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WARSZAWA 1960 r. CZERWIEC

Ml f SI E.CI NIK RELIGI JNO-SPOł fUNY

VENI SAN CTE SPIRITUS’1
PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY 

NAPEŁNIJ SERCA 
WIERZĄCYCH W CIEBIE 

I ZAPAL W NICH 
OGIEŃ

ŚWIĘTEJ TWEJ MIŁOŚCI
TY

KTÓR Y PRZEZ 
RÓŻNE JĘZYKI 

ZGROMADZIŁEŚ LUDY 
CAŁEGO ŚWIATA 

DO SPOŁECZNOŚCI WIARY

AMEN

*) „Przyjdź Duchu Święty" — pierw sze słow a hymnu, śp iew an ego  w okresie 'Z ie
lonych Świątek; pow stał w drugiej połowie XII wieku.



EMIL BRUNNER

D U C H  Ś W I Ę T Y
uż niejeden otwierał na chwilę Biblię, 
przewracał jej kartki, czytał to i owo 

i znów ją odkładał. „To nie dla mnie’’. Być 
może kilka lat później, po różnych przejściach, 
zabierał się znowu do czytania tych samych 
miejsc i tym razem 
każde słowo stawało się 
Bożym uderzeniem w 
samo serce. Skąd ta 
zmiana? Można to wy
razić w dwojaki sposób, 
z punktu widzenia czło
wieka a także od innej 
strony. Można powie
dzieć: ,yBóg otworzył
mu serce” jak owej 
handlarce purpurą w 
Filippi (Dz. Ap. 16); al
bo też można powie
dzieć: Duch Boży sam 
do niego przemówił 
przez słowo Biblii. Bez 
tego3 że Duch Boży 
serce otwiera, słów Bi
blii prawdziwie zrozu
mieć nie możemy.

Może się nam ono 
wydawać interesujące 
lub pouczające, lub też 
frapująco piękne; lecz 
poruszyć serce tak, że 
pewności nabieramy: tu 
Bóg ze mną rozmawia,
On sam ze mną sa
mym, to może Słowo 
Boże tylko wtedy, gdy 
Duch Święty do tego 
się dołączy. 1 tak jest 
również ze słowem 
kaznodziei w niedzielę.
Ładne kazanie potrafi
my usłyszeć także bez 
Ducha Świętego, ale Słowo Boże bez niego 
nigdy. Także zwykły człowiek na ulicy lub 
w domu może nam zwiastować Słowo Boże —  
przez Ducha Świętego.

Bóg nie tylko dawniej przemawiał, przez 
proroków i Apostołów. Ale nie wszystko, co 
się wydaje mową Ducha Świętego naprawdę 
nią jest. Potrzebujemy jakiegoś miernika, aby 
się móc przekonać, co jest z Ducha Świętego 
a co nie. Tym miernikiem jest Biblia, ów pra- 
dokument i prasłowo Ducha Świętego, ów 
metr wzorcowy, którym musi się mierzyć 
wszystko to, co Słowem Bożym wydaje się 
być. Co z nią się nie zgadza, nie może być 
Słowem Bożym.

Atoli Duch Święty nie tylko przemawia. 
Więcej: gdzie Bóg sam przemawia, tam nie 
kończy się tylko na mówieniu, tam zawsze coś

się dzieje. Słowo Boże jest zawsze słowem 
twórczym. Duch Święty jest twórczą mocą, 
cudowną siłą. Gdzie Bóg ze swoim Duchem 
w życie wkracza, tam dzieje się zawsze coś 
cudownego. Rodzi się zawsze coś, czego przed

tern nie było. O tym 
pełne są listy apostol
skie, pełne cudownego 
działania Ducha Boże
go. Pierwsze, najważ
niejsze jest może to: 
uprzednio niespokojne, 
rozdwojone, rebelian- 
ckie a zarazem strwo
żone serce ludzkie sta
je się spokojne. Apo
stoł nazywa to „pokój 
z Bogiem”, „pojedna
ny”. W nas samych to
czymy wojnę z Bogiem, 
a tym samym z ludź
mi. Nie potrafimy zu
pełnie zawrzeć pokoju 
z Bogiem. Najcudow
niejsze, co człowieko
wi w tym ziemskim 
życiu może być daro
wane jest to: być w 
porządku z Bogiem. 
W danym wypadku 
dochodzi natychmiast 
do tego r a d o ś ć .  
Wielu ludzi twierdzi, że 
wierzą w Boga, ale idą 
przez życie tak ponuro 
jak rzesze tych, którzy 
w nic nie wierzą. To 
jest pomyłka.

Kto rzeczywiście z 
z Bogiem się spotkał, 
tak, że Bóg sam z nim 

rozmawiał i do niego powiedział: jesteś mo
im dziecięciem —  ten nie może więcej być 
ponurakiem, w tego życiu zapaliła się wielka 
radość, która już ustać nie może. Ona może 
przez popiół zostać prawie zaduszona, ale nie 
może być całkowicie zgaszona. Ona występuje 
raz po raz na nowo —  i to jest działaniem Du
cha Świętego.

Duch Święty jest tym, który wszystko 
n o w y m  c z y n i .  Normalnie mówimy: 
takim już jestem. My wiemy, jak człowiek, któ
ry po matce i po ojcu ten lub ów charakter 
odziedziczył, już „takim” jest. My mówimy: 
tak jak nie można z jabłka gruszkę zrobić, tak 
nie można zmienić charakteru człowieka. Lecz 
ten, który stworzył jabłka i gruszki, Stwórca, 
ten to potrafi. I on to też czyni. I o tym pełna 
jest Biblia, pełna zwiastowania o zmianie sta-

Tycjan: Zesłanie Ducha Świętego (Wenecja Sa. 
Maria della Salute)
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rego na nowe. „Jeśli kto w Chrystusie, nowym 
jest stworzeniem, oto stare przeminęło a wszyst
ko nowym się stało”. To jest cudem Ducha 
Świętego.

Duch Święty jest w Nowym Testamencie 
w szczególny sposób duchem „zboru” Chry
stusowego, duchem „Kościoła”. Albowiem on 
jest d u c h e m  s p o ł e c z n o ś c i .  On wy
ciąga tych pojedynczych z ich osamotnienia 
i czyni z nich „jedno ciało”. Tego oczywiście 
najczęściej mało się wyczuwa, co świadczy, 
że mało w Kościele jest Ducha Świętego. Jak 
ogień po świeceniu i grzaniu, tak Ducha Bo

żego po społeczności się poznaje. I jak ogień 
wokoło się rozszerza —  co podobne jest do 
ognia, lecz się nie rozszerza, jest prawdopo
dobnie ogniem bengalskim — tak musi i to 
przez Ducha Świętego zbudzone życie wokoło 
się szerzyć i wszystko swoim płomieniem obej
mować. W ten sposób rozkrzewiały się zbo
ry Jezusa Chrystusa, w ten sposób zapaliła 
Reformacja w ciągu kilku lat całą Europę. 
Duch Święty: to jest ów twórczo-obecny, zba
wiający Bóg, który w Słowie o Synu Swo
im do nas przychodzi, „trójjedyny”.

Tłum . X .R .T .

czystość
Polskiego. Ale z tym rokiem 
łączy się najściślej również 
rok 966, który w dziejach pań
stwowości polskiej posiada 
wcale nie mniejsze znaczenie, 
a kto wie, czy swymi daleko 
idącymi następstwami, nie 
przerasta doniosłości roku 963. 
Jest to rok, w którym Miesz
ko z namowy swej żony Dou- 
brawki, księżniczki czeskiej, 
przy jmu j e chrzest. Kościelny 
akt chrztu pierwszego księcia 
polskiego nabywa bowiem po
litycznego znaczenia. Dzięki 
niemu Polska dostaje się nie 
tylko w orbitę wpływów kul
tury zachodniej, ale zajmuje 
zarazem przynależne jej miej
sce w rodzinie narodów 
i państw zachodnioeuropej
skich.

Rozumie się, że obie te dar
ty początków państwowości 
polskiej są raczej kwestią umo
wy, niż wyrazem rzeczywisto
ści historycznej. Podobnie jak

państwo polskie istniało w ta
kiej czy w innej formie już 
przed rokiem 963, tak i chrześ
cijaństwo przedostawało się na 
jego teren jeszcze przed ro
kiem 966. Wraz z księciem 
przyjęła chrzest zapewne i je
go drużyna, a bodaj czy nie 
i najwybitniejsi naczelnicy ro

dów, ale reszta kraju długo 
jeszcze tkwiła w „mrokach” 
pogaństwa, które nieraz podno
siło zarzewie buntu, podsycane 
hasłem nawrotu do starej, po
gańskiej organizacji szczepowej. 
Z drugiej jednakże strony w 
Polsce dawno jeszcze przed 
Mieszkiem i Doubrawką, już 
w drugiej połowie IX wieku 
przenikało chrzęści j aństwo
wschodniego obrządku, o czym 
najwymowniej świadczą sta
re zabytki świątyni św Felik
sa i Adauikta na Wawelu z cza
sów przed Mieszkiem. Wcale 
nie jest wykluczone, że wpły
wy te pozostawały w związku 
z misyjną działalnością na Mo
rawach „słowiańskich aposto
łów” Konstantego i Metodego.

O ap ostolskie j działalni ości
obu braci na Morawach zosta
ła napisana olbrzymia literatu
ra we wszystkich językach kul
turalnego świata, obejmująca 
co najmniej 1500 pozycji. Wśród 
nich wymienić należy szczegól
nie pracę Polaka z początku 
bieżącego wieku, Aleksandra

Katedra poznańska

Na marginesie Millenium Państwa Polskiego
Jan  Konar

Cyrylomelodyzm w rzeczywistości 
i w legendzie

H istoriografia polska przyjmuje rok 963 za pierwszą historycz
ną datę dziejów Polski. W roku tym Polska występuje na 

arenie dziejowej nagle i niespodziewanie jako duże państwo, 
stosunkowo dobrze zorganizowane i zjednoczone już z grubsza 
w swych granicach narodowościowych. Pierwszą doskonalszą orga
nizację i wielkość oraz fakt, że z wolnego związku szczepowe
go staje się państwem, zawdzięcza Polska swemu pierwszemu 
historycznemu księciu Mieszkowi I. Państwo Mieszka po raz 
pierwszy opisał w r. 965 kupiec arabski Ibrahim ibn Jakub, 
a jego obraz dopełnił tajemniczy dokument „Dagome iudex” 
z lat 985— 992, którym Mieszko za cenę rocznego trybutu, czyli 
tzw. „świętopietrza” oddał swoje państwo pod ochronę kurii 
papieskiej.

Do daty tej nawiązuje nie
wątpliwie zbliżająca się uiro- 

Mdllenium Państwa
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Pomnik Mieszka I i Bolesława Chrobrego 
w katedrze poznańskiej

Brucknera, profesora slawisty
ki na uniwersytecie berlińskim; 
jest to Prawda o ,,słowiańskich 
apostołach” i ich działalności. 
Jak w świetle tej przeboga
tej literatury wygląda rzeczy
wistość historyczna ?

Książę morawski Rościsław 
zdawał sobie sprawę z tego, że 
jego pogańskie państwo nie mo
że się długo ostać w bezpośre
dnim sąsiedztwie państwa 
chrzęści jańskiego. Pragnął je 
sam scbrystianizować, nie 
czekając aż dokona tego są
siad. Wiedział bowiem rów
nież dobrze, że za zależnością 
kościelną postępowałaby jedno
cześnie zależność kulturalna, a 
co gorsza i polityczna. Wolał 
przeto sam postarać się o apo
stołów nowej religi, którzy nie 
byliby bezpośrednio1 zależni od 
Rzymu i sąsiednich biskupów 
niemieckich, a którzy ponadto 
znaliby język przynajmniej tro
chę zbliżony do języka jego 
morawskiego ludu. W tym celu 
zwrócił się z prośbą do Kon
stantynopol a, do cesarza wscho- 
dniorzymskiego Michała III. 
Cesarz w r. 863 wysłał na Mo
rawy „filozofa” Konstantyna i 
brata jego Metodego.

Obaj pochodzili z 
Salonik w Tracji. 
Było to owo greckie 
miasto, leżące nad 
Morzem Egejskim, 
w którym na począt
ku naszej ery apos
toł Paweł założył 
zbór chrześcijański. 
W Nowym Testa
mencie nazywa się 
ono Tesalonika. W 
bezpośredniej jego 
okolicy od dawna 
mieszkali Słowianie. 
Czy ojciec przysz
łych „słowiańskich 
■apostołów ’ ’ Leon, 
bogaty i poważny o- 
ficer (drungarius) był 
Słowianinem, tego 
nie wiemy, w każ
dym razie synowie 
jego znali język Sło
wian osiadłych w 
Dacji na Bałkanach. 
Urodzony około r. 
827 Konstantyn był 
— tak przynajmniej 
głosi legenda — wy
chowany w Konstan
tynopolu wfepólnie 
z przyszłym cesa

rzem Michałem (o całych 12 
lat starszym!) przez sławne
go uczonego Focjusza, później
szego schizmatyckiego patriar
chę konstantynopolitańskiego., 
Młodszy brat Metody wybrał 
komżę świecką, ale z czasem 
został mnichem w klasztorze na 
greckim Olimpie w Tesalii.

Znajomość słowiańskiego dia
lektu umożliwiła obu braciom 
porozumieć się z Morawianami, 
a przystosowawszy do języka 
słowiańskiego alfabet grecki 
stworzyli pierwsze bodaj sło
wiańskie pismo, czyli tzw. gła- 
golicę. Nie było ono ani łatwe, 
ani ładne. Znacznie ładniejsze, 
prostsze i praktyczniejsze jest 
pismo wynalezione co najmniej 
sto lat później, tzw. cyrylica. 
Niemniej jednak zaraz od po
czątku swej apostolskiej dzia
łalności na Morawach obaj bra
cia przystąpili do przekładu 
niektórych części Pisma św. na 
język słowiański, a przekład, 
ten utrwalili w piśmie głagoli- 
cowym. Nie dziw, że nowi apo-- 
stołowie byli przyjęci przez po
gańskich Morawian chętniej i

przychylniej niż księża i mnisi 
niemieccy z ich łaciną, którzy 
na obu braci misjonarzy ze 
Wschodu patrzyli jak na intru
zów, usiłując ich unieszkodli
wić intrygami i fałszywymi 
oskarżeniami przed ,,stolicą 
apostolską”.

Morawy stały się terenem 
rywalizacji i walki dwóch kul
tur, dwu narodów, dwu Koś
ciołów, dwu obrządków: kul
tury łacińskiej i greckiej, naro
dowości niemieckiej i słowiań
skiej, Kościoła wschodniego i 
zachodniego, obrządku łaciń- 
sko-rniemieckiego i grecko-sło- 
wiańskiego. Od początków IV 
wieku przejawiały się bowiem 
w Kościele wyraźnie dwie od
środkowe siły, pokrywające się 
z politycznymi i kulturalnymi 
tendencjami separatystycznymi 
wschodu i zachodu światowego 
imperium rzymskiego.

Tendencje te za patriarcha
tu Focjusza doprowadziły w 
867 do wyraźnej schizmy, a za 
patriarchatu Michała Cerula- 
riusza w 1054 do zdecydowa
nego i ostatecznego zerwania 
Konstantynopola z Rzymem. 
Jedną z głównych przyczyn 
zerwania Wschodu z Zacho
dem była nauka o pochodzeniu 
Ducha św. Stare symbole mó
wiły, że „Duch św. pochodzi 
cd Ojca”; z biegiem czasu zo
stała rozwinięta nauka o Trój
cy św. i Zachód nauczał, że 
Duch św. pochodzi nie tylko 
od Ojca, ale „i od Syna” (fi- 
lioąue). Formułacja ta została 
przyjęta na soborze w Toledo 
589 i usankcjonowana w tzw. 
Atanazjańskim wyznaniu wia
ry. Wschód jej jednakże nie 
przyjął.

W tym czasie, kiedy do Rzy
mu płynęły skargi na obu 
morawskich misjonarzy, doty
czące raczej jurysdykcji, niż 
obrządku i dogmatów, nie do
szło jeszcze do formalnego zer
wania i Wschód w dalszym 
ciągu do pewnego stopnia 
uznawał prymat papieża.

Toteż obaj bracia 867 wy
prawili się do Rzymu, dokąd 
zresztą było bliżej niż do Kon
stantynopola, i przed papieżem 
Hadrianem II (867—872) oczy
ścili się z zarzutów rzekomego 
kacerstwa. Uzyskali nie tylko 
uznanie swej pracy, ale ponad-
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to wymogli potwierdzenie sło
wiańskiego przekładu Pisma 
św. i uznanie słowiańskiej li
turgii, pod warunkiem wszak
że, że ustalone na cały rok 
ustępy Pisma św., tzw. pery
kopy, będą czytane najpierw 
po łacinie a dopiero potem po 
słowiańsku. Metody został na
wet w Rzymie wyświęcony na 
biskupa, Konstanty zaś p-od 
imieniem Cyryla wstąpił w 
Rzymie do klasztoru, w któ
rym też niebawem (869) umarł. 
Jakimi względami kierował 
się Rzym, łatwo zgadnąć.

Sukces, z jakim spotkał się 
pobyt obu braci w Rzymie, w 
niczym nie ułatwił Metodemu 
jego apostolskiej pracy na Mo
rawach. Po dwalkroć jeszcze 
był zmuszony osobiście szukać 
obrony w Rzymie, do ostatnich 
nieledwie chwil swego życia 
(umarł 6.IV.885) walcząc z ata
kami nieprze j ednanych nie
przyjaciół i rywali.

