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CO WY NA TO?
ZNOWU O MAŁŻEŃSTWACH MIESZANYCH

Problemem małżeństw mieszanych już kilkakrotnie zajmowaliśmy się na 
łamach „Jednoty”. Co jakiś czas wracamy do tej sprawy, ponieważ nie 
traci ona aktualności, przynajmniej dla nas, ewangelików. Żyjemy jako 
niewielka grupa wśród masy rzymskokatolickiej, jest więc rzeczą zro
zumiałą, że przed każdym z nas rysują się perspektywy związku z osobą 
wyznania katolickiego. Dla katolików natomiast nie jest to tak istotny 
problem, ponieważ bardzo rzadko zdarza im się okazja spotkania ewan
gelika, a jeszcze rzadziej okazja związania się z nim małżeństwem. Po
jedyncze osoby przeżywają jednak ten problem bardzo podobnie do nas. 
Nie wynika on z faktu należenia do różnych Kościołów chrześcijańskich, 
tylko z ciągle jeszcze wymaganych przez Kościół rzymskokatolicki pisem
nych zobowiązań. Stawiają one kandydatów do małżeństwa w bardzo 
trudnej sytuacji, już na samym początku naruszając kruche jeszcze po
czucie małżeńskiej jedności. Ponadto dyskryminują stronę ewangelicką, 
której odbierają prawo do ślubu we własnym Kościele, a także, co gor
sza, do wychowania dzieci w wierze przez siebie wyznawanej.

W ostatnich latach złagodzono wprawdzie przepisy dotyczące warunków 
udzielania dyspensy, ale jest to złagodzenie, jak wynika z rozmów z ka
tolikami, tylko w ich oczach. Strona katolicka bowiem nadal musi pod
pisywać zobowiązanie, że jest gotowa usunąć grożące jej niebezpieczeń
stwo utraty wiary. Z natury rzeczy wypełnienie takiego zobowiązania za
leży wyłącznie od woli zainteresowanej osoby. Ten nakaz prawa jest bez
warunkowy i nie dopuszcza żadnych wyjątków. Z drugiej strony zobo
wiązuje się katolika do szczerego złożenia przyrzeczenia, że uczyni wszy
stko, co jest w jego mocy, aby całe potomstwo z mieszanego małżeństwa 
było ochrzczone i wychowane po katolicku.

Od strony niekatolickiej nie żąda się obecnie żadnej deklaracji ani też 
żadnego przyrzeczenia. Wymaga się jedynie, by w stosownym czasie 
i w należyty sposób dokładnie poinformowano ją (daje się w tym celu 
odpowiednie oświadczenie do podpisu) o zobowiązaniach, jakie przyjęła 
na siebie strona katolicka.

Trudno uważać to za istotny krok naprzód w kierunku rozwiązania pro
blemu. Traktuje się bowiem małżonków tak, jakby niczym nie byli ze 
sobą związani. Skoro zgodnie, katolicy i ewangelicy, uważamy, że mał
żeństwo stanowi pod każdym względem jedność, to zobowiązanie jednej 
strony w sposób logiczny zobowiązuje również stronę drugą. Stosowane 
ciągle praktyki natury prawnej godzą w podstawy małżeńskiej jedności. 
Przepisy prawa katolickiego pozostawiają wszakże pewną furtkę, o czym 
warto wiedzieć, aby z niej w razie potrzeby skorzystać. Nie żąda się obec
nie od niekatolików zgody na zobowiązanie drugiej strony. Co więcej, 
gdyby niekatolik nawet oświadczył wyraźnie, że nie zgadza się ze zobo
wiązaniami strony katolickiej, to takie oświadczenie nie stanowi obecnie 
podstawy do odmowy udzielenia dyspensy. Daje to wprawdzie stronie 
ewangelickiej możliwość doprowadzenia do ochrzczenia i wychowania dzie
ci w Kościele ewangelickim, czym nie spowoduje automatycznej eksko
muniki współmałżonka, to jednak wprowadzi kolejny element narusza
jący małżeńską harmonię. Taka „przepychanka nie służy ani dobru 
i trwałości rodziny, ani szacunkowi dla Kościoła i przekonań drugiej 
strony.
Dlatego stoimy na stanowisku, że Kościoły nie powinny wywierać nacisku 
na młodych kandydatów do małżeństwa ani nie żądać pisemnych czy 
ustnych zobowiązań. Decyzję co do miejsca ślubu i sposobu wychowa
nia dzieci należy zostawić narzeczonym, którzy wezmą pod uwagę te 
czynniki, które w ich przekonaniu są najsłuszniejsze. Należy też uznać 
prawo obojga do złożenia ślubnych przyrzeczeń w obecności duchownego 
własnego wyznania i do przyjęcia błogosławieństwa za jego pośrednic
twem. Równoprawna obecność duchownych obydwu wyznań jest, na
szym zdaniem, usprawiedliwiona i pożądana.

C O  W  N U M E R Z E ?
W rubryce Co wy na to? piszemy 
Znowu o małżeństwach mieszanych
(s. 2).
Na s. 3 i 4 drukujemy kazanie oraz 
modlitwę ks. Bogdana Trandy, któ
re były transmitowane w Polskim 
Radiu w II niedzielę "Adwentu.
O Zgromadzeniu Światowego Alian
su Reformowanego — Ottawa 82 — 
piszą jego uczestnicy — Witold 
Bender (s. 5) i Włodzimierz Zuz- 
ga (s. 9).
W artykule pt. Jubileusz Biblii 
Gdańskiej (s. 10) ks. Jerzy Stahl 
omawia okoliczności dokonania i 
wydania przed 350 laty reformowa
nego przekładu Pisma św.
Znany teolog szwajcarski, Lukas 
Vischer, przedstawia swoje Spojrze
nie z perspektywy 20 lat (s. 12) na 
zmiany, jakie wniósł Dekret o Eku
menizmie, uchwalony na II Soborze 
Watykańskim.
Na s. 14 publikujemy tekst wykła
du Barbary Stahlowej nt. Chrześci
jańskiego oblicza Marii w Kościele 
Ewangelicko-Reformowanym. 
Historię kościoła ewangelicko-refor
mowanego w Wilnie omawia Rafał 
Habielski na s. 17.
Kazanie ks. Jerzego Stahla — 
Wiecznie żywy chleb — zamieszcza
my na s. 20. 
na s. 20.
Wspomnienie o Janie Andrzeju 
Skierskim, niedawno zmarłym, za
służonym członku naszego Kościoła, 
poprzedzone krótkim życiorysem (s. 
21) drukujemy na s. 22.
O istocie poezji ks. Jana Twardow
skiego pisze Stanisław Turnau na 
s. 23 w eseju zatytułowanym Bóg 
się ukrył dlatego, by świat było wi
dać. Kilka Wierszy, za zgodą au
tora, zamieszczamy na s. 26. 
Omówienie Dwóch prac o kościele 
ewangelicko-reformowanym w War
szawie przedstawiamy na s. 27.
W nadziei lepszego świata — to ty
tuł kolejnego fragmentu Dawido
wych korzeni, autorstwa s. Kingi 
Strzeleckiej, który publikujemy na 
s. 29.
W dziale Wśród książek (s. 31) dru
kujemy recenzję pracy Stanisława 
Helsztyńskiego o reformatorze Sar- 
macji — Rzecz o Janie Łaskim. 
Rubryką Listy (s. 33) i Przeglądem 
ekumenicznym (s. 34) zamykamy
numer.

N A S Z A  O K Ł A D K A
Nad mieszkańcami krainy mroków 
zabłyśnie światłość (Iz.9:26)
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Ks. BOGDAN TRANDA

Bądźcie mocni
„Wzmocnijcie opadłe ręce i zasilcie omdlałe kolana! Mówcie do zaniepoko
jonych w sercu: bądźcie mocni, nie bójcie się! Oto wasz Bóg! ... On sam 
przychodzi i wybawi was!”

Iz. 35:3—4

Drodzy Bracia i Siostry, zebrani tu w kościele 
i przy głośnikach radiowych.
Weszliśmy w okres Adwentu, obejmujący 
cztery niedziele. Charakteryzuje się on trzema 
cechami: zapowiedzią, spełnieniem i oczekiwa
niem. Z a p o w i e d ź  — to proroctwa Starego 
Testamentu, które mówią o obietnicy przyjścia 
na świat Mesjasza. S p e ł n i e n i e ,  którego 
punktem kulminacyjnym jest narodzenie się 
naszego Zbawiciela, ukazuje nam wierność Bo
ga wypełniającego swe obietnice. O c z e k i 
w a n i e  wreszcie pozwala nam na spoglądanie 
przed siebie ze spokojną pewnością, że zapo
wiedziane powtórne przyjście Mesjasza spełni 
się w czasie przez Boga przewidzianym.
Dziś, w II niedzielę Adwentu, sięgamy do Księ
gi proroka Izajasza, tego ewangelisty Starego 
Testamentu, i w jego wypowiedziach staramy 
się znaleźć słowa, które dodałyby nam otuchy 
i w odpowiedni sposób zapłodniły nasze myśli. 
Pismo święte jest dla nas, ewangelików refor
mowanych, źródłem inspiracji, jedyną podsta
wą wiary, z niego czerpiemy nadzieję i opty
mizm, aby żyć na co dzień zgodnie z wolą Bo
ga. Nie przywołujemy starych tekstów po to, 
by tkwić w dawno minionych czasach i rozpa
miętywać problemy ludzi odległych epok, lecz 
po to, by zaczerpnąwszy z bogactwa ich prze
myśleń skierować swe myśli ku przyszłości. Ta
ki jest charakter Adwentu: dzisiaj przypomina 
nam wyrażone niegdyś zapowiedzi i spełnione 
niegdyś wydarzenia, abyśmy bogaci doświad
czeniem historii, upewnieni o tym, że Bóg zaw
sze spełnia swe obietnice, mogli zyskać wew
nętrzny spokój i z nadzieją oczekiwać na dzień 
jutrzejszy. Taki jest też charakter Pisma świę
tego: będąc dokumentem wydarzeń, które za
szły w określonym miejscu i czasie, przekazuje 
nam proroczą, ponadczasową interpretację tych 
wydarzeń, abyśmy z otuchą w sercu dążyli na 
spotkanie przyszłości. „Kto chwyta za pług, 
a ogląda się wstecz, ten nie nadaje się do Kró
lestwa Bożego” (Łuk. 9:60) — uczy Jezus.
Prorok Izajasz żyje w czasach, gdy jego naro
dowi grozi zagłada z rąk potężnego imperium 
asyryjskiego. Jego zadanie polega więc na mó
wieniu ludziom prawdy, trudnej prawdy o zbli
żającym się niebezpieczeństwie i na zapowia
daniu Bożej kary za niewierność Bogu i za sze
rzące się bezprawie, za moralny upadek naro
du. Prorok widzi ścisłą zależność między sposo
bem życia całego narodu, na co składa się po

stępowanie każdego pojedynczego obywatela, 
a losami narodu, jego wolnością, egzystencją 
polityczną. Dlatego woła: ,,Biada tym, którzy 
od wczesnego rana gonią za trunkiem, których 
do późnego wieczora rozpala wino! Biada tym, 
którzy zło nazywają dobrem, a dobro ziem! 
Biada tym, którzy we własnych oczach uchodzą 
za mądrych (...), którzy uniewinniają winowaj
cę za łapówkę, a niewinnym odmawiają spra
wiedliwości! Biada tym, którzy ustanawiają 
niesprawiedliwe ustawy i pisarzom, którzy wy
pisują krzywdzące wyroki!“ (5:11.21.23;1Ó:1).
Czy nie jest rzeczą jasną dla każdego, kto słu
cha tych słów, że muszą one wywołać dzisiaj 
głęboki oddźwięk w naszych sercach? Czy nie 
zmuszają do poważnej refleksji nad naszym ży
ciem, do pokuty i nawrócenia się do Pana? Do 
zawrócenia na drogę Ewangelii i do przestrze
gania Bożego Prawa?
Choć w zasadzie uznajemy prawdę za wartość 
cenną, to nie słuchamy jej chętnie, gdy odnosi 
się do nas, a groźby i zapowiedź kary odsuwa
my od,siebie i wyobrażamy sobie, że jakoś to 
będzie. Bądźmy jednak świadomi ostrzeżenia 
Pawiowego z Listu do Rzymian: ,,Gniew Boży 
z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bez
bożności i nieprawości ludzi, którzy przez nie
prawość tłumią prawdę” (1:18) i „Sąd Boży 
słusznie spada na ludzi, którzy takie rzeczy czy
nią” (2:2). Zło, nieprawość i ludzka krzywda 
muszą wywołać konkretne i określone skutki, 
bo ,,B6g się nie da z siebie naśmiewać, albo
wiem co człowiek sieje, to i żąć będzie” (Gal. 
6:7).
Czy wynika >z tego, że nie ma dla nas ratunku 
i sąd Boży w sposób nieodwracalny spadâ  na 
ludzi? Otóż Ewangelia zna pojęcie wybaczenia 
i ukazuje nam Boga jako pełnego miłości Ojca. 
Wymaga On jednak jednego, i tylko jednego 
warunku, mianowicie nawrócenia się. Kto się 
opamięta i zawróci na właściwą drogę, ten mo
że liczyć na darowanie win. Wie o tym Izajasz 
(nie darmo przecież jest nazywany ewangelistą 
Starego Testamentu) i dlatego wzywa do na
wrócenia się: „Obmyjcie się, oczyśćcie się, 
usuńcie swoje złe uczynki sprzed moich oczu, 
przestańcie źle postępować! Uczcie się dobrze 
postępować, przestrzegajcie prawa, brońcie po
krzywdzonego, wymierzajcie sprawiedliwość 
sierocie, wstawiajcie się za wdową!“ (1:16—17). 
Ma więc prorok coś więcej do powiedzenia swo
im słuchaczom, tym mianowicie, których serca
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są skruszone (61:2): „Pan namaścił mnie. abym 
zwiastował ubogim dobrą nowinę” (61:1). Treś
cią tej dobrej wiadomości jest ogłoszenie czasu 
łaski. „Wzmocnijcie opadłe ręce i zasilcie omdla
łe kolana-! Mówcie do zaniepokojonych w ser
cu: bądźcie mocni, nie bójcie się! Oto wasz 
Bóg (...) On sam przychodzi i wybawi was!”
Kiedy bezsilnie opadają ci ręce, kiedy blady 
strach przed grożącym ci niebezpieczeństwem 
wywołuje drżenie kolan, kiedy serce bije ci 
z niepokojem, bądź pewien, że „On jest naszym 
ramieniem każdego poranka i naszym zbawie
niem w czasie niedoli” (33:2). Nie bój się i bądź 
mocny!
Nie są to puste słowa, nie jest to czcza pocie
cha. Izajasz okiem proroka widzi już na hory
zoncie blask wielkiego światła. Ujrzą je też lu
dzie, którzy chodzą w ciemności. Widzi on już 
to, co przed oczami innych ludzi jest jeszcze 
zasłonięte mrokiem czasu. Widzi to niezwykłe 
Dziecko, które sprawi wielką radość. On nie 
przeczuwa. On wie. I dlatego zapowiada to wy
darzenie w czasie przeszłym dokonanym: „Dzie
cię n a r o d z i ł o  s i ę  nam, Syn j e s t  nam 
d a n y...”. I dalej mówi już w czasie przysz
łym: „...spocznie władza na Jego ramieniu 
i nazwą Go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, 
Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju. Potężna bę
dzie władza 1 pokój bez końca na tronie Dawida 
i w Jego Królestwie, gdyż utrwali ją i oprze

na prawie i sprawiedliwości, odtąd aż na wieki. 
Dokona tego żarliwość Pana zastępów” (9:5—6). 
Niech więc nadchodzące święta narodzenia na
szego Pana, Jezusa Chrystusa, obiecanego 
Mesjasza, napełnią nas otuchą i dodadzą odwa
gi. Wierny jest Bóg, spełnia swe obietnice, nie 
pozwoli swemu ludowi przeżyć zawodu. Spełni
ła się prorocza zapowiedź tam, w Betlejem 
Judzkim, spełnia się obietnica wyzwolenia 
i ocalenia również tutaj, przy tym Stole, nazy
wanym przez nas Pańskim, na którym czeka 
na nas sakrament Wieczerzy Pańskiej, chleb 
i wino, dane nam przez samego Jezusa jako za
pewnienie i pieczęć Nowego Przymierza. Tym 
przymierzem związani z Bogiem możemy być 
pewni Jego powtórnego przyjścia w chwale 
i ostatecznego wyzwolenia, bo Bóg „będzie 
mieszkał z nami, a my będziemy ludem Jego, 
a sam Bóg będzie z nami. Otrze wszelką łzę 
z naszych oczu, a śmierci już nie będzie ani 
smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie” 
(Obj. (21:3.4).

„Wzmocnijcie więc opadłe ręce i zasilcie omdla
łe kolana!... Bądźcie mocni, nie bójcie się!... On 
sam przychodzi i wybawi was!” Amen.

Kazanie wygłoszone w kościele warszawskim podczas 
nabożeństwa transmitowanego przez Polskie Radio 
w II niedzielę Adwentu, 5 grudnia 1982.

Modlitwa w adwencie
Niech imię Twoje, Ojcze, 
będzie błogosławione!
Oto dzisiaj pozwalasz nam 
myśleć o przyszłości 
i ze spokojną pewnością oczekiwać 
spełnienia się Twojej obietnicy.
Dziękujemy Ci za wiarę,
która daje nam pewność ocalenia,
za nadzieję,
która dodaje nam odwagi,
gdy spoglądamy z niepokojem w przyszłość
i za miłość,
która pozwala nam żyć obok siebie 
i wzajemnie się wspierać 
w dźwiganiu ciężarów.
Prosimy Cię,
żebyśmy — teraz przy głośnikach — 
rozproszeni po całym kraju 
odczuli mocną więź między nami 
i stali się niezwykłą wspólnotą 
sióstr i braci odległych w przestrzeni 
ale bliskich sobie
dzięki skupieniu się przy Twoim Słowie, 
które stało się ciałem 
w osobie naszego Pana i Zbawcy,
Jezusa Chrystusa,
którego powtórnego przyjścia oczekujemy. 
Amen.
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WITOLD BENDER

O t t a w a  8 2
To hasło już trzykrotnie można było zauważyć 
na łamach „Jednoty” (nr 6/81, 3—4 i 5/82) uży
te jako zapowiedź ważnego wydarzenia w życiu 
Światowego Aliansu Reformowanego, mianowi
cie Zgromadzenia Ogólnego, które odbywało się 
od 17 do 27 sierpnia 1982 r. w Ottawie. Za ha
słem tym kryją się ważkie treści i bogata pro
blematyka, o których jestem w stanie poin
formować jedynie w sposób przeglądowy.

Obrady Zgromadzenia toczyły się przede wszy
stkim wokół tematu zaczerpniętego z doksologii 
Modlitwy Pańskiej: „Twoje jest Królestwo, 
moc i chwała”. Wyłonione z niego podtematy 
(1. Lud Przymierza i poselstwo Królestwa, 2. 
Moc łaski i bezlitosne moce, 3. Nasza ziemia 
sceną chwały Bożej a nadzieja dla zagrożonego 
świata) uwzględniały zarówno sferę proble
mów teologicznych i ekumenicznych, jak też 
ogólnoświatowych, regionalnych a niekiedy lo
kalnych zagadnień gospodarczych, społecznych, 
politycznych.

Światowy Alians Reformowany , tworzy jedną 
z liczniejszych rodzin wyznaniowych: skupia 
ponad 70 milionów chrześcijan zamieszkują
cych na wszystkich kontynentach. Kościoły 
członkowskie w liczbie 149 działają w 78 kra
jach. Do Ottawy przysłały blisko 500 przed
stawicieli, w tym ponad 300 delegatów. Kana
da po raz trzeci w tym stuleciu gościła repre
zentantów Kościołów reformowanych, które 
grupowały się zrazu w dwóch organizacjach 
międzynarodowych: w Światowym Aliansie Ko
ściołów Reformowanych i Prezbiteriańskich 
oraz Międzynarodowej Radzie Kościołów Kon- 
gregacyjnych, które to organizacje połączyły 
się przed 12 laty na Zgromadzeniu Ogólnym 
w Nairobi (1970) i utworzyły strukturę obec
nego Aliansu. W r. 1977 zwołano do St. And
rews w Szkocji jubileuszowy zjazd, podczas 
którego uroczyście obchodzono 100-lecie po
wstania SAR. W stosunku do wyjściowej liczby 
43 Kościołów członkowskich z 25 krajów, któ
re wysłały delegatów na I Zgromadzenie Ogól
ne do Edynburga (1877), Alians rozrósł się po
nad trzykrotnie. Z jednej strony wyraża się 
w tym tendencja do rozrastania się ewangeli- 
cyzmu typu reformowanego, prezbiteriańskiego 
i kongregacjonalnego, z drugiej zaś do łączenia 
się tych nieco różnych pod względem tradycji 
i struktur Kościołów i tworzenia jednej ro
dziny wyznaniowej. Alians, jak powiedziano, 
tworzy Wielkie Przymierze, dobrowolne zrze
szenie autonomicznych Kościołów. W artykule 
ogłoszonym w piśmie „Fride und Freiheit” 
(1981) Edmond Perret, sekretarz generalny 
Aliansu, stwierdza, że spoiwem różnorakich 
elementów budujących tę wielką międzynaro
dową rodzinę jest priorytet poselstwa ewange

licznego, działanie w jednym duchu i w jednym 
kierunku teologicznym. Na dalszym planie 
znajdują się struktury poszczególnych Kościo
łów, chociaż stwarzają one niekiedy problemy 
i trudności we współdziałaniu ze względu na 
swoje relatywnie ważne znaczenie.

Do Ottawy przybyli członkowie prezydium Ko
mitetu Wykonawczego SAR — prezydent ks. 
prof, dr James I. McCord, ks. prof, dr Jan 
M. Lochman, pani Jackie Mattonen, sekretarze 
wydziałów problemowych — ks. dr R. Smith 
i ks. dr L. Vischer oraz członkowie genewskiego 
Sekretariatu Generalnego z ks. dr. Edmondem 
Perretem na czele. Trzon Zgromadzenia two
rzyli delegaci Kościołów członkowskich. Kościół 
Ewangelicko-Reformowany w Polsce miało re
prezentować dwóch delegatów (świecki i du
chowny) oraz członek Zarządu Europejskiego 
SAR — Włodzimierz Zuzga (por. „Jednota” 
5/82). Do Kanady udali się jedynie dwaj przed
stawiciele świeccy*: autor niniejszego omó
wienia oraz Włodzimierz Zuzga. Grupę ok. 40 
osób stanowili delegaci ekumeniczni (określani 
tak zgodnie z poprawką wniesioną do konsty
tucji Aliansu), reprezentujący bratnie rodziny 
wyznaniowe oraz różne organizacje chrześci
jańskie. Bardzo liczną grupę tworzyli goście 
przybyli głównie z Kanady i Stanów Zjedno
czonych. Przygotowano dla nich specjalny ob
szerny program: ponadto uczestniczyli oni w 
posiedzeniach plenarnych, nabożeństwach i w 
dyskusjach różnych zespołów problemowych.

Działały biura organizacyjne i prasowe, praco
wało 20 tłumaczy kabinowych i 21 stewardów 
(na konferencji obowiązywały cztery języki: 
angielski, francuski, niemiecki i po raz pierwszy 
hiszpański).
Obrady toczyły się w kilku gmachach i aulach 
Carlton University, na którego rozległym tere
nie mieściły się też kwatery większości delega
tów, jadalnia, będąca miejscem przyjaznych 
spotkań i gawęd, bary, kioski, poczta, księgar
nia. Działała wystawa połączona ze sprzedażą 
rozmaitych wydawnictw teologiczno-kościel- 
nych, a w pobliżu udostępniono dramatyczną 
wystawę pn. Tragedia Hiroszimy.
Podstawowe materiały studyjne i dyskusyjne, 
zawarte w trzech broszurach, rozprowadzone 
zostały jeszcze przed zgromadzeniem. Pracowa
ły nad nimi różne gremia, które zajmowały się 
określoną problematyką. Posiedzeń, debat, spot
kań organizowanych w mniej lub bardziej sta
łych terminach i miejscach, a także aranżowa

* Ks. Bogdan Tranda nie mógł wyjechać z Polski — 
przyp. red.
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nych ad hoc, było tak wiele, że żaden delegat 
nie był w stanie uczestniczyć we wszystkich 
tych wydarzeniach. Wobec tego można i trze
ba było wybierać, przy czym każdy mógł odna
leźć szczególnie sobie^bliskie zespoły robocze — 
referujące, dyskutujące, wnioskujące.

„Ottawę 82” otworzyło nabożeństwo z Wiecze
rzą Pańską w Dominion Chalmers Church. Ka
zanie wygłosił ks. prof. J. Moltmann, rozważa
jąc w nim słowa kończące Modlitwę Pańską 
i będące głównym tematem Zgromadzenia. Ta 
modlitwa kierowana do Ojca w imieniu Jezusa 
Chrystusa pozwalała nam osiągnąć spokój, siłę, 
przeniknąć do kręgu światłości Boga. Po tym, 
jak otrząsnęliśmy się ze strachu o nasz chleb 
powszedni, jak wyznaliśmy winy i przyznali
śmy się do obaw przed pokuszeniem i złem, 
kończymy modlitwę wysławianiem wieczności 
Bożej, która jest największą nadzieją. Ludz
kość jest skłonna do gloryfikowania człowieka 
i kreowanych przezeń potęg, mocy i struktur 
— politycznych, naukowych, kulturalnych. 
Efektem tego jest, jak wiemy, bezlitosne pusto
szenie globu, wybuchające konflikty, rosnące 
zagrożenie społeczeństw. Jeżeli jednak praw
dziwie przeżyjemy myśl, że tylko do Boga na
leży Królestwo, moc i chwała, będziemy mogli 
ratować człowieczeństwo i żyć w nadziei. Prze
życie takie jest możliwe dzięki Bogu, który 
stał się Człowiekiem, aby zwrócić nam nasze 
zdradzone człowieczeństwo. Sławiąc Boga-Czło- 
wieka, ożywieni Duchem Świętym, stanowimy 
lud Boży, a Królestwo, które sobie skłonni by
liśmy przypisać, oddajemy we właściwe ręce. 
I oto doświadczamy cudownej przemiany. Bóg 
nie dla siebie zatrzymuje Królestwo, lecz otwie
ra je i zaprasza doń uciemiężonych; Bóg nie dla 
siebie zatrzymuje moc, lecz dzieli ją ze słaby
mi i wątpiącymi; Bóg nie zadowala się swoją 
chwałą w niebie, lecz pohańbienie uniżonych 
i znieważonych tej ziemi obraca na swoją 
chwałę.

W toku obrad sesji plenarnej sprawozdanie z 
działalności Aliansu między zgromadzeniami 
w Nairobi i Ottawie złożył sekretarz general
ny, ks. Edmond Perret. Było to przemówienie 
obfitujące w informacje, oceny, wnioski i re
fleksje. Węzłowa problematyka usystematyzo
wana została w cztery grupy spraw: 1. Odpo
wiedzialność Aliansu wobec współczesnego 
świata (apartheid-rasizm, prawa człowieka, 
sprawiedliwość, pokój, przejawy naszego świa
dectwa, które winno być wyraźne, wierne i sku
teczne); 2. Odpowiedzialność Aliansu wobec 
Kościoła Chrystusowego; 3. Alians wobec sa
mego siebie; 4. Konkluzje. W zakończeniu ks. 
E. Perret stwierdził, że wydarzenia i problemy 
światowe, na tle których odbywa się Zgroma
dzenie, nie napawają optymizmem. Czujemy 
się zaniepokojeni i bezradni. Tym bardziej po
winniśmy zadbać o to, by nasze świadectwo 
nacechowane było wdzięcznością i radością. 
W nawiązaniu do powyższego mówca przyto
czył in extenso partie listu pisanego z więzie
nia na Taiwanie przez prezbiteriańskiego du

chownego — ks. Chun-Ming-Kao. List zawie
rał pozdrowienia dla Zgromadzenia w Ottawie 
oraz informował o specyficznej pracy misyjnej, 
prowadzonej w tak niezwykłych i trudnych wa
runkach, o głoszeniu Ewangelii pośród współ
więźniów. Ks. Kao prosi nas o modlitwę, aby 
mógł nadal odpowiadać na wezwanie Boga! 
Swoje sprawozdanie ks. Perret zakończył od
czytaniem przytoczonych w piśmie ks. Kao tek
stów Księgi Habakuka 3:17—19 oraz II Listu 
do Koryntian 4:8—10.16.17.

Dni robocze na konferencji rozpoczynały się 
i kończyły rozmyślaniami i modlitwami prowa
dzonymi przez naszych braci z różnych stron 
świata. Był to radosny pokaz sposobów wysła
wiania Boga, wyrażania wdzięczności i zanosze
nia próśb. Niekiedy wyraźnie zaznaczały się 
elementy folklorystyczne, zwłaszcza w muzycz
nej oprawie nabożeństw. Skromniej i „chłod
niej”, a w każdym razie odmiennie, prowadzili 
te nabożeństwa reprezentanci głębiej osadzo
nych w tradycji reformowanej Kościołów euro
pejskich oraz północnoamerykańskich. Piszący 
te słowa również prowadził wieczorną modlitwę, 
podczas której teksty Nowego Testamentu od
czytał w języku polskim.

Przez pierwsze dni poranne sesje plenar
ne rozpoczynały się od studiów biblijnych, któ
rych w drugim tygodniu poniechano. Wieczo
rami kilku referentów prezentowało programo
we wykłady. Byli to m.in. ks. prof. J. M. Loch- 
man — „Twoje jest Królestwo, moc i chwałayy 
(jego wystąpieniu należałoby poświęcić odrębne 
omówienie), anglikański Prymas Kanady ks. bp 
E. W. Scott — „Chrześcijańskie życie i chrze
ścijańska nadzieja w czasach apokaliptycznych”,
' s. bp K. Toth — „Pokój w świecie”.

Nad tematem programowym, treścią zagajeń 
studiów biblijnych i zgłaszanymi przez uczest
ników rozmaitymi sprawami stale pracowały 
trzy sekcje. Czas ich posiedzeń z reguły był 
krótki, a „rozrzut” geograficzny uczestników — 
zbyt szeroki. Rychło też poczęły się formować, 
raczej spontanicznie, mniejsze, kilku- lub kil
kunastoosobowe grupy, żywiej dyskutujące. 
Dobry ten manewr nie wpłynął jednak zasad
niczo na wydłużenie czasu dla wymiany poglą
dów. Dominowały problemy pokoju światowe
go, sprawiedliwości w sferze ekonomiczno-spo
łecznej, napięć politycznych, konfliktów raso
wych, nawet między religijnych. Troską napa
wały groźne prognozy ekologiczne.

Chyba jeszcze żarliwiej obradowano na zebra
niach sześciu komitetów: 1) teologicznego, 2) 
współpracy i świadectwa, 3) finansowego, 4) 
nominacyjnego, 5) specjalnego „Reformowane 
świadectwo dziś” oraz 6) problemów podstawo
wych. Obszerne sprawozdania z prac sekcji i 
komitetów zostały następnie złożone na sesjach 
plenarnych. W. Bender pracował w sekcji III 
i komitecie finansowym, zaś W. Zuzga w sek
cji I oraz komitecie „Współpraca i świadectwo”. 
W wyniku prac w sekcjach, komitetach, zespo
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łach dyskusyjnych, zwoływanych na bieżąco, 
i wreszcie podczas posiedzeń ogólnych — zgło
szono wiele wniosków i zaleceń, podjęto liczne 
uchwały i rezolucje.

W sferze problematyki teologicznej, omawia
nej głównie przez komitet teologiczny oraz 
specjalny komitet „Świadectwo reformowa
ne dziś” — zarysowały się następujące
zamierzenia i kierunki działań. W dobie obec
nej należy nieustannie podtrzymywać i rozwi
jać tradycję reformowaną we wszystkich dzie
dzinach pracy Kościoła, także na polu wydaw
niczym. Należy również wykazywać szczególną 
dbałość o zachowanie świadomości wyznanio
wej, wspierać Kościoły członkowskie w ich dą
żeniu do odnowy i do podejmowania dialogów 
międzykościelnych. Winna być też systematy
cznie rozszerzana współpraca ze Światową Ra
dą Kościołów i Światową Federacją Luterań- 
ską, protegowane tendencje zjednoczeniowe, in
spirowane kontakty z innymi religiami i ideo
logiami w różnych regionach świata.

