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C O W Y N A T O ?

Bóg jest łaskaw
Pan Bóg jest dla nas łaskaw. W tak trudnym i nielbezpiccznym okresie, 
kiedy zdawałoby się, że wszystkie siły zła sprzysięgły się przeciw lu 
dziom, otrzymaliśmy wyraźne znaki świadczące o tym, że Bóg jednak 
nam sprzyja. Kilka razy byliśmy już przekonani, że stanęliśmy na skraju 
przepaści, w  którą wydarzenia nieuchronnie nas spychają. A jednak nie 
doszło do najgorszego. Kto śledzi uważnie to, co dzieje się w naszym  
kraju i dookoła niego, jasno zdaje sobie sprawę, jak wielkich niebezpie
czeństw udało się nam uniknąć.
Życie codzienne polskich rodzin jest niezwykle ciężkie. Wydłużające się 
kolejki, zmniejszające się zaopatrzenie w podstawowe artykuły, nadcho
dząca zima, każą nam z troską spoglądać w przyszłość. Wojna nerwów  
między zwolennikami odnowy a rzecznikami twardego kursu trzyma cały 
naród w napięciu i niepewności. Co gorsza, pojawiają się nierzadko w y
powiedzi, które mają wywoływać atmosferę strachu. Wiadomo z psycho
logii, że agresywność wynika z wewnętrznej słabości, a straszenie ludzi 
należy do przejawów agresji.
Prawda, że znaleźliśmy się w położeniu nie do pozazdroszczenia, co jed
nak nic musi być powodem załamywania rąk i popadania w depresję. 
Wprawdzie ludzie nas zawodzą, ale mamy na kim polegać. Jest nad nami 
Bóg, który nie wypuszcza z rąk sterów tego świata i daje nam co jakiś 
czas znak o tym, że czuwa i pamięta.

Ostatnio znowu otrzymaliśmy wyraźny znak. Podczas gdy w krajach są
siednich urodzaj tegoroczny został uznany za grubo niższy od przeciętnego, 
u nas odwrotnie, zbiory są wyższe od przeciętnych, a o wiele wyższe niż 
w latach poprzednich, mimo niedostatku nawozów, narzędzi i maszyn. 
Rolnicy mówią, że aura jest dla nich w tym roku wyjątkowo pomyślna. 
Zresztą nie tylko dla rolników. Dawno nie było tak pięknej i ciepłej je 
sieni, dzięki czemu można było oszczędzić energii cieplnej. Mamy nadzieję, 
że i zima inie będze talk straszna, jak ją malują.

Że to nie rozwiązuje kryzysu? Na pewno nie, ale daje nam wiele do my
ślenia. I dodaje otuchy. Jeśli Bóg z nami, to któż może być przeciw nam? 
To, o czym piszemy, jest rzeczą szczególnie pocieszającą, ponieważ prze
konuje nas o skuteczności modlitw. Od dawna nic ustajemy w m odli
twach za Ojczyznę i własnymi oczami oglądamy ich owoce. Bóg w ysłu
chuje nas, a jest to jeszcze jeden znak, który pomaga nam znosić co
dzienne trudności.

Szkoda tylko, że ludzie nie potrafią dostosować się do tej Bożej wspa
niałomyślności. Ciągle słychać o nieudolności osób odpowiedzialnych za 
skup, transport i przechowywanie płodów rolnych. Stale powtarza się 
sarkastyczny zwrot o „klęsce urodzaju”. Gniją ziemniaki, marnuje się 
zboże, wysycha chleb, zepsute konserwy wyrzuca się na śmietnik. A prze
cież nie ma żadnej „klęski urodzaju”, jest tylko Boże błogosławieństwo, 
które trzeba uszanować, dziękować za nie Bogu i cenić sobie to, co On 
nam daje. Należałoby raczej mówić o klęsce człowieka, bo jakoś nic po
trafimy sprostać zadaniom i wykorzystać danej nam szansy. Ciągle 
odbywa się przepychanka w imię obrony starych, skompromitowanych 
struktur i metod. Tymczasem potrzeba nam, jak codziennego chleba, po
rozumienia, zgody i współpracy wszystkich sił społecznych. Jeżeli tego 
nie będzie, to rzeczywiście spełnić się mogą kassandryczne przepowiednie 
o tym, co nas czeka.

Ufajmy jednak Bogu, bezustannie w modlitwie do niego się zwracajmy, 
prosząc Go o przemianę ludzkich serc i sposobu myślenia. Z kryzysu mo
żna wyjść i na pewno przy Bożej pomocy wyjdziemy. Chodzi tylko o to, 
żebyśmy wyszli oczyszczeni i odrodzeni. O to też musimy się modlić.

C O  W N U M E R Z E ?
Ze sporym opóźnieniem, ale prze
cież dociera wreszcie do Waszych 
rąk. Drodzy Czytelnicy, październi
kowy zeszyt „Jednoty”. Jego tem a
tyka jest dość różnorodna, jakkol
wiek więcej miejsca niż zazwyczaj 
zajmują artykuły historyczne. Taką 
proporcję podyktowały „okrągłe” 
rącznice ważnych wydarzeń.
I tak: bratnia parafia ewang.-au
gsburska w Warszawie obchodzi w 
tym roku jubileusz 200-lecia po
święcenia kościoła Św. Trójcy i 400- 
-lecia podjęcia próby zbudowania 
pierwszej świątyni ewangelickiej na 
terenie miasta. Z tej okazji Alina 
Janowska przypomina sylwetkę 
księdza Piotra Artomiusza Krzesi- 
ehleba (s. 5).
inna rocznica to dwusetlecic patentu 
tolerancyjnego cesarza Józefa II, pa
tentu kładącego kres prześladowa
niom ewangelików na terenie ce
sarstwa austriackiego. Wydarzeniu 
temu poświęcone są dwa artykuły. 
W pierwszym (s. 8) Karol Karski 
daje rys ogólny, w drugim — zaty
tułowanym Męczeński wieniec Cze
chów (s. 10) — ks. Vaclav Kejr po
dejmuje kwestię~szezegółową: czym, 
mianowicie, stał się edykt dla ew an
gelików w Czechach.
Trzecia z kolei rocznica to 100-lecie 
urodzin Pawła IIulki-Laskowskiego, 
ewangelickiego pisarza, publicysty i 
tłumacza blisko związanego z przed
wojenną „Jednotą”. Z tej okazji 
przypominamy jego biografię (s. 12) 
przygotowaną przez Ingeborgę Nie- 
wieczerzał oraz prezentujemy prób
kę jego prozy publicystycznej na 
przykładzie artykułu Śląsk Cieszyń
ski (s. 14).
Tyle o „wczoraj”, natomiast sp ra
wom dnia dzisiejszego poświęcone 
jest kazanie ks. Oscara McClouda: 
Mało, a jednak dosyć (s. 3), wywiad 
z jego autorem — O amerykańskich 
prezbiterianach (s. 16) oraz druga 
część refleksji ks. Jerzego Stahla 
z sześciu tygodni spędzonych w Po- 
land, w środowisku amerykańskich 
prezbiterian (s. 19). Listami do r e 
dakcji i wiadomościami Przeglądu 
ekumenicznego zamykamy numer.

N A S Z A  O K Ł A D K A
Medal na 4C0-lecie ewangelicyzmu 
w Warszawie z podobizną ks. P. Ar
tomiusza (awers) i pierwszą stroną 
kancjonału przez niego opracowa
nego (rewers). Projektował Tadeusz 
Gorol.
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Ks. OSCAR McCLOUD

Mało, a jednak dosyć
Jest tutaj chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, 
lecz cóż to jest na tak wielu?

Jan 6:9

Cudowne nakarm ienie pięciu tysięcy ludzi musiało 
wywrzeć ogromne wrażenie na uczniach i na au to
rach Ewangelii, skoro jest to jedyny cud, którego 
opis znalazł się we w szystkich czterech Ewangeliach. 
Kiedy go czytamy, w ydaje się nam, jakbyśm y słu 
chali zeznań naocznego świadka. W skazują na to 
różne realistyczne szczegóły, jak  to, że ludzie po
siadali na traw ie, że zebrali się w stu grupach po 
pięćdziesiąt osób, że potem zebrano dw anaście koszy 
ułcmków (żaden Żyd nie podróżował bez swego ko
szyka). My jednak bliżej zain teresujem y się kon
trastem  między postaw ą Jezusa a Jego uczniów.

DWIE RÓŻNE REAKCJE NA LUDZKIE POTRZEBY

Zawsze można spotkać ludzi, k tórzy są świadomi 
trudności i kłopotów  przeżywanych przez bliźnich, 
ale odpowiedzialność za przyjście im z pomocą s ta 
ra ją  się zepchnąć na innych. Uczniowie mówią do 
Jezusa: „Poślij ich do okolicznych osad i wiosek, 
żeby kupili sobie coś do jedzenia”.
Mcżna też spotkać takich ludzi, k tórzy widząc ko
goś w trudnym  położeniu sami czują się zobowiąza
ni coś w tej spraw ie zrobić. Jedni mówią: „Niech 
się- m artw i ktoś inny”; drudzy zaś: „Muszę się oso
biście zatroszczyć o mego b ra ta  w potrzebie”.

DWIE RÓŻNE POSTAWY WOBEC POSIADANYCH 
ZASOBÓW

Kiedy uczniowie usłyszeli cd Jezusa, że m ają na
karm ić ludzi, stw ierdzili, że naw et dwieście dena
rów nie starczyłoby na zakup żywności. — Jak  d łu 
go trzeba by pracować, żeby zarobić na nakarm ie
nie tylu ludzi — zdają się mówić. — Ta odrobina 
żywności, k tó rą  mamy, nie zda się na nic.
Są to zwyczajne ludzkie uspraw iedliw ienia, ale Bóg 
nie przyjm uje naszych wykrętów , kiedy uważamy, 
że to, co posiadamy, nie przyda się na nic. On chce, 
żebyśmy na Jego ołtarzu posłusznie i chętnie złożyli 
to, co mamy, cokolwiek by to było.
Ew angelista Jan  opisując ten cud wspomina o chłop
cu, k tóry  m iał pięć bochenków chleba i dwie rybki. 
Pewnie, że nie było to zbyt wiele, ale w łaśnie ta 
niewielka ilość żywności sta ła  się tworzywem  J e 
zusowego cudu. Dzieje ludzkości byłyby uboższe 
o jedno wielkie dzieło, gdyby ten  chłopak nie był 
ofiarow ał swego posiłku.
Można na ten cud spojrzeć dwojako. Po prostu jak 
na cud rozmnożenia posiłku, k tórym  Jezus n ak a r
mił w ielką rzeszę ludzi. Można też spojrzeć inaczej. 
N iektórzy uw ażają, że zdarzyła się w tedy rzecz na
stępująca. Wszyscy byli głodni, wszyscy nastaw ieni 
samolubnie. Każdy przechowywał coś do jedzenia,

ale obawiał się to wyjąć, bo w tedy m usiałby się 
podzielić z innymi. Dopiero gdy chłopak wyciągnął 
swoją żywność, gdy Jezus ją pobłogosławił, a ucz
niowie zaczęli rozdawać ludziom, ten ak t hojności 
przełam ał w nich samolubstwo. Powyciągali w tedy 
swoje zapasy i w rezultacie nie tylko starczyło 
dla wszystkich, ale jeszcze zostało.
Można więc uznać to w ydarzenie za dokonany przez 
Jezusa cud przem iany samolubnego, podejrzliwego 
tłum u w ludzi ofiarnych, za cud przem iany zain te
resow ania samym sobą w gotowość dzielenia się 
z innymi.
Myślę, że w tym opisie chodzi o bardzo prostą 
sprawę, mianowicie o to, że w rękach Jezusa na
wet najm niejsza rzecz sta je się obfitością — nasze 
drobne talenty, nasza niew ielka w iara, skrom ne do
bra, ograniczone zdolności umysłowe. Bóg chce, że
byśmy ofiarow ali to, co mamy, a nie to, czego nie 
mamy. Oczekuje od nas posłuszeństwa tylko na 
m iarę naszej w iary. P ragnie też, .abyśmy chętnie 
dzielili się tym, czym On nas obdarzył.
Wiele jest przykładów w historii, że Bóg w ybierał 
ludzi nie ze względu na ich wielkość, ale ze względu 
na sw oją dobroć. W ybrał naród hebrajsk i nie dla
tego, że był en  liczniejszy albo spraw iedliw szy od 
innych, ale po to, by pokazać mcc swej miłości. 
Również w dziejach mojego narodu jest wiele przy
kładów, jak  coś niewielkiego przeobraża się w rę 
kach Boga. Jestem  pewien., że życie i dzieło M artina 
L uthera Kinga jest znane wam tu ta j, w Polsce. 
Nie był to człowiek wielki według ludzkiej miary. 
Nie był bogaty, nie miał w ielkich posiadłości, był 
zwyczajnym, czarnym  kaznodzieją baptystycznym , 
k tóry  zdecydował się wejść na drogę Chrystusowej 
miłości i dlatego udało mu się rozbudzić sumienie 
narodu i uwrażliw ić je n a  spraw iedliw ość wobec 
mniejszości rasowych. Wy również z pewnością mo
glibyście przytoczyć podobne przykłady z historii 
waszego narodu, kiedy Bóg posłużył się małym i 
rzeczami dla dokonania wielkich spraw .
Powróćm y do głównego tem atu, związanego z om a
wianym  cudem. Bóg potrzebuje tego, co ty i ja 
możemy Mu ofiarować. Wcale niewykluczone, że 
św iat został pozbawiony niejednego cudu i niejed
nego zwycięstwa dlatego, że nie ofiarow aliśm y Bo
gu tej odrobiny, k tórą posiadamy. Trudno sobie na
wet wyobrazić, co Bóg mógłby wówczas uczynić 
z nam i albo przez nas. Może jesteśm y onieśm ieleni 
i zakłopotani, że nie mamy Mu zbyt w iele do ofia
rowania, ale to nie powód, aby nie dać Mu tego, 
co mamy. Nawet niewielka rzecz wystarcza, gdy 
znajdzie się w  ̂ rękach Chrystusa. Gdyby tak  nie 
było, to jakże Bóg mógłby w  przeszłości posługi
wać się ludźmi w tak w spaniały sposób?
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Chciałbym zakończyć słowami współczesnej pieśni 
am erykańskiej, napisanej przez jedną z naszych 
współwyznawczyń. W yraża ona to, czym możemy 
się dzielić jako bracia i siostry dzięki miłości C hrys
tusa:

Powołani do służby Chrystusowej jako partnerzy, 
powołani do usługiwania łaską, 
odpow iadam y z głębokim zaangażowaniem, 
chcąc wytyczać wciąż nowe drogi w iary.

Uczymy się sztuki dzielenia tym, co mamy, 
ram ię przy ram ieniu, przyjaciel z przyjacielem, 
jak rów ni partnerzy  w .naszej trosce 
o wypełnienie celu wyznaczonego przez Boga.

Za przykładem  C hrystusa, z Jego natchnienia, 
słuchając Jego w ezwania do czynu, 
idźmy za Nim bez najm niejszego w ahania 
i nieśmy pojednanie ludziom tej ziemi.

Mężczyźni i kobiety, bogaci i biedni, 
wszyscy ludzie Boży, starzy i młodzi; 
połączmy nasze ludzkie ta len ty  
ofiarow ane nam z łaski przez Boga.

Niech więc nowe wzory m isji Chrystusowej, 
tu — blisko, czy też tam  — daleko, 
pom agają nam w dźwiganiu ciężarów, 
w przełam yw aniu m urów  i barier.

Słowa pociechy, słowa wielkich wizji, 
słowa napom nienia w ypowiadane z troską 
niech dają nową siłę, nowe moce do czynu, 
przem ieniają nas w wolnych i lojalnych przyjaciół.

Niech więc Bóg da nam na przyszłość 
um iejętność w prow adzania porządku w życie 
i kojenia sm utków  wszystkich ludzi 
spokojem, k tóry  łagodzi wszelkie spory.

Niech uczyni z nas partnerów  w życiu, 
w dążeniu do ciągłego rozwoju, 
niech uczyni z nas posłów w iary 
dających nadzieję, ufność i pokój.

Niech Bóg, Ojciec naszego Pana i Zbawcy, Jezusa 
C hrystusa, błogosławi nas dzisiaj i każdego dnia, 
k tóry  nadejdzie.

Tłum. Ks. Bogdan Tranda

Ty możesz, Ojcze
Zesłałeś na nas, Ojcze, 
czasy trudne i niebezpieczne.
Z niepokojem myślimy o jutrze, 
lękamy się o losy Ojczyzny,
0 przyszłość naszego narodu.
Dlatego do Ciebie się zwracamy, 
wzywając Twojego imienia,
Tobie powierzając nasze troski, 
u Ciebie szukając nadziei.
Z niepokojem do Cieibie wołamy, 
bo wiemy, że nas wysłuchujesz.
Tyle razy przecież dałeś nam 
znaki Twej łaskawości
1 niewyczerpanej dobroci.
Prosimy Cię, oddal grozę 
głodu, choroby, cierpienia, 
rozlewu krwi, utraty wolności.
Z wdzięcznością przyjmujemy od Ciebie 
błogosławieństwo urodzaju, 
przez który dajesz nam znać
0 swej niewzruszonej przychylności. 
Prosimy, spraw w swojej dobroci, 
abyśmy umieli właściwie wykorzystać 
otrzymane od Ciebie dary
1 nie zmarnować niczego, ' 
co ma służyć nakarmieniu ludzi.
Tyś umiał cudownie rozmnożyć 
chlcb dla tych, którzy słuchali 
uważnie słów Twego Syna.
Ty potrafisz i nas nakarmić, 
otworzyć ludzkie serca, 
nauczyć nas hojności,
Ty możesz sprawić, że wyjdziemy 
z trapiących nas nieszczęść 
odrodzeni i oczyszczeni, 
zwróceni ku Tobie, 
z wdzięcznością przyjmując 
wszystko, co Ty postanowiłeś.
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ALINA JANOWSKA

Ksiqdz Piotr

Artomiusz-Krzesichleb

1 5 5 2 - 1 6 0 9

P arafia Ew angelicko-A ugsburska Świętej Trójcy w 
W arszawie obchodzi w bieżącym — 1981 — roku u ro 
czystości związane z pam iętnym i w ydarzeniam i. Je d 
nym z nich jest 400-lecie podjęcia budowy pierwszego 
ewangelickiego kościoła w W arszawie. I chociaż na 
tem at samej budowy niewiele dziś wiemy, w arto  w y
dobyć z pyłu zapom nienia postacie z nią związane, a 
w szczególności postać ks. P io tra A rtom iusza-K rzesi- 
chleba, i przypomnieć okoliczności, w jakich żyć mu 
wypadło.
Druga połowa XVI w ieku była okresem  dość specjal
nym, z uwagi na szybko postępujące po sobie w yda
rzenia historyczne, w yw ierające wpływ na spraw y tzw. 
innowierców. Były to la ta  panow ania ostatnich J a 
giellonów: Zygm unta I Starego (1506-1548) i Zygm unta 
Augusta (1548-1572), oraz królów elekcyjnych: H enry
ka W alezjusza (1573-1574), S tefana Batorego (1576- 
1586) i Zygm unta Wazy (1587-1632). Osoba m onarchy 
i jego najbliższe otoczenie bądź sprzyjały innow ier
com, bądź ham owały ich działalność. Jednak, istotnym  
czynnikiem rozwojowym dla spraw y ewangelicyzm u 
w Polsce było dążenie szlachty do przeprow adzenia 
reform  w kraju.
Już od la t czterdziestych XVI w ieku tzw. średnia 
szlachta przejaw iała znaczną dynam ikę w dziedzinie 
społecznej i ekonomicznej. Szlachta, reprezentow ana w 
Polsce liczniej niż w innych krajach  europejskich, 
stanow iła 8% ogółu ludności kraju , a na Mazowszu 
sięgała naw et 25° 0- Dążyła ona do uzyskania władzy 
w państw ie, przeciw staw iając się energicznie Kościo
łowi i m ożnowładztwu. P rądy  dostarczały jej ideolo
gicznego oręża. Szlachta dom agała się „egzekucji 
p raw “, tj. w ykonyw ania i przestrzegania praw  koron
nych oraz „egzekucji dóbr“, tj. przyw rócenia na rzecz 
skarbu Rzeczypospolitej tych k*rólewszczyzn, które 
pod różnymi pozorami zostały zagrabione przez m a
gnatów. Szlachta żądała narodowego Kościoła i liturgii 
w języku ojczystym, a ponadto w ystępow ała przeciw 
sądom kościelnym i nakładanym  przez Kościół dzie
sięcinom. Stąd też nauki reform atorów  znalazły w jej 
szeregach w ielu wyznawców, co zaznaczyło się w y
mownie naw et w składzie w yznaniowym  izby posel
skiej, w której w połowie XVI wieku dominowali 
różnowiercy.