Za życia Metcdęgo papież 
Jan VIII (872—882) okazywał 
zrozumienie dla jego pracy, 
ale po jego śmierci papież Ste
fan V (885—891) natychmiast 
zakazał liturgii słowiańskiej, z 
całą surowością tępiąc ducho
wieństwo słowiańskiego ob
rządku. Jakżeby jednolity Ko
ściół rzymski mógł dla Mora
wian robić wyjątki, skoro 
ich nie robił dla Germanów i 
dla Franków, chociaż ich zna
czenie dla Kościoła było bez 
porównania daleko większe 
niż wszystkich Słowian razem 
wziętych.

Słowiańskość i narodowość 
kościelna na Morawach były 
więc w gruncie rzeczy tylko 
krótkim, nic nie znaczącym 
epizodem. Nie utrzymała się 
nawet słowiańszczyzna w litur
gii, a związek ze Wschodem 
został raz na zawsze zerwany. 
Zwyciężył nie tylko obrządek 
łaciński, ale zwyciężyła rów
nież kultura zachodnia, bez 
porównania bogatsza i bardziej 
twórcza, niż kultura wschod
nia. Apostolska . działalność 
Metodego na Morawach była

nieudaną próbą wciągnięcia 
Słowian zachodnich w orbitę 
wpływów Wschodu.

Dziejowe znaczenie obu bra
ci apostolskich zwiększyła zna
cznie legenda, podsycana z jed 
nej strony interesami kościel
nymi, a z drugiej — tenden
cjami panslawistycznymi. Już 
przyjaciel Husa, Hieronim 
Praski, wyraźnie sympatyzo
wał z prawosławiem, a nauczy
ciel narodów, Jan Amos Ko
meński, oraz niektórzy rosyj
scy historycy kościelni w an
tagonizmie do Rzymu usiłowa
li podkreślić związek protes
tantyzmu i prawosławia z 
cyrylcimetodyzmem, a raczej z 
działalnością Konstantego i 
Metodego na Morawach, albo
wiem termin „cyrylometo- 
dyzm” w drugiej połowie u- 
biegłego wieku nabył specyfi
cznego znaczenia.
W tym właśnie 
czasie termin ten 
został okupowa
ny przez pansla- 
wizm z jednej, a 
prze'* sfery kato
lickie z drugiej 
strony.

W jubileuszo
wym tysiącznym 
roku przybycia na 
Morawy „sło- 

• wiańskich” apo
stołów (1863) oraz 
w tysiącznym ro
ku śmierci Meto
dego (1885) wie
lu światłych i po
stępowych Cze
chów przejmuje 
się ideą cyrylcme- 
todyzmu jako łą
cznika między Sło
wianami wschod
nimi i zachodni
mi. Rozumie się, 
że „cyrylometo- 
dyzm” identyfi
kowany jest błę
dnie ze „wschod
nim obrządkiem”, 
tj. z prawosła
wiem. Wielu Cze

chów nie z pobu
dek religijnych, 
lecz wyraźnie po
litycznych przyj
muje w tym cza
sie prawosławie.

Jasnego programu w „cyrylo- 
metodyzmie”, który znalazł 
zwolenników nie tylko w Cze
chach, ale i w Rcsji, w Polsce 
i gdzie indziej, od samego po
czątku nie było.

Ten entuzjazm słowiański, 
jak zwykle tego rodzaju cka- 
zje, wykorzystał bardzo zręcz
nie Watykan. W 1880 jako w 
tysiąclecie potwierdzenia litur
gii słowiańskiej przez papieża 
Jana VIII, papież Leon XIII 
raptem wspomniał sobie na 
,,słowiańskich” apostołów św. 
Cyryla i św. Metodego i 30. 
września wydał encyklikę 
„Grandę munus”, w której w 
bezkrytyczny, legendarny spo
sób maluje zasługi obu ,,świę
tych”, zalecając szczególną 
ich adorację, a jednocześnie 
wyrażając pobożne życzenia 
związania narodów słowiań
skich z Kościołem rzymskim.

(Dokończenie na sir. 143)

Drzwi spiżowe bazyliki gnieźnieńskiej 
(rzeźba polska z XII w.)
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Reformacja w Polsce
Kilka słów o wysławię

W chwili, kiedy nasi czytelnicy (przeglądać będą niniejszy 
numer „Jednoty”, wystawa „Reformacja w Polsce” będzie już 
zamknięta. Z powodów technicznych nie możemy jeszcze podać 
szczegółowego opisu wystawy, który zamieścimy w numerze 
lipcowym i sierpniowym. Dziś pragniemy jedynie zakomuni
kować, że w dniu 4 maja o godz. 12 nastąpiło w obecności 
przedstawicieli Władz Państwowych, miasta stół. Warszawy, 
przedstawicieli Kościołów, instytucji naukowych, kulturalnych 
i społecznych otwarcie wystawy, z którego to otwarcia zamie
szczamy wstępne przemówienie Ks. Sup. Jana Niewieezerzała 
i Ks. Bp. prof. dr Jana Szerudy oraz kilka zdjęć.

lora instytucji naukowych, 
kulturalnych i społecznych, 
przedstawicielom i dostojnikom 
duchownym i nieduchownym 
wyznań ewangelickich i eku
menicznych, zrzeszonych w 
Polskiej Chrześcijańskiej Ra
dzie Ekumenicznej, oraz wszy
stkim obecnym, którzy byli 
łaskawi skorzystać z naszego 
zaproszenia.

Wystawa „Reformacja w 
Polsce” otwarta zostaje w ro
ku, w którym cały naród Pol
ski obchodzi 15 rocznicą wy
zwolenia, w roku, rozpoczyna-

Przem ówienie Ks. Sup.
Jana Niewieezerzała

Wielce Szanowni Państwo, 
Panie i Panowie! Przypadł 
mi w udziale zaszczyt powita
nia Państwa w imieniu Kościo
ła Ewangelicko-Reformowane
go w Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej na otwarciu wystawy 
Reformacja w Polsce, zorgani
zowanej z okazji jubileuszu 
400-lecia zgonu wielkiego pol
skiego teologa, pisarza i refor
matora Ks. Jana Łaskiego. 
Pragną serdecznie podziąkować 
za przybycie Przedstawicielom 
Władz Państwowych i miasta 
stół. Warszawy, przedstawicie
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jącym uroczystości związane z 
Millenium Państwa Polskiego. 
Reformacja w Polsce, której 
jesteśmy pragniemy pozostać 
duchowymi spadkobiercami, 
stanowiła w historii naszego 
narodu twórczy i płodny o- 
kres i wzbogaciła naszą kultu
rą w nieprzemijające wartości. 
Historia nazwała ten okres zło
tym wiekiem, wskazując na 
wartości, jakie reformacja 
wniosła w rozkwit i chwałą 
Ojczyzny naszej w całym ów
czesnym świecie.

Pozwolą sobie na tym 
miejscu przytoczyć słowa jed
nego z historyków, który mó
wi: „...w XVIII wieku starano 
sią, ażeby reformacją z dzie
jów naszych zupełnie wymazać 
i istnieniu jej zaprzeczyć. Dziś 
tą drogą iść niepodobna... Dziś 
nie możemy jej ograniczyć do 
aspiracji ku kościołowi naro
dowemu i do polemiki religij
nej, a odmówić jej programu 
politycznego i zbudzenia lite
ratury, choćby dlatego, że nie 
wiedzielibyśmy, jakiemu czyn
nikowi mamy te korzyści przy
pisać”. (Bobrzyński).

I nam współczesnym nie 
wolno o reformacji zapomnieć. 
Stanowi ona jedno z tych zło
tych ogniw łańcucha dziejów 
naszych, zamykających w so
bie przeszłość i teraźniejszość, 
ogniwo, bez którego niepodob
na sobie wyobrazić naszej hi
storii, kultury życia w tysiąc
letnim okresie istnienia Pań
stwa.

Jeżeli dziś, w ramach na
szej skromnej wystawy prag
niemy pokazać społeczeństwu 
dokumenty owej przeszłości, 
to nie po to, by chlubić sią tyl
ko naszą reformacyjną prze
szłością, lecz przede wszystkim 
dlatego, by na przykładzie 
wiary i pracy Ojców naszych 
uczyć sią umiłowania wartości 
zawsze żywych i nurtujących 
ludzkie umysły i serca, by u- 
mieć sią zdobywać zawsze na 
nowo na pracą i czyny, wzbo
gacające i uszlachetniające ży
cie dzisiejsze, życie społeczne 
w wolnej niepodległej Pol
sce.

Przeszliśmy w naszych 
dziejach wiele wzlotów i upad
ków. Ostatnia barbarzyńska

wojna, niosąca z sobą zniszcze
nie życia i wszelkich dóbr du
chowych, zakończona kląską 
apostołów zła, pozostawiła po 
sobie w naszym kraju zglisz
cza i ruiny, które wspólnym 
całego narodu wysiłkiem usu
wamy, by na ich miejscu bu
dować w pokoju nowe, bogat
sze życie. Do budowy tego no
wego gmachu spożytkować 
pragniemy również cegiełki za
chowane z przeszłości, by w 
połączeniu z nowymi zajaśnia
ły świeżym blaskiem i piąk- 
nością.

Oddając hołd pracy, tru
dom i znojowi najwiąkszej po
staci polskiej reformacji Jana 
Łaskiego, składamy zarazem 
hołd tym wszystkim jego 
współczesnym i nastąpcom, 
którzy w twardej walce o 
zwyciąstwo prawdy i pokoju,
0 Polską wolności, praworząd
ności i siły, w kraju i na ob
czyźnie, w ziemi ojczystej i na 
wygnaniu, rozsławiali dobre 
imią Polski.

„Nauigare necesse est,y. 
Każde pokolenie tworzy hi
storią. Niechaj pamiąć przesz
łości żywa pozostanie w na
szych sercach, by i łódź nasze
go życia przezwyciążać mogła 
wszelkie burze i osiągnąła port
1 cel godny dzisiejszego czło
wieka.

Wystawa nasza obrazować 
ma tą drogą i walką w przysz
łości. Niechaj sią stanie choć 
drobnym przyczynkiem do two 
rżenia przyszłości.
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Kończąc, pragnąłbym jesz
cze podziękować za umożliwie
nie jej zorganizowania: Urzę
dowi do Spraw Wyznań przy 
Prezydium Rady Ministrów 
w osobie jego dyrektora p. 
Jana Lecha, Bibliotece Uni
wersyteckiej w osobie jej dy
rektora p. prof. Jana Baculew- 
skiego, Muzeum Narodowemu 
w osobie jego dyrektora p. 
prof. dr Stanisława Lorentza, 
Bibliotece Narodowej w osobie

jej dyrektora p. doc. Bogdana 
Horodyskiego, pani prof. dr 
Alodii Gryczowej, p. dr Hele
nie Kozerskiej, p. dr Marii 
Sipajłło, p. dr Krystynie Ni- 
klewiczównie, ks. dr Witoldowi 
Benedyktowiczowi, p. prof. 
Stanisławowi Czajce i prosić 
Ks. Biskupa prof. dr Jana Sze- 
rudę, długoletniego działacza 
na polu propagowania idei re- 
formacyjnej w naszym kraju, 
długoletniego redaktora „Re

formacji w Polsce” o kilka 
słów inauguracyjnych i prze
cięcie wstęgi.

Przemówienie ks. bp. prof. dr 
Jana Szerudy

Wystawa, którą za chwilę 
oglądać będziemy, stwierdza nie 
tylko zryw historyczny narodu 
polskiego do nowego życia reli 
gijnego i społecznego. Przed
stawia nam ona także pewne 
wartości trwałe i aktualne. Do 
nich należy przede wszystkim 
to, na co kładła nacisk refor
macja i co pozostało w naszych 
kościołach ewangelickich w 
Rzeczypospolitej Polskiej trwa 
łą wartością, tj. Słowo Boże. 
Wszystkie Kościoły ewangelic
kie w Polsce korzystają z te
go Słowa Bożego w szacie mo
wy polskiej doby reformacyj- 
nej. Korzystają także z pieśni 
ewangelickich.

Nie należy także pominąć 
dwóch idei, które zrodziły się 
w obozie reformacyjnym. Prze
de wszystkim idei ekumeniz
mu: Koźminek, Sandomierz, 
Wilno, Sielec —  oto szlaki, 
którymi idea ekumeniczna roz
wijała się w dawnej Rzeczypo
spolitej.

Nazwiska takie jak Jan 
Łaski, Bartłomiej Bythner, 
Erazm Gliczner-Skrzetuski, 
mówią nam wiele, mówią nam 
o tym, jak ta idea, która zro
dziła się na gruncie polskim, 
znalazła naśladowców na Za
chodzie jak stanęła u podstaw 
wielkiego ruchu ekumeniczne
go, który ogarnął całe chrześci
jaństwo.

I wreszcie idea tolerancji, 
która początkowo nieśmiało 
była wysuwana, bo w toku po
lemiki zapoznana w obozie re
formacyjnym —  po roku 1570 
zabłysnęła pełnym blaskiem i 
pozostała jako trwała wartość 
narodu polskiego. Świadczy 
ona o tym, że ten obóz, który 
był rozbity na rozmaite wy
znania, zdobył się jednak na 
jedną wartość, która nie tylko 
społeczeństwu polskiemu, ale 
także i społeczeństwom Zacho
du dała wiele i do dziś dnia 
stanowi o tym, co nazywamy 
ruchem ekumenicznym. Po 
tych słowach wstępu pragnę 
otworzyć wystawę i prosić ze
branych o zaznajomienie się 
z jej eksponatami.

K O M U N I K A T
Chrześcijańskiej Konferencji Pokojowej

TI omisja P raskiej Chrześcijańskiej K onferencji Pokojowej dla
przygotowania Powszechnej Chrześcijańskiej Konferencji 

Pokojowej obradowała w czasie od 20 do 22 kwietnia w Debre- 
czynie.

Po wprow adzającym  nabożeństwie, odprawionym  przez pro
fesora Schmaucha, referow ali: prof. Vogel i prof. Hrom adka na
stępujące tem aty: „Polityka z nadziei” i „Nasze zadania przed 
Powszechną Chrześcijańską K onferencją Pokojow ą” .

Uczestnicy sesji kom isyjnej opracowali w trzech podkomi
sjach, a mianowicie: teologicznej, operatyw nej i finansowej, wnio
ski dla Powszechnej Chrześcijańskiej K onferencji Pokojowej. Przy 
tym  omówiono datę, miejsce i tem aty, jako też zagadnienia orga
nizacji i finansowania tego zgromadzenia ze środków uczestniczą
cych Kościołów. Ustalono term in na drugi kw artał 1961 r., a jako 
miejsce konferencji postanowiono wziąć pod uwagę Pragę.

Podczas obrad Kom isji ustalono, co następuje:
1) Uważamy wstrzymanie wszelkich prób z broniami atomo

wym i za pierwszy realny i pozytywny krok na drodze do 
najszerszego i totalnego rozbrojenia

2) Jesteśmy mocno przekonani, że wojnę, jako środek do 
regulowania międzynarodowych kwestii spornych, należy 
raz na zawsze wykluczyć

3) Podkreślamy z naciskiem, że pertraktacje wielkich mo
carstw na konferencji na szczycie powinny posunąć na
przód proces międzynarodowego odprężenia, aby umożli
wić pokojową koegzystencję narodów

4) Jesteśmy zdania, że obok pertraktacji na płaszczyźnie dy
plomatycznej potrzebna jest odpowiedzialność i solidar
ność narodów oraz aktywność miłujących pokój ludzi, aby 
w ten sposób odeprzeć zamachy zimnej wojny na mię
dzynarodowe odprężenie i zachować pokój.

W tym  sensie wysłano telegram  na konferencję rozbrojenio
wą 10 państw  w Genewie.

Kom isja przypom ina przy tym, że w r. 1959 w dniu Hiroshi- 
m y odbyły się w  ogromnej jednomyślności na całym  świecie na
bożeństwa pokutne i przy czynne, i że także w tym  roku, w 15 
rocznicę zrzucenia bomby na Hiroshimę winno się chrześcijań
stwo znowu zjednoczyć w modlitwie.

Członkowie Kom isji wzięli udział w uroczystości pam iątkow ej 
za zmarłego pierwszego sekretarza generalnego Praskiej Chrze
ścijańskiej K onferencji Pokojowej, doktora h.c. Akademii teolo
gicznej w Debreczynie Bogusława Pospiśila, w czasie której odsło
nięto jego portre t, w ykonany przez znanego m alarza W ładysława 
Felegyhazi, w sali sesjonalnej Akademii.

Cała praca Kom isji stała pod znakiem  przygotowań do Pow - 
rzechnej Chrześcijańskiej K onferencji Pokojowej w r. 1961. W yni
ki zostaną przedłożone III K onferencji w Pradze, która odbędzie 
się od 6 do 9 września br.
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O EWANGELICKIEJ WIŚLE
Rozmowę z Ks. Robertem Fiszkalem, prób. Parafii Ewangelicko-Augs

burskiej w Wiśle przeprowadził Ks. Red. Ryszard Trenkler

Ks. R. Fiszkal — proboszcz

TSsiądz jest zaledwie kilka lat proboszczem 
l^-wiślańskim, ale zanim się zdecydował tu 
przyjść, zapoznał się zapewne z historią samej 
miejscowości, no i w pierwszym rzędzie z hi
storią tutejszej parafii ewangelicko-augsbur
skiej. Na wstępie pragnąłbym prosić Księdza 
o kilka słów, dotyczących historii Wisły.

