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Intencja modlitewna papieża

Według przyjętego zwyczaju papież podaje na każdy mie
siąc szczególną intencję modlitewną. Od wielu lat intencja na 
miesiąc styczeń, kiedy to ekumeniczny Tydzień Modlitwy zbie
ga się w czasie z katolicką Oktawą Modlitw o jedność chrześci
jaństwa, dotyczyła sprawy jedności. Intencja modlitewna pa
pieża na styczeń 1963 brzmi następująco: „Ażeby obudzone 
w protestantach pragnienie kościelnej jedności doprowadziło 
do poznania prawdziwego Kościoła Chrystusowego” .

Nowością w ogłoszonej intencji jest to, że po raz pierwszy 
wymienia się wyraźnie protestantów, podczas gdy zjednoczenie 
z prawosławnymi będzie przedmiotem modlitw w miesiącu ma
ju. O tym, że protestanci dążą do jedności można się przeko
nać z ich udziału w pracach Światowej Rady Kościołów. Na 
szczególną natomiast uwagę zasługuje zwrot, mówiący o po
znaniu „prawdziwego Kościoła Chrystusowego” . Kto choć tro
chę zna katolicką eklezjologię, ten wie, że według niej prawdzi
wym Kościołem jest tylko rzymskokatolicki. Także i na obra
dach soborowych, podczas rozważania schematu o Kościele nie 
pozostawiono żadnej wątpliwości co do tego, że Rzym repre
zentuje prawdziwy Kościół Chrystusowy „jakim go chciał mieć 
Chrystus” . O tym „odłącznym braciom” nigdy zapominać nie 
wolno.

Tu mówi „Glos Ewangelii“

Radiostacja Światowej Federacji Laterańskiej w Addis Abe- 
bie „Glos Ewangelii“ (Voice oj Gospel) przeprowadziła w stycz
niu kilka próbnych audycji, które były słyszane także w Indii. 
Prace wykończeniowe są w pełnym toku. Otwarcie radiostacji 
ma nastąpić 26 lutego 1963 w> obecności cesarza Etiopii Haile 
Selassie.

Na wybór Etiopii, jako miejsca radiostacji na Afrykę i Azję, 
wpłynęło w decydujący sposób zdanie prezydenta Etiopskiego 
Kościoła Luterańskiego, który powiedział: „Od 3 tysięcy lat kraj 
mój jest suwerenny; od 1500 lat Kościół chrześcijański jest 
jedynym Kościołem na kontynencie afrykańskim. Pomijając 
okupację włoską w latach od 1936 do 1941 nie zaznał on nigdy 
obcego panowania. Królestwo etiopskie jest jedynym krajem 
afrykańskim nie obciążonym kolonializmem białych“ .

Dla centralnej stacji w Addis Abebie pracować będzie 14 stu
diów, rozmieszczonych w Afryce i Azji. Inne Kościoły, poza la
terańskim, również będą miały prawo nadawania audycji za 
pokryciem kosztów własnych. Audycje religijne zajmować będą 
jedynie 1/3 czasu nadawania programu. Resztę czasu poświęci 
się audycjom świeckim, dotyczącym w szczególności zagadnie
nia wychowania. Dyrektorem radiostacji jest Norweg Dr Si
gurd Aske. Dyrektorem programów — Niemiec ks. Dr U tryk 
Fick ze Stuttgartu.

Trochę statystyki

Chrześcijanie stanowią obecnie około 31°/o ogółu ludności 
zamieszkującej glob ziemski. Statystycy przewidują, że w r. 
2000 liczba chrześcijan spadnie do 10°/o, nawet jeżeli działal
ność misyjna i ewangelizacyjna utrzymana będzie na dotych
czasowym poziomie. Kościół chrześcijański jest prawdę wszę
dzie w7 mniejszości, pracuje w' diasporze, w otoczeniu świado
mie niechrześcijańskim. Do tego dochodzi i to nie mało znaczą
cy fakt, że świat zachodni, który od wieków był ojczyzną Koś
cioła i którego życie kształtowane było przez Ewangelię, traci 
powoli swoje dominujące stanowisko.

W  M M Cu
’  W IE R S ZA C H

—  W stolicy małego ksiąste.wka 
Lichtenstein Vaduz powstała para
fia ewangelicka. Wybudowano no
wy kościół. Parafie katolickie ze
brały kolektę na zakup dla kościo
ła ewangelickiego Biblii ołtarzowej 
i naczyń do Chrztu św.

*
—  Proporcjonalnie do liczby mie

szkańców Norwegia rozpowszechnia 
więcej Biblii niż jakikolwiek inny 
kraj na święcie. Drugie zaszczytne 
miejsce zajmuje Finlandia.

*
—  Konwent Baptystów w Missou

ri ( U S A )  w  specjalnym adresie 
skierowanym do papieża Jana 
XXIII z okazji zwołania soboru, 
apeluje o użycie swojego wpływu 
dla usunięcia dyskryminacji wyzna
niowej w takich krajach katoli
ckich, jak Hiszpania, Italia i Ko
lumbia.

*

—  Patriarcha moskiewski A le k s y , 
głowa Rosyjskiej Cerkwi Praw>o- 
slawnej, został odznaczony z okazji 
85-lecia mrodzin Orderem Czerwo
nego Sztandaru „za patriotyczną 
pracę w walce o pokój”.

*

—  D r  Otto Dibelius będzie nadal 
pełnił funkcje biskupa Kościoła 
Ewangelickiego Berlin-Brandenbur-  

gia, gdyż Dr Scharf, kandydat na 
to stanowisko, nie otrzymał na re
gionalnym synodzie we wschodnim 
Berlinie wymaganej większości 213 
głosów.

*
—  Sąd Najwyższy w Jerozolimie 

(Izrael) orzekł w procesie przeciw
ko duchownemu katolickiemu, że 
Żyd-konwertyta nie może być uwa
żany za Żyda i nie może otrzymać 
obywatelstwa państwa Izraela.

*
—  D r  Albert Beretzky, emeryto

wany biskup ewangelicko-reformo- 
ivany na Węgrzech, został wybrany 
jednomyślnie honorowym prezesem 
Rady Ekumenicznej Kościołów Wę
gierskich”.
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PRZEZ POKORĘ DO JEDNOŚCI*)
„Błogosławieni ubodzy w duchu, albo
wiem ich jest królestwo niebieskiev .

Mat. 5,3

yjemy io arcyciekaiuych czasach. Podczas 
gdy świat znajduje się w śmiertelnym nie

bezpieczeństwie, gdy samo jego istnienie jest 
zagrożone, gdy fale nieioiary i odstępstioa sze
rokim korytem rozlewają się po całym świecie 
i to nie tylko u nas, ale co najmniej w tej sa
mej mierze w świecie zachodnim, Kościół 
chrześcijański, jako całość, przeżywa chwile 
doprawdy o przełomowym, historycznym zna
czeniu. To nie jest przesadą. Tak jest w rzeczy
wistości. Przed stosunkowo niedawnym tczasem 
ruch ekumeniczny zaczął stawiać pierwsze nie
śmiałe kroki. Ze wszech stron niedowierzanie, 
sceptycyzm. Ten największy pod względem 
liczby Kościół w ogóle o ekumenizmie nic wie
dzieć nie chciał. A dziś po niewielu latach prze
ogromne zmiany. Tydzień Modlitwy o zjedno
czenie obejmuje chrześcijan na całym niemal 
świecie. Nie można oczywiście mówić jeszcze 
o osiągniętym celu, ale to są z pewnością owe 
przysłowiowe krople, które powoli, systema
tycznie i z uporem drążą kamień.

Wydaje się, że począwszy od jednego Koś
cioła czasów apostolskich, marny do czynienia 
z ciągłym podziałem, rczdrobnieniem. Proces 
ten trwa nieprzerwanie do naszych czasów. 
Oto teraz dopiero daje się zaobserwować coś 
wręcz przeciwnego: od absurdalnego rozbicia do 
nowej jedności. Rozbicie Kościoła jest chorobą 
chroniczną i dlatego należy się liczyć z jej 
uporczywością. Już w czasach apostolskich 
chrześcijanie zaczęli się dzielić na Pawiowych, 
Apollosowych, Chrystusowych. Pierwsze wieki 
chrześcijaństwa roją się od najrozmaitszych 
sekt. Następuje wielka schizma, podział na

*) Kazanie wygłoszone w ramach Tygodnia Modli
twy iv kościele ewangelicko-reformowanym w War
szawie.

Wschodni i Zachodni Kościół. Potem przycho
dzi rozłam w Zachodnim Kościele. A Reforma
cja na skutek niedoceniania nauczycielskiego 
autorytetu Kościoła i z powodu bliżej nie 
sprecyzowanej eklezjologii pośrednio niewątpli- 
vńe przyczyniła się do dalszego rozdrobnienia. 
Dziś doszliśmy już do setek najrozm.aitszych 
organizacji kościelnych. Kościoły dzieliły się, 
nie zawsze wiedząc dlaczego, tak iż trudno jest 
nieraz dociec, jakie są różnice pomiędzy dwie
ma denominacjami, żyjącymi obok siebie, lecz 
iclasnym, odrębnym życiem. Stwierdziwszy to 
nie wolno nam jednak zapominać, że w wiel
kiej mierze dzielenie odbywało się w imię szu
kania i ratowania Prawdy, że to dzielenie było 
często historyczną koniecznością, choć ubole
wania godną.

Pewnie, organizacyjne rozbicie też już jest 
anomalią, jeżeli nie złem absolutnym, ale fak
tycznym złem i winą jest dopiero utrata świa
domości, że mimo pewne mniejsze lub większe 
różnice stanowimy przecież jedną d.uchową 
rodzinę. Rozwój wypadków szedł w odwrotnym 
kierunku. Wraz z podziałem zaczęło się kopanie 
rowów..., stawianie murów..., odsądzanie od 
czci i wiary..., wzajemne zwalczanie się aż do 
wojen włącznie..., wzajemna pogarda..., poczu
cie wyłączności..., pycha..., „tylko my“ .

Nic lak nie dyskredytowało i nadal dyskre
dytuje chrześcijaństwa, a zarazem poddaje w 
wątpliwość jego wartości i szczerości w oczach 
nieyjierzących, jak ów z punktu widzenia Bi
blii luprost niepojęty i niezrozumiały duch 
nienawiści, który się doskonale rozwijał przy 
akompaniamencie obłudnych słów o miłości. 
Kościołowi absolutnie nie przeszkadzało, że czy
tano u ołtarzy i na kazalnicach ewangelię o mi
łości Boga i bliźniego, ba naiuet o miłości nie
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przyjaciół, że cytowano z uniesieniem prze
cudny hymn z 13 rozdz. listu do Koryntian: 
,,Choćbym mówił językami ludzkimi i aniel
skimi, a miłości bym nie miał, jestem jako 
miedź brzęcząca lub cymbały brzmiące..., je 
stem niczym..., nic mi to nie pomoże“ . O mi
łości deklamował Kościół a jedmocześnie siał 
nienawiść i nie chciał przyjąć do wiadomości, że 
stał się przez to „miedzią brzęczącą“ i „cymba
łami brzmiącymi“ .

Czasy, w których żyjemy, wydają się rze
czywiście punktem zwrotnym w historii Koś
cioła chrześcijańskiego, bo gdy podział doszedł 
już do absurdu, jesteśmy świadkami niemal ra
dykalnego zwrotu: od rozbicia ku jedności. Nie 
jest sprzecznością, jeżeli powiem, że podobnie 
jak rozbicie, dążność do upragnionej jedności 
realizuje się również w imię szukania i ratowa
nia Prawdy. Rozbicie, jak dotąd, trwało 2000 
lat. Czy powrót do jedności będzie również 
trwał tak długo? Któż to wiedzieć może! U Bo
ga przecież tysiąc lat są jak dzień wczorajszy, 
który przeminął. Nie nam wyznaczać godziny 
na zegarze Bożym! Gdybyśmy chcieli przepro
wadzić pewną analogię do rzeczy materialnych, 
to ten proces — ku jedności — winien raczej 
trwać krócej. Budowanie murów i płotów od
dzielających zwykle więcej czasu wymaga niż 
ich burzenie.

Są wśród dobrych, entuzjastycznie nastrojo
nych chrześcijan ludzie niecierpliwi, którzy 
chcieliby już teraz oglądać jeden Kościół, or- 
ganizacyjnie jednolity, i to za wszelką cenę. 
Ale czy o to tylko chodzi w naszym dążeniu do 
jedności? Organizacyjnie jednolity Kościół nie 
jest jeszcze równoznaczny z osiągnięciem du
chowej jedności, która z pewnością jest waż
niejsza i pilniejsza. Pytają się ludzie, czego po
trzeba, aby duch jedności mógł zatriumfować? 
Niemal wszyscy odpoiuiadamy: miłości chrze
ścijańskiej. Nieiuątpliwie. To chyba jest poza 
dyskusją. Wszak miłość wypełnieniem zakonu. 
Największe przykazanie. Stare to przykazanie. 
Przecieramy oczy. Chrystus kazał miłować 
wszystkich, nawet nieprzyjaciół. Jakżeż to się 
stać mogło, że wyznawcy poszczególnych Koś
ciołów) Chrystusowych i Kościoły same o tym 
przykazaniu praktycznie zapomniały, nienawi
dząc się wzajemnie?

Umiłowani! Sądzę, że miłość musi być po
przedzona aktem pokory. Na ten moment pra
gnąłbym w dzisiejszym nabożeństwie zwrócić 
szczególną uwagę. To nie jest przypadek, je
żeli Jezus, wygłaszając kazanie na górze — 
ów katalog cnót chrześcijańskich — na pierw
szym miejscu umieścił pokorę: „Błogosławieni 
ubodzy w duchu, albowiem ich jest królestwo 
niebieskie“ . Niektórzy bibliści, zupełnie zresztą 
słusznie, uważają tę proklamację Jezusową za 
rewolucyjny akt w historii pobożności w ogóle. 
Dopóki człowiek nie wyzbędzie się swojej py
chy i nie przestanie samemu się okłamywać, 
nie ma dlań wstępu do królestwa niebieskiego.

Chorzy, którym się wydaje, że są zdrowi i leka
rza nie potrzebują, siłą rzeczy pozostają chory
mi. Jezus przenosi punkt ciężkości wszelkiej 
pobożności z świadomości posiadania na ubóst
wo, z samosprawiedliwości na poczucie winy, 
z pychy na pokorę. Wszystkich uważających 
siebie za ludzi bez zarzutu, upojonych własną 
samosprawiedliwością, nie chcących nic słyszeć
0 swoich grzechach, Pan Jezus wyklucza 
z Królestwa Bożego, a właściwie oni sami się 
wykluczają, albowiem gardzą łaską Bożą. Pan 
Jezus tylko do tych się przyznaje, którzy się 
uważają za biednych i nędznych, za obarczo
nych winą, którzy się smucą z powodu takie
go stanu rzeczy a jednocześnie łakną i pragną 
odpuszczenia i przebaczenia. Oto są błogosła
wieni, szczęśliwi, wybrani.

Punkt ciężkości wszelkiej prawdziwej poboż
ności nie leży więc w poczuciu naszej wartości
1 godności, lecz w chęci stałej poprawy i do
skonalenia się. Aby człowiek mógł być godnym 
Królestwa Niebieskiego musi mu najpierw Je
zus zedrzeć z twarzy maskę samozadowolenia, 
musi ukazać w jaskrawym świetle jego arcy- 
grzech —  pychę; musi zdetronizować egoistycz
ne, wyniosłe i pyszne ja. I  dopiero w tak upo
korzonym sercu może Zbawiciel ustanowić swo
je Królestwo, w którym szukający poprawy 
naprawdę coraz bardziej się doskonalą, chorzy 
uleczeni bywają, cierpiący pocieszeni a łakną
cy i pragnący nakarmieni i napojeni.

Czyż ap. Paweł do tego samego nie zmierza, 
gdy powiada: „Nie rozumiejcie wysoko o so
bie, ale się do niskich skłaniajcie, nie uważaj
cie siebie za mądrych“ ? Takiej to postawy żą
da Pan od każdego szczerego ucznia swojego.

