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C O W Y NA TO ?
Nie ochrzczeni chrześcijanie
Najpierw, Drodzy Czytelnicy, proponujemy zagadkę. Zanim zaczniecie
czytać dalszy ciąg, spróbujcie na nią odpowiedzieć. A oto zagadka: Czy
osoba nie ochrzczona może być członkiem chrześcijańskiego Kościoła?
Otóż z pewnym zdziwieniem i zażenowaniem dowiedzieliśmy się, że jest
to możliwe. Gdzie? Niedaleko, w Szwecji. Donosi o tym biuletyn infor
macyjny Światowej Federacji Luterańskiej („Lutheran World Information”
nr 36/84, s. 7 i nr 37/84, s. 4): „»Obecna praktyka w Kościele szwedzkim,
polegająca na tym, że dziecko staje się przez urodzenie członkiem Kościoła,
jeśli jedno z rodziców do niego należy, jest zła. Podstawą członkostwa
w Kościele powinien być chrzest«. Ta wypowiedź szwedzkiego arcybisku
pa Bertila Werkstróma, zamieszczona w wywiadzie dla dziennika »Svenska
Dagbladet« byłaby uznana za całkiem naturalną w innych Kościołach
i innych krajach. W Szwecji jednak wywołała taką reakcję jak wybuch
bomby. Jest w Szwecji publiczną tajemnicą, że szwedzki Kościół luterański ma ponad pół miliona nie ochrzczonych członków i że ten delikatny
problem starannie się pomija milczeniem”.
Gdyby chrzest stał się konieczną podstawą uznania kogoś za członka Koś
cioła szwedzkiego, wywołałoby to poważne perturbacje w łonie tego Koś
cioła państwowego. Musiałby on być traktowany na równi z innymi Koś
ciołami działającymi w Szwecji. Dlatego arcybiskup Werkstróm stał się
celem ostrych ataków ze strony ludzi, którzy nie chcą takich zmian.
Były minister spraw kościelnych, Karl Boo, jeden z przeciwników zmian,
wyraził niedawno zdumienie, że arcybiskup podnosi sprawę rozdzielenia
Kościoła od państwa, co raczej przyczyniłoby się do rozłamu niż do zjed
noczenia Kościoła. Jego zdaniem obecnie istniejąca struktura Kościoła
szwedzkiego musi pozostać nietknięta i musi gwarantować całemu naro
dowi niczym nie ograniczony dostęp do Kościoła ludowego.
Pod koniec bieżącego roku zostanie opublikowane sprawozdanie specjalnej
komisji, która od marca 1983 bada sprawę związku między chrztem a człon
kostwem w Kościele. Jeszcze nie wiadomo, w jakim kierunku pójdą wnios
ki i zalecenia komisji. Można się jednak domyślać, że arcybiskup nie bez
powodu wypowiedział się publicznie na ten temat. Prawdopodobnie chce
on zapobiec niewłaściwemu rozwiązaniu problemu, w czym mocno popie
rają go inni biskupi szwedzcy. Decyzję w tej sprawie podejmie nowy
Synod Kościoła szwedzkiego, którego członkowie są powoływani w drodze
powszechnych wyborów, przy czym wielu delegatów otrzymuje miejsce
w Synodzie nic ze względu na swe poglądy teologiczne, lecz z powodu
przynależności partyjnej. Trudno w takich warunkach dziwić się niepo
kojowi arcybiskupa.
Cala sprawa jest dla nas mało zrozumiała, ponieważ żyjemy w zupełnie
innych warunkach. Poza Szwecją wprost trudno pojąć, że taki problem
może w ogóle zaistnieć. Wynika on z faktu, że Kościół szwedzki jest two
rem osobliwym jako instytucja państwowa. Ścisły związek między Kościo
łem a państwem musi prowadzić do wypaczeń tak po stronie państwowej,
jak i kościelnej. Zwłaszcza po tej drugiej stronie, co jest jedną z przy
czyn ogromnego zobojętnienia religijnego ludności szwedzkiej. Karl Boo
sądzi, że podniesienie tej kwestii przez arcybiskupa mogłoby przyczynić się
do rozłamu wT Kościele. Okazuje się, że są sprawy nie mniej ważne niż
jedność i nie wolno o nich zapominać. W XIX wieku w wyniku reakcji
na skostnienie państwowego Kościoła szwedzkiego doszło do rozłamu i po
wstania Kościoła Misyjnego (kongregacjonalnego, obecnie członka Świato
wego Aliansu Kościołów Reformowanych), który charakteryzuje się wiel
kim zaangażowaniem swych członków.
Problem, o którym mówimy, jest świadectwem krytycznej sytuacji, w ja
kiej znalazł się bliski nam przecież Kościół szwedzki, a wystąpienie jego
arcybiskupa ma znamiona poczucia odpowiedzialności.
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W NUMERZE ?

W listopadzie częściej niż zwykle
odwiedzamy cmentarze, jesteśmy też
bardziej skłonni do refleksji nad ta
jemnicą życia i śmierci. Właśnie na
cmentarzu uświadamiamy sobie prze
mijanie życia i nieuchronność śmier
ci. Czy uświadamiamy sobie coś wię
cej? „Czy pomyśleliśmy kiedyś, że
stąd, z cmentarza, można coś wziąć
(...), coś tak małego i niepozornego
jak ziarno gorczycy?” To pytanie
pochodzi z kazania Romana Lipiń
skiego pt. Ziarno gorczyczne (s. 3).
Po kazaniu następuje Pieśń sta
rości — poetycka modlitwa Michela Hubaut w przekładzie Krysty
ny Konarskiej-Łoisiowej (s. 4).
Kolejną pozycją jest sprawozdanie
Karola Karskiego z obrad Siódmego
Zgromadzenia Ogólnego Światowej
Federacji Luterańskiej (s. 5), któ
re obradowało w Budapeszcie.
Kamienie wołać będą to tytuł ar
tykułu ks. Bogdana Trandy wyra
żającego nasze uczucia wywołane
męczeńską śmiercią ks. Jerzego Po
piełuszki (s. 9).
Na s. 10 publikujemy Komunikat
ogłoszony przez uczestników polsko-niemieckiego sympozjum nt. tożsa
mości wyznaniowej ewangelików re
formowanych, które odbyło się w
ubiegłym miesiącu w Warszawie.
Pozostałe materiały wchodzą w
skład naszych stałych rubryk bądź
cykli tematycznych. I tak w rubry
ce Co Wy na to? drukujemy felie
ton zatytułowany Nie ochrzczeni
chrześcijanie (s. 2). Artykuł Adama
Paszkowskiego w rubryce Zapiski
znad Betezdy nosi tytuł Słowo o
wspólnocie (s. 11) i poświęcony jest
rozważaniom nt. miejsca człowieka
niepełnosprawnego w Kościele i w
społeczeństwie. W cyklu Zapisali
karty historii Marek Ruszczyć pre
zentuje sylwetkę Marcelego Nenc
kiego, który swym dorobkiem nau
kowym Rozsławił imię Polski w
świecie (s. 12). W cyklu Szalom —
druga część rozmowy z Pierre
Lenhardtem
pt.
Antysemityzm
chrześcijański? (,s. 15). Poza tym:
Wśród książek (s. 18), Listy (s. 19) i
Przegląd ekumeniczny (s. 20).

NASZA

OKŁADKA

Zasiane ziarno Słowa Bożego
wyrasta jak drzewo potężne...
(patrz s. 3)

ROMAN LIPIŃSKI

Ziarno gorczyczne
Do czego przyrównamy Królestwo Boże albo jakim podobień
stwem je wyrazimy? Jest jak ziarno gorczyczne, które, gdy zo
stanie zasiane na ziemi, jest najmniejsze ze wszystkich nasion
na ziemi. Ale gdy zostało zasiane, wyrasta i staje się większe
od wszsytkich jarzyn, i wypuszcza tak wielkie gałęzie, że
w jego cieniu mogą się gnieździć ptaki niebieskie.
Mk 4:30—32
Każdemu z nas zdarza się czasami wejść na
cmentarz. Jeden chce i musi, ‘bo bierze udział
w pogrzebie któregoś z członków rodziny lub
znajomych, inny odwiedza cmentarz regular
nie okazując staranie o grób, w którym pocho
wany został ktoś bliski, i teraz z tym miejscem
łączy się tyle serdecznych uczuć i wspomnień.
Bywa, że ktoś wchodzi na cmentarz traktując
go jako miejsce zaciszne, sprzyjające skupieniu
myśli, miejsce refleksji pozwalającej człowie
kowi odnaleźć samego siebie. Przechodząc przez
furtkę poważniejemy, ściszamy głos, zwalnia
my krok. Zewnętrznym objawom naszego za
chowania zwykle towarzyszy prawdziwe prag
nienie wewnętrznego doświadczenia, po prostu
podjęcia próby uporządkowania myśli, a nieraz
dramatyczny wysiłek opanowania cierpienia po
stracie kogoś bliskiego. Ale czym są w istocie
wszelkie nasze zwyczaje dotyczące zachowania
się w tym miejscu, wszelkie wątpliwości, które
się tu rodzą, wszelkie — bardzo ludzkie zresz
tą — próby utrwalenia naszego imienia w ka
mieniu (dokonywane jakże często jeszcze za
życia) wobec jednego podstawowego faktu w
ludzkiej historii, faktu zaistnienia krzyża Je
zusa Chrystusa?
W tak widoczny sposób, za pomocą krzyża, Bóg
zaznaczył obecność swego Królestwa na tym
świecie, gdzie poza tym krzyżem wielu ludzi
nie jest w stanie dojrzeć innych oznak tego
Królestwa. Rozglądają się bezradnie, rozkładają
ręce i twierdzą, że nie można dostrzec kształ
tów Królestwa, o którym mówi Ewangelia.
Może w czasie najbliższego pobytu na cmenta
rzu tych kilka myśli pomoże nam zauważyć, że
Królestwo Boże to nie jest pojęcie opisujące
stan, który po jakiejś kosmicznej katastrofie
nastąpi na tym świecie, ale fakt, konkretny
fakt, który jest także naszym udziałem, odkąd
wydarzyło się to, co się wydarzyło na Golgocie,
a co nie wydarzyło się nigdy przedtem ani po
tem.
Niedawno pewien znajomy położył mi na dłoni
ziarno gorczycy. Chociaż rzeczywiście małe, nie
jest najmniejsze — jak powiada ewangelista
Marek — ze wszystkich nasion na ziemi.
Ewangelista dodaje tę myśl od siebie, ujawnia
jąc, że tak zrozumiał tę przypowieść: Kościół

jest maleńki na początku jako zalążek uniwer
salnego Królestwa Bożego. Myśl taka może być
nawet wielce kusząca dla kaznodziei, ale jest
dość odległa od tego, co Jezus chciał powie
dzieć. Do właściwego znaczenia tej przypowieś
ci zbliżymy się czytając teksty paralelne —
Mat. 13^31—32 lub Łuk. 13:18—19. Z obu teks
tów wynika, że roślina rozrasta się tak bardzo,
iż jak drzewo służy za schronienie ptakom.
Wielu słuchaczom słowa Jezusa kojarzyły się
z niektórymi tekstami Starego Testamentu, np.
Dan. 4:16—23, Ezech. 31:6 czy Ezech. 17:23:
„...Na wysokiej górze izraelskiej ją (delikatną
różdżkę) zasadzę. I wypuści pędy, i wyda owo
ce, i stanie się cedrem potężnym; i będzie pod
nim mieszkać wszelkie ptactwo, i w cieniu jego
gałęzi zamieszka wszystko, co ma skrzydła”.
W tych tekstach drzewo dające schronienie pta
kom jest symbolem mocarstwa zapewniającego
polityczną ochronę podległym mu krajom.
W słowach ,,... wypełnił się czas i przybliżyło
się Królestwo Boże...” Jezus zapewnia swych
słuchaczy, że błogosławieństwo wynikające z
rządów Boga jest w zasięgu ręki każdego czło
wieka, więc słyszą dalej: „...opamiętajcie się
i wierzcie Ewangelii...”. Tysiące odrzuconych,
lekceważonych przez tradycyjną religię judaiz
mu grzeszników, a może nawet poganie, mogą
usłyszeć wezwanie i przyjść do Niego. Gdy Je
zus, Syn Boży, ogłasza nadejście Królestwa, to
znaczy, że proces jego budowy jest już poważ
nie posunięty — wszystkie bezdomne ptaki
mogą przybyć, skorzystać z osłony drzewa
i spocząć w jego cieniu. Królestwo nie poja
wia się jako skutek dążeń ludzkich, lecz jako
wynik działania Boga. Nie jest to jednak kata
stroficzna interwencja w historię ludzi, lecz
wezwanie ludzi do wysiłku. Podobieństwo o
ziarnie zasianym i o potrzebie zbierania w cza
sie żniw pojawia się często na kartach Nowego
Testamentu i jest charakterystyczne dla chrześ
cijaństwa, szczególnie od czasów apostoła Paw
ła. Pamiętamy jego słowa: „...ja zasadziłem,
Apollos podlał, a Bóg dał wzrost...” (I Kor. 3:6).
Kiedy wszystkie nasze serdeczne myśli i uczu
cia do kogoś bliskiego przynoszą nam po jego
śmierci cierpienie, to zdajmy sobie sprawę
z dwu rzeczy: że dzięki cierpieniu będziemy
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mogli zerwać pęta krępującego nas egoizmu,
który się rozwija w umiłowaniu ,,pełni” życia,
i że dzięki cierpieniu uświadamiamy sobie fakt,
że dany nam od Boga czas na nawrócenie jest
ograniczony. Gdy wchodzimy na cmentarz po
wodowani potrzebą przemyśleń w ciszy, to mo
że właśnie w tym miejscu, które ukazuje
rozdźwięk między naszą ludzką chęcią utrw a
lenia pobytu na zieimi a oczywistością na
szego tu przemijania, zauważymy, że jest obok
nas Królestwo Boże. Jeśli szczerze go zaprag
niemy, odrzucając zwątpienie, wtedy mamy
szansę niepostrzeżenie znaleźć się w jego krę
gu. ,,...Królestwo Boże nie przychodzi dostrze
galnie, ani nie będą mówić: oto tutaj jest, albo:
tam; oto bowiem Królestwo Boże pośród was
jest” (Łuk. 17:20b—21).
Czy pomyśleliśmy kiedyś, że stąd, z cmentarza,
można coś wziąć? Nie tylko coś tu zostawić, nie
tylko związać swe uczucia ze skrawkiem ziemi,
ale wziąć stąd coś tak małego i niepozornego

Pieśń

jak ziarno gorczycy? Wziąć coś, co ofiarowuje
nam Chrystus? Wziąć coś, co jest nam ofiaro
wane, dlatego że nie mamy nic, i że boleśnie tę
pustkę odczuwamy? Wziąć tak, że może o tym
wiedzieć tylko On i ten, kto otrzymał — a
przecież wkrótce przestanie to być tajemnicą?
Boże Królestwo jest tam, gdzie rządy sprawuje
Bóg. Kto przyjmie to ziarenko ofiarowane przez
Chrystusa, ten poddaje się Jego władzy. Pod
Jego przewodnictwem wchodzi do Królestwa
Ojca. Kto zna Ojca i Syna, temu Duch pozwoli
poznać i tę prostą mądrość, że powierzono mu
skromne, ale ważne zadanie ,,zasiania Słowa”,
to znaczy opowiadania innym ludziom o rze
czach, których doświadczył i które poznał. Kto
ma tę radość, że go Jezus prowadzi, ten się
uczy cierpliwości, bo ,,... najpierw trawa, potem
kłos, potem pełne zboże w kłosie...” (Mk 4:28),
ten mimo obaw i wątpliwości nie straci odwagi,
bo wie, że mimo ptaków na polach, mimo cier
ni i chwastów, mimo nieurodzajnego gruntu
przychodzi czas żniw. Amen.

starości

O Panie, Boże czułości,
coraz mniej mam odwagi,
by mówić o Tobie,
coraz więcej Cię przeczuwam
poza tym wszystkim, co o Tobie słyszałem.

Od starości nostalgicznej, która nie zna już
smaku radości i nie umie cieszyć się
nowością każdej chwili,
uchroń mnie, Panie.

Żadna myśl ani żadne słowo
nie mogą Cię ogarnąć,
Ty, który jesteś wschodem i zachodem
i kresem mojego życia,
wysłuchaj mojej modlitwy.

A jeśli ogarnie mnie zwątpienie,
oświeć mnie, Panie.
Jeśli zbliżanie się śmierci
wzbudzi mój niepokój,
ucisz go, Panie.
Jeśli choroba doświadcza moje ciało,
umocnij mnie, Panie.
Jeśli samotność zasmuca moje serce,
odwiedź mnie, Panie.

Łaski spokojnej, pogodnej starości
udziel mi, Panie.
Łaski starości, której zmarszczki,
oczy i ręce
wyrażają Twoją nieskończoną dobroć,
udziel mi, Panie.
Łaski starości wrażliwej na szczęście innych
i na zdumiewającą przygodę tej ziemi
udziel mi, Panie.
Łaski starości, która jeszcze potrafi słuchać
z zachwytem śpiewu dzieci,
śpiewu ptaków i gwiazd,
udziel mi, Panie.
Łaski starości, która umie dosłyszeć
kroki w powiewie wieczoru
i czerpać z tego prawdziwą mądrość serca,
udziel mi, Panie.

Od starości pochylonej nad sobą,
pełnej daremnych żalów
uchroń mnie, Panie.
Od starości dręczonej winami przeszłości,
które Twoje miłosierdzie już wybaczyło,
uchroń mnie, Panie.
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W chwili nagłej śmierci
czy w jej powTolnym zbliżaniu się,
w długiej agonii
nie wypuszczaj mojej ręki, Panie.
Przyjmij ofiarę tych lat, które
zostały mi jeszcze do przeżycia,
przemień je w ostatni śpiew miłości
i spokojnej modlitwy.
I niech do mojego ostatniego tchnienia
promienna nadzieja
Zmartwychwstania
wypełnia światłem to biedne serce,
które stworzyłeś na wieczność Twoją,
Panie.

_
~”

Michel Hubaut
Tłum. Krystyna Konarska-Łosiowa
Tytuł i siedem początkowych wierszy pochodzą od
tłumaczki.