Wieś Wisła jest osadą starą. Z samą nazwą 
spotykamy się już w r. 1223 w liście biskupa 
Laurencjusza do ks. Mieczysława z rodu Ra- 
stów, wnuka Bolesława Krzywoustego. Notatkę 
tę zamieszcza Terlitz w opisie historycznym 
okręgu szkolnego Bielska. Wymienia tam takie 
miejscowości jak: Goleszów, Iskrzyczyn, Za- 
marski, Punców a wśród nich Wisłę.

Na ogół jednak wiadomości o Wiśle są ską
pe. W roku 1444 musiała już być osadą, skoro 
zbudowany tu był kościół, o czym świadczy wy
ryta data na jednym z filarów kościółka zburzo
nego w r. 1865, na miejscu którego znajduje się 
obecny kościół katolicki. Ludność Wisły jest tu
bylcza. Wywodzi się z kilku rodów, do których 
należy obecnie blisko 90% całej ludności Wisły.

W czasie wojen husyckich a później wojny 
trzydziestoletniej znajdowali tu schronienie 
prześladowani za swe przekonania religijne, 
którzy z czasem znaleźli swoją drugą ojczyznę. 
W XVI wieku przybyli do Wisły pasterze Wo
łosi, którzy się tu osiedlili. Od nich to wiślań- 
scy górale przejęli stroje.

A jak kształtowały się w Wiśle w krótkości 
dzieje Reformacji?

Historia Reformacji w Wiśle pozostaje 
w ścisłym związku z Reformacją na Śląsku Cie
szyńskim, która za panowania jednego z nie
licznych już wówczas książąt piastowskich, 
Wacława Adama (1545—1579), ogarnęła to nie
wielkie księstwo. Specyficzną cechą tego ruchu 
religijnego było to, że dotarł on do ludu, który 
z nim związał już swój los i pozostał wierny 
swemu wyznaniu mimo ciężkich prześladowań, 
trwających około 110 lat. Zasłużył sobie też 
słusznie na miano: „twardy jak Luter spod
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Cieszyna”. Choć utracili wszystkie kościoły, 
choć im wypędzono duchownych, nie odstąpili 
od swej wiary.

Jedyną ostoją w tym czasie były im książ
ki religijne: Biblia, kancjonał Trzanowskiego, 
postylla Samuela Dambrowskiego. Rzadko tyl
ko przez gęste lasy przedzierali się duchowni 
ewangeliccy z Węgier i Słowacji, by pod gołym 
niebem, wysoko w górach udzielać prześlado
wanym pociechy religijnej, głosząc im Słowo 
Boże i udzielając Wieczerzy Pańskiej. Dotąd za
chowały się miejsca pamiątkowe, gdzie odbywa
ły się nabożeństwa jak: na Równicy, zwane „Ku 
Kamieniu”, w Wiśle (na Szymkowie) i w Ma
lince „Do wiary”. Mimo przebytych prześlado
wań ewangelicyzm na Śląsku Ciesz, stanowi 
dziś najliczniejsze skupisko w całym kraju 
(36 000 dusz).

O ile mi wiadomo, Wisła jest jedną z naj
liczniejszych parafii ewangelicko-augsburskich 
w Polsce. Jak przedstawia się statystyka w os
tatnim pięćdziesięcioleciu?

Słusznie. Wprawdzie parafia wiślańska 
jest drugą co do wielkości parafią ewangelicką 
w Polsce, liczącą około 7 000 dusz, ale sama 
miejscowość posiada najwyższy odsetek ludnoś
ci ewangelickiej, bo około 85%. Katolicy, któ
rzy w kraju stanowią przeważającą większość, 
w Wiśle są w znikomej mniejszości, liczą zaled
wie 15% stałej ludności. Są nawet miejscowości 
w parafii wiślańskiej, gdzie katolików w ogóle 
nie ma.

Był czas, kiedy katolików było jeszcze 
mniej, bo zaledwie 5%, ale na skutek przeobra
żenia się Wisły w miejscowość klimatyczno- 
uzdrowiskową, ludność Wisły w ostatnich dzie
siątkach lat podwoiła się i w związku z tym 
zwiększyła się liczba katolików o ludność na
pływową.

Ks. A. Frank — Il-proboszcz

Wąziutka lecz urooca 
fest tu królowa rzek 

polskich — Wisła
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W roku 1910 Wisła liczyła 4688 mieszkań
ców, z czego przypadało na ewangelików 4450, 
katolików 232 i 6 wyznawców religii mojżeszo- 
wej. Obecnie liczba stałej ludności Wisły wy
nosi 7850, z czego na ewangelików przypada 
6794. Przeciętnie liczba ewangelików w Wiśle 
wzrasta w stosunku rocznym o około 100 osób, 
głównie z przyrostu naturalnego, który tu jest 
stosunkowo wysoki (liczba urodzin wyznania 
ewangelickiego wynosi przeciętnie od 160 do 
180 a zgonów od 50 do 60 rocznie).

Którzy z księży dawniejszych czasów po
zostawili w Wiśle najtrwalsze ślady i najlepsze 
wspomnienia?

Na ogół parafianie wiślańscy cenią sobie 
wysoko swoich duchownych. Dowodem tego 
jest to, że na długiej przestrzeni czasu nie za
notowano jakichś poważniejszych sporów po
między pastorem a parafią. Gdy chodzi o nie
żyjących pastorów, a sądzę, że o tych chodzi 
w pytaniu, to najświeższe wspomnienia zacho
wały się o ś.p. ks. Jerzym Mrowcu, który słu
żył zborowi wiślańskiemu prawie przez pół 
wieku:

Często w rozmowie starsi zborownicy go 
wspominają. Zmarł on na początku okupacji 
w roku 1941. Z dawniej jeszcze pracujących 
księży w Wiśle zachowała się pamięć o ś.p. ks. 
Michale Kupferschmidzie przez budynki koś
cielne, jakie były wzniesione za czasów jego 
urzędowania a mianowicie: w r. 1824 wybudo
wano szkołę ewangelicką a w 14 lat później koś
ciół, położony w samym centrum Wisły. Za 
jego duszpasterzowania urządzono również 
cmentarz na Groniczku w roku 1819. Ks. Mi
chał Kupferschmidt pracował w Wiśle przez 
44 lata.

Praca w tak rozległej parafii nie jest chy
ba łatwa? A jak wygląda ta praca i w jaki 
sposób pokonujecie trudności?

Wisła należy do najbardziej rozległych wsi 
górskich nie tylko w Polsce ale może w całej 
Europie. Obejmuje swoim obszarem 111 kilo
metrów kw. Nie możemy wprawdzie współza
wodniczyć o pierwszeństwo z innymi placówka
mi ewangelickimi w Polsce, które niekiedy 
obejmują swoim zasięgiem kilka powiatów, ale 

mamy do obsługi miejscowości położone wyso
ko w górach, dokąd można dotrzeć jedynie pie
szo, po dwugodzinnym i dłuższym marszu. Sta
nowi to zwłaszcza zimą poważny wyczyn spor
towy, gdy trzeba się przebijać przez wysokie 
zaspy śniegu. A takie piesze wędrówki trzeba 
odbywać często, gdyż jest dużo odwiedzin cho
rych, trzeba udzielać nauki religii w szkołach, 
położonych wysoko w górach (Równy i Stożek) 
a także trzeba chodzić do placówek, igdzie od
bywają się godziny biblijne. Rozległość parafii 
wiślańskiej spowodowała konieczność decentra
lizacji pracy przez tworzenie licznych pomoc
niczych punktów. W czterech miejscach odby
wają się nabożeństwa odprawiane przez księży.

Oczywiście centralnym punktem życia re
ligijnego jest Wisła-Centrum, gdzie znajduje 
się duży kościół, który może pomieścić do 1 500

Kościół filialny w Istebnej

słuchaczy i gdzie w każdą niedzielę odbywają 
się trzy nabożeństwa. Poza tym księża wiślań
scy odprawiają co drugą niedzielę nabożeństwa 
w Istebnej a także w każdą niedzielę w Do
mu Modlitwy w Malince.

Od końca ub. roku odbywają się również 
nabożeństwa co drugą niedzielę w Czairnem. 
Dopełnieniem nabożeństw są godziny biblijne, 
które są odprawiane w 10 punktach parafii, 
przeważnie w odległych i trudno dostępnych 
miejscach. Gdy do tego doda się pracę 
w 10 szkółkach niedzielnych, do których 
uczęszcza około 600 dzieci i 60 godzin nauki 
religii tygodniowo dla 920 dzieci w 7-miu 
szkołach (podstawowych, szkole ogólnokształ
cącej i szkole zawodowej oraz pracę młodzieżo
wą, można sobie wytworzyć obraz szerokiej 
i różnorodnej pracy księży i zastępu pomocni
ków świeckich, którzy wespół z księżmi obsłu
gują liczne placówki pracy kościelnej.

Czy są jakieś specjalne trudności w pracy?
Nasi parafianie, jak to już wynika z dużej 

liczby placówek kościelnych, posiadają rzadko 
spotykane zainteresowanie sprawami religijny
mi. prowadzi to z jednej strony do znacznego 
ożywienia życia kościelnego, ale nie brak też 
pewnych wypaczeń, które znajdują swój wyraz 
w sektach. Pod tym względem Wisła ustępuje
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jedynie....  Ameryce. Mamy tu najróżnorod
niejsze odłamy religijne.

Oprócz dwóch głównych wyznań: ewange
licko-augsburskiego i rzymsko-katolickiego, są 
członkowie nielegalnej grupy świadków Jeho
wy, baptyści, Zjedn. Kościół Ewangeliczny, 
w skład którego wchodzą dwie grupy, a miano
wicie tzw. zielonoświątkowcy i wolni chrześci
janie. Działają tu także małe grupki adwenty
stów dnia siódmego i spirytystów. O ile można 
zrozumieć wrogą działalność względem naszego 
Kościoła świadków Jehowy i adwentystów, to 
trudno zrozumieć dywersyjną działalność tych 
denominacji protestanckich, które na terenie 
Polskiej Rady Ekumenicznej deklarują lojalną 
współpracę. Intensywna praca uświadamiająca 
członków naszego Kościoła doprowadziła do za
hamowania wpływu sekt i obecnie nieliczne są 
wypadki występowania z Kościoła.

Jak się kształtuje współżycie ewangelików 
z katolikami?

Na ogół katolicyzm cechuje elastyczność. 
Gdzie są w większości, tam w sposób przykry 
dają to odczuć mniejszościom wyznaniowym. 
Natomiast gdzie są w mniejszości, wykazują 
ugodowość. W tym szczęśliwym położeniu znaj
dują się ewangelicy w Wiśle, którzy są tu 
w przytłaczającej większości, na skutek czego 
współżycie układa się poprawnie. Jest to więc 
zasługą społeczeństwa ewangelickiego, które 
w każdej szerokości geograficznej wykazuje 
dużą tolerancję w stosunku do mniejszości wy
znaniowych. Obok tolerancji społeczeństwo 
wiślańskie cechuje czujność w zachowaniu 
i utrzymaniu swego stanu posiadania.

Jak ocenia Ksiądz stronę moralno-etyczną 
ewangelickiej większości w Wiśle?

Jasna rzecz, że szczere przyjęcie zasad 
Ewangelii nie może pozostać bez wpływu na co
dzienne życie. Stąd Ewangelia Chrystusowa 
wycisnęła swe piętno na kształtowanie się życia 
moralno-etycznego. Zalety moralne ewangeli
ków wiślańskich nie uszły uwagi ludzi, przy
bywających do Wisły, którzy się z uznaniem 
wyrażają o uczciwości i spokoju wiślan. Do 
niedawna wiślanie nie znali zamków w drzwiach. 
Jeszcze dziś stoją rowery na ulicach bez dozoru 
i rzadkie są wypadki kradzieży, dokonywa

nych przez ludność autochtoniczną. Niedawno 
czytałem artykuł w lokalnej prasie, napisany 
przez nieewangelika, w którym podkreśla się, 
że na przestrzeni trzystu lat nie stwierdzono 
wypadku zabójstwa, dokonanego na weselach 
czy publicznej zabawie w Wiśle.

Wisła jest dużym i znanym w całej Polsce 
ośrodkiem klimatyczno-wypoczynkowym. Wie
le osób zjeżdża tu z całego kraju. Jakie skutki 
pociąga za sobą zetknięcie się ludzi z różnych 
stron z miejscową ludnością na życie religijne 
waszych parafian?

Wisła była do niedawna jeszcze nieznaną, 
górską wsią. Obecnie uzyskała szeroki rozgłos 
w kraju a nawet budzi zainteresowanie za gra
nicą. Piękne krajobrazy, wiele zieleni, łagodny 
klimat ściągają liczne rzesze wczasowiczów 
i turystów. Największy napływ wczasowiczów 
przypada na miesiące letnie: lipiec i sierpień.

W tym czasie ludność Wisły wzrasta 
o 12.000 osób, którzy tu zjeżdżają ze wszystkich 
zakątków kraju, by znaleźć wypoczynek. Poza 
tym tysiące ludzi przyjeżdża z pobliskiego za
głębia węglowego na wypoczynek niedzielny. 
Wtedy to Wisła zatraca swój spokojny charak
ter, no i.... urok, czyniąc wrażenie ruchliwego,
zatłoczonego miasta.

A ponieważ nie wszyscy w godny sposób 
zażywają wypoczynku, dając zły przykład 
swym zachowaniem, przeto pomijając material
ne korzyści, wpływa to niekorzystnie na wycho
wanie młodzieży i powoduje zanikanie daw
nych, dobrych zwyczajów ewangelickich. Nie 
brak stąd narzekań rodziców i wychowawców 
na trudności w prowadzeniu młodzieży. Miłoś
nicy regionalizmu ze smutkiem obserwują za
nikanie folkloru, który tu miał swoje piękne 
tradycje.

Jeszcze ostatnie pytanie. Jakie wrażenie 
wywołał wybór b. proboszcza wiślańskiego, ks. 
dr. A. Wantuły na Biskupa Kościoła Ewange
licko-Augsburskiego w Polsce?

Właściwie wybór ten nie był niespodzian
ką. Na długo przed wyborami wśród kandyda
tów na to stanowisko wymieniano osobę ks. 
dr. Wantuły. Ale sam wybór wywołał żywą 
radość wśród jego dawnych zborowników, któ
rym przez ćwierć wieku służył jako ceniony 
duszpasterz. Z dumą też mówią o swym daw
nym proboszczu na tym nowym zaszczytnym 
stanowisku, ale Ks. Biskup z nie mniejszą dumą 
mówi o swym dawnym zborze, no.... i chętnie 
go odwiedza.

Dziękuję Księdzu proboszczowi za tyle 
cennych inform acji, z których wynika, że Wis
ła jest jedyną oazą o większości ewangelickiej 
w k ra ju  katolickim . I tego my ewangelicy tu  
w centralnej Polsce najbardziej „zazdrościmy” 
Księdzu i tak  wiernie przy wierze swych ojców 
stojącem u ludowi w iślańskiem u. Nie znam W i
sły zupełnie. Tym bardziej się cieszę, że za 
kilka tygodni, jeśli Bóg pozwoli zawitam  do 
Wisły i służyć Wam będę Słowem Bożym.

X. R. T.
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ADAM BIEGOftSKI

PROTESTANTYZM 
a świadome rodzicielstwo
M ówią rozmyślnie nie o świadomym macierzyństwie, lecz 

rodzicielstwie, wychodząc z założenia, że w sprawie pla
nowania rodziny i regulowania cielesnego współżycia małżeń
skiego nie może decydować jedynie strona żeńska lecz oboje mał
żonkowie, przy czym nie należy zapominać, że kobieta w tych 
sprawach odgrywa raczej rolą bierną a odpowiedzialność za na- 
stąpstwa współżycia seksualnego powinna, logicznie myśląc, 
spoczywać na mążczyźnie. Przy dziesiejszym równouprawnieniu 
odpowiedzialni za ład w tej materii muszą być oboje małżonko
wie. I stąd świadome rodzicielstwo.

Tyle słów wstąpu ogólnego. Planowanie rodziny czy świado
me rodzicielstwo jest dziś bez przesady najbardziej zaprzątają
cym umysły ludzkie zagadnieniem, którym interesują sią socjo
lodzy, politycy, ekonomiści i demografowie całego niemal świata. 
Nie dziw też, że głos w tej sprawie zajmują różni przedstawiciele 
Kościołów. I słusznie, albowiem jest to jednocześnie zagadnienie 
moralne i jako takie podlega osądowi wiary i etyki chrześcijań
skiej.

Dlaczego zagadnienie to sta
ło się aż tak palące? Na to 
pytanie odpowiadają nam prze
de wszystkim cyfry, ilustrują
ce niemal zastraszający wzrost 
liczby mieszkańców ziemi. Co 
się stało? — pytamy. Czyżby 
dziś rodziny były liczniejsze 
niż dawniej? Chyba nie. Rodzi
na, składająca się z 8 czy 12 
członków jest przecież dziś 
rzadkością a nie była nią po
wiedzmy 50 lat temu. Jak to się 
stało, że obecny wzrost ludnoś
ci zaczyna budzić niepokój, co 
dalej będzie, jeżeli rozrodczość 
utrzyma się na obecnym po
ziomie?

