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PIERWSZE WIADOMOŚCI Z NEW DELHI
Zgodnie z zapowiedzią rozpoczęło się w dniu 18 listopada b.r.
Ogólne Zgromadzenie Światowej Rady Kościołów przy udziale
ok. 1200 delegatów z całego świata. Kościół rzymsko-katolicki,
jako nienależący do Rady, ale okazujący coraz większe zaintere
sowanie tą organizacją, reprezentowany był przez pięciu oficjal
nych obserwatorów.
Z wielkim zainteresowaniem oczekiwała opinia publiczna
załatwienia sprawy przystąpienia do Rady Ekumenicznej Ro
syjskiej Cerkwi Prawosławnej. Za komunikatami radiowymi
podajemy, że poza jedenastoma pomniejszymi Kościołami pro
testanckimi przyjęte zostały: Rosyjska Cerkiew Prawosławna,
Polska, Rumuńska i Bułgarska. W ten sposób znaczna większość
Prawosławia należy obecnie do Światowej Rady Kościołów,
która reprezentuje zgórą 350 milionów chrześcijan.

STAROKATOLICY A PRAWOSŁAWIE
XVIII
Międzynarodowy Kongres Starokatolików, który
obradował w końcu września b.r. w Haarlem (Holandia) wyraził
chęć osiągnięcia pełnej kościelnej społeczności z Kościołem Pra
wosławnym. W tym sensie uczestnicy kongresu skierowali pod
adresem obradującej w tym samym czasie na wyspie Rhodos
pan-prawosławnej konferencji pozdrowienia i słowa sympatii.
Po zakończeniu kongresu w Haarlem biskupi starokatoliccy w y 
stosowali do wszystkich prawosławnych patryjarchów oficjalne
pismo, w którym podkreślają gotowość do nawiązania jaknajściślejszych więzów z światowym Prawosławiem.
W czasie kongresu starokatolicki biskup Utrechtu Dr. Rinkel oświadczył, przy wielkim aplauzie zgromadzonych, że zje
dnoczeniu Kościołów starokatolickich i prawosławnych nie sto
ją na przeszkodzie żadne różnice dogmatyczne. Exarcha Rosyjs
kiego Kościoła Prawosławnego w Niemczech bp Wendland,
obecny na kongresie, wyraził opinię, że zjednoczenie tych Koś
ciołów stało się rzeczą konieczną.
Na kongres w' Haarlem zjechali biskupi i duchowni staro
katoliccy z Holandii, Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Polski, Ju
gosławii i z polskich Kościołów starokatolickich (narodowych) w
Ameryce i Kanadzie. Kościół Anglikański reprezentowany był
przez biskupa z Chichester.

W k ilk u
w iersza ch
— Z niespokojnej Angoli lu d 
ność m u r z y ń s k a nadal ucieka doKonga. W edług relacji B a p ty s ty cznego T o w a rzy stw a M isyjnego
w L o n d y n ie , w ostatnim czasie
uciekło 13 000 osób. Na s k u te k
licznych protestów rząd p o rtu 
galski zm u szo n y był większość
aresztow anych m isjo n a rzy w y p u 
ścić na wolność.

— Sąd grecki uznał, że d u 
c h o w n y m p rote stanc kim w Gre
cji wolno u ży w a ć tego samego
ty tu łu co d u c h o w n y m praw osła
w n y m na określenie ich stanu,
co im przez długi czas odm awiał
kler praw osław ny. P rzy p o m in a
to długo trw ający spór, czy d u 
c h o w n y m n ie katolick im w Pol
sce wolno u ży w a ć ty tu łu ksiądz.

*
— P rezydent
Cypru
arcybi
skup Makarios, ogłaszając czę
ściowy plan pięcioletni, ośw iad
czył, że C erkiew praw osławna
na Cyprze rozdzieli na dogod
n yc h w aru n ka ch sw oje posiad
łości zie m skie pom ięd zy m ało
rolnych i bezrolnych chłopów.

*
— P rez yd e n t
G winei
S ek o u
Toure oświadczył, że będzie dą
żył do „afrykanizacjp* Kościoła
katolickiego w kraju. Chodzi m u
w szczególności o to, że b y w y s o 
kie godności kościelne znajd o w a 
ły się w rękach A fr y k a ń c z y k ó w .

DR. VISSER'T HOOFT A KATOLICYZM
Sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów Dr. Visser’t Hooft złożył przed niedawnym czasem oświadczenie, doty
czące stosunku Rady do katolicyzmu. Oświadczył on, że na ten
temat wypowiedziano już w iele słów, mających bardzo mało
wspólnego z rzeczywistością. Pewna zmiana klimatu niewątpli
w ie nastąpiła. Istnieją obecnie możliwości rozmów, których
przedtym nie było i rozmowy te są prowadzone (Włochy, Am e
ryka). Właściwej jednak sytuacji one zmienić nie mogą, w każ
dym bądź razie dopomogą do lepszego wzajemnego poznania
się. Przez ustanowienie Sekretariatu dla jedności chrześcijan
w Rzymie stosunek katolicyzmu do innych Kościołów został
w pewnym stopniu uporządkowany. Nie oznacza to jednak, że
nastąpiła jakaś wielka generalna zmiana.

— P rym as laterańskiego K o 
ścioła szw edzkiego arcyb. G unnar H ultgren p rzyjął zaprosze
nie szkockiego (prezbyteriańskiego) Kościoła i w e źm ie udział w
generalnym synodzie.

*
— Władze Ewangelickiego K o 
ścioła Niem ieckiego (EKD) zw ró 
ciły się do zarządów Kościołów
k r a jo w y ch o włączenie do k a ż 
dego niedzielnego nabożeństw a
specjalnej m o d litw y o zachowa
nie pokoju.
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Więcej światła!
T e d y rzekł im Jezus: Jam jest światłością świata: k t o idzie za m n ą ,
nie będzie chodził w ciemnościach, lecz będzie miał światłość ży w o ta .
Jan 8, 12

nowu obchodzimy święto Narodzenia Pań
skiego. Jest to fakt tak zwykły banalny,
jak to że każdego dnia słońce wschodzi i za
chodzi. Niezwykłym nie jest obrót kalendarza,
lecz fakt zstąpienia na świat Syna Bożego.
O tym, co się stało owej ,,cichej, świętej no
cy” w Betlejemie, świat nie zdawał sobie spra
wy. Na wszystkich ustach było tylko jedno
imię: mocarza i pana ówczesnego świata, ce
zara rzymskiego. Legiony jego obsadziły licz
ne kraje a rzymskie orły, zatknięte na krań
cach świata, wymownie świadczyły>że aż tu
sięga moc „boskiego” Augusta. „Cesarz August
wydał edykt, aby sporządzono spis ludności
całego kręgu ziemskiego. Szli imęc wszyscy*
każdy do swego miasta rodzinnego, aby dać
się zapisać do rejestru” (Ł 2, 1— 3). Boski Au
gust obiecał dać światu pokój i szczęście. O
pokoju rozstrzygał miecz rzymski, a o szczęściu
miał stanowić fiscus publicus, skarb państwa;
wprzódy jednak musiał wiedzieć z jaką sumą
podatków i danin może liczyć państwo ceza
ra. Że tam jakaś młoda kobieta w odmiennym
stanie musi w ostatniej chwili opuścić dom
i udać się w uciążliwą drogę do dalekiego Betlejemu, o to nikogo głowa nie boli: w państwie
cezarów gorsze działy się rzeczy...
Z czasów następcy boskiego Augusta docho
wały się do dni naszych rzymskie monety, któ
rymi ludność imperium rzymskiego płaciła po
datki i daniny. Na przedniej stronie monety
jest popiersie (cezara Tyberiwsza, ozdobione
boskimi emblematami, a napis w otoku głosi:
Cezar Tyberiusz, boski syn Augusta.
Tymczasem z Dzieciątka Betlejemskiego
wyrósł Syn człowieczy, i pewnego dnia ob
wieścił: „Jam jest światłością świata”. Czy to
przypadkiem nie taka sama przechwałka>jak
owe rzymskich cezarów? Właśnie w tej chwili
na bezludnej wyspie Capri siedzi samotny sta
rzec, zgorzkniały mizantrop, fizyczna i ducho
wa ruina boskiego cezara. Tyberiusz już daw
no przekonał się, że ani jemu, ani jego ojcu
nie udało się dać śimatu obiecanego pokoju

i szczęścia. Pax romana — rzymski pokój! próż
ne marzenia! Rozległym imperium rzymskim
raz po raz wstrząsają bunty, powstania, pała
cowe rewolucje; nawet ulubieńcowi Sejanowi

wierzyć nie można, aczkolwiek go łaska wy
niosła aż do wyżyn monarszego tronu...
W zakątku świata, w maleńkiej Judei, jednej
z wielu prowincji państwa rzymskiego, przyszło
światło świata. Przyszło nie w blasku maje
statu cesarskiego, ni w wspaniałości królew
skiej, olśniewającej oczy, lecz w postaci ubo
giego, nieznanego Dzieciątka Betlejemskiego,
choć to sam Bóg przyszedł do odwróconego od
Boga i gardzącego Bogiem świata, W oczach
ludzkich był to tylko syn cieśli z głuchej, pro
wincjonalnej mieściny. Ale to właśnie On pew+
nego dnia, może tego samego, w którym cezar
Tyberiusz rozmyślał ze zgryzotą na Capri o
swoich niepowodzeniach, na świętym miejscu
Jerozolimy obwieścił: „Jam jest światłością
świata”,
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Cóż to za światłość? Jedenaście wierszy po
przedzających nasz werset to opowieść o jawno
grzesznicy. Któż to sprawił, że zawstydzeni sę
dziowie się rozeszlh a jawnogrzesznica słyszy
jak balsam kojące słowa: >,Nikt cię nie potępił?
I ja cię nie potępię. Idź i odtąd nie grzesz wię
cej”? To owo światło, które zstąpiło na świat,
światło odpuszczenia ii przebaczenia> światło
pojednania człowieka z człowiekiem, a czło
wieka z Bogiem.
Straszne mroki spowijały świat: nawet naj
lepsi własnego narodu nie przyjęli światła.
Prawdziwa światłość, która oświeca każdego
człowieka, przyszła na świat... Przyszła do suiej
posiadłości, ale swoi jej nie przyjęli” (J. 1,9).
Owszem, włożyli ręce na Tego, który grzechu
nie uczynił; przybili Go do drzewa hańby. Aż
tak nisko musiała zstąpić światłość do mroków
świata!

Betlejem* i Golgota, żłobek i krzyż po dziś
są wymownym świadectwem nieprzebranej Bo
żej miłości i cierpliwości. „Nikogo nie sądzę,—
rzekł wówczas Jezus — a choćbym nawet są
dził, mój sąd jest słuszny” (J. 8,16). Jednakże
kiedyś skończy się czas łaski i cierpliwości.
Ten, który się urodził w Betlejemskiej stajen
ce a skonał wśród łotrów na Golgocie, przyj
dzie sądzić żywych i umarłych.
Czego trzeba światu, aby się ostał na sądzie
historii i na sądzie Bożym? Jednej tylko rze
czy: światła, więcej światła, światła cierpliwo
ści, przebaczenia i miłości, światła pojednania.
To też kiedy zasiądziemy do wigilijnego sto
łu, połączmy się w duchu z tymi, którzy nie
dawno zjechali się ze wszystkich zakątków
świata w dalekim New Delhi, aby stwierdzić
radośnie i jednomyślnie, że nie Cezar, lecz
Chrystus jest światłością świata.

Ks. R yszard T ren k ler

GDZIE I KIEDY SIĘ NARODZIŁ

B etlejem

ty, Betlehemie .Efrata, acześ najmniejszy
I między
tysiącami Judzkimi, z ciebie mi
wyjdzie ten, który będzie panującym w Izraelu,
a wyjścia jego są zdawna, ode dni wiecznych*
To proroctwo Micheasza spełniło się za cesarza
Augusta, gdy przyszło wypełnienie czasu. W
małej mieścinie judzkiej, mającej nie wiele lep
szą reputację od Nazaretu, przyszedł na świat
Jezus Chrystus, a przyjściu temu towarzyszyły
cudowne wydarzenia, o których nam relacjo
nuje Dukasz w drugim rozdziale.
Corocznie, gdy zbliżają się święta Bożego Na
rodzenia, myśli przeszło siedmiuset milionów
chrześcijan pielgrzymują do tego miasteczka,
uważanego przez nich za najświętsze po Golgo
cie miejisee na globie ziemskim. I w tym roku
ewangelia o narodzeniu Pańskim w Betlejem
rozbrzmiewać będzie i pod upalnym słońcem
Afryki i wśród lodów Grenlandii, słowem wszę
dzie, gdzie żyją wyznawcy Jezusa. Cudowne ko
lędy, utrzymane to w skocznym to w tkliwym
i spokojnym rytmie, w tysiącu języków sławić
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będą tego, który przed niemal dwoma tysiącami
lat ujrzał jako dzieciątko światło dzienne w tym
właśnie Betlejem.
Mówiąc o Betlejem pytamy się przede wszyst
kim, jakie tam znajdujemy pamiątki, związane
z owym cudownym wydarzeniem. Otóż naj
świętszym miejscem jest Kościół Narodzenia,
który według starej tradycji wybudowany zo
stał dokładnie tam, gdzie stał żłobek. Chrześci
janie różnych wieków i różnych obrządków
pragnęli w tym miejscu mieć domy Boże i dla
tego mamy tu do czynienia z całym komplek
sem kościołów i klasztorów, przylegających nie
mal do siebie. Od południowej strony przylega
do kościoła Narodzenia klasztor grecki i ormiań
ski. Od północy kościół św. Katarzyny i klasztor
św. Franciszka. Całość robi od zewnątrz wraże
nie mocnej twierdzy, tym bardziej, że mury są
nieotynkowane. Okazały i szeroki portal świą
tyni Narodzenia został w późniejszych czasach
zamurowany. Legendy głoszą, że Arabowie czę
sto na koniach wjeżdżali do kościoła. Chcąc
więc uniknąć profanacji zamurowano główne
wejście, pozostawiając niską i wąską szparę,
uważaną powszechnie za najmniejsze wrota koś
cielne na świecie. Chcąc wejść do środka, trzeba
się porządnie schylić, oddając w ten sposób
bezwiednie pokłon tu narodzonemu Dzieciątku.
Dostawszy się do wnętrza przez tak ciasny
otwór, oczekuje się czegoś w rodzaju katakum
by, a tu roztacza się raczej widok okazałej na
wy kościelnej o uroczystych i spokojnych li
niach. Sklepienie podtrzymują 44 kolumny,
uwieńczone korynokimi kapitelami. Wyziera
jące tu i tam resztki złotej mozaiki nadają koś
ciołowi patynę starożytności. Prezbiterium od
dzielone jest od reszty świątyni niskim murem.
Z drewnianej więźby zwisają na długich sznu
rach srebrne żyrandole.

