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CO WY NA TO? C O  W N U M E R Z E ?

W iele hałasu

Wiele hałasu było niedawno w całej naszej prasie z powodu filmu Claude 
Lanzmanna pod tytułem „Shoah”. Najczęściej ostro atakowano film i jego 
autora za antypolskie nastawienie, rozdzierano szaty z powodu obrażania 
polskiego narodu. Z rzadka tylko odzywały się głosy bardziej wyważone. 
Niektórzy ludzie są ogromnie wrażliwi na punkcie nieskalanej czystości 
charakteru polskiego i wszelką krytykę przeciw nam skierowaną gotowi 
są uznać za żydowsko-masoński spisek. Podczas tegorocznego Tygodnia 
Kultury Żydowskiej, który odbywał się w warszawskim kościele reformo
wanym, grupa młodych ludzi gwałtownie protestowała przeciw krytycznym 
wypowiedziom prelegentki, twierdząc, że „tutaj się obraża naród polski”. 
Dużo właściwszą rzeczą byłoby zastanowić się, czy przypadkiem surowa 
ocena nie jest przynajmniej w jakimś stopniu uzasadniona. Już same ner
wowe i gwałtowne reakcje niektórych ludzi wskazywałyby, że nie mają 
oni całkiem czystego sumienia.

Wyświetlenie przez polską telewizję fragmentów filmu „Shoah” nakręco
nych w naszym kraju było najsłuszniejszym posunięciem, ponieważ dało 
możliwość sprawdzenia, czy mają rację ci, którzy szaty rozdzierali. Otóż 
przekonaliśmy się, że sam film wielkiej wrzawy nie usprawiedliwia. Tacy 
ludzie, takie postawy, takie sądy, jakie pokazuje Lanzmann, są rze
czywiście wśród nas spotykane. To jest przykre. To jest smutne 
i zawstydzające. To jest, niestety, również prawda. Prawda o ^ lu
dziach, którzy zostali pokazani i o innych im podobnych. Nie byli to wszak 
aktorzy, odtwarzający czarne charaktery, tylko autentyczne osoby. Nie da 
się też zaprzeczyć, ani nie ma takiej potrzeby, że byli i są wśród nas an
tysemici, że w czasie zagłady Żydów podczas okupacji znaleźli się ludzie 
podli, którzy przykładali swej ręki do zaplanowanej i wykonywanej przez 
Niemców zbrodni.

Lanzmann wybrał sobie ludzi pod kątem widzenia własnych potrzeb, ludzi 
prymitywnych, czasem głupich. Problem złożony pokazał płasko i jedno
stronnie. Lanzmann pokazując prawdę, kłamie. Kłamstwem jest wynika
jące z filmu uogólnienie negatywnych elementów prawdy. Nie pokazano 
bowiem tych elementów, które mogły i powinny były obraz wypełnić, aby 
nie sugerować widzowi fałszywych uogólnień.

Polacy są antysemitami. Taki wniosek ma równie mało sensu, jak stwier
dzenie, że Murzyni są leniwi, Żydzi ■,— chytrzy, Francuzi — rozpustni, 
a Niemcy — okrutni. Ale takie stwierdzenie bywa wygodne i dlatego nie
którzy posługują się dla swoich celów pozornymi prawdami. Można przy
puszczać, że wielu Żydów brytyjskich, a zwłaszcza amerykańskich, ma 
nieczyste sumienie, ponieważ nie zrobili nic, aby ratować swych rodaków 
i współwyznawców przed zagładą. Można przypuszczać, że alianccy polity
cy mają nieczyste sumienie, ponieważ nie dali wiary sporządzonym przez 
polski wywiad raportom, we właściwym czasie dostarczonym do Londynu. 
Można nawet uznać, że prawda o systematycznie przez Niemcóio prowa
dzonej zagładzie Żydów wydawała się niewiarygodna i była niewyobra
żalna. Zbyt straszna, aby można było w nią uwierzyć, jeśli się nie widzia
ło na własne oczy. Przecież Niemcy to taki kulturalny naród. A jednak! 
Można więc przypuszczać, że ci, którzy mają nieczyste sumienie, chcieliby 
znaleźć winnych i swoje sumienie w ten sposób oczyścić, aby spać wresz
cie spokojnie. Złodziej woła: łapaj złodzieja!

7 listopada minęła czwarta rocznica 
śmierci wieloletniego biskupa Koś
cioła Ewangelicko-Reformowanego i 
prezesa Polskiej Rady Ekumenicz
nej, ks. Jana Niewieczerzała. Na s. 
3 drukujemy jego nie publikowane 
dotychczas kazanie pt. „Krzew win
ny”. Po kazaniu następuje modlit
wa „Obdarz nas swoją życiodajną 
mocą” (s. 4). Po niej — refleksje 
Antoniego Styrczuli „U progu Ad
wentu” (s. 5).

Na s. 6 zamieszczamy „Migawki z 
Rzymu” Aleksandry Sękowskiej, 
która dzieli się swoimi wrażeniami 
z pielgrzymki zorganizowanej przez 
grupę kobiet — uczestniczek Po
wstania Warszawskiego, b. jeńców 
wojennych w Oberlangen.

Na s. 10 w artykule „Tarcza i po
ciecha” Krystyna Lindenberg refe
ruje przebieg seminarium nt. pomo
cy umierającemu, zorganizowanego 
przez Komisję Ewangelizacyjną 
PRE. Ta sama autorka na s. 16 pi
sze o ruchu młodych Niemców 
„Znaki pokuty”.

Sprawozdanie z II Konferencji Mło
dzieży Chrześcijańskiej, która odby
wała się pod hasłem „A jednak 
Chrystus” w Warszawie, pióra An
drzeja Pittnera, zamieszczamy na 
s. 13.

Poza tym, jak zwykle: „Co Wy na 
to?” (s. 2), „Wśród książek” (s. 18), 
„Listy” (s. 19) i „Przegląd ekume
niczny” (s. 21).

N A S Z A  O K Ł A D K A :
Sądzimy jednak, że warto zastanowić się nad dwiema rzeczami, które film 
Lanzmanna nam nasuwa. Po pierwsze nad tym, że antysemityzm jest 
zjawiskiem, które trzeba przezwyciężyć. Wbrew pozorom on nadal istnieje, 
choć jakby uśpiony. Po drugie nad tym, że powszechna obojętność, grzech 
zaniechania, ułatwia realizowanie zbrodniczych planów.

„Zaprawdę: Ludzie są trawą! 
Trawa usycha, kwiat więdnie, 
ale słowo Boga naszego trwa 
na wieki” (Iz. 40:7b, 8)
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KS. JAN NIEWIECZERZAŁ (t)

Krzew

Urzeczenie pięknem natury towarzyszy czło
wiekowi nie tylko dzisiaj, gdy zagrożeni jes
teśmy zniszczeniem naszego naturalnego śro
dowiska. Już wielu poetów dawnych epok w 
pięknych strofach wyrażało swój podziw dla 
otaczającej nas przyrody i dla Stwórcy, który 
do życia powołał cały nasz wspaniały świat. 
Na myśl przychodzą choćby słowa Kochanow
skiego: „Tyś Pan wszystkiego świata, Tyś nie
bo zbudował i złotymi gwiazdami ślicznieś wy
haftował. Tyś fundament założył nieobeszłej 
ziemi i przykryłeś jej nagość zioły rozliczne- 
mi”. Również w wielu miejscach Pisma św. 
znajdujemy piękne opisy natury, jej cudów i 
bogactwa. Także Jezus Chrystus do wyrażenia 
głębokich treści naszej chrześcijańskiej wiary 
nie raz posłużył się obrazem przyrody. Uczy
nił tak również w wypowiedzi, która stanowi 
przedmiot tego rozważania: Ja jestem krze
wem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto 
trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele 
owocu.
Winny krzew i latorośle. To ewangeliczne po
dobieństwo, jak drogocenna perła lśniące poś
ród natchnionych słów Jezusa, nie było prze
zeń użyte przypadkowo. Uczniowie, do któ
rych mówił, niejeden raz spoglądali na krze
wy winne i winnice, tak charakterystyczne dla 
palestyńskiego krajobrazu. Starożytne doku
menty wspominają o pięknych winnicach roz
ciągających się na wzgórzach wokół Hebronu, 
Sylo i Sychem, w dolinie Eszkol, w Zajordanii, 
zaś historyk Flawiusz sławi winnice wokół je
ziora Genezaret. Pieśń Salomona wspomina o 
królewskich winnicach na stokach góry Her- 
mon. Już około 2000 roku przed Chrystusem 
egipski uciekinier Sinuhe mówił o pięknych 
winnicach palestyńskich. Dla mieszkańców Pa
lestyny chleb i wino były symbolem dostatnie
go i błogosławionego życia, a możność odpo
czywania w cieniu własnego krzewu winnego 
i figowego drzewa uznawano za wyraz Bożej 
łaskawości i bezpieczeństwa. Wino tłoczone z 
gron stosowano jako lekarstwo, środek uśmie
rzający ból i element kapłańskiej ofiary, a sam 
lud Boży Starego Testamentu niejednokrotnie 
przyrównywano do winnego krzewu. Oprócz 
źródeł biblijnych potwierdzają to także staro
żytne machaibejskie monety z wizerunkami 
gron winnych symbolizujących Izrael. Wreszcie 
winnica była dla tego ludu symbolem urzeczy
wistnienia się nowego czasu, który nastanie 
wtedy, gdy cały lud Boży zgromadzi się wokół 
posłanego na świat Zbawiciela.
Tę tęsknotę i oczekiwanie wyczuwamy w pięk
nej pieśni proroka Izajasza mającej wyobrażać

winny
Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście la
toroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten 
wydaje wiele owocu.

Jan 15:5a

gniew Boga i karę za odstępstwa ludu depcą
cego prawo i sprawiedliwość:

„Zaśpiewam mojemu ulubieńcowi ulubioną jego pieśń
0 jego winnicy. Ulubieniec mój miał winnicę na pa
górku urodzajnym. Przekopał ją i oczyścił z kamie
ni, i zasadził w niej szlachetne szczepy. Zbudował w 
niej wieżę (dla strażników) i yoykuł w niej prasę (dla 
tłoczenia wina), oczekiwał, że wyda szlachetne grona, 
lecz ona wydała złe owoce. (...) Cóż jeszcze należało 
uczynić mojej winnicy, czego ja jej nie uczyniłem? 
Dlaczego oczekiwałem, że wyda szlachetne grona, a 
ona wydała złe owoce? Otóż teraz chcę wam ogłosić, 
co uczynię z moją winnicą: Rozbiorę jej płot, aby ją 
spasiono, rozwalę jej mur, aby ją zdeptano. Zniszczę 
ją doszczętnie: Nie będzie przecinana ani okopywa
na, ale porośnie cierniem i ostem, nadto nakażę obło
kom, by na nią nie spuszczały pleszczu. Zaiste, winni
cą Pana Zastępów jest dom izraelski, a mężowie 
judzcy ulubioną jego latoroślą” (Iz. 5:1.2.4—7).

Winnica, o której mówi prorok Starego Tes
tamentu, to nie dziko rosnące krzewy, zaroś
nięte zielskiem i ostem, ale plantacja, w którą 
włożony trud gospodarza wydać ma w swoim 
czasie dobre owoce. Izajasz pragnie w tych 
słowach przypomnieć całemu ludowi zarówno 
to, co człowiek powinien uczynić, aby ze spo
kojem mógł oczekiwać na plony swego trudu, 
jak i to, że musi dochować wierności i posłu
szeństwa wobec Pana winnicy, który troszczy 
się o nią, stara, sprawuje nad nią pieczę, bło
gosławi urodzajem sprawiedliwych, a leniwych
1 niesprawiedliwych karze unicestwieniem ich 
trudu.
Ta dawna i dobrze znana Izraelitom pieśń pro
roka Izajasza może stanowić tło dla ewange
licznego podobieństwa Jezusa o krzewie win
nym i latoroślach.
Z przyjściem Jezusa na świat rozpoczęła się 
nowa era, nowy czas. Syn Boży przyszedł do 
swego ludu, do swej winnicy, przyobleczony 
w postać człowieka. Jednorodzony Syn nie
biańskiego Ojca staje na drogach ludzkiego ży
cia, aby być dla świata źródłem nowego życia. 
Do swej własności przyszedł, ale świat Go nie 
poznał. Choć jest światłością świata i nadzieją 
jego zbawienia, spotyka się z niezrozumieniem, 
obcością, nieprzyjaźnią i wrogością, która w 
końcu doprowadzi Go na wzgórze Golgoty. Tam, 
w śmierci męczeńskiej, potwierdzi niezmienną 
miłość Bożą do każdego człowieka. Choć umrze 
za grzechy świata (a świat ten ze swą grzesz
nością odniesie pozorne zwycięstwo), to jednak 
dnia trzeciego zmartwychwstanie na znak, że 
moc Boża jest większa niż wszelkie siły zła i
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nienawiści. Odtąd też wszyscy, którzy w wie
rze swej ku Niemu kierują swój wzrok i swą 
nadzieję, z Niego czerpać będą swą siłę, po
karm i napój duszy, radość i pokój istnienia. 
Jego ofiara i Jego śmierć stanowią pieczęć nie
wzruszonej Bożej pieczy nad światem, po
twierdzenie Jego słów, iż tak Bóg umiłował 
świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby 
każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał 
żywot wieczny. Większej miłości nie masz nad 
tę, jeśli kto życie swoje kładzie za przyjaciół 
swoich.
W pragnieniu przybliżenia uczniom tej praw
dy Jezus kreśli przed ich oczami obraz winni
cy. Panem winnicy jest nie kto inny, jak sam 
Bóg, Stwórca nieba i ziemi. On na polach i 
pustyniach tego świata zakłada winnicę, która 
nie ogranicza się do zboczy Hermonu lub do
liny Jezrel. Dzięki cudownej mocy Bożej, miło
sierdziu i łasce, winnica ta wzrasta nie tylko 
na glebie urodzajnej i uprzednio spulchnionej, 
lecz także i tam, gdzie pozornie nie istnieją 
po temu żadne materialne warunki. Wbrew 
wszelkiemu prawdopodobieństwu, z ojcowskiej 
miłości Bożej powstaje, krzewi się i rozrasta na 
kamiennych pustyniach i wyschniętych polach 
świata, na glebie ludzkich serc, na glebie całej 
ludzkości nowa, nieopisanej piękności winnica. 
Pośrodku winnicy, obdarzony najwspanialszą 
życiodajną mocą, rośnie ów krzew winny — 
sam Jezus Chrystus. W przekazanym nam 
przez Niego obrazie widzimy przede wszystkim 
Jego samego, z którego — jak z cudownego 
krzewu winnego — wyrastają niezliczone lato
rośle: zastępy i pokolenia ludzkie, czerpiące z 
Niego siły i rozkrzewiające się po całej po
wierzchni ziemi. Ta winnica to Kościół Boży, 
lud Jezusa, gorliwie naśladujący swego Pana

we wszystkim, co dobre, miłe i sprawiedliwe* 
Włączeni przez pokutę i chrzest w Niego same
go, z Niego też czerpiemy życiodajne soki, u- 
możliwiające nam prawidłowy wzrost duchowy 
i przynoszenie owoców ku chwale Boga i ku 
pożytkowi bliźnim.
Porównanie Kościoła, ludu Bożego Nowego 
Testamentu, do winnicy ma dla nas znaczenie 
nie tylko symboliczne. Jak latorośle w krze
wie winnym, tak my w Jezusie Chrystusie sta
nowimy winnicę Bożą, czerpiąc swą siłę i ży
wotne soki z Niego samego. I to jest owa pięk
na i nieśmiertelna chwała przyobiecana wszy
stkim wyznawcom Jezusa na świecie; choć nie
jednokrotnie różnimy się w sposobach wyraża
nia swej wiary i w formach oddawania Bogu 
czci, to przez chrzest i umiłowanie Syna Bo
żego jesteśmy nieodłączną częścią Bożej win
nicy na ziemi. Jeden chrzest, jedna wiara, je
den Pan — mówi Pismo św.
Jak przed wiekami nasi poprzednicy, tak my 
dzisiaj z głębokim wzruszeniem i wdzięcznoś
cią przyjmujemy zapewnienie Pana Kościoła, 
że On sam jest i pozostać pragnie źródłem, os
toją i Chlebem Kościoła: Ja jestem z wami po 
wszystkie dni, aż do skończenia świata; niebo 
i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przemi
ną. Pomimo grzechu ludzkiej słabości i małoś
ci ducha, pomimo to, że nie zawsze jako winna 
latorośl przynosiliśmy dobre owoce, Bóg nig
dy nie zapomniał o swojej winnicy. Otaczał ją 
murem swej łaskawości i miłosierdzia, spul
chniał rolę Kościoła pługiem ofiar i trudów 
świętych męczenników, okopywał i przycinał 
latorośle głębią wiary, a w mocy Ducha Świę
tego przysparzał światu wspaniałych owoców 
miłości, wyrastających z wiary i nadziei. Nie 
zapominajmy więc, że także w dzisiejszym

Obdarz nas swq mocq
Moje serce jest puste, 
pozbawione życiodajnych soków 
przez grzech i występek.
W trwodze, samotności i rozpaczy wołam
do Ciebie, Panie, Krzewie Winny:
zmiłuj się nad moją niedolą,
okaż mi łaskę i wesprzyj mą wiarę,
abym jak sucha gałąź
nie został odcięty i w ogień rzucony.
Pragnę pod Twą osłoną, jak winna latorośl, 
wzrastać w ufności i posłuszeństwie 
do Boga Najwyższego, Pana winnicy, 
aby wydawać owoce dobra, 
miłości, sprawiedliwości i pokoju.
Moja wiara tak słaba, o Panie!
Przeto błagam: obdarz swą życiodajną mocą
mą wolę, serce i ducha,
by wszelki grzech — niechęć i gorycz,
zazdrość i kłamstwo, obojętność i zaniedbanie —
opadł ze mnie jak uschły liść,
i abym obfity plon wydawał
służąc w pokorze, z radością i odwagą
Tobie i światu. Amen.
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czasie nie śpi ani nie drzemie Ten, który swój 
lud, Jezusa ofiarą uświęcony, wspiera i opieką 
otacza na krętych drogach życia. Dopominając 
się od nas owoców wiary i miłości do Syna 
swego, Bóg chce w nas widzieć latorośle tego 
jedynego, świętego krzewu winnego, którym 
jest sam Jezus Chrystus. Nie zapominajmy też
0 tym, że słowami modlitwy arcykapłańskiej 
Jezusa: Ojcze, daj, ńy tak jak ja z Tobą jedno 
jesteśmy i oni jedno byli — Pan Kościoła i dzi
siaj przemawia do świata, do każdego z nas.
Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście la
toroślami. Kto trwa we mie, a ja w nim, ten 
wydaje wiele owocu. Przedziwne, ale jakże 
wspaniałe to słowa, wskazujące, iż każdy z nas, 
kto w Nim trwa, nie żyje na próżno. Oto przez 
nierozłączną więź z Chrystusem, przez wiarę
1 nieobłudną miłość do Pana stajemy się cząst
ką Jego boskiego ciała, żywymi i stale przy
noszącymi owoce latoroślami Jego świętej win
nicy. Wierzymy też, że nikt, kto Jemu zaufał 
i Jego świętej poddał się woli, nie będzie — 
jak owa sucha gałąź — odcięty i w ogień rzu
cony. On do swej winnicy przyjmuje każdego, 
kto na co dzień wiarę swą poświadcza ofiarą

służby i miłości do bliźnich. On każdemu z nas 
daje niezliczone okazje do wyrażania tej mi
łości, niekoniecznie w nadzwyczajnych czynach 
i osiągnięciach skupiających uwagę świata. 
Owoce naszej wiary, przez które Bóg włącza 
nas w Chrystusa, to wyniki naszej pracy wy
konywanej ku pożytkowi ogółu, to cierpliwa 
i czuła troska o najbliższych, to ciepło serca 
okazane człowiekowi samotnemu i opuszczone
mu, to — wreszcie — bezinteresowna, a jak
że potrzebna światu posługa pokoju, sprawied
liwości i poszanowania osobowości innego czło
wieka, działanie na rzecz zniesienia barier od
dzielających ludzi od siebie, posługa w budo
waniu społeczności ludzkiej pozbawionej nie
nawiści, wrogości i obcości, które powodują 
cierpienia i niedolę milionów.
I wreszcie — w odniesieniu do naszej wyzna
niowej sytuacji i naszych międzykościelnych 
stosunków — nikt inny jak tylko On, Jezus 
Chrystus, krzew winny prawdziwy, jest obra
zem owej jedni całej owczarni Bożej rozpro
szonej po świecie, która bez uprzedzeń, bez 
niechęci, lecz we wzajemnym szacunku i mi
łości pielgrzymuje do górnego Jeruzalem. 
Amen.