Umiłowani! Czy to samo nie dotyczy po
szczególnych Kościołów chrześcijańskich? Nie- 
tylko miłość musi w nich zatriumfować, ale 
i pokora. Może właśnie pokora musi się naj
pierw w Kościołach pojawiać, aby mógł zakwit
nąć piękny i wonny kwiat miłości. Pycha po
szczególnych kościołów, wielkich i małych, 
i często tych najmniejszych, stanowi w dużej 
mierze największą przeszkodę na drodze do 
jedności. I pod tym względem oni zawinili, my 
i wy także.

Kościołowi poioierzony został kosztowny 
klejnot, depozyt wiary, ale ten klejnot, wszyst
kim wspólny, przechowywany jest, według słóiu 
Pawła, w glinianych naczyniach, ulepionych 
ludzkimi, grzesznymi rękoma. A przeszkodą do 
jedności nie jest ów klejnot — Ewangelia 
święta — dla wszystkich jedna, lecz gliniane 
naczynie, niekiedy niestety tak wymyślnie 
i hermetycznie zamknięte, że klejnotu w żaden 
sposób dostrzec nie można. I każdemu z nas 
i każdemu Kościołowi wydaje się, że właśnie to 
jego naczynie jest doskonałe. Może trzeba bę
dzie rozbić te różnokształtne naczynia, do któ
rych się przyzwyczailiśmy, aby skarb, klej
not móc luydobyć, ażeby mógł świecić pełnym 
blaskiem, w równej mierze zachwycającym
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wszystkich. Może uczyni to sam Bóg. Będzie
my może zmuszeni zapomnieć o tym, co hono
rem wyznaniowym nazywamy, pogodzić się ze 
zniknięciem historycznej nazwy tego czy innego 
Kościoła, aby Chrystus mógł królować, aby 
Ewangelia mogła zwyciężać, aby jedność trium
fowała.

Żaden Kościół nie ma prawa zaanektować 
Chrystusa tylko dla siebie, bo Chrystus jest 
niepomiernie większy od największego Kościo
ła. Żaden z empirycznych Kościołów nie ma 
prawa mówić o wyłącznym posiadaniu Praiu- 
dy, bo Prawda ma swój samoistny byt w Bo
gu.

Jest rzeczą prawdziwie pocieszającą, iż w 
tym nowym, ku jedności zmierzającym czaso
kresie zaczyna się nareszcie zwracać uwagę nie 
na to, co nas dzieli — choć i to nie jest bez 
znaczenia — lecz na to, co mamy wspólnego: 
jeden Bóg i Stwórca wszechświata, jeden Zba
wiciel Jezus Chrystus za wszystkich ofiarowa

ny, jedna Ewangelia świadcząca o tym, że 
Duch św. w nas działa.

Obchodzimy Tydzień Modlitwy o jedność 
chrześcijan. Wielka jest moc modlitwy, tym 
większa, gdy wielkie rzesze ludzi wierzących 
na całym świecie swoimi westchnieniami i wo
łaniem szturmują tron Boży. Ale modlitwa now
sza, także o jedność chrześcijaństwa, nie może 
być modlitwą faryzejską na podobieństwo tej: 
„Dziękuję Ci, Boże, że nie jestem taki jak in
ni...((, lecz modlitwą celnika, który w poczuciu 
pokory nie śmie oczu swoich podnieść w górę, 
wołając: „Boże, bądź miłościw mnie grzeszne- 
m,u“ . „Ten bowiem — 1odszedł usprawiedliwio
ny do domu swego więcej aniżeli tamten; al
bowiem każdy, kto siebie wywyższa będzie 
poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony“ 
(Łuk. 18,14). Ta ocena naszego Zbawiciela od
nosi się także do Kościołów chrześcijańskich. 
Przez pokorę do miłości —  przez miłość do 
jedności.

Ks. Dr EMIL JELINEK

KONFESJA A KOŚCIÓŁ
w 400 rocznicę ksiqg symbolicznych Kościoła Reformowanego

TVT ajsłynniejszą z licznych ksiąg symbolicz-
nych Kościoła Reformowanego jest Druga 

Konfesja Helwecka (Confessio helvetica poste
rior). Powstała w dość niezwykłych okolicznoś
ciach, jako osobiste, prywatne wyznanie wiary 
Henryka Bullingera (1504 — 1575), następcy 
Ulrycha Zwingliusza w urzędzie kaznodziejskim 
Wielkiego Mynsteru w Zurychu.

Jan Marbach (1521— 1581) wszczął w Stras
burgu z Hieronimem Zanchiusem (1516— 1590) 
spór religijny na temat predestynacji. Spór 
ciągnął się kilka lat (1561— 1565) i zakończył się 
zwycięstwem Marbacha. oraz całkowitym wy
parciem ze Strasburga kierunku reformowa
nego. Strasburska Formula concordiae z 18 
marca 1563 r., która spór ostatecznie, zakończy
ła, była dziełem zdecydowanego luteranina Ja
kuba Andeae. Spór strasburski odbił się szero
kim echem w sferach reformacyjnych. Nie 
dziw, że w takich warunkach Henryk Bullin- 
ger już 1562 r. opracował własne wyznanie 
wiary, które odpowiadałoby duchowi reformacji 
szwajcarskiej. Pomagał mu w tej pracy gorący 
zwolennik predestynacji Piotr Martyr Vermi- 
gli. Piotr Martyr zmarł 12 listopada 1562 i\, 
a więc Konfesja Bullingera musiała powstać 
jeszcze przed tą datą.

Spór strasburski znalazł oddźwięk nie tyl
ko w sferach teologicznych. Okoliczności tak się 
złożyły, że kurfyrst Palatynatu Fryderyk III 
Pobożny (1559— 1576), skłaniający się ku re

formacji szwajcarskiej, był zmuszony na sej
mie w Rzeszy w Augsburgu (1566) obronić 
swoje stanowisko wyznaniowe. W tym celu 
zwrócił się o ipomoc do Bullingera. Ten prze
słał mu swoje wyznanie wiary, które zestawił 
na własny użytek. Dzięki temu prywatne wy
znanie wiary Bullingera zostało przedstawione 
przez kurfyrsta Palatynatu na sejmie Rzeszy 
i nabyło szerszego rozgłosu. Z czasem przyjęły 
je kraje sympatyzujące z reformacją szwajcar
ską, a wreszcie stało się symboliczną _ księgą 
Kościoła Reformowanego.

Zdawałoby się, że Konfesja, która powstała 
w takich okolicznościach, będzie nosiła wybit
ne piętno nauki kalwińskiej. Tymczasem tak nie 
jest. W osnowie swej idzie ona wprawdzie w  
duchu „Institutio“ Kalwina, ale w uszeregowa
niu. artykułów wiary przejawia wyraźny wpływ 
Melanchtonowej Augustany. Rzecz znamienna, 
że artykuł o predestynacji (art. 10) następuje 
w Konfesji dopiero po artykule o upadku czło
wieka (art. 8) i po artykule o wolności woli 
(art. 9). Sam artykuł o predestynacji stwierdza 
tylko najogólniej, iż Bogu jest wiadomo, któ
rzy są Jego, i że nie należy wobec tego pochop
nie zaliczać kogokolwiek do < zatraconych. Z 
drugiej jednakże strony artykuł, o wierze i do
brych uczynkach (art. 16) stwierdza niedwu
znacznie, że wiara jest darem łaski Bożej wy
łącznie dla wybranych. Jak widać, wpływ Kal
wina przejawia się w Konfesji dość wyraźnie,
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ale nie mniej wyraźne jest również odstępstwo 
od Kalwina.

Podobne stanowisko wobec naczelnego 
punktu nauki kalwińskiej zajmuje dalsza księ
ga symboliczna Kościoła Reformowanego, a 
mianowicie Katechizm Heidelberski, nazwany 
tak od miejsca wydania. Zrodził się wyraźnie 
z potrzeb Zboru i nie jest wyrazem wiary jed
nostki. Autorami jego byli dwaj młodzi teolo
dzy, należący już do trzeciej generacji refor
mowanej: 26-letni Kacper Olevianus <(1536— 
1587) i 28-letni Zachariasz Ursinus (1534— 1583). 
Wzorem dla nich był katechizm Leo Jueda 
(1541), katechizm Kalwina (1542) i katechizm 
Marcina Microna (1559).

Katechizm Heidelberski, który wśród ludu 
był książką bodaj bardziej popularną, niż Ma
ły Katechizm Lutra wśród szerokich rzesz wy
znawców Augustany, idzie po linii, którą roz
począł Luter swoim komentarzem listu Ap. 
Pawła do Rzymian, a na której stanął później 
również Jan Kalwin. Jest to reformacyjna nau
ka o usprawiedliwieniu tylko z łaski Bożej 
przez wiarę. Pytanie 20 uzależnia wyraźnie 
predestynację od wiary. Wprawdzie w pytaniu 
52 występuje pojęcie wybrania (Ausserwäh- 
lung), a pytania 51,54,123 mówią o providentia 
specialis, ale bynajmniej nie idą w kierunku 
założeń Kalwina. Zdaniem Karola Bartha (Die 
christl. Lehre nach dem Heidelb. Kat., Zürich 
1948, (18) specyfika nauki kalwińskiej wystę
puje w Katechizmie Heidelberskim tylko nie
znacznie w .zagadnieniu wszechobecności Chry
stusa (pyt. 47 i 48), w nauce o chrzcie (pyt. 72) 
i w nauce o wierze (pyt. 75— 79). Predestyna
cja, jktórą w  :XVI w. tak żywo interesowali się 
zwolennicy Kalwina, występuje w Katechizmie, 
zdaniem Bartha, jak gdyby tylko na margine
sie. R. Seeberg (Dogmeangeschichte IV/2, str. 
652) i Fr. Loofs (Leitfaden 'zum Studium der 
Dogmengeschichte, Halle 1906, 4 wyd. 1951, 
str. 933) są nawet zdania, że Katechizm Hei
delberski o predesty nacji w ogóle mie mówi. 
Jest to stary pogląd Ebrarda i Heppego, wspar
ty na przekonaniu Kochera (Katech. Gesch. der 
ref. Kirche, jJena 1756, str. 259), którego zda
niem obywatele Palatynatu i reformowani 
Niemcy nie uznawali kalwińskiej predesty na
cji. Tak jednak nie jest. Właśnie Katechizm 
Heidelberski był (używany (przynajmniej w Ho
landii) jako typowo kalwińska księga symbo
liczna w sporze z Arminianami, przeciwnikami 
predestynacji. Obaj autorzy Katechizmu byli 
zdecydowanymi zwolennikami nauki Kalwina 
ze wszystkimi jej konsekwencjami w postaci 
surowej predestynacji, ale w Katechizmie 
umyślnie nie ujawnili tej nauki z obawy, aby 
nie była przez lud źle zrozumiana. Słusznie

zauważył Aleksander Schweiser (Die Präde
stinationslehre, w Theol. Jahrbücher 1851, III, 
str. 419), że Katechizm był przecież książką dla 
ludu a nie dla teologów.

Obie księgi symboliczne, Konfesja i Kate
chizm, są iwynikiem długich walk, zmagań i 
sporów religijnych okresu poreformacyjnego, 
kiedy Kościoły reformacyjne zaczęły się już 
stabilizować a zaczynała się rodzić kontrrefor
macja. Są więc niejako wyrazem gorących 
chwil. Ale nie znaczy to, że powstały na gorąco. 
Ojcowie reformacyjni skrupulatnie badali Pi
smo św. i bardzo ostrożnie formułowali swoje 
przekonania religijne. Pod tym względem ży
wimy niemałą cześć dla twórczego wysiłku. 
Księgi symboliczne pozostaną milowymi kamie
niami, wytyczającymi właściwy kierunek prote
stantyzmu. Ilekroć będzie chodziło o jasne sfor
mułowanie nauki kościelnej, .zawsze będziemy 
do nich wracać. Ale patrząc na nie z perspek
tywy 400-tu lat nie potrafimy wyzbyć się wra
żenia, że są czcigodnym reliktem przeszłości. 
Są wytworem danej sytuacji religijnej i poli
tycznej, .są wyrazem światopoglądu, pojęć i wy
obrażeń swoich czasów. Na każdej z nich prze
szłość wycisnęła swoje piętno. Nie podobna, 
aby Kościół domagał się dziś od swych wy
znawców bezkrytycznego przyjęcia sformuło
wań swoich ksiąg symbolicznych. Księga sym
boliczna o tyle tylko jest normatywna, o ile 
zgadza się z Pismem św. Najwyższą normą i 
najwyższym autorytetem w nauce kościelnej 
jest tylko Pismo św. Ono jest norma normans 
—  jak mówią teolodzy — a księga symboliczna 
jest tylko norma normata.

To stwierdzenie jest bardzo ważne, bo żyje
my w czasach ekumenizmu, który w łonie sa
mego protestantyzmu wywołuje reakcję w po
staci wzmożonego konfesjonalizmu i ortodoksji 
wyznaniowej. Zwolennicy konfesjonalizmu 
twierdzą, że ekumenizm to otwarta droga do... 
katolicyzmu. Również w kołach katolickich ro
dzi się przekonanie, podsycane —  jak się zda
je — przez samo duchowieństwo, że protestan
cki ekumenizm to istotnie powrót „odłączo- 
nych“ ,na łono Kościoła katolickiego. Kto wie, 
czy ta myśl nie leżała u podstaw intencji zwo
łania II Soboru Watykańskiego. Toteż zwolen
nicy konfesjonalizmu biją na alarm: jeżeli pro
testantyzm ma zachować samoistny byt wy
znania i Kościoła, to musi całą duszą przylgnąć 
do spuścizny wyznaniowej odziedziczonej po 
ojcach. 1

Stanowisko ortodoksji wyznaniowej, pro
wadzące w ostatecznej konsekwencji do eks- 
kluzywizmu i do nietolerancji, kryje w sobie 
jeszcze inne niebezpieczeństwo, którego sami 
konfesjonaliści z reguły nie spostrzegają, nie
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bezpieczeństwo nawrotu do katolickiej zasady 
nieomylności urzędu nauczającego. Okazało się 
to najlepiej przed dziesięciu laty w norweskim 
sporze o piekle. Prof. O. Hallesby wygłosił 
przez radio przemówienie misyjne, w którym 
użył pod adresem słuchacza gróźb piekielnych. 
Przeciwko tym „piekielnym“ metodom misyj
nym zaprotestował publicznie, powołując się 
na Ewangelię Chrystusową biskup dr Kristian

Schjelderup z Oslo. Otwarta głowa i dobry 
duszpasterz nie spodziewał się, że zostanie za
atakowany przez ortodoksów. , Wystąpili oni 
przeciwko niemu z oświadczeniem, że odchylił 
się od Augustany, która w 17 artykule mówi 
wyraźnie, iż Jezus Chrystus przyjdzie sądzić 
żywych i umarłych, a ludzi grzesznych i dia
błów strąci do piekła, aby w nim bez końca 
cierpieli (impios homines ac diabolos condem- 
naJbit, ut sine tfine crucientur). Ich zdaniem 
wolnomyślny biskup Schjelderup złamał ślub 
ordynacyjny i znalazł się poza obrębem pra
wowiernego Kościoła. Przeciwko „heretyckie
mu“ biskupowi wypowiedzieli się wszyscy ko
ledzy w urzędzie i jeden z dwu norweskich wy
działów teologicznych. Natomiast drugi wy
dział teologiczny ze znanym starotestamentow- 
cem Sigmundem Mowinkelem na -czele, zajął 
odmienne stanowisko. Przypomniał on ewange
likom norwesk:m, że w Kościele ewangelickim 
obowiązuje stale jeszcze reformacyjna zasada 
sola scriptura, i że wobec tego nieszczęsny spór 
ma rozstrzygnąć nie księga symboliczna, lecz 
Pismo św.

