hat
zunächst mit der Art der kirchlichen Trauung nichts zu tun)” .
Kapitalne jest ostatnie stwierdzenie ks. Kramera: „Zawarcie małżeństwa
w Kościele ewangelickim jest ważne nie tylko w wypadku małżeństw
-mieszanych...” .
Dla wyjaśnienia dodaję, że cytowany powyżej dwumiesięcznik na ogół
„nie grzeszy” miłością do ewangelików, a nawet występuje — od czasu
do czasu — z zarzutem protestantyzowania pod adresem posoborowego
Kościoła katolickiego, oczywiście w sensie pejoratywnym. I dlatego opu
blikowanie informacji ks. Kramera na łamach tego właśnie czasopisma
jest (moim zdaniem) podwójnie znamienne.
Ks. Henryk Weryński
PS. Podaje dokładny adres ks. Kramera, bo może któryś z Czytelników
zechce nawiązać z nim kontakt w celu poszerzenia informacji: Ks. Dr Hu
go Kramer, Skagerrakstr. 36, 4650 Gelsenkirchen, RFN.
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W NUMERZE?

py.

Ponadto w numerze: wywiad z ks.
sen. Alfredem Hauptmanem (s. 8)
z okazji 70 rocznicy jego urodzin;
w dziale Wśród książek — recen
zja
„Historii
protestantyzmu
w
Polsce” ks. prof. Woldemara Gastpary'ego (s. 20).

NASZA

OKŁADKA:

Dziecko przeczuwa Bożą chwa
lę, a widząc wasz szacunek i
podziw objawiające się w sło
wach spokojnych, pozbawio
nych egzaltacji, w postawie
pełnej szacunku i podziwu dla
Boga-Stworzyciela, za waszym
przykładem gorąco Go pokocha
(do tekstu na s. 11).

WANDA TRANDOWA

Empatia — to niby takie proste
„Duch Pański nade mną, przeto namaścił
wał ubogim dobrą nowinę, posłał mnie,
wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym
na wolność, abym zwiastował miłościwy

mnie, abym zwiasto
abym ogłosił jeńcom
uciśnionych wypuścił
rok Pański”.
Łuk. 4 :18—19

Nasuwa się pytanie, dlaczego na rok Pański
1979 wybrano właśnie ten tekst? Na rok, który
w ciągu zaledwie paru pierwszych miesięcy
przyniósł już światu tyle cierpienia i nie
szczęść... Dzięki środkom masowego przekazu
wieści docierają do nas z najodleglejszych re
jonów naszego globu, a tak bardzo chciałoby
się uciec od wszystkiego co złe, znaleźć miejs
ce, gdzie byśmy się mogli schronić bezpiecznie.
Wszędzie, gdzie płyną ludzkie łzy, gdzie panuje
ucisk, cierpienie i niepokój, najbardziej potrze
ba dobrej nowiny — słów Ewangelii. Ten tekst
niesie nam słowa nadziei.
W Biblii występuje dwukrotnie: w Księdze
Proroka Izajasza i w Ewangelii wg św. Łuka
sza. Prorok Izajasz kierował te słowa do ludu
izraelskiego cierpiącego w niewoli babilońskiej.
Były one bardzo dobrze znane słuchaczom Jezusa, wychowanym na tekstach starotestamentowych, a jednak kiedy odczytał je On sam,
podczas pierwszego wystąpienia w synagodze
w Nazarecie, nie zostały właściwie zrozumiane.
A w ustach Jezusa Chrystusa słowa: „Duch
Święty nade mną“ nabierały szczególnego sen
su, dotyczyły bowiem duchowego odrodzenia
człowieka. Jezus przyszedł na świat, aby bied
nym ludziom przynieść dobrą nowinę o zba
wieniu, aby wyzwolić człowieka od wszystkie
go co go pęta, od nienawiści, egoizmu, pomóc
mu, aby przejrzał i zobaczył to, co jedynie
piękne i dobre. On obdarza wolnością prawdzi
wą. Czy to prawda?
Zastanówmy się nad tym, czy tego wszystkiego
nam potrzeba. Zastanówmy się nad sobą, jacy
jesteśmy, jak żyjemy, do czego dążymy, czy
rzeczywiście jesteśmy siostrami i braćmi, czy
też to jedynie zwrot, który niczego nie wyra
ża. Czy drugi człowiek jest nam bliski czy obo
jętny? Czy mówiąc: siostro, bracie — spoglą
damy na tę osobę choćby z życzliwością, czy
też po prostu posługujemy się nadużywanym,
zwyczajowym zwrotem, jeszcze jednym więcej
gestem, za którym nic się nie kryje? Chyba
bardzo potrzeba nam wyzwolenia od naszych
słabości. Któż jest od nich wolny? Nawet Mar
ta biblijna, której niewątpliwie Jezus był bli
ski, nie mogła znieść, że jej siostra, Maria,
siedziała u stóp Jezusa zamiast w tym czasie
jej pomagać. Nie mogła znieść, że tamtej jest

lepiej, podczas gdy ona musi się męczyć. Właś
ciwie dlaczego tylko ona? Czy my często nie
jesteśmy jak dzieci opętane chęcią posiadania
tego, co mają inni, nie mogące znieść, że ko
muś jest lepiej, że ktoś — w naszym przeko
naniu gorszy od nas — odnosi sukcesy, np.
w pracy albo w życiu osobistym. Jak to się
dzieje, że jednak w ludziach musi następować
przemiana, że spotkanie z Jezusem promieniuje
potem z ich życia, że osiągają spokój wewnę
trzny i zdolność spoglądania na każdego czło
wieka bez wyjątku, jak na kogoś bliskiego?
Myślę o takiej przemianie, jaka nastąpiła np.
u apostoła Pawła. Pamiętamy go z czasów, gdy
zionął nienawiścią do ludzi inaczej wierzących,
gdy prześladował chrześcijan, gdy był gotów
zabijać. A potem widzimy go, gdy niesprawie
dliwie wraz z Sylasem został wtrącony do wię
zienia. Działo się to w czasie misyjnej podróży,
gdy jeździł po świecie już jako człowiek na
wrócony i głosił Ewangelię. Po spotkaniu z Je
zusem stał się nowym człowiekiem. Przestał
nienawidzieć. Będąc więźniem, pozostał wolny.
Ciekawe, że nie tylko nie bał się (nawet śmierć
go nie przerażała, ponieważ wiedział, że życie
nie kończy się tutaj, że zarówno tu, jak po
śmierci będzie z Jezusem), nie tylko umiał za
chować spokój, ale był zdolny myśleć bez nie
nawiści o swych prześladowcach. Pamiętamy,
że po trzęsieniu ziemi, gdy mógł skorzystać
z ucieczki, bo drzwi więzienia st&ły otworem,
a dyby drewniane, w które był zakuty, rozpa
dły się — Paweł został na miejscu. Został tyl
ko dlatego, żeby drugiego człowieka, strażnika
więzienia, nie narazić na karę. Ta zdolność
pamiętania, i t o ' w takiej sytuacji, o drugim
człowieku, wcale nie o kimś najbliższym, ale
o prześladowcy i wrogu, świadczy o tym, że
prawdziwe chrześcijaństwo jest czymś cudo
wnym. Bo czy nie jest cudem fakt, że w Pa
wle mogła nastąpić taka przemiana, a za jego
pośrednictwem — w strażniku więziennym?
Paweł był więźniem, ale pozostawał wolny —
wolny od lęku i nienawiści. Jego postawa była
wynikiem pokoju wewnętrznego. Apostoł nie
bał się drugiego człowieka. Agresja bardzo
często jest bowiem wyrazem zagrożenia. Czło
wiek skłócony ze sobą, niewolnik własnych
słabości, wstydzący się ich sam przed sobą,
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widzi w drugim człowieku kogoś takiego, jak
jest sam, zdolnego uczynić coś najgorszego,
więc boi się zbliżyć do niego z zaufaniem. Boi
się i dlatego atakuje. Ale bywa i tak, że prze
cierpiał zbyt wiele i lęka isię ludzi!
Paweł umiał wczuć się w sytuację kogoś dru
giego, zapomniał o sobie, a nie zapomniał
o człowieku, któremu, myśląc naszymi kate
goriami, nie był winien nic poza niechęcią, ba,
nawet pewną pogardą. Przecież on sam był
człowiekiem nawróconym, tym wybranym —
lepszym — uczniem Jezusa. Zerwał z niechlu
bną przeszłością i stał się kimś, kto się liczy
w kręgach chrześcijańskich. Mógł więc, podo
bnie jak wielu z dzisiejszych chrześcijan, uwa
żać się za kogoś lepszego; spoglądać z lekce
ważeniem lub z wyższością na tych gorszych,
tych „z tego świata“ . Ale czy pomógłby wó
wczas strażnikowi odnaleźć Jezusa, a potem
ochrzcić się wraz z całym domem? Nie, wiel
kość apostoła przejawiała się w tym, że dane
mu było naśladować Jezusa. A Jezus rozumiał
człowieka. Był Bogiem i wiedział wszystko, my
zaś sądzimy po pozorach, mylimy się i często
krzywdzimy innych. On jeden może nam dać
zdolność przejrzenia, otwarte oczy i serca.

Nie jest łatwo być wyznawcą nauki Jezusa.
Przykład Pawła jest wyrazem szczególnej po
stawy, do której zdolny staje się człowiek do
piero na wysokim poziomie rozwoju ducho
wego. Ale my, zwykli ludzie, stajemy się często
zaprzeczeniem tego, czym być powinniśmy.
Zdarza się bowiem, iż świadomość, że przyzna
jemy się do Chrystusa, że się modlimy, że
chodzimy do kościoła wywołuje w nas uczu
cie. że jesteśmy kimś lepszym, powołanym do
sądzenia innych, do spoglądania z góry na in
nego człowieka. My, odrodzeni, odkupieni, spo
glądamy z ubolewaniem na ludzi z tego świa
ta, biednych grzeszników, niepomni, że nikt
nas do takiej postawy nie upoważnił. Kim
jesteś, abyś miał prawo sądzić?
Naszą słabością jest to, że za dużo mówimy.
Zwłaszcza kobiety. I co gorsza, często zanim
jeszcze zdążymy pomyśleć. Nadmiernie kieru
jemy się emocjami. To powoduje, że nawet
w społecznościach kościelnych osoby bardzo
czynne, wspólnie się modlące, nawet wspólnie
przystępujące do Stołu Pańskiego, nie są wol
ne od tej słabości. Pomyślmy, ile zła wyrzą
dzamy często bezmyślnie, bo nie zastanawia
my się, dlaczego drugi człowiek tak a nie

Dziękuję Ci, Stwórco...

Za matczyne dłonie,
delikatne,
łagodne,
mocne,
gotowe
do opieki,
dziękuję Ci, Stwórco.
Za matczyne serce,
niezawodne,
odważne
aż do
oddania
samej siebie,
dziękuję Ci, Boże.
Za matczyne noce,
niestrudzone,
bezsenne,
trwożne,
spędzone
na czuwaniu,
dziękuję Ci, Panie.
Za matczyne troski,
niepokoje,
radości,
trudy,
za jej gniew
zasłużony,
dziękuję Ci, Ojcze.
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inaczej postąpił. Siebie usprawiedliwiamy naj
łatwiej, bo znamy motywy własnego postępo
wania. A przecież każdy chce być kochany,
często chce tego za wszelką cenę. Jak to się
dzieje, że są osoby cieszące się ogólną sympa
tią, i takie, przed którymi każdy ucieka?
Ostatnio spotykam się często w różnych arty
kułach popularnych mówiących o stosunkach
międzyludzkich, ze słowem „empatia“ . Pyta
łem szereg osób o znaczenie tego słowa. Nikt
nie wiedział. Pomyślałam, że to jakieś nowe
pojęcie, ale w Słowniku Wyrazów Obcych zna
lazłam wyjaśnienie: „empatia, psychologiczne
określenie — zdolność wczuwania się w prze
życia drugiego człowieka“ . A więc to nic no
wego, prawda stara jak świat, stara jak Ewan
gelia, że aby móc w zgodzie żyć z bliźnimi,
trzeba nam nie tylko życzliwego spojrzenia na
nich, ale i dozy wyobraźni. To niby takie pro
ste, a takie trudne w życiu na co dzień: nie
tylko ty cierpisz, nie tylko ciebie boli lekce
ważenie, obmowa, samotność — to samo czuje
każdy człowiek bez wyjątku.
Kiedyś przeczytałam takie pytania, kierowane
do chrześcijan, i pozwolę je sobie tu zacyto
wać, abyśmy się chwilę nad nimi zadumali:
„Czy swoją obecnością wśród ludzi powodu
jesz, że zmieniają się na lepsze, przestają się
bać, że niknie w nich złość, chciwość, zazdrość,
marazm, że wstępuje w nich ochota do życia?
Czy czekają na ciebie z radością, bo wnosisz
spokój, jasność, optymizm? A może swoją obe
cnością demoralizujesz otoczenie, wprowadzasz
ferment, zawiść, intrygi. A może swoją obe
cnością powodujesz zobojętnienie na sprawy
ludzkie, lekceważenie obowiązków, brak odpo

wiedzialności, zacieśnienie się
swoich spraw?“

wyłącznie

do

Każdy wie, jakim być powinien, i każdy wie,
jeżeli tylko obiektywnie spojrzy na siebie, jak
wiele ma braków, jak często- nasze najlepsze
intencje idą na marne. Ale pozostaje nam ta
ogromna nadzieja, że jest Ktoś, kto ponad na
mi wie wszystko, zna każdą naszą myśl i każdy
czyn, zna walki wewnętrzne i rozpacz. To
u Niego Maria Magdalena znalazła bezpieczną
przystań. Ona, potępiona przez ludzi, doznała
wyzwolenia od wszystkiego, co było bezsensem
w jej życiu.
Widziałam niedawno reprodukcję pięknego
obrazu, malowanego przez artystę z Azji. Ob
raz ten przedstawiał Marię Magdalenę u stóp
Jezusa. Nie umiem opisać wyrazu jej twarzy.
Spod przymkniętych powiek płyną łzy, a mimo
to twarz jest pełna szczęścia i najwyższego
uwielbienia, to nie jest wyraz twarzy niewol
nicy, ale człowieka wyzwolonego — wolnego.
Artysta przedstawił wyłącznie stopy Jezusa
i twarz kobiety u tych stóp. U tych stóp jest
i dla nas miejsce, jedyne bezpieczne miejsce
na tym świecie, gdzie dostąpić można łaski,
przyjąć dobrą nowinę o zbawieniu, dojrzeć
prawdę i zaznać wolności. Módlmy się o ten
dar.
W tym duchu nadziei, że nie jesteśmy sami,
zdani wyłącznie na siebie, wróćmy do domów,
do naszej codzienności. Daj, Boże, abyśmy nie
byli wystawieni na próby zbyt trudne, po
móż nam wytrwać przy Tobie do końca. Amen.
Skrócony tekst kazania wygłoszonego w dniu 2 mar
ca 'br. na nabożeństwie w Warszawie z okazji Świa
towego Dnia Modlitwy Kobiet.