U progu Adwentu
Adwent to czas oczekiwania na Boga, który na
rodził się jako człowiek, a także czas oczekiwa
nia na Paruzję.
Każde oczekiwanie poprzedza to, co oczekiwa
ne. Zawiera wizję przyszłości, która ma na
dejść. Oczekując na spotkanie z ukochaną oso
bą, wychodzimy jej naprzeciw w naszych prag
nieniach i marzeniach. Przywołujemy z pamię
ci obraz jej twarzy. Serce przepełnione jest 
tęsknotą.
Oczekiwanie chrześcijanina zawiera nie tylko 
tęsknotę, ale ożywione jest wiarą, nadzieją i 
miłością.
„Adwent to wiara długodystansowca w zwy
cięstwo w podjętym biegu”, to „nadzieja pogo
dy” (Pierre Talec). Wierzący podobny jest do 
rolnika oczekującego żniw. Wychodzi w pole, 
mocną dłonią bada kłosy, czy dojrzały już do 
zżęcia, spogląda w niebo szukając znaków po
gody. Czeka z miłością, tak jak brzemienna 
kobieta oczekuje narodzin ukochanego dziecka. 
Choć jeszcze go nie ma na świecie i nie znana 
jest jego płeć ani rysy twarzy, to już w sercu 
matki jest miłość. W języku polskim istnieje 
piękne określenie tego stanu, mówi się bowiem 
„onla jest prtzy nadziei”.
Chrześcijanin jest także ,,przy nadziei”, która 
ma konkretny kształt. Jest to nadzieja świata 
przemienionego w Chrystusie, nadzieja nowej 
ziemi i nowego nieba, gdzie „śmierci już odtąd 
nie będzie. Ani żałoby, nii krzyku, ni trudu”* 
(Obj. 21:4n.).
Owo brzemienne nadzieją oczekiwanie ma po
trójny wymiar: osobisty, ogólnoludzki, kos
miczny. Nadzieja nowego życia, którą żywi 
chrześcijanin, związana jest bowiem z całym

kosmosem. Według Teilharda de Chardin czło
wiek jest mikrokosmosem, światem w galakty
ce innych nie znanych jeszcze światów, nosicie
lem całego dzieła Stworzenia. Dlatego też sło
wa św. Pawła o oczekiwaniu na zbawienie sy
nów Bożych całego stworzenia, które dotąd ję
czy w bólach, można rozumieć jako oczekiwa
nie całego kosmosu. Z tego wizględu chrześcija
nin jest odpowiedzialny nie tylko za siebie, ale 
i za nadzieję wszelkiego stworzenia. Odpowie
dzialny jest za nadzieję, jaką Bóg ma wzglę
dem niego. A być odpowiedzialnym — to tyle, 
co dawać całym swoim istnieniem odpowiedź 
Bogu ukrytemu w drugim człowieku, w przy
rodzie.

O jaką odpowiedź chodzi? Przykładów możli
wych odpowiedzi dostarcza samo życie. Niekie
dy napotkany człowiek może być pytaniem 
skierowanym do mnie, tak jak nowo narodzo
ny Chrystus jest pytaniem skierowanym do 
świata: ,,czy przyjmiecie mnie?” ,,Czy mnie 
przyjmiesz, czy podtrzymasz moją nadzieję na 
prawdę, dobro?” — pyta twlarz Drugiego. „Czy 
widzisz mnie w twarzy Drugiego?” — pyta 
Bóg.
Każdy dobry czyn i każdy przejaw dobrej woli 
wobec Drugiego jest odpowiedzią na pragnie
nie Chrystusa, „aby byli jednio”, momentem 
przybliżającym nadejście Królestwa. Wówczas 
Adwent przestaje być biernym wyczekiwaniem, 
ale staje się czasem żywym obecnością nadcho
dzącego Boga. Cały paradoks Adwentu polega 
na tym, że choć wiemy, iż przyjście nastąpi, 
jego czas znany jest tylko Bogu. Z drugiej zaś 
strony chrześcijanin może je przyspieszyć, bu
dując „cywilizację miłości”.

Antoni Styrczula

*,^edług Biblii Tysiąclecia (red.).
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ALEKSANDRA SĘKOWSKA

Migawki
Budzi mnie niski, doniosły głos Heleny,*, któ
ra woła na korytarzu:
— Pobudka!
Sięgam ręką po przygotowaną wieczorem porcję 
kardiamidu i spuszczam oklejone plastrami 
stopy na podłogę. Jest 5-ta rano, wrześniowy 
dzień jeszcze śpi.
— Pielgrzym musi być dzielny — przypomi
nam sobie słowa siostry Jadwigi. Po chwili 
krzątam się już po skromnym pokoju Domu 
Polskiego w Rzymie przy via Cassia 1200 i w 
parę minut jestem gotowa.
Gwar na korytarzach narasta, by w niedługim 
czasie przepłynąć do jadalni i następnie wylać 
się na parking, gdzie czeka autobus. Mam już 
upragnione miejsce przy oknie i nadzieję na 
chwilę spokoju, gdy nagle Helena wręcza mi 
koniec transparentu, bym go umocowała na 
swoim oknie. Transparent głosi Miastu i świa
tu, że dziś na Monte Cassino jadą

KOBIETY — POWSTAŃCY WARSZAWY, 
ŻOŁNIERZE ARMII KRAJOWEJ,
BYLI JEŃCY WOJENNI

*

40 lat temu te same kobiety, które do dziś mó
wią o sobie ,,dziewczyny”, przeżywały radość 
wyzwolenia. W kwietniu 1945 roku stalag VIc 
w Oberlangen blisko granicy holenderskiej, 
gdzie przebywały jako jeńcy wojenni po Po
wstaniu Warszawskim, został zdobyty przez 
I Polską Dywizję Pancerną gen. Maczka. Piel
grzymka do Rzymu została podjęta z okazji 
40 rocznicy tego wydarzenia.
Wzięłam w niej .udział. Była ona dla mnie prze
życiem szczególnym i to nie tylko dlatego, że 
ciągle wracała przeszłość, i że po raz pierwszy 
miałam okazję zobaczyć nä własne oczy to, co 
znałam dotąd tylko z reprodukcji; był jeszcze 
jeden powód: oto ja, ewangeliczka reformowa
na, znalazłam się w samym sercu katolicyzmu, 
nie tylko w Rzymie, ale i w stolicy państwa 
Watykan, siedzibie papieża...
Początek był w Warszawie. Pielgrzymka zos
tała zainaugurowana mszą odprawianą przez 
księdza, który został potem naszym kapela
nem. Wypadła akurat — według katolickiego 
kalendarza liturgicznego — w dzień św. Bar
tłomieja, o czym ksiądz wspomniał. A we mnie 
od razu ten dzień wywołał skojarzenia: to wte
dy polała się krew reformowanych**. Pomyśla
łam, że takich skojarzeń nie da się uniknąć, i 
nie jest temu winien ani św. Bartłomiej, ani 
ksiądz. A potem usłyszałam, że udajemy się 
do „kolebki chrześcijaństwa”, co może nie ra
zi katolika, dla którego prawie wszystko za
czyna się w Rzymie, ale jest ewidentnym 
błędem merytorycznym. I wtedy uznałam, me

z Rzymu
powinnam księdzu powiedzieć o mojej inności 
konfesyjnej, że wymaga tego dobrze rozumia
na ekumenia.
A już po powrocie zdałam sobie sprawę z te
go, że Chrystus, oddając życie nawet za jedną 
owcę, gotów byłby narodzić się po raz drugi, 
tym razem w Rzymie, aby patrzeć na pobu
dzenie tak wielu ludzkich serc, które wywoła
ła ta pielgrzymka.

*

Ruszamy. Mam tylko wąski pasek nie zasło
niętej szyby i nadzieję na chwilę spokoju. Na
dzieja okazuje się złudna, bo przy mikrofonie 
siada kapelan pielgrzymki, intonuje pieśń i 
proponuje wstający dzień przywitać odmówie
niem różańca. Moje przymknięte powieki sa
me unoszą się ku górze. Włączam się w „Ojcze 
nasz”, ale już pierwsze „Zdrowaś Mario”, nio
sące perspektywę iluś następnych, wytrąca 
mnie z równowagi. Jest to tak sprzeczne z za
kodowanym we mnie sposobem modlenia się 
i w ogóle pojęciem modlitwy, że czuję wręcz 
ból. — Roberto — mam ochotę krzyczeć do 
kierowcy — niech pan się zatrzyma! Ja rezyg
nuję i za ostatnie liry wrócę sama do Rzymu! 
Zakaz wstawania w czasie jazdy, obowiązują
cy we włoskich autobusach, i ta niewielka ilość 
pokory, jaką posiadam, przykuwają mnie do 
miejsca. I tylko tył wysokiego oparcia poprzed
niego fotela jest dyskretnym świadkiem moich 
zmagań. Zadaję sobie pytanie, ile osób w tej 
chwili modli się naprawdę, ile zaś mechanicz
nie powtarza wyuczone słowa? Pozostaje ono, 
oczywiście, bez odpowiedzi.
Wszystko, jak wiadomo, kiedyś się kończy. 
Przez mikrofon płynie już głos z taśmy sta
rannie przygotowanej specjalnie dla Polaków 
udających się na Monte Cassino. Jest tam hi
storia benedyktyńskiego opactwa, są dobrane 
wyjątki z książki Wańkowicza, są w pięknym 
wykonaniu „Czerwone maki”. To w tym cza
sie rodzi się nastrój zaczynającego się dnia, 
który udziela się całej grupie.
Wreszcie pada wiadomość: — Wjeżdżamy do 
miasteczka Cassino. — Z płaskiego terenu au
tobus skręca w lewo i nagle zaczyna się piąć 
typową górską serpentyną, zawisając momen
tami przednią częścią nad przepaścią. Zbocze 
góry osłonięte jest metalowymi siatkami, aby 
na drogę nie spadały kamienie. Wtedy pada 
pytanie: — Jak oni tędy szli? Jak oni tędy 
szli? A zadają je dziewczyny, które same były 
żołnierzami i przez 63 dni zmagały się z tym

* Imiona występujących tu kobiet z AK zostały 
zmienione.
** 24 sierpnia 1572 r. w noc św. Bartłomieja dokona
no w GParyżu rzezi hugenotów.
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samym przeciwnikiem. Przejścia kanałami, pi
wnicami czy pod osłoną barykady wydają się 
im igraszką w zestawieniu z tą stromą skałą.

Jest w końcu i klasztor. Odbudowywany z ru
in długo, pieczołowicie i stale nie do końca. Na 
dziedzińcu wita nas rzeźba przedstawiająca u- 
mierającego św. Benedykta, ufundowana przez 
Adenauera. Schodzimy do dolnego kościoła, 
gdzie przy grobie św. Benedykta towarzyszący 
nam księża odprawiają nabożeństwo. Tzw. 
modlitwa powszechna zapadnie na zawsze w 
serca dziewczyn. I mnie porywa jej autentycz
ność. Wznoszone do Boga prośby dowodzą pra
wdziwej pobożności, głębokich przeżyć, no i, 
oczywiście, dobrej znajomości historii. Jest i 
intencja ekumeniczna. Wtedy decyduję się na 
czynne włączenie i proszę Boga, aby pomógł 
nam starać się być chrześcijanami i nie czuć 
do Niemców nienawiści. Wielką wagę przywią
zuję do słów „starać się”, bo wiem, że jestem 
wśród żołnierzy, którzy przeciw Niemcom wal
czyli. Chwila staje się tak podniosła, że łamie 
mi się głos, ale wcale się tego nie wstydzę.

W tym nastroju opuszczam kaplicę i wtedy do-1 
biegają mnie z góry dźwięki dobrze znanej ob
cej mowy. Są to słowa niemieckiego kazania 
wygłaszanego właśnie w nawie głównej. Zwra
cam delikatnie siostrze Jadwidze uwagę, że 
fakt, iż Polacy modlą się w kaplicy dolnego 
kościoła, a Niemcy w nawie głównej, może w 
niektórych budzić przykre skojarzenia. Siostra, 
zaskoczona, w swojej dobroci bierze winę na 
siebie, ponieważ to ona wybrała dla nas dol
ną kaplicę jako bardziej kameralną dla nie
wielkiej grupy. Nastrój minionej godziny po
twierdził słuszność tego wyboru. Nagle wokół 
nas robi się ruch. To Elżbieta, która szła wi
docznie na końcu i do której teraz dopiero do
szły słowa kazania po niemiecku, przedziera 
się do wyjścia z krzykiem:

— Nie mogę tego wytrzymać, muszę natych
miast stąd wyjść! — W jej oczach jest przera
żenie i rozpacz.

Szok mija. Znów jesteśmy razem i patrzymy 
na widok roztaczający się z krużganków. Przed 
nami, na przeciwległym zboczu leży biały za
lany słońcem cmentarz. Są też wzgórza 569 i 
593. Widać Domek Doktora. Tędy szli, nie od 
strony miasteczka. Jakże podobni byli do tych 
z Warszawy w swym romantyzmie i pogardzie 
śmierci. Kazimierz Wierzyński napisze o nich 
(o nas?) później lapidarnie: „Przeciw nam 
t y l k o  tanki i bomby”.

Jesteśmy na cmentarzu. Posuwamy się czwór
kami po schodach-tarasach my, dziewczyny z 
Powstania, dziś już starsze panie. Niesiemy 
nasz transparent, flagę narodową i pieczoło
wicie przechowywany od samej Warszawy su
chy bukiet z szarfą. Jest czas na chwilę sku
pienia i modlitwę, zakłócany, niestety (ale to 
konieczne), trzaskiem aparatów fotograficz
nych. Jest i pół godziny na indywidualny spa
cer.

W dolnej części cmentarza, z prawej strony, 
odnotowuję kilka charakterystycznych macew 
— półkolistych kamieni na grobach żołnierzy 
wyznania mojżeszowego. Górna lewa strona 
przeznaczona jest dla poległych tu prawosław
nych. I przypominają mi się słowa arcybisku
pa polowego, Józefa Gawliny, który 1 wrześ
nia 1945 r. powiedział: „Jesteśmy szczęśliwi, że 
sztandary Polski katolickiej powiewają u szczy
tu góry...” A tamci — i ci, którzy spoczywają 
na górze po lewej stronie, i ci, których prochy 
leżą na dole po prawej — myśleli, że ta Pol
ska będzie wspólna. Było to jedno ,z naiwnych 
marzeń polskich żołnierzy, którzy walczyli i 
ufcnierali tutaj i gdzie indziej...
Czytam inskrypcje umieszczone na grobach. 
Są całkiem zwyczajne: dowiaduję się np., że 
jeden z grobów kryje mogiłę żołnierza z pral
ni polowej, drugi sapera, który zginął przy bu
dowie cmentarza. Ale inne napisy są pełne pa
tosu, uzasadnionego w wypadku tych, którzy 
historię tworzyli. Taki właśnie charakter ma 
napis na tablicy umieszczonej przy wejściu:

ZA WOLNOŚĆ NASZĄ I WASZĄ 
MY, ŻOŁNIERZE POLSCY,
ODDALIŚMY 
BOGU DUCHA,
ZIEMI WŁOSKIEJ CIAŁO,
A SERCA POLSCE

Zapisuję go w pamięci i przekazuję Czytelni
kom razem z innym, który brzmi jak testa
ment:

PRZECHODNIU, POWIEDZ POLSCE, ŻEŚMY PO
LEGLI WIERNI W JEJ SŁUŻBIE

*

Po Bazylice św. Piotra oprowadza nas siostra 
Jadwiga, nasza opiekunka z ramienia Domu 
Polskiego. To, że swoją pracę traktuje jak służ
bę, można poznać po jej oczach: bije z nich 
spokój i pewność, że wybrała, a dokonany wy
bór celu życia czyni ją szczęśliwą. Poza wszech
stronną wiedzą przewodniczki siostra Jadwiga 
ma jeszcze dobrą znajomość ludzkiej psychiki. 
W pewnym momencie mówi:

— Proszę przymknąć oczy i wyobrazić sobie, 
że głęboko pod nami znajduje się grób św. 
Piotra. Niech państwo przez chwilę ciszy prze
żyją to, każdy na swój sposób.

Siadamy na chwilę w prezbiterium. Podnosi
my posłusznie oczy w górę, gdzie nad ołtarzem 
znajduje się owalny witraż utrzymany w to
nacji jasnej żółcieni i bieli, rozświetlony silnym 
popołudniowym słońcem. W środku widnieje 
gołębica z rozpostartymi skrzydłami. Jest on 
tak prosty w swojej symbolice, zwłaszcza w 
zestawieniu ze wszystkimi wcześiniej ogląda
nymi pięknościami, że mnie zachwyca.
— To jest „Gloria”, dzieło Berniniego.
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Przypomina mi się kazanie Lukasa Vischera, 
wygłoszone killka lat temu w warszawskim 
kościele reformowanym w święto Zesłania Du
cha Świętego. Przychodzi mi do głowy świato- 
burcza myśl, aby w tej bazylice zostawić tyl
ko ten jeden witraż i aby tu wspólnie modlili 
się wszyscy ci, którzy wierzą w Ducha Święte
go. Ociągając się wstaję ostatnia.
Z potrzeby serca mówię siostrze Jadwidze o 
moim przeżyciu. Jest bardzo zainteresowana. 
Jak widać, stara się zgłębić i zrozumieć wie
lorakie przeżycia pielgrzymów. Mówi mi, że 
kiedyś ewangelik z jej grupy cieszył się 
wszystkim, co dotyczyło Kościoła przed Refor
macją, a specjalnie śladami św. Pawła i św. 
Piotra. Teraz z kolei ja się zamyślam. Na mnie 
ich groby nie robią szczególnego wrażenia. 
Nie wzbogacają i nie pogłębiają prawdy o tych 
obu postaciach, znanej mi z Ewangelii, Lis
tów i Dziejów Apostolskich i wpisanej niejako 
w moją świadomość. Poza tym do wszystkich 
relikwii mam stosunek negatywny. Może ten 
pan był jednak bogatszy?

