1965

W N U M E R ZE M. IN.

REFLEKSJE
S IE R P N IO W O -W R Z E Ś N IO W E

B A R T ŁO M IE J G R O IC K I

N A D R O G A C H CHRZĘŚCI
JAŃSK IEJ JEDNOŚCI

U R O SZYSTO ŚC E K U M E N I
CZNA
W
20
R O C ZN IC Ę
Śm ie r c i Die t r ic h a b o n H O EFFER A

L U T E R A N IZ M
CYZM

A

KATOLI

POLSKI AK T
K O N TR E FO R M A C JI

S Z L A K IE M Z A M K Ó W
K R Z Y Ż A C K IC H

M Ł O D A JEDNO TA

XII ewangelicki ,.Kirchentag” w Kolonii
Kolonia. W końcu lipca br. rozpoczął się w Kolonii (NRF) dwunasty ko
lejny „Kirchentag” będący dorocznym świętem Kościoła ewangelickiego
w Niemczech.
Nabożeństwa inauguracyjne odbyły się w świątyniach znajdujących się
w centrum miasta oraz dwu ogromnych halach sportowych, mogących po
mieścić wielkie rzesze ludzi. Tekst przewodni, „Stójcie w wolności”,
przypomina o wolności w Chrystusie, o którą apeluje Apostoł Paweł w L i 
ście do Galacjan.
Do udziału w nabożeństwach zaproszeni zostali znani wybitni kaznodzie
je, m.in. dr Marcin Niemoeller, który wygłosił kazanie w hali sportowej
znajdującej się na terenie targów przemysłowych; tekst kazania dr Niemoellera jest zapisany w Ewangelii wg Sw. Mateusza 18:21-35.
W Kościele Św. Trójcy — największym kościele ewangelickim w Kolonii
wygłosił kazanie dr W .A. Visser’t Hooft. Mówił on głównie na temat prze
baczenia, do którego zobowiązani są wzajemnie wszyscy chrześcijanie,
jeśli z kolei, krzystać chcą ze słodyczy przebaczenia Bożego. Mówca
powiedział m.in.:
„Świat ma niestety rację, gdy powiada, że Kościoły na temat przebacze
nia nieskończenie więcej mówią, niż same je praktykują we własnym
życiu. Lecz tam, gdzie przebaczenie naprawdę znajduje miejsce w ży
ciu Kościołów, jak to było np. przed 20 laty w Stuttgarcie — (dr Visser’t
Hooft miał na myśli zapewne „wyznanie winy” złożone w Stuttgarcie
przez przedstawicieli „Kościoła Wyznającego” z okresu hitleryzmu, zło
żone wobec szeregu osobistości reprezentujących ruch ekumeniczny —
przyp. w b) — oraz jak to miało miejsce w reakcji kościołów ekumenicz
nych albo też w ramach wspólnej walki o sprawiedliwość — czarnych
i białych chrześcijan w Stanach Zjednoczonych.
Gdy następuje przebaczenie, zostają rozgrodzone mury istniejące mię
dzy kościołami a życie ludów zostaje wzbogacone nowymi elementami.
Trzeba wreszcie postawić sobie pytanie, czy nie do uniknięcia jest ten
diabelski krąg w życiu politycznym i czy przez nasz brak gotowości
przebaczenia i nasz upór egocentryczny nie niszczymy w końcu siebie
samych. Odpowiedź brzmi: mogą być ukazane w świecie znaki, które są
odblaskiem wielkiego przebaczenia.”
Otwarcia tegorocznego „Kirchentagu” dokonał dr Richard Freiherr von
Weizsäcker na wielkim stadionie sportowym, przemawiając w obecności
prezydenta państwa oraz wielu wybitnych osobistości.

Uroczystości Husowe w Pradze

i>
<>
<>
(»

<>
<>

!>
!>

*

*

*

<>

i»
i»

<1
t
<■

Kościoły zrzeszone w Czechosłowackiej Radzie Ekumenicznej na początku
lipca br. uczciły 550 rocznicę śmierci Jana Husa.
Dzieło życia i męczeńska śmierć Jana Husa w yw arły tak ogromny w pływ
na życie narodu czechosłowackiego, że bez znajomości historii — ducho
wej i społeczno-politycznej rewolucji husytów nie można by rozumieć
dzisiejszej Czechosłowacji.
Główna uroczystość Husowa odbyła się w dniu 5 lipca br., w kolebce
reformacji czeskiej — Kaplicy Betlejemskiej w Pradze, a więc w miej
scu na którym Jan Hus wygłaszał swoje płomienne kazania. W dniu
uroczystości wnętrze kaplicy wypełnili wierni wszystkich wyznań, także
Kościoła rzymskokatolickiego.
Uroczystość tę ku czci Jana Husa otworzył biskup Kupka z Kościoła
Czeskosłowackiego. Główne kazanie wygłosił biskup Kościoła Luterskiego
na Słowacji,4ks. dr J. Chabada (tekst kazania z Hebr. 12:1-2). Krótko,
lecz imponująco i dobitnie dzieło życia Husa przedstawił zebranym licz
nie słuchaczom senior Synodu Ewangelickiego Kościoła Braci Czeskich,
dr Viktor Ilajek. Profesor J.L. Hromadka mów7il na temat historycznego
znaczenia mistrza Jana Husa dla chrześcijaństwa europejskiego.
Praska uroczystość uświetniona została przez udział wielu wybitnych
osobistości kościelnych z zagranicy.
Dr W .A. Visser’t Hooft, sekretarz generalny SRK podkreślił m. in. zna
czenie działalności Jana Husa z aspektu ekumenicznego dowodząc zbież
ności pomiędzy Husem a jednym z pierwszych, na gruncie teologicznym,
przedstawicieli idei ekumenizmu Janem Amosem Komeńskim.
Moderator Kościoła Waldensów we Włoszech, pastor Rostan powitał ze
branych w kaplicy Betlejemskiej w imieniu swojego Kościoła, którego
członkowie działając na terenie Europy Środkowej, w yw arli także wpływ
na rozwój czeskiej reformacji. O. Sokołowski z Kościoła Prawosławnego
mówił o związkach między Husem a dziedzictwem Apostołów Słowiań
szczyzny — Cyrylem i Metodym, którzy do pracy misyjnej wysłani zo
stali przez patriarchat w Konstantynopolu.
Wypowiedź pastora P. Bourguet, prezydenta Francuskiego Kościoła R e
formowanego również podkreślała zbieżności między ruchem reformacyjnym we Francji i w krajach czeskich.
Ostatnim z mówców zabierających głos w czasie uroczystości w Kaplicy
Betlejemskiej był biskup Kościoła Reformowanego na Słowacji, pastor
Imre Xarga. Przekazał on zgromadzonym serdeczne pozdrowienia w imie
niu rodziny Kościołów Reformowanych, jako wice-prezydent Świato
wego Aliansu Reformowanego.

Wraz z przyjęciem trzech nowych
kościołów azjatyckich, liczba Koś
ciołów członkowskich Światowego
Aliansu Reformowanego wzrosła do
100. Komitet Wykonawczy, który
obiadował w lipcu br. w Baguiof Fi
lipiny, wypowiedział się za przyję
ciem największego ewangelickiego
Kościoła w Azji — Protestanckiego
Kościoła Indonezji oraz Chrześci
jańskiego Kościoła na Wschodniej
Jawie i Synodu Malajskiego Chiń
skiego Kościoła Chrześcijańskiego.

43-letni dr Andre Appel ze Strassburga wybrany został ostatnio na
stanowisko sekretarza generalnego
Światowej Federacji Lutarańskiej,
jako następca dr Kurta SchmidiaClausena. Nowy sekretarz general
ny, dr Appel, jest duchownym na
leżącym do Kościoła lutcrańskiego
w Alzacji i Lotaryngii i jego para
fia znajduje się w Strassburgu.
Jeszcze do niedawna, w ciągu 8 lat,
pełnił on funkcję sekretarza gene
ralnego Federacji Protestanckiej icc
Francji.
*

*

W związku z odbytym w lipcu br.
w Bazylei — Europejskim Kongre
sem tzw. „świadków Jehowy ” , zvńązek pastorów) reformowanych kan
tonu bazylejskiego, w odezwie w y 
danej do członków zborów refor
mowanych, wezwał do zdecydowa
nego przeciicstawienia się nauce i
propagandzie tej sekty.
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Pierwsza partia Biblii, w ilości 50
tys. egzemplarzy, stanowiąca dopie
ro
ilości Biblii przeznaczonych
dla Indonezji w ramach japońskich
odszkodoioań wojennych, wyruszy ła drogą morską z Yokohamy do
Indonezji.
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W
czerwcu br. w Zurychu odbyła
się konferencja przedstawicieli eu
ropejskich,
kościołów protestancdowy międzynarodowej radiostacji
protestanckiej
w pobliżu stolicy
Szwajcarii — Berna.
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Refleksje sierpniowo —wrześniowe
„Królestwo Boże nie jest to pokarm
i napój, ale sprawiedliioość, pokój i ra
dość w Duchu Świętym“ . (Rzym 14:17)
lirajpiękniejszy okres lata, sierpień i wrze-^V sień, okres zbierania i spożywania pierw
szych płodów ziemi, jest dla nas okresem naj
boleśniejszych wspomnień, okresem nagroma
dzenia tragicznych rocznic. Wrzesień 1939 —
wybuch wojny i oblężenie Warszawy, sierpień
1944 — Powstanie Warszawskie, 6 sierpnia
1945 — wybuch bomby atomowej nad Hiroszi
mą i — również sierpień 1945 — właściwy ko
niec wielkiej wojny. Sześć czarnych lat w ka
lendarzu dziejów ludzkości. Sześć krwawych
lat, zapoczątkowanych zbrodniczą napaścią na
Polskę, leżącą w centrum Europy, a zakończo
nych zbrodniczym zrzuceniem bomby atomo
wej na Japonię, leżącą na krańcach Azji.
Wtedy, pamiętnego sierpnia 1945 roku, gdy
tu, na kontynencie europejskim, od kilku mie
sięcy cieszyliśmy się zwycięstwem nad hitle
rowskimi Niemcami, kiedy zdawało się, że do
konał się akt dziejowej sprawiedliwości, wyrósł
ten grzyb. Złowrogie fatum cieniem swoim za
wisło nad powojennym życiem świata. Wtedy,
nikt z przeciętnych obywateli nie zdawał sobie
sprawy, jak bardzo ten fakt zaciąży nad przy
szłością. Dziś, z perspektywy 20 lat, przeciętny
obywatel wie: przez dwadzieścia lat chorują
i konają ludzie, rodzą się dzieci-potworki, w
wyniku pierwszego wybuchu atomowego; przez
dwadzieścia lat ludzie żyją w lęku przed tą
potworną bronią, dziś wielokrotnie silniejszą i
„doskonalszą“ . Grzyb atomowy, owoc drzewa
loiadomości, zachwiał wiarą w zwycięstwo
sprawiedliwości.
Nie sposób o tych rzeczach nie mówić, nie
sposób o nich nie myśleć. Zbyt silny wpływ
wywarły one na psychikę naszego pokolenia,
zbyt decydująco zaważyły na warunkach na
szego życia. To wszystko, o czym mowa, nie
wydarzyło się bez przyczyny. Musiało istnieć
podłoże, określone warunki, w jakich stało się
to możliwe.