Mówmy szczerze. Do nie
dawna naturalnym regulatorem 
rozwoju populacyjnego były: 
głód, wojny, choroby i epide
mie. Wprawdzie obecnie żad
ne z tych nieszczęść nie zostało 
w 100% wyeliminowane, ale 
powiedzmy, te dwa ostatnie, 
które pochłaniały corocznie 
miliony ofiar, szczególnie w 
najgęściej zaludnionych rejo
nach ziemi, jak Azja i Afryka, 
straciły dziś zupełnie na ost
rości, z powodu niebywałych 
osiągnięć medycyny. Już nie 
długo a epidemie cholery, ma
larii, czarnej ospy itp. należeć 
będą do bezpowrotnej przesz
łości. Wzrost higieny i oświa
ty, razem ze skutecznymi le

kami ograniczyły śmiertelność 
niemowląt, która dawniej dzie
siątkowała kraje Azji i Afryki.

Tak więc problem regulacji 
urodzin do niedawna w ogóle 
nie istniał, gdyż regulowany 
był po prostu w sposób natural
ny czyli przez bogate żniwo 
śmierci. I tam, gdzie zdobycze 
cywilizacji dziś jeszcze nie do
tarły, a takie rejony niewątp
liwie jeszcze istnieją, gdzie 
skrajna nędza, wysoki przyrost 
naturalny, wysoka śmiertel
ność wśród dzieci i dorosłych 
nadal istnieją, fatalistyczne na
stawienie w stosunku do uro
dzin i śmierci jest jedynym 
wyjściem.

Stwierdziliśmy już na wstę
pie, że w skali światowej sy
tuacja pod tym względem zmie 
niła się radykalnie. I stąd opu
blikowane cyfry wywołują nie
pokój u wszystkich myślących 
ludzi a w szczególności u od
powiedzialnych za zdrowy roz
wój ludnościowy i zapewnie
nie przyszłym pokoleniom do
statecznego wyżywienia. Lud
ność świata powiększa się każ
dego roku o 50 milionów, czyli 
każdego roku przybywa nowe 
państwo wielkości (pod wzglę
dem ludnościowym) Włoch, tak, 
że jeszcze przed końcem obec
nego wieku ludność świata po
winna się podwoić.

Wymowa tego faktu jest aż 
nazbyt wyraźna i kwitowanie 
jej powiedzeniem: „Pan Bóg 
daje dzieci, da więc i na dzie
ci” jest nieodpowiedzialnym 
upraszczaniem bardzo niebez
piecznego problemu. Toteż 
szerokie koła opinii publicznej 
całego świata a więc i opinii 
protestanckiej nie mogą zro
zumieć stanowiska Kościoła 
katolickiego, wypowiadającego 
się p r a k t y c z n i e  za niere- 
gulowanym a więc żywioło
wym mnożeniem liczby miesz
kańców ziemi. Kontrowersje 
w tej sprawie przyjmują ostat
nio ostre formy nie tylko u nas 
w kraju ale także w świecie 
zachodnim. W Ameryce biskup 
Kościoła Episkopalnego James 
A. Pikę zarzucił wręcz Kościo
łowi katolickiemu, że ,,chce 
skazać miliony ludzi na śmierć 
głodową, nędzę i zwątpienie”.

Jak już na wstępie zaznaczy
łem, zagadnienie regulacji uro
dzin, czyli świadomego rodzi
cielstwa jest też zagadnieniem 
moralnym i jako takie podlega 
osądowi wiary i Kościoła.

To prawda, że Biblia na 
pierwszych swych kartkach 
daje imperatyw: Rozmnażajcie 
się — ale też żadna siła na 
świecie nie pragnie przekreśle
nia tego prawa i obowiązku. 
Jeżeli narodziny traktować bę
dziemy jako prawo natury, w 
które ingerować nam nie wol
no, to takim samym prawem 
natury są choroby i śmierć. 
Wniosek stąd byłby prosty: nie 
ingerujmy w ogóle w prawa na
tury. Niechaj się rodzą dzieci 
bez ograniczeń a choroby i 
śmierć niech same regulują 
przyrost. Tymczasem cały 
świat kulturalny, nie wyłącza
jąc katolickiego, już dawno się 
zgodził na ingerowanie w pra
wa natury przez stosowanie 
najnowszych osiągnięć medycy
ny, zmniejszając stopniowo ale 
skutecznie, i to niewątpliwie 
w sposób sztuczny, śmiertel
ność. Kto mówi A ten musi też 
powiedzieć B. Zgodziliśmy 
się na to i pod względem mo
ralnym akceptowaliśmy zmniej 
szenie śmiertelności, nie wy
pada nam nic innego, jeno 
przez zastosowanie tych sa
mych osiągnięć cywilizacji i 
medycyny wpływać na to, by 
wskutek stosowania tych środ
ków w pierwszym wypadku nie
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naruszyć równowagi ludnościo
wej świata.

Oczywiście każdy Kościół 
ma prawo ustosunkow ania się 
do tych zagadnień i ono może 
być odmienne od naszego. My
ślę jednak, że opinia taka win
na być raczej na tu ry  ogólnej i 
dotyczyć samego zagadnienia 
a nie wnikać w szczegóły życia 
intym nego, jak  to czyni Kościół 
katolicki, w ypow iadający się 
np. w  spraw ie coitus abruptus, 
czy jest on dopuszczalny z 
punktu  widzenia w iary i mo
ralności. No, ale tak i już jest 
katolicyzm, że w każdej dzie
dzinie życia ustanaw ia drobne 
i najdrobniejsze przepisy, nie 
dziw więc, że ciekawie zagląda 
do łoża małżeńskiego i chce, 
aby i tam  tryum fow ały jego 
praw a.

Pro testan tyzm  pod tym  
względem różni się d iam etral
nie od katolicyzmu. Daleki jest 
od regulowania życia szczegó
łowymi przepisam i. P ro testan
tyzm  staw ia całe życie, a więc 
i seksualne w świetle wolności 
dzieci Bożych. Sumienie chrześ
cijańskie, uform owane przez 
naukę Biblii (a więc nie sumie
nie w  ogólnym znaczeniu) jest 
dla każdego poszczególnego 
chrześcijanina trybunałem , 
orzekającym  indyw idualnie o 
wartości tego czy innego czy
nu. I tak  rozum iana wolność 
chrześcijańska bynajm niej nie 
daje człowiekowi „carte blan- 
che” w  jego postępowaniu, lecz 
angażuje w yraźnie jego oso
bistą odpowiedzialność, w od
różnieniu od katolika, za któ
rego decyduje hierarchia.

P rotestanci mogą oczekiwać 
opinii najbardziej m iarodaj
nych kół kościelnych w spra
wie świadomego rodzicielstwa, 
lecz opinia taka stanowić bę
dzie jedynie pomoc przy w yro
bieniu sobie własnego indyw i
dualnego poglądu w danej 
spraw ie i nigdy nie stanie się 
„praw em  obowiązującym ”.

W czasie, kiedy zagadnienie 
regulacji urodzin czy planow a
nia rodziny stało się palące 
i wywołało tyle kontrow ersji, 
z in icjatyw y Światowej Rady 
Kościołów zebrała się pod prze
wodnictw em  dr. Richarda M. 
Faglay „G rupa Studiów”, skła
dająca się z teologów, socjolo
gów, lekarzy i innych, aby roz

patrzyć „zagadnienie świado
mego rodzicielstwa i problem u 
ludnościowego”. W grupie tej 
byli reprezentow ani przedsta
wiciele wszystkich ważniejszych 
wyznań protestanckich z Euro
py, Ameryki, Azji i Afryki. 
Konferencja m iała charak ter 
całkowicie opiniodawczy a w y
ników jej nie należy traktow ać 
jako oficjalny pogląd Rady 
Ekumenicznej.

W yniki tych kilkotygodnio- 
wych narad podaję poniżej w 
formie k ilku najw ażniejszych 
punktów:

1) Każda decyzja w sprawie 
regulacji urodzin winna być 
podejmowana wspólnie przez 
małżonków, w wierze i modlit
wie, po dokładnym jej rozwa
żeniu.

2) Dzieci należy oceniać nie 
z punktu widzenia gospodar
czego ani społecznego, ani też 
jako czynnik, mający zapewnić 
rodzicom przyjemną starość, 
lecz patrzeć należy na nie jako 
na ludzi, którzy mają prawo do 
opieki rodzicielskiej w okre
sie dzieciństwa a w okresie 
dojrzałości do opieki ze strony 
społeczeństwa.

3) Rodzina chrześcijańska, 
pojęta jako komórka w ciele 
Chrystusowym, ma specyficzne 
powołanie i obowiązki, przy 
czym powinna być płaszczyz
ną, na której rodzą się dary 
Ducha św.

4) Przy praktykowaniu świa
domego rodzicielstwa należy 
brać pod uwagę szczególne 
okoliczności, istniejące w da
nym rejonie, jak: wielkość 
przyrostu naturalnego, stan 
materialny ludności, potencjał 
gospodarczy.

5) Odpowiedzialne rodziciel
stwo musi występować razem 
z odpowiedzialnym małżeń
stwem. Dojrzałość biologiczna 
nie może być jedynym kryter
ium dla dojrzałego małżeństwa. 
Życie w społeczności chrześci
jańskiej winno młodego męż
czyznę i młodą kobietę tak 
przygotować, żeby ich stosun
ki seksualne wychodziły poza 
czysto biologiczne impulsy, a 
przede wszystkim, aby nad ty
mi biologicznymi impulsami 
panowali. Życie pod łaską oz

nacza nie tylko czystość przed
małżeńską lecz także wstrze
mięźliwość czasową w małżeń
stwie, wspólnie przez małżon
ków uzgodnioną.

6) Liczne wypadki spędzania 
płodu w różnych krajach 
świadczą o tragicznej determi
nacji rodziców do zastosowa
nia nawet najgorszych środ
ków dla pozbycia się nieocze
kiwanego dziecka. Sumienie 
chrześcijańskie nie może uspra
wiedliwić takich poczynań, al
bowiem w rzeczywistości jest 
to niszczeniem ludzkiego ży
cia, dopuszczalne chyba tylko 
w wypadku, gdy zachodzi ko
nieczność ratowania matki.

7) Życie zawiązuje się dopie
ro przez zapłodnienie. Chrześ
cijanie mają prawo w sposób 
sztuczny zapobiegać rodzeniu 
się nieoczekiwanych dzieci 
przez stosowanie środków an
tykoncepcyjnych. Jeżeli oboje 
małżonkowie na to się zgadza
ją, nie ma żadnej etycznej róż
nicy pomiędzy wykorzystywa
niem naturalnych okresów nie
płodności a znanymi dziś środ
kami, zapobiegającymi zapłod
nieniu. Warunek jest tylko je
den: aby środki te były możli
we do przyjęcia dla obu mał
żonków z punktu widzenia su
mienia chrześcijańskiego i wed
ług najlepszego przekonania 
nie przynosiły żadnej ze stron 
fizycznych lub psychicznych 
szkód.

W uzupełnieniu swych wnios
ków „Grupa Studiów” solida
ryzuje się z opinią sfer angli
kańskich, zaw artą w uchwa
łach tzw. Lam beth K onferen
cji z r. 1958, w których m in. 
czytamy: „Trzeba jeszcze raz 
w szczególny sposób podkreślić, 
że planowanie rodziny winno 
być wynikiem  dobrze przem y
ślanej i w  m odlitwie podjętej 
decyzji. W danym  w ypadku 
mogą chrześcijańscy rodzice 
bez obawy sprawę swoją Bogu 
przedłożyć i zgodnie ze swoją 
decyzją postępować. „Środki” 
planowania rodziny są w wiel
kiej mierze zagadnieniem kli
nicznego i estetycznego wybo
ru; podlegają one jedynie ocenie 
sumienia chrześcijańskiego. 
Chrześcijanie m ają prawo do 
stosowania osiągnięć wiedzy 
dla dobrych celów”.
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ZIELONE ŚWIĄTKI 1960
O d e z w a  p r e z y d e n t ó w  B a d y  E k u m e n i c z n e j  K o ś c i o ł ó w
Rzym, 8.5-6

„Albowiem, którzy są według ciała, o tym  myślą, co jest cie
lesnego; ale którzy są według ducha, myślą o tym } co jest 
duchowego. Gdyż zamysł ciała to śmierć; ale zamysł ducha to 
życie i pokój”.

Jaiko prezydenci Rady Ekum enicznej Kościołów pozdraw ia
my i w tym  czasie świątecznym  naszych ibraci i siostry we wszyst
kich Kościołach, należących do naszej wielkiej społeczności. Z ra 
dością i wdzięcznością spoglądamy wstecz na  to, co się w  dzień 
pierwszych Zielonych Św iątek stało, kiedy to uczniowie byli 
wszyscy zjiedncczeni w swoim Panu Jezusie Chrystusie.

Ale m y nie tylko spoglądamy wstecz. M amy oczy i serca 
otw arte na to, że i dziś widoczne się sta ją  oznaki takiej właśnie 
jedności. Czujemy się zobowiązani dążyć do jedności i przez to 
zrastać się w  nowe, bogate życie w iary.

W tym  roku trzeba nam  przygotować drogę dla przyszłej 
konferencji Rady Ekumenicznej Kościołów. K onferencja ta od
będzie się po raz  pierwszy na gruncie azjatyckim . Tam  w Azji 
jak  też na innych kontynentach odżywają stare  religie i filozofie. 
Pow stają nowe ideologie. My zaś zostajem y ugruntow ani na wiel
kiej obietnicy, którą nam  dał P an  w  dniu swego zm artw ychw sta
nia: Gdziekolwiek żyje jego lud, otrzym a on siłę do przezwycię
żenia świata.

Tej wspaniałej obietnicy trzym am y się. W zywamy razem  
z apostołem Pawłem  chrześcijan całego świata, aby z wdzięcz
nością wspomnieli to, co ta przezwyciężająca moc Ducha Świę
tego w nas sam ych zdziałała i wciąż jeszcze czyni.

Gdzie Duch Św ięty pomiędzy nam i się zjawi, tam  stajem y 
się nowo narodzonym i ludźmi. Śamolutbstwo i strach znikają. 
Bywamy powołani na Bożych współpracowników także dla 
wielkiego dzieła chrześcijańskiego zjednoczenia. Nie zadowala
my się już teraz tym , że Kościoły świata zew nętrznie są zespo
lone. Wiemy bowiem, że Boże p lany  sięgają głębiej i zmie
rzają do pełnej, w ew nętrznej jedności.

Do tej jedności należy i to, abyśm y razem  stali w praw 
dziwym braterstw ie i aby jeden drugiego brzem iona nosił. 
Kościół Jezusa Chrystusa, posiadający obietnicę zwycięstwa, 
jest powołany trw ać wspom agające u boku tych wszystkich 
milionów ludzi, k tórzy walczą o uwolnienie świata od strachu, 
głodu, niesprawiedliwości, .prześladowań, politycznego i ducho
wego nacisku.

To wielkie zadanie mamy przed  sobą. Ono skłania nas 
w tym  czasie Zielonych Św iątek do m odlitwy, aby Duch Boży 
dotarł do nas wszystkich, „którzyście daleko byli i do tych, 
którzy blisko byli!”

Oby Bóg darował wszystkim  swego Ducha Świętego, abyś
my na nowo doświadczyli, cośmy otrzym ali i ku  czemu powo
łani zostaliśmy! Oby nam  dał tę siłę, byśm y w  odważnej de
cyzji stanęli do służby nasizego niebieskiego Pana!

»Ale my przyjęliśmy nie ducha świata, lecz ducha, który 
jest z Boga, abyśmy wiedzieli, co nam jest od Boga darowa
ne.” (1 Kor. 2, 12).

Prezydenci Rady Ekumenicznej Kościołów

LUTERANIZM AMERYKAŃSKI 
KONSOLIDUJE SIĘ

Tendencje zjednoczeniowe, 
bardzo żywe wśród lu teran  a- 
am erykańskich, zaczynają przy
bierać konkretne kształty. W ty 
godniu po św iętach wielkanoc
nych niezwykle uroczyste nabo
żeństwo, odpraw ione w cen tra l
nym kościele w Minneapolis, za
inaugurow ało w ielkie zgrom a
dzenie erekcyjne A m erykańskie
go Kościoła Luterańskiego („A- 
merican Lutheran Church“), po
wstałego z trzech dotąd samo
dzielnych Kościołów, obejm ują
cych 2 500 000 wiernych ze S ta
nów Zjednoczonych i Kanady. 
Punktem  kulm inacyjnym  zgro
m adzenia było przyjęcie przez 
1000 delegatów „aktu  erekcyjne
go“ i P raw a W ewnętrznego no
wego Kościoła, który oficjalnie 
rozpocznie sw oją działalność 1 
stycznia 1961 roku.

Kościół ten będzie liczył 5 000 
parafii, obsługiwanych przez o- 
koło 4 500 ordynowanych du 
chownych. Tereny m isyjne tego 
Kościoła znajdu ją się w Nowej 
Gwinei, Indiach, Indonezji, B ra
zylii, Kolumbii, Etiopii, M adaga
skarze i w  licznych k rajach  Af
ryki. Siedzibą centralnych władz 
kościelnych będzie Minneapolis, 
gdzie zostanie też o tw arte  w iel
kie centrum  publicystyczne pod 
nazwą „Augsburg Publishing 
House“. Na m arginesie w arto 
zaznaczyć, że pertrak tac je  w 
spraw ie zjednoczenia trw ały  10 
lat.

Równolegle z tym i p e rtrak ta 
cjami, zakończonymi owocnie w  
Minneapolis, trw a ją  od r. 1956 
rozmowy zjednoczeniowe czte
rech dalszych Kościołów Lute- 
rańskich w USA. Ich przedsta
wiciele ustalili, że powstały z 
tej unii Kościół będzie m iał na
zwę L uterański Kościół w  Ame
ryce („Lutheran Church in A- 
merica“). Pod tą  nazw ą w ystąpi 
nowy Kościół od 1 stycznia 1962 
roku. Będzie on liczył 3 000 000 
wiernych, a siedzibą w ładz cen
tralnych będzie Nowy Jork.