KAROL KARSKI

O Konferencji Kościołów Europejskich
przed VIII Zgromadzeniem Ogólnym
Konferencja Kościołów Europejskich ( K K E ), zrzesza
jąca 114 Kościołów tradycji prawosławnej, staroka
tolickiej, anglikańskiej i protestanckiej, przygotowuje
się do V III Zgromadzenia Ogólnego, które obrado
wać będzie od 18 do 25 października na Krecie, w
Akademii Prawosławnej w Chania, akurat w 20 ro
cznicę powstania K K E .
Poprzednie, siódme z kolei Zgromadzenie Ogólne,
obradujące przed pięciu laty w Engelbergu, wyty
czyło najważniejsze kierunki pracy tej organizacji
w ciągu najbliższych lat. W pierwszym rzędzie chodzi
o to, aby Kościoły o różnych tradycjach, żyjąc w róż
nych systemach polityczno-społecznych mogły się spo
tykać na wspólnym gruncie, składać wspólne świa•
dectwo i w sposób odpowiedzialny wykonywać swą

służbę w Europie. Aby zrealizować ten cel utwo
rzono dwie grupy robocze. Pierwsza koncentruje się
na pracy ekumenicznej na naszym kontynencie, a
druga — na służbie dla pokoju. Obie grupy, złożone
z niewielkiej liczby osób, zwoływały konsultacje z
udziałem szerokiego grona uczestników. I tak, grupa
pierwsza zorganizowała wiosną 1976 konsultację
40 teologów z Europy wschodniej i zachodniej, re
prezentantów Światowej Rady Kościołów, Światowej
Federacji Laterańskiej i Kościołów pozaeuropejskich.
Wszyscy oni analizowali temat: „Światowy ruch eku
meniczny rzuca wyzwanie teologii europejskiej” .
We wnioskach stwierdzono, że teologia europejska,
będąca niegdyś nauczycielką świata chrześcijańskie
go, jest dziśiaj coraz częściej krytykowana przez tzw.
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nowe teologie, powstające na gruncie afrykańskim,
azjatyckim i latynoamerykańskim. Musi więc ona sta
le na to wyzwanie reagować. Z tego względu Koś
cioły europejskie o bogatych i różnorodnych trady
cjach (prawosławie, katolicyzm, protestantyzm) po
winny z jednej strony prowadzić ze sobą nieustanny
dialog teologiczny, aby mogła następować odnowa
teologicznej myśli europejskiej, z drugiej zaś strony
taki dialog należałoby rozwijać ze wspomnianymi
„nowymi teologiami”, z których doświadczeń Kościo
ły w Europie niejednego mogłyby się nauczyć (np.
głębokiego zaangażowania w sprawy biednych, cier
piących, uciskanych).
Inna konsultacja, zorganizowana w Sofii (1977) przez
pierwszą grupę roboczą, dotyczyła tematu: „Ponowne
odkrycie wspólnoty Kościołów: czy koncyliaryzm jest
drogą do przodu?” W zięli w niej udział przedstawi
ciele 40 Kościołów z 18 państw europejskich i dwaj
uczestnicy z USA. Podczas dyskusji snuto refleksje
na temat ostatecznego celu ruchu ekumenicznego,
prawdziwej i wszystkie Kościoły obejmującej wspól
noty koncyliarnej, która uzdolni je do złożenia wspól
nego świadectwa o Ewangelii, wspólnej służby dla
świata i do działania na rzecz trwałego pokoju.
Uczestnicy zbadali różne drogi i metody, jakie mogą
przybliżyć Kościoły do tego celu ostatecznego. W y
niki przemyśleń, przekazano Kościołom do studio
wania i realizacji. W dokumencie zawarto m.in. pro
pozycje dotyczące wspólnego pogłębiania teologii Eu
charystii i życia eucharystycznego, zrewidowania
dziejopisarstwa i nauczania kościelnego, częstszych
spotkań przedstawicieli różnych wyznań w poszcze
gólnych krajach, lepszej wymiany inform acji i więk
szego wkładu Kościołów do dzieła pojednania.
Problematyka pokojowa absorbuje Konferencję Koś
ciołów Europejskich od początków istnienia organi
zacji. Warto wspomnieć, że już V Zgromadzenie Ogól
ne (1967) wysunęło propozycję zwołania konferencji
przedstawicieli państw europejskich, aby przedysku
towali oni palące problemy pokoju i międzynarodo
wego porozumienia w Europie. V II Zgromadzenie
Ogólne (1974) stwierdziło: „Pokój jest niepodzielny.
Pokój i sprawiedliwość należą do siebie. Odprężenie
w Europie ma wątpliwą wartość, jeśli jest związane
z neokolonialnym wyzyskiem innych narodów. Odprę
żenie w Europie winno powodować wzrost szansy na
pokój w innych częściach świata (...) Do obowiązku
Kościołów europejskich należy przedstawianie w spo
sób stanowczy — państwom, społeczeństwom i rzą
dom — sprawy wielu regionów świata zagrożonych
nędzą i głodem
Konferencja Kościołów Europejskich była pierwszą
międzynarodową organizacją kościelną, która przy
gotowała konsultację poświęconą omówieniu wyników
Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.
W końcu października 1975 w Bucków (N R D ) 70
przedstawicieli Kościołów z 14 państw europejskich,
z USA i Kanady z zadowoleniem przyjęło rezultaty
konferencji w Helsinkach, wyraziło solidarność ze
wszystkimi, którzy pragną pełnej realizacji Aktu
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Końcowego i postanowiło popierać w ramach włas
nych możliwości realizację uchwał helsińskich. Ucze
stnicy konsultacji zwrócili się z prośbą do Kościołów
członkowskich o propagowanie tekstu Aktu Końco
wego i wprowadzenie go w żyćie.
Powyższym sprawom poświęcono jeszcze dwie kon
sultacje (1977 i 1978). W drugiej z nich wzięli też
udział trzej przedstawiciele rzymskokatolickiej Rady
Konferencji Episkopatów Europy. Zwrócono się do
Kościołów członkowskich z prośbą, aby zastanowiły
się nad następującym problemem: czy wiara w to, że
wszelkie dobro i pokój — jako wartości najwyższe —
pochodzą od Boga, nie powinna nas skłaniać do
umieszczenia w centrum życia kultowego (w m odli
twach, kazaniu, nauczaniu kościelnym i duszpas
terstwie) zwiastowania o odpowiedzialności za po
kój i za stworzenie Boże. Stwierdzono, że Kościoły
posiadają zbyt mało inform acji na temat rozmiarów
i przyczyn wyścigu zbrojeń oraz militaryzacji różnych
dziedzin życia.
Należy w tym miejscu wspomnieć, że w marcu 1977
odbyła się w Wiedniu konsultacja przedstawicieli
Konferencji Kościołów Europejskich z przedstawicie
lami Chrześcijańskiej Konferencji Pokojowej (C hK P).
Z ramienia ChK P współprzewodniczył je j ks. prof.
dr W itold Benedyktowicz, prezes Polskiej Rady Eku
menicznej. Wymieniono informacje o prowadzonej
przez obie organizacje działalności i omówiono pro
pozycje skoordynowania akcji. Dyskutowano nad m o
żliwościami współpracy w dziedzinie utrwalenia po
koju w Europie, nad znaczeniem Aktu Końcowego z
Helsinek dla stosunków między Europą a Trzecim
Światem oraz nad dalszą współpracą obu organizacji.
Od V I Zgromadzenia Ogólnego (1971) trwają kontakty
KKE
z Radą Konferencji Episkopatów Europy
(RKEE), czyli z rzymskokatolicką organizacją regio
nalną, której zadanie polega na poszerzeniu i wzmo
cnieniu współpracy 23 konferencji episkopatów Eu
ropy, zrzeszających 900 biskupów. W latach 1972—
1975 istniała Wspólna Grupa Studiów K K E i RKEE,
przekształcona następnie we Wspólny Komitet, który
ma za zadanie rozszerzać wymianę informacji, radzić
w sprawach praktycznych oraz współpracować w
dziedzinie studiów. Obie organizacje mają w K om ite
cie po 6 przedstawicieli. Współprzewodniczącymi są:
ks. dr Andre Appel — prezydent K K E oraz ks. abp
Roger Etchegaray z Marsylii.
Wspólny Kom itet zbiera się zazwyczaj raz w roku.
Dotąd rozważano następujące sprawy: różne m ożli
wości współpracy ekumenicznej na płaszczyźnie lo
kalnej, narodowej i regionalnej między Kościołem
rzymskokatolickim i innymi Kościołami; Kościoły
a Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Eu
ropie; znaczenie pojęcia „koncyliaryzm” dla euro
pejskiej pracy ekumenicznej; sytuacja w Irlandii
Północnej i możliwości po jednania ^między katolikami
i protestantami w tym kraju.
Od 10 do 13 kwietnia 1978 odbyło się w Chantilly
k. Paryża pierwsze rozszerzone posiedzenie przedstawicieli K K E i RKEE. Obie strony były reprezento

brzmiał:

nas w wierze, obdarza wolnością, dzięki której mo

„Być jedno, aby świat uwierzył” (Jan 17:21). Ana

wane

przez 40 delegatów.

żemy lepiej służyć bliźnim w Kościele i w społeczeń
stwie.

lizując

aktualną

sytuację

Główny

temat

ekumeniczną

na

naszym

kontynencie, zastanawiano się, w jaki sposób wspól
nym

działaniem

chrześcijan

europejskich

odpowie

dzieć na obecną sytuację w Europie oraz jak można

Duch Boży — życie duchowe — służba chrześcijańska
w świecie. Te trzy, ściśle związane ze sobą elementy
będą omawiane w referatach, codziennych studiach

i należy współpracować praktycznie w duchu kon-

biblijnych (12 i 13 rozdział I Listu do Koryntian —

cyliaryzmu. Na zakończenie obrad opublikowano orę

dary Ducha Świętego) i w różnych grupach dysku

dzie skierowane do chrześcijan i Kościołów w Euro
pie. Najbardziej rzucającą się w oczy cechą orędzia

syjnych zgromadzenia na Krecie. Grupy dyskusyjne
mają wyznaczone następujące zagadnienia:

jest fakt, że wydane zostało w imieniu wszystkich
uczestniczących w posiedzeniu Kościołów i było prze

1) Podzielone Kościoły w Europie. W poszukiwaniu
wspólnoty i jedności;

znaczone dla wszystkich, bez względu na przynależ
ność wyznaniową. W orędziu czytamy:

2) Teologia w Europie. Między życiem duchowym a

„Jesteśmy wdzięczni za jedność darowaną

nam

doświadczeniem świata;

w

Chrystusie, chociaż dostrzegamy rozłamy, z powodu

3) Zwiastowanie i diakonia. Przyszłe zadania Kościo
łów w Europie;

których cierpimy do chwili obecnej. Boli nas, że nie
jesteśmy w stanie pójść wspólnie do Stołu Pana i zło

4) Zwiastuni życia zwiastunami pokoju ic zagrożonym

żyć o Nim wspólnego świadectwa. Wyznajemy nasze

śiciecie.

grzechy przeciw jedności; zarazem jednak wyznajemy,
że łaska Pana jest silniejsza niż zawód, jaki spra

Powyższe tematy odnoszą się do problemów

wiamy. To zachęca nas do większego wysiłku, aby

wanych dzisiaj przez różne Kościoły. K K E częściowo

wysu

osiągnąć pełną jedność w Chrystusie".

już je studiowała w ostatnich latach. Zgromadzenie
Ogólne oceni teraz wykonaną pracę i określi tematy

Autorzy zwracają uwagę na ścisły związek

między

jednością Kościoła a jednością ludzkości, pokojem w
Chrystusie a pokojem

na świecie.

Nie

ma

pokoju

w Chrystusie bez działania dla pokoju na świecie.
W konkluzji stwierdzają: „ Prosimy wszystkich, któ
rzy szczerze pracują dla pokoju i odprężenia, bezpie
czeństwa i współpracy w Europie, aby w obliczu wy
łaniających się trudności nie tracili nadziei, ale przy
czyniali się do tego, aby po pierwszych krokach w
Helsinkach i

Belgradzie nastąpiły dalsze. Próbujm y

teologiczne na przyszłość.
Przygotowaniem obrad zajmuje się 15-osobowy K o 
mitet Roboczy, w skład którego — po raz pierwszy —
wchodzą dwaj katolicy. Organizatorzy mają nadzie
ję, że pierwsze tego typu spotkanie, odbywające się
w

kraju

o

wielowiekowej

tradycji

prawosławnej,

stworzy chrześcijanom europejskim szczególnie cenną
sposobność bliższego poznania wielu dziedzin życia
Kościoła wschodniego.

cierpliwie odnajdywać coraz to nowe możliwości an

Na zakończenie

gażowania się w obronie praw człowieka'.

polskich Kościołów z Konferencją Kościołów

Euro

pejskich.

orga

Wspólny Kom itet K K E
B irkeröd

(Dania)

i RKEE w styczniu br. iu

podsumował

wyńiki

spotkania

w Chantilly i wstępnie ustalił, że w 1981 lub 1982
odbędzie się kolejne tego rodzaju posiedzenie.

Ten

rodzaj pracy ma służyć rozwojowi ruchu ekumeni
cznego w Europie oraz osiąganiu postępu we wspól
nym składaniu świadectwa przez Kościoły i wyko
nywaniu przez nie służby w świecie.

Polacy

wspomnijmy jeszcze
byli

o

współzałożycielami

współpracy
tej

nizacji. Na posiedzeniu w Liselund (Dania, 1957), gdzie
przygotowywano wszystko do powołania KKE, ów
czesny prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, ks. Z y 
gmunt Michelis, wygłosił jeden z głównych referatów
(„Nasza

wzajemna

odpowiedzialność”).

Wszystkie

Kościoły zrzeszone w PRE są członkami KKE, a ich
reprezentanci brali udział we wszystkich zgromadze
niach ogólnych. Od początku Kościoły polskie miały

Wszystkie dotychczasowe zgromadzenia ogólne K K E

też swego przedstawiciela w. Komitecie

wypełnione były dyskusją nad zagadnieniami prak

K K E (od 1974 — ks. Adam Kuczma, nletodysta). Od

Doradczym

tycznymi, wyłaniającymi się przed Kościołami w Eu

kilku lat w różnych posiedzeniach K K E uczestniczy

ropie.

Zgromadzenie

ks. bp Władysław Miziołek, przewodniczący Kom isji

Ogólne po raz pierwszy podejmie debatę nad tema
tem pneumatologicznym, czyli dotyczącym dzieła Du

Episkopatu do spraw Ekumenizmu, reprezentant Rady

cha Świętego. „W mocy Ducha Świętego — wyzwo

łek i Jcs. A. Kuczma brali udział we wspomnianym

leni dla świata” — temat ten wskazuje na tajemnicę

już posiedzeniu K K E i RKEE w Chantilly. W listo

Natomiast

zbliżające

się

V III

Konferencji Episkopatów Europy. Ks. bp W. M izio

odnowy wewnętrznego życia całego Kościoła i wie

padzie ub. r. obradowało po raz pierwszy w Polsce

rzących jednostek. W ostatnich latach odgrywał w io

Prezydium KKE. Przedstawiciele Kościołów członko

dącą rolę w ekumenicznych dążeniach do jedności,

wskich PRE pracują od. wielu lat w różnych grupach

w ruchach charyzmatycznych, a także w teologii. Za

roboczych KKE. Nie zabraknie ich również na V I I I

razem jest on wskazaniem, że Duch Boży, odnawiając

Zgromadzeniu Ogólnym.
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Z perspektywy lał
Rozmowa z ks. sen.
Alłredem Haupłmanem

REDAKCJA — Niedawno obchodził Ksiądz Senior
siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Prawie cały czas
swej służby spędził Ksiądz w Zabrzu i to jako senior
katowickiej diecezji. Urodził się Ksiądz w Łodzi, jak
więc to się stało, że znalazł się Ksiądz na Śląsku?
Ks. ALFRED H A U P T M A N — -Kiedy 2 września 1945
wróciłem z Dachau, szukałem żony. Byłem pewny, że
wróciła do Łodzi. Nasz pociąg zatrzymał się w Czę
stochowie, a ponieważ miał być dłuższy postój, w y 
szedłem z dworca na plebanię, gdzie zastałem ks. Ta
deusza Wojaka i on mi powiedział, że żona jest w
Zawierciu u swego wuja. Kiedy tam spotkaliśmy się
9 września, pojechaliśmy razem do Łodzi, a tam od
kolegów dowiedziałem się, że czeka na mnie ks. bp
Jan Szeruda, który skierował mnie do ks. Karola
Kotuli w Katowicach. Tutaj spotkałem się z moim
pierwszym proboszczem łódzkim.
jRED, — To znaczy,
Ksiądz w Łodzi.

ic

pierwszą pracę

odbywał

Ks. A. H. — Tak. Ukończyłam studia w 1932 i byłem
potem wikariuszem w polskiej parafii w Łodzi.
Oprócz mnie pracowali tam: ks. Tadeusz Wojak, ks.
A lfred Jagucki, ks. A dolf Gloc i ks. Jerzy Sachs.

w błogiej nadziei, że uda się nam dalej prowadzić
pracę w polskiej parafii. Jeszcze 10 grudnia miałem
nabożeństwo w kościele św. Jana, a następnego dnia
wzięto mnie na przesłuchanie do gestapo i tam mnie
zatrzymano.
Przez siedem miesięcy trzymano mnie w Łodzi, po
tem zawieziono do Oranienburga. Później, od grudnia
1940 do 29 kwietnia 1945, byłem w Dachau. To była
moja wojna. Dobrze byłem „zabezpieczony” . Pod ko
niec września znalazłem się w Zabrzu i tak już tu
zostałem.
RED. — Jeśli chodzi o czasy obozowe — w Dachau
było więcej duchownych?
Ks. A. H. — Obóz w Dachau istniał od 1933 roku.
P o krótkiej przerwie wznowiono jego „działalność”
i wtedy skomasowano tam duchownych z innych
obozów. Mieszkaliśmy w trzech blokach: 26, 28 i 30.
Był to obóz raczej pokazowy, więc mieliśmy w zględ
nie spokojne życie. Chociaż koledzy ginęli. Najpierw
byłem na bloku, a potem wzięto mnie do pracy przy
kartotece. Opatrzność nade mną czuwała i bez spe
cjalnych urazów, bez skrzywienia mentalności prze
trwałem do końca.

RED. — I to trwało aż do wybuchu wojny?

RED. — Po Powstaniu Warszawskim znalazł się w
Dachau ks. Ludwik Zaunar.