Wydarzenia pierwszej połowy X X wieku
wstrząsnęły podstawami ideologicznymi świa
ta. Upłynęło już dwadzieścia lat od zakończe
nia wojny, ale ciągle jeszcze, obok namacalnych
śladów w postaci ruin i gruzów, istnieją głębo
kie urazy psychiczne w postaci lęku przed tym,
co może jeszcze nastąpić. Ten lęk zapewne w
jakimś stopniu chroni świat przed nowym ka
taklizmem. Dlatego trzeba stale przypominać,
nie wolno zapomnieć. Czy można jednak budo
wać na strachu? Zycie świata, a więc i nasze
życie, musi opierać się na trwalszych podsta
wach, na wartościach pozytywnych, a nie ne
gatywnych.
Nie jest rzeczą obojętną, w jakiej żyjemy
atmosferze, jakie panują ideały, w jakich zasa
dach wychowywane są dzieci, jakie cele przy
świecają ludziom, do czego w życiu dążą.
Atmosfera, ideały, zasady i cele dziesięcioleci,
a nawet wieków wydały owoce cierpkie i tru
jące.
W rozrachunku z przeszłością czynny udział
bierze wielu chrześcijan. Dlatego krytycznej
ocenie poddaje się przeszłość i praktykę K o 
ścioła, wytyka się braki, niekonsekwencje i błędy jego nauczania. Wiele zjawisk, ocenianych
jako znamiona kryzysu, nie zwiastuje niczego
innego, jak •tylko odrodzenie i pogłębienie
istotnych wartości chrześcijaństwa. Obserwu
jemy zanikanie bezpośredniego wpływu K o
ścioła na rządy w poszczególnych krajach, od
wrót od wielu tradycyjnych, a niezgodnych z
duchem Ewangelii zwyczajów, radykalne upro
szczenie architektury i sztuki sakralnej, ruch
liturgiczny, zrywający z bezduszną pompą,
ruch biblijny oparty o rzetelną wiedzę histo
ryczną i badania archeologiczne, odiurót od K ościola-instytucji, urzędu, do Kościoła-społecz
ności. Im więcej traci Kościół na autorytecie
cpartym o przemoc i brutalne panowanie nad
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słabszymi oraz o bogactwo mterialne i czysto
zewnętrzne pozory wspaniałości, tym więcej
zyskuje au/torytetu duchowego i moralnego.
Coraz więcej łudzi zdaje sobie sprawę, że
odpowiedzialność Kościoła nie polega na chwy
taniu władzy i panowaniu, ale na wychowaniu,
na kształtowaniu opinii, sposobu myślenia, na
wypracowywaniu wzorców moralnych i ocenie
zjawisk. Przede wszystkim zaś na wierności
dla Pana Kościoła w głoszeniu Ewangelii i in
terpretowaniu je j w mocy i mądrości Ducha, na
służeniu światu tymi darami, którymi przez
Ducha Świętego został wyposażony. Dlatego,
jak Chrystus był cichy i nie szukał rozgłosu,
tak i Kościół dnia dzisiejszego i jutra będzie
Kościołem cichym i bez rozgłosu.
Taka perspektywa nie jest jednak zbyt po
pularna. Wolimy to, co przemawia do zmysłów,
co pociąga siłą i wspaniałością według katego
rii czysto ziemskich. Gdy Jezus mówi o K róle
stwie Bożym w odniesieniu do stosunków mię
dzyludzkich tu na ziemi, uderza przeciwień
stwo praw Jego Królestwa z prawami ogólnie
przyjętymi i uznawanymi. Na tym polega isto
ta porządku ewangelicznego, że przy jego bu
dowie Jezus odrzuca standardy ogólnie przyję
te i wskazuje na te podstawy, na których spo
łeczeństwo powinno się rozwijać, podstawy,
które „nie są z tego światau.
Podobne stanowisko zajmuje apostoł Paweł —
„Królestwo Boże nie jest to pokarm i napóju.
Zaspokojenie głodu i pragnienia jest najbardziej
podstawową potrzebą człowieka. Gdy brak po
karmu i napoju, wszystko inne schodzi na dal
szy plan. Tym nie mniej w Królestwie Bożym
ani pokarm i napój, ani to wszystko, co te sym
bole wyrażają, nie są celem ludzkiej egzysten
cji, choć stanowią jej naturalne podłoże. Ludzie

jednak z tych właśnie elementów, w sposób
mniej lub bardziej zamaskowany, czynią cel
swego życia. Przyznają wprawdzie, że zasady
Królestwa Bożego są piękne, wzniosłe, szlachet
ne, ale... po cichu nie uznają ich za życiowe, nie
biorą serio i nie próbują nawet budować na
nich swego życia. Choćby i wyznawali swą wia
rę, choćby i formalnie uznawali nad sobą pano
wanie Chrystusa. Byliby szczerze zdziwieni i
oburzeni, gdyby im zarzucić brak wiary i wier
ności dla Chrystusa. Jest w tym jakaś niekon
sekwencja. W rezultacie ich życie bez funda
mentów wali się pod naporem twardych ciosów.
Dziwą się, rozpaczają, wątpią właśnie o tym,
czego nigdy nie próbowali realizować i znowu
budują po staremu, na piasku.
Ewangelia zaś mówi jasno: nie pokarm i
napój są celem ludzkiego życia. Służyć można
Chrystusowi tylko dążąc do sprawiedliwości,
pokoju i radości. Jeżeli zaś Apostoł dodał w
tym miejscu trzy słowa: „w Duchu Swiętymu,
to miał na myśli szczególny przypadek dążenia
ku temu celowi. Wiadomo, że nawet najpięk
niejsze cele, najświętsze wartości bywają w
sposób karykaturalny wypaczane. Czy trzeba
przypominać prześladowania w imię Chrystu
sa? Wojny religijne? Ucisk w imię najszczyt
niejszych, humanitarnych haseł? Niewolę pod
płaszczykiem wolności? Wojnę dla sprawy po
koju? Dlatego właśnie te słowa „w Duchu Świę
tym“ . Jako gwarancja szczerości, bezinteresow
ności dążeń.
Jako Kościół tworzymy w społeczeństwie
ten czynnik, który ma wnosić luartości pozy
tywne, eliminować uczucia strachu i budować
współżycie ludzi na trwałych podstawach. Ma
my dążyć do tego, co służy pokojowi i wza
jemnemu zbudowaniu. Nie trzeba szukać do te
go rzeczy wielkich i odległych. Wszędzie wo-

*

Panie, Boże nasz! Jest w tym
Twoja niepojęta chwała, że
wolno nam tak właśnie do Cie
bie wołać: Panie, Boże nasz,
Stwórco nasz, Ojcze nasz, Zba
wicielu nasz, że wszystkich nas
znasz i kochasz i że przez nas
wszystkich pragniesz być poz
nany i kochany, że wszystkie
nasze drogi znasz i kierujesz ni
mi, że od Ciebie pochodzimy i
do Ciebie możemy się zbliżać.
Oto teraz składamy wszystko
przed Tobą: nasze troski, ponie
waż Ty się o nas troszczysz; na
sze obawy, abyś Ty dał uspo
kojenie; nasze nadzieje i życze
nia, ażeby nie nasza, lecz Twoja
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dobra wola się stała; nasze
grzechy, żebyś je przebaczył;
nasze myśli i pragnienia, abyś
je oczyścił; całe nasze doczesne
życie, aby dzięki Tobie mogło

uczestniczyć w zmartwychwsta
niu i życiu wiecznym.
Wspominamy przed Tobą wszys
tkich, którzy się tutaj znajdują,
a także wszystkich ludzi tej
ziemi, znajdujących się w wię
zieniach. Bądź i z naszymi blis
kimi w domu, z wszystkimi,
którzy są biedni, chorzy, uciśnieni i smutni. Oświeć myśli i
rządź czynami tych, którzy w
naszym kraju i we wszystkich
krajach ponoszą odpowiedzial
ność za prawo, porządek i po
kój. Przez Jezusa Chrystusa,
naszego Pana spraw, aby za
świecił dzień. Amen.
KAROL BARTH
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kół nas, na każdym kroku zdarza się okazja
do działania w tym kierunku. Nie jest z tego
wyłączona nawet nasza własna, najbliższa ro
dzina. Czeka na to twój mąż, twoja żona, dzie
cko, matka, ojciec. Czeka na to twój interesant,
pacjent, przechodzień, przygodny towarzysz
przejazdu tramwajem, czy klient w kolejce.
Nasze małe, codzienne kręgi współżycia wcale
nie są mniej ważne, niż te wielkie kręgi współ
życia narodów, klas i ras. K to nie nauczył się
w swej własnej rodzinie, za swoim niewielkim
biurkiem, czy warsztatem, pracy w pokoju i dla
pokoju, czy będzie nagle umiał innymi kate
goriami myśleć w sprawach wielkiej wagi, do
tyczących współżycia mas, rozwiązywania trud
nych konfliktów międzyludzkich w duchu po
jednania? Decydować w sprawach dotyczących
istnienia całej ludzkości w dzisiejszej dobie mo
cy termonuklearnych? Związek małych i wiel
kich spraw jest o wiele bliższy, niż mogłoby się
na pozór wydawać.
Nie jest rzeczą obojętną dla przyszłości, ja
ką dziś tworzymy atmosferę, jakie kształtuje
my ideały, jakie cele stawiamy ludziom, do
czego dążymy. Jeżeli tylko do chleba i napoju,

„ Albow iem
p rz e łó ż czy
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nie dziwmy się, jeżeli grunt pod nami się zach
wieje, a ściany wokół nas zawalą.
Dlatego warto podkreślić fakt o specjal
nej wymowie. W lipcu tego roku, w Gdyni przy
Dworcu Morskim, został odsłonięty pomnik,
poświęcony Ludziom Morza. Kilka wielkich
głazów wydobytych z dna morskiego symboli
zuje hołd złożony ludzkiej odwadze, pracy, po
święceniu. Jest to jeden z niewielu niemilitarnych pomników, wzniesionych w ostatnich la
tach. W Szwajcarii, przy wylocie tunelu Sw.
Gotarda widnieje tablica upamiętniająca tych,
co zginęli przy jego budowie. Szwajcarzy z du
mą pokazują tę tablicę — oto ludzie, którzy
zginęli nie na wojnie, lecz w służbie ludzkości.
Z podobnym uczuciem możemy pokazywać
pomnik w Gdyni. Chcemy więcej takich pom
ników. Niech nasze oczy spoglądają na symbo
le poświęcenia, pracy, pokoju i służby. Niech
nasze dzieci na nich uczą się tego, co najlepiej
służy pokojowi i wzajemnemu zbudowaniu.
Przykładajmy swej ręki do tego wszystkiego,
co prowadzi do sprawiedliwości, pokoju i ra
dości w Duchu Świętym.
*
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D r G A B R IE LA P IA N K O