Reszta luteranizm u am erykań
skiego skupiona jest w łaściw ie 
w Kościele Synodu Missouri.
Miejmy nadzieję, że w niedale
kiej przyszłości wszyscy lu te ra 
nie am erykańscy (7 500 000 dusz) 
znajdą się pod dachem jednego 
wspólnego Kościoła L uterańskie
go Ameryki.
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PROMOCJA
D nia 28 kwietnia br. odbyła się w Chrześ

cijańskiej Akademii Teologicznej w Chyli- 
cach rzadka uroczystość: promocja na doktora 
teologii ewangelickiej adiunkta przy katedrze 
egzegezy Starego Testamentu i języka hebraj
skiego, ks. Jana Bogusława Niemczyka, który 
jest synem profesora teologii systematycznej 
ewangelickiej i rektora Chrześcijańskiej Aka
demii Teologicznej, ks. dra Wiktora Niemczyka.

Promocja doktorska jest zawsze szczyto
wym punktem długotrwałego przewodu dokto- 
ryzacyjnego, na który składają się następujące 
elementy:

1) ustalenie tematu rozprawy doktorskiej 
i zatwierdzenie przez Radę Wydziału jej tytułu,

2) opracowanie rozprawy, w której autor mu
si wykazać się opanowaniem materiału nauko
wego i znajomością literatury przedmiotu, 
z którego obiera temat i umiejętnością posługi
wania się nią, oraz wnieść pewien nowy wkład 
w dyscyplinę, w której się specjalizuje,

3) przyjęcie rozprawy doktorskiej przez 
specjalną Komisję doktoryżacyjną a następnie 
przez Radę Wydziału, i wreszcie

4) rygorozum doktorskie, w którym autor 
winien obronić postawioną przez siebie tezę 
naukową.

Jeżeli chodzi o przewód doktorski ks. Jana
B. Niemczyka, to trwał on dość długo, bo od 
roku 1954, kiedy został mu wyznaczony temat 
rozprawy doktorskiej: ,,Naśladowanie Boga 
w Starym Testamencie”. Brak w naszych kra
jowych bibliotekach uniwersyteckich potrzeb
nej do pracy literatury tego zagadnienia utrud
nił ks. J. Niemczykowi posunięcie się z pracą 
naprzód — dopiero umożliwienie mu przez 
Światową Federację Luterańską w Genewie 
wyjazdu za granicę dzięki udzieleniu mu sty
pendium na pobyt w zagranicznych uczelniach 
teologicznych, mianowicie w Niemieckiej Re
publice Federalnej, dopomogło mu w skomple
towaniu potrzebnych materiałów naukowych, 
tak, iż w kilka miesięcy po powrocie z zagranicy 
przedłożył Radzie Wydziału swoją rozprawę 
pod podanym powyżej tytułem, ujętą jako 
„przyczynek do zagadnienia istoty i dziejów 
pobożności izraelskiej”.

Referentem rozprawy z ramienia Rady W y
działu Teologicznego Chrześcijańskiej Akademii 
Teologicznej był kierownik katedry egzegezy 
Starego Testamentu i języka hebrajskiego, ks. 
prof. dr Jan Szeruda, koreferentem zaś drugi 
biblista Akademii, ks. prorektor prof. dr Karol 
Wolfram, którzy po wnikliwym przeanalizowa
niu rozprawy wydali o niej opinię pozytywną, 
stawiając jednocześnie wniosek o dopuszczenie 
kandydata do rygorozum doktorskiego, które 
odbyło się dnia 31 marca br.

Pozytywny przebieg rygorozum umożliwił 
Komisji doktoryzacyjnej postawienie na Radzie 
Wydziału wniosku o nadanie Ks. Janowi Bogu
sławowi Niemczykowi naukowego stopnia dok-

DOKTORSKA
tor a teologii ewangelickiej i wystąpienie do Rek
toratu Akademii z propozycją dokonania pro
mocji doktorskiej, która w myśl uchwały Rady 
Wydziału odbyła się przy licznym udziale stu
dentów i gości w Chylicach dnia 28 kwietnia 
br. W ten sposób szeregi pomocniczych pracow
ników naukowych Akademii pomnożyły się
0 jednego ich członka z pełnymi kwalifikacja
mi naukowymi, mianowicie z podstawowym dla 
kariery naukowej stopniem doktora, w danym 
wypadku doktora teologii ewangelickiej.

Powyższą wiadomość o rzadkim w naszych 
warunkach fakcie promocji doktorskiej pragnie
my uzupełnić kilku najważniejszymi wiadomo
ściami o rozprawie doktorskiej, będącej podsta
wą i formalnym uzasadnieniem doktoryzacji.

Jak już wspomniano, nosi cna tytuł: „Na
śladowanie Boga w Starym Testamencie”, a jest 
„przyczynkiem do zagadnienia istoty i dziejów 
pobożności izraelskiej”. Trzy początkowe roz
działy rozprawy są wydrukowane w wydanej 
przez Chrześcijańską Akademię Teologiczną 
księdze jubileuszowej z okazji 70-lecia urodzin 
ks. prof. dra Jana Szerudy na stronach od 73 
do 87. Jeden rozdział ma się ukazać w najbliż
szym czasie w języku niemieckim w księdze pa- 
miątkowej na 60-lecie prof. dra H. J. Iwanda 
w Bonn pod tytułem: „Poznanie Boga w Starym  
Testamencie” (Die Erkenntnis Gottes im Alten 
Testament). Z powodu trudności wydrukowania 
całej, stosunkowo dużej, bo przeszło 220 stron 
liczącej rozprawy, zapewne tylko niektóre z jej 
rozdziałów będą mogły pojawiać się kolejno —
1 to z przykrojeniem do potrzeb naszych ewan
gelickich czasopism kościelnych, na ich łamach.

Dlatego — nie wykluczając możliwości kry
tycznej oceny całości w przyszłości — podamy 
tutaj spis jej treści. Po udostępnionych już 
przez opublikowanie w księdze jubileuszowej 
rozdziałach: 1) Teza wstępna, 2) Analiza termi
nu „naśladowanie” i 3) Boży zew do naślado
wania Go — następują ściśle naukowe, wnikliwe 
i żmudne rozważania na temat: w Rozdziale 4 
„Materiałów lingwistyczno-leksykalnych”, mia
nowicie: „iść za Bogiem” (halak achare Jah
we) „szukać Boga” (darasz i bikkesz), „znać 
Boga — poznanie Boga” (jada — daat), w Roz
dziale 5A rozważanie na temat „Treści religij
nej i teologicznej przymiotów i własności Bo
ga — Wzoru do naśladowania”, mianowicie a) 
„Świętość” (Kodesz), b) „Sprawiedliwość” (se- 
dek-dedaka), c) miłość-łaska-przychylność (Che- 
sed), d) „Miłosierdzie” (rachamim), w Rozdziale 
5 B „Cech właściwej postawy naśladowców Bo
ga”, mianowicie: a) Poznanie religijne (jada- 
daat) b) Bo jaźń Boga (jiraat Jahwe) c) Posłu
szeństwo (pierwiastek szama) d) Służba Bogu — 
(aboda), e) Wiara (heemin), w Rozdziale 5 C: 
Droga-Derek. Rozdział 6 przedstawia cały, 
liczny „poczet naśladowców Boga w Starym 
Testamencie”, począwszy od patriarchów, po
przez Mojżesza, Jozuego, Deborę, Giedeona, Sa-
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muela, Eliasza, Amosa, Ozeasza, Izajasza i Je
remiasza. W rozdziale końcowym pod tytułem: 
,,Naśladowanie Boga w Nowym Testamencie” 
ujmuje autor jakby resume całych swoich w y
wodów w kilka punktów:

1) Tym, który w Nowym Testamencie w zy
wa do naśladowania Go jest Jezus Chry
stus. Za podstawą stosunku do Niego 
i podstawą egzystencji człowieka na tym  
świecie należy przyjąć całkowite związa
nie sią z Jego Osobą.

2) Jego ZEW dokonuje zupełnego przewrotu
w dotychczasowym życiu człowieka i sta
nowi początek nowej formy życia powoła
nego przezeń. Decyzja nawrócenia sią
opiera sią na wolnej woli, może jednak być 
wynikiem aktu łaski.

3) Naśladowanie oznacza jak najściślejsze
związanie sią z Jezusem Chrystusem ,
a uzewnątrznia sią w służbie dla Niego. 
Chrystus wymaga od Swojego naśladow
cy przyjącia postawy sługi.

4) Naśladowanie oznacza dla naśladowcy
zerwanie wszelkich wiązów z dotychcza
sową formą życia, z własnym życiem  — 
jednym słowem — z samym sobą.

5) Ponieważ Jezusowi Chrystusowi jako Sy
nowi Bożemu według nieodmiennego pla
nu Bożego przypadło w udziale odrzuce
nie, cierpienie, mączeńska śmierć, które

dopiero zaprowadziły Go do chwały, wiąc 
i droga wszystkich prawdziwych Jego 
uczniów i naśladowców prowadzi przez 
odrzucenie, cierpienie i śmierć.

6) Kim był Jezus Chrystus prawdziwie, mo
że wiedzieć tylko Jego naśladowca i uczeń. 
Szereg prawd objawił Jezus tylko Swoim 
uczniom, utrzymując je w tajemnicy przed 
ludem.

Rozprawa doktorska ks. Jana Bogusława 
Niemczyka pod tytułem: „Naśladowanie Boga 
w Starym Testamencie”, zakończona także no- 
wotestamentowym urywkiem, nosząca w wielu 
miejscach rys i charakter osobistego „credo” 
autora, pozwala na wniosek, że na katedrach 
Wydziału Teologicznego Chrześcijańskiej Aka
demii Teologicznej w Chylicach, jak zresztą już 
poprzednio na katedrach Wydziału Teologii 
Ewangelickiej Uniwersystetu Warszawskiego, 
z którym wychodzą tak cenne przyczynki nau
kowe, ale i ciepłe osobiste wyznania, pielągnu- 
je sią nie tylko głąboką wiedzą teologiczną, ale 
i szeroką ewangeliczną i ewangelicką poboż
ność.

Niechaj sprawozdawczy artykuł o tym  ra
dosnym wydarzeniu doktoryzacji zakończy aka
demicka sakramentalna poniekąd formuła ży 
czenia: QUOD FELIX FAUSTUM FORTUNA- 
TUMQUE SIT — A NIECHAJ TO BĘDZIE 
SZCZĘŚLIWE, POMYŚLNE, UDANE!!!

Ks. Ryszard Trenkler

Impresje synodalne
Z obrad Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w PRL.

Z godnie z prawem Wewnętrznym Kościoła Ewangelicko-Augs
burskiego, Synod — najwyższa władza Kościoła — zbiera się 

w7 zasadzie raz do roku. Tym razem obradował w dniach 23 i 24 
kwietnia w sali parafii św. Trójcy w Warszawie. Rozesłany kilka 
tygodni przed synodem porządek obrad wskazywał, że omawiane 
będą sprawy niewątpliwie ważne dla Kościoła, lecz niezbyt frapu
jące. Do tych należą przede wszystkim finanse oraz sprawozdania 
licznych Komisji, które, jak się okazało, nie zawierały rewelacji.

Szeroki ogół w iernych za
in teresują zapewne dane, za
w arte w obszernym  i przejrzy
stym  spraw ozdaniu NPW  Ks. 
Biskupa dr Andrzeja W antuły 
o stanie Kościoła. Dow iaduje
m y się z niego, że Kościół E- 
w angelicko-A ugsburski w PRL 
liczy około 110 000 wiernych. 
W porównaniu z rokiem  1957 
oznacza to ubytek niem al 
13 000 dusz, powstały na sku
tek  emigracji.

Parafii i zborów Kościół li
czy około 300, obsługiwanych 
przez dokładnie 100 księży. 
Jak  wynikało ze sprawozdania 
prezesa Konsystorza p. mec.

Um geltera, w pewnych diecez
jach, szczególnie na ziemiach 
odzyskanych, ze względu na 
stan  liczebny w iernych oraz 
trudności m aterialne, m usi na
stąpić w najbliższym  czasie ko
m asacja małych, dziś jeszcze 
samodzielnych jednostek, w 
większe zbiorcze organizmy pa
rafialne. W ten  sposób w die
cezji w rocław skiej pozostanie 
tylko 8 parafii, reszta stanowić 
będzie stacje kaznodziejskie. 
Synod pro jek t ten zaakcepto
wał. Najistotniejsze w tej reo r
ganizacji jest to, że opieka dusz
pasterska będzie w każdym  w y
padku zapewniona, tylko spo

sób jej w ykonyw ania ulegnie 
zmianie.

Z dalszego sprawozdania 
Ks. Biskupa wynikało, że 
kształcenie przyszłych kadr du
chowieństwa przedstaw ia się 
dość pomyślnie. Na Chrześci
jańskiej Akademii Teologicznej 
w Chylicach studiuje obecnie 
25 studentów  lu teran  oraz 6 
studentek. W ostatnim  roku or
dynowano 10 absolwentów A- 
kademii, co bardzo wzmocniło 
stan liczebny duchowieństwa.

Na odcinku zdobycia pod
staw m aterialnych dla pro jek
towanej pracy m isyjnej oraz 
opieki socjalnej dla pracow ni
ków kościelnych zarysow ują 
się wyraźne sukcesy. Na Śląsku 
Cieszyńskim otworzą jeszcze w 
tym  roku swe podwoje dwa 
domy, jeden w Salmopolu, a 
drugi w Wapienicy (oba nieda
leko Bielska). Pierw szy ma być 
domem wczasów misyjnych, 
przeznaczonym w szczególności 
dla młodzieży. O twarcia jego 
należy się spodziewać jeszcze 
w tym  roku, w czerwcu. Drugi 
pom yślany jest jako dom w y
poczynkowy dla księży i ich ro
dzin.
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Tu też wypoczywać 
będą zaproszeni przed
stawiciele kościołów za
granicznych, co w pe
w nym  sensie stanowić 
będzie rewanż za przyj 
mowanie naszych księ
ży w podobnych do
mach w Szwajcarii, 
Szwecji, NRD i innych 
państw ach. Na urzą
dzenie tego obiektu 
złożyły się dary  diece
zji cieszyńskiej, Fede
racji Luterańskiej i do
tacje Urzędu do Spraw 
W yznań. Są uzasadnio
ne nadzieje, że i ten 
drugi dom jeszcze w 
tym  sezonie letnim  
przyjm ie pierwszych 
gości. Oba domy oczy
wiście prowadzone bę
dą w duchu relig ij
nym, na wzór podob
nych zagranicznych.

Sprawa C entralne
go Domu Ewagelic- 
kiego w W arszawie, 
w k tórym  znalazłyby 
m. in. pomieszczenie centralne 
władze kościelne, nadal jest ak
tualna, choć od ubiegłego roku 
nie ma w yraźnych postępów. 
Tym niem niej toczą się rozmo
wy o przydzielenie odpowied
niego placu, a Federacja Lute- 
rańska zapowiedziała w ydatną 
pomoc w realizowaniu tego 
przedsięwzięcia.

Na odcinku wydawniczym
ubiegły rok nie był zbyt uro
dzajny. Ale był to tylko pozor
ny spokój, albowiem intensyw 
nie pracowano nad wydaniem  
całego szeregu książek, które 
już w najbliższym  czasie się 
ukażą. Są to m. in.: Historie 
Biblijne Starego i Nowego Te
stam entu ks. Sikory, powieść o 
Dr Schweitzerze (tłumaczenie), 
Choralnik do aktualnego śpiew
nika kościelnego w opracowa
niu ks. Hławiczki, Postylla i in
ne. Pomyślność akcji w ydaw ni
czej jest w dużym  stopniu w y
nikiem  w ydatnej pomocy Fede
racji L uterańskiej w środkach 
finansowych i w papierze.

P ro jek t C entralnej Kasy 
Kościelnej, w ysunięty już u- 
przednio, spotkał się z jednej 
strony z wezwaniem  do ponag
lenia, z drugiej zaś z ostrą k ry 
tyką, z czym zresztą należało 
się liczyć. Uchwałą synodu

Ks. bp. d r A ndrzej W antuła

sprawę kasy przekazano Na
czelnej Radzie Kościoła.

Patrząc krytycznym  okiem 
na przebieg synodu i mając na 
względzie pragnienie ożywienia 
jego obrad i odegrania przezeń 
w życiu Kościoła bardziej decy
dującej roli, pozwalam sobie 
wysunąć następujące uwagi i 
dezyderaty:

1) W ielu członków synodu w 
rozmowach pryw atnych w ysu
wało sugestie, że w związku z 
ściśle finansowym  i spraw o
zdawczym charakterem  porząd
ku obrad byłoby może rzeczą 
wskazaną, aby tego rodzaju 
spraw y załatw iała raczej Na
czelna Rada Kościoła, k tóra 
jest przecież w rzeczywistości 
m ałym  synodem, m ająca w ięk
sze możliwości wnikliw ej ana
lizy, tym  bardziej, że stało się 
już praw ie „uświęconą” tra 
dycją, że sprawozdania finan
sowe oraz pro jek t budżetu o- 
trzym ują członkowie synodu 
dopiero na posiedzeniu. Niektó
rzy staw iali pytanie, czy dla 
załatw ienia tych spraw  zwoła
nie synodu nie jest zbyt kosz
towne w czasie, kiedy Kościół 
boryka się z poważnymi tru d 
nościami finansowymi.