*

Szukam „Glorii” Berniniego.
Naprzeciwko wjazdu do Watykanu idę prosto 
i skręcam w lewo. Trafiam do sklepu Sopra- 
niego „Articoli religiosi — souvenirs”.
Duży, piętrowy sam z pamiątkami, wśród któ
rych przeważają dewocjonalia. Jak w polskim 
sklepie z 1001 drobiazgami, na kilku poziomach 
w różnych przegródkach leżą tu medaliki, me- 
daliczki, medaliony, różańce, krzyże, krzyżyki, 
Matki Boskie we wszelkich kolorach, gustach 
i rozmiarach, na sztuki lub hurtowo. W jednej 
z szufladek widzę setki laleczek-nagusków 
2—3 cm wielkości z podgiętymd, jak u nowo
rodków, nóżkami. Czy to ma być Dzieciątko, 
czy tylko dzieciątko?
Jedno „ja”, to ortodoksyjne, każe mi wyjść, 
drugie „ja”, to zwyczajne, ciekawskie, chce zos
tać. Oba idą na kompromis i kieruję się ku 
pamiątkom.
Wśród umieszczonych na stojakach setek wi
dokówek szukam „Glorii”. Niby jest, ale to nie 
to. Ani tego blasku, ani nastroju, ujęcie też 
nie takie, jakbym chciała.

*

Tego popołudnia zwiedzamy jeszcze trzy po
zostałe z czterech większych bazylik Rzymu: 
Marii Większej, Jana na Lateranie i Pawła za 
Murami. Zmęczenie i zachwyt przeplatają się, 
raz jedno, raz drugie bierze górę. Z Bazyliki 
św. Pawła wchodzimy na wewnętrzny dziedzi
niec, wirydarz klasztoru kosmateskiego. I tu 
zwycięża zachwyt.
Ostatnim obiektem zwiedzanym tego dnia są 
Święte Schody, po których — jak głosi tra
dycja — Jezus wszedł do domu Piłata. (Prze
wiezione zostały do Rzymu przez imperatoro- 
wą Helenę, matkę Konstantyna). Zwyczaj ka

że wchodzić na nie na kolanach. Siostra Jad
wiga mówi, że jeżeli ktoś wejdzie na nie z 
modlitwą, z określoną intencją, to może bar
dziej niż w innym miejscu prośba jego będzie 
wysłuchana. I z dużym wyczuciem sytuacji 
dodaje, że biorąc pod uwagę wiek niektórych 
osób oraz stopień zmęczenia wszystkich, radzi 
jednak z rozwagą podejmować ewentualną de
cyzję w tej sprawie.
W grupie powstaje na chwilę zamęt, po czym 
chyba więcej niż połowa obecnych rozpoczyna 
wspinaczkę na kolanach. Te, które zostały na 
dole, czują się zażenowane. U stóp schodów, 
po obu ich stronach, stoją dwie wspaniałe rzeź
by: „Pocałunek Judasza” i „Chrystus przed Pi
łatem”. Patrząc na ich biały marmur myślę o 
Melanii. W czasie Powstania była ranna w ko
lano, do dziś jej chód nie jest prawidłowy. Te
raz pnie się do góry. Wiem, ile zrobiła, aby ta 
wycieczka-pielgrzymka doszła do skutku, ale 
nic nie wiem o jej życiu prywatnym. Jaka in
tencja rzuciła ją na te schody? Nie wiem, ale 
życzę jej, by to, czego pragnie, spełniło się, bo 
jest tego godna.
Nareszcie autobus staje przed bramą Domu 
Polskiego. Zhięczonym krokiem idziemy przez 
wznoszący się ku górze ogród. Nagle do czoła 
grupy dochodzi nas wołanie z dołu:
— Dziewczyny, wróćcie się, Mela nie może iść.

*

Szukam „Glorii” Berniniego.
Jestem w sklepie z dewocjonaliami pomiędzy 
Bazyliką i Kaplicą Sykstyńską. I znów prze
glądam stojaki z pocztówkami. Ale „Glorii” w 
wymarzonym ujęciu i tu nie ma.

*

— Pobudka!
Jest 5-ta rano...

Po niecałej godzinie drogi autobus wjeżdża do 
niedużego miasteczka w górzystej okolicy. Jes
teśmy już przy wejściu do Castel Gandolfo, 
rezydencji Papieża. Stoi tu kilkanaście grup 
Polaków czekających na mszę i na niego. Do
minikanin sprawnie kieruje ruchem. Nasza 
grupa zostaje wywołana i natychmiast skie
rowana między szpaler ludzi z ochrony, przez 
który trzeba przejść, nim znajdziemy się na 
dziedzińcu. Tworzy się ludzki lejek, w który 
się dostajemy. Następuje niemiły moment re
wizji. W jednej ręce trzymam w charakterze 
przepustki pocztówkę z Janem Pawłem II, dru
gą muszę otworzyć torebkę. Ktoś obmacuje 
mnie po plecach, ktoś inny popycha, jeszcze 
inny wskazuje rząd krzeseł. Ochrona papieska 
wykonuje swą pracę z perfekcją, która jednak 
przeszkadza w chwili przeznaczonej na wznioś
lejsze myśli.
Punktualnie o 8.30 zjawia się Papież. Prawie 
go nie poznaję. Jego twarz jest blada i bez 
śladu uśmiechu, wydaje się, że chwilami prze
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biega po niej skurcz bólu. Widok tej twarzy 
napełnia mnie takim smutniek, jakby cierpiał 
ktoś bardzo mi bliski.
Po mszy następuje tak oczekiwany moment 
wręczenia Papieżowi prezentów, wymiana nie
wielu słów i wspólna fotografia. Nasza grupa 
zostaje zaanonsowana jako grupa byłych więź
niarek. Jak mówią informatycy, gdzieś na złą- 
czas nastąipiło przekłamanie. Ale Papież właś
nie odchodzi od poprzedniej gromadki i pod
chodzi do nas. W wyliczonej sekundzie starszy 
sierżant Helena podaje komendę:

— Baczność.
Papież nie jest, jak my, przyzwyczajony do jej 
głosu i zapewne dlatego drgnął w tym mo
mencie. Jako jedńa z wyższych stoję z tyłu: 
żeby widzieć, wspinam się na palcach, ale 
głos Papieża zagłusza mi całkowicie śpiew są
siedniej pielgrzymki. Dlatego dalszą relację 
opieram na opowieści dziewczyn, lecz ich „ze
znania” nie pokrywają się, a magnetofon oczy
wiście „wysiadł”. (Po kolacji wrzała dyskusja, 
czy Papież powiedział „Spocznij”, czy też nie. 
Ostatecznie przeważyło zdanie tych, które sta
ły najbliżej, że powiedział, ale bardzo cicho). 
Potem Helena złożyła meldunek, który wyjaś
nił, że jesteśmy z Warszawy, z Powstania. Pa
pież upewniał się jeszcze co do tego, prosił 
pozdrowić Warszawę i żołnierzy z Armii Kra
jowej; tych, którzy jeszcze żyją — zakończył.
Wychodzimy z Castel Gandolfo, pijemy przy 
stoliczkach na chodniku capuccino, napięcie 
opada.
— Dlaczego nie przystępowałaś do Komunii?
— pyta mnie któraś.
— Bo jestem ewangeliczką — odpowiadam jej 
równie prosto.
— Jak przeżyłaś spotkanie z Ojcem Świętym 
ty, ewangeliczka? — pyta inna.
Odpowiedź na to pytanie jest znacznie trud
niejsza. Mój stosunek do Jana Pawła II to 
sprawa złożona. Oddzielam tu urząd papieski 
od osoby, która ten urząd sprawuje. Ale ani 
nie umiem tego sprecyzować, ani nie widzę ta
kiej potrzeby. W tej chwili myślę o tym, że 
Papież tak źle wygląda i martwi mńie to. Ża
łuję też że, nie miałam przyjemności uścisnąć 
mu ręki.

*

Jestem na Piazza Cavour, trzy przystanki od 
Watykanu, w księgarni Kościoła waldensów. 
Tu, w stolicy katolicyzmu, kupuję od lat po
szukiwany krzyż hugenocki. Chciałam go mieć 
między innymi z przyczyn, że tak powiem, ro
dzinnych — jedna gałąź moich przodków była 
hugenocka. Jest to miniaturka mało że droga, 
to tandetnie wykonana. Przypomina on kształ
tem nasz krzyż Virtuti Militari, do którego 
dolnego ramienia przyczepiona jest jednym og
niwkiem łańcuszka spływająca gołębica. Uczy

niony zakup nie zaspokaja, niestety, moich 
potrzeb ani pod względem estetycznym, ani 
uczuciowym.

Steukam nadal „Glorii” Beminiego...
Tymczasem składam krótką wizytę ks. Som- 
mani z Kościoła waldensów. Ksiądz kontaktuje 
mnie z ks. protf. Giorgo Girardet z wydziału 
teologii ewangelickiej. Tego ostatniego odwie
dzam w jego prywatnym mieszkaniu przy uli
cy Banku Ducha Świętego (!). Płyną wspom
nienia z początkowego okresu działalności oś
rodka Kościoła waldensów w północnych Wło
szech — Agape, którego ks. Girardet był twór
cą, a w którym w dawniejszych latach człon
kowie polskiego Kościoła Ewangelicko-Refor
mowanego byli częstymi gośćmi.

Gdy wyjaśniam powód mojej obecności w Rzy
mie, ks. Girardet dopytuje się, w jakim obozie 
jenieckim przebywałam. Okazuje się, że w tym 
samym obozie był ks. Sommani, zaś ks. Girar
det w tym samym, co mój mąż. Mamy więc 
jakąś cząstkę wspólnych doświadczeń.

„Obiad” tego dnia jemy na zacienionym skwe
rze w pobliżu muru Watykanu. Nie jesteśmy 
tu sami. Wśród obiadujących obok znajdują się 
dwie młodziutkie Niemki. Po chwili podchodzą 
do nas i łamaną angielszczyzną proszą o poży
czenie planu Rzymu. Zachęcamy je do rozmo
wy po niemiecku. Pytamy, skąd pochodzą. 
Ociągają się z odpowiedzią, bo to takie małe 
miasto. Wreszcie mówią:

— Z Wilhelmshaven.

I nie mogą się nadziwić, że wiemy, gdzie ono 
leży. A to przecież tam właśnie skończył się 
szlak bojowy I Polskiej Dywizji Pancernej, to 
przecież 6 maja 1945 r. płk Grudziński został 
komendantem tego miasta.

*

Pobudka!
Jest 5-ta rano...

Dziś ostatni dzień. Celem wycieczki jest Assisi, 
po polsku po prostu — Asyż. W drodze, tym 
razem na północ od Rzymu, słuchamy taśmy 
o św. Franciszku. Na miejscu najpierw zwie
dzamy kościół Marii Anielskiej. Jest to duża 
bazylika, która mieści wewnątrz maleńki, 
chciałoby się powiedzieć, jednoizbowy, kośció
łek zwiążany z tradycją św. Franciszka. Ten 
budyneczek on sam remontował, ukochał go, 
tu przeżył wiele najwznioślejszych chwil w 
swym życiu. Nazywa się on „Porcjunkula” — 
cząsteczka. Sympatyczna postać Franciszka, 
reguła jego zakonu i historyczność (a nie le- 
gendarność) jego postaci sprawiają, że jest on 
dla mnie bardziej przekonujący niż inni świę
ci. Szkoda, że wyraz twarzy rzeźby świętego 
koło ogrodu różanego nie jest tak łagodny, jak
bym sobie to wyobrażała. Szkoda, że w tym 
ogrodzie, gdzie róże nie mają kolców, jest roz
pylany sztucznie zapach tych kwiatów.
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Na dziedzińcu oczekuje na naszą grupę ojciec 
Klemens Śliwiński, oczywiście franciszkanin, 
przebywający tu czasowo. Ojciec Klemens jest 
silną indywidualnością, co wprost bije z całej 
jego postaci, a habit zakonny nosi — chciało
by się rzec — z elegancją. Latarka, którą wy
dobywa z półmroku fragmenty sufitów i ścian, 
wygląda w jego ręku jak buława. Można po
wiedzieć, że służy mu ona do władania. Dziś 
włada naszą grupą. Jakoś i pogwar jest mniej
szy, i grupa się nie rozłazi, posłusznie wodząc 
oczami za punktami kolejno oświetlanymi na 
sklepieniach kościoła. Przy grobie św. Fran
ciszka w podziemiu zostaje dla nas odprawiona 
msza.
Po słowach: „Idźcie, ofiara spełniona” do mi
krofonu podchodzi ojciec Klemens i mówi, że 
udzieli nam błogosławieństwa św. Franciszka. 
Patrzę i zamiast oczekiwanego żegnania krzy
żem, widzę, jak ojciec Klemens podnosi ręce 
do góry, wysoko, aż opadają rękawy odsłania
jąc do łokci gółe ręce, które wydają mi się wy
ciągnięte nie do kamiennego sklepienia, ale 
prawdziwie do samego Boga. Jeszcze większym 
zaskoczeniem jest formuła błogosławieństwa:

„Niech Pan ci błogosławi i niech cię strzeże. 
Niechaj ukaże oblicze swe nad tobą 
i zmiłuje się nad tobą.
Niech zwróci oblicze swoje ku tobie 
i niech cię obdarzy pokojem”.*

To samo błogosławieństwo (tzw. błogosławień
stwo Aaronowe, IV Mojż. 6:24—26) słyszę każ
dej niedzieli w moim własnym kościele. Jest 
to jeden z nielicznych, ale za to silnie zapada
jących w pamięć momentów tej wycieczki 
kiedy czuję jedność chrześcijaństwa i w pełni 
identyfikuję się z grupą i otoczeniem.

*

Po powrocie do Polski szukam nadal „Glorii” 
Berniniego. Ale koniecznie takiej, jaką prze
żyłam w Bazylice św. Piotra. Chyba już nikt 
nie pomoże mi jej znaleźć. Muszę ją odszukać 
w samej sobie.

* Tekst według folderu dla polskich turystów.

KRYSTYNA LINDENBERG

T a rcz a  i p o c ie c h a
Odsuwamy od siebie myśl o śmier
ci, a jednak tkwi ona w nas w u- 
kryciu, drąży i niepokoi. Dawniej 
modlono się: „Od nagiej a niespo
dziewanej śmierci zachowaj nas, 
Panie!”, dzisiaj najczęstszym ży
czeniem jest: „Jak już — to byle 
szybko, bezboleśnie, najlepiej w 
czasie snu”. Boimy się zarówno o- 
dejścia od spraw i ludzi, z który
mi jesteśmy związani, Wielkiej 
Niewiadomej, czekającej nas „po 
tamtej stronie” jak i bólu, cier
pienia, ą także poniewierki, jaką 
jest w obecnych czasach umiera
nie w szpitalu, w izolacji, pośród 
osób obcych i obojętnych.
Dwa lata temu „Jednota” poświęci
ła cały podwójny numer (10—11/83) 
problematyce umierania, naświetla
jąc ją wszechstronnie piórami zna
komitych znawców przedmiotu — 
duchownych i świeckich — jest to 
lektura, którą powinno się sobie co 
pewien czas przypominać. Pismo 
jednak ma niewielki nakład, nato
miast sprawy, które zostały tam 
poruszone, sq dla każdego tak istot
ne i ważne, że należy do nich po
wracać jak najczęściej. Ostatnio z 
inicjatywy Komisji Ewangelizacji 
Polskiej Rady Ekumenicznej odby
ły się dwa seminaria poświęcone

wspólnemu tematowi: „Pomoc u- 
mierającemu” (w dniach 22—25.IX 
1985 w Wiśle — Jaworniku i w 
dniach 25—28.IX.1985 r. w Klary- 
sewie k. Warszawy). Szczegółowa 
tematyka zaprogramowanych za
jęć — studiów biblijnych i wy
kładów — była następująca: 
„Zycie i śmierć w Piśmie świę
tym”, „Duchowny w szpitalu”, 
„Duszpasterz przy łóżku umierają
cego”, „Znaczenie pogrzebu i uro
czystości żałobnej”. Wykłady prowa
dzili: zaproszony z Holandii ks. dr 
Coenrad Honig z Kościoła Ewan
gelicko-Reformowanego, ks. dr Al
fred Jagucki, ks. dr Tadeusz Wo
jak, ks. Henryk Paprocki, dr med. 
Regina Hintz i pielęgniarki: s. An
na Wiejowa oraz s. Alicja Hause. 
Wprowadzeniem w problematykę 
było studium biblijne prowadzone 
przez ks. T. Wojaka, który rozioa- 
żania swoje oparł na Liście św. 
Pawła do Rzymian (Rzym. 5:12— 
—22): „Przeto jak na jednego czło
wieka grzech wszedł na świat, a 
przez grzech śmierć, tak i na wszy
stkich śmierć przyszła, bo wszyscy 
zgrzeszyli”. Obecnie chętniej niż 
„grzech” mówimy „zło”, co sprawia 
wrażenie, że nie ma winnego, „zło” 
jest bowiem pojęciem abstrakcyj

nym. Lecz właśnie zło jest grze
chem, który obraża Boga, łamie 
Jego przykazania, kazi całą naszą 
istotę — myśli, spojrzenia, czyny. 
Zadaniem duszpasterza jest napro
wadzenie myśli chorego na ten 
trop, by uświadomił sobie swoje 
grzechy, a następnie chciał się od 
nich uwolnić. Jest to warunek 
przyjęcia prawdy, że choć śmierć 
panuje nad człowiekiem, to Jezus 
przynosi mu dar życia. Dar ten, 
nie zasłużony przez nas, to dar łas
ki i usprawiedliwienia: „Żeby jak 
grzech panował przez śmierć, tak 
i łaska panowała przez usprawied
liwienie ku żywotowi wiecznemu 
przez Jezusa Chrystusa Pana Na
szego”. Dar ten można otrzymać 
nawet w ostatniej godzinie (jak u- 
krzyżowany obok Jezusa łotr), jeśli 
przyjmie się go ręką wiary. Wiarę 
zaś wzbudzić może tylko Słowo Bo
że i modlitwa. Dlatego wszyscy, nie 
tylko rodzina umierającego, powin
ni modlić się za leżącego na łożu 
śmierci, a także — w miarę możli
wości — powinni modlić się 
wspólnie z nim. Oczywiście, szcze
gólną rolę ma w prowadzeniu u- 
mierającego duszpasterz. O swoich 
doświadczeniach z tym związanych 
bardzo interesująco i szczegółowo
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Dyskusja po wykładzie; pierwszy 
od lewej: ks. Coenrad Honig, piąty 
z kolei: ks. bp. Zdzisław Tranda, 
pierwsza od prawej: dr Regina 
Hintz

opowiedział w dwóch tuykładach 
ks. Honig, który od wielu lat pra
cuje w szpitalach dla nieuleczalnie 
chorych. Mówił o tym także ks. 
Paprocki — duchowny Kościoła 
prawosławnego.
Czego potrzebuje człowiek w cho
robie, gdy nie może zostać już wy
leczony? — pyta ks. Honig i odpo
wiada: dobrego lekarza, lekarstw 
łagodzących dolegliwości, opieki 
pielęgnacyjnej i duszpasterza. Prze
de wszystkim jednak potrzebuje 
drugiego człowieka, ponieważ w tej 
sytuacji ostatecznej, a przeżywanej 
przecież przez każdego po raz pier
wszy, wydany jest na pastwę stra
chu, zuątpliwości, niepewności, czu
je się samotny i opuszczony. Pełen 
obaiu, pragnie mieć przy sobie ko
goś życzliwego, kto wraz z nim po
niesie jego ciężar. O ile lekarz i 
pielęgniarka z racji swego podsta
wowego zadania, jakim jest ratowa
nie życia chorego, bardzo często 
,.chowają się” za czynnościami po
zorującymi starania o zdrowie pa
cjenta, o tyle duszpasterz, który 
„jedną nogą stoi w powszednim ży
ciu a drugą w świecie wiary”, pre- 
dystynowany jest do służenia umie
rającemu najwydatniejszą pomocą. 
Najważniejszym posłannictwem du
chownego jest doprowadzenie umie
rającego do Boga. Nie jest on jed
nak „zwiastunem śmierci, lecz przy
jacielem, który ręka w rękę, cierp
liwie i z miłością przejść musi z 
umierającym jego całą ostatnią dro
gę. A droga ta najczęściej składa 
się z 5 etapów, które, za szwajcar
ską lekarką dr Elisabeth Kiibler- 
-Ross, dr Honig wylicza następują
co: 1. Zaprzeczenie, 2. Bunt, 3. Per
traktacje, 4. Depresja, 5. Przyjęcie. 
W pierwszym okresie człowiek nie 
chce przyjąć do wiadomości praw
dy o swoim stanie (w Polsce oczy- 
iciście wygląda to inaczej, bo cho
rego nie informuje się o chorobie 
nieuleczalnej). Próbuje sam siebie 
oszukiwać, ponawia analizy, zmienia 
lekarza. Gdy jednak analizy po
twierdzają się, a inny lekarz sta
wia tę samą diagnozę, chory bun
tuje się, jego agresja zwraca się 
przeciwko lekarzowi („Gdyby kto 
inny mnie leczył, to byłbym zdro
wy!”), a także przeciwko Bogu