KAROL KARSKI

Siódme Zgromadzenie Ogólne
*

Światowej Federacji Luterańskiej
Światowa Federacja Luterańska, zrzeszająca
99 Kościołów z 55 milionami wiernych, odbyła
w dniach od 22 lipca do 5 sierpnia 1984 r.
VII Zgromadzenie Ogólne w Budapeszcie. Był
to pierwszy przypadek zwołania obrad tego
najwyższego organu legislacyjnego Federacji
w kraju socjalistycznym. Rolę gospodarza peł
nił Kościół Ewangelicko-Luterański na Węg
rzech liczący 430 000 członków. Obrady odby
wały się w niedawno wybudowanej, nowoczes
nej hali sportowej.
Ogółem do Budapesztu zjechało ok. 1400 osób
— delegatów, doradców, obserwatorów, gości
i dziennikarzy — z blisko 60 krajów świata.
Wśród 330 delegatów było 120 kobiet, a 60 osób
stanowiła młodzież poniżej 30 roku życia. Jesz
cze nigdy w historii zgromadzeń ogólnych
udział kobiet i młodzieży nie był tak duży.
Fakt ten nie pozostał bez wpływu na przebieg
obrad. Młodzież przygotowała się do Zgroma
dzenia podczas międzynarodowego spotkania,
które odbyło się w Budapeszcie między 12 a 20
lipca.
Przed VII Zgromadzeniem Ogólnym stały trzy
zadania. Po pierwsze, należało dokonać oceny
pracy Komitetu Wykonawczego, Sekretariatu
Generalnego i biura centrali genewskiej w czte
rech dziedzinach: współpracy międzykościelnej,
służby światu, studiów i informacji. Po drugie,
na podstawie doświadczeń i wyników działal
ności w okresie między VI a VII Zgromadze
niem Ogólnym (1977—1984) — ustalić wytycz
ne i najważniejsze zadania do pracy Federacji
w nadchodzących latach. Po trzecie, trzeba było
wybrać nowego prezydenta i 29-osobowy Ko
mitet Wykonawczy, kierujący pracą Federacji
do następnego Zgromadzenia Ogólnego.
Pierwszy tydzień obrad upłynął na wysłucha
niu różnych sprawozdań (prezydenta, sekreta
rza generalnego i in.), referatów i dyskusji nad
nimi. Podstawowy referat, nawiązujący do
głównego tematu VII Zgromadzenia Ogólnego,
,,W Chrystusie nadzieja dla świata”, wygłosił
teolog luterański z Jeny (NRD), prof. dr Klaus
Peter Hertzsch. Oddzielne referaty poświęcono
zagadnieniom związanym z tematem głównym.
I tak, dr Emmanuel Abraham, prezydent Etiop
skiego Kościoła Ewangelickiego Mekane Yesus,
mówił o ,»Chrystusie jako nadziei dla stworze
nia”, prof. dr Carl-Friedrich von Weizsäcker,
światowej sławy fizyk z RFN, o ,»Chrystusie
jako nadziei dla ludzkości”, a dr Margaret
Wold i dr William Lazareth (obydwoje z USA)
— o „Chrystusie jako nadziei dla Kościoła”
(z położeniem akcentu na misję i ekumenizm).

Każdy z wymienionych wyżej referatów był
uzupełniany jednym lub kilkoma koreferatami.
Program obrad przewidywał także kilka wy
stąpień nadzwyczajnych. O zobowiązaniu eku
menicznym z punktu widzenia rzymskokatolic
kiego mówił przewodniczący watykańskiego Se
kretariatu do Spraw Jedności Chrześcijan, kard.
Jan Willebrands. Ten sam temat z ewangelic
ko-reformowanego punktu widzenia przedsta
wił wybitny ekumenista, wieloletni dyrektor
Sekretariatu Komisji „Wiara i Ustrój” Świato
wej Rady Kościołów, a obecnie profesor zagad
nień ekumenicznych na Uniwersytecie w Ber
nie — dr Lukas Vischer. Wydarzeniem był fakt
wygłoszenia po raz pierwszy na Zgromadzeniu
Ogólnym referatu przez przedstawiciela ju
daizmu: dr Gerhant Riegner, sekretarz gene
ralny Światowego Kongresu Żydowskiego, mó
wił na temat „Kościół a naród żydowski”.
W drugim tygodniu obrad pracę podjęło 13
grup roboczych, które zajęły się następującymi
tematami: współczesna misja i ewangelizacja;
nabożeństwo a życie chrześcijańskie; powołanie
całego ludu Bożego do służby; zobowiązanie
ekumeniczne a tożsamość luterańska; jak dosto
sować się do epoki informacji; partnerstwo
mężczyzn i kobiet w Kościele i społeczeństwie;
młodzież w Kościele i społeczeństwie; na dro
dze do sprawiedliwości ekonomicznej i społecz
nej; troska o zagrożone stworzenie Boże; ra
sizm w Kościele i społeczeństwie; realizacja
praw człowieka; życie chrześcijańskie w róż
nych systemach społecznych; nasza odpowie
dzialność za pokój. Jak widać z powyższego
wyliczenia, większość tematów dotyczyła kon
trowersyjnych zagadnień społecznych, gospo
darczych, politycznych i ideologicznych, zagad
nień, co do których wśród chrześcijan, w tym
też i wśród luteranów, występują bardzo duże
różnice poglądów. Każda grupa robocza opraco
wywała sprawozdanie i zalecenia, które przed
stawiała plenum do zatwierdzenia. Po tej pro
cedurze sprawozdania te stawały się oficjalny
mi dokumentami Zgromadzenia Ogólnego, wy
tycznymi do pracy na najbliższe lata.
Duże zainteresowanie i napięcie towarzyszyło
wyborom prezydenckim. Stanęło do nich czte
rech kandydatów: bp Zoltan Kaldy, zwierzchnik
Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego na Węg
rzech; bp David Preus, zwierzchnik Amerykań
skiego Kościoła Luterańskiego; prof. dr Roger
Nostbakken, wiceprezydent Kościoła Ewange
licko-Luterańskiego. w Kanadzie; pani Bodil
Solling, zastępca sekretarza generalnego Orga5

nizacji Pomocy Charytatywnej Kościoła Late
rańskiego w Danii. W drugiej turze zwyciężył
bp Kaldy (173 głosy), otrzymując o 49 głosów
więcej niż pani Sólling. W ten sposób głosują
cy uszanowali nie pisaną, lecz w przeszłości na
ogół przestrzeganą zasadę, że prezydenta wy
biera się spośród przedstawicieli Kościoła gosz
czącego Zgromadzenie Ogólne.

stkich Kościołów luterańskich działających w
południowej części kontynentu afrykańskiego.
Obowiązujące od zaraz zawieszenie członko
stwa oznacza, że oba Kościoły nie mogą wysy
łać uprawnionych do głosowania delegatów ani
na Zgromadzenie Ogólne, ani na inne oficjalne
posiedzenia SFL.

Krótko przed rozpoczęciem obrad jeden z luterańskich duchownych węgierskich, przebywa
jący okresowo w RFN, opublikował „list otwar
ty ’', w którym zarzucał bp. Kaldy’emu „autory
tatywny styl sprawowania urzędu” i stosowa
nie „teologicznego terroru” polegającego na
przymuszaniu wszystkich księży do zaakcepto
wania lansowanej przezeń tzw. teologii diako
nii. (Bp Kaldy objaśniał kiedyś w telewizji wę
gierskiej, że teologia diakonii to odrzucenie idei
„Kościoła panującego” i przyjęcie „drogi służ
by”, która wewnątrz Kościoła oznacza „służbę
ludziom starym, chorym, osamotnionym, na
zewnątrz zaś, w społeczeństwie, udzielanie po
parcia temu ustrojowi społecznemu, który bu
dujemy dzisiaj na Węgrzech”.)

Oba wspomniane Kościoły, chcąc uprzedzić de
cyzję Zgromadzenia Ogólnego, zawiesiły wcześ
niej same swoje członkostwo w Federacji. Bp
Jonas Shiri z Zimbabwe ocenił ten krok jako
jednoznaczny dowód braku gotowości do po
jednania ze strony „białych Kościołów”. Koś
cioły te — mówił —: zamiast skorygować pub
licznie swój stosunek do apartheidu, wycofują
się ze wspólnoty chrześcijańskiej. Dziekan T.
Simon Farisani z Vendaland przypomniał, że
w minionych latach „czarna” część Kościołów
luterańskich była stale częścią cierpiącą. Dlate
go zachodzi potrzeba zaaplikowania białym
przez Zgromadzenie Ogólne „lekarstwa”, które
wyleczy ich z choroby, a czarnym pozwoli po
wrócić do domu w przekonaniu, że Federacja
popiera ich walkę.

Zarzuty stawiane bp. Kaldy’emu były tematem
konferencji prasowej, na którą zaproszono
przedstawicieli kilku Kościołów z krajów so
cjalistycznych. Przy tej okazji inny biskup wę
gierski, dr Gyula Nagy, oświadczył, że „list
otw arty” był punktem kulminacyjnym serii
ataków przeciw Kościołowi węgierskiemu, któ
re zdarzały się od mniej więcej roku. „Jesteśmy
zaskoczeni — oświadczył — że ataki pojawiają
się właśnie w okresie, gdy po raz pierwszy
biskup z kraju socjalistycznego ma być wybra
ny na prezydenta SFL, gdy po raz pierwszy
SFL zbiera się w kraju socjalistycznym”. Wy
wody bp. Nagy’ego poparł zwierzchnik Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, bp Ja
nusz Narzyński, stwierdzając: „Inne kraje Eu
ropy wschodniej także stają się ofiarami takiej
kampanii oszczerstw”, w sposób szczególny ata
kuje się te Kościoły, które podkreślają „teolo
gię diakonii”. Uzupełniająco bp Narzyński do
dał: „Stawiamy sobie pytanie, jaki był cel tej
kampanii zniesławiania Kościoła węgierskiego
i jego teologii diakonii”.
Poza wyborami prezydenta, drugim kontrower
syjnym punktem porządku obrad była sprawa
zawieszenia praw członkowskich tych Kościo
łów, które w swoich szeregach popierają i prak
tykują apartheid. Zdecydowaną większością
głosów (222 za, 33 przeciw, 29 wstrzymań)
przyjęto rezolucję, w której Federacja zawiesza
po raz pierwszy w swej historii dwa Kościoły
(Kościół Ewangelicko-Luterański w Afryce Po
łudniowej i Niemiecki Kościół Ewangelicko-Luterański w Namibii) do czasu, aż podejmą
„zadowalające kroki” zmierzające do likwidacji
apartheidu. W ten sposób Federacja pragnie
pomóc obu Kościołom „uzyskać jasne stano
wisko w sprawie polityki apartheidu”, które
umożliwi zawarcie widzialnej wspólnoty wszy
6

W życiu i działalności Światowej Federacji La
terańskiej ważną rolę odgrywa problematyka
i współpraca ekumeniczna. Nie mogło więc za
braknąć akcentów ekumenicznych na zgroma
dzeniu Ogólnym. Warto im poświęcić nieco
uwagi.
Uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne doku
ment „Zobowiązanie ekumeniczne a tożsamość
luterańska” precyzuje ekumeniczną orientację
luteranizmu słowami: „Jako Kościoły luterańskie wyznajemy i poświadczamy jedność jedne
go uniwersalnego Kościoła, który jest Ciałem
Chrystusa w tym świecie. Wspólnie z chrześci
janami na wszystkich kontynentach czuje
my się powołani do składania świadectwa o tej
jedności przez wiarę i miłość”. Dopóki jedność
ta nie jest jeszcze widzialna, na Kościołach lu
terańskich spoczywa obowiązek „manifestowa
nia swego zaangażowania wobec jedności danej
w Jezusie Chrystusie”. Zadaniem Światowej
Federacji Luterańskiej — jako „wyrazu i in
strumentu wspólnoty Kościołów luterańskich”
— jest dlatego wzmacnianie „jednego ruchu
ekumenicznego, za którego część się uważa i do
którego wnosi wkład przez swoje własne wy
siłki ekumeniczne oraz przez stosunki i współ
pracę z innymi światowymi wspólnotami
chrześcijańskimi i ze Światową Radą Kościo
łów”.
Kierując się powyższym przekonaniem, Świa
towa Federacja Luterańska uczestniczyła w
rozmowach Komisji „Wiara i Ustrój” SRK, któ
re w 1982 r., podczas posiedzenia w Limie (Pe
ru), doprowadziły do opracowania dokumentów
w sprawie Chrztu, Eucharystii i urzędu du
chownego. Zgromadzenie w Budapeszcie zajęło
się oceną tego dokumentu, dochodząc do wnios
ku, że „nie chodzi tu tylko o kolejny dialog teo-

Ks. bp Zoltan Kaldy, nowy prezydent Światowej Fe
deracji Luterańskiej

logiczny między chrześcijanami, lecz o nowy
etap (...). Jednocześnie zdajemy sobie sprawę,
żę teksty z Limy nie są próbą opracowania no
wego ekumenicznego wyznania wiary lub stwo
rzenia superkościoła. Teksty z Limy osiągnęły
zbieżność, nie zgodność. Traktujemy je jako
ważny krok na drodze do ,,jedności w pojedna
nej różnorodności”. Mimo zasadniczej akcep
tacji, Zgromadzenie Ogólne wyraziło krytyczne
uwagi na temat wypowiedzi o Chrzcie i urzę
dzie duchownego. Stwierdza się, że tekst z Li
my o Chrzcie nie podkreśla dostatecznie, że
jest on wyłącznie zbawczym czynem Boga. Na
temat dokumentu o urzędzie duchownego czy
tamy: „Nie dostrzegamy, aby opisane w tekście
z Limy współdziałanie duchownych i świec
kich przyznawało świeckim naprawdę dominu
jącą rolę, w znaczeniu praktykowanym zwy
czajowo w tradycji luterańskiej”. W tym miej
scu brakuje, niestety, konkretyzacji, jak Koś
cioły luterańskie pojmują „przywódczą rolę”
świeckich w odniesieniu do urzędu duchowne
go. Samokrytyczny akcent pojawia się w ref
leksji nad dokumentem o Eucharystii. Wobec
rozpowszechnionego szeroko jeszcze dzisiaj
zwyczaju przysitęipowania bardzo- rzadko do
Wieczerzy Pańskiej, Zgromadzenie Ogólne zale
ca luteranom „celebrowanie Eucharystii w każ
dą niedzielę (...). Luteranie powinni z nabożną
czcią starać się traktować elementy (chleb i wi
no — red.) Wieczerzy Pańskiej”. Delegaci
zwrócili się z gorącą prośbą do Kościołów
członkowskich, aby „teksty i liturgię z Limy
potraktowały jako impuls do odnowy kościel
nej i jako instrument służący do zrewidowania
naszej tradycji luterańskiej, a także dialogów
dwustronnych”.
VII Zgromadzenie Ogólne dokonało przeglądu
i oceny poszczególnych dialogów dwustronnych.
Za rzecz niezbędną uznano ich kontynuowanie,
zwłaszcza na płaszczyźnie międzynarodowej.
Szczególnie mocno podkreślono już uzyskane
efekty dialogów prowadzonych na płaszczyź
nie regionalnej. Dwa z nich umożliwiły zawar
cie porozumień międzykościelnych, dzięki któ
rym zostały stworzone „nowe realia eklezjal
ne” w znaczeniu wspólnoty kościelnej. Chodzi
tu o „Konkordię Leuenberską”, tj. zawarcie
wspólnoty ołtarza i kazalnicy między Kościoła
mi luterańskimi, reformowanymi i unijnymi
w Europie, oraz o porozumienie między Kościo
łem episkopalnym (anglikańskim) a Kościołami
luterańskimi, członkami Światowej Federacji
Luterańskiej w USA, obejmujące tymczasową
wspólnotę komunijną.
Delegaci stwierdzili, że w dalszym ciągu bar
dzo duże znaczenie ma dialog z Kościołem
Rzymskokatolickim. Niewątpliwy wpływ na
podjęte w Budapeszcie uchwały wywarł refe

rat kard. J. Willebrandsa. Wypowiedziane
przezeń propozycje dotyczące pogłębienia
współpracy w dziedzinie misji, ewangelizacji,
studiów i służby światu stały się częścią skła
dową opracowanego w tej sprawie dokumentu.
Dokument ten powiada również, że w trzeciej
fazie dialogu, która czeka katolików i lutera
nów, należy uwzględnić zagadnienia, którym
dotychczas nie poświęcono dostatecznie dużo
uwagi. Chodzi tu przede wszystkim o problem
papiestwa i o pozycję Marii, matki Jezusa, w
procesie zbawienia.
Jeśli chodzi o dialog z prawosławiem, rozpo
częty na płaszczyźnie międzynarodowej w
1981 r., delegaci nie oczekują w najbliższej
przyszłości konkretnych rezultatów „w formie
wspólnych deklaracji doktrynalnych”. Nato
miast przygotowywany oficjalny dialog między
Światową Federacją Luterańską a Światowym
Aliansem Kościołów Reformowanych ma po
móc „przenieść rzeczywistość eklezjalną, usta
nowioną w Konkordii Leuenberskiej, na sto
sunki wzajemne między obu światowymi związ
kami wyznaniowymi”. Z kolei Kościoły człon
kowskie, działające w tych samych regionach
co Kościoły anglikańskie, zachęcono do popie
rania wysiłków zmierzających do zacieśnienia
wspólnoty kościelnej między obu tradycjami
chrześcijańskimi.
Przyjęta znaczną większością głosów i z aplau
zem deklaracja o „celu jedności” powiada, że
prawdziwa jedność Kościoła jest dana w zwia
stowaniu i przez zwiastowanie Ewangelii w sło
wie i sakramencie. Znajduje ona swój wyraz
w społeczności zdolnej do podejmowania
wspólnych decyzji i do wspólnego działania —
w społeczności, w której różnice traktuje się
jako element wzbogacający, a nie utrudniający
7

Uroczyste nabożeństwo na zakończenie obrad

i Greka, niewolnika i wolnego, kobiety i męż
czyzny (...). Jako członkowie wspólnoty Jezusa
Chrystusa posiadamy wszyscy obietnicę, że
jesteśmy dziećmi nadziei. Wyznajemy powtór
ne przyjście naszego Pana w chwale.

jedność. Społeczność ta realizuje się przez skła
danie wspólnego świadectwa o Jezusie Chrystu
sie, przez stawanie w obronie słabych, bied
nych i uciskanych oraz w zaangażowaniu na
rzecz pokoju, sprawiedliwości i wolności.
Obrady zakończyły się w niedzielę, 5 sierpnia,
uroczystym nabożeństwem, w którym uczestni
czyło 10 000 osób. Podczas nabożeństwa odczy
tano uchwalone dzień wcześniej Orędzie VII
Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji
Luterańskiej do Kościołów luterańskich na ca
łym świecie. Oto niektóre sformułowania w nim
zawarte:
„Znak nadziei dojrzeliśmy w tym, że zebraliś
my się razem ze wszystkich części świata jako
luteranie wyznający wspólną wiarę w Jezusa
Chrystusa (...). Nasz zjazd i gościnność, którą
mogliśmy tu odczuć, pokazały nam, że w Koś
ciele Chrystusa możemy obdarzać się wzajem
nym zaufaniem i budować między narodami
mosty ponad granicami politycznymi i ideolo
gicznymi. Zgromadzenie to potwierdziło wy
raźniej niż kiedykolwiek przedtem jedność, ja
ka istnieje między Kościołami członkowskimi
we wspólnocie otłarza i w zwiastowaniu Słowa
Bożego z kazalnicy (...). W świecie i Kościele
jedność i nadzieja są często zmącone przez nie
równość i napięcie między Północą a Połud
niem, kobietami i mężczyznami, pokoleniami
i rasami. Także na Zgromadzeniu Ogólnym
było niekiedy trudno osiągnąć jednomyślność.
Ale my wiemy, że w Chrystusie nie ma Żyda

Na zakończenie wspomnijmy krótko o udziale
luteranów z Polski w Zgromadzeniu Ogólnym
w Budapeszcie. Status delegatów z ramienia
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego posiadali:
ks. bp Janusz Narzyński i ks. senior Jan Sza
rek. Obaj, niestety, z bardzo ważnych wzglę
dów wyjechali do kraju pięć dni przed zakoń
czeniem obrad, wyłączając się tym samym z
uczestnictwa w uchwalaniu dokumentów koń
cowych. Do końca wytrwała grupa młodzieży,
która przed rozpoczęciem obrad uczestniczyła
jeszcze w spotkaniu młodzieżowym, a w sa
mym Zgromadzeniu brała udział częściowo w
charakterze stewardów, a częściowo w charak
terze obserwatorów, wykazując zaangażowanie
i wytrwałość w pełnieniu obowiązków. Byli to:
Alfred Borski (Pszczyna), Karolina Czendze
(Szczecin), Bogusław Czyż (Skoczów), Piotr Ja
nik (Jaworze), Wanda Jen (Poznań), Marek
Londzion (Czechowice-Dziedzice), Maria Miar
ka (Bielsko-Biała), Zuzanna Niemczyk (War
szawa) i Piotr Szarek (Bielsko-Biała). Zważyw
szy, że niejeden wybitny przywódca kościelny
lub ekumeniczny rozpoczynał swoją działalność
międzynarodową od pełnienia funkcji stewar
da, należy wyrazić życzenie, aby przynajmniej
niektóre z wymienionych osób wzbogacały na
dal rozpoczęte w Budapeszcie doświadczenie
w dziedzinie udziału w konferencjach między
narodowych. Dwaj inni luteranie, którym dane
było śledzić końcową fazę obrad, to Wiktor M.
Leyk i piszący te słowa — obaj jako akredy
towani dziennikarze reprezentujący kwartalnik
„Studia i Dokumenty Ekumeniczne”. Obecny
był także dziennikarz katolicki z tygodnika
„Kierunki” — Krzysztof Doroszewski. Poza
tym z krótką wizytą przybyły na Zgromadze
nie Ogólne grupy z kilku parafii luterańskich
ze Śląska Cieszyńskiego.