Grota Narodzenia w B etleje m

Właścicielami bazyliki Narodzenia są greko-katolicy i Ormianie. Z żarliwości religijnej
oba te wyznania często prowadziły zażarte wal
ki niemal o każdy centymetr powierzchni. Jak
ostre musiały być te spory niechaj świadczy
fakt, że w czasie, kiedy Ziemia Święta była
mandatem brytyjskim, gubernator zmuszony
był wydać zarządzenie, mocą którego Grekom
wolno było przystawić drabinę do murów, na
leżących do Ormian, aby móc oczyścić gzymsy
na swojej części budynku, zaś Ormianie otrzy
mali prawo oczyszczenia północnej części fila
ru, do którego przylegała grecka ambona.
Kościół Narodzenia przypomina raczej po
gańską świątynię Jupitera, zaś zarysy bazyliki,
tej najwcześniejszej formy świątyni chrześcijań
skiej, są dość słabo zaznaczone. Akcenty chrześ
cijańskie są raczej późniejszego pochodzenia.
Wygląd miejsca narodzenia Zbawiciela
zmieniał się w ciągu wieków. Dwieście lat przed
Konstantynem Wielkim panował Hadrian. Po
dobnie jak wielu innych cesarzy, był i ten filo
zof i poeta na tronie wrogo usposobiony do
chrześcijan. Chcąc zniszczyć wszelkie ślady no
wej religii, kazał on miejsce, na którym ongiś
stała stajenka betlejemska splanować i zasadzić
na nim gaj na cześć Adonisa. Biorąc pod uwagę
kult Adonisowy z jego djonizyjsko-orgiastycznymi formami, widzimy, że postanowienie ce
sarza było przemyślane. Idei życia wiecznego
przeciwstawił najbardziej wyuzdaną formę ży
cia doczesnego.
Gdy chrześcijaństwo odniosło definitywnie
zwycięstwo nad pogaństwem, matka cesarza

Konstantyna Helena, odznaczająca się niezwyk
łym umiłowaniem miejsc świętych, kazała znisz
czyć gaj Adonisowy i wybudować tu wspomnia
ną już świątynię Narodzenia. W odróżnieniu od
licznych obiektów sakralnych Jerozolimy, koś
ciół Narodzenia nie zmienił w ciągu wieków pra
wie zupełnie swego wyglądu. Nielicznych zmian
w stylu epoki bizantyjskiej dokonano za czasów
Justyniana około r. 531. Ale tu chodziło raczej
o wystrój wewnętrzny. Znamienną jest rzeczą,
że liczne spustoszenia, które dotknęły Ziemię
świętą i jej sanktuaria, obeszły się ze świątynią
Narodzenia niezwykle łagodnie. W r. 614 za
wisło nad nią bezpośrednie niebezpieczeństwo.
To król Persów Chosroes wydał już rozkaz zni
szczenia kościoła. Przed wykonaniem barbarzyń
skiego nakazu zwrócił uwagę na freski, przed
stawiające trzech mędrców ze Wschodu — głosi
legenda — i widząc, że ci ubrani są w perskie
szaty, z mitrami na głowach, cofnął rozkaz
zniszczenia bazyliki.
Po obu stronach absydy znajdują się dwa
wejścia do podziemi. Jedno należy do Rzymian,
drugie zaś do Ormian. Prawo własności tych
zejść jest przestrzegane z wielką skrupulatnoś
cią. Baczy się pilnie, aby ktoś niepowołany nie
wszedł do groty nie swoim wejściem. Nawet po
myłka prowadziła w przeszłość do wielkich po
wikłań. W podziemiach znajdujemy coś w ro
dzaju katakumby, 12 metrów długiej i 3 metry
szerokiej. Panującą tu ciemność rozprasza nie
śmiało mocno przesłonięte światło 53 zwisają
cych ampli. Słusznie ktoś zaznaczył: żadne mi-

Ulica w B etlejem
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Kaplica Zwiastowania w Nazarecie

sterium nie znosi światła dziennego. Ściany po
mieszczenia zasłonięte są brokatami i dywana
mi wschodnimi. Na nich zawieszone są obrazy
święte i ikony, po części wartościowe i stare, po
części bezwartościowe oleodruki. Poza tym wi
dać tu wielką liczbę świecących wot, pochodzą
cych od pobożnych pielgrzymów ze wszystkich
stron świata. Nie brak też zwyczajnych kartek
z napisami różnojęzycznymi. A więc: „Dziecino
święta w żłobku, uzdrów mnie od wrzodów żo
łądkowych“, „Dziewico Maryjo, spraw, aby
mąż mój wrócił do mnie“, „Jezusowi Chrystu
sowi w podzięce za szczęśliwą operację“ itd, itd.
Każda scena z historii narodzenia ma tu
swoje specjalne miejsce. Tu stał żłobek, tu Józef
czerpał wodę ze studni, tu klęczeli mędrcy ze
Wschodu. Blisko wejścia do groty wpuszczona
jest w podłogę srebrna gwiazda, błyszcząca na
tle czarnego marmuru. Nad nią pali się wieczna
lampka. Pobożni pątnicy nieustannie całują
gwiazdę, albowiem na niej wyryte są słowa: HIC
DE VIRGINE MARIA JESUS CHRISTUS NATUS EST. Gwiazdę ufundowała krótko przed
swym upadkiem korona francuska.
Nie wszystkim wiadomo, że gwiazda ta była
powodem wojny. Francja właśnie z racji jej
ufundowania przywłaszczyła sobie wyłączne
prawo do opiekowania się grotą narodzenia.
Uważała ponadto, że ma ku temu pełne
prawo z racji kierowniczej roli, jaką odegrała
w wyprawach krzyżowych. Nie podobało się to
Rosji, która znów rościła sobie pretensje do gro
ty, uważając, że prawosławny Kościół, jako naj
starszy, powinien zawiadywać tym świętym
miejscem. Po licznych notach dyplomatycznych,
gwiazda, ufundowana przez Francję została usu
nięta. Oczywiście za tymi na pozór religijnymi
kontrowersjami stały bardziej przyziemne cele,
po prostu polityczne. Chodziło o wpływy nad
obszarami, pozostającymi pod dominacją tu
recką. Rozgorzała krwawa wojna o najbardziej
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pokojowe miejsce na ziemi. Była to wojna
krymska. Po odniesionym zwycięstwie Francja
umieściła gwiazdę spowrotem.
Jest w grocie narodzenia również żłobek, ale
jakże inny od tego, który żyje w naszej wy
obraźni. Zwyczajne wgłębienie w skale, które
mu przy pomocy gliny nadano kształt żłobka.
Obecnie wgłębienie to wyłożone jest białym
marmurem. Obok tego stoi srebrny żłobek, usta
wiony przez cesarzową Helenę.
Jeżeli prawa poszczególnych wyznań do
bazyliki są w najdrobniejszych szczegółach za
strzeżone, to dotyczy to w szczególności groty
narodzenia. Żarliwość religijna czy fanatyzm
doprowadzają często do sporów o takie rzeczy,
jak prawo wieszania obrazów czy sprzątanie
groty.
Powstaje pytanie. Gdzie się Jezus narodził,
w stajence czy w grocie? Ewangelia mówi prze
cież o stajence. A jednak wszystko wskazuje, że
mamy tu do czynienia z autentycznym miej
scem narodzenia Zbawiciela. Już w r. 155 Ju
styn Męczennik mówi o grocie jako miejscu
narodzenia, a więc niewiele ponad 100 lat od
ukrzyżowania Jezusa. Trudno przyjąć, aby
chrześcijanie w tak stosunkowo krótkim czasie
zapomnieli o bądź co bądź ważnym miejscu.
Liczni badacze porównując określenie Justyna
z wypowiedzią Biblii dopatrywali się sprzecz
ności. Ciekawe, że i Orygynes ok. r. 250 mówi
o grocie. Jest to o tyle wiarygodna relacja, jeśli
się zważy, że znał on Betlejem osobiście. We
dług tradycji św. Hieronim właśnie w tej grocie
dokonał tłumaczenia Biblii na język łaciński
(Wulgata). Nie sposób przypuścić, aby będąc na
miejscu nie dochodził autentyczności groty.
Czyżby więc Jezus pod ziemią się narodził
a nie w stajence, do której bydło łatwy miało
wstęp? Na to badacze odpowiadają twierdze
niem, że od czasu narodzenia się Jezusa nastą
piło nawarstwienie gruzu i kurzu. Już splanowanie gaju Adonisa i istniejącej tam z pewnością
świątyni pogańskiej, przy ówczesnej nieznajo
mości pojęcia odgruzowywania w obecnym zna
czeniu, musiało miejsce narodzenia Chrystusa
zepchnąć w dół. Zresztą wszystkie odkrycia ar
cheologiczne wykazują kilka warstw, powsta
łych w rytmie budowania, burzenia i powtór
nego budowania. Według liczby warstw odczy
tuje się przecież wiek wykopaliska. Należy prze
to przyjąć, że owego wieczoru, gdy Maria powiła
Dzieciątko, grota czy też powiedzmy stajenka
była w zasięgu światła dziennego.
Zwróćmy się teraz ku zagadnieniu daty na
rodzenia Jezusa. O rzymskich spisach ludności,
jak ten za czasów cesarza Augusta dowiadujemy
się także z innych źródeł. W Egipcie np. odko
pano odłamki tablic z napisami, z których wy
nika, że takie spisy odbywały się częściej. Jeden
napis głosi: „Gaius Vivius Maximus, prokurator
Egiptu ogłasza, że niebawem odbędzie się spis
ludności. Wszyscy, którzy się znajdują zdała
od swoich miejsc urodzenia, muszą do nich wró
cić, aby w ten sposób umożliwić rejestrację“.

O podobnym spisie ludności, przeprowadzonym
w Palestynie, mówi też historyk żydowski Flawiusz. Spis odbył się 37 lat po bitwie pod Aktium a więc w r. 6 po Chr. Rok ten nie wchodzi
w rachubę jako rok narodzenia Pana, gdyż He
rod Wielki umarł 4 lata przed naszą erą a on
przecież według ewangelii zarządził rzeź niewi
niątek. A więc narodzenie Jezusa musiało mieć
miejsce przed datą śmierci Heroda. Z tego wy
nika, że Jezus mógł się narodzić najwcześniej
4 lata przed naszą erą.

Oczywiście ani astronomia, ani historycz
ne odkrycia nie były w stanie zdetronizować
ustalonej daty narodzenia Chrystusa czyli roku
zerowego. Obowiązująca dziś data jest wyni
kiem błędu w obliczeniu, dokonanym przez
mnicha Dionizosa Exiguusa, który zapomniał
po prostu umieścić pomiędzy pierwszym rokiem
przed Chr. a pierwszym rokiem po Chr. rok ze
rowy. Poza tym przeoczył on 4 lata panowania
cesarza Augusta pod jego właściwym imieniem
Oktawiana.

Niektórzy badacze starali się ustalić dokład
ny rok narodzenia przy pomocy astronomii.
Przed trzystu laty nie kto inny tylko Keppler
doszedł do wniosku, że w r. 7 przed Chr. miał
miejsce nadzwyczajny ruch planet. Ostatnio do
konano ciekawego odkrycia archeologicznego w
Iraku (Sippar). Odcyfrowane pismo klinowe
wskazuje, że właśnie w 7 r. przed Chr. miała
miejsce konjunkcja gwiazd. Ma to być potwier
dzeniem ukazania się szczególnej gwiazdy
mędrcom ze Wschodu, o której mówi ewangelia.

Dziś historyczny tzn. dokładny rok naro
dzenia Chrystusa nie ma praktycznego znacze
nia. To, co się stało owej świętej nocy jest już
wydarzeniem ponadczasowym, niezależnym od
dat i obliczeń. Ważniejszym od chronologii jest
samo wydarzenie i skutki, jakie po tym nastą
piły. Obecnie już co roku przychodzą mędrcy ze
Wschodu, aby zgiąć kolana przed Dzieciątkiem
i złożyć hojne dary. Przychodzą też zwyczajni
pasterze od trzód swoich. Rodzina czcicieli Dzie
ciątka liczy miliony.

Ks. O MICHEJDA

wisko ze zmianą życia wiejskie
go, zanikiem dawnych gospo
darstw i zmianą budowy spo
Zwyczaje godowe wśród ewangelickiej
łecznej wsi. Wieś ziemi cieszyń
ludności Śląska Cieszyńskiego
skiej
przesiąka
zwyczajami
miejskimi, czego możemy żało
jyo lęd y godowe są znane w całym naszym narodzie. Wiele z nich wać, ale czego wstrzymać nie
wyśpiewanych zostało bezpośrednio z duszy ludu prostego, po zdoła już nikt. Dawniej pewne
bożnego, litującego się nad dzieciątkiem ułożonym na zwykłym, zwyczaje utrzymywały się bez
lecz wonnym sianie w żłobie, w stajni przeznaczonej przecież nie zmiany przez liczne pokolenia,
dla Syna Bożego, lecz dla bydła. Inne mają więcej cech utworów obecnie rodziny, które tym
sztucznych, w których zawarto odrobinę wiedzy teologicznej z jej zwyczajom zachowywanym bez
nieraz bardzo złożonymi twierdzeniami. Nasze polskie kolędy pow zmian dochowują wierności,
stały do tego w społeczeństwie katolickim, które zwyczajów go stanowią mniejszość.
dowych strzeże, stara się je wzbogacać przez ustawianie w kościo
W wigilię Bożego Narodze
łach jasełek, koło których zbierają się tłumy wiernego ludu.
nia starano się wcześnie zakoń
czyć wszystkie gospodarcze pra
Dla nas powstaje dlatego nasza myśl w wierze była od ce, by wieczorne godziny moż
pytanie, jakie zwyczaje godo dana wyłącznie prawdzie godo na było całkowicie poświęcić
we zachowały się w \ obożności wej, tajemniczej ale wiecznej, domowemu nabożeństwu. Czy
prostego ewangelickiego ludu, której żaden obraz ni figura nie w tym nabożeństwie tkwiły
w którego kościołach nie ma może w pełni przedstawić. Ja resztki nabożeństw domowych
cudownych obrazów, licznych kie jednak wytworzyły się zwy odprawianych w czasach, w któ
ołtarzy, relikwii, nie ma jase czaje właśnie tam, gdzie usu rych kościoły ewangelickie zo
łek ni grobów zdobionych nięto czy zrzeczono się tych wi stały w kraju zamknięte (1654)
z wzruszającą ofiarnością. Re docznych środków, jakimi żyje a ,,herezja luterska“ karana
więzieniem, odbieraniem dzie
formacja w dążeniu, by ,,czcić jakby pierwotna pobożność ci i t. p. środkami?
ludu?
Boga w duchu i prawdzie“
Gdy zbliżał się wieczór, go
Widzimy to wyraźnie, przy
usunęła te wszystkie ozdoby,
spodyni
nakrywała w świetlicy
kładowo
na
Śląsku
Cieszyń
jakby w bojaźni, by uwaga
skim, gdzie nauka Reformacji domowej cd pokoleń stojący tam
wiernych nie była kierowana na wniknęła w prosty lud wiejski stół białym nakryciem płócien
obrazy ryte lub malowane za i gdzie zgodnie z tą nauką nym sporządzonym na wiej
miast wprost na treść i istotę kształtowały się i zwyczaje lu skim warsztacie tkackim. Pa
Ewangelii, Słowa. Tkwi w tym dowe. Dziś te zwyczaje częścio miętam, jak moja matka z nie
bezsprzecznie coś wielkiego i wo zamierają względnie ulega kłamaną powagą wydobywała
poważnego, gdy żądamy, aby ją zmianie. Złączcne jest to zja z szafy wielki obrus, służący
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tylko do tego celu. Nigdy nie
zapomniała nam dzieciom wska
zać na kwiecisty jego wzór,
nigdy nie zapomniała dodać, że
obrus ten tkany był na war
sztacie tkackim jednego z tkaczów w góry wciśniętej wsi Ty
ra. Niestety, w czasie drugiej
wojny światowej stary ten
śliczny obrus zaginął. Na tak
przybrany stół kładziono cały
w domu pieczony chleb razo
wy, Biblię, Dąbrówkę i potrzeb
ną ilość kancjonałów, dawniej
Kancjonałów Trzanowskiego, od
r. 1865 zastąpionych przez Kan
cjonał ks. Jerzego Heczki. Na
stół stawiano też jedną lub dwie
zapalone świece, co w czasach,
gdy chaty i domy wiejskie
oświetlane były „szczypami“
dartymi z bukowego drzewa,
nie było bez praktycznego zna
czenia. W pewnej oczekiwanej
zresztą chwili, na znak dany
przez gospodarza i ojca rodzi
ny, w skupionej powadze zja
wiała się w izbie rodzina go
spodarza i czeladź, by zająć
miejsce przy wspólnym jednym
stole. Prawdziwa to była staro
chrześcijańska ,,Agape“, biesia
da miłości. Rozpoczynano ją
pieśnią stołową, często staro
polską:
Ty sam, Panie, dawasz z nieba
Ludziom pokarm, gdy potrzeba
A na rozkazanie Twoje
Z suchej skały płyną zdroje.
Użycz nam swej łaski wiecznej
Na tej puszczy niebezpiecznej,
A pożyw swój lud wybrany
Aż przyjdzie w kraj obiecany.
Naucz nas przystojnej miary,
Jako twe przyjmować dary
I racz nam je błogosławić,
Tak jakoś je raczył sprawić.
Po tej wstępnej pieśni gospo
darz zmawiał Modlitwę Pańską
i rozpoczął jedzenie krajaniem
chleba
i
podawaniem
go
wszystkim po jednej skibie.
Teraz na stół przyniesiono po
żywienie wzruszająco proste,
składające się prawie wyłącz
nie z pokarmu wytworzonego w
gospodarstwie, a więc kapustę
przygotowaną na znany śląski
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sposób, grysik pszenny, gro
szek, który łączono z kapustą i
tzw. pieczki, suszone jabłka lub
śliwki węgierki gotowane i w
właściwej mierze osłodzone. Za
szczególny przysmak uchodziła
biała strulca — pleciona bułka
z pszennej delikatnej mąki,
albo sos zaprawiony rodzyn
kami.
Po prostej tej uczcie, w cza
sie której w izbie panowała po
ważna cisza przerywana jedy
nie poważnym słowem gospo
darza, ten przynosił kupione od
kościelnego białe opłatki i kładł
na stół cztery włoskie orzechy,
mające oznaczać cztery pory
roku. Z wielkim zaciekawie
niem otwierano te orzechy, bo
ich zdrowe czy też wadliwe ją
dro było przepowiednią pogo
dy poszczególnych pór przy
szłego roku. Czynność otwiera
nia tych orzechów i badanie
ich jąder wykonywane było
dlatego z wielką powagą. W
każdym umyśle ludzkim tkwi
odrobina pragnienia poznania
przyszłości, a dla rolnika pogo
da ma przecież wielkie znacze
nie. Po otwarciu tych orzechów
gospodarz przystąpił do naj
ważniejszej czynności, łamania
opłatka i składania wzajemnych
życzeń. Trzeba wiedzieć, że na
Śląsku ośmdziesiąt lat temu
współżycie z pracownikami do
mowymi nosiło charakter ro
dzinny. U dobrych gazdów wy
konywały szczególnie dziewczy
ny swe obowiązki często przez
szereg lat bez przerwy, opu
szczały pracę i gospodarstwo
dopiero przy zamążpójściu, od
powiednio do życia wyposażo
ne, co przyczyniało się do czę
sto niezwykle serdecznego sto
sunku w domu i rodzinie.
Wnet potem otwierano
śpiewniki i śpiewano pieśni go
dowe, których melodie nosiły
cechy starych kolęd, bo powsta
nie ich sięgało pewnie czasów
reformacyjnych i przedreformacyjnych, może i husyckich.
Po odśpiewaniu kilku pieśni
gospodarz brał do ręki Pismo
Święte i wśród zupełnej ciszy
jak prawdziwy kapłan domu
czytał Ewangelię: ,,I stało się
w one dni, że wyszedł dekret