(„Dlaczego tołaśnie mnie to spot
kało? Dlaczego nie umierają starsi 
i bardziej chorzy ode mnie?”). Na 
tym etapie zaczyna się trudna pra
ca duszpasterska. Duchowny powi
nien być tym, na kogo chory może 
wylać część swojej goryczy. Słucha
nie, wysłuchiwanie wszystkiego, co 
pacjent chce z siebie wyrzucić, jest 
w tym okresie ważniejsze od mó
wienia. Człowiek zrozpaczony, któ
ry rozlicza się z dotychczasowym 
życiem, musi mieć kogoś, komu za
ufa i powierzy wszystkie swoje 
wątpliwości, obawy, żal. Cierpliwe 
słuchanie, zrozumienie jest pomo
stem do następnej fazy: mówienia, 
modlitwy, wkroczenia ze Słowem 
Bożym. Po okresie buntu człowiek 
chory jakby częściowo poddaje się 
i zaczyna „targować się” o życie z 
Bogiem: „Jeszcze nie teraz, jeszcze 
muszę pozałatwiać różne życiowe 
sprawy”. Jest to załatwianie spraw 
życiowych z jednej strony, a z dru
giej — przygotowanie się na spot
kanie z Jezusem. Ponieważ każdy 
człowiek umiera inaczej, nie ma re- 
cepty na to, jak należy mówić do 
niego. Siłę i właściwe słowa poda
je Pismo św. Obawy, które w tym 
czasie nawiedzają chorego: „Czy 
mogę tak myśleć? Czy mogę wąt
pić?” — powinniśmy rozproszyć w 
świetle Ewangelii. Granica między 
życiem a śmiercią dzięki Jezusowi 
przestała być bowiem granicą o- 
stateczną. Dzięki Jego ofierze nie 
pozostajemy już w grzechu, lecz 
stajemy się dziećmi Bożymi. Wspar
cie, pociecha — to najważniejsze na 
tym etapie zadanie duszpasterza. 
Zwłaszcza że po okresie „pertrak
tacji”, który charakteryzuje się 
pewną mobilizacją chorego, co poz
wala na doprowadzenie go do za
mierzonego celu, przychodzi zwykle 
nagłe załamnie, depresja i jedno
cześnie gwałtowne pogorszenie sta
nu zdrowia. Następuje spadek sił,

występują ostre bóle, uśmierzane 
coraz silniejszymi lekami i chorego 
ogarnia apatia: „Jestem tak zmęczo
ny, że nie mogę się modlić”. — 
„Ale ja mogę” — odpowiada ks. 
Honig. Modlitwa przy chorym, i za 
chorego, czynności liturgiczne, jak 
błogosławieństwo, wspólna (często 
z udziałem rodziny) Wieczerza Pań
ska, zapewnienie umierającego, że 
modli się za niego cały zbór, mają 
dla niego wielkie i kojące znacze
nie. Tak chory dochodzi do swego 
kresu, poprzedzonego bezpośrednio 
— pogodzeniem.
Rodzina umierającego zazwyczaj 
także przeżywa owe 5 faz, choć nie 
występują one jednocześnie z eta
pami przeżywanymi przez chorego. 
I jej także duchowny powinien to
warzyszyć. Podczas gdy pomoc u- 
mierającemu kończy się w chwili 
śmierci, to pomoc rodzinie musi 
trwać nadal, i to nieraz długo. 
Ksiądz nie jest tylko po to, by ce
lebrować uroczystość pogrzebową, 
ma on do spełnienia bardzo ważne 
zadanie — doprowadzenie bliskich 
zmarłego do fazy „pogodzenia”. U- 
roczystości żałobne to dla pozosta
łej rodziny ostateczne przejście 
zmarłego ze świata żyjących do 
świata duchowego. Dlatego we 
wszystkich kulturach pogrzeb ma 
tak doniosłe znaczenie. Rozciąga w 
czasie i osłabia siłę ciosu. Rytual
ne zachowania, tzw. rits de passage, 
rozładoioują i łagodzą ból. W dzi
siejszych zlaicyzowanych czasach 
pogrzeb stanowi ponadto jeszcze 
jeden właściwy moment do głosze
nia Ewangelii. Sprawę straty oso
bistej podnosi się tutaj na wyższy 
poziom — tu znajdujemy się w at
mosferze Boga. Pomaga to rodzinie 
uporządkować swe uczucia, pożeg
nać się ze zmarłym i, patrząc na 
Boga, spoglądać już nie tylko w 
przeszłość, ale i w przyszłość. Jest 
to święty moment połączenia prze
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szłości, teraźniejszości, przyszłości 
i Boga. Pogodzeni i pocieszeni mo
żemy iść dalej w życie.
Zadaniem Kościoła jest przygotowa
nie człowieka do życia wiecznego. 
I choć w Kościołach chrześcijań
skich zasada ta stosowana jest jed
nakowo konsekwentnie, to różna 
jest droga, która do tego celu pro
wadzi. Np. w Kościele prawosław
nym, który swoje doświadczenia i 
tradycję wyprowadza w prostej li
nii od Ojców Kościoła, duszpaster
stwo chorych wygląda nieco inaczej 
niż w Kościołach ewangelickich. Ze 
starej tradycji wywodzi się obrzęd 
„nawiedzania chorego”. Jest to roz
łożona na 7 dni tygodnia jedna wi
zyta — nabożeństwo, czyli serdecz
na rozmowa z chorym, modlitwa, 
czytanie biblijne o sytuacji cudow
nego działania Bożego i namaszcze
nie chorego olejami św. Nie trak
tuje się jednak tego jako „ostatnie
go namaszczenia”, ponieważ żadne 
teksty liturgiczne nie wskazują, by 
namaszczenie miało być „ostatnie” 
— oliwą namaszczano w starożyt
ności zarówno zawodników przed za
pasami i zawodami sportowymi, jak 
i chorych oraz zmarłych. Tu połą
czone jest ono z modlitwą o wy
pełnienie się woli Bożej, a czytane 
teksty biblijne (przeważnie odpo
wiednio dobrane Psalmy) mają de
likatnie przygotować człowieka na 
to, że choroba może być wprawdzie 
ostatnią, ale że znajduje się on w 
ręku Boga, który zarówno może go 
zabrać, jak i uzdrowić. Ostatnim 
aktem tego nabożeństwa jest po
łożenie Biblii na głowie chorego i 
modliteiona prośba, by tak, jak ta 
Ewangelia, Boża Prawica została 
wyciągnięta nad chorym.

Jednocześnie w kościele odbywa
ją się nabożeństwa w intencji cho- 
rego, ponadto cała parafia towarzy
szy mu swą modlitwą, tak że na 
najtrudniejszym etapie swej ostat
niej drogi nie jest on osamotniony, 
a przeciwnie — otoczony myślą i 
modlitwą całej wspólnoty wyzna
niowej.
Mamy straszną wizję śmierci, jako 
czegoś okropnego, ciemnego, czego 
symbolem jest trupia czaszka. A 
przecież śmierć może być rzeczą 
piękną. W swych pamiętnikach Lew 
Tołstoj zanotował w związku z dłu
gotrwałą chorobą swej siostry 
Marii, której towarzyszył: „Kiedy 
na nią patrzyłem, jak cierpiała i 
umierała, to dla mnie przeżycie to 
było tak piękne i pełne jasności, że 
zacząłem się modlić nie o jej ura
towanie czy lekką śmierć, lecz o 
zabranie do Boskiej chwały”. Maks

Wyznawca stworzył zaś całą Teo
logię Agonii (od grec. agonia =  wal
ka, zmaganie), Agonii, która zaczę
ła się z chwilą Wcielenia, a zakoń
czyła na Krzyżu. Włączony do niej 
został los każdego człowieka, a je
go walka kończy się rozwiązaniem, 
które zaproponował nam Jezus: 
„Jam jest zmartwychwstanie i ży
wot; kto we mnie wierzy, choćby 
i umarł, żyć będzie”. (Jan 11:25). 
Jest to nie tylko pocieszenie, lecz 
i wyzwolenie: „Czy się rodzimy, czy 
umieramy, Twoi jesteśmy, o Pa
nie!”.

Śmierć ma wymiar podwójny — 
eschatologiczny i egzystencjalny. O 
tym drugim mówiła w swym wy
kładzie dr Regina Hintz. Według 
obowiązującej obecnie (rozporządze
nie Ministerstwa Zdrowia i Opieki 
Społecznej z 1975 r.) definicji,
śmierć „jest to całkowite i nieod
wracalne uszkodzenie mózgu”. Na 
skutek postępu medycyny dawne 
kryteria: brak oddechu, zanik tęt
na, brak tonu serca, nie stanowią 
bowiem jeszcze o śmierci. Jest to 
dopiero tzw. śmierć kliniczna, z 
której pacjent może jeszcze przez 
intensywną terapię zostać przywró
cony do życia. Po 5—6 minutach 
następuje tzw. śmierć obywatelska, 
co znaczy, że rozpoczął się już pro
ces obumierania komórek mózgo
wych, czyli „odkorowanie”, pacjen
ta można wprawdzie utrzymać przy 
życiu przez jakiś czas, ale wyłącz
nie jako podłączone do aparatury 
ciało — bezwolne i pozbawione 
świadomości. Po 20—30 minutach 
następuje „śmierć biologiczna” — 
wszystkie podstawowe układy orga
nizmu: centralny system nerwowy, 
oddechowy, krążenia i wegetatyw
ny przestają funkcjonować. 
Obowiązkiem lekarza jest ratowa
nie życia. Obowiązek ten, wydawa
łoby się zupełnie jednoznaczny, sta
wia w dobie dzisiejszej przed leka
rzem wiele pytań natury moralno- 
-prawnej. Kogo trzeba, a kogo moż
na reanimować? Mówić choremu 
prawdę o jego stanie czy jej nie 
mówić? Kto może być dawcą w 
przypadku transplantacji — a kto 
(jeden z wielu potrzebujących) bior
cą organu przeszczepianego? Niepo
koje i wątpliwości podobnej natury 
rodzi stosowanie narkotyków — 
środków uśmierzających, które jed
nocześnie skracają życie chorego. 
Istnieje też problem eutanazji — 
czy jest dopuszczalne jej stosowa
nie w przypadku ogromnych cier
pień i wyraźnej woli chorego?
Na pewno musi się reanimować 
człowieka młodego, po wypadku,

którego stan rokuje nadzieję na 
przywrócenie życia. Wobec ludzi 
nieuleczalnie chorych, bardzo sta
rych, reanimacja może być stoso
wana pod warunkiem, że istnieje 
drożność systemu oddechowego (np. 
wykluczona jest w przypadku guza 
płuc) czy krążenia—inaczej można 
tylko powiększyć cierpienia. W każ
dym razie, jeśli nie osiąga się skutku 
— po 30 minutach zabieg należy 
przerwać. Przy transplantacjach o- 
bowiązuje u nas zasada pierwszeń
stwa korzyści dawcy przed pożyt
kiem biorcy.
Jeśli zaś chodzi o mówienie czy 
niemówienie prawdy choremu, to 
w Polsce panuje dwulicowość, prze
ważnie jej się nie mówi i pacjent 
bezskutecznie oczekuje polepszenia 
swego stanu, oszukiwany do końca. 
Mówienie prawdy zaś jest odwo
łaniem się do godności człowieka. 
Wiadomo, że wielu ludziom pozna
nie prawdy pomogło wyzbyć się 
rozpaczliwej niepewności, uwolnić 
od krętactw otoczenia, niemożli
wych do ukrycia przed przenikli
wym okiem chorego, uporządkować 
swe sprawy życiowe i duchowe. O- 
czywiście „podanie prawdy” nie 
może być suchą, „rzeczową” infor- 
mc ją, lecz rozmową przeprowadzo
ną z wielką delikatnością, poczu
ciem taktu i tylko w takim przy
padku, gdy chory da do zrozumie
nia, że tej prawdy gotów jest wy
słuchać. Prawda powiedziana bru
talnie może człowieka załamać, 
gdyż ogromny jest strach przed 
cierpieniem i bezradnością. Czło
wiek nie jest przygotowany do 
śmierci w żadnym właściwie wieku 
i nawet ludzie bardzo starzy prag
ną żyć jeszcze dłużej. Dlatego — 
proponuje dr Hintz — przydałyby 
się „szkoły umierania”, tak jak są 
„szkoły rodzenia”. Instytucje takie 
są znane już na Zachodzie, u nas 
niestety jeszcze nie, choć są nie
zwykle potrzebne. Na razie jedyne, 
co można ludziom polecić, to lek
tura odpowiednich publikacji (któ
rych wciąż jest bardzo mało), a 
zwłaszcza Moodyyego „Życie po ży
ciu” i „Refleksje po życiu”. Jesteś
my cząstką przyrody i narodziny, 
życie, choroba i śmierć stanowią 
jedność, są wspólnym rytmem przy
rody.
„Jedni drugich brzemiona noście, a 
tak wypełnicie zakon Chrystusowy” 
(Gal. 6:2) — tym wersetem określi
ła zadania pielęgniarki przy łóżku 
umierającego s. Alicja Hause. Mi
łość jest pierwszym wskazaniem 
przy obcowaniu z człowiekiem 
śmiertelnie chorym. Bardziej niż le
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ki i zabiegi medyczne potrzebne mu 
są serdeczność i troskliwość. Usu
wanie dolegliwości, bólu, duszności, 
lęku, nieustanna obecność i czuj
ność — to podstawowe zadania pie
lęgniarki w ostatnim okresie życia 
pacjenta. Jej spokój i kompeten
cja działają uspokajająco i kojąco 
nawet na chorych z zaburzeniami 
czynności zmysłowych (np. wzroku), 
a nawet osoby uznane za nieprzy
tomne potrafią dać znak, że czują, 
że są wdzięczne. Troskliwość i ser
deczność łagodzi lęk, zabiegi pie
lęgnacyjne, które muszą być kon
tynuowane do końca, przynoszą ul
gę w cierpieniach. Ma to wpływ 
także na otoczenie — na innych 
chorych, którzy są bardzo wrażliwi 
na stosunek personelu medycznego

do umierających, a przede wszyst
kim na rodzinę. Rodzinie pielęg
niarka także powinna pomóc — lu
dzie często są zrozpaczeni, zagubie
ni, nie potrafią poradzić sobie z sy
tuacją, czasami bywają agresywni 
— przerzucając na siostrę swoje lę
ki, a także często — własne wyrzu
ty sumienia wobec umierającego. 
Cierpliwa i spokojna pielęgniarka 
musi umieć zachować się i w takiej 
sytuacji. Oczywiście, nie każda po
trafi, nie każda chce. Praktyka jest 
taka, że postawiona twarzą w 
twarz z umierającym, pielęgniarka 
traktuje to jako coś najgorszego, co 
jej się mogło przytrafić i wykonuje 
wiele niepotrzebnych, pozornych 
działań, stara się odgrodzić od u- 
mierającego. Przyczynę tego s. Hau-

se widzi w nieodpowiednim progra
mie szkolenia personelu medyczne
go, w nieprzygotowaniu go do tej, 
organicznie przecież związanej ze 
służbą człowiekowi choremu, sytua
cji ostatecznej.
W dyskusji po referatach lekarza 
i pielęgniarki uczestnicy semina
rium postanowili wystosować do 
Ministra Zdrowia i Opieki Społecz
nej list, co też zostało uczynione. 
Jeśli odniesie on zamierzony sku
tek, będzie to wymierny sukces te
go sympozjum. A jego sukces nie
wymierny — to zmuszenie nas do 
zastanowienia się, do przemyśleń i 
zmiany postawy wobec śmierci. Cu
dzej i własnej. Mniej strachu, wię
cej ufności. Tak jak śpiewamy: 
„Bądź tarczą mi, zarazem pociechą 
w śmierci mej...”