Naszym stałym Czytelnikom uprzejmie przypominamy o odnowieniu prenu
meraty na rok 1985, a nowych zachęcamy do zaprenumerowania naszego
miesięcznika. Prenumerata roczna wynosi 360 zł; w numerze załęczamy od
powiedni blankiet.

Redakcja
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Kamienie wołać będq
Trudno zebrać myśli i znaleźć odpowiednie słowa, aby
wyrazić to, co odczuwamy ipo zbrodni uprowadzenia
i bestialskiego zamordowania ks. Jerzego Popiełuszki
z parafii św. Stanisława Kostki na Żoliborzu w War
szawie. Już w nocy 30 października, po ogłoszeniu wia
domości o znalezieniu ciała, przedstawiciel naszego
Kościoła udał się do parafii, w której pracował ks.
Jerzy, aby w tamtejszej świątyni, przepełnionej mod
lącymi się wiernymi, powiedzieć braciom katolikom,
że to, co się stało, w równym stopniu dotknęło i nas,
ewangelików reformowanych. W uroczystościach po
grzebowych wzięła udział czteroosobowa oficjalna de
legacja dla podkreślenia naszej chrześcijańskiej, bra
terskiej solidarności z rodziną ofiary i z Kościołem
Rzymskokatolickim.
Haniebny, kainowy czyn, został dokonany przez funk
cjonariuszy organów, które powinny strzec bezpieczeń
stwa ii życia obywateli. Przez Polaków na Polaku, na
bezbronnym duchownym, który miał odwagę publicz
nie wypowiadać swe przekonania, znajdujące żywy
oddźwięk u wielu współobywateli. Znani już dzisiaj
bezpośredni sprawcy oraz jeszcze nie znani inspira
torzy zabójstwa splamili naszą, polką duszę. Stało się
to przecież tutaj, w samym centrum naszej ziemi, zo
stało dokonane rękami ludzi, którzy tutaj, wśród nas
się wychowali, oddychali tym samym powietrzem, pa
trzeli na to samo niebo, mówili tym samym językiem,
karmili się tym samym Chlebem, żyli tą samą kulturą
i historią, należeli do tego samego narodu. Podnieśli
kainową rękę na swego brata. Dziś więc słyszymy, jak
Bóg znowu woła: „Cóżeś uczynił? Głos krwi twego
brata woła do mnie z ziemi!” (I Mojż. 4:10).
Nasza splamiona dusza musi zostać oczyszczona. Nie
dokona tego nawet najsurowsza kara, orzeczona wy
rokiem sądu. Otrzymaliśmy zapewnienie najwyższych
władz, że sprawa zbrodni i jej tło zostaną wyświetlo
ne do końca. Chcemy, żeby tak się rzeczywiście stało,
ponieważ rozumiemy, że może to położyć tamę bez
prawiu i powstrzymać tych, którzy chcieliby coś po
dobnego 'kiedyś powtórzyć. Ale duszę naszą oczyścić
może tylko «pokuta, nawrócenie naszych serc do Boga.
Modlimy się o to, aby Bóg tego z nami dokonał, aby
tchnieniem swego Ducha odrodził nas do nowego

życia. To Om przecież przez usta swego Apostoła uczy
nas: „Nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gnie
wowi Boga, albowiem napisano: pomsta do mnie na
leży, ja odpłacę, mówi Pan... Nie daj się zwyciężyć
złu, ale zło dobrem zwyciężaj” (Rzym. 12:19—21).
Jesteśmy chrześcijanami, wyznawcami Jezusa Chrys
tusa i dlatego nie ma dla nas innego wyjścia, jak
tylko całkowicie zawierzyć Bogu. A On uczy nas
przez swego Syna, że mamy miłością darzyć nawet
nieprzyjaciół. Trudno dzisiaj, po tym co się stało,
myśleć i mówić o miłości, ale wiadomo przecież, że
wcale nie jest łatwo iść drogą Ewangelii. Kto na
prawdę zaufał Bogu i posłuchał wezwania Jezusa, ten
wie, że skutecznie przeciwstawić się nienawiści i bez
prawiu można jedynie miłością. Dzięki takiej postawie
będziemy mogli zachować naszą ludzką godność, któ
rej żadna zbrodnia, żadne zło, kłamstwo, zniewolenie
ani nienawiść nie zdoła poniżyć. Potrzeba nam odwagi,
aby wytrwać przy prawdzie, sprawiedliwości i pokoju.
Nikt i nic nie odwróci tego, co się stało. Nikt nie wró
ci życia księdzu Jerzemu. Chciano mu zamknąć usta
śmiertelnym kneblem. Jakże mało wyobraźni mają ci,
którzy tak myśleli. Jego głos rozlega się stokrotnie
głośniej zza grobu, niż wtedy, gdy żywy stawał na
ambonie.
Jezus każe nam w każdej sytuacji zaufać Bogu i Jego
mądrości. Nie bez powodu nauczył nas modlić się
„bądź wola Twoja”. Tak, nic nie dzieje się bez Jego
woli, choć często musimy stawać w obliczu wyda
rzeń, które zdają się nam okrutne i nie do zniesienia.
Jakże niezbadane są wyroki Boże i niewyśledzone
drogi Jego! (Rzym. 11:33). Mimo że czasem nam się
wydaje, że niebiosa milczą, Wszechmocny był, jest
i będzie Panem świata, nawet na chwilę nie wypusz
cza ze swych rąk steru jego spraw. Dlatego głosimy
Jego chwałę, wierzymy w Jego mdłość i sprawiedli
wość, pokój i wolność. Gdybyśmy zamilkli, kamienie
wołać będą.
Ks. Bogdan Tranda

„Podstawowym warunkiem zdobywania prawdy przez człowieka, a tym samym likwidowania zła, którym jest
kłamstwo, będzie zdobycie cnoty męstwa. Cnota męstwa jest przezwyciężaniem ludzkiej słabości, zwłaszcza lęku
i strachu. Chrześcijanin musi pamiętać, że bać się trzeba tylko zdrady Chrystusa — za parę srebrników jałowego
spokoju. Warto to zdanie zapamiętać: »Bać się trzeba tylko zdrady Chrystusa za parę srebrników jałowego spo
koju«. Ale chrześcijaninowi nie może wystarczyć tylko samo potępienie zła, kłamstwa, tchórzostwa, zniewolenia,
nienawiści, przemocy. Chrześcijanin sam musi być prawdziwym świadkiem, rzecznikiem i obrońcą sprawiedli
wości, dobra, prawdy, wolności i miłości. O te wartości musi odważnie upominać się dla siebie i dla innych.”
(Z homilii ks. Jerzego Popiełuszki, wygłoszonej w Byto miu 8 października br.)
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Komunikat
ogłoszony przez uczestników sympozjum
nt. tożsamości wyznaniowej ewangelików reformowanych

W dniach 10—14 X 1984 r. spot
kali się na sympozjum w War
szawie przedstawiciele Kościoła
Ewangelicko-Reformowanego w
Polsce, Krajowego Kościoła w
Lippe i Związku Reformowane
go w RFN oraz Generalnego
Konwentu Reformowanego w
NRD.
Podstawę obrad, obejmujących
referaty i dyskusję, stanowiły:
dokument „Wezwani do składa
nia świadectwa o Ewangelii w
dzisiejszych czasach” (Ottawa
1982) oraz dokument Komisji
„Wiara i Ustrój” SRK, zatytu
łowany „Chrzest, Eucharystia i
Urząd
duchownego”
(Lima
1982).
Przedstawiciele trzech delegacji
wymienili informacje o aktual
nej sytuacji i życiu swoich
Kościołów.
W pierwszym dniu rozmowy
koncentrowały się wokół roli,
jaką spuścizna ewangelicko-re
formowana odgrywa w świa
dectwie i służbie Kościoła w
czasach obecnych: w odniesie
niu do ekumenizmu, do życia
w środowisku luterańskim i w
diasporze.
Tożsamości ewangelików refor
mowanych nie da się określić
przez naszą odrębność wobec
innych Kościołów, lecz przez to,
co zawarte jest w Piśmie świę
tym jako nasze zadanie. Pomni
na szczególną tradycję reformo
waną nie możemy z tego zre
zygnować.
Za najważniejsze zasady — po
mimo różnorodności form ży
cia Kościołów — uznane zosta
ły wspólnie:
1. Nadrzędne znaczenie Słowa
Bożego, objawionego w Starym
i Nowym Testamencie, w sto
sunku do wszelkich tradycji,
ksiąg wyznaniowych i aktual
nych interpretacji (w rozumie
niu 1 tezy Deklaracji z Bar
onen);
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2. Szczególne znaczenie 1 i 2
przykazania w sytuacji, przed
jaką stawia Kościoły trudna obecna rzeczywistość (konsump
cyjny styl życia, materializm,
przemoc itp.);
3. Szczególnie ważne miejsce
zboru we wspólnocie ludu Bo
żego oraz naczelna zasada po
wszechnego kapłaństwa;
4. Nierozerwalny związek po
między usprawiedliwieniem, uświęceniem i wiarą a naszą od
powiedzialnością za świat (po
kój, środowisko naturalne, dzia
łanie na rzecz prześladowanych,
godność człowieka, pojednanie
itp.);
5. Niewzruszone trzymanie się
obietnicy przyjścia Królestwa
Bożego.
Podkreślono konieczność stałej
aktualizacji świadectwa Pisma
świętego, co również oznacza
otwarcie się na aktualne prob
lemy człowieka.
W związku z tym rozważano
problem stosunku do ludu Bo
żego Starego Przymierza i w
tej dziedzinie za szczególnie
ważne uznano
działanie na
*
rzecz pojednania.

Pańskiej i określenie wspólnego
stanowiska wobec treści roz
działu „O Eucharystii” w doku
mencie z Liimy.
Ustalenia zawarte w tym doku
mencie zostały uznane za próbę
wskazania punktów zbieżnych
(konwergencji), za próbę ułat
wiającą dalsze rozmowy między
Kościołami i osiąganie bliższej
wspólnoty.
W dokumencie można odnaleźć
podstawowe dla Kościołów re
formowanych zasady pojmowa
nia Wieczerzy Pańskiej, ale
także wiele sformułowań kon
trowersyjnych. Można wskazać
na zaznaczające się niewłaściwe
tendencje do:
— uznawania skuteczności sa
mej Eucharystii jako takiej,
— traktowania Kościoła jako
podmiotu (działającego),
— nadmiernego akcentowania
ofiary Kościoła.
Uczestnicy sympozjum uznali
za celowe przemyślenie w
świetle dokumentu z Limy
praktyki Wieczerzy Pańskiej w
swoich Kościołach.
Istnieje
także potrzeba głębszego roz
ważenia relacji zachodzącej
między Chrztem i Wieczerzą
Pańską a konfirmacją (niedo
puszczanie do Komunii Świę
tej dzieci ochrzczonych, lecz nie
konf irmo wanych).

Rozmowy ekumeniczne pozwa
lają nam na wnikliwe przemyś
lenie dziedzictwa Kościołów re
formowanych, którym to dzie
dzictwem pragniemy służyć in
nym Kościołom i dzięki temu
stopniowo przybliżać jedność
Kościoła Chrystusowego. Jed
ność Kościoła została nam dana
w Jezusie Chrystusie. „Być z
Chrystusem to znaczy nieustan
nie odkrywać Go na nowo. Być
z Chrystusem to zarówno dla
Kościoła, jak i dla każdego
chrześcijanina oznacza wzboga
cenie doświadczenia i poznania”
(„Wezwani do...”. Ottawa 1982,
Wstęp, s. 5).

Uczestnicy sympozjum spotkali
się z Konsysitorzem polskiego
'Kościoła Ewangelicko-Reformo
wanego. Na zakończenie sym
pozjum (niedziela, 14 paździer
nika) odwiedzili kilka zborów,
gdzie uczestniczyli w nabożeń
stwach.

Przedmiotem drugiego dnia ob
rad było ewangelicko-reformo
wane rozumienie Wieczerzy

Obszerne omówienie przebiegu
obrad zamieścimy w numerze
grudniowym „Jednoty”.

Uczestnicy
sympozjum
są
wdzięczni Bogu za tę okazję
wspólnego spotkania, za otwar
te rozmowy i wspólnotę prze
żywaną w wierze.

ZAPISKI Z N A D BETEZDY
ADAM PASZKOWSKI

Słowo o wspólnocie
Kilka dni temu wróciłem znad czeństwa. Sądzę, że jest ono,
morza. Pierwszy raz w życiu jak i inne, kształtowane przez
miałem okazję zobaczyć Bałtyk dwa typy więzi. Pierwszy z
jesienią: zupełnie puste, prze nich to więzi pionowe, łączące
wiewane zimnym wiatrem pla poszczególne jednostki z ich
bezpośrednimi,
że, fale tłukące w obumarły przełożonymi
brzeg, krzyk mew żerujących potem pośrednimi i tak coraz
wśród wyrzuconych przez wodę dalej, aż do najwyższej władzy,
szczątków drewna, wodorostów, która je kontroluje, pozostając
muszli. I towarzyszące mi uczu sama w ukryciu. Drugi — to
cie osamotnienia wobec potęż więzi społeczne poziome, łączą
nego żywiołu... Wszystko to po ce z sobą jednostki postawione
zostało we mnie do dziś i spra równorzędnie względem wła
wiło, że na wiele spraw po dzy. To one umożliwiają jed
patrzyłem nieco inaczej. To nostce obronę przed nadmierną
prawda, że trzeba wspiąć się na kontrolą i walkę o jej prawa.
bardzo wysoką górę albo stanąć Więzi poziome to podstawowy
istnienia
każdej
samotnie przed bezmiarem mo warunek
rza, by w pełni zrozumieć swo wspólnoty. Niestety, coraz częś
ją przynależność do ludzkiej ciej zaczynamy o tym zapomi
rodziny. Tylko wobec potęgi i nać.
bezkresu natury, wobec tego,
co nas przerasta, możemy zro Nasze społeczeństwo coraz bar
zumieć swoją słabość i zniko- dziej ze wspólnoty przemienia
mość, przed którą ratunkiem się w tłum. Gubimy się w nim,
może być jedynie wspólnota. zatracamy poczucie braterstwa,
Dlatego też, ile razy spotykam szukamy przyjaźni tych, którzy
człowieka uciekającego od in są silniejsi. Słabszych zaś jes
nych, ilekroć słyszę od kogoś, teśmy skorzy usuwać z naszej
że nie potrzebuje ludzi, że naj drogi, z naszego życia, nawet ze
lepiej czuje się w samotności, świadomości.
myślę, że nigdy nie poczuł on
smaku osamotnienia, opuszcze Dokument Stolicy Apostolskiej
nia i bezradności wobec prob na Międzynarodowy Rok Osób
lemu ponad siły.
Upośledzonych (1981) zawiera
m.in. zdanie: „Jakość społeczeń
Ktoś mnie spytał: czy nigdy nie stwa i cywilizacji mierzy się
miałeś dosyć ludzi? Odparłem: stosunkiem, jaki okazują one
tak, miałem nie raz ich dość, najsłabszym ze swoich członale nigdy nie miałem za dużo ków”. Dodajmy: tak się mierzy
c z ł o w i e k a . Często jesteśmy jakość każdej ludzkiej wspólno
ogłuszeni i oszołomieni krzy ty. Jak wygląda to u nas, wie
kiem,
ruchliwością,
jakąś my, choćby z materiałów opub
wszechobecnością tłumu. Obcy likowanych w nr 7—8 „Jednoludzie, którzy mówią, przekrzy ty ”. To wystarczy, by zdać so
kują się nawzajem i wciskają bie sprawę z sytuacji, w jakiej
wszędzie, bywają naszą zmorą. znajduje się nasza wspólnota.
I coraz rzadziej myślimy o zna
czeniu słowa „wspólnota”, choć Wspólnota chrześcijańska — bo
powinno być ono przedmiotem o takiej tutaj mówię, a jest nią
naszych codziennych rozmyś przecież w sumie i nasz cały
lań.
naród — w swoim centrum sta
wia zawsze postać Chrystusa.
Nie jestem socjologiem, ale czas, Kościół naucza, że przez cier
w jakim żyjemy, sprawia, że pienie możemy zbliżyć się do
wszyscy myślimy o najważniej Niego najbardziej. Wynika z te
szych sprawach naszego społe go, że miejsce osoby słabej,

cierpiącej także musi się znaj
dować w centrum wspólnoty,
nie zaś na jej marginesie i nie
poza nią. Inaczej wspólnota nie
może spełniać zadań stawia
nych jej przez Ewangelię. Na
suwa się tu porównanie do
miejsca i roli dziecka w rodzi
nie. Tak jak ono, osoba niepeł
nosprawna może się prawidło
wo rozwijać i dojrzewać do roli
pełnowartościowej
jednostki
tylko w centrum rodziny-wspólnoty. W przeciwnym wy
padku nie zyska szansy na sa
morealizację, a tym samym na
pełne uczestnictwo. Z drugiej
zaś strony jest jasne, że wspól
nota może oczekiwać pełnego
poświęcenia
i
efektywnego
działania tylko od tych swoich
członków, którzy rozwinęli się
najpełniej. Dopiero tak funk
cjonująca wspólnota może mó
wić o warunkach do w miarę
pełnej realizacji nakazów Dob
rej Nowiny i owocnie się roz
wijać. W czasie sztormu pierwsi
zmywani są z pokładu statku ci,
którzy stoją najbliżej burty.
Grozi to im zwłaszcza wtedy,
gdy są słabi lub chorzy. Podob
nie rzecz się ma z upośledzony
mi, którym miejsce do życia
wyznaczono na obrzeżu wspól
noty. W czasie burzy, która w
naszej rzeczywistości nie jest
zjawiskiem wyjątkowym, osoby
takie wypadają poza wspólnotę
na samym początku. Dzieje się
tak również dlatego, że w mo
mencie zagrożenia wszyscy sku
piają się wokół najsilniejszych,
pozostawiając tych słabszych
ich własnemu losowi.
W starożytnej Sparcie dzieci upośledzone czy nawet po prostu
słabowite zrzucano w przepaść.
U nas medycyna robi wielkie
postępy i otwiera nowe drogi.
Kilka szpitali, w tvm budowane
dopiero Centrum Zdrowia Mat
ki Polki, będzie wyposażonych
w nowoczesną aparaturę do wyDokończenie na s. 19
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Z A P IS A L I KARTY HISTORII
MAREK RUSZCZYĆ