Ks. A. H. — Do chwili aresztowania 11 grudnia 1939.
Trzymali mnie Niemcy do końca lipca na Szterlinga
w Łodzi. W czasie przesłuchań pytali ciągle, gdzie
jest ks. Karol Kotula. To było najważniejsze pyta
nie. N ie wiedziałem tego, bo wyszedłem z Łodzi 4 czy
5 września w kierunku Warszawy. Dotarłem do Ż y
rardowa, gdzie na plebanii spotkałem się z ks. Sach
sem. Kiedy front przeszedł dalej, wróciliśmy do Łodzi

Ks. A. H. — On był tam krótko i umarł w obozie.
N ie zetknąłem się z nim, bo w tym czasie przeby
wałem już poza blokiem, w tzw. Feuerwehrkommando. Miałem wprawdzie! przydział na bloku, ale mo
głem sypiać w miejscu pracy. No, więc było z nami
moc księży. Z wieloma człowiek ' nawiązał bliższe
kontakty, już nie tylko przyjacielskie, ale braterskie,
które przetrwały nawet po dzień dzisiejszy.
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RED. — Wśród Polaków, oczywiście, najwięcej było
księży katolickich. Czy w warunkach niewoli na
wiązywały się braterskie stosunki?

RED. — Ale jeżeli dochodzi do takiej rozmowy, trzy
ma się ona zwykle spraw zasadniczych. To nie jest
u nas rutyna.

Ks. A. H. — To były ciekawe rzeczy. Pamiętam roz
mowę z nieżyjącym już biskupem włocławskim, K o 
walem, który w wolnych chwilach mówił o różnych
sprawach z życia kościelnego. Mówił kiedyś o spowiedzu. Spowiedź katolicka — powiedział — jest rze
czą piękną, kiedy można wejść w kontakt z drugim
człowiekiem. Tylko że my, księża, na ogół nie umiemy
spowiadać. Pytamy i dociekamy rzeczy, które nie
powinny nas interesować, a pomijamy to, co jest
istotne w spowiedzi.

Ks. A. H. — Trzeba jednak powiedzieć, że mamy
za mało przygotowania do prowadzenia tego rodza
ju spowiedzi czy — jeśli kto woli — takich roz
mów duszpasterskich.

RLD. — Czy to wynikało z braku przygotowania,
czy po prostu z ludzkich przywar, z ciekawości?
Ks. A. H. — On, jako biskup, uważał to za krytykę
swoich księży. Wynikało to raczej z ludzkich sła
bości, z ciekawości intymnych spraw ludzkich.
RED. — A przecież ludziom tego potrzeba. Spowiedź
ma swoje znaczenie, choćby jako rodzaj psychoterapii.
Kiedy ludziom dzisiaj brak tego rodzaju „posług re
ligijnych”, uciekają się do namiastek w postaci po
rad psychoanalityków. Psychoterapia staje się coraz
powszechniejsza, coraz więcej ludzi z niej korzysta.
Panuje powszechne przekonanie, że w Kościele ewan
gelickim nic ma spowiedzi, przynajmniej tej usznej,
obowiązkowej, co niezupełnie jest prawdą, bo zawsze
wierni mają możliwość taką spowiedź odbyć, choć
niekoniecznie musi to się spowiedzią nazywać. Często
jest to po prostu rozmowa duszpasterska.
Ks. A. H. — Naturalnie. Przypominam sobie taki
przypadek, że po nabożeństwie zgłosił się do mnie
jakiś młody człowiek i prosił o rozmowę. Trwała ona
co najmniej dwie godziny, uklękliśmy potem przed
ołtarzem, on się modlił, ja się modliłem. To była
autentyczna spowiedź.
RED. — Ten przykład wskazuje, że ludziom potrzeba
szczerej rozmowy, wyznania konkretnych przewinień.
Nie zawsze to doceniamy i zwykle ograniczamy się do
odpowiedzi na trzy pytania podczas spowiedzi pow
szechnej. Wprawdzie uczymy młodzież przed kon
firmacją i potem często przypominamy, że do spo
wiedzi należy dobrze się przygotować, ale można
odnieść wrażenie, że ta sprawa bywa zaniedbywana.
Ks. A. H. — T o raz; ipo drugie, my, duchowni, za
mało zwracamy uwagę współwyznawcom, że mamy
dla nich czas. Wyczuwam, że wielu ludzi ma w ąt
pliwość, czy duchowny będzie miał chęć z nimi
rozmawiać, a przecież to należy do naszych pod
stawowych obowiązków. Niektórzy mogą też od
czuwać pewne opory, ponieważ dobrze znamy się na
co dzień, nasze parafie $ą niewielkie i stąd może
wynikać niechęć do ujawniania spraw intymnych.
Nie zawsze też ludzie mają tę /pewność, że to, co
powiedzą swemu pastorowi, będzie otoczone tajem
nicą spowiedzi. A to jest rzeczą oczywistą! Nie może
być inaczej.

RED. — Wiadomo, że stosunki między Kościołem
katolickim a ewangelickim nie zawsze były najlep
sze. Czy wspólne przeżycia obozowe miały jakiś
wpływ na zmianę wzajemnego stosunku?
•Ks. A. H. — jedynie w sferze prywatnych, osobis
tych, koleżeńskich stosunków. Tutaj, w Zabrzu, w
jednej z parafii pracował ksiądz, który był w Da
chau. Oczywiście znaliśmy się z czasów obozowych.
On bywał u mnie, a ja u niego. Byliśmy znani z te
go, że kiedy te klechy spetykteją się na ulicy, to się
całują. Gdyby jednak chodziło o zabranie kościoła,
to on byłby bezwzględny. Gdy chodziło o pozyskanie
ewangelika przy ślubie, to był bezwzględny. Oso
bista przyjaźń to jedna sprawa, a Kościół to spra
wa inna. Tak jest do dzisiaj.
RED. — Większość życia spędził Ksiądz tutaj, w
parafii zabrzańskiej. Jaki wpływ ogólniego zeświec
czenia obserwuje Ksiądz w swojej praciy?
Ks. A. H. — Niedługo będziemy mieli wybory do
Rady i do Komitetu Parafialnego. Proponuję pewrjft
osobę i wtedy ktoś oponuje: „Przecież on nigdy nie
ma czasu!” Brak czasu, liczne zajęcia — to jest
tylko zasłona dymna. Zasłaniamy się, usprawiedli
wiamy brakiem czasu. Z małymi dziećmi jakoś so
bie radzimy. Matki na zmianę przyprowadzają po
kilkoro dzieci na lekcje religii. Gorzej jest ze star
szymi dziećmi, zwłaszcza po konfirmacji. Sporo z nich
tracimy i znowu pojawia się argument braku czasu.
A to takie kółko, a to 'inne, /rozmaite zajęcia po
zalekcyjne stają na przeszkodzie.
RED. — W gruncie rzeczy chyba nie brak czasu
staje na przeszkodzie, tylko brak poczucia hierarchii
wartości. Ważną rzeczą jest zdobycie wykształcenia,
zawód, pozycja społeczna, a sprawy duchowe scho
dzą na dalszy plan. Nie da się ich wymierzyć, wy
cenić, obliczyć. Jest rzeczą naturalną, że człowiek
raczej odchodzi od Boga. Jesteśmy przecież do
gruntu skażeni przez grzech, nic więc dziwnego, że
oddalamy się od wszystkiego, co nam przypomina
o sprawach przykrych. Nie bez powodu powiedzijal
Jezus do Nikodema: „Musicie się na nowo na
rodzić”. Człowiek odrodzony, nawrócony, z innej
perspektywy patrzy na życie, co innego uważa za
rzecz ważną. Dla rzeczy ważnej gotowi jesteśmy
do wielkich poświęceń i wyrzeczeń. Chodzi więc
o właściwe wyważenie spraw, o hierarchię ważności.
Ks. A. H. — Naturalnie, ale odgrywa w tym wielką
rolę także sprawa osobistego przykładu ze strony
rodziców. Dzieci nie widzą w nas tego, co powinny.
Mam lekcję religii, mówię o modlitwie. „Proszę księ-

dza — odzywa się taka mała, ośmioletnia dziew
czynka — ja mamę widzę, jak się modli, ale nigdy
nie widziałam, żeby się tata modlił” .
Inny przykład. Zamężna młoda kobieta mówi do
mnie: „Proszę księdza, ja dzisiaj miałam kazanie
w domu. Mówi do mnie moja dziewucha — mamo,
ty mnie posyłasz do kościoła, a czemu sama nie
idziesz?”
Nasze dzieci nas obserwują. Ja to ciągle mówię do
siebie, powtarzam innym do znudzenia. Zwracajmy
uwagę na to, że jesteśmy pod obstrzałem spojrzeń
naszego dziecka! Jak mogę żądać od swojego dzie
cka czegoś, czego u mnie nie widzi?
RED. — Ma Ksiądz liczną rodzinę. Pięcioro dzieci,"
dziewięcioro wnuków. Jak to jest z rodziną du
chownego? Jak z perspektywy lat Ksiądz na to pa
trzy? Czy nie łatwiej jest duchownemu samotnemu
niż żonatemu, obarczonemu rodziną?
Ks. A. H. — Już dawno tę sprawę przemyślałem.
Niewątpliwie celibat ma wiele stron dodatnich.
Przede wszystkim łatwo jest żonglować kadrami.
Dom rodzinny ma również wielkie walory. Ks. K a
rol Kotula mawiał, że dom pastorski winien mieć
szklane ściany. Życie rodzinne pastora powinno być
wzorem. Nasuwa się tu pewna uwaga. Za mało
zwracamy uwagi na właściwy wybór partnerki ży
ciowej. Nieraz ta młoda dziewczyna, która ma zo
stać pastorową, nie wie, że siłą faktu powinna być
nie tylko żoną, nie tylko matką, ale drugim ra
mieniem
pracownika kościelnego. Często mówił
o tym biskup Bursche. Zdarza się, że taka młoda
pani mówi: „Mam swój zawód, mąż ma swój, i mnie
jego sprawy nie obchodzą!”
Generalny błąd wychowania młodej kadry duchow
nych tkwi w tym, że za mało zwracamy uwagę na
to, że żona powinna być pastorową, matką parafii.
Patrzę teraz wstecz na te lata. Ile dobrych rad
udzielała mi moja żona. Iłe rozmów przeprowadzała
poza moimi plecami z różnymi ludźmi, zwłaszcza
z kobietami. O ile łatwiej kobiecie wypowiedzieć
się przed pastorową, do której ma zaufanie, niż przed
mężczyzną. Są to nieraz sprawy bardzo intymne.
A przed kim ja sam mogę się użalić, kogo się po
radzić, jeśli nie własnej żony, do której mam pełne
zaufanie? Nie winię młodych kobiet, które mają
przecież pełne prawo do swego zawodu. Winię tych
młodych pastorów, którzy zapatrzeni w ładną buzię,
nie widzą całości sprawy.
RED. — Trzeba więc od samego początku o tym
mówić, otwierać oczy na te rzeczy. Powiedział
Ksiądz, że dom pastora powinien mieć szklane ścia
ny. To bardzo pięknie powiedziane. Ale wydaje mi
się, że...
Ks. A. H. —
Tak, słusznie.

... mam

też

prawo

do intymności.

Ks. A. H. — No, dobrze, dobrze, a moje osobiste
życie — czy nie musi być przykładem? A czy to
jest łatwe?
RED. — Czy to jednak nie prowadzi do wielkiego
niebezpieczeństwa? Do udawania, aktorstwa, obłu
dy? Po grecku „hypokrytes” znaczy „aktor”. Grozi
nam pokusa aktorstwTa, udawania, przywdziewania
maski.
Ks. A. H. — Ja wiem o tym i dlatego strzeż mnie,
Boże, od obłudy, fałszu. Jednak obstaję przy swoim.
Nie może się miasto ukryć na górze leżące. Innej
rady nie ma. To jest trudne, oczywiście. Dopiero
wtedy spełniam swoją powinność, kiedy ludzie mnie
widzą na co dzień. Zdaje mi się, że skoro idę na
teologię i chcę być pracownikiem w Kościele, to
chyba ktoś powinien mi o tym powiedzieć i to
nie tylko raz, na inauguracji.
RED. — Czy nie jest to zadanie dla duszpasterza
studentów?
Ks. A. H. — Ja w czasie studiów w Warszawie ni
kogo takiego nie miałem. Ale za to przez siedem
lat pracowałem u boku ks. Kotuli. Mieliśmy tam dom
ojcowski. Spotykaliśmy się u niego w e wtorki, a on
nam mówił nieraz gorzkie rzeczy. A le on umiał
mówić prawdę. Jeśli miał powód, umiał też po
głaskać.
RED. — Jeszcze ostatnia rzecz. Jakiej rady udzie
liłby Ksiądz młodemu duchownemu, który zaczyna
pracę?
Ks. A. H. — Zastanowić się, czy moje. postanowienie
i chęć wejścia na drogę służby są szczere. To raz. Bo
powiedzieć: „Pójdę za Tobą, Panie” — jest bardzo
łatwo. A le trudniej potem iść. Druga rzecz: wyzbyć
się tego dawnego przekonania, że będę należał do
elity miasta czy wsi. Dziś jestem na uboczu, a mimo
to jestem widziany. A najważniejsze jest chyba cie
szyć się. że mogę oddać coś z tego, co sam otrzy
małem. Tylko, czy ja zdaję sobie sprawę, co otrzy
małem?
RED. — Bardzo Księdzu Seniorowi dziękuję i życzę
jeszcze wielu radości i niejednego smutku, bo to
jednak wzbogaca wbrew pozorom.
Ks. A. H. — A le naturalnie. Ja wcale nie żałuję, że
byłem
Dachau. I nie dlatego, że się uchowałem,
ale tam była niejedna bardzo piękna chwila.
RED, — Często w niedzielę po południu wracam
z moich podróży i wtedy słucham przez radio kon
certu życzeń. Tam się powtarza taki zwrot: samych
słonecznych dni. Bardzo mnie to śmieszy. Dlatego
Księdzu nie życzę „samych słonecznych dni”.
Ks. A. H. — Nie, nie, nie! To by było bardzo nudne.
RED. — Taki pochmurny i deszczowy dzień, jak dzi
siaj, też jest potrzebny...

•

RED. — Powiedział Ksiądz jeszcze, że rodzina pas
tora musi być przykładem. Prawda, ale to strasznie
ciężka sprawa.
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Ks. A. H. — Abyśmy umieli docenić dzień słoneczny.
Rozmawiał: ks. Bogdan Tranda

Gdy wasze dziecko
się modli...

POTRZEBA PO ZN A W A N IA Ś W IA TA
Przyglądajcie się uważnie swojemu dziecku.
Ogarnie was zdumienie.
Jak przemożne jest jego dążenie do poznania
świata. Jak bardzo chce wszystkiego doświad
czyć, wszystko zobaczyć. Stale się rozwija,
chce poznawać to, co nowe, nieznane. Jest
otwarte ku przyszłości.
W jaki sposób macie mówić o Bogu do wa
szego dziecka, któremu chcecie przekazać to
wszystko, co sami posiadacie najlepszego, naj
droższego?
Do jakiego Boga ma się ono zwracać w modli
twie?
Wszelkie wyobrażenia o Nim zrodzą się w umyśle dziecka na podstawie waszych opowia
dań o wielkim, potężnym i wszechmogącym
Bogu ukazanym w Biblii.
Dziecko przeczuwa już Bożą chwałę, a widząc
wasz szacunek i podziw objawiające się w
słowach spokojnych, pozbawionych egzaltacji,
w postawie pełnej szacunku i podziwu dla
Boga — Stworzyciela, za waszym przykładem
gorąco Go pokocha.

działania i twórczy zapał czerpie z waszej mi
łości i akceptacji.
Powinniście mu więc ukazać Boga, który je
zna i kocha bardziej niż ktokolwiek inny, któ
ry interesuje się nim, cieszy się lub smuci z
powodu tego, co je spotyka. N ie powinniście
nigdy mówić dziecku o odtrąceniu go przez
Boga ani też budzić lęku przed Nim, gdy
chcecie zmusić je do posłuszeństwa: ,,Zoba
czysz, Pan Bóg cię skarżę, jeśli nie będziesz
grzeczny” .
Teksty biblijne dostosowujcie zawsze do po
ziomu wieku i stopnia intelektualnego rozwoju
dziecka. Opowiadając historie biblijne nie pod
kreślajcie problemu grzechu i zła; zawsze na
tomiast uwypuklajcie wielkość Boga, ogrom
Jego miłości i przebaczenia.
Pamiętajcie, abyście w jednej modlitwie poru
szali tylko jeden temat: chwały i dziękczynie
nia, prośby, przebaczenia. Dziecko lubi, gdy
powtarzamy te same wyrażenia, gdyż brzmią
dla niego swojsko, dają mu poczucie stałości
i bezpieczeństwa. Dlatego niech w modlitwie
powtarza za wami pewne zwroty, np.:
..Panie, dziękuję Ci za wizytę Jacka” .
..Panie, dziękuję Ci za lwa, który spał w swej
klatce w ZOO” .
,,Panie, dziękuje Ci za pocałunki Mamy.
Amen” .
POTRZEBA MIŁOŚCI
Wasze dziecko rozwija się nieustannie — fi
zycznie, intelektualnie, psychicznie i duchowo.
Uważnie obserwujcie je każdego dnia, staraj
cie się poświęcić mu jak najwięcej czasu, a
doświadczycie wielu głębokich przeżyć, wiele
radości.
Jak wy, tak i wasze dziecko odczuwa przemoż
ną potrzebę miłości, wymaga okazywania go
rących uczuć. Toteż dopiero wtedy czuje się
w pełni szczęśliwe i bezpieczne, gdy jest pe
wne waszej miłości, o której świadczycie ge
stem, słowem i całą swą postawą.
Dziecko za mało kochane lub niekochane prze
żywa trudności i niepokoje.
Wasza wspólna modlitwa z dzieckiem niech
upływa w atmosferze całkowitego zrozumie
nia, odprężenia, czułości i spokoju, a wtedy
dziecko znów zapragnie przeżyć takie chwile
i zasmakuje w modlitwie.