Pod wpływem ekumenizmu stosunek pro
testantyzmu do ksiąg symbolicznych uległ po
ważnej zmianie. O ile autorytet Pisma św., za
wsze wielki w protestantyzmie, mimo krytycz
nych badań, zwiększył się, o tyle zmniejszył się' 
autorytet ksiąg symbolicznych. Do niedawna 
jeszcze urzędu duchownego nie mogła sprawo
wać kobieta, ponieważ takiej ewentualności nie 
przewidywała żadna księga symboliczna. Dziś 
natomiast wiele Kościołów ewangelickich wpro
wadziło ordynację kobiet. Wbrew protestanc

kiej zasadzie powszechnego kapłaństwa dotąd 
obrzędów kościelnych nie mógł sprawować „la
ik“ , abowiem Augustana w 14 art. mówi wy
raźnie, że uczyć, kazać, i sprawować sakramen
ty może tylko ten, kto był „Ordentlich“ — po
wołany. Dziś natomiast w luterańskiej Norwegii 
i Szwecji już od wielu lat pracują nieordynowa- 
ni kaznodzieje, i to — jak słychać — bardzo 
skutecznie i z wielkim błogosławieństwem. 
Chrzest niemowląt był dotąd -w protestantyz
mie poza baptystami nie tylko dogmatem. 
Dziś natomiast francuski Kościół Reformowany 
i Kościół Czeskobraterski przeprowadziły naj- 
formalniejsze uchwały, mocą których rodzice 
mogą ochrzcić swoje dzieci w okresie niemo
wlęcym, albo też odłożyć chrzest aż do chwili, 
w  której ich dziecko samo zdecyduje się w 
akcie chrztu wyznać wiarę w Jezusa Chrystusa. 
Do niedawna zgoła niemożliwa była interko- 
munia członków różnych wyznań ewangielic- 
kich, ale dziś już cały szereg Kościołów zawarł 
ze sobą umowy o wzajemnym udzielaniu Sa
kramentu św. Wieczerzy swoim wyznawcom.

O tyle już dalej jesteśmy od swoich ojców 
reformacyjnych. Toteż po 400-tu latach, acz z 
wielką czcią i wdzięcznością wspominamy sym
boliczne księgi swojego Kościoła, nie lękamy 
się wyznać, że nasz stosunek do nich nie /jest 
bezkrytyczny. Nie chcemy, aby nam nawet naj
czcigodniejsze księgi symboliczne przesłoniły 
Chrystusa i Ewangelię, bo w Chrystusie i w 
Ewangelii odnajdujemy braci i siostry rów
nież w innych społecznościach kościelnych. 
Wielki apostoł narodu napisał do Galacjan (3: 
28): „Nie masz Greka ani Żyda, nie masz ko
biety ani mężczyzny, nie masz wolnego ani nie
wolnika, albowiem wy wszyscy jedno jesteś
cie w Chrystusie.“ Słowa te nabierają szczegól
nej wymowy w naszych czasach ekumenizmu, 
kiedy powoli rodzi się jedna owczarnia i jeden 
pasterz, o których mówił Chrystus. Jakże nam 
żal, że tylko Kościół Rzymskokatolicki swym 
nieprzejednanym stanowiskiem nie chce nale
żeć do tej wielkiej rodziny dzieci Bożych.

K a ż d y  e i r a n g e l i k  

c z y t a  i p r o p a g u j e « J E D N O T Ę »



Dr Jerzy Śliziński

Z  pobytu na Słowacji
1Ą7 listopadzie 1960 r. bawił 

jako nasz gość w Polsce 
jeden z twórców „Ustavu slo- 
venskej literatury“ Słowackiej 
Akademii Nauk — znany histo
ryk literatury i pisarz Juraj Spi- 
tzer. Interesował się wówczas 
żywo pracami mojej pracowni 
w Zakładzie Słowianoznawstwa 
PAN i w krótkim czasie szcze
rze zaprzyjaźniliśmy się. Juraj 
dotrzymał słowa.

Latem br. otrzymałem za
proszenie Słowackiej Akademii 
Nauk a 3 września przyjecha
łem do Bratysławy.

Spitzera tu nie ma, jest 
delegatem słowackim przy

Związku Pisarzy w Pradze, 
ale przyj edzie w tych dniach — 
oświadczył sekretarz Instytu
tu, Józef Vel’ky, który mnie 
witał na dworcu.

Stolicę Słowacji witałem jak 
dobrą, starą znajomą. Nie 
zmieniły się wąskie, kręte 
uliczki starówki, majestatycz
nie, po dawnemu płynął Du
naj, tylko stary zamek pysznił 
się nowym dachem. Tyle mo
głem na razie stwierdzić z okna 
pokoju mego hotelu.

Z typową słowacką ser
decznością przyjęto mnie w 
„tJstayu sloyenskej literatury“ . 
Tam poznałem osobiście kie

rowników tej tak ważnej pla
cówki naukowej — Ivana Ku
sego i Karola Rosenbauma, hi
storyków literatury, dobrze mi 
znanych dotąd tylko z ich prac. 
W niezwykle miłej atmosferze 
ustaliliśmy wspólnie ramowy 
program przyszłej, konkretnej 
naszej współpracy, która już 
przyniosła pierwsze skromne 
owoce. Zaś w Instytucie Sło- 
wacko-Rodzeckim, mającym 
się przekształcić w Instytut 
Slawistyczny, zetknąłem się z 
dyr. Hrozienćikiem oraz z jego 
współpracownikami — w tym 
z jednym dobrze zapowiadają
cym się młodym polonistą.

Inny ma się stosunek do 
literatury współczesnej, jeżeli 
się osobiście zna ich twórców. 
Podczas mego pobytu na Sło
wacji chciałem poznać choćby 
kilku wybitnych poetów i pi-

Czytelnicy piszą
Napisałem kiedyś o „ludziach, którym za

leży“ na różnych sprawach. I po jakimś czasie 
przekonałem się, że felietoniki, podpisane przez 
WESS-a, ludzie jednak czytują. Bo odezwał się 
kiedyś czlouńek, podpisany „Tess“, który na
wiązując do wspomnianego felietonu, napisał 
swoje uwagi na temat „Jednoty“, jako ten, któ
remu zależy na prasie ewangelickiej. Otóż to — 
jeśli komuś na czymś zależy, to powinien czuć 
się odpowiedzialny za to „coś(C. „Tess“ właśnie 
w poczuciu tej odpowiedzialności i troski za
brał głos w sprawie „Jednoty“ .

Ja zaś, Księże Redaktorze, chciałbym zno
wu trochę „popisać“ o różnych sprawach, nieraz 
drobnych, nawet błahych, a czasem też w spra
wach dużego kalibru, zawsze jednak o spra
wach życiowych, a więc ważnych. Bo życie prze
cież składa się i z tych małych i z tych wielkich 
spraw.

Ot, taka na przykład sprawa. Kiedyś prze
czytałem w jednym z dzienników o ludziach, 
którzy zwrócili się do pewnych instytucji, w 
których pracowali, z prośbą o przysłanie im za
świadczeń o ich pracy. Tych ludzi było dwóch, 
a instytucji do których się zwrócili — kilka. Nie, 
to nie byli znajomi. Obie sprawy były zupełnie 
od siebie niezależne. Czy sądzi Ksiądz Redaktor, 
że otrzymali w krótkim czasie żądane zaświad
czenie? Skądże znowu! Mimo, że w jednym wy
padku chodziło o starania o rentę. Tylko jedna 
instytucja spełniła życzenie swego dawnego pra

cownika, co niemal do łez — jak pisał — go 
wzruszyło. Do łez wzruszyło. Czy to nie jest 
dziwne. Księże Redaktorze?

Byłem kiedyś w Narodowym Banku Pol
skim (Departament Zagraniczny) z człowiekiem, 
który przyjechał z Czechosłowacji uregulować 
swoje sprawy majątkowe (było to kilka lat te
mu). Miał już wyjeżdżać z Polski, a sprawa 
jego nie została jeszcze załatwiona. To był sier
pień — miesiąc urlopów, wskutek tego wiele 
zaległości w załatwianiu bieżących spraw. Mój 
znajomy dostał się do urzędnika, załatwiającego 
jego sprawę tuż przed zakończeniem urzędowa
nia tego dnia. Załatwienie późnego interesanta 
wymagało pozostania po godzinach pracy. Mimo 
to został uprzejmie, życzliwie i pomyślnie za
łatwiony. To nie było za „łapówkę“ zrobione, 
lecz najprostszą w świecie drogą.

I jedne i drugie sprawy, to były, Księże 
Redaktorze, sprawy ludzi, ich potrzeb. I jakże 
różnie załatwione. No tak, bo, jak wszystkie 
sprawy, załatwiane były przez ludzi. Ale jedne 
przez solidnych i ludzkich (tak! ludzkich lu
dzi) a inne przez tandeciarzy. Tandetą, myślę, 
może być przedmiot, rzecz, produkt, ale tandetą 
może być także sama praca, wykonywanie obo
wiązków.

I jestem zdania, Księże Redaktorze, że ma
my dość tandety w życiu i że więcej nam po
trzeba takich ludzkich ludzi, załatwiających 
sprawy dotyczące życia i potrzeb ludzi.

Z poważaniem
W ESS
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Z  A. Matuśką i J. Velkym w Bratysławie

sarzy współczesnych. Wraz z 
ob. УеГкут udaliśmy się więc 
do redakcji największego sło
wackiego wydawnictwa — Slo- 
venske vydovaterstv>o krasnej 
literatury — gdzie przyjął mnie 
dyrektor tej istytucji, znany 
poeta i autor utworów scenicz
nych Jan Ponićan, zaś w Związ
ku Literatów oczekiwali mnie 
już członkowie Sekcji Tiumaczy 
z wybitnym poetą Pawłem Ho
ro vem na czele.

Niezapomniany wieczór 
spędziłem w gościnnym domu 
Margity Figuli, autorki znanej 
i u nas ze świetnego przekładu 
książki A. Sieczkowskiego „Tri 
gaśtanowe kone” , która dziś jest 
już jakby pozycją klasyczną li
teratury słowackiej. Na egzem
plarzu, który otrzymałem cd 
autorki wpisała ona: JS srdec- 
ne pripisujem kniżoćku o pros
tych ludskych veciach, laskę, 
cti a statoćnosti.

M. in. dowiedziałem się od 
znakomitej pisarki, że właśnie 
pracuje nad nową powieścią, w 
której daje ona wyraz swym 
uczuciom do Polski, którą jak 
dotąd widziała tylko ze szczy
tów Tatr.

Narodowy sport słowacki 
— to piłka nożna. Większość 
historyków literatury, kryty
ków i literatów spotkać można 
na trybunach stadionu podczas 
rozgrywek ligowych. Przy ta

kiej właśnie okazji poznałem 
autora m.in. cyklu „Po mnie in
ni” Stefana Żary oraz znakomi
tego krytyka, „słowackiego 
Saldę” , Aleksandra Matuśkę, 
z którym się szczególnie zaprzy
jaźniłem. Przyjaźń ta przypie
czętowana została następnie 
wspólnie z Jurajem Spitzerem 
w przytulnym lokalu Związku 
Literatów wypiciem bruder
szaftu.

Dyrekcja Instytutu Litera
tury Słowackiej miała dla mnie 
miłą niespodziankę. Mało zna
łem dotąd Słowację. Ażebym się 
mógł z<apoznaę z pięknem 
tego kraju, z głównymi jego za
bytkami oraz z ważniejszymi 
ośrodkami kulturalnymi, przy
gotowano dla mnie Skodę, 
która mnie zawieść miała, gdzie 
tylko chciałem.

Pierwszą przerwą w na
szej podróży była Trnava. — 
Niegościnny tu mieszka naród
— mówił mój pilot, jak każdy 
prawie Słowak zapalony kibic 
piłkarski. — Zawsze prawie, 
jak tu gra jakaś drużyna z Bra
tysławy, dochodzi do bijatyki.
— No, chyba tak źle nie będzie! 
Czarne przeczucia miały się 
jednak sprawdzić do pewnego 
stopnia i tym razem, chociaż w 
formie trochę odmiennej.

Jako zapalony fotoamator 
czułem się w ,,Rzymie Słowac- 
kim“ , z licznymi jego zabytka
mi, w swoim żywiole. Pełen za

pału szukałem motywów do 
zdjęć. Moja Zorka pracowała na 
pełnych obrotach. Wreszcie za
trzymałem się pod wyjątkowo 
pięknym, stylowym, baroko
wym gmachem, skąd otwiera się 
przepiękny widok na_ kościół z 
kopulastą wieżą. Pstrykałem. 
Na to czekał tylko jakiś żołnie
rzyk, który stał przed biamą 
gmachu. — Tu nie wolno foto
grafować, to są koszary — oś
wiadczył z miną marsową i głu
chy na nasze tłumaczenia za
prowadził nas —  mego pilota i 
mnie — do pokoju dyżurnego. 
Podobnie głuchy okazał się ja 
kiś kapitan, któremu zameldo
wał się nasz żołnierzyk ze 
swoją zdobyczą, zapewne groź
nymi szpiegami. Kapitan kazał 
nas zaprowadzić do jakiegoś 
pokoju, gdzie pilnowano nas 
pod bronią. Dopiero zawezwany 
funkcjonariusz bezpieczeństwa 
okazał się znacznie mądrzejszy 
i po krótkich wyjaśnieniach 
puszczono nas z przeprosinami. 
Na mój wniosek na gmachu 
zabytkowym ma być umiesz
czona tablica z napisem: Zakaz 
fotografowania.

Po krótkiej przerwie w 
znanej na całym świecie miejs
cowości kuracyjnej Pieśfany 
zatrzymaliśmy się dłużej w 
Trenćinie. Mury potężnego 
zamku odbijały się w wodach 
spokojnie płynącego Wagu. 
Przepiękny jest widok z wieży 
na całą okolicę —- na Białe Kar
paty, Javorniki, i grzbiety Stra- 
:;ovskiej hornatiny. Głęboko w 
dole rozpościera się miasto jak 
na wystawie z zabawkami.

Przed opuszczeniem Tren- 
ćina złożyliśmy jeszcze krótką 
wizytę wybitnemu malarzowi 
Bazovskiemu, który przyjął nas 
z typowo słowacką gościnnością 
i pokazał nam piękną kolekcję 
swoich płócien.

Malowniczą doliną zbacza
my jeszcze do Trenćianskych 
Teplic i dalej jedziemy do Żili- 
ny. Stamtąd, podróżując ciągle 
wzdłuż Wagu, docieramy do 
gór, słynących z walk party
zanckich z czasów Narodowego 
Powstania Słowackiego. Na tle 
Wielkiego Krivania wznosi się
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na szczycie wzgórza monumen
talny pomnik poległych party
zantów. Z prawej strony ma
jaczą ruiny historycznego zam
ku Strećno. Mijamy ruiny 
zamku Lietava, położone wyso
ko nad rzeką. Vrutky, i już 
jesteśmy w Martinie, starej 
kuźni kultury słowackiej. Szyb
ko oddaliśmy bagaż do hotelu 
i chociaż już było późno, uda
liśmy się jeszcze na ulicę Ste
fana M. Daxnera, gdzie miesz
ka jeden z najwybitniejszych 
rzeźbiarzy słowackich, twórca 
m. in. słynnej Zbójnickiej Fon
tanny w Martinie oraz Drogi 
Krzyżowej w rzym. kat. koście
le tamże. Pierwsze pytanie żo
ny mistrza brzmiało: Zjedliście 
już kolację? Chociaż byliśmy 
naprawdę najedzeni, podano 
tak smaczne jedzenie, że nie 
mogliśmy odmówić gościnnej 
pani domu. Po miłej pogawęd
ce przy lampce wybornego wi
na słowackiego zaprowadził 
nas artysta —  chociaż zbliżała 
się północ — do swoi jej, odle
głej o ok. pół kilometra od 
mieszkania — pracowni. Istne 
to muzeum! Nie wiadomo, na 
co tu najpierw popatrzeć: szki
c e ’ i rzeźby najwybitniejszych 
postaci twórców słowackich — 
KoJlara, Hvezdoslava, Kuku- 
ćina, Sladkovića, Vajanskiego, 
Skultetyego, Jilemnickiego i 
in., ponadto licznych postaci 
partyzanckich i górali.

Na pożegnanie wręczył mi 
mistrz odlew gipsowy jednej 
ze stacji Via Dolorosa oraz me
dal jubileuszowy zasłużonego 
organizatora literackiego i kul
turalnego życia słowackiego 
pod koniec X IX  i na początku 
XX  wieku — Józefa Skulte — 
tego, który utrzymywał kon
takt z licznymi Polakami, m. 
in. z wybitnym naszym języko
znawcą Janem Baudouin de 
Courtenay.