Rozsławił imię Polski
w świecie
Kacper Niesiecki w swym herbarzu Korony Polskiej
taką przytacza informację o protoplastach rodu szla
checkiego Nenckich: „Nencha, herbu Lubicz, jakom
widział ich pieczęć. Jan i Karol Nenchenowie, kapitani
w wojsku koronnym dla zasług wojennych indygenat
otrzymali na sejmie 1676”.
Według przekazów rodzinnych tej formy nazwiska
rzeczywiście używali Nenccy do końca XVIII wieku.
Rodzina od dawien dawna osiadła była w Sieradz
kiem, a gałąź, z której wywodził się Marceli Nencki,
wierna była kalwinizmowi. Ojciec Marcelego, Wilhelm
Nencki, ewangelik reformowany, był człowiekiem za
możnym, dziedzicem dóbr Boczki, Kobyla i Sikucin,
położonych 50 km na zachód od Łodzi. W 1840 r. oże
nił się z Katarzyną Serwaczyńską, 12 lat od siebie
młodszą córką zbiedniałej rodziny szlacheckiej, kato
liczką. Poza naszym bohaterem, który przez swe osiąg
nięcia naukowe rozsławił imię Polski w świecie i któ
ry w tym świecie spędził praktycznie całe swe życie,
państwo Nenccy mieli 15 dzieci, z których wyżyło pię
ciu synów i dwie córki. Leon był znanym w Polsce
lekarzem i higienistą, Adam obrał zawód prawnika,
Józef i Hieronim gospodarowali na roli. O dwóch
siostrach: Julii i Leonii nie wiemy niczego bliższego.
Marceli Nencki przyszedł na świat 15 stycznia 1847 r.
w Boczkach i za obopólną zgodą rodziców został
ochrzczony w kościele katolickim. Później jednak,
przed ślubem powrócił do religii przodków po mieczu,
podobnie jak jego brat Leon. Mimo zamożności Nenc
kich ich rodowa siedziba w Boczkach była zaniedba
na; składał się na nią duży drewniany dwór i zdzi
czały park, po którego alejkach przechadzały się dum
nie pawie. Te boczkowskie pawie posłużyły później
Marcelemu jako materiał doświadczalny przy bada
niach nad barwnikiem naturalnym.
Oboje rodzice Marcelego odznaczali się prawym cha
rakterem i surowymi zasadami etycznymi. Wpajali
dzieciom kult dobrej pracy, hartu woli, wytrwałości
w osiąganiu obranych celów życia, życzliwości i po
mocy innym, obowiązku wobec ojczyzny. Ojciec pro
wadził nowoczesną gospodarkę, eksperymentował na
roli, interesował się nadto amatorsko naukami przy
rodniczymi. Matka nie była osobą wykształconą, ale
miała dużo zdrowego rozsądku, sprawnie kierowała
domem i rodziną. Od 1860 r., kiedy zmarł pan Wil
helm, cały ciężar prowadzenia interesów i kształcenia
dzieci spadł na nią i radziła sobie doskonale. Nad
uczącymi się w gimnazjum synami czuwała z dala.
Zachowały się jej listy, w których napominała, aby
pilnie się uczyli, oszczędzali ubrania i obuwia, nie
trwonili pieniędzy na rozrywki. Marceli uczył się
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w gimnazjum piotrkowskim, znanym z wysokiego po
ziomu nauki. Kończył kierunek humanistyczny, nie
odznaczając się jako uczeń celującymi wynikami.
Gdy wybucha powstanie 1863 r., 16-letni Marceli wraz
z bratem Adamem i gromadką kolegów zaciąga się
do oddziału powstańczego Józefa Oxińskiego, działają
cego w Kaliskiem i Sieradzkiem. Oxiński był zawodo
wym oficerem, z przekonań szczerym demokratą, wy
chowankiem słynnej szkoły wojskowej w Genui, zało
żonej przez gen. Ludwika Mierosławskiego. Wkrótce
jednak, osaczany przez Rosjan, rozwiązuje swój od
dział, składający się w większości z niewyszkolonej
wojskowo młodzieży gimnazjalnej. Marceli ścigany
przez kozaków 24 godziny błąka się po lasach i mo
kradłach, dociera do domu tylko dzięki pomocy oko
licznych chłopów. W tym samym czasie matka udziela
w boczkowskim dworze schronienia powstańcom, zao
patruje walczące oddziały w żywność, leki, szarpie.
Skompromitowany udziałem w powstaniu musi Mar
celi wyjechać do Krakowa. Zapisał się na wydział
filozoficzny na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie
studiował głównie literaturę i historię. Kraków nie
okazał się jednak najlepszym miejscem pobytu dla
niedawnego powstańca. Władze austriackie były stale
ostro monitowane przez Rosję, że tysiące „polskich
spiskowców” znajduje schronienie w Galicji, że Ga
licja jest terenem wypadowym dla nowych akcji po
wstańczych. Na jesieni 1864 r. ogłoszono w Galicji
stan wojenny. Marceli Nencki decyduje się, zapewne
w porozumieniu z rodziną, na wyjazd do Niemiec,
licząc na oparcie w Kraszewskim, który był starym
znajomym domu. Istotnie, pisarz pomocy nie odmówił,
skierował Marcelego do Jeny, gdzie studiował jego
syn. Przez rok uczęszcza Marceli na filologię porów
nawczą, studiuje sanskryt. W przyszłości zadziwiać
będą językowe uzdolnienia Nenckiego, który był po
liglotą, władał biegle ośmioma językami. W latach
1865—1867 kontynuuje te studia na uniwersytecie w
Berlinie. Pod wpływem przyjaciela, Ottona Schultzena,
przerzuca się w 1867 r. na medycynę, którą ukończył
w 1870 r. doktoryzując się na podstawie pracy o utle
nianiu ciał aromatycznych w organizmie zwierzęcym.
Bywając w zamożnym domu Schultzenów poznał tam
siostrę Ottona, Marię, hrabinę Broekenburg, swą przy
szłą żonę. Rodzina Schultzenów była wysoko noto
wana w sferach arystokratycznych Berlina: ojciec Ot
tona i Marii był lekarzem nadwornym. W czasie stu
diów lekarskich zaprzyjaźnił się też Marceli z Fran
ciszkiem Chłapowskim, brał żywy udział w pracach
Towarzystwa Naukowego Polskich Studentów, wygła
szając prelekcje z zakresu chemii i filologii. W latach
1870—1872 podjął pracę w laboratorium chemii orga
nicznej Akademii Przemysłowej w Berlinie pod kie
runkiem słynnego chemika Adolfa Bayera, gdzie osta
tecznie skrystalizowało się jego życiowe powołanie,
które tyle przysporzyło mu sławy — badania z po
granicza medycyny i chemii, tworzące nową gałąź
naukową — biochemię. To właśnie Franciszek Chła
powski wypowiedział słowa zobowiązujące każdego,
kto chce poznać i popularyzować życie i dzieło Nenc
kiego: „Prawdziwe wyobrażenie o znaczeniu nauko
wym Marcelego Nenckiego może mieć tylko ten, co
te same pola pracy uprawia, mogą mieć jego koledzy
bliżsii na uniwersytetach i właśni -jego uczniowie, ale
potrzeba, by i całe nasze społeczeństwo choć trochę
wiedziało, co posiadało i straciło w takim uczonym
jak Marceli Nencki”.

Całe życie fascynował Nencki otoczenie swą interesują
cą powierzchownością, ujmującym sposobem bycia, ja
kimś osobistym czarem i darem magnetycznym. Taki
portret Nenckiego utrwalił warszawski lekarz-ftyzjatra, Alfred Sokołowski: „Wzrostu więcej niż średniego,
wybornie zbudowany, o wysokim czole, rozumnej
twarzy i szczególnie wyrazistych oczach. Fizjonomia
była wielce ruchliwa, głos czysty, ujmujący, na zapy
tania odpowiadał szybko, najzawilsze nawet kwestie
naukowe starał się rozstrzygać bardzo szybko, zdra
dzając na każdym kroku umysł krytyczny, a przy tym
nie lekceważący cudzego zdania (...). Bajecznie praco
wity, wyborny towarzysz, ożywiony, gładki w obej
ściu”.
Nic dziwnego, iż taki człowiek podbił serce Marii, któ
ra niebawem owdowiała i oddała mu swą rękę. Przed
ślubem potwierdził Nencki swą przynależność do Koś
cioła ewangelicko-reformowanego. Ślub odbył się
30 lipca 1873 r. w berlińskim kościele Dwunastu Apo
stołów. W rok później, gdy Nencki przebywał już w
Szwajcarii, urodził się jego jedyny syn Leon. Zawarte
z wielkiej miłości małżeństwo nie było jednak szczęś
liwe. Maria była światową damą, lubiącą błyszczeć
i bawić się w wielkim świecie, podczas gdy Marceli
był człowiekiem zapracowanym, a nieliczne wolne
chwile wolał spędzać w gronie przyjaciół i domowych
kółkach. Nadto coraz bardziej ciążyła mu pruska at
mosfera Berlina, odczuwał boleśnie narastającą falę
antypolskości, a Maria czuła się szczerą Prusaczką
i związek z Nenckim nie odmienił tych uczuć. Nie
interesowała ją ani ojczyzna męża, ani jego strony
rodzinne z ukochanymi Boczkami, gdzie lubił spędzać
wakacje. Były to na pewno przyczyny, nie jedyne
oczywiście, które skłoniły młodego uczonego do prze
niesienia się do Szwajcarii, do Berna. Szwajcaria była
wolnym krajem, o demokratycznych zasadach ustrojo
wych, chętnie udzielającym gościny uzdolnionym przy
byszom z różnych stron Europy. Wśród nich coraz
więcej będzie Polaków w Bernie, Zurychu, Genewie.
Politechnika zuryska i berneńska słynęły szeroko w
świecie.
W latach 1872—1876 pracuje Nencki w prowadzonej
przez Edwina Klebsa katedrze anatomii patologicznej
w Bernie, początkowo jako asystent, a po miesiącu
jako docent chemii lekarskiej! Od 1873 r. jest już pro
fesorem tytularnym, w trzy lata później profesorem
nadzwyczajnym, od 1877 r. zwyczajnym. Dla niego
utworzono w Bernie jedną z pierwszych w Europie
katedrę chemii lekarskiej i związane z nią laborato
rium. Obie te placówki rozbudował, przyciągając uczo
nych z całej Europy, a także Ameryki. Miarą uzna
nia, jakim się cieszył w Szwajcarii, był fakt, iż w
latach 1884—1886 pełnił funkcję dziekana wydziału
lekarskiego w Bernie, a w latach 1888—1891 został do
datkowo profesorem bakteriologii. W Bernie utworzył
całą szkołę chemii lekarskiej i organicznej, w której
doktoryzowało się 60 uczniów, m.in. jego brat Leon,
bratanek Kazimierz (iluż Nenckich miało pokrewne
zainteresowania i pola pracy naukowej!), Stanisław
Bądzyński, Ernest Bandrowski, a z cudzoziemców Na
dzieja Sieber-Szumowa, najzdolniejsza uczennica
i współpracowniczka Nenckiego, kontynuatorka jego
badań po śmierci, wydawca jego licznych dzieł nau
kowych, inicjatorka utworzenia instytutu im. Marce

lego Nenckiego w kraju. W ogóle, jak powiada jeden
z biografów Nenckiego, Aniela Szwejcerowa, „Nencki
niezwykle liberalnie traktował zasady przyjmowahia
uczniów, .nie czynił różnic narodowościowych, i — co w
owych czasach zasługuje na specjalną uwagę — życz
liwym okiem widział w swej pracowni kobiety. Cha
rakterystyczną cechą Nenckiego jako pedagoga i kie
rownika była jego niezwykła życzliwość w stosunku
do młodych adeptów wiedzy biochemicznej. Nikomu
nie bronił wstępu do swego laboratorium i każdym
kierował w sposób wyzwalający talenty i rozwijający
samodzielność. Niewielu jest uczonych, o których ucz
niowie pozostawiliby świadectwo nie tylko ogromnej
wiedzy mistrza, ale także jego serdecznego, a jedno
cześnie poważnego stosunku do młodych pracowników”.
W berneńskim instytucie Nenckiego pracowano zespo
łowo, co też było novum w owych czasach. Jego wy
kłady nie były jałową dydaktyką, zawsze zmierzały
do pogłębienia wiedzy słuchaczy o naturze człowieka
i świata. „On nie zachwycał młodzieży jedynie pięk
nie opracowanymi prelekcjami, lecz uczył ją i wska
zywał jej przede wszystkim metody badania natury —
pisze Władysław Rajmund Leppert. — Zaostrzał zmysł
obserwacyjny uczniów, ostrzegał przed niebezpieczeń
stwem błędów i pozornych sądów, zachęcał do samo
dzielnej pracy, wskazywał zadania pozostałe do spraw
dzenia lub rozwiązania”. A pionier bakteriologii, ber
neński uczeń Nenckiego Marian Jakowski podkreślał,
że każdy przybysz z Polski czuł się u profesora „jak
u siebie. Ta życzliwość cechowała i prywatne jego
stosunki z rodakami”.
W Bernie bliskie stosunki łączyły Nenckiego z profe
sorem chemii Stanisławem Kostaneckim i młodym
naukowcem Odo Bujwidem.
Nie sposób oddać ogromu osiągnięć naukowych Mar
celego Nenckiego w niefachowym artykule. Siłą rze
czy poprzestać trzeba na uogólnieniach. Pracował
Nencki na wielu polach wiedzy — od ścisłej chemii
aż po seroterapię i epidemiologię. Słusznie też uwa
żany był wraz z Pasteurem i Bernardem za współ
twórcę bakteriologii. W pracach i odkryciach Nenc
kiego krzyżowały się chemia, fizyka, fizjologia, bakte
riologia, farmakologia. Same odkrycia Nenckiego w
chemii organicznej starczyłyby mu do zyskania sławy
światowej, bo wyjaśniały właściwości mało wtedy
zbadanych związków. Prace Nenckiego przyczyniły
się m.in. do identyfikacji poszczególnych kwasów
tłuszczowych, co doprowadziło do produkcji cennych
barwników (które nazwano imieniem Nencki-Sieberowa). Składał też Nencki „milionowe hojne podarunki
medycynie”, jak np. w 1886 r., gdy otrzymał tak roz
powszechniony później zbawienny antyseptyk jelito
wy — salol. Wiele jego prac miało epokowe znaczenie
dla lecznictwa szpitalnego. Interesował się chemizmem
bakterii, położył podwaliny pod ich charakterystykę
na podstawie cech chemicznych, tworząc w ten sposób
nową gałąź mikrobiologii — biochemię drobnoustro
jów. Pierwszy wskazał, że bakterie mogą być hodo
wane na pożywkach bezbiałkowych i bez tlenu.
Mimo osiągnięć naukowych i zaszczytów, jakie go
spotykały, Nenckiego dręczył stale niepokój, że swą
wiedzą i talentami nie służy ojczyźnie. Świadczy
o tym choćby list do nieznanego przyjaciela z listo13

Pomnik Marcelego Nenckiego na jego grobie na cmen
tarzu ewangelicko-reformowanym w Warszawie
Foto. B.T.