BARTŁOMIEJ GROICKI
azwisko Bartłomieja Groickiego znane jest
w naszym Kościele głównie jako autora
kancjonału pt. „Pieśni duchowne człowieka k te
mu wiodące, aby w troskach swoich samemu
Panu Bogu zawżdy mocnie ufał” , wydanego w
Krakowie w r. 1559. W świecie nauki polskiej
Groicki znany jest natomiast jako znakomity
prawnik, który przetłumaczył na język polski
szereg dzieł prawniczych, przystosowując je
do stosunków i wymagań polskich, kierując się
szlachetnym dążeniem, aby ludzi nieobeznanych z prawem nie mogli krzywdzić i oszuki
wać specjaliści, świadomi wszelkich kruczków
i pułapek prawa. W czasie, gdy ogół pisarzy-prawników — tak w kraju jak i za granicą —
pisał po łacinie, Bartłomiej Groicki pierwszy
wysunął postulat, aby pisać, „zrozumiałym
wszem językiem” . Mówi on: „Albowiem każ
dy sędzia łatwiejszy sprawy rozsądek może
dać, i cierpiący krzywdę łatwiej się sprawie
dliwości swej domówić może, gdzie prawo
tym językiem jest napisane, który i sędzia,
i strony prawujące się rozumieją” . Jak więc
widzimy, działalność Groickiego we właści
wej mu dziedzinie szła po tej samej linii, co in
nych protestantów polskich (jak zresztą i w
innych krajach).
Domagali się oni przede wszystkim Bi
blii w języku ojczystym i otrzymali ją w po
staci Biblii iładziwiłło wskie j ; domagali się li
teratury w języku ojczystym, i podwaliny jej
stworzył protestant — Mikołaj Rej z Nagło
wic, który dowiódł, „że Polacy nie gęsi, lecz
swój język mają” ; domagali się pieśni kościel
nych polskich, dostępnych dla wszystkich,
przydatnych zwłaszcza w nabożeństwach do
mowych, jak to było w zwyczaju u ewange
lików polskich. Tak pisał o swoich pieśniach
Mikołaj Gomółka:
Są łacniuchno uczynione
Prostakom nie zatrudnione,
Nie dla Włochów, dla Polaków
Dla naszych prostych domaków.
Sami też je stworzyli: jak grzyby po de
szczu rodziły się wówczas jeden po drugim
polskie kancjonały, a wśród nich zbiór Groic
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kiego; wiele z tych pieśni zyskało ogromną
popularność i utrzymało się przez długie la
la w naszych śpiewnikach kościelnych.
O życiu Bartłomieja Groickiego wiemy
bardzo niewiele, nie znamy nawet dokładnej
daty jego urodzin; wiemy tylko, że przyszedł
na świat w drugim dziesiątku lat X V I w. Rok
jego śmierci zdaje się być pewny: 1604. Oko
ło r. 1550 był on nauczycielm dzieci senatora
krakowskiego Bancka, o czym sam wspomina
we wstępie do wymienionego wyżej zbioru
„Pieśni duchownych” , wydanego w r. 1559.
W tymże roku objął Groicki urząd pisarza
w sądzie wyższym prawa niemieckiego w
Krakowie. Około r. 1567 został pisarzem kró
lewskiej komory celnej w Krakowie. W 1573
roku wrócił na poprzednie stanowisko pisa
rza w sądzie najwyższym w Krakowie. Król
Zygmunt III wyznaczył mu pensję dożywot
nią, którą Groicki pobierał obok pensji za
sprawowany urząd. W r. 1605 już nie żył,
gdyż synowie jego, Gabriel i Jan, wydali
dzieło ojca pt. „Obrona wdów i sierot” już
pośmiertnie.
Jako pisarz sądu najwyższego był Groicki
świadkiem krzywd wielu ludzi, zwłaszcza pro
stych, nie wykształconych, którzy nie rozu
mieli skomplikowanych formuł prawniczych
i nie umieli się bronić, choć słuszność była
przeważnie po ich stronie. Dlatego postano
wił przełożyć na język polski szereg podsta
wowych dzieł prawniczych. Zaczął od tłuma
czenia przypisów, które były podstawą prawra
miejskiego w Polsce. Ponieważ szereg rozpo
rządzeń królewskich i długoletnia praktyka
sądowa przyczyniły się w znacznym stopniu
do tego, że prawo niemieckie w Polsce na
brało wielu cech odróżniających je od rdzen
nego prawa niemieckiego, Groicki domagał
się, aby prawo obowiązujące w miastach pol
skich nie było zwane prawem miejskim „majdeburskim” , ale Ius Municipale Polonicum,
„to jest miejskie polskie prawo, gdyż je so
bie już mieszczanie w Królestwie Polskim
mają za prawo swoje” . Tu należy dodać, że
już w drugiej połowie X V w., a więc o całe
stulecie wcześniej, domagał się znakomity pi-

sarz Jan Ostroróg, aby termin Ius Teutonicum
zastąpiono Ius civile.

7. Wreszcie dzieło ostatnie, wydane pośmiert
nie, pt. „Obrona wdów i sierot” .

Kolejno ukazywały się następujące dzie
ła Groickiego:

Jak już widać z samych tytułów, Groicki
miał na oku nie tylko cele czysto prawnicze,
ale i patriotyczne, i społeczne: chodziło mu
0 to, by zapoczątkować i wzbogacić polską li
teraturę prawniczą, oraz aby uchronić prostych
1 bezbronnych ludzi przed'krzywdą ze strony
możniejszych. Choć cieszył się poparciem mo
narchów i przyjaźnią możnowładców (m. in.
Jana Tarnowskiego, Wielkiego Hetmana i Ka
sztelana Krakowskiego, któremu dedykował
„Porządek sądów i spraw miejskich” ), sym
patie jego skłaniały się zawsze ku ludziom
słabszym i biedniejszym. W pismach jego zwra
ca uwagę często cytowanie Biblii. Jak podkre
śla wydawca i komentator najnowszego, 4-tomowego wydania dzieł Groickiego w serii p.n.
Biblioteka Dawnych Pisarzy-Prawników Pol
skich, prof. Karol Korany i, „było to w ówcze
snym zwyczaju prawniczym, a cytaty z Pisma
świętego miały w . sądach moc prawną” . W y
daje mi się jednak, że w wypadku Groickiego
te cytaty są częstsze, a mają swe źródło w jego
protestantyzm ie.

1. Ustawa płacy u sądów w prawie majdeburskim, która miała aż 10 wydań: pierw
sze ukazało się w r. 1558, ostatnie w ro
ku 1760. Rozprawa ta została napisana
z rozkazu króla Zygmunta I, a miała na
celu unormowanie opłat w sądach m iej
skich.
2. Postępek sądów około karania na gardle
(przekład ustawy karnej cesarza Karola V).
I to dzieło miało również szereg wydań,
od r. 1559 do r. 1760. Cel przekładu tłu
maczy Groicki w taki sposób: „Ponieważ
w Koronie Polskiej wszystkie miasta, wsie
i szlachta mają to uprzywilejowanie, że
mogą sądzić na gardło złoczyńcę, tedy każ
demu to potrzeba wiedzieć, jak się w ta
kich rzeczach ma zachować, ażeby nie
skwapliwie, ale z bo jaźnią Bożą w takich
rzeczach, roztropnie a sprawiedliwie po
stępowali, chcąc ujść karania a gniewu
Bożego” .
3. Porządek sądów i spraw miejskich prawa
majdeburskiego; szereg wydań w latach
1562— 1760.
4. Rejestr do porządku i do artykułów prawa
majdeburskiego i cesarskiego (1567— 1760).
Rejest ten ułożył Groicki z porady Justa
Decjusza, sekretarza króla Zygmunta I, je
mu też pracę tę poświęcił. Jak stwierdza ba
dacz prawa polskiego Wacław Aleksander
Maciejowski, Rejestrem swym położył Gro
icki kamień węgielny pod późniejsze „In
wentarze prawa” .
5. Tytuły prawa majdeburskiego do porządku
i do artykułów pierwej po polsku wydanych.
W sprawach tego czasu najwięcej kłopotli
wych z tegoż prawa majdeburskiego przy
dane; wydawane wielokrotnie w latach
1567— 1760.
6. Artykuły prawa majdeburskiego, które zowią Speculum Saxonium, z łacińskiego na
język polski przełożonej; również wielo
krotnie wydawane, jak dzieła poprzednie,
aż do r. 1760.

Groicki wystąpił jako jeden z pierwszych
w Europie z krytyką stosowania tortur, twier
dząc, że jest to rzecz niepewna, omylna i nie
bezpieczna. Było to na owe czasy stwierdzenie
bardzo śmiałe; stosowanie tortur było bowiem
powszechne i na ogół nie budziło wątpliwości.
„Dzieła jego wskazują — pisze prof. Koranyi,
że umiał on wznieść się ponad przesądy swego
wieku i miał odwagę zwalczać je” .
Poglądy Groickiego miały charakter w y
bitnie postępowy i humanitarny. Prace długo
cieszyły się wielką popularnością i były wielo
krotnie wydawane, aż do roku 1760, kiedy to
ukazało się pełne wydanie jego dzieł. Potem
jednak stopniowo Groicki popadał w zapomnie
nie. Dopiero w latach 1953— 1958 ukazało się
czterotomowe wydanie wszystkich pism tego
znakomitego prawnika, z aparatem naukowym,
opracowane pod kierunkiem prof. Karola Ko
rany iego. Nazwisko Groickiego, znakomitego
uczonego, prawnika i szlachetnego człowieka
zasługuje na spopularyzowanie wśród dzisiej
szych współwyznawców.

„Wiara jest pewnością

tego9 czego się spodziewamg,
dowodem rzeczg niewidzialnych”
H e b r . 11,1
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dniach od 21—30 lipca 1965 r. na zapro
W
szenie Rosyjskiego Kościoła Prawosław
nego bawiła w Związku Radzieckim delegacja

Ks. JAN

Polskiej Rady Ekumenicznej.

RA DROfiACH CHRZE!