od cesarza Augusta...“, często
Ewangelię tę łączono z czyta
niem kazania godowego z Dą
brówki,
postylli uświęconej
wiekami ciężkich dni i cierpień
ewangelików. Tak słowa tej
księgi, pisane w Wilnie, dru
kowane w Prusach Książęcych,
czytane na Śląsku bezwiednie
jednoczyły gromadki ewangeli
ków żyjących na rubieżach
osiadłości polskiego narodu.
Pieśń godowa kończyła uroczy
stość, po której w swobodnej
rozmowie młodzież bawiła się
gaszeniem świeczki, przy czym
z kierunku unoszącego się dym
ku wróżono sobie przyszłość,
zdrowie, małżeństwo, do czego
służyły i obficie łupane orze
chy z dziko rosnącej leszczyny.
W dawnych gospodarstwach
wiejskich Ziemi Cieszyńskiej
uważano bydło za żywą cząstkę
społecznego rodzinnego życia.
To też w rodzinną godową uro
czystość musiało być i ono włą
czone. Po zakończeniu pieśni
gospodarz i gospodyni wraz
z pracownikami wychodzili do
obory zabierając z sobą opłatki,
które gospodarz podawał ko
niom będącym przecież towa
rzyszami jego pracy, a gospo
dyni krowom, stanowiącym
podstawę jej dobrobytu a w
znacznej mierze i wyżywienia
domowego. Że nie obywało się
tu bez głaskań, pieszczot i kilku
ciepłych słów, to wynikało
z stosunku gospodarzy i pra
cowników do tych niby niero
zumnych istot, a jednak jakże
odczuwających każdy objaw
życzliwości.
Dzień wigilii był wstępną
częścią uroczystości godowych.
Po niej udawano się do snu, by
ochotni wczesnym rankiem mo
gli odbyć nieraz godzinę i dłu
żej trwającą drogę i już o pią
tej rano być w kościele ,,na
jutrzni“. Wzruszająca to była
chwila, gdy w ciszy nocnej o
godzinie czwartej największy
dzwon wieży kościelnej przez
pół godziny rozbrzmiewał na
pobudkę, a o piątej godzinie
wszystkie drogi i ścieżki wio
dące do kościoła znaczone były
dziesiątkami poruszających się

światełek zbliżających się do ko
ścioła rzęsiście oświetlonego, a
wypełniającego się po brzegi
głównie młodzieżą. Niestety,
świece w kościele dymiły nie
kiedy mocno i przy końcu kaza
nia pastor widział już przed so
bą obłok duszącego go dymu, co
jednak może i dobrą miało stro
nę, bo kazało ograniczać czas
przemówienia zgodnie z orze
czeniem wielkiego kaznodziei
ewangelickiego Klausa Harmsa,
że krótkie a dobre kazanie uwa
żać należy za najlepsze. My
starsi zawsze z wzruszeniem bę
dziemy wspominali te chwile,
gdy z dziecięcych i młodzień
czych ust głośno, jak gdyby
chodziło o dotarcie głosem aż
do gwiazd, rozlegała się pieśń:
Czas radości, wesołości nastał
światu temu... Starsi, gdy mło
dzież z jutrzni wróciła do do
mów, wybierali się na główne
nabożeństwo.
Uroczystości godowe, ma
jące na ogół bardzo poważną
cechę, przeplatane i uzupełnia
ne były krotochwilami, w któ
rych młodsi i starsi dawali
upust swemu radosnemu pod
nieceniu. Trzeba wziąć przecież
pod uwagę, że około 80 lat te
mu, a taki czas mamy tu na
myśli, nie tylko wieś, ale ani
miasto nie znało radia, kina,
przedstawień amatorskich, na
wet nart. Młodzież zaś zawsze
chciała się bawić, uśmiechnąć,
przekomarzać. Gdy więc wie
czór wigilijny nadchodził, to
młodzieńcy zaopatrzeni w proch
strzelecki i jakieś stare pistole
ty, a nieraz tylko w wielkie
klucze, wesoło strzelali, by
zwiastować przyjście betlehemskiego dziecięcia. Zaś gdy do
mowa uroczystość się skończy
ła, a na śnieżnobiałym obrusie
były plamy, skorupki z orze
chów i okruszyny z chleba, wte
dy dziewczyny zbierały obrus,
wynosiły go na dwór i rozrzu
cały te resztki jak najszerzej i
najdalej, co wszystko nie odby
wało się w ciszy, przy czym pil
nie nasłuchiwały, z której stro
ny dojdzie ich pierwsze szcze
kanie psa. Ważna to była spra
wa, z tej strony bowiem mógł
i miał przyjść „galan“. Wesoło
wtedy było, chichotów i przymówek wiele, wśród ludu prze

O dpoczynek podczas ucieczki do Egiptu
(Łukasz Cranach 1472 — 1533)

cież jest wiele zmysłu humoru,
przypominającego
Rejowskie
Figliki i Kochanowskiego Frasz
ki. Tak bawiła się dorastająca
młodzież.
W drugie święto godowe roz
brzmiała wieś pieśniami pastu
szków. Młodzi chłopcy ubrani
w białe kurtki, często koszule
przepasane papierowymi pasa
mi, upiększonymi kolorowymi
ozdobami odwiedzali domy, by
przedstawić pasterzy ,,w polu
nocujących i straż nocną trzy
mających nad stadem swoim“.
Uzbrojeni byli w laski paster
skie, często były to zwykłe nie
okrzesane kije, którymi wesoło

tupano o podłogę i w koszyki
lub worki, w których nieśli swe
dary przeznaczone dla dzicięcia
z krainy niebieskiej. Należało to
do uświęconego zwyczaju, że
przyjmowano ich w każdym do
mu dając im coś grosza, mają
cego dla ubogiej młodzieży przy
ówczesnych cenach niemałą
wartość.
Przedstawienie było proste.
Ewangeliccy chłopcy nie mieli
jasełek; tak dalece i tu miało
swój wpływ słowo: Nie czyń so
bie obrazu... Cała czynność
składała się z rytmicznego cho
dzenia w koło i odśpiewania
starodawnych piosenek.
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Pozwólcie nam, chrześcija
nie mili
Będziemy wam opowiadać
w tej chwili
To wielkie wesele
Które w ludzkim ciele
Się stało.
Wnet rozpościerał się obraz
tworzony tylko w wyobraże
niach słuchaczy, wspierany
przez bardzo skromne ruchy
pastuszków. Ci opierają głowy
o laski pasterskie udając śpią
cych. Nagle jeden, wyobrażają
cy pasterza, woła:
Hej bracia, czy śpicie,
Czy wy nie baczycie
Dziwy niesłychane?
Oto koło naszej stajnie
Słychać śpiewać niezwy
czajnie,
Niebiosa w płomieniach,
W górach i w dolinach
Światło bardzo wielkie.
Zewsząd mnie otacza
trwoga.
Ach, wstańcie, bracia, dla
Boga!
Na to pastuszkowie przeciera
jąc oczy z niechęcią odpowia
dają:
Dajże pokój bratku,
Nie czyń między bracią
strachu.
Dopierośmy polegali,
A już wołasz, byśmy wstali
Pastuszkowie jednak w końcu
rozbudzeni, słysząc tę wieść po
stanawiają wybrać się do Betlehemu, by Nowo-narodzonemu
przynieść coś w darze. Tu zno
wu zaczyna w słowach prostych
piosenek przebrzmiewać ślad
gospodarczych stosunków, w ja
kich żył wiejski, śląski lud,
Nikt tu nie posiada darów god
nych niebiańskiego dziecięcia,
jest tylko bieda:
Ej, gdyby były talary,
Tobyśmy wzięli na dary,
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Lecz dla naszej chłopskiej
nędzy
Braknie nam zawsze pie
niędzy.
Jednakże ta chłopska czy pa
sterska nędza nie zdoła stłumić
zapału i ochoty. „Czym chata
bogata“, tym uraczyć można
dziecię.
Nie frasuj się wiele o to,
O srebro ani o złoto,
Czym nas Bóg pożegnał
w chacie
To weźmy miły bracie!
Po takiej zachęcie następuje
otrzeźwienie.
Pastuszkowie
uświadamiają sobie, że mają w
chacie mnóstwo rzeczy dobrych,
że nie z próżnymi dłońmi staną
przed dziecięciem.
Ja mu wezmę faskę sera,
Poleśników do papiera
Masła osełeczkę
I świeżą ląułeczkę.
Drugi ochoczo chce ofiarować
więcej i gotów jest nawet do
znacznej ofiary:
Ja mu wezmę kęś barana,
Słodkiej śmietany do
dzbana,
Koszyk suchych gruszek
I miodu garnuszek.
Zapał i ochota jest wielka.
W wyścigu ofiarności „kęs ba
rana“ zdaje się być za małym
darem. Dlatego trzeci więcej
ofiarny woła przekornie ude
rzając laską pasterską mocno o
podłogę:
A ja wezmę tłuste cielę
Pięknych jabłek do kobiełe
I flaszeczkę wina
Dla Bożego syna.
Tak płyną te proste piosenki
przenosząc słuchaczy w daleki
świat przeszłości, a wnosząc
weń to, co w czasach, gdy na

Śląsku Cieczyńskim w górzy
stych jego okolicach pasterstwo
było zajęciem cenionym, stano
wiło mienie i dostatek prostego
ludu.
Śpiewów tych było więcej.
Tu podajemy ich tylko odro
binę, wyrosłych z życia proste
go ludu. Dziś, gdy pasterstwo
w Beskidach śląskich musi być
sztucznie podtrzymywane, gdy
wiele zwyczajów usuniętych
zostało na ubocze przez kulturę,
dochodzącą do wsi z miast, za
mierają i pastuszkowie i zebra
nie garstki tych wspomnień na
potyka na pewną trudność, gi
ną one w zapomnieniu.
W wieczór drugiego dnia
godowego rozbrzmiewały po
wsiach inne głosy. To chłopcy
szesnasto lub siedemnastoletni
przychodzili pod okna słabo
oświetlanych izb gospodarskich
i nucili donośnym głosem naj
pierw kilka pieśni godowych,
kolęd kościelnych z kancjonału,
następnie piosenki stworzone
przez domorosłych humorystów;
ćwiczących się, jak dziś mówi
my, w dogaduszkach, skierowa
nych do dziewczyn, marzących
już o „zolytach“ i następują
cym po nich ślubie. Było w tych
przygaduszkach wiele humoru,
rzadziej znalazła s’ę złośliwość.
W gospodarstwach miały dzie
wczyny na szereg dni wiele te
matów do rozmów przy tzw.
czkubaezkach, a niejedno z ży
czeń kolędników doczekało się
spełnienia, niejeden stosunek
przez ich przestrogi i śmiech
uległ rozwiązaniu.
Dziś ten zwyczaj poszedł
zupełnie w zapomnienie. Może
tłumaczy się to w wielkiej mie
rze tym, że przygaduszki te,
choć były dowcipnie rymowa
ne, nie były śpiewane i pewnie
najczęściej dorywczo tworzone.
Piszący te słowa, który sam
przed blisko 70 laty takich ko
lędników słuchał, sam nie wie
le pamięta i wśród nawet star
szych ludzi znalazł o tym zwy
czaju tylko mgliste wspomnie
nia. Niegdyś kolędami tymi
rozbrzmiewała każda podgór
ska wieś, dziś o nich głucho —
jak głucho!

Ks.

Dr.Karol KOTULA

N ajpiękniejszy z synów ludzkich
N a jp ięk n iejszy jesteś wśród sy n ó w ludzkich; rozlany jest w d zięk
wargach tw o ich , bo Bóg pobłogo sławił cię na wieki. Ps. 45, 3.

na

zeczywistego wyglądu twarzy Jezusa i po
staci nie znamy, bo ich żaden malarz ani
fotograf nie uwiecznił. A wielka szkoda. Bo
piękno i wielkość duszy znajdują swoje odbicie
w zewnętrznej postaci, szczególnie w twarzy
człowieka. Wprawdzie wysilali się i wysilają
wielcy malarze, żeby oddać piękno i majesta
tyczną dostojność oblicza Jezusa Chrystusa. Ale
najprzód to jest tylko fantazja, a potem który
obraz mógłby oddać istotne piękno wdzięk i urok
oryginału. Natomiast znamy duchowe piękno,
dostojność i wdzięk Zbawiciela, bo nam to bar
dzo pięknie i dokładnie przedstawili ewange
liści. To nam musi wystarczyć i na podstawie
tego tworzymy sobie wyobrażenia Jego cieles
nej postaci i Jego oblicza.
Psalmista nazywa Go najpiękniejszym wśród
synów ludzkich. Wprawdzie uczeni mówią, że
ten psalm jest bławatkiem w zbożu, że był
pierwotnie prawdopodobnie tylko pieśnią we
selną, opiewającą wesele jednego z królów iz
raelskich. Ale choćby nawet tak było, to jed
nak psalm ten nie jest tylko polnym kwiatem
wśród zboża czyli świecką pieśnią wśród pieśni
religijnych* lecz piękną pieśnią może nieświa
domie w proroczym natchnieniu opiewającą
chwałę i zacność nie ziemskiego króla, ale nie
bieskiego Pana i Zbawiciela świata. Tak wi
docznie już izraelscy uczeni psalm ten rozu
mieli i wykładali, tak go Kościół chrześcijań
ski pojmował i komentował od samego począt
ku.
Jezus ten 10 Betlehemie narodzony daleki
potomek rodu Dawida, na Zbawiciela powoła
ny Boży Syn był rzeczywiście najpiękniejszym
spośród synów ludzkich. Wprawdzie nie nosił
On na ziemi szat purpurowych* nie miał zło
tej korony na głowie. Był ubogi, tak że mógł
o Sobie powiedzieć: „Lisy mają jamy i ptaki
niebieskie gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma,
gdzie by głowę skłonił”. (Łuk. 9, 58) Ale było
w Nim, w Jego postaci, w obcowaniu coś tak
pięknego, pociągającego* a przy tym wzniosłe
go, że przykuwał do Siebie nie tylko Swoich
uczniów, tych dwunastu i tych dalszych, ale
tłumy ludu* którymi stale był otoczony. Mó
wią, że na wewnętrznej wartości człowieka
najlepiej poznają się ludzie ubodzy i dzieci.
Dlatego też najwięcej garnęli się do Niego lu
dzie biedni, wszelką niedolą i nędzą dotknięci*
dlatego także dzieci widocznie chętnie w Jego