pada 1878 r., w którym pisze: „Gdybym tylko został
wezwany do Krakowa lub Lwowa (...), to bym to
ostatnie powołanie wolał, -niż każde inne”. Warszawę
wykluczał, gdyż tamtejszy uniwersytet był znienawi
dzony przez Polaków jako symbol rusyfikacji.
W Szwajcarii propagował Nencki reformę studiów
farmaceutycznych. Domagał się powołania Instytutu
Higieny zaznaczając, że działać powinien „nie dla do
godzenia próżności jednostki, ale mając interesy kan
tonów na uwadze, powinien istnieć w celu zjedno
czenia pracy naukowej całej Szwajcarii dla pomyśl
ności i znaczenia ludu szwajcarskiego”. Był też pro
pagatorem antyalkoholizmu. Szwajcaria obdarzyła
Nenckiego, a także jego żonę i syna, honorowym oby
watelstwem kantonu berneńskiego.
Nagła decyzja Nenckiego porzucenia ziemi szwajcar
skiej, na której odniósł tyle sukcesów, i przeniesienia
się do Petersburga wydawać się może dziwna. Zło
żyły się na nią różne czynniki, m.in. natury osobistej.
W tym czasie małżeństwo Nenckiego ulega właściwie
rozpadowi. Zona oznajmia mu, że zdecydowała się
przenieść na stałe do Berlina, poza granicami swego
kraju czuła się zresztą zawsze źle. W dramatycznych
rozmowach traci też syna: Leon oświadczył ojcu, że
uważa się za Szwajcara, że nic go nie łączy z ojczyz
ną ojca i do Polski nie zamierza nigdy wyjechać. Za
łamanie psychiczne potęgują jeszcze rozdźwięki z ko
legami w Bernie, z których wielu zazdrościło sławy
przybyszowi z Polski. Nadto Nencki miał w Peters
burgu wielkiego wielbiciela w osobie fizjologa Iwana
Pawłowa, który usilnie zabiegał u władz carskich
0 atrakcyjną ofertę dla niego. I uzyskał ją — Nenc
kiemu zaproponowano objęcie kierownictwa Zakładu
Chemii Instytutu Medycyny Doświadczalnej w Pe
tersburgu.
Tak doszło do wyjazdu Nenckiego do Rosji w 1891 r.,
wyjazdu, który pociągnął za nim część uczniów
1 współpracowników. Łudził się nadto uczony, że w
Petersburgu będzie mógł bardziej skutecznie poma
gać rodakom w zaborze rosyjskim, gdzie nastał czas
niesłychanego wzmożenia represji politycznych i re
ligijnych. W Petersburgu oddano mu do dyspozycji
środki materialne, którymi w Bernie nie dysponował.
Rząd carski wiązał jednak z osobą Nenckiego całkiem
praktyczne nadzieje zwalczania epidemii cholery, któ
ra szerzyła się z zatrważającą szybkością na wschod
nich ii południowych obszarach imperium. Wyjeżdża
więc Nencki do Baku i Astrachania, poświęca się bada
niom przecinkowca cholery, pracuje nad metodami immunizacyjnymi i dezynfekcyjnymi. Równocześnie roz
poczyna też produkcję surowic przeciwdyfterycznych.
Od tych badań odrywa igo kolejna epidemia, tym razem
bydła (księgosusz). W 1895 r. wynalazł szczepionkę,
dzięki której epidemia została zwalczona. W ten spo-
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sób słynny uczony pędził tryb życia raczej koczowni
ka, stale w terenie, często w dzikich okolicach górs
kich, narażony na niewygody i zmienność aury. W liś
cie do żony z 14 lutego 1898 r., do której mimo wszyst
ko regularnie pisał, łudząc się nadzieją na odbudowa
nie rodziny, skarży się: „Mam na głowie ponad 300
sztuk bydła, w tym 40 sztuk bawołów i wielbłądów
(...), 30 osób personelu, około 10 lekarzy weterynarii
i zmęczonych i rozdrażnionych asystentów. To wszyst
ko w porządku i harmonii utrzymać, zaopatrzyć i w
stosunku do każdego być sprawiedliwym i przyja
cielskim — jest niemałą sztuką (...). Do tej pory po
goda była dla nas nieprzychylna (...). Bez przerwy
deszcz, od 5 dni mamy pierwszy śnieg i mrozy. Praca
na wolnym powietrzu jest mniej przyjemna (...). Spe
cjalnie bawoły marzną żałośnie (...). Zimno może mi
zepsuć dobre wyniki. Chcę mieć nadzieję na najlep
sze, lecz naturalnie być przygotowanym na najgor
sze (...). Gazet nie czytam wcale. Tu i tam dowiaduję
się z opowiadań, że to czy tamto zdarzyło się w Eu
ropie”.
Nencki zorganizował w 1897 r. stację do walki z ksiięgosuszem w Iknewi na Zakaukaziu, a w 1899 r. drugą
w Czycie w Kraju Zabajkalskim, którą poprowadził
jego uczeń W. Wyżnikiewicz.
W 1897 r. urządzono Nenckiemu w Petersburgu uro
czysty jubileusz 25-lecia pracy naukowej, obdarzono
go tytułem rzeczywistego radcy stanu i rangą gene
ralską. On jednak oświadczył władzom, że nie chce
nosić żadnych odznaczeń ani uniformu generalskiego.

Na bilecie wizytowym nie wymieniał nigdy tytułów.
Zaszczyty nigdy go nie cieszyły, tym bardziej teraz,
gdy odzywały się pierwsze symptomy groźnej choroby
żołądka. Pisze do żony: „Jestem tak zdehumorowany
i nieszczęśliwy, że nic mnie nie cieszy. Otrzymałem
z wszystkich stron Polski listy i telegramy (...). W
swym niszczęśliwym położeniu politycznym próbują
oni (Polacy) doszukać się szansy dla siebie, lecz ozna
cza to również wyzwanie: stałeś się większy — daj
z siebie więcej”. Choroba rozwija się się z zatrważa
jącą szybkością: powtarzają się krwotoki wewnętrzne,
występują wszystkie objawy raka żołądka. Nencki nie
orientował się, że ma wyrok śmierci, nawet leżąc już
stale w łóżku intensywnie pracował, żartując, że go
„trochę brzuch boli”. Sekcja zwłok wykazała, że ten
żelazny człowiek miał poza tym anemię ogólną i nie
domogę serca! Marzył teraz, że niedługo, przeszedłszy
na emeryturę, osiedli się w ukochanych Boczkach.
Zmarł nagle ku powszechnemu żalowi europejskiego
świata nauki 14 października 1901 r. w Petersburgu.
Wierny przyjaciel Pawłów żegnał go słowami na
brzmiałymi bólem, słowami, ,z których ani jedno nie
było retoryczną przesadą: „Była to gwiazda pierwszej
wielkości, człowiek niepowszedni, mąż wielkiego talen
tu i wielkiego umysłu (...). Bogato obdarzony od natu
ry człowiek ten, aczkolwiek doszedł do wszechświato
wej sławy, zachował do ostatnich chwil życia swego
dziecinną prostotę swej wielkiej duszy (...). Przywią
zywał do siebie ludzi (...). Postać Nenckiego w historii
wiedzy ludzkiej zapisze się złotymi zgłoskami na
wieczne czasy”.

Zgodnie z wolą zmarłego ciało jego przewieziono do
kraju, by pochować je na cmentarzu ewangelicko-re
formowanym w Warszawie. Pogrzeb odbył się w koś
ciele reformowanym na Lesznie 21 października. Wzię
ło w nim udział kilka tysięcy ludzi z wszystkich stron
Polski i z zagranicy, w tym około tysiąca studentów.
Młodzież też poniosła trumnę Nenckiego na cmentarz,
jakby w odruchu wdzięczności za to, że zawsze rozu
miał i kochał młodych. Na grobie uczonego wystawio
no pomnik, drugi wzniósł mu uczeń i współpracow
nik S. Bądzyński w zakładzie chemii lekarskiej Uni
wersytetu Lwowskiego w 1907 r. Odbyło się to pod
czas X Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich w
całości poświęconemu dorobkowi Nenckiego. Staraniem
uczniów, głównie pani Nadziei Sieber-Szumowej i J.
Zaleskiego, wydano łącznie wszystkie jego prace pt.
„Opera omnia” (1904 r.). Pani Sieber zaczęła też za
biegać o utworzenie w Polsce instytutu im. Marcelego
Nenckiego. Pierwsza złożyła na ten cel kolosalną jak
na owe czasy sumę 50 tysięcy rubli. Przy Warszaw
skim Towarzystwie Naukowym powstała komisja dla
realizacji tego celu. Dopiero jednak w 1918 r., w
chwili odzyskania przez Polskę niepodległego bytu,
powstał w Warszawie ten instytut ze zjednoczenia
różnych pracowni biologicznych. Dziś działa jako In
stytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenc
kiego. Inny jeszcze, może najpiękniejszy hołd oddał
Nenckiemu — swemu mistrzowi — Bronisław Znatowicz
w słowach: „Nencki należał do tych Polaków, którzy
całym życiem oddanym wyłącznie badaniom nauko
wym najskuteczniej przyczynili się do przekonania
świata cywilizowanego o istnieniu Polski”.

SZALOM

Antysemityzm chrześcijański?
CZĘSC d r u g a

Pierre Lenhardt prezentowany był w poprzednim numerze
SIOSTRA KINGA — A zatem istnieje antysemityzm
chrześcijański?

PIERRE LENHARDT — Pewni autorzy starali się
twierdzić, że Nowy Testament zawiera tylko antyse
mityzm teologiczny, natomiast Kościół jako taki anty
semicki nigdy nie był, bo nigdy nie był rasistowski.
Antysemityzm jest rasizmem. Ale wielu dobrych,, tak
że chrześcijańskich, autorów ostatecznie doszło do
wniosku, że to tylko wybieg. Nie ma się prawa twier
dzić, że Kościół ustrzegł się od rasizmu, skoro do
puszczał uprawianie ideologii, która Żydów obciążała
odpowiedzialnością za śmierć Jezusa Chrystusa, a przez
to obarczała ich potrójnym, a nawet poczwórnym
grzechem pierworodnym: 1) tym, którzy wszyscy dzie
dziczymy jako potomkowie Adama i Ewy; 2) grzechem
złotego cielca, czyli bałwochwalstwem popełnionym
pod Synajem; 3) grzechem ukrzyżowania Jezusa; 4)

grzechem odmowy wiary w Jezusa po zmartwych
wstaniu i zburzeniu Jerozolimy. Oczywiście, Kościół
nigdy tego nie uczył, ale pozwolił, by w jego łonie
rozwijały się takie pseudotradycje, klisze teologiczne
i poglądy, zatruwające świadomość chrześcijańską.
Z tego wynikało, że każdy, kto znajdował się w nurcie
historycznej, etnicznej, religijnej czy społecznej więzi
z Żydami obarczanymi taką winą i odpowiedzialnoś
cią, podpadał pod ten sam zarzut. Istnieje więc anty
semityzm chrześcijański.
Ponadto z racji swoich pozycji teologicznych Kościół
ograniczał społeczną rolę Żydów, odmawiał im prawa
posiadania ziemi, zmuszał do schodzenia na margines
i uprawiania tak niepopularnych zawodów i zajęć, jak
kupiectwo i pożyczanie pieniędzy. Żyd skazany na
zajmowanie się handlem i pieniędzmi, z konieczności
popadał w sytuację konfliktową z ludźmi, którzy od
niego pożyczali. Chrześcijanie stali się więc odpowie
dzialni za pewne zjawiska społeczne, które — w spo
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sób częściowo usprawiedliwiony — dawały miejsce
antysemityzmowi. A Kościół jest za to odpowiedzial
ny w tej mierze, w jakiej składa się z chrześcijan.

nia świadectwa wiarygodnego, możliwego do przyję
cia.
S.K. — Co Biblia mówi na temat cierpienia Żydów?

S.K. — Co z tego wynika?
P.L. — Można sobie postawić pytanie, dlaczego ci
chrześcijanie, którzy mieli możność prostowania opinii
w Kościele i odróżniania błędnych tradycji od praw
dziwej nauki, nie robili z tego właściwego użytku?
Sobór Trydencki bardzo wyraźnie stwierdził, że jeśli
ktoś jest odpowiedzialny za śmierć Jezusa, to przede
wszystkim chrześcijanie, bo to oni krzyżują Go przez
swoje grzechy i nie mają tej okoliczności łagodzącej,
co Żydzi, którzy Jezusa nie znają. Chrześcijanie dob
rze wiedzą, że grzesząc, dokładają do cierpień Jezusa.
Dlatego na pytanie: kto ponosi odpowiedzialność za
Jego śmierć, trzeba odpowiedzieć, że chrześcijanin jest
0 wiele bardziej winny od Żyda. Skoro Sobór Try
dencki tak uczył, to jak się stało, że chrześcijanie
dopuścili do tego, aby inni, źli chrześcijanie dokonali
tak straszliwej rzeczy jak szoach?!
Kolejne pytanie dotyczy braku krytyki po fakcie.
Tkwi ono w samym sercu Kościoła. Czuję się głęboko
pokrzepiony na duchu za każdym razem, gdy ktoś ob
darzony autorytetem, jak np. kard. Etchegaray z Mar
sylii albo kard. Courtes z Lyonu, przypomina od
powiedzialność Kościoła i podejmuje starania zmie
rzające do pojednania — chce rozmawiać z Żydami
1 prosić ich o przebaczenie za milczenie, które otaczało
ich podczas prześladowania nazistowskiego. Należy się
cieszyć, że papież Paweł VI wyznał wobec prawosław
nych w Jerozolimie, iż błędy separacji i schizmy
między Wschodem a Zachodem nie wynikały wy
łącznie z winy Wschodu, że wina była także po stro
nie Zachodu. Świat katolicki rozradował się, że na
reszcie można było usłyszeć takie słowa. Ale wydaje
się, że jeszcze bardziej należałoby pragnąć, aby ludzie
cieszący się autorytetem w Kościele zachęcali chrześ
cijan do wyznania wobec Żydów winy za tamto mil
czenie. Dlaczego? Bo chodzi tu o sprawę sprawiedli
wości i prawdy, a więc dla nas, chrześcijan, o naszą
własną tożsamość. Nie możemy być obojętni wobec
cierpienia Żydów, którzy są naszymi braćmi w wie
rze. Kościół w pierwszej linii walczy o to, co dotyczy
praw człowieka i obrony osoby ludzkiej, jakakolwiek
byłaby jej religia, płeć, rasa czy narodowość. I Koś
ciół ma szczególny obowńązek w Żydach rozpoznać
braci. Jeśli nie kocha się samego siebie, nie będzie się
kochało innych. Jak człowiek, który kochałby dalsze
go bliźniego, a nie kochałby swojej żony lub brata,
nie byłby godzien wiary, tak Kościół nie może być
godzien wiary, jeśli nie kocha narodu żydowskiego,
który jest jego najbliższym bratem w historii zba
wienia. W każdym wypadku, gdy naród żydowski jest
prześladowany, Kościół musi manifestować wobec nie
go swoją miłość, a zwłaszcza wówczas, gdy naród ten
jest prześladowany jako taki. Bo Kościół ma misję
głoszenia miłości. Jeśli nie praktykowałby jej najpierw
wobec samego siebie — nie przezwyciężając podziału
chrześcijan, a następnie wobec swego najbliższego
bliźniego — nie wykorzeniając antysemityzmu, który
w sobie wzniecił — nie byłby godny wiary. Walka
z antysemityzmem stanowi więc dla Kościoła zagad
nienie zasadnicze, bo jest dla niego jednym ze sposo
bów dachowania wierności samemu sobie oraz dawa
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P-L. — I w Księdze Wyjścia, i w Deuteronomium,
a więc w Pięcioksiągu, który jest trzonem objawienia
spisanego, mamy opowiadanie o Amaleku. Jest on
przedstawiony nie tylko jako nieprzyjaciel narodu
wybranego, ale jako nieprzyjaciel samego Boga. Oczy
wiście, nieprzyjaciel napada, bo naród zgrzeszył. Ist
nieje związek między prześladowaniem ludu a jego
niewiernością. To jest delikatna sprawa i nie można
0 tym mówić patrząc z zewnątrz. Każde prześladowa
nie, każde cierpienie, każde doświadczenie powinno
prowadzić do postawienia sobie pytań dotyczących
Boga. Nieprzyjaciel Boga, jakiego przedstawia Biblia,
jest nieprzyjacielem wzorczym a w celach pedago
gicznych pokazany jest jako ten, który występuje w
ślad za niewiernością Izraela. (Ale to nie znaczy, że
w każdym wypadku mamy prawo dopatrywać się
związku między nieszczęściem a grzechem.) Biblia wzy
wa do nawrócenia, do patrzenia od wewnątrz, a wi
dziany od wewnątrz nieprzyjaciel Izraela — Biblia
nie waha się podkreślać tego bardzo mocno — jest
nieprzyjacielem Boga. Kościół też zna prześladowania
1 cierpienia, a sytuacja, w której sam się znajduje,
prowokuje go do stawiania sobie pytań odnośnie do
wdasnych praktyk, własnych niesprawiedliwości spo
łecznych, które popełniał lub jeszcze popełnia. Pod
tym względem szoach, katastrofa Żydów, jest cierpie
niem wzorczym.
S.K. — Czy nie ma innego narodu, który cierpiałby
podobnie jak Żydzi?
P.L. — Oczywiście, i inne narody bywały masakro
wane, wyniszczane, a nawet zupełnie wykorzeniane.
Na początku naszego wieku miała miejsce masakra
Armeńczyków. Działała tu chęć wyniszczenia nie tyl
ko kilku oponentów politycznych, ale całego narodu,
chodziło nie o zabicie kilku osób, ale wszystkich Ar
meńczyków — mężczyzn, kobiet i dzieci. Nie można
więc mówić w sposób absolutny, że tylko naród ży
dowski zna ten typ masakry. Ale na przypadek Ży
dów chrześcijanin powinien patrzeć od wewnątrz.
S.K. — A sami Żydzi jak patrzą na swoje cierpienia?
P.L — Kiedy czytamy opowiadanie z Księgi Wyjścia
dotyczące prześladowania Izraela przez faraona, wi
dzimy, że opis biblijny jest dostatecznie mocny i jasny.
Ale kiedy czytamy komentarze autorów żydowskich
(mam na myśli zwłaszcza Rasziego, francuskiego ko
mentatora z epoki pierwszej wyprawy krzyżowej), to
wydaje się, że jest to tradycja, która lubuje się w opi
sywaniu własnego nieszczęścia. Po co obarczać sumie
nie i wyobraźnię narodu takimi szczegółami okrop
ności? Czytamy Biblię — to wystarczy. Po co doda
wać od siebie, że takie a takie zdanie znaczy więcej,
niż można sobie wyobrazić? Tak by się nam zdawało.
Trzeba jednak zrozumieć głęboką logikę i pedagogikę
tego rodzaju tradycji, które, dodajmy, pozostają w
całkowitej zgodzie z tekstem biblijnym samym w so
bie. Chodzi tu o wykazanie narodowi żydowskiemu:
uwaga, nie sądźcie, że wy ryzykujecie tylko tyle, co