W skład delegacji wchodziły następujące
osoby: ks. biskup dr Andrzej Wantuła-Kościół
Ewang. Augsb., ks. bp dr Maksymilian Rode —
Kościół Polskokatolicki, ks. prez. Stanisław
Krakiewicz — Zjednoczony Kościół Ewangelicz
ny, ks. prez. Aleksander Kircun-Polski Kościół
Chrześcijan Baptystów, ks. dr Witold Benedyktowicz-Kościół Metodystyczny, ks. dr Jerzy
Klinger-Polski Autok. Kościół Prawosławny i
ks. sup. Jan Niewieczerzał — Kościół Ewang.
Reformowany, prezes P.R.E. i przewodniczący
delegacji.
Celem wyjazdu było-według słów zaproszenia-umocnienie ekumenicznych więzów ko
ścielnych, bliższe poznanie życia Kościoła Pra
wosławnego w ZSRR oraz zaznajomienie się z
aktualnymi ekumenicznymi i pokojowymi dą
żeniami tegoż Kościoła we współczesnym świę
cie.
Zaproszenie rosyjskiego Kościoła Prawo
sławnego, podpisane przez przewodniczącego
Wydziału Zagranicznego Patriarchatu ks. me
tropolitę Nikodema, znanego działacza ekume
nicznego i pokojowego, zostało przez Polską
Radę Ekumeniczną przyjęte z wielkim zadowo
leniem już choćby z tego względu, że w obec
nej chwili, po oficjalnym wstąpieniu rosyjskiego
Kościoła Prawosławnego do Światowej Rady
Ekumenicznej w 1961 r. światowe prawosławie

NIEWJECZERZAŁ

Z pobytu delegacji Polskiej
stanowi w niej najsilniejsze ugrupowanie
wyznaniowe. Również w Polskiej Radzie Eku
menicznej, Autokefaliczny Kościół Prawosław
ny stanowi od 1962 r. najliczniejszy jej Kościół.
Poza tą stroną kontaktu, istnieją jeszcze inne
względy, przemawiające za wzajemnym zbliże
niem. Wiadomo powszechnie, że w historii na
szego narodu, na przestrzeni całych wieków
ludność prawosławna stanowiła poważny pro
cent obywatelstwa, jak również i to, że prze
chodziła ona wspólnie z narodem polskim cięż
kie losy hitlerowskiej niewoli. Fakt znajdowa
nia się obecnie naszych Kościołów w obozie
państw socjalistycznych, wspólne zadania i dą
żenia, mające określać naszą dalszą drogę w
duchu pokoju i koegzystencji ze wszystkimi na
rodami świata, są jeszce jednym powodem do
wzajemnego zbliżenia Kościołów i utwierdzania
bctsiedzkiej, chrzęścijańskiej jedności.
Trzeba od razu powiedzieć, że duch przy
jaźni i braterstwa chrześcijańskiego, z jakim

JEDNA Z ROSYJSKICH CERKW I P R A W O S Ł A W N Y C H
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skupa Aleksego w Socjalistycznej Republice
Estonii, której to republiki ludność w przewa
żającej części należy do Kościoła lute rabskiego.

GDAŃSKIE) JEDNOŚCI
Rady Ekumenicznej w ZSRR
delegacja nasza spotkała się na początku swe
go pobytu w ZSSR, towarzyszył jej do samego
końca. Serdeczne powitanie na lotnisku mo
skiewskim Szeremietewo, zgotowane przez
przedstawicieli Patriarchatu z ks. arcybisku
pem Tallinu Aleksym na czele, zapoczątkowa
ło cały szereg dalszych spotkań z duchownymi
Kościoła, okazującymi nam wiele życzliwości i
przyjaźni. Ze szczególną wdzięcznością skon
statowaliśmy fakt, iż wśród towarzyszących
nam i ułatwiających zwiedzanie duchownych,
byli też władający dobrze językiem polskim.
Program dziewięciodniowego pobytu, przed
stawiony nam w Wydziale Zagranicznym Koś
cioła był bardzo bogaty. Przewidywał on w za
sadzie zapoznanie się z życiem Kościoła w
trzech ośrodkach: w Moskwie, Leningradzie
i w Tallinie. Dwa pierwsze miasta to najważ
niejsze centra prawosławia w Republice Ro
syjskiej, trzeci zaś stanowi rezydencję arcybi

Niesposób w krótkim omówieniu podróży
opisać dokładniej poszczególne etapy i wra
żenia, towarzyszące zwiedzaniu miast, ko
ściołów i historycznych zabytków. Nieodłącz
nym uczuciem, jakie ma każdy zwiedzający, to
ogrom i ślady wielkiej historii.
W Moskwie znajduje się siedziba Patriar
chatu Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. Na
wielu miejscach spotyka się portrety obecnego
patriarchy Aleksego, którego uduchowiona
twarz mówi sama o głębi myśli i serca, o nieprzeciętności umysłu, co zresztą znajduje po
twierdzenie w wielkim szacunku i powadze, ja
ką patriarcha cieszy się w całym świecie chrze
ścijańskim. Delegacja miała możność uczestni
czenia w wielu nabożeństwach w dni powszed
nie i w niedziele. Aczkolwiek protestant nie
jest z natury skłonny do wczuwania się w bo
gactwo liturgiczne i w ducha krańcowo odmien
nej formy kultu, to jednak nabożeństwa te, za
wierające szereg starochrześcijańskich moty
wów, przyobleczonych w bogatą formę liturgicz
ną, rozwijającą się na tle cennych ikon i ory
ginalnych stylowych wnętrz świątyń, robiły du
że wrażenie. Obecność dużej ilości wiernych,
których liczba np. w dniu ś. Włodzimierza w
Leningradzie dochodziła chyba do czterech ty
sięcy, ich aktywne współuczestniczenie ducho
we w nabożeństwie, dawać musiały świade
ctwo żywej wiary.

W NĘ TRZE CERKWI
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Niedaleko od Moskwy znajduje się jedno
z najstarszych i czcią otoczonych miejsc K o
ścioła Prawosławnego. Jest to Sergiejewska
Ławra w Zagorsku. Kompleks budynków, na
który składają się kościoły, klasztor i Akade
mia teologiczna, stanowi właściwie małe mia
steczko, do którego ściągają wierni z dalekich
nawet stron. Tutaj w cerkwi znajdują się re
likwie ś. Sergiusza, groby biskupów i zasłu
żonych profesorów Akademii, tutaj też jest
grobowiec Borysa Godunowa. Miłe przyjęcie
zgotowane nam przez przeora klasztoru, życzli
wość mieszkańców tego miejsca i piękna pogo
da, pozwoliły nam spędzić przeznaczony czas
w szczególnie miłym nastroju, połączonym nie
kiedy z zadumą nad szybko biegnącym czasem.
Akadbmia Teologiczna liczy sobie ponad
150 lat. Przeniesiona ona została z Moskwy w
1814 roku po wojnie napoleońskiej i odtąd tu
taj spełnia swoje zadanie. Piękny budynek
Akademii, pamiętający jej początki, zawiera
sale wykładowe, aulę i bibliotekę, liczącą po
nad sto tysięcy tomów. Wśród portretów rekto
rów i profesorów widnieje obraz zmarłego w
zeszłym roku rektora Różyckiego, znanego nam
z szeregu konferencji chrześcijańskiego ruchu
pokojowego. Na terenie Ławry znajduje się też
jedna z rezydencji patriarchy moskiewskiego, z
salą tronową i muzeum, zawierającym liczne,
niekiedy bardzo cenne podarunki i pamiątki z
całego świata. M.in. widzieliśmy tam również
piękne wschodnie gobeliny z portretami pa
triarchy, jak i upominki znanych osobistości ze
Światowej Rady Kościołów.
Wielu wychowanków Akademii i klasztoru
zajmuje dziś odpowiedzialne funkcje duchow
ne w Kościele.
10

Leningrad jest siedzibą metropolity Niko
dema, kierownika Wydziału Zagranicznego Pa
triarchatu Moskiewskiego. Tutaj też uczestni
czyliśmy w nabożeństwie w pięknym baroko
wym soborze i byliśmy przyjęci przez metro
politę. Piękne miasto, które w odróżnieniu od
Moskwy, odznaczającej się (poza również wie
loma zabytkami) wielkim rozmachem i nowo
czesnością, nosi na sobie wyraźny ślad pano
wania Piotra Wielkiego. Znamiona ówczesnego
stylu architektonicznego na zachodzie widać w
wielu budynkach i pałacach a także i w baro
kowej katedrze, ś. Włodzimierza.
Również w Leningradzie jest Akademia T e
ologiczna, licząca ok. dwustu słuchaczy, nad
którą opiekę sprawuje z ramienia Kościoła me
tropolita Nikodem. Po Akademii oprowadza
nas prof. Pariskij, czynny działacz Chrześci
jańskiej Konferencji Pokojowej. Drugi, znany
nam dobrze z działalności pokojowej, profesor
tejże Akademii Sziszkin, zmarł, niestety, w ze
szłym roku. Akademia posiada bibliotekę, li
czącą dwieście tysięcy tomów. Zarówno tutaj,
jak i w Zagorsku, widać wielką dbałość Kościo
ła o religijny i intelektualny rozwój nowej
kadry duchownych i ich więź z Alma Mater.
Na uwagę zasługują rzędy portretów do
stojników kościelnych, rektorów, profesorów i
roczniki absolwentów, świadczące o dbałości i
tradycji uczelni. Akademia w Zagorsku posia
da przy tym jedyne w swoim rodzaju muzeum,
z bogatymi zbiorami ikon, zabytkami sztuki
sakralnej i historii Kościoła, które to muzeum
stanowi zarazem pracownię dydaktyczną Szko
ły. Nasuwa się myśl, że pożyteczne byłoby sza
cowne księgozbiory Akademii Moskwy i Lenin
gradu wzbogacić o większą ilość współczesnej
literatury chiześcijańskiej, która przecież tyle

zainteresowania wykazuje Kościołem Prawo
sławnym.
Oficjalnym organem Rosyjskiego Kościoła
Prawosławnego jest miesięcznik pt. „Żumal
Moskiewskiej Patriarcha“ , wychodzący w kil
ku wersjach językowych, o treści religijnej i
społecznej, prace zaś naukowe zamieszczane są
w wydawnictwie pt. ,,Prace teologiczne'“ . (Bogoslowskie Trudi). Tutaj autorami są wykła
dowcy obydwu uczelni teologicznych.
Uczestnicy delegacji mieli możność ze
tknięcia się również z protestantyzmem. Na
terenie Rosji złączeni są oni w Związku Chrze
ścijan Baptystów, którego prezesem jest zna
ny A. Żidkow. Był on również w Polsce. Zwią
zek wydaje periodyczne czasopismo pt. „Bratski Wiestnik“ . Piszący te słowa, który wraz
z ks. biskupem A. Wantułą, ks. ks. prez.
A. Kircunem i St. Krakiewiczem uczestniczył
w jednym z sobotnich nabożeństw w zborze
moskiewskim, miał możność przekonać się
o żywotności tego Kościoła i czynnym uczest
nictwie w nabożeństwach jego wyznawców.
Przybycie nasze sprawiło radość obecnym, cze
go dowodem była miła reakcja na przemówie
nia uczestników w liczbie około 1500 osób.
W czasie nabożeństwa śpiewał chór młodzie
żowy, liczący ok. 80 członków. .Poza nim zbór
posiada drugi chór jeszcze liczniejszy. Niektó
rzy z członków delegacji brali poza tym udział
w nabożeństwie w zborze leningradzkim.
Zaproszenie ks. arcybiskupa Aleksego do
odwiedzenia Tallinu (Estońska Soc. Rep. Radź.)
pozwoliło nam zaznajomić się ogólnie z Kościo
łem Prawosławnym i Ewangelickim w tym
nadbałtyckim kraju. Ludność jest w dużej
większości luterańska o tradycji reformacyjnej. I tutaj doznaliśmy serdecznego przyjęcia
ze strony duchowmyeh prawosławmydh, którzy
umożliwili nam obejrzenie zarówmo kościołów
prawosławmych jak i ewangelickich, a przy

