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C O  W Y  NA TO?

Tempora mutantur
Tempora mutantur, nos et mutamur in illis — czasy się zmieniają i my 
zmieniamy się wraz z nimi. Kiedy myślimy o sześćdziesięciu latach od 
chwili powstania „Jednoty” i trzydziestu rocznikach wydanych od jej od
rodzenia po siedemnastoletniej przerwie, spostrzegamy, jak trafne są sło
wa przypisywane Lotariuszowi I, władcy państwa Franków. Inna była 
„Jednota” w pierwszym okresie jej istnienia, inna po jej wznowieniu, jesz
cze inna jest dzisiaj. Rozpoczynając pracę redakcyjną w 1926 roku, nasi 
ojcowie stawiali sobie cele w niejednym podobne do tych, które my sobie 
stawiamy dzisiaj w naszej pracy redakcyjnej. Żyli jednak w innych cza
sach i ówczesne warunki determinowały sposób ich myślenia, treść i formę 
ich wypowiedzi. Czasopismo miało charakter zdecydowanie wyznaniowy, 
a otwierało się prawie wyłącznie w jednym kierunku, mianowicie ku 
Kościołom ewangelickim, których w ówczesnej Polsce było kilka. Obok 
Polaków skupionych w ewangelicko-reformowanej Jednocie warszawskiej 
i wileńskiej oraz w Kościele ewangelicko-augsburskim z biskupem Juliu
szem Burschem na czele, istniały duże mniejszości narodowe, w szczególno
ści Niemcy zorganizowani w odrębnych jednostkach kościelnych. A pierwia
stek narodowościowy odgrywał wówczas bardzo istotną rolę dzielącą lub 
jednoczącą. Z jednej strony różnice narodowościowe dzieliły ludzi tej 
samej konfesji, z drugiej zaś — wspólna narodowość łączyła mimo różnic 
konfesyjnych.
Po wojnie znaleźliśmy się w zupełnie innych warunkach. Staliśmy się spo
łeczeństwem prawie jednolitym pod względem narodowościowym, zniknęła 
więc praktycznie ta linia podziału. Dziś wyznaczają ją raczej poglądy i 
sposób myślenia, stosunek do zagadnień natury polityczno-społecznej i 
przyszłości narodu, postawa moralna. Te sprawy łączą ludzi znajdujących 
się po różnych stronach bariery wyznaniowej i niekiedy dzielą tych, któ
rzy wyznają identyczne lub podobne prawdy wiary.

W pierwszym, trzydziestoletnim okresie istnienia „Jednoty” pojawiały się 
na jej łamach ostre polemiki, skierowane głównie przeciw katolicyzmowi. 
Ich celem nie był jednak system wiary ani dogmatów katolickich, lecz 
często wówczas spotykane praktyki dyskryminacyjne lub publiczne wypo
wiedzi wymierzone w mniejszości wyznaniowe. Niekiedy „Jednota” ostro 
reagowała w sprawach publicznych, na przykład występując w obronie 
Marszałka Piłsudskiego, znieważonego w liście pasterskim przez biskupa 
pińskiego. Starano się zawsze o możliwie maksymalny obiektywizm i nie 
powstrzymywano się przed publicznym zabieraniem głosu także wówczas, 
gdy chodziło o nieprawidłowości po stronie ewangelickiej. Dlatego redak
torzy nie przemilczeli wygłoszonego za granicą przemówenia biskupa Ju 
liusza Burschego, który ograniczył polski ewangelicyzm wyłącznie do lu
teranów. Również delikatna sprawa niedopuszczalnych praktyk, jakie po
jawiły się w ewangelicko-reformowanej Jednocie wileńskiej przy okazji 
udzielania rozwodów, doczekała się ostrej krytyki.

Drugi, powojenny okres działalności naszego miesięcznika przypada na 
czasy zupełnie inne, oddzielone od tamtych ogromem wydarzeń. W nowej 
epoce inni są też autorzy artykułów i ich czytelnicy. Zmieniała się i zmie
nia formuła czasopisma, pojawia się tematyka ekumeniczna, która zaczęła 
nawet dominować nad konfesyjną. Sprawę ułatwił II Sobór Watykański 
przez reformy • wprowadzone w Kościele katolickim i zmianę stosunku do 
chrześcijan innych wyznań. Trudno sobie wyobrazić, aby w pierwszym 
okresie wśród naszych autorów mógł znaleźć się rzymski katolik, a tym 
bardziej katolicki biskup, teolog czy zakonnica, tak jak to się dzieje dzi
siaj. Zakres tematów poruszanych na łamach „Jednoty” poszerzył się nie 
tylko o ekumenię. Pojawiły się problemy społeczne, obyczajowe i ogól- 
nomoralne, naświetlane z chrześcijańskiego punktu widzenia; więcej jest 
też tematów związanych z historią nie tylko Kościoła, ale i narodu, 
którego Kościół jest cząstką.
Zadumaliśmy się przez chwilę nad tymi sprawami przy okazji dwóch 
„okrągłych” rocznic „Jednoty” przypadających w tym roku. Nie obchodzi
my ich głośno, nie odbywamy żadnych rocznicowych uroczystości, raczej 
wspominamy, porównujemy i staramy się wyciągać wnioski do dalszej pra
cy. Do kształtu „Jednoty” powojennej wrócimy w przyszłym roku, w tym 
numerze przypominamy natomiast jej dwie przedwojenne siostry: „Żagiew 
Chrystusową” i „Szlakiem Reformacji”.

CO W N U M E R Z E  ?
„Już czas, już nadeszła pora, aby
ście się ze snu obudzili!” — tymi 
słowami zwracał się ap. Paweł do 
chrześcijan w Rzymie. Są one my
ślą przewodnią kazania adwentowe
go ks. Mirosława Jelinka Obudźmy 
się ze snu (s.3), transmitowanego 
przez radio 1 grudnia ub. r. Dla 
nas też nadeszła pora, byśmy otrzą
snęli sdę z duchowego snu, z wiary 
martwej i przyjęli żywą. Nadszedł 
bowiem Adwent. Wypełniła się o- 
bietnica — przyszedł Jezus Chry
stus. Immanuel — Bóg z nami — 
to tytuł modlitwy następującej po 
kazaniu (s.4). Po modlitwie — 
Przedświąteczna refleksja Tadeusza 
Niewiada (s.5), która zamyka ten 
przedświąteczny blok tematyczny. 
Przedświąteczny, bo w tym czasie 
— według zamierzeń redakcji — 
miał się ukazać numer.
Jest to ostatni numer w jubileuszo
wym 1986 roku. O podwójnym ju
bileuszu „Jednoty” piszemy w ru
bryce Co wy na to? w felietonie 
zatytułowanym Tempora mutantur 
(s.2). Z jego okazji publikujemy też 
interesujący artykuł Heleny Ratom- 
skiej Czasopisma ewangelicko-re
formowane w Polsce międzywojen
nej (s. 6).
Pozostałe materiały są różnorodne 
pod względem tematycznym. Na s. 
Krystyna Lindenberg prezentuje 
postać Naszego Pana Pultara ze 
zboru w Strzelinie, którego 90 rocz
nica urodzin była uroczyście ob
chodzona we wrześniu br. O Kon
gresie Wędrownych Ewangelistów 
w Amsterdamie, w którym uczest
niczyła delegacja polska, pisze ks. 
bp Zdzisław Tranda (s.ll). Tomasz. 
Wiśniewski opowiada dzieje Misji 
Barbikańskiej w Białymstoku, dzia
łającej tam w latach międzywojen
nych (s.13), a na s.15 Jędrzej Wier- 
telarz pisze o Misjonarzach XXI 
wieku.
Poza tym stałe rubryki: Wśród 
książek (s. 17), Listy (s. 18) i Prze
gląd ekumeniczny, a w nim dział 
Z naszego Kościoła (s.21).

N A S Z A  O K Ł A D K A :
Każdemu człowiekowi, niezale
żnie od przekonań, udziela się 
uroczysty nastrój bożonarodze
niowego misterium (...)• A jaki 
ma ono sens dla mnie? (Patrz 
„Przedświąteczna refleksja” —  
s. 4)

2



KS. MIROSŁAW JELINEK

Obudźmy się ze snu
A to czyńcie, wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, abyście się 
ze snu obudzili, albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedy
śmy uwierzyli. Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy tedy 
uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. Postępujmy 
przystojnie jak za dnia, nie w biesiadach i pijaństwach, nie w rozpu
stach i rozwiązłości, nie w swarach i zazdrości, ale obleczcie się w Pana 
Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starania o ciało, by zaspokajać pożądli
wości.

Rzym.. 13:11—14

Większość z nas każdego ranka wyrusza do 
pracy i znany jest nam trud wczesnego wsta
wania. Wiemy, że wstać musimy, ale nam się 
nie chce. Już obudzeni, pozostajemy jeszcze 
jakiś czas na granicy snu, w stanie częściowej 
tylko świadomości. I trzeba sporego wysiłku 
woli, by się z tego stanu wyrwać, przemóc o- 
garniającą senność i usłuchać głosu obowiązku. 
To on sprawia, że mimo niechęci podrywamy 
się z łóżka i udajemy do pracy. Wiemy, jak tę 
pracę wykonywać, bo się tego uczyliśmy. Mu
simy tylko otrząsnąć się z resztek snu, by 
przystąpić do czynności, które są nam znane. 
Ale sama wiedza o tym, co mamy robić, nie 
wystarcza. Nie wszyscy i nie zawsze pracujemy 
przecież z jednakową zręcznością i pilnością, z 
sumiennością i odpowiedzialnością; raz jeste
śmy gorliwi, innym razem niedbali.
Podobny stan ma na myśli apostoł Paweł w 
•cytowanym fragmencie Listu do Rzymian. Pa
weł mówi: „A to czyńcie, wiedząc, że już czas, 
że już nadeszła pora, abyście się ze snu obu
dzili”. W tym samym Liście przekazuje zboro
wi w Rzymie, w co ma wierzyć. Nie wystarczy 
jednak wiedzieć, w co wierzyć. Dlatego apo
stoł kładzie swym braciom na serca także to, 
jak mają postępować, jak mają się odnosić je
den do drugiego, do ludzi wokół siebie i do 
władzy, której podlegają (13:1—7). Jest to bar
dzo ważne dla wszystkich chrześcijan, również 
dla nas. Musimy wiedzieć, w co wierzymy. I 
ize swej wiary musimy wyciągać wnioski dla 
swojego życia i swojego stosunku do świata, 
w  którym żyjemy i który nas otacza.
A ilu jest chrześcijan, którzy o tym nie wie
dzą! Nie wiedzą, w co wierzą, ani w co mają 
wierzyć. Nie wiedzą, co mają robić. Są oni 
chrześcijanami tylko z nazwy. Prawdziwy 
chrześcijanin wie to dobrze. Jego wiara jest 
wyrazista jak dobrze bita moneta. Jego życie 
jest ukierunkowane na wyznaczony cel, do któ
rego podąża pewnie jak według jasno nakre
ślonej mapy. Ale musi on wiedzieć jeszcze je
dno: że wiara nie może być oderwana od rze
czywistości, że nie ma ścisłego podziału między 
światem wiary, a realnym światem, w którym 
żyje.
Apostoł Paweł stwierdza, że chrześcijanie w 
Rzymie śpią. Taki stan w zborze chrześcijań

skim jest niepokojący, można go określić jako 
krytyczny. Nie chodzi tu o sen w znaczeniu 
fizjologicznym, podczas którego odpoczywa 
ciało, lecz o sen duchowy, kiedy uśpiona jest 
wiara i niezdolna do wykrzesania jakichkol
wiek czynów. A wiara bez czynów, jak wia
domo, jest martwa.
Kiedy chrześcijanin śpi duchowo, nie czuje od
powiedzialności płynącej z wiary. Nie wie, że 
wiara go zobowiązuje. Taki chrześcijanin nie 
spełnia swojego zadania ani wobec ludzi, ani 
wobec Boga. To samo można powiedzieć o du
chowo uśpionym zborze. Apostoł znał ówczes
ne społeczeństwo i wiedział, co się w nim dzia
ło. Panowała rozwiązłość obyczajów, kwitło pi
jaństwo i rozpusta, kłótnie, czyli zjawiska, któ
re z całą pewnością nie idą w parze z wiarą. 
Paweł nazywa je uczynkami ciemności. Są to 
znamiona duchowego snu. Jeśli występują one 
nawet powszechnie w różnych społecznościach, 
nie mają prawa pojawiać się w zborze chrze
ścijańskim.
Zastanówmy się, jak to jest z nami, czy i my 
nie jesteśmy duchowo uśpieni? I dzisiaj Ko
ściół chrześcijański musi usłyszeć: „Już czas, 
już nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili!” 
Nadeszła pora, by zmienić dotychczasowe po
stępowanie. Samo chodzenie na nabożeństwa to 
za mało, trzeba w nich uczestniczyć. Ale i to 
nie wystarczy. Wiara nie może się ograniczać 
do znajomości i powtarzania dogmatów, do nie
dzielnej obecności w kościele, do składki koś
cielnej i kolekty. Trzeba przemóc w sobie do
tychczasowe nawyki i zwyczaje, które z wiary 
uczyniły sprawę tylko niedzielną.
Nie może być już tak, abyśmy uważali się i 
podawali za ludzi wierzących, a jednocześnie 
nieuczciwie żyli. W ten sposób dajemy złe 
świadectwo Jezusowi Chrystusowi, który nas 
powołał, abyśmy byli Jego ludem. W ten spo
sób dajemy złe świadectwo sobie i swojej wie
rze. W ten sposób jesteśmy na tym świecie bez
użyteczni i bez wartości. Jesteśmy tu po to, by 
ludziom służyć. A gdy traktujemy swoją wiarę 
powierzchownie i nieodpowiedzialnie, nasza 
służba na pewno zawiedzie. Dlatego musimy 
odrzucić wszystkie dotychczasowe błędy. Już 
świta. Nastaje nowy dzień.
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Trzeba zerwać z dotychczasowym pielęgnowa
niem ospałego i wygodnickiego chrześcijań
stwa. Precz z uczynkami ciemności! Wstańmy i 
obleczmy się w zbroję światłości, w zbroję wia
ry, aktywnej wiary w Jezusa Chrystusa.
Być może ciągle jeszcze nie widzimy powodu, 
dla którego mamy w swych dotychczasowych 
zwyczajach coś zmienić. Dlaczego nie może się 
wszystko dalej toczyć tak samo jak dawniej. 
Jeśli tak myślimy i mówimy, to wniosek z 
tego, że nie wiemy, co się stało. A co się wła
ściwie stało? Na to pytanie jest prosta odpo
wiedź: przyszedł Jezus Chrystus. Przyszedł 
Adwent. Tego jeszcze nie było. Istniała tylko 
obietnica i zapowiedź. Teraz, od dwóch tysięcy 
lat, obietnica jest rzeczywistością. Mesjasz 
przyszedł do całego świata. Dla całego świa
ta ’’dzień się przybliżył”.
Przyjście Świętego Boga na ziemię, Jego u- 
krzyżowanie i zmartwychwstanie dla naszego 
zbawienia jest najistotniejszym elementem na
szej wiary. Każdy chrześcijanin to wie i w to 
wierzy. Ale wielu ta prawda spowszedniała. 
Traktujemy ją jak rzecz oczywistą, o której 
się nawet nie myśli i która do niczego nie zo
bowiązuje. Pogrążyliśmy się w duchowym śnie 
i nasza wiara w nas usnęła. Pora na przebu
dzenie! W Nowym Testamencie są dwa miejsca 
mówiące o przebudzeniu: to, które teraz roz
ważamy, i w Liście apostoła Pawła do Efezjan 
(5:14): „Obudź się, który śpisz, i powstań z 
martwych, a zajaśnieje ci Chrystus”. A więc, 
jak budzi nas stukanie do drzwi, jak budzi nas 
nastawiony budzik, tak do nowej wiary i do 
nowego w niej życia budzi nas słowo świade
ctwa. Woła ono, abyśmy otrząsnęli się ze snu, 
z tej odziedziczonej, martwej wiary i przyjęli 
wiarę żywą i aktywną.
W Kościele chrześcijańskim w przeszłości czę
sto •dochodziło do takiego przebudzenia, swego

rodzaju pobudką był np. głos reformatorów. I 
dzisiaj potrzebne jest takie przebudzenie. Bez 
niego Kościół chrześcijański nie może skutecz
nie spełniać swej roli, nie ma więc racji bytu. 
I dziś odzywają się głosy wzywające chrześci

jaństwo, by zerwało się ze snu i pracowało nad 
ocaleniem całego świata, któremu grozi uni
cestwienie. W każdej epoce Kościołowi chrze
ścijańskiemu powierzone było jakieś zadanie. 
Także Kościołowi dzisiejszemu.
Dzieje tego świata toczą się pod suwerennymi 
rządami Jezusa Chrystusa, który jest jego Pa
nem. On temu światu nie przygotowuje za
głady, lecz zbawienie. A zbór chrześcijański ma 
być przednią strażą w Jego dziele. Przebudzeni 
chrześcijanie muszą żyć tak, by było wyraźnie 
widoczne, że żyją wiarą w Niego. Ludzie do
okoła muszą widzieć, że chrześcijanie „odrzucili 
uczynki ciemności”, że już w samych sobie i 
pomiędzy sobą pokonali to, co narusza związki 
społeczności ludzkiej, że niosą na sobie wi
dzialne znaki nadchodzącego zbawienia, że ma
ją na sobie „zbroję światłości”.
Przejmująco wzywa apostoł chrześcijan w Rzy
mie, a to wezwanie odnosi się również do nas: 
„Obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie 
czyńcie starania o ciało, by zaspokoić pożądli
wości”. Czy słyszymy ten budzący głos? Nie 
możemy już dłużej pozostawać w stanie bło
giego snu. Chrystus przecież ogłasza nasze zba
wienie.
„Już czas”. Czas, w którym żyjemy, jest wła
śnie tym czasem, kiedy mamy się ze snu obu
dzić.' „Już nadeszła pora”, kiedy mamy usłyszeć 
pukanie i wstać. A więc wstańmy. Nasz Pan 
tego od nas oczekuje. Amen.

Kazanie wygłoszone w pierwszą niedzielę Adwentu 
1985 w warszawskim kościele ewangelicko-reformo
wanym, emitowane przez Polskie Radio 1XII 1985.

Immanuel —Bóg z nami
Jakże trudno jest zrozumieć, Ojcze, 
że Ty, Bóg przedwieczny i niepojęty, 
nieogarniony i nieskończenie odległy, 
stałeś się nam bliski i dostępny, 
umysłem uchwytny i sercem objęty 
w osobie Twego Syna — Człowieka.

Nigdy nie będzie dosyć dziękować 
za łaskę Twojej wśród nas obecności, 
za ten niczym nie zasłużony dar, 
jakim jest narodzenie Twojego Syna, 
dla którego na Matkę wybrałeś 
skromną i cichą córkę Izraela, Marię.