Madonna z Dziecięciem (B. Murillo 1618 — 1682)

obecności przebywały, jak o tym świadczy his
toria błogosławienia dzieci lub sporu uczniów,
kto z nich jest większy (Mk. 9, 33 — 37)* lub
pobytu w świątyni po wjeździe do Jerozolim,y
(Mat. 21, 15 — 16).
Piękny był Jezus, piękna Jego postać, gdy
chodził ścieżkami przez pola galilejskie i zach
wycał się przepychem i urokiem lilii pol
nych, tak że „ani Salomon w całej sławie
swojej nie był tak przyodziany, jak jedna
z nich”. Piękny był Jezus, gdy kroczył wśród
zbóż dojrzałych* rozmawiając z uczniami idą
cymi obok Niego lub za Nim, zrywającymi
kłosy przydrożne, wycierającymi je i jedzącymi
ku zgorszeniu faryzeuszów, że to czynił w sa
bat. Piękny był i dostojny, kiedy siedząc na
wzgórzu lub w łodzi na jeziorze nauczał lud,
który się rozsiadł naokoło. Piękny był i maje
statyczny w Swoim miłosierdziu i uprzejmości,
kiedy uzdrawiał chorych i ułomnych* przycho
dzących lub przynoszonych do Niego. Piękny
był i powagi pełny w Swojej świętości i nie’
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skazitelności, kiedy grzesznikom pokutującym
odpuszczał grzechy. Piękny był i wzniosły, kie
dy ubiczowany i cierniową koroną uwieńczony
przywiedziony był przed tłum zozburzony i Pi
łat rzeki: ,,Oto człowiek”. Piękny był i dostoj
ny, kiedy w towarzystwie tłumów ludu i nie
wiast plączących kroczył ostatnią Swoją drogą
na Golgotę.
Postać Jezusa stoi zawsze przed oczyma
wszystkich głębiej myślących i prawdy szu
kających ludzi jako najpiękniejszy i najgłęb
szy duch na ziemi , jako najdoskonalszy wzór
człowieka. Pociągała ona i pociąga ludzi wszyst
kich czasów, i to tych najlepszych i najmąd
rzejszych swoją dobrocią, miłością, uprzejmoś
cią, a przy tym mocą, stanowczością, hartem
duszy i odwagą, swoją mądrością» głębią du
cha, wzniosłością umysłu i zarazem skromnoś
cią, pokorą i cichością, swoją powagą, majesta
tem, dostojnością, a przy tym prostotą,
szczerością, swoją pełnią osobowości i harmonią
wszystkich sił i właściwości na nią się składa
jących. Pociągała wszystkich tych i pociąga,
którzy się zastanawiają nad istotą człowieka
i. ludzkości, nad tym, czym jest człowiek i czym
być powinien, ku czemu powinna zdążać ludz
kość w swoim rozwoju.
Niezmierzone jest bogactwo osobowości
i duchowej postaci Jezusa. Jest On niezrówna
nym mistrzem słowa. Świadczą o tym tak Je
go pojedyncze słowa rozrzucone po wszystkich
Ewangeliach, jak dłuższe mowy i kazania, w
szczególności zaś Jego przecudne przypowieści.
Ileż tam jest porównań i obrazów, jakie to
wszystko jasne, żywe, mocne, dosadne, wzięte
z powszedniego życia i otoczenia, a jednak tak
wielkie, głębokie, mądre, prawdą tchnące! Słu
chacze me nudzili się i nie nużyli, owszem przy
kuci, oczarowani, zachwyceni chcieliby słuchać
do nieskończoności. Po kazaniu na górze jest
powiedziane, że „lud zdumiewał się nad nauką
Jego, albowiem uczył ich jako mcc mający,
a nie jak uczeni w Piśmie. (Mat. 1, 29).
Jezus to 'wspaniały piyśliciel. Jego słowa
i mowy tylko częściowo nam zachoiuane i prze
kazane, nie ułożone systematycznie stanowią
jednak jednolitą całość; przemyślany głęboko
i gruntownie system filozoficzny i teologiczny ,
który odegrał niepospolitą rolę w dziejach ludz
kości, zwłaszcza zaś myśli ludzkiej, i jest po
dzień dzisiejszy niewyczerpanym skarbem,
z którego czerpały i czerpią jeszcze ciągle naj
tęższe i największe umysły ludzkości.
Jezus to wielki objawiciel prawd Bożych ,
0 którym mówi apostoł>że „Bóg w te dni osta
teczne mówił do nas przez Syna” (Hebr. 1, 1),
to najpotężniejszy duch proroczy>to odwieczne
Słowo Boga. Jego potężne wizje przyszłość]
Królestwa Bożego opowiedziane częściowo w
przypowieściach, częścizwa w krótkich słowach
1 obrazach przenoszą nas z tego świata w zaś
wiaty, z doczesności w sfery wieczności. Wszyst
ko to jest tak potężne, objaiuiema tam zawarte
są tak niepospolite, tak wiecznością tchnące, że
ma się wrażenie, że tu już nie przemawia ten,
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który jako Syn Człowieczy żył na ziemi, wraz
z ludźmi cierpiał i bojował, ale Chrystus,
zmartwychwstały i wniebowzięty Syn Boży.
Jezus to niepospolity znawca duszy ludz
kiej. Jak głęboko przeniknął On zakamarki du
szy faryzeuszów i uczonych w Piśmie , jakże
przejrzał duchem Swoim i ogarnął niezmierzo
ną różnorodność ludzkich serc i dusz! Ileż to
różnych typów ludzi przewija się przez Jego
życie i działalność, ileż różnych postaci ludz
kich przedstawił w Swoich niezrównanych po
dobieństwach! On znał całą pełnię życia ludz
kiego, od króla do żebraka, od urodzenia i ślu
bu do pogrzebu, znał radości i smutki, choroby
i śmierć, głód i pragnienie, pracę i odpoczynek,
bogactwo i ubóstwo, znał pracę i trudy wszyst
kich zawodoiu ówczesnych — w ogóle całe ży
cie Jego ludu we wszystkich swych przeja
wach przewijało się przed oczyma Jego du
szy.
Jezus to wielki bojownik i szermierz, stacza
jący zawzięte boje w sprawie człowieka i Kró
lestwa Bożego. Pospolite nasze wyobrażenia
o Jezusie jako Baranku Bożym, idącym na
ofiarę, cichym, łagodnym są jednostronne.
Chrystus Ewangelii to mocarz, bohater, bojow
nik, sędzia. Takim widział Go Michał Anioł,
gdy Go przedstawił w scenie sądu ostatecznego,
takim widzieli Go wieszcze narodu polskiego
Mickiewicz, Krasiński, Niewątpliwie Jezus był
Barankiem Bożym, który gładzi grzechy świa
ta. Ale ten Baranek Boży zniósł panujący iv
Jego czasach Kościół żydowski, a Swój na je
go miejscu postawił, ten Baranek starł na
proch kapłanów i uczonych w Piśmie Swoją
miażdżącą krytką i zamiast ich nauki zwiasto
wał światu i na wieki utwierdził Swoją Ewan
gelię, len Baranek przeciwstauńł się całemu
ówczesnemu światu — i zwyciężył.
Jezus to doskonałość, świętość. Nie ta
ascetyzmem skażona, okaleczona świętość śred
niowiecznych świętych, lecz ta biblijna, ewan
geliczna Boska. Postać Jego odbija uwyraźnię
od całej ludzkości. Wszyscy ludzie są grzeszni
— to jest twierdzenie, którym Biblia roz
brzmiewa od początku do końca. Jezus stanowi
pod tym względem wyjątek. Postać Jezusa jest
jednolita, bez tego wewnętrznego rozdarcia,
które powstaje przez świadomość grzechu i wi
ny, jest bezgrzeszna, doskonała. Ani On Sam
nie czuł w Sobie świadomości grzechu i winy,
ani Jego uczniowie, którzy z Nim stale obco
wali, nic takiego nie znaleźli w Nim, co nawet
wrogowie Jego musieli przyznać i potwierdzić.
Taki był Jezus, który jako człowiek prze
mierzał krokami Swoimi Galileę i okoliczne
krainy, który nauczał, uzdrawiał, staczał boje
z uczonymi w Piśmie i faryzeuszami, na koniec
umarł na krzyżu na Golgocie. Takim opisują
Go ewangeliści, bo takim znali Go uczniowie,
czcili Go i wyznawali, takiego uwielbiał lud,
0 takim powiedziała w zachwycie niewiasta
z ludu: ,,Błogosławiony żywot, który Cię nosił,
1 piersi, któreś ssał”. (Łuk. 11, 27).

Oto, co wyrosło z tego ubogiego dzieciątka
betlehemskiego, urodzonego w stajence, złożo
nego w żłobie, bo miejsca nie mieli w gospo
dzie. Nie na darmo moce niebieskie śledziły
przyjście Jego na świat, nie na darmo gwiazda
ukazała się na wschodzie, zapowiadając Jego
narodzenie, nie na darmo śpiewali aniołowie
nad betlehemskimi polami: ,>Chicala na wyso
kościach Bogu, i na ziemi pokój, w ludziach
upodobanie!” To wszystko już przewidział du
chem swoim . wieszczym psalmista, mówiąc:

,,Najpiękniejszy jesteś wśród synów ludzkichs
bo Bóg pobłogosłauńł Cię na wieki”.
Jeżeli więc chcemy godnie obchodzić Święta
Narodzenia Pańskiego, to musimy wzrokiem
ducha objąć całe życie , całą działalność> całą
postać narodzonego w Betlehemie Zbawiciela.
Wtedy i m y wraz z pasterzami i mędrcami ze
wschodu uklękniemy przed betlehemskim dzie
ciątkiem i złożymy Mu w ofierze złoto , ka
dzidło i mirrę swego życia.

ZWIASTOWANIE ANIELSKIE NIE MILKNIE
(ZESTAWIŁ X.R.T.)
ŚWIADKOWIE

STAJENKA

M

hrystus rodzi się w stajence i do żłobka go
się kładzie. Czy to nie ten, który mówi:
„Moim jest okrąg świata i wszystko, co go w y 
pełnia”? Dlaczegóż więc wybrał stajenkę? Z pe
wnością, aby odrzucić chwałę tego świata, po
tępić próżność tej ziemi. Język jego jeszcze nie
mówi, a jednak — wszystko w nim woła, każe,
zwiastuje. We wszystkim sąd świata odrzucony,
obalony, ukazany w swej niskości. Gdyby czło
wiekowi pozostawiono swobodny wybór, któż
by raczej nie wybrał mocnego ciała i dojrzal
szych lat aniżeli lata dziecięce? O mądrości,
z ukrycia na światło wyniesiona! O prawdziwie
ucieleśniona i zakryta mądrości!

agowie oddają cześć Dzieciątku a chrześ
cijanie mędrkują, jak Bóg w ciele i w ja
kim ciele się objawił, czy jako skończony po
częty był czy tez nieskończony. Niepotrzebne
pomija się w Kościele Bożym milczeniem,
odziedziczoną wiarę ceni się wysoko a nad m il
czeniem pokrytymi sprawami nie dyskutuje się
Dołącz do tych, którzy z radością przyjęli Pana
z niebios. Pomyśl o oślepionych blaskiem paste
rzach, o pełnych radości kobietach, o Marii, któ
rą anioł Gabriel wezwał do radości, o Elżbiecie,
która Jana nosiła. Anna i Symeon uwielbiali w
małym Dzieciątku wielkiego Boga, nie gorszy
li się Dzieciątkiem, lecz podziwiali chwałę Jego
boskości. Obyśmy się wśród nich znaleźli i oglą
dali chwałę Pana — przez laskę naszego Pana
Jezusa Chrystusa, któremu niechaj będzie cześć
i panowanie na wieki wieków.
Bazyli W ielki +
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ŻŁOBEK

C

Jak wielu dostojnych według ciała, jak w ie 
lu możnych, jak wielu mądrych odpoczywało
w owych godzinach na swych łajdackich łożach.
Żaden z nich nie był ukoronowany tym, by od
czuć ową wielką radość i usłyszeć śpiew poch
walny aniołów. Ludzie mają przez to wiedzieć,
że kto nie dzieli z innymi nędzy i trudów, nie
zasługuje na to, by go aniołowie nawiedzili.
Bernard z Clairvaux + 1153

dzieindziej nie było miejsca na narodzenie
Zbawiciela, jeno w żłobku, do którego
zwykło się przywiązywać zwierzęta pociągowe
i osły. Obym raz ujrzał ów żłobek, w którym
Pan niegdyś leżał. Teraz my chrześcijanie dla
honoru usunęliśmy żłobek z gliny ulepiony i za
stąpiliśmy go srebrnym. Lecz dla mnie cenniej
szym jest ten, który został usunięty. Świat po
gan zbiera złoto i srebro; wiara chrześcijańska
zasługuje na ów żłobek z gliny. Ten, który w
tym żłobku się narodził gardzi złotem i sre
brem. Ja nie gardzę tymi, którzy dla honoru
srebrny żłobek ustawiili, tak jak nie gardzę ty
mi,którzy dla świątyni sporządzili złote naczy
nia. Ale podziwiam Pana, który będąc Stwór
cą świata, narodził się nie wśród złota i srebra,
lecz na glinie.

G

Hieronim +
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MATKA I SYN

M

aria strzeże, karmi Dziecię tak jak matka
to czynić winna. A jednak tekst nie na
chwałę matki brzmi. Albowiem anioł powiada:
zwiastuję WAM radość, WAM się narodził
A więc mam się zająć Dziecięciem i jego naro
dzeniem a o matce zapomnieć, jak to tylko jest
możliwe. Ale o niej zapomnieć nie można; bo
gdzie się ktoś rodzi tam musi też być matka.
A jednak powinniśmy nie w matkę wierzyć, lecz
w to, że Dziecię to dla mnie się narodziło. Anioł,
który powiada: zwiastuję wam radość wielką —
pragnął bardzo, abyście nic innego nie oglądali
tylko nowonarodzone Dziecię. Tak wielkim ma
się stać owo światło, że On jest moim Zbawi
cielem, w moich oczach, abym mówić mógł:
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Mario, to Dziecię nie jest twoje, ty urodziłaś je
nie dla siebie, lecz dla mnie: wprawdzie ty jes
teś matką, możesz je na rękach nosić i w pie
luszki zawinąć a poza tym nosiłaś je w żywocie
swoim, ale ja jestem w posiadaniu większej
chwały aniżeli chwała matki, ty masz skarb,
który do mnie należy. Ja jestem szczęśliwszy od
sprawującej urząd matki, gdyż on jest mój.
Anioł mówi: On wam się narodził. Na to trzeba
powiedzieć: Amen, dziękuje Ci za to m iły Panie.
Marcin Luter 1530
CHWAŁA BOŻA

tąd w dodatku pragniemy wnioskować, że
Bóg tak zarządził, ażeby ludzie zwiastowali
Ewangelię, ale że aniołowie byli pierwszymi.
Oczywiście dziś Kościół zmuszony jest przyjmo
wać naukę od tworów śmiertelnych; a jednak
nic nowego w tym względzie nie przynosimy,
powtarzamy raczej kazania, głoszone w raju
przez aniołów i to nie przez małe grono, lecz
przez niezliczoną rzeszę, wielką armię. A to, że
tak całkowicie upewnieni jesteśmy o jego do
broci, musi nas pobudzić do chwały naszego Bo
ga. I dlatego są te dwie rzeczy tak ze sobą złą
czone: nawoływanie aniołów do oddawania
chwały Bogu i dar pokoju na ziemi. Powinniś
my się cieszyć z daru, danego nam od Boga
przez Pana naszego Jezusa Chrystusa a Syna
jego jedynego. To On przyniósł ze sobą ten po
kój, ażeby nasza chwała ku niebu się wznosiła,
ażeby chmury przeniknęła i o ziemię echem się
odbiła w pieśni: niechaj Bóg wszędzie będzie po
chwalony i uwielbiony.

S

Jan Kalwin (1509—1564)
NA ZIEMI

ójdźmy dalej, a obaczmy miejsce gdzie się
narodził. Ewangelista pisze, iż w Betlejem
mieście Dawidowym. O przedziwna pokoro króla
nowonarodzonego. Obaczcie a podziwujcie się
wierni Pańscy, gdzie sobie Pan Jezus Król i Zba
wiciel nasz miejsce obrać raczył. Nie w niebie
ale na ziemi, nie w Jeruzalem ale w Betlehem,
nie w królewskim pałacu, ale w stajni. Z jakich
przyczyn, posłuchajcie.
Nie w niebie, gdzie od wieków jest stolica
jego, ale tu się na ziemi narodził Pan i Zbawi
ciel nasz, nie między Anioły czystymi, ale m ię
dzy ludźmi grzesznymi. Czemuż? Bo nie Anioło
wie, którzy nie zgrzeszyli, ale my grzeszni lu
dzie narodzenia jego potrzebowaliśmy. Zgrzeszylić wprawdzie i Aniołowie, nie zachowawszy
początku swego i opuściwszy mieszkanie swoje:
lecz je sprawiedliwy Bóg na sąd wielkiego onego dnia, z wiązkami wiecznymi pod ciemnością
zachował. Ludziom zasię z raju na ziemię w y
gnanym nadzieję wybawienia zostawił, dla któ
rego się właśnie Syn Boży, nie w niebie, ale na
ziemi narodził. Weselże się tedy ziemio i wy
wszyscy co mieszkacie na niej, w y mówię, któ
rzy się na nędzę i przekleństwo, i na śmierć

P
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z przyrodzenia rodzicie. Oto się wam dziś na
ziemi taki Zbawiciel narodził, który was od
śmierci, przekleństwa wiecznego, i biedy wszel
kiej wybawi.
X. Samuel Dambrowski (1577—1625)
CZAR OCZU

teraz przywołujem y wszystkie obrazy
Dzieciątka Jezusowego, dzieła natchnio
nych mistrzów wszystkich wieków, dzieciątko
na ręku Madonny Rafaela, Holbeina czy Coreggia — i niech nam serce powie: co stanowi
urok tych ocząt jasnych, tych szeroko rozwar
tych źrenic, w których — pomimo że są ocza
mi dziecka — jest taka głębia przepaścista?
Czy nie to, że tymi oczami patrzy na nas Zba
wiciel świata? Wielki przyjaciel zbłąkanych
i obciążonych dusz, który potem wołać będzie:
„Pójdźcie do mnie — ja wam sprawię odpocznienie”? ... Więc kto ma uszy, niechaj słucha,
kto ma oczy, niechaj patrzy, a kto ma serce,
niech miłuje.