Polska rzeczpospolita szlachecka była państw em  wie- 
lostanowym, w ielowyznaniowym  i w ielonarodościo-

wym, co zostało potwierdzone unią lubelską (1569). 
Jednak  pełne praw a obywatelskie na terenie całej 
Rzeczypospolitej, a więc Korony i Litwy, posiadała 
wyłącznie szlachta. Jedynie ona mogła sprawować 
wszelkie urzędy świeckie i kościelne, niedostępne dla 
ludzi nieszlacheckiego pochodzenia i dla cudzoziem
ców. Pośrednio lub bezpośrednio ingerow ała również 
w spraw y miast. Ograniczała kom petencje rady m iej
skiej i poddaw ała ją  wpływom starosty. Ponieważ 
szlachcic nie mógł trudnić się handlem  ani rzem io
słem pod groźbą u traty  szlachectwa, w interesie szla
chty leżała przeto troska o rozwój miast.
Tymczasem mieszkańcy miast obw arow ani byli rozm a
itymi ograniczeniami. M.in. mieli możność zostać oby
w atelam i jednego, określonego m iasta, to jest nabyć 
praw a miejskie, pod w arunkiem  wniesienia w ym aga
nej opłaty, przedstaw ienia św iadectw a urodzenia z 
prawego małżeństwa, w ybudow ania domu w ciągu 
jednego roku i założenia rodziny. W m iastach o w ię
kszości katolickiej niekatolicy nie mogli nabywać praw  
miejskich, natom iast w takich m iastach, jak  Gdańsk 
i Toruń, uchodzących za m iasta ewangelickie, katolicy 
wchodzili w posiadanie praw  obyw atelstwa. Parafie 
ewangelickie, zwane po polsku zborami, pow stawały 
przede wszystkim w m iastach królew skich oraz w 
posiadłościach szlacheckich i magnackich. Już  w 1523 
istniały parafie w Elblągu, Gdańsku, Krakowie, K ró
lewcu, Lublinie, Poznaniu i Toruniu. Szlachta i m ag
naci przyjm ujący ewangelicyzm zakładali parafie w 
swoich dobrach.
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Miało to również miejsce w Grodzisku W ielkopolskim, 
mieście stanowiącym  siedzibę możnego rodu Ostroro-' 
gów. S tanisław  Ostroróg, kasztelan międzyrzecki, w 
1555 zorganizował tu  parafię ewangelicką i praw dopo
dobnie w ybudow ał kościół. Pierwszym  kaznodzieją w 
parafii grodziskiej był ks. Jerzy, od roku 1567 — ks. 
Jakub  Łobżewicki, a od 1567 — superitendent w ielko
polski, ks. Erazm  Gliczner-Skrzetuski. Od czasu po
w ołania na kaznodzieję ks. G licznera-Skrzetuskiego 
m iasto wkroczyło w okres rozkw itu i stało się ośrod
kiem luteranizm u w Wielkopolsce. Ks. G liczner-Skrze
tuski założył tu szkołę, spowodował przybycie z Po
znania drukarza M elchiora Neringa, a w swoim domu 
założył kursy teologiczne, przygotowujące młodych lu 
dzi do podejm ow ania studiów w tej dziedzinie.

W takim  to otoczeniu w zrastał młodociany P iotr K rze- 
sichleb, urodzony 26 lipca w Grodzisku. Jego ojciec, 
Łukasz Krzesichleb, prowadził w arsztat szewski, ale 
poza pracą zawodową wiele działał społecznie. Był 
ław nikiem  i czynnie uczestniczył w organizowaniu 
grodziskiego zboru. Był też zapewne człowiekiem ro 
zumnym, upatru jącym  drogę do przezwyciężenia b a r
ier stanowych w zdobywanym wykształceniu, gdyż 
dzieci swoje posyłał do szkoły i w m iarę możliwości 
w spierał w ich dążeniu do ukończenia wyższych s tu 
diów.

P io tr Krzesichleb skończył miejscową szkołę i kursy 
teologiczne, zasługując sobie na wyróżnienie wTśród 
innych młodych ludzi. Toteż w 21 roku życia został za
trudniony jak,o nauczyciel domowy i wychowawca 
młodych Ostrorogów. W tym  czasie pogłębiał swoje 
zaiteresow ania poezją relig ijną i sam tworzył pieśni, 
niektóre z nich weszły w skład jego późniejszych 
śpiewników. Pieniądze zaoszczędzone w ciągu czterech 
la t pracy nauczycielskiej przeznaczył na studia zagra
niczne, k tóre odbywał w raz z bratem , Szymonem, na 
w ydziale teologicznym w W ittenberdze (1577-1578). 
Tam , zwyczajem ówczesnych, przyjął od greckiego 
słowa „artotom os“ (chleb nacięty w środku) obce brz
m ienie swojego nazw iska: Artomiusz. Tam też przy
gotował do druku swój pierwszy śpiewnik, pisany w 
języku polskim, który staraniem  Adam a Freitaga uka
zał się w Toruniu (1578) w raz z dodatkiem  nutowym. 
Całość nosi ty tu ł: Caniional, to iest pieśni krześcia- 
ńskie...

W czasie, kiedy młodociany P iotr Krzesichleb pobierał 
nauki, pracował, a wreszcie odbywał studia za granicą, 
w k ra ju  m iały miejsce w ydarzenia, które w różny spo
sób rzutow ały na sytuację ewangelików w Polsce. Oto 
n iektóre z nich.

W dniu 9 kw ietnia 1570 została podpisana przez ucze
stników synodu w Sandom ierzu ugoda między braćmi 
czeskimi (Szymon, Bogumił Turnowski), lu teranam i 
(Erazm i M ikołaj Glicznerowie-Skrzetuscy) i reform o
w anym i (Paweł Gilowski j Stanisław  Myszkowski), 
k tóra spełnia funkcję federacji Kościołów.

W nocy św. Bartłom ieja, z 23 na 24 sierpnia 1572 w 
P aryżu m iała miejsce rzeź hugenotów, za spraw ą czło
nków rodziny królewskiej Walezjuszów. W kilka m ie
sięcy później H enryk Walezy został w ybrany królem 
Polski przez sejm  elekcyjny odbywający się na bło
niach podwarszawskich. Po pięciu miesiącach panow a
nia młodziutki król opuszcza potajem nie kraj (1574).

Proponow anej „na k ró la“ Annie Jagiellonce zostaje 
„przydany na m ałżonka“ Stefan Batory (1576), który 
choć popiera katolików, to jednak  przestrzega rów 
nież przyjętych na siebie zobowiązań wobec innow ier; 
ców, także tych zobowiązań, które w ynikają z aktu  
konfederacji w arszaw skiej (29 stycznia 1573) i zapew 
niają zachowanie pokoju między w yznaniam i (w akcie 
tym wolność w yznania jest trak tow ana jako jedna z 
„wolności“ szlacheckich). Mimo to, zarówno w czasie 
bezkrólewia, jak  i za panow ania S tefana Batorego 
m ają już m iejsce akty terroru  i gw ałty dokonywane 
na ewangelikach, zwłaszcza w m iastach (Kraków, 
Wilno w latach 1574—1581). Król jednak  ostro p ię t
nuje podobne poczynania.

W arszawa w owym czasie, jako jedno z większych 
m iast Rzeczypospolitej, położona przy skrzyżowaniu 
głównych szlaków kom unikacji lądowej i wodnej, od 
1529 tj. po śmierci ostatniego z książąt mazowieckich, 
Janusza, w łączona w raz z całym Mazowszem do K o
rony — stanow i teren  szczególnie ruchliwy. Tu odby
w ają  się sejm y i zjazdy szlachty, tu ta j w związku z 
kolejnym i elekcjam i królów przybyw ają liczne orszaki 
i dwory z obcych, odległych krajów . Ale w W arsza
wie ciągle obowiązują dawne praw a mazowieckie, 
m.in. w ydane przez księcia Janusza III w 1525 zabra
niające mieszkańcom m iasta w yznawanie innego kultu  
religijnego prócz katolickiego.

Nie wiem y dziś dokładnie, jak dalece praw o to, po 
blisko pięćdziesięciu latach od chwili jego nadania 
było przestrzegane i jaki na nie wpływ wyw ierały 
częste pobyty innowierczej szlachty i dworów m agna
ckich oraz cudzoziemcy zamieszkali w mieście. Można 
przypuszczać, że poza szlachtą ewangelicką, przeby
w ającą tu  okresowo lub spraw ującą wyższe godności 
i urzędy — jak  np. starostow ie warszaw scy: Zygm unt 
Wolski, herbu  Półkozic, kasztelan czerski oraz Jerzy 
Niem sta, herbu Jastrzębiec — również wśród m iesz
czan w arszaw skich znajdow ali się wyznawcy ew an- 
gelicyzmu. Praw dopodobnie z myślą o nich Jerzy 
N iem sta w krótce po m ianow aniu go na urząd starosty 
(1576) podjął sta ran ia o zorganizowanie parafii ew an
gelickiej i w ybudow anie kościoła na ziemi należącej 
do starostw a. Za jego też przyczyną w arszaw ianie po
wołali P io tra  A rtom iusza-K rzesichleba na swego dusz
pasterza, który tu  w W arszawie został ordynowany. 
W spomina o tym  on sam w niew ielkim  dziełku, n a 
pisanym  już w Toruniu (1601): „... tam, w W arszawie, 
ordynowany byłem, oczywiście nie w Papiestw ie, cho
ciaż nam ów było dosyć, ale w kościele ewangelickim  
(...), a ordynował m nie ks. Superin tendent i inni słu
dzy Boży“.

Tutaj także, w W arszawie, ks. P io tr Artom iusz założył 
rodzinę. Tymczasem ze zgromadzonych m ateriałów  
budow lanych zaczynają w yrastać m ury kościoła, p ie r
wszego kościoła ewangelickiego w W arszawie. N a
dzieja na rozwój parafii w arszaw skiej przybiera coraz 
bardziej realne kształty. Jednak trzyletn ią działalność 
ks. A rtom iusza przeryw ają tragiczne w ydarzenia 
1581 roku. Podczas zorganizowanego w mieście tum ultu  
przeciw  dysydentom, podburzony tłum  zniszczył wzno
szoną budowlę, a m ateriały  nagrom adzone rozrzucił. 
Ks. Artom iusz był zmuszony opuścić miasto i schro
nić się do W ęgrowa na Podlasiu, gdzie nie obowiązy
w ała już jurysdykcja mazowiecka.
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Niebawem wszyscy ewangelicy otrzym ali nakaz opu
szczenia W arszawy.

Działalność ks. A rtom iusza w W ęgrowie sta ła się po
nownie przyczyną zainteresow ania się jego osobą 
przez Kościół katolicki. N akłanianie go do przejścia 
na katolicyzm, obiecywanie wysokich godności — 
przysporzyło mu wiele trudności życiowych. Po b li
sko trzech latach zm agań i udręki skorzystał z zao
fiarow anego mu probostw a w K ryłow ie w Małopolsce 
i przeprow adził się tam. W krótce w ybrany został se
niorem okręgu bełzkiego (1585), a około półtora rok(u 
później powołany na stanowisko polskiego kaznodziei 
przy ewangelickim  kościele Panny M arii w Toruniu. 
W chwili przybycia do Torunia ks. Artom iusz liczył 
34 lata. P racow ał wiele i z zapałemi Duża parafia  
toruńska w ym agała rozległej działalności kaznodziej
skiej i duszpasterskiej, ale poza codziennymi obowią
zkami ksiądz spędzał długie godziny nad opracow y
w aniem  kolejnych w ydań śpiew nika kościelnego w 
języku polskim. Jego pierwszy śpiewnik, w ydany je 
szcze w czasie studiów, został już wyczerpany, nato 
m iast śpiew niki Seklucjana i ks. G licznera-Skrzetu- 
skiego miały bardzo ograniczony krąg odbiorców. W 
drugim  w ydaniu swego śpiew nika ks. A rtom iusz um ie
ścił oprócz własnych pieśni, do których skomponował 
również melodie oparte na polskich m otywach ludo
wych, więcej pieśni tłum aczonych z języka łacińskiego 
i niemieckiego. Śpiewnik ten ukazał się w 1587 pt. 
Cantional albo Pieśni duchowne z Pisma Świętego ku  
czci a chwale samemu Panu Bogu w  Trójcy jedynem u  
y też ku pomnożeniu kościoła iego Świętego porząd
kiem dobrym a starożytnym sporządzone. Z  większą  
pilnością niż przedtem wyrobione, z przydaniem  
Pieśni niektórych y  psalmów nowotnych.
W dziewięć la t później wyszło trzecie w ydanie śpie
w nika (1596) poszerzone o m odlitwy i inne pieśni, a 
w 1601 w ydanie czwarte, jeszcze obszerniejsze od' os
tatniego.

Wśród współczesnych sobie duchownych ks. Artomiusz 
wyróżniał się zdecydowanie poszanowaniem  cudzych 
przekonań religijnych. Zarzuty staw iane m u przez 
przedstawicieli Kościoła Rzym skokatolickiego odpie
rał cierpliw ie rzeczowymi argum entam i, a chociaż sam 
pozostał do końca przy w yznaniu ew angelicko-au
gsburskim, żywił szczególną przychylność dla w yzna
wców Kościoła reform owanego. Budziło to  niekiedy, 
zwłaszcza w początkowym okresie jego działalności 
duszpasterskiej, nieufność ze strony jego parafian . J e 
go przekonania znalazły również swój w yraz w dobo
rze pieśni do śpiewników, pieśni czerpanych z innych 
opracowań oraz ich potraktow aniu. Ks. Artom iusz 
uwzględniał bowiem nie tylko cechy właściwe danem u 
autorowi pieśni, ale ponadto zachowywał jego odrę
bność konfesyjną. Miało to  m.in. m iejsce w odniesie
niu do pieśni nieznanego wyznawcy Kościoła reform o
wanego, k tórej autor opiewa dziesięcioro przykazań.

Ks. A rtom iusz-Krzesichleb cieszył się poważaniem  i 
sław ą znakomitego kaznodziei. Zapraszano go do wy
głaszania mów okolicznościowych, zwłaszcza w czasie 
pogrzebów dostojników i osób „znakom itego rodu“, 
jak  Jana i M ikołaja Ostrorogów a także wojewody 
S tanisław a Górki.

W 1595 roku, w 25-lecie Ugody Sandom ierskiej, odbył 
się w Toruniu synod ewangelików z całej Polski, z 
udziałem  ewangelików augsburskich i reform owanych 
oraz braci czeskich. W synodzie wzięło udział 70 du
chownych oraz licznie przybyła szlachta ze wszystkich 
stron Rzeczypospolitej. Obrady rozpoczęto uroczystym 
nabożeństwem  w Kościele Panny Marii, k tóre odpra
wił ks. P io tr Artom iusz-Krzesichleb. W kazaniu oko
licznościowym opowiedział się on za Ugodą Sando
m ierską i postulował podniesienie poziomu w szkołach 
ewangelickich.

Ks. Artom iusz zm arł w Toruniu, w dniu 2 sierpnia 
1609, w wieku 57 lat, po ataku  serca, który go zasko
czył w chwili, gdy udaw ał się do kościoła, aby odpra
wić poranne nabożeństwo.

Jego rodzinnych spraw  bliżej nie znamy. Praw dopo
dobnie z m ałżeństw a zawartego w W arszawie m iał 
kilkoro dzieci. Drobne inform acje rozsiane w różnych 
dokum entach wskazują, że S tanisław  Artom iusz z 
Torunia studiował w Lipsku w latach 1603—1604, a 
Krzysztof Artomiusz, także, w latach 1602—1609 stu 
diował w W ittenberdze, L ipsku i Jenie. Był później 
lekarzem , zm arł w Mogilewie 28 kw ietn ia 1636 i zo
stał pochowany w Wilnie. P arafian ie toruńscy dla 
uczczenia pamięci ks. A rtom iusza ufundowali tablicę 
m arm urow ą z okolicznościowym napisem  w języku 
łacińskim  i umieścili ją  w kościele P anny Marii. T a
blica ta  została jednak usunięta w 1724, a więc w sto 
piętnaście la t po śmierci kaznodziei, gdy kościół P an 
ny M arii odebrano ewangelikom.

S taraniem  kilku duchownych, zapewne w spółpracow 
ników i przyjaciół ks. A rtom iusza’i jego rodziny, uk a
zało się osiem kolejnych w ydań pośm iertnych jego 
śpiewnika. Częstotliwość ich w znaw iania w skazuje 
wymownie, jak  bardzo w latach 1620—1728 śpiew nik 
ewangelicki był potrzebny. Pieśni i m odlitwy w nim 
zaw arte, przepojone głęboką w iarą i ufnością w Bożą 
moc i opiekę, przyczyniły się niechybnie do u trzym a
nia w wierze niejednej rodziny ewangelickiej w tru d 
nych latach kontrreform acji i rozproszenia. P ieśni te 
posłużyły także i późniejszym autorom  podobnych 
opracowań jako przykład i źródło natchnienia i do 
dziś zachowały swoją szczególną wymowę.

W śpiewnikach używanych obecnie w Kościele Ew an
gelicko-Augsburskim  znajduje się pieśń n r 301 uło
żona przez ks. P io tra A rtom iusza-K rzesichleba, zaczy
nająca się od słów:

O, czasom niepodległy ani żadnej zmianie,
O, Jezu Chryste, wieczny, uw ielbiony Panie!
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KAROL KARSKI

Dwusetlecie patentu tolerancyjnego
Trzynastego października 1781 r. cesarz Józef II wydał 
paten t tolerancyjny, który położył kres kontrreform a
cji w cesarstw ie austriackim . Swobody zapewnione 
przez ten dokum ent protestantom  nie były wcale tak 
wielkie, lecz w porów naniu z okresem poprzedzają
cym nastąp iła  w yraźna i odczuwalna zmiana. Toteż 
ewangelicy w Austrii, a w raz z nimi ewangelicy z 
obszarów, które w owym czasie wchodziły w skład 
cesarstwa, w tym  też Śląska Cieszyńskiego, wspom i
na ją  w tym  roku 200 rocznicę tego przełomowego 
aktu.
Reform a lu terańska rozprzestrzeniała się bardzo szy
bko w k ra ju  Habsburgów. Już po roku 1520 „nowa 
relig ia“ zyskała sobie całe zastępy zwolenników. Jed 
nakże dom Habsburgów był i pozostał katolicki, a 
w edług ówczesnej zasady: „czyj k raj — tego relig ia“
— dążył do zachowania katolicyzmu na podległym 
sobie obszarze. Nie przebierano więc często w m eto
dach, by tych, którzy przyjęli protestantyzm , albo 
zmusić do pow rotu na łono katolicyzmu, albo wydalić 
z kraju .