Pozwól nam, Ojcze, w ten czas Adwentu 
uciszyć się i uspokoić wewnętrznie, 
z dystansem spojrzeć na swe troski,

z ufnością i wiarą myśleć o jutrze, 
bo Ty jesteś Immanuel, Bóg z nami, 
za co niechaj Ci będzie cześć i chwała 
po wszystkie wieki, amen.
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TADEUSZ NIEWIAD

Przedświqteczna refleksja

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Jak co 
roku poprzedzą je liczne przygotowania. Każ
demu człowiekowi, niezależnie od przekonań, 
udziela się uroczysty nastrój bożonarodzenio
wego misterium. Przejawia się to w ciszy wi
gilijnego wieczoru, z której dobiegają dźwięki 
kolęd, oraz w uroczystym nastroju dwu świą
tecznych dni.
Święta Bożego Narodzenia powinny mieć dla 
każdego chrześcijanina głęboki sens. Są bowiem 
wspomnieniem jednego z największych wyda
rzeń — narodzenia w stajni betlejemskiej Od
kupiciela. śiuiata. Zrozumienie tego wielkiego 
wydarzenia powinno w sercu każdego człowie
ka zrodzić wdzięczność za największy dar Boga 
i zarazem największy dowód Jego miłości, a 
także skłonić nas do postawienia sobie ważnego 
pytania: czy i jaki ma ono sens dla mnie? Je
żeli bowiem Jezus przyszedł na świat, uczy
nił to także dla mnie, człowieka mającego żyć 
w XX  wieku. On nie przyszedł dla świątecznej 
tradycji pozostawiającej poczucie sytości i za
dowolenia, lecz w zupełnie innym celu — „aby 
zbawić to, co zginęło” (Mat. 18:11). Każdy czło
wiek bowiem przez grzech staje się umarły w 
sensie duchowym. Jezus przyszedł, aby to, co 
umarłe, mogło ożyć do życia wiecznego. 
Narodzenie Syna Bożego było także wypełnie
niem licznych proroctw dotyczących tego wła
śnie wydarzenia, potwierdzeniem słowa proro

czego, wypowiedzianego mocy i pod natch
nieniem Ducha Świętego. Chrystus przyszedł 
na świąt, złożył życie w ofierze krzyżowej, 
zmartwychwstał i powrócił do domu Ojca. Za
nim jednak opuścił rzeczywistość ziemską, dał 
swym uczniom wspaniałą obietnicę, że przyj
dzie tu ponownie (Jn 14:2—3). Będzie to już 
drugie Jego przyjście, które podobnie jak 
pierwsze, będzie również miało swój cel. Tym 
razem nie będzie to odkupienie świata, gdyż 
ono dokonało się w czasie pierwszego pobytu 
Jezusa na ziemi, ale wymierzenie światu spra
wiedliwości Bożej. Niesprawiedliwi, tj. ci, któ
rzy nie zechcieli skorzystać z dobrodziejstwa 
pierwszego pobytu Chrystusa na świecie i nie 
przyjęli Go jako swego Zbawiciela, poniosą te
go konsekwencję w postaci wiecznego potępie
nia. Sprawiedliwi zaś, czyli ci, którzy uwie
rzyli i zdali się na łaskę Boga, otrzymają życie 
wieczne.
Drugie przyjście Pana Jezusa — podobnie jak 
pierwsze — przepowiedziane zostało przez pro
roków i ma nastąpić niespodzianie. Czy jestem 
gotowy na to spotkanie z Jezusem? Czy naro
dził się On we mnie i czy to narodzenie stało 
się początkiem mojego nowego życia? Warto 
w świetle pamiątki Narodzenia Pańskiego prze
myśleć swój stosunek do tych spraw. A te 
Święta niech nie będą tylko samą tradycją, 
lecz głębokim przeżyciem wiary.

Ciemność okrywa ziemię 
i mrok narody, 
lecz nad tobą zabłyśnie Pan, 
a Jego Chwała ukaże się nad

tobą.

Iz.60:2

Niech Święto Narodzenia Pańskiego 
rozbłyśnie w nas wszystkich 
światłem wiary i nadziei.

Z najlepszymi życzeniami 
dla Czytelników i wszystkich Przyjaciół

Redakcja „Jednoty”
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HELENA RATOMSKA

Czasopisma ewangelicko-reformowani 
w Polsce międzywojennej

W styczniu 1986 roku „Jednota” obchodziła sześćdzie
siątą rocznicę swego powstania. Obszerny materiał do
tyczący początków oraz rozwoju naszego pisma można 
znaleźć w specjalnym, jubileuszowym numerze, wy
danym dziesięć lat temu („Jednota”, nr 1, 1976). W 
tym artykule chcemy natomiast poświęcić nieco uwa
gi dwóm innym pismom wydawanym przez ewange
lików reformowanych w odrodzonej Polsce: miesięcz
nikowi „Żagiew Chrystusowa” oraz dwumiesięczniko
wi „Szlakiem Reformacji”. Nie istnieją — jak do
tąd — żadne, nawet popularne opracowania na te
mat tych czasopism, a wielu naszych młodych współ
wyznawców nigdy o nich nie słyszało. Nieliczne tek
sty przyczynkarskie na temat prasy ewangelickiej 
w Polsce międzywojennej z reguły nie wspominają 
nawet o wymienionych periodykach, co skłania do 
zwięzłego przypomnienia ich czytelnikom „Jednoty”. 
Na marginesie warto dodać, że zanim zaczęły się u- 
kazywać pisma ewangelicko-reformowane (a także 
później), duchowni i działacze naszego Kościoła korzy
stali z gościnnych łamów różnego rodzaju kalenda
rzy ewangelickich oraz pism luterańskich, takich jak 
warszawski „Ewangelik”, „Głos Ewangelicki”, „Zwia
stun Ewangeliczny”, „Na Wyżyny” i in. Nasi księża 
odgrywali też ważną rolę w wydawaniu i redagowa
niu w latach trzydziestych miesięcznika „Szkoła Nie
dzielna” (redaktorem naczelnym tego poważnego prze
wodnika dla nauczycieli był ks. dr Emil Jelinek). 
Zagadnienia te wymagają jednak oddzielnego opra
cowania.

„ŻAGIEW CHRYSTUSOWA”

W latach 1922—1928 duszpasterzem parafii ewangeli
cko-reformowanej w Żychlinie koło Konina był ks. 
lic. Kazimierz Ostachiewicz. Duchowny ten, we 
współpracy z ks. Stefanem Skierskim i Katarzyną 
Tosio, rozpoczął wydawanie miesięcznika „Żagiew 
Chrystusowa”. Pierwszy numer pisma ukazał się w 
Koninie w listopadzie 1924 roku.
Pismo było drukowane jako broszura o objętości od 
4 do 12 stron w formacie 16 na 24 cm, na tanim pa
pierze. Ceny pisma nie ustalono, rozsyłano je bezpłat
nie wszystkim chętnym. Wszelkie koszty ponosili wy
dawcy i współpracownicy, nie wypłacano honorariów

JżfiGIEW C H R Y S T U S O W A  j
; Posłannictwo Miłości Chrystusowej

d!a
\ ..spracow anych i obciążonych"
| rok ii. Luty im  rok. Nr. :.

Pójdźcie do Mnie wszyscy, którzyście spracowani i obcią
żeni, a Ja wam sprawią odpocznienie; weźmijcie jarzmo 
Moje na się i uczcie się ode Mnie, ż^m Ja cichy i pokornego 
serca, a znajdziecie odpocznienie duszom waszym.

II,  ?.S i 2‘.K

autorskich. Podstawą materialną . wydawnictwa była 
ofiarność, czytelników i dobrowolne datki przyjaciół 
pisma. Przez cały czas ukazywania się „Żagwi Chry
stusowej” wydawcy borykali się z poważnymi trud
nościami finansowymi — w prawie każdym numerze 
apelowano do czytelników o wzmożenie ofiarności 
na rzecz pisma. Ze względu na taką sytuację „Ża
giew” ukazywała się nieregularnie, często z dużym 
opóźnieniem, a niekiedy łączono dwa, trzy lub nawet 
cztery numery w jeden zeszyt o niewielkiej objęto
ści.
Piętnaście początkowych numerów wydrukowano w 
Koninie w prywatnej drukarni Ernesta Pawła Mi- 
chela, luteranina, zmarłego 2 kwietnia 1926 r. w wie
ku 74 lat. Michel — obywatel miasta Konina — był 
gorącym entuzjastą wydawania „Żagwi”, specjalnie 
sprowadził z Warszawy nowoczesne czcionki, sam 
składał pismo, dbał o jego szatę graficzną. Drukował 
je bez zysku, jedynie za cenę rzeczywistych kosztów 
technicznych. W nr 4—5 z 1926 r. redaktor opubliko
wał obszerne wspomnienie pośmiertne o tym druka
rzu. Począwszy od nr 2 z 1926 r. druk pisma prze
jęła Drukarnia Zrzeszenia Samorządów Powiatowych,, 
mieszcząca się w Warszawie przy ul. Leszczyńskiej 6,. 
przeniesiona później (w 1928 r.) na ul. Dobrą 28. 
Wydawcą i redaktorem odpowiedzialnym był począt
kowo ks. Ostachiewicz. Od nr 1 z 1928 r. funkcje te 
rozdzielono — wydawcą został ks. Stefan Skierski. 
Wiązało się to z faktem przeniesienia redakcji da 
Warszawy, gdzie zresztą od początku mieściła się 
administracja miesięcznika.
Po czterech latach „Żagiew Chrystusowa” przestała 
się ukazywać. Złożyło się na to wiele przyczyn. Pa 
pierwsze, ks. Ostachiewicz opuścił Żychlin i podjął 
pracę w Jednocie Wileńskiej, począwszy od 1 paź
dziernika 1928 r. Po drugie, z chwilą powstania „Jed
noty” w 1926 r. zmniejszyło się grono współpracowni
ków i — prawdopodobnie — czytelników „Żagwi”. 
Wydaje się również, że ówczesne kierownictwo Koś
cioła nie było zainteresowane w kontynuowaniu wy
dawania pisma, które zawsze borykało się z trudno
ściami finansowymi. Nie sprzyjał temu profil pisma, 
przeznaczonego przede wszystkim dla ludzi prosty eh 
i niewykształconych, gdy tymczasem wśród ofiaro
dawców byli przede wszystkim zamożni ewangelicy 
oraz inteligencja — ci ostatni byli gotowi łożyć ra
czej na „Jednotę”. W sumie ukazały się 34 zeszyty 
„Żagwi Chrystusowej”; ostatni był potrójny numer 
10-11-12 z 1928 r.
W założeniach wydawców „Żagiew Chrystusowa” by
ła pismem o charakterze ewangelizacyjno-misyjnym. 
Pełny tytuł czasopisma w pierwszym roku istnienia 
brzmiał: „Żagiew Chrystusowa. Pismo poświęcone 
budzeniu życia religijnego”. Od drugiego rocznika 
podtytuł zmieniono na „Posłannictwo Miłości Chry-

Karta tytułowa „Żagwi Chrystusowej”
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stusowej dla spracowanych i obciążonych”. W ten 
.sposób wydawcy pragnęli podkreślić odmienny — w 
stosunku np. do „Jednoty” — charakter „Żagwi”. 
Tytuł pisma nawiązuje do słów Jezusa z Ewangelii 

św. Łukasza (12:49): Ogień przyszedłem rzucić na zie
mię i jakżebym pragnął, aby już płonął. We wstęp
nym artykule redakcyjnym wydawcy piszą: prag
niemy przyjąć czynny udział w zbawczym dziele 
Chrystusowym. 1 my pragniemy być jedną z tych 
wielu Żagwi Chrystusowych w ręku Jego. Pragniemy 
nieść wam, spracowanym i obciążonym, Jego praw
dziwe światło, żar Jego miłości, Jego pokój, moc Jego 
świętą, byśmy i my przeszli z ciemności do dziwnej 
Jego światłości i poznali błogosławione moce nie
bieskie. Powtarzamy: pragniemy być Żagwią Chry
stusową w ręku Jego i tylko Jego. Sami z siebie, bez 
Jego mocnej ręki, rzucilibyśmy między was tylko ża
giew niezgody i śmierci — sz Nim, wierzymy w to 
mocno, nieść wam będziemy Żagiew Miłości Chry
stusowej i Życia Jego. Cytat ten dobrze oddaje ducha 
omawianego czasopisma. Zdecydowana większość ar
tykułów na jego łamach poświęcona jest chwaleniu 
Boga, świadczeniu o Jego miłości i o działaniu Ducha 
św. Wiele tekstów to budujące przykłady, świadectwa 
nawróceń, pochodzące z różnych Kościołów i z róż
nych miejsc na ziemi. Zamieszczane na łamach „Ża
gwi” modlitwy, rozważania i kazania miały charakter 
«ewaingeOiizacyjmy i ponadwyznainiowy. - Wiele miejsca 
poświęcano również pieśniom oraz poezji religijnej. 
Na uwagę zasługuje obszerny cykl Z teki więziennej 
ks. Tomasza Tosio (zm. w 1919 r.). Z tego cyklu po
chodzą słowa wielu pieśni, śpiewanych do dziś w na
szym Kościele (np. Mów, Panie, do mnie w każdej 
życia chwili...). Spuścizna piśmiennicza po ks. Toma
szu Tosio prawdopodobnie nigdy nie została opubli
kowana w całości, chociaż jej fragmenty zamiesz
czały również inne pisma, np. warszawski „Ewange
lik” w latach 1919—1920.
Pietystyczny charakter „Żagwi Chrystusowej” pod
trzymywany był również przez liczne przekłady tego 
typu tekstów, pochodzących z zagranicznych ośrodków 
pracy ewangelizacyjnej, cytaty z dzieł sławnych lu
dzi świadczące o ich głębokiej wierze w Boga, itd. 
Wiele uwagi poświęcano teoretycznym i praktycznym 
problemom ewangelizacji, misji wewnętrznej i zew
nętrznej. Na przykład w nr 11 z 1925 r. analizuje 
się potrzebę ewangelizacji społeczeństwa polskiego, 
ubolewa się, nad upadkiem wiary i moralności w na
szym kraju, proponując szeroko rozumianą, wielo
płaszczyznową akcję ewangelizacyjną o charakterze 
ponadwyznaniowym. „Żagiew” z radością odnotowy
wała każdy pozytywny fakt z życia religijnego na
szego Kościoła i kraju.
W omawianym miesięczniku można również znaleźć 
kilka cennych artykułów omawiających sytuację róż
nych środowisk wyznawców naszego Kościoła. Ks. 
Ludwik Zaunar obszernie opisuje życie ewangelicko- 
-reformowanych zborów na Wołyniu (nr 4—5, 1925). 
Dzieje parafii zelowskiej zostały przedstawione w 
numerach 9 i 9a z 1925 r. Wśród informacji z Ko
ścioła znajdujemy m.in. sprawozdania z obrad syno
dalnych, zjazdów ewangelickich i innych ważnych 
wydarzeń. Na uwagę zasługują szczegółowe relacje 
z życia niektórych parafii (zwłaszcza żychlińskiej i 
łódzkiej), które — wobec zaginięcia wielu archiwa
liów — są obecnie niekiedy jedynym źródłem 
historii tych zborów w latach dwudziestych.

Pismo kładło szczególny nacisk na podstawowe dzia
łania Kościoła, jego organów, osób duchownych, kry
tycznie oceniało funkcjonujące stereotypy, przestrze
gało przed różnego rodzaju wypaczeniami życia ko
ścielnego. W artykule pt. Co mamy robić na Syno
dzie? (nr 6, 1925) czytamy: 14 bm. w niedzielę przed 
południem rozpocząć się ma uroczystym nabożeń
stwem w kościele na Lesznie tegoroczny Synod... Po 
co? W jakim celu? By wysłuchiwać i zatwierdzać 
sprawozdania, budżety, rachunki? By ferou>ać uch
wały? — Nie. Gdybyśmy mieli po to się tylko zjeż
dżać, szkoda byłoby naprawdę tych pieniędzy wyda
nych, czasu i sił straconych. A może, by decydować 
najistotniejsze sprawy Kościoła, sprawować rządy, 
jako najwyższa władza Jednoty naszej? 1 to nie. 
To już wynik czegoś, skutek; to samo przyjdzie, gdy 
będzie podstawa. f Autor tych słów uważał, że podsta
wowym zadaniem Synodu (podobnie Konsystorza, 
księży, kolegiów kościelnych) jest oddawanie chwały 
Bogu, głoszenie Słowa Bożego, bogacenie życia du
chowego delegatów, by mogli oni potem nieść światło 
Ewangelii do swych zborów. Czy słowa te nie są i 
dzisiaj aktualne?

Wiele tekstów publikowanych w „Żagwi” to tłuma
czenia z pism zagranicznych, głównie francuskich i 
niemieckich. Trudno je teraz zidentyfikować, gdyż 
na ogół nie podawano ani źródeł, ani nazwisk auto
rów i tłumaczy. Tylko nieliczne artykuły oryginalne 
były podpisywane, niekiedy stosowano pseudonimy 
lub inicjały. Wśród autorów spotykamy następujące 
osoby: ks. Tomasz Tosio, ks. Ludwik Zaunar, ks. L. 
Meyer(?), Witold Tarcza (pseudonim Karoliny Ger- 
licz), Katarzyna Tosio, ks. Emanuel Kätscher (ducho
wny braci czeskich z Taboru Wielkiego). W wielu a- 
nonimowych artykułach można rozpoznać pióro ks. 
Ostachiewicza.