Sporo uwagi poświęcono kwestiom ekumenicz
nym. Przypomniane zostało oświadczenie z St. 
Andrews (1977), w którym wskazywano m.in. 
na konieczność wyjaśnienia motywów, jakimi 
kieruje się Alians działając w ruchu ekume
nicznym. Odpowiedzią jest tu nakaz Jezusa 
Chrystusa, nadto pragnienie poszukiwania dro
gi do prawdziwego Kościoła Chrystusowego. To 
obliguje do nawiązywania rozmów i wspólnoty 
ze wszystkimi, którzy pragną głosić radosnot 
Nowinę. Świadectwo zaś i misja mogą być rze
czywiście wiarygodne jedynie pod warunkiem 
współdziałania Kościołów. Chrześcijanie trady
cji reformowanej, akcentując fakt, że stanowią 
cząstkę powszechnego Kościoła apostolskiego, 
uporczywie nawołują do jedności i wspólnoty 
w Chrystusie Panu. Tendencje te są odbiciem 
odnawiającej obecności Jezusa Chrystusa w Ko
ściele.

Oczekuje się, że niebawem zaowocuje druga tu
ra dialogu między reformowanymi a katolika
mi, zainicjowana w r. 1980 po opublikowaniu 
i aprobowaniu przez strony dokumentu „Obec
ność Chrystusa w Kościele i świecie” oraz po 
analizie sprawozdania z września 1981 r., przed
stawionego przez mieszaną grupę dialogową. 
Zgromadzenie Ogólne zaleciło kontynuowanie 
rozmów nt. „Kościół w świecie dzisiejszym” 
oraz ogłoszenie ich wyników w latach 1988—89. 
Z zadowoleniem powitano utworzenie wspólnej 
komisji lut er ańsko-reformowanej współpracu
jącej z Watykańskim Sekretariatem ds. Jedno
ści Chrześcijan i debatującej nad teologią mał
żeństw mieszanych. Zalecono, aby do tych roz
mów zaproszeni zostali przedstawiciele Kościo
łów z Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej.

Przedmiotem dociekliwych zainteresowań były 
też toczące się dialogi z luteranami, baptysta
mi, anglikanami i prawosławnymi. Z wdzięcz
nością powitano inicjatywy Węgierskiego Ko
ścioła Reformowanego i Komitetu Wykonaw

czego Aliansu, które doprowadziły do konsulta
cji z Patriarchatem w Moskwie i z innymi Ko
ściołami prawosławnymi oraz do historycznej 
(pierwszej od czasów Reformacji) wizyty dele
gacji Aliansu Reformowanego w Ekumenicz
nym Patriarchacie Konstantynopola. Te budzą
ce nadzieję działania Zgromadzenie uznało za 
właściwy kierunek dalszych pertraktacji o za
sięgu ogólnoświatowym i regionalnym, w któ
rych jest jeszcze wiele do zrobienia. Wszystkie 
dialogi — akcentowano — muszą być prowa
dzone w zgodzie i wierności Apostolskiemu Wy
znaniu Wiary.

Wydziałowi teologicznemu zalecono wymianę 
opinii z Żydowskim Międzynarodowym Komi
tetem ds. Konsultacji Międzyreligijnej (Gene
wa) i przygotowanie w r. 1983 sprawozdania 
z tych rozmów. Problematykę stosunków mię
dzy Kościołem a Izraelem uznano za ważną z 
ekumenicznego punktu widzenia. Podstawą dia
logu z judaizmem jest reformowane pojmowa
nie całej Ewangelii jako jedności, jako spójności 
Starego i Nowego Testamentu, jedności przy
mierza pomiędzy Bogiem i Jego ludem.

W związku z tendencją do jednoczenia się Ko
ściołów, Zgromadzenie zobowiązało się popie
rać takie ruchy, które zmierzają do nadania 
Kościołowi Chrystusowemu bardziej „widzial
nej” jedności. Świadectwo już zjednoczonych 
i jednoczących się Kościołów pokazuje, jak bar
dzo to wzbogaca życie ludu Bożego.

Nowy Komitet Wykonawczy i wydział teolo
giczny zostały zobowiązane do wszechstronne
go rozpatrzenia stosunków Aliansu ze Świato
wą Radą Kościołów, w intencji pełniejszego, 
integrującego współdziałania.

Oczekuje się, że będą rozwijane studia teolo
giczne nad: 1) świadectwem reformowanym po
śród różnorodnych kultur i religii świata, szcze
gólnie zaś nad reformowanym pojmowaniem 
łaski, prawa, autorytetu Pisma i liturgii; 2) nad 
samą istotą wyznania reformowanego przy po
łożeniu nacisku na chrystologię rozpatrywaną 
z punktu widzenia zasad: sola fide, sola gloria, 
sola scriptura; 3) nad Kościołem i Izraelem ja
ko rodziną wyznaniową Abrahama; 4) nad do- 
ksologiczną perspektywą w chrześcijańskim dą
żeniu do sprawiedliwości i pokoju.
Ze względu na współegzystowanie chrześcijań
stwa z innymi religiami, np. z islamem, głów
nie na obszarach pozaeuropejskich, nie należy 
tracić z pola widzenia ich wspólnych stosunków 
i trzeba zmierzać do nawiązywania współpracy.
Pod naporem licznych spraw, jakie wysunięto 
podczas obrad komitetu „Współpraca i świa
dectwo”, trzeba było powołać dwa podzespoły. 
Pierwszy zajmował się problemem wolności re
ligijnej i cywilnej, drugi — sytuacją kobiet. 
Zwrócono uwagę na konieczność rozważenia po
zycji kobiety w Kościele, zwłaszcza zaś dopu
szczenia jej do urzędu duchownego, pamięta
jąc zarazem o stale istniejącej dyskryminacji.
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Należałoby także zanalizować, jak teologia roz
wijająca się w ruchu feministycznym ma się do 
teologii reformowanej. Zwiększenie udziału ko
biet w życiu Kościołów było w ogóle silnie ak
centowane podczas Zgromadzenia, czemu dano 
wyraz w licznych wypowiedziach, w popraw
kach do konstytucji Aliansu i wreszcie w jed
nogłośnie aprobowanym wyborze 6 kobiet do 
nowego Komitetu Wykonawczego.
Uznano za konieczne dalsze rozwijanie pomocy 
międzykościelnej, wymianę wizyt i współpra
cowników oraz lepszy przepływ informacji.
W nawiązaniu do ciążących problemów spo
łeczno-politycznych i innych kwestii konflikto
wych przyjęto szereg zaleceń lub rezolucji 
m.in. na temat rasizmu (apartheidu), który uz
nano za „herezję”, uchodźców i pozbawionych 
ojczyzny, przeciwko stosowaniu tortur (odnosi 
się to do ok. 60 krajów świata), sprawiedliwo
ści i pokoju, praw człowieka, sytuacji w Liba
nie, konfliktu międzykościelnego w Zairze. Silne 
wrażenie wywołał „Krzyk Azji”, czyli wypo
wiedź delegatki Tailandii obrazująca dyskry
minację i poniżenie kobiet w tym rejonie świa
ta. Głos ten spowodował, że wydano oświad
czenie piętnujące popieranie tzw. przemysłu 
turystycznego, powodującego nasilenie się pro
stytucji.
Gorąco poparto wszelkie inicjatywy pokojowe 
zmierzające do poszukiwania dróg rozwiązy
wania konfliktów międzynarodowych bez uży
cia siły, do powstrzymania produkcji, doskona
lenia i rozpowszechniania broni atomowej, do 
wyrugowania broni chemicznej i biologicznej 
oraz tworzenia stref bezatomowych. W tych 
palących zagadnieniach zalecano współpracę ze 
Światową Radą Kościołów. Kościoły reformo
wane, jeśli chcą być wierne nakazom Ewan
gelii, muszą popierać wszystkie działania poko
jowe. Postanowiono inspirować studia nt. teo
logii pokoju oraz ekonomicznych następstw wy
ścigu zbrojeń.
Niedziela 22 sierpnia była dla wielu delegatów 
oraz gości okazją do uczestniczenia w nabożeń
stwach oraz do spotkań w zborach Ottawy i 
okolic. Obaj Polacy oraz prof. A. Blancy zosta
li zaproszeni przez francuskojęzyczny TEglise 
Unie St. Jean w Montrealu. Autor niniejszego

Drogim Czytelnikom 

i Przyjaciołom 

serdeczne życzenia 

prawdziwej radości 

z narodzin naszego Pana 

oraz Bożej łaski i opieki 

w Nowym Roku 1983
składa Redakcja

sprawozdania przekazał tamtejszemu zborowi 
pozdrowienia w imieniu Kościoła Ewangelicko- 
-Reformowanego w Polsce i poinformował o 
pracy naszych parafii.
Zgromadzenie w . Ottawie dało też sposobność 
do spotkań przedstawicieli różnych kontynen
tów. Można się było wiele dowiedzieć o tam
tejszych Kościołach i ich formach pracy oraz 
wymienić myśli i doświadczenia.
Na posiedzeniach komitetu finansowego refero
wana była i dyskutowana, ogólnie bardzo trud
na, sytuacja materialna Aliansu. Jest ona tym 
drastyczniejsza, że oczekiwania na pomoc ze 
strony Kościołów członkowskich są znaczne, 
nie mniejsze też potrzeby budżetowe Komitetu 
Wykonawczego ze względu na stale rosnące za
dania programowe. Podjęto uchwałę o wzmoże
niu ofiarności oraz podwyższeniu świadczeń ze 
strony Kościołów członkowskich na rzecz Alian
su. W zasadzie (dopuszczono umotywowane wy
jątki i odstępstwa) minimalną składkę roczną 
określono na 1000—3000 franków szwajcar
skich.
Wspomniałem już o zmianie w brzmieniu nie
których paragrafów czy punktów konstytucji 
Aliansu. Wśród ważniejszych poprawek trzeba 
wymienić zwiększenie liczby członków Komite
tu Wykonawczego z 15 do 25 oraz wprowadze
nie paragrafu, w myśl którego powołany zosta
je trzeci stały zespół problemowy Aliansu — 
wydział finansowy.
Na koniec kilka słów o nowo wybranym Komi
tecie Wykonawczym. Wśród jego członków zna
lazło się sześć kobiet. Prezydentem został wy
brany z aplauzem ks. dr Allan Boesak, repre
zentant „czarnej Afryki”, kaznodzieja akade
micki, przewodniczący anty rasistowskiego po
łudniowoafrykańskiego związku duchownych 
„Broederkring” i związku czarnych chrześcijan 
w Afryce Płd. Wiceprzewodniczącymi zostali: ks. 
dr Ro-Chung-Hyun (Korea Płd.), ks. A. Throck- 
morton (USA)), bp K. Toth (Węgry). Na sta
nowiska sekretarzy wydziałów powołano ks. dr. 
L. Vischera (teologiczny), ks. R. Reveta 
(„Współpraca i świadectwo”), J. Gilbeya (finan
sowy). Prezydent J. I. McCord został człon
kiem honorowym Komitetu Wykonawczego. 
Pożegnano ustępującego sekretarza wydziału 
teologicznego ks. dr. R. Smitha i wyrażono mu 
gorące podziękowanie za wieloletnią twórczą 
służbę.
„Ottawę 82” zakończyło nabożeństwo w Knox- 
-Presbyterian Church połączone z Wieczerzą 
Pańską i uroczystością wprowadzenia w urząd 
nowo wybranego Komitetu Wykonawczego. 
Prezentacja Zgromadzenia Ogólnego Aliansu 
wymagałaby uwzględnienia jeszcze wielu in
nych wydarzeń, ocen, omówień. Wystarczy 
zwrócić uwagę, że skondensowane sprawozda
nie, dotyczące nader aktualnych zagadnień 
omawianych przez komitet „Reformowane  ̂
świadectwo dziś”, liczy 22 strony. Zgromadze
niu w Ottawie warto będzie poświęcić jeszcze 
miejsce w „Jednocie”, a szczególnie tym kwe
stiom i problemom, które z większą ufnością 
pozwalają spoglądać w przyszłość.

8



WŁODZIMIERZ ZUZGA

M i g a w k i
Ottawa wita nas umiarkowanym 
klimatem i kameralnym wyglądem 
dworca autobusowego. Po fascynu
jącym locie przez Atlantyk i kilku
godzinnej jeździe autobusem z lot
niska w Montrealu pragniemy mo
żliwie szybko znaleźć się u celu. 
Gdy meldujemy się w recepcji, jest 
już zupełnie ciemno. Zmiana czasu 
odwlekła zmrok o blisko sześć go
dzin. Otrzymujemy zakwaterowanie 
w jednym z domów studenckich. 
Miasteczko akademickie składa się 
z kilkunastu nowoczesnych budowli 
o niekiedy dziwacznych kształtach. 
Akademiki są natomiast „normal
ne** i przypominają warszawskie, te 
z al. Żwirki i Wigury. Później 
przyzwyczajamy się również do sal 
wykładowych, korytarzy z mnóst
wem specjalnych schodów (służą 
przede wszystkim do siadania!) i 
niewielkiej stołówki, której dosko
nała funkcjonalność i niezwykle du
ża przepustowość pozostaje dla nas 
zagadką. Nieliczni studenci (trwa 
przerwa wakacyjna) namiętnie ko
rzystają z obiektów sportowych. 
Zwraca uwagę dostosowanie wszyst
kich wejść, wind, toalet itp. do po
trzeb ludzi niepełnosprawnych. Jest 
uderzająco czysto.

* * *

Kanada jest krajem lasów liścias
tych. Drzewa podobne do naszych, 
tylko większe. Poznajemy jedynie 
niewielką część stanów Quebec i 
Ontario. Ten najbardziej zurbanizo
wany obszar Kanady ma, na oko, 
mniejszą gęstość zaludnienia od na
szych Bieszczad. Lasy, pojedyncze 
farmy z charakterystycznymi, przy
pominającymi wschodnie meczety 
silosami zbożowymi, niewielkie 
(często drewniane) miasteczka i 
znów lasy gdzieniegdzie poprzecina
ne trawiastymi polanami.
W pobliżu Ottawy teren jest nieco 
pofalowany; na szczytach wzgórz 
znajdują się polodowcowe jeziorka 
z niezwykle czystą, błękitną wodą; 
jest to ulubione miejsce spędzania 
weekendów wielu mieszkańców sto
licy. Prawdziwie amerykańskim 
miastem jest jedynie Montreal, ze 
swoim City. Wysokie drapacze 
chmur, wielopoziomowe (często pod
ziemne!) skrzyżowania autostrad, 
metro i olbrzymie przedmieścia —

z O t t a w y
wszystko to przypomina, podobno, 
wielkie metropolie świata. Ludzie 
icszystkich ras mówią tu po fran
cusku.
Uczestniczymy w niedzielnym nabo
żeństwie w jednej z francuskoję
zycznych parafii w tym mieście. 
Jest to kościół św. Marka, usytuo
wany w śródmieściu Montrealu. 
Dość wysoka budowla gotycka (ra
czej neogotycka) wydaje się śmiesz
nie niska przy szklanych bankach 
i biurowcach. Nabożeństwo prowa
dzi żona pastora, który bierze udział 
w zjeździe w Ottawie. Po nabożeń
stwie przekazujemy pozdrowienia z 
dalekiej Polski. Korzystam z okazji, 
by wziąć na ręce trzyletnią czarno
skórą parafiankę. Nigdy nie zapom
nę wrażenia dotyku jej włosów, u- 
czesanych w monstrualną ilość fili
granowych warkoczyków. Wyobra
żam sobie, co by było, gdyby moje 
dzieci mogły pobawić się z tym 
ślicznym dzieckiem. Zostajemy za
proszeni na obiad do domu jednego 
z młodych parafian. Te przyjemne 
chwile spędzamy z towarzyszącym 
nam ks. Alainem Blancy z Francus
kiego Kościoła Reformowanego.

* * *

W porównaniu z Montrealem Otta
wa wygląda bardzo kameralnie. 
Podobno mieszkańcy mówią o niej 
„duża wiocha”. Niewielkie śródmieś
cie utworzone jest z kilku wysokoś
ciowców, mnóstwa niskich domów 
towarowych i jednopiętrowego Sta
rego Miasta. To ostatnie ma frag
menty kilkudziesięcioletnie, chronio
ne bardzo pieczołowicie przez wła
dze jako zabytek narodowy. Naj
ważniejszym zabytkiem jest jednak 
stuletni gmach parlamentu, przed 
którym codziennie defilują, podob
nie jak w Londynie, oddziały war
townicze w historycznych mundu
rach. Zresztą symbole brytyjskie są 
w Kanadzie pielęgnowane z dużym 
sentymentem, portret królowej i 
Union Jack można znaleźć w więk
szości gmachów publicznych (nawet 
w Kościołach). Na ulicach i w skle
pach dominuje język angielski.
W Ottawie istnieje Dom Polski oraz 
dwie polskie parafie katolickie. Moż
na dostrzec sklepy, których właści
cielami są Polacy. Polska mniejszość 
jest reprezentowana w parlamencie.

Jednak najliczniejsza jest Polonia 
w Toronto, gdzie znajduje się rów
nież polska parafia ewangelicka.

* * *

Istotną częścią zjazdu są nabożeń
stwa. Nabożeństwo rozpoczynające 
kongres odbywa się w świątyni na
leżącej do Zjednoczonego Kościoła 
Kanady (zjednoczenie polegało na 
połączeniu się metodystów z refor
mowanymi). Kilkudziesięcioosobowy 
chór występuje w niebieskich i 
czerwonych togach. Wspaniale 
brzmią utwory Haendla, Miligana, 
Pickardy’ego, Friedella i Gelineau. 
Kościelne chóry w Kanadzie repre
zentują bardzo wysoki poziom, roz
śpiewany jest zresztą cały naród, 
wychowanie muzyczne należy, obok 
sportu, do najważniejszych przed
miotów szkolnych. Nabożeństwo 
prowadzi moja dobra znajoma, ks. 
Joan Barr z Irlandii, w asyście kil
ku księży — mężczyzn. Wieczerzę 
Pańską roznoszą starsi zboru wprost 
do ławek. Stosuje się niewielkie 
kostki chleba i bezalkoholowy sok 
z winogron w małych, szklanych 
kieliszkach. Porywające, krótkie ka
zanie wygłasza Jürgen Moltmann. 
Kościół jest wypełniony delegatami 
i gośćmi, którym wręczono broszurę 
z wydrukowanym programem nabo
żeństwa i tekstem kazania w czte
rech językach. W tym roku po raz 
pierwszy — obok angielskiego, fran
cuskiego i niemieckiego — językiem 
kongresu jest również język hisz
pański. Udział w nabożeństwie bie
rze gubernator stanu Ontario jako 
oficjalny przedstawiciel (pófniej do
wiadujemy się, że jest on wyznania 
prawosławnego).
Każdy dzień rozpoczyna się i koń
czy nabożeństwem przygotowanym 
przez delegatów, najczęściej przed
stawicieli Trzeciego Świata. Delega
cja Korei Płd. w pięknych strojach 
ludowych, wytwarza niepowtarzalny 
nastrój modlitwy i skupienia. Udaje 
się to także chrześcijanom z Japo
nii, Indii, Indonezji i innych kra
jów Azji. Delegacje z Czarnej Afry
ki wyróżniają się trafnymi, mocno 
osadzonymi w nauce Chrystusa, roz
ważaniami biblijnymi. Warto dodać, 
że jedno z pierwszych nabożeństw 
wieczornych prowadzi w języku 
francuskim pan Witold Bender, rad
ca Konsystorza Kościoła Reformo- 
ivanego w Polsce. (Teksty i modlit
wy przygotował ks. Bogdan Tranda, 
który nie mógł wyjechać z Polski 
do Ottawy).
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Niezatartym wrażeniem jest fakt 
wyraźnej dominacji na zjeździe de
legacji z Trzeciego Świata, które nie 
tylko biorą aktywny udział w dys
kusjach na tematy społeczne, lecz 
toprowadzają także świeże prądy do 
problematyki teologicznej kongresu. 
Drugim znakiem czasu jest aktywny 
udział kobiet w życiu Kościołów, 
czego wyrazem jest ich rola w ob
radach. W pewnej chwili, kiedy 
przysłuchuję się dyskusji kobiet- 
-pastorów z Czarnej Afryki, przy
chodzi mi do głowy przerażająca 
myśl: czyżby polski Kościół refor
mowany miał wprowadzić ordynację 
kobiet jako ostatni w świecie?

* * *

Bardzo ważne są rozmowy kuluaro
we. Przypadkowi sąsiedzi podczas 
posiłku okazują się współbraćmi bo
rykającymi się z podobnymi, nie
kiedy zaś większymi problemami 
jak my. Kierowniczka szkoły protes
tanckiej na Madagaskarze łamaną 
francuszczyzną wyjaśnia mi tajniki 
pedagogiki i katechezy. Radość wy
raża głośnym śmiechem, połączo

nym przy siadami. Wręczam jej 
cepeliowską zakładkę i... serdecznie 
się z nią zaprzyjaźniam. Zbliżenie 
kultur przez ewangeliczną budowę 
miłości nie jest sloganem — pozna
ję tu prawdziwych, żywych chrześ
cijan i wspólnie z nimi chwalę Ojca 
Niebieskiego; na pewno przywiozę 
coś z tego do Polski, do naszych nie
licznych zborów. Z radością konsta
tuję, że Kościół Jezusa Chrystusa 
buduje się i rośnie'także na świato
wych kongresach!

* * *

Nabożeństwo końcowe odbywa się 
w świątyni należącej do Kościoła 
Prezbiteriańskiego. Duży chór w to
gach, tym razem jasnobłękitnych. 
Modlitwy w kilkunastu językach, 
podobnie i czytania biblijne. Wspa
niała muzyka organowa i najlepszy 
chyba chór, jaki kiedykolwiek sły
szałem. Olbrzymie wrażenie wywo
łuje utwór współczesnego kompozy
tora Duke’a Streeta pt. „Jesus Shall 
Reign” (Jezus będzie panował), 
wykonany po mistrzowsku. Rzecz 
niespotykana u nas: fragment bale

towy wyrażający nowe narodzenie 
człowieka. I wreszcie prawdziwa 
uczta dla uszu: hymn Johna Rutte- 
ra „O, Clap Your Hands” (Klaskaj
cie w dłonie), utwór klasy Pende
reckiego, który będzie komentowany 
długo po zakończeniu nabożeństwa. 
Wieczerzę Pańską podają również 
prezbiterzy do ławek, lecz tym ra
zem chleb jest w Hużych bochen
kach, zaś wino — w kielichach. Wy
maga to oczywiście sprawności w 
łamaniu dużych, ciężkich chlebów, 
a także użycia kilkunastu kielichów. 
Poziomy wymiar Komunii podkreś
lony jest przez wzajemne podawa
nie sobie sakramentu przez uczest
ników (prezbiterzy jedynie zapo
czątkowali krążenie chleba i wina 
wśród wiernych). Wzmocnieni przez 
samego Chrystusa przygotowujemy 
się do rozstania...

*  *  *

Lądujemy w Zurychu i... wszystko 
jak w domu. Ulice i domy normal
ne, tzn. małe. Tramwaje, koleje, 
Stare Miasto, skromny gotyk — to 
już prawie Polska. Do zobaczenia 
Kanado!

Jubileusz Biblii Gdańskiej
W roku 1982 minęło 350 lat od 
pierwszego wydania tzw. Biblii 
Gdańskiej, przez całe wieki 
służącej polskim środowiskom 
ewangelickim. Oczywiście, jak 
wiemy, nie była to pierwsza 
Biblia w języku polskim.
Za pierwsze tłumaczenie Pis
ma św. na język polski uważa 
się tzw. Biblię Królowej Zofii, 
wdowy po Jagielle, zdefekto
wany rękopis z r. 1455, do r. 
1939 przechowywany w biblio
tece gimnazjum reformowane
go w Sarosz-Patak na Wę
grzech. Egzemplarz ten, będą
cy pierwszą częścią Starego 
Testamentu, zaginął w czasie 
ostatniej zawieruchy wojennej 
i znamy go jedynie z odpisów 
i fotokopii. Istnieje natomiast 
kilka oryginalnych kart z II 
części — fragmenty ksiąg pro
rockich i machabejskich. 
Dopiero w XVI wieku, dzięki 
rozwojowi drukarstwa i wzmo
żonemu ruchowi przekładowe
mu, ukazuje się w Polsce sze

reg wydań (części i całości) 
Pisma św. Pierwszym z nich 
jest luterański przekład Nowe
go Testamentu S t a n i s ł a w a  
M u r z y n o w s k i e g o  (Króle
wiec 1551), a kolejnymi: kato
licki przekład Nowego Testa
mentu drukarza M i k o ł a j a  
S c h a r f f e n b e r g e r a  (1556) 
i pierwsza katolicka Biblia w ję
zyku polskim ks. J a n a  Leo-  
p o l i t y  (1561), stanowiąca u- 
rzeczywistnienie pragnień i am
bicji Scharffenbergera, aby u- 
biec w pracy przekładowej piń- 
czowski ośrodek reformowany. 
Biblia Leopolity jest najprawdo
podobniej poprawionym teks
tem jakiegoś wcześniejszego rę
kopisu.
W roku 1563 ukazuje się pier
wszy pełny ewangelicki prze
kład całej Biblii, powstały w 
Pińczowie jako praca zbioro
wa, a wydany w Brześciu na
kładem Mikołaja Radziwiłła 
Czarnego. Stąd jej nazwy: p i ń- 
c z o w s k a ,  k a l w i ń s k a ,

r a d z i w i ł ł o w s k a  b ą d ź  
b r z e s k a .  Dzieło to (na pięk
nym papierze drukowane 720- 
-kartowe wielkie folio, pięknie 
oprawione) jest pomnikiem 
XVI-wiecznej polszczyzny i 
chlubą drukarstwa polskiego, 
reprezentowanego w osobie mi
strza krakowskiego B e r n a r 
da W o j e w ó d k i ,  humanisty 
i przyjaciela Erazma z Rotter
damu.
Kolejne przekłady Pisma św. 
w XVI w. wychodzą spod pió
ra arianina S z y m o n a  B u d 
n e g o  (tzw. Biblia Nieświeska 
— 1572, Nowy Testament — 
drukowany w Łosku * w 1574 
i poprawiona wersja w Brześ
ciu, 1589) oraz innego arianina 
M a r c i n a  C z e c h o w i c a  
(Nowy Testament, Kraków 
1577)'.
W latach 90. XVI wieku uka
zują się następne przekłady 
katolickie: ks. J a k u b a  W u j- 
k a Nowy Testament (1593), 
Nowy Testament i Psałterz
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(1594) i wreszcie pełny tekst 
Pisma św. (1599), wydany już 
po śmierci tłumacza.
Warto tu przypomnieć, że te 
różne wydania tłumaczeń bi
blijnych były nie tylko odpo
wiedzią na zapotrzebowanie 
społeczne. Reformacja a na
stępnie fala kontrreformacji w 
Polsce pobudziły swojego ro
dzaju wyścig wydawniczy. Trze
ba też pamiętać, że ukazujące 
się w różnych środowiskach 
wyznaniowych tłumaczenia 
ksiąg Pisma św. uzupełniały 
bogatą literaturę polemiczną, 
gdyż były zazwyczaj opatrywa
ne komentarzami do tekstu bi
blijnego. Dlatego konieczne 
jest zaznaczanie wyznania tłu
macza czy wydawcy. Istnieje 
również zasadnicza różnica po
między tłumaczeniami katolic
kimi i ewangelickimi. Dla au
torów katolickich obowiązują
cym tekstem był łaciński prze
kład Hieronima ze Strydontu 
(340—420), tzw. Wulgata; tłu
macze ewangeliccy sięgali na
tomiast przede wszystkim do 
oryginalnych języków Pisma 
św. (hebrajskiego i aramejskie- 
go w Starym i greckiego w No
wym Testamencie).
Jak już wspomniano, pierwszą 
polską Biblią ewangelicką była 
Biblia Brzeska, tłumaczona 
zbiorowo w środowisku refor
mowanych w Pińczowie. Nie
stety, syn księcia Radziwiłła 
Czarnego Mikołaj Krzysztof, 
zwany Sierotką, pozostający 
pod silnymi wpływami jezui
tów, wykupił i zniszczył niemal 
cały nakład. Ten fakt oraz 
względy praktyczne (duży for
mat i waga Biblii Brzeskiej) 
stworzyły potrzebę nowego 
wydania. Mimo trudnej sytua
cji, w jakiej znalazły się Ko
ścioły Reformacji w końcu 
XVI w., troska o nowy prze
kład Biblii stała się przedmio
tem obrad synodów Kościoła 
reformowanego. Postanowiono 
wykorzystać istniejący już 
przekład duchownego reformo
wanego z Secymina, M a r c i 
na J a n i c k i e g o .  Synod w 
Ożarowie w r. 1600 uchwalił 
wydanie przekładu tego tłuma
cza, dziękując mu za dokonany 
trud, a Generalna Konwokaeja 
Seniorów trzech Kościołów 
ewangelickich — reformowa
nego, augsburskiego i braci 
czeskich — podjęła ostatecz

ną decyzję w Bełżycach w r. 
1603, zalecając korygowanie 
tekstu z uznaną Biblią Brzeską. 
Powołano też dwóch cenzorów 
tekstu: reformowanego du
chownego D a n i e l a  M i k o 
ł a j e w s k i e g o  i duchownego 
braci czeskich J a n a  Tur-  
n o w s k i e g o ,  ludzi jak naj
bardziej kompetentnych. Pier
wszy z nich, duchowny refor
mowanego zboru w Radziejo
wie na Kujawach, kształcił się 
w Heidelbergu, Frankfurcie i 
Bazylei, drugi, bratanek senio
ra Jednoty braci czeskich, pa
stor w Łobżenicy — po stu
diach w Genewie, Zurychu i 
Marburgu był pierwszym dok
torem teologii wśród duchow
nych braci czeskich.
Niestety, tekst Janickiego za
ginął podczas kilkuletnich 
przygotowań do druku. Wyda
je się, że Mikołajewski osta
tecznie w swoich wyłącznie rę
kach skupił wszystkie sprawy 
związane z nowym przekładem. 
Jednak do wydania całej Bi
blii chwilowo nie doszło, uka
zał się natomiast Nowy Testa
ment, drukowany w Gdańsku 
w r. 1606, prawdopodobnie da
leko odbiegający od pracy Ja
nickiego i zupełnie różny od 
tekstu brzeskiego, co wywoła
ło ogólne niezadowolenie. Wia
domo, że ks. Daniel Mikołajew
ski pracował nad własnym 
przekładem Biblii, którego 
przygotowanie trwało około 20 
lat. I zapewne nieprzychylne 
przyjęcie Nowego Testamentu 
gdańskiego sprawiło, że prag
nął odczekać pewien czas, choć 
umawiał się z drukarzem o 
druk przekładu całej Biblii. 
Kolejna Konwokaeja General
na w Bełżycach w r. 1613 je
mu powierzyła opiekę nad wy
daniem nowej Biblii z polece
niem, by była to poprawiona 
wersja tekstu brzeskiego:
,,Przekład Bibliej iż nie wy
szedł przez ten czas w druk, 
przeto ta praca zlecona jest 
jednemu bratu, żeby wersyey 
brzeskiej poprawił na tych 
miejscach, kędy a veritate He- 
braica et graeca w przekładzie 
i annotacyach discedit,\
To żądanie było sprzeczne z 
koncepcją ,,jednego brata”. 
Dlatego, mimo ponagleń znie
cierpliwionych synodów, ten 
świetny filolog zwleka, nie li
cząc się z komisjami powoły

wanymi do rewizji jego tek
stu. W r. 1623 ks. Mikołajew
ski podaje do wiadomości, że 
pracę ukończył, ale dopiero sy
nod wileński (1629) zatwierdził 
dzieło do druku w przekona
niu, że tłumacz trzymał się 
ściśle zaleceń zleceniodawców. 
Całkiem nowy przekład Biblii 
— bo takim okazało się dzieło 
Mikołajewskiego (przekład róż
ny od dotychczasowych, bo bez 
komentarzy do tekstu) — uka
zuje się wreszcie drukiem w 
Gdańsku w r. 1632 w drukarni 
A n d r z e j a  H i i n e f  e l da .  
Do Biblii dołączono Pasję, zbiór 
pieśni religijnych oraz — do 
niektórych egzemplarzy — 
Psałterz ks. M a c i e j a  Ry 
b i ń s k i e g o .  Dzieło to, zaopa
trzone w list dedykacyjny se
niorów zborów wielkopolskich 
do księcia Krzysztofa Radziwi
łła, przywódcy protestantyzmu 
litewskiego, i w dedykację 
księcia do króla, zostaje złożo
ne jako dar koronacyjny dla 
nowego króla Władysława IV, 
z którym polscy protestanci 
wiązali duże nadzieje.
Podobnie jak poprzednio Nowy 
Testament gdański, tak i Biblia 
nie znajduje początkowo uzna
nia w środowisku ewangelic
kim, ponieważ odbiega od tek
stu brzeskiego. Jednak z cza
sem sytuacja się zmienia. W 
r. 1660 wychodzi pierwszy 
przedruk w Amsterdamie, póź
niej następne — na Śląsku, w 
Berlinie, Warszawie i Wiedniu. 
Stopniowo Biblia Gdańska zdo
bywa wielki autorytet. W su
mie osiągnęła 44 wydania, a 
sam Nowy Testament — 92. 
Ostatnim wydawcą było Bry
tyjskie i Zagraniczne Towarzy
stwo Biblijne. Służyła środo
wisku ewangelickiemu w Pol
sce do r. 1975, kiedy ukazał 
się nowy przekład Pisma św., 
praca zbiorowa tłumaczy lute- 
rańskich.
Ale jak to zawsze w takich wy
padkach bywa, wielu, zwłasz
cza starszych ewangelików, 
głęboko przywiązanych do sta
rego tekstu, nie akceptuje no
wego przekładu i na codzień 
posługuje się tekstem gdań
skim. Czy więc można mówić, 
że po 350 latach wiernego słu
żenia Biblii Gdańskiej nastę
puje pożegnanie? Na pew
no nie.