POTRZEBA BEZPIECZEŃSTWA
POTRZEBA NAŚLAD O W AN IA
Wasze dziecko, choć pragnie odkrywać świat
i podporządkować go sobie, odczuwa potrzebę
bezpieczeństwa. Niezbędną odwagę do dalszego

Dziecko chce was kochać! I kocha, i jest wa
mi zafascynowane.
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Cieszy się, że może was naśladować.
..Jeśli założę pantofle na wysokich obcasach
i umaluję się, będę tak ładna, jak mama” .
..Chcę być silny, dużo pracować i mieć samo
chód, jak tata” .
Jeśli pragniecie, aby wasze dziecko miało ży
wą i głęboką wiarę, musicie sami głęboko i
^żarliwie wierzyć.
Nie mówcie nigdy: „Kochanie, zmów teraz mo
dlitwę” , ale zawsze: „Kochanie, pomódlmy się
teraz razem” .
Jeśli z prostotą dajecie wyraz swej wierze, na
dziei i poszukiwaniu Boga, możecie oczekiwać
podobnego zachowania ux swego dziecka, gdyż
będzie ono z pewnością naśladować waszą po
stawę wobec Boga, sposób, w jaki z Nim roz
mawiacie i w jaki Go chwalicie.
POTRZEBA SZACUNKU
Czy nie zadziwia was fakt, że wasze dziecko
— takie jeszcze malutkie i pulchne, podatne
na wpływy otoczenia — już jest indywidual
nością, już posiada swój własny odrębny cha
rakter?
Choć maleńkie, jest jednak osobą ludzką. Dla
tego należy je szanować.
Podobnie jak dorosłym nie pleciecie byle cze
go bez zastanowienia, tak i swojemu dziecku
nie udzielajcie byle jakiej odpowiedzi na jego
pytania pod pretekstem, że jest jeszcze za ma
łe, by zrozumieć.
Jeśli akurat pasjonuje się jakąś grą, nie prze
rywajcie mu w miarę możliwości, nie krzycz
cie na nie, nie wyśmiewajcie.
Wasze dziecko ma prawo do pewnej swobody*
nie otaczajcie więc go nadmierną opieką. Niech
waszym natchnieniem w postępowaniu z nim
będzie miłość i szacunek, jakimi sam Bóg da
rzy wasze dziecko.
Modlitwa jest okazją, kiedy możecie okazać
swemu dziecku, że traktujecie je poważnie.
1. Stwórzcie sprzyjającą, swobodną atmosferę
podczas modlitwy. Nie ponaglajcie dziecka, nie
popędzajcie go słowami: „Pośpiesz się! Prędko
się pomodlimy i do łóżka!”
Klimat, w jakim przystępujecie do rozmowy
z Bogiem, jest bowiem równie ważny, jak
sama modlitwa. Dziecko musi znajdować się
w dobrym nastroju psychicznym, być spokoj
ne i odprężone, żeby mogło się modlić.
2. Wybierajcie sprzyjającą chwilę. Pora mo
dlitwy niech odpowiada nie tylko wam, ale
i dziecku. O ile to możliwe, wyznaczcie stałą
godzinę.
3. Wybierajcie odpowiednie miejsce. Miejsce
spokojne, takie w którym wasze dziecko lubi
przebywać. Pozwólcie mu nawet je ozdobić
tak, jak mu się to podoba. Jeśli kwiat czy za
palona świeca mają pomóc mu w uzmysłowie
niu sobie obecności Boga. pozwólcie na to.
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0 ile dziecko wyraziło takie pragnienie. Niech
nawet zawiesi sobie bombki choinkowe na lu
strze, choćby to był środek lata, jeśli ma na
to ochotę!
W jaki sposób szanować postawę dziecka w
czasie modlitwy? Najważniejsze, aby zacho
wało ono spokój i uwagę. Nie zmuszajcie go,
abyv koniecznie zamknęło oczy, gdyż dziecko
nie lubi ani nocy, ani ciemności. Czemu więc
ma kojarzyć sobie modlitwę z tym, co w yw o
łuje jego sprzeciw?
Pozwólcie mu przyjąć taką postawę, jakiej
pragnie. Jeśli chce się modlić stojąc, uszanujcie
to. Jeśli kładzie się na brzuchu lub na plecach,
spytajcie czemu przybiera taką właśnie posta
wę i zezwólcie mu na nią. Jeśli opanowane
radością pragnie tańczyć wokół stołu, skan
dując modlitwę, to cieszcie się razem z nim.
Oby tylko panowała atmosfera prawdziwego
spokoju.
Dziecko może modlić się zarówno ze złożonymi
dłońmi (zwłaszcza wtedy, gdy o coś prosi Bo“ga), jak i z rękami opuszczonymi wzdłuż cia
ła lub wzniesionymi nad głową. Możecie zapro
ponować mu klaśnięcie w dłonie po każdej
prośbie, przy słowie „amen” . Przede wszyst
kim jednak to wasza postawa, wasze gesty
1 słowa mają wyrażać radość ze spotkania z
Bogiem w modlitwie.
M ODLITW A
Modlitwa powinna składać się z pewnych sta
łych elementów, znanych dziecku i powtarza
jących się każdego dnia.
1. Z a p r o s z e n i e

do m o d l i t w y

Przed1 rozpoczęciem modlitwy możecie powie
dzieć swemu dziecku, jak bardzo się cieszycie,

że za chwilę wszyscy razem staniecie przed
Bogiem. Możecie również wspólnie zastanowić
się nad tematem modlitwy, w której dziecko
wyrazi swoje radości i smutki, a niejednokrot
nie wypowie tajemnice, z których jeszcze nie
miało czasu wam się zwierzyć.
2.

Cisza

Zanim zaczniemy się modlić, najpierw słucha
my, a dopiero potem przekazujemy myśli i
uczucia. Możecie więc trwać przez chwilę w
milczeniu. Wbrew bowiem temu, co sądzą do
rośli, dziecko dobrze się czuje w ciszy i często
potrafi pozostawać bez ruchu dłużej niż my;
Należy poczekać, aż ono samo zakończy tę fa
zę.
3. D i a l o g
Modlitwa jest rozmową z kimś, kogo nie w i
dać, ale kto istnieje, jest bliższy niż przyjaciel
i kocha bardziej niż ojciec czy matka.
Wasza pomoc ma zmierzać w tym kierunku,
aby dziecko unikało powtarzania stale tych
samych słów, by było świadome, że zwraca
się do kogoś, kto go ustawicznie słucha.
Jeśli dziecko modli się na głos, niech czyni to
wyraźnie. Jeśli jednak pewnego dnia zechce
przekazać Bogu jakąś swoją tajemnicę, usza
nujcie to pragnienie i nie zadawajcie pytań.
Wasze dziecko ma prawo do> osobistych prze
żyć w wierze.
4. O b e c n o ś ć

Boga

Pamiętajcie — nie uczcie dziecka recytować
wiersza, tylko modlić się, a więc przeżywać
obecność Boga. Kiedy dziecko się modli, Bóg
je słyszy. I was też słyszy, gdy modlicie się
z dzieckiem. A więc — „nie nadużywaj imienia
Pana, Boga twego” .
5. J ę z y k
Niech wasze dziecko modli się szczerze,, całym
sercem, niech myśli swoje i uczucia wypowia
da własnymi słowami. Często wyrazi je w spo
sób zabawny lub zaskakujący.
6. R y t m

Pamiętajcie, że modlitwa nie może być zbyt
długa, gdyż nie powinna kojarzyć się dziecku
z nudą i zmęczeniem. Nie módlcie się zbyt
szybko; wskazana jest nawet chwila ciszy po
każdym poruszonym temacie, prośbie czy
dziękczynieniu.
7. K s z t a ł t o w a n i e

świadomości

dziecka
Po rozmowie z Bogiem pozostańcie wszyscy
przez chwilę w spokoju. Teraz jest czas sprzy
jający temu, żebyście mogli kształtować świa
domość waszego dziecka. Odpowiadajcie na je
go pytania dotyczące Boga, śmierci, aniołów,
stworzenia, zła itp. Zawsze odpowiadajcie spo

kojnie, posługując się znanymi dziecku obra
zami i słowami. Lepiej, jeśli wyjaśnienia wa
sze będą raczej zbyt krótkie niż zbyt obszerne.
Jeśli nie potraficie odpowiedzieć na pytanie,
wyznajcie szczerze: „N ie wiem, zapytam ko
goś lub pomyślę” . Zawsze jednak dotrzymujcie
słowa i w krótkim czasie udzielcie wyjaśnie
nia. Dziecko nie będzie zawiedzione stwierdze
niem: „N ie wiem” . Przeciwnie, poczuje się
wam bliższe, bo zrozumie, że i w y także szu
kacie odpowiedzi na wiele pytań. Was, jako
rodziców, musi zawsze cechować opanowanie
i prawda.
Każde dłuższe wyjaśnienia świadczą o tym, że
nie jesteście całkiem pewni tego, o czym mó
wicie. Pamiętajcie, by w rozmowach z dziec
kiem posługiwać się zrozumiałymi dla niego
słowami i terminologią.
GDY

DZIECKO

NIE

CHCE

SIĘ

MODLIĆ

Dziecko lubi się modlić, jeśli jednak pewnego
dnia nie zechce przystąpić do rozmowy z Bo
giem, nie bierzcie tego tragicznie. Popełnicie
błąd mówiąc dziecku: „Jesteś dzisiaj niezno
śny, nie pomodliłeś się!”
Módlcie się jak zwykle, jak gdyby nic nie
zaszło, a na pewno dziecko samo przyłączy
się w którymś momencie do modlitwy. Jeśli
jednak będzie nadal uparcie odmawiało swego
udziału, próbujcie się dowiedzieć, jaka jest te
go przyczyna. W spokojnej chwili dziecko
zwierzy się wam z tego, co przeszkadza mu się
modlić.
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Może nie chce się modlić dlatego, że modlitwy
jego siostry lub brata wzbudzają podziw całej
rodziny, a ono jest przekonane, że nigdy im
nie dorówna?
A może sądzi, że jego modlitwa nie została
wysłuchana i dziecko czuje się zawiedzione:
,,Modliłem się o pogodę w dniu mych urodzin,
a przez cały dzień padało” . „Modliłem się, aby
babcia wyzdrowiała, a ona umarła” .
I wtedy stwierdza: „Bóg nie jest wszechmo
gący” alb: „Bóg jest niedobry” .
Jak powinniście wówczas postąpić? ,
Spokojnie powiedzieć dziecku, że Bóg może
wszystko, ale wie lepiej niż my, co jest dla
nas najlepsze. „W dniu twoich urodzin padało,
bo rośliny potrzebowały wody i wielu ludzi
czekało na deszcz. Pogoda nie przeszkodziła
ci przecież spędzić miło tego uroczystego dnia” ,
„Wszyscy chcieliśmy gorąco, aby babcia z na
mi została, ale Pan Bóg wiedział, że była zmę
czona, i dlatego zabrał ją do siebie, gdzie oto
czona Jego miłością jest szczęśliwsza niż tutaj”
M O D LITW A LITU RGICZNA
(„Ojcze nasz” , Psalmy itp.)
Modlitwa jest nie tylko aktem osobistej wiary,
ale także wyrazem wspólnego oddawania czci
Bogu przez określoną grupę ludzi, którzy ra
zem, głośno wypowiadają słowa psalmów, bło
gosławieństw, Modlitwy Pańskiej.
Możliwość wyznawania swej wiary przez ucze
stniczenie w modlitwie całego Kościoła jest
czymś bardzo ważnym dla waszego dziecka.
W jaki sposób wprowadzić dziecko w tę mo
dlitwę?
Możecie udzielać mu stosownych do jego wie
ku wyjaśnień akcentując je gestami, które po
zwolą mu intuicyjnie zrozumieć znaczenie mo
dlitwy.
Trzyletnie dziecko można na przykład nauczyć
słów: „Chwała Bogu na wysokościach! Amen” .
Możecie wyjaśnić, że „chwała Bogu” oznacza
radość i podziękowanie, „na wysokościach” —
wszędzie, na ziemi i w niebie, „amen” zaś —
„niech tak się stanie” .
Słowu ,chwała” może towarzyszyć klaśnięcie
w dłonie.
I słowa, i gesty dziecko może kilkakrotnie po
wtórzyć.
Czteroletnie dziecko możecie już uczyć Modli
twy Pańskiej.
Jedną prośbę powtarzajcie przez tydzień lub
nawet dłużej, po czym uczcie kolejnej prośby.
Kiedy wasze dziecko umie już mówić dwie
prośby razem, możecie przystąpić do dalszej
nauki, postępując analogicznie. Krótkie w y
jaśnienia wystarczą, aby dziecko zrozumiało te
prośby.
„ O jc z e n asz...”

Tym Ojcem jest Bóg, który kocha nas jak .naj
lepszy ojciec.
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„ ... k tó ry ś je s t w n ie b ie s ie c h ...”

Niebiosa to mieszkanie Boga. Bóg żyje w nie
bie, ale jest także stale obecny wśród nas.
Słowom: „w niebiesiech” może towarzyszyć
podniesienie rąk.
„ Ś w ię ć się im ię T w o je ...”

Niech wszyscy ludzie na całym świecie ko
chają zawsze Boga.
Dziecko może nadal trzymać ręce uniesione.
„ P r z y jd ź K ró le s tw o T w o je ...”

Niech Bóg będzie największym królem na zie
mi i wszędzie. Jemu są posłuszne i gwiazdy,
i słońce, i księżyc. Niech każdy robi to, co
podoba się Bogu. A co podoba się Bogu? Za
stanówcie się razem z dzieckiem.
„B ąd ź w o la
z ie m i...”

T w o ja

ja k o

w

n ie b ie ,

ta k

i

na

Niech wszyscy ludzie kochają się tutaj, na zie
mi, podobnie jak w niebie.
Przy słowach „w niebie” niech dziecko pod
niesie rękę i palcem wskaże w górę, a przy
słowach „na ziemi” niech obiema rękami za
toczy wielkie koło.
„ C h le b a
s ia j ...”

naszego

p o w sze d n ieg o

daj

nam

d z i

Dziękujemy Bogu, że mamy co jeść, i prosimy
o to, żeby nikt na świecie nie był głodny.
Będziecie mieli teraz okazję taktownie uświa
domić dziecko, jak nieszczęśliwi są ludzie,
którzy głodują, jak rozpaczają rodzice, gdy nie
mają co dać jeść swoim dzieciom.
Niech przy tej prośbie dziecko powoli wycią
gnie obie ręce, a następnie uniesie je do buzi.
„O d p u ść n a m nasze w in y ja k o
c za m y n a s z y m w in o w a jc o m ...”

i my

o dpusz

Wina to rzecz bardzo zła. Pan Bóg nas kocha,
więc przebacza nasze winy, nie chce o nich
pamiętać, nie chce na nas się gniewać.
Dziecko na pewno pamięta, że któreś z was
gniewało się na nie za nieposłuszeństwo, za
uderzenie małej, siostrzyczki albo kiedy nie
chciało pożyczyć drugiemu dziecku zabawki...
Czuje swoją winę i przeżywa ulgę, gdy rodzi
ce mu przebaczą.
„N ie gniewaj się na Pawła, że podarł ci książ
kę, przebacz mu, tak jak Zosia przebaczyła
tobie, kiedy ją przeprosiłeś za to, że ją tak
mocno uderzyłeś, aż się popłakała. Tak samo
Bóg ci przebacza i nie gniewa się na ciebie” .
Niech dziecko otworzy szeroko ramiona jak
do uścisku przy słowach „jako i my odpusz
czamy” .
„ I n ie w ó d ź nas n a p o k u s z e n ie ...”