Lektura „Żagwi Chrystusowej” może dzisiaj wywołać 
wrażenie, że pismo to nie było zbyt starannie reda
gowane: liczne są błędy drukarskie, stylistyczne, ko
rekta nie jest staranna. Może się również wydawać, 
że treść większości artykułów niesie przesadnie dużo 
ładunku emocjonalnego, odwołującego się przede 
wszystkim do najprostszych uczuć. Nawet na łamach 
„Żagwi” (nr 1, 1926) można przeczytać, że pismo nie 
było najlepiej przyjmowane w niektórych środowi
skach, jako zbyt „nabożne”, zawierające niewiele tre
ści. Pismo starało się jednak do końca wytrwać w 
swym podstawowym zadaniu — głoszeniu Ewangelii, 
budzeniu wiary „spracowanych i obciążonych”. W 
każdym numerze można znaleźć listę ofiarodawców, 
niekiedy zamieszczano też korespondencję od czytel
ników. Pozwala to zorientować się, że grono czytel
ników było bardzo szerokie. Pismo docierało do wie
lu środowisk chrześcijańskich we wszystkich dzie
lnicach kraju, także na Kresy, i to nie tylko do ewan
gelików obu wyznań. Jest pewne, że miesięcznik był 
potrzebny i spełniał swe podstawowe zadania.
„Żagiew Chrystusowa” była pierwszym polskim pis
mem wydawanym przez ewangelików reformowanych. 
Było to pismo popularne, docierające do ludu. W 
„Żagwi” zdobywali szlify redaktorskie późniejsi au
torzy „Jednoty”, w tym jej naczelni redaktorzy: ks. 
Ludwik Zaunar i ks. Stefan Skierski. Niewątpliwie 
pismo to przyczyniło się do rozkrzewienia nawyku 
czytania czasopism religijnych wśród naszych współ
wyznawców.
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Tak wyglądała okładka wileńskiego czasopisma „Szla
kiem Reformacji”

„SZLAKIEM REFORMACJI”

Pod takim tytułem ukazywał się w latach 1936—1939 
w Wilnie organ Wileńskiego Kościoła Ewangelicko- 
-Reformowanego. Był to pierwszy w historii (a zara
zem ostatni) periodyk wydawany przez Jednotę Wi
leńską naszego Kościoła.
Formalnie pismo to było dwumiesięcznikiem. Fakty
cznie do wybuchu II wojny światowej ukazało się 
18 zeszytów, w tym wiele podwójnych. W pierwszym 
roku istnienia pisma pojedynczy numer kosztował 30 
gr, a prenumerata roczna wynosiła 1 zł. Od 1937 r. 
pojedynczy numer zdrożał do 75 gr, a prenumerata 
roczna do 3 zł. Było to zatem czasopismo dość drogie. 
Poszczególne zeszyty ukazywały się w formie B-5 
i liczyły od 30 do 56 stron druku, nie licząc karto
nowej okładki, na której widniała piękna rycina 
przedstawiająca godło Polski na tle widoku kościoła 
wileńskiego. Wszystkie numery wydrukowano w Pol
skiej Drukarni „Świt”, znajdującej się w Wilnie przy 
ul. Wielkiej 40. Redaktorem naczelnym był ks. su
perintendent Michał Jastrzębski (zm. w czerwcu 
1938 r.). Pierwszym wydawcą był Bronisław Iżycki 
Herman, prezydent Konsystorza, później jako wy
dawcę podawano Synod Jednoty Wileńskiej. Funkcję 
redaktora odpowiedzialnego pełnił ks. Aleksander 
Piasecki. Pismo było drukowane starannie, na dobrym 
papierze, sporadycznie zamieszczano w nim fotogra
fie o bardzo dobrej jakości technicznej.
„Szlakiem Reformacji” było czasopismem przezna
czonym przede wszystkim dla inteligencji ewange
lickiej. Pismo zapewniło sobie współpracę nieprzecię
tnych autorów. Trzeba przyznać, że niewielka liczbo
wo Jednota Wileńska już przed I wojną światową 
z dużym rozmachem prowadziła działalność wydaw
niczą (przykładem może być poważne wydawnictwo 
ciągłe Monumenta Rejormationis Polonicae et Lithu- 
anicae, wydawane' w kilku seriach, poświęcone hi
storii Reformacji polskiej i litewskiej). W okresie 
międzywojennym Jednota Wileńska spowodowała wy
danie kilkudziesięciu książek i broszur, w tym wie
lu o charakterze naukowym. Kościół wileński posia
dał wspaniałą bibliotekę z licznymi cymeliami oraz 
bogate archiwum. W Wilnie działało Towarzystwo 
Miłośników Reformacji im. Jana Łaskiego. Organizo
wano często wystawy, odczyty i spotkania, populary
zujące dzieje dawnej Jednoty Litewskiej. Tak ak
tywne środowisko wydało również oddanych współ
pracowników „Szlakiem Reformacji”. Na łamach tego 
pisma drukowali swe teksty min. Wacław Gizbert 
Studnicki, badacz historii Jednoty Litewskiej, uta
lentowany publicysta, interesujący się zagadnieniami 
kresów wschodnich, Włodzimierz Sakowicz, Edward 
Hłasko, Witold Jodko, Czesław Lechicki (znany i 
dzisiejszym czytelnikom „Jednoty”). Z duchownych 
ze „Szlakiem Reformacji” współpracowali m.in. księ
ża: Emil Jelinek, Józef Otton Pospiszył, Paweł Dilis, 
Aleksander Piasecki, Piotr Gorodiszcz, Michał Ja
strzębski i Konstanty Kurnatowski. Dużym sukcesem 
było pozyskanie do współpracy Pawła Hulki-Laskow- 
skiego, pisarza, najwybitniejszego publicysty ewange
lickiego w odrodzonej Polsce.

Opłatę pocztowę uiszczojio ryczałtem^

Nr 2 (8) WILNO 1 93 7 Rok II

D W U M I E S I Ę C Z N I K

Cena 75 gr.

'Pismo starało się zachować zróżnicowaną treść i 
względnie wysoki poziom artykułów. Nie było to spra
wą prostą, zwłaszcza że ówczesna prasa wyznaniowa 
(tak jak cała prasa) cierpiała na przerost krytycyzmu 
w odniesieniu do całej ówczesnej rzeczywistości, a* 
szczególnie do stosunków między Kościołami. „Szla
kiem Reformacji” należało do pism, które było szcze
gólnie mocno uwikłane w ostre polemiki. Zasadnicze 
tematy tych polemik to: stosunki między państwem 
a Kościołami mniejszościowymi, walka z klerykali
zmem niektórych środowisk katolickich oraz stosunki 
między dwoma Jednotami Kościoła Ewangelicko-Re
formowanego. Ostatnie zagadnienie ściśle wiązało się 
z tzw. sprawą rozwodów wileńskich (nota bene nad
szedł czas, by ten historyczny już problem prze
analizować bez emocji; wymaga tego nie tylko rzetel
ność historyczna, ale również mnogość obiegowych 
sądów, do dziś żywych w starszych pokoleniach Po
laków). Na łamach „Szlakiem Reformacji” można 
znaleźć mnóstwo tekstów, będących odbiciem tych 
sporów między Kościołami.

Typowy numer „Szlakiem Reformacji” zawierał ka
zanie, artykuł teologiczny, tekst o charakterze filozo
ficznym, socjologicznym lub pedagogicznym, studia li
terackie lub historyczne, materiały publicystyczne na 
aktualne tematy krajowe lub międzynarodowe, spra
wozdania z życia Jednoty, obszerną kronikę z wyda
rzeń kościelnych w kraju i na świecie, przegląd pra
sy oraz dział recenzji. Niekiedy zamieszczano rów
nież modlitwę, pieśń lub wiersz religijny.

Dokończenie na s. 21
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KRYSTYNA LINDENBERG

Nasz

Pan Pultar

Kiedy pan P u lta r wsiada na swego 
„K om ara” i odjeżdża kam ienistą, 
spadzistą drogą, komuś, kto go nie 
zna, ani przez m yśl nie przejdzie, 
że patrzy na 90-letniego starca. Nie
wysoki, trzym ający się prosto, o 
ciem nej smagłej tw arzy z prześw i
tu jącym  przez opaleniznę rum ień
cem, z żywymi, czarnym i oczyma i 
gęstą siwą czupryną, w ygląda n a j
wyżej na siedem dziesiątkę. 8 la t 
tem u, a więc gdy przekroczył już 
la t 80, podjął się bezinteresownie 
opieki nad ciężko chorą kobietą 
(odżywianą przez ru rk ę  bezpośred
nio do żołądka), którą^ karm i, robi 

je j  zakupy, a naw et pierze po dzień 
dzisiejszy. Sam ma bardzo niew iel
kie wym agania, bardziej dba o in 
nych niż o siebie. Jest żywą ilu 
strac ją  starej praw dy, że nie w y
godne życie, kom fortowe w arunki 
i nadm ierna troskliwość o własne 
zdrowie, lecz trudne dzieciństwo, 
ciężka praca, postaw a zwrócona ku 
innym, otw artość na trudności i 
biedę innych ludzi, chęć służenia 
im w imię Bożej miłości są na jlep 
szym gw arantem  długiego życia i 
jasności umysłu. A także pogoda 
ducha. „Jestem  wesoły” — mówi
0 sobie. „Mnie jest dobrze, jestem  
zadowolony, nic mi nie b rakuje. 
Całe życie byłem wesoły i było 
mi zawsze dobrze”. Pogoda ducha 
nie opuszczała go nigdy, naw et gdy 
b ra ł udział w I wojnie, a dodajmy, 
że był pod Verdun, w tym  piekle
1 wojny św iatowej, na tym  ogrom
nym  cm entarzysku żołnierzy wielu 
narodowości.

A jakiej narodowości jest pan P u l
tar? Odpowiedź na to py tan ie nie 
jest prosta. Pod V erdun nosił m un

dur niemiecki. Jego rodzice byli 
Czechami, osiadłym i na Dolnym 
Śląsku we wsi Husiniec, założonej 
przez braci czeskich, którzy przyw ę
drow ali tu uchodząc przed prześla
dow aniam i religijnym i, i nazwanej 
przez nich im ieniem  swojego n au 
czyciela, Jana Husa. Husiniec p rzy
ją ł także trochę osadników niem ie
ckich — ewangelików, i tak  pow 
stała na piastow skiej ziemi ta, tro 
chę dziwna dla ludzi z innych re 
gionów, społeczność czesko-niem ie
cka, ew angelicko-reform ow ana po
śród katolickiej większości.

T utaj 19 września 1896 roku przy
szedł na św iat F ryderyk  P ultar. W 
jego domu mówiło się po czesku, 
do szkoły poszedł niemieckiej. N aj
pierw , do 9 roku życia, pobierał 
naukę w pobliskim  Kątrzyńcu, po 
tem  (również w niem ieckiej szkoło) 
w Świdnicy. Ponieważ w domu by
ło jeszcze 4 braci, a ojciec za trud 
niony na kolei nie był w stanie do
statecznie zarobić na tę sporą gro
m adkę, naukę szkolną trzeba było 
przerw ać w w ieku la t 13. N ajpierw  
term inow anie u kowala, później 
praca u ślusarza, następnie w strze- 
lińskim  kam ieniołomie, i w końcu 
— na poczcie w Strzelinie przez 30 
lat aż do em ery tury  w Polsce L u 
dowej. „W szystkie prace brałem  na 
siebie, nie bałem  się zajęcia” — 
opowiada pan P u lta r i dotyczy to 
nie tylko pracy zawodowej, zarob
kowej, lecz także tego, co dziś n a 
zywa się p racą społeczną, a co jest 
służbą Bogu i ludziom. Przez całe 
to długie, pracow ite życie nie do
robił się m ajątku, nie kupił gospo
darstw a ani domu, m ieszkał przy 
poczcie w Strzelinie, a po przejściu

na em eryturę powrócił do Husińca 
Gprzemianowanego przez władzę lu 
dową na Gęsiniec), gdzie zamiesz
kał przy daw nej parafia lnej św iet
licy.
Ożenił się wcześnie ze starszą od 
siebie o 9 la t córką m ajstra , u k tó 
rego pracował. Dziewczyna zako
chała się w nim  i doprowadziła do 
m ałżeństwa, które okazało się uda
ne i trw ało 30 lat. Z żoną tą m iał 
syna i córkę; córka zginęła w cza
sie działań w ojennych, syn osiadł 
w RFN i tylko raz odwiedził ojca 
i rodzinne strony. Z drugą żoną, 
Charlottą, żył pan P u lta r 35 la t i 
były to bardzo szczęśliwe lata. Ró
wnie pogodna jak  mąż, życzliwa lu 
dziom, bardzo serdeczna, wspólnie 
z nim  niosła ciężar wszystkich 
spraw, jakie b rał na siebie. Bo F ry 
deryk P u lta r nie poszedł za ow
czym pędem, nie w yjechał na Za
chód, nie opuścił ziemi, na k tórej 
się urodził, i nie opuścił zboru, z 
którym  modlił się wspólnie przez 
całe życie.
A zostać tu  i pracować wcale nie 
było łatwo. Pod koniec wojny, z 
cofającą siię arm ią niem iecką, w y je
chał miejscowy pastor niemiecki. 
Zaraz po wojnie wielu parafian  w y
jechało do Czechosłowacji, ojczyzny 
przodków. W drugiej połowie la t 
pięćdziesiątych opuścił zbór kan tor 
— miejscowy świecki kaznodzieja, 
a w la tach sześćdziesiątych — bardzo 
dużo ludzi z Gęsińca i Strzelina. Z 
k ilkuset osób zbór skurczył się do 
kilkudziesięciu, zabrakło duszpaste
rzy. W prawdzie Kościół Ew angeli
cko-Reform owany w W arszawie nie 
stracił z oczu swojej m ałej parafii 
na Śląsku, ale sam borykając się 
ż powojennym i trudnościam i, przede
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w szystkim  z brakiem  duchownych, 
nie mógł udzielić zbyt dużej po
mocy.
A jednak co niedzielę i w każde 
święto, bez względu na to, czy przy
jechał ktoś z W arszawy, czy . nie, 
odbywały się nabożeństw a w popa
dającym  w coraz większą ruinę ko
ściele ew angelickim  w Strzelinie. 
Nabożeństwa te prowadził pan P ul- 
tar. B rat P u ltar. Czasem przycho
dziło tylko parę osób, czasem b ra t 
P u lta r czuł się źle (wbrew pozorom 
trapiły  go różne choroby, parę z 
nich mogło zakończyć się śmiercią) 
— mimo to nabożeństw a odbywały 
się regularnie.
Kiedy zdarzała się sm utna okolicz
ność, że na pięknym  strzelińskim  
cm entarzu trzeba było kogoś pocho
wać — i ten obowiązek b rał czasem 
na siebie b ra t P u ltar. A także od
wiedzał chorych, przychodził do 
potrzebujących pomocy, krzepił ich 
Słowem Bożym, a także częścią 
pieniędzy ze swej skrom nej, poczto
wej pensji. Bo zawsze uważał, że 
ma dość, że nic mu nie trzeba, że 
inni są bardziej potrzebujący. I w 
tym  popierała go żona. Razem po
m agali ludziom, razem  klękali do 
modlitwy, razem  słuchali ew angeli
zacyjnych audycji rad ia Monte 
Carlo i razem  nam aw iali innych 
do ich słuchania. To też była część 
pracy duszpasterskiej, k tóra in te 
growała zbór. Jednego tylko nie 
mógł b ra t P u lta r — udzielać Sak
ram entów , a więc i chrzcić dzieci. 
A młode pokolenie zawierało m ał
żeństwa mieszane, które na ogół 
chrzciły swoje dzieci w kościele k a
tolickim. Nie tylko dlatego, że na 
m iejscu nie było (i nie ma) ordy
nowanego duchownego, ale i dla 
„świętego spokoju”, w skutek naci
sków m iejscowej ludności, wśród 
której reform ow ani stanow ili za
ledwie garstkę. Nawet gdy dziecko 
zostało ochrzczone przez jednego z 
dojeżdżających do tej parafii księ
ży: Fibicha, Dany sza czy Niewiecze- 
rzała, to i tak  szło potem  z całą, 
klasą do Pierw szej Komunii. B rat 
P u lta r w ytrw ale jednak prowadził 
nabożeństw a i kto chciał przyjść, 
ten m iał zawsze pewność, że nabo
żeństwo ew angelicko-reform ow ane 
odbędzie się.
Dlatego bezsprzeczną zasługą b rata  
P u lta ra  jest to, że ta  m ała wspól
nota przetrw ała wszystkie burze i 
trw a nadal. Dlatego możliwe stało 
się zaktywizowanie tam  pracy dusz
pasterskiej. Dlatego młody i ener
giczny W ładysław  Scholl, który o- 
becme opiekuje się strzelińską p a
rafią, m ając za sobą poparcie b ra ta

P ultara , może działać i wierzyć, że 
odrodzenie tego zboru jest możli
we. Dlatego nie tylko m ieszkańcy 
Husińca czy Strzelina, ale i my 
wszyscy ewangelicy reform owani, 
możemy mówić „nasz pan P u lta r”.
I dlatego tak  uroczyście i z wdzię
cznością obchodziliśmy jego dzie
więćdziesiąte urodziny.

Na uroczystość urodzin, k tóra od
byw ała się w dniach 27 (sobota) 
i 28 (niedziela) września, a więc 
przesunięta była nieco w czasie w 
stosunku do rzeczywistych urodzin, 
przyjechali goście z W arszawy, z 
księdzem biskupem  Zdzisławem 
Trandą na czele, i z Pstrążnej, ob
jętej „po sąsiedzku” tą  sam ą opie
ką duszpasterską. Gośćmi Jub ila ta  
a zarazem gospodarzami uroczysto
ści byli również m ieszkańcy H u
sińca.

Po wspólnym odśpiewaniu pieśni 
(a husińscy ewangelicy śpiew ają 
pięknie) ks. bp Z. T randa rozpo
czął swe przem ówienie od Psalm u 
18, którego w ersety 25—34 kolejno 
wyznaczały tok myśli przem ów ie
nia. Ks. B iskup w spom inał la ta  1971 
—1979, kiedy będąc proboszczem 
parafii zelowskiej, opiekował się 
także strzelińską. Opowiadając o 
pracy b ra ta  P ultara , podkreślił je 
go głęboko chrześcijańską postawę, 
przyjm ującą z ufnością od Boga 
wszystko, co On daje. Taką posta
wę można mieć, gdy żyje się z 
perspektyw ą wieczności, m ając 
świadomość, że zdąża się do J e 
zusa Chrystusa.

My, ludzie, jesteśm y słabi, lękam y 
się, że nie podołamy w szystkim  ob
ciążeniom, jakie niesie życie, że 
nie podołamy wszystkim  obowiąz
kom. Ale „Droga Boża jest dosko
nała, Słowo Pańskie jest w ypróbo
wane, jest tarczą wszystkim , którzy 
Mu u fa ją”. Doznał tego b ra t P u l
tar, doznali wszyscy, których objął 
swą działalnością. Ks. Biskup w y
raził wdzięczność Bogu, że tak  w ie
le dał b ra tu  P ultarow i i że ten z 
kolei mógł się tym  dzielić z innymi. 
„Niech to się w Twym życiu nadal 
dzieje” — powiedział do Jub ilata , 
życząc mu dużo łaski Bożej i b ło
gosław ieństwa Bożego.

Po gratu lacjach, wyrazach wdzię
czności i radości, jakie składali J u 
bilatow i wszyscy obecni, po w spól
nej modlitwie, odśpiew aniu pieśni 
i wręczeniu upom inków przystąpio
no do części „artystycznej”, tj. do 
wspaniałej kolacji przygotow anej 
przez panie: Rużenę U rbanow ą, 
M ałgorzatę S tolarską, Elzę i Irenę

Woczkowskie, K rystynę Schw artz- 
-Jankiew icz, F ridę Langer i panią 
Czajkowską.

Jub ila t jadł niewiele, tortów  n a 
wet nie spróbował: „To dla m nie 
za dużo” — pow tarzał. Skrom ny, 
trzym ający się na uboczu, zażeno
wany był tym  całym ruchem  koło 
swojej osoby. Niepokoił się o swoją 
chorą, którą na tyle godzin m usiał 
opuścić.