Oprać. ks. Jerzy Stahl
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KS. LUKAS YISCHER

Spojrzenie z perspektywy 20 lat 
na II Sobór Watykański

Jeżeli spojrzymy dziś wstecz na II Sobór Watykań
ski, z trudem przyjdzie nam docenić, jaką zmianę 
w stosunkach między Kościołami przyniosło ogłosze
nie wtedy Dekretu o Ekumenizmie. Nie można już 
sobie wyobrazić, że to, co dziś wydaje się mniej lub 
więcej oczywiste, nie było czymś samo przez się zro
zumiałym wtedy. Od początku naszego stulecia przed
stawiciele różnych Kościołów zbierali się na konfe
rencjach. W 1948 r. powstała Światowa Rada Kościo
łów. Wspólne świadectwo składane przez rozdzielone 
Kościoły stawało się w coraz większej mierze rzeczy
wistością. Jednakże Kościół rzymskokatolicki nie brał 
w tym ruchu oficjalnego udziału, a Stolica Apostolska 
nieustannie udzielała napomnień teologom, kapłanom 
i ludziom świeckim, którzy odważyli się przekroczyć 
pieczołowicie strzeżone granice.
II iSobór Watykański przyniósł ogromny zwrot. Zamk
nięte dotychczas drzwi stanęły otworem. Kościół rzym
skokatolicki zaproponował innym Kościołom dialog 
i współpracę. Dekret o Ekumenizmie stał się funda
mentem zainicjowanych wtedy stosunków. W niniej
szym tekście postaramy się pokazać, dlaczego wbrew 
poprzedniemu stanowisku udział Kościoła rzymskoka
tolickiego w ruchu ekumenicznym stał się nie tylko 
możliwy, ale nawet wskazany.

PODSTAWOWE POGLĄDY

Jakie rozważania były w związku z tym szczególnie 
ważne? A więc, po pierwsze, rozważania Soboru na 
temat istoty Kościoła Jezusa Chrystusa. Teksty pod
kreślają w stopniu o wiele większym niż poprzednie 
wypowiedzi, że Kościół należy rozumieć przede 
wszystkim jako duchową wspólnotę; określa się go 
jako „sakrament albo znak i narzędzie ścisłego zjed
noczenia z Bogiem”. Rzeczywistość Kościoła w mniej
szym stopniu postrzegana jest w jego instytucjonal
nych formach zewnętrznych. Kościół Chrystusowy 
z całą pewnością obecny jest w Kościele rzymskoka
tolickim, nie wolno go jednak po prostu zamykać 
w instytucjonalnych granicach tego Kościoła.
Podczas gdy dawniej pojęcie jedności zdawało się za
kładać z góry jednolitość, to obecnie powtarza się 
stale, że Kościół odznacza się różnorodnością. Kładzie 
się nacisk na znaczenie, autorytet i rolę Kościoła w 
każdym poszczególnym kraju. Ogrom zadań, przed 
którymi stanął Sobór, doprowadził do tego, że w 
o wiele większej mierze niż dawniej postrzega się 
Kościół jako wspólnotę, która wymaga stałej odnowy. 
W nowy i nieoczekiwany sposób mówi się o tym, że 
członkowie Kościoła rzymskokatolickiego „nie są bez 
winy” jeśli chodzi o rozłam między Kościołami. 
Wszystkie te, z wielkim naciskiem wyrażone, poglądy 
stworzyły nowe warunki oceny innych Kościołów. 
Wypowiedzi na temat Kościołów Wschodu i istnieją
cych od czasu Reformacji „kościelnych wspólnot” są 
jak gdyby odbiciem wypowiedzi Soboru na temat 
Kościoła w ogóle. Kościół rzymskokatolicki widział 
dawniej w innych Kościołach tylko sumę ochrzczo

nych jednostek. Dekret o Ekumenizmie mówi o nich 
jako o Kościołach albo przynajmniej kościelnych 
wspólnotach. Dawniej chrześcijaństwo prawosławnych 
i ewangelików definiowane było wyłącznie przez pryz
mat ich stosunku do Kościoła rzymskokatolickiego; 
Kościoły nie będące Kościołem rzymskokatolickim 
o tyle tylko uważano za chrześcijańskie, o ile były 
częściowym urzeczywistnieniem Kościoła rzymskoka
tolickiego. Dekret o Ekumenizmie podjął próbę po
ważnego ustosunkowania się do innych Kościołów 
w świetle ich stosunku do Chrystusa i wspólnej wiary 
apostolskiej. 'Uznał również — co wtedy było stwier
dzeniem wręcz niesłychanym — że pewne aspekty 
dziedzictwa apostolskiego realizowane są w innych 
Kościołach autentyczniej niż w Kościele rzymskoka
tolickim. ■

KOPERNIKAŃSKI PRZEŁOM

Zmiana jest widoczna. Pewien teolog rzymskokatolic
ki mówił wtedy — i sądzę, że nie bez racji — o „ko- 
pernikańskim przełomie”. Szczera rozmowa z innymi 
Kościołami stała się możliwa i osiągalna. Jednakże 
Dekret o Ekumenizmie poszedł jeszcze dalej. Szereg 
kolejnych wypowiedzi wskazuje, że Kościół rzymsko
katolicki nie tylko chciał się otworzyć, ale również 
chciał się włączyć do ruchu ekumenicznego. Przyta
czamy kilka tych wypowiedzi:

a) Dekret przedstawia wyraźnie „rzymskokatolickie 
zasady ekumenizmu”. We wcześniejszym projekcie 
była mowa o „zasadach rzymskokatolickiego ekume
nizmu”. Zmianę wprowadzono wskutek licznych inter
wencji, pochodzących częściowo również ze strony ob
serwatorów z innych Kościołów. Drobiazg? Nie. Pod
czas gdy poprzednie sformułowanie zakładało, że ist
nieje i musi istnieć coś takiego jak „rzymskokatolicki” 
ruch ekumeniczny, tekst obecny stwierdza, że Kościół 
rzymskokatolicki na podstawie swoich rzymskokato
lickich zasad chce wziąć udział w istniejącym ruchu 
ekumenicznym, który obejmuje w s z y s t k i e  Koś
cioły. Dekret przedstawia ruch ekumeniczny nie jako 
rzymskokatolicką inicjatywę, ale jako działanie Ducha 
Świętego we w s z y s t k i c h  Kościołach.

b) Dekret uznaje, że ruch ekumeniczny jest skompli
kowanym splotem różnorodnych relacji. Należy zwró
cić uwagę nie tylko na stosunek Kościoła rzymsko
katolickiego do każdego z poszczególnych nierzymsko- 
katolickich Kościołów. Przeciwnie, czytamy w tekście, 
że „ten święty Synod ani nie lekceważy wielkich róż
nic pomiędzy różnymi chrześcijańskimi wspólnotami, 
ani n ie  p o m i j a  w i ę z ó w  ł ą c z ą c y c h  je 
w z a j e m n i e  mi mo  i s t n i e j ą c e g o  p o d z i a 
łu ”. Oświadczenie to umożliwia rozumienie ruchu 
ekumenicznego jako wspólnego planowania i działa
nia w s z y s t k i c h  Kościołów.

c) Dekret wprowadza zasadę mającą rozstrzygające 
znaczenie dla ekumenicznego dialogu: zasadę partner

12



stwa. Nawet jeżeli Kościół rzymskokatolicki nie jest 
w stanie uznać innego Kościoła za Kościół w pełnym 
tego słowa znaczeniu, to jednak wyraża gotowość pro
wadzenia z nim dialogu na płaszczyźnie równości. 
W każdym razie w momencie prowadzenia dialogu 
Kościół ten będzie uznawany za równorzędnego part
nera.

d) I wreszcie, Dekret przywiązuje wagę do tego, aby 
między Kościołem rzymskokatolickim a każdym spo
śród innych Kościołów mogło dojść nie tylko do dia
logu. Wprawdzie tej formie ruchu ekumenicznego nie
dwuznacznie daje pierwszeństwo, jednakże mówi rów
nież o tym, że w s z y s c y  chrześcijanie powinni 
wspólnie wyznawać swoją wiarę przed narodami. 
Czytamy, że mają oni wspólnym wysiłkiem i we wza
jemnym poszanowaniu składać świadectwo o naszej 
nadziei. Po czym następuje piękne zdanie: „Współ
praca w s z y s t k i c h  chrześcijan -daje wyraz jed
ności, która już istnieje między nimi i pozwala, aby 
Oblicze Chrystusa, Sługi, świeciło pełnym blaskiem”. 
Wydaje się, że chodzi tu o tymczasową wspólnotę, 
w ramach której dziś jeszcze rozdzielone Kościoły 
składałyby wspólnie świadectwo i wspólnie działały. 
W jakiż bowiem inny sposób wizja roztoczona w tych 
zdaniach mogłaby przybrać konkretny kształt?

SPEŁNIONA NADZIEJA?

Czy jednak nadzieja zawarta w tych czterech punk
tach została spełniona?

Trzeba chyba odpowiedzieć: i tak, i nie! Tak, ponie
waż Kościół rzymskokatolicki z powodzeniem podjął 
dialog i prowadzi dziś oficjalne rozmowy z licznymi 
Kościołami. Ruch ekumeniczny na wszystkich płasz
czyznach jest już dziś nie do pomyślenia bez udziału 
Kościoła rzymskokatolickiego. Nie, ponieważ do dziś 
nie doszło jeszcze do powstania owej tymczasowej 
wspólnoty, w ramach której wszystkie Kościoły wy
znające Jezusa Chrystusa jako Boga i Zbawiciela skła
dałyby wspólnie świadectwo i wspólnie działały. Koś
ciół rzymskokatolicki przystąpił wprawdzie w ok. 2i0 
krajach do narodowych rad ekumenicznych, ale na 
płaszczyźnie światowej Kościół rzymskokatolicki i 
Światowa Rada Kościołów stoją wobec siebie na tych 
samych pozycjach co przedtem. Istnieją wprawdzie 
pewne kontakty. Powstała wspólna grupa robocza 
i przez krótki czas rozważano nawet zagadnienie przy
stąpienia Kościoła rzymskokatolickiego do Światowej 
Rady Kościołów. Do tego jednak nie doszło. Odpowie
dzialni przywódcy byli najwidoczniej zdania, że przy
łączenie się do takiej wspólnoty ograniczyłoby za bar
dzo szczególną pozycję i rolę Kościoła rzymskokatolic
kiego. Kościół rzymskokatolicki rozwinął więc po za
kończeniu Soboru raczej strategię r u c h ó w  d w u 
s t r o n n y c h ,  pod wieloma względami bliższą mu 
od koncepcji rozmów z wielostronną wspólnotą, jaką 
reprezentuje Światowa Rada Kościołów. Dzięki tej 
strategii roszczenia Kościoła rzymskokatolickiego wy

rastające z jego tradycji, że będąc Kościołem Jezusa 
Chrystusa stanie tym samym w centrum ruchu eku
menicznego — będą znacznie słabiej kwestionowane. 
Dekret o Ekumenizmie dopuszczał wprawdzie również 
inny rodzaj stosunków, jednakże tradycyjna świado
mość zaważyła na szali więcej niż ustanowienia, które 
Ojcowie Soboru uważali za jeszcze możliwe. Miały 
one tym mniej szans wejścia w życie, że dwustronne 
rozmowy, przynajmniej w pierwszej fazie, doprowa
dziły do realnych wyników. Uzgodniono znaczną liczbę 
spraw. Czy jednak w przyszłości nadal tak będzie? 
Czy możliwości dwustronnych rozmów nie zaczynają 
się wyczerpywać? Czy poniechanie koncepcji wielo
stronnej wspólnoty nie będzie się mściło? Jeżeli 
osiągnięte dotychczas wyniki mają naprawdę przy
nieść owoce, będzie to wymagało świadomego i uzgod
nionego wspólnego działania w s z y s t k i c h  Koś
ciołów.

NASTĘPNY KROK

Punkt ostatni. Dekret o Ekumenizmie przyjmowany 
jest z całą świadomością jako p i e r w s z y  k r o k  na 
nowej drodze. Jest zapoczątkowaniem dialogu. O ile 
dawniej teksty rzymskokatolickie na temat jedności 
natychmiast i niedwuznacznie przedstawiały ostatecz
ny cel, uniemożliwiając tym samym z góry wszelką 
dyskusję, o tyle Dekret wyraźnie pozostawia na nią 
miejsce. Cel może być w dużej mierze wyjaśniony na 
drodze wzajemnej wymiany myśli. Zgodnie z tym 
duchem Dekret nie jest rozumiany jako ostatnie sło
wo, ale zawiera stwierdzenie, że nie chce swymi wy
powiedziami uprzedzać „przyszłych inicjatyw Ducha 
Świętego”.

Rozwój wydarzeń w ostatnich dwóch dziesięcioleciach 
dowiódł, jak mądre było to zastrzeżenie. Stosunki 
między Kościołami rozwinęły się o wiele szybciej, niż 
oczekiwano. Doszło do bardzo wielu spotkań, które 
chciano umożliwić wydaniem Dekretu, i spotkania te 
były owocne. Poczyniono nowe ekumeniczne doświad
czenia. Czy w gruncie rzeczy nie nadszedł więc czas, 
aby przemyśleć problem od nowa? Tym razem już nie 
tylko, jak zacząć dialog, ale w jaki sposób postawić 
następny krok na drodze do jedności: czy za pomocą 
nowego dekretu o ekumenizmie, który pozwoliłby 
wyjść z obecnego zastoju w ruchu ekumenicznym? 
Oczywiście, dekret taki nie mógłby już być autorstwa 
samego tylko Kościoła rzymskokatolickiego. Musiałby 
powstać w wyniku wspólnego wysiłku wszystkich 
Kościołów i stanowić odbicie doświadczeń zgromadzo
nych wspólnie na dotychczasowej drodze.

Tłum. Wanda Mlicka

A rtykuł został napisany na zam ów ienie redakcji „Jednoty“ 
przez ks. dr. Lukasa Vischera, byłego dyrektora K om isji 
Wiary i Ustroju ŚRK, obecnie kierow nika w ydziału  studiów  
ekum enicznych K ościoła reform ow anego w  Szwajcarii.
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BARBARA STAHLOWA

Chrześcijańskie oblicze Marii 
w Kościele Ewangelicko-Reformowanym

Drukujemy niżej tekst wykładu, wygłoszonego podczas XVIII Tygodnia Eklezjologicznego (19— 
23 października 1982), organizowanego przez Koło Naukowe Teologów KUL w Lublinie. Przed
ostatniego dnia (22 X) odbył się trójgłos nt. kultu maryjnego w Kościołach niekatolickich. 
W wielogłosie ekumenicznym wzięli udział: ks. Jan Szklorz (lut.), Barbara Stahl (ref.) i Mi
chał Klinger (praw.). Spotkaniu przewodniczył o. Celestyn Napiórkowski (kat.).

Na wstępie krótka opowieść autentyczna o posmaku 
anegdoty.
Przed paroma laty wychodziłam z kościoła ewang.- 
-augsb. w Łodzi po nabożeństwie ekumenicznym, pod
czas którego kazanie wygłaszał duchowny rzymskoka
tolicki. Wychodziłam w asyście tegoż księdza i księ
dza ew.-reformowanego, mego męża. W pewnej chwi
li, na ciemnej ulicy dogoniły nas dwie starsze kobie
ty. Jak się okazało, rozpoznały duchownych biorą
cych udział w nabożeństwie i przełamawszy onie
śmielenie poprosiły, czy mogłyby zapytać o coś swo
jego księdza.
— Proszę, pytajcie — odparł duchowny katolicki.
— Czy to prawda, proszę księdza, że w przedsionku 
tego kościoła zamurowany jest pod wycieraczką obraz 
Przenajświętszej Panienki?
— Skąd wam to przyszło do głowy? — żachnął się 
duchowny.
— Ano, ludzie tak mówią, że tam jest ten obraz tak 
umieszczony, żeby każdy człowiek, co wchodzi, mu
siał podeptać twarz Matki Boskiej.
— I wy w to wierzycie?
— Ja to nie — odparła jedna z kobiet, ale ona (po
kazała ręką na towarzyszkę) nie chciała iść na tę 
mszę, choć w Sw. Krzyżu było ogłaszane. No i ja ją 
siłą tu zaciągnęłam, więc się bardzo ucieszyłam, jak 
księdza przy ołtarzu zobaczyłam, bo pomyślałam, że 
przecież n a s z  ksiądz by nie wszedł do takiego ko
ścioła, jakby to była prawda. Ale ona mówi, że ksiądz 
mógł wejść od tyłu, przez zakrystię...
Sprawa została autorytatywnie przez księdza rozstrzy
gnięta i obie kobiety, podziękowawszy i przeprosiw
szy, oddaliły się wyraźnie uradowane," że nie zgrze
szyły ciężko, depcąc umiłowaną twarz Marii.
W opinii jakiejś — nie potrafię określić, jak licznej
— części społeczeństwa katolickiego w Polsce za
pewne tak właśnie wygląda oblicze Marii, Matki Zba
wiciela, w Kościołach tradycji ewangelickiej. Przyj
mijmy jednak, że widzenie powszechne nie jest aż 
tak drastyczne. Tym niemniej stwierdzić trzeba, że 
wokół tej sprawy narosło wiele uprzedzeń (zresztą 
po obu stronach), które źle służą miłości braterskiej 
i zbliżaniu się chrześcijan różnych wyznań.
Zanim przejdę do właściwego tematu, pragnę prze
kazać Państwu kilka podstawowych informacji o Ko
ściele Ewangelicko-Reformowanym, w świetle których 
stanowisko tego Kościoła w interesującej nas kwestii 
stanie się bardziej zrozumiałe, a mnie uwolni od ko
nieczności powtarzania się.
1. Specyfiką mojego Kościoła jest bezwzględnie prze
strzegana zasada „ecclesia reformata semper refor- 
manda”, rozumiana jako nieustający proces reformy

dokonujący się pod kontrolą Słowa Bożego. Pełna 
nazwa Kościoła brzmi: ewangelicki, według Słowa 
Bożego reformowany.
2. Jak z tego wynika, jedynym autorytetem w Koście
le jest objawione Słowo Boga, które — jak wierzy
my — ludzką ręką zapisane zostało w Pismach No
wego i Starego Testamentu, w kanonie, który podaje 
nam wszystko, co do zbawienia niezbędne i koniecz
ne.
3. Autorytetowi i kontroli Słowa Bożego podlega cała 
tradycja Kościoła powszechnego, nie wyłączając nau
ki głoszonej przez reformatorów — Kalwina, Zwin- 
gliego i następców. Z tego względu w żadnym razie 
nie można mówić o Kościele reformowanym jako 
o kalwińskim, zwingliańskim czy jeszcze jakimś in
nym, albowiem z dorobku myśli i życia tamtych lu
dzi Kościół przyjmuje w y b i ó r c z o  i do nauki 
wprowadza wyłącznie to, co zgodne jest z nauką pro
roków i apostołów.
Tak o tym pisze jedna z ksiąg symbolicznych Kościo
ła w Polsce, tzw. Konfesja Sandomierska z 1570 r.: 
„...Nie odrzucamy na stronę doktorów -świętych,  ̂ sta
rych, greckich i łacińskich wykładów, i dysputacje 
a dowody ich przyjmujemy wszędzie, póki się jawnie 
pismu apostolskiemu nie sprzeciwiają. Ale gdzie się 
ich pisma pospołu z apostolskiemi zgodzić nie mogą, 
tam uczciwie, bez krzywdy i przygany ich, odstępu
jemy, słuchając w tym onych samych, którzy nam 
to rozkazali, abyśmy pisma ich według sznura apostol
skiego doświadczali, a dalej im nie wierzyli, jedno 
póki się z oryginałem zgadzają. Gdyż tymże sposobem 
oni starszych swoich księgi przyjmowali, odrzucając 
rzeczy Pismu świętemu przeciwne, a zgodne pochwa
lając. O czym wszyscy doktorowie jednostajnie piszą, 
a zwłaszcza Augustyn św. temiż słowy: »Dlatego jest 
pewien rejestr ksiąg prorockich i apostolskich w Ko
ściele Bożym postanowion, abyśmy wedle tych insze 
wszystkie pisma ludzkie, wiernych i niewiernych, 
wolnie sądzili«.
W tymże porządku i w tejże ważności concilia (sobo
ry) wszystkie i kanony położone są od nich. Przeto 
gdy różnica jaka jest o rzeczach zbawiennych, nie 
przestajemy na samych gołych sentencjach doktorów 
i dowodziech concyliów, jeśli Słowem Bożym utwier
dzone nie bywają”.
4. Następną specyficzną cechą reformowanego orga
nizmu kościelnego jest to, że jego księgi symbolicz
ne mają formę wyłącznie konfesji, czyli wyznań wia
ry, oraz katechizmu. Nie formułują zatem nakazów, 
lecz jedynie składają świadectwo. Wszystkie Kościo
ły reformowane na świecie uznają i przyjmują trzy 
tzw. symbole ekumeniczne, czyli wyznania wiary:
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apostolskie, nicejsko-konstantynopolitańskie i atana- 
zjańskie. Ponadto za księgi symboliczne uznają: I i II 
(poprawioną) Konfesję Helwecką oraz Katechizm Hei- 
delberski {wszystkie z XVI w.), przy - czym każdy 
Kościół krajowy może dodać do nich własne, wypra
cowane przez siebie pisma, wyrażające wiarę prze
szłych i kolejnych pokoleń. W przypadku Kościoła 
polskiego taką księgą symboliczną, cieszącą się wiel
kim autorytetem i powagą, jest cytowana przed chwi
lą Konfesja Sandomierska.
Kościół nie wydaje ponadto żadnych dekretów, bulli, 
konstytucji itp. postanowień, które dla jego człon
ków miałyby moc wyłącznie obowiązujących prawd 
wiary.

Dokumentem ustalającym i normującym karność i po
rządek kościelny jest tzw. Prawo Wewnętrzne, przy 
czym każdy Kościół krajowy rządzi się własnym pra
wem, choć wszystkie one odbijają i generalnie po
wielają struktury charakterystyczne dla całej trady
cji reformowanej.
Taki stan rzeczy — pozostawiający, jak widać, wielki 
margines wolności jednostkom i grupom wyznawców 
— wymaga od nich z jednej strony gruntownej zna
jomości Pisma św., głębokiej wiary i poczucia własnej 
tożsamości chrześcijańskiej,z drugiej zaś (może właś
nie dzięki temu) pozwala otworzyć się na całą tra
dycję Kościoła Powszechnego i czerpać z niej całe 
tó bogactwo, które ostoi się w konfrontacji z Pis
mem św.

W jakiejś mierze zmusza to przeciętnego ewangelika 
reformowanego do „uprawiania” teologii, gdyż, jak 
twierdził Karol Barth, każdy świadomy chrześcijanin 
j e s t  teologiem z wiary i doświadczenia. Tylko z te
go względu odważyłam się stanąć tu przed Państwem, 
ja nieprofesjonalistka, by zaprezentować mój punkt 
widzenia, który — mam nadzieję — jest również wi
dzeniem Ewangelicko-Reformowanego Kościoła.

Cała teologia reformowana skierowana jest, zgodnie 
z wiarą Kościoła, na samego Boga w Trójcy św. Je
dynego i On stanowi wyłącznie przedmiot jej zain
teresowania. Chciałoby się powiedzieć, że jest to t e o 
logia t e o centryczna. Maria, podobnie jak święci, in
teresuje Kościół o tyle tylko, o ile pojawia się w bi
blijnym kontekście Bożego planu zbawienia, w kon
tekście chrystologicznym. Z tego względu trudno mó
wić o jakiejś wyodrębnionej ma rń o l o g i i  r e f o r 
m o w a n e j  czy też o nauce o świętych.

Tym niemniej kwestia ta pojawia się oczywiście, jak
kolwiek marginalnie, w nauczaniu kościelnym i księ
gach symbolicznych. Najstarsza tradycja maryjna, mó
wiąca o Marii Pannie, matce Bożej, jest w pełni uzna
na i przyjęta w Kościele reformowanym. Jakkolwiek 
unika się sformułowania „Bogurodzica” ze względu na 
to, by nie nasuwało niektórym skojarzenia z bóst
wem kobiecym, dającym początek Bogu, to jednak 
przez fakt przyjęcia formuły Soboru w Efezie (431), 
jest oczywiste, że Kościół uznaje Marię nie tylko za 
christotokos (matkę Chrystusa), ale również za theo- 
tokos (matkę Boga). Jest to nieunikniona konsekwen
cja uznania, że Jezus jest prawdziwym Bogiem, jed
nej natury i istoty z Ojcem, co stanowi samo sedno 
wiary chrześcijańskiej. Maria j e s t  Matką Bożą, 
Bogurodzicą, p o n i e w a ż  Syn  Boż y  wziął od

Niej ciało. Symbolem wyjątkowej, jedynej Istoty 
ludzkiej, jaką był Jezus, jest Jego wyjątkowe, jedyne 
narodzenie z Panny.
Już dwa wieki wcześniej formuła „Maria Panna” zna
lazła się w Apostolskim Wyznaniu Wiary, a ściślej 
mówiąc w tekście formuły chrztu używanej w Ko
ściele zachodnim, a datującej się z końca II lub III w., 
który to tekst, jak wspomniałam, wchodzi w skład 
symboli wiary Kościoła reformowanego. „Konfesja 
Sandomierska” w następujący sposób ustosunkowuje 
się do tej sprawy:

„Tegoż to Syna Bożego wierzymy i wymawiamy sy
nem człowieczym być, z pokolenia Abrahama i Dawi
dowego, nie z męskiego złączenia (jako Ebion powia
dał), ale bez zmazy Duchem św. poczętego i narodzo
nego z c z y s t e j  a z a w s z e  Panny Mariej, o czym 
ewangelistowie pilnie napisali...”

I dalej:
„Wierzymy uprzejmym sercem i statecznym językiem 
wyznawcy wszystko, cokolwiek w piśmie prorockim 
i apostolskim o tajemnym a zacnym Syna Bożego Na
rodzeniu i przyjęciu człowieczeństwa jest nam oznaj
miono i podano.

Trzymamy się też Symbola abo Wyznania Wiary na 
onych czterech przedniejszych conciliach — tj. Ni- 
ceńskim, Konstantynopolskim, Efeskiem i Kalcedoń- 
skim — uczynione, i symbolum Athanasij, o których 
wszystkich to rozumiemy, że się w tej rzeczy z Pis
mem św. wybornie zgadzają, deklarując i objaśnia
jąc wiarę Powszechną Chrześcijańską, z pojśrzodku 
od apostołów podaną, od której się my namniej od
chylić nie chcemy, y owszem, wszystkie błędy i sekty 
temu przeciwne precz odrzucamy”.

Przyjmując w całej rozciągłości proroctwa ST (Izajasz) 
oraz świadectwo Ewangelii Łukasza i Mateusza o cu- 
dowym poczęciu Jezusa z Ducha Sw. i Jego narodze
niu z Marii Panny, Kościół reformowany nie zajmuje 
się jednak dociekaniem istoty dziewictwa Marii. Po
nieważ- Pismo św. nie zawiera żadnych wypowiedzi, 
na których dałoby się oprzeć późniejsze sformułowa
nie: „dziedzica przed, podczas i po narodzeniu” (wg 
apokryficznej Protoewangelii Jakuba), natomiast za
wiera dość liczne wzmianki o braciach i siostrach Je
zusa (Mk 3:31—35; 6:3; Mat. 13:55n.; Jn 2:12; 6:42; 
7:2n.; Dz. 1:14; I Kor. 9:5, a szczególnie o Jakubie — 
I Kor. 15:7; Gal. 1:19; 2:9 oraz Dz. 12:17; 15:13; 21:18), 
przeto nie odrzucamy możliwości, że Maria mogła 
mieć później jeszcze inne dzieci, co w n i c z y m  nie 
zmienia wiary Kościoła w niepokalane poczęcie Jezu
sa ani też w najmniejszym stopniu nie umniejsza 
czci, godności i czystości Jego Matki, ani też nie 
zmienia faktu, że to Ona właśnie wybrana została 
na Matkę Zbawiciela świata. Dla wiary Kościoła roz
ważania te są zupełnie nieistotne.

Pozostałych dwóch dogmatów maryjnych, tzn. o nie
pokalanym poczęciu (ściślej zaś o zachowaniu Jej od 
grzechu pierworodnego) oraz o wniebowzięciu cia
łem i duszą — nie da się, w rozumieniu Kościoła re
formowanego, uzasadnić w świetle Pisma św., nie są 
one przeto uznawane za prawdy wiary. Żeby dowieść 
ich jako artykułów wiary Kościół katolicki posłużył 
się inną bazą, mianowicie t r a d i t i o  c o n s t i t u t i v a .
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Z punktu widzenia ewangelicko-reformowanego obyd
wa te dogmaty zaprzeczają Pismu, zwłaszcza w kwe
stii bezgrzeszności, albowiem, „jak przez jednego czło
wieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, 
tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszy
scy zgrzeszyli” (Rzym. 5:12). „Napisano: nie masz 
sprawiedliwego ani jednego (...). Wszyscy zgrzeszyli 
i brak im chwały Bożej” (Rzym. 3:10.23). „A zatem, 
jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępie
nie na wszystkich ludzi, tak też przez dzieło uspra
wiedliwienia j e d n e g o  przyszło dla w s z y s t k i c h  
usprawiedliwienie ku żywotowi” (Rzym. 5:18).

Podobnie za jedynego pośrednika między Bogiem i lu
dźmi Kościół reformowany uznaje wyłącznie Jezusa 
Chrystusa, arcykapłana w niebie, a Jego pośrednic
two za jedyne, wystarczające i absolutnie doskonałe. 
Zgodnie z zasadą „,Soli Deo Gloria!” Kościół zwiastu
je, modli się, uwielbia i oddaje chwałę wyłącznie Je
dynemu Bogu. Każdy człowiek, choćby najświętszy, 
choćby był samą Matką Zbawiciela, pozostaje zawsze 
człowiekiem i nie jest godzien adoracji i chwały, któ
ra należna jest wyłącznie Bogu. Tak o tym czytamy 
w cytowanej już Konfesji Sandomierskiej:

„Rzecz pewna, że nie możemy się modlić nikomu in
szemu, gdyż jeno w samego Boga wierzyć mamy (...) 
jako Paweł św. napisał: »Jeden jest Bóg i jeden Poyś- 
rzednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Jezus 
Chrystus« (...). Nie wzywamy tedy świętych ani im 
nabożeństwa czynimy, ani ich za przyczyńce swoje 
przed Bogiem mamy, albowiem przestawamy na sa
mym Bogu i Pośredniku jedynym Chrystusie Panie, 
gdyż Bóg jawnie powiedział: »Chwały mojej inszemu 
nie dam«. A Piotr św. oświadcza, że nie jest żadne 
insze imię ludziom dane, w którym by przyjść mogli 
ku zbawieniu, oprócz imienia tego: Jezus Chrystus 
(Dz. 4:12)”.

Wszystko to powoduje określone skutki praktyczne. 
Otóż pobożność maryjna taka, jaka wykształciła się 
w tradycji prawosławia i katolicyzmu, musi być Ko
ściołom tradycji ewangelickiej obca; nie istnieje tak
że kult Marii i świętych w tej postaci, w jakiej zna- 
ją go i praktykują (choć z pewnymi różnicami) pierw
sze dwa wymienione Kościoły.