ANDRZEJ PITTNER

C;
Pod takim hasłem odbywała 
się od 30 sierpnia do 1 wrześ
nia 1985 r. II Konferencja Mło
dzieży Chrześcijańskiej, zorga
nizowana w Warszawie przez 
Międzykościelny Komitet Mło
dzieżowy pod patronatem Pol
skiego Kościoła Chrześcijan 
Baptystów. Wzięło w niej u- 
dział ponad 3000 młodych ludzi 
różnych wyznań z całego kra
ju. Konferencja — w swojej 
formie zewnętrznej przypomi
nająca festiwal — w treści by
ła ewangelizacją. Za cel posta
wiła sobie ukazanie wartości 
Ewangelii i zmobilizowanie 
młodych ludzi do jej głoszenia. 
Uczestników powitał Władys
ław Dwulat ze Zjednoczonego 
Kościoła Ewangelicznego, nato
miast otwarcia Konferencji do
konał pastor zboru baptystów 
w Warszawie, wiceprezes Rady 
Naczelnej Kościoła Baptystów, 
Adam Piasecki.
Pierwszy z cyklu trzech wykła
dów wygłosił Piotr Zaremba, 
student ChAT, który skupił się 
na odpowiedzi na pytanie: „Jak 
żyjemy?” Jego referat był pró
bą pokazania niepokojącej sy
tuacji, w jakiej znajduje się 
współczesny świat, oraz jej 
przyczyn i skutków. Piotr Za
remba mówił o pokoju i pró-

A jednak Chrystus!
bach rozbrojeniowych, o zabi
janiu nie narodzonych dzieci, o 
sytuacji w Polsce ludzi zniewo
lonych przez alkohol i narkoty
ki. Nie operował przy tym tyl
ko suchymi liczbami i danymi 
statystycznymi, ale dokonał 
głębokiej analizy psychiki czło
wieka, ukazał motywację jego 
działań i nieumiejętność znale
zienia harmonii między teorią 
a praktyką. Cytowane z Nowe* 
go Testamentu słowa Jezusa 
jeszcze bardziej uwidoczniły 
przepaść między tym, o czym 
mówi i co daje Chrystus, a 
tym, co czynią ludzie, którzy 
ani Go nie słyszą, ani nie wi
dzą. Jak refren powracały sło
wa starotestamentowej Księgi 
Jeremiasza: ,^Mnie, źródło wód 
żywych, opuścili, a wykopali 
sobie cysterny, cysterny dziu
rawe, które wody zatrzymać 
nie mogą”, stanowiące jądro 
odpowiedzi na pytanie, dlacze
go świat tak wygląda i dlacze
go ludzie tak żyją.
Następnym punktem programu 
Konferencji był spektakl przy
gotowany przez studenta Aka
demii Sztuk Pięknych w Kra
kowie — Andrzeja Bednarczy
ka. W pantomimie znalazły wy
raz osobiste przeżycia autora, 
jak gdyby Wkomponowane w

dwa wielkie wydarzenia w 
dziejach ludzkości: Ukrzyżowa
nie i Zmartwychwstanie. Wy
warło to silne wrażenie. 
Atrakcją wieczoru był koncert 
Cliffa Richarda, światowej sła
wy gwiazdy rock and roiła 
(prowadzenie: Henryk Wieją z 
Kościoła Ewangelicko-Ausbur- 
skiego). Hala Gwardii zapełniła 
się całkowicie. Cztery tysiące 
osób miało okazję usłyszeć, jak 
śpiewa i gra na gitarze Cliff 
Richard, a czyni to. rzeczywiś
cie doskonale. Słynny piosen
karz nie tylko jednak grał i 
śpiewał, nie tylko opowiadał o 
swojej pracy i karierze. Mó
wił także o tym, w jaki sposób 
znalazł swoją drogę do Pana i 
jaki to wywarło wpływ na je
go życie, na to, co dziś myśli i 
czyni.
Sobotni dzień konferencji roz
począł się poranną chwilą sku
pienia. Następnie pastor Ed
ward Puślecki z Kościoła Meto- 
dystycznego przedstawił zgro
madzonym wykład pt. ..Czv 
Chrystus?”. Mówił on o wia
rygodności Biblii jako doku
mentu pisanego, zawierającego 
świadectwo o Chrystusie, a po
nadto przeprowadził analizę 
znaczeniową słowa „Chrystus”. 
Posługując się tekstami zarów-
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Atrakcją pierwszego wieczoru był 
koncert Cliffa Richarda

no Starego, jak i Nowego Tes
tamentu wyjaśniał mesjaniczne 
znaczenie rodowodu Jezusa, 
miejsca Jego narodzin, reakcji 
na Jego działalność, i wreszcie 
— Jego krzyżowej śmierci na 
drzewie hańby. Prelekcja za
kończona została wysłuchaniem 
z taśmy magnetofonowej pieś
ni ,,Golgota” i cichą modlitwą. 
Po krótkiej przerwie nastą* 
pił trzeci wykład, zatytułowa
ny: ,,Chrystus dla ciebie”. W 
wykładzie tym, będącym jakby 
zaofiarowaniem nadziei, pastor 
Kazimierz Sosulski ze Zjedno
czonego Kościoła Ewangelicz
nego mówił o tym, że przyjąć 
Chrystusa to znaczy rozpocząć 
jakościowo nowe życie, kładąc 
kres staremu. Wskazał on na 
dary i obietnice, jakie są dane 
każdemu, kto uwierzy w Jezu
sa Chrystusa jako Syna Boże
go. Przedstawił też trzy ele
menty charakteryzujące życie 
nowo narodzonego człowieka: 
oddawanie ciała jako żywej o- 
fiary Bogu, odnowienie umys
łu (por. Rzym. 12:1—2) oraz 
cierpliwe rozwijanie wiary w 
życiu codziennym. W końcowej 
części wykładu pastor K. So
sulski mówił o konieczności 
głoszenia innym wieści o Chry
stusie jako Zbawcy — z 
wdzięczności do Boga i z miłoś
ci do bliźnich.

W konferencji wzięło udział ponad 
3000 młodych ludzi różnych wyznań 
z całego kraju

Wszystkie trzy wykłady stano
wiły pewną całość o charakte
rze ewangelizacyjnym. Każde
mu, kto ich słuchał, uświado
miły, że w dzisiejszym zagro
żonym świecie, na którym ist
nieje tak wiele zła, cierpienia 
i strachu, jedynym ratunkiem, 
jedyną konkretną i skuteczną 
pomocą jest Jezus Chrystus.
W przedpołudniowym progra
mie drugiego dnia konferencji 
miała miejsce dyskusja panelo
wa, prowadzona przez Władys
ława Dwulata i Henryka Wie
ję. Na pytania, które wcześniej 
zostały wrzucone do specjalnej 
skrzynki, odpowiadali Z. Kareł, 
A. Bajeński, Z. Chojnacki, E. 
Puślecki, K. Sosulski i P. Za
remba. Zakres i różnorodność 
problemów zawartych w pyta
niach były bardzo duże. Odpo
wiadający starali się w miarę 
swoich możliwości wyjaśniać 
kwestie sporne, niejasności i 
wątpliwości, jakie ujawniały 
się w tych pytaniach. Oto trzy 
spośród wielu pytań, jakie pad
ły: ,,czy istnieje możliwość 
zjednoczenia chrześcijan w jed
nym Kościele?”, „jakie są a r
gumenty przemawiające za 
tym, że Jezus Chrystus umarł 
i zmartwychwstał?”, „w jaki 
sposób mamy głosić braciom 
niewierzącym wieść o Chrys
tusie?”
Po przerwie obiadowej odbył 
się ponad godzinny koncert 
zespołu młodzieżowego „Grupa 
Mojego Brata”. Niewątpliwie

jest to w tej chwili najlepsza 
grupa muzyczna w Polsce wy
konująca repertuar religijny. 
W ostatnim roku rozszerzyła 
go o kilka nowych utworów i 
zaprezentowała wysokie umie
jętności wokalno-instrumental
ne.
W wieczornym spotkaniu u- 
czestniczył Ćliff Richard, któ
ry mówił o własnym pojmowa
niu wiary i osobistym jej prze
żywaniu. Grał na gitarze i 
śpiewał pieśni. Udało mu się 
nawiązać bliski kontakt z mło
dzieżą.
Podczas tego samego spotkania 
pastor Zygmunt Kareł wygło
sił kazanie ewangelizacyjne, w 
którym wskazał dwie drogi, ja
kimi może pójść człowiek: z 
Chrystusem lub bez Niego, 
oraz następstwa, jakie wynika
ją z tego wyboru. Ukazując 
wartości, które wnosi w życie 
człowieka bliska więź duchowa 
z Jezusem, mówca wyjaśniał, 
jak, jego zdaniem, można tę 
więź osiągnąć. Człowiek musi 
w ten proces włączyć cały swój 
intelekt, wolę i uczucie. Aby 
być chrześcijaninem w biblij
nym tego słowa znaczniu, nie 
wystarczy, twierdził kaznodzie
ja, być przekonanym o auten
tyczności Biblii i znać zawarte 
w niej stwierdzenia, że Jezus 
Chrystus jest Synem Bożym, 
nie wystarczy akceptować De
kalog. Trzeba spełnić jeszcze 
pewien warunek: podjąć decy
zję, że od tej chwili, w której
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Zwierzchnicy czterech Kościołów 
udzielają zgromadzonym błogosła
wieństwa; od lewej: ks. bp Z. Tran
da (ref.), prezb. E. Czajko (zjedn.), 
sup. A. Kuczma (met.)» prezb. A. 
Piasecki (bapt.). W tle międzykoś
cielny Komitet Młodzieżowy

prosi się Jezusa, aby zamiesz
kał w nas, my podporządkowu
jemy Mu swoje życie. Jest to 
trudny krok, wymagający od 
człowieka przełamania lęku 
przed utratą tego, co uznaje w 
sobie za najwartościowsze, i 
zrozumienia, że nie zostaje 
przez Boga ,,okradziony” z rze
czy cennych, ale — przeciwnie 
— wzbogacony o wspaniałe i 
trwałe wartości. Na zakończe
nie przemówienia ewangelista 
wezwał wszystkich, którzy 
pragnęli w tym momencie o- 
tworzyć przed Chrystusem swo
je serca, aby to uczynili. Ci 
spośród obecnych, którzy do
konali takiego wyboru, opuścili 
swoje miejsca i stanęli przed 
podium. Następnie zaś — w 
modlitwach i w rozmowach z 
duszpasterzami — poświadczy
li swoje pragnienie należenia 
do Bożej rodziny.
Niedziela była ostatnim, bardzo 
uroczystym dniem Konferencji. 
Obowiązki gospodarza pełnił 
przewodniczący Międzykościel
nego Komitetu Młodzieżowego, 
Andrzej Bajeński. Ranek roz
począł się lekturą tekstów bi
blijnych i modlitwą, po której 
Beata Bednarz oraz gość z Fin
landii, Peter Janew, zaśpiewali 
trzy pieśni. Następnie zabrał 
głos ks. George Brucks — du
chowny z Kościoła Ewangelic
ko-Reformowanego w Holandii, 
dyrektor europejskiego oddzia
łu młodzieżowej misji „Youth 
for Christ”. Mówił o spotkaniu 
Chrystusa i podążaniu Jego 
śladami. To spotkanie — jak 
świadczy Biblia — może przy
bierać bardzo różnorodne for
my (np. dramatyczną, jak w 
przypadku ap. Pawła, czy spo
kojną, jak w przypadku ewan
gelisty Mateusza). Chrystusa 
spotykamy także dzięki lu
dziom i w ludziach, którzy już 
wkroczyli na drogę naśladowa
nia. Ale takie spotkanie nie 
może przekształcić się w adora
cję i uwielbienie dla człowieka, 
w którym „zobaczyliśmy” Je
zusa. Zawsze musimy pamiętać,

że chwała należy się wyłącz
nie Temu, który zstąpił na zie
mię, „aby ocalić to, co zginęło”. 
A akt naszego ocalenia wyma
gał od Niego śmierci i zmart
wychwstania. Naśladowanie 
Jezusa Chrystusa jest możliwe 
jedynie dzięki mocy Ducha 
Świętego, gdyż sami nie mamy 
takiej siły wewnętrznej, aby za 
Nim iść. Niekiedy możemy 
czuć się na tej drodze samotni, 
ale nigdy nie jesteśmy sami, 
bo stale nam towarzyszy obec
ność i moc Ducha Świętego. Ks. 
Brucks tak zakończył swe roz
ważanie: „...nie powiem ci, że 
jeśli za Nim pójdziesz, twoje 
życie stanie się piękne, nie po
wiem, że będzie to jedno wiel
kie Alleluja! Powiem nasto- 
miast, że każdego dnia otrzy
masz od Jezusa coś, co będzie 
miało wielką wartość: ideę, 
przyjaciela, skierowany do cie
bie tekst biblijny, odpowiedź 
na modlitwę. Coś małego, ale 
codziennie, coś małego, ale przy 
tym bardzo cennego...” 
Holenderski gość mówił pory
wająco, sugestywnie i plastycz
nie. Sposób, w jaki się wypo
wiadał, i to co mówił, trafiło 
do młodzieży, przemawiało bo
wiem i do umysłów, i do serc, 
i do wyobraźni.
Po wspólnej pieśni całego zgro
madzenia głos zabrał pastor 
Andrzej Bajeński, dzieląc się 
swoimi refleksjami na temat 
problemów współczesnego świa
ta. Wszystkie one są gorzkimi 
owocami, „...które rosną na 
drzewie, które się nazywa doj
rzały człowiek, człowiek, który 
dojrzewa do tego, aby kiero
wać swym życiem sam, bez Bo
ga, bez Absolutu...”. Mówca 
nawiązał jeszcze raz do tekstu

Księgi Jeremiasza i zacytował 
znane już słowa Boga: „Mnie, 
źródło wód żywych, opuścili...”. 
Gdy człowiek opuszcza Boga, 
urządza swój świat w taki spo
sób, że Bóg do niczego nie jest 
mu już potrzebny. Buduje swo
je „cysterny” systemów spo
łecznych, teorii, praw i prawd. 
Tyle tylko, że te cysterny są 
dziurawe i wody — tak nie
zbędnej do życia — nie są w 
stanie zatrzymać. Gdzie indziej 
bije źródło życiodajnej wody 
dla świata. Jest nim Jezus 
Chrystus, który ma moc odna
wiania całych społeczeństw i 
każdego z ludzi. Ci, którzy u- 
rządzają świat bez Boga i mó
wią, że cel uświęca środki, że 
dla dńbra sorawy można czy
nić zło — są winni stanu, w 
jakim świat się znajduje. Wie
rzący natomiast nie mogą da
wać posłuchu takim hasłom, 
biorą więc Ewangelię i idą z 
nią pomiędzy ludzi. Mówca za
kończył wezwaniem do odwagi 
w głoszeniu Ewangelii o Jezu
sie Chrystusie. „Chrześcijań
stwo zawodziło, były takie cza
sy, ale Chrystus nigdy nie za
wiódł...” — oto ostatnie zdanie 
z przemówienia kaznodziei. 
Końcowym akordem Konferen
cji były krótkie wystąpienia 
czterech duchownych z czte
rech różnych Kościołów: preze
sa Rady Zjednoczonego Kościo
ła Ewangelicznego, prezbitera 
Edwarda Czajko, biskupa Koś
cioła Ewangelicko-Reformowa
nego ks. Zdzisława Trandy, su- 
perintendenta Kościoła Meto
dystów ks. Adama Kuczmy 
oraz wiceprezesa Rady Naczel
nej Kościoła Chrześcijan Bap
tystów prezbitera Adama Pia
seckiego.
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KRYSTYNA LINDENBERG

Znaki pokuły
„Die Sühne” — pokuta. „Die 
Sünde” — grzech, wina. „Die 
Sünde vor Gott und vor den 
Menschen” — wina wobec Eoga 
i ludzi. O najcięższej winie, naj
straszliwszym grzechu, najwię
kszej zbrodni mówił w swym 
świadectwie wiary podczas Ty
godnia Ewangelizacji w Dzięgie- 
lowie uczestnik pierwszej grupy 
Akcji Znaków Pokuty, która 
dwadzieścia lat temu przyjecha
ła do Oświęcimia.
Aktion Sühnezeichen — to 
ruch młodych Niemców, którzy 
pragną wyciągnąć wnioski ze 
swojej historii. Zaczęło się to w 
roku 1958, gdy w Berlinie 
Wschodnim odbywał się Ogól- 
noniemiecki Synod Kościołów 
Ewangelickich. Dr Lothar Krey- 
ssig i ks. Martin Niemöller wy
stąpili wówczas z inicjatywą, 
by młodzież niemiecka praco
wała na rzecz krajów, w któ
rych podczas II wojny świato
wej Niemcy dokonywali zbrod
ni i zniszczeń, „aby poznać swą 
winę i prosić Boga i ludzi o 
wybaczenie”. I choć zbrodni 
naprawić się nie da, oświadczy
li, że trzeba zrobić wszystko, 
aby nie powtórzyły się nigdy 
więcej.
Inicjatorzy Akcji mieli pełne 
prawo, by wzywać swych ro
daków do takich działań: dr 
Kreyssig, prawnik, został poz
bawiony pracy w 1940 r., gdy 
jako sędzia przeciwstawiał się 
likwidacji .umysłowo chorych 
przez hitlerowców, ks. Niemö
ller był więźniem obozów Sach
senhausen i Dachau. Ich apel, 
jako dokument Synodu, spotkał 
się z gorącym przyjęciem ze 
strony chrześcijańskiej młodzie
ży obu państw niemieckich. Po
wołano wspólne Biuro i zwró
cono się do krajów, których o- 
bywatele ucierpieli najbardziej 
— Polski, Związku Radzieckie
go i Izraela — o pozwolenie 
przyjazdu i pracy. Czas jednak 
jeszcze wtedy nie dojrzał. Izra
el odmówił zdecydowanie, Pol

Oświęcim — dowód winy Niemców 
i miejsce pracy uczestników Akcji 
„Znaki Pokuty”

ska i ZSRR nie udzieliły ofi
cjalnej odpowiedzi. Pierwsi o- 
chotnicy wyjechali więc do 
Norwegii, Holandii, Francji, 
Anglii i Grecji. Najbardziej ce
nieni byli wówczas rzemieślni
cy: murarze, stolarze, elektrycy 
(choć oczywiście przyjmowano 
też „niefachowców”), młodzi 
Niemcy chcieli bowiem pozo
stawić widomy „znak” swojej 
pokuty: dom dziecka, szkołę, 
dom starców. Przywozili ze so
bą materiały, pracowali przez 
pół roku, rok.
Do Polski pierwsza grupa przy
jechała z NRD. Był już wtedy 
rok 1965. Jej uczestnicy, którzy 
urodzili się bądź pod koniec 
wojny, bądź po jej zakończe
niu, o zbrodniach hitlerowskich 
wiedzieli już z „trzeciej ręki”: 
z książek, filmów, rzadko mieli 
możność usłyszenia relacji ludzi 
prześladowanych, nigdy — 
„funkcjonariuszy zbrodni”. Te
raz odkopywali fundamenty ko
mór gazowych i krematorium 
w Oświęcimiu-Brzezince, wysa
dzone w powietrze przez SS w 
1945 r., oczyszczali z chwastów 
teren wokół baraków, „aby 
ślady zbrodni nie zarosły tra
wą” — dosłownie i w przeno
śni. W tej to pierwszej grupie 
był młody chłopak — dziś pa
stor z Berlina, stolicy NRD, ks. 
Werner Liedke, gość Dziegei- 
lowa. W następnym roku przy
jechało już z NRD pięć grup