Potem  nastąpiła p ro jekcja film u 
„Joni”, na k tórą ściągnęło jeszcze 
więcej miejscowych gości. F ilm  i 
historia jego bohaterki stały się 
także elem entem  w prow adzenia do 
przewodniej myśli niedzielnego, u - 
roczystego nabożeństw a z W ieczerzą 
Pańską, które odpraw ił ks. bp Zdzi
sław Tranda. Lekcję i Ew angelią 
czytali: W ładysław  Scholl, K arol 
Niewieczerzał i K inga Staw ikow ska. 
Nabożeństwo zakończyło dwudniowe 
uroczystości urodzin b ra ta  P u lta ra .

Przy okazji zwiedziliśmy m iejscowy 
cm entarz i kościół w S trzelinie, 
który wprawdzie został przekazany 
notarialn ie strzelińskiej parafii rzy
m skokatolickiej, ale w spólnota r e 
form ow ana zachowała praw o do 
odpraw iania tam  nabożeństw  w bo
cznej, najstarszej nawie. W spółpra
ca z katolickim  proboszczem prze
biega na ogół dobrze, kościół przez 
niego rem ontow any jest już bardzo 
pięknie odbudowany i urządzony, w 
m aju—czerwcu przyszłego roku zo
stanie uroczyście poświęcony i n a 
bożeństwo inauguracyjne zaipewne 
będzie nabożeństw em  ekum enicz
nym. Myśli się też o sposobach r a 
tow ania ewangelickiego cm entarza, 
prawdopodobnie również wspólnie 
z parafią  katolicką.

Jest bardzo dużo do zrobienia w p a 
rafii strzelińskiej. Było dużo zanie
dbań w dawnych latach, n iektórych 
nie da się już odrobić. Ale jest n a 
dzieja, że wspólnota będzie się roz
wijać, że się utrw ali. Zasługę w  
tym  m ają niew ątpliw ie i śp. ks. bp 
Jan  Niewieczerzał, i ks. bp Zdzi
sław Tranda, i ofoecnie W ładysław  
Scholl. Przede wszystkim  jednak — 
b ra t P u ltar. I choć posługuje się 
on do dziś Biblią w języku n ie
mieckim, Słowo Boże jest i pozo
staje zawsze Słowem Bożym. „Ży
czymy Mu — pow tarzając słowa 
w pisu ks. bp Zdzisława T randy w 
księdze pam iątkow ej — wiele je 
szcze sił, wiele radości, a przede 
w szystkim  Bożej łaski i błogosła
w ieństw a na przyszłość”.

(Zdjęcie: Władysław Scholl)
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KS. BP ZDZISŁAW TRANDA

Kongres Wędrownych Ewangelistów 
w Amsterdamie

W dniach od 12 do 20 lipca 1986 r. 
-odbył się w A m sterdam ie kongres 
tzw. wędrownych ewangelistów, 
zorganizowany przez znanego na ca
łym  świecie ew angelistę Billy G ra
ham a i jego zespół. Wzięło w nim  
udział ponad 8000 ew angelistów  ze 
178 krajów  i wszystkich kontynen
tów, ponadto liczni goście, a wśród 
nich k ilku- lub kilkunastoosobowe 
delegacje z k rajów  socjalistycznych, 
w tym  także 13-osobowa grupa z 
Polski oraz dwa chóry baptystyczne 
— z Polski i Związku Radzieckiego. 
W skład delegacji polskiej wchodzili 
przedstaw iciele następujących Ko
ściołów: adw entystów  (ks. prezes S. 
Dąbrowski), baptystów  (ks. ks. K. 
Bednarczyk i A. W akuła), ewang.- 
-augsburskiego (ks. ks. T. Bruell 
i T. Raszyk), ew ang.-reform ow anego 
(ks. bp Z. Tranda), m ariaw itów  (ks. 
T. Szymański), m etodystów  (L. K u
czma), polsko-katolickiego (ks. bp 
M. Rode), praw osławnego (M. Ko
złowski), rzym skokatolickiego (ks. 
ks. A. Miś i W. Hanc) oraz zjedno
czonego (ks. A. Bajeński).

Kongres rozpoczął się piękną uro
czystością zapalenia znicza przez 
sześciu młodych mężczyzn, którzy 
nadbiegli z różnych stron olbrzym iej 
hali z płonącym i pochodniam i, sym 
bolizującym i sześć kontynentów , z 
których przybyli delegaci. (Warto 
wspomnieć, że większość z nich, 
tzn. ok. 2/3, stanow ili kolorowi.) 
A potem  stu siedem dziesięciu oś
miu młodych ludzi wkroczyło z 
flagam i państw , których p rzedsta
wiciele znaleźli się na kongresie, 
przem aszerow ało przed w iw atu ją
cym tłum em  i umieściło flagi w 
przygotowanych na balkonie sto ja
kach. Podczas tej uroczystości B il
ly G raham  wygłosił przem ówienie 
pow italne. Powiedział m.in.: „Z Bo
żej łaski przeżywam y spotkanie lu 
dzi, którzy będąc w ędrow nym i e- 
w angelistam i przybyli do A m ster
damu, aby znaleźć tu  w ew nętrzne

wzbogacenie i pogłębienie oraz do
konać w ym iany doświadczeń (...). 
Ew angelista m usi być gotów do 
głoszenia pełnej Ewangelii i umieć 
powiązać to zw iastow anie z wielo
rakim i konfliktam i, jakie w ystępują 
w dzisiejszym świecie. Nasze posel
stwo m usi uwzględniać także takie 
sprawy, jak: pokój na świecie, nu 
klearne rozbrojenie, nędza, dyskry
m inacja rasowa, ruchy wyzwoleń
cze, terroryzm  (...). Społeczna odpo
wiedzialność ew angelisty będzie o- 
m aw iana w ielokrotnie podczas tej 
konferencji”.

Cele kongresu zostały określone w 
dziesięciu punktach. Oto kilka z 
nich: spotkanie wędrow nych ew an
gelistów  z różnych części św iata; 
zachęta i m otyw acja do większego 
poświęcenia się zadaniom ew angeli
zacyjnym ; odnowienie i pogłębienie 
zrozum ienia ro li ew angelisty w 
Kościele jako sługi Bożego, posia
dającego szczególne powołanie; stu 
dia nad biblijnym i i teologicznymi 
podstaw am i ew angelizacji; om a
wianie w ram ach sem inariów  i 
pracy w grupach problem ów, któ
re związane są z p racą ew angeliza
cyjną (np. przygotowywanie kazań, 
wezwanie do decyzji, przygotow a
nie ewangelizacji, korzystanie z 
nowoczesnych środków technicz
nych, rozwiązywanie spraw  finan
sowych itd.); w ym iana inform acji i

doświadczeń na tem at m etod ew an
gelizacji, pracy poew angelizacyjnej 
i szkolenia — stosowanych w róż
nych częściach św iata; p rzedsta
wienie nowych m etod ewangelizacji.

Nie wszystkie z wyznaczonych ce
lów zostały osiągnięte w takim  sto
pniu i zakresie, w jakim  należałoby 
oczekiwać. Odnosi się to np. do w y
miany inform acji i doświadczeń 
dotyczących pracy ew angelizacyjnej. 
Uczestnicy kongresu bowiem p re 
zentowali raczej problem y, z ja 
kimi m ają do czynienia w różnych 
krajach i częściach św iata, niż 
dzielili się doświadczeniami. P rzy
czyna leżała, jak  mi się w ydaje, w 
zbyt rozbudowanym  program ie za
równo zgromadzeń plenarnych, jak  
i sem inariów  — na zrealizowanie 
tego program u w całości b rakow a
ło po prostu czasu. T em atyka se
m inariów  była bardzo bogata i k a 
żdy mógł znaleźć coś in te resu jące
go dla siebie. Nie zawsze jednak 
o wyborze uczestnictwa w tym  a 
nie innym  sem inarium  decydował 
jego tem at, lecz język, w jakim  się 
ono odbywało lub na jaki było tłu 
maczone. Przem ów ienia wygłaszane 
podczas zgromadzeń plenarnych 
tłum aczone były na 14 języków, n a 
tom iast sem inaria — najwyżej na 
3, a niektóre w ogóle. Dominował 
przy tym  angielski i ci, którzy go 
nie znali, a znali np. francuski lub

Billy Graham w otoczeniu polskiej 
delegacji
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Widok ogólny hali, w której obra
dował Kongres

niemiecki, mieli ograniczone możli
wości wyboru. I to było słabą stro 
ną kongresu.
Zgrom adzenia p lenarne odbywały 
się w godzinach rannych, p rzed
południowych i wieczornych, nato
m iast południe oraz wczesne popo
łudnie zarezerwowano dla sem ina
riów  i pracy w grupach. Wygospo
darow ano także czas na prezen ta
cję filmów i przezroczy.

Wśród wykładowców obok Billy 
G raham a znaleźli się tak  znani e- 
wangeliści, jak  Luis P alau  (Ame
ryka Płd.), Revi Zacharias (Indie), 
R ichard K riese (RFN), Billy Kim 
(Korea). Spośród tem atów  om aw ia
nych podczas plenarnych zgrom a
dzeń w arto wymienić kilka: „Auto
ry te t ew angelisty: Słowo i D uch”, 
„Ewangelista i osobiste uświęcone 
życie”, „Ewangelista i działanie 
Ducha Świętego”, ,.Zwiastowanie 
ew angelisty dziełem Jezusa C hry
stusa”, „M odlitwa ew angelisty”, „E- 
w angelista i konieczność przebudze
n ia”, „Odpowiedzialność ew angeli
sty za Kościół”, „Źródła siły ew an
gelisty w okresie słabości”, „Służ
ba ew angelisty  wobec ludzi dot
kniętych nieszczęściami i tragedia
m i”, „Osobiste świadectwo ew ange
listy”, „Życie rodzinne ew angeli
sty”, „Ewangelista a powtórne 
przyjście C hrystusa”.

Trzeba powiedzieć, że zarówno w 
w ykładach plenarnych, jak  i pod
czas zajęć sem inaryjnych porusza
no nie tylko spraw y nowe i od
krywcze. Często była mowa o p ro 
blem ach dość oczywistych dla ludzi, 
którzy poświęcili się ewangelizacji. 
Także dla nas, Polaków. Z astana
wiałem  się, dlaczego pow tarzano 
rzeczy dobrze znane? Doszedłem do 
wniosku, że ze względu na to, iż

wielu uczestników kongresu po raz 
pierwszy w życiu brało udział nie 
tylko w tego typu imprezie, ale w 
ogóle w konferencji poświęconej e- 
wangelizacji — om awianie prob le
mów, które uznać należy za pod
stawowe i zasadnicze dla pracy e- 
wangelizacyjnej, było po prostu  ko
niecznością.
Ponieważ w tym  spraw ozdaniu nie 
sposób omówić naw et pobieżnie 
treści poszczególnych w ystąpień 
mówców na p lenarnych zgrom adze
niach, chciałbym kilka słów poś
więcić tylko jednem u w ystąpieniu, 
które na mnie w yw arło najw iększe 
wrażenie. Chodzi o przem ówienie 
dr Billy Kima z Korei Południowej, 
k tóry  mówił na tem at: „Ew angeli
sta i konieczność przebudzenia”. 
Poruszył on m.in. spraw ę gw ałto
wnego rozwoju Kościoła prezbi- 
teriańskiego w swym k raju  i w ska
zał pięć tego przyczyn:
1) Jest to Kościół m odlący się. B ar
dzo dużą rolę w życiu członków te 
go Kościoła odgrywa także m odli
tw a za zbory i za Kościół. „M odli
tw ie nie są potrzebne dowody', lecz 
praktykow anie. K oreański Kościół 
poznał moc m odlitwy i jest obda
rzany błogosławieństwem , bo ludzie 
gorąco się m odlą” — pow iedział 
mówca.
2) Jest to Kościół zw iastujący Sło
wo Boże. Czynią to nie tylko kaz
nodzieje i ewangeliści; także wszy
scy w ierzący przekazują w swoim 
środowisku to, co dla nich posiada 
tak w ielką wartość, że spowodowało 
przebudzenie w ew nętrzne i odrodze
nie.
3) Jest to Kościół uświęcony, zw ra
cający uwagę na potrzebę p row a
dzenia uświęconego i czystego ży
cia (przebudzenie zostaje spowodo

w ane nie aktywnością, lecz czysto
ścią i uświęceniem  darow anym  
przez Jezusa Chrystusa).
4) Jest to Kościół w ielbiący Boga 
w każdej sytuacji, także w cierpie
niu, także pośród tragedii, których 
wiele doświadczył.
5) Jest to Kościół prześladow any, 
który od początku gotów był p rzy
jąć prześladowanie, jeśli taka m ia
łaby być cena za posłuszeństwo 
Chrystusowi. Mimo prześladow ania 
i w brew  prześladow aniu Kościół 
rozw ija się gwałtownie.
Dużą rolę podczas trw ania kongre
su odgrywał śpiew. Przygotowano 
specjalne śpiewniki, k tórym i posłu
giwano się na co dzień. Okazało się, 
że większość pieśni jest dobrze zna
na również w Polsce. Śpiewały chó
ry (wśród nich chór Kościoła bap
tystów  z Polski), duety, tria , soli
ści. S łuchając ich pięknego śpiewu, 
zadaw ałem  sobie pytanie, jak  to się 
stało, że tak  wielu św ietnych śpie
waków przybyło na kongres. Potem  
to pytanie zm ieniłem w stw ierdze
nie: jakie to wspaniałe, że tylu u - 
talentow anych muzycznie i w okal
nie ludzi przeżyło swoje naw róce
nie i dzisiaj w spółpracuje w dziele 
ewangelizacji, oddając w jej służbę 
swój talent.
W program ie znalazły swoje m iej
sce — coraz bardziej popularne — 
krótkie i sugestywne obrazki sceni
czne. N iektóre były bardzo in te re
sujące, inne jednak budziły sprze
ciw. Wobec jednego z nich — 
przedstaw iającego Ukrzyżowanie i 
ludzi pod krzyżem, którzy najp ierw  
lżą Chrystusa, naigraw ają się z 
Niego, a potem naw racają się — za
protestowałem , składając odpowie
dnią krytyczną uwagę na piśm ie. 
Mój sprzeciw wywołało to, że m ło
dzi, w ierzący ludzie identyfikują 
się z szydercami i w ypow iadają 
słowa lżące Chrystusa. W prawdzie 
jest to tylko gra, nie m niej jednak 
uważam za niedopuszczalne n ak ła
nianie kogokolwiek do odgryw ania 
takiej roli.
Im prezy zakrojonej na tak  w ielką 
skalę, tak  bogatej i urozm aiconej 
zarówno pod względem treści, jak  
i formy, nie sposób jednoznacznie 
ocenić. Na kongresie były rzeczy 
mniej i bardziej wartościowe, b a r
dziej i mniej interesujące, bardziej 
i mniej udane. Ważne jest jednak

Dokończenie na s. 18

12



TOMASZ WISNIEYVj KI

Misja Barbikańska w Białymstoku
Z uwagi na moje usilne poszukiwania mające na celu poznanie szerzej 
działalności tzw. Misji Barbikańskiej na terenach Rzeczypospolitej Polskiej, 
zwracam się do wszystkich ewangelików reformowanych oraz osób innych 
wyznań z prośbą o pomoc. Dzieje Misji są prawie <nie znane. Wiadomo, że 
w okresie międzywojennym ta anglikańska organizacja posługiwała się 
czasem nazwą wyznania ewangelicko-reformowanego. Interesuje mnie wła
ściwie wszystko, co było z nią związane. Za wszelkie informacje, wska
zówki i uwagi będę bardzo wdzięczny. Proszę przesyłać je pod adresem: 

* Tomasz Wiśniewski 
15-370 Białystok 
ul. Bema 95/99 (tel. 212-46).

Poniżej przedstawiam pewne fakty, które niedawno udało mi się ustalić 
na temat działalności tej Misji, głównie zresztą w Białymstoku.

M. Goławski i E. Kazimierski w 
„Przewodniku po Białymstoku” 
(wyd. z 1939 r., s. 14) zalecali 
rozpoczęcie wycieczki po mieś
cie od zwiedzenia Misji Barbi
kańskiej, która znajdowała się 
przy ul. św. Rocha 25 (obecnie 
Manifestu Lipcowego). Pisali 
wtedy: „Misja jest ufundowana 
przez angielskie towarzystwo 
nawracania Żydów na wiarę 
chrześcijiańską wyznania ewan
gelicko-reformowanego, obrząd
ku anglikańsko-ep iskopalnego’ ’. 
Dzisiaj jedynym materialnym 
śladem jej istnienia jest kom
pleks budynków kina ,,Syrena”, 
które powstały z przerobionej 
kaplicy misyjnej.

*

Inicjatorem powstania Misji był 
ksiądz Piotr Gorodiszcz, który 
przybył do Białegostoku z mia
sta Równo. Już na początku lat 
dwudziestych odbył on liczne 
podróże misyjne po Polsce. Od
wiedził powiaty ostrołęcki, łom
żyński, augustowski, suwalski', 
sokolski, wołkowyski. Zwoły
wał zgromadzenia i wygłaszał 
odczyty na Wołyniu, Polesiu i 
Wileńszczyźnie; tam też zakła
dał niewielkie oddziały filialne 
Misji.
Misja w Białymstoku istniała 
prawdopodobnie już w roku 
1920. Jej oficjalna nazwa 
brzmiała Chrześcijańskie Towa
rzystwo Opieki nad Nawróco
nymi Izraelitami „Samaryta
nin”. Prawnie została zareje
strowana dopiero w roku 1935 
(Monitor Polski z 7 III 1935, nr 
52) przez Urząd Wojewódzki 
Białostocki pod nr. P.B. 256/4/35 
i wciągnięta do ewidencji Sta

rostwa Grodzkiego w Białym
stoku pod poz. nr 258.
Na pierwsze walne zebranie sta
wiło się 32 nawróconych Izra
elitów. Podjęto v/ów czas decy
zję o zamówieniu własnej pie
częci, wydrukowaniu statutu i 
niezbędnych akcydensów (dru
ków misyjnych, blankietów, ko
pert itp.). Na następnych posie
dzeniach ułożono tekst odezwy 
„celem werbowiania członków i 
sympatyków ’ ’. Zaangażowano
księgowego. Z drukiem nie było 
żadnych problemów, misja po
siadała bowiem od 1 lipca 1930 
roku własną drukarnię (!). Za
kładem zarządzał misjonarz ks. 
Józef Fajans. Przy drukami 
istniało archiwum fotograficz
ne. Niestety, nie zachowało się. 
To właśnie w drukami przy ul. 
św. Rocha składano pismo Misji 
pt. „Dwa światy” (kilka nume
rów zachowało się w Bibliotece 
Narodowej).
Wydrukowany statut mówił 
miin., że „Chrześcijańskie To
warzystwo Opieki nad Nawró
conymi* Izraelitami »Samaryta
nin« (...) działa na obszarze Rze
czypospolitej Polskiej. Siedzibą 
jego Zarządu jest miasto Bia
łystok. T-wo posiada pieczęć 
(...) Celem T-wa jest dawanie 
moralnej i materialnej pomocy 
nawróconym Izraelitom przez 
podniesienie stanu chrzęści jań- 
sko-moralnego, . kulturalnego i 
materialnego chrześcijan pocho
dzenia żydowskiego (...), troska 
o wychowanie ich na pożytecz
nych obywateli kraju...”