Szlachta m iała jednak  swoje przywileje, wojny tu re 
ckie i inne konstelacje polityczne zmuszały stale do 
ustępstw , tak  że kontrreform acja nie została nigdy 
konsekw entnie przeprowadzona. Zwolennikom L utra 
i K alw ina nie żyło się jednak łatwo pod w ładzą H ab
sburgów. P erm anentnie w ydalano z k ra ju  duchownych 
i nauczycieli ewangelickich. Podobny los dotykał cale 
rzesze szeregowych protestantów . Obowiązywał zakaz 
posiadania litera tu ry  ewangelickiej. Jeszcze za rządów 
M arii Teresy (1780) przesiedlano protestantów  w re 
jony dolnego D unaju — Siedmiogrodu i Banatu. Ce
sarzowa tw orzyła „domy konw ersji“, w których 
chw iejni mieli być pozyskiwani dla katolicyzmu. W ie
lu podporządkowywało się tylko zewnętrznie, w rze
czywistości pozostawali „ukrytym i pro testan tam i“. 
M aria Teresa, podobnie jak  jej poprzednicy, była 
zmuszona zapewnić tolerancję pojedynczym osobom 
lub grupom  w yznania protestanckiego. W pierwszym 
rzędzie dotyczyło to zawodowych żołnierzy i oficerów, 
dla których kariery  w yznaw anie ewangelicyzmu nie 
przedstaw iało absolutnej przeszkody. Poza tym  is t
niały poselstwa krajów  protestanckich, które posiadały 
swoje kaplice. Również w ielu kupców i rzem ieślni
ków mogło bez większych przeszkód wyznawać p ro 
testantyzm .
Doradcy M arii Teresy znajdowali się pod silnym 
wpływem poglądów liberalnych, niektórzy byli naw et 
w olnom ularzam i i podejm owali próby — jak  mówili
— „nowoczesnego postępow ania“ z protestantam i. 
Szczególnie zależało na tym  księciu Wenzel K aunit- 
zowi, kanclerzowi państw a. W prawdzie M aria Teresa 
zrezygnowała w podeszłym wieku z „tropienia kace- 
rzy“, lecz nie była skłonna do radykalnej zmiany 
swojej postawy.

Odczuwalną zm ianę w położeniu protestantów  przy
niosło objęcie rządów przez Józefa II (1780—1790). 
W strzym ał on natychm iast wszelkie prześladowania. 
Za pomocą paten tu  tolerancyjnego, przyjętego przez 
Radę Państw a, zezwolił ewangelikom wyznania aug
sburskiego (luteranie) i helweckiego (reformowani) 
oraz praw osławnym , zam ieszkałym  ną obszarze całego 
Cesarstwa, n a  spraw ow anie ograniczonych p rak ty k  re 
ligijnych.

Odtąd niekatolicy mogli swobodnie wyznawać swoją 
wiarę. Przyznano im także odpowiednie praw a oby
w atelskie (prawo nabyw ania domów i gruntów , u p ra 
w iania przem ysłu, piastow ania urzędów i in.). Wszę
dzie tam, gdzie mieszkało co najm niej 100 rodzin 
(około 500 osób) ewangelickich pozwalano im zakła
dać w łasny zbór, zatrudniać kaznodzieję, budować 
dom m odlitwy i szkołę. Kaznodzieja nie mógł jednak 
tytułować się „księdzem “, lecz „pastorem “, dom mo
dlitwy nie mógł mieć wieży, przypom inać kształtem  
kościoła i znajdować się przy ulicy.

Zbory ewangelickie znajdow ały się pod kurate lą  władz 
państwowych. Pełnego rów noupraw nienia paten t tole
rancyjny protestantom  nie przyniósł. P row adzenie 
ksiąg m etrykalnych pozostało w gestii księży kato li
ckich, którym  ewangelicy musieli uiszczać odpowie
dnie opłaty (chrzty, śluby, pogrzeby). W przypadku 
„m ałżeństw  m ieszanych“ religia panująca cieszyła się 
w yraźnym i przyw ilejam i. Gdy mężczyzna był w yzna
nia katolickiego, wówczas wszystkie dzieci musiały 
być wychowane w wierze katolickiej, gdy był ew an
gelikiem — synowie zostawali ewangelikam i, a córki, 
jak  ich m atka — katoliczkami. Ewangelikom była za
broniona wszelka działalność prozelicka. Ponieważ 
mimo to liczba ewangelików szybko rosła, wydano 
nowe zarządzenie, zgodnie z którym  osoba, pragnąca 
przejść na ewangelicyzm, m usiała najp ierw  przejść 
specjalny „kurs“ u księdza katolickiego, który — 
rzecz jasna — próbował ją  odwieść od tego kroku. 
Józef II uw ażał każdy przym us religijny za zło i był 
przekonany, że dopuszczenie innowierców do praw  
publicznych przyniesie państw u korzyści gospodarcze. 
Z drugiej strony kierow ało nim przeświadczenie, że 
dobro państw a wym aga uregulow ania wszystkich 
spraw  zgodnie z rac ją  stanu. Obejm owało to także 
spraw y kościelne. K ontroli państw a poddał także Ko
ściół katolicki, co spotkało się z negatyw ną reakcją 
ówczesnego papieża. Cesarz jednak postaw ił na swoim. 
W pierwszym  momencie protestanci przyjęli paten t to 
lerancyjny ze sceptyzmem, podejrzew ali bowiem, że 
władze świeckie pragną ich złapać w pułapkę. W kró
tce jednak uwierzyli w szczere zam iary m onarchy 
i przystąpili do intensywnego zakładania zborów. W 
1795 r. na terenie obecnego B urgenlandu było 18 zbo
rów, A ustrii — 2, w W iedniu — jeden zbór lu te- 
rańsk i i jeden reform owany.
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Na Węgrzech, które w ram ach C esarstw a posiadały 
pew ną autonomię, już od 1790 r. obow iązyw ała zasa
da, że o swoich spraw ach mogą decydować tylko 
sami ewangelicy. Zgodnie z nią zniesione zostały 
wszelkie opłaty na rzecz Kościoła katolickiego i bu 
dowano wieże na kościołach ew angelickich; w innych 
zaś częściach A ustrii w ładze robiły wszystko, by pa
tentow i tolerancyjnem u dać możliwie w ąską w ykład
nię. Zgoda władz państw owych na utw orzenie w y
działu teologii ewangelickiej w W iedniu (1821) nie 
tyle wypływała z ich sym patii do ewangelików, ile ra 
czej z dążenia do ograniczenia napływ u duchownych 
ewangelickich z zagranicy.
Popularność protestantyzm u wśród m ieszkańców Ce
sarstw a Austriackiego, a zwłaszcza wśród mieszczań
stwa, stale rosła. Uchodził on za religię liberalną. W 
1849 r. ukazało się rozporządzenie m inistra spraw  
w ewnętrznych, które usuwało ograniczenia dotyczące 
budowy domów modlitwy. Odtąd pastorzy ewangeliccy 
mogli posługiwać się swobodnie tyLuiem ,,księdza” , 
parafie ewangelickie uzyskały praw o do prowadzenia 
ksiąg m etrykalnych, zniesiono wszelkie świadczenia 
na rzecz Kościoła katolickiego. Pełne rów noupraw nie
nie dał p ro testantom  tzw. paten t protestancki z 1881 r. 
Dwusetna rocznica paten tu  tolerancyjnego jest w ażną 
datą nie tylko dla protestantyzm u austriackiego, lecz 
także dla tych wszystkich narodowości, które w ów 
czas wchodziły w skład cesarstw a: Węgrów, Czechów, 
Słowaków i Polaków. W chwili w ydaw ania paten tu  
tolerancyjnego poddanym i austriackim i byli liczni 
ewangelicy zam ieszkujący Śląsk Cieszyński. Nieomal 
cała ludność tego terenu  — szlachta, mieszczaństwo 
i chłopi — przyjęła Reform ację już w połowie XVI w. 
Jednakże od początku XVII w. nastały ciężkie czasy 
dla tam tejszych ewangelików, którym  zaczęto odbierać 
kościoły, wypędzać nauczycieli i księży, których dys
krym inow ano na polu ekonomicznym i zmuszano siłą 
do pow rotu na łono Kościoła katolickiego.
Dopiero in terw encja króla szwedzkiego K arola XII 
u cesarza austriackiego (1707) w yjednała dla ew an
gelików cieszyńskich pewne ulgi. Uzyskali oni pozwo
lenie na odpraw ianie nabożeństw  domowych, zniesie
nie nakazu zm uszającego ich do brania udziału w n a 
bożeństwach katolickich, zezwolenie na w ybudow anie

ewangelickiego kościoła i szkoły za m uram i m iasta 
Cieszyna (1709). Kościół ten nazw ano kościołem da
rowanym  z łaski. Do kościoła tego pozwolono powołać 
kaznodziejów, którzy otrzym ali praw o publicznego 
odpraw iania pogrzebów i udzielania Wieczerzy P ań 
skiej swoim zborownikom.
Po nadaniu patentu  tolerancyjnego ewangelicy w róż
nych miejscowościach Śląska Cieszyńskiego przystą
pili natychm iast do budowy domów modlitwy i szkół 
oraz do powoływania własnych księży. O rozmachu, 
z jakim  przystąpiono do realizacji tego dzieła najle
piej świadczy fakt, że już w następnym  roku po ogło
szeniu patentu  wybudowano kościoły w sześciu m iej
scowościach: w Bielsku, Błędowicach, Bystrzycy, J a 
wo rzu, Ligotce K am eralnej i Wiśle. W następnych 
latach samodzielne zbory, z własnym i kościołami 
i szkołami, ukonstytuowały się w U stroniu (1783), Go
leszowie 11785), Drogomyślu (1788), Nawsiu (1791) i 
Starym  Bielsku (1827). Z patentu tolerancyjnego sko
rzystali także ewangelicy w Białej, miejscowości, któ
ra po I rozbiorze Polski (1772) znalazła się na terenie 
cesarstwa austriackiego. Już w połowie 1782 r. poświę
cony został kościół ewangelicki w Białej (dzisiaj B ia
ła w raz z Bielskiem tw orzą jedną miejscowość o na
zwie Bielsko-Biała).

P aten t ewangelicki z 1861 r. dał ewangelikom  Śląska 
Cieszyńskiego nowy impuls do budowy kolejnych ko
ściołów. Powstały one w następujących m iejscowo
ściach: Orłowa (1861), Skoczó\y (1865), Międzyrzecz 
(1866), S tare Ham ry (1869), M orawska O straw a 
(1875), Bogumin (1888), Trzyniec (1896) i Fryclek (1911). 
W 1920 decyzją m ocarstw  zachodnich Śląsk Cieszyń
ski został podzielony między Polskę i Czechosłowację.

W ten sposób ewangelicy tego obszaru, którzy przez 
blisko 400 lal tw orzyli jedną wspólnotę, znaleźli się 
w dwóch państw ach i siłą rzeczy byli zmuszeni do 
zerwania łączności organizacyjnej. Z wym ienionych 
wyżej zborów jedenaście (Cieszyn, Bielsko, Wisła, 
Ustroń, Goleszowy Drogomyśl, S tare Bielsko, Biała, 
Skoczów i Międzyrzecz) wchodzi dzisiaj w skład die
cezji cieszyńskiej Kościoła Ew angelicko-A ugsburskie
go wT Polsce, pozostałe tworzą Śląski Kościół Ew an
gelicki W yznania Augsburskiego w Czechosłowacji.

D o  p r e n u m e r a t o r ó w  „ J e - d n o t y * ’

Szanowni Państwo,
ceny usług poligraficznych stale idą w górę. W czerwcu musieliśmy dodatko
wo zapłacić za druk miesięcznika dużą sumę wstecz od stycznia br. Koszty te są 
o około 100% wyższe niż poprzednio.
Dlatego zwracamy się do naszych prenumeratorów z serdeczną prośbą o dobro
wolne wpłacenie uzupełnienia prenumeraty za rok 1981. Będziemy bardzo 
wdzięczni za zrozumienie sytuacji i przyjście nam z pomocą.
W roku 1982 natomiast podniesiemy cenę pojedynczego zeszytu do zł 15.—, 
natomiast podwójnego do zł 30.—. Prenumerata roczna wynosić więc będzie 
zł 180.— , zaś półroczna zł 90.— Przepraszając Państwa za tę podwyżkę, do 
październikowego zeszytu załączamy blankiet PKO z prośbą o wpłacenie pre
numeraty na rok następny.
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KS. VACLAV KEJft

Męczeński wieniec Czechów 
— w dwusetlecie patentu tolerancyjnego

Kościoły ewangelickie w Czechosłowacji obchodzą 
w  tym  roku dwusetlecie Paten tu  Tolerancyjnego 
z 13 października 1731. W tym  to roku skończył się 
okres politycznego i kościelnego despotyzmu w ce
sarstw ie austriackim  i załam ała się przemoc * inkw i
zycji. W szystkim uwięzionym za religijne przekona
nia, wszystkim  uciśnionym i prześladowanym  jaw ił 
się P a ten t jak  fan fara zw iastująca dzień wyzwole
nia. Radość zapanow ała w całej Europie. Niemcy, 
Anglia, H olandia i F rancja gratulow ały Józefowi II 
podjęcia tak  śmiałej decyzji. Byli jednak ludzie 
wśród szlachty, wyższego duchow ieństw a i inkw izy
cji, k tórzy nienawidzili słowa ,»tolerancja” i uw a
żali P a ten t za dzieło szatańskie.
Nowy dzień rodził się długo i boleśnie. Po wielu 
w yczerpujących w alkach o wolność religijną dzie
dzice czeskiej Reform acji zostali pobici w bitwie 
pod Białą Górą (1618). Dwudziestu siedmiu przy
wódców czeskiego pow stania przeciw Habsburgom 
ścięto. Rozpoczął się bezlitosny proces narzucania 
katolicyzm u czeskim ewangelikom. (...) N ajpierw  
rujnow ano ich m ateria ln ie  przez konfiskatę w ła
sności, potem politycznie przez pozbawienie praw a 
sam ookreślenia, następnie przez w ygnanie z k ra 
ju  najlepszych ludzi, wreszcie ich los przypieczę
towano zakazem w yznaw ania w iary reform owanej, 
k tóra była najcenniejszym  dziedzictwem i chw a
łą historii.

W Cżechach i na M orawach praw a państw owe za
kazyw ały przez sto sześćdziesiąt la t w yznawania 
protestantyzm u, dyskrym inow ały wszystko, co nie 
było rzym skim  katolicyzmem. Protestanci nie mo
gli zajm ować żadnych urzędów, posiadać własności, 
zaw ierać transakcji; nie mogli nauczać i zajmować się 
handlem ; nie wolno im było przyjm ować chrztu, 
zaw ierać m ałżeństw  ani chować zm arłych; po prostu 
nie mogli w Czechach i na M orawach rodzić się, 
żyć i um ierać. Każdy podejrzany o to, że jest ew an
gelikiem, staw ał przed sądem, jego własność kon
fiskowano, a jego samego skazywano na galery albo 
śmierć w więzieniu. Upokorzony naród broczył krw ią 
z wielu ran. Wszyscy kaznodzieje Ewangelii zo
stali wypędzeni „na w ieki” i ostrzeżeni, że jeśli od
ważą się kiedykolw iek wrócić, zostaną straceni.

P rotestanckie zabudow ania kościelne przekazano 
klasztorom . U niw ersytet praski powierzono jezui
tom. W szystkich profesorów ewangelików wypędzo- 
dzono. M ajątek ludności podzielono między gene
rałów, biskupów, jezuitów  i inne zakony. Podjudze
ni przez jezuitów  żołnierze dopuszczali się różnych 
okrucieństw  — biczowali tych, co nie chcieli k lę 
kać przed hostią i siłą, przy użyciu kołka, zmuszali 
do o tw arcia ust. Rabowali wsie, m iasta obracali 
w ruinę. Cztery p iąte ludności bądź zostało w y

pędzone, bądź potajem nie opuściło k raj, by za
chować swą wiarę. Ludzie biedni m usieli jednak 
pozostać na m iejscu i pracować dla nowych panów 
jako niewolnicy. Pewien jezuita o nazwisku F ir-  
mus nabił sobie podeszwy gwoździami i depcząc lu 
dziom po bosych stopach wydobywał od nich ze
znania, gdzie pochowali Biblie, kancjonały i inne 
książki religijne. Inny jezuita, Konias, przechw alał 
się, że spalił 60 000 heretyckich książek.
W 1749 M aria Teresa dowiedziawszy się, że Czesi od
m aw iają uczestniczenia w mszy katolickiej, w ydała 
specjalny dekret stw ierdzający, że odstąpienie od je 
dynie praw dziw ej religii katolickiej będzie trak tow ane 
jako zbrodnia przeciw  państw u, i ci, którzy ośmielą 
się odpraw iać nabożeństw a w domach albo ukryw ać 
heretyckich nauczycieli, zostaną ukarani. Jeden z w iel
kich pisarzy czeskich nazwał ten okres k o n trre fo r
m acji okresem mroków. Kom eński opisał te w yda
rzenia w swojej Historia persecutionum ecclesiae Bo - 
hemicae (1632). W ybuchło kilka regionalnych pow 
stań, ale je b ru taln ie  stłumiono. Były również próby 
wyzwolenia k raju , podejm owane przez księcia Be- 
tlena Gabora, a zwłaszcza przez arm ię szwedzką 
pod wodzą króla G ustaw a Adolfa, k tóre tysiącom 
czeskich wygnańców otworzyły drogę pow rotu do 
ojczyzny w 1631. Powróciło też w tedy 66 ducho
wnych, k tórzy natychm iast przystąpili do prow a
dzenia nabożeństw  i otworzyli uniw ersytet. Ten stan 
trw ał jednak  tylko osiem miesięcy.
Mimo wszelkich niebezpieczeństw, trudności i cier
pień, wielu ludzi, zmuszonych do pozostania i do 
ciężkiej pracy na rzecz szlachty, usiłowało zachować 
swą wiarę. Potajem nie, zbierano się w stodołach i p i
wnicach, po lasach i pieczarach na modlitwy, czy
tanie P ism a świętego i słuchanie nauk. Czasem du 
chowni przedostaw ali się przez granicę, by um acniać 
lud w wierze, usługiwać Wieczerzą P ańską i chrzcić 
dzieci. Przynosili ze sobą Biblie, kancjonały i mo
dlitew niki, ale mogli się poruszać tylko pod osłoną 
nocy.

Nie wszyscy, oczywiście, byli w stanie w ytrw ać 
przy swej wierze. Znaleźli się tacy, którzy dla 
spokoju przystępow ali do Kościoła katolickiego, ale 
w głębi serca nadal byli ewangelikam i, co oczywiście 
nic pozostało bez śladu na ich duszy. W 1750 spalono 
ina stosie szereg osób jako heretyków , a w 1770 
wrzucono w ogień cztery tysiące „heretyckich” k sią
żek znalezionych po domach.