Wystarczy, jóśli wyjaśnicie dziecku, że prosi
ono: „N ie pozostawiaj mnie z dala od siebie,
o Boże” .
Niech powoli opuszcza ręce i pochyla się na
przód, jak gdyby było bardzo zmęczone.

W NIOSKI

„ A le nas z b a w ode złe g o ...”

Spraw, Boże, żeby ani rodzicom (dziadkom),
ani Pawłowi (Zosi), ani mnie nic złego się nie
•stało. Bądź ze mną nawet wtedy, kiedy jest mi
smutno i źle.
Dziecko może wstać, jedną nogę wysunąć na
przód, przyjąć pozycję zwycięzcy.
„ A lb o w ie m T w o je je s t K ró le s tw o , m oc i c h w a 
ła ...”

Ty, Boże, jesteś największym i najwspanial
szym królem świata.
Wypowiadając powoli to zdanie, przy słowie
„Królestwo” dziecko może unieść najpierw pra
wą rękę i otworzyć prawą dłoń, przy słowie
„moc” unieść lewą rękę i otworzyć lewą dłoń,
a przy słowie „chwała” — klasnąć w dłonie.

Dziecko krok za krokiem zdobywa nowe do
świadczenia życiowe, z każdym dniem pogłę
bia również swoje doświadczenia z dziedziny
wiary.
Jeśli będziecie z uwagą je obserwować, zauwa
życie jego duchową intuicję, jego otwartość
i przeczucie wielu prawd, niezrozumiałych
często dla dorosłych ludzi.
Wasze dziecko może was zadziwić swoimi od
powiedziami, rozbawić, a niekiedy zaszokować
swoimi spostrzeżeniami i skojarzeniami. Mimo
to, a może właśnie dlatego, zrozumiecie dzię
ki niemu niejedną istotną sprawę wiary.
Oprać. Ingeborga Niewieczerzał

„ N a w ie k i w ie k ó w ...”

Słowa te znaczą: długo, zawsze, nieustannie.
Dziecko może przy nich złączyć ręce.

Annę Becholey: ,,Votre enfant prie”

DEKALOG

Piqte przykazanie
„ C z c ij ojca tw e g o i m a tk ę tw o ją , a b y d łu g o t r w a ły tw o je d n i
w z ie m i, k tó r ą P a n , Bóg tw ó j, da to b ie ” .
II Mojż. 20 : 12
W objaśnieniach do Dekalogu zwykle podkreśla się
jego podział na tzw. dwie tablice, z których pierwsza,
-obejmująca cztery przykazania, dotyczy obowiązków
wobec Boga, a druga, obejmująca sześć przykazań,
dotyczy obowiązków wobec ludzi. Można tę zasadę
przyjąć zgodnie z pouczeniem Jezusa: „Będziesz mi
łował Pana, Boga swego... Będziesz miłował bliźniego
•swego...” (Mat. 22 :37. 39) pod warunkiem, że nie
pójdziemy zbyt daleko i nie zatrzemy związku, jaki
łączy treść obu tablic. Chodzi tu bowiem o jeden
i ten sam nakaz Boga, który ustanawia więź między
sobą a nami, i między ludźmi wzajemnie. Czcimy
Boga naszym stosunkiem i do Niego i do ludzi. Czy
potrafimy rozdzielić to, co Bóg połączył w osobie
swego Syna, Jezusa Chrystusa?
Pośród tych bliźnich pierwsze miejsce zajmują nasi
rodzice. Są oni bliźnimi niezastąpionymi, ponieważ to
oni dali nam życie. Są najbliżsi nam, znajdują się
w naszej własnej rodzinie, a jednocześnie, mają nad
nami tę wyższość, że prawo Boże nakazuje ich czcić.
„Czcij ojca i matkę” . Ci, którzy nas obdarzyli życiem,
są osobami sobie równymi i nie ma żadnego powodu,
aby ulegać sentymentalnym uczuciom i tylko jedno
z nich darzyć szczególnymi względami. Obojgu zaw
dzięczamy życie, oboje mają wobec nas równe pra
wa i obowiązki, obojgu też należy się od nas jed
nakowa wdzięczność. Nasz stosunek do nich nie mo
że zależeć wyłącznie od wartości moralnych, jakie
reprezentują. Szczęśliwi jesteśmy, jeśli zdarzyło się
nam mieć rodziców o wszystkich walorach intelek

tualnych, moralnych i duchowych. Choćby jednak
nawet tak nie było, choćbyśmy dorastając odkry
wali w nich rozmaite wady i słabości, nie powinniś
m y tracić dla nich szacunku. Prawo Boże jest w
tym przypadku jednoznaczne i nie stawia warunku
co do kwalifikacji moralnych naszych rodziców.
Tym niemniej nie można zamykać oczu na problem
rodziców zdeprawowanych, choćby nawet ich liczba
stanowiła znikomy procent. Z punktu widzenia spo
łecznego mogą oni stanowić nieznaczny margines,
ale dla ich dziecka są kwestią życia i śmierci. Co
mają począć dzieci alkoholików, prostytutek, złodziei?
Jak może syn szanować ojca, który po pijanemu
wszczyna awantury, maltretuje matkę, wynosi z do
mu ostatnie przedmioty, byle zdobyć trochę grosza
na wódkę? Jak może go szanować córka jeśli w y 
naturzony ojciec usiłuje i ją wykorzystać dla za
dowolenia swoich nie kontrolowanych popędów? Jak
mogą dzieci szanować matk£, gdy nawet na ich
oczach, w oparach alkoholu, zadaje się z coraz to
innymi mężczyznami?
Nikogo nie zmusi do szanowania rodziców argument,
że oni przecież dali życie. Szacunku nie zdobywa się
dziś stanowiskiem, pozycją społeczną ani godnością.
Sam fakt bycia ojcem czy matką nie wystarcza.
Trzeba jeszcze być kimś. Przykazanie zawiera zwięz
łą formułę pozbawioną komentarza i na pierwszy
rzut oka wydaje się, że całe jego ostrze kieruje się
ku dzieciom: macie czcić swoich rodziców. Koniec.
Kropka. Tak jednak nie jest. Spod tekstu trzeba
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wydobyć drugą warstwę, która dotyczy właśnie ro
dziców. Dzieci muszą m ó c szanować swoich ojców
i matki. Innymi słowy — rodzice -powinni sobie
stawiać pytanie, czy stworzyli s\*rt>im dzieciom w a
runki do tego, aby ich szanowały. Niestety, bardzo
często mają jedynie wymagania — masz mnie sza
nować, bo jestem twoją matką (ojcem). Słowo Boże
mie jest niesprawiedliwe przez swoją jednostronność.
Zwraca się zarówno do dzieci, jak i do rodziców,
co w sposób jednoznaczny formułuje Paweł: „Dzieci,
Pan chce, żebyście były posłuszne rodzicom, bo to
jest wasz obowiązek. Czcij ojca swego i matkę — to
jest pierwsze przykazanie z obietnicą — aby ci się
dobrze powodziło i abyś długo żył na ziemi. Ojcowie,
nie doprowadzajcie swoich dzieci do gniewu, ale w y 
chowujcie je w duchu karności i odpowiedzialności
przed Panem” (Ef. 6 : 1—4).
Obowiązki są obustronne i nikt nie ma prawa zrzu
cać odpowiedzialności na stronę drugą: ani rodzice
ma dzieci* ani — jak to się często dzisiaj zdarza —
dzieci na rodziców. Jesteśmy obustronnie ze sobą
związani, mamy wobec siebie wzajemne prawa
d obowiązki, jedni i drudzy ponosimy winę za za
kłócanie harmonii, jaka winna panować między ro
dzicami a dziećmi.
Stosunki rodzinne są w praktyce dalekie od idylli.
Napięcia i spory między mężem a żoną, między ro 
dzicami a dziećmi oraz między rodzeństwem są zja 
wiskami nieuniknionymi, które nie pojawiły się na
g le w czasach nam współczesnych. Istniały zawsze,
czego świadectwo znajdujemy już na pierwszych
kartach iBiblii. Nie prezentuje nam ona galerii rodzin
idealnych. W pierwszej rodzinie, o której mówi Bi
blia, powstał rozdźwięk między mężem a lżoną, gdy
Adam próbuje się uniewinnić przed Bogiem oskarża
jąc Ewę o wywołanie krytycznej sytuacji. W na
stępnym pokoleniu dochodzi do zbrodni bratobójstwa.
W historii narodu wybranego widzimy w iele przy
kładów rodzinnych rozdźwięków, od czego nie są
wolni nawet patriarchowie. Wystarczy przytoczyć
przykład Abrahama, Izaaka i Jakulba. iNawet w .ro
dzinie Mojżesza doszło do poważnego sporu między
inim a Aaronem i Miriam (IV Mojż. 12). Również
w rodzinie Dawida pojawiają się ciężkie przewinie
nia w postaci cudzołóstwa, kazirodztwa, ibuntu Absailoma i Adoniasza. (Prorocy niejednokrotnie wspomi
nają o rodzinach, gdzie „lekceważy się ojca i mat
k ę” (Ez. 22 :7), gdzie „syn lekceważy ojca, córka
powstaje przeciwko matce, synowa przeciwko teś
ciowej, a właśni domownicy są nieprzyjaciółmi czło
w ieka” (Mich. 7 :8 ).
A Nowy Testament? Nawet w ,św iętej rodzinie”
dochodzi do zgrzytów, gdy Józef a Maria nie mogą.
zrozumieć, że Jezus musi zajmować się sprawami
Ojca (Łuk. 2 : 50). Kilkakrotnie Jezus jest zmuszony
przeciwstawić się własnej matce (Mat. 12: 4©—50,
Jan 2:4 ), a Jego bracia nie w ierzyli w Niego (Jan
7 :5). Są to wprawdzie tylko drobne rysy, ale jeśli
powstały nawet w tej rodzinie, to co mówić o in
nych? Wspominając o czasach przyszłych mówi Je
zus, że brat wyda na śmierć brata i ojciec syna,
jpowstaną dzieci przeciw rodzicom (Mat. 10:21, Mk
\2:12). Podobne wzmianki znajdujemy też w lis
tach (Rzym. 1 : 30, I I Tym. 3 :2 ).
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Biblia nie roztacza przed naszymi oczami obrazu
wyidealizowanego, galerii oderwanych od rzeczywis
tości żywotów świętych, tylko przedstawia ludzi z
krwi i kości, ze wszystkimi ich wzlotami i upad
kami. Ukazuje ludzi takimi, jakimi są, opisuje bez
żadnych osłonek stosunki między nimi, spory, walki,
uwikłania, w jakie się wplątywali. Nie pozostawia
jednak tego opisu bez komentarza. Wyraźnie wska
zuje na źródło rozdźwięków, którym jest dziedzi
czony po praojcach grzech — rJa'ko grzesznika po
częła -mnie matka moja” (Ps. 51 : 7).
Również nasze stosunki społeczne, w tym i stosunki
rodzinne, zaprawione są tą samą goryczą grzechu
i nie są pod tym względem wyjątkiem. (Boże prawo
ma więc regulować stosunki między ludźmi, przede
wszystkim między rodzicami a dziećmi, ponieważ
rodzina jest podstawową komórką społeczną. W szy
scy w mniejszym lub większym stopniu zbaczamy
z właściwej drogi i jesteśmy jednakowo winni.
Winni jesteśmy jednakowo, bo zasadnicze znaczenie
ma sam fakt zejścia z właściwej drogi, a nie jak
daleko od niej się znaleźliśmy. Nikt -nie ma więc
prawa wynosić się mad innych — ani rodzice nad
dzieci, ani dzieci nad rodziców, gdy dorastając za
czną odkrywać ich ludzkie słabości.
Prawo Boże ustanawia określony porządek, w któ
rym dzieci podlegają rodzicom. Podstawowym czyn
nikiem tego porządku jest szacunek wobec rodziców.
W niektórych przypadkach, gdy ojciec lub matka
wymagają rzeczy niegodnych, wyrazem tego szacun
ku może być przeciwstawienie się ich woli, co wcale
nie musi pociągać za sobą lekceważenia.
Okazując cześć naszym rodzicom przestrzegamy, jak
mówi Kalwin, „ustanowionych przez Boga stopni
podporządkowania” . Słusznie wskazuje on też, że
tytuł „Ojciec” odnosi się przede wszystkim do Boga.
„Skoro* tego tytułu udziela ludziom — -mówi dalej —
to tak, jakby udzielił promienia ze swego własnego
blasku, by ich uszlachetnić i otoczyć czcią należną
ich funkcji. Dlatego w tym, kogo nazywamy ojcem,
należy dostrzegać oznaki czci boskiej, pamiętając
jednak, że nie bez powodu nie nosi on tytułu iBoga”
(„Instytucja” , II, 8, 35).
Według apostoła Pawła wszelka rodzina wywodzi
swoje imię od Boga Ojca (Ef. 3 : 15 — po gredku gra
słów: pater = ojciec, patria = rodzina). To podobień
stwo zamazało się nie do’ pozznania, ponieważ zostało
zniekształcone przez grzech. Dopiero Jezus musiał
nam na nowo objawić, że Bóg jest naszym Ojcem.
Całą swoją postawą, wyrażającą synowskie ,posłu
szeństwo , musiał nam pokazać również, w jaki spo
sób syn ma czcić ojca. Wprawdzie Stary Testament
czasami nazywa iBoga Ojcem, ale dopiero dzięki Je
zusowi poznajemy w pełni ojcostwo Boże. „Nikt
nie zna Ojca, Tylko Syn i ten, komu Syn zechce
objawić” (Mat. 11 : 27, Łuk. 10 : 22). Dzięki rozmowie
Jezusa z Jego Ojcem, szczególnie dramatycznej w
Getsemane i na Golgocie, uczymy się poznawać wolę
Ojca, której Jezus poddał się ciałem i duszą. Łą
cząc się z Chrystusem w Jego modlitwie, ośmielamy
się i my mówić: „Ojcze nasz, któryś jest w niebiesiech” , a dzięki Duchowi Świętemu, danemu nam
przez Jezusa, możemy wołać: „Abba, Ojcze!” (Rzym.
8 : 15, Gal. 4: 6) .

Dzięki Jezusowi Chrystusowi możemy czcić ojca
i matkę, ponieważ dostrzegamy w nich odblask Boga
objawionego nam jako Ojca i ponieważ Jezus Chrys
tus cierpiał tak samo za ich grzechy, jak za nasze.
Czcimy w nich Ojca niebiańskiego, Jego majestat
ukryty w osobach — jak uczy Luter. Czcimy w nich
również Syna Bożego, który odkupił grzeszne stwo
rzenie. Skoro poznaliśmy Jezusa Chrystusa, nie pa
trzymy już na naszych rodziców jako na cząstkę
upadłej ludzkości, lecz jako na ludzi zbawionych.
Jest rzeczą jasną, że szacunek dla rodziców przeja
wia się w codziennym postępowaniu i dotyczy to
nie tylko dzieci, które są jeszcze od nich zależne, ale
również dorosłych, którzy już opuścili dom rodzi
cielski i idą przez życie o własnych siłach. W raz
z dojrzewaniem rozwija się w dzieciach coraz w ięk
sza samodzielność, którą rodzice muszą uszanować.
Proces stopniowego oddalania rozpoczyna się z chwi
lą przecięcia pępowiny, kiedy ustaje całkowita za
leżność dziecka od matki. Do tej chwili dziecko od
dychało jej płucami, odżywiało się przez jej żołądek,
przeżywało jej emocje. Od momentu urodzenia za
czyna się stopniowo rozwijać jego samodzielność aż
do całkowitego wyzwolenia się i opuszczenia domu
rodzicielskiego. Jest to proces przewidziany przez
akt stworzenia i chroniony prawem Bożym, w yra 
żonym już na pierwszych kartach Biblii, a potwier
dzonym przez Jezusa: „Opuści człowiek ojca i matkę,
połączy się z żoną i będą oboje jednym ciałem”
(Mojż. 2 : 24, Mat. 19 : 5, Ef. 5 : 31). Dlatego naduży
wają swoich praw rodzice, którzy chcieliby zahamo
wać ten proces i zachować uprzywilejowaną pozycję
wobec dzieci, dominować nad nimi. Prowadzą w ten
sposób do ciężkich konfliktów, niejednokrotnie do
wielkich dramatów, choć są sami przekonani, że naj
większym ich pragnieniem jest szczęście dziecka.
W brew swym własnym intencjom i deklaracjom
produkują najautentyczniejsze nieszczęście. Dla do
rosłego męższyzny pierwszą osobą jest żona, nie
matka, dla dorosłej kobiety — mąż, nie ojciec. Takie
jest prawo i nic innego nie pozostaje, jak z nim się
pogodzić. Rozluźnienie związków, zmiana charakteru
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O owcy,
drachmie
i synu
(Łuk. 15 :1-32)

stosunków między rodzicami a dziećmi w niczym nie
narusza piątego przykazania ani nie oznacza zerw a
nia łączącej ich więzi. Wprost przeciwnie, nieuzna
wanie tego procesu i pragnienie dominowania nad
dziećmi, dopominanie się o swoje „prawa” , bardziej
urojone niż rzeczywiste, prowadzi nawet do całko
witego zerwania więzi. iPewna mądra matka zwykła
mówić, że chowa dzieci , dla ludzi, a nie dla siebie 1
I syn, i córka, stają się z kolei małżonkami, a na
stępnie rodzicami. W tym procesie nie chodzi więc
0 zerwanie, lecz o normalny rozwój fizyczny, psy
chiczny, moralny i duchowy. Dość często staje się
on wprawdzie przyczyną kryzysu między pokole
niami, gdy rodzice są zbyt autorytatywni, a dzieci
zbyt niezależne. Cześć dla rodziców nie polega na
płaszczeniu się dzieci, które nie są niewolnikami.
Wymagając od dzieci szacunku, .rodzice muszą się
strzec przed stosowaniem zewnętrznego przymusu,
który zabija umiejętność podejmowania swobodnej
decyzji i wyw ołuje anarchiczne reakcje.
To dlatego Biblia mówi o obowiązkach rodziców
wobec dzieci. Do tych Obowiązków należy: danie
utrzymania i wykształcenia (II Kor. 12:14, V Mojż.
11:19, por. 4:9. 10) wychowanie w karności i po
rządku (I Tym. 3:4, E f. 6 : 4, por. Przyp. 13 : 24,
23 : 12. 13, Hebr. 12: 6. 7); wszystko to musi się od
bywać z miłością (Hebr. 12: 0, Obj. 3 : 19). Pismo
św. nakłada hamulce rodzicielskiemu despotyzmowi:
„Ojcowie, nie wywołujcie rozdrażnienia u waszych
dzieci, aby nie upadały na duchu” (Kol. 3 :21, por.
Ef. 6 :4 ). W e wszystkich problemach wychowaw
czych rodzice powinni szukać natchnienia w pe
dagogice, jaką sam Bóg kieruje się wobec nas,
a którą objawił nam Jezus Chrystus.
Nie wchodząc w szczegóły na temat konkretnych
sposobów oddawania czci rodzicom, powiedzmy so
bie, że czcimy ich przez naszą wiarę, przez nadzieje
1 przez miłość, okazując im wdzięczność i nie wym u
szone posłuszeństwo, które wynika z przemyślenia
tej sprawy i podjęcia samodzielnej decyzji.
Oprać. B. Tr.