*

Z listu skierowanego do Staro
sty Grodzkiego Białostockiego

dowiadujemy się, kto wchodził 
w skład Zarządu Towarzystwa 
„Samarytanin”. Byli to: prezes 
ks. superintendent Piotr Goro
diszcz (św. Rocha 25), wicepre
zes ks. Józef Fajans (Grunwal
dzka 32), przemysłowiec Józef 
Fiakier (Wysoki Stoczek), sekre
tarz Józef Przetycki (Grunwal
dzka 25 A), drukarz Gustaw 
Rajchman (służył wcześniej w  
1 pułku ułanów krechowieckich 
w Augustowie, później wydele
gowany został do Seminarium 
Misyjnego w Więcborku), szo
fer (!) Antoni Łukaisiak (Polec- 
ka 30/8), ks. Otton-Aleksander 
Piasecki (Wilno, ul. Zawalna 22), 
organista Aleksander Redlitz 
(Staszica 6), misjonarz Józef 
Klajn (Lublin, Narutowicza 77). 
Członkami komisji rewizyjnej 
byli: dr med. M. Syrota (Marsz. 
Piłsudskiego 24/2), ks. Paweł 
Dilis (Wilno, Zawalna 11/3), ks. 
Albert Schoen (luteranin), Wło
dzimierz Wołyński oraz misjo
narz Zering.

I
Interesująco przedstawia się 
korespondencja, którą Misja 
prowadziła z członkami-neofita- 
mi. Rzecz charakterystyczna, że 
wilele listów pisano w języku 
jidysz, gdyż „nasz” anglikanin 
innego języka po prostu nie 
znał, a pracownicy Misji — ja
ko przechrzci — też posługiwa
li się nim biegle.
W jednym z listów skierowa
nych do Misji pani Barbara S. 
z Będzina prócz własnego ak
cesu do „Samarytanina” zgłasza 
jeszcze „poufne” adresy osób, 
które mogłyby być zaintereso
wane wstąpieniem do Towa-



rzystwa. Przew ażają na owej 
liście nazwiska adwokatów, dy
rektorów  i lekarzy. Do Towa
rzystw a należało zresztą kilku 
znanych mecenasów, np. Jerzy 
Loewenstein z Łodlzi, Mikołaj 
Silberstein i Anna M antliwa z 
W arszawy. Te właśnie w arstw y 
zasilały głównie kasę misyjną. 
Zresztą ,,Samarytanim” głodem 
nie przym ierał, o czym świad
czy fakt, że w  latach trzydzie
stych obiekty Misji, ubezpieczo
no na sum ę 99 900 złotych, oo 
było wówczas kwotą bardzo 
wysoką.

Ja k  już wspomniano, Misja po
siadała oddziały filialne w  Wil
nie (korespondował z nią m.in. 
ks. M. Jastrzębski, Dąbrowskie
go 10 x4), Brześciu n. Bugiem, 
W łodzimierzu Wołyńskim,
Grodnie, organizowała liczne 
odczyty, prelekcje, udzielała za
pomóg, a mimo to efekty jej 
działalności były znikome. Po
wodem tego była zarówno o r
todoksja, jak  też separatyzm  
środowisk żydowskich. W 
,,Księdze nawróconych z Izrae
litów ” (doprowadzonej do 1936 
r.) figuruje 89 nazwisk. Zwa
żywszy, że w  1937 roku (jak 
w ynika z protokołów) odnoto
wano przyjęcie 8 nowych człon
ków i u tra tę  jednego, można 
obliczać, że w 1939 roku Misja 
skupiała około 100 osób i to na 
obszarze całej Rzeczypospolitej! 
Korzyści płynące z nawrócenia 
się na anglikanizm  były nie
wielkie: ubogim neofitom u- 
dzielano drobnych zapomóg lub 
pomagano w  zdobyciu pracy. 
To jednak nie chroniło ich 
przed bojkotem, wzgardą, a na

^  Kaplica Misji wg projektu 
^R udo lfa  Macury

Ks. sup. P. Gorodiszcz, założyciel 
Misji ^

w et nienawiścią ze strony po
bożnych Żydów. Oto na przy
kład neofita z Białegostoku, ob
sługujący trafikę przy ulicy 
Branic kiego (Lenina), został po
b ity  przez Żydów, a  jego sklep 
zdemolowano. Podobnie szyka
nowany był Benedykt Goren- 
sztejn, który w  dodatku został 
obłożony klątw ą przez rabina. 
(Na m arginesie: w arto zwrócić 
uwagę na jego chrześcijańskie 
limię, nadane przy chrzcie, i ty 
powo żydowskie nazwisko.)
Nic więc dziwnego, że podczas 
zebrań Towarzystwa debatow a
no głównie na tem at ochrony 
i zabezpieczenia swoich człon
ków oraz rozpatryw ano wyso
kość zapomóg dla biednych.
Chociaż Misja pozyskała tak 
niewielu konwertytów, to prze
cież nie ustrzegła się różnych 
zawiści, anim ozji i p retensji ze 
strony niektórych jej byłych 
członków. Na przykład Em anuel 
G., który w ystąpił z Misji, „w y
puścił” własnym  sum ptem  druk 
broszurowy pod ty tułem  „Go
rodiszcz bez sutanny i m aski”, 
w którym  oczerniał pastora. 
Jego zarzuty nie (są znane, gdyż 
na mocy w yroku sądu d ruk  u- 
legł konfiskacie. W każdym  ra 
zie na pewno nie mógł zarzucać 
duchownemu braku potomstwa, 
gdyż ks. Gorodiszcz miał sześ
cioro dzieci, z których pięcioro 
studiowało na Uniwersytecie 
W arszawskim.

♦

Misja Barbikańska budziła jed
nak pewne zainteresow anie róż
nych insty tucji i środowisk. I 
tak np. Biblioteka Szkoły 
Głównej Handlowej w W arsza
wie zwróciła się do „Sam aryta
n ina” o egzemplarz s ta tu tu . 
Bacznie, acz z dużą rezerwą, 
obserwował jej poczynania Ko
ściół Rzymskokatolicki, podob
nie zresztą jak  Kościół Ewange
licko-Augsburski w Białym sto
ku.
Synod Towarzystwa, mało zna
ny, odbył się w przededniu II 
w ojny światowej w Birżach.

Nad czym debatowano, nie w ie
my. Wiadomo tylko, że poważ
nie ograniczono w ydatki (dla 
przykładu: Misja posiadała w 
samym Białym stoku oddzielne 
3 telefony, za które rachunek 
miesięczny wynosił ok. 50 zł) 
i obniżono pensje duchownym. 
Na początku działalności finan
se stały bardzo dobrze. P ienią
dze płynęły ze składek, kwest 
i darowizn. Pomoc szła także z 
Londynu. W latach 1935— 1936 
przychody wyniosły 1654 zł, nie 
wliczając w to oddzielnych do
tacji na pensje. Można więc 
było sobie pozwolić na w ybu
dowanie kilku budynków, w 
tym  kaplicy m isyjnej pod wez
w aniem  św. Pawła. Projektow ał 
ją znany architekt Rudolf Ma
cura (realizował on też inne 
swoje projekty w Nowogrodzie 
i Ostrołęce).

*

Gdy wybuchła w ojna 1939 ro 
ku, Misja przekazała na  potrze
by starostw a pomieszczenia 
własnego ambulatorium , także 
łóżka, m aterace i kołdry. W ia
domo, że działała jeszcze pod
czas zajęcia tych ziem przez 
arm ię radziecką (wrzesień-czer- 
wiec 1941). Jakkolw iek jej po
czynania ograniczono do m ini
mum, to jednak nie utraciła 
swojego statusu prawnego.
Losy Misji w momencie w kro
czenia Niemców do Białegosto
ku są do dziś nie wyjaśnione. 
W myśl teorii nazizm u Żyd- 
-przechrzta traktow any był do 
trzeciego pokolenia włącznie
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◄
Ks. J. Fajans, pracownik 
drukarni misyjnej

Pieczątka Misji ►

jako Żyd prawowierny. Dlatego 
członkowie Misji, a wśród nich 
księża, którzy naw racali Żydów 
na protestantyzm , znaleźli się

w sierpniu 1941 roku w getcie 
białostockim.
B. M ark w swojej pracy pod 
ty tu łem  „Ruch oporu w getcie 
białostockim” poświęca Misji za
ledw ie kilka zdań: ,,W getcie 
znaleźli się (...) również m isjo
narze anglikańskiego (barhikań- 
skiego) obrządku z ul. św. Ro
cha, z pastorem  na czele. H itle
rowcy nie wzięli pod uwagę ich 
trudu  naw racania Żydów. Byli 
oni dla nich -tylko i po prostu 
Żydami. Istn ieją  również 
sprzeczne wiadomości o ich lo
sie. Jedni utrzym ują, że zginęli 
oni w raz ze wszystkim i Żydami. 
Inni tw ierdzą, iż pewnego dnia

znikli z terenu getta: zostali za
brani przez swoich opiekunów 
anglikańskich”.

Jak  było napraw dę? Czy ktoś 
z Czytelników potrafiłby pomóc 
w rozwikłaniu tej zagadki?

Misjonarze XXI wieku

— Jesteś w ierzącym  chrześcijaninem  — to baidzo 
dobrze.
— W niedzielę zawsze uczęszczasz n a  nabożeństw o — 
to dobrze.
— Czasem naw et w zwykły dzień tygodnia p rzy j
dziesz do parafii czy kaplicy — to dobrze.
— Czytasz Pismo święte — to dobrzes.
— Modlisz się rano i wieczorem — to też dobrze.

Bardzo wiele rzeczy robisz dobrze. T ak  ogólnie, to 
wszystko jest w porządku. W każdym  razie tak  by 
się wydawało. Ale to tylko pozory. Bo to wszystko 
jest za mało, czegoś tu ta j b rakuje.

Nie ma w tobie zapału, oddania, poświęcenia. Jesteś 
letni, bo to bezpieczna tem peratura , nie grozi ani 
wybuchem, ani zamarznięciem .

Czy pam iętasz, co mówi o takich chrześcijanach św. 
Ja n  w O bjaw ieniu 3:15—16? „Znam uczynki twoje, 
żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo go
rący! A tak, żeś letni, a nie gorący ani zimny, w y
p lu ję cię z ust m oich”. Bóg nie chce, żebyś był ty l
ko „przeciętnym ”, nie w ychylającym  się poza bez
pieczną tem peratu rę otoczenia, chrześcijaninem . On 
m a dla ciebie specjalne zadanie.

Praw ie dwa tysiące la t tem u żyjący Jezus posłał na 
św iat swoich uczniów, żeby świadczyli o N im  i o J e 
go Królestw ie. I oni poszli. W ciągu następnych w ie
ków Zm artw ychw stały  C hrystus wiele razy posyłał 
rozm aitych ludzi, w różnym  wieku, o różnym  w y

kształceniu i pochodzeniu. Ludzi, którzy w ierzyli w 
Niego a zarazem  wierzyli także Jem u, Jego Słowu.

Jezus posyła także n a s  dzisiaj. Posyła nas na  św iat 
jako św iadków .swojego zwycięstwa nad grzechem , 
cierpieniem  i śmiercią. Jako św iadków  bezapelacyj
nego zwycięstwa M i ł o ś c i .

Jesteśm y posłani, aby głosić Dobrą Nowinę i tak  jak  
On, Pan panów  i Król królów, nauczać o K ró lest
wie Bożym i pomagać. Pomagać tym, którzy tej po
mocy potrzebują. W Ewangelii św. Łukasza 10:9 J e 
zus mówi: „I uzdraw iajcie w nim  [w mieście] cho
rych, i m ówcie do nich: Przybliżyło się do w as K ró
lestwo Boże”.

Miłować bliźniego z taką sam ą siłą, z jaką  kocham y 
sam ych siebie — to spraw a poważna. Widzieć w  cier
piącym  i pragnącym  człowieku pragnącego i c ierpią
cego C hrystusa — to spraw a posłuszeństw a Ew ange
lii. W Ew angelii św. M ateusza 25:35—36, 40, 45 Jezus 
mówi: „Albowiem łaknąłem , a daliście m i jeść, p rag 
nąłem , a daliście mi pić, byłem przychodniem , a 
przyjęliście mnie, byłem nagi, a przyodzialiście mnie, 
byłem  chory, a odwiedzaliście mnie, byłem  w  w ię
zieniu, a przychodziliście do mnie. Zapraw dę pow ia
dam  wam, cokolwiek uczyniliście jednem u z tych 
najm niejszych moich braci, mnie uczyniliście. Za
praw dę pow iadam  wam, czegokolwiek nie uczyniliś
cie jednem u z tych najm niejszych, i m nie nie uczy
niliście”.
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Jeżeli więc nie jest ci obojętny los ludzi chorych, 
cierpiących i samotnych, opuszczonych nieraz nawet 
przez najbliższych..., jak Chrystus...

Jeżeli uważasz, że trzeba ratować tych, którzy są sła
bi, bezradni, nie potrafią poradzić sobie z wieloma 
sprawami, potrzebują pomocy i rady, jak wyjść z 
ciężkiej sytuacji (a kto ma im wskazać Chrystusa, 
jeżeli nie ci, których On powołał), ulegają częstokroć 
różnego rodzaju nałogom, znajdują się nieraz na 
skraju przepaści, mają problemy i kłopoty z własnym 
życiem...

Jeżeli chcesz, żeby Ewangelia, ta Dobra, a właściwie 
Najlepsza Nowina, jaka kiedykolwiek została przeka
zana człowiekowi, dotarła do zamkniętych na głu
cho i pustych, wypalonych rozpaczą serc ludzkich, to 
pamiętaj, że nie wystarczą same słowa zwiastowa
nia. W obecnych czasach słowa już się zdewaluowały, 
straciły swoją rzeczywistą wartość.

Samymi słowami nie można wszystkiego załatwić. 
Ludzie patrzą przede wszystkim na to, co robimy, 
jak postępujemy, a nie tylko na to, co i jak mó
wimy.

W Liście św. Jakuba czytamy, że wiara bez uczyn
ków jest martwa. Warunkiem w i a r y g o d n o ś c i  
naszej w i a r y  jest życie według jej zasad. Rzeczy
wista wiara, wcześniej czy później, zawsze przeradza 
się w czyn. Miłość Chrystusa trzeba pokazać ludziom. 
Należy wprowadzić słowo w czyn, tak jak to czynił 
Jezus, który nauczał, pomagał, mówił i czynił. Apo
stoł Piotr w swoim kaaąniu (Dz. 10:37—38) mówi: 
„Wy wiecie o Jezusie z Nazaretu [...], jak Bóg na

maścił Go Duchem Świętym i mocą, jak chodził, czy
niąc dobrze i uzdrawiając [...], bo Bóg był z Nim”.

Jeżeli chcemy przekonać ludzi do naszej wiary, do 
Chrystusa, musimy to robić całym naszym życiem. 
Nie bądźmy „oszczędni”, poświęćmy Chrystusowi całą 
naszą duszę, serce i ciało, a nie tylko język, który 
mówi piękne słowa.

Nadszedł już czas głoszenia pełnej Ewangelii: słowa 
i idącego z nim w parzje czynu, który to słowo po
twierdza i uwierzytelnia. Wiek dwudziesty zbliża się 
już do końca. Za niecałe 15 lat rozpocznie się następ
ne stulecie. Będzie to wiek zwycięskiej Ewangelii Pa
na naszego Jezusa Chrystusa, którą już teraz słowem 
i czynem niesiemy światu — uczniowie Chrystusa, 
których On wysłał na świat do wszystkich zagubio
nych, przygniecionych ciężarem życia i grzechem lu
dzi, misjonarze XXI wieku.

Królestwo Boże jest już blisko,

Jezus mówi także do c i e b i e ,  tak jak niegdyś do 
proroka Izajasza (Iz. 6.8): „kto pójdzie?”. Czy odpo
wiesz takimi słowami jak on: „Oto jestem, poślij 
mnie”?

Chrystus i c i e b i e  chce posłać na świat, tam na 
c i e b i e  czekają. Jeżeli chcesz im zanieść poselstwo 
Boga. jeżeli chcesz ich ratować... Odezwij się do nas.

Misjonarze XXI wieku potrzebują także t w o j e j  
pomocy.

Jędrzej Wiertelarz

OFIARY NA W Y D A W N IC TW O

N.N. (zamilast kwialtów na grób śp. Jana Bur- 
majstra) — zł 400, Richard Biischoff — zł 3000, 
Anna Giryng — zł 2000, ks. Michał Czajkowski 
— zł 240, Romuald Bajgert —zł 300, Andrzej 
Siemianowski — zł 200, Zenon Has — zł 140, 
mgr Marta Kłyszewska — zł 640, Stanisław 
Bieńkiewicz — zł 480, Anna Stahlowa — zł 
640, J. K. — zł 2000, ks. Kornel Filipowski — 
zł 280, Alojzy Oleksik — zł 140, Lesław Jań
czyk —zł 140, Melania Truczka — zł 140, Al
freda Kamińska — zł 2000, Bolesław Skalski — 
zł 1000, Aleksander Błaszczyk — zł 440, Paweł 
Krzyżanek — zł 2000, Jan Dukała — zł 140, 
N.N. — zł 220, ks. bp Gerard Kusz — zł 140,

Elza Włóczkowska — zł 140, ks. Michał Pod
górny — zł 640, Mieczysław Dobrowolski — 
zł 240, Mirosława Kolarczyk — zł 1640, o. Ce
lestyn Napiórkowski — zł 720, ks. Kazimierz 
Kudryński — zł 280, Jerzy Żmich — zł 1000, 
N.N. — zł 1280, Maria Mast — zł 140.