Ogromną rolę w słowackim 
życiu kulturalnym odgrywa
ła Matice Slovenska, której 
„spravcem” był również przez 
pewien okres czasu wyżej 
wspomniany Skultety. Swoją 
siedzibę miała i dotąd ma ona 
właśnie w Martinie. Szczegól
nie interesowały mnie zbiory 
bogatego Archiwum Literac
kiego, udostępnione mi przez 
doc. A. Banika. Tam natrafiłem

na nieznane dotąd listy Tetma
jera, Bałuckiego, Eliasza-Ra- 
dzikowskiego i in. Zaś w Pa- 
matnicy Turćianskeho Kasina 
odnalazłem piękny zapis Bau- 
douina de Courtenay, szczerego 
przyjaciela Słowaków, który 
bliżej zetknął się z ich kulturą 
oraz ich dążeniami wolnościo
wymi podczas swego pobytu w 
Martinie przy okazji uroczy
stości na początku sierpnia 
1898 r. Zapis ten brzmi:

Kościółjv Trnawie

„Wszelkie usiłowania wyna
rodowienia są daremne, a o- 
prócz wzajemnego rozgorycze
nia, nienawiści międzyplemien- 
nej i opłakanej demoralizacji 
nic po sobie nie pozostawiają 
Nieuznawanie praw narodo
wości, zamieszkującej pewien 
obszar powierzchni kuli ziem
skiej, jest zabytkiem ludożer- 
stwa, które dziś objawia się w 
złagodzonej formie jako poże
ranie nie ciała ludzkiego, ale 
praw ludzkich i właściwości 
plemiennych, nie jako antro- 
pofagia, ale jako entofagia. Po
ciechą może nam być spostrze
żenie, że chwilowe cofnięcie 
się i zdziczenie ludzkości nie 
przeszkadza stopniowemu zbli
żaniu się do idealnego stanu, 
w którym stosunkami między
narodowymi i międzyplemien- 
nymi rządzić będzie rozum i 
poczucie sprawiedliwości. — 
Każdy gnębiony dziś naród 
może sobie z pełną ufnością

powtarzać: „Prazdne vaśe pro- 
ti nam sou vzteky” , „Dłużej 
klasztora niż przeora’'. Rządy 
i wynarodawiacze przemijają, 
ale narody pozostają” .

5 sierpnia 1898.
Frof. Dr J. Baudouin de Courtenay 

z Krakowa

Z Martina wyruszyliśmy na 
Orawę. Znowu minęliśmy Lie- 
tavę, Strećno i stąd na północ
ny wschód przez Dolni Kubin 
(tam znajduje się ciekawe mu
zeum Hvezdoslava) do Crav- 
skiego Podzamka.

Wysoko nad malowniczą tą 
miejscowością, na niedostępnej 
skale, króluje dobrze utrzyma
ny słynny Oravsky zamok —  a 
raczej trzy zamki: górny, śred
ni i dolny. Pełno tu turystów 
polskich (jesteśmy w strefie 
konwencji turystycznej). Mo
notonnie recytuje przewodnik 
swoje wyjaśnienia, wspomina
jąc szereg magnatów węgier
skich, pomijając jednak Pio
tra Komorowskiego, który w 
XV  w. zbudował Dolny Zamek.

Wracamy przepięknym kra
jem Hvezdoslava, zatrzymuje
my się w Jasenowie przy 
skromnym domku, gdzie uro
dził się wielki pisarz Marcin 
Kukućin i kierujemy się w 
stronę Tatr.

Krótkie postoje w Rużom- 
berku (gdze odwiedziliśmy zna
komitego malarza Fullę) oraz 
przy „Jamosikowej Karczmie” 
w Valaskiej Dubovej. Stąd nie
daleko już do stolicy Tatr po
łudniowych — do Liptowskie
go Mikulaśa. Tu zawisł na szu
bienicy dwieście pięćdziesiąt 
lat temu za „pośrednie żebro” 
Janosik z Tarchovej, słynny 
harnaś, który do dziś żyje w 
pieśniach i podaniach ludowych 
po północnej i południowej 
stronie Tatr, zbójnik, który 
„bogatym brał i ubogim da
wał” , któremu poświęcili prze
piękne utwory pisarze i poeci 
trzech tak bliskich sobie pod 
względem geograficznym, hi
storycznym i kulturalnym na
rodów — słowackiego, czeskie
go i polskiego.

Mam zwyczaj taki, że z 
każdej podróży zagranicznej 
przywożę sobie coś typowego z 
folkloru danego kraju. Ze Sło-
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Spisski Gród

wacji chciałem sobie przywieźć 
autentyczną ,,valaśku” — ciu
pagę. Widziałem już niektóre 
w bratysławskich sklepach a la 
Cepelia. Ciupagi te nie miały 
jednak z prawdziwym folklo
rem nic wspólnego, były to ra
czej wyroby , »przemysłu pa
miątkarskiego” dla niewybred
nych turystów. Miałem nadzie
ję, że autentyczną bacowską 
ciupagę uda mi się dostać gdzieś 
pod Tatrami. Dotychczasowe 
poszukiwania nie dały rezulta
tu. Dowiedzieliśmy się jednak 
jeszcze w muzeum w Rużom- 
berku, że w* Liptovśkim Hrad- 
ku mieszka jakiś artysta ludo
wy, który ,,valaśky” wyrabia. 
A więc do niego!

Mieszkał on w nowoczesnej 
kolonii za ruinami zamku. 
Wyobrażałem sobie miejsce za
mieszkania prostego artysty 
ludowego nieco inaczej. Czy
stym językiem czeskim przy
witał mnie. — To pan nie jest 
Słowakiem? — Ale ne, ja jsem 
z Caslayy. Valaśky yyribim. 
Hodne to kupuji, dokonce mu- 
sea. — A więc i tym razem nic 
z ciupagi!

W Niskich Tatrach, kilka 
kilometrów zaledwie od Lip- 
tovskiego Mikulaśa znajdują 
się jedyne w swoim rodzaju 
Demanovske jaskyne. Godzina
mi wędruje się wśród lśniących 
w różnych kolorach stalagmi
tów i stalaktytów, mija się (za

stygłe w bezruchu kamiennym 
wodospady, cudowne podziem
ne jeziora i cicho płynącą rzekę. 
Czy to bajka, czy to rzeczywi
stość? W Wysokich Tatrach pa
nuje niesamowity tłok. Przy 
Strbskim piesie — wędrówka 
narodów, hotele w Smokoycu 
napchane, to samo w eleganc
kiej Łomnicy, gdzie ulokowa
liśmy się. Obowiązkowa wy
cieczka do Skalnatego plesa ko
lejką linową a dalej w górę 
wyciągiem krzesełkowym.

Piękne są słowackie Tatry. 
Wypielęgnowanie aż miło! Pod 
górami świetne szosy, w gó-

Koło Demanowskiej Jaskini

rach doskonale znakowane 
ścieżki — promenady. W pierw
szorzędnie utrzymanych zdro
jowiskach luksusowe hotele z 
dobrą obsługą. Doskonale zor
ganizowane ,,muzeum gór” . 
Jednak brak owej swojskości, 
cechującej północną stronę 
Tatr. Brak szałasów na halach 
i górali w strojach, brak owie
czek na łąkach górskich i chat 
góralskich w dolinach. To już 
zostało wyparte przez cywili
zację. A szkoda!

Dalsza droga prowadzi przez 
czysty, rozległy Poprad na 
Spisz. Levoćy — istna perełka 
pod względem architektonicz
nym. Z licznych ilustracji zna
łem już renesansowy ratusz 
(przed którym ustawiono że
lazną klatkę, w której kiedyś 
zamykano niewierne żony. Dziś 
jedna taka klatka chyba nie 
wystarczyłaby) i jako dawnego 
znajomego witałem też prze
pięknie rzeźbiony ołtarz w ko
ściele tuż przy ratuszu, oftarz, 
tylekroć oglądany na barwnych 
reprodukcjach.

Największe bodaj ruiny 
zamku na Słowacji —  to potęż
ny Spiśsky hrad, związany 
również mocno z dziejami Pol
ski. Zostawiamy samochód na 
polnej drodze i wspinamy się 
ścieżką pod górę. Wspaniały 
widok roztacza się na Levocskó 
pohorie, Spiśską Magurę i 
majestatyczny łańcuch Tatr. 
Niczym nie zmącony spokój 
panuje tu na górze wśród po
tężnych rozpadlisk i murów, 
gdzie ongiś rezydowali Lubo- 
mirscy. Tylko wiatr śpiewa 
swoją monotonną pieśń. Cieka
we zjawisko przyrody zaobser
wowaliśmy niedaleko Spisskie- 
go Podzamka: z łagodnego zbo
cza nagle wytrysnął słup wo
dy na wysokość 15— 20 może 
metrów. Kilkakrotnie po so
bie, w krótkich interwalach. 
I znowu spokój. Woda z tego 
źródła-gejzera spływała w kie
runku rowu przy szosie. O lek
kim smaku siarki była niezwy
kle orzeźwiająca.

O ile w słowackich Ta
trach folkloru już inie Ima, 
to wręcz przeciwnie przed
stawia się sytuacja w Nis
kich Tatrach, szczególnie w 
uroczej Dolinie Hronu. Naj-
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Śtrbskie pleso

ciekawsze pod tym względem 
są wioski HeTpa i Zavadka. Ja
każ to orgia barw i urozmaice
nie kobiecych strojów! Jakie 
przepiękne budownictwo lądo
we! Prawdziwy to raj dla każ
dego miłośnika sztuki ludowej. 
Żałowałem tylko, że nie zabra
łem filmów kolorowych.

Krótkie postoje jeszcze w 
Slovenskiej Lupcej, w histo
rycznej Bańskiej Bystricy i w 
malowniczym Zwoleniu, gdzie 
mury zamku odbijają się w 
wodach spokojnie już płynącego 
Hronu.

W Bojnicach zdobyłem 
wreszcie swoją upragnioną 
,,valaśkę” . Zawędrowała tu aż 
z Orawy, ze Żdiaru, gdzie ją 
wyrobił znany artysta li dowy 
Pytoniak.

Ostatnie dni w Bratisławie 
spędziłem jeszcze na różnych 
konferencjach i spotkaniach. 
Szczerze ucieszyłem się, że pra
ca mojej byłej studentki, H. 
J anaszek-I vanicko ve j , obecnie 
lektorki języka polskiego przy 
Uniwersytecie Komeńskiego w

Bratysławie przyjęta jest z 
uznaniem i niespodzianką dla 
mnie było, że inny z moich ab
solwentów, L. Stanisławski 
pracuje obecnie w Bratysławie 
jako kierownik tamtejszego

Polskiego Ośrodka Informacyj
nego. Oboje oni pragną przy
czynić się skromnie swoją pra
cą do wzmocnienia serdecznych 
więzi, łączących nasze narody. 
Życzymy im owocnej pracy.

B I B L I A  I  MUMIA KOŚCIOM:A

Czego śiriat potrzebuje

p  ierwotny Kościół Jezusa Chrystusa wkro- 
czył na arenę dziejów z księgą, którą był 

Stary Testament. Podstawą do jej przyjęcia 
był autorytet samego Jezusa, który już w 
pierwszym kazaniu wygłoszonym w rodzinnym 
Kafemaum, po przeczytaniu Izaj. 61 — powie
dział: ,,Dziś wypełniło się to pismo w uszach 
waszych“ — (Łuk. 4,21). Ten sam zmartwych
wstały Pan, na drodze do Emaus „wykładał 
(dwóm uczniom) ze wszystkich pism to, 00 o nim 
napisane było“ (Łuk. 24,27). Nic więc dziwnego, 
że pierwotny Kościół mocno trzymał się Pi
sma świętego. Tak też było i w następnych 
latach, z tym, że Księga powiększyła się już 
do dwóch Testamentów.

W historii Kościoła bardzo wcześnie powsta
ła konieczność tłumaczenia Pisma św. na ję
zyki tych narodów, wśród których rozwijała się 
misja. W ten sposób powstały przekłady, które 
do dziś stanowią warsztat pracy uczonych bi- 
blistów. Obecnie jednak nie będziemy się zaj
mować tymi pierwszymi tłumaczeniami, ale 
.raczej tym, co nazywamy ruchem Towarzystw 
Biblijnych, zapoczątkowanym w Anglii w 1804 
r. w niezwykle ciekawym dkresie historii Ko
ścioła. Wtedy bowiem powstaje ruch misyjny,

którego kolebką były właśnie wielkie towarzy
stwa głoszące i rozpowszechniające Ewangelię 
przez słowo mówione i pisane. Osiągnięcia 
zdobyte w ciągu 150 —  160 lat ich działalności 
ilustruje rys. 1. Zanim Towarzystwa Biblijne 
rozwinęły swą działalność, Pismo św. było roz
powszechnione w 71 językach. Obecnie cyfra 
ta powiększyła się do 1165 języków, którymi 
posługuje się około 95% ludności świata. Za
nim jednak, patrząc na te wyniki, opanuje nas 
chęć spoczęcia na laurach, chciałbym zwrócić 
uwagę na trzy fakty. Mianowicie, że:

1) . Na 1165 języków zostały przetłumaczo
ne jedynie tylko pewne fragmenty Biblii.

2) . Istnieje jeszcze ok. 1000 języków, zu
pełnie do siebie niezbliżonych, na które powin
no się przetłumaczyć choćby fragmenty Pisma 
św.

3) . Wiele spośród już dokonanych tłuma
czeń wymaga poprawek i rewizji w zakresie ich 
akuratności i „zrozumiałości“ . Wiele tych prze
kładów [sporządzili ludzie, których zapał i od
danie nie miało sobie równych, ale znajomość 
odnośnych języków była bardzo ograniczona.

Sprawa ta ma bardzo żywotne znaczenie 
dla Kościoła Chrześcijańskiego. Jeśli chcemy
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uniknąć tego, by ostrze broni Kościoła było stę
piane przez niedokładności, a nawet błędy, Koś
ciół musi być gotowy, nawet z uszczerbkiem dla 
innych dziedzin swej działalności, do odwołania 
najlepszych synów do pracy przekładowej. Wy
magać to będzie wysokich umiejętności tech
nicznych, subtelności wyczucia i duchowej 
przenikliwości.

Nasze czasy sprzyjają postępowi pracy prze
kładowej, rozpowszechnianiu Biblii i wydaw
nictw pomocniczych ułatwiających jej zrozu
mienie. Lata szczegółowej analizy biblijnej, 
którą wielu z nas zajmowało się przed 30 —  40 
laty, doprowadziło do „synoptycznego“ podej
ścia do Biblii, dzięki czemu obecnie możemy 
mówić śmiało o „poselstwie“ Nowego Testa
mentu lub Biblii. Pierwsza połowa naszego 
stulecia spowodowała odnowę badań biblijnych. 
Jeżeli wymienię nazwiska Karola Bartha, C.H. 
Dodda i Reinholda Niebuhra, to tylko po to, by 
wybrać trzech przedstawicieli różnych naro
dów i tradycji spośród wielu, którzy przyczy
nili się do tej odnowy. To zainteresowanie nie 
ogranicza się jednak tylko do ścisłego grona 
uczonych. Wiele z niego przeniknęło bowiem 
również do prostego człowieka. Tego rodzaju 
kampanie ewangelizacyjne, jak prowadzone 
przez Dra Billy Grahama, w znacznym stopniu 
przyczyniły się do rozszerzenia zasięgu wpły
wów takich ruchów, jak Stowarzyszenie Miłoś
ników Biblii, Związek Biblijny i Kursy Biblij
ne (w samej tylko Indii, w  diągu ostatnich 10 
lat, wzięło udział w tych kursach przeszło pół 
miliona ludzi, głównie niechrześcijan).

Ta odnowa nie ogranicza się tylko do 
chrześcijaństwa nierzymskiego. Ostatnio bo
wiem rzymscy katolicy dokonali przekładów 
Pisma św. na wiele języków europejskich.

Również poza Kościołem daje się zauwa
żyć wzrastające zainteresowanie Biblią i prze
kładami z nią związanymi. I chociaż to zain
teresowanie bywa nieraz bardzo powierzchow
ne, to nie należy go lekceważyć. Odkrycie w 
Qumran podnieciło wyobraźnię wielu ludzi. Pra
sa podaje sporo wzmianek dotyczących archeo
logii biblijnej. Zwiedzający ostatnią wystawę 
w Brukseli mogli oglądać Biblię eksponowaną 
w kilkunastu pawilonach. Hollywood i inne 
ośrodki filmowe nie obawiają się kręcić filmów
0 takich tytułach, jak: „Królowa Saba“ , „Król 
Królów“ , „Dawid i Betsaba“ , „Dziesięcioro 
Przykazań“ i „Wielki Rybak“ . Zjawiska te bra
ne oddzielnie mogą nie mieć większego zna
czenia. Jednak rozpatrywane łącznie wskazują 
na pewne ożywienie zainteresowania się Biblią
1 za to możemy być wdzięczni.