P raw dę Bożą można na jakiś czas przytłum ić, ale za
wsze odradza się cna w całej swojej chwale. Bóg w y
pełnił sw ą obietnicę, daną Scfoniaszowi: „Pozostawię 
pośród ciebie lud pokorny i ubogi. To oni ufać 
będą imieniu P an a” (Sof. 3:li2). Bóg byl ich bezpiecz
nym schronieniem  i tylko dzięki Jego pomccy i ła s
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ce siali się „tymi, k tórzy przychodzą z wielkiego 
ucisku i w yprali swoje szaty i wybielili je we krw i 
B aranka” (Obj. 7:14). Stoczyli dobry bój i o trzy
m ali wieniec życia z rąk  Pana.

Był to cud łaski Bożej, że iskra w iary  przetrw ała 
w tych ludziach upokarzanych, pogardzanych, w ię
zionych, zabijanych; w iary opartej na przekonaniu, 
że zostaną w końcu wyzwoleni od wszelkiej niedoli, 
ponieważ istn ieje Bóg, a więc i sprawiedliwość, 
i zm artw ychw stanie, i wolność. Chw ała Temu, k tó 
ry przyszedł do grofbu czeskiego Łazarza!

ZMARTWYCHWSTANIE KOŚCIOŁA

Heroizm wielu biednych, pokornych i nieznanych 
niewolników, którzy chcieli służyć Bogu zgodnie ze 
swym sumieniem, przygotował drogę do wyzwolenia 
Czech i Moraw. Naród czeski był jak  pole suchych 
kości. Duch .św ięty  działał jednak wśród tych po
kornych ludzi i dzięki łasce Bożej nadszedł czas, 
gdy Jego moc objaw iła się w całej sw ej chwale. 
M isjonarze katoliccy, pod wodzą straszliwego Jana  
Koriski, wiedząc, że na wschodnich M orawach u k ry 
wa się wielu potajem nych ewangelików, postanowili 
podstępem nakłonić ich do w yznania w iary, a n a 
stępnie ukarać. W kw ietniu  1777 ogłosili z kazalnicy 
wielkiego kościoła w Hostyniu cesarski dekret o p a t
rzony pieczęcią M arii Teresy. Wołali: „Łaskaw a ce
sarzowa ofiarow uje wam  pełną wolność religijną! 
Każdy ma teraz praw o przyznać się do tego, że 
jest ewangelikiem . Chodźcie i zróbcie to!”. To fa ł
szywe oświadczenie było ogłaszane przez szereg nie
dziel w przekonaniu, że ludzie uw ierzą w jego p raw 
dziwość. Zgodnie z tym, co zapowiedziano w św ią
tyni, ludzie zaczęli gromadzić się na dziedzińcach 
zamków i kolejno przyznaw ali się do w iary ojców 
— husytów  i braci czeskich. W tedy wydarzyło się 
coś niewiarygodnego. M isjonarze spodziewali się p rzy
bycia k ilkuset ludzi, tymczasem w ciągu kilku  dni 
ujawniło się 15 000 osób, k tóre chciały złożyć pu
bliczne wyznanie wiary. K apłani wpadli w prze
rażenie. Ludzie przestali chodzić do kościołów k a 
tolickich i całe wsie zaczęły zbierać się na ew an
gelickie .nabożeństwa pod gołym niebem. Chłopi czy
tali Pismo, modlili się i głosili Słowo Boże! W ciągu 
kilku  dni cała okolica s ta ła  się jednym  ew angelic
kim  Kościołem.

Zaskoczeni księża i urzędnicy nie wiedzieli, co po
cząć, aż cesarzowa nakazała, żeby z całą surowością 
zabrali się do „buntow ników ”. Przywódcy „pow sta
n ia” mieli być osądzeni jako zbrodniarze przez spec
jalny sąd w  Brnie. Ludność powstała, aby bronić 
swych przywódców. Żołnierze otrzym aw szy rozkaz 
rozproszenia tłum u zaczęli strzelać. Zabito trzy oso
by, wiele raniono. N iew innie przelana k rew  ofiar 
wzmocniła jedynie opór i w ierność w ludziach. Nie 
było już drogi odwrotu. Wolność w yznania w Cze
chach s ta ła  się znowu spraw ą życia i śmierci. Wszys
cy tajn i ewangelicy w k ra ju  oczekiwali nowej w alki 
i z nadzieją spoglądali w przyszłość. Trw ało to 
przez cztery lata. Przywódców „pow stania” zsyłano 
do austriackich kopalń, rozdzielano całe rodziny 
i odbierano dzieci, a młodzież zabierano do wojska. 
W 1780 przedstaw iciele 35 ewangelickich w si przed
staw ili Józefowi, synowi M arii Teresy, petycję o wol

ność religijną. Jednocześnie, nie czekając na wynik 
swej akcji, zaprosili ordynowanych duchownych 
z Węgier, aby usłużyli Wieczerzą Pańską podczas 
św iąt Zesłania Ducha Świętego w m aju 1780. Znowu 
niektórzy przywódcy zostali skazani na więzienie.

Po śm ierci cesarzowej Marii Teresy władzę objął 
Józef II. Zdawał on sobie sprawę, że trzeba podjąć 
jakąś decyzję. Tajni ewangelicy w Czechach i na 
M orawach wystosowali tymczasem nową petycję z 
prośbą o wolność religijną. Oświadczyli, że są wyz
nania helweckiego (reformowanego). W takiej sy tu 
acji Józef nie mógł już odkładać decyzji i 13 paź
dziernika 1781 podpisał P aten t Tolerancyjny. W k ra 
ju, gdzie uciemiężenie duchowe trw ało 160 lat, dzień 
ten pow itano z wdzięcznością dla Boga jako ju trzen 
kę wolności. N iektórzy historycy uw ażają, że P a
tent był wynikiem kom prom isu między Józefem 
a Kościołem katolickim . Działały tam  jednak rów 
nież inne siły. H rabia Kaunitz, nazyw any na dwo
rze papieskim  il m inistro  eretico, radca stanu K res- 
sel i kanclerz Blumegen od wielu la t byli przeciwni 
karan iu  tych, którzy n ie uznaw ali nauki Kościoła 
katolickiego. W ielki w pływ  w yw arły też nauki oświe
cenia głoszone przez francuskich i angielskich fi
lozofów, a  także D eklaracja Niepodległości Stanów 
Zjednoczonych Am eryki z 1776.

P aten t stw ierdzał, że można było w ybrać wyznanie 
reform owane albo lu terańskie. Nie było jednak 
możliwości w ybrania sobie w yznania ojców. Jeżeli 
100 rodzin albo 500 osób zadeklarowało taką wolę, 
mogło utworzyć zbór, zbudować dom m odlitwy i za
łożyć szkołę. Dom m odlitwy wolno było staw iać je 
dynie na skraju  wsi lub m iasta, budynki bez wieży, 
ze zwykłymi oknam i, z wejściem od tyłu, nigdy 
z frontu. Członkowie Kościoła ewangelickiego otrzy
mali pr-awo kupow ania nieruchomości, posiadania 
ziemi, zdobywania stopni akadem ickich i ubiegania 
się o urzędy publiczne. Nie było jednak równości 
z Kościołem katolickim . Szlachta mogła wprowadzać 
edykt w życie w swoich dobrach, ale większość — 
będąc ślepo przyw iązana do Kościoła katolickiego 
— w wielu regionach w ogóle P aten tu  nie ogłosiła.

Jedynie hrabia Ki.nsky z R ychm burka zwrócił się 
do superin tendenta Sam uela Szalaya w Miszkolcu 
na Węgrzech o przysłanie pastorów  do nowo za
łożonych zborów na terenie jego dóbr. Obiecał pa
storom pomoc, aby mogli żyć w odpowiednich w a
runkach.

Ocenia ‘ się, że w pierwszym roku, mimo wszelkich 
trudności, około 70 000 ludzi przyłączyło się do Koś
cioła reform owanego albo luterańskiego. W 1785 ro
ku istniały w Czechach i na M orawach 72 zbory 
—■ 53 reform ow ane i 19 luterańskich.

N astępne la ta  w ypełniła w alka o istnienie. Wszędzie 
spotykano się z oporam i i ograniczeniam i. Państw ow i 
i kościelni urzędnicy spodziewali się, że nowe zbory 
w krótce znikną, jednak w brew  wszelkim trudnoś
ciom Kościoły rozw ijały się, zakotwiczone w n aro 
dzie. Nie otrzym ywały żadnej pomocy ze strony 
państw a i nasi biedni w iejscy przodkowie musieli 
sam i budować kościoły i szkoły, utrzym yw ać pasto
rów i nauczycieli, a jednocześnie łożyć na Kościół 
katolicki, jakby byli jego członkami. Zbory rozwi
jały się, choć naród był podzielony, ujarzm iony
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i zniewolony przez rząd austriacki. Kultura była przy
wilejem tych, co mieli władzę. Naród czeski m u
siał się zadowolić jedynie okruchami, jakie spadały 
ze stołu edukacji. Nie było wolności we właściwym 
znaczeniu tego słowa. Tolerowany Kościół był pod 
kontrolą policji i .nie mógł przekroczyć granic wy
znaczonych przez cesarza.
Najżywotniejszą sprawą dla członków nowych zbo
rów było pytanie, skąd wziąć duchownych, ja^  zna
leźć środki na utrzymanie ich rodzin, gdzie one za
mieszkają, kogo Bóg im pośle. Pan Kościoła wysłu
chał modlitw i otworzył serca braci w węgierskim 
Kościele reformowanym. W ciągu kilku lat ten 
wielki bratni Kościół posłał siedemdziesięciu czterech 
młodych pastorów do Czech i na Morawy, a sło
wacki Kościół luterański posłał pięćdziesięciu. Ci lu 
dzie położyli podwaliny pod nowy Kościół i po kilku 
latach trzydziestu sześciu wróciło na Słowację, 
a trzydziestu ośmiu na Węgry. Pięćdziesięciu z nich 
pozostało jednak na stałe i niektórzy ich wnukowie 
jeszcze dzisiaj służą naszemu Kościołowi.
Wszyscy bracia z całym oddaniem służyli sprawie

Chrystusowej. Borykali się z wielkimi trudnościami, 
upokorzeniami, nieznośnymi kłopotami, biedą i trud 
nymi warunkam i życia. Nabożeństwa odbywały się 
często w stodołach i śpichlerzach. Obrzucano ich 
kamieniami i bito, ale wszystko to znosili z god
nością, jak wierni słudzy swego Pana. Ich służba 
w naszym kraju  pozostanie jed.nym z pełnych chwa
ły wydarzeń w historii Kościoła, a my będziemy za 
nich Bogu dziękować i imię Jego sławić. 
Czeskc-braterski Kościół Ewangelicki ma wszelkie po
wody po temu, aby obchodzić dwusetlecie Patentu  
Tolerancyjnego z wdzięcznością dla Boga i z -na
dzieją, że bratnie Kościoły za granicą będą dzielić 
naszą wdzięczność. Jako  Słowo Boże do nas skie
rowane słuchamy tych słów: „Dzień ten będzie wam 
dniem pamiętnym i będziecie go obchodzili jako 
święto Pana. Będziecie go obchodzili przez wszystkie 
pokolenia jako ustanowienie wieczne” (Ex. 12:14).

Ks. Vaclav Kejr, obecnie na emeryturze, był przez 
wiele lat seniorem Synodu Czeskobraterskiego Koś
cioła Ewangelickiego.

INGEBORGA NIEWIECZERZAŁ

P a w e ł

H u l k  a — L a s k o w s k i

1 8  8  1 -  1 9  4  6

W bieżącym roku mija 100 rocznica urodzin i 35 ro
cznica śmierci znanego pisarza, publicysty i tłumacza 
okresu międzywojennego, Pawła Hulki-Laskowskiego. 
Urodził się 25 czerwca 1881 roku w Żyrardowie, w ro
dzinie robotniczej jako potomek braci czeskich, k tó
rzy uchodząc przed prześladowaniami religijnymi 
schronili się na polskiej ziemi. Po ukończeniu szkoły 
elementarnej zaczął pracować jako goniec, a potem 
rachmistrz w jednej z żyrardowskich fabryk. Zdolny 
i chciwy wiedzy, wieczorami po pracy systematycz
nie pogłębiał swoje wiadomości. W 20 roku życia za
debiutował jako tłumacz przekładami z języka czeskie
go. Po raz pierwszy użył wrówczas pseudonimu Lasko
wski, dodanego do nazwiska ojca — Hulka, co po

czesku znaczy laska. W dalszym życiu miał publiko
wać swe utwory pod ponad dwudziestoma innymi je 
szcze pseudonimami i kryptonimami.
W latach 1902—1907 dzięki możnym protektorom 
Hulka-Laskowski przebywał za granicą, głównie w 
Heidelbergu, gdzie pod kierunkjem wybitnych wykła
dowców, jak Fischer czy Windelband, studiował filo
zofię i teologię.
Po powrocie do kraju, w 1908, osiadł wraz z żoną w 
Grodzisku Mazowieckim. Jako publicysta i krytyk li
teracki współpracował wówczas z redakcją „Myśli 
Niepodległej“, „Bluszczu“, „Echa Literackiego“ i 
„Sfinksa“. W 1910 r., podejrzany o współudział w za
machu na komendanta carskiej żandarmerii,  został
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wraz z żoną aresztowany i osadzony na Paw iaku. Po 
zwolnieniu z więzienia przeniósł się do rodzinnego 
Żyrardowa. Silnie związany uczuciowo ze środowiskiem 
robotniczym zaangażował się żywo w działalność spo
łeczną; gorący propagator ku ltu ry  i nauki, prowadził 
w ykłady w stowarzyszeniu „Sam okształcenie“, a potem 
na Uniwersytecie Robotniczym i w Polskiej Macierzy 
Szkolnej. W 1915 r. w raz z przyjaciółm i założył Klub 
Robotniczy; często też wyjeżdżał z odczytami do po
bliskich wsi i m iasteczek.

W 1920 r. H ulka-Laskow ski przez kilka miesięcy peł
nił funkcję attachee prasowego poselstwa polskiego 
w Pradze.

Następne la ta  to okres wytężonej pracy literackiej. 
H ulka-Laskowski oddaje się przede w szystkim  pracy 
przekładowej, tłum aczy szereg w ybitnych dzieł z lite 
ratury  obcej, jak  np. E. Ludw iga „Syn człowieczy“ i 
„Am eryka—powieść o Lincolnie“, D. Mereżkowskiego 
„Napoleon“, E. K retschm era „Ludzie genialni“, J. H a
ska „Przygody dobrego w ojaka Szw ejka“, powieści 
K. Ćapka czy R. M artin  du G arda „Rodzina T hibault“. 
Zdaniem  biografów Hulki-Laskowskiego, w jego ży
ciu istniały dwa okresy, w których gorączkowo poszu
kując praw dy, pod wpływem  różnorodnych kierunków  
i postaw  filozoficznych, a także osobistych kontaktów  
z ludźmi zbliżył się do w olnom yślicielstwa; po raz 
pierwszy w czasie w spółpracy z A ndrzejem  Niem oje- 
wskim i kręgiem  ludzi skupionych wokół pism a „Myśl 
Niepodległa“ i po raz drugi na początku la t trzydzie
stych. Mimo jednak tych zainteresow ań i chwilowych 
w ahań Hulce-Laskowskiem u nigdy napraw dę nie 
przestały być bliskie najgłębsze praw dy ewangeliczne. 
W 1919 r. naw iązał współpracę z czasopismami ew an
gelickimi. Od tej pory publikow ł na łam ach „Głosu 
Ewangelickiego“, „Jednoty“, „Zw iastuna Ewangelicz
nego“, a także „Przeglądu Ewangelickiego“, „Polski 
Odrodzonej“ i „Szlakiem Reform acji“ artykuły  pole
miczne, w których prezentow ał swoje poglądy doty
czące zagadnień religijno—m oralnych, politycznych, 
społecznych i ku ltu ra lnych; dał się wówczas poznać 
jako gorący propagator i obrońca idei polskiego ew an- 
gelicyzmu.

W latach 1928—31 prowadził agencję prasow ą polsko- 
ewangelicką „Ew—Pol“. W 1935 r. ukazał się jego 
pam iętnik zatytuow any Mój Żyrardów. Z  dziejów  
polskiego miasta i z życia pisarza, w którym  opowie
dział o strasznych w arunkach życia żyrardow skich 
robotników. Osobiście zaangażowawszy się w kam pa
nię prasow ą przeciwko obcym kapitalistom  w Ż yrar
dowie, skrajn ie wyzyskującym fabrycznych pracow ni
ków, po wielu latach mógł się cieszyć sukcesem, ja 
kim było oddanie Zakładów Żyrardowskich pod zarząd 
państwowy. K ilka lat później, w 1938 r„ pow stała ksią
żka pt. Śląsk za Olzą, poświęcona spraw ie zaolziań- 
skiej części Śląska Cieszyńskiego. Była ona św iade
ctwem wielkiego zaangażow ania w ten bolesny kon
flikt społeczno-polityczny pisarza, który służąc całą 
swoją w iedzą i talentem  w przedstaw ieniu tak  skom 
plikowanego problem u, gorąco pragnął doprowadzić 
obie strony do pojednania. Jednakże przeżył rozcza
rowanie, książka bowiem doznała nieprzychylnego 
przyjęcia po obu stronach granicy, a zamierzony cel 
nie został osiągnięty.

W czasie drugiej wojny światowej H ulka-Laskowski 
krótko przebywał na Paw iaku za odmowę uznania 
się za Czecha. Po zakończeniu w ojny zam ieszkał na 
Śląsku Cieszyńskim, najp ierw  w Wiśle, a potem w 
Cieszynie, gdzie zm arł 29 października 1946 r.

W 1945 r. jako wyraz uznania dla „w ieloletniej, żywej 
i nieskazitelnie dem okratycznej działalności lite ra 
ckiej“ przyznano mu nagrodę państwową.

Niesłychanie bogata spuścizna literacka zostawiona 
przez Hulkę-Laskowskiego jest owocem jego szerokich 
zainteresowań, wielkiego um iłow ania wiedzy, niezwy
kłego hartu  ducha i ogromnej pracowitości. Spod jego 
pióra wyszło wiele recenzji, pism publicystycznych, 
studiów naukowych, podręczników, powieści i p rzek ła
dów. W spomnijmy niektóre z nich: Wileński Kościół 
Ewangelicko-Reformowany, Porucznik Reger, Historia 
Biblijna Starego i Nowego Testamentu dla szkoły  
i domu, Dopuśćcie dziatkom przychodzić do mnie, 
Dynamitem ku bogactwu i sławie, Księżyc nad Cie
szynem.

W ażne miejsce w jego twórczości zajm uje antologia 
zatytuow ana Pięć wieków herezji, w której pisarz ze
brał wypowiedzi różnych autorów  dotyczące charak te
rystyki polskiej religijności i prezentujące miejsce 
ewangelików w życiu społecznym i politycznym na
szego kraju.