A

Ks. Edward Wende 1935
SŁABE DZIECIĘ

ziecię to uwinięte jest w pieluszki i leży w
żłobie. Oto wszystko. I co to nam mówi? N aj
pierw: uwinięte w pieluszki Dziecię, które tam
leży, jest tak samo bezradne i słabe, jak każde
inne dziecko, na świat przychodzące: matka m u
si się o nie starać, aby nie zginęło, musi je w
pieluszki zawinąć, aby nie zmarzło, musi je ży
wić, ażeby z głodu nie umarło — Tak więc pie
luszki są charakterystycznym znakiem i wska
zówką na życie męża, o którym się powie: „In
nym pomagał, a sobie samemu pomóc nie mo
że“. Poza tym: żłobek także nie jest m alowni
czym atrybutem, mającym podnieść poezję no
cy świętej; i on jest znakiem, mianowicie zna
kiem dziecka bez ojczyzny: „Nie było miejsca
w gospodzie“. I on jest wskazówką. Albowiem
z dziecięcia urośnie mąż, który o sobie samym
powie: „Lisy mają jamy a ptaki niebieskie
gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma, gdzieby
głowę skłonił“. Oto są owe dwa znaki, dane pas
terzom i nam. A teraz, gdy się zastanowimy i za
pytamy, co właściwie oznacza ta ludzka bezrad
ność i doczesny brak ojczyzny u Dzieciątka Je
zus, wówczas dopiero zaczyna się prawdziwie
radosna nowina: Bóg — ów wieczyście bogaty
i wszechmocny Bóg — wstępuje do najskraj
niejszej ludzkiej nędzy, jaką tylko sobie w yo
brazić można. — Żaden człowiek nie jest tak
słaby i tak bezradny, w Jezusie Chrystusie bo
wiem przychodzi doń sam Bóg, wchodzi w na
szą biedę; i żaden człowiek nie czuje się tak
opuszczonym i pozbawionym ojczyzny w tym
świecie, w Jezusie Chrystusie bowiem Bóg go
nawiedza choć wokoło tyle nędzy.

D

Martin Niemoller 1960

Ks. ZDZISŁAW TRANDA

BOŻE NARODZENIE I ZAKOŃCZENIE ROKU
W ZELOWIE
1 / ażde środowisko ludzkie,
któ re w jakiś sposób różni
się od swego bliższego czy d a l
szego otoczenia, posiada swoje
zwyczaje i tradycje. Tak też jest
w Zelowie, w środow isku m iejs
cowych Czechów, którzy są
członkami kościoła Ew angelic
ko-reform ow anego a potom ka
m i w ygnańców czeskich, którzy
jako członkowie Jednoty Braci
Czeskich pod w pływ em prześla
dow ań religijnych w yw ędrow ali przed wieilu laty ze swej oj
czyzny, aby znaleźć now ą oj
czyznę m iędzy innym i na zie
m iach polskich, łaskaw ych w ó
wczas dla innowierców. P ragnę
napisać nieco o tradycjach i
zwyczajach związanych ze św ię
tam i Bożego Narodzenia i za
kończeniem Starego Roku, ja 
kie są pielęgnow ane w śród tu 
tejszych ewangelików reform o
w anych w życiu kościelnym i
domowym. Nie wszystkie z tych
zwyczajów i tradycji różnią się
od spotykanych w innych częś
ciach naszego k raju , jednakże
poznam y rów nież i takie, które
nie byw ają pielęgnow ane gdzie
indziej.

sw oją rolą. W zruszające jest
nieraz obserwować m alutkie
dziecko, nieraz 3— 4-letnie, mó
wiące z powagą przed w ypeł
niającym i kościół ludźm i o P a 
nu Jezusie, o Jego narodzinach,
o stajen ce lub pasterzach betleemskich. A gdy którem uś z
dzieci nie powiedzie się dekla
m acja — to dopiero jest roz
pacz. N iełatw e m a zadanie m a t
ka, aby utulić pełne żalu dzie
ciątko. Ma swój udział w tym
wieczorze rów nież chór zboro
wy, k tó ry śpiew a piękne pieśni
świąteczne, oczywiście są czy
tane stosow ne do tego wieczo
ru tek sty biblijne, jest w ygła
szane odpowiednie przem ów ie
nie, są m odlitw y, całość zaś
obram ow ana
jest
pieśniam i,
śpiew anym i przez cały zbór. Po
zakończeniu tego swoistego n a 
bożeństwa, dla dzieci nadchodzi
chw ila oczekiwana z dużym n a
pięciem , m ianow icie rozdział
paczek św iątecznych ze słody
czami. Od wielu, w ielu lat, jak
tylko pam ięć tutejszych p a ra 
fian sięga, w łaśnie w ten w ie
czór dzieci są obdarow yw ane
św iątecznym i paczkam i.

W igilia Bożego Narodzenia
posiada wszędzie sw oisty urok.
W kościołach i w domach. N a
w et w ielu ludzi, którzy stoją
zdała od kościoła, pielęgnuje
tradycje w igilijne w dom ach
swoich, a niejeden nie może się
oprzeć przem ożnej chęci zajrze
nia do kościoła, aby choć trochę
odetchnąć tą niezw ykłą atm os
ferą rozpoczynających się w raz
z w ieczorem w igilijnym świąt.
W Zelowie grom adzą się w
kościele w e w czesnych godzi
nach w ieczornych — dziatw a i
dorośli — na zupełnie innego
rodzaju nabożeństwo, aniżeli
norm alnie spotykane w dzień
w igilijny. N ajw iększy udział w
tym nabożeństw ie m ają dzieci.
One śpiew ają, one deklam ują
wiersze — zbiorowo i pojedyńczo, one biorą żywy udział w
całym nabożeństwie, one się ra 
dują, ale i przejm ują do głębi

W I dzień Ś w iąt Bożego
Narodzenia, rów nież od bardzo
daw na, odbywa się tu oprócz
nabożeństw a głównego, połączo
nego z W ieczerzą Pańską, jesz
cze jedno nabożeństwo, o 6-tej
godz. irano. Te wczesne poranne
nabożeństwa, gdy jeszcze w o
kół w szędzie ciem no, cieszą się
w zborze dużym powodzeniem.
J a k stw ierdzają parafianie, te
w łaśnie nabożeństw a odznacza
ją się przedziw nym urokiem i
w yjątkow o radosnym n astro 
jem. Dzwony kościelne już o
5-tej rano przypom inają, że nie
długo czas spieszyć do kościoła.
A gdy nabożeństw o się rozpocz
nie, gdy po odczytaniu ew ange
lii św iątecznej, chór zaśpiewa
,,Cichą noc“, wtedy, gdy rze
czywiście jeszcze noc dokoła,
każdy m yślą cofa się do tych
chwil, kiedy w stajence betleemsikiej przyszedł na św iat Zba

wiciel. Dużo się tego poranku
śpiewa żywych pieśni św iątecz
nych, pełnych radości i w esela.
Ludzie lubią w takie św ię
ta wczesne, poranne nabożeń
stwa. Pam iętam , że w p ierw 
szych latach powojennych, w
parafii radom skiej, ówczesny
pastor tam tejszej parafii w pro
wadził ranne nabożeństw a w iel
kanocne, o godz. 7-m ej. I te n a
bożeństw a cieszyły się tam du
żą popularnością/.
A teraz po tej m ałej dygre
sji, chciałbym napisać coś o
zwyczajach tutejszych, p a n u ją 
cych w domach. A więc przede
wszystkim, podobnie jak chyba
wszędzie, a w każdym razie w
Polsce, św ięta Bożego N arodze
nia, uw ażane są tutaj za św ięta
rodzinne. D bają tu parafianie
o to, aby nikogo już w dzień
w igilijny nie brakow ało w do
mu, aby wszyscy — cała rodzi
na — m ogli zasiąść w ieczorem
do stołu wigilijnego. Naw et,
mimo ścisłych związków z ro
dzinami, któ re obecnie m iesz
kają w Czechosłowacji, rzadko
się zdarza, aby ktoś w yjechał
na te św ięta zagranicę.
W ieczerza w igilijna nie jest
posiłkiem postnym*, ja k to w śród
katolików jest obowiązkiem, a
wśród niekatolików w Polsce
zwyczajem. Owszem — byw a
tu też ryba, ale są rów nież m ię
sne potraw y. Niem al obowiąz
kowe natom iast są m akiełki.
Dzielenie się opłatkiem tego
wieczoru, te n specyficznie pol
ski zwyczaj, tu ta j nie istnieje.
W domu jest choinka, a przy
choince śpiew a się kolędy, dzie
ci otrzym ują prezenty, nieraz i
starsi podkładają sobie pod
choinkę dary.
I św ięto spędzają ludzie
praw ie wyłącznie w gronie ro
dzinnym , nie odw iedzają się, nie
goszczą się. N atom iast II dzień
św iąt je st okazją do licznych
odwiedzin i podtrzym yw ania
stosunków tow arzyskich.
Polska jest znana w św ię
cie jako k raj, w k tórym b ar
dziej aniżeli gdzieindziej pielę
gnuje się trad y cje i związki ro
dzinne. Św ięta Bożego N arodze
nia, ich nastrój i sposób obcho
dzenia, przyczyniają się do po
głębiania więzi rodzinnych. P o
dobnie oddziaływ ują te św ięta
w Zelowie.
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Chciałbym swoje rozw aża
nia uzupełnić jeszcze opisem
w ieczoru sylw estrow ego, a więc
zakończenia Starego Roku w
naszym zborze. Również jak
tylko pamięć parafian sięga,
zakończenie roku odbywa się w
kościele. I to o północy. Już o
godz. 22 lub 22,30 zbierają się
tłum nie w kościele naszym pa
rafianie i nie tylko parafianie,
aby S tary Rok pożegnać a przy
w itać Nowy Rok podczas n a
bożeństw a specjalnie tem u ce
lowi poświęconem u. Ale i to

nabożeństwo odbiega sw ym po
rządkiem i program em od in 
nych. Teraz bierze czynny udział w nim młodzież, starsi,
chór. D eklam ow ane są wiersze,
indyw idualne i zbiorowe, śpie
wane liczne pieśni — chóralne,
kw artety, duety, śpiew a rów 
nież cały zbór. A o północy roz
lega się bicie dzwonów i uczest
nicy nabożeństw a skupiają się
w cichej m odlitw ie, k tó rą koń
czy m odlitw a duchownego i
„Ojcze nasz“. A potem znow u
pieśni, znowu deklam acje. K a

STANISŁAW BROTNICKI

Nadchodzi św. Mikołaj
UW AGI POLEM ICZNE

K

iedy dziecko po raz p ierw 
szy przejrzy dorosłych na
w skroś, kiedy po raz pierw szy
zaśw ita w jego m ałej, poważnej
główce, że dorośli nie m ają b o 
skiego rozum u, że ich sądy nie
zawsze są m ądre, m yśli słuszne,
a w yroki spraw iedliw e — w ów 
czas św iat jego pogrąża się w
przerażenie i rozpacz. Bogowie
są obaleni, w szelkie bezpieczeń
stwo zniweczone. A jedno jest
pew ne co do upadku bogów :
nie chylą się oni po trosze, ale
w alą się i roztrzaskują, albo za
padają głęboko w zielone bagno.
Żm udne byw a ich przyw raca
nie; już nigdy nie odzyskują
pełnego blasku. A św iat dziecka
nie da się potem odbudować.
Bolesny to rodzaj d orastania“ .
C zytając u Steinbecka *) te
zdania, przypom niałem
sobie
a rty k u ł z ubiegłorocznego grud
niowego n um eru „Jed n o ty “, za
ty tu ło w an y ,,G w iazdka — ro
dzice — dzieci“ , podpisany li
terk ą (r.). Poruszony, postano
w iłem wówczas nań odpowie
dzieć, a teraz nadarza się okazja
w raz z nadchodzącą gwiazdką.
A utor arty k u łu najpierw
szeroko opisuje swe w spom nienienia
w zruszających chwil,
przeżyw anych w obecności Mi
kołaja. N astępnie podaje kon

*) John Steinbeck „Na wschód od
Edenu” T. I, str. 32/33.
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kretn y przypadek uśw iadam ia
nia swego siedm ioletniego sy n 
ka, aby przejść do ogólnych
uw ag o charakterze w ychow aw 
czym na tem at przydatności w y 
chow yw ania dzieci w baśniow ej
atm osferze opowieści o św. M i
kołaju. A utor obaw ia się, że n a 
głe rozczarow anie w tej dzie
dzinie może w zgubny sposób
odbić się na w ierze religijnej.
Tyle dla przypom nienia.
Tak się złożyło, że na k ró t
ko przed otrzym aniem owego
num eru
,, Je d n o ty “
odbyłem
,,uśw iadam iającą rozm ow ę“ z
moim w łasnym synem , kierując
się tym sam ym celem, co
pan (r.). Skutek jednak był
inny.
Posłużyłem się w tym celu
tradycyjnie w naszej rodzinie
obchodzoną uroczystością św.
M ikołaja w dniu 6 grudnia. W
wigilię tego dnia w yszedłem
z synkiem do m iasta i na ulicy
przeprow adziłem z nim m niej
więcej taką rozmowę.
— Pamiętasz, Przemku , że

zanie jest w ygłaszane w części
przed północą. Po zakończeniu
parafianie rozchodzą się do do
mów, aby rankiem przyjść po
now nie do kościoła n a nabożeń
stwo Noworoczne.
Zapraw dę głęboki sens po
siada takie w łaśnie żegnanie
Starego Roku i w itanie Nowe
go Roku. I uznanie należy się
przodkom parafian zelowsikich
za w prow adzenie takiego zwy
czaju, a dzisiejszym parafianom
zelowskim za podtrzym yw anie
tej tradycji.

dniu swoich urodzin, 6 grudnia,
obdarzał ludzi prezentam i. Po
niew aż był bardzo dobry i ko
chał ludzi a przede w szystkim
dzieci, zaczęto go nazyw ać św ię
tym . K iedy był już bardzo sta 
ry, zachorow ał i potem , tak jak
każdy człowiek, um arł. Nie m iał
już kto roznosić podarunków ,
ale ludzie, zachow ując pam ięć
0 nim, zaczęli sobie naw zajem
daw ać podarunki, mówiąc, że Ib
od św. M ikołaja.
— To nie św. Mikołaj przy

nosi nam prezenty na Gwiazd
kę?
— Nie syneczku. To rodzi
ce w am kupują zabaw ki i sło
dycze, które otrzym ujecie pod
choinką, ale żeby było ładniej
1 świątecznie, to się mówi, że
św. M ikołaj je przynosi. — Tu
następuje
w yjaśnienie istoty
różnych „w idzianych“ M ikoła
jów.
— To ja będę mówił dalej,

że to św. Mikołaj.
— Czy wiesz. Przem ku, po
cośmy dzisiaj w yszli do m iasta?
Pójdziem y teraz do księgarni
i kupim y dla m am usi prezent od
św. M ikołaja. A dla Ju rk a k u 
pim y paczuszkę cukierków .

jutro będzie św. Mikołaj?
— I przyniesie nam cu
kierki.

— A co dla mnie?
— Tego to ja już nie wiem.
Zobaczymy, co św. M ikołaj w y 
m yśli — i porozum iew aw czo
uśm iecham y się do siebie.