B A R B A R A — Przypowieść o synu marnotrawnym
można czytać jako historię ducha ludzkiego, historię
przeżyć wewnętrznych człowieka, który w pewnym
momencie znajduje się w sytuacji zupełnego wyzucia.
Odkrywa, że nie ma Chleba, że wszystko stracił, ro z 
trwonił, że wszystko, na co liczył i co cenił w życiu,
raptem mu się rozsypało. Jest rzeczywiście ubogi.
Uznaje to swoje ubóstwo i dopiero w tedy rzuca się
w ramiona ojca. W ydaje mi się, że taki stan ducha
jest dyspozycją niezbędną do zrozumienia, co to jest
miłość Boga. Człowiek bogaty, syty w jakikolwiek
sposób, nie docenia tego, co ma, podobnie jak ten
drugi syn z przypowieści, którego trapi zazdrość.
Skąd ta jego zazdrość i o co? Zżył się ze swoim sta
nem sytości i dlatego stosunki między nim a ojcem
układały się jakoś nudno, jednostajnie, powszednio,
szaro. Dlatego w momencie, kiedy następuje scena
spotkania ojca z synem marnotrawnym, on nic z
tego nie rozumie. „Jak trudno jest bogatemu wejść
do Królestwa Niebieskiego” . Nie rozumie, że czło
wiek potrzebuje Boga i że Bóg w jakimś sensie
potrzebuje człowieka — potrzebuje jego głodu, tego
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odkrycia, że poza Bogiem nic go właściwie nie cie
szy, .nic go nie jest w stanie zadowolić.
K A L IN A — Ja na tę przypowieść patrzę w kon
tekście dwu innych :— o owcy odnalezionej i o
drachmie odnalezionej — z punktu widzenia ich rewelacyj.ności: wszystkie trzy ukazują nowe oblicze
Boga, a nawet jakby coś nowego w stosunku między
Bogiem a człowiekiem. Przypomina mi się tu fra g
ment wiersza (Peguy:
Teraz — mówi Bóg — oto tak na nich patrzę.
I na całą wieczność! W iecznie! — mówi Bóg.
Przez to podejście mego Syna
muszę wiecznie tak na nich patrzeć.
(I Ja mam ich sądzić?!
Jakże można chcieć teraz, abym ich sądził?
Po tym wszystkim?!)
„Ojcze nasz, któryś jest w niebie?”
M ój Syn umiał doskonałe do tego stię zabrać,
aby skrępoiuać ramiona m ojej sprawiedliwości,
a rozewrzeć ramiona mojego miłosierdzia.
(N ie mówię „mojego gniewu”, który zawsze
był tylko moją sprawiedliwością.
A czasem moją miłością.)
A teraz muszę ich sądzić jak ojciec.
Jak gdyby ojciec mógł być kiedykolwiek sędzią!
Pewien człowiek miał dwóch synów...
Jak gdyby ojciec kiedykolwiek dobry był na
sędziego!
Pewien człowiek miał dwóch synów...
Wiadomo dobrze, jak to bywa. kiedy ojciec sądzi.
Jest na to znany przykład.
Wiadomo, jak ojciec osądził syna,
który odszedł i który powrócił.
I w dodatku ojciec najwięcej płakał.
Oto, co im m ój Syn powiedział!
M ój Syn zdradził im nawet
tajemnicę mojego sądzenia!
A więc sprawiedliwy, niedostępny, niewyobrażalny
■i straszliwy w swojej świętości Bóg okazuje się
Kimś rodzinnie bliskim. Jego grcźne oblicze staje
się twarzą Ojca, wobec którego dawne pojęcie spra
wiedliwości wydaje się bezużyteczne i nie na miejscu.
To jest właściwe serce Ewangelii: ojcostwo Boga.
JO ANN A — A ja zawsze jakoś nieudolnie rozumia
łam tę przypowieść. K ied y byłam dużo, dużo młod
sza, myślałam, że właściwie porządne życie, talkie
uporządkowane życie między mną a Bogiem, powinno
być w jakiś sposób nagrodzone. A tymczasem w
świetle tych przypowieści, co trzeba trobić, żeby zys
kać miłość Bożą? Może to było dziecinne myślenie,
że trzeba się zgubić, zmarnotrawić, stać się celni
kiem i grzesznikiem, aby dopiero wtedy móc odna
leźć Boga i „sprawić Mu radość” . Muszę powiedzieć,
że do dziś jest to dla mnie powodem jakiegoś na
iwnego smutku.
K A L IN A — N ie wiem, czy cię to pocieszy, ale po
wiedzenie o 99 sprawiedliwych, którzy nie potrze
bują nawrócenia, jest zaprawione ironią. Jest skie
rowane do tych, co mieli się za sprawiedliwych,
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a nie do tych, co nimi naprawdę byli. T e trzy przy
powieści są przecież odpowiedzią Pana Jezusa na
szemranie faryzeuszy i uczonych w iPiśmie, że jada
z celnikami i grzesznikami. Na szemranie pocho
dzące z podobnego samopoczucia, jak: „Panie, dzię
kuję Ci, że nie jestem jak inni..., jak ten celnik” .
JO A N N A — Ale syn marnotrawny z przypowieści
naprawdę odszedł. Używał życia, ile chciał, i potem
— on właśnie — doznał nadmiaru miłości ojca, pod
czas gdy tamten biedak, który przez cały czas (był
porządny, mógł mu teraz tylko zazdrościć. T o mnie
napawało smutkiem. A le dziś, kiedy jestem dużo
starsza, myślę, że to, co Barbara mówi, jest słuszne:
dopiero, kiedy się rzeczywiście straci wszystko, nie
pozostaje nam nic innego, jak błagać Boga o mi
łosierdzie. I w tym miłosierdziu możemy odnaleźć
sens swojego bytu. A le kiedy jest się młodym i idzie
się drogą „sprawiedliwości” — na miarę swego w ie
ku i swego rozeznania <
— to powstaje w człowieku
jakiś bunt: „No i co z tego, że się staram, że chcę,
kiedy inni, ci, co grzeszą, doznają większej miłości
Bożej niż ja?” Tu jest psychologiczna trudność.
Dopiero sama będąc matką i mając pewne doświad
czenie z synem marnotrawnym, doszłam do zrozu
mienia tej przypowieści. A le znów pozostaje mi da
wna trudność: argument wobec innych dzieci. „W y
jesteście ci szczęśliwi, bo zawsze byliście z nami;
z wami dzielimy wspólne życie. A on odszedł da
leko, że teraz, kiedy powraca, zasługuje na naszą
największą miłość właśnie dlatego, że tyle stracił.
Chcemy mu tę stratę wynagrodzić. Na nic się tu
zda wasze mówienie, że c.n był taki zły, że to i to
zaprzepaścił, że wam nie okazywaliśmy takiej mi
łości, mimo że byliście porządni. Chcemy mu w y
nagrodzić niewątpliwą stratę naszej miłości i na
szej wspólnoty” . Trudno jest to wytłumaczyć -ro
dzeństwu.
K A L IN A — Myślę, że doświadczenie, o jakim mó
wisz, właśnie dlatego, że jest niemal dosłownym od
wzorowaniem przypowieści, stanowi jakąś szczególną
łaskę i z konieczności niejako upodabnia do Boga
pod względem Jego „rodzicielstwa” . Dlatego ma
swoistą niezastąpioną wartość.
B A R B A R A — W końcu najważniejsza jest miłcść
i jej odkrywanie w -coraz to innych sytuacjach. Ale
w związku z tym podskórnie nurtuje mnie problem,
czym się różni sprawiedliwość -cd miłości, gdzie jest
między nimi zasadnicza różnica? (Myślę o sprawie
dliwości jako o cnocie kardynalnej' i głównym w ek 
torze etycznym. Ale jeszcze raz zacznę od przypo
wieści. Wszystkie trzy można rozpatrywać z dwu
punktów widzenia. Pierwszy — to radość Boga z
odnalezienia tego, co zginęło, a drugi — to przeżycie
tego, co zostało odnalezione, co powraca i wchodzi
na nowo w orbitę Bożej miłości. I tu znów podej
muję myśl o ubóstwie. Tylko dzięki niemu -odkrywa
my istotę naszego stosunku do Boga, -odkrywamy
prawdę, że człowiek jest tym, który rzeczywiście
nic nie ma, a Bóg tym, który wszystko mu -daje.
1 że to "wszystko człowiekowi zupełnie się nie na
leży, że cokolwiek od Boga otrzymuje, jest darem.

W innej sytuacji niż ubóstwa człowiek zaczyna kal
kulować, liczyć. Liczyć na rachunkowo pojętą spra
wiedliwość — że braciom .równo należą się przywi
leje ojcowskie, równy podział majątku, równe ucze
stnictwo w tym, co na codzień dostają. A taki syn
marnotrawny na nic nie liczy i na nic .nie może li
czyć. Po prostu wraca i wie, że cokolwiek dostanie,
wcale mu się to nie należy. Nie przychodzi mu .na
wet do głowy porównywać .się z drugim bratem.
Jest szczęśliwy, że wraca i, co najwyżej, chce 'być
najemnikiem w domu ojca. A drugi brat przeciwnie
— liczy i buntuje się: tyle lat służył, a nawet ko
źlęcia nie dostał.
Wracam do różnicy między sprawiedliwością a mi
łością. W ydaje mi się, że sprawiedliwość zakłada
pewne porównywanie dóbr i rozdzielanie ich według
jakiejś zasady. W Ewangelii taka sprawiedliwość
jest na drugim planie: w każdym razie na drugim
planie jest w przypowieściach. Chrystus -chce tu po
kazać istotę stosunków Boga z człowiekiem i chce,
żeby przeżycie ubóstwa przez człowieka wyzwalało
reakcję takiej hojności Boga, jakiej człowiek nie
może przewidzieć i jaka w ogóle przekracza wszelkie
możliwości przewidywania.
K A L IN A — Chcesz przez to .powiedzieć, że miłość
jest niewymierna, nie do określenia, nieobliczalna?
B A R B A R A — Coś w tym rodzaju. Dlatego patrze
nie na Boga, jako na tego, który cieszy się z po
wrotu grzesznika — czyli cieszy się, że człowiek
dojrzał nareszcie, kim Bóg dla niego jest — to pod
stawowa prawda i podstawowy sens ludzkiego życia.
Przychodzą mi na myśl słowa Izajasza o tym, że
Bóg ześle na ziemię „głód Jahwe’’. Kiedyś mnie ten
głód zafascynował. Bogu zależy na człowieku, ale
właśnie w tym sensie, żeby Go był głodny i żeby
Bóg mógł mu dać samego siebie. To inny sposób
ukazania tej samej idei ubóstwa. Chodzi mi więc
o takie wychowanie samego siebie, aby odczuwać
potrzebę Boga na podobieństwo biblijnych „anawim”
— ubogich, którzy tyle razy pojawiają się na kar
tach Ewangelii.
K A L IN A — Pewne skojarzenie myślowe ukazuje
mi jeszcze jedną możliwość spojrzenia na nasze,
przypowieści: odnaleziony grzesznik staje się jakby
.nowym kapitałem w Pana Bożych rękach. Bo gdyby
zgubiona drachma pozostała gdzieś w , kącie, .nic by
/ niej nikomu nie przyszło. Odnaleziona — nabiera
natomiast analogii do procentujących talentów, na
biera nowej wartości w porównaniu z dziesięcioma
.pozostałymi. Dopiero 10 drachm stanowi cały kapi
tał — a może i dodatkowy motyw radości z odna
lezionej zguby, i to radości tak wielkiej, że trzeba
się nią dzielić z innymi. Podobnie rzecz się ma
w przypowieści o odnalezionej owcy. Dopóki brak jej
pośród stada, pasterza nęka .niepokój skłaniający go
do szukania. A kiedy ją odnajdzie, nie tylko bierze
na ramiona, ale z radości zwołuje przyjaciół i są
siadów, aby weselić się wspólnie. Odnaleziona owca
już jakoś inaczej „funkcjonuje” w zespole ;— nie
jest elementem obojętnym, zapełnia brak,' jaki w y 

tworzyła jej nieobecność. Zresztą i owce pozosta
wione na pastwisku stanowiły bez niej coś „nie
pełnego” . Nadto wzrusza mnie fakt, że pasterz nie
boi się zostawić ich samych. Przecież mogłyby także
gdzieś odejść, gdzieś się zagubić. Ma jakby zaufa
nie, liczy na ich przywiązanie czy posłuszeństwo.
Ale to jest złożone zagadnienie, które może nie
wynika bezpośrednio z samych przypowieści.
JO ANN A — Powracam jeszcze do problemu wycho
wania samego siebie do świadomości swojego ubó
stwa czy swojej nicości — jak powiedzieliby misty
cy. Jest to niewątpliwie problem i naszej drogi
życiowej. A le czy można samemu tym kierować,
czy jest nam to dane i rozwija się samoistnie? Nie
wątpliwie, świadomość, że sami z siebie niewiele
jesteśmy warci, osiąga się na drodze jakiegoś ogo
łocenia. Ale jak dojść do takiej postawy w naszej
rzeczywistości, w naszych codziennych warunkach?
B A R B A R A — W ydaje mi się, że mamy aż nadto oka
zji do stwierdzenia, że wszelkie nasze oparcia, któ
rych człowiek szuka albo odruchowo, albo pani
cznie, albo gorączkowo — w cywilizacji, w kulturze,
w gnu.pach ludzkich — że one wszystkie niewiele
znaczą. Nie jest trudno odkryć, że człowiek ze wszy
stkimi swoimi aspiracjami do życia autentycznego
„skazany” jest na oparcie się wyłącznie na Bogd.
JO AN N A *— Nie jest trudno, ale możesz to po
wiedzieć dopiero przeżywszy ileś tam lat i mając
pewne doświadczenie za sobą...
B A R B A R A — ...I roztrwoniwszy swoją część majątku,
i przekonawszy się, że kapitał w twoich rękach nic
nie znaczy. Różny kapitał — przyjemności, aspiracji,
twórczości czy czegoś jeszcze innego.
K A L IN A — Takie trwonienie dóbr może, niestety,
mieć miejsce wszędzie i w każdej sytuacji. Jest to
chyba smutny przywilej ludzkiego istnienia w ogóle.
A le myślę o tym, że jeśli Pan Bóg chce kogoś do
siebie zbliżyć, to prędzej czy później zorganizuje mu
możliwość intensywnego przeżycia własnego ubóstwa
i doprowadzi do podobnej reflekcji, do jakiej do
szedł marnotrawny i zgłodniały syn, pozbawiony
nawet tych strąków, które świnie jadały. Natomiast
kiedy się taką sytuację już przeżyje, nie wykreśli
łoby się jej ze swego życia, nie oddało za żadne
skarby. Bo tyle się w niej człowiek uczy i tyle
znajduje. Są to' właśnie owe słynne noce, które —
jak mówi Jan cd Krzyża — musi się przeżyć, aby
odkryć „todo y nada” — wszystko i nic. Boże wszyst
ko i sw oje nic.
B A R B A R A — Ostatecznie jest to zagadnienie grze
chu jako ubóstwa człowieka — jedynej rzeczy, jaką
zdolny jest zrobić sam. A Bóg w odpowiedzi na
uznanie i wyznanie własnej nicości i grzechu nie
może zgodnie ze swą naturą postąpić inaczej, jak
obdarzyć ' go wszystkim. Chrystus rzeczywiście w
tych trzech przypowieściach pokazuje nam „słabość
Boga” i „tajemnicę Jego sądzenia” — Jego w ycze
kujące i poszukujące człowieka miłosierdzie.
Opracowała K.
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WŚRÓD