Myśl przewodnia tej antologii wyrosła zarówno na 
gruncie osobistych doświadczeń pisarza, jak  i najg łę
bszych jego przekonań i refleksji. Żywiąc wielki sza
cunek dla godności ludzkiej, m ając głęboko zaszcze
pione poczucie tolerancji i sprawiedliwości, sam szczy
cąc się przy tym  przynależnością do społeczności ew an
gelickiej i do polskiej narodowości — nie mógł się 
Hulka-Laskowski pogodzić z zakorzenionym w św iado
mości narodu przekonaniem , że prawo do tej ojczy
zny m ają wyłącznie obywatele legitym ujący się wy
znaniem rzymskokatolickim . H ulka-Laskowski wielo
krotnie w swych pismach przeciw staw iał się utożsa
mianiu polskości z katolicyzmem, przypom inając o ist
nieniu w Polsce wielu tysięcy obywateli należących 
do innych niż rzym skokatolicki Kościołów, a ich 
przodkowie niejednokrotnie wnosili bogaty, wszech
stronny w kład w rozwój tego kraju .

W Przedmowie  do Pięciu wieków herezji  H ulka Lasko
wski pisał: „Niech n ik t (...) nie zagradza drogi do pol
skiej ojczyzny ludziom obcego pochodzenia i n iekato
lickiego wyznania! Nie czynią tego naw et najpo tężn ie j
sze państw a świata, nie powinniśm y tego czynić i my.

Bolesne doświadczenie z plebiscytem  w Prusach 
W schodnich, gdzie ewangelickim  M azurom propaganda 
niemiecka pow tarzała słowa, że Polak to katolik, po
w inny być nam przestrogą na przyszłość. Polska jest 
zbyt wielka, aby można było zam knąć ją  w ciasnej 
formie wyznaniowej, ale nie jest aż tak wielką, aby 
mogła gardzić dziesiątkam i i setkam i tysięcy obcego po
chodzenia, którzy chcą jej dać serce, zdolności, a w ra 
zie potrzeby i życie...“
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PAWEŁ HULKA-LASKOWSKI

Bez przesady: jedna z najcieka
wszych i najpiękniejszych krain 
nie tylko Polski, ale w ogóle E u
ropy. Krajobraz jest niesłychanie 
zróżnicowany: od idealnych rów
nin jak np. w okolicy Skeczowa 
aż po strome ściany ciasnego i 
ciemnego wąwozu Białki istnieje 
wielkie mnóstwo odcieni. Drogi są 
tu idealnie równe i starannie 
utrzymane. Widoki niezapomniane: 
na zboczach zielonych gór stada 
krów  i owiec, w dolinie białe cha
rakterystyczne domki. Czasem wi
dzi się gazdo wstiwo dość wysoko 
na zboczu góry, piękne szachowni
ce łąk i zbóż, a nad nimi panuje 
już nie biały domek cieszyński, 
jakie widuje się przy drogach do 
Ustronia, Skoczowa, Cieszyna, ale 
ciemny dom drewniany z charak
terystycznymi przystrzeszkami od 
strony północnej dla zabezpiecze
nia budowli przed deszczami i wia
trami północno-wschodnimi. Widzi 
się ludzi pracujących w tych go
spodarstwach górskich i wtedy 
przychodzi na myśl, ile trudu ko
sztuje tu samo istnienie, samo cho
dzenie z miejsca na miejsce. Ży
cie w górach to szkoła wyjątko
wo twarda.
Być może, iż właśnie w tej tw ar
dej szkole życia wychował się 
człowiek, którego tu spotykamy, 
a k tó ry  jest godny poznania i 
szacunku. W chwili gdy piszę te 
słowa (przed ósmą rano) jest chło
dny ranek, aż za chłodny jak na 
pierwsze dni września, ale wiślań- 
,skie dzieci, dziewczęta i chłopcy, 
biegną żwawo do szkoły. Niektóre 
z nich boso, chociaż ziąb jest du
ży i chociaż do szkoły miewają 
czasem do czterech kilometrów 
drogi. Deszcz siąpi zimny, szary, 
jakby się chciał przemienić w

Slqsk Cieszyński

Poniżej zamieszczamy z niewielkimi skrótami artykuł Pawła Hulki-Las- 
kowskiego drukowany w 8—9 numerze „Jednoty” z 1935 r.,

śnieg, ale te małe dzieci drepcą 
nieustępliwie, jak ten deszcz, ku 
swojemu celowi. Podczas wakacji 
pracowały z rodzicami, a najczę
ściej pasły krowy i owce, teraz 
pasają bydło dopiero po powrocie ze 
szkoły. Tak zaczyna się to śląskie 
życie w obowiązku cięższym niż na 
równinie i całe wypełnione jest 
pracą, ale owoce tej pracy widać 
na każdym kroku i niemal wyczu
wa się, ile jedno pokolenie prze
kazuje pokoleniu drugiemu w do
robku różnorakim.
Prócz ciężkiego bytowania w gó
rach pierwszorzędnym w ychowaw
cą Ślązaka był i jest ewangeli- 
cyzm. Nie wszyscy mieszkańcy 
Śląska są ewangelikami, ale jest 
tu  ewangelików tyle, że tworzą 
trzecią część ludności Cieszyńskiego, 
a miejscami, jak np. w Wiśle, żyją w 
zwartej masie. Surowa postawa e- 
wangelicka wobec życia i jego zadań 
oddziaływuje zawsze i wszędzie na 
otoczenie innowiercze. Ewangeli- 
cyzm śląski, podobnie jak f ran 
cuski, ma za sobą doświadczenia 
ciężkich prześladowań i najbole
śniejszych ucisków. Na jednej z 
gór w pobliżu Wisły, a mianowi
cie na Równicy, jest wzruszający 
ślad ucisku religijnego, 'jaki w 
czasach przeciwreformacji panował 
w całym państw ie Habsburgów. 
Na tej Równicy, w puszczy leśnej 
zbierali się ewangelicy pota jem 
nie i tam do dnia dzisiejszego stoi 
kamień ociosany prymitywnie z 
wykutym na n im napisem: ,,Zzuj 
obuw swoją, bo miejisce, na k tó 
rym stoisz, święte jest” . Doznaje 
się głębokiego wzruszenia w tym 
miejscu. Jest to zaiste jedno z tych 
świętych miejsc, gdzie dusza ludz
ka wyrastała ponad przemoc i si
łę najmożniejszych tego świata. 
Mamy przysłowie, które jest św ia
dectwem siły charakteru  ewange
lików cieszyńskich. O ludziach 
nieustępliwych mówi się: „Tw ar
dy jak luter spod Cieszyna”. Ci 
ludzie są tu napraw dę twardzi w 
pracy, w obowiązku, w czuwaniu

nad dorobkiem swoim i pomnaża
niem go.
Śląsk przemówił do mnie może dla
tego tak mocno i serdecznie, że po 
raz pierwszy w życiu tutaj znalazłem 
się w atmosferze swego dzieciń
stwa. Stary mój dziad należał do 
pokolenia „piśmiarzy” i umiał w 
odpowiedniej chwili rozdział i w er
set biblijny dla podkreślenia ja 
kiego nakazu moralnego albo uza
sadnienia swego mniemania. Bab
ka, twarda ŚlązacZka z opolskich 
Ujmo w, śpię wy w ała w  niedzielne 
samotne wieczory pokutne pieśni 
z kancjonału, wąskiego i długiego, 
drukowanego szwabachą na moc
nym szarym papierze szmacianym, 
jakiego się dzisiaj już nie widuje. 
Zapamiętałem dosłownie jeden 
wiersz pieśni pokutnej w twardej 
wymowie, z jaką spotkałem się tu 
taj:

„Dawid, co cudzołożuł,
Uryjousza zabiuł,
Gdy się do Ciebie nawrociuł
Grzychyź mu odpuściuł”.

Zapamiętałem tę pieśń niezawod
nie dla imienia tego „Uryjousza”, 
który mnie intrygował. Dzia
dek odpowiedział mi w praw 
dzie, że Dawid wysłał go. do wal
ki po to tylko, aby ten hetman 
został zabity. O przyczynie tego 
wyrafinowanego skrytobójstwa do
wiedziałem się dopiero później. .W 
całym życiu dziadków obowiązy
wały formy niemal hieratyczne: to 
jest przystojne, tamto nieprzystoj
ne, to wolno, tego nie wolno. W 
uroczyste dni dorocznych świąt 
babka dbała o to, aby pewne po
trawy tradycyjne spożywane były 
przez wszystkich domowników sto
jąc, oczywiście, po modlitwie 
zmawianej przez wszystkich uni- 
sono, skupionym szeptem. Babka 
nie cierpiała, aby dzieci siedziały 
przy stole, albo w obecności s ta r 
szych niedbale. Ci ludzie wiedzieli, 
że życie jest twarde i że człowiek, 
aby mu sprostać, musi być także 
twardy. Ale serca mieli gołębie,

14



a życie rodzinne było dla nich 
wszystkim. Gdy przychodziliśmy 
w odwiedziny do* dziadków, babka 
zawsze m iała dla nas jakiś przy
smak: jabłko, gruszkę, garść orze
chów, czy piernik. Skarby te p rze
chowywane były w  malowniczych 
skrzyniach, ak u ra t takich, jakie te 
raz widziałem w Muzeum m iejskim  
w Cieszynie.

N ajbardziej chyba charak terystycz
nym rysem  Śląska jest sąsiedzlkość 
czy może naw et rodzinna kordial- 
ność. Nie pozna się tego rysu, gdy 
się siedzi w pensjonacie z miesz
kańcam i W arszawy, Lublina, czy 
Poznania, ale dostrzega się go przy 
pierwszym  zetknięciu się ze rdzen
nym Ślązakiem. Pewnego popołud
nia niedzielnego przyszedł do mnie 
jeden z najm ilszych ludzi, jakich 
zdarzyło mi się spotkać, pan Jan  
W antuła z Ustronia. Przyniósł mi 
książeczkę swoją o Paw le Oszel- 
dzie, jednym  z bojowników ślą
skich o wolność ludu, a z kieszeni 
z najserdeczniejszym  uśmiechem 
w yjął k ilka  pachnących gruszek 
jako gościniec dla nas. Przypom 
niał mi się żywo podobny gest 
dziadka mego, dawno już zm ar
łego, i pan W antuła, z którym  już 
daw niej korespondow ałem  o rze
czach oderwanych, literackich i f i
lozoficznych, s ta ł m i się nagle 
dziwnie bliskim  i dobrze znanym. 
Jeden z „pieśniarzy” śląskich, 
uwspółcześniony w najlepszym  i 
najpiękniejszym  znaczeniu słowa.

Dziadkowie moi żyli tradycją  i 
przeszłością, pan W antuła, ojciec 
pastora wiślańskiego, rozszerzył 
k rąg  swoich zainteresow ań na ca
łą współczesność literacką i filo
zoficzną. N iezwykły człowiek o 
w yjątkow ych zdolnościach. Byłby 
mógł łatw o przejść przez gim na
zjum  i uniw ersytet, ale byłby na 
tym raczej stracił, niż zyskał. P rzy
wiązany do ziemi, pozostał ro ln i
kiem, a ponieważ siedmio i pół 
morgowe gospodarstwo nie mogło 
dawać za wiele, przeto pracow ał 
w hucie jako ślusarz-m echanik. Ze 
słuszną dum ą wspom ina p rap ra- 
dziada jako pierwszego gospoda
rza na  swoim gazdostwie. Jest p ią
tym z kolei gospodarzem na swo
im dziedzicznym gospodarstwie i 
budowniczym m iłego białego dom- 
ku, do którego serdecznie nas za
prasza. ,

W pracach pisarzy interesujących 
się Śląskiem  czytałem nieraz o J a 
nie W antule jako o działaczu śląs

kim  i właścicielu niezwykłego księ
gozbioru. Uważałem  sobie przeto 
już nie za obowiązek, ale za dużą 
przyjem ność rew izytow anie gościa 
tak miłego. Oczekiwałem dużo, ,ale 
spotkałem  znacznie więcej. Mnós
two druków  ewangelickich i k a to 
lickich z XVI i XVII wieku, 
k tó re byłyby ozdobą każdego po
ważnego księgozbioru, to raz, a na
stępnie w ielkie m nóstw o najcen
niejszych dokum entów dotyczących 
przebudzenia Śląska. W śród s ta 
rych biblii, drukow anych, oczy
wiście, szwabachą, kom entarz do 
A pckalipsy sam ego M ikołaja Reja, 
jeden z trzech już tylko istn ie ją
cych egzemplarzy. Ze wzruszeniem 
napraw dę głębokim znalazłem w 
tym  księgozbiorze także p rasta ry  
kancjonał, jaki w dzieciństwie 
swoim widywałem  w  ręku babki 
swojej.

Nie dość na tym: w kancjonale 
tym w yklejony był exlibris Ju ry  
Gaydzicy, fu rm ana z pobliskiej 
Cisownicy. Urodził się on w r. 1777 
i żył do roku 1840. Przeżył więc 
rew olucję francuską i w ojny n a 
poleońskie. Pracow ał na chleb ja 
ko fu rm an  i za każdy jako tako 
zbędny grosz kupow ał książki. Dla 
ich oznaczenia kazał sobie w ydru
kować exlibrisy, k tórych  posiadał 
dwa: „Ju ra  Gaydzica z Tiszowmice 
1812” i drugi: „Ju ra  Gaydzitza z 
m ałe Tiszownice 1817”. O tym 
Gaydzicy napisał Jan  W antuła 
w zruszającą rozpraw ę jako o 
właścicielu pierwszego polskiego 
exlibrisu chłopskiego. Gaydzica w y
dając córki za mąż, każdej doda
wał do w ypraw y kilka książek.

Interesow ał się specjalnie dziełami 
historycznym i i religijnym i. P isy
w ał też sam  i pozostawił po sobie 
pam iętnik „Dla pamięci rodu ludz
kiego”. Notował w  nim po k ron i
karsku  różne w ydarzenia uważane 
za dość doniosłe, a dotyczące ży
cia śląskiego. Zapisywał skrzętnie, 
jakie były urodzaje, powodzie, bu 
rze, przem arsze wojsk, drożyzny, 
podatki. Do Napoleona nie miał 
przekonania i czynił go odpowie
dzialnym  za klęski, jakie spadły 
na Śląsk i na cały św iat ówczesny.

Z takim  św iatem  interesującym  
spotkałem  się w osobie pana W an- 
tuły, w jego domu i w jego bo
gatym  księgozbiorze. Rozwiodłem 
się nad nim nieco obszerniej d la
tego, że o tym arcyciekawym  świę
cie nie piszą nic pisarze śląscy i 
literaci opisujący Śląsk. (...)

Tutaj m asy ludowe w ytworzyły so
bie inteligencję i jeszcze pod pa
nowaniem  obcym znalazły drogę 
do polskiej k u ltu ry  duchowej 'i 
polskiego społeczeństwa. Co wię
cej: inteligencji w ytw arza Śląsk 
Cieszyński tyle, iż część jej oddaje 
— powiedzmy od razu — z pożyt
kiem, innym  stronom  Polski. Ślą
zacy w yróżniają się sumiennością, 
skrupulatnością i w ytrw ałością w 
w ypełnianiu swoich obowiązków, 
ich m oralny w kład regionalny jest 
duży i wysoce cenny. Każdy z 
nich zaczynał życie od pom agania 
rodzicom, od ciężkiej pracy w 
gospodarstwie i praw ie każdy fol
gował jakiejś szlachetnej ambicji, 
aby pomnożyć ten dorobek, k tóry  
otrzym yw ał w spadku po ojcach.

Nigdzie indziej bodaj ludzie nie 
znają się tak dobrze jak tu taj. W ie
dzą o sobie rędziny poszczególne, 
wiedzą jednostki, życie społeczne 
jest tu napraw dę społecznym, a 
przykład tego życia jest dobrym 
wzorcem dla wszystkich (...).

A rtykuł swój, rozpoczęty u stóp 
Bukowej z widokiem na niezapom 
niany wieniec gór otaczających Wisłę, 
kończę w rodzinnym  Żyrardowie z 
uczuciem zdum ienia, że cd czaru
jącej doliny Wisły dzieli m nie za
ledwie siedem  godzin jazdy kole
ją. W spominam swoje rozmowy z 
tym i miłymi ludźmi, k tórych  w 
Wiśle spotkałem, i dostrzegam , że 
w tej k ra in ie  o wysokim  hory
zoncie jest dobrze być. Tam płonie 
młodzieńczym d la  Wisły entuzjaz
mem jej w spółodkryw ca z Ju lia 
nem Ochorowiczem — ks. biskup 
Burs che, tam  spotyka się w ybit
nych uczonych i artystów , i tam 
z wyżyn K ubalonki patrzy się na 
niepojęte piękno słonecznych roz
ległych dolin i w mroczne głębie 
wąwozów szum iących n a  dnie nie
w idzialnym i tajem niczym i potoka
mi. Tam, w ciasnym korytarzu  
Białej Wisełki, widzi się młodość 
Wisły, szalejącej wodospadam i i 
nicierpliw ie śpieszącej ku morzu, 
i tam  z godeł gospód (Na Fojt uli, 
Na Gojach) przem aw iają imiona i 
nazwiska, k tó re  radu ją  serce. Cie
szyńskie jest piękne i tkliwe. Ma 
swój język i swój uśmiech, k tó 
rym  oślązacza każde serce w rażli
we. Może to dlatego, iż czujemy 
jakby lekki w yrzut sum ienia, iż 
ten cudowny k ra j sam m usiał 
przyjść naprzód do nas. abyśmy 
następnie my przychodzili do nie
go.
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O amerykańskich 

prezbiterianach
Rozmowa

z ks. dr. Oscarem McCIoudem

REDAKCJA Nie jest Ksiądz pierwszym przedsta
wicielem Zjednoczonego Kościoła Prezbiteriańskiego w 
USA, który nas odwiedza, ale jest Ksiądz pierwszym, 
z którym przeprowadzamy rozmowę dla czytelników 
,,Jednoty“. Chcielibyśmy więc prosić, aby Ksiądz po
wiedział nam parę słów o swoim Kościele.
KS. DR OSCAR McCLOUD — Cieszę się, że jako ko
lejny gość z naszego Kościoła mogłem was odwiedzić 
i chętnie coś o nas opowiem. Jesteśmy największym 
Kościołem prezbiteriańskim (reformowanym) w Ame
ryce. Mamy około dwu i pół miliona członków zgrupo
wanych w sześciu tysiącach zborów. Pracuje w nich 
dziewięć tysięcy pastorów, do czego trzeba dodać ja 
kieś trzy, cztery tysiące emerytów. Poszczególne zbory 
grupują się w prezbiteria, których mamy około stu 
pięćdziesięciu, te z kolei tworzą piętnaście okręgów 
synodalnych. Ogólne Zgromadzenie zbiera się co rok,u 
i uczestniczy w nim sześćset osób delegowanych przez 
prezbiteria. Prezbiteria, podobnie jak Ogólne Zgroma
dzenie, składają się w połowie z duchownych a w po
łowie ze świeckich.

RED. — Jakie są główne problemy, którymi zajmuje 
się wasz Kościół w latach osiemdziesiątych?