Akcji Znaków Pokuty. Praco
wali w Sztutowie, na Majdanku 
i w Rogoźnie (Gross-Rosen). 
Wykonywali prace porządkowe 
i zabezpieczające, ale bardzo 
chcieli też pozostawić po sobie 
jakiś „znak”. Stała się nim pra
ca przy budowie Pomnika Ofiar 
na Majdanku, poświęconego w 
1967 r.
Te pierwsze grupy były w peł
ni ekumeniczne. Duży procent 
stanowili w nich katolicy i dla
tego opiekę nad nimi objęły 
Kluby Inteligencji Katolickiej 
w Warszawie i Krakowie. Dr 
Kreyssig został przyjęty przez 
ks. bp. Andrzeja Wantułę, a 
prof. Stanisław Stomma z klu
bu poselskiego „Znak” zajął się 
nimi specjalnie serdecznie.
W 1967 r. przyjechały pierwsze 
grupy z RFN i Berlina Zachod
niego. Ta Akcja trwa do dziś. 
Pięćdziesiąt grup rocznie, czyli 
około 1000 osób. Przez dwadzie
ścia lat — około 20 tysięcy 
młodych Niemców. W tym roku 
towarzyszyłam jednej z takich 
grup.
Było to 28 osób z południowej 
dzielnicy Berlina Zachodniego 
— Lichtenrode, z parafii tam
tejszego kościoła ewangelicko- 
-augsburskiego. Uczniowie i 
studenci, kilka osób już pracu
jących, troje — bezrobotnych, 
po studiach. Czas pobytu w 
Polsce — 2 tygodnie. Koszt wy- 
cieczki-pielgrzymki — 600 ma-
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rek (za bezrobotnych płaci gmi
na). Grupa przyjeżdża ze swo
im kierownikiem, działaczem 
Akcji Pokuty, który potem na 
jesiennym wspólnym polsko- 
-niemieckim sympozjum w Biu
rze Akcji w Berlinie Zachod
nim zda sprawozdanie z tej wy
prawy. W Polsce otrzymuje do 
pomocy pilota-tłumacza z ,,Ju- 
venturu”, które to Biuro Tury
styki Młodzieżowej opiekuje się 
wszystkimi grupami Akcji. Po
nadto w Oświęcimiu, Sztutowie 
i Majdanku rezyduje stały 
przedstawiciel Akcji, który w 
Muzeach Pamięci, jakimi są 
miejsca obozów zagłady, wspól
nie z ich dyrekcjami przygoto
wuje program prac i studiów 
dla młodzeży, organizuje poka
zy filmowe i spotkania z były
mi więźniami.
Czas pobytu na miejscu wynosi 
8-10 dni. Rano praca fizyczna 
na terenie obozu, karczowanie 
młodych drzewek szybko zara
stających alejki i place apelo
we, usuwanie chwastów i tra
wy, prace wewnątrz baraków 
przy ich konserwacji. Kilka o- 
sób (codziennie inne) pracuje w 
archiwum, gdzie pomagają przy 
pracach dokumentacyjnych 
bądź sami studiują różne „ra
porty dzienne”, „świadectwa 
zgonów”, „wykazy robotników 
podobozów fabryk IG Farbe- 
nindustrie” czy wykazy „pozy
skania z trupów złotych zę
bów” obozowej „Heftlingzahn- 
station”.
Po południu zwiedzanie obozu 
(przynajmniej trzygodzinne) z 
płynnie po niemiecku mówią
cym polskim przewodnikiem 
(często byłym więźniem), pokaz 
filmowy (filmy dokumentalne), 
spotkania z byłymi więźniami. 
Wieczorem — spotkanie całej 
grupy, wymiana wrażeń, dys
kusje. Muszę tu powiedzieć, że 
dyskusje jednak się nie kleiły, 
a i wrażenia wypowiadane były 
na ogół powściągliwie. Ładu
nek przeżyć wydawał się tak 
ciężki dla tych młodych ludzi, 
że po prostu nie mogli mówić. 
Jeszcze indywidualnie, prywat
nie, to tak — słyszałam rzeczy 
zdumiewające, np. jedna z dzie
wcząt miała w Oświęcimiu 
dwóch wujków: jednego więź
nia (jedna gałąź jej rodziny jest 
polska), a drugiego — SS-ma- 
na z załogi. Wtedy nie udało się 
udzielić więźniowi pomocy

przez strażnika, dziś dziewczy
na nie może odnaleźć ich w ak
tach i fotografiach oświęcim
skiego archiwum, bo nie zna ich 
nazwisk — babcia nie chci?' 
jej powiedzieć.
A przecież ta młodzież przed 
przyjazdem tutaj jest starannie 
przygotowywana. Przez cały 
rok, raz w tygodniu, spotyka się 
w domu zborowym na dysku
sje, omówienie lektur, zapoz
nanie z filmami, relacjami ko
legów, którzy byli tu już po
przednio. Reiner Weizel, który 
ich tu przywiózł, jest w Oświę
cimiu po raz piąty. Jego po
mocnik, razem z nim pracują
cy w parafii z młodzieżą — Uli 
Amithor, dopiero pierwszy raz. 
Troje — drugi raz. W 40 rocz
nicę wyzwolenia Oświęcimia u- 
rządzili akademię w Lichtenro
de, recytowali wiersze, śpiewali 
pieśni. Teraz też chętniej śpie
wają. Pieśni antyfaszystowskie, 
religijne, piosenki żydowskie. 
Emocje łatwiej uzewnętrzniają 
się w śpiewie. Ale nie znaczy 
to, że intelekt śpi. Analizują 
mechanizm zbrodni, zastana
wiają się nad istotą nazizmu, 
męczy ich pytanie, — gdybyś
my wtedy żyli, po jakiej stro
nie bylibyśmy?
Zobaczenie na własne oczy dzie
cięcych ubranek, stosów ludz
kich włosów, stosów garnków, 
pędzli do golenia, okularów, u- 
mywalni barakowej i szubieni
cy przy placu apelowym, głodo
wych bunkrów i ściany straceń 
— wyzwala potrzebę gruntow- 
niejszego poznania własnej hi
storii.
Lutz Sand i Andreas Bräuti
gam z okazji 40-lecia wyzwole
nia Oświęcimia wydali dobrze 
udokumentowaną i zilustrowa
ną broszurę. Teraz jednak Lutz 
przyjechał po raz drugi, żeby 
zapoznać się z jeszcze innymi 
dokumentami. Sekcja history
czna młodzieży ewangelickiej z 
Lichtenrode, której Lutz prze
wodniczy, postanowiła zajrzeć 
też pod podszewkę rodzinnej 
dzielnicy. Zaczęli studiować 
historię lat 1933—1945 i dowie
dzieli się różnych ciekawych 
rzeczy: że szkoła, do której u- 
częszczali, zdobyła w czasie 
wojny na stałe przechodni 
sztandar Hitelerjugend, ponie
waż 97% uczniów należało do 
tej organizacji, że jedna z ist
niejących do dziś restauracyjek

Praca w archiwum obozowym

miała w podziemiach pomiesz
czenia do tortur, że o losach 
mieszkających tu niegdyś Ży
dów nie można zdobyć żadnych 
wiadomości, bo w dzielnicowym 
biurze nieruchomości przy ich 
posesjach są tylko adnotacje: 
„wyjechali”. Dokąd?
Straszna jest ta przeszłość, o 
której starzy nie chcą opowia
dać, a podręczniki szkolne do
piero od paru lat wspominają. 
Młode, dzisiejsze pokolenie nie 
miało na nią, oczywiście, wpły
wu, ale czuje jej ciężar i odpo
wiedzialność za nią. Wierzy je
dnak, że może, więc chce wpły
wać na przyszłość.
Akcja Znaków Pokuty ma je
szcze drugi człon swej nazwy 
— Służba dla Pokoju. I ozna
cza to nie tylko pracę z cho
rymi, z narkomanami, z dzieć
mi upośledzonymi, czym człon
kowie Akcji zajmują się w Eu
ropie Zachodniej i USA, ale i 
wykorzystanie zdobytej wiedzy 
o przeszłości wśród swych ró
wieśników. Po powrocie do do
mu są więc czynnymi uczest
nikami manifestacji pokojo
wych i protestów przeciw in
stalowaniu rakiet (brali też u- 
dział w protestach w czasie 
procesu w Dusseldorfie opraw
ców z Majdanka). Po powrocie 
z Polski wygłaszają w swych 
szkołach referaty, organizują 
wystawy fotograficzne, pokazy 
filmów i przeźroczy. Dotyczą 
one nie tylko naszej przesz
łości, ale i teraźniejszości. Pozo
stałe parę dni pobytu w naszym 
kraju spędzają bowiem na za
poznawaniu się z jego krajo
brazem, zabytkami, sytuacją 
gospodarczą, społeczną, życiem 
religijnym. Merytoryczną opie
kę nad nimi sprawuje Instytut
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Zachodni w Poznaniu i Polski 
Instytut Spraw Międzynarodo
wych w Warszawie. Zwiedza
ją więc nie tylko Kraków czy 
Wilanów, ale spotykają się też 
z kombatantami ze ZBoWiD, 
pracownikami Komisji do Ba
dania Zbrodni Hitlerowskich, 
młodzieżą z dużych zakładów 
pracy, z germanistyki, z wybit
nymi dziennikarzami czy dzia
łaczami społecznymi. Mają też 
spotkanie w Polskiej Radzie E- 
kumendcznej, gdzie dyr. An

drzej Wojtowicz odpowiada na 
ich liczne pytania.
Mówią, że wszędzie spotykają 
się z życzliwością. Na ogół je
dnak stykają się z ludźmi, któ
rzy już coś o nich wiedzą. Ale 
ilu ludzi w Polsce słyszało, na 
dobrą sprawę, o Aktion Suhne- 
zeiche.n? Niestety, bardzo nie
wielu. Mimo że tyle tej mło
dzieży do nas przyjeżdża i to 
już od tylu lat. I choć odpowie
dnie organizacje urządzają im 
różne spotkania, to odczuwają

brak osobistych kontaktów z 
polską młodzieżą. A przecież 
przyjeżdżają tu nie tylko w 
czasie naszych wakacji. Pierw
sze grupy są już w okresie 
Wielkanocy, ostatnie — w li
stopadzie. Myślę, że z pożyt
kiem dla obu stron byłyby bliż
sze kontakty, zwłaszcza, że np. 
Oświęcim jest tak blisko Biel
ska Białej i Skoczowa.

Zdjęcia: Tomasz Gzell

WŚRÓD KSIĄŻEK

Nowa ksigżka o ekumenii
Ukazała się bardzo ciekawa książka 
pt. Światła ekumenii. Jest to zbiór 
artykułów ks. prof. Alfonsa Sko
wronka z Akademii Teologii Kato
lickiej w Warszawie*. Autor jest 
bez wątpienia jednym z najwybit
niejszych znawców zagadnień eku
menicznych w naszym kraju. Należy 
do redakcji ekumenicznej sekcji 
międzynarodowego przeglądu teolo
gicznego „Concilium”. Z ramienia 
Episkopatu Polski jest członkiem 
Komisji do Spraw Ekumenizmu 
oraz Podkomihsji do Spraw Dialogu 
z Kościołami zrzeszonymi w PRE. 
Omawiane tu dzieło jest niezwykle 
cenne na tle innych rodzimych pu
blikacji o ekumenizmie, których 
liczba jest zresztą bardzo skromna. 
Autor koncentruje się bowiem na 
fundamentalnych zagadnieniach te
ologicznych, nie omijając trudnych 
spraw spornych. Czyni to przy tym 
prostym językiem, zrozumiałym dla 
każdego zainteresowanego czytelni
ka. N.ektóre z jego artykułów były 
już publikowane na łamach różnych 
kośc;Unych czasopism, między in
nymi w „Jednacie”. Wszystkie ce
chuje pojednawczy spokój, szczera 
treska o przyszłość dialogu między 
wyznaniami i głęboka wiedza me
rytoryczna — dotyczy to nie tylko 
teologii katolickiej, ale także ewan
gelickiej. Ks. prof. Skowronek obro
nił w 1970 roku na Uniwersytecie 
w Münster (RFN) pracę habilita
cyjną, poświęconą pojęciu sakra
mentu we współczesnej teologii e- 
wangelickiej. Jego liczne publikacje 
naukowe i przeznaczone dla szero
kich kręgów są wyrazem głębokie
go zainteresowania eklezjologią, sa-

kramentologią, eschatologią i teo
logią ekumeniczną. Z tekstów Pro
fesora wynika jeszcze jedno: nie 
chce się on ograniczać do teoretycz
nych analiz i intelektualnych dys
kusji, lecz apeluje, agituje i wska
zuje praktyczne rozwiązania, także 
w odniesieniu do polskiej rzeczy
wistości.
Zebrane w książce artykuły zostały 
podzielane na pięć grup tematycz
nych. Pierwsza część zawiera osiem 
artykułów, które autor opatrzył 
wspólnym tytułem W kręgu próbie- 
matyki posoborowej. Kilka tekstów 
analizuje konstytucje i dekrety, któ
re legły u podstaw nowego spojrze
nia katolików na zagadnienia eku
meniczne. Rozważania oparte są nie 
tylko na dokumentach katolickich, 
ale także na ważniejszych wypowie
dziach teologów i działaczy innych 
wyznań. Niezwykle cenne są trzy 
ostatnie teksty w tej części. Doty
czą one trzech najistotniejszych, a 
zarazem najbardziej kontrowersyj
nych zagadnień współczesnej eku
menii — zarówno pod względem 
teologicznym, jak i praktycznym. 
Omówiony został zatem p r y m a t  
p a p i e s k i  we współczesnej dys
kusji teologów różnych wyznań, w 
tym także dyskusje wewnętrzne 
wśród teologów katolickich; zagad- 
nrenie i n t e r k o m u n i i  wraz z 
całym bagażem szczegółów, a także 
k u l t  m a r y j n y  i jego wpływ 
na rozwój ekumenizmu. Nie będę 
szczegółowo omawiał tych tekstów, 
ale goiąco zachęcam do ich prze
czytania. Zawarte w nich sformuło
wania i odniesienia pozwalają bo
wiem optymistycznie spojrzeć na te,

w pewnym sensie kluczowe, punkty 
sporne. Autor nie tylko dokładnie 
i rzetelnie przytacza wszystkie ar
gumenty ewangelików (i nie tylko 
ich), ale także formułuje pewien ka
tolicki program, który — moim zda
niem — wart jest przemyślenia 
przez stronę protestancką.
Druga grupa — zatytułowana Z roz
ważań nad bratnią teologią — obej
muje siedem tekstów. Moim zda
niem jest to najbardziej wartościo
wa część książki, nawet dla tych 
niekatolików polskich, którzy zacho
wują najdalej idącą powściągliwość 
w sprawach ekumenizmu. (Mam na
dzieję, że takich będzie coraz mniej 
w naszym kraju.) Artykuły z tej 
grupy mogą nawet znaleźć zastoso
wanie w nauczaniu naszego Kościo
ła, w kształtowaniu naszej własnej 
świadomości wyznaniowej. Niewie
le nowiem tekstów reformatorów 
zostało przetłumaczonych na język 
pciski, a jeszcze mniej mamy analiz 
i komentarzy dzieł teologicznych. 
Ks. Skowronek omawia kolejno na
ukę Marcina Lutra o Wieczerzy 
Pańskiej, stanowisko Lutra wobec 
Marii, katolicką ocenę teologii i 
działalności wielkiego reformatora 
niemieckiego. Następne dwa szkice 
poświęcone są wybitnym reforma
torom szwajcarskim, których uważa 
się za twórców wyznania reformo
wanego: Janowi Kalwinowi i Ulry- 
kowi Zwingl;emu. Teksty te ze spo
kojnym sum eniem mogą być wyko
rzystane w katechezie starszych 
dzieci w naszym Kościele. Dalej 
autor powraca do zagadnienia urzę
du Fiotrowego, relacjonując stano
wiska i głosy ze strony współczes
nych teologów ewangelickich, w 
tym także wybitnych teologów re
formowanych. Ostatni tekst z oma
wianej grupy analizuje Wyznanie 
Augsburskie z punktu widzenia ofi
cjalnych tez rzymskokatolickich.
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Następne dziewięć szkiców otrzyma
ło wspólny -tytuł: Ku pełni jedności. 
Autor analizuje w nich problemy 
teologiczne i praktyczne, które już 
teraz są wspólne dla wszystkich lub 
dla większości Kościołów chrześci
jańskich. Omawia między innymi 
zagadnienia uniwersalizmu zbawie
nia, misji i wspólnego świadectwa 
wobec świata, ekumenię Wcielonego 
Słowa, jako główną szansę podzielo
nego chrześcijaństwa. Bardzo cenne, 
a zarazem wzruszające są rozważa
nia na temat wspólnej modlitwy o 
jedność oraz szkic o ekumenicznym 
wychowaniu przez lokalną społecz
ność — parafię. Ten ostatni temat 
jest niezwykle ważny w specyficz
nej sytuacji w Polsce, gdzie — od
wrotnie niż to jest w innych kra
jach Europy i Ameryki — ekumenia 
jest nadal raczej ruchem „korono
wanych głów” Kościoła i garstki za
paleńców, a nie — trwałym ele
mentem rzeczywistości dla wier
nych, zwłaszcza na prowincji. Sze
roko omawia autor problem pokoju 
jako najwyższego dobra jednostki 
i ludzkości. Na uwagę zasługuje 
bardzo rzadko spotykany w naszej 
literaturze szkic o ruchu charyzma
tycznym we współczesnych środo
wiskach chrześcijańskich. Autor 
przedstawia biblijne zasady ruchu, 
jego historię, z szerokim uwzględ
nieniem zasług ewangelików, by

przejść do opisu sytuacji aktualnej, 
bardzo istotnej — jego zdaniem — 
dla współczesnego ekumenizmu. 
Warto podkreślić, że autor należy 
do lej grupy teologów, która urze
czywistnienie jedności chrześcijan 
widzi we wspólnym dążeniu do 
prawd ewangelicznych poprzez we
wnętrzną odnowę, a odnowa ta 
me jest możliwa m.in. bez odnowy 
charyzmatycznej. Taka koncepcja 
może dawać wiele do myślenia e- 
wangelikom z naszego Kościoła w 
Polsce.
Kolejna część książki nosi tytuł 
Ekumeniczny bilans. Zebrano w niej 
teksty o charakterze ogólniejszym, 
bardziej „luźnym”, omawiające sze
rzej, na przykład, sytuację w Pol
sce. Powstrzymam się od cytatów, 
odsyłając czytelników do książki. 
Bardzo ciekawy jest rozdział o pol
sko-holenderskich związkach teolo
gicznych.
Część ostatnia' poświęcona jest ana
lizom ekumenicznej działalności pa
pieża Jana Pawła II. Zasługuje ona 
na uwagę m.in. dlatego, że tej pro
blematyce poświęca się stosunkowo 
niewiele uwagi w publikacjach pol
skich. A przecież sprawa ta wywo
łuje wiele kontrowersji, zwłaszcza 
wśród chrześcijan na Zachodzie. 
Należy podkreślić, że autor trzeźwo 
i skrupulatnie podchodzi do tematu, 
opiera się przede wszystkim na fak

tach, często mało znanych. Dla 
chrześcijan w Polsce jest to temat
0 kapitalnym znaczeniu. Przyszłość 
pokaże, czy rozwiązania „naszego” 
papieża istotnie wpłyną na ekume
nizm. Dlatego, moim zdaniem, nie
słuszne jest wyciszanie dyskusji (po 
obu stronach) w Polsce, co, wydaje 
się, ma miejsce w prasie kościelnej 
(jest to zresztą skwapliwie wyko
rzystywane przez różnego rodzaju 
wrogów chrześcijan i samego ruchu 
ek umenicz nego).
Warto dodać, że mądrą przedmowę 
do książki napisał dr Karol Karski, 
jeden z najwybitniejszych znawców 
ruchu ekumenicznego, człowiek cał
kowicie oddany ideom zbliżenia 
chrześcijan, a przy tym ewangelik
1 współpracownik naszego pisma. 
Wydawnictwu PAX należą się sło
wna wdzięczności za udostępnienie 
chrześcijanom w naszym kraju tej 
wartościowej pozycji.
Książkę ks. prof Skowronka pole
cam wszystkim naszym współwyz
nawcom.