— Czy chcesz dowiedzieć się
historii o św. M ikołaju? Otóż
bardzo daw no tem u żył pew ien
człowiek, którem u na imię było
M ikołaj. M iał bardzo dobre ser
ce i żal m u było, gdy w idział
biednych ludzi i zawsze starał
się im pomóc, a szczególnie w

Dziecko natychm iast prze
szło do postaw y czynnej, samo
stało się „św. M ikołajem “. Zw y
czaj m ikołajow y jest niezw ykle
piękny i pełen poezji. W cale
nie potrzeba usuw ać go z naszej
tradycji, ale wyznaczyć m u
właściwe miejsce. G dybyśm y

chcieli iść po linii rozum ow ania
p. (r.), to m usielibyśm y przyjść
wreszcie do w niosku, że n a 
leży na śm ietnik w yrzucić
A ndersena i w szystkie w ogóle
baśnie a n aw et powieść, poezję...
nie, nie idźm y zbyt daleko, bo
w chodzim y w krainę absurdu.
Je st jednak jeszcze inna
spraw a, doknięta przez p. (r.),
w ażniejsza od samego sposobu
uśw iadam iania, o tyle poważna,
że dość pow szechna w naszym
kraju. P an (r.) obawia się, że
zachw ianie „w iary “ w M ikoła
ja może zachw iać rów nież w ia
rą religijną. Istotnie, w ielu lu 
dzi nadaje tej historii religijne
tło, popełniając błąd nie do w y
baczenia. Dużą rolę odgryw ają,
oczywiście, m ikołajow e akceso
ria, w postaci biskupiej infuły
z krzyżem, pastorału, anioł
ków itd. T ytuł „św iętego“ o

charakterze religijnym , to już
raczej w pływ środow iska kato
lickiego, gdzie człowiek ozna
czony ty tu łem „św ięty“ otacza
ny jest religijnym
kultem .
Ew angelicy, którzy słowo „św ię
ty “ w połączeniu z osobą czło
w ieka zupełnie inaczej rozum ie
ją, nie pow inni obawiać się nie
w łaściw ych skojarzeń.
T radycja m ikołajow a nie
m a żadnych punktów stycznych
z w iarą religijną. J e st ona
poezją, uroczym
zwyczajem,
pełną fantazji zabawą. U trzym a
na w ty ch granicach, przy od
pow iednim w ykorzystaniu przez
rodziców może się stać pow aż
nym czynnikiem w ychow aw 
czym.
N asuw ają mi się w zw iąz
ku z ty m uw agi n a tu ry ogólnej,
odnoszące się zwłaszcza do przy
toczonego na w stępie cytatu ze

Steinbecka. W w ychow yw aniu
dzieci skłaniam y się często,
a niepotrzebnie, ku apoteozow aniu zjawisk. Czy rodzice m uszą
zawsze mieć „boski rozum , są
dy nieom ylne, m yśli słuszne,
a w yroki spraw iedliw e“ ? Ja k
ognia boim y się, aby dziecko
nie odkryło naszej om yłki, nie
spostrzegło, że się na czymś nie
znamy, w rezultacie udajem y
to, czym nie jesteśm y. P raw dę
ubieram y w sztuczne, te a tra l
ne szatki, zaś poezji, baśni n a 
dajem y pozory praw dy. Cóż za
błędne koło! Ojciec, m atka, to
przecież zw yczajni ludzie. Mi
łość do nich i posłuszeństw o
wcale nie m uszą się opierać na
ich niew zruszonym i aż „bo
skim “ autorytecie. Nie muszą,
naw et nie pow inni udaw ać tego,
czym w rzeczywistości nie są.
Nie będzie rozczarow ań, nie bę
dzie „upadku bogów “ .

Mgr Alina NAMYSŁOWSKA

WOJCIECH BĄK
(1907- 1961)

M

ówienie o artyście, o jego twórczości i pog
lądach, k ry je w sobie zawsze pew ne nie
bezpieczeństwo. Stosujem y różne uogólnienia,
nieraz fałszywe w nioski z w ypow iadanych
przezeń słów, sądzim y czyny nie znając dob
rze m otyw ów postępow ania — ogólnie biorąc
w ytw arzam y sobie osobiste w yobrażenie o da
nym człowieku niezupełnie pokryw ające się
z obiektyw ną rzeczywistością. Dotyczy to na
turaln ie w szystkich ludzi, których jesteśm y
skłonni „w idzieć“ w jakiś swoisty, subiektyw 
ny sposób, ale jeszcze bardziej artystów , róż
niących się od przeciętnych śm iertelników .
Trudniej ich przejrzeć i rozumieć.
Z m arły niedaw no lite ra t poznański W ojciech
Bąk przypom ina w swej gwałtow ności pisarza
francuskiego Leona Bloy. „G w ałtow nicy pory
w ają K rólestw o niebieskie”. — Człowiek o
niesłychanej szczerości, u p a rty i bezkom pro
misowy szuka zażarcie praw dy. Poszukiw ania
jego są trudne, lecz owocne. Tak oto mówi
sam poeta:

Kto płomień chwali — ten pochwala śmierć,
Ja śmierć pochwalam — wielbiciel płomieni!
Dajcie mi tysiąc dusz i tysiąc serc,
Ja je z radością oddam na spalenie.
Bo głębiej żyć — to głębiej jest umierać ,
I więcej siebie oddawać na zgliszcze...
Oto ma krew płomieniem w ciele wzbiera,
Oto ma krew spopiela mnie i niszczy. *)
W ojciech Bąk urodził się w 1907 r. w Ostrow ie
W ielkopolskim , Po ukończeniu studiów w Pcz-

naniu zostaje nauczycielem języka polskiego.
Już w 1934 otrzym uje nagrodę „W iadomości L i
terack ich ” za swój pierw szy zbiór pcezji pt.
,.Brzemię niebieskie”. Oprócz w ierszy pisze też
prozę (ostatni utw ór „Szkice” w yd. przez P ax
w 1960 r.). Jako typ refleksyjny, zadum any nad
tajem niczością i tragedią św iata, szuka w re~
ligii rozw iązania niepokojących go pytań:

Przyjdź Stworzycielu — Święty Duchu ,
Oświeć swą łaską, obudź głosem —
Jestem stolicą w walk rozruchu
I rozerwałem się chaosem . *2)
O statnim w ydźw iękiem jego twórczości, naprzekór bólowi i cierpieniom , jest jednak opty
mizm. B ąk dostaje się po upadku pow stania
w arszaw skiego do obozu koncentracyjnego.
G ehenna k tórą przechodzi, nie pszeszkadza
mu kontem plow ać piękna choćby było ono
spowite grozą:

Przyjacielu! Jest słońce! Nie drżyj z trwogi
siny!
Niechaj blask cię zachwyci — uwolni od
strachu,
Nie patrz w płonące miasto, nie patrz na
ruiny,
Patrz, jaki piękny zachód! Jaki złoty
zachód! ")
*) „Syn ziem i”, s. 5
2) „M odlitew nik“ s. 46.
„Syn ziem i”, $. 33.
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Po powrocie do Poznania skupia wokół siebie
literatów i zostaje redaktorem czasopisma: Ży
cie L iterackie. Doznaje szereg osobistych przy
krości, k tó re pogłębiają jego życie duchowe.
Na kilka tygodni przed śm iercią zm ienia w yz
nanie i zostaje oficjalnie przyjęty na członka
Kościoła ew angelicko-augsburskiego.
K to chce bliżej poznać życie w ew nętrzne
poety, niech weźm ie do ręki zbiorek zatytuło
w any „M odlitew nik“ w ydany przez P allotinum
w 1956 r. Znajdzie w nim w szystkie skale
uczuć religijnych od pokory począwszy po
przez bunt, rozpacz i zniechęcenie, aż po n a j
wyższe akordy ufności i nadziei:

Jeśli Cię nie ma, jakże się ośmielę
Zagasić m yśli, by oddać się snowi..
Tyś jeden Ładem I ład w Twoim dziele,
I nikt Twojego ładu nie wysłowi. Ą)
Śm ierć, k tó ra zaskoczyła go tak nagle, była
z daw na już bliskim towarzyszem ; poświęcił
jej szereg głębokich m yśli:

A śmierci nie ma! Wierzcie mi,
Otworzą się wysokie drzwi,
I opadają nagle ciała
Jakby je wichrem dusza zwiała —
I żywi są — i żywi są,
Choć nietykalni gestem rąk,
Na proch spaleni, w zimnych dołach
Zalani wapnem — ludzkie stosy.
O, żywi, wielbią was w popiołach
Śpiewem, co dźwięczy waszym głosem! *5)
Bąk nie jest egocentrykiem zapatrzonym w e
w łasną duszę i szukającym jedynie dla siebie

praw dy i pokoju. On widzi wokół siebie ludzi,
którzy, podobnie jak on, zm agają się w walce
w e w n ętrzn e j:

I liszki mają swoje nory
I ptaki mają gniazda swoje,
Jedynie syna człowieczego
Nic nie wybawi z niepokoju. 6)
Człowiek szuka bez ustanku. Jeden lepiej, d ru 
gi gorzej, ale każdy stara się tak, ja k tylko
potrafi. M am y tylko jedno jedyne życie przed
sobą, k tóre nie kończy s'ę tu taj na ziemi. Je st
ono prośbą i w stępem do wieczności. O siągnię
cia ludzkie są znikome, praw ie żadne. Liczy się
tylko wysiłek. I te n w łaśnie m om ent jest do
m inantą tw órczości Bąka. W alka zaw zięta nie
znająca spoczynku rodzi radość i ufność:

Tak poprzez wiek mój kroczę. Znam wielkie
zawody
I zbrodnie, co się kryją za zakrętem zdarzeń,
I czujny jest i jasny wzrok mojej pogody
I każdy krok, nim zrobię, zimną myślą ważę...
A przecież uśmiech mój jest radości
uśmięchem,
A przecież każdy krok mój jest tanecznym
krokiem, —
Wie o tym poszum klonów, którym jestem
echem,
I jesienne, pogodne na niebie obłoki. 7)
,J) „M odlitewnik“ s. 23.
5) Piąta ew angelia, s. 53.
6) „Zastygłe chw ile” s. 81.
7) Piąta ew angelia, s. 25.

Jan Konar

RELIGIE INDII
D

odobnie jak ludność Unii
Indyjskiej jest m ieszaniną
ras i narodów , tak i jej w yobra
żenia religijne są m ieszaniną
na jr ozima itszy c h pierw iastków
religijnych.
Religia ludności
w iejskiej jest na najniższym
stopniu rozwoju. J e st to n a jp ry 
m ityw niejszy ku lt duchów (animizm). W pobliżu wioski stoi
pod drzew em ołtarz, niekiedy i
kaplica z bałw anam i dobrych i
złych duchów. W każdym razie
nie b rak tu nigdy m iski, do
której zabobonna ludność skła
da pieniężne ofiary dla przebła
gania złych duchów, bądź dla
pozyskania ochrony i pom ocy
duchów dobrych.
Na j liczniejszą religią Ind ii
jest hinduizm . W gruncie rzeczy
nie tyle to jest religia, ile ra 
czej orientacja życiowa, która

*
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pozostawia w iele swobody dla
w yznaw ania
najrozm aitszych
przekonań religijnych. To też w
łonie hinduizm u nastąpiło w iel
kie rozdrobnienie i szereg od
łamów, od najrym ityw niejszego
k u ltu duchów począwszy a
skończywszy na wysokiej rełigii
typu filozoficznego. Adogm atyzm hinduizm u sprzyja tole
rancji religijnej. O statni wielki
nauczyciel Indii X IX w., Ramakriszna, uczył nip., że w szystkie
religie św iata są w gruncie
rzeczy tylko różnym i drogam i,
prow adzącym i do jednego i te 
go samego Boga. Nie dziw też,
że syn w ielkiego Gandhiego,
M anilal Gandhi, obok św iętej
księgi hinduizm u, Bhgavad Gi
ta, czyta również Biblię, której
jest lepszym znawcą niż n ieje
den chrześcijanin.

Je d n ą z najoryginalniej
szych sekt hinduizm u jest jainizrn (czyt. dźaimizm), którego
tw órcą jest współcześnik B ud
dy,
V ardaham ana
M ahavira
(599— 527). K ierunek te n roz
w inął się szczególnie w północ
no-zachodnich prow incjach In 
dii. Jego w yznaw cy oddają się
surow ej aseezie i abnegacji, n aj
ściślej przestrzegając zasady nie
sprzeciw iania się złem u i nie
w yw ierania nacisku i przem ocy
w stosunku do ludzi i do zwie
rząt. Są pod tym w zględem tak
skrupulatni, że przew iązują so
bie chustą u sta i nos, aby przy
oddychaniu nie w chłonąć przy
padkiem jakiego insektu i nie
spowodować jego śm ierci! Dla
nas, „wojow niczych“ chrześ
cijan,
zaiste
zaw stydzający
przykład iście Chrystusowego
postępowania.
Najwyższą form ą w szelkie
go istnienia jest absolutny,
wszystko ogarniający Brahm a,
jedyna rzeczywistość bez prag-

W ielka pagoda w Madurze

nień i bez świadomości, osta
teczny cel każdej duszy. Ludzie
dzielą się na kasty. Przejście z
jednej 'kasty do drugiej za życia
ziemskiego jest niemożliwe. Do
piero po śmierci dusza udaje się
na jakiś czas., na księżyc albo
do Jama, do jakiegoś piekła,
aby ponownie się wcielić: sudra może się zjawić na ziemi
jako vajsja, członek kasty kup
ców, ten zaś jako kszatria, wo
jownik znowu jako bramin, ja
ko kapłan, uczony czy asceta.
Wszystko zależy od (poprzednie
go życia. Praw o (karmy jest
nieubłagane: jeżeli źle żył na
ziemi, to w następnej inkam acji nie postąpisz naprzód, lecz
spadniesz w ciało krowy, mał
py czy węża. Oto dlaczego na
najruchliwszych
asfaltowych
ulicach Bombaju wśród wielko
miejskiego ruchu automobilo
wego leżą spokojnie na jezdni
święte krowy a w parkach za
wieszone są na drzewach święte
małpy, które są plagą Indii. Mi
liony ludzi umiera z głodu, ale
dziesiątki milionów małp nie
tylko odżywia się doskonale, ale
co gorsza bezkarnie niszczy pra
cę rolnika. Życie małpy jest
lepsze niż życie parjasa czy sudry, ale cóż z tego, kiedy m ał
pa musi przejść stadium „nie
czystych“ ludzi. Ty, pariasie,
nie zazdrość więc małpie, raczej
cierp i umieraj z głodu, abyś się
mógł wznieść o szczebel wyżej
w łańcuchu wcieleń.
Ostatecznym celem wszyst
kich wcieleń jest wiekuiste
szczęście, niebyt, nirwana. A
więc nie żyć, nie być, nie ist
nieć, oto najwyższy cel i n aj
wyższe szczęście hinduizmu.
Chrześcijaństwo natomiast upatruje najwyższe szczęście w
życiu wiekuistym. Hinduizm
pragnie wyzwolić człowieka z
pod przemocy demonicznych
potęg, ustawicznego cierpienia
i niekończącego się łańcucha

nowych wcieleń (reinkarnacja).
Zasadniczym pierwiastkiem hin
duistycznej pobożności jest ry 
tualna kąpiel i modlitwa. Woda
świętych rzek i sztucznych ba
senów zmywa grzechy a modli
twa (mechanicznie zmawiana
na różańcu) nawiązuje kontakt
człowieka z bóstwem.
Dziś znaczna część ludnoś
ci Indii wyznaje buddyzm naj
rozmaitszych odcieni i odła
mów. Założyciel jego, szlachet
ny Gotama Buddha (563—483)
z kasty kszatriów, niechętnym
okiem patrzał na przewagę bra
minów i ich więzienny system
kastowniczy. Począł głosić, że
tak jak nie ma żadnego nadprzy
rodzonego życia, a zatem i rein
karnacji, talk nie ma również
żadnych kast. Zbawienie może
człowiek dosięgnąć tylko drogą
dobrych uczynków i przez umartwienie w sobie żądzy ży-

Tańczący Sziw a
(m u z eu m w Madras)

cia. W życiu jest wszystko cier
pieniem; przezwyciężysz cier
pienie, kiedy przezwyciężysz
samo życie i pogrążysz się w
nirwanie. Buddha był zdeklaro
wanym pacyfistą i przeciwni
kiem niweczenia żywych two
rów, ludzi i zwierząt. Stąd właś
nie płynął jego wegetarianizm.
Najciekawsze jest jednak, że
buddyzm w swej kolebce, w In
diach z czasem zupełnie zanikł
i dopiero później został ponow
nie tam wprowadzony drogą
misji, oczywiście w postaci zgo
ła już zmienionej. W swej pier
wotnej postaci buddyzm nie
znał pojęcia osobistego Boga;
była to dziwna religia bez Bo
ga. Pod wpływem jednak po
gańskich guseł i zabobonów lu
dowej wiary, i pod wpływem
hinduizmu buddyzm z biegiem
czasu zmienił się do tego stop
nia, że sam Buddha został wy
niesiony do rzędu bóstwa i

czczony jest we wspaniałych i
bogatych świątyniach. Jest to
klasyczny przykład tzw. euhemeryzmu, tj. ubóstwienia czło
wieka. W tej zmienionej posta
ci buddyzm rozszerzył się nie
mal po całej Azji, a szczególnie
w Chinach i Tybecie, ale w sa
mej Indii rozpadł się na sze
reg sekt, aby wreszcie około
r. 700 po Chr. ustąpić miejsca
braminizmowi. Dopiero w ostat
nich czasach zaczyna ponownie
przejawiać bardzo żywą dzia
łalność misyjną na całym świę
cie, nie wyłączając naw et za
chodniej Europy. Ośrodkiem
tego ruchu jest Cejlon.
Ideologiczne założenia bud
dyzmu sprzyjają rozwojowi ży
cia mnisiego i ascetycznego, po
bożnych pielgrzymek, długich
modlitw różańcowych i przebo
gatego rytuału. Kiedy w XVII
w. ojcowie Jezuici zaczęli w In
diach pracę misyjną, niemało
byli zdumieni i zgorszeni fak
tem, że liturgiczne obrzędy
buddystyczne łudząco przypo
minają obrzędy Kościoła kato
lickiego. Rozumie się, że fana
tyczni Jezuici to podobieństwo
tłumaczyli jako złośliwe fałszer
stwo diabelskie.
Najpopularniejszym miejs
cem pobożnych pielgrzymek w
Indii jest miasto
Benares
(350 tys. miesz.) nad rzeką Gan
ges. Spójrzcie na te skupione
oblicza modlących się w świętej
rzece mężczyzn. Po pas stoją w
wodzie, głowę mają lekko
wzniesioną, zamknięte oczy, rę
ce po katolicku złożone do mo
dlitwy... Takiego wyrazu sku
pienia przy modlitwie napróżmo
szukalibyśmy u wielu chrześci
jan. Ci poganie kochają swoje
bóstwa i zwracają się do nich z
niemniejszą ufnością, (niż tmy
do swego Pana i Zbawcy.
Popularnym również m iejs
cem pielgrzymek jest Nassik,
położone niedaleko od źródeł