tym zaznajomili nas z samym miastem, jego
pięknem i urządzeniami. Do tych ostatnich na
leży również zaliczyć oryginalny stadion-salę
koncertową, przeznaczoną na odbywające się
okresowo święta pieśni estońskiej, w których
biorą udział tysiące śpiewaków z całego kraju
przy widowni na wolnym powietrzu, mogącej
pomieścić do 200 tysięcy słuchaczy.
Na tydzień przed naszym przybyciem od
był się właśnie taki festiwal, na który przy
był (w związku z 25-leciem republiki) pre
mier Kosygin. Przy zwiedzaniu miasta by
liśmy witani w prawosławnej katedrze, w któ
rej odprawia nabożeństwa arcybiskup Aleksy,
a także delegacja złożyła wizytę w Konsystorzu Ewangelicko-Augsburskim. Na czele late
rańskiego Kościoła Estonii stoi ks. arcybiskup
Jan Kiivit, znany działacz kościelny, członek
zarządu Europejskiej Konferencji Kościołów,
czynny uczestnik chrześcijańskiej Konferencji
Pokojowej. Starożytna katedra luterańska,
z wieloma herbami baronów bałtyckich na ścia
nach daje świadectwo wielkiej a zarazem bu
rzliwej historii nie tylko kościoła i miasta.
Związek Radziecki od samego początku
swego istnienia znajduje się w centrum zain
teresowania opinii
światowej. Jego dzieje,
osiągnięcia i trudności dawały wielokrotnie
asumpt wielu politykom do ferowania sprzecz
nych sądów co do trwałości niebywałego w hi
storii świata „eksperymentu społecznego“ . Nie
zwykłe osiągnięcia naukowe i techniczne ostat
nich czasów, ciężar gatunkowy ZSRR na are
nie politycznej, przede wrezystkim zaś siła mi
litarna i moralna, która ujawniła się w czasie
ostatniej wojny, gdy chodziło o- zwykłe istnie
nie wielu narodów, zwiększyły niepomiernie
prestiż tego państwa. Stąd też zainteresowa
nie wielu ludzi z Zachodu życiem Związku Ra
dzieckiego i jego osiągnięciami.

FRAGM ENT P A R K U PIO TR A I
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STAREGO M IA S T A
W T A LIN IE

Delegacja nasza spotykała na swej drodze
zastępy turystów z krajów zachodnich i to nie
tylko w Moskwie lecz również w Zagorsku, Le
ningradzie i Tallinie. Ich oczywiście, w odróż
nieniu od nas, którzy przybyliśmy tutaj w ce
lach- kościelnych, interesowały przede wszyst
kim sprawy urbanistyczne, rozwój gospodar
czy, sztuka, zabytki. Z tymi ostatnimi styka
liśmy się i my na każdym kroku. Jak już
wspomniałem, Moskwa, ośmliomilionowy ko
los, zdumiewa swym rozmachem i wielkością.
Wielkie budowle rozmieszczone wokół ośrod
ka, którym jest majestatyczny Kreml i perła
budownictwa sakralnego cerkiew Wasyla Błażennego, imponujące ulice, mauzoleum Lenina,
ogromny, w pięknym parku usytuowany kom
pleks budynków uniwersytetu Łomonosowa,
niezliczona ilpść pamiętnych budowli ^- to
cząstka tego, co można zapamiętać, a co świad
czy o nieporównanym rozmachu budownictwa.
Godziny zaś, spędzone w bogatych salach mu
zeum na Kremlu i w Tretiakowskiej Galerii,
wprowadzają zwiedzającego w kulturalne dzieje
tego wielkiego kraju.
Podobnie jest i z Leningradem. Isakowski
Sobór, największa chyba budowla sakralna
w Rosji — Mekka zwiedzających, wspaniały
i przebogaty Ermitaż, na którego pobieżne tyl
ko zwiedzenie potrzeba by chyba co najmniej
miesiąc czasu, piękne i liczne pomniki, z mo
numentem na cześć Piotra, wystawionym przez
Katarzynę Wielką, na czele, budynek Admira
licji, Smolny, twierdza Petropawłowska, „Auro
ra“ na Newie, Uniwersytet i — kilkakrotne po
większenie naszego Wilanowa — piękny pałac
z parkiem setek fontann, zbudowany przez Pio
tra I, to znowu cząstka dorobku narodowego
i historii tej dawnej stolicy carów, służącego
12

dzisiaj wzrastającemu w nowych czasach po
koleniu.
Zakończenie pobytu naszej delegacji od
było się w Moskwie: w Wydziale Zagranicz
nym Patriarchatu, gdzie spędziliśmy dłuższy
czas na wymianie wrażeń z podróży i poglądów
na tematy kościelne. Naszym gospodarzem był
metropolita Nikodem, któremu towarzyszyli
dalsi odpowiedzialni pracownicy Wydziału.
Rozmowa, tocząca się w szczerej brater
skiej atmosferze, pozwoliła na rozpatrzenie
szeregu problemów, dotyczących naszych zadań
we współczesnym świecie, naszych obowiąz
ków jako Kościołów zrzeszonych w Światowej
Radzie Kościołów, w Europejskiej Konferencji
Kościołów oraz aktywnych uczestników chrze
ścijańskiego ruchu pokojowego. To wszystko
z uwzględnieniem faktu, iż Kościoły nasze ży
ją i pracują w sąsiadujących ze sobą krajach,
które za prawo do wolności i dalszego nieza
kłóconego życia zapłaciły w przeszłości naj
większą daninę krwi i cierpienia. Naszym
pierwszym chrześcijańskim obowiązkiem dzi
siaj jest działanie w kierunku pogłębiania
chrześcijańskiego braterstwa Kościołów, ro
zumne poszukiwanie dróg chrześcijańskiej jed
ności, wspieranie i współdziałanie z pokojowy
mi siłami w świecie oraz przyczynianie się do
uwolnienia człowieka od strachu, zwątpienia,
groźby wojen, wyzysku i niewoli.
Obydwie strony z przyjemnością stwier
dziły, że aczkolwiek Kościoły nasze różnią się
tradycją i szeregiem czynników, określających
ich działanie, to jednak rola ich i zadania wobec
własnych narodów i chrześcijaństwa są te sa
me. Na tej też płaszczyźnie rozwijać się mogą
między nami bliskie i szczere kontakty. Na
wiązując do tego stwierdzenia delegacja polska
złożyła na ręce metropolity Nikodema zapro

szenie Polskiej Rady Ekumenicznej dla przed
stawicieli Kościoła Prawosławnego w ZSRR
do złożenia w przyszłym roku wizyty Kościo
łom Polskiej Rady Ekumenicznej, w czasie któ
rej będziemy się starali umożliwić gościom po
znanie życia i pracy naszych Kościołów, jak
również zaznajomić ich z naszym krajem.
Poza tym omówiono ogólnie możliwość
zorganizowania gościnnych, wzajemnych w y 
kładów profesorów Akademii Teologicznych
obydwu krajów. Propozycje te zostały życzli
wie przyjęte i należy się spodziewać, że w nie
dalekiej
przyszłości
zaistnieje
możliwość
utwierdzenia obecnie rozpoczętych a tak poży
tecznych dla sprawy ekumenii kontaktów po
między naszymi Kościołami.
W czasie pożegnalnego przyjęcia, wydane
go przez metropolitę Nikodema, w obecności
przedstawiciela Władz ZSSR, pierwsze prze
mówienie wygłosił Gospodarz, który w ser
decznych słowach wyraził zadowolenie z po
wodu dojścia do skutku tego pierwszego ofi
cjalnego spotkania Rosyjskiego Kościoła Pra
wosławnego z Kościołami zrzeszonymi w Pol
skiej Radzie Ekumenicznej. Wypowiedział
przy tym nadzieję, że przez nawiązanie bez
pośrednich kontaktów i dzięki poznaniu życia
Kościołów w Związku Radzieckim jak również
dzięki zaznajomieniu się delegacji z życiem,
pracą i dążeniami narodów Związku Radziec
kiego, nastąpi dalsze zbliżenie nie tylko w za
kresie zagadnień życia kościelnego lecz przy
czyni się to również do zbliżenia naszych naro
dów. W zakończeniu mówca złożył naszej dele
gacji życzenia pomyślności w ich pracy koś
cielnej i dla dobra narodu.

w niewielu dniach pozwolił na zaznajomienie
się z Kościołami w ZSRR, na poznanie wielu
przejawów życia społecznego narodu oraz na
zwiedzenie interesujących i cennych zabytków
sztuki i architektury.
Doznane uczucia braterstwa ze strony du
chowieństwa Kościoła w dużych ośrodkach
i małych parafiach, życzliwość z jaką delegacja
spotykała się na każdym kroku ze strony oby
wateli, stanowią momenty, wzmagające poczu
cie religijnej i narodowej solidarności. Zwła
szcza, że nasze kościoły i narody ożywione są
dążeniem do realizacji idei powszechnego ludz
kiego braterstwa, idei pokoju i społecznej spra
wiedliwości. Spotkanie nasze stanowi na pew
no istotny krok na drodze chrześcijańskiej
i ogólnoludzkiej jedności.
Fakt, że delegacja polska przez cały czas
swego pobytu otoczona była braterską troską
i doznawała wielu ułatwień, jest do zawdzięcze
nia również duchownym, delegowanym przez
Patriarchat. Przewodniczący delegacji w imie
niu jej członków wymienia nazwiska towarzy
szących jej w czasie pobytu osób. Są to: Arcy
biskup Aleksy z Tallinu, Arcybiskup Sergiej
z Jarosławia, ks. prot. Władimir z Leningradu,
ks. prot. Anatol Kaznowiecki i ks. Iwan Orłów
oraz wielu innych, którzy starali się by podróż
delegacji była miła i pożyteczna. Wszystkim im
serdeczne Bóg zapłać!
Odlot delegacji, odprowadzanej na lotnisko
Szeremietewo przez duchownych z arcybisku
pem Aleksym na czele, nastąpił w dniu
30 lipca.