Wszystkim Ofiarodawcom serdecznie dziękuje
my. Przypominamy, że ofiilary na wydawnictwo 
„Jednota” przekazywać można na konto PKO 
VIII OM Warszawa, Nr 1586-3854-136 bądź 
przesłać przekazem pieniężnym pod adresem: 
Administracja miesięcznika „Jednota”, al. 
Świerczewskiego 76a, 00-145 Warszawa.
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W Ś R Ó D  K S I Ą Ż E K

Spotkania

Pragnę poinformować Czytelników, 
że w cennej serii „Biblioteka eku
meniczna” ukazał się tom poświęco
ny dwudziestoletniej już współpracy 
Kościoła Rzymskokatolickiego i 
Światowej Rady Kościołów1. Ksią
żka jest zbiorem oficjalnych do
kumentów, ogłoszonych przeważnie 
przez Wspólną Grupę Roboczą 
(WGR), powołaną w 1965 roku 
przez Watykański Sekretariat do 
Spraw Jedności Chrześcijan i Ko
mitet Naczelny Światowej Rady 
Kościołów. Zebrane w omawia
nej książce teksty podzielono 
na trzy grupy: oficjalne raporty 
WGR, dokumenty opracowane na je j 
zlecenie oraz przemówienia i oś
wiadczenia z okazji wizyty papieża 
Jana Pawła II w Centrum Ekume
nicznym w Genewie w dniu 12 czer
wca 1984 roku. Nie ulega wątpli
wości, że współpraca Watykanu i 
Genewy znajduje się w centrum u- 
wagi tych, którym leży na sercu 
jedność wyznawców Chrystusa we 
współczesnym, podzielonym świecie. 
Autorem przedmowy oTaz redakto
rem omawianej książki jest dr Ka
rol Karski, jeden z najwybitniej
szych znawców zagadnień ekume
nicznych w naszym kraju.

Nakładem Instytutu Wydawniczego 
PAX wydano pierwszy tom pism 
Fi łona z Aleksandrii2, zhelleniżowa- 
nego filozofa żydowskiego, żyjącego 
współcześnie z Chrystusem. Poglą
dy Filona wywarły istotny wpływ 
na myśl wczesnego chrześcijaństwa. 
Ulubioną metodą Filona było stoso
wanie alegorii jako metody uzgad
niającej treść Biblii ze współczesną 
mu filozofią grecką. Jego twórczość 
należy zaliczyć nie tylko do filo
zofii, lecz i do teologii (głównie ze 
względu na egzegezę Pisma św.). Ze 
spuścizny po tym nieprzeciętnym 
myślicielu korzystali m.in. Oryge- 
nes, Klemens z Aleksandrii, Grze
gorz z Nyssy i św. Ambroży. Oma
wiany tom zawiera następujące 
prace Filona: O stworzeniu świata, 
Alegorie praw, O dekalogu i O cno
tach. Autorem przekładu, wstępu i 
komentarzy naukowych jest Leon 
Joachimowicz (1915—1977), wybitny 
filolog klasyczny i miłośnik litera
tury Grecji i Rzymu. Książka jest

ważna nie tylko dla teologów i stu
dentów, ale dla wszystkich intere
sujących się dziejami myśli ludz
kiej.
W 1682 roku w krakowskiej dru
kami akademickiej ukazała się ano
nimowo Melody ja duchowna o prze- 
slodkiej narodzenia Zbawiciela na
szego Jezusa Chrystusa tajemnicy. 
Od XIX wieku niektórzy badacze 
— prawdopodobnie błędnie — przy
pisują ten utwór Stanisławowi He- 
rakliuszowi Lubomirskiemu (1642— 
1702). Do czasów dzisiejszych docho
wały się dwa egzemplarze tego dzieł
ka (jeden w Bibliotece Jagielloń
skiej, a drugi w Bibliotece Sióstr 
Karmelitanek Bosych w Krakowie). 
Dobrze się stało, że Instytut Wyda
wniczy PAX wydał reprint tego 
pięknego zbiorku staropolskich ko
lęd3. Starannie wydana książeczka 
może stanowić doskonały prezent na 
różne okazje i jest godna polecenia 
szerokim kręgom członków naszego 
Kościoła.

Clive Staples Lewis (1898—1963) jest 
autorem dobrze znanym w Polsce 
ze względu na liczne przekłady je
go dzieł, rozpowszechniane w na
szym kraju przez IW PAX. Niektó
re książki Lewisa o tematyce reli- 
gijno-etycznej były wydawane wie
lokrotnie, na przykład Smutek lub 
Cztery miłości. Ostatnio udostępnio
no czytelnikom polskim książkę 
Odrzucony obraz, będącą wprowa
dzeniem do literatury średniowiecz
nej i renesansowej4. Praca jest wy
nikiem wykładów autora na uniwer
sytetach w Oksfordzie i Cambridge. 
Znajomość ducha literatury te
go okresu i jej zasadniczej proble
matyki jest niezbędna do zrozumie
nia, na czym polegał przełom w 
kulturze XVI wieku, ściśle wią
żący się z rewolucją w Kościele. 
Omawiana książka przedstawia te 
sprawy w sposób zwięzły i popu
larny, jest więc przeznaczona dla 
szerokich kręgów odbiorców. Nie
wielka objętość książki wynika z cie
kawego podziału tekstu na paragra
fy dotyczące wybranych haseł rze
czowych, takich jak: niebiosa, zie
mia, zwierzęta, dusza ludzka, ciało 
itp. Umożliwiło to zapoznanie czy
tającego z najważniejszymi zagad
nieniami nurtującymi twórców da

nych epok, przy czym autor zre
zygnował z pełnego przeglądu naj
wybitniejszych utworów, posługu
jąc się jedynie wybranymi przy
kładami. W ten sposób można zro
zumieć ,,ducha” literatury bez o- 
barczania pamięci treścią niezliczo
nych przecież utworów literackich 
średniowiecza i renesansu. Książka 
jest ważna dla humanistów, a 
zwłaszcza dla teologów, gdyż lite
ratura tego okresu silnie odzwier
ciedlała wszystkie procesy, które 
miały miejsce w ówczesnym chrze
ścijaństwie.
Na łamach tej rubryki staram się 
informować czytelników „Jednoty” 
o książkach o problematyce litew
skiej. Po pierwsze dlatego, iż dzieje 
Litwy i jej kultury ściśle wiążą się 
z historią naszego narodu. Po dru
gie: losy naszego Kościoła — począ
wszy od czasów Reformacji — są 
związane z dziejami litewskiej Jed- 
noty reformowanej, która od po
czątku skupiała wiernych narodo
wości polskiej i litewskiej. Także i 
teraz wśród wyznawców naszego 
Kościoła mamy wielu dawnych 
członków tzw. Jednoty Wileńskiej 
lub ich potomków — stąd zaintere
sowanie Litwą wśród ewangelików 
reformowanych w naszym kraju 
jest tradycyjnie duże. Ostatnio O- 
ssolineum wznowiło Historię litera
tury litewskiej Zygmunta Stober- 
skiego5, będącą popularnym zary
sem dziejów literatury naszych naj
bliższych sąsiadów. Omawiana ksią
żka kładzie silny nacisk na litew
sko-polskie związki literackie, żywe 
aż do naszych czasów. Polecam ją 
wszystkim zainteresowanym człon
kom naszego Kościoła.

W.Z.

1 Watykan Genewa. Zbiór dokumentów. 
20 lat oficjalnej w spółpracy Kościoła 
Rzymskokatolickiego i Światowej Rady 
Kościołów. Instytut Prasy i W ydawnictw  
„Novi!m ”, W arszawa 1986. Cena 250 zł.

2 Filon A leksandryjski: Pisma. Tom 1. 
Opr. Leon Joachim ow icz. Instytut W y
dawniczy PAX, W arszawa 1986. Cena 
520 zł.

* Melody ja duchowna o prze słodkiej na
rodzenia Zbawiciela naszego Jezusa 
Chrystusa tajem nicy  (reprint). Opr. S te
fan N ieznanow ski. Instytut W ydawniczy  
PAX, W arszawa 1986. Cena 100 zł.

1 Clive Staples Lew is: Odrzucony obraz. 
Wprowadzenie do literatury średniowie
cznej i renesansowej. Przeł. Witold O- 
strowski. Instytut W ydawniczy PA X . 
Warszawa 1986. Cena 250 zł.

5 Zygm unt Stoberski: Historia literatury 
litewskiej. Wyd. 2, poprawione i uzupeł
nione. Ossolineum, W rocław 1986. Cena 
300 zł.
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W  sprawie ordynacji kobiet
Szanowna Redakcjo,

Artykuł Włodzimierza Zuzgi „Or
dynacja kobiet w Kościołach człon
kowskich Światowego Aliansu Koś
ciołów Reformowanych” wymaga, 
moim zdaniem, pewnych sprosto
wań, a także, 2 powodu wyraźnie 
jednostronnego naświetlenia • waż
nego problemu, wywołuje chęć 
przytoczenia argumentów strony 
przeciwnej.
Najpierw fakty: przeciwko ordyna
cji kobiet wypowiedział się Synod 
Kościoła Ewangelicko-Reformowa
nego w PRL nie w roku 1985, ale 
dwa lata wcześniej, w 1983. Po sesji 
Synodu nie przeprowadzono żadne
go referendum (nasze prawo koś
cielne nie przewiduje takiej formy 
podejmowania decyzji), ale zorgani
zowano dość szeroką (ok. tysiąca 
respondentów ze wszystkich środo
wisk) ankietę, która miała pomóc 
zapoznać się Synodowi z poglądami 
członków Kościoła na różne aspekty 
tego problemu.
Również poważny sprzeciw budzi 
stuńerdzenie autora, że stanowisko 
naszego Kościoła wywołane jest 
„długą izolacją od żywych źródeł 
protestantyzmu”. Żywym źródłem 
protestantyzmu (i w ogóle chrze- 
ścijańswa) jest działanie Ducha 
Świętego, a w  formie pisanej — 
Biblia i nic mi nie wiadomo o na
szej „długiej izolacji” od tego źró
dła.
Rozumiem, że powyższe stwierdze
nie autora było zwykłym przejęzy
czeniem i że chodziło mu o różne 
teorie występujące w literaturze 
protestanckiej w krajach, w któ
rych protestanci stanowią większość 
ludności bądź wytworzyli silne cen
tra studiów teologicznych. Przeję
zyczenie to jest jednak dość sym
ptomatyczne dla dalszej części roz
ważań, w których autor stara się 
przekonać czytelnika o swoich ra
cjach posługując się argumentem, 
zwanym w skrócie „bo większość 
tak uważa”. Nie chcę wdawać się w 
szczegółową polemikę ani przyta
czać tu wszystkich argumentów 
przeciwników ordynacji. Myślę, że 
jeśli temat ten okaże się interesują
cy dla czytelników „Jednoty”, Re
dakcja niechybnie postara się o je
go wszechstronne naświetlenie. 
Chcę jedynie zaprotestować prze
ciw jednemu stwierdzeniu p. Zuzgi,

a mianowicie, że zwolennicy ordy
nacji kobiet opierają się na argu
mentach biblijnych, a przeciwnicy 
— nie. Uważam, że w ogóle nie 
można mówić o argumentach biblij
nych w odniesieniu do ordynacji, 
gdyż współczesna rola ordynowane
go duchownego odpowiada współ
czesnej organizacji Kościołów i nie 
może mieć ścisłych odpowiedników 
w czasach biblijnych. Apostołowie, 
wybrani uczniowie, a potem bis
kupi, nauczyciele ludu Bożego i 
przywódcy pierwotnych zborów 
spełniali nieco inne funkcje niż na
si księża. Nie ma tu nic do rzeczy 
równość płci, gdyż wprawdzie przed 
Bogiem wszyscy są równi, ale Pan 
każdemu wyznacza zadania według 
jego możliwości i uzdolnień. I chy
ba trudno na fakcie, że kobiety 
przyniosły pierwsze wieść o Zmar
twychwstaniu, budować biblijny 
dowód na to, że powinno im się 
powierzyć rolę nauczających ducho
wnych. Świadkami Pana mamy być 
wszyscy, bez względu na płeć, wiek 
czy funkcję. Natomiast zapis biblij
ny o tym, że Debora nauczała, po
dobnie jak zapis o tym, że apostoł 
Paweł zwracając się do jednego ze 
zborów nakazał, aby kobiety mil
czały w kościele, oznacza tylko tyle, 
że kobiety (podobnie jak w innych 
przypadkach mężczyźni) w określo
nych warunkach mogą się pewnych 
zadań podejmować, a w innych — 
nie. 1 nic więcej. Rzecz w tym, aby 
te warunki i te możliwości umieć 
rozpoznać, A wielkie słowa o bib- % 
lijnych dowodach należy chyba 
schować na poważniejsze okazje.
I jeszcze parę słów chciałbym na
pisać na temat kształtowania się o- 
pinii o ordynacji kobiet w naszym, 
polskim Kościele. Czytając omawia
ny artykuł można odnieść wrażenie,

że za ordynacją kobiet wypowie
dzieli się zdecydowanie duchowni 
i młodzież, przeciw — starzy kon
serwatyści. Tymczasem sytuacja by
ła zupełnie inna, a linia podziału 
zarówno na Synodzie, jak i wśród 
ankietowanych przebiegała wew
nątrz wszystkich grup wiekowych, 
funkcji, zawodów i poziomów wy
kształcenia formalnego. Najlepszym 
przykładem tego niech będą dwa 
fakty: argumenty przemawiające za 
ordynacją kobiet (a także odpowie
dni referat na Synodzie) powstały 
głównie w środowisku duchownych 
i studentów teologii. A mimo to zna
cząca część przedstawicieli tego śro
dowiska stwierdziła publicznie, że 
zamierza głosować bądź że głoso
wała przeciw wnioskowi postulują
cemu zmianę Prawa Wewnętrznego 
w kierunku umożliwiającym ordy
nację kobiet. Z drugiej strony wy
wodzący się z ówczesnej Synodalnej 
Komisji Problemowej autorzy argu
mentów (i referatu) przemawiają
cych przeciw ordynacji swe roz
ważania zakończyli wnioskiem o u- 
poważnienie Konsystorza do jedno
razowej ordynacji absolwentki 
Chrześcijańskiej Akademii Teologi
cznej.
Tymczasem Synod oddalił oba 
wnioski, a polecił jedynie dalsze 
studia nad tym problemem w po
staci m.in. wspomnianej wcześniej 
ankiety. Jednocześnie ten sam Sy
nod na tej samej sesji wybrał ko
bietę na najwyższe świeckie stano
wisko wykonawcze w Kościele. I 
trudno z perspektywy minionych 4 
lat nie podziwiać trafności ówczes
nych decyzji, w sumie znacznie mą
drzejszych niż poszczególne, tak 
pozornie przemyślane propozycje 
specjalistów od wiedzy teologicznej 
czy specjalistów od kościelnego 
prawa. A może wcale nie należy się 
dziwić? Po prostu w naszych ludz
kich rachubach zapominamy czę
sto, w czyich Rękach są te wszyst
kie sprawy!

Ja r o s ł a w  Sw id e r s k i

Kongres w Amsterdamie
Dokończenie ;ze s. 12

ogólne wrażenie, jakie zostaje. A 
mnie zostało bardzo pozytywne. 
Powstało ono już na lotnisku w 
Amsterdamie, gdy po przejściu 
przez kontrolę paszportową dosta
liśmy się w ręce młodych ludzi, 
stewardess i stewardów, obsługu
jących kongres. We wszystkich sy
tuacjach służyli nam oni pomocą i 
informacjami. Czynili to z ogromną

serdecznością, życzliwością, uśmie
chem na ustach, zawsze gotowi do 
niesienia pomocy. Tego sympatycz
nego, miłego wrażenia nie zdołały 
zniweczyć ani środki bezpieczeń
stwa, które ze względu na zagro
żenie aktami terroryzmu musieli 
organizatorzy wprowadzić, ani te 
niedociągnięcia, o których wcześniej 
wspominałem.
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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

#  W połowie września 1986 r. o- 
bradował w Genewie Komitet Wy
konawczy ŚRK. Podjęto uchwałę, 
iiż VII Zgromadzenie Ogólne odibę- 
dizie się w 1991 r. w Canberra — 
stolicy Australii. Do' zbieraijącego 
siię w styczniu 1985 r. Korniteitu 
Naczelnego zgłoszono wniosek o 
przyjęcie dwóch nowych Kościołów 
członkowskich (Kościół Meitodysty- 
czny Górnej Birmy i Protestancki 
Kościół Metodystyozny Wybrzeża 
Kpści Słoniowej) oraz czterech kra
jowych rad. ekumenicznych o sta
tusie „rad stowarzyszonych” (Rada 
Ekumeniczna Kuby, Rada Chrześci
jańska Gambii, Rada Kościołów Ja
majki i Liberyjska Rada Kościo
łów).

% W Genewie obchodzono w paź
dzierniku br. 40 rocznicę powołania 
do. życia Komisji Kościołów ds. 
Międzynarodowych. Wydarzenie to 
uczczono konsultacją na temait „Md
li tar yzmu i wyścigu zbrojeń w kon
tekście walki o sprawiedliwość”. Z 
Polski uczestniczył w niej ks. prof. 
Witold; Benedyk to wicz. War to nad
mienić, że Komisja Kościołów dis. 
Międzynarodowych utworzona zo
stała dwa lata. wcześniej niż sama 
Światowa Rada Kościołów z inicja
tywy Komitetu Tymczasowego SRK 
i Międzynarodowej Rady Misyjnej 
(która z SRK połączyła siię dopiero 
w 1961 r.).

O  W Genewie ogłoszono, iż w 
1986 r. rozdzielono 400 tys. dolarów 
z funduszu specjalnego Światowej 
Rady Kościołów na rzecz zwalcza
nia rasizmu. Pomocą objęto 51 róż
nego. rodzaju organizacji i urupo- 
wań z kilkunastu krajów walczą
cych z wszelkimi prze jawami ra
sizmu na świecie.

#  Pod haisłem „Jezus Chrystus 
sprawiedliwością, nadzieją, poko
jem” obradowało w dniach 4—9 
września 1986 r. w Bridgetown 
(Barbados) IV Zgromadzenie Ogól
ne Karaibskiej Konferencji Kościo
łów. W orędziu do Kościołów człon
kowskich apeluje się o to, by 
„przypominały sobie perspektywę 
biblijną, w świetle której pokój to 
nie tylko nieobecność wojny”. Ka
raibska Konferencja Kościołów, 
zrzeszająca 29 społeczności chrze
ścijańskich z 4 milionami wiernych, 
istnieje od 1973 r.

#  W Apia (Samoa Zachodnie) o- 
bradowało w dniach 14—24 wrze
śnia 1986 r. V Zgromadzenie Ogól
ne Konferencji Kościołów Rejonu 
Pacyfiku. Głównym punktem ob
rad był dokument z Limy: „Chrzest* 
Eucharystia i Urząd duchownego”. 
Dyskutowano też nad sprawami po
koju i sprawiedliwości, relacją wza
jemną między Ewangelią a kulturą, 
dialogiem z wyznawcami innych re- 
ligii. Delegaci, reprezentujący me
todystów, reformowanych, ewange

lików unijnych, anglikanów, ucz
niów Chrystusa i katolików, doko
nali wy [boru nowych władz. Prezy
dentem został bp Lesłie Boseto z 
Ewangelickiego Kościoła Unijnego 
Wysp Salomona, sekretarzem gene
ralnym — S. K. Motu’ahala, doty
chczasowy sekretarz wykonawczy 
Krajowej Rady Kościołów na wy
spie Tonga.