Tym niemniej Maria i święci są obecni w wierze Ko
ścioła reformowanego jako świadkowie i narzędzia 
Boga, którzy na Jego wezwanie odpowiedzieli po
słusznym i dobrowolnym „TAK”, „niech mi się sta
nie według Słowa Twego”, i odpowiedź tę przypie
czętowali świadectwem całego życia, niekiedy aż do 
męczeństwa i krzyża włącznie. Dalej — Maria i świę
ci są obecni w liturgii nabożeństwa, ale nie inaczej, 
jak tylko w czytaniach biblijnych i w kazaniu, ja
ko wspaniałe przykłady wiary, godne naśladowania. 
Jeśli pojawiają się w modlitwie społecznościowej lub 
indywidualnej, to wyłącznie w dziękczynieniu skła
danym Bogu za ich wspaniałe, święte życie, w którym 
„ciało i świat jawnie zwyciężyli”. Nie dalej, jak 10 X 
br., gdy Kościół rzymskokatolicki obchodził uroczyście 
kanonizację ojca Maksymiliana Kolbego, podczas na
bożeństwa w naszym łódzkim kościele dziękowaliśmy 
Bogu za tego świadka wiary Chrystusowej, który 
dowiódł największej miłości kładąc swe życie za bra
ta. Jego osobie poświęcona też była spora część ka
zania.

Po raz ostatni zacytuję księgę symboliczną z Sando
mierza:
„...A wszakże świętych ani hańbiemy, ani gardziemy 
niemi, gdyż je znamy być żywemi członkami Chry
stusa Pana i przyjaciółmi Bożemi, ani lekce o nich 
mowiemy, którzy ciało i świat jawnie zwyciężyli. 
Przetoż je m i ł u j e m y  jako Bracią, i w u c z c i 
w o ś c i  p r z y s t o j n e j  mamy, ale n ie  m o d ł ą  
ani c z c i ą  n a b o ż n ą  (co samemu Bogu należy), 
lecz zacnie i sławnie o nich rozumiejąc i mówiąc, na
śladujemy ich pragnąc tego uprzejmie, abyśmy wia
ry ich i nabożeństwa, świątobliwości i wiecznego bło
gosławieństwa uczestnikami byli...”

Wydaje mi się, że wszyscy musieli odczuć, z jak 
wielką precyzją tekst ten rozróżnia między „czcią 
przystojną”, należną Marii i świętym Pańskim, a 
„czcią nabożną”, co się samemu tylko Bogu należy. 
Nie jest to gołosłowne stwierdzenie, ale poparte prak
tyką przeszło 400-letniej tradycji Kościoła reformo
wanego. W tym tkwi także przyczyna, dla której 
ewangelicy reformowani w Polsce nie mogą w pełni 
uczestniczyć w obchodach 600-lecia obrazu jasnogór
skiego. Odczuwamy boleśnie ten fakt rozdzielenia, 
zwłaszcza modlitewnego, szczególnie w dziesiejszym 
czasie, gdy tyle naszych wspólnych spraw i proble
mów powinniśmy wspólnie zawierzyć Bogu, gdyśmy 
Jemu powinni zawierzyć nasz los: los Polski i Pola
ków. Chcę z tego miejsca powiedzieć, że współ-czu- 
jemy i w s p ó ł-jesteśmy z Wami w tym wszystkim, 
co Częstochowa i Jasna Góra wyrażają jako symbol 
patriotyzmu, wierności i miłości dla ziemskiej Oj
czyzny, ale oddalamy się od Was w tym wszystkim, 
co w symbolu jasnogórskim przysłania, pomniejsza, 
a niekiedy — wybaczcie szczerość — eliminuje w po
bożności ludowej osobę i dzieło Jezusa Chrystusa, 
Pa na .  Możemy wspólnie spotkać się pod krzyżem 
Zbawiciela, nie możemy wraz z Wami paść na kolana 
przed obrazem Marii, Jego Matki.

Gdybym w największym skrócie miała przedstawić 
własne wyobrażenie mariologii katolickiej i ewan
gelickiej (niech mi wybaczą bracia prawosławni, że 
nie ich także, ale za słabo znam prawosławie, by 
się na to ważyć), uczyniłabym to za pomocą dwóch 
ikon. Na pierwszej namalowałabym wielką, piękną, 
miłosierną królową w złotej szacie i koronie, która 
trzymałaby w ramionach maleńkie, bezbronne i słabe 
Dzieciątko Jezus. Na drugiej pokazałabym przeogrom
nego, jaśniejącego Jezusa Chrystusa w chwale, Moca
rza i Pana, a u Jego stóp, skrytą w cieniu, małą 
i cichą Marię, która wskazywałaby nam na Krzyż: 
„Oto ja, służebnica Pańska. To róbcie, co ON wam 
powie”. Ta druga ikona jest także wyobrażeniem mo
jej „prywatnej” mariologii. Maria — służebnica Pań
ska, kobieta cicha i pokornego serca, Maria, która 
swym „tak” przyzwala na działanie Boga, Maria ufna, 
choć nie zawsze wszystko rozumiejąca, Maria w d r o 
dze  do pełnego poznania Prawdy, Maria — Matka 
bolejąca, która p o z o s t a w a ł a  pod krzyżem Syna, 
wreszcie Maria — Matka zmartwychwstałego i wy
wyższonego Pana, przyjmująca z rąk Jego zbawienie. 
T a k i  jest jej chrześcijański wizerunek w Kościele 
ewangelicko-reformowanym. Taką ją widzę, taką ją 
rozumiem, taką ją miłuję i czczę ową „czcią przy
stojną”, jaka się jej jako Bożej Matce należy.
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RAFAŁ HABIELSKI

Historia kościoła
ewangelicko-reformowanego w Wilnie

Próba ustalenia ścisłej daty powstania pierw
szej świątyni ewangelicko-reformowanej w 
Wilnie jest utrudniona. W czasie najdotkliw
szego w skutkach tumultu (2 i 3 lipca 1611) 
spalony został zbór z biblioteką i archiwum za
wierającym XVI-wieczne źródła formowania 
się ewmigelicyzmu reformowanego na Wileń
szczyźnie. Z zachowanych poszczególnych ar
chiwaliów z r. 1559 wynika, iż już w r. 1557 
istniała parafia, której superintendentem był 
Szymon z Prószkowie. Rok 1553 przyjmuje się 
jako datę odprawienia pierwszego nabożeństwa 
ewangelickiego, zaś przełom lat 1555—56 za 
prawdopodobny okres organizowania Kościoła 
na terenie Wilna. Przy okazji wspomnieć na
leży, że w Koronie (Pińczów) nabożeństwa kal
wińskie odprawiano od r. 1550.
Miejscem, w którym na początku odbywały się 
ewangelickie nabożeństwa w Wilnie, był pałac 
Mikołaja Radziwiłła, zwanego Czarnym, na 
Łukiszkach. Jego to staraniem przystąpiono 
wkrótce do budowy osobnego budynku, który 
ukończony został jeszcze za życia fundatora. W 
tym też kościele Mikołaj Radziwiłł, wedle za
pisu testamentowego, miał życzenie spocząć 
obok swej zmarłej i tamże pochowanej w 
r. 1562 małżonki, Elżbiety z Szydłowieckich. 
Sam zmarł w trzy lata później.
Powstanie kościoła ewangelicko-reformowane
go jako osobnej jednostki architektonicznej 
datować więc można na lata bezpośrednio po
przedzające r. 1563. Świątynia usytuowana 
była „w środku Rynku wileńskiego” przy 
ulicy Wielkiej Zamkowej. Z zachowanych re
lacji można wnosić, iż syn Mikołaja Radzi
wiłła, Mikołaj Krzysztof zwany Sierotką, 
przeszedłszy na katolicyzm w r. 1567 usunął 
z kościoła w Rynku ewangelików, czego na
stępstwem było przeniesienie nabożeństw do 
prowizorycznej kaplicy, w której odbywały się 
przez następne siedem lat. Po tym okresie, 
dzięki fundacji brata królowej Barbary — Mi
kołaja Radziwiłła zwanego Rudym oraz przywi
lejowi króla Stefana Batorego, przystąpiono 
do budowy następnej świątyni. Od wojewodzi- 
ca nowogródzkiego Eustachego Hornostaja Ra
dziwiłł zakupił obmurowany plac z dworem, 
który przebudowany został na potrzeby zboru 
ewangelicko-reformowanego. Między ulicami 
Bernardyńską, Międzyzborową i Zamkową 
(nieopodal Placu Zamkowego) powstał zwarty 
obszar zabudowań. Zlokalizowano tam szkołę 
i drukarnię zborową. W r. 1582 edyktem kró
lewskim potwierdzona została darowizna Eu
stachego Wołłowicza (plac i dwór) przy ulicy 
Bernardyńskiej; założono tam szpital i cmen
tarz przykościelny. W r. 1609 Krzysztof Radzi

wiłł-Piorun podarował Kościołowi tzw. kamie
nicę konstantynowską przy ulicy Zamkowej. 
Dzieje kościoła i zboru wileńskiego, tej twier
dzy ewangelicyzmu reformowanego, naznaczo
ne są pasmem napaści, zniszczeń i odbudowy. 
Po raz pierwszy kościół spalono i zburzono w 
r. 1591. To samo powtórzyło się w czasie 
wspomnianego już tumultu w r. 1611, kiedy 
bezpowrotnie przepadły bezcenne źródła do 
dziejów polskiej Reformacji. Po antykacerskim 
pogromie w r. 1639 zakazano Jednocie Litew
skiej odbudować świątynię na dawnym miej
scu, vis-a-vis kościoła św. Michała, przy zbie
gu Zaułku Swiętomichalskiego i ul. Wolana. 
Na mocy dekretu króla Władysława IV zezwo
lono na budowę nowego kościoła wyłącznie 
„za murami i wałami miasta” i usytuowano go 
przy ulicy Zawalnej. Także i tego budynku nie 
pozostawiono na długo w spokoju. Szósty 
z kolei kościół spalony został podczas wojny 
polsko-moskiewskiej w 1655 r. Do odbudowy 
przystąpiono w sześć lat później. Ale i ta świą-s 
tynia została doszczętnie zburzona w czasie 
ostatniego już z serii pogromów. Rankiem 
2 kwietnia 1682 r. podburzony tłum rozpoczął 
dewastację cmentarza ewangelickiego, domów 
parafialnych i samego kościoła, który całkowi
cie zniszczono; zabrano też dzwony i krzyże 
(odnalezione później w klasztorach franciszkań
skim i augustiańskim, zwrócone zostały Jedno
cie). Zabudowania parafialne zdewastowano, 
pokradziono sprzęty i wyposażenie, a archi
walia i dokumenty dotyczące zboru spalono. 
Straty obliczano na ok. 280 tys. złotych pol
skich, sumę jak na owe czasy bardzo wysoką. 
Po raz ósmy rozpoczęto budowę kościoła, przy 
czym po raz trzeci przy ulicy Zawalnej, noszą
cej w pierwszej połowie XIX w. nazwę Refor
mackiej, później zaś Portowej. Przypomnieć 
należy, iż siedziba zboru nadal znajdowała się 
poza murami miasta, blisko tzw. Bramy Troc
kiej.
Przed ostatnim pogromem w latach 70. 
XVII w. metropolita katolicko-unicki wystąpił 
z oskarżeniem przeciw Kościołowi Ewangelic
ko-Reformowanemu o jakoby bezprawne za
garnięcie placów pod budowę świątyni. Dopie
ro wyrokiem z r. 1722 ogłoszono, iż kościół 
wybudowany został na gruntach cerkiewnych, 
odkupionych od Hornostaja. Jednota obłożona 
została karą pieniężną oraz banicją i infamią 
w osobach jej przedstawicieli. W ten sposób 
ostatecznie zabrane zostały ewangelikom re
formowanym ich XVI-wieczne posiadłości w 
centralnej części miasta.

Otoczona murem posesja przy ulicy Zawal
nej obejmowała oprócz kościoła ogród i dzie
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Widok na elewację boczną kościoła

dziniec. Od strony ulicy odgradzały ją „wrota 
z tarcic sosnowych, grubych, dwoiste na kru
kach żelaznych wielkich wmurowane, z sze- 
ścią zawias, z furtą na zawiasach żelaznych, 
z zaczepkami i probojami dwiema u furty 
i u wrót będącemi” —  jak podawał inwentarz 
kościelny z r. 1717. Zabezpieczenia te wprowa
dzono na wypadek pogromu lub zamieszek. 
W początkach XVII w. stałą straż przy bramie 
pełniła piechota zborowa, składająca się z czte
rech żołnierzy i szlachcica, zwanego „starszym 
nad piechotą” bądź „kapitanem”. Z biegiem 
czasu liczba straży uległa podwojeniu, co i tak 
nie dawało gwarancji pełnego bezpieczeństwa. 
Kościół prezentował się skromnie —  drewnia
ny, na podmurowaniu, „robiony ad instar (na 
kształt) szopy, bez żadnego krzyża” jak okre
ślał to wspomniany spis inwentarza. To samo 
źródło wskazuje na skromne wyposażenie 
świątyni. „Stół Pański czworograniasty, stolar
skiej roboty, ozdobiony rzeźbą złoconą” był 
malowany na kolor czerwony i nosił napisy 
z tekstów Pisma świętego. Po lewej ręce od 
Stołu Pańskiego mieściła się katedra ((kazalni
ca), również malowana, z „napisami różnymi”. 
Przy oknie obok katedry funkcję zegara pełni
ła „klepsydra wisząca alias zegarek szklany 
z piaskiem wyciekające mający”.
Około r. 1719 zdecydowano o budowie nowej 
dzwonnicy. Do urzeczywistnienia planu po
trzebna była jednak zgoda rzymskokatolickie
go biskupa Wilna, który, jak wnosić można 
z braku dzwonnicy, zgody takiej nie udzielił. 
Może więc w polityce Kościoła katolickiego 
szukać należy przyczyn tak skromnego wystro

ju świątyni w tym czasie? W obrębie posesji 
zborowej znajdowały się także budynki miesz
kalne i gospodarcze. Jeden z nich zajmował 
tzw. gospodarz zborowy opłacany przez para
fię dla utrzymywania porządku w obrębie za
budowań. W latach 70. i 80. XVII w. na tere
nie posesji chowano znamienitszych zmarłych, 
o czym świadczą zachowane księgi metrykalne. 
W związku z tym wznoszono na terenie przy
kościelnym kaplice, zwane ówcześnie sklepami. 
Jedna z tych, o których wspominają inwenta
rze, to kaplica zwana szretterowską, wybudo
wana w r. 1777 przez pułkownika wojsk Wiel
kiego Księstwa Litewskiego, Bogusława Szret- 
tera, dla zmarłej żony. Jedną z kaplic przebu
dowano w XVIII w. na archiwum Synodu, 
mieszczące się tam jeszcze w okresie między
wojennym.
W r. 1808 z inicjatywy zboru ewangelicko- 
-augsburskiego założono u zbiegu ulic Mała 
Pohulanka i Objazdowa cmentarz. Na podsta
wie porozumienia między obydwoma wyzna
niami od r. 1830 na cmentarzu chowano także 
ewangelików reformowanych.
Decyzja o budowie nowego kościoła zapadła 
na synodzie w Kopylu (1821). Inicjatorem był 
Paweł Stryjeński, major wojsk polskich, praw
dopodobnie uczestnik Insurekcji Kościuszkow
skiej. W ten sposób motywował swój wniosek: 
„...w naszej stolicy Wielkiego Księstwa znajdu
je się nasz kościół”. W odezwie wydanej z oka
zji budowy znajdowała się następująca infor
macja o stanie starego kościoła: „...mniej jest 
pozorny i drewniany, ale nadto tak już zrujno
wany, że w nim służba Boża bez obawy nara
żenia się na niebezpieczeństwo odprawywać 
się nie może”.
Stryjeński, główny organizator budowy, przy
stąpił do zdobywania funduszy najpierw jeż
dżąc po Wileńszczyźnie, potem zaś podejmując 
wyprawy do ośrodków ewangelickich w Mita- 
wie, Rydze i Dorpacie. Decyzją synodu sporzą
dzona została także specjalna księga, w której 
umieszczano nazwiska ofiarodawców, oraz wy
dana odezwa w języku polskim, niemieckim, 
francuskim i rosyjskim. Sprawę kolekty zdo
łano spopularyzować tak dalece, iż między ofia
rodawcami na fundusz budowy znaleźli się: 
car Aleksander I, cesarzowa matka i żona, 
wielcy książęta Mikołaj i Michał, król Holandii 
Wilhelm II Orański i książęta Rzeszy.
Ogółem zebrano 2/3 sumy potrzebnej do ukoń
czenia robót, tj. blisko 9 tys. rubli. W r. 1827 
powołano Komitet Budowy Kościoła, w skład 
którego weszli: jako prezydent (przewodniczą
cy) Stefan Cedrowski, skarbnik Rafał Downar 
—  superintendent wileński, Wawrzyniec hr. 
Puttkamer, Bogusław Peżarski  —  rejent sądu 
głównego i jako sekretarz Paweł Mniszewski. 
Pracy nad projektem, a później dozorowania 
wykonawstwa podjął się wileński architekt, 
wykładowca uniwersytecki Karol Podczaszyń- 
ski, autor m.in. pomnika pierwszego rektora
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Projekt architektoniczny zakładał wzniesienie kościoła 
w duchu późnego klasycyzmu

Uniwersytetu Wileńskiego —  Hieronima Stroy- 
niewskiego, neoklasycystycznego dworu Mi
chała Balińskiego w Jaszunach, ołtarza Zwia
stowania Najświętszej Marii Panny w katedrze 
św. Stanisława.
Do prac przystąpiono wiosną 1830 r. Na karcie 
pergaminowej opisany został projekt budowy 
oraz zebrane podpisy członków społeczności 
ewangelickiej biorących udział vo uroczystości 
rozpoczęcia budowy, a także przedstawicieli 
yoładz gubernianych i miejskich oraz ducho
wieństwa obu konfesji ewangelickich. Po pod
pisaniu pergaminu super intendent wileński 
złożył akt ten w kamieniu węgielnym razem 
z kilkunastoma medalami i monetami. Obrzęd 
zakończyło odśpiewanie „Te Deum”. W r. 1831, 
w związku z nasileniem walk Powstania Li
stopadowego na Litioie, budowa uległa zawie
szeniu. Podjęto ją po prawie rocznej przerwie . 

Projekt architektoniczny zakładał wzniesienie 
kościoła w duchu późnego klasycyzmu. Pod- 
czaszyński wzorował się w nim na typach 
świątyń rzymskich z sześciokolumnowym por
tykiem w porządku korynckim od frontu. 
Fronton ów przypominał nieco portyk wspom
nianej już katedry wileńskiej. W tympanonie 
umieszczono figuralną płaskorzeźbę dłuta prof. 
Kazimierza Jelskiego, przedstawiającą postać 
nauczającego Chrystusa. Szczyt zwieńczony 
został posągiem symbolizującym Wiarę oraz 
z klęczącymi po bokach dwoma aniołami. 
U podstaw tympanonu biegł napis „Dajcie 
cześć Panu”. Strop świątyni złożony został 
z sześciennych drewnianych tafli, wykonanych 
przez znanego wileńskiego rzemieślnika Wasi
lewskiego. Wystrój wnętrza pomyślany był 
z purytańską wręcz prostotą i skromnością. 
Budowa ukończona została w lecie 1835 r. 
Ostatnie uroczyste nabożeństwo gromadzące 
najdostojniejsze osoby odbyło się 21 lipca tego 
roku. Obecne było całe zgromadzenie konfesji 
ewangelicko-augsburskiej z radcą Konsystorza, 
proboszczem wydziału wileńskiego ks. Jerzym 
Hilsenitzem. Społeczność augsburska Wilna 
postanowiła „w dniu tym niedzielnym nie od
bywać nabożeństwa w kościele własnym, lecz 
udać się do starej świątyni (...) dla połączenia 
z Bracią swoją modłów i dziękczynień do Naj
wyższego za opiekowanie się Jego dotąd nad 
tą budową starożytną a uproszenie błogosła
wieństwa Jego nad nową, teraz ku czci Jego 
wzniesioną”.
Po uroczystości poświęcenia nowego kościoła 
przemówienie wygłosił Prezydent Jednoty Li
tewskiej Stefan Cedrowski. Powiedział między 
innymi: „Panie! Błogosław temu Domowi 
Twojemu! i sam go poświęć tak, iżby każdy 
człowiek jakiego bądź obrzędu religijnego, sko
ro przestąpi próg tej świątyni, czuł natych
miast Twoją w niej obecność; wieczność i nie
śmiertelność —  niech mu się przypomną. Tu 
niech przypomni sobie, że na Twój obraz jest 
stworzony, a przeto iż powinien całą dążnością

starać się, ile siły człowieka wystarczą, zbliżać 
się do Ciebie podobieństwem przez cnotę i po
bożność”.
Dzieje kościoła ewangelicko-reformowanego w 
Wilnie skłaniają do refleksji. Losy tej parafii 
i losy samego budynku kościelnego prezentu
ją z jednej strony powstanie, rozwój i rolę 
ewangelicyzmu reformowanego w Rzeczypo
spolitej, z drugiej zaś stosunek do mniejszości 
wyznaniowych. Przykład wileński nie potwier
dza, jak widać, tezy o tradycyjnej tolerancji 
religijnej w Polsce. Pokazuje natomiast dosko
nale formy sterowania uczuciami religijnymi 
oraz zakorzeniony w społeczeństwie doby 
kontrreformacji obskurantyzm religijny i poli
tyczny. Straty powstałe dla kultury a pośred
nio dla historii Polski w wyniku tumultów 
i pogromów mają wymiar, niestety, \olbrzymi. 
Warto także jednym zdaniem zwrócić uwagę 
na położenie ewangelików wileńskich w okre
sie zaborów. Na ziemiach zabranych Polsce ca
rat stosował swoją tradycyjną politykę dziele
nia społeczeństwa i inspirowania konfliktów 
wewnętrznych. W życiu religijnym znalazło to 
wyraz w próbach rusyfikacji Kościoła katolic
kiego (kazania w języku rosyjskim) przy za
chowaniu względnej swobody dla Kościołów 
protestanckich. Trzeba przyznać, że zręcznie 
wykorzystało tę —  w rzeczywistości wcale nie
doskonałą —  politykę caratu wileńskie śro
dowisko reformowane i doprowadziło do zbu
dowania nowego kościoła, który był odtąd 
ośrodkiem życia religijnego ewangelicyzmu re
formowanego na Wileńszczyźnie i ostoją pol
skości.
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Ks. JERZT STAHL

Wiecznie żywy chleb
„...Jezus rzekł: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie nie dla
tego, że widzieliście cuda, ale dlatego, że jedliście chleb i nasyciliście się. 
Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa, o pokarm 
żywota wiecznego, który wam da Syn Człowieczy...”

Jn 6:26—27

Umiłowani w -Chrystusie,
Zgromadził nas dzisiaj szczególny cel. Oto ze
brani tutaj w kościele i przy odbiornikach ra
diowych wspólnie wyrażamy w sposób specjal
ny wdzięczność i dziękczynienie Bogu za plony 
naszych pól, za błogosławiony wynik spotkania 
Bożej obfitości i ludzkiego trudu. Jako chrze
ścijańska społeczność nie tylko jednak dzięku
jemy za Boże działanie i opiekę, ale też dajemy 
wyraz przekonaniu, że na nic zdałaby się nasza 
praca bez Jego błogosławieństwa: On to daje 
wzrost zasiewom i Jemu zawdzięczamy dar żni
wa.
Dary pól — tak bardzo potrzebne w naszej 
obecnej sytuacji — satysfakcjonują tylko jedną, 
fizyczną stronę naszego życia, zapewniają byt, 
ale nie są gwarantem pełni życia ludzkiego. Nie 
zapominaj, bracie i siostro, że żniwo ma wymiar 
dwojaki: ziemski i — stokroć odeń ważniejszy
— wymiar wieczny: żniwo życia wiecznego. To 
do nas Jezus kieruje dziś słowa: „zabiegajcie nie
0 pokarm, który ginie”, nie od obfitości ziem
skich dóbr zależy wasze życie. Brzmi w tym 
echo słów z Kazania na Górze: „nie troszczcie 
się o to, co będziecie jedli i pili ani w co się bę
dziecie przyodziewać...”
„Nie troszczcie się!” — Wy wiecie najlepiej, 
bracia i siostry, jak trudno dziś pogodzić się z 
tym słowem Jezusowym. Wy wiecie najlepiej, 
że to Jego wezwanie, tak samo jak wezwanie 
do nadstawienia drugiego policzka, gdy ude
rzono cię w jeden, oddania sukni, gdy zabrano 
ci płaszcz — naprawdę wymaga od nas, tu
1 teraz, skoku przez nąjwyżej postawioną 
poprzeczkę! Ale, pamiętajcie, że tego właś
nie oczekuje od nas Jezus, nasz j e d y n y  
r z e c z y w i s t y  PAN!  Z drugiej stro
ny — i to jest ten paradoks Ewangelii
— ten sam Jezus w swej cudownej mod
litwie, którą nam pozostawił jako wzór 
wszystkich modlitw, spośród wielu próśb odno
szących się do naszych ziemskich spraw, na 
pierwszym miejscu wymienił prośbę o chleb: 
„chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”. 
Wydźwięk słów Jezusa jest jednoznaczny: bra
cia, nie troszczcie się n ad  mi a r ę !  Nie zamart
wiajcie się do łez, niech troska o chleb codzien
ny nie przysłoni wam celu, sensu i godności 
ludzkiego życia, niech nie pozbawi was człowie
czej solidarności. Zdarza się przecież, że jak po
ganie ulegamy obawie, że niekiedy brakuje nam 
ufności względem 'boskiego Dawcy. Zdarza się 
też niektórym czynić bożka z tego, co posiadają, 
a przez to dobrowolnie stają się niewolnikami 
r z e c z y !

Jezus naucza, że troska o podstawowe środki 
do życia, zabezpieczające przetrwanie jednostki, 
rodziny, narodu, ludzkości — jest zjawiskiem 
naturalnym i pozytywnym. Staje się grzechem 
dopiero wtedy, gdy głuszy inne pragnienia 
i tęsknoty, gdy czyni człowieka nieczułym na 
wszystko co nie jest chlebem; gdy paraliżuje, 
albo przeciwnie: wyzwala nadmierną aktyw
ność, w której człowiek podporządkowuje 
wszystko przemożnej chęci zdobywania. 
— Gromadzi, aby był nasycony on i jego naj
bliżsi, zabezpiecza się na dziś i na jutro, nie 
ogląda się na bliźniego, nie dostrzega wokół 
siebie innych braci w potrzebie i nieszczęściu, 
nie przebiera w środkach... JA — MNIE — 
DLA MNIE — MOJE. Jakże trafnie nazwał 
ktoś te zaimki zaimkami agresywnymi!

Z jaką straszną rzeczywistością mamy wtedy 
do czynienia! To już nie obawa pogan, to nie 
pycha, ale po prostu niewola! Jeśli ktokolwiek 
z was jest gotów poświęcić ideały, poświęcić 
swą ludzką godność, zgubić ciało i duszę — 
d la  c h l e b a ,  niech pamięta, że Jezus ostrze
ga: świat i ciało wykorzystują Boże dary dla 
pozyskania was, świat i ciało chcą odwieść was 
od powołania waszego i zaprowadzić na drogę 
niewoli grzechu. Jakże gorzko brzmią słowa 
Jezusa skierowane do otaczającego Go tłumu: 
„szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście cu
da, ale dlatego, że jedliście chleb i nasyciliście 
się”.

Dziś, w konkretnej sytuacji — twojej i mo
jej — Jezus kieruje do nas wszystkich słowa: 
„zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale 
o pokarm, który trwa, o pokarm żywota wiecz
nego”. I jak niegdyś kusicielowi, tak i nam 
przypomina: „nie samym chlebem żyć będzie 
człowiek!”

Pozwólcie, że powtórzę rzecz oczywistą: o isto
cie człowieka nie decydują pozory zewnętrz
ne: majątek, urzędy, tytuły, władza, stanowi
sko, ale to, jaką wartość przedstawia jego 
wnętrze — ono odróżnia go od innych stwo
rzeń. A życie wewnętrzne trwa i wzrasta dzię
ki i n n e m u  pokarmowi, którym jest Jezus 
Chrystus — prawdziwy chleb żywota — obec
ny w Słowie i w Sakramencie Wieczerzy Świę
tej, obecny zawsze, gdy Go szukamy, gdy cier
pimy, gdy tęsknimy do Niego, gdy pragniemy 
społeczności z Nim. Tylko ten Chleb zaspokoi 
w s z e l k i  głód naszych dusz, tak dzisiaj utra- 
pionych, zgubionych i mrocznych.
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Najmilsi! Od zaraz, natychmiast, tu i teraz, my 
zgromadzeni w świątyni i przy głośnikach w 
całym kraju — spróbujmy z pomocą Bożą pod
jąć próbę nowego życia, tak aby dusze nasze 
otrzymywały odtąd za pokarm nie plewy 
i omłot, ale wiecznie żywy chleb p r a w d y  — 
Jezusa Chrystusa! Bóg nieustannie tworzy sy
tuacje, w których człowiek ma szansę i możli
wość wzrastania duchowego, bogacenia wew
nętrznego, zaspokajania głodu Słowa, Prawdy, 
Sprawiedliwości. Ód człowieka jednak zależy, 
czy z tej szansy skorzysta, czy d o j r z y ,  r o z 
r ó ż n i  i w y b i e r z e  — w świecie i w so
bie samym — B o ż e  S ł o w o  P r a w d y  za
miast wielosłowia ludzkich frazesów, B o ż e

S ł o w o  S p r a w i e d l i w o ś c i  zamiast nie
sprawiedliwych działań i struktur ludzkich, 
B o ż y  C h l e b  zstępujący z nieba — zamiast 
ziemskich plew i omłotu. Spróbujmy! A na 
nowo odkryjemy sens i cel naszego życia, prze
zwyciężymy paraliżujący lęk i obezwładniającą 
troskę o dzień jutrzejszy; odnajdziemy pokój 
pośród i na przekór niepokojom, miłość — po
śród i na przekór nienawiści, nadzieję — po
śród i na przekór beznadziejności...
Panię! Dawaj nam zawsze tego chleba! Amen.

Kazanie wygłoszone przez radio podczas nabożeństwa 
nadanego w niedzielę 3 października 1982 w p rogra
mie II PR.

Jan Andrzej 
Skierski
1915-1982

Urodził się w Warszawie 30IV 1915 
jako najmłodszy syn księdza super- 
intendenta Stefana Skierskiego i 
Bronisławy, córki księdza superin- 
tendenta Augusta Diehla. Ukończył 
gimnazjum im. Mikołaja Reja i 
Szkołę Podchorążych Piechoty, po 
czym służył w 21 pułku piechoty 
im. Dzieci Warszawy. W randze pod
porucznika brał udział w Kampanii 
Wrześniowej. Rannego umieszczono 
w szpitalu. Gdy opuścił szpital w 
listopadzie 1939 — nim został wzię
ty do niewoli — ożenił się z Haliną 
z domu Skierską. (Była ona żołnie
rzem, pracownicą Komendy Głów
nej AK. Zamordowana przez Gesta
po 13 marca 1944.) Cały okres woj
ny spędził w oflagach, skąd próbo
wał ucieczki. Po zakończeniu wojny 
był oficerem łącznikowym władz 
angielskich, a od 1946 — Polskiej

Misji Repatriacyjnej. Po powrocie 
do kraju ożenił się z Wandą z do
mu Majer (1951) i rozpoczął pracę 
w Polskim Radiu równocześnie stu
diując dziennikarstwo. Był współ
twórcą redakcji „Dla tych, co na 
morzu”. Po przejściu na emeryturę 
(1978) współpracował jeszcze z Pol
skim Radiem do momentu ogłosze
nia stanu wojcnego, tj. do 13 XII 
1982.

Brał czynny udział w życiu Kościoła 
Ewangelicko-Reformownego repre
zentując poglądy ortodoksyjne i 
bardzo silne przywiązanie do pol
skiej tradycji reformowanej. Nale
żał do potomków nielicznych już 
rodzin ewangelickich, których ko
rzenie sięgają czasów Reformacji. 
Swoje przekonania i zasady reali
zował w codziennym życiu w spo

sób bezkompromisowy. Stanowił 
często postać kontrastową w stosun
ku do innych, obiegowo nazywają
cych się chrześcijanami.

W Kościele uważany był za autory
tet. Współtworzył znowelizowane 
Prawo Wewnętrzne obowiązujące od 
1968. W latach 1961—66, 1978—1982 
działał jako członek lub prezes war
szawskiego Kolegium Kościelnego, a 
ostatnio również jako przewodniczą
cy Komisji Cmentarnej. Zaszczytną 
funkcję prezesa Synodu Kościoła 
Ewangelicko-Reformownego piasto
wał od roku 1964 do chwili śmierci, 
tj. do dnia 20 kwietnia 1982.

Spoczął na cmentarzu parafialnym 
w Warszawie, tuż obok swych uko
chanych przodków, których chwałę 
pomnożył.
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ALEKSANDRA SĘKOWSKA

Wspomnienie 
o Janie Skierskim

Do tych, co mają tak za tak — nie za nie —_
Bez światło-cienia...