Rzut oka na ryc. 2 ilustruje nam wzrost 
(gwałtownie zahamowany przez dwie wojny 
światowe) rozpowszechniania Pisma św. za po
średnictwem Towarzystw Biblijnych od po
czątku naszego stulecia. Czarna linia ciągła 
przedstawia ilość rozpowszechnianych egzem
plarzy Ewangelii w  danym roku, zaś linia

przerywana — ilość Biblii i Nowych Testa
mentów. Sytuacja wygląda zachęcająco. Było
by tak rzeczywiście, gdyby nie dwa bardzo 
ważne czynniki, o których zaraz powiemy.

EKSPLOZJA POPULACYJNA

Trudno znaleźć odpowiedniejsze określenie 
dla tego, co obserwujemy w ostatnich dziesię
cioleciach, a co głęboko interesuje zarówno nau
kowca badającego ten problem z aspektu za
spokojenia fizycznych potrzeb człowieka, jak
1 chrześcijanina, który troszczy się o duchowe 
potrzeby. Ryc. 3 ukazuje błyskawiczny przy
rost ludności świata w ostatnich dziesięciole
ciach. Wskazując na ite wykresy należy pod
kreślić dwie rzeczy. Po pierwsze, liczby podane 
są w milionach. Po drugie, liczby na lata 1980— 
200 0  są szacunkowe, bez uwzględnienia jakiejś 
katastrofy. Są one jednak na tyle ścisłe, na ile 
można to ustalić metodami naukowymi. Liczby 
te ukazują wzrost ludności świata od
2 126 000 000 w 1940 r. do 6 000 000 000 w  2000
r. —  co stanowi fantastyczny skok w okresie 
nie przekraczającym nawet przeciętnej długo
ści życia białego człowieka, i

Wykres ten wskazuje jeszcze na pewne 
przykre dla nas zjawisko, mianowicie na pro
centowy spadek liczby chrześcijan w porówna
niu z liczbą ludności świata. I tak w 1950 r. 
chrześcijanie stanowili 33% ludności świata; 
w roku 1960 liczba ta spadła do 31%. Jeżeli 
współczynnik spadku pozostanie bez zmiany, 
to w 2 00 0  r. chrześcijanie będą stanowić już 
tylko 20%. Inaczej mówiąc wzrost ludności 
chrześcijańskiej stanowi tylko 1/3 wzrostu 
reszty ludności. Różnica ta będzie powiększać 
się w miarę przyrostu ludności. Jakkolwiek 
liczby te stanowią produkt nowoczesnych 
osiągnięć naukowych, nie potrzebuję tutaj przy
pominać, że Wszechmocny Bóg nie może być 
podmiotem obliczeń statystycznych. Duch Świę
ty „wieje gdzie chce“ i ma sposoby nieoczeki
wanego ingerowania w dzieje ludzkości w mo
mentach, kiedy istnieje największa ku temu 
potrzeba.

ROZWÓJ CZYTELNICTW A

Drugim ważnym czynnikiem, który musi
my wziąć pod uwagę, jest wzrost czytelnictwa. 
Każdy miniony rok ma na swym koncie no
wych czytelników i to nie tylko dzieci. Jeżeli 
wspomnę tutaj dr Franka Lanbacha i jego mot
to „każdy uczy każdego“ , to podam na pewno 
przykład najbardziej wpływowego człowieka 
naszych czasów, człowieka który poświęcił ży
cie dla walki z analfabetyzmem; ale będzie to 
tylko jeden z przykładów. Pierwszą rzeczą, ja
ką Kościół podejmował ma terenach dotąd nie- 
ewangelizowanych, była walka z analfabetyz
mem. Kościół rzucił iskrę, która przemieniła się 
w płomień i płonie obecnie jak pożar lasu.
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1800 im  &60 1880 1920 19501960

Ryc. 1.
Pismo Święte zostało już rozpowszechnione (w całości 
lub fragmentach) w ponad 1150 językach i narzeczach

Nakład Ewangelii wzrósł z 8 min egzemplarzy w r. 1900 
do 25,5 min w r. 1960

Ryc. 3.
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Pasja czytania ogarnęła Azję i Afrykę i kraje, 
które dotąd jeszcze mają największy procent 
analfabetów.. Są nimi dorośli.

Również kolosalne problemy stoją przed 
wychowawcami młodzieży. Skąd wziąć nau
czycieli, którzy będą mogli zaspakajać głód wie
dzy? Gdzie kształcić tych nauczycieli? Co nale
ży czynić wcześniej: dostarczać nauczycieli czy 
budować sokoły? —  itd. ,

Obliczono, że obecnie w  Afryce nie umie 
czytać 100 milionów ludzi. Jednak niezależnie 
od „ataku z góry“ , jak można nazwać oświatę 
dla dorosłych, konieczny jest również „atak 
z dołu“ , jak moglibyśmy nazwać powszechne, 
podstawowe wykształcenie. Da ono do 1970 r. 
17 milionów nowych czytelników ze szkół pod
stawowych. Co oni będą czytać? Czy nie na
leżałoby dać im do ręki Ewangelię? A  podobna 
sytuacja istnieje i w innych rejonach świata. 
Skłania nas to do wzmożenia wysiłków w  kie
runku dostarczenia tym ludziom odpowiedniej 
ilości Pisma Świętego w najlepszych tłumacze
niach, byśmy sprostali stojącym przed nami 
zadaniom.

Uwaga.

Zjednoczone Towarzystwa Biblijne liczą 
obecnie 23 stowarzyszonych członków, repre
zentujących wszystkie kontynenty z wyjątkiem 
Afryki. Jednym z nich jest Brytyjskie i Zagra
niczne Towarzystwo Biblijne posiadające swój 
oddział w Warszawie. ZTB nie są związane or
ganicznie ze Światową Radą Kościołów, jed
nakże można je uważać za pionierów ruchu 
ekumenicznego. Od przeszło 150 lait, tzn. od 
momentu swego istnienia, aktywnie współpra
cują poprzez swą służbę z chrześcijanami 
wszystkich wyznań, których łączy umiłowanie 
Słowa Bożego. Do dzisiaj reprezentują najszer
szą płaszczyznę chrześcijańskiej współpracy 
1 świadectwa dla świata. Nie interesują się tym, 
co ludzie mówią o Piśmie (czy ktokolwiek 
może uzyskać cóś więcej, niż tylko częściowe 
poznanie prawdy o nim?), lecz co z nim czynią.

Dr F. D. COOGAN  
(Prez. Zjedn. Tow. Bibl.) 

(tłum. Z.P.)

KS. ZDZISŁAW  GRZYBEK

ZANIM NASTĄPI ZMIERZCH
„ D a jc ie  P a n u , B ogu sw em u , c h w a łę , p ie rw e j n iżb y  c ie m 

n o śc i p rz y w ió d ł, a p ie rw e j n iż b y  się  o b ra z iły  nog i w asze  
o g ó ry  ciem n e i  c ze k a lib y ś c ie  św ia tło śc i, a le B ó g  o b ró c iłb y  
je  w  c ie ń  śm ie rc i i  p rz e m ie n iłb y  je  w  za ć m ie n ie ” .

(Jer. 13,16.).

P rorok Jeremiasz, powołany mąż Boży, któ
ry wszystkie swoje siły poświęcił Bogu 

i służbie dla swego narodu, zwraca się do współ
obywateli tej ziemi z następującym apelem: 
„Dajcie Panu, Bogu swemu, chwalę, pierwej 
niżby ciemności przywiódł“ ...

Być może, że dla współczesnego człowieka 
słowa te brzmią nieco dziwnie, ale niemniej 
przeto są jakby „żywcem wzięte“ z naszej co
dziennej rzeczywistości. Słowa, które po dziś 
dzień nie straciły nic na swojej aktualności. Po
siadają tę samą moc i to samo znaczenie. Wpra
wdzie współczesny człowiek nie stoi przed tego 
rodzaju trudnościami, które piętrzyły się przed 
Jeremiaszem, żyjącym na przełomie V II i V I 
wieku p.n.e. Czasy nieco się zmieniły. Jesteś
my zaangażowani w szalonym tempie rozwoju 
technicznego. Żyjemy w dobie atomowej, która 
w dużym stopniu ułatwiła życie człowiekowi, 
ale i zarazem przygotowała dla każdego miesz
kańca globu ziemskiego ładunek materiału wy
buchowego o wadze 20 ton! Ładunek mający 
zniszczyć życie, zniszczyć człowieka stworzo
nego „na obraz i podobieństwo Вода“ . (I Mojż. 
1,26.27,2,7.).

Czytając powyższe słowa proroka nie mo
głem oprzeć się przekonaniu, że dotyczą one

samego sedna sprawy, sięgają do samej istoty 
zagadnienia i że współczesny człowiek nie jest 
w stanie nic lepszego wymyślić ani uczynić, 
jak pójść za apelem Jeremiasza.

„Dajcie Panu, Bogu swemu, chwalę“ ... Od
wieczny JAHWE jest Bogiem. On prowadził 
i wspierał swój lud. On wyprowadził ludzkie 
pokolenie z niewoli i towarzyszył mu na wszyst
kich jego drogach. A kiedy ten lud popadł w 
bałwochwalstwo, kiedy kłaniał się obcym mo
carstwom — On przez powołanych mężów zbli
ża się do niego. Wzywa do opamiętania, na
wołuje do odwrotu z drogi, która prowadzi 
na zagładę. On chce, aby ludzie żyli. „Prze
strzegajcie ustaw Jego i przykazań Jego —  wo
la Mojżesz, — aby się wam i dzieciom waszym 
dobrze działo“ . „Szukajcie mnie — mówi pro
rok Amos, — a żyć będziecie. Szukajcie dobre
go, a nie złego, abyście żyli“ . (V  Mojż. 4,40. 
Ams. 5,4.14.).

Bóg chce, aby ludzie żyli...
Prorok zdaje sobie doskonale sprawę, że 

ludzkie drogowskazy nie zawsze prowadzą do 
zamierzonego celu, że prowadzą na bezpowrot
ne manowce, do zagłady życia jednostek, spo
łeczeństw i że drogi te mają tak często niewie
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le, albo wręcz nic wspólnego z wolą Boga. Dla
tego wezwanie proroka: „Dajcie Panu, Bogu 
swemu, chwałę“ . Czy oddajemy Panu i Bogu na
szemu chwałę? Czy odczuwamy Jego kierownic
two? Czy doświadczyliśmy Jego miłości i opa
trzności w naszym życiu? Czy zdajemy sobie 
sprawę, że Jego droga — aczkolwiek trudna 
i uciążliwa jest właściwa, dodaje otuchy i po
zwala spokojnie patrzeć w przyszłość?

Jak wygląda nasza przyszłość? Jak wygląda 
przyszłość chrześcijańskiego świata? Czy jesteś
my o nią spokojni? Czy nie mamy czasami wi
zji takiej przyszłości, którą widział Jeremiasz 
w całej swej grozie?

„I widziałem ziemię, a oto jest niepozorna 
i próżna; niebo, nie masz na nim światła. Wi
działem góry, które drżały, a wszystkie pagórki 
chwiały się; widziałem, że nie było człowieka, 
a wszelkie ptactwo odleciało; widziałem pole 
urodzajne zamienione w pustynię, a wszystkie 
miasta zburzone przed Nim przez ogień Jego 
gniewu“ . (Jer. 4, 23 — 26).

Czy słowa te nic nam nie mówią o tragedii 
współczesnego człowieka? Czy nie przypomina
ją tragedii Hiroszimy i Nagasaki? Czy żyjąc 
ciągle pod strachem użycia — w razie potrze
by — broni nuklearnej, możemy mieć inną wi
zję naszej przyszłości? Przyszłości naszych dzie
ci, Ojczyzny, Europy i całego globu?

„Dajcie Panu, Bogu swemu, chwałę“ —  za
nim zapadnie zmierzch, zanim zostaniemy za
skoczeni przez ciemność. „Dajcie Panu, Bogu 
swemu, chwałę“ — „pierwej zanim pokaleczy
cie nogi wasze o skały ciemne“ . Czy w owym 
dwukrotnym „pierwej zanim“ nie jest ukryta 
jedyna nadzieja dla każdej istoty ludzkiej? Czy 
nie jest to dla każdego człowieka, a w szczegól
ności człowieka wiary, jedyna nadzieja w chwili 
obecnej?

Bóg chce, aby ludzie żyli...
Jako ludzie wiary uświadamiamy sobie 

słowa proroka, pamiętając zarazem o słowach 
naszego Mistrza i Pana z Nazaretu, który po
wiedział: „Jam jest światłością świata“ . Ale 
czy jesteśmy tego dowodem? Czy pamiętamy 
zawsze i wszędzie, że źródło naszego światła 
nie jest ukryte w ledwo tlącej się lampce, ale 
że jest nim sam Pan nasz i Zbawiciel Jezus 
Chrystus? Czy rozniecamy światło Ewangelii, 
pokoju, miłości, braterstwa, współżycia i współ
pracy w trudach i znoju codziennego dnia? 
Czy wierzymy w nieustannie działającą moc 
naszego Pana i w dzisiejszej rzeczywistości?

Jego słowa: „błogosławieni pokój czyniący, al
bowiem oni odziedziczą ziemię“ mają szczegól
ną wymowę i są jak najbardziej na czasie.

Bóg chce, abyśmy żyli...
Jesteśmy ludźmi dwudziestego wieku. 

Z dumą wspominamy najwspanialsze osiągnię
cia geniuszu ludzkiego. A jakżesz często chwiej
ni, bezradni, niezdecydowani, poddani słaboś
ciom, które doskonale znal Jeremiasz. Czy 
uświadamiamy sobie, że zarówno wtedy jak 
i dzisiaj nic bez NIEGO nie uczynimy?

Na przestrzeni ostatnich niespełna pięć
dziesięciu lat przeżyliśmy dwie wojny świato
we. Miliony zabitych, zamęczonych i palonych 
żywcem w licznie rozsianych obozach koncen
tracyjnych. Miliony istnień ludzkich kończyło 
życie w komorach gazowych. Tragedie rozer
wanych rodzin i osieroconych dzieci. Przez 
sześć długich lat — w czasie minionej wojny — 
odwieczne prawo Boże było deptane i lekce
ważone. Niewiele pozostało w nas sil, aby na 
nowo z ruin i zgliszcz wznosić nową rzeczywi
stość, budować nową przyszłość. Upłynęło za
ledwie siedemnaście lat, krótkich siedemnaście 
lat, a ludzkość nękana jest możliwością rozpę
tania nowego kataklizmu. Czy niejednokrotnie 
nie jesteśmy zdania, że to nie nasza rzecz? Na
sze uprawnienia i kompetencje należą tylko do 
przeciętnych i nie sięgają tak daleko, by wpły
nąć hamująco na bieg wydarzeń tego świata. 
Czy rzeczywiście? Czy jako ludzie wiary nic nie 
'wiemy o planach Wszechmogącego dotyczących 
ludzkości i tego świata? „Miejcie nadzieję w 
Panu“ — mówi prorok Izajasz. W tej nadziei 
chcemy budować nasze jutro, budować drogę, 
która prowadzi do szczęścia wszystkich ludzi. 
Idzie przecież o ratunek, idzie o życie każdego 
człowieka, bez względu na kolor skóry czy 
położenie geograficzne. Czy jesteśmy w tych 
dążeniach osamotnieni? Miliony na całym świę
cie takich jak my, na których czele kroczy 
nasz Pan i Mistrz. On i dzisiaj do nas mówi: 
„Jam jest z wami po wszystkie dni, aż do skoń
czenia świata“ (Mat. 28,20.).

Świadomość obecności Chrystusa w naszym 
życiu pozwala każdemu człowiekowi z radością 
i ufnością patrzeć w przyszłość. Przyszłość, 
która jest nierozerwalnie związana z tym, co 
prorok określa słowami: „Dajcie Panu, Bogu 
swemu, chwałę, pierwej niżby ciemności przy
wiódł, a pierwej niżby się obraziły nogi wasze 
o góry ciemne“ .