#  Konferencja Biskupów Katolic
kich Szwajcarii opublikowała 4 
września 1986 r. dokument, w któ
rym stwierdza, że nie da się pogo
dzić z wymaganiami wiary kato
lickiej następujących praktyk:
— że chrześcijanie nierzymskokato- 
liccy przystępują podczas mszy do 
Komunii św.,
— że duchowni ewangeliccy, któ
rzy głoszą kazanie w czasie mszy 
rzymskokatolickiej, przyjmują i roz
dają Komunię św,,
— że chrześcijanie wyznania rzym
skokatolickiego. uczestniczą w nie
dzielnym nabożeństwie ewangelic
kim i przystępują tam do Wiecze
rzy Pańskiej.
Tym dokumentem biskupi katoliccy 
pragną powstrzymać rozpowszech
nioną w Szwajcarii praktykę przy
stępowania protestantów do- Komu
nii św. w kościołach katolickich, i 
katolików w kościołach ewangelic
kich. Decyzja biskupów katolickich 
została skrytykowana przez Zwią
zek Kościołów Ewangelickich Szwaj
carii. W oświadczeniu ogłoszonym 
2 września Zarząd Związku wyraża 
zaskoczenie, iż biskupi katoliccy 
wydając dokume/t skierowany 
przeciw ,gościnności eucharystycz
nej” nie przedyskutowali tej spra
wy wcześniej ze Związkiem Kościo
łów Ewangelickich. Istniejąca de 
facto praktyka gościnności euchary
stycznej między chrześcijanami 
szwajcarskimi różnych tradycji by
ła „dila nas źródłem nadziei” oraz 
ważnym świadectwem ekumenicz
nym „w kraju, w którym wielu lu
dzi odwróciło się od Kościoła i nie 
szuka zbawienia w Chrystusie”. W 
związku z zaistniałą sytuacją Za
rząd Związku Kościołów Ewangeli
ckich Szwajcarii wypowiedział się 
za przesunięciem terminu podróży 
do Rzymu swojej delegacji, zapro
szonej do odbycia wizyty przez wa
tykański Sekretariat ds. Jedności 
Chrześcijan.

Ks. Alan Boesak, prezydent 
wiatowego Aliansu Kościołów Re

formowanych, wybrany został 24 
września 1986 r. zwierzchnikiem 
(moderatorem) Holendersko-Refor- 
mowanego Kościoła Misyjnego w 
Republice Południowej Afryki. Po
przednik Boesaka, ks. Sakkie Men
tor, uchodził za zwolennika ścisłej 
współpracy z Holenderskim Kościo
łem Reformowanym w RPA, zrze
szającym wyłącznie białą ludność i 
opowiadającym się za segregacją ra
sową. Ks. Boesak stoi na czele Ko

ścioła reformowanego zrzeszającego 
ludność kolorową; istnieje jeszcze 
trzeci Kościół reformowany w RPA, 
do którego należy ludność czarna.
#  W Bazylei zmarł 21 sierpnia 
1986 r. prof, dr Christoph Barth. U- 
rodzony w 1917 r. w Safenwil syn 
Karola Bartha studiował teologię w 
Getyndze, Monasterze, Bonn i Ba
zylei. W 1946 r. zdobył doktorat te
ologii. W 1947 r. udał się do Indo
nezji. Najpierw nauczał teologii w 
Kalimantan (Borneo), a od 1953 r. w 
Dżakarcie. W 1967 r. objął katedrę 
Starego Testamentu w Moguncji. W 
diził badania teologiczne, zwłaszcza 
nad Starym Testamentem, wyje
żdżał niegdyś do Indonezji. Prowa
dził badania teologiczne, redagował 
teologię Starego Testamentu, wyje
żdżał z wykładami gościnnymi do 
Indonezji oraz był doradcą młodych 
teologów indonezyjskich.
#  Podczas podróży do Francji 
wschodniej papież Jan Paweł II od
wiedził 5 października 1986 r. Eku
meniczną Wspólnotę Zakonną w 
Taize, na czele której stoi reformo
wany teolog Roger Schütz. W oko
licznościowym przemówieniu papież 
mówił o znaczeniu zaangażowania 
ekumenicznego we współczesnym 
chrześcijaństwie.

#  Watykańska Kongregacja Dok
tryny Wiary oświadczyła 23 wrze
śnia 1986 r., iż pewne poglądy Ed
warda Schillebeeckxa, dominikani
na pochodzenie belgijskiego, wybit
nego teologa nauczającego na U- 
niwersytecie Katolickim w Nijme
gen (Holandia), odbiegają od nauki 
rzymskokatolickiej. W dokumencie 
podpisanym przez przewodniczącego 
Kongregacji, kadr. Josepha Ratzin- 
gera, stwierdza się, iż aprobaty nie 
znajduje pogląd Schillebeeckxa, że 
w niektórych okolicznościach osoba 
wybrana przez wspólnotę lokalną, 
lecz nie ordynowana przez biskupa 
katolickiego, może przewodniczyć 
uroczystości eucharystycznej.

#  Święty Synod Rosyjskiego Koś
cioła Prawosławnego zawiesił uch
wałę z 1969 r., zgodnie z którą ka
tolicy w Związku Radzieckim, od
cięci od własnej parafii, mogli o- 
trzymywać Komunię św. i inne sa
kramenty z rąk duchownego pra
wosławnego. Z informacji zamiesz
czonej w biuletynie wydziału zagra
nicznego Patriarchatu Moskiewskie
go wynika, że Kościół rosyjski o- 
czekuje, aby ostateczną decyzję w 
tej sprawie podjęła cała wspólnota 
prawosławna.

#  Ks. Robert Ruńcie, arcybiskup 
Canterbury i honorowy zwierzchnik 
Wspólnoty Kościołów Anglikań
skich, skończył 2 października 
1986 r. 65 lat. Jest teologiem, który 
dąży do tego, aby anglikanizm zaj
mował otwartą postawę wobec in
nych wyznań chrześcijańskich. W 
czasie sprawowania przez niego u- 
rzędu arcybiskupa kontakty angli- 
kańsko-katolickie stały się bliższe 
i częstsze. Początkowo był on prze
ciwnikiem ordynacji kobiet w swo
im Kościele, lecz w ostatnich latach 
przekształcił się w jej zwolennika.
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Abp Ruńcie podejmuje różne inicja
tywy na rzecz równouprawnienia 
ludności czarnej i kolorowej w Re
publice Południowej Afryki i zde
cydowanie występuje przeciw prak
tyce apartheidu w tym kraju.

Z K R A J U

%  W dniach 10-12 października 
1986 r. w stołecznym kościele ewan
gelicko-reformowanym odbywały się 
nabożeństwa ewangelizacyjne, któ
re prowadzili kaznodzieje z USA: 
Larry Jones, dyrektor organizacji 
niosącej pomoc dzieciom („Feed the 
Children”) oraz Stanley Mooney- 
ham, były dyrektor organizacji 
World Vision International, niosą
cej wszechstronną pomoc ludziom 
potrzebującym w różnych częściach 
świata. Ewangelizacje miały cha
rakter ekumeniczny, gdyż były skie
rowane do wszystkich chrześcijan, 
jak napisał w zaproszeniu ks. Zdzi
sław Tranda, biskup Kościoła E- 
wangelicko-Reformowanego i prze
wodniczący Komisji Ewangelizacyj
nej Polskiej Rady Ekumenicznej: 
,,Ewangelizacja w naszym rozumie
niu nie polega na odciąganiu ludzi 
od własnego Kościoła i pozyskiwa
niu ich dla innego, lecz na przycią
ganiu do Chrystusa, zachęcaniu do 
kroczenia za Nim, przekonywaniu, 
że w mocy i miłości Chrystusa le
ży rozwiązanie ludzkich problemów, 
a także ukazanie uczestnikom e- 
wangelizacji, w jaki sposób oni 
sami mogą pomóc innym ludziom 
w rozwiązywaniu ich problemów”. 
Szerzej o tej ewangelizacji napisze
my w jednym z najbliższych nume
rów.
^  W dniu 6 października 1986 r., 
podczas Walnego Zgromadzenia Za
łożycielskiego został utworzony 
Warszawski Oddział Polskiego To
warzystwa Ewangelickiego. Uczest
nicy spotkania wybrali zarząd w 
następującym składzie: dr Karol 
Karski — przewodniczący, dr Jah 
Wieczorkowski — sekretarz, Jerzy 
Bollman-Brzozowski — skarbnik, 
Tadeusz Świątek i ks. Adam Kle- 
szczyński — członkowie. Przewod
niczącym komisji rewizyjnej został 
dr Jerzy Teoplitz. Oddział War
szawski PTE zrzesza ponad 50 o- 
sób wyznania ewangelicko-augsbur
skiego, ewangelicko-reformowanego 
i metodystycznego.
Polskie Towarzystwo Ewangelickie 
jako organizacja o zasięgu ogólno
polskim powstało w 1983 r. Oddzia
ły terenowe istnieją już w kilkuna
stu ośrodkach naszego kraju. Cele, 
jakie stawia sobie PTE, są nastę
pujące: pogłębianie wspólnoty pol
skich ewangelików, zapoznawanie 
społeczeństwa polskiego z tradycja
mi i znaczeniem ewangelicyzmu 
polskiego, umacnianie zasad tole
rancji religijnej i pluralizmu wy
znaniowego, krzewienie zasad mo
ralnych, podejmowanie działalności 
kulturalnej i społecznej, zwalczanie 
plag społecznych, prowadzenie pracy 
wychowawczej wśród młodzieży e- 
wangelickiej. Główną formą dzia
łalności Oddziału Warszawskiego 
będą organizowane w każdy drugi 
poniedziałek miesiąca wieczory re-

feratowo-dyskusyjne. W miarę po
trzeby tworzone też będą sekcje 
zainteresowań.

0  W dniu 16 sierpnia 1986 r. w 
Cegłowie k. Mińska Mazowieckiego, 
podczas wizytacji pasterskiej bp. 
Władysława Miziołka, z inicjatywy 
miejscowego proboszcza parafii 
rzymskokatolickiej ks. Mariana 
Laskowskiego nastąpiło spotkanie 
duszpasterzy i wiernych dwóch 
wspólnot — ' rzymskokatolickiej i 
mariawickiej. Przedstawiciele Ko
ścioła Starokatolickiego Mariawi
tów wzięli udział w uroczystości 
bierzmowania grupy młodzieży w 
miejscowej parafii rzymskokatolic
kiej. Pod koniec liturgii przemówił 
do zebranych biskup mariawicki 
Antoni Nowak. Było to wydarzenie 
bez precedensu w historii obu Ko
ściołów.

% W dniach 20—25 sierpnia 1986 r. 
w Reszlu na Warmii odbyły się 
rekolekcje ekumeniczne dla kate
chetów, uczestników oaz, studen
tów Akademii Teologii Katolickiej
1 Katolickiego Uniwersytetu Lubel
skiego, zorganizowane przez cztero
osobową grupę młodzieży katolic
kiej z Olsztyna. Uczestnicy rekolek
cji wysłuchali prelekcji znanych e- 
kumenistów: ks. dr. Władysława

1 Nowaka, wicerektora rzymskokato
lickiego Seminarium Duchownego w 
Olsztynie, ks. dr. Michała Czajkow
skiego z ATK, red. Jana Turnaua 
z „Więzi”, o. dr. Jana Sergiusza 
Gajka z KUL i ks. Jana Hausego 
z Kościoła Ewangelicko-Augsburs
kiego. Odbyli również pielgrzymkę 
do sanktuarium w Świętej Lipce 
oraz spotkali się z ordynariuszem 
prawosławnej diecezji białostocko- 
-gdańskiej bp. Sawą.

9  W warszawskim klasztorze Sióstr 
Franciszkanek Służebnic Krzyża od
była się w październiku (10—12) se
sja ekumeniczna dla niewidomych, 
podczas której wygłoszono nastę
pujące prelekcje: „Stan rozbicia 
Kościołów”, „Początki ruchu eku
menicznego w protestantyzmie”, 
„Rozwój ekumenizmu w Polsce” 
(s. Joanna Lossow), „Kościół kato
licki przystępuje do pracy dla jed
ności chrześcijan” (ks. dr Michał 
Czajkowski), „Geografia wyznanio
wa w Polsce” (red. Jan Turnau), 
„Świadectwo ekumeniczne” (s. Re
gina Witt z Kościoła Ewangelicko- 
-Augsburskiego). W ostatnim dniu 
sesji odbyła się „trybuna ekumeni
czna” z udziałem wszystkich pre
legentów, a w pobliskim kościele 
św. Marcina odprawiona została 
msza św. w intencji jedności chrze
ścijan.

£  Od 2 do 22 października br. prze
bywał w Polsce ks. dr Erwin Fahl- 
busch, referent naukowy w Insty
tucie Badań Konfesyjnych w Beri- 
sheim, profesor ewangelickiej teo
logii systematycznej na Uniwersy
tecie we Frankfurcie n. M. (RFN). 
Był gościem redakcji „Studentów i 
Dokumentów Ekumenicznych”. Od
wiedził Warszawę, Płock, Niepoka
lanów, Lublin, Częstochowę i Opole, 
przeprowadzając rozmowy z przed

stawicielami Kościoła Rzymskokato
lickiego, Ewangelicko-Augsburskie
go, Ewangelicko-Reformowanego, 
Polskokatolickiego i Starokatolickie
go Mariawitów. W Akademii Teolo
gii Katolickiej i na Katolickim U- 
niwersytecie Lubelskim wygłosił 
dwa wykłady: „Widzialna jedność 
Kościoła — możliwość czy utopia?” 
oraz^ „Problem uniwersalności i 
kontekstualności teologii”. Celem 
wizyty ks. E. Fahlbuscha było za
poznanie się z ogólną sytuacją w 
naszym kraju, z formami współ
pracy ekumenicznej, a zwłaszcza z 
różnymi aspektami życia Kościoła 
Rzymskokatolickiego.
£  Dnia 15 sierpnia 1986 r. zmarł 
w Warszawie w wieku 83 lat Jerzy 
Sacewicz, wieloletni zwierzchnik 
Kościoła Chrystusowego w Polsce i 
pionier jego pracy, także wieloletni 
członek Rady Zjednoczonego Ko
ścioła Ewangelicznego z ramienia b. 
Kościoła Chrystusowego, wieloletni 
pastor II Zboru ZKE w Warszawie.

9  Na Uniwersytecie Jagiellońskim 
w Krakowie między 22 a 26 wrze
śnia 1986 r. toczyły się obrady mię
dzynarodowej sesji naukowej poś
więconej autonomii Żydów w okre
sie Rzeczpospolitej szlacheckiej 
(XVI—XVIII w.). Organizatorami 
sesji były: Instytut Historii UJ i no
wo powstały międzywydziałowy Za
kład Historii i Kultury Żydów w 
Polsce. Z zagranicy przybyło ponad 
70 uczonych i gości: z Izraela, USA, 
Wielkiej Brytanii, Kanady, Francji, 
RFN i Węgier. Stronę polską repre
zentowało 150 uczonych. Sesji prze
wodniczył rektor Uniwersytetu, 
prof. dr Józef Gierowski, kierujący 
Zakładem. Krakowska sesja do
starczyła głębokich przeżyć nieli
cznej już garstce mieszkających 
w Krakowie Żydów, którzy mieli 
możność spotkania się po latach ze 
współwyznawcami i znajomymi. By
ła ta sesja także okazją do zapre
zentowania różnych inicjatyw w 
dziedzinie spraw polsko-żydowskich. 
Mówiono o pracach nad ratowaniem 
280 zachowanych żydowskich cmen
tarzy. Przygotowywane jest wydanie 
dokumentów z powstania w Getcie 
Warszawskim. Sesja krakowska bę
dzie miała dalszy ciąg: wkrótce na 
Uniwersytecie Hebrajskim w Jero
zolimie odbędzie się podobne spot
kanie.

#  W sie'dzibie Sekretariatu Episko
patu Polski w Warszawie toczyły się 
w dniach 2—4 października 1968 r. 
obrady Rady Konferencji Episkopa
tów Europy (CCEE). Porządek ob
rad obejmował sprawozdania z róż
nych form działalności Kościoła ka
tolickiego w Europie. Wiele uwagi 
poświęcono kontaktom ekumenicz
nym z Konferencją Kościołów Eu
ropejskich (KKE). Wyrażono zado
wolenie z tej współpracy i nadzieję, 
że będzie ona kontynuowana i po
służy przygotowaniu IV Europej
skiego Spotkania Ekumenicznego 
przewidzianego na rok 1988. Na za
kończenie obrad odbyły się wybo
ry. Kardynał Basil Hume, który od 
1978 r. był przewodniczącym Rady, 
zrezygnował z ponownego kandy
dowania. Jego miejsce zajmie od
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Wielkanocy przyszłego roku kar
dynał Carlo Maria Martini, arcybi
skup Mediolanu.
0  20 października 1986 r. Akade
mia Teologii Katolickiej w Warsza
wie zainaugurowała nowy, 33 rok 
akademicki. Uroczystość ta połączo
na została z nadaniem przez ATK 
doktoratu honoris causa Rogerowi 
Schutzowi, teologowi reformowane
mu, przeorowi Ekumenicznej Wspól
noty Zakonnej w Taize (Francja). 
Ks. prof. dr hab. Alfons Skowronek, 
promotor tego doktoratu, wygłosił 
przemówienie ukazujące duchową 
sylwetkę brata Rogera, uwypuklił 
jego działalność na rzecz powszech
nego braterstwa i jedności Kościo
ła w Chrystusie.
Brat Roger wyraził podziękowanie 
za to zaszczytne wyróżnienie i pod
kreślił swą duchową bliską łączność 
z naszą ojczyzną. Mówił także o 
potrzebie wspólnego poszukiwania i 
tworzenia dróg prowadzących do 
jedności całej odkupionej rodziny 
ludzkiej i jedności Kościoła. Drogi 
te wiodą zawsze przez świat wzaje
mnej, coraz większej braterskiej mi
łości, obejmującej wszystkich ludzi
1 każdego człowieka indywidualnie. 
Atmosferę jedności tworzy również 
modlitwa i wewnętrzna przemiana 
życia.
Następnie prymas Polski, ks. kard. 
Józef Glemp, podzielił się wraże
niami ze swego pobytu w Taize w 
kwietniu 1986 r. Mówił o roli tego 
ekumenicznego ośrodka modlitwy o- 
raz o niektórych przyczynach powo
dujących wewnętrzne rozbicie 
współczesnego człowieka. W nawią
zaniu do tego zaznaczył, że atmosfe
ra w Taize sprzyja właśnie integra
cji wewnętrznej człowieka. Na uro
czystości nadania doktoratu hono
rowego br. Rogerowi Schutzowi byli 
obecni przedstawiciele Kościołów 
członkowskich Polskiej Rady Eku

menicznej, m.in. bp Zdzisław Tran
da z Kościoła Ewangelicko-Reformo
wanego, ks prof. dr Witold Bene- 
dyktowicz — honorowy prezes Pol
skiej Rady Ekumenicznej, ks. prof. 
dr Jan Niemczyk — rektor Chrze
ścijańskiej Akademii Teologicznej. 
•  W dniach 17—19 października 
1986 r. odbyło się w Jabłonnie k. 
Warszawy międzynarodowe spotka
nie chrześcijańsko-islamskie. W tym 
pierwszym w Polsce wspólnym fo
rum chrześcijan i muzułmanów, zor
ganizowanym przez Chrześcijańskie 
Stowarzyszenie Społeczne, uczest
niczyło kilkudziesięciu przedstawi
cieli obu religii z Europy, Afryki 
i Azji. Zastanawiano się nad tym, 
w jakim kierunku powinny pójść 
wysiłki i współdziałanie wyznaw
ców chrześcijaństwa i islamu w 
dziele umocnienia pokoju i tych 
wszystkich wartości i idei, które łą
czą obie religie. Konferencja przy
jęła wspólne oświadczenie, które 
głosi m.in., że najważniejszym obec
nie zadaniem chrześcijan i wyzna
wców islamu, a także wszystkich 
ludzi dobrej woli, niezależnie od 
światopoglądu, jest obrona świętego 
daru życia, zagrożonego pokoju oraz 
świata przed szaleństwem zbrojeń. 
Zebrani zaapelowali do opinii świa
towej, by działała na rzecz ochrony 
wszystkich miejsc świętych w Je
rozolimie i na ziemiach arabskich 
okupowanych przez Izrael.