W.Z. *

* Alfons Skowronek: Światła eku- 
menii. Spotkania z teologią; Insty
tut Wydawniczy PAX, Warszawa 
1984, cena 350 zł.
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O sprawozdaniu z Synodu 85

W sprawozdaniu z ostatniej sesji 
Synodu („Synod 1985”, Jednota 
6/85) napisanym przez panią Joan
nę J. Mizgałę znalazło się kilka 
sformułowań, które nie znajdują, 
wg posiadanych przeze mnie ma
teriałów, uzasadnienia w przebiegu 
obrad. Sprostowania wymagają 
zwłaszcza te fragmenty sprawozda
nia, które dotyczą odpowiedzi Sy
nodu na tzw. dokument z Ottawy. 
Po pierwsze, nie jest prawdą, że 
składa się ta odpowiedź z „oficjal
nego dokumentu... oraz indywidual
nej opinii... mającej charakter roz
szerzonego załącznika”. Pismo prze
wodnie skierowane do Światowego 
Aliansu Kościołów Reformowanych 
ma dwa załączniki: jeden jest syn
tezą opinii wygłoszonych w różnych 
gremiach naszego Kościoła, a prze
de wszystkim na sesjach Synodu, 
dotyczących tematyki zawartej w

dokumencie z Ottawy, drugi nato
miast jest przykładem polemiczne
go podejścia do niektórych sformu
łowań tego dokumentu. Pierwszy z 
tych załączników został opracowa
ny zbiorowo przez Synodalną Ko
misję Problemową, drugi — przez 
jej przewodniczącego, prof. Rafała 
Leszczyńskiego.
Po drugie, nie jest prawdą, że Sy
nodalna Komisja Problemowa „mu
siała opracować odpowiedź we wła
snym gronie”, gdyż była „zobligo
wana terminem”. Wszelkie doku-\
menty Synodu są opracowywane 
przez zespoły osób powołanych do 
tego przez Synod, przy czym mo
że on wyrazić zgodę, by zespół taki 
korzystał z pomocy zewnętrznej. 
Tak było i tym razem. Po prostu 
Synodalna Komisja Problemowa 
została przez Synod zobowiązana 
oraz upoważniona do opracowania

omawianej odpowiedzi i zadanie to 
wykonała. To, czy i z jakich ma
teriałów korzystała, było sprawą jej 
wewnętrznego „warsztatu”, nie ok
reślonego pliżej uchwałą Synodu i 
zupełnie nie usprawiedliwia drama
tycznych zwrotów użytych przez au
torkę sprawozdania, w rodzaju: 
„dlaczego nie dopełniliśmy, jako 
zgromadzenie wierzących, naszych 
zobowiązań...” (o udzielaniu pomo
cy Komisji).
Należy podkreślić, że dyskusja nad 
dokumentem z Ottawy była bodaj 
najszerszą dyskusją tego typu (nie 
licząc polemik wokół sprawy ordy
nacji kobiet) przeprowadzoną w 
ciągu ostatnich kilkunastu lat w 
naszym Kościele. Przede wszystkim 
na dwóch kolejnych sesjach Syno
du poświęcono jej {referaty synodal
ne, dyskusje w grupach roboczych 
i dyskusje plenarne. Materiały zwią^ 
zane z tą dyskusją były w związku 
z tym rozsyłane przed sesjami, o- 
mawiane w zborach, dyskutowana w 
różnych komisjach. Jeżeli członko
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wie Synodalnej Komisji Problemo
wej mogli mieć jakieś obawy, że 
dokonana przez nich synteza po
glądów wyrażanych w Kościele nie 
odzwierciedla poglądów Synodu, to 
ostatnia sesja skutecznie te obawy 
rozwiała. Uczestnicy Synodu w 
swych wystąpieniach poparli stano
wisko zajęte przez Komisję nawet 
w sprawach wzbudzających począt
kowo najwięcej kontrowersji, a 
mianowicie w kwestii stosunku na
szego Kościoła do ekumenii i w 
sprawie publicznego wypowiadania 
się Kościoła, jako społeczności wie
rzących. Jedynym tematem, w ra
mach którego stanowisko Komisji 
było atakowane przez niektórych 
dyskutantów, była ordynacja ko
biet, ale właśnie w tej sprawie wy
bór nie należał przecież do Komisji, 
a był ściśle zdeterminowany wyni
kami ogólnokościelnej ankiety, a 
przede wszystkim zupełnie jedno
znaczną decyzją Synodu z r. 1983. 
W świetle powyższego stwierdzenia 
p. Mizgały, dokonane już po sesji 
1985 r., że ci, którzy na polecenie 
Synodu opracowali pdpowiedź na 
dokument z Ottawy, mogą mieć 
„frustrujące poczucie działania w 
próżni” pozwalam sobie uznać za 
grubą przesadę.

Dokument z Ottawy zawiera treść 
niezwykle bogatą i zgodnie ze sta
nowiskiem władz Aliansu, a także 
zgodnie z uchwałą ostatniej sesji 
naszego Synodu, będzie jeszcze dłu
go przedmiotem dyskusji w Kościo
łach Reformowanych, a może nie 
tylko. Odnoszę wrażenie (w czym 
upewniła mnie relacja naszych sy
nodalnych gości z zagranicy i dy
skusje prowadzone z przedstawicie
lami zagranicznych Kościołów już 
po ostatniej sesji Synodu), że spo
łeczność naszego Kościoła sama się 
przekonała, iż w tej tak powszech
nej dyskusji jest w stanie powie
dzieć coś ważnego swym braciom 
rozrzuconym po całym świecie.

Jarosław Swiderski 
sekretarz Synodu

PS. Po tym wszystkim, co wyżej 
napisałem, pragnę jednak wyrazić 
pani Joannie J. Mizgale swoje uz
nanie za pasję, zaangażowanie i od
wagę, jakie wykazała podejmując 
się tak niewątpliwie trudnej i niez
byt wdzięcznej roli sprawozdawcy 
z dość burzliwych i bardzo skompli
kowanych obrad.

Niestety, nie mogę zgodzić się z za
prezentowanymi wyżej uwagami p. 
Jarosława Swiderskiego.

Sprawa pierwsza — czy odpowiedź 
na dokument z Ottawy składa się 
z „...oficjalnego dokumentu... oraz 
indywidualnej opinii... mającej cha
rakter rozszerzonego załącznika” — 
jak napisałam w sprawozdaniu — 
czy też z pisma przewodniego i 
dwóch załączników — jest natury 
czysto formalnej. Formalnie rzecz 
biorąc, oba dokumenty były załącz
nikami do pisma przewodniego, 
ale z merytorycznego punktu wi
dzenia — a to chyba ważniejsze — 
użyte przeze mnie sformułowanie w 
niczym nie zmienia faktu, że do
kument „Nasze stanowisko” był od
powiedzią oficjalną Kościoła, a o- 
pinia prof. Leszczyńskiego — acz
kolwiek ostatecznie przyjęta przez 
Synod — była opinią indywidualną, 
wyrażającą subiektywne poglądy 
jednej osoby. (Zęby nie było nie
porozumień: osobiście całkowicie 
aprobuję tezy prof. Leszczyńskiego 
i są one bliskie fmojemu stylowi 
myślenia, nie leżało więc w moich 
zamiarach zaniżenie wartości jego 
pracy przez nazwanie jej załącz
nikiem”.)

Co do sprawy drugiej — podtrzy
muję swoje zdanie, że Komisja mu
siała opracować odpowiedź we wła
snym gronie, gdyż była zobligowa
na terminem. Termin ten upływał 
z końcem grudnia ub. r. Ani do te
go czasu, ani potem dyskusje we
wnątrz zborów, z jednym wyjąt
kiem, niestety, nie odbyły się. Dla
tego za całkiem zasadne uważam 
pytanie, które postawiłam: dlaczego 
tak się stało? Światowy Alians 
Kościołów Reformowanych zwrócił 
się z apelem o przemyślenie i prze
dyskutowanie dokumentu ottawskie- 
go nie do ekspertów, teologów i 
działaczy kościelnych, lecz do 
w s z y s t k i c h  w i e r n y c h .  W na
szym Kościele dyskusja zawęziła się 
zaś do ściśle specjalistycznego gro
na, a większość przeszła jakby mi
mo dokumentu, nie angażując się 
w myślenie o istotnych kwestiach 
wiary. >Jest to objaw niepokojący, 
świadczy bowiem o zaniku odpowie
dzialności, i nic tej prawdy nie mo
że przysłonić. Pozwalam więc sobie 
zakwestionować tezę p. Swiderskie
go, że była to „najszersza” dysku
sja w naszym Kościele. Czy o jej 
„szerokości” świadczy to, że brało 
w niej udział, powiedzmy, 40 osób, 
a nie 10, ;jak w innych? Jak to się

ma do skali 4000 członków Kościoła? 
P. Swiderski pisze, że o dokumen
cie z Ottawy dyskutowano na 
dwóch sesjach Synodu. Formalnie 
— tak, ale faktycznie — tylko na 
jednej (1984). Na ostatniej sesji 
(1985) dyskusja odbywała się bo
wiem nie tyle nad samym doku
mentem, ile nad tekstem odpowie
dzi, i miała ona miejsce już post 
factum — po wysłaniu odpowiedzi 
do Genewy. Synod nie miał więc 
wielkiego wyboru i tekst zaakcep
tował (co mnie zresztą osobiście cie
szy).

Nie wiem, niestety, co p. Swiderski 
ma na myśli mówiąc, że materiały 
ottawskie były dyskutowane w róż
nych komisjach. Oprócz Komisji 
Problemowej — w jakich?

Moje stwierdzenie na temat „frus
trującego poczucia działania w 
próżni” py ło  oparte na ogólnoludz
kim doświadczeniu — jeśli się dzia
ła bez szerszego wsparcia, bez szer
szej bazy, nie czując zainteresowa
nia wokół sprawy, to ma się pra
wo być sfrustrowanym. Dla mnie 
pisanie odpowiedzi w małym gro
nie bez wsparcia szeregowych 
członków zborów byłoby frustrują
ce. Ale, być może, mamy inne stop
nie wrażliwości na izolację.

PS. Za miłe słowa końcowe dzię
kuję. Wierzę, że p. Swiderski uzna 
to, co napisałam obecnie, za podyk
towane tymi samymi względami. Bo 
chyba wszystkim nam chodzi o peł
ną prawdę, nawet gdyby była ona 
w jakimś stopniu niemiła.

Joanna J. Mizgała

U W A G A

Pan Waldemar Zbigniew Cieślik, 
lat 22, zam. Popielarka 6, 06-200 
Maków Mazowiecki, pragnie na
wiązać korespondencję z osobami 
wierzącymi do lat 40.

Pana Janusza Michała Neja, który 
przysłał do nas list (w związku z 
cyklem pt. „Szalom”, prosimy o po
danie adresu.
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P R Z E G L Ą D  E K U M E N I C Z N Y

Z Z A G R A N I C Y

#  Z datą 2 czerwca 1985 r. opubli
kowana została czwarta encyklika 
papieża Jana Pawła II zaczynająca 
się od słów „Slavorum apostoli”. 
Poświęcona jest ona życiu i dzia
łalności św. św. Cyryla i Metodego 
oraz znaczeniu ich dzieła dla współ
czesnego chrześcijaństwa i świata 
(tekst encykliki zamieściły czaso
pisma katolickie, min. „Tygodnik 
Powszechny”).

£  W Bostonie odbyło się (11—18 
czerwca) międzynarodowe sympo
zjum biskupów i teologów z Kościo
łów prawosławnych i przedchalce- 
dońskich poświęcone ocenie doku
mentu Komisji „Wiara i Ustrój” 
Światowej Rady Kościołów w spra
wie „Chrztu, Eucharystii i Urzędu 
duchownego”, uchwalonego w Li
mie (Peru) w 1982 r. Uczestnicy 
obrad określili ten tekst jako „za
sługujący na uwagę ekumeniczny 
dokument zbieżności poglądów w 
dziedzinie doktryny”, sygnalizujący 
nowy etap w historii ruchu eku
menicznego.

% W połowie czerwca 1985 r. opu
blikowany został dokument podsu
mowujący drugą turę dialogu kato- 
licko-luterańskiego na płaszczyźnie 
światowej. Nosi on tytuł: „Jedność 
przed nami. Modele, formy i fazy 
katolicko-luterańskiej wspólnoty 
kościelnej”.

#  W Gorlitz (NRD) obradowała 
(25—28 czerwca) trzecia, zorganizo
wana przez Konferencję Kościołów 
Europejskich, konsultacja poświęco
na dokumentowi w sprawie „Chrztu 
Eucharystii i Urzędu duchownego”. 
Zgromadziła ona 30 uczestników z 
14 krajów europejskich. Tematem 
konsultacji był wpływ czynników 
historycznych, politycznych i eko
nomicznych na odbiór dokumentu 
SRK.

0  Podczas audiencji ogólnej na pla
cu Sw. Piotra (26 czerwca) papież 
Jan Paweł II mówił o ekumenicz
nym wymiarze wiary. Zwracając 
się do Polaków stwierdził: „Dzisiej

sza audiencja poświęcona jest wy
miarowi ekumenicznemu naszej wia
ry. Wiadomo bowiem, że jakkol
wiek jeden jest Chrystus i jeden 
Kościół, który Chrystus powołał do 
istnienia, to w ciągu dziejów 
chrześcijanie wielokrotnie się dzie
lili, i to już od czasów apostolskich 
(...). Soborowi zawdzięczamy spec
jalny dekret o ekumenizmie, który 
nie tylko opisuje sprawę podziału 
chrześcijan, ale także wskazuje dro
gi prowadzące do ich zjednoczenia. 
Wniosek z tego praktyczny dla każ
dego z nas, wierzących katolików, 
w tym katolików w Polsce, którzy 
w większości związani jesteśmy z 
Kościołem rzymskim, że nasza wia
ra musi się łączyć z wielkim prag
nieniem zjednoczenia chrześcijan. 
Pragnienie to powinno znajdować 
wyraz przede wszystkim w modlit
wie, a poza tym w wielorakim 
działaniu na rzecz zjednoczenia 
chrześcijan, tak jak to wskazuje do
kument soborowy. Dlatego wszy
stkich dzisiaj tutaj zgromadzonych 
pielgrzymów z Polski i spośród Po
lonii światowej proszę, ażeby nie 
ustawali w modlitwie o zjednocze
nie chrześcijan, w działaniu na 
rzecz tego zjednoczenia gdziekol
wiek się znajdują — czy w Polsce, 
czy poza Polską, na całym świecie”.

0  W Seulu (Korea Płd.) obradowa* 
ło (26 czerwca — 2 lipca) VIII 
Zgromadzenie Ogólne Chrześcijań
skiej Konferencji Azji. Obrady to
czyły się pod hasłem: „Jezus Chrys
tus czyni nas wolnymi po to, byś
my służyli”.

#  Papież Jan Paweł II przyjął 27 
czerwca 1985 r. prezydenta i sekre
tarza generalnego Światowej Fede
racji Luterańskiej — bp. Zoltana 
Kaldy*ego i ks. dr. Carla Maua. 
Było to pierwsze spotkanie nowe
go prezydenta Federacji z głową 
Kościoła Rzymskokatolickiego. Pod
czas rozmowy podkreślono znacze
nie dialogu między katolikami i lu
teranami, który na płaszczyźnie 
światowej wchodzi w nouoą fazę. 
Mówiono też o zacieśnieniu współ
pracy w dziedzinie krzewienia po
koju i sprawiedliwości, udzielaniu 
pomocy głodującym i uchodźcom, 
zwalczaniu przejawów gwałcenia 
praw człowieka oraz niesprawied
liwości społecznej i ekonomicznej.

0  W Los Angeles (USA) obrado
wał (2—7 lipca) XV Światowy Kon
gres Baptystów. Główny temat o- 
brad brzmiał: „Z ciemności do 
światła Chrystusa”. Kongres zgro
madził 9000 uczestników z 73 kra
jów. Do głównych mówców należe
li: b. prezydent USA Jimmy Carter
1 Billy Graham. W uchwalonych re
zolucjach Kongres ustosunkował się 
do następujących spraw: pokoju i 
rozbrojenia, rasizmu i apartheidu, 
sytuacji w Nikaragui, problemu ter-

OFIARY NA WYDAWNICTWO
Józef Piersiak i p. Pułtorak i— 1000; N.N. — 40; Instytut Eku
meniczny KUL — 800; K.K. — 1000; Zdzisław Linkowski — 640; 
N.N. — 120; Krzysztof Kozieł — 600; Irena i Tadeusz Wojdowie 
— 500; Mirosław Rietz — 140; Halina Karpińska — 1000; Julian 
Gronek — 90.

Wszystkim Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. Przypominamy, 
że ofiary na wydawnictwo „Jednota” przekazywać można na 
konto PKO VIII OM Warszawa, Nr 1586—3854—136 bądź prze
syłać przekazem pieniężnym pod adresem: Administracja mie
sięcznika „Jednota”, al. Świerczewskiego 76a, 00-145 Warszawa.
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roryzmu, 40-lecia istnienia ONZ. 
wolności religijnej, udzielania po
mocy będącym w potrzebie i chrze
ścijańskiego modelu życia. Następ
ny Kongres odbędzie się za 5 lat 
w Seulu (Korea Płd.).

#  Zurychu (Szwajcaria) odbyła się 
(2—7 lipca) XIV Światowa Konfe
rencja Zielonoświątkowców. Obrady 
toczyły się pod hasłem: „Jezus 
Chrystus — nadzieją świata” i zgro
madziły ok. 10 tys. uczestników z 
76 krajów.

#  250 delegatów z 32 krajów, głów
nie z USA i Wielkiej Brytanii, wzię
ło udział (Londyn 23—29 lipca) w 
Międzynarodowym Zgromadzeniu 
Pokojowym Swiatoioej Rady Meto
dystów. Uczestnicy obrad poświęcili 
szczególną uwagę sytuacji w Afry
ce Południowej. Uchwalona rezo
lucja mówi, że „osobiste nawróce
nie i przemiany społeczne muszą 
iść w parze”. Tak samo nie może 
być prawdziwego pokoju bez odno
wy życia ludzkiego.

#  W Nyborgu (Dania) odbyło się 
(28 lipca—3 sierpnia) IX Zgroma
dzenie Ogólne Światowej Organiza
cji Chrześcijańskich Związków Mło
dych Mężczyzn (YMCA), w którym 
uczestniczyło 650 delegatów z 82 
krajów świata. Obrady toczyły się 
pod hasłem: „Przyjdź Królestwo 
Twoje — żyjmy w sposób odpowie
dzialny” i poświęcone były przede 
wszystkim problemom realizacji 
praw człowieka i spełnianiu pod
stawowych potrzeb ludzkich. Uch
walono rezolucję przeciw polityce 
apartheidu w Afryce Południowej 
oraz zmianę statutu, który krajom 
Trzeciego Świata gwarantuje w 
przyszłości znacznie większy wpływ 
na sprawy organizacji. Światowa 
Organizacja YMCA, powołana do 
życia w 1855 r., jest jedną z naj
starszych organizacji międzywyzna
niowych. Swoje oddziały krajowe 
ma ona dzisiaj w przeszło 90 kra
jach i zrzesza ok. 23 min młodych 
chrześcijan.

Q  Rada Kościoła Ewangelickiego i 
Konferencja Biskupów Katolickich 
w RFN opublikowały 19 lipca 1985 r. 
„Wspólne słowo w sprawie małżeń
stw o różnej przynależności wyzna
niowej”. Tekst tego dokumentu o- 
pracowała Wspólna Komisja Eku
meniczna, do utworzenia której de
cydujący impuls dała wizyta papie
ża Jana Pawła II w RFN w 1980 r. 
Celem tego dokumentu jest nie tyle 
rozwiązanie problemu, ile raczej je

go opisanie. Z różnych strony rozle
gają się głosy krytyczne, że „Wspól
ne słowo” nie powiedziało nic po
nad to, co ogłoszono już w innych 
dokumentach z rozmów między
wyznaniowych.

0  Pod koniec czerwca 1985 r. od
było się w Los Angeles (USA) dru
gie spotkanie oficjalnych przedsta
wicieli Kościoła Rzymskokatolickie
go i Światowego Związku Bapty
stów. Stwierdzono, że celem spot
kania było ustalenie zbieżnych i 
rozbieżnych poglądóio na zagadnie
nia doktrynalne, eklezjalne, pasto
ralne i misyjne. Podczas trzeciego 
spotkania, które odbędzie się na po
czątku czerwca 1986 r., omawiany 
będzie temat: „Nasze wspólne świa
dectwo wobec świata”.

% Instytut Badań Ekumenicznych 
w Strasburgu wspólnie ze Świato
wą Federacją Luterańską zorgani
zowały w dniach 1—11 lipca 1985 r. 
seminarium na temat: „Mariologia 
a rola kobiety w Kościele”. Uczest
niczyło w nim ponad 100 osób z 
całego świata, reprezentujących nie
mal wszystkie główne tradycje 
chrześcijańskie. Jeden z referatów, 
pt. „Maryja w pobożności katolic
kiej”, wygłosił o. prof. Stanisław 
Celestyn Napiórkowski z Katolic
kiego Uniwersyteu Lubelskiego, je
den z najbardziej zaangażowanych 
ekumenistów w naszym kraju.