każdy inny naród czy jakakolwiek inna wspólnota,
która w jakimkolwiek momencie podlega podobnym
udrękom. Stała pokusa narodu żydowskiego polega
właśnie na tym, żeby sobie powiedzieć: ostatecznie
to nie jest takie ważne. Prawda, istnieją antysemici,
ale istnieją też ludzie, którzy nie kochają Niemców,
np. Francuzi, a Niemcy nie kochają Polaków itp.
A więc my, Żydzi, nie jesteśmy jedynymi prześladowa
nymi. To minie. Poprzednie rządy nie były takie złe i
znów będzie zmiana. Niie dramatyzujmy. Właśnie prze
ciw takiej tendencji tradycja religijna Izraela kierowa
ła zawsze przypomnienie ludowi: uwaga, wy jesteście
nosicielami posłannictwa, a to sprawia, że wasz prze
ciwnik jest czymś więcej, niż sobie wyobrażacie. Tego
rodzaju typ pamięci i tradycji obarcza sumienie naro
du ciężarem niemal nie do uniesienia, a tymczasem
życie narodu tego wymaga. Na tym polega aktualny
problem Izraela. A więc są analogie z innymi naro
dami, ale cierpienia Izraela mają wymiary niespoty
kane. W starożytności — prześladowania ze strony
faraona, w średniowieczu — ze strony krzyżowców,
a w XX w. — holokaust, prześladowanie przez Niem
ców — naród, który dla wielu innych w Europie ucho
dził za naród cywilizacji, wiedzy i kultury, a dla Koś
cioła — naród na wysokim poziomie chrześcijaństwa.
A tymczasem właśnie tam działy się rzeczy najokrop
niejsze. Pod pewnym względem holokaust ma więc
w sobie coś nieporównywalnego. Sądzę, że i sami Ży
dzi, i wielu autorów chrześcijańskich mają rację wi
dząc w tym wymiar nie będący dziełem przypadku.
Przeciwnik, który rzucił się ina naród żydowski, rzucił
się na coś więcej niż sam naród. Chciał zniszczyć coś
z człowieczeństwa, aby z tzw. rasy aryjskiej uczynić
rasę panującą. Jest więc w tym coś specyficznego.
Armeńczycy cierpieli, ale przydarzyło się im to jeden
raz, podczas gdy cała historia Żydów pełna jest
takich wydarzeń, bo wymieniając trzy najwięk
sze, nie wymieniłem przecież wszystkich prześladowań,
jakie znosili w ciągu wieków.
S.K. — A jak należy je oceniać z chrześcijańskiego
punktu widzenia?
P.L. — Jako chrześcijanie musimy dane biblijne uznać
za objawione, a one zachęcają nas, by w prześlado
waniach Izraela odczytać coś, co idzie dalej niż nie
szczęście, które mogłoby spaść na jakikolwiek inny
naród. Nie zapominajmy zresztą, że w Nowym Testa
mencie odnajdujemy tę samą nutę. Weźmy np. Ewan

gelię wg Marka. W pewnym sensie można powiedzieć,
że jej centrum stanowi nauka o tym, że być uczniem
Jezusa znaczy wziąć swój krzyż i iść w Jego ślady.
A np. werset z poematu Izajasza mówi: „Weselcie się
z Jerozolimą (...), wy wszyscy, którzy ją kochacie (...),
Rozradujcie się z nią wy wszyscy, którzyście po niej
nosili żałobę” (66:10). Zgodnie z interpretacją rabinacką należy rozumieć, że rozradują się tylko ci, którzy
nosili żałobę, czyli inaczej mówiąc — kto się nie smu
cił, nie ma prawa do radości. Właśnie to samo wy
pełniło się w Nowym Testamencie. Zmartwychwsta
nie jest nie do pomyślenia bez przejścia przez krzyż
i śmierć Jezusa. Biblia uczy nas religijnego waloru
cierpienia nie po to, aby w nim znajdować upodoba
nie, ale by przezeń stać się godnym radości. Naród
żydowski zawsze tę prawdę przeżywał. Dlatego naj
większą niesprawiedliwością, jaką można mu wyrzą
dzić — i sobie samemu — to nie rozpoznać tej szcze
gólnej wartości cierpienia. Bo wówczas pozbawia się
Izrael całej racji jego istnienia, całej — jeśli tak
można powiedzieć — zasługi cierpienia. Izrael, według
swojej tradycji, ma do spełnienia ważną rolę dla całej
ludzkości — cierpi dla całej ludzkości, nie tylko dla
siebie i za swoje grzechy. Nie wiem, czy Siostra zna
dopiero co wydaną przez wydawnictwo Cerf książkę
Michela Rameau o Izraelu — Cierpiącym Słudze.
Autor wykazuje, że Izrael jako Cierpiący Sługa jest
najgłębszym korzeniem rzeczywistości Jezusa — Cier
piącego Sługi. Nie chodzi tu o negowanie, że Jezus
Chrystus jest Cierpiącym Sługą par exellence, ale
o prawdę, że potwierdza On i wypełnia rolę Izraela.
Izrael, podobnie zresztą jak każdy chrześcijanin, ma
uczestniczyć w zbawczych cierpieniach Jezusa. A więc
problem prześladowania Izraela to nie jest kwestia
statystyki czy analizy. To głęboka racja teologiczna
skłania nas do widzenia w jego prześladowaniach
szczególnego wymiaru, wńdzenia czegoś wzorezego, po
dobnie, jak w cierpieniach Jezusa, które nadają sens
wszelkim ludzkim prześladowaniom. Oczywiście, mó
wię to w oparciu o wiarę chrześcijańską, ale sądzę,
że musimy ją w tym wypadku uwzględnić, aby Izrael
wiedział, że widzimy go w takim świetle i by nie czuł
się osamotniony w swoim cierpieniu. Chrześcijanie
mają obowiązek tak je rozumieć i pomagać je dźwi
gać, bo, powtarzam, stanowi to część chrześcijańskiej
tożsamości i wiarygodności.
cdn
Rozmawiała s. Kinga Strzelecka OSU
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WŚRÓD

KSIĄŻEK
Historia i współczesność

Historia
powszechna
wczesnego
średniowiecza nie jest zbyt częstym
gościem na naszych półkach księ
garskich. Być może dlatego, że w
tym czasie Polska była jeszcze pra
wie białą plamą na mapie Europy.
Dodajmy — jedną z niewielu bia
łych plam, gdyż chrześcijaństwo, a
tym samym i jego feudalna cywi
lizacja, dotarły wcześniej nawet do
wielu krajów Europy Wschodniej
(Bułgaria, państwo Wielkomorawskie). Tym niemniej zagadnienia te
go okresu są niezwykle ważne dla
zrozumienia m.in. istoty średnio
wiecznego Kościoła, jego teologii,
kształtującej się liturgii, pobożności
mas itd. Doskonale rozumieli to Reformatorowie, którzy słusznie do
patrywali się źródeł wielu wypaczeń
właśnie w tym okresie historycz
nym. Z drugiej zaś strony studia
nad tym okresem zainspirowały
działaczy reformacyjnych do wydo
bycia wielu cennych spraw ze sta
rochrześcijańskiej tradycji. Dlatego
bardzo cenny jest przekład polski
znanej pracy George’a Hendersona
o wczesnym średniowieczu1. Książ
ka zawiera przede wszystkim syste
matyczny wykład historii sztuki te
go okresu, która jest doskonałym
źródłem dziejów Kościoła.
Osoba Tadeusza Kościuszki jest do
dzisiaj obiektem zainteresowania
badaczy, gdyż wiele spraw związa
nych z życiem i działalnością tego
patrioty nie jest do końca wyjaś
nionych. Polecam ilustrowaną pracę
Jana Lubicza-Pachońskiego o „kra
kowskim” okresie aktywności wiel

kiego Polaka2. W tekście można
znaleźć także wyjaśnienia dotyczą
ce genezy ogromnej popularności
Kościuszki na Ziemi Krakowskiej do
dzisiaj, zarówno w tradycji ludowej,
jak i w kulturze i sztuce regionu.
Na temat Powstania Warszawskiego
wiele już u nas pisano, i to na róż
nym poziomie. Ale w oczach wielu
czytelników temat ten, jako zbyt
jednostronnie ujmowany w litera
turze propagandowej, zwłaszcza w
latach pięćdziesiątych, ciągle jest
aktualny i wymaga „oczyszczenia”
ze zbyt łatwych stereotypowych ocen. Sytuację utrudnia fakt, że ma
teriały archiwalne i źródłowe są
rozproszone po całym świecie, tak
jak i elita polityczna oraz wojsko
wa z tego okresu. Dobrze się więc
stało, że Państwowy Instytut Wy
dawniczy przedrukował dzieło zna
nego historyka emigracyjnego, Ja
na Ciechanowskiego, wydane pier
wotnie w 1971 roku w Londynie
przez
wydawnictwo
„Odnowa”,
związane z ośrodkami polskiej emi
gracji politycznej w Wielkiej Bry
tanii. Praca oparta jest na trudno
dostępnych materiałach przechowy
wanych an Zachodzie i omawia
wiele nie wyjaśnionych dotąd w
krajowych publikacjach szczegółów.
Autor nie unika własnego, niekiedy
kontrowersyjnego' ujęcia problemów
politycznych i dyplomatycznych.
Książka została wydana w maso
wym nakładzie 50 000 egzemplarzy3.
Poseł na Sejm PRL Edmund Os
mańczyk jest znanym pisarzem i
publicystą. Większość jego prac do

Vancouver 8 3
Tak zatytułowana jest książka za
wierająca wybór materiałów z VI
Zgromadzenia Ogólnego Światowej
Rady Kościołów, która ukazała się
nakładem Instytutu Prasy i Wydaw
nictw „Novum”. W problematykę obrad wprowadza szkic ks. Davida
Gilla, duchownego protestanckiego z
Australii, przetłumaczony z oficjal
nej angielskiej wersji sprawozdania
z obrad VI Zgromadzenia Ogólnego.
O tym, co wydarzyło się w ruchu ekumenicznym między Nairobi a Van
couver (1975—1983), informują spra
wozdania Przewodniczącego Komite
tu Naczelnego i Sekretarza General
nego. W główny temat obrad „Je
zus Chrystus życiem świata” wpro-
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wadza doskonały tekst ks. Allana
Boesaka z Republiki Południowej
Afryki, prezydenta Światowego Aliansu Kościołów Reformowanych.
Spośród uchwalonych przez Zgroma
dzenie Ogólne dokumentów książka
zawiera: sprawozdanie czterech grup
problemowych, deklarację o pokoju
i sprawiedliwości oraz orędzie. Znaj
dujemy w niej również posłanie pa
pieża Jana Pawła II do VI Zgroma
dzenia Ogólnego, list przewodniczą
cego watykańskiego Sekretariatu do
Spraw Jedności; Chrześcijan do se
kretarza generalnego ŚRK oraz uchwałę Zgromadzenia Ogólnego w
sprawie dalszych stosunków z Ko
ściołem Rzymskokatolickim.

tyczy problematyki polsko-niemiec
kiej, zagadnień Ziem Odzyskanych
i polskich środowisk na obczyźnie,
zwłaszcza w Niemczech. Edmund
Osmańczyk był działaczem Związku
Polaków w Niemczech, na którego
temat napisał wiele prac historycz
nych i dokumentalnych. Tematyka
ta z natury jest także obiektem za
interesowania środowisk ewangelic
kich (ewangelicyzm na Mazurach,
Pomorzu i Śląsku, polskie wychodźctwo ewangelickie do Niemiec itd.).
Osmańczyk jest jednym z niewielu
posłów konsekwentnie poruszają
cych sprawę bardzo wstydliwą: emi
grację Mazurów, Warmiaków, Ka
szubów, Słowińców i Ślązaków do
Republiki Federalnej Niemiec. Sta
nowczo walczy o prawa kulturalne
autochtonów, o związki kulturalne
emigracji z krajem i o ułatwienia
paszportowe dla obywateli Polski.
Tym i wielu iinnym aktualnym pro
blemom Polski poświęcone są prze
mówienia Osmańczyka, wydane ostatnio przez Instytut Śląski w Opolu (autor jest posłem Ziemi Opol
skiej)4. Zbyt mały nakład spowodo
wał, że np. w Warszawie książka
była rozchwytywana. Warto ją więc
wznowić w większym nakładzie
(nakład I wyd. wynosi 10 tys. egz.).
W.Z.
1 G eorge
H e n d e r so n W c z e s n e Ś r e d n i o 
w i e c z e , p rzeł. P io tr P a s z k ie w ic z , PW N ,
W a rsza w a 1984, 220 zł.
2 J a n L u b ic z -P a c h o ń sk i K o ś c i u s z k o n a
Z i e m i K r a k o w s k i e j , P W N , K r a k ó w 1904,
250 + 5 zł.
3 Jan M. C ie c h a n o w sk i P o w s t a n i e W a r 
s z a w s k i e , PIW , W a r sz a w a 1984, 500 zł.
4 E dm und O sm ań czyk K r a j i em ig ra cja .
M o w y s e jm o w e posła z iem i opolskiej,
I n sty tu t Ś lą sk i, O p ole 1983 (k sią ż k a u k a 
z a ła s ię la te m 1984 r.), 80 zł.

W końcowej partii wyboru m ateria
łów z Vancouver zamieszczono skład
Prezydium i, Komitetu Naczelnego,
listę Kościołów członkowskich, kon
stytucję i opis struktury organiza
cyjnej Rady. Całość zamyka szkic obrazujący rozwój ruchu ekumeni
cznego od Światowej Konferencji; Mi
syjnej w Edynburgu, w 1910 r., aż
do VI Zgromadzenia Ogólnego ŚRK
w Vancouver w 1983 r.
Książka jest pierwszą pozycją z serii
„Biblioteki ekumenicznej”, zainicjo
wanej przez kwartalnik „Studia i
Dokumenty Ekumeniczne”. W reda
kcji 'tego czasopisma można tę ksią
żkę też zamówić (00—590 Warszawa,
ul. Marszałkowska 4). Nakład wyno
si 1000 egz., cena 1 egz. 150 zł.
K.K.
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Szanowna Redakcjo,
(...) Zastanawiające jest, że bardzo
rzadko mówi się i pisze o proble
mach życia osobistego ludzi niepeł
nosprawnych. Ich potrzeby sprowa
dza się do tych socjalno-bytowych i
technicznych, do spraw samej tylko
egzystencji. Tak, egzystencji, nie zaś
życia. Zupełnie jakby ludzie ci po
zbawieni byli wrażliwości, sumienia,
uczuć. Nie dostrzega się w nich peł
nego człowieczeństwa, nie widzi się
w nich partnerów. Takie nastawie
nie społeczeństwa szczególnie ostro
daje znać o sobie wtedy, gdy czło
wiek niepełnosprawny pokocha z
wzajemnością kogoś tzw. zdrowego
i normalnego. Jako przykład niech
posłuży moja sytuacja:
Poznałam go przed dwoma laty. Jest
inwalidą, porusza się za pomocą fo
tela na kółkach. Podczas naszej
pierwszej rozmowy czułam się tro
chę skrępowana jego kalectwem, nie
wiedziałam, jak się zachować. Oswoiłam się jednak szybko z sytua
cją, tym bardziej że on chciał mi
wtedy pomóc. Miałam kłopoty, nie
mogłam sobie z nimi poradzić. Ten
przypadkowo spotkany człowiek w y
ciągnął do mnie rękę. Chciał być
potrzebny. Spędzaliśmy godziny na
rozmowach — szczerych, otwartych,
przyjacielskich. Było to podczas wa
kacji. I właściwie mogło tak mię
dzy nami zostać — wakacyjna przy
jaźń uwieńczona corocznymi życze
niami świątecznymi. Stało się jed
nak inaczej.
Kiedy poznaliśmy się bliżej, naro
dziło się między nami coś, co trwa
do dziś, co nas łączy, co nazywamy
miłością. Wszystko było wspaniale,
dopóki to „coś” było wiadome tylko
nam. Pewnego dnia jednak odwie
dził mnie w moim domu. I od tego
zaczęło się całe piekło. Moi rodzice
od razu poczuli, co się święci, roz
poczęli całą kampanię przeciwko
nam. Przez te dwa lata mój dom
jest czynnym wulkanem aktywowa
nym przez magiczne słowo — jego
imię. Przez dwa lata nasłuchałam
się rzeczy strasznych, rodzice nie
szczędzą słów, aby mnie raz na zaw
sze zrazić do tego człowieka: kpiny,
złośliwości, szyderstwa, upokorzenia
są na porządku dziennym. Chciałam
walczyć o niego, skończyło się na
tym, że zostałam wyrodną córką.
Niestety, do dziś nic nie pomaga.
Rodzice wymarzyli już sobie zięcia:
wysokiego, „krzepkiego”, zdrowego

— tylko taki może dać mi szczęście.
Nie rozumieją zupełnie moich argu
mentów, „to wszystko dziecinada,
jeszcze nie wiesz, na czym polega
życiey\ Włączyli do tej sprawy całą
rodzinę — co jakiś czas przyjeżdżają
do mnie „życzliwe” ciotki na poważ
ne rozmowy. Proszę bardzo — jes
tem gotowa. Zaczyna się zwykle po
ważnie i taktownie. Nadchodzi jed
nak zawsze moment, gdy ciotce bra
kuje argumentów, gdy to, co ja mówię, po prostu do niej nie dociera,
i wtedy padają słowa: „przecież to
poniżenie, z takim człowiekiem..., on
nie jest ciebie wart, można się nad
nim litować, współczuć mu, pomóc,
ale żyć z nim?!” Ten kulminacyjny
moment jest zarazem końcem każdej
takiej rozmowy. Jeszcze kilka słów
zamykających dyskusję i ciotka w y
chodzi obrażona, stwierdzając, że ze
mnie jest jeszcze straszny dzieciak
i nie nadaję się do tak poważnych
rozmów.
Teraz w domu jestem ja i cała resz
ta. Rodzice mają za sobą całą ro
dzinę i prawie wszystkich znajo
mych. Był czas, kiedy nikt z nich
nie odzywał się do mnie, traktowano
mnie tak, jakbym była zakaźnie cho
ra lub groźna dla otoczenia. Żyć w
takiej atmosferze jest bardzo ciężko.
Nabawiłam się już poważnej ner
wicy. Czasami nie mam już siły, ale
przecież kocham go — jestem tego
pewna.
Ale nie mogę tak po prostu od nich
odejść — składa się na to kilka

przyczyn, które pominę, w każdym
razie ta gehenna czeka mnie jeszcze
2—3 lata. Czy moi rodzice zrozu
mieją? A może w końcu uda im się
mnie przekonać o bezsensowności
mojego sposobu myślenia?
I jeszcze jedno — znikąd nie otrzy
mamy pomocy, to nasza sprawa,
nikt nie wytłumaczy rodzicom, że
się mylą, bo niestety nikt nigdy i
nigdzie o tym nie mówi, a jeżeli już
ktoś o tym napomknie, to jako w y
jątek zaliczony zostanie do grona
takich samych „nierozsądnych” jak
ja.
Jak długo jeszcze takie stereotypy
będą funkcjonować w polskim spo
łeczeństwie? Jak długo człowiek nie
pełnosprawny traktowany będzie
tylko przedmiotowo? Nie zmienimy
stosunku społeczeństwa do osób nie
pełnosprawnych, dopóki świat nie
zrozumie, że to również ludzie —
może słabsi, może skromniejsi 'w
swoich możliwościach ale w istocie
swojego człowieczeństwa równi tym
zdrowym i samodzielnym. Kto wie,
może nawet wrażliwsi i bardziej
ludzcy niż ci statystyczni, „praw
dziwi ’ ludzie, wiecznie śniący o ka
rierze i awansie życiowym.
Człowiek
niepełnosprawny
chce
również być potrzebny, chce żyć, nie
egzystować, żyć pełnią życia, chce
kochać i być kochanym. Czy pocie
chą dla niego ma być „tylko” Bóg i
Boża obietnica życia wiecznego dla
ubogich, prześladowanych, spragnio
nych?
Nazwisko i adres
znane redakcji