Łaska niech będzie ze wszystkimi

miłującymi Pana naszego Jezusa Chrystusa
Efez. VI w. 24
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„ P A N I E ,  N A U C Z  N A S  M O D L I Ć  S I Ę ”

TEOFIL SPORRI

M ODLITW A PAŃSKA
Ś W I Ę Ć  S I Ę  I M I Ę  TWOJE. . .

TA PIERWSZA PROŚBA TCHNIE POWIEWEM 
NIEBIESKIM

Mowa jest o świętym Imieniu Boskim. Bóg 
objawił nam tylko swe Imię. To znaczy, że nie 
powinniśmy sobie stwarzać Jego obrazu. 
Z chwilą, gdy Go sobie wyobrażamy jako Bo
ga — Ojca z długą brodą, nasze pojęcie o Nim 
staje się ludzkie, ponure, dalekie od świętości. 
Bóg jest tak święty, że Imię Jego wymawiać 
możemy jedynie z bojaźnią.

Lecz jeśli nam wolno używać jego Imienia, 
oznacza to, że jest nam bliski. To, że możemy 
kogoś nazywać po imieniu, świadczy, że nale
żymy do siebie. Przypomnijmy sobie, jak to by
ło, gdy po raz pierwszy wolno nam było przy
jaciela lub przyjaciółkę nazwać po imieniu. 
A teraz wolno nam Boga nazywać po imieniu.

Ale nazywamy Go tak, by Go święcić. Świę
tość, to nienaruszalna czystość. Gdy przystępu
jemy do Świętości, ogarnia nas dreszcz bojaźni 
i drżenia.

— Zdejm obuwie twoje —  mówi Bóg do Moj
żesza, — bo ziemia, na której stoisz, jest zie
mią świętą. — Gdy święcimy Imię Boże to tak, 
jak gdybyśmy w Jego obecności zdjęli trzesz
czące, stukające, brudne buty własnej zapo
biegliwości.

Marta tego nie umiała. Łatwo sobie wyobra
zić, jak pragnęła szybko przygotować wszystko 
na przyjęcie przeznaczonego gościa. Trzeba by
ło tu i tam coś uprzątnąć, przygotować jeszcze 
to i tamto do wieczerzy. A  tu Maria siedzi spo
kojnie u stóp Zbawiciela i słucha Jego słów.

— To jest w jej stylu, myśli Marta, —  ona 
sobie spokojnie siedzi, gdy ja się w pośpiechu 
krzątam; potrafi się wszystkim przypodobać, 
podczas gdy ja się namęczę i napracuję.

I ogarnia ją coraz większe rozdrażnienie. Za
czyna się gorączkować, z hasłem przesuwać 
meble, stawia ze stukiem talerze na stół, stąpa 
głośno, aż się szyby trzęsą, a kiedy nikt na to 
nie zwraca uwagi, wybucha w końcu:

— Panie, nie troszczysz się o to, że siostra 
moja nie pomaga mi, by Tobie służyć?

Co odpowiada Jezus?
— Marto, Marto, kłopoczesz się o tak wiele 

spraw...
Tak jest, i my kłopoczemy się i męczymy 

o wiele spraw. To całkiem zrozumiałe, że go

spodyni czy jej pomocnica, gdy inaczej nie mo
że, w końcu z ciężkim sercem zabiera się do 
swej pracy. Niechże wszyscy widzą, jak bardzo 
jest zajęta.

Ale oto święty gość siedzi i można sobie wy
obrazić, jakby postąpiła na miejscu Marty 
Maria. Chodziłaby lekko, uroczyście i z uśmie
chem, delikatnie stawiałaby talerze na stole, jak 
w wielkie święto.

To uciszenie się w obecności świętego Boga 
jest właściwą postawą, to oznacza pierwsza 
prośba: Święć się Imię Twoje.

To uciszenie się w obliczu Boga nie jest ni
czym nowym, ale trzeba je w naszych hałaśli
wych, nowoczesnych czasach na nowo odkryć. 
Gdy zapytano Sadhu Sundar Singha, jakie wra
żenie wyniósł z Europy, odpowiedział, że nie 
może zrozumieć, jak w tym okropnym hałasie 
ludzie mogą jeszcze słyszeć głos Ducha Świę
tego.

Uciszenie przed Bogiem jest właściwą po
stawą człowieka wielbiącego Boga. A  zarazem 
jest to cudowna tajemnica. Wielu tego nie umie. 
Modlą się przez całe życie, ale nie potrafią uci
szyć się wewnętrznie, aby usłyszeć Głos Boży.

A  w  czym się przejawia to uciszenie przed 
Bogiem? Najprzód człowieka ogarnia lęk, jak 
Piotra, gdy przy cudownym połowie nagle za
uważył, kto z nim siedzi w łodzi: — Panie, 
odejdź ode mnie, bom jest człowiek grzeszny. 
Ale wówczas przeżywa cud, bo Święty nie od
chodzi. Pozostaje —  i nagle człowiek widzi, jak 
bije od Niego promienny blask, który rozświet
la wszystko wokoło. Kto widzi świat w  tym 
świetle, może tylko mówić razem z św. Franci
szkiem:

„Pochwalony bądź Panie, ze wszystkimi syty
mi twory,

Przede wszystkiem z szlachetnym bratem 
naszym, słońcem,

Który dzień stwarza, a Ty świecisz przez nie;
I jest piękne i promienne w wielkim blasku;
Twojem, Najwyższy, jest wyobrażeniem.
Pochwalony bądź, Panie, przez brata nasze

go, księżyc, i nasze siostry, gwiazdy.
Tyś ukształtował je w niebię jasne, i cenne, 

i piękne.
Pochwalony bądź, Panie, przez brata nasze

go, wiatr,
I przez powietrze i czas pochmurny i pogod

ny i wszelki,
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Przez które dajesz Tworom Swoim utrzyma
nie.

Bądź pochwalony, Panie, przez siostrę naszą, 
wodę,

Co pożyteczna jest wielce i pokorna, i cenna, 
i czysta.

Pochwalony bądź, Panie, przez brata nasze
go, ogień,

Którym oświecasz noc,
A on jest piękny i radosny, i silny, i mocny,
Pochwalony bądź, Panie, przez siostrę naszą, 

matkę ziemię,
Która nas żywi i chowa
I rodzi różne owoce z barwnymi kwiaty i zio- 

ły.
Pochioalony bądź, Panie, przez tych, co prze

baczają dla miłości Twojej.
I  znoszą słabość i utrapienie.
Błogosławieni, którzy wytrwają w pokoju,
Gdyż przez Ciebie, Najwyższy, będą uwień

czeni.
Pochwalony bądź, Panie, przez śiostrę naszą, 

śmierć cielesną,
Której żaden człowiek żywy ujść nie może;
Biada tym, co konają w grzechach śmiertel

nych;

Błogosławieni, którzy znajdą się w Twej naj
świętszej woli;

Bowiem śmierć wtóra zła im nie uczyni.
Chwalcie i błogosławcie Pana i czyńcie Mu 

dzięki

I służcie Mu z wielką pokorą.((

To wszystko zawiera początek Modlitwy Pań
skiej, a kto o tym wszystkim wie, tego serce za
czyna śpiewać. Psalmów się nie zmawia, lecz 
śpiewa. Kto nie umie rozpocząć Modlitwy Pań
skiej rozśpiewanym sercem, ten jej nie potrafi 
nigdy godnie dokończyć.

Początek Modlitwy Pańskiej —  to wzniesie
nie serca z ciasnoty życia codziennego w nie
zmiernie rozległą i wolną przestrzeń, tak jakby 
się otworzyło okno w stronę nieba, by przez nie 
wpuścić świeży powiew, aby jasność rozświetli
ła wszystko. Jeśli człowiek otworzy to okno 
i żyje w tym świeżym powietrzu i blasku, ślady 
tego światła winne być na nim widoczne. Są to 
tacy ludzie, w obecności których jest wszystkim 
dobrze i lekko na sercu. Takich ludzi potrzeba 
dziś bardziej, niż kiedykolwiek. A takim można 
się stać, gdy się z całego serca prosi:

„ Ś w i ę ć  s i ę  i m i ę  t w o j e "...

P ro je k t  no w ej s ie d z ib y  Ś w ia to w e j R a d y  E k u m e n ic z n e j w  G en ew ie
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D o d a t e k  d o  m i e s i ę c z n i k a

„J  E D N O T A “
Nr 1/1963 Redakcja: Warszawa Al. Świerczewskiego 76a tel. 312383

NASZE STANOWISKO
C ECHĄ charakterystyczną współczesnego 

chrześcijaństwa jest dążenie do jedności. 
Tendencja ta przejawia się niewątpliwie we 
wszelkich Kościołach, choć niekiedy różnie 
bywa pojmowana. Nie będzie w tym żadnej 
przesady, jeśli powiemy, że idea ekumeniczna, 
idea zbliżenia się do siebie Kościołów weszła 
na stałe do programu chrześcijańskiego zwia
stowania i działania. Objęła ona dzisiaj swym 
zasięgiem wszystkie społeczności wyznaniowe, 
zyskując coraz więcej zwolenników i propaga
torów, odkrywających na nowo znaczenie na
kazu Chrystusa „aby wszyscy byli jedno” 
(Ew. Jana 17, 21).

Realne kształty owej praktycznej ekume
nicznej solidarności, których liczne ślady znaj
dujemy również w dziejach chrześcijańskich 
Kościołów w Polsce, zaczęła przyjmować owa 
idea znowu przede wszystkim na gruncie Koś
ciołów protestanckich, które przed bezmała 
pół wiekiem rozpoczęły poważne dyskusje na 
ten temat. Rok zaś 1948 był jak gdyby uko- 
ronowaneim wstępnych wysiłków, a to dzięki 
formalnemu powołaniu do życia Światowej 
Rady Kościołów w Amsterdamie. Kośicioły uzna
ły, że ruch ekumeniczny winien stać się szko
łą wzajemnego szacunku, wzajemnego dziele
nia się posiadanymi darami a przy tym za
chowując własną osobowość, nie wywyższając 
się jedni nad drugich, uczyć się wspólnie słu
żyć współczesnemu człowiekowi w jego poszu
kiwaniach nowego życia w pokoju i bezpie
czeństwie. To zaś wszystko za przykładem Pa
na Kościoła, który nie przyszedł aby jemu słu
żono, ale aby służył i duszę swą położył na okup 
za wielu (Ew. Mar. 10, 45).

Pod ideą i wyżej wspomnianymi hasłami 
światowej Rady Kościołów podpisują się 
szczerze również Kościoły zrzeszone w Pol
skiej Radzie Ekumenicznej. Czynią to z prze
konaniem, iż realizując je, pogłębiają swą 
wiarę, szacunek do przejętej z przeszłości 
spuścizny duchowej, 'pogłębiają wiedzę i sza
cunek do inaczej wierzących, wspólnie zaś le
piej mogą realizować nakaz służby Chrystu

sowej wobec swych bliźnich. Czynią to tym 
chętniej, że świadome są dobrych owoców wy
rastających z ducha miłości. Tolerancja i wza
jemne poszanowanie przekonań religijnych 
umożliwiło Kościołom zrzeszonym w  Świato
wej Radzie Ekumenicznej wytworzenie ekume
nicznej rodziny, w której odczuć można realnie, 
iż duch Chrystusowej miłości jest najskutecz
niejszą bronią zwalczającą nieufność, obcość i 
brak zrozumienia. W tym duchu polskie Kościo
ły Ekumeniczne pojmują swą rolę wobec włas
nego narodu, w obywatelskim, pozytywnym 
ustosunkowaniu się do istniejącego ustroju 
i przemian społecznych, mających na celu 
postęp kulturalny i dobro obywateli. Fakt ten 
wypływa ponadto ze zrozumienia, iż w wa
runkach postępu społecznego istnieć może 
rzeczywista wolność, poszanowanie człowieka 
i braterstwo, gnębione i nie przestrzegane 
tam, gdzie pewne warstwy uzurpują sobie 
przywileje rządów nad innymi.

Stanowisko to wypływa ponadto z faktu 
niestety nie wszystkim znanego, iż faktyczna 
równość obywateli różnych wyznań wobec 
prawa została konstytucyjnie i w praktyce 
zagwarantowana w naszym kraju dopiero przez 
władze Polski Ludowej. Kościoły P.R.E. zrze
szają się więc dla'pogłębienia ducha wzajem
nej miłości chrześcijańskiej, przez co zbliżają 
się do siebie, starają się wypełnić nakaz służby 
wobec świata i wreszcie dążą do pogłębienia 
wiary w zbawczą moc Tego, który jest jedyną 
Głową Kościoła, to jest Jezusa.

II

Również i w Kościele Rzymsko-katolickim 
daje się w ostatnim czasie odczuwać zmianę 
ustosunkowania do zagadnienia wzajemnego 
zbliżenia się chrześcijan do siebie. Wieloletnie 
negatywne ustosunkowanie się Watykanu do 
Światowej Rady Kościołów, wyrażające się 
m. in. w systematycznym nieprzyjmowaniu 
oficjalnych zaproszeń do' udziału w konferen
cjach ekumenicznych była wyrazem przekona
nia Kościoła Rzymskokatolickiego^ o jego wy
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łącznym prawie do miana jedynego prawdzi
wego Kościoła, reprezentującego jedność i czy
stość prawd wiary. Wyłączność ta, wyrażają
ca się ponadto w całym szeregu przepisów 
wymierzonych przeciwko ,,innowiercom” , przy
pisywanie sobie- prawa występowania w imie
niu całego chrześcijaństwa, uciskanie in
nowierców w krajach o przeważającym wpły
wie Kościoła rzymskiego oraz niechętne sta
nowisko Watykanu wobec emancypacyjnych 
i postępowych dążeń społecznych, nie mogła 
być pomocna w  nawiązaniu rzeczywistego dia
logu w  podzielonym faktycznie na różniące się 
w” wielu sprawach dwie społeczności chrześci
jańskie.

Przeświadczenie, iż stanowisko to nie mo
że być na dłuższy czas utrzymane, nie wyra
stało jedynie z przekonania wyznawców Koś
ciołów nierzymskokatolickich, lecz, jak się 
okazało, nurtowało ono również umysły dużej 
części duchowieństwa i wyznawców rzymsko- 
katolickich. Tym isię też tłumaczy fakt wy
buchu entuzjamu w Kościele Rzymskokato
lickim z chwilą ogłoszenia przez papieża 
Jana X X III encykliki o zwołaniu II Soboru 
Watykańiskeigo, w szczególności zaś dlatego, 
że Sobór ten miał się zająć sprawą odnowy 
Kościoła i jedności chrześcijan. W konsekwen
cji wyznawcy nierzymscy oznaczeni zostali 
mianem „braci odłączonych” , a w Soborze 
wzięli udział jako oficjalni delegaci-obserwa- 
torzy zaproszeni przedstawiciele Kościołów 
zrzeszonych w światowej Radzie Kościołów.

. Niewątpliwie, nowe spojrzenie na za
gadnienie stosunków międzykościelnych, 
otwarta postawa papieża Jana X X III wobec 
chrześcijan nierzymskiich i jego humanitarne 
podejście do niektórych problemów nurtujących 
współczesną ludzkość musiały wywołać w  świę
cie życzliwy oddźwięk. Pewnym novum w sa
mym ujędu problemu Kościoła było stwier
dzenie, iż Kościół (podobnie jak w New Delhi) 
powołany jest, wzorem Chrystusa, do służby 
a nie do panowania.

Obserwując z całą życzliwością przebieg 
pierwszej sesji Soboru należy stwierdzić, że 
1) tendencje ekumeniczne, których uosobie
niem jest Papież Jan XXIII, wywołały w 
świecie chrześcijańskim nadzieję na nowy 
układ stosunków mi ęd zy koś cle In y ch i spowo
dowały pozytywną zmianę klimatu między
wyznaniowego; 2) przebieg sesji wykazał 
istnienie w łonie hierarchii rzymskiej dwóch 
postaw: otwartej, skłonnej do pójścia naprze
ciw’ demokratyzacji i Odnowie Kościoła oraz 
postawy zamkniętej, nacechowanej dążnością 
do utrzymania izolacji, wyłączności i niechęt
nej do jakichkolwiek zmian o charakterze po
stępowym; 3) poza złagodzeniem klimatu 
międzykościelnego nie należy się spodziewać 
żadnych zmian gdy chodzi o istotne zbliżenie 
między Kościołem Rzymskokatolickim a in
nymi Kościołami. Z oświadczeń odpowiedzial
nych przedstawicieli Watykanu wynika, że 
Sobór nie zamierza zająć się rewizją głoszo

nej przez Kościół nauki, która to sprawa by
ła istotną przyczyną podziału Kościoła w 
XI w. i XVI. Drugi sobór Watykański traktuje 
jedność chrześcijańską jako prosty powrót 
„braci odłączonych“ do Kościoła Rzymskokato
lickiego, co jest nie do przyjęcia przez Kościoły 
zrzeszone w Światowej Radzie Kościołów.