K S I Ą Ż E K

Niedawno ukazała się nakła
dem Chrześcijańskiej Akade
m ii Teologicznej książka je j
rektora, ks. prof. Woldemara
Gastpary(ego: „Historia pro
testantyzmu w Polsce od poło
wy X V III wieku do pierwszej
wojny światowej{{. Obszerna ta
publikacja (400 stron) stanowi
cenną pozycję w kościelnej li
teraturze historycznej, zwłasz
cza że omawia niemal niezna
ny i nie opracowany dotych
czas okres dziejów polskiego
protestantyzmu, jeśli nie liczyć
wzmianek porozrzucanych w
różnych, trudno przeciętnemu
czytelnikowi dostępnych, pu
blikacjach
kościelnych.
„A
przecież — stwierdza prof. W.
Gastpary we wstępie do książ
ki — w okresie tych dwóch
stuleci protestantyzm w Polsce
też przeżywał swoje wzloty i
upadki, które na pewno nie
dorównują swoim znaczeniem
X V I i X V II wiekowi, ale ich
dzieje łączą się z dziejami całe
go narodu, zaś problematyka
protestantyzmu
tego
okresu
jest bardzo różnorodna, nie po
zbawiona i wpływu na dzieje
Polski i Polaków w okresie porozbiorowym, jak i w okresie
dwóch wojen światowych6'.
I rzeczywiście, tę różnorodność
problematyki
protestantyzmu
polskiego odnajdujemy na kar
tach książki. Ks. prof. W. Gast
pary szeroko przedstawia tło
historyczne,
uwarunkowania
polityczne, społeczne i narodo
wościowe,
które
wycisnęły
piętno na niełatwych dziejach
dwóch Kościołów Reformacji:
ewangelicko-augsburskiego i ewangelicko-reformowanego.
Książka składa się jakby z
dwóch części — pierwsza oma
wia sytuację Kościołów ewan
gelickich w ostatnich latach
Rzeczypospolitej (rozdział I),
druga — kolejne trzy rozdzia
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ły — sytuację Kościołów w po
szczególnych zaborach.
Szczególnie dużo miejsca, w
swej książce poświęca Autor
omówieniu dążeń do połącze
nia pokrewnych Kościołów, omawia Unię Sielecką z r. 1777,
a później, już na terenie zabo
ru rosyjskiego, utworzenie i
działalność wspólnego konsystorza obydwu wyznań ewan
gelickich
(1828— 1849).
Jak
wiadomo, próby te skończyły
się
ostatecznie
niepowodze
niem. W omawianej książce
znajdziemy
wiele
materiału
wyjaśniającego ten fakt: burz
liwe synody, interwencje i
działanie z zewnątrz, torpedo
wanie
pozytywnych
działań
przez zbyt krótkowzrocznych
i niejednokrotnie po prostu
małodusznych
działaczy
ko
ścielnych.
Oczywiście nie sposób omawiać
w krótkiej wzmiance całego
bogactwa treści zawartego w
„Historii protestantyzmu". Za
interesowanych odsyłamy do
lektury tej ciekawej i znaczą
cej książki. Wzbogaca ją nie
wątpliwie Autor zamieszczając
treść uchwal synodów, dekre
tów kościelnych i aktów praw
nych, wydawanych przez za
borców, które pomagają czytel
nikowi zrozumieć trudne i za
wiłe dzieje polskiego ewangeli
cyzmu. Liczne i obszerne przy
pisy uzupełniają tę ciekawą
lekturę,
rozszerzającą naszą
wiedzę o tych stosunkowo tak
niedawnych, a przecież niezna
nych, wydarzeniach.
Przy całym uznaniu i szacunku
dla ks. prof. W. Gastparycego,
dla jego kompetencji i trudu
w gromadzeniu bogatego mate
riału ' archiwalnego, nie można
jednak przemilczeć pewnych
braków „Historii protestantyz
mu". Przede wszystkim tytuło
wy protestantyzm został zawę

K S I Ą Ż E K

żony do dwóch Kościołów ewangelickich, zabrakło choćby
wzmianki o rozwijającym się
od połowy X IX w. na ziemiach
polskich baptyzmie. Zabrakło
również,
chyba
wartych
wspomnienia, dziejów ewangelicyzmu na Litwie. Wydaje się,
że lekturę książki chwilami za
ciemnia brak podania przyna
leżności wyznaniowej poszcze
gólnych
osób
czy
zborów.
Szczególnie daje się to odczuć
przy opisie sytuacji w zaborze
austriackim, gdzie mimo naz
wy „Kościół ewangelicki augs
burskiego i helweckiego wy
znania" (Autor używa również
zwrotu:
„augsburskiego
lub
helweckiego") istniały właści
wie dwa Kościoły z C.K. Wyż
szą Radą Kościelną. Zaskakuje
też dysproporcja materiału do
tyczącego Kościoła augsbur
skiego i reformowanego; chyba
nie odegrały tu roli liczbowe
proporcje ewangelików obyd
wu wyznań. Wyjaśnia to może
brak w spisie literatury czaso
pism i publikacji reformowa
nych (choćby wileński dwu
miesięcznik „Szlakiem Refor
m acji" czy warszawska „Jednota"). Pewnym mankamentem
jest nie najlepsze opracowanie
redakcyjne: czytelnik nie zo
rientowany w problematyce
może mieć kłopoty w ustaleniu
np. niektórych nazw miejsco
wości czy nazwisk działaczy.
Wszystko to nie umniejsza
wartości książki, która spotka
się niewątpliwie z żywym za
interesowaniem
czytelników.
Oczekując na następny, zapo
wiadany przez Autora tom, za
wierający dzieje protestantyz
mu w Polsce w okresie mię
dzywojennym,
życzymy
ks.
prof.
Woldemarowi
Gastpary(emu dalszej owocnej pracy
na nie zawsze wdzięcznej ni
wie historii.

PRZEGLĄD

EKUMENICZNY

Z ZAGRANICY
• Z inicjatywy Komisji do spraw
Misji Światowej i Ewangelizacji
(ŚRK) odbyła się w Pradze kon
sultacja na temat: „Świadectwo
chrześcijańskie dzisiaj” . Była to
narada przygotowawcza do Świa
towej Konferencji Misyjnej, która
w przyszłym roku zbierze się w
Melbourne (Australia).

0 Trzydziestu trzech teologów z
Europy, A fry k i i Am eryki Półno
cnej wzięło udział na zaproszenie
Światowej Rady Kościołów w kon
sultacji poświęconej dialogowi o
chrzcie. W wyniku obrad teolo
gowie baptystyczni uznali ważność
chrztu dzieci, natomiast przedsta
wiciele innych tradycji chrześci
jańskich przyznali, że w cźasach
biblijnych
praktykowano
przede
wszystkim chrzest dorosłych.
0 Z inicjatywy Grupy Roboczej
do spraw Dialogu z Religiami Nie
chrześcijańskimi (ŚRK) odbyło się
w Genewie spotkanie poświęcone
dialogowi chrześcijańsko-muzułmaru
skiemu. Uczestniczyli w nim przed
stawiciele ŚRK, Watykanu, Świa
towej Ligi Muzułmańskiej i 'killku
innych organizacji islamskich. Pod
czas Obrad dyskutowano nad mo
żliwościami
poprawy
współżycia
chrześcijan i muzułmanów w róż
nych regionach świata oraz nad
możliwościami wspólnego podejmo
wania akcji humanitarnych.
0

Światowa
Rada
Kościołów
i
Światowa
Federacja
Luterańska
w e wspólnym piśmie skierowanym
do przewodniczącego Rady Bezpie
czeństwa ONZ, Leslie Harrimana,
wyraziły zaniepokojenie z powodu
obecnej sytuacji w Namibii. Sekre
tarze generalni obu organizacji, dr
Filip Potter i dr Carl Mau, po
parli plany ONZ w sprawie roz
wiązania konfliktu w Namibii i
zarzucili
Republice
Południowej
A fryki, że ponosi główną odpowie
dzialność za sytuację, jaka w ytw o
rzyła się w tym kraju.

0

Sekretarz ŚRK „głęboko zatros
kany o los niewinnych ludzi” przy
łączył się do apelu Międzynarodo
wego Komitetu Czerwonego K rzy
ża, skierowanego do wszystkich
stron uwikłanych w konflikcie rodezyjskim. Apel ten wzywa do usunięcia wszelkich przeszkód utru
dniających dostarczanie humanitar
nej pomocy ofiarom konfliktu. Dr

Potter przypomniał, że Komitet
Naczelny ŚRK potwierdził w praw 
dzie prawo ludności rodezyjskiej
do samostanowienia i sprawiedli
wości, ale zarazem podkreślił, że
przyszłość tego kraju zależy od ro
kowań między wszystkimi zainte
resowanymi stronami.

0

Pomoc finansowa ŚRK dla Fron
tu Patriotycznego w
Zimbabwe
wywołała ostre kontrowersje w ło
nie Synodu Generalnego Kościoła
Anglikańskiego w Anglii. Pragnąc
je załagodzić, Synod Generalny w y
słał do Genewy delegację, złożoną
ze zwolenników i przeciwników
decyzji ŚRK, w celu przeprowadze
nia rozmów wyjaśniających z dzia
łaczami sztabu ŚRK. Delegację po
dejmowali: anglikański arcybiskup
Kanady, Edward Scott, przewodni
czący Komitetu Naczelnego ŚRK
oraz Filip Potter, sekretarz general
ny.

0 Dziesięciu przywódców kościel
nych z USA i dziesięciu ze Zwią
zku Radzieckiego spotkało się w
Centrum Ekumenicznym w Gene
wie w celu przedyskutowania pro
blemu rozbrojenia. W wyniku obrad przedstawiciele obu stron w y 
dali wspólne oświadczenie, w któ
rym wzywają do jak najrychlej
szego zawarcia układu S A L T II,
do zupełnego zaniechania prób z
bronią jądrową, produkowania no
wych
systemów broni jądrowej
oraz broni chemicznych i bakte
riologicznych.
Apelują
też
do
chrześcijan obu krajów, aby udzie
lali poparcia ekumenicznym pro
gramom rozbrojenia, walce z militaryzmem i wyścigiem zbrojeń.
0 W miejscowości Loddon (An
glia) duchowni anglikański i meto
dysty czny
konfirmowali
siedmiu
chrześcijan. Stali się oni członka
mi obu Kościołów. Jeżeli opuszczą
Loddon, będą mogli przyłączyć się
albo do Kościoła metodystycznego,
albo do anglikańskiego. Kościół w
Loddon jest wspólną parafią me
todystów i anglik|Jp!&w.
0

Towarzystwa biblijne w NRI>
rozprowadziły w
ubiegłym roku
dwa razy więcej tekstów Pisma
świętego niż w roku 1977, a mia
nowicie: 44 543 Biblie, 106 968 No
wych Testamentów i około 250 000
fragmentów Pisma św.
ф Patriarchat Moskiewski wydał
50 000 egzemplarzy Biblii, które roz

dzielono między poszczególne die
cezje Rosyjskiego Kościoła Praw o
sławnego. Jest to czwarte wydanie
Biblii w Związku Radzieckim po
drugiej wojnie światowej.

0 Wydział Teologii Ewangelickiej
Uniwersytetu im. Humboldta w
Berlinie (NiRD) nadał 27 marca br.
honorowy doktorat ks. prof. dr.
Woldemarowd Gastpary’emu, rekto
rowi
Chrześcijańskiej
Akademii
Teologicznej w Warszawie. Jest to
pierwszy
przypadek
wyróżnienia
teologa
ewangelickiego
przez tę
wysoko cenioną w świecie nauko
wym uczelnię. Ks. rektor W. Gastpary, który przez cały okres dru
giej wojny światowej b ył w ięź
niem niemieckich obozów koncen
tracyjnych, podjął po jej zakończe
niu aktywną działalność na rzecz
pojednania pomiędzy narodami pol
skim i niemieckim. Od wielu lat
utrzymuje ścisłe kontakty ze śro
dowiskami kościelnymi i naukowy
mi w obu państwach niemieckich.
Wkrótce ma ukazać się w NRD
książka ks. rektora Gestpary’ego
poświęcona osobie ks. bp. Juliusza
Burschego.
0

Znany teolog prawosławny z
USA, prof. dr John Meyendorff,
zarzucił Światowej Radzie Kościo
łów, że „jej polityczne zaangażo
wanie odbywa się kosztem zanied
bania poważnego dialogu teologi
cznego” . W Genewie za mało uwa
gi poświęca się dążeniu do chrześ
cijańskiej jedności w wierze. Po
wstaje wrażenie, jakby Radzie cho
dziło wyłącznie o jedność w dzia
łaniu przeciw uciskowi, rasizmowi i
niesprawiedliwości społecznej. M ey
endorff zwrócił też uwagę, że na
135 członków Komitetu Naczelnego
ŚRK tylko 18 pochodzi z Kościo
łów
prawosławnych.
Należałoby
więc wzmocnić reprezentację pra
wosławia w Radzie. Prof. Meyen
dorff wykłada historię Kościoła w
Seminarium Prawosławnym w Craswood k. Nowego Jorku, jest człon
kiem Komitetu Naczelnego ŚRK i
przez wiele lat przewodniczył K o 
misji Wiara i Ustrój.
0 Mottem przyszłorocznego Tygo
dnia Modlitwy o Jedność Chrześ
cijan będzie fragment Modlitwy
Pańskiej: „Przyjdź Królestwo Two
je” (Mat. 6 : 10). Wyboru tego te
kstu dokonała mieszana komisja
złożona z przedstawicieli Kościoła
katolickiego i Światowej Rady Koś
ciołów podczas posiedzenia w In
stytucie
Teologii
Pastoralnej
w
Mediolanie.
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Największa organizacja ewange
liczna w RFN, tzw. Gnadauer V er
band, wezwała Kościoły ewangeli
ckie tego kraju, aby zawiesiły swo
je członkowstwo w ŚRK. Przedsta
wiciele tej organizacji, która repre
zentuje konserwatywne sfery ewangelicyzmu
zaehodnioniemieckiego,
stwierdzili w oświadczeniu, że ich
żądanie nie wyklucza dalszego dia
logu z Genewą i dalszego udziału
w programie pomocy międzykoś
cielnej. Jednakże nie można już
akceptować “Całej działalności ŚRK.

0

W Norwegii odbywa się obecnie,
wywołana przez biskupa Gunnara
Lisleruda, żywa dyskusja na temat
politycznej roli Kościoła. Lislerud
reprezentuje pogląd, że wałka ru
chów wyzwoleńczych w A fryce po
łudniowej musi uzyskać poparcie
Kościoła, gdyż ma ona głęboką mo
tywację w wierze chrześcijańskiej.
Biskup norweski oświadczył w w y 
wiadzie prasowym, że dla niego
„nie ma różnicy między walką w y 
zwoleńczą w A fryce południowej
a walką w Norwegii przeciw naziz
mowi podczas drugiej w ojny świa
tow ej” .