Tęskno mi, Panie...
C.K. Norwid

Spotkaliśmy się w 1948 r. On przejazdem, ja 
przejazdem, na Mokotowskiej w domu metodys
tów, u jego rodziców, a moich stryjecznych 
dziadków — ipastorostwa Skierskich.

Zadał mi wtedy pytanie: — Jechałem rano 
tramwajem, był duży tłok i nie mogłem kupić 
biletu. Gdy wracałam, było pusto, więc po
prosiłem konduktora o dwa bilety. Spytał 
mnie, dla kogo ten drugi. Więc odpowiedziałem, 
że dla mnie, ponieważ poprzednio nie mogłem 
zapłacić. Powiedz mi, dlaczego ludzie w tram
waju się śmiali?

Moje wspomnienie o Janku zaczynam od wyda
rzenia anegdotycznego, ponieważ w inny spo
sób nie można by tak lapidarnie scharakteryzo
wać tego człowieka. Trzeba jeszcze dodać, że 
wojny nie spędził w okupowanej Warszawie, 
kiedy to ludzie nauczyli się nie płacić za tram
waj. Co więc robił przez te długie lata okupa- 
cyjnej nocy? Nim o tym powiem — jeszcze 
trochę wspomnień.

Dzień urodzin mojej matki, niewiele tygodni 
przed wybuchem wojny. Rodzina zgromadzona 
przy familijnym stole. I ich dwoje — młodych, 
szczęśliwych, trochę zakurzonych po podróży 
motocyklem. Halinka z wielkim bukietem cha
brów. Nie wiedziałam, czy bardziej podziwiać 
jej wdzięk, czy umiejętność ofiarowania polnych 
kwiatów, gdy w wazonach królowały róże wy
brednych gatunków. Już później pamiętam od
głos jej korkowych sandałków w korytarzach 
plebanii na Lesznie, a jeszcze później okrzyk 
księdza Skierskiego:

— To jakaś straszna pomyłka! Przecież ona 
mi obiecała, że nie będzie pracowała w konspi
racji...
Pamiętam jej skrwawioną chusteczkę — gryps 
przysłany z Pawiaka. Pamiętam te Jankowe 
poszukiwania w Ravensbriick i chyba nawet 
w Szwecji, gdy ona, pracownica wywiadu Ko
mendy Głównej AK, zginęła tak blisko Leszna, 
w ruinach getta.
Pamiętam jeszcze wcześniej ślub jego starszego 
brata. Siedzieliśmy na tzw. folwarku. Atmos
fera wesela stawała się coraz cieplejsza. W pew
nym momencie Janek zameldował się jak naj
bardziej formalnie siedzącemu u szczytu stołu 
swemu stryjowi, gen. Leonardowi Skierskiemu:

— Panie generale, melduję posłusznie, czy mo
gę odpiąć jedną haftkę od kołnierza?
— Możecie odpiąć dwie — odpowiedział eme
rytowany generał, brat ks. Stefana Skierskiego. 
Mnie, młodej dziewczynie, wydawało się to 
trochę nie w porządku. Ale zaraz czekało mnie 
większe przeżycie. Podczas jedzenia Janek zro
bił sobie plamę na mpndurze, po czym zaraz 
stwierdził:
— Jak to dobrze, że na wesele włożyłem gorszy 
mundur.
To był grom z jasnego nieba. Ja uważałam, że 
żołnierz ma tylko jeden mundur, którego hono
ru broni.
W 1946 spotkaliśmy się w Niemczech na tere
nie okupowanym przez I Polską Dywizję Pan
cerną. Ja, od niedawna żołnierz tej Dywizji, 
jedna z najmłodszych uczestniczek Powstania 
Warszawskiego. Janek, jeden z najmłodszych 
dowódców w Kampanii Wrześniowej. Oboje 
mieliśmy za sobą nierównej długości pobyt w 
niewoli. Oboje zapewne mieliśmy wtedy po 
dwa mundury. Ciężkie przeżycia wojenne po
zbawiły mnie młodo-dziecięcych, lekturowych 
wyobrażeń o wojsku. Tak więc on i ja no
siliśmy polskie mundury, chociaż różniące się 
krojem i odcieniem. Któż to dziś sobie jeszcze 
wyobrazić potrafi, że wstydziłam się w garni
zonie krewnego w innym mundurze.
Potem, już w Polsce, oboje założyliśmy rodziny. 
Potem mieliśmy oboje po dwóch synów. Po
tem...
Gdy dzieci podrosły, zaczęliśmy się coraz częś
ciej spotykać „na Lesznie”. Na zebrania, w któ
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rych brał udział, przygotowywałam materiały 
specjalnie starannie, do czego zawsze zobowią
zywała mnie jego obecność, chociaż nigdy nie 
mogłam spodziewać się słowa pochwały. Bo w 
końcu za co? Za spełnienie obowiązku? Umiał 
jednak powiedzieć: ,,Dziękuję”. Uśmiechał się 
nadzwyczaj rzadko. Pogodne zdziwienie wyra
żał ruszaniem uszami, której to sztuczki nie 
wddziałam u nikogo innego.

Ale tak w ogóle to na zawsze pozostał żołnie
rzem — przyjęty obowiązek traktował jak roz
kaz. Udzielał się w swoim środowisku pułko
wym i — pamiętam — tak bardzo się ucieszył, 
gdy okazało się, że znam na pamięć hymn jego 
ukochanego 21 pp. ,,Dzieci Warszawy”. Czasem 
wkładał do sportowej koszuli krawat od angiel
skiego munduru, co lubiłam naśladować. W ogó
le jego elegancja miała w sobie coś z tej woj
skowej przeszłości. W końcu przecież nie cho
dzi o rodzaj guzików przy stroju, który się nosi, 
tylko o honor, którego się strzeże.

Niedawno prosił mnie o scharakteryzowanie 
pewnej sprawy. Wyjaśniłam, że w każdym ra
zie w pierwszą stronę jedzie się tam bez biletu, 
aczkolwiek użyłam innych słów. Odpowiedział 
mi szybko, że w takim razie już go to- nie in
teresuje.

Gdy prowadził synody, ja strzegłam list obec
ności i zawsze się nam zgadzała liczba głosują
cych. Synody odbywały się sprawnie, rzeczowo, 
z wielkim znawstwem sprawy. Jego choroba 
serca wzmagała się. W dusznej sali na pewno 
nieraz tylko siłą woli tkwił za stołem prezydial
nym. I tak, lekko wsparty na podgiętych dło
niach, pozostał w naszej pamięci. Trudno będzie 
zastąpić takiego Człowieka. Jednak nadzieją 
musimy wypełnić tę lukę. Nadzieja nasza opar
ta jest na konkretnym fakcie. Jan Skierski po
zostawił dwóch synów — Macieja i Zbignie
wa — którzy na pewno będą swym życiem da
lej pisać historię rodu Skierskich.

STANISŁAW TURNAU

„Bóg się ukrył dlatego, by świat było widać”

W księgach Starego Testamentu słowo ,,świat” 
nie występuje, odpowiada mu określenie „nie
bo i ziemia” — jako całość rzeczy stworzo
nych. Również jedno z dzisiejszych teologiczi- 
nych określeń świata to rzeczywistość pocho
dząca od Stwórcy, który dokonawszy swego 
dzieła orzekł, że było ono „bardzo dobre” (I 
Mojż. 1:31). I dla warszawskiego poety — księ
dza Jana Twardowskiego — „świat”, a więc 
człowiek i otaczająca go przyroda, to wspania
łe dzieło stworzenia, „bo nie posłał Bóg Syna 
swego na świat, by świat sądził, ale by świat 
był zbawiony przez Niego” (Jn 3:16—17).

W listach św. Jana jest jednak i taki fragment: 
„Nie miłujcie świata tego ani tego, co jest na 
świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim 
miłości Ojca” (I Jn 2:15). Trzeba zatem wy
brać między Bogiem a doczesnością, tak jak 
w sonecie Sępa Szarzyńskiego O nietrwałej 
miłości rzeczy świata tego — świata, który od
dala od Boga i jest Mu w jakiś sposób prze
ciwstawny.

Różnica polega na różnej interpretacji okre
ślenia „świat”: dla Sępa i jego epoki, w któ
rej duchowość katolicka na ogół lekceważyła 
doczesność, musiało ono uosabiać dążenie czło
wieka do traktowania doczesności jako abso
lutu — nie było w tak rozumianym świecie 
miejsca dla Boga. Ale już w trzy wieki póź

niej, dla Norwida właśnie „świat” jest drogą 
do Boga. Podobny ton pełnej akceptacji świa
ta, wręcz jego afirmacji znaleźć można w poe
zji Twardowskiego:

Bóg się ukrył dlatego by świat było widać 
gdyby się ukazał to sam byłby tylko 
któżby śmiał przy nim zauważyć mrówkę

(ŚWIAT)

Autor Niebieskich okularów oczarowany jest 
urodą doczesności. W wierszu Anioł poważny 
i niepoważne pytania pyta dobrego ducha:

Czy zostałeś aniołem dopiero po dłuższym 
namyśle

Czy nie tęsknisz za ciałem 
za ludzkim uśmiechem

Za ty m  co n i e t r w a ł e  i d l a t e g o  
c enne*

Świat Twardowskiego jest rzeczywisty, nie 
wyobrażeniowy, poeta nie (kreuje jego obrazu 
jak Leśmian; oczarowany jest konkretem 
wprzęgniętym w genialnie zaplanowaną całość. 
Opis zwierząt i roślin przedstawiony czytelni
kowi jest popisem niewątpliwej biologicznej 
erudycji. W przedmowie do Poezji wybranych 
poeta tak pisze: „Kiedy się mówi tyle o czło
wieku, o różnie pojmowanym humanizmie —
* Wszystkie podkr. — S.T.
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widzę urok szpaka, wilgi, dzikiego królika, 
szorstkowłosego wyżła. Juliusz Słowacki w 
znanej strofie z Beniowskiego pisze, że Bóg 
jest Bogiem rozhukanych koni, a nie pełzają
cych stworzeń, sądzę, że jest także Bogiem 
chrząszczy, mrówek, biedronek i szczypawek”. 
Taka miłość przyrody — ,,Bożych zielsk i ro
baczków” — kojarzyć się może z Andersenem 
lub Teillhardem de Chardin. Ten ostatni pisał: 
„Za bardzo kocham wszechświat, bym miał mu 
nie ufać”; zupełnie inaczej niż w dawnej tra
dycji, a zatem i w poezji religijnej, gdzie mar
ność i ułomność tego świata dowodziła istnie
nia Boga (tak interpretować można również 
wspaniały poemat Karola Wojtyły Rozważania
0 śmierci).

Twardowski w urodzie i pięknie rzeczy stwo
rzonych widzi swojego Stwórcę. Jest to jed
nak, jak pisał w „Twórczości” Jacek Trznadel, 
„raj utracony”. Twardowski nie może przejść 
obojętnie

Wobec bólu
krwi spływającej do rynsztoka
dziecka umierającego z głodu
Jezusa pędzonego do obozu batem

(WOBEC BÓLU)

Ten sam wspaniały świat może zatem odebrać 
wiarę w człowieka. Tracimy „raj“ tak, jak 
Adam i Ewa, widzi to tajemniczy i niezrozu
miały Bóg...
„Nie rozumieć do końca” — to sformułowane 
przez poetę założenie bliskie tzw. teologii ne
gatywnej, która zwraca uwagę, że Bóg jest 
nieskończony, a przeto niepoznawalny dla 
umysłu stworzonego. Przypomina on „Boga 
ukrytego” w Myślach Pascala; tam Stwórca 
zakrył przed ludźmi prawdę o sobie po to, by 
ich wypróbować, by wiara, dokonanie wybo
ru było jakąś zasługą. Jest to nie tylko „Bóg 
ukryty”, ale i w jakiś sposób odległy, może 
dziś za daleki... Również ukryty jest Bóg 
Twardowskiego i chyba właśnie dlatego poeta 
nie lubi teologów, „Bóg jest we wszystkim in
ny” — jest Tajemnicą.
Autor Znaków ufności nie rezygnuje z posłu
giwania się intelektem, zna jednak jego ogra
niczenie w sprawach dotyczących wiary, bliż
sze jest mu jako narzędzie poznania Pascalow- 
skie serce, gdyż jak pisał Mickiewicz: „Bóg 
żyje, tylko umarł w mędrców duchu”. Dowody 
intelektualne tworzą z chrześcijaństwa 
„grzeszną prawdę”, która daje tylko namiastkę 
wiary, wiarę oderwaną zarówno od Boga, jak
1 od indywidualności człowieka.
W wierszu Suplikacje „Stworzyciel łaskocze 
teologów chrabąszcza wąsami” może po to, by 
nie liczyli już aniołów na końcu szpilki... Sam 
poeta chwytał się „teologii za rękę”, tej, którą 
w jednym z wierszy „ceruje” Matka Boska. 
Bliższe jest mu jednak odkrycie Boga dla sie
bie. Ten sceptycyzm jest jeszcze szerszy, wy
rażony w jednym z nowszych wierszy, jak na

księdza bardzo dosadnie: „biedna ludzika pew
ności, atleto bez jąder”.
Niechęć do teologii intelektualnego poznania 
Stwórcy nie jest tak konsekwentna, by nie 
pozwalała poecie na znalezienie sensu w losie 
„15 milionów trędowatych, 30 milionów obłą
kanych”, sensu w pozornym bezsensie: 

w zwątpieniu znalazłem milczenie 
to od czego się wiara z powrotem zaczyna

I tu właśnie gubi się optymistyczny racjona
lizm sugerowany w recenzji Zbigniewa Bień
kowskiego. Bóg jest progiem, na którym za
trzymuje się ludzka mądrość, z drugiej zaś 
strony człowiek posiada wolną wolę. Jak pi
sał Trznadel, poezja Twardowskiego jest tra
giczna, tak jak tragiczne jest życie, któremu 
towarzyszyć musi śmierć, brak miłości, cier
pienie i łzy. Właśnie rozpacz jest jednym 
z bardzo częstych motywów w omawianej 
twórczości. Według poety nie jest to jednak 
postawa negatywna, traktuje ją jako wartość 
życia, bo właśnie rozpaczy przeciwstawić moż
na nadzieję, niewierze — wiarę, łzom — uś
miech. Ciężar wyboru między takimi dwiema 
wartościami należy bezustannie podnosić, tak 
jak w Norwidowskim wierszu Krzyż i dziecko: 

Gdzież się podział krzyż 
— stał się bramą

By jednak podnieść się, potrzebne jest zaufa
nie, powrót do „kraju lat dziecinnych”. „Do
rośli nigdy nie potrafią sami zrozumieć (...) są 
zakochani w cyfrach” — pisze Saint-Exupóry 
w Małym Księciu — książce o dzisiejszym 
człowieku: królu, bankierze, pijaku..., o czło
wieku nie umiejącym oswoić lisa, żyjącym 
tylko dla siebie. Jakże inny jest Mały Książę 
pochodzący z nieznanej planety — jest dziec
kiem.
W poezji Twardowskiego bardzo częsty jest 
motyw dziecka, małego człowieka, który nie 
mając doświadczenia i wiedzy, wierzy swoim 
autorytetom, wierzy Bogu, a nie w Boga. 
Świat dziecka jest prosty i szczery, daleki od 
„nieprawdziwej abstrakcji”, jego wiara to za
ufanie — „Nie znajdzie się w Królestwie Bo
żym ten, kto nie ufa Bogu jak dziecko” (Mk 
10:15).
Dorosłym potrzebny jest Rachunek dla doro
słego, bo tak daleko odeszli:

od prostego kubka z jednym uchem 
od starego stołu ze zwykłą ceratą 
od wzruszenia nie na niby 
od sensu
od podziwu nad światem 
od tego co nagie a nie rozebrane 
od t e g o  co d a l e k i e  n i e  t y l k o  
z d a l e k a  a l e  i z b l i s k a

I nie potrafią kochać i wierzyć, „bo za bardzo 
widzą”. Dorosłość utożsamia poeta z myśle
niem abstrakcyjnym oderwanym od konkretu: 

ileż jest świętego luzu (...) 
pomiędzy zasadą a żywym sumieniem 
pomiędzy tęgimi naukami o Bogu a Bogiem

(MIĘDZY GOŁĘBIEM A ORNITOLOGIĄ)
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Mądrość poezji Twardowskiego to, jak pisze 
Bieńkowski, „mądrość dziecięca, czuła, zdu
miewająca samego obdarowanego, pozwalają
ca odnaleźć tę jedyną (...) prawdziwą wiarę, 
bo całkiem nie do wiary”. Wiara ta nie jest 
jednak bezkrytyczną akceptacją, to spojrzenie 
na Boga i świat z ufnością. „Dzieciństwo wia
ry” jest dla poety najgłębszym sensem przeży
wania chrześcijańskiej miłości, wraca do lat, 
gdy „martwił się, by Pan Jezus nie zachoro
wał”, aby pokazać drogę do prawdziwej świę
tości, której dziecko jest symbolem; to je właś
nie Jezus „brał z powagą na kolana”.

Szukam nie ogłoszonej jeszcze świętej 
tak autentycznej że bez obrazka 
patronki piękności nieprzydatnej (...) 
odnajduję dwunastoletnią Małgosię 
co umarła w szpitalu (SZUKAM)

Ta mądrość bliska jest Twardowskiemu, gdyż 
nawet Matka Boska „nie była dorosłą od ra
zu”.

nie wierzą świętej Annie wszyscy ważni święci 
że znała Matkę Boską w sukience do kolan 
z dowcipnym warkoczykiem i wesołą grzywką

(NIE WIERZĄ Św. ANNIE)

Problem „ważnych świętych” ma tło jeszcze 
szersze, dotyczy systematycznie propagowanej 
przez poetę reformy Kościoła, która musi do
sięgnąć również niektórych elementów trady
cji, kościelnej dewocji i ozdóbkarstwa. „Świę
ci to także ludzie, a nie żadne gąsienice dzi
waczki” — tak franciszkańscy i prości, jak ca
ła poezja Twardowskiego — a więc może le
piej, by ich:

nie malowano
nie wytykano palcami
nie ośmieszano życiorysem koniecznym

i niepotrzebnym
(ŚCIEŻKA)

Nienadążanie Kościoła, oczywiście jako insty
tucji ziemskiej, za „duchem czasu” może być 
przyczyną młodzieńczej niewiary; rodzi się 
bunt, drażni niezrozumiała Wielkość. Nawet 
poszukiwanie, jeśli jest celem samo w sobie, 
oddala od Boga i nagle człowiek pozostaje sam 
„jak parasol na rekolekcjach zgubiony”. W 
tym momencie niezbędne jest dziecięce zaufa
nie, Bóg może przyjść sam:

I nagle przyszedł nieoczekiwany 
jak żurawiny po pierwszym mrozie

dlaczego mnie szukasz
na mnie trzeba czasem poczekać (SZUKAŁEM)

W poezji Twardowskiego rzadkie jest słowo 
„Bóg”, a cała twórczość jakże daleka od ka
techetycznych pojęć o Stwórcy. Chyba dla 
wielu staje się On „trzecią osobą” intelektual
nego dialogu z poetą. Obraz Boga znajdujące
go się poza zasięgiem wszelkich ograniczeń, 
a więc i choćby najwznioślejszych określeń, 
znajduje Twardowski bez użycia hieratycznych 
póz i gestów. To:

Jezus nieśmiały i bosy 
Pamiątka z tej ziemi

Poeta z niespotykaną kulturą słowa mówi
0 swoim, tak mu bliskim Bogu:

Już myślałem, że Ciebie Wielkiego zobaczę 
Tyś mignął mi w polu jak najprostszy mak

(WRÓŻBY)

1 choć to już Liebert pisał: „Chciałbym, ażeby 
przyszedł do mnie Ktoś najbardziej prosty”, 
to dopiero poezja Twardowskiego otwiera no
wy etap w naszej liryce religijnej skłonnej do 
patosu i pustosłowia. Jego Bóg jest nie tylko 
prosty, ale i „uśmiechnięty”, prawdziwy, bo 
mniej dostojny, taki jak w wierszu Suplikacje:

Boże po stokroć święty, mocny i uśmiechnięty 
iżeś stworzył papugę, zaskrońca,

zebrę pręgowaną
kazałeś żyć wiewiórce i hipopotamom — 
teologów łaskoczesz chrabąszcza wąsami 
dzisiaj gdy mi tak smutno i duszno i ciemno 
uśmiechnij się nade mną 
\

Twardowski, i chyba za to najbardziej ceni go 
fachowa krytyka literacka, wychodzi poza 
schematy tradycji. To bezpośrednie podejście 
do sacrum kojarzyć się może z takimi propaga
torami religijnego humoru jak Giovanni Gua- 
reschi (Mały świat Don Camilla) czy Bruce 
Marschall (Czerwony kapelusz, Maj i dziew
czyna).

W polskiej literaturze religijnej stanowi jed
nak poezja Twardowskiego przypadek odosob
niony. Ta niekonwencjonalność w wyobrażeniu 
Boga jest przyczyną chyba dość wielu niepo
rozumień. I tak na przykład Artur Sandauer 
pisał: „Poezja księdza Twardowskiego wyróż
nia się niespotykanym od dawna, bo od czasu 
baroku, stosunkiem do Boga — stosunkiem, 
który można by określić jako poklepujący po 
ramieniu czy humorystyczny”. Nie można my
lić humoru z poufałością, szacunek Twardow
skiego dla Boga jest niezaprzeczalny. Znako
micie oddaje to Maria Jasińska-Wojtkowska: 
„Bóg, twardy punkt oparcia. Najwyższa Gwa
rancja sensu i spełnienia — jest ujmowany 
jako osobiście przeżywana oczywistość (...), 
wymyka się rozumowi, wyobrażeniu, uczuciu 
i słowu”. Wiersze Twardowskiego to przecież 
„znaki ufności” nie rozumianemu do końca 
Bogu, gdyż:

to co wielkie — osłoni 
to co wielkie — zrozumie 
to co wielkie — rozgrzeszy

(MÓWIŁ O DUSZY)

Kolejnym nieporozumieniem jest brzmiąca 
nieprzyjemnie i chyba fałszująca opinia Ha
miltona: ,,Jego (Twardowskiego — przyp. S.T.) 
Bóg to wróbelek, który ćwierka, żeby to jesz
cze w dużym parku, ale on ćwierka na dział
ce”. Dlaczego wróbelek, i co by zmieniło ćwier
kanie w parku, nie zaś na działce — nie wiem. 
Być może, jest to metaforyczna interpretacja 
wiersza O wróblu, na pewno złośliwa, lecz cóż 
— niezbyt trafna. Wiersz ten to poetyckie 
credo poety, który nie chce pisać o rzeczach
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oczywistych i łatwo dostrzegalnych, o „opra
wie” naszego życia religijnego, lecz: 

o tobie niesforny wróblu 
co trochę zdumiony — 
wpadłeś na zbitą głowę 
do wody święconej

Miejsce w „Kościele otwartym” znajduje 
Twardowski nie tylko dla wróbla — zgodnie 
z duchem przemian posoborowych, których 
poezja Znaków ufności jest literackim symp
tomem; jest to również Kościół bliski niewie
rzącym, bo przecież:

Pan Jezus niewierzących 
chodzi między nami 
trochę znany z Cepelii 
trochę ze słyszenia 
przemilczany solidnie 
w porannej gazecie 
bazpartyjny 
bez pracy
przedyskutowany (...)

(PAN JEZUS NIEWIERZĄCYCH)

Poeta szukając tego, co łączy, a nie dzieli, chce 
tylko „Jezusa przybliżyć tym wszystkim, któ
rym dzisiaj zgłupiało sumienie” (Pytam). 
„Kiedyż wreszcie kler nauczy się wyrażać 
szczerze uczucie bez figur retorycznych” —

pyta Marschall w Czerwonym Kapeluszu. 
Właśnie poprzez prostotę i szczerość, natural
ność przeżyć wiersze Twardowskiego tak zbli
żają do jego świata. Tworzy go poeta obalając 
stereotypowe wyobrażenia o Bogu i religii, 
kwestionuje dewocyjną kulturę wielu katoli
ków, nie przemawia do czytelnika jak profe
sorowie z Ferdydurke Gombrowicza** i, ale i jak 
ten ostatni nie tylko neguje — tworzy obraz 
nowej poezji i kultury katolickiej. Właśnie bez 
póz mądrości wieków i dowodów ex cathedra 
Twardowski „nie zasłania sobą Boga”, może 
podobnie jak wędrowny grajek Kasprowicza:

Hej Panie Boże, coś wielkim 
gazdą jest nad gazdami.
Po coś mi dał taką skrzypkę 
co jeno tumani i mani.
( . . . )

Spraw to ażebym na zawsze 
mógł dziękować Ci Panie 
że sobie rzępolę jak mogę 
że daję Ci na co mnie stanie.

** Warte odnotowania jest, nie wiem czy świadome, 
zapożyczenie wierszyka kończącego Ferdydurke — 
„Koniec i bomba, kto czytał, ten trąba”. W Zeszycie 
w kratkę Twardowskiego brzmi on nieco inaczej, ale 
jakże wymownie: „Koniec i bomba, nie kochał —• 
więc trąba”.

Ks. JAN TWARDOWSKI

W i e r s z e
SZUKAŁEM

Szukałem Boga w książkach
przez cud niemówienia o samym sobie
przez cnoty gorące i zimne
w ciemnym oknie gdzie księżyc udaje niewinnego 
a tylu pożenił głuptasów 
w znajomy sposób
w ogrodzie gdzie chodził gawron czyli gapa 
w polu gdzie w lipcu zboże twardnieje i żółknie 
przez protekcję ascety który nie jadł 
więc się modlił tylko przed zmartwieniem i po

zmartwieniu
w kościele nikogo nie było

i nagle przyszedł nieoczekiwany 
jak żurawiny po pierwszym mrozie 
z sercem pomiędzy jedną ręką a drugą

i powiedział
dlaczego mnie szukasz
na mnie trzeba czasem poczekać

* * *

Dziękuję Ci po prostu za to że jesteś
za to że nie mieścisz się w naszej głowie która jest

za logiczna

za to że nie sposób Cię ogarnąć sercem które jest za
nerwowe

za to że jesteś tak bliski i daleki że we wszystkim
inny

za to że jesteś już odnaleziony i nie odnaleziony
jeszcze

że uciekamy od Ciebie do Ciebie
za to że nie czynimy niczego dla Ciebie ale wszystko

dzięki Tobie
za to że to czego pojąć nie mogę — nie jest nigdy

złudzeniem
za to że milczysz. Tylko my — oczytani analfabeci 
chlapiemy językiem

O WIERZE

Jak często trzeba tracić wiarę
urzędową
nadętą
zadzierającą nosa do góry
asekurującą
głoszoną stąd dotąd
żeby odnaleźć tę jedyną
wciąż jak węgiel jeszcze zielony
tę która jest po prostu
spotkaniem po ciemku
kiedy niepewność staje się pewnością
prawdziwą wiarę bo całkiem nie do wiary
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NIEOBECNY JEST WIGILIA

Bóg jest tak wielki że jest choć Go nie ma 
tak wszechmogący że potrafi nie być 
więc nieobecność Jego też się zdarza 
stąd czasem ciemno i serce się tłucze 
poskomli nawet jak pies niecierpliwy

nawet wierzący nie wierzą po cichu 
i chcą się żartem wymknąć ze wzruszenia 
choć tak niedawno wierzyli na pamięć 
że całe życie czeka się na chwilę

lecz Bóg tak wielki że Go czasem nie ma 
mózg jak tulipan chyli się zmęczony 
i myśli biegną wspólną pustą drogą 
tak jak biedronki co się razem schodzą 
by przed rozpaczą ukryć się na zimę 
tylko milczenie trwa i gwiazdy w górze 
i księżyc sprawiedliwy 1— bo zupełnie nagi 
a ważki tak znikome że już wszystko wiedzą 
i liść ostatni brzęczy wprost z topoli 
ciemnozielony a pod spodem biały 
że Nieobecny jest 
bo więcej boli

Już wzdychał na myśl o iBożym Narodzeniu
0 tym jak naprawdę było
zaczął się modlić do świętej rewolucji w Betlejem 
od której liczymy czas
kiedy znowu zaczął merdać puszysty ogon tradycji
wprosiła się choinka
elegancko ubrana
mlaskały kluski z makiem
kura po wigilii spieszyła na rosół
potem milczenie większe niż żal
1 już na gwiazdkę szalik przytulny jak kotka 
żeby się nie ubierać za cienko
i nie kasłać za grubo
zdrzemnął się na dwóch fotelach
wydawało onu się że słowo ciałem się stało —

i mieszkało poza nami
nawet usłyszał że za oknem 
przeszedł Pan Jezus 
prosty jak kościół z jedną tylko malwą 
obdarty ze śniegu i polskich kolęd 
za wcześnie za późno nie w porę

Ze zbioru wierszy Rachunek dla dorosłego, Ludowa 
Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1982

ALEKSANDRA SĘKOWSKA

Dwie prace o kościele 
ewangelicko-reformowanym w Warszawie

Dziesięć lat temu, w nr 9/72 „Jed- 
noty” opublikowałam niewielki ar
tykuł o poszukiwaniach w Archi-, 
wum Głównym Akt Dawnych w 
Warszawie. W wyniku tamtych po
szukiwań odnalazłam, jeszcze wów
czas nie skatalogowane, projekty 
kościoła ewangelicko-reformowanego 
w Warszawie autorstwa Henryka 
Marconiego, projekty, które nie zo
stały zrealizowane. Fakt ten zainte
resował historyka Witolda Prussa z 
Uniwersytetu Warszawskiego i stał 
się początkiem naszej znajomości.
A znajomość ta okazała się owocna. 
Oto w numerze 7—8/76 „Jednoty”, 
poświęconym w całości 200-leciu sto
łecznej parafii ewangelicko-refor
mowanej, ukazały się dwa mono
graficzne opracowania dr. Witolda 
Prussa: „Leszno — jurydyka, ulica, 
kościół” oraz „Parafia ewangelicko- 
-reformowana w Warszawie w la
tach 1776—1914”.
Zarówno te projekty, jak i wspom
niane artykuły, a nawet treść całe
go monograficznego numeru „Jed
noty” były przedmiotem pierwszych 
rozmów z dwójką dyplomantów, któ
rzy zjawili się w kancelarii para
fialnej. Ich zainteresowanie kościo

łem warszawskim przyjęłam z dużą 
radością i dopomogłam w zbieraniu 
materiałów tak dalece, jak to le
żało w moich możliwościach. 
Pierwszy zgłosił się do parafii stu
dent Instytutu Historii Sztuki Uni
wersytetu Warszawskiego, Dariusz 
Jankowski, który pod kierunkiem 
prof. dr. hab. Tadeusza Jaroszew
skiego przygotował później pracę 
pt. „Kościół ewangelicko-reformo
wany w Warszawie” i obronił ją 
w maju 1980 r.
Druga przyszła Marta Frączek, stu
dentka Historii Sztuki Wydziału 
Teologicznego Akademii Teologii 
Katolickiej w Warszawie. W czerw
cu 1981 r. obroniła swą pracę magi
sterską, pisaną pod kierunkiem dr. 
Z. Bani i zatytułowaną: „Kościół 
ewangelicko-reformowany na Lesz
nie w Warszawie”.
Nasza niewielka parafia, zaabsorbo
wana na co dzień kłopotami po
wszednimi, nie może sobie pozwolić 
na prowadzenie samodzielnych prac 
naukowych. Cieszymy się więc, że 
prace takie zostały wykonane przez 
osoby spoza środowiska reformowa
nego. Zapraszamy też wszystkich 
zainteresowanych do przejrzenia obu

tekstów złożonych w kancelarii pa
rafialnej.
Każda z prac, łącznie ze spisami 
kilkudziesięciu pozycji bibliograficz
nych, liczy ok. 60 stron maszynopi
su i składa się zasadniczo z dwóch 
części:
— w pierwszej opisano dzieje war

szawskiej parafii ewangelicko-re
formowanej,

— w drugiej omówiono z punktu 
widzenia historyka sztuki nie zre
alizowane projekty kościoła oraz 
zrealizowany projekt Adolfa Loe- 
wego i podsumowano całą twór
czość tego architekta.