Słowo o wspólnocie
Dokończenie ze s. 11

krywania upośledzeń płodu we no ciało w Chrystusie, „podob
wczesnym stadium rozwoju. W nie jak jedno jest ciało, choć
tym ostatnim powstanie rów składa się z licznych członków,
nież duży supernowoczesny od a wszystkie członki ciała, mimo
dział, który będzie służył kobie iż są liczne, stanowią jedno
tom nie chcącym ,,takich” dzie ciało...”. I wspomnijmy inne je
ci. Tak, medycyna robi postę go słowa: „Miłość niech będzie
py... Ale czy w gruncie rzeczy bez obłudy. Miejcie wstręt do
nie chodzi o to samo co dwa i złego, podążajcie za dobrem. W
pół tysiąca lat temu w Sparcie? miłości braterskiej nawzajem
Jaka jest nasza wspólnota na bądźci życzliwi. W okazywaniu
prawdę? Może trochę przesadzi czci jedni drugich wyprzedzaj
łem? Może nie jest tak bardzo cie. Nie opuszczajcie się w gor
liwości. Bądźcie płomiennego
źle?
Kiedy myślimy o naszej wspól ducha”*.
nocie, pomyślmy i o tym, że —
jak mówił apostoł Paweł —
wszyscy razem tworzymy jed- * Według Biblii Tysiąclecia (red.).
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ekumeniczny

Z ZAGRANICY
9 Dokument w sprawie Chrztu,
Eucharystii i urzędu duchownego
Komisji „Wiara i Ustrój” Światowej
Rady Kościołów, przyjęty w Limie
w 1982 r., został ostro skrytykowa
ny przez Związek Reformowany w
RFN. W oświadczeniu, opublikowa
nym 23 sierpnia 1984 r. czytamy, że
nie do przyjęcia jest ogólna wizja,
którą prezentuje dokument. Z kry
tyką Związku spotyka się próba uczynienia z „wiary Kościoła wyzna
wanej przez stulecia” miernika
prawdy. Stwierdza się, że dla Koś
ciołów wyrosłych z Reformacji de
cydującą instancją pozostaje słowo
Boże zawarte w Piśmie św. Nie do
zaakceptowania jest zawarte w do
kumencie z Limy rozumienie Chrztu
i Eucharystii. Nie do przyjęcia jest
pogląd, że Eucharystia stanowi wt
sposób wyizolowany centralny akt
nabożeństwa. Kościół o ustroju sy
nodalnym, o którego sprawach w
decydujący sposób rozstrzygają lu
dzie świeccy, nie może przystać na
propozycję „urzędu duchownego z
rozgałęzioną strukturą”. Związek
Reformowany, który powstał do
kładnie przed stu laty, zrzesza Koś
ciół Ewangelicko-Reformowany w
Niemczech północnozachodnich, Koś
ciół Krajowy w Lippe oraz pojedyn
cze zbory reformowane na terenie
RFN.
# Konferencja Biskupów Katolic
kich Holandii określiła dokument z
Limy jako „posłanie nadziei i poro
zumienia”. W oświadczeniu opubli
kowanym w Utrechcie czytamy, że
dokument ten świadczy o „wspól
nych przemianach, które dokonały
się w Kościele katolickim i innych
Kościołach chrześcijańskich”. Wypo
wiedzi o Chrzcie zawierają wszyst
kie „istotne aspekty sakramentu
Chrztu”. Wskazana byłaby jednak
głębsza refleksja nad Chrztem dzie
ci w powiązaniu z grzechem pier
worodnym. Odnośnie do rozdziału o
Eucharystii
biskupi
holenderscy
stwierdzają, że sformułowania w
nim zawarte „są z całą pewnością
do przyjęcia przez nasze katolickie
pojmowanie wiary”. Z ubolewaniem
odnotowują jednak, że dokument z
Limy nie wypowiada się jednoznacz
nie na temat „przemiany elemen
tów” chleba i wina podczas uro
czystości eucharystycznej. Rozdział o
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urzędzie duchownego zawiera —
zdaniem biskupów — „wszystkie
istotne elementy”, by móc dysku
tować dalej na ten temat.
# Pod koniec czerwca 1984 r. od
była się w Bukareszcie pierwsza z
serii czterech konsultacji poświęco
nych dokumentowi z Limy, zorga
nizowana przez Konferencję Kościo
łów Europejskich. 30 uczestników
reprezentowało Kościoły członkow
skie KKF z 20 krajów Europy. Kon
sultacja odbyła się przy ścisłej
współpracy z Komisją „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów,
która była reprezentowana przez
dyrektora jej sekretariatu, dr. Gun
tera Gassmanna. W trzech sekcjach,
koncentrujących uwagę na Chrzcie,
Eucharystii i urzędzie duchownego,
dyskutowano nad tematem: „Wpływ
filozofii i historii myśli ludzkiej na
recepcję dokumentu z Limy przez
różne tradycje kościelne”. Spotkanie
odbyło się w Instytucie Teologicz
nym w Bukareszcie, rolę gospoda
rza pełnił Rumuński Kościół P ra
wosławny.
# W Badagry k. Lagos (Nigeria)
obradowała w dniach 17—27 lipca
1984 r. Anglikańska Rada Konsulta
tywna. W obradach wzięło udział 60
delegatów z 46 krajów reprezentu
jących wszystkie prowincje Wspól
noty
Kościołów
Anglikańskich.
Przedmiotem obrad były zagadnie
nia dogmatyczne i duszpasterskie,
stosunki ekumeniczne, zagadnienia
eklezjalne i misyjne oraz problemy
społeczne. Wiele uwagi poświęcono
dialogom dwustronnym, jakie wspól
nota anglikańska prowadzi z przed
stawicielami prawosławia, luteranizmu i katolicyzmu rzymskiego. Było
to szóste posiedzenie Anglikańskiej
Rady Konsultatywnej, istniejącej od
1968 r. Rada nie posiada pełnomoc
nictw legislacyjnych. Spełnia ona
rolę łącznika przyczyniającego się
do lepszego przepływu informacji i
większej koordynacji działań podej
mowanych w ramach Wspólnoty
Kościołów Anglikańskich.
0 Wzrasta liczba członków Wspól
noty
Kościołów
Anglikańskich,
zwłaszcza w Afryce. Na całym świę
cie żyje obecnie ponad 65 milionów
anglikanów. Zwierzchnik anglika-

nów, arcybiskup Canterbury Robert
Ruńcie, uważa, że wobec wzrostu
liczby członków w innych częściach
świata nazywanie Kościoła angli
kańskiego potocznie Kościołem An
glii nie odpowiada już rzeczywiste
mu stanowi rzeczy.
# Przed 200 laty w Baltimore
(USA), powołany został do życia
Kościół metodystyczny. Z okazji tej
rocznicy w dniach 26—29 lipca 1984
odbyło się w Hollabrunn k. Wied
nia spotkanie 450 przedstawicieli tej
tradycji kościelnej z Europy Wschod
niej i Zachodniej, które obradowało
pod hasłem: „Służyć Bogu przez ca
łe życie”, zajmując się przede
wszystkim teologicznymi podstawa
mi wyznawanej wiary. Jako prak
tyczne konsekwencje wynikające z
tej wiary, wymieniono m.in. zaan
gażowanie Kościoła na rzecz ochro
ny naturalnego środowiska i utrzy
mania pokoju. Stwierdzono, że zało
życiel Kościoła John Wesley zajmo
wał się przede wszystkim sprawami
ludzi ubogich i zaniedbanych pod
względem społecznym. Natomiast obecnie Kościół metodystyczny stał
się w wielu krajach Kościołem kla
sy średniej. Wyrażono życzenie, aby
także dzisiaj metodyści zaangażo
wali się wiarygodnie w sprawy spo
łeczne.
# W dniach od 27 do 29 lipca
1984 r. obradowała w Berlinie Za
chodnim Rada Naczelna Światowego
Związku Baptystów. W uchwalonej
rezolucji Rada wypowiedziała się za
rezygnacją mocarstw z użycia broni
atomowej, kontrolowanym zamroże
niem zbrojeń i wszechstronną re
dukcją istniejącego potencjału broni.
Rezolucja ta skierowana jest do
wszystkich rządów i ONZ, jedno
cześnie ma służyć jako podstawa
działalności organizacji baptystycznych. Rada powitała z zadowole
niem propozycję ogłoszenia 1986 r.
Międzynarodowym Rokiem Pokoju.
Podczas posiedzenia poinformowano
0 sukcesach misyjnych w Chinach
1 innych krajach azjatyckich. Wskuteż przyjęcia do Światowej Rady
Baptystów czterech kolejnych Koś
ciołów ogólna liczba Kościołów w
niej zrzeszonych wzrosła do 131 z
34 milionami wiernych. Ustalono, że
najbliższy, XV Światowy Kongres
Baptystów odbędzie się w dniach od
2—7 lipca 1985 r. w Los Angeles
(USA). Podjęto też uchwałę, że ofi
cjalny międzynarodowy dialog z lu
teranami rozpocznie się w paździer
niku 1985 r.

Posiedzenie Komitetu Europejskiego
Światowego Aliansu Kościołów Reformowanych
W dniach 21—25 września 1984 roku
w Brnie (Czechosłowacja) odbyło się
posiedzenie Komitetu Europejskiego
Światowego Aliansu Kościołów Re
formowanych. Komitet jest jedynym
forum w rodzinie ewangelików re
formowanych w Europie, na którym
odbywają się regularne spotkania o
charakterze informacyjnym i dysku
syjnym. Komitet spotyka się co rok
kolejno w różnych krajach, w któ
rych działają Kościoły członkow
skie. Aż trzy kościoły czechosłowac
kie są członkami Aliansu: Czeskobraterski Kościół Ewangelicki, Koś
ciół Braterski i Kościół Reformowa
ny na Słowacji (ten ostatni skupia
przeważnie wiernych narodowości
węgierskiej). Organizatorem tego
rocznego spotkania ze strony gospo
darzy była Ekumeniczna Rada Koś
ciołów w Czechosłowacji. Z jej ra 
mienia funkcję koordynatora pełnił
ks. dr Jan Urban (Kościół Brater
ski), któremu należą się szczególne
wyrazy wdzięczności za trud włożo
ny w przygotowanie imprezy i jej
sprawny przebieg. Część uczestni
ków spotkania, w tym także delega
cja polska, korzystała z gościny pa
rafii Kościoła Braterskiego w Brnie,
której proboszczem jest ks. Stanis
ław Heczko, Polak rodem z Zaol
zia, pochodzący ze znanej rodziny
śląskich działaczy ewangelickich.
Obrady odbywały się w ośrodku
konferencyjnym należącym do Cze
chosłowackiego Kościoła Husyckiego
(wyznanie to ma doktrynę zbliżoną
do tradycji starokatolickiej).
Zasadniczą część spotkania stano
wiły dwa referaty i dyskusja nad
zawartymi w nich tezami. Pierw
szym prelegentem był Olle Dahlen,
ambasador Szwecji w ONZ, który
wygłosił referat pt. „Prawa człowie
ka w perspektywie Północ—Połud
nie”. Omówił on upośledzenie eko

Reszta czasu owocnego spotkania
wypełniona była sprawodzaniami fi
nansowymi, administracyjnymi i
informacjami. Sekretarz Generalny
Aliansu dr Edmond Perret poinfor
mował, że wkrótce należy oczekiwać
wstąpienia do rodziny reformowanej
niewielkiego Kościoła Prezbiteriańskiego z Bułgarii. Poszczególne dele
gacje przedstawiły 'krótkie sprawo
zdania z życia współwyznawców w
swoich krajach. Ustalono, że spotka
nie w 1985 roku odbędzie się we
Włoszech, natomiast w 1986 roku —
po dziewiętnastu latach — Komitet
ponownie zbierze się w Warszawie.

Miłym akcentem były wycieczki: do
Kralic na Morawach (gdzie została
wydrukowana pierwsza czeska bi
blia protestancka, tzw. „Biblia Kra
iicka”), na pole słynnej bitwy pod
Austerlitz (obecnie Sławkowo) i do
przepięknej Pragi. Członkowie Ko
mitetu przemawiali w wielu kościo
łach ewangelickich w Czechosłowa
cji; niżej podpisany przekazał po
zdrowienia w jednym ze zborów
Kościoła Braterskiego w Brnie.

# W dniach 1—5 sierpnia 1984 r.
odbył się w Hamburgu (RFN) Eu
ropejski Kongres Baptystów, który
zgromadził 3700 delegatów z 20 kra
jów naszego kontynentu. Kongres
uczcił 150 rocznicę pierwszego chrztu
baptystycznego na kontynencie eu
ropejskim, który miał miejsce w
Hamburgu w 1834 r. Tematyka ob
rad została zdominowana przez
problemy pokoju, rozbrojenia i
praw człowieka. Po raz pierwszy

baptyści zajęli1w wyznaniu wiary
oficjalne stanowisko wobec postępo
wania w okresie narodowego socja
lizmu v/ Niemczech. Powiada ono:
„Przepełnia nas wstyd i smutek, gdy
myślimy o prześladowaniu i maso
wej zagładzie Żydów. Gnębi nas
fakt, że jako Unia niemiecka da
waliśmy się często uwieść ideologii
owej epoki i nie wykazaliśmy więk
szej odwagi w wyznawaniu prawdy
i sprawiedliwości”.

# W dniach 19—22 lipca 1984 r. od
było się w Berlinie Zachodnim
pierwsze z planowanych pięciu spot
kań
przedstawicieli
Światowego
Związku Baptystów i watykańskie
go Sekretariatu do Spraw Jedności
Chrześcijan. Główny temat obrad
brzmiał: „Ewangelizacja — misją
Kościoła”. Stwierdzono, że zobowią
zanie misyjne jest wspólną sprawą
obu wspólnot, chociaż każda z nich
inaczej rozumie pojęcia związane z

nomiczne i socjalne trzeciego świata
(„Południe”), skupiając się na zagad
nieniu szeroko rozumianej wolności
jednostki i grup społecznych. Pod
stawą rozważań były osobiste do
świadczenia prelegenta jako poli
tyka zajmującego się problematyką
praw człowieka od 1958 r. Motywa
cją ambasadora do tej pracy jest
jego światopogląd chrześcijański. O.
Dahlen jest współautorem odpowied
niego programu realizowanego przy
współpracy Światowej Rady Koś
ciołów.
Drugi referat przygotowany został
przez delegację holenderską (dr
Hendrik Marinus Vroom i prof. dr
G. E. Meuleman) i poświęcony był
zasadzie sola Scriptura („tylko Pis
mo”) w teologii, tradycji i życiu
współczesnych ewangelików refor
mowanych. Prelegenci przedstawili
m.in. trudności interpretacji tekstów
biblijnych w konfrontacji z proble
mami współczesnego świata, a także
propozycje ich rozwiązania. W oży
wionej dyskusji przedstawiciele in
nych Kościołów europejskich zapre
zentowali swe własne tradycje i
problemy związane z tą podstawo
wą zasadą reformacyjną

Biblia Kraiicka
Daniela)

(początek

Księgi

Włodzimierz Zuzga
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zagadnieniem misji. Wyjaśnienia
wymagają takie pojęcia, jak: na
wrócenie, Kościół, zbawienie, pow
szechne
kapłaństwo
wiernych,
chrzest, jedność chrześcijan, wiara,
życie w świecie. Następne spotka
nie, które odbędzie się w czerwcu
1985 r. w Kalifornii, obradować bę
dzie na temat: „Powołani do świa
dectwa w Chrystusie”. Kolejne spot
kania będą się odbywały w rocz
nych odstępach.
% W dniach od 24 do 29 lipca
1984 r. obradował w Strasburgu
(Francja) XI Światowy Kongres
Menonitów, który zgromadził 6000
uczestników z 52 krajów. Prezydent
Światowej Konferencji Menonitów,
Charles Christiano z Indonezji, wy
raził się z uznaniem o bogatym
dziedzictwie wczesnych anabaptys
tów, poprzedników menonitów, i
jednocześnie przypomniał uczestni
kom konferencji, że ich wiara musi
być aktywna i nadążać za wymaga
niami współczesnego świata. Wiele
miejsca poświęcono podczas obrad
problemom
zagrożenia
pokoju.
Zwrócono przy tym uwagę, że dla
narodów półkuli południowej naj
ważniejszym problemem nie są zbro
jenia atomowe, lecz głód. Społecz
ność menonitów wyprowadza swą
nazwę od Holendra Menno Simonsa.
Powstała ona w XVI w. jako jedna
z grup anabaptystycznych. Jej cha
rakterystyczne cechy to chrzest do
rosłych i zaangażowanie na rzecz
niestosowania przemocy. Na świecie
żyje Ok. 750 tys. dorosłych ochrzczo
nych menonitów, z czego blisko po
łowa zamieszkuje Amerykę Północ
ną. W Europie żyje 92 400 członków
tej społeczności.
# Dnia 24 lipca 1984 r. zmarł w
Oksfordzie w wieku 83 lat bp Step
hen Neill, znany ekumenista i teo
log anglikański. Neill po ukończeniu
studiów teologicznych w 1925 r. zre
zygnował z kariery akademickiej w
Cambridge i pojechał do Indii jako
misjonarz. W 1939 r. został wybrany
na biskupa diecezji Tirunelvelly w
Indiach Południowych. Odegrał wy
bitną rolę w powstaniu w 1947 r.
Kościoła Indii Południowych przez
połączenie lokalnych społeczności
anglikańskich, reformowanych, kongregacjonalnych i metodystycznych.
W latach 1948—1951 pełnił funkcję
zastępcy
sekretarza
generalnego
Światowej Rady Kościołów, przy
czym szczególną odpowiedzialność
ponosił za Wydział Misji Światowej
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i Ewangelizacji. Wraz z Ruth Rouse redagował dwutomową historię
ruchu ekumenicznego obejmującą
okres od 1517 do 1948 r. W latach
sześćdziesiątych był profesorem za
gadnień misyjnych i teologii ekume
nicznej na Uniwersytecie w Ham
burgu, następnie wykładał filozofię
i religioznawstwo na Uniwersytecie
w Nairobi (Kenia). Bp Neill był au
torem wielu wybitnych dzieł z za
kresu misji, dzialogu, ekumenizmu i
historii Kościoła. W ostatnich latach
swego życia pracował nad trzytomową historią chrześcijaństwa w
Indiach.
# Dnia 20 sierpnia 1984 r. minęła
100 rocznica urodzin jednego z naj
wybitniejszych i najbardziej kontro
wersyjnych teologów protestanckich
XX stulecia — Rudolfa Bultmanna.
Jego nazwisko przeszło do historii
w związku z wysuniętym przezeń
programem demitologizacji Pisma
św. Rozumiał on przez to „egzys
tencjalną interpretację mitycznych
wypowiedzi biblijnych”. Bultmann,
który w następstwie swoich badań
nowotestamentowych starał się tak
że zrozumieć na nowo różne arty
kuły wiary — jak zmartwychwsta
nie Jezusa z umarłych — jest ata
kowany do dzisiaj, zwłaszcza przez
środowiska fundamentalistyczne Ko
ścioła ewangelickiego. Zarzuca mu
się przede wszystkim kwestionowa
nie historycznych faktów działania
Bożego — np. cuda Jezusa i Jego
zmartwychwstanie — a tym samym
rezygnację z głównych treści wiary
biblijnej. R. Bultmann był w latach
1921—1951 profesorem teologii No
wego Testamentu w Marburgu. Tam
zmarł w 1976 r. Wydział Teologicz
ny Uniwersytetu w Marburgu zorga
nizował ku jego czci sympozjum
naukowe — jednym z mówców był
przewodniczący Rady Kościoła Ewangelickiego w RFN, bp Eduard
Lohse, który przed objęciem funkcji
kościelnej był, podobnie jak Bult
mann, profesorem Nowego Testa
mentu.
0 Czarnoskóra kobieta została po
raz pierwszy wybrana na biskupa w
Zjednoczonym Kościele Metodystycznym w USA. 64-letnia Leontine
T. Kelly kieruje od 1 września 1984
r. obszarem kościelnym San Fran
cisco. W Zjednoczonym Kościele
Metodystycznym, który liczy 9,4 min
członków, jest ona drugą kobietą
biskupem. Wraz z Kelly wybrano
18 innych biskupów, wśród których