0 Na początku lipca br. odbędzie
się X III Międzynarodowe Semina
rium
Ekumeniczne
organizowane
przez Luterański Instytut Badań
Ekumenicznych w Strasburgu (Fran
cja). Jego uczestnicy zajmą się
takimi problemami, jak: czynniki
etniczne i narodowe jako pomoc
lub przeszkoda w jedności Kościo
ła, religijno-kulturowe tło życia i
jedności Kościoła, stosunki społe
czne i polityczne jako wyzwanie
rzucone Kościołowi w jego dąże
niach do jedności. Na referentów
przewidziano
przede
wszystkim
przedstawicieli Trzeciego Świata.
0

Biskup Josiah M. Kibira z Tan
zanii, prezydent Światowej Fede
racji Luterańskiej, oświadczył w
wywiadzie prasowym, że Federacja
udziela „pomocy humanitarnej nie
zależnie od koloru skóry, religii
lub płci” . Kibira sprzeciwił się
przeciwstawianiu Kościołów ruchom
wyzwoleńczym, ,,gd3Tż ludzie, któ
rzy walczą w ruchach wyzwoleń
czych, są też chrześcijanami” . Przy
pomniał, że ostatnie (Zgromadzenie
Ogólne ŚFL (1977) nazwało apar
theid grzechem i kacerstwem. N a j
wyższy czas — powiedział — aby
uświadomić to tym Kościołom, któ
re popełniają grzech podziału ra
sowego.
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0 Synod Holenderskiego Kościoła
Reformowanego
podjął
uchwałę,
aby w marcu przysżłego roku prze
prowadzić we wszystkich parafiach
debatę na temat broni atomowych.
Jedna taka clebata od-była’ się już
w 1962, ale wówczas żądano je 
dynie zakazu użycia tych broni.
Obecnie zaś chodzi o to, aby w
ogóle odrzucić posiadanie broni atomowych. Sprawozdanie Synodu,
które zostanie wysłane do wszyst
kich . parafii, określa wyścig zbro
jeń jako szaleństwo, które sprowa
dziło świat do sytuacji bez wyjścia
1 nadziei.
0 Nowy

moderator Kościoła Prezbiteriańskiego w Irlandii Północ
nej, ks. William Craig, odwołał
planowane spotkanie z prymasem
Kościoła katolickiego w Irlandii,
iks. abp. Thomasem 0 ’Fiaićh. Craig
oświadczył, że „z przyczyn teolo
gicznych i kościelnych nie widzi
żadnej podstawy do dialogu z pry
masem katolickim” . Koła kościelne
w Belfaście oceniły decyzję Craiga
jako poważny krok wstecz w sto
sunkach międzywyznaniowych. Cra
ig należy do prawego skrzydła
Kościoła, który liczy 400 tys. człon
ków. Jego opory wobec kontaktów
międzywyznaniowych
umacniają
wśród obserwatorów przypuszcze
nie, że Zgromadzenie Generalne w
czerwcu br. uchwali wystąpienie
Kościoła Prezlbiteriańskiego w Ir 
landii Północnej ze Światowej Ra
dy Kościołów, do której należy on
od początku, tj. od 1948.

0 Zwolennicy ordynacji kobiet w
Kościele Anglikańskim w Anglii
postanowili się zorganizować. Dzia
łalność poszczególnych grup będzie
koordynowana przez wydział cen
tralny. Jak oświadczył jej przewo
dniczący, bp Roland Bowly z N ew 
castle, wydział uważa się za „gru
pę .nacisku” . Nadszedł obecnie mo
ment, kiedy „należy zmobilizować
opinię członków Kościoła i zapo
czątkować proces uświadamiania w
kwestii ordynacji kobiet” .
0 Kościół

Ewangelicki w Wietna
mie nie należy^jeszcze do żadnej
z większych organizacji ekumeni
cznych, ale interesuje się nawiąza
niem
ekumenicznych
stosunków.
Obecnie dąży do organizacyjnego
zjednoczenia północnej i południo
wej części Kościoła. Zrzesza on około 300 tys. członków, z których
większość mieszka w części połu
dniowej kraju. (Pierwsi misjonarze
ewangeliccy przybyli do Wietnamu

w 1911, a pierwsze parafie powsta
ły w wyniku działalności amery
kańskich misjonarzy
reformowa
nych. Kościół Ewangelicki ukonsty
tuował się z tych parafii w 1927.

0 Wydawnictwo

partyjne w (Bu
dapeszcie wydało ostatnio „Ency
klopedię iBiblii” . W przedmowie autorzy zwracają siię do członków
partii, aby poważnie traktowali
Biblię jako dokument historyczny
1 kulturowy, bo odegrała ona waż
ną rolę w dziejach Węgier. Pierw 
szy nakład książki, w wysokości
50 tys. egzemplarzy, został sprze
dany w ciągu niewielu dni. R ów 
nież z wielkim zainteresowaniem
spotkała się inna książka, pt. „B i
blia w dziejach” . Powstała ona z
audycji radiowych przygotowywa
nych wspólnie przez chrześcijan i
marksistów.
Z KRAJU
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kwietnia odbyło się w Kurii
Metropolitalnej w Warszawie po
siedzenie Komisji Mieszanej Pol
skiej Rady Ekumenicznej i Komisji
Episkopatu do spraw Ekumenizmu.
Stronie
katolickiej
w
c-bradach
przewodniczył
ks.
abp.
Henryk
Gulbinowicz, metropolita wrocła
wski,
Kościołom
zrzeszonym
w
PRE — ks. Waldemar Lu cer, .se
nior diecezji wrocławskiej Kościo
ła Ewangelicko-augsburskiego. Pod
czas posiedzenia szczególną uwagę
poświęcono trzem sprawom: w izy
cie papieża Jana Pawła I I w Pol
sce, ocenie tegorocznego Tygodnia
Modlitwy o Jedność Chrześcijan i
działalności Podkomisji do Spraw
Dialogu. Ks. abp H. Gulbinowicz
poinformował zebranych o progra
mie pobytu Jana Pawła II w na
szym kraju. Episkopat zwrócił się
do Polskiej Rady Ekumenicznej z
propozycją wydelegowania przed
stawiciela do Komitetu Honorowe
go, 25 reprezentantów Kościołów
na uroczyste nabożeństwo, które
odbędzie się 2 czerwca w Warsza
wie, oraz kilkuosobowej delegacji
na uroczystości w Krakowie. Ks.
Zdzisław Pawlik, sekretarz PRE,
dziękując w imieniu Rady za za
proszenie, poinformował, że w K o 
mitecie Honorowym jej Kościoły
członkowskie reprezentować będzie
ks. prof. dr Witold Benedyktowicz,
prezes PRE. W nabożeństwie w ar
szawskim weźmie udział po 3 przed
stawicieli z 8 Kościołów zrzeszo
nych w PRE oraz reprezentant Pol
skiego Oddziału Brytyjskiego i Za
granicznego Towarzystwa Biblijne^

go. Natomiast w uroczystościach
krakowskich przewidziane jest uczestnictwo 3-osobowej delegacji w
składzie: ks. iW. Benedyktowicz,
ks. Z. Pawlik i ks. bp Jan Niewieczerzał. Dokonując oceny mi
nionego Tygodnia Modlitwy stwier
dzono z zadowoleniem, że podczas
nabożeństwa centralnego w świą
tyni ewangelicko-reformowanej w
Warszawie przemawiał po raz pier
wszy biskup katolicki (ks. bp W ła
dysław Miziołek, przewodniczącyKomisji Episkopatu do spraw Eku
menizmu). Podkreślono duże zna
czenie organizowanych po nabożeń
stwach agap, podczas których ich
uczestnicy mają możność otwarte
go poruszania różnych problemów
utrudniających współżycie wyzna
niowe w kraju. Zwrócono też uwa
gę, że chociaż nabożeństwa cieszą
się coraz większą frekwencją, to
jednak jest jeszcze w iele takich
regionów kraju, gdzie — mimo po
dejmowanych
prób — Kościoły
członkowskie PRE i Kościół kato
licki nie nawiązały współpracy na
tym polu. Podczas następnego po
siedzenia Komisji Mieszanej jej
członkowie zastanowią się nad mo
żliwością
poprawy
tej
sytuacji.
Ks. doc. dr Ihab. Władysław <Hładowski poinformował zebranych o
działalności Podkomisji do spraw
Dialogu. Zorganizowała ona już
dwa posiedzenia poświęcone dys
kusji nad dokumentem o chrzcie,
opracowanym przez Komisję Wiara
i Ustrój (ŚRK). 25 maja br. dys
kusja ta zostanie zakończona opra
cowaniem uwag, «które prześle się
ŚRK w Genewie. Jednocześnie K o
misja Episkopatu do spraw Ekume
nizmu prowadzi rozmowy dwu
stronne z Kościołami zrzeszonymi
w PRE, których celem jest wza
jemne uznanie sakramentu chrztu.
Rozmowy te są już bardzo zaawan
sowane i prawdopodobnie zostaną
zakończone w najbliższych tygo
dniach. Jesienią br. Podkomisja
pragnie podjąć dialog na< temat
małżeństw mieszanych. Chodzi tu
o problem o dużym znaczeniu pa
storalnym dla sytuacji międzywyz
naniowej w .naszym kraju. Osta
tnie posiedzenie Komisji Mieszanej
zbiegło się z małym jubileuszem.
Było to bowiem 10 spotkanie K o 
misji, powołanej do życia przed 5
łaty. Następne posiedzenie odbę
dzie się na początku grudnia w
siedzibie PRE.
• Dzień 20 V 79 zapisał się bardzo
mile w historii ewangelicko-refor

mowanego
zboru
warszawskiego.
W dniu tym kazanie wygłosił w y 
próbowany przyjaciel parafii i Koś
cioła reformowanego — ks. dr W al
ter Sigrist, były prezydent Kościo
ła w Szwajcarii. Na tym samym
nabożeństwie ks. bp 'Zdzisław Tran
da dokonał wprowadzenia w urząd
nowego zespołu członków K ole
gium , Kościelnego. W wyniku w y
borów dokonanych przez zbór w
dniu 21 IV br. prezesem po raz
drugi został 1 p. Andrzej Skierski,
zaś członkami — p. Alina Burmajster, p. Wanda Fotman, p. Ta
deusz Koska, p. Alina Kręglewska,
p. Irma Koterowa (wiceprezes), p.
Ingeborga Niewleczerzał, p. Jan
Niewieczerzał i p. Jan Skierski.
W tym samym dniu po południu
na wieczorze zborowym ks. Sigrist
wspominał narodziny kontaktów i
współpracy między współwyznaw
cami w Schaffhausen i w 'Polsce
oraz wynikłe stąd stosunki i w za
jemne budowanie s.ię przeżyciami
i przemyśleniami. Wieczór ten był
również pożegnaniem przez człon
ków zboru ks. bp. Jana Niewieczerzała, który odszedł już na eme
ryturę po 31-letniej pracy duszpas
terskiej w tutejszej parafii. P rzy
gotowany na uroczystość ozdobnie
wypisany adres-pozdrowienie pod
pisali członkowie zboru.
Tego samego wieczoru dziękowano
również p. Annie Stahlowej :za jej
bardzo długą pracę członkini, a na
stępnie . przewodniczącej Sekcji Ewangelizacyjno-Społecznej, działają
cej przy warszawskiej parafii nie
omalże do końca ostatniej wojny.
Trudnego zadania kontynuowania
pracy charytatywnej w zborze pod
jęła się obecnie p. pastorowa W an
da Trandowa.
Innym wydarzeniem wartym od
notowania w zborze warszawskim,
było porządkowanie cmentarza. W
dniu 9 V br. około 50 osób praco
wało głównie przy porządkowaniu
starych grobów, którymi nie ma
się już kto opiekować.
0 Od 15 do 21 maja br. bawił w
Polsce ks. dr Walter Sigrist, do
grudnia zeszłego roku prezydent
Kościoła reformowanego w Szwaj
carii. Obecnie ks. W. Sigrist, choć
jest już na emeryturze, zajmuje się
sprawami kontaktów z Kościołami
zagranicznymi. Była to już trzecia
jego wizyta w naszym kraju. Po
raz pierwszy przyjechał w 1975 na
•czele
delegacji
Szwajcarskiego
Związku Kościołów Ewangelickich.
Od tego czasu .'bardzo- ożywiły się

wzajemne kontakty między Kościo
łami reformowanymi w Szwajcarii
i w Polsce. Szczególnie ścisłe sto
sunki nawiązały się z Kościołem
w kantonie .Schaffhausen. K ilka
krotnie odwiedzały Polskę grupy
naszych współwyznawców szwaj
carskich, a nasi przedstawiciele od
wiedzali Kościół w Schaffhausen i
innych kantonach.
W trakcie ostatniej w izyty w Pol
sce ks. W alter Sigrist przez trzy
dni był gościem Polskiej Rady Ekumenicznej, a przez resztę czasu
gościem Kościoła reformowanego.
W piątek, 18 maja, wziął udział
w zebraniu Konsystorza, podczas
którego omówiono stan wzajem
nych stosunków między obu Koś
ciołami. Następnie odbyło się spo
tkanie, w którym oprócz Konsys
torza wzięli udział duchowni i ich
żony, Kolegium Kościelne parafii
warszawskiej
oraz
pracownicy
świeccy, ogółem ok. 30 osób. Ks. W.
Sigrist przedstawił zebranym sytu
ację, jaka ukształtowała się w
Światowej Radzie Kościołów na .tle
Programu
Zwalczania
Rasizmu.
Czytelnikom wiadomo już z infor
macji naszego Przeglądu, że szereg
Kościołów nie solidaryzuje się ze
sposobem udzielania przez ŚRK
pomocy z Funduszu Walki z Rasiz
mem. Kościół szwajcarski jest jed
nym z tych, 'które na tę akcję pa
trzą krytycznie. Szwajcarzy wyco
fali się z udziału w Programie
ŚRK i utworzyli swój Fundusz,
który realizują według własnych
założeń. Udzielają mianowicie po
mocy w takich przypadkach, kiedy
istnieje
pewność, że przekazane
środki nie zostaną użyte na cele
militarne ani na stosowanie prze
mocy.
W dalszym ciągu zebrania rozwi
nęła się ożywiona dyskusja na te
mat
politycznego
zaangażowania
Kościoła. Wypowiedziano m.in. opinię, że poszczególni chrześcijanie
mogą i powinni podejmować . dzia
łalność polityczną, ale Kościół mu
si pozostać neutralny,
ponieważ
jego zadania są zupełnie inne.
W sobotę przed południem ks. W.
Sigrist w towarzystwie ks. bp.
iZdzisława Trandy złożył wizytę w
Urzędzie do Spraw Wyznań, gdzie
został przyjęty przez dyrektora Ta
deusza
Dusika.
W
poniedziałek
obydwaj księża odbyli spotkanie z
ks. bp. Władysławem Miziołkiem,
przewodniczącym Komisji Episko
patu do Spraw Ekumenicznych. Po
południu ks. W. Sigrist odleciał sa
molotem do Szwajcarii.
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Nabożeństwa ewangelickie
w miejscowościach wczasowych
Zgodnie z zapowiedzią ogłaszamy adresy kościo
łów i terminy nabożeństw w regionach wczaso
wych. Nie są to, niestety, wszystkie miejsca.
Podajemy tylko te dane, które udało się nam
uzyskać.
Miejscowość i adres

termin

BIELSKO
pl. Ks. Ściegiennego
w każdą niedzielę o godz. 7.00 i 9.00
STARE BIELSKO
| ul. Pod Grodziskiem
w każdą niedzielę o godz. 9.30
w piątki o gdz. 17.00

WYBRZEŻE
CIESZYN
pl. Kościelny
w każdą niedzielę o godz. 6.30, 8.00, 10.00

SOPOT
ul. 22 Lipca, w iparku
w każdą niedzielę o godz. 9.30
SŁUPSK
ul. Słowackiego róg Prostej
w 'IV niedz. miesiąca o godz. 10.00

d o l n y

Ś

i

GOLESZÓW
w każdą niedzielę o godz. 8.00 i 10.00

l ą s k

ISTEBNA

BIERUTOWICE
Kościół ,,Wang” , ul. Śnieżka 8
w każdą niedzielę o godz. 10.00

w każdą niedzielę o godz. 9.30
JAWORZE
w każdą niedzielę o godz. 10.00

WAŁBRZYCH
pl. Marchlewskiego 1
I, II, III niedz. miesiąca o godz. 10.30

MIĘDZYRZECZE
w każdą niedzielę o godz. 10.00

Dojazd z sanatorium Szczawno-Zdrój autobusa
mi podmiejskimi 5, 6, 7, 33,
z sanatorium Jedlina-Zdrój autobusami PKS

USTROŃ
w każdą niedzielę o godz. 8.30 i 10.30
i

ŚLĄSK

DZIĘGIELÓW
w każdą niedzielę o godz. 10.00
w środy godzina biblijna o godz. 17.00
w I niedz. mieś. o godz. 1:6.15

WISŁA

UZDR.
w każdą niedzielę o godz. 8.00 i 10.00

WISŁA

CZARNE
w każdą niedzielę o godz. 8.30

WISŁA

MALINKA
w każdą niedzielę o godz. JO. 15

CIESZYŃSKI

BIAŁA
ul. Staszica 2
w każdą niedzielę o godz. 9.00
S ALl \JOPOL
w I i I I niedz. miesiąca o godz 14.00

j
K R A K Ó W

WĘGIERSKA GÓRKA
w II niedz. mieś. o godz. 115.00

ul. Grodzka 58
w każdą niedzielę o godz. 10.00
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