W odpowiedzi prezes Polskiej Rady Eku
menicznej ks. sup. Jan Niewieczerzał wyraził
jeszcze raz serdeczne podziękowanie za zapro
szenie, które umożliwiło delegacji Kościołów
PRE odbycie tej ekumenicznej podróży. Jest to
wizyta nie mająca precedensu w dotychczaso
wych kontaktach kościelnych naszych sąsiadu
jących krajów. Zwracając się do ks. metropo
lity, prezes PRE prosił o przekazanie wyrazów
czci i serdecznego podziękowania dla Patriar
chy Kościoła Prawosławnego Aleksego, prze
bywającego w tym czasie na wypoczynku.
Z wyrazami podziękowania zwrócił się także
do przedstawiciela władz ZSRR, które to wła
dze z jak największą życzliwością ułatwiły
przyjazd i pobyt w Związku Radzieckim.
Nawiązując zaś do słów Gospodarza, prze
wodniczący delegacji podkreślił zasługi ks. me
tropolity Nikodema w dojściu do skutku odby
wającego się spotkania. Szczera życzliwość i za
interesowanie, z jakim wielu polskich przed
stawicieli spotyka sie ze strony Metropolity na
różnych międzynarodowych spotkaniach, duch
ekumeniczny i szerokość poglądów, uznanie
i powaga, jaką cieszy się w chrześcijańskich
organizacjach międzyn arodowych, sprawiają,
iż obecne zaproszenie i nawiązanie bezpośred
nich kontaktów miedzy nami nabiera szczegól
nego znaczenia. Delegacja polska jest szczerze
wdzięczna ks. Metropolicie za program, który
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Uroczystość
ekumeniczna
w20 rocznicę śmierci
Dietricha Bonhoeffera

Według doniesień biulety
nu (ekumenicznego z dnia 8
kwietnia br. (nr 12), podczas
uroczystości, które odbyły się
w Berlinie, sekretarz general
ny uczcił pamięć straconego
przed 20 laty w obozie koncen
tracyjnym we Flossenburgu
(Bawaria) ewangelickiego teo
loga Dietricha Bonhoeffera, określając jgo, jako człowieka,
który "przez totalną bezintere
sowność swojej akcji, śmiercią
swoją wyprzedził i wzmocnił
wyznanie winy (złożone przez
Kościół wyznający — przyp.
tł.) w Stuttgarcie i przez to, w
sposób rozstrzygający, przyczy
nił się do utrwalenia dzieła po
jednania w latach powojen
nych. Wspomnienie dr. Visser*t Hoofta poświęcone 20 ro
cznicy śmierci Dietricha Bon
hoeffera znalazło się w central
nym punkcie uroczystości zor
ganizowanej przez zwierzch
nictwo Kościoła ewangelickie
go w berlińskiej Kongressha
lle w dniu 9 kwietnia br.
Cykl uroczystości poświęBonhoeffera (9. IV.) we wschodnioberlińskiej katedrze Domgruft odbyła się uroczystość po
14

święcona temu wybitnemu te
ologowi, w czasie której sekre
tarz generalny SRK wygłosił
przemówienie. Ponadto w in
nych częściach NRF i NRD w
wielu kościołach uczczono pa
mięć straconego.
"Gdy Bonhoeffer został
stracony w 1945 r. — powie
dział dr Visser’t Hooft w prze
mówieniu
wygłoszonym
w
Kongreshalle — dla szczupłe
go grona tych, którzy go znali
był on człowiekiem, po którym
wiele się spodziewano, lecz jed
nocześnie człowiekiem, który
nie miał możliwości wywierania
większego wpływu. Byliśmy
jednak w błędzie, bo on w y 
warł ten wpływ. W pokoleniu,
do którego należał, nie ma obecnie takiego człowieka, które
go głos w ramach dzisiejszego
chrześcijaństwa miałby więk
sze znaczenie, niż jego głos. Po
dobnie, jak w życiu Pascala, do
strzegamy u Bonhoeffera coś
"meteorycznego” —
krótkie
życie, lecz jakże niesłychanie
intensywnie przeżyte. U obyd
wu podobnie niedokończone,
lecz niedokończone w tym sen
sie, stało się dla nas tak waż

ne (...), że zmusza nas do wspól
nego inamyitłui i do dalszego
przemyślenia".
Według dr Visser’t Hoofta,
Pascal i Bonhoffer "rzecz jasna
mieli za zadanie, podobnie jak
Sokrates, wykonać służbę tego
typu, jaką ma do wykonania
położna, i wykonali ją: sformu
łowali kwestie ostateczne w
sposób najostrzejszy: co to żnaczy właściwie, żyć z Chrystu
sem w świecie?"
Dr Visser’t Hooft podkre
ślił trojakie znaczenie Dietri
cha Bonhoffera: dla Kościoła
Wyznającego, dla ruchu ekume
nicznego i dla aktywnej opozy
cji
politycznej
skierowanej
przeciwko narodowemu socja
lizmowi oraz jego współudzia
le w zamachu stanu z 20 lipca
1944 r. Kościół Wyznający nie
był dlań "jakąś szczególną
szkołą teologiczną lub partią w
łonie Kościoła, ale był po prostu
Kościołem Jezusa Chrystusa” .
Bonhoeffer "zrobił wszyst
ko, co mógł, aby (zwłaszcza w
czasie trwania wojny) kontakty
te, które istniały pomiędzy nie
którymi Kościołami, były pod
trzymane. A dzięki temu przy-

czynił się w sposób decydujący nas za pośrednictwem ostatnich
listów Bonhoeffera, i które tak
do ożywienia w tych Kościołach
łatwo może być niewłaściwie
głębokiej łączności z Kościołem
Wyznającym w Niemczech, tak, rozumiane, polega nie na tym,
iż ona nie została nigdy przer że rzekomo mielibyśmy ukry
wać "zgorszenie Bogiem” i w y
wana” .
Wreszcie w zakończeniu, dr najdywać taką Ewangelię, która
Visser’t Hooft wspomniał Bon- pozwoli łatwiej wierzyć dojrza
łemu (miindig) nowoczesnemu
hoeffera, jako teologa, który
zawsze ” w prawdziwym sensie człowiekowi. Wyzwanie to oz
nacza, że Iwłaśnie radykalnie
zwiastował ewangelię kosmicz
powinniśmy pojmować inkarną” , a w celi więziennej jesz
cze ostrzej niż kiedykolwiek nację (wcielenie). Chrystus bo
wiem nie poniósł śmierci za
przedtem dostrzegł, ” że Chrys
tus pragnie się wydostać z sys grzechy chrześcijan, lecz za
grzechy świata. Dlatego Kościół
temów, tradycji i instytucji, w
których chce się Go umiejsco powinien w świecie, ze światem
wić. Wezwanie, które dociera do i dla świata żyć i cierpieć” .

K$. JAN GROSS

LUTERANIZM A KATOLICYZM.
IV KONFERENCJA LUTERAŃSKICH
KOŚCIOŁÓW MNIEJSZOŚCIOWYCH
EUROPY
Pod takim tytułem odbyła
się w dniach 26— 30 kwietnia
1965 r. na Słowacji, w pięknej
kuracyjnej miescowości Sliać
(CSRS) IV Konferencja Luterańsikich Kościołów Mniejszoś
ciowych Europy, której prze
wodniczył wiceprezydent Świa
towej Federacji Luterańskiej,
ks. bp Andrzej Wantuła.
Na konferencji tej reprezento
wanych było 18 państw Euro
py i 1 delegat z USA, ponadto
przedstawiciele ŚFL z Genewy
i Ekumenicznej Rady Kościo
łów w CSRS. Kościół Ewan
gelicko-Augsburski
w
PRL
renrezentowali ks. bp A. Wan
tuła, ks. M. Zipfel, ks. L. Steinhagen i ks. J. Gross.
Właściwie obrady rozpo
częły się we wtorek dn. 27. IV
nabożeństwem spowiednio-komunijnytm w starym, zabytko
wym, drewnianym kościele w
Hronseku, które odprawił ks. J.
Michalko, dziekan Fakultetu
Teologicznego w Bratysławie.
Po nabożeństwie pozdrowił ze
branych i zapoznał z historią
zabytkowego kościoła, biskup
zachodniej
diecezji Kościoła
Ewang.-Augsuburskiego w Sło
wacji i jednocześnie proboszcz
tejże parafii ks. dr A. Katina.

Po nabożeństwie, w wiel
kiej sali sanatorium lecznicze
go w Sliaću, ks. bp Wantuła
otworzył obrady, a następnie,
w imieniu Kościoła Ewangelic
ko-Augsburskiego w Słowacji,
przywitał zebranych General
ny Inspektor Kościoła (świecki
prezes Konsystosza) Prof. Ziak.
Pozdrowienia przekazali też: w
imieniu Światowej Pomocy Lu
terańskiej Kościoła w
USA
— ks. dr P. Empie, w imieniu
Czechosłowackiej Rady Eku
menicznej — biskup Kościoła
Reformowanego na Słowacji ks.
Varga
oraz
przedstawiciel
władz państwowych.
Pierwszy referat na temat:
.,Środki łaski — Słowo i Sa
krament” wygłosił ks. prof. M.
Palfy, dziekan Akademii Teo
logicznej w Budapeszcie.
W rozmowach ekumenicz
nych nawet wielu nieluteran
powołuje się na luterańską za
sadę, że Słowo Boże i sakra
menty
kontynuują
Kościół.
Charakterystyczną bowiem ce
chą Kościołów Reformacji jest
nie tylko Słowo Boże ale i sa
krament. Jedno i drugie bo
wiem stanowi środek łaski Bo
żej. Referent słusznie zauwa
żył, że jeśli mówi się iż Koś-