znajdują się przedstawiciele mniej
szości murzyńskiej, japońskiej i la
tynoamerykańskiej w USA.
Z KRAJU
# W dniach 31 sierpnia — 2 wrześ
nia odbyła się w Warszawie Konfe
rencja Młodzieży Chrześcijańskiej,
zorganizowana przez międzykościel
ny komitet organizaycjny. Wydarze
nie to było precedensem w historii
polskiego chrześcijaństwa — po raz
pierwszy, w dość niecodziennym
zresztą miejscu (sala konferencyjna
warszawskiego hotelu „Victoria”),
spotkało się ponad 1000 młodych lu
dzi z całego kraju, przedstawicieli
niemal wszystkich wyznań. Program
tego ekumenicznego spotkania za
kładał przede wszystkim rozważanie
Słowa Bożego w formie wykładów
i kazań ewangelizacyjnych. Ich au
torzy przyjęli za podstawę słowa
Chrystusa „Ja jestem drogą, praw
dą i życiem” i omawiali ich znacze
nie dla młodego chrześcijanina ży
jącego w dzisiejszych warunkach.
Słowo Boże głosili duchowni i oso
by świeckie z różnych Kościołów,
między nimi również ks. George
Bruoks z Kanady. Spotkanie miało
bogatą oprawę muzyczną — wystą
pił m.in. zespół „Grupa Mojego
Brata”, śpiewający pieśni religijne
w stylu rock, oraz grupa dramatur
giczna, która przy użyciu oryginal
nych symboli przedstawiła zbawienie
świata przez Jezusa. W konferencji
wzięła udział liczna grupa młodzie
ży z kilku parafii Kościoła Ewan
gelicko-Reformowanego, przedstawi
ciel naszego Kościoła uczestniczył
również w pracach komitetu organi
zacyjnego. Na spotkaniach obecni
byli też ks. Bogdan Tranda i ks.
biskup Zdzisław Tranda, który prze
kazał zebranym pozdrowienia i po
dzielił się swoimi refleksjami.
# W dniach 15 i 16 września we
Wrocławiu odbyły się Wrocławskie
Ekumeniczne Dni Modlitwy o Po
kój, zorganizowane przez miejscowe
oddziały Chrześcijańskiego Stowa
rzyszenia Społecznego, Polskiej Ra
dy Ekumenicznej i Społecznego To
warzystwa
Polskich
Katolików.
Wzięli w nich udział duchowni pra
wie wszystkich wyznań chrześcijań
skich w Polsce oraz z Kościoła pra
wosławnego z ZSRR 1 Czechosłowa
cji, baptystycznego z ZSRR, staro
katolickiego z Czechosłowacji i Koś
ciołów ewangelickich z RFN. Pierw-

szy dzień wypełniły dwa nabożeń
stwa: w kościele ewangelicko-augs
burskim św. Krzysztofa i w kated
rze polsko-katolickiej św. Magdale
ny. Dzień drugi rozpoczęły nabożeń
stwa odprawione w miejscowych
kościołach parafialnych, a po połud
niu odbyła się sesja pokojowa z udziałem zaproszonych gości, wier
nych oraz władz administracyjnych
Dolnego Śląska i Wrocławia. Na za
kończenie sesji jej uczestnicy uchwalili „Posłanie pokojowe do
wszystkich ludzi dobrej woli”, w
którym zawarty jest m.in. apel do
wszystkich chrześcijan „o modlitwy
i czynne włączanie się w działalność
na rzecz pokoju”.
0 W dniach 20—23 września odbyła
się w Wiśle-Jaworniku, w tam tej
szym ośrodku katechetycznym Koś
cioła
Ewangelicko-Augsburskiego
konferencja poświęcona zapobiega
niu narkomanii i alkoholizmowi.
Wzięło w niej udział 75 stałych uczestników oraz osoby zainteresowa
ne tym problemem, które dojeżdżały
po południu i w niedzielę z okolic
Wisły. Organizacja i kierownictwa
konferencji spoczywało w rękach
Komisji Ewangelizacji Polskiej Ra
dy Ekumenicznej.
Głównym wykładowcą miał być dr
R. Kaschel z USA, lekarz psychiat
ra. Nie mógł jednak przyjechać ze
względów rodzinnych i polecił w
zastępstwie Rolanda Antholzera z
RFN, dyplomowanego psychologa
specjalizującego się w tej tematyce.
Roland Antholzer prowadził wykła
dy z zakresu podstaw poradnictwa
duchowego ze szczególnym uwzględ
nieniem problemów depresji i uza
leżnienia od narkotyków i alkoholu.
Byli też wykładowcy rodzimi: dr
Karol Pejga, psychiatra z Piotrkowa
Trybunalskiego (ewang.-ref.) przed
stawił aktualną sytuację w dziedzi
nie alkoholizmu i narkomanii w
Polsce oraz działania podejmowane
przez placówki Służby Zdrowia, a
Barbara Adamus, katechetka z Koś
cioła Ewangelicko-Augsburskiego w
Bielsku, mówiła o swej pracy nad
narkomanami. Kilku byłych alkoho
lików wyzwolonych z nałogu na
drodze nawrócenia i wiary podzieliło
się swoimi doświadczeniami.
Głównym kaznodzieją był przewod
niczący Komisji Ewangelizacji PRE,
ks. bp Zdzisław Tranda. Prowadził
on nabożeństwo rozpoczynające kon
ferencję i wygłosił kazanie podczas
nabożeństwa niedzielnego, w którym
wzięli udział również członkowie
miejscowego zboru. Poranne i wie-

Wizyta prezydium Polskiej
Rady Ekumenicznej w ZSRR
W dniach 8—15 sierpnia przebywała
w ZSRR na zaproszenie Patriarcha
tu Prawosławnego delegacja Pol
skiej Rady Ekumenicznej. W jej
skład wchodzili członkowie Prezy
dium PRE z wyjątkiem Metropolity
Prawosławnego, Bazylego, który nie
mógł pojechać ze względu na stan
zdrowia i był reprezentowany przez
ks. bp. Szymona z Łodzi; przewod
niczył delegacji prezes PRE, ks. bp
Janusz Narzyński.

Goście polscy złożyli wizytę sekreta
rzowi generalnemu Kościoła Ewan
gelicznych Chrześcijan Baptystów,

ks. A. M. Byczkowskiemu, i kierow
nictwu tego Kościoła na Ukrainie.
Zostali też przyjęci przez ambasa
dora PRL w Moskwie oraz w Urzę
dzie ds. Wyznań przy Radzie Mi
nistrów ZSRR.
Dla polskiej delegacji, której część
była po raz pierwszy w ZSRR, wi
zyta stanowiła duże przeżycie. Szcze
gólne wrażenie pozostawił udział w
Liturgii Świętej prawosławnej i w
nabożeństwie baptystycznym oraz
zetknięcie się z przejawami poboż
ności w Związku Radzieckim. Z ra
dością oglądaliśmy pełne świątynie
prawosławne — i w święto Boguro
dzicy w Smoleńsku, i w niedzielne
przedpołudnie w Kijowie; pełen
wiernych był też kościół baptystyczny podczas nabożeństwa w sobotni
wieczór. Z radością przyjęliśmy wia
domość o znacznie większym napły
wie studentów do seminariów i Akademii Teologicznej niż przed laty.
Właśnie podczas naszej wizyty w
Zagorsku odbywały się egzaminy
wstępne do Akademii. Okazało się,
że napięcie kandydatów wywołane
było nie tylko rygorami egzamina
cyjnymi, ale także świadomością, że
na jedno miejsce przypada aż 2,5
kandydata.
Wizyta miała niewątpliwie duże
znaczenie ekumeniczne. Można ży
wić nadzieję, że kontakty między
Kościołami chrześcijańskimi w Pol
sce i w ZSRR będą rozszerzane i
pogłębiane. Postanowiono powołać
wspólną stałą komisję, której zada
niem byłoby rozwijanie szerokiej
współpracy między Kościołami obu
krajów.
Delegacja wracała do kraju będąc
pod wrażeniem ogromnej gościnnoś
ci Kościoła Prawosławnego, który
uczynił co w jego mocy, by wszyscy
czuli się dobrze, i którego przedsta
wiciele
towarzyszący
delegatom
wszędzie, służyli im swoją pomocą.
Szkoda tylko, że w tak bogatym
programie wizyty niewiele było
miejsca na kontakty z wiernymi.
Z.T.

czorne chwile skupienia prowadziły
na zmianę osoby odpowiedzialne za
przebieg konferencji.
# Dnia 19 października na szosie
koło miejscowości Przysiek pod To
runiem został uprowadzony przez
trzech funkcjonariuszy MSW ks.
Jerzy Popiełuszko, związany pracą i

miejscem izamieszkania z parafią św.
Stanisława Kostki w Warszawie. Po
11 dniach poszukiwań milicja wy
dobyła zwłoki Księdza ze sztuczne
go zbiornika wodnego na Wiśle ko
ło Włocławka. W związku z tym
tragicznym wydarzeniem Polska Ra
da Ekumeniczna przesłała na ręce

Program tej wizyty był bardzo bo
gaty. Przedstawiciele PRE gościli w
Moskwie, Zagorsku, Smoleńsku i Ki
jowie. Uczestniczyli w kilku nabo
żeństwach prawosławnych, m.in. w
dniu święta Ikony Bogurodzicy Smo
leńskiej (10 sierpnia) w katedrze
Uspieńskiej w Smoleńsku i w ka
tedrze św. Włodzimierza w Kijowie,
a także w nabożeństwie baptystycznym w Moskwie. Zwiedzili wiele
cerkwi i prawosławnych ośrodków
kościelnych oraz moskiewskie uczelnie teologiczne (akademię i se
minarium). Delegacja polska odbyła
też szereg rozmów: z przedstawi
cielami Wydziału Zagranicznego Pa
triarchatu Moskiewskiego, z Metro
politą Mińska i Białorusi — Filaretem (jest on również przewodniczą
cym Wydziału Zagranicznego Pa
triarchatu Moskiewskiego), z Metro
politą Kijowa i Halicza, który też
nosi imię Filaret, z przewodniczą
cym Wydziału Wydawniczego Pa
triarchatu Moskiewskiego — Pitirimem. Delegaci byli podejmowani
przez obu wymienionych metropoli
tów, przez prorektora Akademii Teo
logicznej w Zagorsku, prof. M. S.
Iwanowa, przez arcybiskupa Krasnodaru i Kubania, Włodzimierza.
Niestety, nie mogli być przyjęci
przez Patriarchę Pimena, który był
wówczas chory, ale przesłał im za
pośrednictwem Metropolity Filareta
pismo z pozdrowieniami.
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nocześnie, jako Kościół Jezusa Czas wolny dzieci spędzały na grach
Chrystusa, zdajemy sobie sprawę, że i zabawach na świeżym powietrzu,
tylko na drodze działania w duchu chodziły do lasu, jeździły nad po
mądrej, Chrystusowej miłości moż bliskie jezioro. W czasie trwania
na przezwyciężać zło i nienawiść. kursu organizowane były wycieczki
Posiadamy wielki skarb, a zarazem do Szczytna, Olsztynka i Pasymia,
zlecenie naszego Pana, aby nim mąd gdzie dzieci zwiedzały miejscowe
rze szafować. Doświadczenie, które zabytki i muzea. Bardzo interesujące
stało się udziałem Kościoła Rzym było spotkanie z ks. seniorem Paw
skokatolickiego, ale które jest zara łem Kubiczkiem z parafii luterańzem i naszym doświadczeniem, staje skiej w Szczytnie, który opowiadał
się mową okazją, aby znowu doszło o dziejach tej parafii i całej diecezji
do głosu to WIELKIE, które nam ewangelicko-augsburskiej na Mazu
rach, naświetlając stosunki narododał Jezus Chrystus.
Niech udział delegacji naszego Koś wościowo-wyznaniowe w tym regio
cioła w uroczystościach pogrzebo nie Polski.
wych w składzie: dr Jan Zaunar — Kierownikiem kursu był Władysław
prezes Synodu, ks. Bogdan Tranda, Scholl, obowiązki wychowawców
ks. Władysław Paschalis i p. Anna pełnili: Ingeborga Niewieczerzał, APotkańska — członek Kolegium Koś licja Gryger, Irena Jersak, Janusz
cielnego Parafii Warszawskiej — bę Jutrzenka i Marek Mlicki, opiekę
dzie widomym znakiem naszego lekarską sprawował dr Mirosław
współczucia i solidarności z Waszym Buczek.
Kościołem a także solidarnego pro
testu przeciw zbrodniczym metodom 9 Dla młodzieży z naszego Kościo
działania.”
ła były w tym roku zorganizowane
% Tegoroczny wakacyjny kurs ka cztery obozy, które obejmowały cały
techetyczny dla dzieci z Kościoła okres wakacyjny. W pierwszej poło
Ewangelicko-Reformowanego odby wie lipca trwał obóz w Żychlinie, w
wał się w Świętajnie k. Szczytna, którym uczestniczyło 18 osób pod
gdzie udzielił mu gościny miejsco kierownictwem Krzysztofa Bandoły.
wy zbór Chrześcijan Baptystów. W drugiej połowie lipca w Kucowie
Kurs trwał od 3 do 25 sierpnia, u- gościł międzynarodowy obóz pracy z
czestniczyło w nim 60 dzieci z róż udziałem młodzieży szwajcarskiej z
nych stron Polski, prawie ze wszyst organizacji kościelnej Jungę Kirche
kich parafii i diaspory. Zajęcia od der Schweitz. Zgromadził on 20 uZ NASZEGO KOŚCIOŁA
bywały się w dwóch grupach: młod czestników; funkcję kierownika peł
9 W związku z zamordowaniem ks. szej i starszej. Pierwsza zapoznawa nił Roman Lipiński. W sierpniu obóz
Jerzego Popiełuszki Konsystorz Koś ła się z księgami prorockimi Starego młodzieżowy zorganizowany był w
cioła Ewangelicko-Reformowanego Testamentu według książki „Naszym Pstrążnej pod opieką Katarzyny
przesłał na ręce Prymasa Polski ks. dzieciom o Biblii”, druga miała boga Zaunar. Od 1 do 14 brała w nim
kard. Józefa Glempa list kondolen ty program, obejmujący zagadnienia udział grupa młodsza, od 15 do 30 —
teologiczne i etyczne oparte na od starsza, łącznie 60 osób. Zgodnie z
cyjny następującej treści: „Jesteśmy
głęboko
wstrząśnięć
tragiczną powiednich tekstach biblijnych oraz przyjętymi założeniami i wieloletnią
śmiercią Księdza Jerzego Popiełusz wiadomościach z różnych dziedzin tradycją, obozom przyświecały dwa
ki. Dlatego też w imieniu Kierow wiedzy i życia. Każdy dzień rozpo główne cele: religijny i wychowaw
nictwa Kościoła, duchownych i wier czynano modlitwą, śpiewaniem pieś czy, a przy okazji również wyponych składamy na ręce Jego Emi ni i odczytywaniem fragmentów
czy n k owo -tury sty czn y.
nencji "Księdza Prymasa serdeczne Pisma św. W niedziele dzieci uczest
wyrazy współczucia dla Kościoła, niczyły w nabożeństwach Kościoła Zarówno kurs dla dzieci, jak i obo
który stracił swego wiernego Sługę. Chrześcijan Baptystów w Świętaj zy młodzieżowe, są imprezami orga
Nie możemy pogodzić się z tym, że nie, dwukrotnie wyjeżdżały na na nizowanymi każdego roku dzięki ofiarności i zaangażowaniu wielu lu
istnieją w Polsce ludzie, którzy w bożeństwa do Szczytna do Kościoła
dzi. Wszystkim organizatorom, gos
baptystycznego
i
luterańskiego.
Na
swojej walce z przeciwnikami posu
zakończenie kursu odbyło się nabo podarzom, opiekunom i personelowi
wają się do skrytobójczej zbrodni.
Jest to wspólny nam wszystkim ból, żeństwo przygotowane i prowadzo pomocniczemu należą się serdeczne
podziękowania.
który dzielimy jako Polacy. A jed ne przez same dzieci.

Prymasa Polski, kard. Józefa Glem
pa, telegram następującej treści: „W
imieniu wspólnoty Kościołów człon
kowskich Polskiej Rady Ekumenicz
nej, łącząc się w serdecznej mod
litwie z duchownymi i ludem Bo
żym
Archidiecezji
Warszawsko-Gnieźnieńskiej przesyłamy na ręce
Jego Eminencji wyrazy najserdecz
niejszego współczucia i żalu z po
wodu tragicznego zgonu śp. Księ
dza Jerzego Popiełuszki. Poruszeni
głęboko tym nieludzkim czynem,
wierzymy, że Jezus Chrystus przyj
mie do wieczności swego wiernego
sługę, pocieszy zbolałe serca i umoc
ni nas w wierze w Tego, który jest
zmartwychwstaniem i życiem”. Da
lej w telegramie przytoczono cytaty
z Pisma św. (Rzym. 8:37—39 oraz
I Kor. 15:22—26).
5 listopada delegacja PRE pod prze
wodnictwem członka Prezydium ks.
Michała Stankiewicza, prezesa Pol
skiego Kościoła Chrześcijan Baptys
tów, złożyła oficjalną wizytę ks. bp.
Władysławowi Miziołkowi — wice
przewodniczącemu Komisji Ekume
nicznej Episkopatu. Delegacja PRE
złożyła kondoieneje i zapewniła o
duchowej łączności z Kościołem
Rzymskokatolickim w dniach żało
by po zamordowaniu ks. Jerzego
Popiełuszki.
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