2) Jeżeli do powyższych spraw  
zwołanie synodu jest konieczne 
(wynika to z naszego P raw a

W ewnętrznego), to czy 
nie należałoby obrady 
jego wzbogacić b a r
dziej istotnym i dla Ko
ścioła zagadnieniam i na 
podobieństwo synodów 
ewangelickich innych 
krajów  lub też syno
du bratniego Kościoła 
Ewangelicko - Refor
mowanego w PRL, na 
których porusza się je
den lub więcej tem a
tów aktualnych, doty
czących zagadnień z 
życia religijno-kościel- 
nego lub też m oralno- 
społecznego? Kościoły 
Ewangelickie na całym  
świecie właśnie na sy
nodach zajm ują się dziś 
takim i sprawami, jak 
zagadnienie laikatu  w 
Kościele, rew izji p rak 
tyki konfirm acyjnej, 
spraw ą chrztu dzieci, 
zagadnieniem  „plano
wania rodziny”, karno
ści kościelnej itp. Nie 
chodzi tu  o okazyjne 

poruszenie tych spraw, co 
i u nas nieraz się zda
rza, ale o ich pogłębienie po
przez źródłowy refera t i swo
bodną dyskusję. Na każdej sesji 
rzeczą najw ażniejszą winno 
być omówienie choćby jednego 
zagadnienia. Takimi spraw am i 
zajm owały się synody nasze w 
końcu 19 i na początku 20 wie
ku, przy czym nie chcę ukryć 
faktu, że przy ówczesnej usta
wie kościelnej i składzie syno
du spraw y innego rodzaju nie 
należały do jego kom petencji.

3) Odniosłem wrażenie, że 
ram y zainteresowań synodu są 
zbyt ciasne. Są one zresztą od
biciem naszego „getta” ew an
gelickiego, które świadomie czy 
nieświadomie pielęgnujem y. Nic 
nas nie obchodzi, co wokoło nas 
w k raju  ,się dzieje, ani na świe
cie. Nie interesuje synodu tak 
żywotne zagadnienie, jak pokój 
— wojna, strona m oralna, a 
może i religijna bomby A i H, 
zagadnienie dyskrym inacji ra 
sowej, konferencja na szczycie, 
w przededniu której synod nasz 
obradował. A tem aty takie po
ruszane są nie tylko na syno
dach i konferencjach w krajach 
dem okracji ludowej, ale także 
na synodach i konferencjach 
Kościołów zachodnioeuropejs
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kich i am erykańskich. Nie w i
dzę żadnych przeszkód, aby te 
i tym  podobne zagadnienia zna
lazły choć jakiś oddźwięk w ob
radach i rezolucjach najwyż
szej reprezentacji Kościoła. Np. 
zagadnienie pokoju nie może 
dla nas być obojętne choćby z 
tego tylko powodu, że ostatnia 
wojna zdziesiątkowała ludność 
naszej ojczyzny, a w tym  i n a 
szego Kościoła (z przeszło m i
lionowej rzeszy ewangelików w 
Polsce przedw ojennej pozostało 
zaledwie 100 000). A ile prze
żyłoby wojnę nuklearną? Czy 
zagadnienie wojny — pokoju 
nie in teresu je naszego Kościo

ła, naszego społeczeństwa? Czy 
jest to spraw ą tylko tych kilku 
osób, biorących udział w chrześ
cijańskich konferencjach poko
jowych? Kiedy będzie o tym  
mowa także n synodach? Kie
dy znajdzie spraw a pokoju swe 
odbicie w naszej pracy parafial
nej?

4) I jeszcze drobna ale istot
na sprawa. Aczkolwiek synod 
rozpoczął się skrom nym  nabo
żeństwem  z bardzo głębokim 
przem ówieniem  NPW Ks. Bis
kupa na tem at Łuk. 24,36, a w 
niedzielę rano (w drugim  dniu 
obrad) synodałowie zgromadzi
li się na w łasnym  nabożeństwie

w kaplicy przykościelnej, to 
mimo to, w moim odczuciu jako 
księdza, członka synodu i 
współwyznawcy, nie mogę się 
pogodzić z faktem , że w czasie, 
kiedy tuż obok i w drugim  koś
ciele stołecznym  w ierni zgro
madzeni są na wspólnych nabo
żeństwach niedzielnych, syno
dałowie d e b a t u j ą  (często
kroć spraw y finansowe). Mnie 
się wydaje, że w łaśnie w tedy 
miejsce synodałów jest w  koś
ciele, razem  z m iejscowym  zbo
rem. Możliwości uczestniczenia 
w nabożeństwie zboru nikom u 
odbierać nie wolno, a tym  bar
dziej członkom synodu.

W  10 rocznicę śmierci 
G U S T A W A  J EUTE

U RODZONY 9 sierpnia 1878 r. Był synem kierownika szkoły 
ewangelickiej w Warszawie, weterana nauczycielstwa 

ewangelickiego w Polsce. Po 6 klasach gimnazjum i ukończeniu 
Szkoły Handlowej, studiował jeszcze na Wydziale Prawnym, 
w charakterze wolnego słuchacza. W 1895 roku, mając za
ledwie 17 lat i jeszcze studiując, mianowany był Kancelistą Kon- 
systorza Ewang.-Augsb. w Warszawie.

W 1898 awansował na dziennikarza, a w 1901 r. na archiwi
stę Konsystorza. Od 1903 r. niezależnie od pracy w Konsystorzu, 
był pomocnikiem intendenta Szpitala Ewang. w Warszawie.

W 1909 r. otrzymuje stanowisko intendenta Szpitala, a w Kon
systorzu pozostaje nadal nadetatowym urzędnikiem.

W 1920 r. zostaje mianowany przez Ks. Biskupa Bursche na
czelnikiem kancelarii Konsystorza Ewang.-Augsb. w Warsza
wie. Na tym stanowisku pozostaje do wybuchu wojny 1939 r., 
tj. do chwili zajęcia Konsystorza przez Niemców.

Objąwszy stanowisko naczelnika kancelarii Konsystorza, zre
zygnował z posady intendenta, ale w szpitalu pozostał jako ho
norowy członek Zarządu, a ostatnie 12 lat jako kurator Szpitala 
i pozostał nim do likwidacji Szpitala, tj. do pierwszych dni maja 
1943 r.

przygotowawczej Zofii Ronta- 
lerowej w W-wie i w ielu in
nych placówkach społecznych. 
Był 2 razy dekorowany: przez 
m inistra wyznań religijnych i 
oświecenia publicznego — b rą
zowym m edalem  za długoletnią 
służbę i przez Prezydenta Rze
czypospolitej — Złotym  K rzy
żem Zasługi na polu pracy spo
łecznej.

W i 930 r. Rada M iejska m. 
st. W-wy przystąpiła do rew i
zji W ydziału Opieki Społecznej 
i Szpitalnictwa M agistratu m. 
st. W-wy, przy czym  do rew izji 
szpitali powołano w  charak
terze rzeczoznawców: gen. d r 
Jana K ołłątaj-Irzednickiego i 
w icekuratora Szpitala Ewang.- 
Augsb. — G ustawa Jeute. Wy
nik tej ciężkiej i odpowiedzial
nej pracy — w ydany w od
dzielnej książce — nakładem  
Rady M iejskiej m. st. W ar
szawy.

Najukochańszą jego pracą 
była praca dl Kościoła i dla 
Szpitala. I w tej pracy prze
szło m u całe życie. 44 lata  w 
służbie dla swego Kościoła i 40 
lat w służbie dla swego Szpi
tala.

W ciągu tych lat nie uchy
lał się od innych prac społecz
nych. Był członkiem Zarządu 
Banku Spółdzielczego Ewange
lickiego w W-wie, a ostatnio 
Prezesem  tego Zarządu. Był 
członkiem Kolegium  Kościel
nego parafii Ewang.-Augsb. 
w W-wie. W czasie uczęszcza
nia dzieci do szkół był człon
kiem  Tow arzystw  Opieki Ro
dzicielskiej, w  gim nazjum  im. 
M ikołaja Reya, w gim nazjum  
Haliny Gepnerówny, w szkole
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Praca w szpitalu była ciężka, 
odpowiedzialna, ale jakże w y
dajna i dająca duże zadowo
lenie.

Szpital był przebudow yw a
ny, ulepszany i rozbudowywa
ny. Przybyw a oddziałów róż
nej specjalności, łóżek, zaopa
tru je  się szpital w- najnow o
cześniejsze aparaty  i narzę
dzia lecznicze, m echanizuje 
się kuchnię i pralnię w nowym 
budynku. Nowocześnie urzą
dzona sala operacyjna, p ra
cownia bakteriologiczna i apte
ka w nowym  pawilonie. Nic 
więc dziwnego, że szpital nasz, 
choć mały, staje w rzędzie naj
nowocześniejszych szpitali w 
W arszawie.

A jaka jest rola kuratora  
Jeu te  w tym  szpitalu? Na to 
pytanie niech odpowiedzią bę
dzie wzm ianka w artykule  p. 
Ireny W ieczorkówny na 200- 
lecie Szpitala Ewangelickiego, 
zamieszczona w ,,Zwiastunie 
Ew angelicznym ’’ Nr 39 z 1936 
r. Oto ona: „ Ze specjalnym  
uznaniem  należy tu  podkreślić 
zasługi p. K uratora Gustawa 
Jeute, dzięki inicjatyw ie i 
przedsiębiorczości którego, prze
budowany i unowocześniony 
szpital, może przeżywać teraz 
swój renesans. K urato r Jeute 
nie tylko sam zajął się z całym  
oddaniem  spraw am i szpitalny
mi, bystrym  okiem znawcy w y
kryw ając jego niedom agania i 
potrzeby, ale swoim entuzjaz
mem potrafił zjednać dla za
gadnień szpitalnych wiele in
nych osób, które stanowią o- 
becnie wypróbowane grono je
go współpracowników. Każda 
nowa myśl, każda inicjatyw a 
ulepszenia czegoś lub pożąda
nej zmiany zyskuje jego gorą
cą aprobatę i znajduje w nim 
najgorliwszego realizatora”.

P rzy  budowie „Tabity” w 
Skolimowie też nie żałuje 
energii, pracy i czasu.

W ojna 1914 r. zastała G u
stawa Jeu te  z rodziną we Wło
szech. 2 miesiące przebyte tam  
w głodowych w arunkach i po
w rót do dom u drogą okólną, 
ciężką i niebezpieczną, wyczer
puje * organizm. Jedniakże za
raz po powrocie, z całą gorli
wością i energią staje do p ra
cy, co jednak przypłaca cięż- 
kirp napaleniem  płuc. Po woj
nie nastąpiły  lata spokojnej a

jakże wydajnej pracy, tak  w 
Szpitalu, jak i w Konsystorzu.

Niestety, rok 1939. Zaczęła 
się druga wojna światowa i za
częły się nieszczęścia, ogólne w 
k raju  i bezpośrednie w życiu 
Gustawa Jeute. Kościół spalo
ny — w gruzach. Konsystorz 
zajęli Niemcy. Ks. Biskup B ur- 
sche aresztow any i wywiezio
ny do obozu. W związku z tym  
aresztowaniem, Jeutego jako 
bezpośredniego współpracow
nika, wzywają k ilkakrotnie na 
Szucha, na badania. Nigdy nie 
wiadomo czy wróci. Starszy 
syn Stanisław, walcząc w obro
nie Gdyni, wraca kaleką.

Całą okupację pracuje Gu
staw Jeute w  Banku Ewang. 
i w  Szpitalu. Szpital znalazł 
się w ciężkiej sytuacji.

Z trudem  po w ielk ich . s ta ra 
niach udało się go wydzielić z 
getta, przebijając wejście od 
ul. Długiej na tyłach Kościoła 
Reformowanego i oczywiście 
pod nadzorem  Niemców. Dla 
szpitala nastają koszmarne 
czasy, ale Gustaw  Jeute, po
mimo wyczerpania i osobistych 
przejść, Szpitala nie opuszcza, 
chce pozostać na stanow isku 
jak się da najdłużej.

W 1942 r. Niemcy aresztują 
starszego syna Stanisława wraz 
ojcem i żoną. Syna wywożą do 
więzienia w Berlinie, a Gustaw  
Jeute  z synową wraca po dw u
miesięcznym pobycie na P a
wiaku do domu, wyniszczony 
m oralnie i fizycznie. Po k ró t
kim wypoczynku wraca jednak 
do pracy.

N astają ciężkie miesiące. W 
lutym  1943 r. nowy cios — 
Zawiadomienie z Berlina o s tra 
ceniu syna Stanisława. W W ar
szawie Niemcy palą getto. P ło
nie ulica K arm elicka i Mylna. 
Wszyscy pracownicy Szpitala 
na posterunkach chronią Szpi
tal przed pożarem. Wreszcie 
przychodzi rozkaz natychm ia
stowej likw idacji Szpitala z 
48-godzinnym term inem . S ta
nęli do pracy parafianie i w 
oznaczonym term inie cały do
bytek Szpitala rozm ontowany, 
wywieziony i rozlokowany 
gdzie się dało. Na ul. K arm e
lickiej pozostały gołe ściany. 
Jedynie część pracow ni bakte
riologicznej przeniesiona i u ru 
chomiona w m ieszkaniu Jeu-

tów przy ul. Szkolnej, gdzie 
pracuje młodszy syn Stefan, 
robiąc badania i zastrzyki po
trzebującym .

Nowe nieszczęście w stycz
niu 1944 r. — um iera córka. W 
dniu w ybuchu powstania G u
staw  Jeute, wracając z Banku, 
gdzie stale pracował wstąpił na 
ul. Szkolną po żonę, która tam  
czekała i tam  po raz ostatni 
pożegnali się z synem. Rodzi
ce pojechali do siebie na Saską 
Kępę, a syn na Mokotów do 
żony, m aleńkich dzieci, no i na 
posterunek powstaniowy. Sas
ka Kępa mało miała zniszczeń, 
ale ludzi powywozili do obo
zów i na roboty. Wiele z nich 
nie wróciło. Gustawa Jeute 
brali już na rozstrzał, uratow ał 
Go zegarek leżący na biurku.

Po wyzwoleniu Pragi, nasze 
wojska kazały opuścić Saską 
Kępę, k tóra była pod stałym  
obstrzałem. Zaczęła się tułacz
ka od W awra do Otwocka o 
głodzie i bez ciepłego kąta. Do
piero ostatnich dni listopada 
spotkana przypadkowo znajo
ma ofiarowała pomieszczenie 

u siebie na Grochówie. W stycz
niu można już było wrócić do 
swego .uszkodzonego i hez szyb 
mieszkania.

Wiadomość, że syn Stefan, 
jego żona i córeczka nie żyją, 
zdawało się nie da żyć dalej. 
A jednak nie wolno rozpaczać, 
trzeba zebrać resztkę sił, trze
ba żyć, pracować i ratować sie
roty. 2 letniego wnuczka, w y
ratowanego spod gruzów, przy
wożą ciężko chorego na sa
neczkach przez zam arzniętą 
Wisłę. W racają też synowa z 
6-letnim  synkiem  po starszym  
synu i najstarszy wnuk — po 
córce. Ciężko pogodzić się ze 
śm ierią synów — tak młodo 
oddali swe życie Ojczyźnie, ale 
dom zapełnia się sierotami, 
trzeba myśleć o żywych. Ży
cie jakoś się norm uje.

Tak dobrze odczuł jego du
szę i jego tragedie w pracy i 
osobiste ks. Riiger, zaznaczając 
nad grobem, że za tak ofiarną 
pracę całego życia doczekał się 
g r u z ó w  — tak moralnych 
jak i materialnych.

Zmarł dnia 26 czerwca 
1950 r.

Cześć jego pamięci!
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Mł o da  J  e d n o t a
Z powodów niezależnych od Redakcji Młoda Jednota nie 

ukazała się w ciągu dwu miesięcy, za co naszych Czytelników 
serdecznie przepraszamy. Numer bieżący zawiera część materia
łów majowych i czerwcowych.

Red. M. J.
Ks. Zdzisław Tranda

Wspomnienie o Jaśku
asiek — to Jan Romocki, 
brat słynnego dowódcy po

wstańczej kompanii „Rudy” z 
batalionu „Zośka”, Andrzeja 
Morro. Zginął w Powstaniu 
Warszawskim, podobnie jak je
go starszy brat, tylko nieco 
wcześniej.

Mija właśnie 15 lat od chwi
li zakończenia wojny. Niech 
więc wspomnienie o jednym z 
tych, którzy nie ugięli się pod 
przemocą okupanta, walczyli i 
poświęcili swe młode a cenne 
życie dla dobra i wolności Oj
czyzny, będzie hołdem dla 
wszystkich, którzy złożyli Pol
sce największą ofiarę, bo ofia
rę życia.

Znaliśmy się z Jaśkiem dłu
go, bo 4 lata. Pierwsze nasze 
spotkanie miało miejsce w le- 
cie 1940 we wsi Pokrzywna 
koło Rawy Mazowieckiej, w 
majątku pp. Romockich, po raz 
ostatni widzieliśmy się chyba 
na kilka miesięcy przed po
wstaniem, w 1944 roku. W tym  
kilkuletnim okresie przebywa
liśmy ze sobą niewiele, może 
ze 2 miesiące. Ja mieszkałem 
i pracowałem na wsi, on wraz 
ze swoją rodziną w Warszawie, 
gdzie podobnie jak Andrzej 
Morro, uczył się i działał w 
podziemnym harcerstwie.