III

Zwołanie II Soboru Watykańskiego, hasło 
„wewnętrznej odnowy“ i jedności wywołały 
zainteresowanie w naszym kraju, i to w trzech 
różnych płaszczyznach: 1) w  samym Kościele 
Rzymskokatolickim, 2) w polskich Kościołach 
ekumenicznych, 3) w sferze zagadnień Pań
stwo —  Kościół.

Kościół Rzymskokatolicki w Polsce zajmował 
szczególną pozycję w  życiu kraju. Był on w du
żej mierze współodpowiedzialny za kształto
wanie się stosunków istniejących w naszym 
kraju na przestrzeni wieków i aż do drugiej 
wojny światowej był Kościołem posiadającym 
prawa i przywileje, nie przysługujące żadnemu 
innemu Kościołowi. Ze stanowiska swej wy
łączności wpływał na kształtowanie się opinii 
publicznej na stosunek władz i ogółu do 
Kościołów chrześcijańskich, na sprawy spo
łeczne a nawet na kierunek polityki państwo
wej. Jest rzeczą prawdopodobną, że 'Ogół spo
łeczeństwa w okresie międzywojennym nie 
orientował się dobrze w rzeczywistej sytuacji 
kościelnej w naszym kraju, kiedy to niemal na 
porządku dziennym miały miejsce fakty prze
śladowań religijnych, niszczenie świątyń i wię
zienia duchownych rozmaitych Kościołów 
chrześcijańskich. Rzecz jasna, sytuacja powyż
sza nie przysparzała naszemu krajowi sympatii 
i szacunku jako państwu nowoczesnefriu, lecz 
stawiała go pod względem wyznaniowym w 
rzędzie państw o niższej kulturze.

Okres powojenny w naszym kraju wpły
nął w dużym stopniu na zmianę sytuacji 
Kościoła i na jego rolę w państwie. Nie ne
gując jego prawa do roli czynnika religijnego, 
państwo zastrzegło sobie prawo do' kształto
wania Stosunków społeczno-polityczny eh w 
oparciu o ustrój socjalistyczny, oddzielając 
zarazem Kościół od Państwa. Polskie Kościoły 
Ekumeniczne uznając ten fakt za zrozumia
ły, mający szereg odpowiedników w wielu 
państwach świata, dostosowały swą działal
ność do wymogów prawa i przepisów pań
stwowych, w myśl zasady „Co cesarskie cesa
rzowi, co boskiego Bogu”. Tymbardziej, że 
z jednej strony stan ten nie powodował zaha
mowania możliwości pełnienia ich posłannic
twa religijnego, z drugej zaś uniemożliwiał 
wykorzystywanie przywilejów jednego Kościo
ła na niekorzyść innych. Kościół Rzymsko
katolicki stanął na innym stanowisku. Kościo
ły ekumeniczne zajmują pozytywny stosunek 
do polskiej rzeczywistości, do Ludowego Pań
stwa Polskiego, do przemian i inaczej ocenia
ją możliwości współpracy z Państwem aniżeli 
Kościół Rzymskokatolicki.
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Soborowa atmosfera, nowe podejście do za
gadnienia ,,Kościół we współczesnym” świecie 
i jego stosunku do Kościołów nierzymskokato- 
lickich sugerowały możliwości pomyślniejszego 
niż dotąd ułożenia stosunków kościelnych w 
Polsce. Nie jest dla nikogo tajemnicą, że duża 
część społeczeństwa polskiego, oceniając jak 
najżyczliwiej tendencje soborowe, hasło odno
wy i postawę papieża wobec spraw polskich, 
oczekiwała z nadzieją również polepszenia się 
atmosfery w stosunkach między Państwem 
a Kościołem.

Również Kościoły nierzymskokatolickie 
z całą życzliwością obserwowały przygotowa
nia i przebieg pierwszej sesji Soboru. W wie
lu Kościołach ekumenicznych odbywały się 
modlitwy o jego pomyślność, o zapanowanie 
nowego klimatu między Kościołami, o odno
wę i umocnienie braterstwa ludzi wierzących 
na świecie, jak również w myśl hasła Soboru 
o możliwość pogłębiania wspólnej służby 
chrześcijańskiej wobec człowieka. Kościoły 
ekumeniczne w Polsce oczekiwały przejawów 
nowego ducha Kościoła w jego ustosunkowa
niu się do innych chrześcijan, w wyzbyciu się 
poczucia wyłączności i przejawianej przez 
wieki bezwzględności w traktowaniu Kościo
łów ekumenicznych w Polsce oraz uznania, że 
jedyną drogę do jedności wskazać może tylko 
duch chrześcijańskiej miłości i poszanowanie 
wiary współchrześcijan.

Szereg faktów świadczy o tym, iż idee pa
pieża Jana XXIII, stwarzające możliwość 
otwartej postawy wobec problemów naszego 
życia znalazły podatny grunt w umysłach wie
lu światłych katolików, pragnących żyć w zgo
dzie z sumieniem wierzącego wyznawcy Ko
ścioła i ze swym obywatelskim obowiązkiem. 
Również szereg księży Kościoła rzymskiego, 
pod wpływem światłego stanowiska papieża, 
zajął się przeanalizowaniem swego stosunku do 
odziedziczonych pojęć i perspektyw realizacji 
wiecznie aktualnego w chrześcijaństwie słowa 
Chrystusowego: „Po tym poznają żeście ucz
niami moimi, jeśli się wzajemnie miłować bę
dziecie” . (Ew. Jana 13, 35).

Te fakty, świadczące o możliwości pogo
dzenia i praktykowania w Kościele nakazów 
wiary i przywiązania oraz miłości nie tylko 
w stosunku do własnej rodziny wyznaniowej; 
lecz w stosunku do innych Kościołów oraz
0 możliwości wyjścia naprzeciw potrzebom 
współczesnego życia, zasługują na szacunek
1 uznanie. Mogą one być jaskółkami zwiastują
cymi na naszym terenie budzenie się żywego 
i czułego na głos Chrystusa ducha chrześcijań
skiego.

To, co budzić musi w soborowym klima
cie niepokój ('poza zagadnieniami natury spo
łecznej) to sprawa stanowiska hierarchii ka
tolickiej i wielu księży w terenie, wobec Ko
ściołów ekumenicznych w naszym kraju. Nie
pokój jakże zrozumiały, bo uzasadniony sze
regiem nieprzyjaznych aktów Kościoła 'rzym
skiego w stosunku do tzw. „braci odłączo

nych“ . Że istnieje u nas w Polsce pewna róż
nica w ujmowaniu zagadnienia jedności chrze
ścijan i stosunku do innowierców i to w  sensie 
negatywnym do tendencji soborowych, świad
czyć mogą chociażby słowa hierarchów Koś
cioła, którzy nie zdobyli się nawet na określe
nie „bracia odłączeni” , lecz nazwali ich po 
prostu „postronnymi” . Do dnia dzisiejszego 
społeczeństwo nasze nie usłyszało również 
żadnej enuncjacji hierachii w sprawie zagad
nień ekumenicznych. Mimo woli nasuwa się 
przypuszczenie, że Kościół Rzymskokatolicki 
w Polsce w osobie swych najwyższych przed
stawicieli nie uważa ani za stosowne, ani za 
potrzebne ustosunkowanie się do sprawy jed
ności chrześcijan po prostu dlatego, że jest to 
nie na rękę jego ustalonej od dawna linii po
stępowania. Śmiemy przypuszczać, że dzieje się 
tak ze względu na zakorzenione chociaż bez
podstawne mniemanie, iż Kościół ten ma mo
nopol na chrześcijaństwo w Polsce. Zaobser
wowany w ostatnim czasie fakt organizowania 
w kościołach rzymskich nabożeństw ekume
nicznych,' chęć nawiązania kontaktów z du
chownymi innych wyznań, a nawet obustronny 
udział pewnych duchownych i wiernych w na
bożeństwach o jedność chrześcijan świadczą
0 dobrej ekumenicznej woli jednostek.

Traktując te sprawy jako pewnego ro
dzaju wyłom w dotychczasowej postawie Ko
ścioła Rzymskokatolickiego nasuwa się pytanie 
czy i w jakiej mierze inicjatywa pewnych du
chownych stanowi ich osobistą sprawę oraz w 
jakim stopniu wobec milczenia władz kościel
nych, pokrywa się to ze stanowiskiem Kościoła. 
Jest rzeczą oczywistą, że Kościoły zrzeszone 
w Polskiej Radzie Ekumenicznej i to nie nie
które z nich, lecz wszystkie razem mogą się 
ustosunkować jedynie do oficjalnego stanowi
ska Kościoła rzymskiego jako takiego. Kościoły 
zrzeszone w P.R.E. mają powody do wstrzemię
źliwego ustosunkowywania się do przejawów 
ekumenizmu rzymskokatolickiego. To nie tylko 
dawniej zdarzały się wypadki szykanowania
1 prześladowania „heretyków” , wybijania szyb 
i demolowania świątyń, zabierania podstępem 
i przemocą kościołów oraz nawracania na 
„prawdziwą wiarę” . Dzieje się to niestety 
i dzisiaj, czego dowodem są liczne skargi z te
renu i interwencje Kościołów. Fakty te świad
czą zgoła o antyekumenicznych praktykach Koś
cioła Rzymskokatolickiego. Trwające od dłu
giego czasu procesy o zwrot zagarniętych przez 
Kościół Rzymskokatolicki obiektów kościel
nych, należących do innych wyznań chrześ
cijańskich w Polsce, jak również wykorzysty
wanie właśnie idei ekumenicznej do antyeku- 
menicznego prozelityzmu, nie dają się pogodzić 
z wypowiedzią kardynała Bea, który mówi: 
„Chciano w imię miłości prawdy siłą narzucić 
pewne przekonania innym ludziom, zapomina
jąc o rzeczy równie ważnej —  o wolności czło
wieka. Wolność ta to prawo człowieka do swo-

(dokończen ie  na str. 23)
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E K U M E N I C Z  N Y T Y D Z I E Ń  M O D L I T W Y  W W A R S Z A W I E
18 -  25.1. 1963 r.

P ow szech n y  T y d z ie ń  M o d litw y  o jedność c h rze śc i-  
tw a , o d b yw a ją cy  się w d n ia ch  18 —  25 styczn ia  

1963 r. pod hasłem  O N  J E S T  P O K O J E M  N A S Z Y M ,  
b ył szczeg ó ln ie  sta ra n n ie  p rzygotow a ny p rze z P o lską  
R ade E k u m e n iczn ą .

P o rzą d e k  T y g o d n ia  M o d litw y, stanow iący po lską  
re p lik ę  p u b lik a c ji  w y d a n e j w  tym  celu  p rze z Ś w ia to 
w ą R adę K o śc io łó w , został w y d a n y  d ru k ie m  p rze z  
P o lsk ą  R adę E k u m e n ic zn ą , w  sta ra n n e j szacie g ra ficz 
nej. E g ze m p la rze  p o rzą d ku  zosta ły  w cze śn ie j ro zd z ie 
lone p o m ięd zy  ko śc io ły  czło n ko w sk ie , co u m o żliw iło  
p o szczegó lnym  d u ch o w n ym  d o k ła d n ie jsze  za zn a jo m ie 
n ie  sw o ich  k o n g re g a cji z  m yślą  prze w o d n ią  Tyg o d n ia  
M o d litw y, in te n c ja m i m o d lite w n y m i i stu d ia m i b ib l i j 
n y m i o p u b lik o w a n y m i w tym  program ie. W  ten spo
sób idee T y g o d n ia  M o d litw y  tra f iły  do sze ro k ich  k r ę 
gów w y zn a iccó w  kościo łów  ek u m e n iczn y ch , co sp rz y 
ja ło  b a rd z ie j św ia dom em u  »u d zia ło w i w zg ro m a d ze
n ia ch  m o d lite w n y ch .

Ponadto P o lsk a  R ada  E k u m e n ic zn a  przygotow ała  
p la k a ty  in fo rm u ją c e  o czasie i m ie jsca ch  poszczegól
n y c h  nabożeństw .

K o le jn o ść  zgrom ad zeń  i  zasady za p rasza n ia  d u 
ch o w n ych  do w yg ła sza n ia  kazań  zosta ły  usta lone na 
p o sie d ze n iu  P re zy d iu m  P o ls k ie j R a d y  E k u m e n ic zn e j  
w d n iu  19 g ru d n ia  1962 r.

Szcze g ó ln ie  p o d k re ś lić  na leży, że T y d z ie ń  M o
d litw y  p rzy p a d ł w o kresie  n ie z w y k ły c h  m rozów , s ię 
g a ją cych  20 i w ię ce j sto p n i; odb iło  się to u je m n ie  na 
k o m u n ik a c ji m ie js k ie j i m ię d zym ia sto w ej i  w  p e w 
n ym  sensie  za k łó c iło  ży c ie  m iasta. N ie  m ogło to pozo
stać bez pew nego w p ły w u  na fre k w e n c ję  w czdsie  na 
bożeństw  m o d lite w n y ch . M im o to czło n ko w ie  k o śc io 
łów  e k u m e n ic zn y c h  w W a rszaw ie  z za interesow a niem  

dużą dozą zap ału  u c ze s tn ic zy li ic  tych  na bożeń
stw ach, p o k o n u ją c  tru d n o ści i  n iew yg o d y  k o m u n ik a 
cy jn e , ja k  ró w n ie ż  znosząc z c ie rp liw o śc ią  n ied osta
te k  c iep ła  w k o ścio ła ch  i ka p lica ch , k tó ry ch  p rzy  ta 
k im  m ro zie  n ie  m ożna było  n a le życ ie  ogrzać. O d czu 
w ało się gorącą tem peraturę serc i  w zm ożone p o czu 
cie je d n o śc i e k u m e n iczn e j, któ ra  zatacza coraz sze r
sze k ręg i.

Po w ie lo le tn ie j p rze n u ie  u cze stn ic zy ł zno w u iv  T y 
god n iu  M o d litw y  P o ls k i K o ś c ió ł P ra w o sła w n y, k tó ry  
w ro k u  1961 został p rz y ję ty  w poczet Św ia to w e j R a d y  
K o śc io łó w , zaś w ro k u  1962 o d zyska ł z  poiurotem  
czło n ko stw o  w P o ls k ie j R a d z ie  E k u m e n iczn e j.

P o  raz p ie rw szy  p rze d sta w ic ie le  kościo łów  e k u 
m e n ic zn y ch  zostcCli za p ro sze n i im ie n n ie  do u cze stn i
ctw a w o kta w ie  m o d lite w n e j, o rgan izow an ej w  tym  
sam ym  czasie p rze z  K o ś c ió ł rzy m sk o k a to lic k i. P o lska  
R ada E k u m e n ic zn a  pozostaw iła  sw ym  członkom  i d z ia 
łaczom  sw obodę co do usto su n ko w a n ia  się do tych  za
proszeń, je d n a k że  re p re ze n ta n ci kościo łów  e k u m e 
n ic z n y c h  zg o d z ili się, że trzeba tu zachow ać pew ną  
rezerw ę. P a rtn e rzy  rzy m sk o k a to lic c y  bow iem  z ig n o 
ro w a li ko śc io ły  sta ro k a to lick ie , w chodzące w sk ła d  
P o ls k ie j R a d y  E k u m e n ic zn e j, która je d n a k  p ie lę g n u je  
je d n o ść w e w n ę trzn ą  i n ie  chce być dzie lo n a  w obec  
prób, in ic jo w a n y c h  p rze z  stronę rzy m sk o k a to lick ą . 
N astępn ie  — pozostają w cią ż je szcze  aktu a ln e  sk u tk i  
k rzy w d , ja k ic h  do zn a w a ły  w n a jśw ie ższe j p rze szło śc i 
n ie k tó re  ko śc io ły  e k u m e n iczn e  ze stro n y  rzy m sk o k a 
to lic k ie j. Je d e n  z tych  kościo łów  próbo w ał szu ka ć  po
ro zu m ie n ia  w te j sp ra w ie, lecz jego in ic ja ty w a  została  
ja sk ra w o  zignorow ana. Z d a n ie m  tego kościo ła  w p ie rw  
n a le ża ło b y  się p o jedn ać i  n a p ra w ić  k rzy w d y , a do 
p iero  potem  stanąć do w sp ó ln e j m o d litw y. In n y m  
u tru d n ie n ie m  była  zb ie żn o ść  term in ó w  obu cyk ló w  
m o d lite w n y ch .