Ks. O. MC. — Powiedziałbym, że jednym z głównych 
przedmiotów naszego zainteresowania jest sprawa po
ważniejszego podejścia do faktu uczestniczenia w życiu 
Kościoła i w jego zadaniach wobec naszego społeczeń
stwa, w którym tak wielką rolę odgrywa praktyczny 
materializm. Społeczeństwo przyjmuje dobrobyt jako 
rzecz oczywistą. Prawdę powiedziawszy, dla bardzo 
wielu ludzi Kościół leży na marginesie ich zaintere
sowań. Wprawdzie chodzą od czasu do czasu do ko
ścioła, łożą na jego działalność, ale wiara ma bardzo 
niewielki wpływ na ich życie. Innym poważnym pro
blemem jest nasza praca z młodzieżą i z młodymi do

rosłymi. W ciąga minionych dwudziestu lat niewiele 
zrobiliśmy w tym zakyesie. Nie widać zbyt wielu lu 
dzi w wieku osiemnastu do trzydziestu pięciu lat. K ie
dy kończą szkołę średnią, przeważnie ich tracimy. To 
jest trudne i ważne zadanie, któremu staramy się 
sprostać za pomocą nowego i szerokiego programu, 
dostosowanego do potrzeb młodzieży. Wskutek tych 
trudności z młodzieżą przeciętna wieku w naszym 
Kościele jest bardzo wysoka. Wśród Kościołów am ery
kańskich jesteśmy pod tym względem na drugim miej
scu. Coraz więcej naszych członków przechodzi na 
emeryturę, albo szybko zbliża się do wieku em erytal
nego. Problem nie na tym polega, jak, zapewnić s ta
rzejącym się ludziom opiekę duszpasterską, tylko na 
tym, czy jako Kościół będziemy mogli być dostatecznie 
aktywni na szerszym polu, gdy wiek naszych członków 
będzie się stale podnosił. A w naszej pracy koncen
trujemy się na przygotowaniu naszych członków do 
czynnego kontaktu z otaczającym społeczeństwem i do 
zajmowania stanowiska w sprawach publicznych. 
Przed dwoma laty nasz Kościół przyjął program sze
rzenia pokoju. Wezwaliśmy wszystkie zbory do aktyw 
nego uczestniczenia w tej akcji. Ogólne Zgromadzenie 
doszło do wniosku, że w obecnej sytuacji, kiedy broń 
nuklearna staje się coraz groźniejsza, sprawa pokoju 
na świecie nie jest już tylko jednym z tematów, któ
rymi Kościół powinien się zajmować, lecz tematem 
najważniejszym, któremu należy się najwyższa u w a
ga. Spodziewam się, że w tej dekadzie program poko
jowy zyska sobie należne miejsce w naszej działal
ności.

RED. — Jak  wygląda praca Kościoła w dziedzinie mo
ralności ?
Ks. O. MC. — W naszym społeczeństwie bardzo po
ważną sprawą są narkotyki, które szczególnie zagra
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żają młodemu pokoleniu. To jest w łaśnie jeden z głó
wnych punktów  naszego program u pracy z m łodzie
żą. N iełatw a to dziedzina, ale musimy jakoś m łodzie
ży pomóc, aby jednych uchronić przed popadnięciem  
w nałóg, a innych, którzy już popadli, starać się z 
niego wyciągnąć. To nie może być, oczywiście, jakaś 
chwilowa, doraźna akcja, tylko długotrw ały program , 
w wyniku którego zaszczepimy młodym ludziom w ia
rę w sens życia, ukażem y im cele, dla których w arto  
się trudzić.

Inną społeczną plagą są rozwody, a ich liczba w na
szym k raju  stale się powiększa. Zajm ujem y się tą  sp ra 
wą w ram ach program u wychowania chrześcijańskie
go, przygotowując młodzież do życia w rodzinie, a 
młodym małżeństwom  udzielając wszelkiej pomocy. 
Otaczamy m ałżeństw a opieką duszpasterską i staram y 
się różnymi sposobami wyelim inować przyczyny, k tó
re prowadzą do rozwodu.

RED. — Jak ie jest stanowisko Kościoła w spraw ie 
planowania rodziny?

Ks. O. MC. — Stoimy na stanowisku, że planow anie 
rodziny jest rzeczą konieczną, że należy unikać naro 
dzin niechcianych dzieci, które potem przeżyw ają 
wielkie tragedie, gdy są źle trak tow ane czy zaniedby
wane przez rodziców albo przez społeczeństwo. D la
tego popieram y szkolny program  przygotow ania do 
życia w rodzinie, który uczy między innym i jak un i
kać ciąży. Stosowanie środków antykoncepcyjnych 
uważamy za legalną metodę w planow aniu rodziny. 
Jednocześnie prowadzim y działalność wychowawczą, 
stara jąc się przekonać młodzież, żeby un ikała stosun
ków przedm ałżeńskich. Dostarczamy duchownym  od
powiednich m ateriałów , którym i się posługują w p ra 
cy, zwłaszcza gdy udzielają porad zw racającym  się do 
nich ludziom.

RED. — Ze sposobu, w jaki Ksiądz mówił o pastorach 
— on, ona, — wynika, że w Kościele prezbiteriańskim  
pracują ordynowane kobiety jako pastorzy.

Ks. O. MC. — Tak jest, to praw da.

RED. — Ile?

Ks. O. MC. — Około sześciuset.

RED; — No i jakie są wasze doświadczenia w tej 
kw estii?

Ks. O. MC. — Ogólnie rzecz biorąc, m am y dobre do
świadczenia. W tym roku obchodzimy dw udziestą p ią
tą  rocznicę ordynowania pierwszej kobiety na  urząd 
pastora. Będziemy też obchodzili pięćdziesiątą rocznicę 
ordynacji pierwszej kobiety na urząd prezbitera. Tak 
więc jest to rok dla nas szczególny i pytanie wiąże 
się z obecną sytuacją naszego Kaściola.

RED. — Jak  się nazywa pierw sza kobieta-pastor ?

Ks. O. MC. — M argaret Towner. Obecnie jest ona 
w icem oderatorem  Zgrom adzenia Ogólnego. Początkowo 
w parafiach przejaw ia! się duży opór. T rudno było 
go przełam ać, bo zbory sam e pow ołują swoich pasto
rów i nie można było im nikogo narzucić w brew  ich 
woli. Dzisiaj już wiele kobiet pracu je w parafiach ja 

ko w ikariusze a około stu pięćdziesięciu kobiet p ra 
cuje jako pastorzy samodzielni. Poważna liczba ordy
nowanych kobiet nie jest zatrudnionych w parafiach, 
tylko na innych stanowiskach, na przykład jako nau
czycielki religii, jako kapelani w szpitalach, w ięzie
niach i w innych instytucjach społecznych. Obecnie 
ordynowanie kobiet nie stanowi już problem u.

RED. — W niektórych kręgach tradycyjnych i nasta
wionych fundam entalistycznie ludzie w ysuw ają za
strzeżenia natury  biblijnej. Jak  wy sobie radzicie z 
tą  spraw ą?

Ks». O. MC. — Na terenie Am eryki różne kręgi funda
m entalistów  nie godzą się na ordynowanie kobiet, ale 
jednocześnie w takich samych kręgach, wśród zielono
świątkowców na przykład, znajdują się kobiety-pas- 
torzy. Apostoł Paw eł mówi sporo na tem at roli ko
biet. Uważamy, że to, co Paw eł mówi, należy rozpa
tryw ać na szerszym tle całego Nowego Testam entu, 
a nie w oderwaniu. O kobietach mówi się tam  w po
wiązaniu ze środowiskiem kulturalnym , w jakim  żyli 
tamci ludzie i w jakim  kobiety odgiyw ały w łaściw ą 
sobie rolę w tam tym  społeczeństwie. Nowy T esta
m ent zajm uje się przede wszystkim jednością ludzi, 
których płeć nie odgrywa zasadniczej roli w obliczu 
Boga. Dlatego uważamy, że nie m a jakichś szczegól
nych funkcji w Kościele, przeznaczonych wyłącznie 
dla mężczyzn. W edług naszego przekonania podmiotem 
powołania jest Bóg; to On powołuje do swej służby. 
Osoba więc, k tóra zam ierza się tej służby podjąć, musi 
być głęboko przeświadczona o tym, że Bóg ją  powo
łał. Po drugie, powołanie to musi zostać potw ierdzone 
przez wspólnotę wierzących, przez zbór. Po trzecie 
wreszcie to powołanie musi być potw ierdzone przez 
prezbiterium , które działa w im ieniu całego Kościoła. 
Naszym zdaniem nie można powiedzieć, że Bóg raz 
na zawsze wyłączył kobiety od służby pastorskiej.
W tych rozważaniach trzeba wziąć również pod uwagę 
doświadczenia, jakie my, a także inne Kościoły, mam y 
w tej sprawie. Okazało się z całkow itą jasnością, że ko
biety m ają wiele takich samych talentów , jak  mężczy
źni i wcale nie gorzej spełniają swoje obowiązki.

RED. — Dodałbym do tego, że kobiety m ają pew ne 
cechy, których nie m ają mężczyźni i dzięki tem u 
m iew ają lepsze podejście do niektórych ludzi.

Ks. O. MC. — Zgadzam się. Chyba dlatego wiele ko
biet pracuje w łaśnie jako kapelani w szpitalach albo 
w  więzieniach i osiągają tam  lepsze rezu ltaty  od męż
czyzn.

RED. — Wiadomo mi, że Zjednoczony Kościół P rezbi- 
teriański bierze udział w pijący m isyjnej. Jak  to się 
odbywa?

Ks. O. MC. — Nasz Kościół przyjął tak  zwany jedno
lity system finansowy. Większość pieniędzy, którymi 
dysponuje Ogólne Zgrom adzenie i poszczególne w y
działy, pochodzi ze zborów. Grom adzą one środki na 
pracę własną, na pracę prezbiterium , Synodu i Ogól
nego Zgromadzenia. Fundusze na pracę m isyjną po
chodzą głównie z ofiar poszczególnych parafii.

RED. — Jak  liczne są parafie?

Ks. O. MC. — Przeciętna liczba członków parafii w y
nosi dwieście osób. Są oczywiście większe i mniejsze.
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Największy zbór liczy 6400 członków. Jest to wios*ka 
w stanie Kansas.

RED. — Czy istnieje jakaś wyspecjalizowana komórka, 
k tóra zajm uje się spraw am i m isji?

Ks. O. M C  —: Tak, nazywa się Agencja Program ow a 
i ja  jestem  jej kierow nikiem . W naszej gestii leży za j
m owanie się wszystkimi spraw am i związanymi z misją. 
P robram  m isyjny jest opracowywany na szczeblu k ra 
jowym, przez Zgrom adzenie Ogólne. My przygotow uje
my wszelkie m ateriały  i propozycje, nad którym i de
batu je Zgromadzenie.

RED. — I wysyłacie misjonarzy. Do jakich krajów ?

Ks. O. MC. — Och, nasi m isjonarze pracu ją w k ilku
dziesięciu k rajach  w Afryce, Azji, w Ameryce Połud
niowej.

RED. — Czy ci m isjonarze zakładają nowe Kościoły, 
czy też pracu ją  w ram ach już istniejących tam  Koś
ciołów?

Ks>. O. MC. — ... w ram ach już istniejących. Na to 
kładziem y wielki nacisk. Czasami nasi m isjonarze są 
zapraszani do spełnienia szczególnego zadania, jak  zor
ganizow anie na jakim ś terenie nowego Kościoła, ale 
większość pracu je pod kierunkiem  w ładz Kościoła 
miejscowego.

RED. — A m erykańscy prezbiterianie przyw iązują du
żą wagę do ruchu ekumenicznego, p raw da?

Ks. O. MC. — Przed przyjazdem  do Polski uczestni
czyłem w posiedzeniu Naczelnego K om itetu Światowej 
Rady Kościołów w Dreźnie. Drugim przedstaw icielem  
naszego Kościoła w Naczelnym Komitecie jest nasz 
generalny sekretarz, W illiam P. Thompson. Od nas obu 
Kościół oczekuje, że dużą część czasu poświęcimy sp ra
wom ekum enicznym , w szczególności Światowej R a
dzie Kościołów i naszej Radzie K rajow ej. W illiam P. 
Thompson, z zawodu praw nik, był prezesem K rajow ej 
Rady, ja  jestem  obecnie jednym  z jej wiceprezesów, 
W ybitny pastor naszego Kościoła, Eugen Carson Blake 
był generalnym  sekretarzem  Światowej Rady, poprzed
nikiem  Filipa Pottera.
Uważamy, że wszystko, co się da, należy robić w spól
nie i dlatego w spieram y w iele różnych akcji za po
średnictw em  kanałów  ekumenicznych. Podam  jeden 
przykład. Podjęliśm y pow ażną akcję pomocy w przy
padkach katastrof, pomocy uchodźcom, pomocy przy 
odbudowie zniszczeń. Nasz budżet przew iduje na ten 
cel dwa miliony dolarów  rocznie. Cała ta  sum a prze
kazana jest do innych krajów  za pośrednictw em  Św ia
towej Rady Kościołów.

RED. — Rozumiem. że nie jest to jedynie decyzja 
niewielkiego grona kierowniczego, ale decyzja w yni
kająca z przekonań ogółu członków.

Ks. O. MC. — Oczywiście. Przecież te pieniądz,e po
chodzą od ludzi, którzy je dają w łaśnie na ten cel. 
Muszą więc być przekonani, że ten cel ma sens, bo 
inaczej nie daliby tych pieniędzy. Uważamy ruch eku
meniczny za bardzo ważne zjawisko we współczes
nym Kościele chrześcijańskim  i dlatego w spieram y 
Światow ą Radę Kościołów, podobnie jak  i Światowy

Alians Kościołów Reformowanych. Obie te organizacje 
wspieram y m aterialnie, poświęcamy im nasz czas, de
legujem y do nich naszych przedstaw icieli. Czynimy 
to dlatego, że Kościół nasz chce uczestniczyć w tym 
ogólnym poszukiw aniu jedności. Uważamy to za swój 
obowiązek, jako Kościoła chrześcijańskiego. Uczestni
ctwo w ruchu ekum enicznym  bardzo nas wzbogaciło, 
bo dzięki tem u naw iązaliśm y kontakt z chrześcijanam i, 
z Kościołami w innych częściach św iata, z którym i 
nigdy nie zetknęlibyśm y się, gdyby nie ten ruch.

RED. — Poszukiw anie jedności zaw iera w sobie pe
wne ryzyko. Jeśli uczciwie do niej dążymy, musimy 
oczekiwać, że pewnego dnia n a s z  Kościół przestanie 
istnieć, bp rozpłynie się w innym, nowym, lepiej w y
rażającym  powszechność Kościele. Czy dopuszcza 
Ksiądz taką możliwość?

Ks. O. MC. — Tak, chociaż zdaję sobie spraw ę, jak  
tru d n a  to jest rzecz, ponieważ jestem  prezbiterianinem  
z wyboru. Uznałem, że tradycja reform ow ana jest mi 
bardzo bliska i zgodna z moim sposobem myślenia.

RED. — To nie urodził się Ksiądz w środowisku pre- 
zbiteriańskjm ?

Ks. O. MC. — Nie, urodziłem  się* w rodzinie bapty- 
stycznej. Moi rodzice nadal są oddanymi baptystam i. 
Otóż sądzę, że chrześcijanom  zawsze zagraża niebez
pieczeństwo postaw ienia instytucji i ludzkich tradycji 
ponad Ewangelią. Musimy jednak postępować odw ro
tnie, m ianowicie zawsze dążyć do podporządkowania 
tradycji i form  instytucjonalnych wyższemu powołaniu, 
które mogłoby nas doprowadzić do jedności. M oje w ła
sne zaangażowanie w spraw ę jedności wywodzi się 
z dwóch przesłanek. Po pierwsze, uważam, że Ew an
gelia wym aga od nas nieustannego dążenia do jedno
ści. Nie potrafię inaczej czytać Ewangelii, jak  tylko z 
takim  nastaw ieniem . M usimy jednocześnie być św ia
domi tego, co ta  jedność oznacza. A wcale nie musi 
koniecznie oznaczać, że pewnego dnia m iałby zaistnieć 
jeden św iatow y Kościół protestancki. Jestem  jednak 
pewien, że przede wszystkim musi pojawić się posłu
szeństwo Chrystusowi i że trzeba usunąć przeszkody, 
k tóre nas od siebie oddzielają. Nie należę do tych, 
którzy uw ażają jedność struk tu ralną  za nieodzowną. 
W cale nie m arzy mi się, żeby kiedyś cały p ro testan 
tyzm był zorganizowany na wzór Kościoła katolickiego. 
Tak więc przede wszystkim chodzi mi o to, że jedność 
została nam  dana w Chrystusie i musimy dążyć do jej 
realizow ania wśród nas. Druga przesłanka ma naturę 
bardziej praktyczną. Rozłam w chrześcijaństw ie jest 
jedną z najpoważniejszych przeszkód na drodze E w an
gelii do ludzi, którzy dotąd nie odezwali się jeszcze 
na jej apel.

RED. — Mówiąc o rozłam ie nie m a K siądz na myśli 
odrębnych organizacji kościelnych, tylko bariery  m ię
dzy nimi, p raw da?

Ks. O. MC. — Tak, dzielące nas bariery. Dam jeden 
przykład. Podczas posiedzenia Naczelnego K om itetu w 
Dreźnie jedną z najpoważniejszych przeszkód między 
nam i była spraw a Eucharystii. Podczas posiedzenia 
praw osław ni zawsze w yjaśniają, że nie możemy ucze
stniczyć w Euchrystii przez nich spraw ow anej. Muszę 
powiedzieć, że bardzo trudno mi uczestniczyć w ich
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liturgii eucharystycznej, skoro nie mogę być włączony 
w eucharystyczną wspólnotę. Inny przykład. Mam 
przyjaciela, prezbiteriańskiego pastora, który m iał zo
stać pastorem  zboru baptystów/. Otóż Kościół bap ty 
stów uznał ważność jego ordynacji, natom iast nie Li

znął jego chrztu. Czegoś takiego zupełnie nie rozu
miem .Żądano od niego powtórnego chrztu, ponieważ 
jako prezbiterianin  nie był ochrzczony przez zanurze
nie! K rótko mówiąc, jedność, do której ja  dążę i o 
którą się modlę, polega na tym, że kiedy chrześcija
nin z Polski przyjedzie do Stanów, będzie uznany za 
chrześcijanina i odwrotnie. Nie można tu  staw iać ża
dnych dodatkowych wymagań.

RED. — Na zakończenie chciałbym zapytać, jaka jest 
opinia Księdza na tem at roli Kościoła mniejszościo
wego?

Ks. O. MC. — Jest to dla mnie in teresujące pytanie 
i spojrzę na nie z punktu  w idzenia kogoś, kto w swoim 
społeczeństwie należy do mniejszości.

RED. — Jako prezbiterianin?

Ks. O. MC. — Nie, jako czarny A m erykanin. Sądzę, że 
pod pewnym i względam i na mniejszości spoczywa pe

w na odpowiedzialność. Mniejszość ma też pew ne 
szczególne możliwości. Przynależność do niej daje 
sposobność jaśniejszego sform ułow ania tego, w co się 
wierzy. W społeczeństwie, w którym  ja  żyję, większość 
ludzi tw ierdzi, że są chrześcijanam i. W takiej sytuacji 
bardzo trudno dostrzec jakąś w yraźną różnicę między 
chrześcijaninem  a niechrześcijaninem , jeśli chodzi o 
sposób życia. Jeśli należy się do mniejszości w yznanio
wej, to żyje się pod stałą p resją pytania, co to zna
czy być chrześcijaninem . O wiele więcej w ysiłku w y
maga zachowanie swej identyczności, kiedy trzeba s ta 
wić czoła naporowi większości. Taki człowiek musi 
jasno zdawać sobie sprawę, dlaczego nie jest cząstką 
tej większości. Jest taka pieśń, która mówi: ludzie 
dzięki naszej miłości poznają, że jesteśm y chrześci
janam i. Nie dzięki temu, co my mówimy o naszej 
wierze, nie dzięki tem u jak się modlimy, tylko dzięki 
naszej miłości. Ewangelia stw ierdza wyraźnie, że m i
łość przejaw ia się w czynach. Myślę więc, że chrześci
jan in  „mniejszościowy“, ma zupełnie w yjątkow e mo
żliwości stw orzenia w raz z innym i praw dziwej w spól
noty, która daje świadectwo Ewangelii swoją miłością, 
pokazuje otaczającej większości, w co napraw dę 
wierzy.