A jednak, mimo niewielu 
okazji, jakie się nam nadarza
ły, aby ze sobą obcować, szyb
ko zbliżyliśmy się do siebie i 
bardzo się zżyliśmy, tak że nie 
waham się określić Jaśka mia
nem przyjaciela. Oczywiście, 
nie wiem, jak potoczyłyby się 
losy tej przyjaźni, gdyby on 
żył, ale miarą naszego zżycia 
się wówczas i, powiedziałbym 
— jakiejś wspólnoty duchowej, 
bo bez niej nie może być mo
wy o prawdziwej przyjaźni, 
jest fakt, że do dzisiaj nie mo
gę bez wzruszenia wspominać

i mówić o jego ostatnich chwi
lach, o których opowiadała mi 
jego matka.

O tym, jak ciężko ranny w 
brzuch, c ie rp ia łja k  dowie
dziawszy się, że stan jego na 
tyle się polepszył, że prawdo
podobnie będzie żył, nie chciał, 
pomimo ogromnego bólu, przyj 
mować zastrzyków morfiny; o 
przyznaniu mu w przeddzień 
śmierci po raz drugi orderu 
Virtuti Militari; o tym  jak w 
zbombardowanym szpitalu po- 
lowym przy ul. Miodowej 23, 
został przysypany i wskutek 
szoku zmarł.

To był koniec życia tego 
młodego, 19-letniego wówczas, 
zdolnego, inteligentnego, stu
denta architektury na tajnych 
studiach. Jasiek — to była nie
wątpliwie artystyczna dusza. 
Uważam, że nie było przypad
kiem, iż wybrał ten kierunek 
studiów. Architektura to twór
cza praca, wnosząca stale coś 
nowego, zmuszająca stale do 
ciągłego myślenia, zastanawia
nia się, szukania nowych ferm  
i rozwiązań, nowych koncepcji. 
Doprawdy, artysta może wy
żywać się w tej dziedzinie.

Błyskotliwa inteligencja Jaś
ka w połączeniu z jego artysty
cznymi zdolnościami, predesty
nowała go, być może, jako 
przyszłego architekta, do od
grywania poważnej roli w tej 
dziedzinie życia.

Ale wówczas, gdy się z nim 
spotykałem, jego zainteresowa
nia artystyczne wyładowywały 
się na nieco innym terenie, 
też twórczym. Literatura — po 
ezja. Wypowiadał się w wier
szu łatwo. Rymy same jak gdy
by wchodziły mu pod pióro. 
Jak na młodego chłopca, pisał 
dużo. Jeden z jego wierszy, 
„Modlitwa”, został niedawno 
zamieszczony w Młodej Jed-

nocie. Jakaż głębia myśli, sub
telność, jakie wnikliwe odczu
cie istoty chrześcijaństwa prze
bija z tego wiersza.

Toć przecież pod wpływem  
strasznych przeżyć wojennych, 
prześladowań, aresztowań, roz
strzeliwań, obozów koncentra
cyjnych i innych zbrodni oku
panta, pod wpływem niewiary
godnych krzywd, wyrządzo
nych narodowi polskiemu wie
lu, wielu dorosłych ludzi ule
gało uczuciu nienawiści i prag
nieniu pomszczenia tego wszyst 
kiego. A on...
„...Od krzywd, ale i od zemsty

za nie
Uchroń nas Panie. 

Uchroń od zła i nienawiści 
Niechaj się odwet nasz nie ziści 
Na przebaczenie im przeczyste 
Wlej w nas moc, Chryste!” — 
— modlił się wA swym wierszu. 
To urprost zadziwiające!

Pamiętam, jak kiedyś w le- 
cie podczas pobytu na waka
cjach w Pokrzywnej odwiedził 
mnie w pobliskim Julianowie, 
gdzie wówczas pracowałem. 
Były żniwa. Siedliśmy w men
dlu żyta, ustawionym na polu 
i Jasiek recytował mi swoje 
wiersze. Szczególnie jeden zro
bił na mnie silne wrażenie. 
Nie pamiętam tytułu. Zawierał 
bardzo mocne akcenty rewo
lucyjne. Świadczyło to, że Ja
siek dużo myślał, dużo przeży
wał, że w jego wnętrzu goto
wało się.

Jasiek miał duże poczucie 
humoru, umiał być dowcipny, 
co wyzwalało się między in
nymi w wierszach, z których 
niejeden posiadał duży ładu
nek dowcipu. „Wagary”, 
„Rym”, „Oda do nosa” (jed
nej z moich młodych ciotek) — 
oto kilka drobnych pozycji je
go twórczości, ujawniających 
poczucie humoru.

Jasiek zginął jako powsta
niec — sierżant podchorąży 
Bonawentura z plutonu „Sad” 
w batalionie „Zośka”, awanso
wany pośmiertnie do stopnia 
porucznika. Praca jego w cza
sie okupacji to nie tylko po
wstanie. To długi okres uprzed
niej działalności w podziem
nym harcerstwie, w Szarych 
Szeregach. Brał udział w ak
cjach tzw. małego sabotażu. 
Gdy kiedyś w roku 1943 by
łem przejazdem w Warszawie, 
opowiadał mi o akcji włączę-
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nia się tajnej stacji nadawczej 
w audycje nadawane przez gło
śniki uliczne, którą dobrze
znał. Było to w święto 3 Maja.

Kiedy indziej sprzedawał 
dodatki nadzwyczajne, które 
wydrukowano pod tytułem o- 
kupacyjnego „Nowego Kuriera 
Warszawskiego”, używając ta
kich samych czcionek, druku 
i kolorów. Był zorientowany 
doskonale w innych akcjach, 
m.in. w akcji odbicia więźniów 
Pawiaka pod Arsenałem przy 
ul. Długiej.

Gdy wędrowaliśmy przez 
Stare Miasto, opowiadał mi
0 tej akcji i pokazywał gdzie
1 co się wtedy działo. Jeszcze 
przed powstaniem brał udział 
w poważnych akcjach dywer
syjnych, m. in. w Tryńczy ko
ło Sanoka. Gdy jego koledzy 
„Felek” i „Andrzej', zginęli 
podczas powrotu z akcji wysa
dzania mostu pod Czarnocinem 
koło Piotrkowa, zastrzeleni 
przez ścigających ich żandar
mów niemieckich koło Woli 
Pękoszewskiej (niedaleko Julia- 
nowa, mojego miejsca pracy), 
postanowił na ich grobie, znaj
dującym się w pobliżu szosy, 
postawić krzyż. Przyjechał wte
dy do mnie i prosił o pomoc 
w tym  przedsięwzięciu.

We wczesnych godzinach 
letniego poranka pojechaliśmy 
tam na rowerach i pod bokiem 
posterunku żandarmerii nie
mieckiej ustawiliśmy krzyż 
z odpowiednią tabliczką, który 
przez kilka dni stał na tym  
grobie i mówił przechodniom, 
kim są ci młodzi ludzie, którzy 
tu spoczywają. Dziś i on — 
Jasiek i ci jego towarzysze bro
ni — „Felek” i „Andrzej”, ma
ją swe groby na Powązkach w 
Warszawie. (Wspomniany krzyż 
przygotowali pracownicy stel- 
marni julianowskiej — Józef 
Walczewski i Tadeusz Sitek).

W dniach walki okupacyjnej 
Jasiek zaplątywał się czasem 
w niezbyt przyjemne sytuacje. 
Z właściwym sobie humorem 
opowiadał mi kiedyś o zatrzy
maniu go wraz z dwoma, czy 
trzema kolegami przez grana
towego policjanta. Mieli przy 
sobie pistolet, który wysunął 
im się przypadkowo spod ubra
nia i wpadł do okna w sutere
nie. Gdy poszli po niego do 
mieszkania, napatoczył się po
licjant, zaaresztował ich i po

prowadził na posterunek. Po 
drodze chłopcy nie dawali za 
wygraną, zaczęli namawiać po
licjanta do puszczenia ich. 
Prośbą i groźbą, perswazją 
i próbami zastraszenia usiło
wali osiągnąć cel. Początkowo 
nie udawało się, ale w końcu 
policjant wprowadził ich w ja
kąś boczną uliczkę i... puścił 
wolno.

W dniach Powstania War
szawskiego dużo zostało prze
lanej krwi ludzi jak Jasiek 
młodych, szlachetnych, wartoś
ciowych, owianych głębokim 
patriotyzmem. Pewna moja 
znajoma, która była powstań
czą sanitariuszką, opowiadała 
mi o młodym, kilkunastoletnim  
chłopcu, ranionym w czasie 
powstania i konającym w szpi
talu. Dzielny chłopiec nie roz
paczał, nie tragizował, ale jed
nym się trapił: „Aby tylko na
sza śmierć nie była daremna”.

Dla ich postawy, dla ich mę
stwa, dla ich bohaterstwa — 
pełne uznanie i cześć. Pochyl 
głowę, uchyl czapki wobec tej 
przeogromnej ofiary, ofiary 
„interesownej”, której jedynym  
„interesem” było to, co umiło
wali — wolność. Wolność na
rodu, wolność Polski.

Staszic wyraził się kiedyś: 
„...upaść może naród wielki, 
ale zginąć tylko nikczemny”. 
Polska, która miała takich sy
nów i takie córy, jak ci z wrze
śnia 1939 r., jak ci z walk oku
pacyjnych i powstańczych, mo
gła upaść. Ale nie mogła zginąć.

Wiadomości
ŚLADEM NASZEGO APELU

Spieszymy donieść, że na nasz 
apel o współpracę z lutego br. o- 
trzym aliśm y dotychczas odpowiedź 
od: 1. Komisji Młodzieżowej W ar
szawskiej Diecezji Ewangelicko- 
A ugsburskiej, z którą, m am y na
dzieję, utrzym am y dalszy kontakt 
z obustronnym  pożytkiem ; 2. „Straż
nicy Ewangelicznej“, k tó ra obieca
ła udostępnić swoje łam y dla ko
m unikatów , dotyczących całej mło
dzieży; 3. „Słowa P raw dy“, które 
zaproponowało stałą w ym ianę m ate
riałów, dotyczących życia młodzie
ży

Ponadto niektóre pism a prote
stanckie zapowiedziały w najbliż
szym czasie naw iązanie bliższych 
kontaktów  z naszą redakcją. U fa
my, że podjęta akcja pozwoli nam 
na lepsze, niż dotychczas spełnianie 
roli łącznika napraw dę całej mło
dzieży protestanckiej w Polsce.

Zastanówmy się!
O  tasunek młodego pokolenia 
^  do zagadnień religijnych, 
w szczególności do idei, głoszo
nych przez chrześcijaństwo, to 
problem  bardzo szeroki i w art 
dłuższego omówienia. Dziś 
chciałbym  się zatrzym ać nad 
jedną stroną tego problem u. 
In teresuje mnie mianowicie 
duchowa droga wielu naszych 
młodych przyjaciół, którzy 
ochrzczeni w  Kościele Rzym 
sko-K atolickim  stają się sto
pniowo ateistam i. Jakie obo
wiązki ciążą w  związku z tym  
na każdym  z nas, ewangelików.

Proces ,,rodzenia się” a te 
istów jest w naszym pokoleniu 
bardzo szybki. W procesie tym  
dostrzegam  2 bezpośrednie 
przyczyny odchodzenia od ka
tolickiego chrześcijaństw a: 1. 
skłócenie pojęć wiedzy i w iary,
2. bunt przeciw rozbieżnościom 
między podstawowymi zasada
mi, głoszonymi przez Kościół, 
a ich praktyczną realizacją.

Stanowisko Kościoła Rzym.- 
Katolickiego, grożącego klątw ą 
każdemu, kto nie chce bezkry
tycznie wierzyć we wszystko, 
co „Kościół do wierzenia po
da je”, sprzyja powstawaniu 
dużej grupy ludzi, którzy choć 
wierzyć w Boga nie przestali, 
nie mogą znaleźć dla siebie 
miejsca w ram ach tego Kościo
ła. Ponieważ przyjęło się w 
Polsce identyfikować Kościół 
Rzymski z chrześcijaństwem  
jako takim , ludzie ci prędzej, 
czy później schodzą na pozycje 
ateistyczne.

Uczestniczyłem w wielu 
dyskusjach m łodych ludzi na 
tem aty  religijne i doszedłem do 
wniosku, że na tym  właśnie 
odcinku protestantyzm  polski 
ma szczególnie ważną rolę do 
spełnienia. N ikt nas tu  nie za
stąpi i nikt, prócz nas, m ło
dych protestantów , tym  lu
dziom nie potrafi pomóc. Czy 
to nie jest jeden z naszych na j
większych obowiązków? Czy 
nie właśnie dlatego spodobało 
się Panu zachować garść pro
testantów  w morzu polskiego 
katolicyzmu?

W. Jarw il
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Szukamy zabyików reformacji
Koleżanki i Koledzy! Turyści! 

W szystkich Was, którzy w okresie 
w akacji i urlopów — pieszo, auto
stopem, na rowerach i wszelkim i 
środkami lokomocji będziecie zwie
dzać kraj, serdecznie zapraszam y 
do wzięcia udziału w konkursie k ra 
joznawczym, p t.:

„Szukamy zabytków reformacji“.
Zapewne wielu z Was podczas 

w akacyjnych w ędrów ek napotka na 
zabytki, związane z naszą prze
szłością; w ielu z Was również w 
ubiegłych latach zwiedzało takie 
zabytki i zebrało już szereg m ate
riałów, potrzebnych w łaśnie do 
wzięcia udziału w konkursie — te 
raz dajem y W am możność wyko
rzystania ich.

Rzucamy hasło — Wszyscy na 
szlaki turystyczne! Szukamy śladów  
okresu naszej świetności i ciężkich 
lat prześladowań!

Przysyłajcie do nas dokładne opi
sy zwiedzanych zabytków, zdjęcia 
oraz rysunki. Term in nadsyłania 
prac upływ a z dniem 30 września 
1960 roku. Za najlepsze prace zo
staną przyznane cenne nagrody. 
Skład Sądu konkursowego, oraz li
stę nagród podamy w najbliższym 
num erze MJ. Ponadto najw arto 
ściowsze opisy i zdjęcia zostaną 
opublikowane na łam ach naszego 
pisma.

W a r u n k i  k o n k u r s u
1. Do konkursu może przystąpić 

każdy czytelnik Jednoty oraz 
zespoły młodzieżowe.

2. Każda praca powinna zawierać:
a) dokładną lokalizację zabytku,
b) opis stanu zabytku (informa

cję, czy zabytek znajduje się 
pod ochroną Ministerstwa 
Kultury i Sztuki),

c) opis obecnego przeznaczenia 
zabytku

oraz dodatkowo
d) zdjęcia, lub rysunki obiektu 

w formacie nie mniejszym  
niż 9 X 12.

3. Praca powinna być zaopatrzona 
godłem (nie może być podpisa
na nazwiskiem autora) oraz za
wierać opatrzoną tym samym
godłem, zaklejoną kopertę z imie
niem, nazwiskiem i adresem 
autora.

Specjalnie wysoko będą punkto
wane opisy przeszłości obiektu, wy
darzeń z nim związanych, legend, 
podań, baśni itp.

Do udziału w  konkursie zapra
szamy również wszystkich naszych 
współwyznawców, znających język 
polski, a m ieszkających w Czecho
słowacji, lub na Litwie, czy Łotwie, 
na terenach, związanych z polską 
reform acją (np. na Zaolziu, w Wil
nie, czy w Królewcu).

Tych Czytelników, którzy chcie
liby stworzyć grupy i wspólnie 
zwiedzać w ybrany teren, a nie m a
ją ku tem u odpowiednich znajom o
ści, prosimy przysyłać do dnia 30 
czerwca (o ile możności wcześniej) 
następujące dane: im ię i nazwisko,

dokładny adres, wiek, zawód, czy 
posiada nam iot, jaki teren  chce 
zwiedzać, jakim  środkiem  lokomo
cji, w jakim  term inie, oraz w jakim  
tow arzystw ie.

(Dokończenie ze str. 125)

Do jakiego stopnia legenda 
encykliki o .papieskim „cyry- 
lometodyzimie” odpowiada rze
czywistości historycznej, o tym  
najlepiej świadczą w yjątki 
wspom nianej encykliki. „G ran
dę m unus” — wzniosłe zada
nia szerzenia chrześcijaństwa... 
skłoniły p a p i e ż y  . r z y  m-  
s k i c h  do... w y s y ł a n i a  
m isjonarzy do różnych naro
dów... Pozwolili więc świętym  
mężom C y r y l o w i  i M e t o 
d e m u  s p r a w o w a ć  u r z ą d  
a p o s t o l s k i  m i ę d z y  s ł o 
w i a ń s k i m i  n a r o d a m i .  
Dzięki ich pracy i wysiłkom, 
n a r o d y  t e  u j r z a ł y  świa
tło Ewangelii i z pogańskiej 
dzikości doprowadzone były do 
życia m oralnego i ludzkiego” . 
Encyklika staw ia Konstantego 
(którego konsekwentnie nazy
wa Cyrylem ) i Metodego obok 
A ugustyna brytyjskiego, Pa
tryka  irlandzkiego, Bonifacego 
germ ańskiego, W ilibroda fry 
zyjskiego, przypisując im nie 
byle jaką zasługę. „Przez gło
szenie katolickiej w iary o c a 
l i l i  n a r o d y  s ł o w i a ń 
s k i e  a teraz są w  niebie 
potężnym i ich orędow nikam i” . 
Obaj bracia zdaniem papieża 
są „tw órcam i języka słowiań
skiego”, co przecież jest w y
raźnym  nonsensem. O Meto
dym  zaś mówi encyklika, że 
„jego pragnieniem  było s ł u 
ż y ć  k a t o l i c y z m o w i  
z coraz większą gorliwością” , 
a podobno „wyraźnie przeciw
staw iał się osiadłym  propaga
torom  now inek”.