ciół
katolicki
jest
Koś
ciołem Sakramentów, a my
jesteśmy Kościołem Słowa, to
jest to fałszywa teza. Jeśli bo
wiem Luter oskarżał Kościół
rzymski o fałszywe rozumienie
mszy, to nie w tym celu, aby
zlekceważyć Sakrament Ołta
rza. lecz aby doprowadzić do
właściwego rozumienia sakra
mentu i właściwie go używać.
Dla Lutra Wieczerza Pańska
iest Testamentem Chrystusa
(nowym przymierzem ze swo
im ludem). „Testament jest
zawsze darem, podarunkiem.
Z tego daru uczynił Kościół
papieski ofiarę” — mówi Lu
ter. Ofiara wvchodzi zawsze od
nas do Boga. Testament nato
miast pochodzi od Boga ku
nam. Chodzi przecież o to, byś
my mogli brać od Boga jak
najwięcej środków łaski. Bóg
w Chrystusie przychodzi do
nas i daje nam swoia łaskę
zawsze przez swoje Słowo i
sakramenty.
Drugi referat, na temat
„Pismo św. i kościelna trady
cja” , wygłosił tego dnia ks. G.
J. Pedersen z Danii. Stwierdził
on, że każdy Kościół posiada
swoją własna tradycię. Ma ją
także Kościół luterski. Różnica
między
tradycja
Kościoła
rzymskiego a luterökiego pole
ga na tym, że tam tradycja stoi
na równi z Pismem św. i jest
tak samo, jak Pismo św. źró
dłem wiary. W Kościele luterskim natomiast wykład Słowa
Bożego jest tradycją. Nasza
tradycja nie jest dogmatem
wiary. Tradycja w rozumieniu
luterskim i rzymskokatolickim
to nie jedno i to samo. W Koś
ciele rzymskim bowiefrn trady
cja jest sprawą ludzką i często
niezgodną z Pismem św. Jeden
z papieży powiedział o sobie:
„Ja jestem tradycją” . W na
szym Kościele tradycja ma
wskazywać na to, czy jesteśmy
wierni Pismu św. Referent za
jął się też omówieniem sobo
rowego schematu „De Divina
revelatione” .
W drugim dniu obrad ks.
E. Salumaa z Tallina (Estonia)
w ZSRR omówił luterską za
sadę, iż jedynie z łaski przez
wiarę w Jezusa Chrystusa moż
na być usprawiedliwionym i
zbawionym. Temat brzmiał:
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„Usprawiedliwienie i uświęce
nie” . Wiara, która nas przed
Bogiem
usprawiedliwia,
nie
może być tylko jakąś wiedzą
Musi to być silna, potężna wia
ra. „Jakaż to musi być wiara
powiedział ks. Salumaa — sko
ro może usprawiedliwiać!”
Po południu ks. prof. Persson ze Szwecji wygłosił refe
rat na temat: „Kościół i zagad
nienie Kościoła” . Charakterys
tyczną cechą dzisiejszych cza
sów jest, że w centrum wiel
kich rozmów i dyskusji mię
dzy konfesyjnych stoi jak nig
dy problem eklezjologii. Refe
rent zajął się też różnymi
przeciwieństwami
tendencji,
jakie wystąpiły u dwóch ostat
nich papieży: Jana X X III i Pa
wła VI.
W
dyskusji stwierdzono
potem, że właściwszą linią po
stępowania była linia Jana
X X III.
Dyskusje, które odbywały
się w 4 grupach, po 2 grupy
nad każdym tematem, dały
możność
wypowiedzenia
się
wszystkim uczestnikom konfe
rencji. W grupie dyskusyjnej,
w której brałem udział, na te
mat ostatniego referatu stwier
dzono, że tam, gdzie Kościół
rzymskokatolicki jest mniej
szością, albo gdzie ewangelików
nie jest tak mało, tam daje się
z tvm Kościołem współpraco
wać lub prowadzić dialog. W
wypadku jednak, kiedy Kościół
rzymski
stanowi
większość,
staje sie od razu tak eksklu
zywny, że nie można nawet
myśleć o pokojowej współ
pracy.
Arcybiskup Łotw y (ZSRR)
ks. dr G. Turs stwierdził, że
jego Kościół nie jest mniejszoś
ciowym Kościołem. Na Łotwie
mniejszościowym
Kościołem
iest właśnie Kościół r^wn^ki i
dlatego może z miejscowym
biskupem katolickim utrzymy
wać dobre stosunki. Nawet utrzymują kondomilnium budyn
ków kościelnych. I choć każdy
wyznaje swoje zasady wiary i
każdy mocno stoi przv swoim,
to jednak są braćmi i przyja
ciółmi.
Jakże ina cze i
w vglą da
wszystko tam, gdzie Kościół
rzymski stanowi większość. Je
den z księży słowackich opo
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wiadał, że w jego parafii pa
nowała zgoda między ludźmi i
księżmi obu wyznań. A le w
pewnym okresie przyjechali na
dni misyjne jezuici i przez 6
dni wygłaszali kazania. Ich mi
sja zakończyła się tak, że mie
szane małżeństwa chciały się
rozejść, a strona katolicka
chciała swoje dzieci ochrzczo
ne w Kościele ewangelickim
zabrać do Kościoła rzymskiego.
Tak zohydzony został Kościół
luterski przez rzymskich mi
sjonarzy jezuickich! Czy można
w takich wypadkach nawet
myśleć o jakimś dialogu?
Omalże wszystkie Kościoły
mniejszościowe stwierdziły, że
należy zachować wielką os
trożność w kontaktach ewangelicko-katolickich. W pojęciu bo
wiem luterskim jedność musi
się wyrażać w miłości, w po
mocy, w braterstwie a nie w
jednolitej organizacji. „Jeśli
chcemy zniszczyć ruch ekume
niczny, to mówmy tylko o je
dności organizacji” — słusznie
stwierdził jeden z dyskutan
tów.
Jeden z wieczorów poświę
cony był sprawie ruchu poko
jowego wśród chrześcijan. Pre
zydent Praskiej Konferencji
Pokojowej i dziekan Fakultetu
Teologicznego im. Komeńskie
go w Pradze, ks. prof. dr J.
Hromadka zapoznał zebranych
z pracami, tej tak ważnej w
ży^iu Kościołów, Chrześcijań
skiej Konferencji Pokojowej w
Pradze, a następnie w sali
miejscowego kina wyświetlono
film z ostatniego Ogólnochrześcijańskiego Zgromadzenia Po~
kojowego.
W przedostatnim dniu ob
rad, Dyrektor Instvtutu Eku
menicznego ŚFL w Strasbour
gu i obserwator luterański na
II Soborze Watykańskim, ks.
prof. dr V. Vajta złożył spra
wozdanie z ostatniei sesji so
boru. Stwierdził on m.in., że
dotvchezas nie dano żadnej no
wej nauki dogmatycznej ani
też dokładnej definicji Kościo
ła.
Dwa dekrety soborowe:
Konstytucja ,,De ecclesia” i de
kret „De oecumenismo” wza
jemnie się w pewnych miejs
cach wykluczają. W pierwszym
jest powiedziane, że papież jest
łącznikiem jedności, w drugim

natomiast, który porusza sto
sunek do tzw. „braci odłączo
nych” , mówi się, że takim łącz
nikiem
jest
właśnie Duch
Święty!
Po południu tego samego
dnia ks. M. Zipfel z Wrocławia
i ks. insip. Metzger ze Strasbourga (Francja) złożyli spra
wozdania ze wzajemnych sto
sunków luterańsko-katolickich
w Polsce i Francji, po czym
odbyła się ożywiona dyskusja,
której odbicie znalazło się w
dwóch komunikatach: w nieopublikowanym piśmie do K o
mitetu Wykonawczego SFL w
Genewie, oraz w oficjalnym
komunikacie końcowym.
Po podsumowaniu dysku
sji w grupach, Generalny Bis
kup Kościoła luterańskiego w
Słowacji, ks. dr J. Chabada, w
imieniu swego Kościoła poże
gnał delegatów.
Konferencję natomiast za
kończono uroczystym nabożeń
stwem nieszponnym w kościele
w Bańskiej Bystricy, gdzie po
wzruszającej pełnej jakiegoś
słowiańskiego mistycyzmu, li
turgii słowackiei kazanie w y
głosił Radca Konsystorza z
Weimaru (NRD) ks. dr W.
Schanze. Od ołtarza, w imieniu
ŚFL i Kościoła w Polsce, prze
mówił w języku polskim ks.
bp A. Wantuła.
Delegacja polska spędziła
następne dni równie miło jak
poprzednie, bowiem byliśmy
gośćmi
bratniego
Śląskiego
Kościoła
Ewangelicko-Augs
burskiego w CSRS, gdzie goś
cinnie przyjmował nas ks. bo
J. Cymerek z Czeskiego Cie
szyna i inni księża.
W niedzielę, 3 maja, de
legaci z Polski wygłosili ka
zania w Cieszynie, Trzyńcu,
Błędowicach i Bystrzycy oraz
złożyli życzenia narodom czes
kiemu i słowackiemu z okazji
XX-lecia wyzwolenia CSRS i
zakończenia II wojny świato
wej.
Po obiedzie, w olbrzymim
kościele trzynieckim, wypeł
nionym wiernymi po brzegi,
odbyła się uroczystość ogólnokościelna, w czasie której ks.
bp A. Wantuła wygłosił kaza
nie o ekumenizmie oraz o
ewangelickiej i rzymskokato
lickiej
koncepcji
jedności.

P

o kompromitującym dla ewangelików za
kończeniu kolokwium w Wormacji (1557),
spory w obozie protestanckim przybrały na si
le. Zdwało się, że postępujący rozkład we wła
snym obozie zniszczy zdumiewający zrazu roz
kwit „nowej wiary*1
“ , tym bardziej, że względ
nie jednolity dotąd blok książąt panujących
i opowiadających się za wyznaniem augsbur
skim, wykazywać zaczynał rysy i różnice po
części wyznaniowe, a w szeregu wypadków i po
lityczne. W całej Europie środkowej przez dłu
gie lata sprawy wyznaniowe, a może z powodu
nich częściowo i polityczne, przedstawiały
obraz płynny, ciągle się zmieniający. W tej sy
tuacji Kuria Rzymska postanowiła, aby w y 
stąpienia przeciwko protestantyzmowi— kontr
reformację, — które dotąd były przeważnie za
daniem duchownych, połączyć z akcjami poli
tycznymi wielkich, a wiernych papieżowi dwo
rów panujących.
Można powiedzieć, że szereg wydarzeń po
litycznych był tylko osłoną przewidujących
przyszłość posunięć wyznaniowych i politycz
nych dworu papieskiego, który z dotychcza-

Sprawa Szwecji powiązana była z Polską.
Oddanie korony polskięj szwedzkiemu królewi
czowi Zygmuntowi Wazie w r. 1587 było wiel
kim zwycięstwem stronnictwa papistów, któ
remu przewodniczył wielki hetman koronny Jan
Zamoyski. Jakkolwiek król zaprzysiągł pacta
conventa i pax dissidentium, to jednak po ob
jęciu tronu nie myślał więcej o dotrzymaniu
ślubowania. Jego nietolerancja religijna w sto
sunku do wszystkich nie wyznających rzym
skiego katolicyzmu, graniczyła z fanatyzmem
religijnym, ale pełne znaczenie temu „je 
zuickiemu“ królowi, „Filipowi północy“ przy
niosło dopiero objęcie po ojcu tronu szwedz
kiego w roku 1592. Nad politycznym pragnie
niem Zygmunta III dominium maris Baltici, gó
rowało jednak pragnienie papieskie zniszczenia
protestantów w Szwecji — perinde ac si cadavera essent.
Człowiekiem, który uosabiał ideę prote
stancką w Szwecji, był stryj Zygmunta, książę
Karol z Seedermanlandu. Walka o zachowanie
narodowej samodzielności i wolności wyznania,
o ograniczenie rozległych praw możnowładców,