I tak, pierwsza część w obu pra
cach oparta jest na niewielkiej licz
bie dostępnych źródeł, z których 
korzystał już poprzednio Witold 
Pruss, i dlatego pod względem me
rytorycznym obie prace są bardzo 
podobne, z tym że Marta Frączek 
nie poprzestała na historii samej 
parafii, ale poświęciła kilka zdań 
początkom Reformacji i zasadni
czym różnicom teologicznym m ię d z y  
katolicyzmem a ewangelicyzmem 
Przydało się jej to później, gdy 
omawiała architekturę świątyni i
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wymogi, jakie uwzględnić musiał 
architekt.
Wszystkie te wiadomości w formie 
dużo obszerniejszej poznał Czytel
nik „Jednoty” z nr. 7—8/73, poświę
conego w całości Kościołowi Ewan
gelicko-Reformowanemu w Polsce, 
jego nauce i historii oraz z nr. 
7—8/76 poświęconego parafii war
szawskiej.
Druga część w obu pracach oparta 
została w większości na bibliografii 
zaczerpniętej ze źródeł pozakościel- 
nych, z tym że źródła te niemal się 
pokrywają. Te części prac są tak 
wypełnione fachowymi określenia
mi, np. „Portal wieńczy wimperga, 
zdobiona pełzanką i fialą, za którą 
znajduje się rozeta w prostokątnej 
płycinie zamkniętej od góry rzędem 
arkadek” — (Jankowski, s. 66), iż 
przestają być w pełni zrozumiałe 
dla laika.
Marta Frączek, w odróżnieniu od 
swego kolegi, dłużej zatrzymuje się 
nad analizą neogotyku, pisząc o je
go pojawieniu się w Europie i w 
Polsce oraz cytuje wypowiedzi fa
chowców, na ile znajduje on zasto
sowanie w budowach sakralnych. 
Autorka interesuje się też żeliwem 
użytym do konstrukcji kościoła. Da
riusz Jankowski z kolei szczegóło
wiej przedstawia postać i twórczość 
Adolfa Loewego.
Część druga w obu pracach zawiera 
wiadomości o pierwszym kościele e- 
wangelicko-reformowanym w War
szawie — dostosowanym do potrzeb 
sakralnych przez Szymona Bogumi
ła Zuga — oraz analizę frontonu 
tamtej budowli. Dalej podano, głów
nie na podstawie stołecznej prasy, 
informacje o konkursie, a raczej o 
konkursach rozpisanych na projekt 
nowego budynku kościoła. Omówio
no projekty nie zrealizowane, ale za
chowane — Antoniego Corazziego i 
Henryka Marconiego — oraz nie 
zrealizowany projekt Adama Idzi
kowskiego i wreszcie sporny — Ju
liusza Łubieńskiego.
Obydwa opracowania informują 
szczegółowo o długotrwałych pra
cach przy wznoszeniu kościoła oraz 
o związanych z tym perypetiach or
ganizacyjnych i finansowych, wyko
rzystując w tym celu zarówno źród
ła kościelne, jak i ówczesną prasę 
warszawską, za którą przytoczono 
także opinie współczesnych na te
mat gotowej już budowli, w więk
szości zresztą pozytywne.
Wiele miejsca autorzy poświęcili do
kładnemu opisowi zrealizowanego 
projektu oraz porównaniu go z in

nymi istniejącymi już wtedy w Eu
ropie budowlami neogotyckimi, z 
zaznaczeniem oryginalności i specy
fiki kościoła warszawskiego.
Osobiście odczułam jednak niedosyt 
czytając w obu pracach opis wie
ży kościelnej. Jest wprawdzie mowa
0 jej ażurowym hełmie i o tym, że 
góruje nad miastem, ale uwadze 
autorów umknęły jej piękne meta
lowe detale (zob. fotografię w „Jed- 
nocie” 1977, nr 11).

Podobnie brak w obu pracach drew
nianej kazalnicy, która spłonęła w 
czasie II wojny światowej. Zbudo
wana również w stylu neogotyckim,
1 to w kształcie kaplicy, ustawiona 
na osi głównej kościoła, stanowiła 
element dominujący zgodnie z do
minującą rolą kazania w nabożeń
stwie ewangelicko-reformowanym i 
zrastała się w jedną całość z wnę
trzem pozbawionym zupełnie ozdób. 
Widocznie jednak ta sprawa wykra
czała poza zainteresowania dyplo
mantów bądź to dlatego, że kazalni
ca już nie istnieje, bądź też dlate
go, że nie wiąże się bezpośrednio 
z samą bryłą kościoła. W obu pra
cach jest tylko wzmianka, że była 
dziełem architekta Konstantego Woj
ciechowskiego i spłonęła wraz z obu 
zakrystiami podczas wojny.
Należy jeszcze dodać, że nieprawdą 
jest, jakoby w kościele miała być 
wmurowana tablica poświęcona An
drzejowi Wolarowi (chodzi zapewne 
o Andrzeja Wolana 1530—1610) czy 
też — tekst nie jest jednoznaczny — 
że miał on wspólną tablicę z Janem 
Łaskim (Frączek s. 36). Żaden z au
torów nie wspomina natomiast o 
tablicy poświęconej Adolfowi Loe- 
we, umieszczonej blisko wejścia, na 
prawo od strony środkowej nawy 
kościoła. Egzemplarze przekazane 
parafii nie zawierają materiału iko
nograficznego, który zamieszczony 
jest tylko w pierwszym egzempla
rzu pracy. Maszynopis Jankowskie
go zawiera spis ilustracji. Panu Jan
kowskiemu należą się słowa wdzię
czności za wskazanie źródła dwu 
historycznych fotografii kościoła.
Na marginesie warto zaznaczyć, iż 
autorzy zgodnie z prawdą piszą, że 
Adolf Łoewe spoczywa na cmenta
rzu ewangelicko-reformowanym w 
Warszawie, podobnie jak Henryk 
Marconi. Uwypuklam ten fakt dla
tego, że przy bramie Powązek na 
kamiennych tablicach zawierających 
nazwiska osób pochowanych w Alei 
Zasłużonych podano błędną infor
mację, jakoby Adolf Łoewe i Hen

ryk Marconi spoczywali na Powąz
kach.
Obaj wymienieni architekci byli nie 
tylko wyznania ewangelicko-refor
mowanego, ale również czynnie 
działali we władzach parafialnych, 
a jak wiadomo, w wieku XIX nie 
istniała możliwość chowania ewan
gelików na cmentarzach katolic
kich. Ci, o których mowa, leżą bli
sko siebie i mają nie zniszczone 
przez wojnę, choć uszkodzone przez 
korozję, grobowce na cmentarzu 
przy ul. Żytniej.
Recenzując obie prace nie można 
pominąć faktu, że chronologicznie 
praca Marty Frączek jest później
sza. Na pytanie, czy autorka wie o 
pracy Dariusza Jankowskiego, p. 
Frączek odpowiedziała twierdząco, 
dodając, że jej promotor spodziewa 
się innego ujęcia tematu. Jak już 
wspominałam, pewne sprawy rze
czywiście uwzględniła szerzej, pod
czas gdy Jankowski — zgodnie z 
poleceniem swego promotora — 
skoncentrował się na osobie twór
cy i realizatora świątyni. Jasne jest 
jednak, że Marta Frączek znając 
pracę Jankowskiego, posuwała się 
ścieżką już przetartą. Jej praca, nie
stety, wymaga jeszcze kilku uwag 
krytycznych. Duża liczba literówek 
jest świadectwem, że autorka nie 
zadała sobie trudu dokładnego prze
czytania i poprawienia maszynopisu. 
Rażą szczególnie i podważają war
tość pracy błędy w nazwiskach (Rot- 
termund, Diehl, Schulz, a nawet 
Łoewe). Ponadto, delikatnie mówiąc, 
polszczyzna nie jest najładniejsza, 
niektóre zdania są wręcz niejasne. 
Korzystając dość dosłownie a jedno
cześnie przemiennie ze źródeł XIX 
i XX-wiecznych, autorka stworzyła 
całość niejasną w formie. Wszyst
kich tych błędów ustrzegł się Da
riusz Jankowski i co więcej — zdo
łał nadać swej pracy układ bar
dziej czytelny.
Po przyjęciu pracy promotor zain
teresował się kościołem i po raz 
pierwszy go zwiedził.
Na zakończenie chciałabym prosić, 
aby dr Z. Bania zajrzał raz jeszcze 
do pracy swej dyplomantki, na s. 8, 
gdzie czytamy następujące zdania: 
„Ruch protestancki powstał z górą 
czterysta lat temu. Za moment de
cydujący przyjmuje się zwykle datę 
w a r t  b u r s k i e g o  (!) wystąpienia 
Marcina Lutra z 95 tezami przeciw 
odpustom...”
Nie bez powodów prof. Janusz Gro- 
szkowski woła wielkim głosem o pod
niesienie poziomu prac naukowychl
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D A W I D O W E  K O R Z E N I E

W  nadziei lepszego świata
Rina Geftman jest chrześcijanką pochodzenia żydowskiego, za
łożycielką i dyrektorką Centrum Mamre w Jerozolimie.

SIOSTRA KINGA — Czy mogłaby Pani powiedzieć, 
na czym polega to novum, które wzbogaciło Pani ży
cie przez przyjęcie chrześcijaństwa?

RINA GEFTMAN — Muszę zatem zacząć od począt
ku, aby uchwycić koniec nitki z kłębka. Urodziłam 
się w rodzinie rosyjskich Żydów i otrzymałam wy
chowanie żydowskie, chociaż niezbyt pogłębione. 
W każdym razie zawsze wiedziałam, że jestem Ży
dówką i w dzieciństwie nauczono mnie tej zasadni
czej modlitwy judaizmu, jaką jest Szema Izrael. Zna
łam też najważniejsze historie biblijne — Abrahama, 
Izaaka, Rebeki. Kiedy miałam 4 lata, umiałam je na 
pamięć; były dla mnie zadziwiająco bliskie. Pan Bóg 
w swojej dobroci dał mi duszę zwróconą do Niego. 
Mój brat i ja byliśmy tak samo wychowywani; on 
jest ateistą, podczas gdy ja zawsze czuję głód Boga 
i wszystkiego, co ma związek z religią. Bóg zawsze 
był dla mnie rzeczywistością, co do której nie mia
łam wątpliwości. Mówiło się o Nim jako o początku. 
wszelkiego stworzenia, także nowo narodzonych dzie
ci. Mówiło się bez uciekania się do jakichś nadzwy
czajnych wyjaśnień, że to Bóg je daje.
Potem, kiedy miałam 8—10 lat (byłam wówczas w 
Niemczech), po raz pierwszy usłyszałam o kimś, kto 
nazywał się Jezus. Było to Boże Narodzenie, śpie
wano kolędy, „Stille Nacht, heilige Nacht” i inne; 
cdgrywano małe jasełkowe scenki. Tajemnicza osoba 
Jezusa przyciągała mnie jak magnes. Powiedziałabym 
nawet, że Go kochałam, byłam Nim urzeczona, choć 
nie wiedziałam, kim jest.
Następny etap miał miejsce we Francji, w okolicz
nościach niezwykle trudnych. Nikt nie miał czasu 
zajmować się moim żydowskim wychowaniem religij
nym. Byliśmy emigrantami, trzeba było po prostu 
żyć. Moja babka była bardzo wierząca, moja matka'
— zupełnie niewierząca, a ojciec wierzący, ale nie 
bardzo. Nie miałam w rodzinie nic, co by zaspokaja
ło mój głód Boga i religii. Równocześnie odczuwałam 
potrzebę odkrywania świata. Pamiętam, że w szkole
— była to szkoła komunalna — dziewczynki przystę
powały do pierwszej Komunii św. Były ubrane na 
biało i rozdawały obrazki. Ja wybierałam zawsze 
taki, który przedstawiał Pana Jezusa. Malowane we
dług ówczesnego nie najlepszego gustu, z barankiem 
lub lilijką, dla mnie — miałam wówczas 11—12 lat — 
były bezcenne. Kładłam je pod poduszkę i rozma
wiałam z nimi.
W 15 roku życia przeżyłam kryzys religijny. Wiedzia
łam już nieco więcej o chrześcijaństwie — miałam 
koleżanki chrześcijanki, znałam chrześcijaństwo z li
teratury szkolnej, ze sztuki. Napotykałam je wszę
dzie i wiedziałam, że muszę dokonać wyboru, wybo
ru niesłychanie trudnego, bo z jednej strony nie zna
łam dobrze chrześcijaństwa, a z drugiej — miałam 
żydowską rodzinę. A Siostra wie, jaki to wywołuje

dramat, jeśli ktoś w rodzinie żydowskiej chce wy
brać inną drogę. Judaizmu zresztą także nie znałam 
i wcale mnie nie pociągał. W 15 roku życia odkrywa
ło się radości świata: miałam ochotę wychodzić z do
mu, tańczyć, chodzić do kina. Przeżywałam pewien 
rodzaj walki wewnętrznej, tak że ostatecznie rozcho
rowałam się na płuca i wysłano mnie do domu wy
poczynkowego. Czułam się jak ptak trzepocący w klat
ce. Chciałam wyfrunąć, lecieć do światła, ale nie wie
działam, gdzie to światło jest. Pan sprawił, że w bi
bliotece tego domu znalazłam dwie książki religijne: 
Ewangelię i „Dzieje duszy” św. Teresy od Dzieciątka 
Jezus. Przeczytałam obie i zrobiły na mnie niepra
wdopodobne wrażenie. Teresa, młoda dziewczyna, 
przemawiała do kogoś równie młodego jak ja, a jej 
„Dzieje duszy” wydały mi się jakby Ewangelią wpro
wadzoną w życie. Zobaczyłam więc, że ta Ewangelia, 
którą dopiero co przeczytałam, może rozkwitać w co
dzienności. Było to wstrząsające odkrycie. Znalazłam 
się w szczytowym punkcie kryzysu, wyobrażając so
bie, co działoby się w mojej rodzinie, gdyby się do
wiedziano, co myślę. Postanowiłam iść do kościoła 
i tam powziąć ostateczną decyzję. Ale ja jeszcze nigdy 
w życiu nie byłam w kościele! Bałam się go do tego 
stopnia, że moja noga nigdy tam przedtem nie sta
nęła. Już samo pójście do kościoła było więc krokiem 
naprzód. Tak się złożyło, że w tym samym domu wy
poczynkowym przebywała moja prawosławna przyja
ciółka, która chciała iść na mszę. Nie wiedziałam, co 
to jest msza, ale powiedziałam: „Pójdę z tobą”. Po
szłyśmy. Był to maleńki kościółek na przedmieściu. 
Siedziałam przez cały czas w ławce, nic specjalnego 
nie przeżywając. Powróciwszy z kościoła, po raz pierw
szy w życiu uklękłam. I wszystko stało się oczywi
ste.
S. K. — Gdzie to się działo?
R. G. — W domu wypoczynkowym. Nie było tam po
koi, lecz sypialnie. Weszłam za firankę i uklękłam 
przy swoim łóżku. Wszystko dokładnie pamiętam: 
9 lipca tego a tego roku świat dosłownie zmienił dla 
mnie kierunek biegu. Było to prawdziwe przejście 
z ciemności do światła, ze smutku — do radości i po
koju. Jezus stał się dla mnie kimś oczywistym. Nie 
wiedziałam, kim jest, nie umiałabym tego wytłuma
czyć, ale czułam, że jest moim Panem i że mnie ko
cha. To mnie zdobyło. Nie mówię o nawróceniu, bo 
ono zakłada, że trzeba się od czegoś odwrócić; raczej 
— o spotkaniu Kogoś żywego. Bóg ukazał mi się twa
rzą w twarz w osobie Jezusa. Oznaczało to nie tylko 
przejście na wiarę chrześcijańską, ale zaangażowanie 
się w nią całym życiem. To istotne. Oczywiście św. 
Teresa była dla mnie mistrzynią modlitwy i bardzo 
szybko odczułam potrzebę uczęszczania do kościoła. 
Ja, która dotąd od niego stroniłam, teraz zaczęłam 
chodzić tam co dzień i spędzać długie chwile. Pan 
uczył mnie bez słów i zrozumiałam wówczas wiele
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rzeczy. Nie wiedziałam, co to jest msza, ale bardzo 
często chodziłam na nią, zanim zostałam ochrzczona. 
Zaczynała się o 7 rano, a w tym domu wypoczynko
wym dopiero o tej godzinie otwierano drzwi. Prze
skakiwałam więc przez mur, aby zdążyć na czas. 
Oczywiście, nie było to zbyt trudne, ale dla mnie 
bardzo ważne.
Potem, kiedy wróciłam do Paryża, już nie mogłam 
rano biec do kościoła. Mimo to rodzice zauważyli, że 
nowe myśli zaprzątają mi głowę. Miałam przyjaciół
kę chrześcijankę i wszystko jej opisałam. Była to 
jedna z moich nauczycielek, bardzo młoda. Odwie
dzałam ją później bardzo często i przekonałam się, 
jak doskonała z niej chrześcijanka i że przedtem nie 
chciała uprawiać wobec mnie religijnej propagandy. 
Kiedy więc moi rodzice zorientowali się, o czym my
ślę, początkowo śmiali się ze mnie, wkrótce jednak 
stała się rzecz dramatyczna: ojciec podarł i spalił 
wszystkie moje rzeczy, które miały jakikolwiek zwią
zek z religią i zabronił mi odwiedzać przyjaciółkę. 
Wszystko to jednak nie przeszkodziło wzrastać mojej 
wierze. Miałam także kuzynkę, która przeżywała po
dobną historię, modliłyśmy się więc za siebie wza
jemnie i spotykałyśmy się w tajemnicy przed rodzi
ną. Patem poznałam siostry benedyktynki, które za
częły trochę uczyć mnie katechizmu. I wreszcie w rok 
od „nawrócenia” poznałam pewnego księdza, który 
s*am miał matkę Żydówkę, bardzo wpływową w swo
im otoczeniu religijnym' i artystyezno-intelektualnym. 
Nazywał się Jean-Pierre Alterman. Już nie żyje. Był 
księdzem diecezjalnym, bardzo znanym w Paryżu. 
Uprawiał coś, co wówczas nie było jeszcze popularne, 
a co później nazwano katechizacją dorosłych. Otóż 
zaczął mnie on gruntownie uczyć zasad religii chrześ 
cijańskiej. Czytałam wiele książek teologicznych i ży
ciorysy świętych. Pochłaniałam je po prostu i modli
łam się dużo. Zawsze. Po pewnym czasie ów ksiądz 
doszedł do wniosku, że trzeba mnie przygotować do 
chrztu. Był to wielki problem, ponieważ byłam nie
pełnoletnia, a mając takiego ojca, jakiego miałam, 
wiedziałam, że gdyby to odkrył, rzecz skończyłaby się 
wielkim skandalem. Dlatego właśnie arcybiskup Pa
ryża z racji mojej niepełnoletności nie chciał, abym 
była wówczas ochrzczona. Ostatecznie przyjęłam 
chrzest w wieku lat 18, nie w Paryżu, ale 200 km 
poza nim, i pod warunkiem, że rodzice się o tym nie 
dowiedzą.
Przedtem przeżywałam momenty trudne. Na szczęście 
bardzo wcześnie, kiedy miałam 16 lat, musiałam pod
jąć pracę, ponieważ moja rodzina przyjechała do 
Francji w skrajnie trudnej sytuacji materialnej. Pra
ca dawała mi więc pewną niezależność. Wychodzi
łam sama z domu i zawsze jakoś tak to urządzałam, 
że mogłam uczestniczyć we mszy. Przejawiałam pod 
tym względem wiele inwencji. I jak inne dziewczęta 
robią wszystko, aby spotkać się z chłopcem, tak ja 
spotykałam się z Panem. Niedługo potem ciężko za
chorowałam na zapalenie opłucnej, dzięki czemu wy
słano mnie w góry — na miesiąc, na 3 miesiące, na 
pół roku. Miałam więc pewną swobodę ruchów. 
Dopiero jako dorosła kobieta powiedziałam matce, że 
jestem chrześcijanką. Ojcu — nie. Matka bardzo mnie 
kochała, pomagała mi, kryła mnie. Ona zresztą była 
o wiele bliższa chrześcijaństwu niż judaizmowi, ale 
była kobietą niezmiernie delikatną, uległą mężowi. 
Ojciec natomiast był straszliwie autorytatywny. Był 
takim ojcem rodziny, który decyduje o wszystkim,

ani trochę nie przyzwyczajony do tego, aby córka
0 czymkolwiek zadecydowała sama.

S. K. — A jak ułożył się Pani stosunek do judaizmu, 
kiedy została Pani chrześcijanką?

R. G. — Chciałabym podkreślić z naciskiem, że kiedy 
zostałam chrześcijanką, nie odcięłam się od swoich 
żydowskich korzeni. Przeciwnie: dopiero wówczas 
uświadomiłam sobie w pełni, że jestem córką Izraela. 
Już wcześniej zadawałam sobie pytanie, kim właści
wie jestem i czym różnię się od innych dzieci? Kiedy 
niejednokrotnie słyszałam o „przeklętych Żydach”, 
albo kiedy obrzucano mnie kamieniami, zapytywa
łam siebie, co złego zrobiłam, że tak się dzieje? I dla
czego? Od momentu natomiast, kiedy poznałam Je
zusa, poczułam, jak bym weszła w naród Izraela, 
właśnie przez te królewskie drzwi, którymi jest Je
zus. Nie było mowy o ukrywaniu, kim byłam przed
tem: jestem chrześcijanką, wszyscy mnie akceptują, 
jestem bezpieczna, zapomnijmy, że byłam Żydówką. 
Nie, przeciwnie: czułam, że w takiej mierze odpo
wiadam na wezwanie Jezusa, w jakiej przyjmuję Go 
jako córka Izraela. I zagłębiałam się w Biblii, po
dobnie jak o wiele później w zaawansowane studia 
judaizmu. Nigdy mnie on od Jezusa nie oddalał; prze
ciwnie: pozwolił mi lepiej zdać sobie sprawę, czym 
było Jego życie jako człowieka. Całe moje życie mo
dlitewne zostało tak ukierunkowane, że zawarty w 
nim jest cały Izrael. Identyfikuję się z losem Izraela: 
z Izraelem prześladowanym, Izraelem pielgrzymują
cym, Izraelem szukającym. W latach wojny wszyscy 
oczywiście byliśmy rozproszeni. Ja chorowałam i jako 
Żydówka musiałam się ukrywać; a ponieważ byłam 
sama, przyjęły mnie siostry benedyktynki. U nich 
wiele się modliłam.

S. K. — Jak Pani sądzi, dlaczego Żydzi przeszli taką 
drogę, jaką przeszli?

R-G. — To jest olbrzymi problem, który ciągle trwa
1 na który nie ma odpowiedzi. Dlaczego antysemi
tyzm w ogóle, a zwłaszcza antysemityzm wśród 
chrześcijan? Przecież Jezus był Żydem i Maria, i apo
stołowie, i pierwsze Kościoły. Główne przykazanie 
chrześcijaństwa to przykazanie wzajemnej miłości, 
a w historii — wzajemne prześladowania począwszy 
od pierwszych wieków i przez "wszystkie późniejsze. 
Sądzę, że jest to problem zła, które każdy z nas w so
bie nosi. Czasem mówię sobie, że po stronie chrześci
jańskiej są to moce ciemności, które znając wagę 
Izraela chcą pogłębić pęknięcie między nim a Kościo
łem. Historia zbawienia nie dopełni się, aż Izrael po
zna Chrystusa. Jest taki wymiar pełni Kościoła, który 
odpowiada pełni Izraela. Jeżeli bracia chrześcijanie 
okazują nienawiść wobec brata żydowskiego, to zna
czy, że opóźnia się godzina odnalezienia się. Moce 
ciemności robią wszystko, aby ją opóźnić i miłość 
braterską uniemożliwić. Ze strony żydowskiej nato
miast — myślę — taki los, jak los Izraela, jest z ko
nieczności losem cierpienia, ponieważ chodzi o wy
branie, którego nie można zanegować. Kiedy się jest 
wybranym przez Boga, jest się innym. A ludzie nie 
lubią tych, co są inni. Pierwsi chrześcijanie też tegp 
doświadczyli. Jest to pewien rodzaj nieufności, która 
chce zabijać tego, kto jest inny niż my. Kiedy Ży
dzi czytają tekst Izajasza o cierpiącym Słudze Pana,
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odnoszą go do siebie. My, chrześcijanie, odnosimy go 
do Jezusa. Wydaje mi się, że oba te sposoby czytania 
są słuszne. Izrael także jest cierpiącym sługą, który 
niesie grzech świata. Tylko że nie jest niewinny jak 
Jezus. Jezus w sposób doskonały zrealizował przezna
czenie Izraela; On jest Barankiem bez zmazy. Izrael 
nie zna Jezusa, ale Jego obraz, głęboko wyryty w so
bie, nosi bez swojej wiedzy. Będąc Żydem i zarazem 
chrześcijaninem, jest się jak wszyscy chrześcijanie, 
ale jednocześnie także innym, bo zachowuje się pod
wójne przeznaczenie. Wyszło się z ludu wybranego 
i należy się do niego. Stawia się więc sobie pytanie: 
co to znaczy być Żydem? Otóż myślę, że to właśnie 
ten podwójny los i zbiorowa pamięć. Żydzi pamię
tają wyjście z Egiptu, czasy prześladowania przez fa
raona i oswobodzenie. A te prześladowania powtarza
ły się tyle razy. Wspomina się Egipt i wspomina się 
Auschwitz. Jest coś takiego, jak zbiorowa pamięć, 
a następnie — mimo wszystko — zbiorowa nadzieja.

Żyd jest kimś, kto mimo wszystko zawsze wierzy, że 
pewnego • dnia słońce powróci, ludzie będą dobrzy i 
będzie można żyć w radości. Tylko dzięki temu mo
żna było trwać mimo tylu gett i krematoriów. Bo 
skąd to szaleństwo, że nareszcie. można powrócić na 
swoją ziemię i zaczynać wszystko od zera? Że mo
żna na nowo mieć naród? Ja myślę, że jest w tym 
bardzo silne oczekiwanie mesjańskie — jedna z nie
zmiennych cech duszy żydowskiej. A kiedy ta dusza 
stanie się chrześcijańską, wzbogaca się jeszcze o nie
zwykłą nadzieję: Jezus zmartwychwstał i zwyciężył 
śmierć. Dla tych, co nie znają Boga, wyraża się to 
w terminach ludzkich: materialnego dobrobytu, spra
wiedliwości społecznej. Ale najgłębszym dnem jest 
oczekiwanie na lepszy świat.

(c.d. rozmowy w następnym numerze)

Rozmawiała s. Kinga Strzelecka OSU

WŚ RÓD KSI ĄŻEK

Reformator Sarmacji
Rzecz o Janie Łaskim

Reformacja, okres o bardzo specy
ficznym znaczeniu kulturowo-histo- 
rycznym i religijnym dla kontynen
tu europejskiego oraz dla poszcze
gólnych państw, była i jest nadal 
zjawiskiem, do którego powracają 
naukowcy, publicyści i pisarze. 
Przykładem tego na polskim rynku 
wydawniczym jest książka pióra 
Stanisława Helsztyńskiego. Autor 
podjął w niej, jakże ciekawą, próbę 
skonstruowania literackiej opowieści 
XVI-wiecznego poety, kompozytora 
i tłumacza Cypriana Bazylika o Ja
nie Łaskim, jednym z najwybitniej
szych przedstawicieli polskiego ru
chu reformacyjnego. Książka ukaza
ła się w małym nakładzie i szybko 
zniknęła z półek księgarskich, war
to więc szerzej omówić postać jej 
bohatera.
Jan Łaski, zwany Młodszym (ur. 
1499), imiennik swego świetnego 
stryja i preceptora, kanclerza i pry
masa, kształcił się w atmosferze 
włoskiego Renesansu, w pierwszych 
uniwersytetach Europy — w Pad
wie i Rzymie. Ówczesnym obycza
jem dużo podróżował i miał okazję 
obserwować coraz wyraźniejsze ten
dencje do przebudowy wewnętrznej 
struktury Kościoła. Prawdopodobnie 
przełom w światopoglądzie Łaskie
go, szykującego się do objęcia naj
wyższych godności kościelnych w 
Rzeczypospolitej (arcybiskupstwo

gnieźnieńskie) dokonał się w cza
sie pobytu u człowieka obdarzonego 
najświetniejszym umysłem w ów
czesnej Europie, Erazma z Rotter
damu. Także wieści napływające z 
Niemiec do Polski (1538) spowodo
wały, że Łaski zdecydował się na 
wyjazd i po krótkim pobycie we 
Frankfurcie i Lowanium osiadł w 
Emden, we wschodniej Fryzji. Tam 
przez Annę hrabinę Oldenburską 
mianowany został biskupem zborów 
wschodniofryzyjskich. Przyjęcie tej 
funkcji oraz zawarcie małżeństwa 
były dowodem ostatecznego zerwa
nia z Kościołem rzymskokatolickim. 
Główny nacisk w swej pracy poło
żył Łaski na problematykę etyki 
chrześcijańskiej, na znajomość Pi
sma św. i ścisłą interpretację jego 
zasad. Wizją i celem, do którego 
dążył, była powszechna zgoda wśród 
podzielonego poglądami Lutra, Zwin- 
gliego i Kalwina zachodniego ewan- 
gelicyzmu. Oprócz pracy duszpaster
skiej Łaski poświęcił się także pi
saniu. Wtedy właśnie powstały jego 
dzieła o Wieczerzy Pańskiej, o na
bożeństwach katolickich oraz Zarys 
nauki Kościołów Wschodnio-fryzyj- 
skich — rezultat jego praktycznych 
doświadczeń. Lata wytężonej pracy 
dały efekty. Emden, dzięki działal
ności Łaskiego, obdarzone zostało 
mianem „Genewy północy”. Jedną 
z podstawowych zasług przybysza z

Polski było wypracowanie zasad no
wego, prezbiteriańskiego ustroju ko
ścielnego polegającego m.in. na 
członkostwie świeckich prezbitrów 
w radach kościelnych. Zaczęto wte
dy także zwoływać pierwsze zjaz
dy duchownych, gremia zajmujące 
się dysputami nad problematyką 
wyznaniową i polityką Kościoła. 
Zjazdy owe z biegiem czasu prze
kształciły się w synody generalne, 
tj. ciała ustawodawcze lub ustawo- 
dawczo-wykonawcze, stanowiące do 
dziś podstawę ustroju Kościołów 
tradycji ewangelicko-reformowanej, 
między innymi także polskiego.
W wyniku uchwał sejmu augsbur
skiego (1548), tzw. interim, normu
jącego czasowo stosuj>ki między pro
testantami' i katolikami, polski su
perintendent opuścić musiał wschod
nią Fryzję.
Dalsze lcsy Łaskiego potoczyły się 
burzliwie. W r. 1550 osiedlił się w 
Anglii, gdzie powierzono mu funkcję 
superintendenta Kościoła skupiają
cego cudzoziemców — Niemców, 
Włochów, Francuzów i Holendrów 
— przeważnie uciekinierów zagrożo
nych prześladowaniami. Pracując 
duszpastersko pisał równocześnie 
jedno ze swych najważniejszych 
dzieł na temat reformy Kościoła: 
Kształt i ustrój służby kościelnej 
w Kościele cudzoziemskim ustano
wionym w Londynie. Praca ta, de
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dykowana królowi Zygmuntowi Au
gustowi, stanowiła modelowy opis 
zboru ewangelicko-reformowanego. 
Oprócz spraw ściśle religijnych (kul
tu i liturgii) autor poruszał w niej 
problem nauczania, organizacji i za
rządzania życiem zborowym. Po re
stytucji katolicyzmu w Anglii przez 
Marię I Tudor musiał Łaski wraz 
z grupą współwyznawców opuścić 
Wyspy Brytyjskie. W Niemczech 
zastało go zaproszenie od formują
cej się Jednoty Małopolskiej. W 1556 
r. przybył do Rzeczypospolitej.
Dzieje życia i działalności Jana Łas
kiego w zachodniej Europie składają 
się w książce Helsztyńskiego na wi
zerunek ówczesnego światłego Euro
pejczyka, poświęcającego się — co 
było zresztą charakterystyczne dla 
elity intelektualnej połowy XVI w. 
— walce o nową jakość życia, w 
tym także religijnego, o nowego 
człowieka w Kościele i wreszcie o 
nowy Kościół.
W czasie czteroletniego pobytu w 
Polsce popularyzował Łaski idee Ko
ścioła narodowego. Niedługo po 
przyjeździe (w marcu 1557) spot
kał się w Wilnie z Zygmuntem Au
gustem. Król przychylny religijnym 
nowinkom daleki jednak był od ra
dykalizmu Łaskiego. Przebywając 
jakiś czas na dworze Radziwiłłów 
w Wilnie, reformator popularyzo
wał nową konfesję, spotykał się z 
organizatorami Kościoła reformowa
nego na Litwie, a także z klerem 
katolickim.
Usiłował też znaleźć protektora w 
osobie księcia Albrechta Hohenzol
lerna. W 1558 złożył na jego ręce 
projekt unii konfesji czeskiej, aug
sburskiej i reformowanej, która po
ważnie wzmocniłaby polski prote
stantyzm. Hohenzollern opowiadał 
się jednak konsekwentnie przy do
ktrynie Lutra i obiecał pomoc tyl
ko w wypadku zmiany wyznania 
przez Łaskiego. W tej sytuacji po
została polskiemu reformatorowi 
praca organizacyjna w parafiach.