Czynność m isyjną zdaniem 
„nieom ylnego” papieża prowa
dził M etody nie tylko na M ora
wach, ale i wśród Serbów, Buł
garów, Dalmatyńców, Polaków 
i Rosjan, wśród których założył 
naw et biskupstwo kijowskie. 
Pozostawał „w związku .... z pa
pieżem  i całym  Kościołem 
rzym skim , złączony z nim  wę
złami miłości i w iary” .

Jakie to  były węzły, to wi
dzieliśmy. Wszystko, co mówi 
encyklika Leona X III o dzia

łalności „słowiańskich” aposto
łów Konstantego i Metodego, 
nie m a nic wspólnego z histo
ryczną rzeczywistością; jest to 
w najlepszym  razie ty lko po
bożne życzenie Rzymu, jeżeli 
już nie chcem y tego nazwąć po 
imieniu fałszerstw em !

Q U I Z
Jeszcze podajem y quiz do rozw ią

zania. Zw racam y się zwłaszcza do 
uczestników naszego konkursu le t
niego, aby spróbowali swych sił 
przez rozwiązanie quizu, który jest 
zupełnie niezależny od ogłoszonego 
konkursu.

Każda z wymienionych postaci 
łączy się z jedną z trzech, przyto
czonych miejscowości. Jeżeli w roz
w iązaniu tego quizu natraficie na 
trudności, sięgnijcie po H istorię 
Kościoła ks. A ndrzeja Buzka.

1. Mikołaj REJ
— Nagłowice
— Raków
— Sandomierz

2. Jakub KNADE
Bydgoszcz
— Elbląg
— Gdańsk

3. Mikołaj OLEŚNICKI
— Kielce
— Pińczów
— Oleśnica

4. Mikołaj RADZIWIŁŁ
— Grodno
— Białystok
— Wilno

5. Rafał LESZCZYŃSKI
— Leszno
— Toruń
— Poznań

6. Karol XII
— Cieszyn
— Ścinawa
— Pszczyna

7. Jerzy TRZANOWSKI
— K raków
— Racibórz
— Cieszyn

8. Leopold OTTO
— Kalisz
— W arszawa
— Poznań

9. Franciszek MICHEJDA
— Na wsie
— Bielsko
— Wisła

10. Abraham KULWIEĆ
— Królewiec
— Elbląg
— Olsztyn

11. Jerzy BADURA
— Pszczyna
— Katowice
— Międzyborze

12. Jerzy Bogumił HECZKO
— K luczbork
— Ligotka K am eralna
— Wołów
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Spotkanie byłych księży katolickich
W ydział Inform acyjny Aliansu Reformowanego podał do wiadomości, 

że od czasu zakończenia drugiej wojny św iatowej co najm niej 1 000 księży 
katolickich we F rancji porzuciło swoje powołanie jako niezgodne z ich su
mieniem. Liczba księży-„apostatów “ we Włoszech jest znacznie wyższa, zaś 
w Hiszpanii niewielka. Podczas gdy większość tych byłych księży pozostało 
z dala od innych w yznań chrześcijańskich, pew na mniejszość znalazła dro
gę do Kościołów ewangelickich.

Ponad 40 jest obecnie członkami Kościoła Reformowanego w ch a rak 
terze pastorów . U tworzyli oni pewnego rodzaju społeczność, staw iającą 
sobie za cel niesienie w zajem nej pomocy duchowej i m aterialnej, w ym ia
nę inform acji i oddaw anie się studiom  teologicznym.

W kw ietn iu  odbyło się spotkanie byłych duchownych katolickich w Se- 
te  (południowa F rancja), na k tó rym  był obecny prezydent Rady Narodowej 
Francuskiego Kościoła Reformowanego P ierre Bourguet oraz sekretarz ge
neralny A liansu Reformowanego Dr Marcel P radervand. Pod koniec spot
kan ia obecni postanowili udzielić pomocy w rozwiązaniu problemów, sto
jących przed „kapłanam i, którzy zbiegli z Włoch i H iszpanii do F rancji“.

Ciekawa ankieta
Pew ien w ielki dziennik angielski w Londynie przeprowadził wśród 

swoich czytelników ankietę pod hasłem : „Co myślą Anglicy o Kościele 
A nglikańskim “. W ynik ankiety wskazuje, że upadek prestiżu Kościoła, który 
się rozpoczął już podczas pierwszej wojny św iatowej, został zdecydowanie 
zaham owany w  r. 1950. Społeczeństwo angielskie w yraża gotowość żyw
szego udziału w  działalności Kościoła.

Większość w iernych ustosunkow ała się krytycznie do obecnych form 
nabożeństwowych. Szczególnie nie lubi się kazań. Porządek nabożeństwa 
i kościelna „atm osfera“ większości nie odpowiada. Anglicy chętnie śpie
w ają pieśni kościelne. 52% zapytanych stw ierdza, że zainteresow anie na
bożeństwam i Wzrosłoby znacznie, gdyby one były ukształtow ane bardziej 
„interesująco i żywo“. 44% jest zdania, że duchowni powinni raczej pro
wadzić życie zwykłego człowieka. Inni sądzili, że na tu ra lna  mowa (bez 
patosu) księży wpłynęłaby na większą frekw encję w kościołach. Tylko 18°/o 
ochrzczonych uczęszcza na nabożeństwa, ale dla 74% Kościół nie jest obo
jętny.

Anhalt-Dessau
Rezolucja synodu ewangelickiego

O bradujący w Dessau w dniach 5 do 7 kw ietnia synod krajowego Ko
ścioła Ewangelickiego ustosunkował się do kilku zagadnień życia publicz
nego. Uchwalono m. in. rezolucję, w której czystamy: „Synod Ewangelic
kiego Kościoła Krajowego Anhaltu pozdrawia na swojej wiosennej sesji 
Uadę Ekumeniczną Kościołów w serdecznej modlitwie przyczynnej za jej 
służbę dla rozdartej ludzkości i prosi ją o to, aby przede wszystkim na 
wielkich konferencjach, które teraz w Genewie a w maju w Paryżu słu
żyć mają rozbrojeniu i odprężeniu, w szczerości i miłości dorzuciła swoje 
słowo w  tym krytycznym położeniu świata, ażeby duch pojednania wzra
stał pomiędzy narodami i państwami“. Rezolucja powyższa została podana 
do wiadomości zborów z prośbą o m odlitwę przyczynną.

Prezydent Kościoła dr. Schroeter w swym spraw ozdaniu ustosunko
wał się do genewskiej konferencji, do kw estii rozbrojenia i zakazu do
świadczeń atomowych. S tw ierdził on, że Kościół i w ierni w inni całym 
sercem  stać za tym i usiłowaniam i. Jest koniecznością chwili potępienie 
w ojny w  ogóle. W końcu w yraził nadzieję, że konferencja na szczycie przy
czyni się do pokojowego współżycia narodów.

W kilku wierszach
— A rcybiskup  Erling Eidem, 

były prym as Kościoła Luterańskie-  
go w  Szw ecji, ukończył 23 k w ie t
nia br. 80 rok życia. B ył on następ 
cą Natana Soederbłoma i przez 18 
lat piastow ał najw yższą  godność 
kościelną w  Szw ecji.

— Na 10 m ilionów W ęgrów  
dwie trzecie należą do Kościoła 
katolickiego. W śród protestantów  
większość stanowią reform owani 
(około 2 milionów). L u teran jest 
430 000 dusz w 320 parafiach, obsłu
giw anych przez 450 duchow nych. 
B iskupem  Kościoła R eform ow ane
go jest dr Tibor Bartha, zaś b isku 
pem  lu terańskim  Zoltan Kaldy.

— A nglikański arcybiskup Can- 
terbury w ypow iedział się za „p la 
nową regulacją” urodzin zazna
czając, że m ałżeństw a chrześci
jańskie same pow inny dokonać 
„wyboru odpowiednich metod, k tó 
re w  ich sum ieniu w ydadzą się im  
najw łaściw sze”.

— K onferencja episkopatu fra n 
cuskiego zajm uje się obecnie pro
blem em  „ewangelizacji środowisk 
zdechrystianizow anych”. Francja ju ż  
wcześniej uznana została przez e- 
piskopat jako „kraj m isy jn y”.

— Rząd w łoski uznał o ficja l
nie 100 000 dusz liczący ruch  
zielonośw iątkow y jako publiczną  
społeczność religijną. T ym  sam ym  
organizacja ta o trzym uje prawo  
nabyw ania i u trzym yw ania  budyn- 
kóio i w szelk ie j innej własności.

— A rcybiskup C anterbury Dr 
Fisher w ypow iedział się ponow 
nie przeciw ko ordynacji kobiet 
na stanow iska duchowne w  n iek tó 
rych Kościołach. W yraził on p rze
konanie, że „przedwczesne” decyzje  
tych  Kościołów zaprowadzą je na 
fa łszyw ą drogę.

— Rząd szw ajcarski postaw ił 
do dyspozycji Św iatow ej Rady E k u 
m enicznej 15 ton m leka w  proszku  
na cele charytatyw ne. Będzie ono 
rozdzielone pom iędzy ubogą ludność 
Maroka. %

— A nglikański biskup kanady j
skiej A rk ty k i Ks. M arch ordynował 
w kw ie tn iu  pierwszego Eskimosa  
na duchownego anglikańskiego. 
Jest n im  A rm and Ragoona. W śród  
11 000 m ieszkańców  te j diecezji 
9.500 należy do Kościoła anglikań
skiego.
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#  Synod Kościoła Ewangelicko- 
Augsburskiego.

W dniach 23 i 24 kw ietn ia br. 
obradował w W arszawie Synod Koś
cioła Ewangelicko-Augsb. w  PRL, 
na którym  wysłuchano m. in. sp ra
wozdań biskupa i prezesa Konsysto- 
rza oraz zatwierdzono budżet Koś
cioła na r. 1960.

#  Otwarcie Wystawy „Reforma
cja w  Polsce“.

W dniu 4 m aja o godz. 12 odbyło 
się w  pałacu Zuga, należącym  do 
Kościoła Ew angelicko-Reform ow a
nego, uroczyste otw arcie zorganizo
w anej przez ten  Kościół WYSTAWY 
„REFORM ACJA W POLSCE“. Na 
uroczystość o tw arcia przybyło w ielu 
zaproszonych gości ze sfer kościel
nych, kultu ra lnych  i społecznych 
stolicy.

Po przem ów ieniu organizatora 
w ystaw y Ks. Sup. Ja n a  Niewiecze- 
rzała otw arcia w ystaw y przez prze
cięcie wstęgi dokonał Ks. prof. d r 
Jan  Szeruda. Po zwiedzeniu w ysta
wy zaproszeni goście byli podejm o
w ani lam pką w ina.

#  Uroczystość ku czci Melanch- 
tona.

W wigilię 400-letniej rocznicy 
śmierci wielkiego reform atora, teo
loga i hum anisty  F ilipa M elanchto- 
na, tj. 18 kw ietn ia odbyła się w koś
ciele Jezusowym w Cieszynie, przy 
w ielkim  udziale w iernych, uroczy
stość pam iątkowa. K azanie będące 
podsum owaniem  w kładu M elanch- 
tona w  w ielkie dzieło odnowy Koś
cioła chrześcijańskiego, wygłosił b is

kup ks. d r A. W antuła. Pieśni w y
konane przez chór kościelny stano
w iły godne obram ow anie uroczy
stości.

Okazały obchód, urządzony w  je d -’ 
nej z najw iększych św iątyń lu ters- 
kich najliczniejszego w  Polsce zboru 
przy udziale najwyższego dostojnika 
Kościoła, uw ażać należy jako hołd 
całego Kościoła Ewang.-Augsb. w 
PRL złożony niezm ordowanem u 
szerm ierzowi P raw dy Chrystusowej.

Pom niejsze uroczystości pam iąt
kowe ku czci M elanchtona odbyły 
się także w  innych parafiach. Na 
licznych zebraniach młodzieżowych 
(także w  W arszawie) wygłoszono 
szereg referatów , trak tu jących  o F i
lipie M elanchtonie.

•  Dr Oskar Bartel w Wittenber- 
dze.

Na odbytym  w  dniach 22 i 23 
kw ietn ia br. w  W ittenberdze nor- 
dycko-niem ieckim  konwencie teolo
gicznym, stanow iącym  część uroczy
stości z okazji 400-lecia śmierci F i
lipa M elanchtona, w ziął także udział 
obok przedstaw icieli Kościołów skan
dynaw skich i innych profesor d r Os
k ar B artel z W arszawy.

#  Promocja doktorska.
D nia 28 kw ietn ia w  auli Chrześ

cijańskiej A kadem ii Teologicznej w 
Chylicach odbyła się prom ocja na 
doktora teologii ks. Ja n a  Niemczy
ka, który  je st synem obecnego rek 
to ra  Akadem ii. Młodemu pracow ni
kowi naukow em u A kadem ii życzy
my błogosław ieństw a Bożego w  dal
szej pracy naukow ej dla dobra Koś
cioła.

ZE ŚWIATA
•  O większy udział kobiet i mło

dzieży.
W ydział W ykonawczy Światowej 

Federacji L uterańskiej zwrócił uw a
gę swoim Kościołom członkowskim, 
aby przy wyborze delegacji na Św ia
towy Kongres L uteran, który się 
odbędzie w r. 1963 w  Helsinkach, 
zwróciły w iększą uwagę na odpo
wiednio duży udział kobiet i m ło
dzieży. We w szystkich kom isjach 

w inny zasiadać również kobiety.
•  Nie ma dyskryminacji religij

nej w Indiach.
Członek parlam entu  indyjskiego 

wniósł p rojekt ustaw y, m ający re
gulować spraw ę konw ersji w yzna
niowych z hinduizm u do innych 
wyznań. Narodowa R ada Chrześci
jańska Indii odrzuciła ten  projekt, 
jako że stanow i dyskrym inację i ła 
mie K artę  P raw  Człowieka, ustano
wioną przez ONZ. W debacie p arla 
m entarnej m in ister spraw  w ew nę
trznych D atar również odrzucił pro
jek t iako sprzeczny z K onstytucją.

•  Synod słowackiego Kościoła 
Reformowanego.

W m arcu odbył się synod słowac
kiego Kościoła Reformowanego, na 
którym  załatwiono szereg ważnych 
spraw. Między innym i w ybrano po
nownie dr. I. V a r g a  biskupem  
Kościoła. W swym  spraw ozdaniu 

oświadczył on: „Kościół Reformowa
ny uważa udział swój w  pracach 
Chrześcijańskiej Konferencji Poko
jowej jako podstawową część swojej 
służby i dlatego także w przyszłości 
uczyni wszystko, aby zagrożenie 
przez broń nuklearną, stanowiące 
bunt przeciwko krzyżowi Chrystuso
wemu, zostało od ludzkości odwróco
ne“.

KRONIKA STOŁECZNA

P a ra fia E w angelicko -A ugsb .
św . T ró jcy

(Pl. M ałachow skiego)

3.VI.60. (p ią tek )

godz. 18 — n abożeństw o  n ieszp o rn e
— Ks. Z y g m u n t M ichelis

5.VI.60. (Z esłanie D ucha Ś w iętego)

godz. 10 — naboż z K o m u n ią  św . 
godz. 9,45 — spow iedź

— Ks. Z y g m u n t M ichelis

10.VI.60. (p iątek)

godz. 18 — n abożeństw o  n ieszp o rn e
— Ks. R yszard  T re n k le r

PO R ZĄ D EK  NABOŻEŃSTW

12.VI.60. (Św ięto T ró jcy ) 
godz. 10 —■ naboż z K om u n ią  św .

i K o n firm ac ja  
godz. 9,45 — spow iedź

— Ks. R yszard  T re n k le r  
17.VI.60. (p ią tek )

godz. 18 — nabo żeń stw o  n ieszp o rn e
— K s. R yszard  T re n k le r  

19.VI.60. (I n iedz . po T ró jcy  św.)
godz. 10 — naboż z K o m u n ią  św . 
godz. 9,45 — spow iedź

— Ks. R yszard  T re n k le r  
24.VI.60. (p ią tek)

godz. 18 — n ab o żeń stw o  n ieszp o rn e
— K s. Z y g m u n t M ichelis 

26.VI.60. (II n iedz . po T ró jc y  św .)
godz. 10 — naboż z K o m u n ią  św . 
godz. 9,45 — spow iedź

— Ks. Z y g m u n t M ichelis

P a ra f ia  E w an g e lick o -R efo rm o w an a  
(ul. Św ierczew sk iego  74)

5.VI.60. (Zesłanie D ucha Sw.) 
godz. 10 — nabo żeń stw o  z K o m u n ią  św.

— Ks. J a n  N iew ieczerza ł

12.V.60. (N iedziela T ró jc y  Sw.) 
godz. 10 — nabo żeń stw o

— Ks. Z dzisław  G rzybek

19.V I.60. (1 N iedz. po T ró jc y  Sw.)
godz. 9 — n abożeństw o  S ynod a ln e  
z K om . Sw.

— Ks. J a n  N iew ieczerzał

26.VI.60. (2 N iedz. po T ró jc y  Sw.) 
godz. 10 — n abożeństw o

— Ks. J a n  N iew ieczerzał
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