Rozmawiał: ks. Bogdan Tranda

KS. JERZY STAHL

Sześć tygodni w Poland
u

NIEDZIELE W POLAND

Oto pierw sza m oja niedziela w 
prezbiteriańskim  zborze w Polaod. 
Przyjeżdża po minie samochodem 
pasto r M ehaffey, bo moi młodzi 
gospodarze, pracujący w dużych 
magazynach, k tóre są dziś o tw ar
te, opuścili dom wczesnym ra n 
kiem. Zbliża się godzina nabożeń
stwa. Na kościelnym  parkingu 
p rzy b y w a ' samochodów. Dzisiaj je 
stem  tylko gościem i nie prow a
dzę nabożeństw a, ale w ystępuję w 
todze, k'tórą pastor George już 
wcześniej dla mnie przygotował, 
W rozległym przedsionku wyłożo
no powielone program y nabożeń
stwa. S tarsi zboru pełnią dyżur 
przy wejściach do sanktuarium . 
Z boku czeka dwudziestoosobowy 
chór w szarych, połyskliwych to 
gach z zielonymi narzu tkam i w 
kształcie litery  „V”. Rozpoczyna się 
nabożeństwo. Chór procesjonalnie 
wprowadza nas do w nętrza, śp ie
w ając pieśń wzyw ającą do nabo
żeństwa i udaje się na balkon. Po 
pieśni całego zboru rozpoczyna się 
liturgia: m odlitwa, wyznanie grze

chów (responsoTyczne), czytanie 
tekstów  biblijnych ze Starego Te
stam entu, lekcji i Ewangelii z No
wego. Po pieśni chóru i później 
zboru następuje kazanie, a po nim 
kolekta. Z bierają ją  starsi zboru 
posuw ając się wzdłuż rzędów ła 
wek. Dwóch z nich przynosi i sk ła
da kolektę na Stole Pańskim . Du
chowny w ypow iada słowa m odli
twy dziękczynnej. N astępuje mo
dlitw a końcowa i pieśni. Zbór sie
dzi, a pastor przechodzi do w yj
ścia i stąd wypow iada słowa bło
gosławieństwa. To zabieg p rak 
tyczny; chodzi o to, by zakończyć 
nabożeństwo w ciszy i skupieniu, 
żeby nik t nie opuszczał kościoła 
podczas ostatn iej pieśni. Później, 
zgodnie z reform owanym  zwycza
jem, sta jem y z pastorem  przy w yj
ściu, by każdem u z uczestników 
nabożeństw a (obecnych było po
nad 200 osób) uścisnąć ręce. Wszy
scy parafian ie chcą ze m ną za
mienić choć k ilka słów, w yrażają 
swoją radość, że mogą m nie tu  
powitać. W yczuwam niezw ykłą 
w prost życzliwość i serdeczność, 
jaka znam ionuje ‘chyba tylko

członków prawdziwego zboru C hry
stusowego.
Żegnam się z uczestnikam i nabo
żeństwa. Z niektórym i z nich zo
baczę się dzisiaj jeszcze raz. Ta 
niedziela kończy bowiem okres le t
ni w zborze i przewidziany jest 
piknik w pobliskim  parku. Pogo
da nieszczególna, trochę pada, ale 
i tak przyjechało k ilkadziesiąt ro
dzin z dziećmi. Spotykam y się w 
jednym  z piknikowych pawilonów, 
specjalnie w tym celu w ybudow a
nych. Diakoni przywieźli z parafii 
elektrycznie ogrzewane pojem niki 
na wodę (kawa, herbata), ucze
stnicy w yciągają z bagażników 
przygotowane wcześniej gorące po
siłki. Zasiadam y za stołami. W praw 
dzie każda rodzina przywiozła 
swoje dania, ale wszyscy częstują 
się wzajem nie. Czas m ija miło na 
rozmowach i zabawach. Mam moż
ność obserwować współwyznawców 
odprężonych, rozluźnionych i roz
bawionych bez względu na wiek. 
W miłej atm osferze szybko m ija
ją godziny niedzielnego popołud
nia.
W raz z ko le jną niedzielą, 21 w rze
śnia, rozpoczyna się nowy okres 
pracy w parafii po przerw ie le t
niej. W znowione zostają lekcje 
Szkoły Niedzielnej. O dbyw ają się 
dwa nabożeństw a poranne: p ier
wsze o godz. 9 przeznaczane jest 
przede wszystkim dla rodziców i 
dzieci, śpiewa chór dziecięcy, pa-
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stor nie 'trzyma się ścisłych ram 
liturgii. Dwukrotnie pcdczas mego 
pobytu usłyszę podczas tych na
bożeństw kazania wygłoszone przez 
kobietę, wspomnianą już Sally Mi
lan — ciepło, w prostych słowach 
przedstawiającą problemy świata: 
głód, niesprawiedliwość, nienawiść.

Drugie nabożeństwo, główne, o 
godz. 11 toczy się ściśle według 
określonej liturgii. Tej niedzieli 
zbór wita oficjalnie i wprowadza 
w urząd dwóch nowych pracowni
ków: organistkę i pastora-asystcn- 
ta  w mojej osobie. Biorę czynny 
udtział w nabożeństwie, czytam tek 
sty Pisma św., prowadzę modlitwy 
i wreszcie — na specjalne życze
nie /pierwszego pastora — kończę 
Modlitwą Pańską i udzielam bło

gosławieństwa po polsku. Jestem 
tak wzruszony, że boję się. abym 
wśród angielszczyzny nie pomylił 
się w tak dobrze mi znanych pol
skich tekstach.
Po nabożeństwie miła niespodzian
ka — w hallu przy sanktuarium 
parafianie podejmują nowych p r a 
cowników kawą i ciaistkami przy
gotowanymi przez panie ze zboru. 
Padają serdeczne słowa i życzenia; 
trwają długie rozmowy.

Wspominałem już, że po przerwie 
wakacyjnej wznowione zostały lek 
cje Szkoły Niedzielnej. Objęte są 
nimi nie tylko dzieci, ale także 
dorośli. Zajęcia .zajmują godzinę 
między nabożeństwami (9.40—10.40). 
Dzieci udają się do sal, gdzie lek
cje prowadzą nauczyciele-wclońta-

Tablica informacyjna parafii w Po
land, pod nią ogłoszenie o przed
szkolu

riusze przygotowani przez Sally. 
Dorośli schodzą się w sali w pod
ziemiu, po drodze zaopatrując się 
w kuchni w herbatę lub kawę z 
przygotowanych wcześniej pojem
ników. Jak  ustaliliśmy wcześniej 
z pastorem Mehaffeyem, przez pięć 
najbliższych niedziel ja będę p ro 
wadził wykłady, później rozpocz
nie się przewidziany programem 
kurs  biblijny. W ciągu czterech 
kolejnych niedziel przedstawiam 
zarys historii chrześcijaństwa w 
Europie, problemy Reformacji, dą
żenia ekumeniczne. Ostatnie, poże
gnalne spotkanie, 19 października, 
poświęcam rodzinie Kościołów Re
formowanych i naszemu Kościoło
wi w Polsce. Moja „klasa” liczy 
60—70 słuchaczy. Każde spotkanie 
kończy się ożywioną dyskusją, 
licznymi pytalniami o stosunki w y
znaniowe w naszym kraju , o sy
tuację Kościoła żyjącego w diaspo
rze. Wiele spraw jest dla uczestni
ków całkiem nowych, a przedsta
wiane przeze mnie slajdy, obrazu
jące życie naszego Kościoła, dla 
wielu są zaskoczeniem, ze w tym 
dalekim komunistycznym k ra ju  za 
morzem chrześcijanie tak samo 
mcdlą się, gromadzą na nabożeń
stwach i lekcjach religii, pracują 
chary ta tyw nie  i razem spędzają 
wakacje.. Te spotkania, których 
przygotowanie zajęło mi wiele cza
su i sił, będą — jak się o tym 
dowiaduję już po powrocie do Pol
ski — niezatartym budującym do
świadczeniem dla amerykańskiego 
zboru.
Kolejne interesujące doświadcze
nie niedizielne ma miejsce 5 paź
dziernika — w Niedzielę Świato
wej Komunii. Komunię (oczywiś
cie pod dwoma postaciami) rozda
ją  wyznaczeni wcześniej starsi 
zboru: 12 kobiet i mężczyzn po
suwa się wzdłuż rzędów ławek z 
tacami chleba i okrągłymi pojemni
kam i na maleńkie kieliszeczki na
pełnione sokiem winogron (Tak! to 
tradycyjna pozostałość po czasach 
prohibicji w latach dwudziestych — 
do dziś przy komunii nie używa 
się wina).
Komunia ma wyjątkowo uroczys
ty  przebieg nie tylko dlatego, że 
udzielana jest zaledwie 7 razy w 
roku (w I niedzielę Adwentu, w 
I niedzielę po Nowym Roku, w
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Chór śpiewa podczas każdego 
nabożeństwa

Środę Popielcową, W ielki Czw ar
tek, w Dzień Zesłania Ducha św., 
na ipoczątku sierpnia i tak jak 
dziś, w I niedzielę października). 
Otóż tej niedzieli po raz pierwszy 
w Poland, , zgodnie z uchw ałą 
ostatniego W alnego Zgrom adzenia 
Kościoła (General Assembly), do 
Wieczerzy Fańkiej dopuszczone zo
sta ją  nie kcnfirimowane dzieci po
wyżej 10 roku życia. Oczywiście 
rodzice i dzieci zostali ido 'tego 
wcześniej przygotowani, m usiały 
być spełnione pew ne w arunki: 
wcześniejszy chrzest dziecka, za 
sadnicze rozmowy z rodzicam i i 
dziećmi, wreszcie zgoda rodziców 
na uczestnictwo dzieci w  Komunii. 
(Sakram ent Chrztu św. też udzie
lany jest tylko k ilka razy w roku. 
W niedzielę poprzedzającą chrzest 
pastor przeprow adza specjalne na
uczanie dla rodziców pragnących 
ochrzcić dziecko). Tego dnia 5 paź
dziernika zbór w ita pośród siebie 
i służy darem  Komunii ośmiu no
wym członkom, przyjętym  oficjal
nie do zboru na ostatnim  zebraniu 
rady parafia lnej.
Kclejma niedziela, 12 października, 
również zapisuje się w pam ięci 
gościa zza morza. Tego dnia w ca
łym okręgu organizowane są spec
jalne m arsze na rzecz C.R.O.P. 
(Chrzścijański P rogram  Pomocy 
W iejskiej dla krajów  Zamorskich). 
Jest to jeden z przejaw ów  dzia
łalności CWS (Światowa Pomoc 
Kościołów) — organizacji m iędzy
wyznaniowej, zrzeszającej około 30 
Kościołów protestanckich i praw o
sław nych w USA i działającej na 
rzecz pomocy i rozwoju w innych 
krajach. Uczestnicy m arszu grom a
dzą się po głównym nabożeństwie. 
M ają do przejścia 10 mil. Za je 
dną milę dek laru ją wysokość ofia
ry: 25 centów, 50 centów, 1 dolar 
i więcej. Ci, którzy z jakichś po
wodów nie mogą wziąć udziału w 
marszu, ale chcą pomagać innym, 
wyznaczają swoich poręczycieli i 
dek laru ją odpowiednie kwoty. A- 
tmoisfera zabaw y n ie przysłania 
ważności spraw y: uczestnicy m a r
szu wiedzą, że 90% zebranych sum 
zostanie bezpośrednio przekazane 
na pomoc techniczną, szkolnictwo, 
żywność, ziarno i m edykam enty dla 
ludzi znajdujących się w potrze
bie. G rupę z naszej parafii pro
wadzi pastor M ehaffey. Ja  oglą

dam tylko jej odm arsz; zatrzym u
ją mnie na miejscu inne obowiązki 
— kolejne odwiedziny u jednej z 
rodzin. Później, w lokalnym  dzien
niku TV, miam możność obejrzeć 
zasięg i wielkość imprezy. Zgro
m adziła ona tysiące chrześcijan z 
różnych Kościołów tego okręgu.

DZIEŃ POWSZEDNI PARAFII

Od poniedziałku (dla mnie cd 
w torku — poniedziałki mam wol
ne) trw a w budynku parafialnym  
ożywiony ruch. Dzwonią telefony. 
S tukają  m aszyny do pisania, w a r
czy pow ielacz produkujący kolej
ne odbitki „Illum inatora”. Co chw i
la podjeżdża jakiś samochód, wcho
dzi interesant, padają słowa powi
tania, czasem słychać „hallo Ge
orge1’ — to skierow ane do pasto
ra, który  się w łaśnie „napatoczył” 
(w telewizji oglądałem  wywiad z 
biskupem  katolickim . Uderzył mnie 
bezpośredni sposób prowadzenia 
rozmowy: „O.K... fa th e r” — tymi 
słowami dziennikarka przerw ała 
perorę biskupa, k tóry  zbyt odda
lił się cd tem atu). Ludzie życzli
wi, uśmiechnięci wychodzą sobie 
naprzeciw . Nic ze sztywności tak 
dokuczliwego na ccdzień w Polsce 
urzędowania. Podobne wrażenia 
odniosę w innych m iejscach i in
sty tucjach: w banku, gdzie co ty 
dzień realizuję czek na kieszon
kowe, w biurze podróży, w skle
pach, autobusach...
Każdy w torek rozpoczyna się od 
zebrania pracowników. Om awiany

jest program  pracy  na najbliższy 
tydzień, w ym ieniane są uwagi na 
tem at tego, co już wykonano. Po
czątkowo czuję się obco, wszystko 
jest dla mnie nowe, niezrozum iale 
brzm ią pew ne określenia-hasła 
oznaczające konkretną  akcję czy 
zakres pracy. W następnych spo t
kaniach uczestniczę już aktywnie, 
zgłaszam swoje uwagi i propozy
cje. Po zebraniu rozchodzimy się 
do swych zajęć. W przedsionku 
kościoła natykam  się na w ielką 
ste rtę  kartonów  i paczek z ży
wnością. W yjaśnia się powód wzm o
żonego i niezrozumiałego dla mnie 
ruchu parafian  z rozm aitym i pacz
kami. W tym tygodniu trw a akcja 
pomocy dla biednych, a zgrom a
dzone produkty zostaną przez s ta r
szych zboru posegregowane i prze
kazane najbardziej potrzebującym  
(tych zresztą zbór ma niewielu, 
większość członków to przedstaw i
ciele „m iddle class”).

K ilka dni później z państw em  Ed
w ards uczestniczę w stałej akcji 
..meals on w heels” (posiłki na kół
kach), k tórą dla całego ckręgu pro
wadzi sąsiednia parafia  prezbite- 
riańska. Akcja ma na celu po
moc samotnym, ubogim ludziom i 
polega na dostarczeniu im raz 
dziennie gorącego posiłku. P roduk
ty pochodzą z najróżniejszych w y
twórni środków spożywczych i 
ofiarow ywane są lub sprzedaw a
ne po bardzo niskich cenach. P ra 
cuje tu ochotniczo wiele osób: je 
dni podgrzew ają gotowe dania i 
pakują kanapki, inni — na ogół,
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ja k  mój przewodnik, dysponujący 
wolnym  czasem i autem  — roz
wożą je według określonego g ra
fiku. Chętnych d-c- pracy jest w ie
lu, więc pan. Edwards tylko raz 
w tygodniu odwiedza swoich pod
opiecznych. Bierzemy nasz przy
dział dla 12 osób: dwa wielkie 
termcisy z gorącym daniem  i duże 
torby z kanapkam i, sałatkam i, 
owocami. Odwiedzamy kolejnych 
odbiorców. Są to przeważnie lu 
dzie starsi, inw alidzi lub  renciści. 
D ebrze już znają swego „dostaw 
cę”. Z każdym  zam ieniam y kilka 
mdłych, ciepłych słów. Zaskakuje 
m nie jedno: posiłki są płatne. Je d 
ni odbiorcy płacą każdorazowo, in
n i łącznie za kilka posiłków. Jed 
nak  ceny są k ilka tkrotnie niższe 
niż w .sklepie czy bar ze szybkiej 
.obsługi. Gdy zdziwiony pytam, 
dlaczego tak  w ygląda form a po
mocy, słyszę odpowiedź: nie cho
dzi tu o koszty, k tóre ponosi Koś
ciół, ale o tych ludzi, o to, by 
nie urazić godności w łasnej ozło- 
,w ieka w potrzebie, by nie dać 
m u odczuć, że jest w jakikolw iek 
^sposób gorszy cd innych.
JColejne dni przynoszą nowe do
świadczenia. Środa w ypełniona jest 
zajęciam i. Rano, jak  co tydzień, 
żbiera się kilkunastoosobow a gru
pa modlitewna, głównie złożona ze 
starszych pań. Spotkanie prowadzi 
pastor. Z ebrani kolejno czytają fra 
gm enty wybranych lek tu r (właśnie 
rozpoczęto „Naśladowanie C hry
s tu sa” Tomasza a Kempis), później 
ustala się listę osób w ym agają
cych odwiedzin w domu lub w szpi
ta lu . Wreszcie następuje ku lm ina
cyjny p u n k t spotkania: lek tu ra 
tekstów  biblijnych, modlitwy przy- 
czylnne za chorych i za pracę m i
sy jną w konkretnych miejscach na 
kuli ziem skiej; m iejsca te okre
śla na  dany dzień kościelny rocz
n ik  m isyjny.
Po spotkaniu praktyczne w ykorzy
stan ie  uzyskanych wiadomości: 
w raz z pastorem  M ehaffey jadę 
do chorych w szpitalach. Szpitale 
zna jdu ją się w pobliskim Youog- 
stown, sporym  mieście przem ysło
wym (stalownie). Jednym  z jego 
suburbiów  jest Poland. Odwie
dzamy kolejno trzy spośród czte
rech obiektów  (w dziecięcym, na 
szczęście, nie ma żadnego z m a
łych parafian), okręgowy (pań
stwowy), prezbiteriański i kato lic
ki. I kolejne dla mnie, przybysza 
z dalekiego k raju , zaskoczenia i 
.zadziwienia. Funkcjonalna archi