P om im o tych  zastrzeżeń , tru dno  nie  oceniać po
zy ty w n ie  p e w n y ch  o zn ak zm ia n y  k lim a tu  w e w za 
je m n y c h  stosu nkach . P o lsk a  Rada  E k u m e n ic zn a  prag
n ę ła b y  je d n a k  gorąco, aby dą żenia  ekum en iczne n ie 

k tó ry ch  d u ch o w n y ch  rzy m sk o k a to lic k ic h  zosta ły  ro z
szerzone na m asy rzy m sk o k a to lic k ie  w P olsce , które, 
niestety, na dal za jm u ją  stano w iska  lekcew ażące lub  
w rę cz  w rog ie  w  sto su n ku  do in n y c h  w y zn a ń  c h rze ś c i
ja ń sk ic h .

W  n ie k tó ry c h  n a bożeństw tch  m o d lite w n y ch  od
b y w a ją cych  się w  ko ścio ła ch  e k u m e n iczn y ch  u cze st
n ic z y l i  o f ic ja ln i p rze d sta w ic ie le  rz y m sk o k a to lic k ie j 
K u r i i  M e tro p o lita rn e j W a rsza w sk ie j. F a k t  ten n ie  ma 
p reced ensu  w  d o tych cza so w ych  stosu nkach  m ię d zy  
K o śc io łe m  rzy m sk o k a to lic k im  a in n y m i w y zn a n ia m i 
u) P o lsce. W  in a u g u ra c ji i  zd k o ń cze n iu  rzy m sk o k a to 
l ic k ie j  o k ta w y m o d lite w n e j u c ze s tn ic zy li n ie k tó rzy  
d zia łacze  kościo łów  ek u m e n iczn y ch , u d zia ł ich  w sza k 
że n ie  b y ł o f ic ja ln y .

W  ram ach eku m en iczn e g o  P ow szechnego T y g o d n ia  
M o d litw y  o je d n o ść  ch rze śc ija ń stw a  o d b yły  się n a stę
pu ją ce  na bożeństw a:

1. Nabożeństwo inauguracyjne w dniu 18 stycznia, 
w kościele metodystycznym. Kazanie wygłosił 
Super intendent Kościoła Ewangelicko-Reformo
wanego, X. Jan Nie wieczerzał, Prezes Polskiej 
Rady Ekumenicznej.

2. Sobota, 19 stycznia: nabożeństwo w Zjednoczo
nym Kościele Ewengelicznym. Kazanie wygłosił 
Prezbiter Alfred KurzJawa z Polskiego Kościoła 
Chrześcijan Baptystów.

3. W niedzielę, 20 stycznia, nabożeństwo modlitew
ne odbyło się w największym, hiśtorycznym ko
ściele stolicy, kościele św. Trójcy (Ewangelicko- 
Augsburskim). Słowem Bożym usługiwał X. Ja
rosław Niewieczerzał z Kościoła Ewangelicko- 
Reformowanego.

4. Poniedziałek, 21 stycznia, — kościół katedralny 
prawosławny: nabożeństwo zostało odprawione 
w rycie Kościoła Prawosławnego, kazanie wygło
sił X. dr Jerzy Klinger, duchowny tegoż Ko
ścioła.

5. We wtorek, 22 stycznia, uczestnicy Powszechne
go Tygodnia Modlitwy zgromadzili się w kościele 
ewangelicko-reformowanym. Kazanie wygłosił 
X. Senior Ryszard Trenkler z Kościoła Ewange
licko-Augsburskiego.

6. W  środę, 23 stycznia, nabożeństwo modlitewne 
odbyło się w najdalej wysuniętym na krańce 
miasta kościele starokatolickim Mariawitów. Po 
mszy i komunii św. przemówili Prezbiter Alek
sander Kircun, Prezes Rady Naczelnej Polskiego 
Kościoła Chrześcijan Baptystów, oraz X. dr Je
rzy Klinger z Kościoła Prawosławnego.

7. Czwartek, 24 stycznia. Wyznawcy kościołów eku
menicznych przybyli do Polskiego Kościoła 
Chrześcijan Baptystów, dysponującego nowoczes
nym, wzniesionym przed V !i roku i wtedy dedy
kowanym sanktuarium. Kazanie wygłosił X. M i
chał Sitek, Biskup Naczelny Starokatolickiego 
Kościoła Mariawitów.

8. Nabożeństwo końcowe odbyło się w piątek 25 
stycznia w prokatedrze Kościoła Polskokatolic- 
kiego. W  czasie nabożeństwa przemówił X. Jan 
Niewieczerzał, Prezes Polskiej Rady Ekumenicz
nej.

W  nabożeństw ach  m o d lite w n y ch  u c ze s tn ic zy li  
ró w n ie ż  stu d e n c i i p ro fesorow ie  C h rz e ś c ija ń s k ie j  
A k a d e m ii T e o lo g iczn e j, w chod zącej ró w n ie ż  w sk ła d  
P o ls k ie j R a d y  E k u m e n ic zn e j.

* ★  *

Z e b ra n ia  m o d litew n e  o ch a ra kterze  e k u m e n ic z 
n ym  o d b y ły  się ponadto w in n y ch  m iastach, m. in. 
w G d a ń sk u , S z czy tn ie , P o zn a n iu , K a to w ica ch  i K r a 
kow ie.
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bodnego decydowania o swym losie wedle wła
snego sumienia” .

Właśnie w imię wolności sumienia i pra
wa człowieka do decydowania o swym losie — 
w sensie wyznaniowym, należałoby oczeki
wać, że w okresie rozwoju idei ekumenicznej 
na całym świecie, również i u nas w Polsce 
doczekamy się postępu i odnowy Kościoła 
Rzymskokatolickiego, że przestaną nas wszy
stkich straszyć widma nietolerancji, stosowa
nia przemocy w celu pozyskania wyznawców 
i wzmacniania w ten sposób siły Kościoła. Lo
jalność wobec Kościołów biorących udział w 
ekumenicznym ruchu jest zasadniczym warun
kiem kontaktów ekumenicznych.

Wierzymy, że Kościół chrześcijański pow
stał, rozwija się i utwierdza nie na ludzkich 
podstawach, i przez ludzi stworzonej organiza
cji. Głową Kościoła jest Chrystus Pan a funda
mentem jego nieprzemijające prawdy zawarte

w Słowie Bożym. Członkami Kościoła są wszy
scy wierzący w Jezusa Chrystusa, złączeni wia
rą, miłością i nadzieją. Powołani jesteśmy zaś 
na całym świecie do głoszenia Jego Królestwa 
pokoju w mocy miłości, nakazującej nam służ
bę bliźnim według danego nam przezeń przy
kładu.

Pragniemy to czynić i my w naszym kra
ju, wierząc w nadejście dnia, gdy wszyscy 
zgromadzą się i będzie jeden Pasterz i jedna 
owczarnia. Jesteśmy jednak przekonani, że 
droga do jedności nie prowadzi, jak to sobie 
wyobrażają bracia katolicy, ani przez Rzym, 
ani przez nową Unię Brzeską, ani przez przy
jęcie nauki Kościoła rzymskiego, ani przez 
uznanie papieża, choćby najszlachetniejszego, 
za głowę Kościoła. Droga do jedności prowa
dzi tylko przez Tego, który powiedział: „Jam 
jest droga, prawda i żywot” . „Nikt nie przy
chodzi do Ojca tylko przeze mnie” . (Jan 14, 6).

PREZYDIUM  POLSKIEJ RADY EKUMENICZNEJ

2ŁE Z B O R U  C ł E S E Y N S H I E G O

P o ż e g n a n i e
z a s ł u ż o n e g o  d u s z p a s t e r z a

Z nowym rokiem, po 35 la
tach pracy duszpasterskiej, 
przeszedł w stan spoczynku 
pierwszy proboszcz zboru cie
szyńskiego, ks. sen. Oskar Mi
chejda. Kim jest ks. sen. O. Mi
chejda nie trzeba pisać. Jego 
imię jest dobrze znane ewan
gelikom w całej Polsce.

Po dwuletnim wikariacie w 
Skoczowie i 10-letniej pracy 
duszpasterskiej w Bystrzycy 
(przed i podczas pierwszej woj
ny światowej), był w między
wojennym 20-leciu probosz
czem w Trzyńcu. Od r. 1926 
pracował jako superintendent 
Kościoła Ewangelicko-Augs
burskiego na Śląsku czeskosło- 
wackim. Po drugiej wojnie 
światowej, przez blisko 18 lat, 
był pierwszym proboszczem 
zboru cieszyńskiego. Na każ
dym z tych stanowisk wykazy
wał wielką gorliwość, sumien
ność, niepospolite umiejętności 
i zdolności. Na Śląsku znany

jest jako porywający kazno
dzieja, a ewangelicy całej Pol
ski czytają jego książki i liczne

Ks. sen. Oskar Michejda

zajmujące i pouczające artyku
ły, drukowane w pismach i ka
lendarzach kościelnych. Wiele 
jego poważnych i obszernych 
(dotąd niepublikowanych,) prac 
o tematyce kościelno-literac- 
kiej, spoczywa jeszcze w biur
ku. Prócz tego, będąc wiernym 
swym tradycjom rodowym, nie 
usuwał się od żadnej pracy 
społecznej, oświatowej i naro
dowej, za co zarząd główny 
poważnej instytucji, jaką była 
niegdyś Macierz Szkolna w 
Czeskim Cieszynie, wyraził mu 
w r. 1935, z okazji 50-lecia u- 
rodzin, specjalne uznanie. O- 
wocna praca ks. Michejdy wszę
dzie zyskiwała uznanie, wszę
dzie i zawsze darzono go zau
faniem i przywiązaniem.

Rada Parafialna zboru cie
szyńskiego urządziła więc z o- 
kazji przejścia ks. Michejdy w 
stan spoczynku, wieczór poże
gnalny. Przemówienia na tym 
wieczorze wygłosili: ks. sen. 
Adam Wegert, rejent dr Jan 
Kotas i ks. Andrzej Buzek. Z 
przemówienia dra Jana Kotasa 
chcemy przytoczyć kilka zdań.

„Czcigodni Księże Seniorze! 
Zabieram głos jako najstarszy 
wiekiem uczestnik dzisiejszej 
uroczystości, aby wyrazić Ci 
wdzięczność za Twoją długo
letnią pracę na Śląsku — po o-
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bu stronach Olzy — uznanie 
za trud, (poświęcenie i owocną 
pracę nad podniesieniem nasze
go ludu (śląskiego. Od tej pra
cy nie da się odłączyć wpływu 
narodowego, jaki wywierała 
Twa postać i osobowość, jako 
członka wielkiej i zacnej rodzi
ny Michejdów, która kładła 
podwaliny pod obudzenie pol
skości na naszej ziemi śląskiej. 
Idee propagowane przez Twego 
wielkiego stryja, ks. Franciszka 
Michejdę, oraz Twego drugiego 
stryja, dr Jana Michejdę, adwo
kata w Cieszynie, że Śląsk nie 
jest ziemią niczyją, lecz ziemią 
polską - i że do Polski należy, 
trafiły nie tylko do serc ludu 
śląskiego, ale i do serc całego 
narodu polskiego... Powyższy 
program rodziny Michejdów 
został po upadku państwa au
striackiego zrealizowany w ca
łości w przyłączonej do Polski

części Śląska. A jak przedsta
wiają się stosunki w części 
włączonej do Czechosłowacji? 
Przypatrując się bliżej działal
ności tamtejszego Polskiego 
Związku Kulturalno - Oświa
towego widzimy, że Związek 
ten realizuje taki sam program 
kulturalno - oświatowy, przy
stosowując go oczywiście do 
aktualnych problemów rzeczy
wistości czechosłowackiej. Dla
tego program działania tam
tejszego PZKO jest jak najbar
dziej właściwy i należy go roz
szerzać wraz z przyjaźnie 
kształtującymi się stosunkami 
polsko-czeskimi w ramach Ra
dy Wzajemnej Pomocy Gospo
darczej“ .

W zakończeniu swojego prze
mówienia dr Kotas powiedział: 
..Wierzę, wraz ze wszystkimi 
uczestnikami dzisiejszej uroczy
stości, że ks. Senior napisze je

szcze niejedną pracę religijną, 
czerpiąc ze swego bogatego do
świadczenia życiowego i dusz
pasterskiego oraz ze swego głę
bokiego ducha.“

Z ks. sen. Michejdą ustępuje 
z czynnej służby w szeregach 
duchowieństwa ewangelicko- 
augsburskiego w  Polsce jeden 
z czołowych i najbardziej za
służonych pastorów. Dziewięć
dziesiąt lat mija, jak ks. Fran
ciszek Michejda osiadł w Naw- 
siu i rozpoczął tam spisywać 
chlubną kartę rodu Michejdów, 
chlubną dla dziejów Kościoła 
ewangelickiego na Śląsku Cie
szyńskim a także dla narodowe
go odrodzenia (tej staropol
skiej dzielnicy. Obecnie dopi
suje ją, i w  stanie spoczynku 
dopisywać do końca będzie, ks. 
sen. Oskar Michejda.

(Ks. A. B.).

KOMUNIKATY LOKALNE

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

Parafia Ewangel.-Augsb. św Trójcy Parafia Ewangelicko-Reformowana
PI. Małachowskiego 1 Al. Świerczewskiego 74

3.3.63. (Niedz. Invocavit)

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

10.3.63. (Niedz Reminiseere)
godz. 10.45 — spowiedź
godz. 11 — naboż. z Kom. św. — Ks. R. Trenkler

17.3.63 (Niedz. Oculi)
godz. 10,45 — spowiedź
godz. 11 — naboż. z Kom. św. — Ks. R. Trenkler

24.3.63. (Niedz. Laetare)
godz. 10,45 — spowiedź
godz. 11 — naboż. z Kom. św. — Ks. R. Trenkler 
Kazanie wygłosi Ks. bp. K. Kotula
31.3.63. (Niedz. Judica)
godz. 10,45 — spowiedź
godz. 11 — naboż. z Kom. św. — Ks. R. Trenkler

NABOŻEŃSTWA PASYJNE. Od 1 marca począwszy 
odprawiane będą w kościele św. Trójcy w każdy 

piątek o godz. 18 nabożeństwa pasyjne

3.3.63. (Niedz. Invocavit)

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

10.3.63. (Niedz. Reminiseere)

godz. 11 — nabożeństwo — Ks. J. Niewieczerzal

17.3.63. (Niedz. Oculi)

godz. 11 — nabożeństwo — Ks. Z. Grzybek

24.3.63. (Niedz. Laetare)

godz. 11 — nabożeństwo — Ks. Z. Grzybek

31.3.63. (Niedz. Judica)

godz. 11 — nabożeństwo — K.s J. Niewieczerzal

NABOŻEŃSTWA PASYJNE. Począwszy od 27 lute

go odprawiane będą przez cały czas pasyjny 
w każdą środę o godz. 18 w kościele ew.-refor- 
mowanym nabożeństwa pasyjne.

WYDAWCA: Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w  PRL REDAKCJA I ADMINISTRACJA: W ar
szawa, ul. Swiercztwskiego 76a, tel. 31-23-83. REDAGUJE KOLEGIUM: Redaktor Naczelny —  Ks>. Jan Niewiecze- 
rzał, Z-ca Red. Nacz. Ks. Ryszard Trenkler. PRENUMERATA: rocznie 48 zł, półrocznie 24 zł, kwartalnie 12 zł, 
numer pojedyńczy 4 zł. Konto PKO Warszawa —  153-7-905-005. Do nabycia również we wszystkich placówkach

Kościoła.

Zakł. Graf. RSW „Prasa”, W -wa, Smolna 12. Nakł. 2000. Obj. 3 ark. druk. Z. 141. L-5.