Jego ideą przewodnią było zjedno
czenie grup wyznaniowych w for
mie, jaką przedstawił w Królewcu 
Albrechtowi. Połączenie owo miało 
doprowadzić do budowania Kościo
ła równoważącego stopniowo wpływ 
Kościoła rzymskokatolickiego, póź
niej zaś do stopniowego przeobra
żenia. Ostatecznym celem miał być 
narodowy Kościół ogólnopolski, nie 
uznający zwierzchnictwa papieża i 
podlegający bezpośrednio królowi. 
Mimo podjętych wysiłków nie udało 
się Łaskiemu doprowadzić do 
współpracy z pozostałymi wyzna
niami ewangelickimi. Całą energię 
skierował wtedy na organizację Ko
ścioła Ewangelicko-Reformowanego 
w Małopolsce. Wierny zasadom, któ
re wyłożył w dziele Kształt i ustrój 
służby kościelnej..., nie pełnił żad
nych funkcji i urzędów. Był jedy
nie opiekunem i organizatorem Ko
ścioła. Wprowadził w zborach 
współrządzenie przez świeckich i 
duchownych, doprowadził także do 
wykrystalizowania się urzędu i kom
petencji superintendenta: wizytowa
nie zborów, jurysdykcja duchowna, 
ordynowanie. Mimo że Łaski nie 
osiągnął w Rzeczypospolitej zamie
rzonych celów, to jednak uzyskał 
autentyczną odnowę życia religijne
go, w którą zaangażowała się znacz
na część szlachty polskiej. Bez wąt
pienia zasługuje on na miano Re
formatora Sarmacji, a stworzone 
przezeń podstawy ustrojowe Kościo
ła Ewangelicko-Reformowanego z 
niedużymi zmianami przetrwały w 
Polsce do dnia dzisiejszego.
Postać Jana Łaskiego nie jest w 
książce Stanisława Helsztyńskiego 
wyjęta z politycznego kontekstu. Na 
tle głównych nurtów, sporów i dy
lematów religijnych ówczesnej Eu
ropy Łaski — Polak jawi się jako 
ten, który w dziejach Reformacji 
trwale zaznaczył swoją obecność. 
Jako jedyny z Polaków zdobył trwa
łe miejsce w historii reformy Ko
ścioła na zachodzie Europy.
Oprócz postaci Łaskiego przewijają

się przez karty książki sylwetki wa
żne, choć drugoplanowe. Istotne są 
fragmenty dotyczące domniemanego 
narratora, Cypriana Bazyliką, mało 
znanego pisarza kalwińskiego. Spo
ro uwagi poświęcił autor rodzinie 
Łaskich — wspomnianemu już pry
masowi, a także bratu Jana, Hiero
nimowi, wpisanemu dość wyraźnie 
w dzieje polskiej polityki zagranicz
nej połowy XVI w., w działania na 
terenie Węgier (poparcie dla Jana 
Zapolyi), które dla rodziny Łaskich 
(Jan był wówczas politycznym agen
tem brata) skończyły się ostrym mo
nitem papieskim.

Książka Stanisława Helsztyńskiego 
wydaje się ciekawa z dwu powo
dów. Po pierwsze, przedstawia ma
ło znany fragment historii Polski 
przez pryzmat działań człowieka, 
który swoją osobowością i pracą 
wniósł spory wkład w dzieje Ko
ścioła. Postać bohatera została ujęta 
w sposób obiektywny i wolny od 
uproszczeń (wydaje się to warte 
szczególnego podkreślenia). Po dru
gie, wykorzystując bogatą literaturę, 
autor pokazał, jak można wiarygod
nie i przekonywująco przekazać 
wcale niełatwe i ciągle odległe od 
upowszechnienia w społecznej świa
domości spory i konflikty leżące u 
podstaw mapy religijnej dzisiejszej 
Europy. I wreszcie, dzięki kulturze 
i' obiektywizmowi narracji książka 
nasuwa tematy do refleksji nie tyl
ko nad Janem Łaskim, ale nad ca
łym pokoleniem, którego był przed
stawicielem oraz nad prawami hi
storii, które leżą u podstaw analo
gicznych reakcji i zachowań jed
nostek, społeczeństw i narodów od
dalonych od siebie setkami kilome
trów, a jednak formowanych przez 
jedną kulturę.

R. H.

Stanisław H elsztyński: Reformator Sar
macji. Opowieść Cypriana B azylika  o 
Janie Łaskim.  Ludowa Spółdzielnia W y
dawnicza, W arszawa 1981.

Drodzy Czytelnicy i Przyjaciele,
Z powodu wielkiej zwyżki cen za usługi poligraficzne jesteśmy zmuszeni podnieść 
cenę „Jednoty".
Od stycznia 1983 pojedynczy zeszyt będzie kosztował zł 30, a podwójny zł 60. 
Prenumerata roczna wynosić będzie zł 360, półroczna zł 180.
Prenumerata zagraniczna -  podwójnie, ze względu na bardzo wysokie opłaty pocztowe. 
Liczymy na to, że nasi wierni Czytelnicy i Przyjaciele zrozumieją i zaakceptują te
zmiany. Przepraszamy i dziękujemy!

Redakcja ,,JEDNOTY"
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L I S T Y *  L I S T Y *  L I S T Y »  L I S T Y
Zamieszczamy list naszego młodego Czytelnika, mimo że powinien on się 
ukazać w „Zwiastunie".
Jest rzeczą ważną, jak sądzimy, aby było wiadomo, że nie wszyscy ewan
gelicy z przyjemnością i aprobatą czytają notki w rubryce „Co piszą inni?" 
Powstrzymywaliśmy się dotychczas z drukowaniem listu, czekając na opub
likowanie go w „Zwiastunie", przede wszystkim do tego powołanym. Dotąd 
jednak się nie ukazał, drukujemy go więc w tym ostatnim tegorocznym 
zeszycie.

REDAKCJA

SZANOWNA REDAKCJO,

W styczniowym numerze czasopisma 
„Zwiastun” z bieżącego roku, w ru
bryce „Co piszą inni” ukazał się 
fragment artykułu zamieszczonego 
w jednym z katolickich czasopism 
pt. „Kult świętych w Polsce”, opa
trzony komentarzem ks. Ryszarda 
Trenklera. Odpis tej notatki przesy
łam w załączeniu.
Przyznam się, że zostałem bardzo 
niemile zaskoczony tak złośliwym 
potraktowaniem jednej z form ka
tolickiego życia religijnego. Czy ta
ka postawa jest właściwa dla ewan
gelika? Zawsze szczyciliśmy się to
lerancją i wyrozumiałością w sto
sunku do inaczej myślących, wyni
kającą z najważniejszego przykaza
nia Bożego — przykazania miłości. 
Wydaje mi się, że wyszydzanie kul
tu świętych nie jest najtrafniejszą 
formą realizacji tego przykazania, 
tym bardziej, że nie tak odległymi 
jeszcze są czasy, gdy ewangelicy 
traktowani byli z pogardą, ironią 
lub niechęcią.
Czyżby właściwą rzeczą było odpła
canie pięknym za nadobne, choćby 
nawet racja leżała po naszej stro
nie?
Nie chcę występować w obronie 
kultu świętych, jestem bowiem w 
pełni świadom tego, że nie ma on 
biblijnego uzasadnienia. Wielu jed
nak z tych, których Kościół katolic
ki ogłosił świętymi, było dla im 
współczesnych i następnych pokoleń 
swego rodzaju wzorami postępowa
nia i życia religijnego. Wydaje mi 
się więc, że można szukać pewnego 
psychologicznego uzasadnienia dla 
oddawania im czci, choć bez wąt
pienia kult świętych rozrósł się nad
miernie. Dlaczego więc jedyną re
akcją ewangelika na zewnętrzne 
przejawy religijności w Polsce ma 
być całkowity brak zrozumienia, jak 
to sugeruje Ksiądz Redaktor (Tren- 
kler)? Moim zdaniem wzajemna to
lerancja, a w razie potrzeby — życz
liwa krytyka byłaby chyba lepszym

sposobem osiągnięcia dalszego zbli
żenia, także w spornych i drażli
wych sprawach, jakie dzielą chrześ
cijan różnych wyznań.
Prosiłbym Redakcję o ustosunkowa
nie się do tego problemu, który wy
daje mi się istotnym zwłaszcza w 
dobie ekumenizmu, kiedy chrześci
janie oczekują od siebie wzajemne
go zaufania i dążą do przezwycię
żenia istniejących między nimi róż
nic. „Zwiastun” jest czytywany tak
że przez katolików. Lektura wypo
wiedzi utrzymanej w takim tonie 
może wzbudzić uzasadnione rozżale
nie typu „oni tyle mówią o jednoś
ci, a za naszymi plecami wyśmie
wają nas...”. Wiemy dobrze, jakie 
skrzydła mogą urosnąć każdej plot
ce w bardzo krótkim czasie. Wielu 
ludzi może przez to nabrać złego 
przekonania o ewangelikach i stać 
się dzięki temu o coś ważnego uboż
szymi. Dlatego wydaje mi się to 
sprawą nie najmniejszej wagi. Jeśli 
się mylę, wdzięczny będę za kontr
argumenty.

Łączę pozdrowienia 
Jaromir Swiderski 

Warszawa

Oto pełny tekst notki zredagowanej 
przez ks. Ryszarda' Trenklera w 
„Zwiastunie”, czasopiśmie wydawa- 
nym przez Kościół Ew.-Augsburski 
w Polsce:

k u l t  (Św i ę t y c h  w  p o l s c e  
Zew nętrzne objaw y religijności w P ol
sce przybierają niespotykane dotąd roz
m iary. Jedni zapatrują się  na to z po
dziwem , drudzy, m iędzy innym i i my 
ew angelicy, n ie  mają żadnego zrozum ie
nia. Wzmaga się  także kult św iętych ,
0 którym  Zdzisław Szuba pisze w „Sło
wie P ow szechnym ” (nr 218) m. in. tak: 
„To odrodzenie kultu  św iętych  patro
nów poszczególnych rodzajów pracy 
wiąże się jak najściślej z pow staw aniem  
niezależnych, sam orządnych zw iązków  
zaw odow ych, z ruchem  „Solidarności” . 
...W ielkim  kultem  w K ościele cieszyła  
się przez wieki grupa św iętych , którym  
przypisyw ano szczególny patronat i sku
teczność w n iesieniu  ludziom  pom ocy — 
tak zw anych Czternastu W spom ożycieli. 
Prócz tego, że byli oni patronam i dla 
poszczególnych grup zaw odow ych, są 
oni rów nocześnie uważani za orędow ni
ków w poszczególnych życiow ych sy 
tuacjach. Akacjusz — patron w prześla
dow aniach i trwodze przed śm iercią; 
Barbara — w niebezpieczeństw ach poża
ru i burzy; Błażej — w chorobach gar
dła, zębów i krw otokach; Cyriak — w 
pokusach i opętaniu; D ionizy — w cho
robach głow y; Erazm — w chorobach  
w ew nętrznych; Eustachy — patron w 
m yślistw ie; Idzi — patron m acierzyń
stw a i zabłąkanych; Jerzy — patron w 
epidem ii; Katarzyna z A leksandrii — pa
tronka studiów  filozoficznych  i teo lo
gicznych; K rzysztof — patron w podró
ży, w czasie powodzi i braku pogody; 
Małgorzata z A ntiochii — patronka brze
m iennych; Panteleon — patron w choro
bach u ludzi (bóle głow y), a le  także
1 u zw ierząt; Wit — patron głuchonie
m ych, chorych nerwowo, ep ilep tyk ów ” . 
W szystkie zawody też mają sw oich  pa
tronów. Szuba w ym ienia patronów 78 
zawodów.
Warto i nam w iedzieć, kto od czego. 
Leków w aptekach jest mało.

OFIARY NA WYDAWNI CTWO
Parafia ewang.-reformowana w Żyrardowie — zł 1720, Aleksander Kurna
towski — zł 1000, B. St. — zł 565, kolekta z nabożeństwa ekumenicznego 
w Warszawie w dniu 6 IX — zł 628, Bronisława Skierska — zł 500, Jan 
Turnau — zł 900, Ruth Engelhardt — zł 6000, grupa młodych katolików 
z kościoła św. Aleksandra — zł 3000, Helena Zakrzewska — zł 120, gru
pa gości ze Szwajcarii — zł 1850, Marta Hart — zł 400, parafia ewang.-re
formowana w Kucowie — zł 500, Zenon Mały — zł 20, M. K. — zł 800, 
D. Makowska — zł 500, Halina Stal — zł 500, Włodzimierz Jaszczur — 
zł 220, Marta Czernichowska — zł 500, Janusz Ciechanowicz — zł 200, 
N. N. — zł 5220, Adelina Prądzyńska — zł 340, kolekta z nabożeństwa 
ekumenicznego w dniu 6 XII — zł 3107, Halina Koziełek — zł 40, J. K. — 
zł 2000, Cecylia Sander — zł 500, Maria Szolc — zł 1900, Nicky Crane — 
zł 1736, Paweł Krzyżanek — zł 320, Janusz Sas-Szymański — zł 320, Mie
czysław Skwierczyński — zł 406.
Wszystkim Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. Przypominamy, że ofia
ry na wydawnictwo „Jednota” przekazywać można na konto PKO VIII OM 
Warszawa, Nr 1586-3854-136 bądź przesyłać przekazem pieniężnym pod 
adresem: Administracja miesięcznika „Jednota", al. Świerczewskiego 76a, 
00-145 Warszawa.
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P R Z E G L Ą D  E K U M E N I C Z N Y
Z Z A G R A N I C Y

9 Na zaproszenie Rady ds. Kontak
tów Zagranicznych Kościoła Late
rańskiego w Norwegii od 22 do 29 X 
1982 przebywała w tym kraju dele
gacja PRE, w skład której wcho
dzili przedstawiciele Kościoła Ew.- 
- Augsburskiego: ks. Jan Szarek — 
senior diecezji cieszyńskiej, s. Ruta 
z diakonatu w Dzięgielowie, Helena 
Gajdacz — katechetka parafii w 
Cieszynie i Karol Karski — z-ca 
kierownika Wydziału Kontaktów 
Zagranicznych i Prasy PRE. Dele
gacja odwiedziła Instytut Wychowa
nia Chrześcijańskiego, Kościelną 
Organizację Pomocy, Krajową Radę 
Kościoła Luterańskiego w Norwegii 
oraz została przyjęta przez biskupa 
Oslo — ks. Andreasa Aarflota. 
Dwie osoby (ks. J. Szarek, H. Gaj
dacz) przebywały kilka dni w 
Tromsó, a dwie pozostałe — w Fred- 
rikstad. W obu tych miejscowoś
ciach członkowie delegacji polskiej 
przekazali podczas nabożeństw nie
dzielnych pozdrowienia od Kościo
łów zrzeszonych w PRE, a na* spot
kaniach z wiernymi informowali 
o życiu religijno-kościelnym w Pol
sce. Mieli też okazję poznać pracę 
kościelną w Norwegii — od płasz
czyzny parafialnej po diecezjalną, 
odwiedzić instytucje prowadzone 
przez misję wewnętrzną (domy 
modlitwy, przedszkola, szkoły zawo
dowe, szpitale). Przy różnych oka
zjach Polacy dziękowali luteranom 
norweskim za ich wielką pomoc 
charytatywną dla naszego kraju, w 
przekazywaniu której pośredniczy 
PRE. Norwegowie interesowali się 
żywo rozwojem sytuacji społeczno- 
-politycznej w Polsce.
9  W drugiej połowie października 
1982 odbywały się w Kassel uro
czyste obchody 150-lecia Organizacji 
Pomocy im. Gustawa Adolfa w 
RFN. Ta najstarsza ewangelicka or
ganizacja charytatywna powstała w 
200 rocznicę śmierci króla szwedz
kiego Gustawa Adolfa z myślą o po
mocy dla diaspory protestanckiej 
w różnych krajach. W uroczystoś
ciach w Kassel uczestniczyło 1500 
przedstawicieli ewangelickich Koś
ciołów mniejszościowych z 17 kra
jów Europy i Ameryki Łacińskiej. 
Byli też obecni członkowie regional
nych i lokalnych grup z RFN 1 Ber
lina Zachodniego. Prezydent Orga
nizacji Pomocy im. Gustawa Adolfa

w NRD, ks. Rolf Stubbe, wspom
niał w okolicznościowym kazaniu 
o zadaniu pojednania i jako przy
kład wymienił akcje pomocy dla 
ludności polskiej, organizowane 
przez chrześcijan z obu państw nie
mieckich. Z Polski w uroczystoś
ciach uczestniczyły delegacje Koś
cioła Ewangelicko-Augsburskiego i 
Ewangelicko-Reformowanego pod 
przewodnictwem biskupów: Janusza 
Narzyńskiego i Zdzisława Trandy. 
Przebywał również chór z parafii 
ewangelicko-augsburskiej w Wiśle.

9 W pierwszej połowie września 
1982 obradowała w Chambesy k. Ge
newy II Konferencja Ogólnoprawo- 
sławna poświęcona przygotowaniu 
Soboru Ogólnoprawosławnego (32 
biskupów z wszystkich Kościołów 
prawosławnych oraz 15 teologów w 
charakterze doradców). Rozważano 
tematy ważne z punktu widzenia 
stosunków ekumenicznych, m. in. 
wspólną datę Wielkanocy i zagad
nienia małżeństw mieszanych. Koś
ciół Prawosławny w Polsce repre
zentowali: bp Sawa, dr Jan Anchi- 
miuk i ks. Atanazy Semeniuk.

9 We Frankfurcie (RFN) odbyło się 
w drugiej połowie września 1982 
pierwsze posiedzenie wspólnej gru
py studyjnej Konferencji Katolic
kich Episkopatów Europy oraz Kon
ferencji Kościołów Europejskich 
(nierzymskokatolickich), która ma 
opracować dokument na III Euro
pejskie Spotkanie Ekumeniczne, pla
nowane jesienią 1984. Pracę tej gru
py wyznaczać będą trzy wielkie za
gadnienia: ekumenizm, pokój dla 
świata i ekologia.

9 Wspólna Grupa Robocza Konfe
rencji Kościołów Europejskich i 
Chrześcijańskiej Konferencji Poko
jowej na spotkaniu w Pradze 
(27—29 IX 1982) wystąpiła z żąda
niem powrotu do polityki odpręże
nia zgodnej ze sformułowaniami 
Aktu Końcowego z Helsinek.

9  W dialogu luterańsko-anglikań- 
skim w USA zaznaczył się ostatnio 
postęp. Najwyższe władze trzech 
Kościołów laterańskich i Kościoła 
episkopalnego (anglikańskiego) pod
jęły jednobrzmiącą uchwałę, w myśl 
której wzajemnie uznają swe Koś
cioły za Kościoły zwiastujące i nau
czające Ewangelię, wzajemnie służą 
sobie sakramentem Wieczerzy Pań

skiej, a okazjonalnie zezwalają na 
organizowanie wspólnych uroczys
tości komunijnych. Jest to pierwszy 
przypadek, gdy luteranie amerykań
scy nawiązują wspólnotę eucharys
tyczną z Kościołami innej tradycji. 
W Europie, zgodnie z tzw. Konkor- 
dią Leuenberską, istnieje wspólnota 
komunijna między luteranami i re
formowanymi od 1973 r. (w Polsce 
od 1570 z przerwami, formalne po
twierdzenie nastąpiło w 1970). Lute
ranie i anglikanie w .Stanach Zjed
noczonych nie osiągnęli jeszcze peł
nego porozumienia w kwestii poj
mowania urzędu duchownego i su
kcesji apostolskiej.

9 Jesienią 1982 przebywała z trzy
tygodniową wizytą w Wielkiej Bry
tanii delegacja Chińskiej Rady 
Chrześcijańskiej, utworzonej w 1980. 
Przewodniczący tej pierwszej od 
czasów „rewolucji kulturalnej” de
legacji Kościoła Protestanckiego z 
ChRL, ks. bp K. H. Ting, oświad
czył dziennikarzom w Londynie, że 
on i jego bracia oczekują od chrześ
cijan europejskich inspiracji. Mó
wiąc o strukturze kościelnej w 
ChRL, bp Ting oświadczył, że model 
chiński jest prawie niemożliwy do 
praktykowania w innych krajach. 
Nie ma tam już bowiem Kościołów 
ewangelickich różnych tradycji, 
gdyż po rewolucji 1949 dwa miliony 
ewangelików połączono w jednej 
organizacji kościelnej. Kościół kato
licki liczy 3 miliony wiernych. 
Obydwa Kościoły prawie nie utrzy
mują ze sobą stosunków. Chińska 
Rada Chrześcijańska zajmuje się 
dostarczaniem 600 parafiom protes
tanckim Biblii i śpiewników oraz 
odpowiada za kształcenie przyszłych 
duchownych w seminarium teolo
gicznym w Nanking, które ponow
nie otwarto w 1981. Co dwa, trzy 
dni powstaje teraz na terenie ChRL 
nowa parafia protestancka. W przy
szłym roku planuje się nowe wyda
nie Biblii w wielu dialektach chiń
skich. Członkowie delegacji uznali 
za niewskazane przemycanie do 
Chin Biblii z Zachodu.
9 Przewodniczący watykańskiego 
Sekretariatu ds. Jedności Chrześci
jan, kard. Jan Willebrands, złożył 
w sierpniu 1982 oficjalną wizytę 
Patriarchatowi Serbskiego Kościoła 
Prawosławnego. ‘ Głównym tematem 
rozmów z patriarchą Germanem 
Doricenv były praktyczne zagadnie
nia współpracy oraz wyniki drugie
go posiedzenia Mieszanej Komisji 
Katolicko-Prawosławnej (lipiec 1982,
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RFN). Była to czwarta wizyta kard. 
J. Willebrandsa w Jugosławii.

#  Bp Kurt ;Scharf, zwierzchnik 
Kościoła Ewangelickiego w Berlinie 
Zachodnim w latach 1961—1979, 
skończył 21 X 1932 80 lat. W okresie 
nazistowskim należał on do tzw. 
Kościoła Wyznającego, który prze
ciwstawiał się reżimowi Hitlera. Po 
wojnie aktywnie działał na rzecz 
pokoju światowego oraz pojednania 
między narodami polskim i niemiec
kim. Kilkakrotnie odwiedzał Polskę. 
W okresie aktywnej służby w Koś
ciele piastował liczne dodatkowe 
funkcje (przez 6 lat przewodniczą
cego i przez 6 Jat wiceprzewodni
czącego Akcji Znak Pokuty, członka 
Komitetu Światowej Rady Kościo
łów oraz członka władz Światowego 
Związku Towarzystw Biblijnych).

#  Zwierzchnik Szwedzkiego Kościo
ła Luterańskiego (od 1972) arcybis
kup Uppsali Olof Sundby zapowie
dział, że z końcem lipca 1983, tj. po 
ukończeniu 65 roku życia, przejdzie 
na emeryturę. Księża i biskupi 
szwedzcy mogą — jeśli chcą — peł
nić swój urząd do 67 roku życia.

#  Nowo wybrany arcybiskup Koś
cioła Ewangelicko-Luterańskiego w 
Finlandii, ks. John Vikstrom (50) 
został 12IX 1932 wprowadzony w 
urząd. Następca abp. Mikko Juvy 
(64) należy do szwedzkojęzycznej 
mniejszości, liczącej ok. 6% ludności 
kraju. Ks. Vikstrom był dotąd prze
wodniczącym Komisji ds. Kościoła 
i Społeczeństwa oraz stał na czele 
Fińskiego Towarzystwa Misyjnego. 
Członkami Kościoła Ewangelicko- 
-Luterańskiego w Finlandii jest 
91% ludności.

#  Ks. Gyula <Nagy, nowy biskup 
regionu północnego Kościoła Ewan
gelicko-Luterańskiego na Węgrzech, 
został 25X 1982 wprowadzony w 
urząd. Ks. Nagy liczy 64 lata i od 
32 lat jest profesorem teologii syste
matycznej w Akademii Luterańskiej 

.w Budapeszcie. Poprzednik bp. Na- 
gy’ego, bp Erno Ottlyk, został po
wołany na sekretarza generalnego 
Ekumenicznej Rady Kościołów na 
Węgrzech.

#  W drugiej połowie października 
1982 przez dwa tygodnie przebywał 
w NRD znany kaznodzieja i ewan
gelista amerykański Billy Graham. 
Przemawiał podczas 8 nabożeństw 
w Berlinie, Wittemberdze, Dreźnie,

Görlitz, Stendal i Straslund oraz 
spotkał się z przedstawicielami 
Związku Ewangelickich Zborów 
Wolno kościelnych, ewangelickich 
Kościołów krajowych i władz pań
stwowych.

% Biskup Würzburga, ks. Paul- 
-Werner Scheele, przejął po kard. 
Josephie Ratzingerze urząd katolic
kiego przewodniczącego Wspólnej 
Komisji Katolicko-Protestanckiej w 
RFN, która powstała z inicjatywy 
papieża Jana Pawła II podczas je
go wizyty w tym kraju. Kard. Ra- 
tzinger objął niedawno stanowisko 
p r ze wo d n i c ząc e go wa t y k ań s k ie j
Kongregacji ds. Doktryny Wiary..

#  Podczas podróży pasterskiej po 
Hiszpanii papież Jan Paweł II spot
kał się 3 listopada 1982 r. w Madry
cie z przedstawicielami Kościołów 
niekatolickich. Oto treść jego prze
mówienia:
„Tekst Listu do Efezjan (4:1—6), 
który właśnie usłyszeliśmy, jest, 
drodzy Bracia, napomnieniem, by 
troskę o jedność przeżywać w mi
łości chrześcijańskiej.
Pozdrawiam was bardzo serdecznie, 
chrześcijan innych konfesji, którzy 
tutaj w Hiszpanii okazujecie posłu
szeństwo Ewangelii Jezusa Chrystu
sa. Wspólne wyznawanie tego imie
nia czyni z nas prawdziwych braci. 
Na rozpoczęcie dzisiejszego spotka
nia chciałbym zacytować słowa 
Psalmu: „Oto jak dobrze i jak mi
ło, gdy bracia mieszkają razem” 
( 122:1).
Także podczas mojej podróży pas
terskiej po Hiszpanii, jak zwykłem 
to czynić w czasie wszystkich wizyt 
apostolskich*, nie chciałbym pomi
nąć sposobności nawiązania kontak
tu, aby się wspólnie pomodlić 
i uczestniczyć w waszych staraniach 
o przywrócenie jedności między 
chrześcijanami. Od początku mego 
pontyfikatu poświęcam ekumenii 
specjalne wysiłki, i tak będzie zaw
sze.
Jesteśmy bardzo blisko związani ze 
sobą przez ścisłe, wspólne więzy 
Biblii, Słowa Bożego i wiary apo
stolskiej, wspólne są nam wielkie 
symbole wiary, manifestujące się w 
chrzcie. Właśnie pogłębienie tajem
nic sakramentu chrztu otwiera przed 
■nami nadzwyczaj ważne perspekty
wy na drodze wiodącej do pełnej 
jedności („Unitatis Redintegratio” 
22). Czyż prośba o jedność, o którą 
modlimy się w każdej naszej parar- 
fii, jak również — gdy tylko to moż

liwe — w braterskiej wspólnocie 
serc, nie jest najlepszym środkiem 
pozyskania dla aktywności ekume
nicznej Ducha jedności, który kształ
tuje naszą wolę, otwierając ją na 
Jego inspiracje?
Każdy obszar geograficzny przeszedł 
własne dzieje religijne, a wysiłki 
ekumeniczne, w zależności od sy
tuacji lokalnej, przybierają różne 
i szczególne cechy. Historyczna od
rębność narodu hiszpańskiego powo
duje, że także tutaj wysiłkom eku
menicznym towarzyszą specjalne 
aspekty. Przejawia się to już w sa
mym fakcie istnienia liczbowych 
różnic między katolikami a chrześ
cijanami — członkami innych Koś
ciołów i wspólnot. Kwestia podzia
łów w Hiszpanii — a także ewen
tualna ich likwidacja — nie może 
być rozważana bez uwzględnienia 
tego problemu, a już podjęte wysił
ki w tej dziedzinie trzeba rozpatry
wać na płaszczyźnie uniwersalnej. 
Szczególne znaczenie dla pracy eku
menicznej w tym narodzie o więk
szości katolickiej będą miały sto
sunki braterskie między wszystkimi, 
którzy zwą się chrześcijanami.
Wiem, że ze znanych przyczyn his
torycznych cierpieliście w przeszłoś
ci, gdyż chcieliście pozostać wierni 
przekonaniom i swemu sumieniu. 
Bogu niech będą dzięki za to, że 
sytuacja ta została przezwyciężona, 
ustępując dzisiaj miejsca coraz więk
szemu zbliżeniu wzajemnemu opar
temu na prawdzie i miłości bliźnie
go. Zapewne, jest rzeczą pożyteczną 
dalsze oczyszczanie wspomnień prze
szłości i wzmożenie wysiłków na • 
rzecz takiej przyszłości, w której 
dominowałby wzajemny szacunek 
i współpraca. Wasza obecna praca 
ukazuje całkiem wyraźnie, że obra
liście taki kierunek.

Wiem — i z tego powodu jestem 
bardzo szczęśliwy — że w Hiszpanii 
istnieją różne formy współpracy 
między Kościołem katolickim a in
nymi Kościołami i wspólnotami. Ko
mitet Międzykonfesyjny, któremu 
ze strony katolickiej udziela stałego 
poparcia Komisja Episkopatu ds 
Stosunków Międzykościelnych, zaj
muje się bezustannie żywymi i ak
tualnymi problemami, które intere
sują wszystkich chrześcijan, jak: 
odmowa służby wojskowej ze wzglę
dów etycznych, małżeństwa miesza
ne, wolność religijna, nieograniczo
ne prawo nauczania, organizowanie

* Z jednym  w yjątk iem  — w izyty  1979 r. 
w Polsce (red.).
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i popieranie tygodni modlitwy, mię
dzywyznaniowe wydanie Nowego 
Testamentu w języku kastylijskim 
i wiele innych spraw; jest to na
prawdę godna podziwu praca. Jest 
rzeczą niezbędnie konieczną wytę
żyć wszystkie siły dla wypełnienia 
życzenia Pana, które wypowiedział 
podczas Ostatniej Wieczerzy: aby 
wszyscy stanowili jedno, aby świat 
uwierzył (Jn 17:21). Dziękuję ser
decznie za obecność; Bracia i Sios
try, zgromadzeni tutaj, przyjmijcie 
moje braterskie pozdrowienia. Usil
nie proszę Pana, abyśmy wszyscy 
stanowili jedno w tym samym du
chu, byli zjednoczeni wiarą w Ewan
gelię (Flp. 1:27) i w oddawaniu czci 
Trójcy Świętej — Ojcu, Synowi 
i Duchowi Świętemu”.

#  Na zaproszenie Krajowej Rady 
Kościołów w USA przebywała w 
tym kraju od 28 X do 12X1 1982 de
legacja Polskiej Rady Ekumenicznej 
w składzie: prezes — ks. prof, dr 
Witold Benedyktowicz, sekretarz — 
ks. Zdzisław Pawlik, dyrektor Bry
tyjskiego i Zagranicznego Towarzys
twa Biblijnego — Barbara Enholc- 
-Narzyńska oraz bp Szymon (Ro
mańczuk) z Polskiego Autokefalicz
nego Kościoła Prawosławnego. W 
Nowym Jorku delegacja uczestni
czyła w dorocznytn posiedzeniu kie
rownictw Kościołów amerykańskich, 
prowadziła rozmowy z organizacją 
pomocy międzykościelnej Church 
World Service oraz spotkała się 
z kierownictwami tych Kościołów, 
do których należą członkowie dele
gacji. Delegacja PRE podziękowała 
Kościołom amerykańskim za pomoc 
charytatywną udzielaną naszemu 
krajowi oraz za gotowość niesienia 
dalszej pomocy i finansowania pro
jektów medycznych.

Z K R A J U

9  W kościele ewangelicko-augsbur
skim Świętej Trójcy w Warszawie 
odbyła się w niedzielę 14X11982 
uroczystość z okazji 50-lecia ordy
nacji dwóch duchownych: ks. prof, 
dr. Woldemara Gastpary’ego i ks. 
seniora Waldemara Ducera. Obaj 
ordynowani w 1932 r. przez bisku- 
pa-męczennika Juliusza Burschego, 
podzielili w czasie okupacji hitle
rowskiej los wielu duchownych pol
skich — zostali więźniami obozów 
koncentracyjnych. Po wyzwoleniu 
z oddaniem odbudowywali zrujno
wane życie kościelne. Ks. W. Lucer, 
aż do przejścia na emeryturę kilka 
lat temu, kierował diecezji wroc

ławsko-szczecińską, a ks. W. Gast- 
pary diecezją warszawską (do 1965), 
a potem objął stanowisko rektora 
Chrześcijańskiej Akademii Teolo
gicznej; na emeryturę przeszedł w 
1231 r.