W nętrze św iątyni w Karli
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Pagcda w Paganie

rzeki Godavari. Ponieważ jed
nak w górnym biegu rzeki wody
jest niewiele, zbudowano spe
cjalny basen betonowy, w któ
rym pobożni pielgrzymi kąpią
się, piorą bieliznę, no i ipiją
,,św iętą“ wodę, co w niemałej
mierze przyczynia się do szerze
nia najokropniej szych chorób.
Nie mniej znanym jest p ra
stare miejsce pielgrzymek w
H ardvar (Brama Wisznu) nad
Gangesem. Każdego roku w
marcu przybywają tu z najroz
maitszych ckolic Indii całe mi
liony Hindusów, aby wykonać
rytualną kąpiel. Zstępują do
szarej, mętnej wody po scho
dach, na których jak głosi le
genda bóg Wisznu pozostawił
odciski swych nóg. Woda Gan
gesu jest tak święta, że kąpiel
w niej gładzi wszystkie grze
chy, a kto się jej napije, ma za
pewnioną drogę do raju, o czym'
ani chwili nie wątpimy. Nie
jest to jednakże takie proste.
Kąpiel rytualna to zawiły ob
rzęd, który aby był skuteczny
musi być jak najskrupulatniej
wykonany.
Najwspanialszą świątynią
w Indii jest świątynia ,,'Ty
siąca kolum n“ w Madurze w
południowej części kraju. Wcho
dzi się do niej przez wielopię
trową bramę, ozdobioną mnóst
wem rzeźb przedstawiających
najrozmaitsze sceny z mitologii
indyjskiej. Dopiero za tym ko
losem bramą-wieżą na olbrzy
mim podwórzu rozpościera się
basen, w którym pobożni piel
grzymi myją nogi, aby dopiero
teraz wstąpić do samej świąty
ni, kapiącej złotem i lśniącej
bielą marm uru.
Ale zajrzyjm y raczej, szcze
gólnie w nccy w czasie świąt
Sivaratri, do świątyni Sziwi czy
największej
świątyni bogini
Parvati. Pełno tu kobiet i dzie
ci. Nieprzejrzane tłum y cisną
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się w zadymionej, ciemnej świą
tyni Wisznu, by i im dostało
się kropli ,,święconej wody“ i
kilku listków świętej rośliny
tulzy. Młode kobiety całymi go
dzinami leżą na tw arzy przed
gładkim czarnym kamieniem,
lingamem, symbolem płodności.
Obok zwija się kurczowo i łka
przed figurą bogini Matki młochłopiee zmawia niekończący
się różaniec. Chłopiec jest nieda dziewczyna. A tam znowu
mai nagi a ciało jego jest po
kryte popiołem...
Wszystkie religie Indii,
najprym itywniejszy
animizm,
hinduizm, buddyzm, braminizm
czy naw et mahometanizm, żyły
dotąd ze sobą w zgodzie w cią
gu całych stuleci. Nienawiść
wyznaniowa zrodziła się dopie
ro wtedy, kiedy chytrzy An
glicy w r. 1947 rozdzielili kraj
na dwa wyznaniowe państwa,
na mahometański Pakistan i na

Budda z Gandary (BsrLn)

byddystyczną Indię, a jabłkiem
niezgody między nimi został
Kaszmir.
Nad Indiami stale jeszcze
ciąży przeszłość. Naród indyjski
spętany jest duchem swej religii, więzami kast i różnych
przesądów. Nie co innego, tylko
hinduizm z instytucją kast, gu
seł i zabobonów, oraz tęsknym
wypatrywaniem nirwany, nie
bytu i zapomnienia stał się
przyczyną niebywałego zdymenso wania społecznego. Za
ledwie kilkuset maharadżów i
nababów nagromadziło w swych
rękach
niepojęte
bogactwa
kosztem olbrzymiej większości
narodu, któremu przypadł w udziale los nędzarzy.

I tem u oto ludowi, oślepio
nemu złotem i blaskiem monu
mentalnych świątyń, spętanemu
przesądami kast i zgnębionemu
duchem rezygnacji, wykorzys
tywanemu przez nieliczną klasę
posiadającą, misjonarze ewan
geliccy zgórą już 250 lat niosą
światło Ewangelii. Niełatwa to
praca. Natrafia ona na niezli
czone przeszkody. Przede wszy
stkim są to kasty. Zrazu chrześ
cijaństwo mogło . się zwracać
tylko do pariasów, tj. do ludzi
nie należących do żadnej kasty,
do nieszczęsnych tworów, które
w Indiach nie są nawet uważa
ne za ludzi. Przyjęcie chrześci
jaństwa przez Hindusa jakiej
kolwiek kasty było zgoła nie
możliwe, albowiem pociągało
za sobą automatyczne w yklu
czenie z kasty, a życie paria
sa jest niezwykle ciężkie. Zostać
chrześcijaninem to znaczy dla
Hindusa stać się pariasem.
Pracę misyjną w Indii
utrudnia ponadto wielość języ
ków. Jeżeli nawet reklamę han
dlową trzeba w Indii druko
wać naraz w kilku językach, to
cóż dopiero za trudności musia
ły czekać misjcnarza-tłumacza,
który pragnął, aby Biblię mogli
czytać wszyscy mieszkańcy ol
brzymiego kraju. Języki indyj
skie zaś różnią się od siebie nie
tylko fonetyką, ale i pismem.
Mimo tych trudności dziś już
98% Hindusów może czytać
Pismo św. w swoim własnym
języku; tylko 2%, tj. około 1
miliona Hindusów nie posiada
dotąd przekładu Pisma św. na
swój język.
Z pośród wielu misjonarzy
ewangelickich w Indii wy
mienić należy przede wszystkim
lekarza Dr Patena i Dr Yeshudasana, którzy w swoim ośrod
ku misyjnym obok nowoczesne
go szpitala zbudowali również
wspaniały kościół, oczywiście w
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Św iątynia buddyjska na Jawie

stylu świątyni buddyjskiej, aby
choćby w ten sposób uprzystęp
nić Hindusom chrześcijaństwo.
„The Christian Handbook
of China“ odgaduje liczbę
chrześcijan w Indii na 10 mi
lionów, z tego około 4 miliony
katolików. Wydaje się, że cyfra
ta jest zbyt wysoka, a przy
najmniej liczba ewangelików
wszystkich wyznań nie prze
kracza liczby katolików. Po upływie 250 lat misja ewangelic
ka nie pozyskała dla Chrystusa
chyba więcej niż 3,5 miliona lu
dzi. Jest to wprawdzie pokaźna
liczba, ale w stosunku do lud
ności Indii stanowi tylko l°/o.
Jest to więc mniej więcej taki

sam stosunek jak liczba wszyst
kich ewangelików w stosunku
do katolickiej ludności Polski.
Największym
protestanckim
Kościołem w Indii, który zy
skuje sobie coraz lepszą pozycję
wśród tzw. „młodych44 Kościo
łów Azji i Afryki, jest Zjedno
czony Kościół Południowych
Indii z 1,14 mil. dusz, rozmiesz
czonych w 15 biskupstwach, a
zrzeszający w swych szeregach
anglikan, kongregancjonalistów,
prezfoiterian, metodystów i re
formowanych. 96 małych towa
rzystw misyjnych, które rozwi
jają swą działalność obok sta
rych i wielkich Kościołów m i
syjnych, swym rozdrobnieniem

sprawiają sprawie Chrystuso
wej w Indii więcej szkody
niż pożytku. Te zapewne wzglę
dy sprawiły, że Światowa Rada
Kościołów zdecydowała się od
być swoje trzecie walne zgro
madzenie własne w stolicy
Indii w New Delhi. Wielkie to
warzystwa misyjne już dawno
przekazały dotychczasowe swo
je agendy do rąk pracowników
miejscowych Kościołów. Dla nas
zdumiewający i bardzo poucza
jący jest fakt, że „młode“ Koś
cioły Indii w swej praktyce nie
tyle podkreślają doniosłość do
gmatyki i nauki, ile rzeczywiste
naśladowanie Jezusa Chrystusa.
Tego zapewne niedługo będzie
my się my uczyć od nich.

NIEZWYKŁY JUBILEUSZ - 70-Iecie ordynacji
nia 25 października b.r. przypadła 70-ta rocz
nica ordynacji nestora k sięży ew angelickich
w n a szy m k r a ju , dziś ju ż em e rytow anego proboszcza
ewang.-augsb. parafii w Częstochowie Ks. Leopolda
W ojaka.
Ks. Leopold W ojak należy jeszcze do nielicznej
ju ż generacji k sięży dorpatczyków.
Urodził się dnia 15 k w ie tn ia 1867 ro k u we wsi
Grodziec ziem i kaliskiej z ojca Jana, nauczyciela
i organisty przy n a szy m kościele w Grodźcu i m a tk i
Marii, która um arła gdy m iał 4 lata, a w y chow ała
Go druga żona ojca, a siostra pierwszej. B ył n a j
starszym z 17-ciorga rodzeństioa, które ju ż jako d o 
rosły po części w y c h o w y w a ł i posyłał do szkoły.
Z licznego rodzeństw a ży je ju ż ty lko siostra Olga
Rew aldowa, zam ieszkała w S zu b in ie .
Jako m ałe dziecko p rzeżył wstrząs, k tó r y pozo
staw ił niezatarty ślad w Jego życiu. W 1870 r. spalił
się kantorat w Grodźcu i cała rodzina została bez
dachu nad głową. Proboszcz rzy m .-k a t, parafii w
Grodźcu, Ks. Wojciech Grochow ski zabrał całą ro
dzinę pogorzelców do siebie na plebanię katolicką,
gdzie przebyw ała do czasu o d budow y kantoratu. K o n 
ta k t osobisty ks. G. z d zisiejszym Jubilatem i w p ł y w
na Jego późniejsze studia trw ał do zgonu ks. G.
Jubilat uczęszczał do g im n a zju m kaliskiego. Od
4 klasy zdany na własne siły, u tr z y m u je się w y łą c z 
nie z korepetycji. N aw iązując przy t y m stosunki oso
biste wśród, kolegów, uczni swoich i ich rodzicóto,
L w a ją c e długie lata, k tó r y m nieraz dopiero śmierć
kres kładła. W roku 1886 uko ń c zy ł g im n a zju m z m e 
dalem „summa cum laude”.
Z e względu na szczupłość zasobów m aterialnych
dopiero w styczniu 1887 r. w yje ch a ł na studia te o
logiczne do Dorpatu. Do chwili otrzym ania s ty p e n 
d iu m nadal blisko rok u tr z y m y w a ł się z k o r e p e ty 
cji. W Dorpacie przeżył do dziś nie zapom niane
chw ile górne i ch m u rn e w gronie starszych i m ło d 
szych kolegóiu, grupujących się w ta m te js z y m K o n 
wencie Polskim (Polonia). Do dziś w m iłe j pamięci
zachował ko nw entow iczów :
R u tk o w sk ieg o , Lotha,