tek tu ra  (a tylko jeden ze szpitali 
zbudowano niedawno), przestronne 
korytarze, niewielkie dw u-trzycsc- 
bowe pokoje. Wszędzie niezwykle 
czysto, w każdym  pokoju podw ie
szony u góry potężny kolorowy te 
lewizor zdalnie sterow any, przy 
łóżkach słuchaw ki. M nóstwo pie
lęgniarek i służby pomocniczej, 
w ielu lekarzy. Siostry dyżurne 
urzędu ją w  przeszklonych boksach, 
widoczne z dalekiej perspektyw y 
korytarzy. K onfrontuję w rażenia 
z zapam iętanym  serialem  o dr. K il- 
dare — chyba na korzyść rzeczy
wistości. Jedna z insty tucji w zbu
dza we mnie, duchownym, sko
w yt zazdrości: w każdym  z od
wiedzanych szpitali zna jdu je  się 
niewielka kaplica i m ała kance
laria dla potrzeb księży. Miła se
k re ta rk a  prowadzi karto tekę cho
rych, ułożoną wyznaniowo. Nie 
trzeba więc zbierać inform acji o 
chorych parafianach, w ystarczy 
podjechać do szpitala i zajrzeć do 
karto teki. Można też spokojnie po
rozmawiać z lżej chorym  pacjen
tem czy poprowadzić kró tk ie na
bożeństwo. Później k ilkakro tn ie 
.skorzystałem z tego dobrodziej
stw a, gdy już sam odzielnie będę 
w ykonyw ał te nie zawsze n a jła t
wiejsze obowiązki duszpasterskie. 
W nowoczesnym rzym skokatolic
kim szpitalu św. Elżbiety spoty
kam  uroczego starszego księdza 
— Słowaka. P astor George gdzieś 
się oddalił i ja po raz pierwszy od 
kilku dni maga '"•okazję pogadać w 
c-j.czystym języku — co za frajda! 
A petem  następne zaskoczenie: 
przy wyjeździe z wielopiętrowego 
płatnego parkingu okazuje się, że 
nie będziemy płacić — dla du
chownego (także ewangelickiego) 
parking jest „free”.
Gdy w racam y po południu do b u 
dynku parafialnego', okazuje się, 
że trw ają  tu kolejne zajęcia. N o
wa organistka prow adzi lekcję 
chóru dziecięcego. Zajęcia są co 
kilkanaście m inu t przeryw ane za
bawą — w dużej sali, sąs iad u ją 
cej z balkonem  kościelnym, łomo
cą kręgle. W spom niana już Sally, 
k tó ra opiekuje się grupą, wciąga 
mnie w w ir zabawy. Później m u
szę dzieciom opowiadać o ich ró 
wieśnikach w Polsce. Zyskuję k il
koro adoratorów , k tórzy będą 
mnie później absorbować przy 
każdej nadarzającej się okazji. 
Niem al każdego dnia budynek pa
rafia lny  tętn i życiem od rana  do 
wieczora. Tu grupa pań przygotow u

je m askotki na przygotowywany 
„pchli ta rg ”, tam jakieś zebranie, 
to znów wieczorem gromadzą się 
harcerze z całego miasteczka. Bu
dynek, największy tego typu w 
Poland, pełni funkcję demu k u ltu 
ry dla wszystkich mieszkańców, 
nie tylko członków parafii. K ażde
go ranka o tw arte jest przedszkole, 
gdzie opiekę sp raw ują wyznacz cne 
wcześniej mamy. W pierwszą so
botę po moim przyjeździe, w zw ią
zku z rozpoczęciem .sezonu base
ballu, cdbyło' się ekum eniczne n a
bożeństwo, a później śniadanie dla 
młodych piłkarzy. W każdy czwarty 
czw artek miesiąca ma miejsce śn ia
danie dla panów — rencistów , z bo
gatym  program em . Już trw ają  
przygotow ania do listopadowej im 
prezy, kiedy to  p ara fia  użyczy 
swych lokali na pokaz antyków... 
Wiele godzin spędzam też z W al- 
lym — pastorem  W adlandem, k tó 
ry  opiekuje się ludźm i starszym i 
w parafii. Razem odwiedzamy 
spragnionych kontaktów  ludzi. K il
kakro tn ie mam możliwość pozna
nia życia w domach opieki — czy 
to pryw atnych, czy państwowych. 
I tu, podobnie jak  w szpitalach, 
zaskakuje mnie funkcjonalność a r 
ch itek tury  (parterow e przestronne 
pawilony), czystość, liczba praco
wników, w arunki życia. Tu jednak 
dostrzegam pewne różnice spo
łeczne. I tak, wielkość pokoi i licz
ba łóżek są .zróżnicowane w zale
żności od możliwości finansowych 
pensjonariuszy. Jednak  największy 
pokój, jaki widziałem, mieścił ty l
ko 6 łóżek.
W pięknie położonym państw o
wym domu cpieki natrafiam y na 
m iłą uroczystość: jedna z pensjo- 
n ar i uszek obchodzi setne urodzi
ny. Pastor W ally rozpoczyna oko
licznościową m odlitwą i przem ó
wieniem. Dla jub ila tk i i wielu 
zgromadzonych w potężnej sali 
pensjonariuszy jest to ckazja do 
zabawy, wspólnego zjedzenia przy
gotowanych przez personel ciaistek 
i lodów (gościom podaw ana jest 
też kawa). Wśród obecnych do
strzegam  wiele starszych pań z 
zewnątrz. Okazuje się, że są to 
osoby, k tóre dysponując wolnym  
czasem spędzają tu  wiele godzin 
z pożytkiem dla potrzebujących 
pomocy bliźnich.
P asto r W adland poświęca mi w ie
le czasu, pragnie pokazać wszy
stko, co ciekawe w  najbliższym  
citcczeniu. Ale o tym spróbuję n a 
pisać innym  razem.
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„Christ in der G egenw art“ z dnia 2 
sierpnia 1981 roku przynosi n ap ra
wdę sensacyjną wiadomość o w yda
rzeniu, noszącym cechy najlepszego 
stylu ekumenicznego współżycia ko
ściołów chrześcijańskich.
Oto: reform owany proboszcz i teo
log, bp dr BRUNO BURKI, obronił 
swoją pracę habilitacyjną na w y
dziale teologii katolickiej na uni-* 
/wersytecie we Fryburgu szw ajcar
skim.
Praca nosi ty tu ł: CENE du SEIG 
NEUR — Eucharistie de l‘£G LISE“, 
to znaczy: W ieczerza Pańska — 
Eucharistia Kościoła.
Autor przedstaw ia w tej bardzo 
starannie opracowanej rozpraw ie 
habilitacyjnej, jak rozum iano W ie
czerzę Pańską w Zachodniej Szw aj' 
carii i we Francji.
Ocenili bardzo wysoko tę pracę do 
habilitacji: profesorowie JAKOB, 
BAUMGARTEN i CHRISTOPH 
von SGHÖNBORN, podnosząc zgod
nie jej bardzo doniosłe znaczenie 
ekumeniczne.

Poniew aż — po raz pierwszy w 
dziejach — habilitacja  reform ow a
nego teologa odbyła się na wydziale 
teologii katolickiej, więc — bez sło
w a przesady, m ożna uznać to w yda
rzenie jako datę przełomową na dro
dze do zbliżenia Kościołów Chrze
ścijańskich.
U nas, w Polsce, nie byłoby to chy
ba możliwe. A — gdyby się coś ta 
kiego zdarzyło, uznanoby to jedno
m yślnie jako curiosum. I obstawio
no by tego rodzaju w ydarzenie py
tajn ikam i i różnymi zastrzeżeniam i. 
A tam ?
Tam  przyjęto to w ydarzenie po p ro
stu jako krok na ścieżce, wiodącej 
do wspólnego domu rodzinnego..'.

Ks. HENRYK WERYŃSKI 
Kraków, 11.8.81
P.S. Ks. Bruno BURKI otrzym ał do

k to ra t teologii na wydziale re 
form owanym  w NEUENBURG, 
w r. 1968.

* * • *
Na ręce ks. bp. Zdzisława Trandy 
nadszedł następującej treści list od

prof. dr. Janusza Groszkowskiego 
skierowany do naszej redakcji:

Wielce Szanowny Księże Biskupie, 
przed kilku  dniami otrzymałem  — 
przesiany mi uprzejmie przez Reda
kcję miesięcznika „Jednota“ — ze 
szyt 6;'81, zawierający io dziale „Z 
prasy“ fragment dotyczący etyki w  
nauce z wywiadu przeprowadzonego  
przez p. red. Krystynę Jagiełło z 
„Literatury“.
Chciałbym na ręcę Pana Redaktora  
Naczelnego złożyć serdeczne podzię
kowanie za ten przedruk, gdyż nie 
ukrywam, że sprawiło mi to wielką  
satysfakcję , bowiem poruszanie 
spraiu etyki w  naszym społeczeń
stwie uważam za problem podsta
wowy, jako że przyczyną wielu nie
szczęść dotykających nasz kraj jest 
właśnie niski poziom tej etyki.
Z wyrazami głębokiego szacunku i 
wysokiego poważania dla W aszej  
Eminencji i z najlepszymi życzenia
mi dla miesięcznika „Jednota“.

(—) Janusz Groszkowski

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

Z ZAGRANICY

#  W Dreźnie (NRD) obradow ał od 
17 do 26 sierpnia br. K om itet N a
czelny Światowej Rady Kościołów 
— najwyższy organ Rady w ok re
sie między zgrom adzeniam i ogól
nymi. W obradach wzięło udział 
140 członków K om itetu, 250 dorad
ców, członków sztabu i obserw a
torów oraz 120 dziennikarzy z ca
łego św iaja. Z Polski obecni byli: 
dr Jan  Anchim iuk (prawosł.), czło
nek Kom itetu, oraz jako obserw a
tor prezes Polskiej Rady Ekum e
nicznej ks. prof. Witold Bemedyk- 
towicz. Było to drugie posiedzenie 
K om itetu Naczelnego w k ra ju  so
cjalistycznym  (pierwsze na W ę
grzech, 1956).
Sekretarz generalny ŚRK, dr F i
lip Potter, poświęcił w referacie 
sprawozdawczym wiele uwagi pro
cesowi uzdrow ienia chorego św ia
ta. W yraził pogląd, że w Biblii 
uzdrowienie oznacza to samo, co 
zbawienie i pokój, a pojęcie zba
wienia obejm uje też tak ie cechy, 
jak integralność, autentyczność lub 
„realizowaną totalność”. Dlatego

gdzie człowiek doświadczył zba
wienia, tam  wyzwolony jest ze 
w szystkich wyalienowanych sił i 
może odnaleźć drogę do pełnej au 
tentyczności. P raca ŚRK zmierza 
djC- rozw ijania tego procesu uzdro
wienia przez partycypację”. 
Przewodniczący K om itetu Naczel
nego, ks. abp Edw ard Scott, stw ier
dził w swoim sprawozdaniu, że na
pięcia polityczne na świecie i w y
nikająca z nich niepewność w y
w ierają  wpływ na przygotowania 
do następnego Zgrom adzenia Ogól
nego, k tóre ma odbyć się w V an
couver (Kanada, 1933). Ponieważ 
trudno oczekiwać, aby przez n a j
bliższe dwa la ta  sy tuacja istotnie 
się zm ieniła, na Kościołach spo
czywają szczególne zadania. P rze
de wszystkim  w yłania się problem, 
jak  w takiej sytuacji, jak obecna, 
Zgrom adzenie Ogólne będzie w sta 
nie zwiastować w sposób w iary
godny że „Jezus C hrystus je,st ży
ciem św iata” (główmy tem at przy
szłego Zgromadzenia).
Z przedstawionego sprawozdania 
finansowego wynikało, że w po
rów naniu z prognozami z końca

1979 sytuacja finansowa Rady zna
cznie się poprawiła.
Poinformowano, że Arm ia Zbaw ie
nia, k tó ra czasowo zawiesiła swe 
członkostwo w 1978 na znak pro
testu przeciw  finansow em u po
p ieraniu  przez ŚRK ruchów w y
zwoleńczych w  Afryce pld., teraz 
postanowiła w ystąpić z Rady.
#  Od 10 do 19 lipca br. w Shef
field (Anglia) trw ała m iędzynaro
dowa konsultacja Światowej Rady 
Kościołów poświęcona zagadnieniu 
wspólnoty kobiet i mężczyzn, w 
Kościele. Jednym  z głównych refe
rentów  był znany teolog ew ange
licki. Jürgen  M oltmann. Swoje 
w yobrażenie przyszłej roli męż
czyzn w Kościele sform ułow ał na
stępująco: „W mężczyźnie musi
umrzeć pan, ażeby mógł się odro
dzić b ra t”. P rzem aw iali także an
glikański arcybiskup Camterbury, 
Robert Ruńcie i sekretarz gene
ralny ŚRK — dr F ilip  Potter, Ten 
ostatni uznał stosunek do kobiet 
w Kościele za „kamień probierczy 
naszej w iary i ruchu ekum enicz
nego”. Abp Ruńcie, przeciwnik 
ordynacji kobiet, bronił swojej po
zycji wykazując, że istn ieją też 
ferm y służby kościelnej bez ordy
nacji.
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0  W W uppertalu (RFN) obrado
w ał od 2 do 8 sierpnia br. Kom i
tet Wykonawczy Światowego A lian
su Reformowanego. O brady po
święcono w pierwszym  rzędzie 
przygotowaniu Zgrom adzenia Ogól
nego, k tóre m a zebrać się w O t
taw ie (Kanada) w sierpniu 1982 r. 
Ponadto skoncentrow ano się na 
następujących .sprawach: w spółpra
ca ze Światową Federacją L u terań- 
ską, rozmowy teologiczne z Koś
ciołem prawosławnym , w zajem na 
pomoc Kościołów, położenie Koś
ciołów mniejszościowych. W apelu 
w ydanym  z ckazji 36 rocznicy 
zrzucenia bomb atomowych na H i
roszimę i N agasaki Kom itet W y
konawczy wezwał Kościoły człon
kowskie, by występowały z całą 
mocą przeciw przygotowaniom wo
jennym  i działały dla pokoju.
#  „W yznanie a w yznawanie w iary  
we współczesnej tradycji reform o
w anej” — tak  brzm iał tem at kon
su ltac ji w Leuenbergu (Szwajca
ria), jaką w dniach 29 czerwca— 
4 lipca br. zorganizował Światowy 
A lians Reformowany. Z myślą o 
przyszłym Zgrom adzeniu Ogólnym 
analizowano nowo opracowane w 
ostatnich latach przez Kościoły re 
form owane teksty wyznania wiary.
#  Kościół Ewangelicki w H iszpa
nii uzyskał po stu  latach swej 
działalności osobowość praw ną. W 
związiku z tym  w ydarzeniem  ze
brał się w M adrycie synod gene
ralny, by wytyczyć k ie runk i dal
szej pracy w zmienionej sytuacji. 
W Hiszpanii istnieje pięć różnych 
wspólnot protestanckich, k tóre li
czą ogółem 45 tysięcy członków.
#  Sekretarz generalny Światowej 
Rady Kościołów, d r  Filip Potter, 
skończył 19 sierpnia br. 60 lat. 
Obecną swą funkcję spraw uje on 
cd 1972 r. Uprzednio kierow ał W y
działem do spraw  Misji i Ew ange
lizacji ŚRK, a jeszcze wcześniej 
działał w m iędzynarodowym  ruchu 
studentów  chrześcijańskich. Dr F. 
P o tter jest m etodystą, pochodzi z 
wyspy Dominiki (Wyspy K ara ib 
skie) i jest pierwszym niebiałym, 
który spraw uje tak odpowiedzialną

funkcję w św iatowym  ruchu eku
menicznym.
#  Biskup diecezji anglikańskiej 
N ord-M ichigan (USA), W illiam A. 
Dimmick, złożył swój urząd i oś
wiadczył, że pragnie zamieszkać w 
katolickim  opactw ie benedyktyń
skim Collegeville, s tan  Minnesota. 
Były biskup będzie pracował w 
tam tejszym  Insty tucie B adań Eku
menicznych.
#  W Honolulu na H aw ajach obra
dow ała od 21 do 28 lipca ibr. XIV 
K onferencja Światowej Rady Me
todystów. Cter ad y zbiegły się z 
setną rocznicą istnienia ŚRM, k tó 
ra ukonstytuow ała się w  1881 na 
posiedzeniu w Londynie. Dzisiaj 
R ada zrzesza 62 Kościoły liczące 
21 milionów członków'. Głównym

Z NASZEGO KOŚCIOŁA

#  L ist do Kościoła Ewangelicko- 
-Reform ow anego w Polsce. 
Przew odniczący i członkowie 193 
Zgromadzeńiia Ogólnego Zjednoczo
nego Kościoła Prezbiteriańskiego 
w USA, zebrani w Houston, Te
ksas, cd 20 do 28 m aja 1981 prze
syłają najgorętsze pozdrowienia w 
im ieniu naszego Pana Jezusa 
C hrystusa członkom Kościoła Ew an
gelicko-Reform owanego w Polsce. 
Ucieszyliśmy się listem , k tóry  
otrzym aliśm y od Waszego- kw iet
niowego Synodu. Wierny o  k ryzy
sie i próbie sił wobec k tórej stoi 
Wasz naród, razem z wami cie
szymy się waszymi nadziejam i na 
przyszłość i modlimy się za was 
i za powierzoną Wam służbę po
jednania.
Prosiliśm y ks. J. Oscara McClou- 
da. generalnego dyrektora Agencji 
P rogram ow ej o przekazanie na
szych szczególnych pozdrowień, gdy 
złeży Wam wizytę w sierpniu.

W illiam P. Thompson 
G eneralny Sekretarz 

Zgrom adzenia Ogólnego

#  Od 27 sierpnia do 1 września 
br. baw iła w naszym  k ra ju  dele
gacja Zjednoczonego Kcścicła Prez- 
biteriańskiego w USA, ks. dr Oscar
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tem atem  obrad w Honolulu była 
jedność. Rozważano m. in. tak ie te 
maty, jak: jeden świat, jeden Pan, 
jedna misja. Szczególnie licznie by
ły reprezentow ane Kościoły m rto- 
dystyczne z tzw. Trzeciego Św ia
ta. Obecni byli goście z Kościołów 
ewangelickich, prawosławnego i k a 
tolickiego.
9  Doroczne Zgrom adzenie Kościo
ła M etodystycznego w  W ielkiej 
B rytanii podjęło uchwałę, k tó ra  
ma przybliżyć planowane połącze
nie z Kościołem anglikańskim  i 
trzem a innym i Kościołami ew ange
lickimi. Członkowie tych Kościo
łów dopuszczeni będą do udziału 
w Komunii św., a ich duchowni 
uznani za rów noupraw nionych z 
duchownym i metodyśtycznymi.

McCloud, naczelny dyrektor Agen
cji Program ow ej z siedzibą w No
wym Jorku, p. Sarah Cunningham , 
redaktor miesięcznika Anno Do
mini, również z Nowego Jo rku  i 
ks. d r  Robert Lodwidk, przedsta
wiciel europejski trzech Kościo
łów prezbiteriańskich, którego b iu 
ro mieści się w Centrum  Ekum e
nicznym w Genewie.
Przed przyjazdem  do W arszawy 
goście uczestniczyli w posiedzeniu 
Naczelnego K om itetu ŚRK (NRD). 
A m erykańscy prezbiterianie spot
kali się z różnym i grem iam i w 
w naszym Kościele, z Konsystorzem  
i młodzieżą zebraną w „B etanii” 
w Józefowie. W piątek , 28 sie r
pnia, złożyli wizytę Prezydium  Pol
skiej Rady Ekum enicznej, w ponie
działek, 31 sierpnia, odwiedzili To
w arzystwo Biblijne, a następnie zo
stali przyjęci przez min. Jerzego K u
berskiego i dyr. Tadeusza Dusika 
w Urzędzie do Spraw  Wyznań. WT 
niedzielę, 30 sierpnia, uczestniczy
li w nabożeństw ie • w kościele w ar
szawskim, a ks. dr Oscar McClcud 
wygłosił kazanie. W czasie poby
tu w  W arszawie zwiedzili S tare 
Miasto, Muzeum Historyczne, gdzie 
obejrzeli film  o zniszczeniu i od
budowie stolicy, byli również w 
Żelazowej Woli i w ysłuchali tam 
koncert u s zo pen c wskiego.
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