% Synod Generalny Kościoła Anglii 
podjął 2 lipca 1985 r. uchwałę w 
sprawie ordynowania diakonis. 
Przeciwnicy tej decyzji obawiają 
się, że krok ten, który wymaga je
szcze zatwierdzenia przez brytyjski 
parlament, może doorowadzić w 
przyszłości do ordynowania kobiet 
na duchownych. W pozabrytyjskich 
Kościołach anglikańskich pracuje 
już 600 kobiet o pełnych uprawnie
niach duchownego. Diakonisę w 
Kościele Anglii istnieją od 1862 r. 
(aktualnie jest ich 350), diakonisa
mi zostawały dotychczas według 
tego samego rytu co mężczyźni dia
konami, ale uchodziły za osoby 
„nieduchowne”. Diakonom wolno u- 
dzielać ślubów i chrzcić, nie wolno 
jednak udzielać Komunii śiu.

£  Zwierzchnik Rosyjskiego Kościo
ła Prawosławnego, patriarcha Mosk
wy i całej Rosji Pimen ukończył 
23 lipca 1985 r. 75 rok życia. Urząd 
swój sprawuje on od 1971 r., jest 
14 patriarchą rosyjskim i czwartym 
zwierzchnikiem Kościoła od pow
stania ZSRR. Jubilat wstąpił do

klasztoru w 17 roku życia. W 1957 
r. otrzymał święcenia biskupie. Po 
objęciu stanowiska patriarchy od
był wiele podróży zagranicznych, 
odwiedził Bliski Wschód i prawo
sławne Kościoły siostrzane w Eu
ropie Wschodniej, zacieśnił kontak
ty swojego Kościoła ze Światową 
Radą Kościołów. Siedzibę ŚRK w 
Genewie odwiedził w 1973 r. Z je
go inicjatywy odbyły się w Moskwie 
dwie konferencje światowe poświę
cone sprawom pokoju i rozbrojenia, 
gromadzące przedstawicieli głów
nych religii.

Z K R A J U

Q Z inicjatywy Polskiej Rady Eku
menicznej i Związku Kościołów 
Ewangelickich w NRD (17—20 
czerwca) odbyło się w Wiśle-Jawor- 
niku pierwsze wspólne spotkanie 
duchownych z obu krajów. Liczba 
uczestników z Polski wynosiła 20 
osób, z NRD — 12. Temat spotka
nia brzmiał: „Wychowanie dla po
koju”. Głównym przedmiotem dys
kusji był referat prof. Carla Fried
richa von Weizsackera pod tym sa
mym tytułem, który ten wybitny 
uczony zachodnioniemiecki wygłosił 
podczas VII Zgromadzenia Ogólne
go Światowej Federacji Luterań- 
skiej w Budapeszcie w 1984 r. U- 
czestnicy spotkania poświęcili też 
wiele czasu medytacjom biblijnym. 
Goście z NRD mieli możność zapo
znania się z życiem parafii lute- 
rańskich na Śląsku Cieszyńskim.

#  Dnia 30 czerwca 1985 r. w ba
zylice katedralnej Chrystusa Króla 
w Katowicach odbyła się uroczy
stość ingresu nowego ordynariusza 
diecezji katowickiej Kościoła Rzym
skokatolickiego, bp. Damiana Zimo
nia. Uczestniczyli w niej także 
przedstawiciele Kościołów człon
kowskich Polskiej Rady Ekumenicz
nej. W czasie uroczystości przemó
wienie wygłosił ks. konsenior Jan 
Gross z Kościoła Ewangelicko-Aug
sburskiego, przewodniczący Śląs
kiego Oddziału Polskiej Rady Eku
menicznej.

% Na zaproszenie prawosławnego 
metropolity warszawskiego i całej 
Polski, Bazylego, przebywał w Pol
sce (17—22 sierpnia) metropolita 
Mińska i Białorusi Filaret, prze
wodniczący Wydziału Zagraniczne
go Patriarchatu Moskiewskiego. 
Gość uczestniczył w uroczystościach 
900-lecia parafii prawosławnej w 
Drohiczynie, zapoznał się też z pra
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wosławną działalnością młodzieżo
wą na Białostocczyźnie. Filaret 
spotkał się również z Prezydium 
Polskiej Rady Ekumenicznej, z któ
rym omawiał przyszłą współpracę 
ekumeniczną w ramach wspólnej 
komisji kontaktów. Podczas rozmo
wy z kierownikiem Urzędu do 
Spraw Wyznań min. Adamem Ło
patką, w której uczestniczyli rów
nież metropolita Bazyli i prezes 
Chrześcijańskiego Stowarzyszenia 
Społecznego Kazimierz Morawski, 
omawiano działalność Kościołów 
prawosławnych na rzecz pokoju i 
rozbrojenia oraz możliwości współ
pracy między polskim i rosyjskim 
Kościołem prawosławnym.

#  Studenci ATK: Ewa Jóźwiak,
Iwona Łoźna i Tomasz Mackowicz, 
przy wydatnej pomocy władz u- 
czelni oraz Kurii Metropolitalnej 
Warszawskiej, zorganizowali we 
wrześniu br. w U stroniu-P olanie
rekolekcje ekumeniczne. Niestety — 
wbrew intencjom organizatorów — 
uczestniczyła w tym spotkaniu tyl
ko młodzież katolicka i laterańska. 
Przedstawiciele różnych wyznań 
prowadzili nabożeństwa i głosili 
Słowo Boże według przyszłoroczne
go programu Tygodnia Modlitw o 
Jedność Chrześcijan, a także infor
mowali o swoich wspólnotach i ich 
rozumieniu ekumenizmu. Tak więc 
o prawosławiu mówił Michał Klin
ger, a o luteranizmie — książa Jan 
Hause i Henryk Mach (miejscowy 
pastor), o ewangelicyzmie reformo
wanym — ks. biskup Zdzisław 
Tranda, o ruchu zielonoświątkowym 
— ks. Andrzej Luber. Były również 
spotkania z ekumenistami katolic
kimi: ks. Michałem Czajkowskim, 
Janem Turnau i ks. Alojzym Wen- 
cepelem, proboszczem w Ustroniu- 
-Polanie, który był opiekunem re
kolekcji z ramienia władz kościel
nych. W nabożeństwach uczestni
czyła młodzież z miejscowej parafii 
ewangelickiej. Rekolekcje upłynęły 
w atmosferze modlitwy o upragnio
ną Jedność.

Z N A S Z E G O  K O Ś C I O Ł A

#  Od 7 do 27 sierpnia 1985 r. trzy- 
dzieścioro dzieci (13—15 lat) z Ko
ścioła Ewangelicko-Reformowanego 
w Polsce spędzało wakacje w Ho
landii na zaproszenie organizacji 
„Serce dla Polski”. Dzieci podzielo
no na dwie 15-osobowe grupy. 
Pierwsza, pod opieką p. Władysła
wa Scholla z parafii reformowanej 
w Warszawie, przebywała w Dren
ie, druga, pod opieką p. Marii Sa

ry usz-Wolskiej z parafii łódzkiej — 
w Utrechcie i jego okolicach. Dzie
ci z grupy utrechckiej mieszkały 
pojedynczo u różnych rodzin holen
derskich, które zapewniły im wa
runki dobrego wypoczynku, orga
nizowały na własną rękę wycieczki, 
zwiedzanie interesujących miejsc w 
Holandii, spotkania z szerszym krę
giem rodzin i przyjaciół. Wiek ho
lenderskich „rodziców” wahał się 
od 30 do 50 lat. „Matki” nie praco
wały zawodowo, zajmując się wy
chowaniem dzieci (od 1 do 3). Prze- 
zoażały rodziny urzędnicze. Jedno 
z polskich dzieci trafiło do rodziny 
farmerskiej, a dwoje do rodzin ro
botniczych.
Raz w tygodniu, w każdą środę, 
odbywały się spotkania wszystkich 
dzieci z „rodzicami” i opiekunką 
grupy. Po wspólnej modlitwie i 
pieśni dzieci dzieliły się wrażenia
mi, omawiały z opiekunką sprawy 
wynikające z nieznajomości języka, 
a holenderscy rodzice zadawali 
szczegółowe pytania dotyczące sy
tuacji dzieci i ich potrzeb. Opiekun
ka grupy w miarę możliwości od
wiedzała także poszczególne rodzi
ny w ich domach i pełniła rolę po
średnika między polskimi dziećmi 
a ich holenderskimi opiekunami. 
Odbyły się dwie wspólne wyciecz
ki: do miasteczka wodnego Duinrell 
i do wesołego miasteczka Effteling. 
W niedzielę 18 sierpnia zorganizo
wany został dzień sportu w Nijme- 
gen, na który zaproszone zostały 
wszystkie polskie dzieci przebywa
jące w tym czasie w Holandii (licz
ne grupy dzieci katolickich), a w 
sobotę 24 sierpnia — dzień sportu 
w Utrechcie z udziałem polskich 
dzieci mieszkających w południo
wej części Holandii.
W ciągti trzech tygodni spędzonych 
w tym pięknym i gościnnym kraju 
dzieci miały okazję poznać codzien
ne życie rodzin holenderskich, od
wiedzić wiele interesujących miejsc 
i nawiązać nowe przyjaźnie. Wró
ciły do swoich domów wypoczęte, 
radosne i pełne wrażeń.

M.S.-W.

0  Od 9 do 13 września br. w klasz
torze Frenswegen, położonym w o- 
kolicach Nordhorn (RFN) odbyła 
się Konferencja Młodzieży Refor
mowanej z Europy (wiek uczestni
ków: 17—25 lat), zorganizowana 
przez Związek Kościołów Reformo
wanych w RFN. Reprezentowane 
były Kościoły ze Szkocji, Szwaj
carii, Alzacji, Węgier, Jugosławii, 
Polski, Austrii, Holandii oraz 
wszystkie krajowe kościoły RFN.

Polski Kościół reformowany repre
zentowały cztery osoby. Włodzi
mierz Dedecjus, Anna Pospiszył, 
Hanna Tranda i Lech Tranda. O- 
becna była również grupa gości, 
studentów Chrześcijańskiej Akade
mii Teologicznej.
Temat konferencji: „Wy jesteście 
moimi świadkami” był ściśle zwią
zany z treścią dokumentu opubli
kowanego przez Światowy Alians 
Kościołów Reformowanych po Zgro
madzeniu Ogólnym w Ottawie w 
1982 r. („Wezwani do składania 
świadectwa o Ewangelii w dzisiej
szych czasach”). W programie zna
lazły się liczne referaty uwzględ
niające problematykę ottawskiego 
dokumentu, m.in. ks. prof. Krausa 
z Wuppertalu nt. „Dziedzictwo re
formowane dzisiaj” oraz bardzo in
teresujący referat ks. superinden- 
tenda dr. G. Nordholta pt. „Konfe
sja i ekumenia”. W tym ostatnim 
autor ukazał, jak ruch ekumenicz
ny umożliwia, dzięki prowadzonym 
dialogom, przełamywanie konflik
tów międzywyznaniowych i obala
nie barier wzajemnych niechęci i 
uprzedzeń. Chrześcijanom przypada 
wyjątkowo odpowiedzialna rola 
czynicieli pokoju, do czego są zob
ligowani jako ci, którzy zwiastują 
Jezusa Chrystusa, Księcia Pokoju, 
i Jego Ewangelię. Jeśli chcą w spo
sób wiarygodny głosić pokój (w sze
rokim tego słowa znaczeniu), muszą 
przede wszystkim żyć w zgodzie i 
pokoju międzywyznaniowym i mię
dzykościelnym.
Program konferencji był tak po
myślany, aby jej uczestnicy po wy
słuchaniu referatów mieli możliwość 
podzielenia się własnymi spostrze
żeniami i refleksjami. Dyskusje 
przebiegały często w „gorącej at
mosferze”.
Organizatorzy zadbali o to, aby 
goście mogli poznać chociaż pkra- 
wek ich kraju. Zorganizowali wy
cieczkę wzdłuż granicy holender
skiej aż do Morza Północnego. Na 
trasie zwiedzano niektóre kościoły 
reformowane i zapoznano się z pro
blemami pracy parafialnej. Intere
sującym momentem było zwiedzanie 
kościoła reformowanego w Emdem, 
gdzie w XVI wieku głosił Słowo Bo
że polski reformator Jan Łaski. 
Ostatniego wieczoru odbyło się na
bożeństwo z Wieczerzą Pańską, któ
ra przypieczętowała wspólnotę ist
niejącą od początku do końca spot
kania.

A.P.
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% Od trzynastu lat trwają bliskie 
kontakty Kościoła Ewangelicko-Re
formowanego w Polsce, a szczegól
nie zboru warszawskiego, 2 parafią 
im. Zinzendorfa w Berlinie Zachod
nim (Unijny Kościół Ewangelicki). 
Wielu członków tej parafii i Rady 
Parafialnej odwiedzało nasz kraj 
kilkakrotnie, a niektóre osoby na
wet kilkunastokrotnie. Parafia Zin
zendorfa zawsze służyła nam różne
go rodzaju pomocą. W ostatnich 
ciężkich dla Kraju latach z jej ini
cjatywy utworzony został przez 
dziewięć parafii okręgu Tempelhof 
Komitet Pomocy Polsce — „Polen- 
hilfe”. Zbierano odzież używaną i 
pieniądze na zakup leków, sprzętu 
medycznego, odżywek dla dzieci, 
żywności. Oprócz naszego Kościoła 
pomocą tą zostały objęte m.in.: Oś
rodek Zdrowia w Zelowie, szpitale 
w Gnieźnie, Olsztynie, Łasku, Dom 
dla Dzieci Niewidomych w Laskach. 
Między wieloma członkami parafii 
im. Zinzendorfa i członkami naszego 
Kościoła nawiązały się przyjazne, 
serdeczne stosunki. Zawsze jednak 
do tej pory to my byliśmy stroną 
odwiedzaną (z wyjątkiem sytuacji, 
gdy ktoś z nas wyjeżdżał na Za
chód i przejazdem bawiąc w Ber
linie Zachodnim korzysfał z gości
ny w parafii). Teraz jednak, we 
wrześniu tego roku (od 17 do 23) na 
zaproszenie grupy członków parafii 
im. Zinzendorfa przebywała po raz 
pierwszy w Berlinie Zachodnim 
dziesięcioosobowa grupa ewangeli
ków reformowanych ze zboru war
szawskiego, a wśród niej ośmiu 
członków Kolegium Kościelnego.
Na dworcu berlińskim oczekiwały 
przybyłych zapraszające ich osoby 
z ks. Theodorem Schappem, Barbel 
Eccard i Guntherem Noackim na1
czele. Goście z Polski podejmowani 
byli niezwykle serdecznie i troskli
wie. Zadbano w najdrobniejszych 
szczegółach o ich potrzeby i o to, 
aby pobyt okazał się pożyteczny dla 
obu stron i atrakcyjny.
W pierwszym dniu pobytu, podczas 
zwiedzania miasta, złożono kwiaty 
pod murem pamięci ofiar faszyzmu 
niemieckiego (jest to fragment mu- 
ru dawnego więzienia Plotzensee,

gdzie przetrzymywano i tracono ty
siące przeciwników Hitlera i sy
stemu). Zwiedzano również kościół 
ewangelicki w tej dzielnicy, które
go ściany pokryte są czarno-biały
mi malowidłami obrazującymi róż
ne rodzaje śmierci, jakie człowiek 
zadaje człowiekowi. Robi to przy
gnębiające, a nawet przerażające 
wrażenie.
Program wizyty przewidywał liczne 
spotkania i odwiedziny. Już pierw
szego dnia po południu odbyło się 
spotkanie z członkami parafii ewan
gelicko-reformowanej w Berlinie 
Zachodnim. Zbór ten założony zos
tał przez hugenotów osiadłych w 
Berlinie w okresie prześladowań we 
Francji. W tym roku obchodzi uro
czystości związane z 300-leciem swe
go istnienia i z tej okazji zorgani
zowana została wystawa, którą gru
pa polska zwiedziła, zapoznając się 
przy okazji z historią i losami tej 
społeczności. Podczas innej wizyty, 
złożonej w Konsystorzu, goście z 
Polski poinformowani zostali o sy
tuacji Kościoła Ewangelickiego w 
Berlinie Zachodnim i o stosunkach 
z Kościołem Rzymskokatolickim. 
Przygotowano dla nich również 
prelekcję na temat problemów 
związanych z obecnością dużej licz
by cudzoziemców szukających pra
cy lub proszących o azyl. Głównie 
chodzi o Turków. Ich inność wy
znaniowa stwarza dodatkowe trud
ności (np. jak zapewnić ich dzie
ciom, uczęszczającym do szkół nie
mieckich, nauczanie religii?). Koś
ciół zajmuje trochę inne stanowis
ko wobec uchodźców niż państwo i 
uważa, że nie należy tak rygorys
tycznie przestrzegać spełniania pew
nych warunków przy udzielaniu 
azylu, a tym bardziej nie usuwać z 
kraju ludzi, którzy od lat tu pracu
ją i mają domy.
Najbardziej znaczące i ważne dla 
obu stron były jednak spotkania w 
parafii im. Zinzendorfa. Odbyło się 
wspólne posiedzenie obu Kolegiów 
Kościelnych, podczas którego doko
nano wzajemnej prezentacji, mó
wiono o pracy w Kościele, wymie
niano doświadczenia i zapoznano 
się z problemami nurtującymi obie

społeczności. Kilkakrotnie miały 
miejsce serdeczne spotkania z para
fianami. Stworzyło to okazję do 
bliższego poznania się i przeprowa
dzenia wielu interesujących roz
mów.
Duże znaczenie dla dalszej współ
pracy będą zapewne miały rozmo
wy przeprowadzone podczas uro
czystej kolacji z przedstawicielami 
Komitetu Pomocy Polsce z dziewię
ciu zborów okręgu Tempelhof. 
Grupa polska przywiozła film o 
Kościele Ewangelicko-Reformowa
nym w Polsce, który był dwukrot
nie wyświetlany i spotkał się z du
żym zainteresowaniem.
W niedzielę 22 września ks. Bogdan 
Tranda wygłosił kazanie podczas 
nabożeństwa w kościele parafialnym 
Zinzendorfa, a pozostali Polacy 
wzięli udział w nabożeństwach od
bywających się w innych kościołach 
okręgu Templehof i przekazali poz
drowienia od polskiego Kościoła Re
formowanego. Wszyscy byli później 
podejmowani w domach pastorów. 
I tam miały miejsce ciekawe roz
mowy dotyczące sytuacji Kościoła 
i jego pracy.
Gospodarze zadbali także o uprzy
jemnienie czasu gościom i o ich re
laks: całe jedno przedpołudrhe Po
lacy wraz z towarzyszącą im, zaw
sze opiekuńczą i niezwykle serdecz
ną, grupą gospodarzy spędzili w 
pięknym, ogromnym ogrodzie bota
nicznym „Buga”.
Wizyta grupy polskiej była przeży
ciem nie tylko dla nas, lecz rów
nież, jak fo odczuliśmy, sprawiła 
radość gospodarzom. Poznaliśmy się 
lepiej. Cieszymy się, że dzięki te
mu nasze kontakty i wymiana my
śli stały się głębsze, że szczerze mo
żemy ze sobą dyskutować, że wiele 
nas łączy. Wszystko to znalazło od
bicie w naszych rozmowach f po
stawach. Dla każdego Kościoła waż
ne jest posiadanie zaprzyjaźnionej, 
siostrzanej parafii, takiej, jaką my 
mamy w parafii im. Zinzendorfa, 
a wizyty takie, jak ta, którą złoży
liśmy w Berlinie Zachodnim, dob
rze służą zbliżeniu ludzi, którzy i 
tu, i tam trudzą się w jednym ce
lu: aby Ewangelia rosła. A.P-a
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