Ks. Leopold W ojak
H aberkanta, M achlejda, K r em p in a i innych; n ie ste
ty w szysc y ju ż dawno nie żyją. B ra k środków m a 
terialnych uniem ożliwił M u poświęcenie się karierze
nauko w ej, do której zachęcały Go c z yn n ik i w yd zia łu
teologicznego. Po ukończeniu studiów, powrócił do
K r a ju jesienią 1891 r. O rd yn o w a n y zostaje diiia
25.X.1891 roku w kościele w arszaw skim . W zastęp
stw ie chorego Gen. S u perintendenta Everta, o rd y n a 
cji dokonał ów czesny I proboszcz w arszaw sk i Ks.
M anitius w asyście II proboszcza ks. Bartscha i dia
kona ks. J. Burschego. W ikariat o dbyw ał w W ar
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szawie u ks. Bartscha i zaw sze wspom ina Jubilat z
wdzięcznością serdeczne i rozum ne ustosunkow anie
ks. Bartscha do m ło d yc h adeptów pracy d uszpaster
skiej.
Po zaledwie roc znym wikariacie w grudniu
1892 r. m ia n o w a n y został adm inistratorem , a po roku
w y b r a n y proboszczem w Sompolnie. W latach 1898—
1912 był proboszczem w B rzezinach łódzkich. W ro
k u 1912 został w y b r a n y proboszczem dopiero organi
zującej się parafii w Częstochowie. Instalacja od
była się 1.ХІ. Kościół w ów czas był w budowie i p o 
św ięcony został w grudniu 1913 r. Plebanii wogóle
jeszcze nie było. W yb u d o w a n a dopiero w 1930 r.,
c poświęcona w n astę pnym .
W ybór w łaśnie ks. L. W ojaka na I proboszcza
te j tru d n e j placówki ew angelickiej był wprost opa
trznościow y. W śród w y b itn y c h jednostek społeczeń
stw a C zęstochow y i okolicy z przeorem klasztoru
Jasnogórskiego O. R e jm a n e m na czele m iał ks. J u 
bilat kolegów z ła w y szkolnej w Kaliszu i W szec h 
nicy Dorpackiej k tó rzy ju ż w te d y Go poznali i w co
d z ie n n y m obcowaniu nauczyli się cenić i szanować.
Ułatwiło to Jubilatow i pracę ta k trudną w Często
chowie w śród ultra katolickiego społeczeństwa. Pra
cował w tej parafii 43 lata aż do przejścia na e m e 
ry tu rę 31.Х.1955 r.
Dzielną to w a rzyszką w tej nie łatw ej, ale owoc
n e j pracy była m a łżo n k a Jego Paulina z Teichm anów ,
córka ks. Sup. K. Teichm ana w T u rku . Z w ią ze k m a ł 
że ń ski zawarli w 1895 r. — n ie ste ty zmarła już r. 1929,
4 k w ie tnia, a więc przed zam ie szka n iem Jubilata na
%ńebanii. Pogrzeb Jej stał się m anifestacją, będącą
w y r a z e m uczuć dla zm arłej i owdowiałego Ks. W o 
jaka nie ty lk o parafii ale też licznie obecnych k a 
tolików.
Parafia częstochowska ' nig d y nie była liczną.
W edług danych urzę d o w y ch z roku 1925 liczyła 500
dusz. Należały do niej filiał w Zaw ierciu i ka ntoraty
w e wsi C zarny Las i Natalin, pozostałe po d a w n y m
filiale Panki. Sporadycznie dochodzi
adm inistracja
filialami w R a d o m sku i Dziepółci, parafiami w K leszczowie, W ieluniu. Częstochowa była i jest przez
klasztor Jasnogórski ośrodkiem katolicyzm u w jego
często fa n a ty c z n e j i nie tolerancyjnej form ie. N ie 
liczna grom adka ew angelików w ydaw ała się m a le ń 
ką w y sep k ą , zalewaną falam i katolickiego morza.
Postawa księdza ewangelickiego w takich w aru n ka ch
była bardzo odpowiedzialna i trudna. O żyw otności
nielicznej parafii św iadczy ły uroczystości kościelne
obchodzone w zw ią zk u z pośw ięceniem kościoła, ple
banii, ewangelizacji i innych; m ożna tu było u s ł y 
szeć głęboko p rze m yślane przem ów ienia K s ięży z
w s zy stk ic h dzielnic kraju, a przede w s z y s t k im sa
m ego Jubilata. Nabożeństw a te grom adziły w s p ó łw y 
znaw ców z bliska i z daleka, zostawiając niezatarte
w s pom nienia uczestnikom .
Ks. L. W o ja k przez cały czas swego duszpasterzow ania w parafii, w y so ko dzierżył sztandar E w a n 
gelii, godność księdza ewangelickiego i
patrioty.
P rzeżył w tej parafii dw ie w o jn y światowe. P ie r w 
sza w ojna św iatow a dotknęła parafię materialnie;
często nie było pieniędzy na uposażenia dla księdza.
Z m usiło to ks. W ojaka do szukania pracy zarobkow ej
poza parafią, aby móc u trz y m a ć sw ą liczną rodzinę.
Został w t e d y nauczycielem w I P a ń s tw o w y m G im n a 
z ju m M ę sk im im. H. Sie n kie w ic za w Częstochowie.
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Umiał pogodzić stanowisko proboszcza ew angelic
kiego ze sta n o w isk ie m nauczyciela, zy sk u ją c sobie
szacunek i uznanie zarów no grona nauczycielskiego
ja k i uczniów, oraz zw ierzchnich w ładz szkolnych,
czego nie zawsze doznał w kościele. Przyszła Druga
W ojna Św iatow a. N iem ie ckie władze oku p a c yjn e roz
biły jednolitą dotąd parafię na polską i niemiecką.
Ks. L. W o ja k trw ał na stanow isku proboszcza po l
sk iej parafii. Plebania była ośrodkiem polskiego ż y 
cia ewangelickiego, m im o szalejącego terroru gesta
po, atakującego w s zy stk o co polskie. B ył On w zo rem
Polaka ew angelika wiernego Ojczyźnie i Kościołowi.
0 Jego zdecydow anej, bezkom p ro m iso w ej postaw ie
o b yw a te lskiej św iadczy in c yd e n t następujący. Gdy
bez Jego w ie d z y p e w ie n osobnik um ieścił na pleba
nii flagę ze s w a s ty k ą — Ks. W ojak kazał ją usunąć,
choć m usiał sobie zdaw ać sprawę, jakie to mogio
m ieć dla Niego osobiście następstwa.
Po p o w sta n iu w a rsza w sk im , k ie d y fale w y s ie 
dleńców ze zburzonej W a rsza w y zalały ta k zw. G.G
na plebanii częstochow skiej znalazło p r z y tu łe k i opar
cie wielu naszych w sp ó łw y zn a w c ó w św ieckich i liczni
księża, działacze narodowi, poszu k iw a n i przez w ładze
okupacyjne, n a w e t żydzi. K sięża nasi, k tó rzy jeszcze
byli na wolności, choć jaw nie ju ż nie m ogli pracować
na n iw ie kościelnej pod koniec okupacji zbierali się
na plebanii częstochow skiej by radzić nad spraw am i
dotyczącym i przyszłości naszego kościoła. Po w y z w o 
leniu w 1945 r. znajd u ją cy się w Częstochowie d u 
chow ni naszego kościoła z prezesem przedw ojennego
K onsystorza p. M. R u d o w sk im , zebrali się na p le 
banii i pod p rze w o d n ic tw e m proboszcza Ks. L. W o 
jaka utw o rzyli ty m c za so w y K onsystorz z siedzibą
w Częstochowie, skąd w y s z ły pierw sze nom inacje
1 rozjechali się pierw si księża, do opuszczonych pla
có w ek parafialnych. P óźniej jeszcze, m im o sędziwego
w ie k u , bierze udział w u k o n s ty tu o w a n iu się w ładz
naszego kościoła na zebraniu w Łodzi, k tó r e m u p r z e 
wodniczył. Po przejściu na em e ry tu rę nadal m ieszka
na plebanii otoczony troskliw ą opieką najstarszego
syna Stefana, drugi syn T adeusz jest proboszczera
w S ta r y m Bielsku.
Patrząc dziś na 70 lat, które m in ę ły od ordynacji,
trzeba powiedzieć, że ks. L. W ojak wiernie służył
sw e m u kościołowi i że całe życie Jego przepełnione
było troską o Kościół. Z bólem patrzył na pow ojenne
zniszczenia, spadek liczebny w iernych, utratę w ielu
b u d y n k ó w kościelnych, szczególnie kościoła Sw . J a 
na w Łodzi. Kościół parafii naszej, położony prawie
że u stóp Jasnej Góry, w sa m y m cen tru m dziś w ie l
k ie j Częstochowy, m usiał też odpierać za k u sy dew otek,
przychodzących z n a jrozm aitszy m i propozycjami.
Cichy i s k r o m n y w długoletniej pracy dla Z b a 
wiciela swego, cicho i sk ro m n ie obchodził sw ój 79letni jubileusz. Ś w ia d o m y niedociągnięć i błędów
popełnionych pom im o najlepszych intencji, w żarli
w e j m odlitw ie dziękow ał Bogu za doznane d o p u sty
i błogosławieństwa. T y lk o nieliczni o n im pam iętali
i złożyli życzenia.
Ł ą c z y m y się w dzię kc zyn ien iu i prośbie o Boże
błogosławieństwo dla
Czcigodnego Jubilata. O by
Bóg w łasce S w e j opromienił światłością z góry
wieczór ży w o ta Jego.
G. W
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ORDYNACJA W KRA K OW IE
„Żniwo w praw dzie w ielkie, ale ro b o tn ik ó w -mało.
P roście te d y P an a żniw, ab y posłał ro b o tn ik ó w ’. T ak
m ożem y i m y pow iedzieć gdy p a trz y m y n a nasz K o
ściół, k tó re m u ciągle p o trzeba jeszcze tych ew ang elicz
nych „robotników ” n a n iw ie kościelnej P om ni ty c h
słów n ieu stan n ie zarów no w naszych pow szechnych
m odlitw ach kościelnych ja k i p ry w a tn y c h codziennych
m odlitw ach prosim y naszego niebiań sk ieg o P a n a
żniw : „U lituj się, ulituj P an ie żniw : S ług garstk a
Tw ych, a w ielki obszar n iw “.
N a te m odlitw y P an odpow iada n a m gdy każdego
ro k u w o kresie Ś w ięta Ż niw posyła mam now ych p r a 
cow ników n a Jego n iw ę k tó rzy przez o rd y n ac ję zo sta
ją oficjaln ie pow ołani d o tej] pracy.
T egoroczne odrynacje zain a u g u ro w ała o rd y n ac ja
w K rakow ie w d n iu 1 październ ik a br. Tego w łaśn ie
d n ia Jego E kscelencja Ks. B iskup Prof. D r A ndrzej
Wamtuła w asyście Jego M agnificencji Ks. R ektora
Prof. Dr W iktora N iem czyka i P rzew ielebnego Ks.
Komsemiora K aro la B. K ubisza, dokonał w yśw ięcenia
m gr teol. ew ang. J a n a HAUSEGO ma K siędza K ościo
ła Ew angelicko-A ugsburskiego. W czasie uroczystego
n abożeństw a ordynacyjnego litu rg ię w stęp n ą o d p ra 
wili. Ks. R ek to r i Ks. proboszcz Kubisz. Po pieśn i o rdynacyjnej i pieśni m iejscow ego chóru parafialn eg o
p rzed -ołtarz w y stą p ił N PW Ks. B isk u p W antula.
Ks. B iskup p rzem ów ił do ordynow anego n a te k st
I K or. 4,1—2. N a pod staw ie tych słów Ks. B iskup
w skazał ja k im m a być S ługa Boży, jatki m a być jego
stosunek do pow ierzonych jego pieczy dusz i ja k m a
się zbór odnosić do niego. W końcow ych słow ach sw e
go przem ów ienia zw rócił się Ks. B iskup do zboru k ra 
kow skiego z gorącym ap elem a b y w sp ie ra li tego m ło
dego sw ego du szp asterza m odlitw am i i o tw arty m
sercem .
W czasach apostolskich w yśw ięcało się k a n d y d a 
tó w n a duchow nych p rzez m odlitw ę o D ucha św. i n a 
łożenie rąk . W te n sa m sposób po sw oim p rzem ó w ie
n iu w yśw ięcił Ks. B iskup w asyście Ks,. R ek to ra i Ks.
K onseniora, m gr. J a n a H ausego n a K siędza naszego
Kościoła. N ależy jeszcze zw rócić uw agę n a drugi
ró w nież p ię k n y i s ta ry zw yczaj u b ie ra n ia nowoordy-*
now anego K siędza w b iałą komżę i n a słowa, k tó re
Ks. Biskup p rzy te j czynności w ypow iada. Te sło w a
w łaśn ie tłum aczą n am doskonale sens i znaczenie no-*
szenia te j kom ży przez naszych Księży.
„P rzyjm ij kom żę, zew n ętrzn ą oznakę tw ego urzę-*
du duszpasterskiego. K olor je j je st biały. B iel oznacza
czystość i radość. N iechaj Słow o Boże i św. S a k ra 
m ent a p rze z ciebie udzielan e będą ta k ie czyste,
a Ew angelia, k tó r a je st ra d o sn ą n o w in ą o C hry stu sie
z ta k ą rad o śc ią p rzez ciebie będzie głoszona“.
A w ięc b ia ła kom ża, czy a lb a ja k to często m ów i
my, je st nie tylko stary m i pięknym zw yczajem , k tó ry
w n iektórych kościołach ew angelickich zanikł z bie
giem stuleci, a le m a p rzede w szystkim głębokie
sym boliczne znaczenie.
P o czynności n ało żen ia alby, w serdecznych i cie
płych słow ach zw rócili się d o Ks. J. H ausego obaj'
asystenci: Ks. R e k to r i Ks. Proboszcz. W przem ów ię-1
ni ach sw ych n aw ią za li oni do la t d zieciństw a i mlcn
dości Ks. H ausego a zarazem w spom nieli czcigodną
i sz lac h etn ą postać jego ojca ś.p. Ks. K a p e la n a P aw ła
Hausego, k tó ry n a sku tek przeżyć obozow ych zm arł
zaraz po w ojnie. „Będziesz sta ł p rzy o łta rzu i n a am J
bonie, n a k tó re j p rze d la ty s ta ł ś.p. tw ój ojciec“ —1
pow iedział Ks. R ektor.
Ks. K onsenior K ubisz stw ierd ził, że te n dzień n a 
leży do n ajrad o śn iejszy ch d n i jego życia, gdyż odtąd'
przy sw oim boku będzie m iał w iernego pom ocnika.

Składanie przysięgi ordynacyjnej przez ks. Jana
Hausego w kościele ew angelicko-augsburskim św.
Marcina w K rakow ie
(przy ołtarzu: Ks. bp. Wantula, ks. rektor N iem czyk,
ks. sen. Kubisz)
Po ak cie o rd y n acji n a am b o n ie sta n ą ł Kisi. m g r
Ja n Hause, k tó ry w ygłosił n a te k st Rzym. 1,17—18.
sw oje pierw sze po o rd y n ac ji k a z a n ie w p ara fii, k tó re j
o d tą d będzie służył ja k o w ik ariu sz p rzy boku Ks. p ro 
boszcza K ubisza.
Po spow iedzi o dpraw ionej p rzez Ks. R ek to ra
N iem czyka długoletniego proboszcza krakow skiego,
odbyła się K om unia św., k tó rą celeb ro w ali J. E. Ks.
Biskup W an tu ła i J. M. Ks. R ektor Niem czyk.
L itu rg ię końcow ą o d p raw ili w szyscy K sięża a bło
gosław ieństw o udzielił Ks. Biskup. P o tężn ą p ieśn ią
„Birońże P a n ie “ zakończono tę p rzep ięk n ą uroczystość.
N ależy jeszcze podkreślić, że n ab o żeń stw o u p ięk 
szone było pieśniam i m iejscow ego chóru, śpiew em
solow ym a rty sty O pery K rakow skiej i p ię k n ą g rą
organow ą u talen to w an eg o o rg an isty k rak o w sk ieg o
zboru p. S tan isław a Kiszy.
Z rad o ścią opuszczaliśm y k rak o w sk ą św iąty n ię
św. Marcina,, że K ościołow i n aszem u przybył znów
now y S ługa Boży a ziem i M ałopolskiej g orliw y du sz
pasterz. N iech P an pobłogosław i jego służbę, ab y
p rzyniosła w iele owocu, a owoc te n ab y był trw ały !
i
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Z ŁUŻYC
\ k ł tygodniu po św. T rójcy je d e▼▼n astu
serbskich duchow nych
ew angelickich zjechało się na p le 
ban ię w H usci na konferen cję p a 
sto raln ą, k tó ra odbyła się całkow i
cie w języku serbskim . W sesji po
południow ej, na k tó rej om aw iano
teo rię w zględności E insteina, p ro 
blem
historyczności Je zu sa oraz
zagadnienia n a tu ry ekum enicznej,
wzięło udział ponadto pięciu se rb 
skich duchow nych katolickich.
Ju ż w ro k u ub. m iał się odbyć
w D olnej Łużycy tra d y c y jn y se rb 
ski dzień kościelny. N iestety, nie
doszedł on w ów czas do skutku. Do
piero w ro k u bieżącym na skutek
energicznych zabiegów ks. prezesa
L aza-B ukecanskiego został on zw o
łan y na 3 niedzielę po T rójcy św.
dnia 18 czerw ca. Z ainteresow anie
zjazdem było ta k w ielkie, że n a 
w et osiem specjalnie w yn ajęty ch
autobusów nie zdołało odw ieść na
m iejsce zjazdu w szystkich, którzy

chcieli w ziąć w nim udział. Zjazd
m iał c h a ra k te r ekum eniczny. Przed
południem w B órkow ach
m iędzy
innym i p rzem aw iał g en eraln y su 
p e rin te n d e n t S chüler obaj z Chocieborza.
Po p rzerw ie obiadow ej
uczestnicy udali się do W jerbna,
rodzinnej wsi dolnołużyckiego p o e
ty M ata K osyka. (18.6.1853 — 1940),
gdzie w g ru n to w n ie o d budow a
nym po zniszczeniach w ojennych
a przepełn io n y m uczestnikam i k o 
ściele p rzem aw iał serbski su p e r
in te n d e n t ks. G erh ard W irth z
N jesw acidla.
Na zaproszenie saskiego K ościo
ła ew angelickiego w czerw cu rb.
odw iedzili Łużyce i zapoznali się z
całokształtem życia kościelnego Ł u 
życkich S erbów ew angeliccy d u 
chow ni polscy, a m ianow icie k się
ża: W aldem ar P reiss, K aro l T yrna,
J a n S zarek i K aro l Sam iec.
Je steśm y p rzek o n an i, że w izyta
ta stan ie się początkiem bliższych
k o n ta k tó w
m iędzy E w angelikam i

w Ł użycach i ew an g elik am i w P ol
sce.
26 czerw ca rb. doczekał się 50 ro 
k u życia serbski su p e rin te n d e n t ks.
G erh ard W irth z N jesw acidla. J u 
b ila t po stu d iach teologicznych w
L ipsku, T ubingen i w B erlinie był
2 stycznia 1938 ro k u o rdynow any
i ja k o w ik ariu sz osiadł w B udziszynie. D opiero w ro k u 1942 d o sta 
je się jak o proboszcz do zboru se rb 
skiego. W ów czas to w całych Ł u ży 
cach byli tylko czterej duchow ni
ew angeliccy narodow ości serbskiej.
Po w o jn ie ks. W irth, syn se rb sk ie
go ro ln ik a , zo staje p o w o łan y do
N jesw acidla, gdzie czeka go n ie ła 
tw a p raca; podczas d ziałań w o je n 
nych ta m te jsz y kościół i p leb an ia
uległy całkow item u zniszczeniu. Od
roku 1958 ks. W irth je st re d a k to 
rem serbskiego ew angelickiego cza
sopism a „P om haj B oh”. I m y ży
czymy ju b ilato w i dużo zdrow ia i
błogosław ieństw a Bożego w d al
szej p racy w śród ew angelickiego
lu d u serbskiego n a Łużycach.

KOMUNIKATY LOKALNE
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Trójcy
PI. Małachowskiego 1

Parafia Ewangelicko-Reformowana
ul. Świerczewskiego 74

17.12.61. (III niedz. Adwentu)

17.12.61. (III niedz. Adwentu)

godz. 10,45 — spow iedź
godz. 11 — nabożeństw o z Kom. św. Ks. R. Trenkler

godz. 11 — nabożeństw o — Ks. J. Niewieczerzal
24.12.61. (IV niedz. Adwentu)

22.12.61. (piątek)
godz. 18 — naboż. litu rg iczn e — Ks. R. Trenkler

godz. 11 — nabożeństw o — Ks. Z. Grzybek
godz. 17 — naboż. w igilijne — Ks. J. Niewieczerzal

24.12.61. (IV niedz. Adwentu)

25.12.61. ((I św ięto Narodzenia Pańskiego)

goćfz. 11 — naboż bez Kom. św. — Ks. O. Krenz
godz. 16 — naboż. w igilijne — Ks. R. Trenkler

godz. 11 — naboż .z Kom. św. — Ks. J. Niewieczerzal

25.12.61. (I św ięto Narodzenia Pańskiego)

26.12.61. (II św ięto Narodzenia Pańskiego)

godz. 10,45 — spowiedź
godz. 11 — naboż. z Kom. św. — Ks. R. Trenkler

31.12.61. (Zakończenie Roku)

26.12.61. (II św ięto Narodzenia Pańskiego)
godz. 10,45 — spow iedź
godz. 11 — naboż. z Kom. św. — Ks. O. Krenz
31.12.61. (Zakończenie Roku)
godz. 16 — naboż. bez Kom. św. — Ks. R. Trenkler

godz. 11 — nabożeństw o — Ks. Z. Grzybek

godz. 11 — nabożeństw o — Ks. Z. Grzybek
godz. 17 — nabożeństw o — Ks. J .Niewieczerzal
OBCHÓD GWIAZDKOWY. W sobotę dnia 16 gru
dnia o godz. 18 odbędzie sę w sali parafialnej wieczór
w igilijny dla dorosłych a w niedzielę dnia 17 grudnia
o godz. 17 wieczór w igilijny z gwiazdką dla dzieci.
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