#  W kościele ewangelicko-augsbur
skim Świętej Trójcy w Warszawie 
odbyła się 27X1 1982 r. uroczystość 
z okazji 350-lecia Biblii Gdańskiej. 
Uczestnicy wysłuchali referatów 
o historii Biblii Gdańskiej (ks. T. 
Wojak) i o jej wpływie na kształto
wanie pobożności polskiej (ks. W. 
Benedyktowicz). Słowo okolicznoś
ciowe wygłosił sekretarz europejski 
Zjednoczonych Towarzystw Biblij
nych — Hugon Mayr. W ramach 
uroczystości zorganizowano wystawę 
poświęconą różnym edycjom Biblii 
Gdańskiej, która służyła ewangeli
kom polskim do r. 1975, to znaczy 
do chwili, gdy ukazał się nowy 
przekład. Organizatorami uroczys
tości byli: Brytyjskie i Zagraniczne 
Towarzystwo Biblijne, Polska Rada 
Ekumeniczna i Parafia Ewangelic
ko-Augsburska Świętej Trójcy w 
Warszawie. Do współpracy nie za
proszono Parafii Ewangelicko-Re
formowanej, a wypadałoby choćby 
tylko z tego względu, że tłumaczem 
Biblii Gdańskiej był duchowny re
formowany, ks. Daniel Mikołajew
ski.

#  Katedra Biblistyki Starego Tes
tamentu Wydziału Teologicznego 
Akademii Teologii Katolickiej w 
Warszawie zorganizowana 15 i 16X1 
1982 sympozjum ekumeniczne „O 
Słowie Bożym”. Oprócz teologów 
katolickich (ks. doc. dr hab. H. Mu
szyński, ks. prof. dr hab. Andrzej 
Zuberbier, ks. prof. dr hab. Alfons 
Skowronek) do Wygłoszenia refera
tów zaproszono pracowników nau
kowych Chrześcijańskiej Akademii 
Teologicznej: rektora ChAT — ks. 
prof. dr. Jana Niemczyka („Autory
tet Pisma świętego według Marcina 
Lutra”) oraz doc. dr. hab. Jana An- 
chimiuka („Pneumatologiczny as
pekt Słowa Bożego”). Sympozjum 
rozpoczęło się nabożeństwem eku
menicznym, które odprawili: ks. 
Bogdan Tranda (reformowany) i ks. 
dr Michał Czajkowski (katolik).

#  24IX 1982 po długiej i ciężkiej 
chorobie zmarł we Wrocławiu ordy
nariusz prawosławnej diecezji wroc
ławsko-szczecińskiej, ks. abp Aleksy 
Jaroszuk (ur. 16 III 1925). Święcenia 
kapłańskie przyjął w 1964. Wybra
ny i konsekrowany na biskupa zo

stał w 1970. Był orędownikiem wy
trwałości w modlitwie i czystości 
obyczajów religijnych. Szczególnie 
wielu trudu poświęcił ożywieniu ży
cia religijnego młodzieży i wśród 
rodzin. Niemało miejsca w jego pra
cy duszpasterskiej zajmowały za
gadnienia ekumenizmu. Łączyły go 
ścisłe więzi z miejscowym oddzia
łem regionalnym Polskiej Rady 
Ekumenicznej, z katolickim metro
politą wrocławskim, ks. abp. Hen
rykiem Gulbinowiczem oraz z inny
mi duchownymi katolickimi. Zgod
nie z ostatnią wolą zmarłego jego 
ciało spoczęło na cmentarzu przy
klasztornym w Grabarce k. Siemia
tycz.
#  Nabożeństwa polskich Kościołów 
niekatolickich emitowane są w II 
programie Polskiego Radia o godz. 
18.00 w każdą pierwszą i trzecią 
niedzielę miesiąca, a także z okazji 
większych świąt kościelnych. Z ra
dością stwierdzamy, że znalazły one 
również słuchaczy wśród licznych 
katolików. A. Grześkowiak tak pi
sze na ten temat w „Słowie Pow
szechnym” (nr 120): „Oprócz prze
żywania wspólnych dla wszystkich 
chrześcijan wartości, jakimi są 
modlitwa i czytanie Pisma św., dają 
one (tzn. nabożeństwa) również nam, 
katolikom, okazję do poznania in
nych, niekiedy bardzo małych wspól
not chrześcijańskich, które na miarę 
swoich możliwości starają się dawać 
świadectwo jako wyznawcy Chrys
tusa. Niejeden z nas dzięki tym 
audycjom odkrył, że w naszym kra
ju działają np. takie Kościoły, jak 
wspólnota baptystów czy metodys
tów. Może też niejednemu taka 
audycja dostarczyła powodu do ref
leksji, że przecież nie jesteśmy sa
mi, że obok nas żyją też inni bracia 
w Chrystusie, którym jako wspól
nota większa, silniejsza powinniśmy 
okazywać solidarną pomoc, a jeżeli 
nie stać nas na to, to przynajmniej 
powinniśmy się zdobyć wobec nich 
na szacunek”.
|9  W przeddzień święta 22 lipca w 
siedzibie Polskiej- Rady Ekumenicz
nej w Warszawie odbyło się nabo
żeństwo w intencji Ojczyzny i Na
rodu. Rozpoczynając nabożeństwo 
prezes PRE, ks. prof. dr Witold Be
nedyktowicz powiedział: „W związ
ku z państwowym świętem weszły 
w tradycję Polskiej Rady Ekume
nicznej doroczne spotkania Prezy
dium, współpracowników i zapro
szonych gości. W bieżącym roku 
spotkanie tego rodzaju poświęcamy 
w całości modlitwie w intencji Oj
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czyzny”. Głównym punktem nabo
żeństwa było kazanie ks. Zdzisława 
Trandy, biskupa Kościoła Ewange
licko-Reformowanego. W kazaniu o- 
partym na Psalmie 126 przypom
niał on przeżycia związane z tra
gicznymi latami wojny i wyzwole
niem, które wielu wydało się wte
dy jak sen. Ale wówczas cały na
ród stanął do trudnej, twardej pra
cy 'przy odbudowie (kraju. Cieszyli
śmy się i pośród wielkich trudów pa
trzyliśmy z optymizmem w przy
szłość. Do nas odnosiły się słowa 
Psalmu: „Wielkich rzeczy dokonał 
Pan z nami, przeto byliśmy weseli”. 
W ciągu długich lat powojennych 
byliśmy świadkami rzeczy imponu
jących, ale także obserwowaliśmy 
wiele rzeczy zawstydzających i że
nujących, aż doszliśmy do nieocze
kiwanego przez ogół kryzysu, który 
dotknął wiele dziedzin naszego ży
cia. Jak Psalmista modlił się: „Od
mień, Panie, losy nasze...”, tak i my 
winniśmy się modlić nieustannie o 
lepszą, pomyślniejszą przyszłość na
szego kraju i narodu. Nasza mod
litwa „Odmień, Panie, losy nasze” ma 
być wyrazem naszej chrześcijańskiej 
nadziei, a źródłem naszego działa
nia dla dobra Ojczyzny — nasza 
wiara i ewangeliczne zwiastowanie. 
Pojednanie, wynikające ze wzajem
nego zrozumienia i zaufania, jest 
nam potrzebne jak nigdy w prze
szłości.
W modlitwie wzniesionej za Ojczy
znę i Naród kaznodzieja wyraził 
pragnienie, aby niepokój, rozgory
czenie i nieporozumienia mogły u- 
stąpić miejsca życzliwości, a tak 
często obserwowane przejawy nie
nawiści — miłości bliźniego. Kazno
dzieja modlił się za wszystkich cier
piących, uwięzionych, za przeżywa
jących ból i niedostatek, a także za 
cały naród, zarówno za rządzonych, 
jak i rządzących, za wszystkich, od 
których zależy przyszłość naszej Oj
czyzny, aby mieli dość siły i mą
drości do poprowadzenia kraju ku 
lepszej przyszłości. Nabożeństwo za
kończono odśpiewaniem hymnu „Bo
że, coś Polskę”.
#  Ósmego września odbyło się w 
Warszawie posiedzenie Prezydium 
PRE, na które przybyli kierownik 
Urzędu ds. Wyznań Adam Łopatka 
i wicedyrektor Urzędu, Tadeusz Du- 
sik. Przedstawiciele Kościołów człon
kowskich poinformowali kierownic
two Urzędu o działalności kościelno- 
-ekumenicznej i szeroko zakrojonej 
pracy charytatywnej w bieżącym ro
ku. Stwierdzili oni, że kontakty ze 
Światową Radą Kościołów, między

narodowymi organizacjami wyzna
niowymi i Kościołami w różnych 
krajach przyczyniły się do lepszego 
poznania i zrozumienia przez śro
dowiska kościelne za granicą trud
nej, skomplikowanej sytuacji nasze
go kraju. Sporo miejsca poświęcono 
rozwojowi obecnej sytuacji społecz
no-politycznej, nie omijając trud
nych, skomplikowanych, a nawet 
budzących sprzeciw społeczeństwa 
problemów, podkreślając jednocze
śnie, że zarówno PRE, jak i Kościo
ły członkowskie w dalszym ciągu 
widzą konieczność autentycznego 
dialogu i odrodzenia moralnego ca
łego społeczeństwa. Min. Łopatka 
przedstawił punkt widzenia władz 
państwowych na sytuację politycz
ną, społeczną i gospodarczą oraz po
informował o wstępnych przygoto
waniach do spodziewanej w przy
szłym roku wizyty papieża Jana Pa
wła II w Polsce. W imieniu rządu 
wyraził uznanie dla patriotycznej 
postawy Kościołów członkowskich 
PRE, dla ich działalności zmierza
jącej do przezwyciężenia kryzysu 
społeczno-politycznego oraz dla ich 
roli pośrednika w przekazywaniu 
pomocy charytatywnej, udzielanej 
naszemu krajowi przez Kościoły 
członkowskie Światowej Rady Ko
ściołów i inne międzynarodowe 
chrześcijańskie organizacje pomocy. 
W drugiej części posiedzenia, po za
kończeniu spotkania z kierownic
twem Urzędu do spraw Wyznań, 
Prezydium PRE nakreśliło plan pra
cy do końca roku bieżącego, podjęło 
też pierwsze przygotowania do Ogól
nego Zgromadzenia Światowej Rady 
Kościołów, które w przyszłym roku 
będzie obradować w Kanadzie.

•0 Prezes Rady Ministrów, gen. Woj
ciech Jaruzelski, spotkał się 15 wrze
śnia br. z członkami Prezydium PRE. 
W spotkaniu wzięli udział: prezes 
PRE, naczelny superintendent Ko
ścioła Metodystycznego ks. prof. Wi
told Benedyktowicz, wiceprezes PRE, 
prawosławny metropolita Warszawy 
i całej Polski ks. abp Bazyli, wice
prezes PRE, biskup Kościoła Ewan
gelicko-augsburskiego ks. Janusz 
Narzyński, sekretarz PRE ks. Zdzi
sław Pawlik, przewodniczący Rady 
Kościoła Starokatolickiego Mariawi
tów ks. bp Stanisław Kowalski, bi
skup Kościoła Ewangelicko-Refor
mowanego ks. Zdzisław Tranda, pre
zes Rady Naczelnej Zjednoczonego 
Kościoła Ewangelicznego ks. Edward 
Czajko, sekretarz Naczelnej Rady 
Polskiego Kościoła Chrześcijan Bap
tystów ks. Michał Stankiewicz, rek

tor Chrześcijańskiej Akademii Teo
logicznej ks. prof, dr Jan Niemczyk, 
dyrektor Brytyjskiego i Zagranicz
nego Towarzystwa Biblijnego w Pol
sce p. Barbara Enholc-Narzyńska. 
Obecny był przy spotkaniu kierow
nik Urzędu ds. Wyznań, min. Adam 
Łopatka.
Uczestnicy spotkania podzielili się 
swoimi poglądami na sytuację spo
łeczną i polityczną w Polsce, nie 
pominęli spraw trudnych, kontro
wersyjnych, budzących zaniepokoje
nie, a czasem i ból, w nadziei, że 
szczere, otwarte przedstawienie pro
blemów służy dobrze sprawie poro
zumienia ii może przyczynić się do 
rozwinięcia konstruktywnego, au
tentycznego dialogu ze społeczeń
stwem. Podkreślili znaczenie oddzia
ływania Kościołów na wiernych, 
także na młodzież, w duchu szeroko 
pojętej moralności, uczciwości, solid
ności, rozwijania etyki pracy, a tak
że konieczność przeciwstawiania się 
przejawom nienawiści. Zwrócili rów
nież uwagę na nieodzowną potrzebę 
osiągnięcia ugody narodowej i po
jednania. Gen. Wojciech Jaruzelski 
przedstawił intencje władz, omówił 
dotychczasowe działania oraz ich e- 
fekty, a także nakreślił prognozy i 
oczekiwania. Wypowiedział się z u- 
znaniem o dotychczasowej działal
ności Polskiej Rady Ekumenicznej 
oraz wyraził nadzieję, że Kościoły 
będą popderać wysiłki państwa, 
zmierzające do ustabilizowania i 
stopniowego polepszenia sytuacji w 
kraju. Było to drugie spotkanie pre
miera Wojciecha Jaruzelskiego z 
Prezydium PRE. Pierwsze odbyło się 
10 grudnia 1981 r.
Wkrótce po spotkaniu z premierem 
w siedzibie PRE odbyło się zebra
nie Prezydium, na którym po dłuż
szej dyskusji, nieznaczną większo
ścią głosów postanowiono delegować 
obserwatora ze strony środowiska 
ekumenicznego do Komitetu Inicju
jącego PRON. Została nim p. dyr. 
Barbara Enholc-Narzyńska.

0  Od 29 lipca do 2 sierpnia 1982 r. 
przebywała w Polsce ośmioosobowa 
delegacja Kościołów chrześcijańskich 
z USA. W skład delegacji wchodzi
li m.in.: dr Claire Randall, sekre
tarz generalny Krajowej Rady Ko
ściołów w USA, i dr Paul McClear- 
ly, dyrektor naczelny Kościelnej 
Służby Światu (Church World Ser
vice). Celem wizyty było zapozna
nie sdę z obecną sytuacją religijną, 
polityczną, społeczną i gospodarczą 
w naszym kraju oraz omówienie 
form pomocy dla Polski. Podczas
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spotkania z Prezydium PRE po ru 
szono zagadnienia związane z kon
tak tam i między chrześcijanami w 
Polsce i USA, a także sprawy do
tyczące ogólnych stosunków polsko- 
-amerykańskich. Przedstawiciele Ko
ściołów am erykańskich złożyli wizy
ty w Ministerstwie Spraw  Zagra
nicznych, Ministerstwie Zdrowia i 
Opieki Społecznej, Ministerstwie 
Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Te
chniki,  Ministerstwie Rolnictwa i 
Gospodarki Żywnościowej, w Komi
sji Planowania przy Radzie Mini
strów i w Urzędzie ds. Wyznań. P o
nadto delegacja została przyjęta 
przez abp. Bronisława Dąbrowskie
go — sekretarza Episkopatu Kościo
ła Rzymskokatolickiego. Goście 
zwiedzili też okolice Płocka, które 
na początku 1982 r. zostały dotknię
te klęską powodzi. Delegację podej
mował tam  bp Stanisław Kowalski, 
zwierzchnik Kościoła Starokatolic
kiego Mariawitów i wojewoda A n 
toni Bielak, który poinformował 
przybyłych o sytuacji ludności na 
terenach objętych powodzią.

<9 W siedzibie PRE w Warszawie 
odbyły się 16 września br. dwa po
siedzenia: Prezydium PRE oraz Ko
misji i Podkomisji Koordynacji Po
mocy z 15 oddziałów regionalnych 
Rady. Celem obydwu spotkań było 
podsumowanie i ocena dotychczaso
wych doświadczeń wynikających z 
akcji pomocy udzielanej naszemu 
krajowi przez Kościoły zrzeszone w 
Światowej Radzie Kościołów za po
średnictwem PRE. W obu spotka
niach wzięli udział przedstawiciele 
Komisji Pomocy Międzykościelnej 
SRK i kooperujących z nią kościel
nych organizacji pomocy z kilku 
krajów  Europy Zachodniej i USA. 
Goście zagraniczni zapewnili w imie
niu reprezentowanych przez siebie 
organizacji, że pomoc materialna dla 
Polski będzie jeszcze kontynuowana 
przez kilka najbliższych miesięcy. 
W trzech pierwszych kwartałach 
bieżącego roku $RK przekazała za 
pośrednictwem PRE pomoc wartości 
ponad 10 milionów dolarów. Ponad
to organizacja protestancka World 
Vision International udzieliła pomo
cy Polsce na sumę 3 milionów do
larów, Kościół baptystów w USA — 
2 min. dolarów Kościół menonitów 
w USA — 1 min dolarów. Na po
moc tę składa się przede wszystkim 
żywność, środki higieniczne, odzież, 
obuwie, leki, instrumenty lekarskie,

Młodzież na obozie w Żychlinie

części do apara tu ry  medyczej, k u 
kurydza i pasza dla drobiu, samo
chody, traktory , środki ochrony roś
lin, podstawowe proste narzędzia 
rolnicze i inne.

0  Od 4 do 12 października br. prze
bywała w  Polsce 4-osobowa delega
cja Kościoła Reformowanego w k an 
tonie zuryskim, pod przewodnic
twem prezydenta Kościoła ks. Er- '  
nesta Meili. Delegacja przeprowa
dziła rozmowy z sekretarzem PRE, 
ks. Zdzisławem Pawlikiem, m etro
politą Polskiego Autokefalicznego 
Kościoła Prawosławnego ks. abp. 
Bazylim, biskupem Kościoła Ew an
gelicko-Reformowanego ks. Zdzisła
wem Trandą, biskupem Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego ks. J a 
nuszem Narzyńskim, biskupem Koś
cioła Polskokatolickiego ks. Tadeu
szem Majewskim, rektorem Chrze
ścijańskiej Akademii Teologicznej 
ks. prof. dr. Janem  Niemczykiem
1 dyrektorem Brytyjskiego i Zagra
nicznego Towarzystwa Biblijnego w 
Polsce Barbarą Enhole-Narzyńską.

•  Tegoroczna letnia akcja mło
dzieży ewangelicko-reformowanej 
obejmowała dwa obozy: w Żychli
nie (4—25 VII) i w Pstrążnej 
(11—30 VIII).
Obóz żychliński, którym kierował 
student teologii, • Krzysztof Bandoła, 
miał charakter wypoczynkowo-ro- 
boczy; jego zasadniczym celem by
ło wykonanie na miejscowym 
cmentarzu wstępnych prac konser
watorskich. Młodzież (16 osób w 
wieku 16—24 lat) zajmowała się

Poza Warszawą odwiedziła klasztor 
OO. Paulinów na Jasnej Górze w 
Częstochowie, były obóz zagłady w 
Oświęcimiu i Kraków, gdzie spot
kała się z przedstawicielami oddzia
łu regionalnego PRE. Przez dwa dni 
(9—10 X) delegacja gościła w Ko
ściele Ewangelicko-Reformowanym, 
zapoznając się z jego działalnością. 
W niedzielę, 10 października, ks. 
prezydent E. Meili wygłosił kazanie 
w świątyni reformowanej w  W ar
szawie. W tym sam ym  czasie dwaj 
inni członkowie delegacji odwiedzi
li zbór reformowany w  Zelowie.

SPROSTOWANIE

W 6—7 numerze „Jednoty“, po
święconym Karolowi Barthowi, 
przez niedopatrzenie pominięto 
nazwisko tłumacza większości 
tekstów, dr. K a r o l a  K a r 
s k i e g o .  Serdecznie za to 
przepraszamy Tłumacza i Czy
telników.

oczyszczaniem terenu cmentarza, 
wycinaniem zarośli i odgruzowywa
niem zniszczonych grobowców w 
celu umożliwienia ekipom budowla
nym podjęcia prac remontowych. 
Akcją tą kierował administrator 
parafii w Żychlinie, Janusz Sękow
ski. W czasie wolnym od pracy 
uczestnicy obozu wypoczywali nad 
jeziorem w pobliskim Pątnowie, 
zwiedzali zabytki Konina i popro
wadzili kilka nabożeństw w miej
scowym zborze.

Z N A S Z E G O  K O Ś C I O Ł A
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Grupa młodzieży na wycieczce w 
Górach Stołowych

W obozie w Pstrążnej,  który odby
wał się pod kierunkiem studenta 
teologii, Andrzeja Pittnera, ucze
stniczyło 60 osób. Podobnie ja lr w 
latach ubiegłych młodzież prowa
dziła nabożeństwa w miejscowym 
kościele, opiekowała się potrzebu
jącymi pomocy parafianami, wyko
nywała prace porządkowe w bu
dynku kościelnym i na cmentarzu, 
zwiedzała zabytki dolnośląskiej 
architektury  i brała udział w w y
cieczkach w Góry Stołowe, w Ma
syw Snieżnika i Góry Orlickie. 
Ponieważ część uczestników obozu 
stanowili młodzi ludzie nie nale
żący do Kościoła Ewangelicko-Re
formowanego, przeto wspólne mod
litwy, praca i zabawa sprzy
jały praktycznej realizacji idei 
jedności chrześcijan.

9  W okresie wakacji, w dniach 
3—25 lipca br. dzieci ewTangelickc- 
-reformowane w wieku 8 —14 lat 
pogłębiały swą wiedzę religijną, 
uczyły się stosować w codziennym 
życiu przykazanie miłości Boga i 
bliźniego, zwiedzały Warszawę i 
okolice i wypoczywały na kursach 
katechetycznych, zorganizowanych 
przez nasz Kościół. Młodsze dzieci 
wspólnie z grupą rówieśników wyz
nania metodystycznego przebywały 
w Klarysewie k. Warszawy, w do
mu udostępnionym na ten cel przez 
Kościół Metodystów. Kierownikiem 
kursu był jego główny organizator, 
student teologii, p. Roman Lipiń
ski, który opiekował się dziećmi 
wraz z pp. Iwoną Rogut, Anną Zie- 
leniewską, Robertem Rychwalskim 
i sporadycznie innymi osobami. Po
siłki przygotowywała p. Milena 
Kupcowa z pomocą p. Irmy Trojan 
i p. Ireny Gąsiorowskiej.
Dzieci starsze mieszkały w namio
tach na terenie należącym do domu 
„Betania” w Józefowie k. Otwocka. 
K ursem tym kierowała p. dr Do
rota Niewieczerzał, która troszczyła 
się o dzieci wraz z p. Katarzyną 
Zaunar i p. Wojciechem Rychwal
skim. Wyżywieniem zajmowała się 
p. Krystyna Bandołowa. Zaznaczmy, 
że opiekunowie i katecheci pełnili 
bezinteresownie swą odpowiedzial
ną, pełną poświęcenia pracę wno
sząc społeczny wkład w rozwój fi
zyczny i duchowy najmłodszych 
członków naszego Kościoła. Składa
my im za to gorące podziękowanie 
i serdeczne „Bóg zapłać”.

9  W zborze ewangelicko-reformo
wanym w Pstrążnej k. Kudowy od
była się 22 sierpnia br. uroczystość 
konfirmacji 14-letniej Wioletty 
Smolarskiej.  Na nabożeństwie, któ
re odprawił ks. bp Zdzisław T ra n 
da, zgromadziło się ok. 120 osób; 
byli wśród nich członkowie miej
scowej parafii, uczestnicy obozu 
młodzieży oraz goście z Kucowa i 
Zelowa. Młodzież kucowska oraz 
uczestnicy obozu wystąpili z w łas
nymi pieśniami, na organach grała 
p. Ewa Scholl. Nabożeństwo połą
czone było z sakramentem Wiecze
rzy Pańskiej,  do której przystąpiło 
kilkadziesiąt osób. W życiu parafii 
w Pstrążnej,  liczącej niewielu człon
ków, był to dzień szczególnie ra 
dosny i uroczysty.

9  30 maja 1982 w parafii łódzkiej 
odbyła się uroczystość konfirmacji 
i pierwszej Komunii sześciorga mło
dych ludzi: Anny Dzikówny, D anu
ty Fiuk, Mileny Wolskiej, Walde
m ara  Gwiazdowskiego, Jerzego Stej- 
skała i Rafała Tarnowskiego. Dzień 
wcześniej, w sobotę, decyzją Kole
gium Kościelnego przyjęto do zboru 
pp. Elżbietę i Jana Lewandowskich. 
Zarówno uroczystego aktu  przyjęcia, 
jak  i konfirmacji dokonał ks. J e 
rzy Stahl.

9  24 października zbór łódzki ob
chodził 50 rocznię poświęcenia ko
ścioła. Na uroczyste nabożeństwo 
połączone z sakramentem Komunii 
Świętej przybył ks. bp Zdzisław 
Tranda (on też wygłosił kazanie w
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wypełnionym po brzegi kościele) o- 
raz prezes Konsystorza, p. Jan 
Baum, który przekazał zborowi ser
deczne życzenia od władz Kościoła. 
Licznie też przybyły delegacje para
fialne z Warszawy, Zelowa i Kuco- 
wa. Z radością zbór powitał na na
bożeństwie przedstawicieli bratniej 
parafii ewangelicko-augsburskiej. 
Wśród zgromadzonych było wielu 
naszych przyjaciół katolików, w 
tym także mieszkańców z ul. Świer
czewskiego, przy której mieści się 
parafia. Historię zboru (którego 
dwaj duszpasterze — ks. Ludwik 
Zanuar, budowniczy kościoła, i ks. 
Jerzy Jeleń — zginęli w obozach kon
centracyjnych) przedstawił obecny 
jego duszpasterz, ks. Jerzy Stahl. 
Szczególnie serdecznie w swym 
przemówieniu zwrócił się on do kil
kunastu zborowników, którzy przed 
50 laty, 2 X 1932 r., uczestniczyli w 
uroczystości poświęcenia kościoła. 
Nie wszystkim stan zdrowia pozwo
lił przybyć tu ponownie po z górą 
pół wieku, ale zbór nie zapomniał
0 nich, i dał temu wyraz także 
w modlitwie dziękczynnej za ich 
wierność i służbę. Podczas nabożeń
stwa śpiewał pięknie chór parafial
ny z Zelowa.

Z okazji tej uroczystości wyznaczy
ła sobie zjazd w Łodzi młodzież z 
kilku najbliższych parafii reformo
wanych. Po herbacie dla przyjezd
nych gości, zorganizowanej przez 
miejscowe zborowniczki (na raty, bo 
wszyscy na raz nie mogli się po
mieścić) w sali parafialnej, do póź
nego popołudnia młodzież odbywała 
swoje spotkanie.

Warto jeszcze zanotować, że na jed
nej ze ścian sali rozwieszono odna
lezione projekty (nie zrealizowane) 
kościoła, m.in. projekt prof. Mar
coniego,'które gratis odrestaurowali
1 oprawili p. Bożena Bykowska i p. 
Jacek Wysmałek. Pani Bykowska 
była też autorką okolicznościowego 
plakatu oraz artystycznych bukie
tów — ikeban z suchych kwiatów 
i traw — które dekorowały wnę
trze kościoła i sali.

0  7 listopada br., w 1 rocznicę 
śmierci ś.p. ks. Jana Niewieczerzała, 
wieloletniego biskupa Kościoła E- 
wangelicko-Reformowanego, probo
szcza parafii w Warszawie i byłego 
prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej, 
zbór warszawski wraz z rodziną 
Zmarłego z miłością i żalem wspo
minał w czasie nabożeństwa swego 
duszpasterza, zanosząc do Boga mo
dlitwę dziękczynną za jego ofiarny 
wkład w rozwój duchowy i organi
zacyjny naszej Jednoty oraz nace
chowany serdecznością i życzliwo
ścią stosunek do ludzi. Po nabożeń
stwie rodzina śp. bp. J. Niewiecze
rzała, jego przyjaciele, członkowie 
Kolegium Kościelnego i parafii war
szawskiej zebrali się przy grobie 
Zmarłego, gdzie wysłuchali Psalmu, 
który odczytał ks. Bogdan Tranda,
1 złożyli kwiaty.
•  We wsiach Kuców, Fblwark, 
Aleksandrów i Złobnica mieszka 
grupa ludzi różniąca się od swo
ich sąsiadów językiem, obyczaja
mi i wyznaniem. Są to potomko
wie braci czeskich, którzy w roku 
1818 i w latach następnych osied
lili się w środkowej Polsce, zaku
pując część majątku Kleszczów. 6 
listopada 1856 r. postanowili zało
żyć samodzielny zbór ewangelicko- 
-reformowany, a dnia 7 listopada 
tego roku ks. Aleksander Cerawski 
odprawił pierwsze nabożeństwo re
formowane połączone z Wieczerzą 
Pańską oraz konfirmacją 4 dzieci. 
Od tego dnia datują się dzieje zbo
ru ewangelicko-reformowanego w 
Kucowie. (Historię tego zboru 
przedstawił w „Jednocie” nr 3 i 
4/1972 ks. Bogusław Niewieczerzał). 
6 listopada 1982 odbyła się w Ku
cowie konferencja Kolegiów Ko
ścielnych naszej Jednoty, na któ
rej omawiano m.in. sprawę wybo
ru nowych władz kościelnych na 
najbliższym Synodzie, nroblem 
zmian w Prawie Wewnętrznym i 
ordynacji kobiet. W dniu następ
nym zbór obchodził uroczystość 
130-ilecia samodzielnego istnienia 
parafii. W święcie tym brały udział 
naczelne władze Kościoła w oso
bach prezesa Konsystorza p. Jana

Bauma, ks. bp. Zdzisława Trandy, 
ks. Jerzego Stahla, radców świec
kich: prof. Jarosława Swiderskiego 
i Witolda Bendera, a także licznie 
przybyli goście z innych zborów 
reformowanych oraz członkowie 
miejscowej parafii ewangelicko- 
-augsburskiej i reformowanej. Na
bożeństwo prowadził student teolo
gii, Lech Tranda, świecki kazno
dzieja zboru, zaś kazanie wygłosił 
ks. bp Z. Tranda, który udzielił 
także sakramentu Wieczerzy Pań
skiej. W imieniu Konsystorza pre
zes J. Baum przekazał zborowi go
rące pozdrowienia i życzenia bło
gosławieństwa Bożego w dalszym 
umacnianiu się naszych współwy
znawców w wierze, nadziei i miło
ści oraz ufności w Tego, który 
niezmiennie otaczał zbór swoją ła
ską i opieką.
Pan Prezes, Ksiądz Biskup i inni 
mówcy w serdecznych, pełnych uz
nania i wdzięczności słowach wspo
minali zasłużonych przywódócw pa
rafii — Karola Kuhlawego, Bogu
sława Harta i pełniących przez 
wiele lat służbę kaznodziejską w 
Kucowie, żarliwych w wierze, od
danych Bogu i ludziom pracowni
ków Kościoła — kantora, śp. Jana 
Niewieczerzała i jego synów, ostat
niego duszpasterza zboru, śp. ks. 
Bogusława Niewieczerzała oraz ad
ministratora parafii, śp. ks. Jaro
sława Niewieczerzała. Ze szczegól
nym wzruszeniem i miłością wspo
minano wywodzącego się także z tej 
społeczności śp. ks. biskupa Jana 
Niewieczerzała, zmarłego przed ro
kiem, 7 listopada 1981 r.
W czasie nabożeństwa wystąpił 
chór z Zelowa.
Na popołudniowym spotkaniu w 
kościele Lech Tranda przedstawił 
dzieje parafii w Kucowie od dnia 
jej powstania do czasów współ
czesnych. L. Tranda pożegnał się 
ze zborem, gdyż tego dnia kończył 
w nim pracę.
Na zakończenie uroczystości ks. Je
rzy Gryniakow, duszpasterz miej
scowego zboru ewang.-augsburskie- 
go, i ks. Jerzy Stahl odprawili 
wspólnie nabożeństwo.

Wydawca: Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w PRL. Re
daktor naczelny: ks. Bogdan Tranda, sekretarz redakcji: Barbara Stahl. 
Adres redakcji i administracji: al. Świerczewskiego 76a> 00-145 Warszawa. 
Telefon: 31-23-83 — Redakcja, 31-45-22 — Administracja. Od 1983 r. pre
numerata w kraju: roczna — 360 zł, półroczna — 180 zł. Zagraniczna rocz
na — 720 zł. Cena numeru pojedynczego — 30 zł.
Konto: PKO Warszawa VIII OM, nr 1586-3854-136. Do nabycia we wszyst
kich placówkach Kościoła. Materiałów nie zamówionych redakcja nie 
zwraca.

Cena 30 z ł

RSW „Prasa-K siążka-R uch“ , Zakł. Graf. W-wa, z. 375-82/0. M-95. Nakł. 1.8H0 egz.