Z N A S Z E G O  K O Ś C I O Ł A

6  W 43 rocznicę śmierci Pawła Ka- 
dena-Bandrowskiego, 15 IX 1986, na 
cmentarzu ewangelicko-reformowa
nym w Warszawie, przy grobie ro
dzinnym Juliusza Kadena-Bandro- 
wskiego odbyła się uroczystość zło
żenia kwiatów przy nowo wmuro
wanej tablicy opatrzonej następu
jącym napisem:

„Andrzej Kaden-Bandrowski
ppor. AK Dyon Motorowy
ur. 1920 zginął 1943
Paweł Kaden-Bandrowski
ppor. AK Dyon Motorowy i Baon
»Czata 49«
ur. 1920 poległ 1944
Romana Kaden-Bandrowska
ur. 1882 zm. 1962”
Ks. Bogdan Tranda odprawił krót
kie nabożeństwo i wygłosił okolicz
nościowe kazanie. W uroczystości 
wzięło udział kilka osób ze zgrupo^ 
wania „Gozdawa”, do którego na
leżał Dyon Motorowy, przedstawi
ciel baonu „Czata 49”, Prezes Kon- 
systorza Kościoła Ewangelicko-Re
formowanego (który w roku 1938 
był konfirmowany razem z Andrze
jem i Pawłem, bliźniakami, synami 
pisarza), była długoletnia Prezes 
Kolegium Kościelnego oraz przed
stawicielka obecnego Kolegium i 
przewodnicząca Komisji Cmentar
nej, która zajmowała się wykona
wstwem tablicy, a także projektan
tka tablicy.
Tablicę ufundowali koledzy Pawła 
i Andrzeja z Dyonu Motorowego 
wspólnie z Konsystorzem Kościoła 
Ewangelicko-Reformowanego.
Q  W czterdziestą rocznicę śmierci 
Pawła Hulki-Laskowskiego (1881— 
1914) Towarzystwo Przyjaciół Ży
rardowa, Mazowiecki Ośrodek Ba
dań Naukowych im. Stanisława 
Herbsta i Wydział Kultury Urzędu 
Miejskiego w Żyrardowie przy 
współudziale Uniwersytetu Warsza
wskiego i Łódzkiego zorganizowały 
24 października 1986 roku sesję na
ukową poświęconą temu pisarzowi, 
tłumaczowi, publicyście i religio
znawcy. Sesji przewodniczył prof. 
dr hab. Rafał Leszczyński (Łódź), 
członek Kościoła Ewangelicko-Re
formowanego, do którego należał 
Paweł Hulka-Laskowski.

Czasopisma ewangelicko - reformowane...
Dokończenie ze s. 8

Wśród artykułów teologicznych wyróżniają się teksty 
ks. dra Emila Jelinka, np. o predestynacji (1—2, 1936) 
— duchowny ten posługiwał się na łamach omawia
nego czasopisma pseudonimem Wojciech Wrzos. Au
torem większości kazań był ks. Aleksander Piasecki. 
Z zagadnień filozoficznych warto wspomnieć o arty
kule Czesława Lechickiego o Schopenhauerze (2—3, 
1938), studium o filozofii mistycznej ks. Aleksandra 
Piaseckiego (1—2, 1936) oraz przekłady tekstów Se
neki. Na tematy społeczne, pedagogiczne i polityczne 
wypowiadali się m.in. Bronisław Iżycki Herman 
(zwłaszcza zagadnienia polityki wschodniej), Paweł 
Hulka-Laskowski, Czesław Lechicki oraz Wacław 
Gizbert Studnicki. Najbardziej wartościowe były te
ksty poświęcone zagadnieniom historycznym, np. 
Edwarda Hłaski Wybór superintendentów w rozwoju 
historycznym Jednoty Litewskiej (1, 1937), Włodzi
mierza Sakowicza Rola Marianny Gruzę w skiej w dzie
jach Kościoła Ewangelicko-Reformowanego na Żmu
dzi w wieku XVII (3—4| 1937), Wacława Gizberta 
Studnickiego Stosunek państwa do Jednoty Litew

skiej za czasów dawnej Rzeczypospolitej Polskiej 
(1—2, 1936) lub Konstantego Kurnatowskiego studium 
biograficzne o ks. Aleksandrze Kawelmacherze (2—3, 
1938). Dużo miejsca zajmowały dyskusje nad ustawo
dawstwem wyznaniowym w naszym kraju, analiza 
sytuacji Kościołów w innych krajach, np. w hitlero
wskich Niemczech, informacje o międzynarodowym 
ruchu ekumenicznym oraz o nieudanych próbach zje
dnoczenia ewangelicyzmu polskiego. W dziale recenzji 
omawiano interesujące publikacje z różnych działów 
humanistyki (m.in. pierwsze zeszyty Polskiego Słow
nika Biograficznego).
W latach trzydziestych „Szlakiem Reformacji” było 
jednym z poważniejszych czasopism ewangelickich w 
Polsce. Wyróżniało się patriotyzmem, imponującym, 
jak na możliwości niewielkiej Jednoty Wileńskiej, za
kresem poruszanych problemów. Dla nas pismo to 
jest przede wszystkim kopalnią wiadomości o życiu 
i pracy Jednoty, której zależało, by głos polskich e- 
wangelików odgrywał rolę w ówczesnym życiu koś
cielnym i społecznym Polski.
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Grupa młodych uczestników ewan
gelizacji w Żychlinie

Wokół nowo wzniesionego nagrobka 
śp. ks. bp. Jana  Niewieczerzała ze
brała się w 5 rocznicę Jego śmierci 
najbliższa rodzina i liczna grupa 
przyjaciół z różnych Kościołów 
chrześcijańskich.

Foto: P. Ordon

W jedenastu  referatach  wszech
stronnie naśw ietlono życie i dorobek 
tw órczy pisarza, zanalizowano jego 
publicystykę we w szystkich jej 
głównych nurtach , zarówno re lig ij
nych, jak  społecznych, pokazano 
działalność społeczno-oświatową i 
związki ze środow iskam i ew angeli
ckimi.
W sesji uczestniczyła m.in. delega
cja Kościoła Ew angelicko-Reform o
wanego i przedstaw iciele redakcji 
m iesięcznika „Jednota”, z k tórą 
H ulkę-Laskowskiego łączyła przed 
w ojną długoletnia współpraca. O- 
becne także były osoby z Parafii 
Ew ang.-R eform ow anej w Ż yrardo
wie znające jeszcze p isarza osobi
ście. G rupa ew angelików  reform o
w anych wzięła aktyw ny udział w 
dyskusji, jaka  w yw iązała się po 
części referatow ej.
Natom iast 29 października 1986 r., 
w sam ą rocznicę śm ierci Paw ła 
Hulki-Laskow skiego, na cieszyń
skim  cm entarzu, gdzie p isarz został 
pochowany, spotkały się delegacje 
F abryki T kanin  Tekstylnych z Ży
rardow a, Tow arzystw a Przyjaciół 
Żyrardow a oraz przedstaw iciele Ko
ścioła Ew angelicko-Reform ow ane
go. Obecny był także ks. Jan  Mel
cer — proboszcz m iejscowej P arafii 
Ew angelicko-A ugsburskiej oraz ci 
nieliczni, którzy jeszcze pam iętają 
Paw ła H ulkę-Laskowskiego.
Nad jego grobem  głos zabrał Lech 
T randa — kaznodzieja Zboru Ew an
gelicko-Reform owanego w Ż yrardo
wie, którego członkiem był H ulka- 
-Laskowski. Mówca przypom niał 
drogę życia publicysty i pisarza, 
działacza społecznego i religiozna
wcy, człowieka, którego celem życia 
była praca. Odczytano w yjątk i z 
Księgi Psalm ów, wspólnie modlono 
się, a na zakończenie zaśpiewano 
pieśń „Pod Twą obronę”. Delegacje 
złożyły w iązanki kwiatów.

£  W dniach 25 i 26 października 
odbyła się w parafii ewangelicko-

-reform ow anej w Żychlinie druga 
już w tym  roku ewangelizacja, zor
ganizowana przez niedawno pow 
stałą Komisję Ewangelizacji. W so
botę — pierwszego dnia — został 
wyświetlony film  ..Krzyż i szty let”, 
który jest adaptacją książki Dawida 
W ilkersona pod tym  samym ty tu 
łem. W kościele zebrało się ok. 90 
osób, głównie ludzi młodych. Film  
przedstaw iał życie młodzieży w No
wym Jorku  od innej, mniej m alow 
niczej strony, życie pełne b ru ta lno 
ści i — jak  stw ierdził jeden z bo
haterów  — bez przyszłości. W ta 
kich w arunkach podjął pracę ew an
gelizacyjną młody pastor am erykań
ski Dawid W ilkerson, który docie
ra ł ze Słowem Bożym do n a jtru d 
niejszej, wykolejonej młodzieży z 
m arginesu społecznego.
Drugiego dnia ewangelizacji, w n ie
dzielę, spotkali się wszyscy na 
nabożeństwie, podczas którego oko
licznościowe kazanie poświęcone 
Reform acji wygłosił M arek Izdebski, 
a część w stępną prowadzili człon
kowie Komisji. Po nabożeństw ie 
odbyła się dyskusja, której punktem  
wyjścia były problem y poruszone 
w filmie. Ostateczny wniosek wy

pływ ający z tej dyskusji można w y
razić następująco: wszyscy jesteś
my św iadkam i Jezusa C hrystusa i 
Jego poselstwo mamy głosić wszę
dzie tam, gdzie Bóg nas posyła.
Po tym  spotkaniu Krzysztof Ban- 
doła zapoznał uczestników z dzie
jam i protestantyzm u w W ielkopol- 
sce, a szczególnie z historią parafii 
w Żychlinie. N astępnie zwiedzono 
nowo pows.tające lapidarium . 
W łodzimierz Zuzga przygotował 
śpiewnik, stanowiący pam iątkę te 
go zebrania, i prowadził śpiew, k tó 
ry w tych dniach w ypadł napraw dę 
dobrze. Dziękujem y wszystkim  tym, 
którzy poświęcili swój czas, aby 
przygotować ewangelizację.
•  W dniu 7 listopada 1986 roku 
m inęła p ią ta  rocznica śm ierci b is
kupa Kościoła Ew angelicko-Refor
mowanego, ks. Jana Niewieczerzała. 
Następnego dnia, w sobotę, na cm en
tarzu  parafia lnym  w  W arszawie, 
przy nowym nagrobku duchownego, 
odpraw ione zostało krótkie nabo
żeństwo. Ks. bp Zdzisław T randa 
wspom inał ponad 30-letnią pracę 
Zmarłego jako proboszcza parafii 
warszaw skiej i 25-letnią jako bis
kupa Kościoła. Ks. Jan  był też 
przez 15 la t prezesem  Polskiej Rady 
Ekum enicznej. Nic więc dziwnego, 
że na cm entarzu, obok rodziny 
Zmarłego i członków Kościoła E- 
wangelicko-Reform owanego przyby
łych z różnych stron kraju , znala
zło się duchowieństwo innych w y
znań chrześcijańskich. Wszyscy za
dum ali się nad znaczącym okresem  
czasu, należącym  już od przeszłości, 
w którym  ks. bp Jan  Niewieczerzał 
w sposób tak  przekonyw ający gło
sił Słowo Boże i mozolnie, ale sku
tecznie, przecierał ścieżki dla budo
wy ekum enizm u w Polsce. Nad gro
bem tonącym  w kw iatach zjedno
czono się w M odlitwie Pańskiej.
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Roczny spis treści
TEOLOGIA
K a z a n i a
Będziecie moimi świadkami (Dz. 1:8) — ks. Adam 
Piasecki, nr 1
Jesteśmy listem Chrystusowym (I Kor. ‘3:2—6) — ks. 
Jerzy Stahl, nr 2
Drogą krwią Chrystusa (I Ptr. 1:18,19) — ks. bp 
Zdzisław Tranda, nr 3
Gedeon (Sędz. 6:15; 7:2; 8:23) — ks. Dietrich Bon- 
hoeffer, tłum. Anna Morawska i Zdzisław Wawrzy
niak, nr 4
Przekroczenie granic (Kol. 3:1—2) — ks. Bogdan 
Tranda, nr 5
Módlmy się za innych (I Tym. 2:1—6) — ks. Bogdan 
Tranda, nr 6
Nie samym chlebem żyje człowiek (Łuk. 10:38—42) — 
Wiera Jelinek, nr 6
Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość (II Mojż. 19:3—8)
— ks. bp Zdzisław Tranda, nr 7
Pokój temu domowi — Jan Hus (tłum. Wiera Jeli
nek), nr 8—9
Cena nowego cudu (Dz. 2:17—21) — ks. Henry
Mottu, nr 10
Gdzie jest brat twój (I Mojż. 4:9) — ks. bp Zdzi
sław Tranda, nr 11
Obudźmy się ze snu (Rzym. 13:11—14) — ks. Miro
sław Jelinek, nr 12

M o d l i t w y
Uczyń nas swoimi świadkami, nr 1
Dla Syna i dla Twojej większej chwały!, nr 2
Dziękujemy Ci za ratunek, nr 3
Spotkanie dwu światów, nr 5
Za bliźnich, nr 6
Jesteś ostoją pokoleń, nr 7
Wyznanie grzechów, nr 8—9
Psalm 23, nr 10
Pochwała stworzenia, którą wyśpiewał święty Fran
ciszek, nr 11
Immanuel — Bóg z1 nami, nr 12 

I n n e
Karol Barth o Kościele — tłum. Karol Karski, nr 5 
Seminarium poświęcone 100 rocznicy urodzin Karola 
Bartha — Lech Tranda, nr 7
Magna Charta czeskiej Reformacji — Jan Milić Loch- 
man (tłum. Jerzy Swoboda), nr 8—9

MISJA I EWANGELIZACJA
Kto wytrwa do końca — Lech Tranda, nr 3
Bóg pobłogosławił. Ewangelizacja w parafii żychliń-
skiej — Włodzimierz Zuzga, nr 6
Chudy pastor (Dawid Wilkerson) — Krystyna Linden-
berg, nr 7
Kongres Wędrownych Ewangelistów w Amsterdamie
— ks. bp Zdzisław Tranda, nr 12
Misjonarze XXI wieku — Jędrzej Wiertelarz, nr 12 
Przedświąteczna refleksja — Tadeusz Niewiad, nr 12

z Ży c ia  n a s z e g o  k o ś c io ł a

Próba bilansu? — Aleksandra Sękowska, nr 1 
Z naszego Kościoła (w: „Przegląd ekumeniczny”), 
nr 5, 7, 10, 11, 12
Bóg pobłogosławił. Ewangelizacja w parafii żychliń- 
skiej — Włodzimierz Zuzga, nr 6

Synod 1986, nr 7
Jeszcze o sprawozdaniu z Synodu 85, nr 4 
W piątą rocznicę śmierci śp. ks. Jana Niewieczerzała, 
nr 11
Nasz Pan Pultar — Krystyna Dindenberg, nr 12 
Tempora mutantur (w: „Co Wy na to?”), nr 12

KOŚCIÓŁ REFORMOWANY NA SWIECIE

Prześladowany za obronę praw człowieka (ks. Alan
Boesak), nr 2

Nasz prezydent aresztowany 
Odwiedziny u Alana Boesaka 
Orędzie ks. dr Alana Boesaka 

Z przeszłości w przyszłość (francuskie obchody 300 
rocznicy odwołania edyktu nantejskiego) — ks. Bog
dan Tranda, nr 3
Ordynacja kobiet w Kościołach członkowskich Świa
towego Aliansu Kościołów Reformowanych — Włodzi
mierz Zuzga, nr 4 
Ks. Paul Conord, nr 4
Post tenebras lux. 450 rocznica Reformacji w Gene
wie — Wojciech Karpiński, ks. Bogdan Tranda, nr 10 
Mówi Alan Boesak (rozmowa z ks. Alanem Boesa- 
kiem), nr 10
Jeszcze raz o ordynacji kobiet — Włodzimierz Zuz
ga, nr 10
Posiedzenie Komitetu Europejskiego Światowego Alia
nsu Kościołów Reformowanych — W. Z., nr 10

EKUMENIA

Róże z Nes Amin —- Maria Rosenkranz (tłum. Andrzej 
Kołodziejczyk), nr 1 
Szalom — s. Kinga Strzelecka 

Sabat — święto świąt, nr 1 
Święta żydowskie, cz. I — nr 2, cz. II — nr 3 
Historia Żydów, nr 4 
Cztery tożsamości, nr 5 
Korzenie i gałęzie jednego drzewa, nr 6 
Perypetie, nr 7 
Neve Szalom, nr 10

Ks. Aleksander Kircun — K. K., nr 3
Jestem pełen nadziei (rozmowa z ks. Aleksandrem
Kircunem), nr 3
Tydzień trwający cały rok — Krystyna Lindenberg, 
nr 3
Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan, nr 3
W obronie Jana Husa (w: „Z prasy”) — E. P., nr 5
„Zasadźcie dobre drzewo...”, nr 6
Pamięci Anny Kamińskiej, nr 7
Świętowanie Jedności — Grzegorz Polak, nr 7
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