JAN FREUDENHEIM

Polski akt kontrreformacji
sowej defensywy przystąpił do dobrze zapla
nowanych kroków ofensywnych. Ofensywa ta
rozwijała się zrazu doskonale. W Hiszpanii
panował bogobojny i posłuszny Filip II, śmier
telny wróg wszystkiego, co nie posiadało przy
zwolenia papieża i jezuitów; we Francji dzia
łała święta Liga i bezwolny król, narzędzie w
rękach księcia de Guise. We Flandrii duch za
mordowanego księcia Orańskiego nie mógł
przeciwstawić się drakońskim zarządzeniom
Alby. Nawet w Szwajcarii wiele rad kantonal
nych wychwalało nowy, ultramontanistyczny
duch czasu. Czy mogła istnieć lepsza sytuacja
wyjściowa dla działań zaczepnych?
Ale na krańcach Europy pozostały dwa ba
stiony, nie zdobyte jeszcze i w dalszym ciągu
nieposłuszne — Anglia i Szwedja.
Elżbietę angielską wyklął papież Sykstus V.
Następnie pozbawił ją — bez praktycznego co
prawda znaczenia — tronu i zwolnił jej pod
danych od dochowania złożonej królowej przy
sięgi. Bastion jednak trwał. Gorąco więc po
pierał papież plany Filipa zawojowania Anglii
i zasilał jego kasę znacznymi sumami dla w y 
ekwipowania „niezwyciężonej armady“ . W tym
niesłychanym przedsięwzięciu zniszczenia An
glii zjednoczyli się Filip II i rzymski kato
licyzm. W lipcu 1588 r. wypłynęła armada z
portu Coruna, wioząc prócz załóg między inny
mi mnichów, inkwizytorów i narzędzia tortur,
a we wrześniu tego roku nie było już po niej
śladu. Na wybrzeżu angielskim rozbiły się ten
dencje hiszpańskiej dominacji i ultramontanistycznej propagandy.

w oparciu władzy monarszej na szerokich ma
sach narodu, uczyniła go najpopularniejszą po
stacią w królestwie. Jego instynkt polityczny
przewidywał niebezpieczeństwo „rzymskie“ ,
jakie po śmierci katolickiego i nielubianego
przez Szwedów brata, przyniesie z sobą jego
syn, nowy król, który wszak już był królem
Polski.
Za jego więc sprawą objęto w r. 1587 Sta
tutami Kalmarskimi postanowienie, że Szwecja
nie może być rządzona z zewnątrz, a w wypad
ku nieobecności króla regencję sprawuje kole
gium siedmiu radców stanu. Zgodnie z tym po
stanowieniem książę Karol objął po śmierci
Jana III, ojca Zygmunta, przewodnictwo Rady
Regencyjnej, które sprawować ma do chwili
przyjazdu Zygmunta. Jako przewodniczący
Rady Regencyjnej powołał w marcu 1593 r.
zebranie stanów w Uppsali, celem uchwalenia
kroków potrzebnych dla ochrony wyznania
ewangelickiego i wolności miast, które mogłyby
być zagrożone przez króla zależnego od papie
ża. Zebranie stanów w Uppsali postanowiło,
że Pismo św. jest „jjedyną podstawą i regułą“
Kościoła szwedzkiego, a luterski katechizm
wyłączną pomocą w nauce religii. Nabożeństwa
katolickie zostały zakazane, a biskupstwa mieli
objąć księża protestanccy, na czele których sta
nął arcybiskup Abraham Angermann.
Podkreślić należy, że postanowienia te nie
były skierowane przeciwko królowi ani prze
ciwko unii personalnej Szwecji z Polską. „Od
zamierzchłych czasów — mówi orędzie księcia
Karola — Szwedzi mieli prawo przedstawiania
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królowi swoich warunków“ . Nowemu królowi
pozostawiono w ten sposób poniekąd wybór,
czy chce się zrzec praw wynikających z dzie
dzictwa, czy też być królem ewangelickiego
państwa Szwecji.
Zanim król Zygmunt III wyruszył do
Szwecji celem objęcia swego dziedzictwa, zo
bowiązał się wobec szlachty zebranej na sej
mie w Warszawie, powrócić do kraju w prze
ciągu jednego roku i nie uszczuplić w niczym
przywilejów narodu polskiego. W Gdańsku,
przed zaokrętowaniem, specjalny wysłannik
papieża życzył królowi powodzenia w wielkim
zadaniu przywrócenia katolicyzmu w jego oj
czyźnie. Radził też królowi obsadzić wakujące
biskupstwa papistami, utworzenie kolegium
Jezuitów na ziemi szwedzkej, a w końcu wrę
czył Zygmuntowi dar papieski w wysokości
dwudziestu tysięcy skudów jako „mały zwrot
kosztów związanych z ustaleniem katolicyzmu
w Szwecji“ .
W towarzystwie papieskiego nuncjusza Malaspina i licznej świty, a wśród niej i kilku Je
zuitów w charakterze doradców, Zygmunt III
wylądował w Szwecji. Jakkolwiek w pierw
szym okresie nie przejawił aktywniejszej dzia
łalności, to jednak wzbraniał się uznać prawa
stanów i postanowienia dotyczące spraw wia
ry i Kościoła oraz nie zatwierdził wyboru arcy
biskupa. Szwecja, oświadczył, nie jest pań
stwem o elekcyjnym sposobie oddawania ko
rony, jeno państwem dziedzicznym, a w takim
naród nie ma prawa stawiać następcy tronu
swoich warunków. O tych wszystkich spra
wach może być mowa dopiero po koronacji.
Było to zupełnie niedwuznaczne sformułowanie
stanowiska. Odpowiedział królowi książę Karol
na czele Rady Regencyjnej — gdy przed zam
kiem zgromadził się kilkutysięczny tłum: „Z yg
muncie, jeśli chcesz być naszym królem, mu
sisz spełnić nasze żądania“ .
Zdawało się, że napięta sytuacja na dwo
rze królewskim uległa uspokojeniu z chwilą,
kiedy Zygmunt uznał postanowienia z Uppsali
za prawomocne i w tejże Uppsali 15 lutego
1594 r. zostały koronowany. Ale krótko potem
oświadczył, że koncesje na rzecz protestantów
nie wynikały z jego dobrej woli, ale że został
do nich zmuszony. Zanim w lipcu 1594 r. po
wrócił do Polski, powołał szereg sobie odda
nych namiestników prowincji ze specjalnymi
prerogatywami, rozdzielił godności i urzędy,
zorganizował kilka szkół kierowanych przez Je
zuitów i nakazał wprowadzenie nabożeństw
według rzymskiego rytuału. Tego rodzaju po
stanowieniami podkopał istniejący porządek
społeczny, doprowadził do wrzenia w narodzie,
a co za tym idzie do rozluźnienia obyczajów.
Szwecja znajdowała się na drodze do anarchii.
W tej sytuacji książę Karol z Soedemanlandu powołał w październiku 1595 r. w celu
uporządkowania spraw państwowych — wbrew
wyraźnemu zakazowi króla — s^jm do Soederkoeping, na którym uchwalono znieść w pań
stwie „papieską religię“ . Karolowi nadano
godność stałego regenta podczas nieobecności
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króla, zakazując jednocześnie kierowania do
Polski jakichkolwiek sprawozdań i wszelkich
odwołań od zapadających w kraju postano
wień. Tego rodzaju uchwały były hasłem do
rozruchów. Nie obeszło się też bez gwałtów i
okrucieństw, których ofiarą padali poplecznicy
króla i osoby przez króla protegowane, oraz
duchowieństwo katolickie, tak rodzime jak i
przybyłe z Polski.
Zygmunt III napiętnował uchwały w Soederkoeping jako nieważne, pozbawiając jednocześ
nie księcia Karola udziału w rządzie. Ten jed
nak odpowiedział, że urząd swój złoży tylko na
ręce stanów, które mu ten urząd powierzyły.
Zwołał więc — znów wbrew zakazowi królew
skiemu — sejm do Arbogi. Tam ponowiono
uchwły poprzednich sejmów z tym, że każde
wystąpienie przeciwko nim równało się zdra
dzie stanu. Księciu Karolowi powierzono w dal
szym ciągu sprawowanie regencji zaznaczając,
że tylko takie zarządzenie króla będzie miało
moc obowiązującą, które przez regenta zostanie
potwierdzone.
__
To jawne powstanie przeciwko władzy kró
lewskiej zmusiło Zygmunta do użycia przemo
cy wojskowej w celu wywalczenia posłuszeń
stwa. Zwycięstwo jego byłoby nie tylko zw y
cięstwem na drodze ustalenia unii polsko—
szwedzkiej, ale spowodowałoby “ a to miało
znaczenie co najmniej równorzędne — restau
rację władzy papieskiej w Szwecji. Rozstrzyg
nięcie sporu pomiędzy obiema liniami dynastii
Wazów nabierało europejskiego znaczenia i mo
gło się stać ogromnym sukcesem ultramontanistycznego programu.
W lecie 1598 r. Zygmunt III po raz drugi
przeprawił się do Szwecji, tym razem w asyś
cie wojskowej, ale 25 marca 1598 r. pod Lindkoeping został zupełnie pobity. Następstwem tej
klęski był układ przewidujący złożenie broni,
rozwiązanie oddziałów wojskowych i powoła
nie sejmu, przed którym król miał stanąć w
przeciągu czterech miesięcy, ślubując dochowa
nie zapadaj ącycsh na nim uchwał. W wypadku
niedotrzymania tych zobowiązań, naród szwedz
ki zwolniony byłby od przysięgi na wierność
królowi. Zygmunt nie . czekał na zwołanie sej
mu. Potajemnie, pozostawiając swoich towa
rzyszy ich losowi, umknął do Gdańska.
To rozstrzygnęło sprawę. S ejm w Linkoeping zwolnił w styczniu 1599 r. Szwedów
od przysięgi na wierność królowi, a następny
sejm w Sztokholmie uchwalił dla Karola dzie
dziczną regencję. Wreszcie w 1604 r. sejm w
Norrkoeping ofiarował mu dziedziczną koronę
szwedzką.
Tak zakończył się polski akt kontrrefor
macji. Niechlubnie dla króla, niefortunnie dla
Polski. Tkwił w nim już zalążek tej roli, jaką
Szwecja odegrać miała w koalicji antypapie
skiej i w wojnie trzydziestoletniej. Ostatnie
słowa Karola IX, kiedy błogosławiące dłonie po
łożył na głowie małego Gustawa Adolfa „ille
faciet“ — on tego dokona — były jakby pro
roctwem.
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Szlakiem
zamków
krzyżackich
M ALBORK — ZA M E K

areszcie po egzaminach!
Nie tylko studenci są zmę
czeni, również i profesorowie
są ledwo żywi po wysłuchaniu
tylu mądrości. Najlepszy wy
poczynek po takiej pracy, ^ to
solidna, kilkudniowa wędrów
ka, związana z zapisywaniem
podań w terenie.
Po krótkiej naradzie z jed
nym ze swoich asystentów, wy
bieram Szlak Zamków Krzyżac
kich.
Naszą wędrówkę rozpoczy
namy w Chełmnie, jednym
z najstarszych miast polskich na
pograniczu dawnych Prus. Mia
sto to oddal w r. 1128 Konrad
Mazowiecki krzyżakom. Ci zaś,
na podstawie sfałszowanych
przywilejów, usadowili się na
stale w Ziemi Chełmińskiej, sta
nowiącej zalążek ich państwa,
które przysporzyć miało Polsce
tyle kłopotów i kosztować miało
tyle cennej krwi! Z rąk owych
„Kulturtragerów<(
wyzwolił
miasto w r. 1466 Kazimierz i
utworzył tu województwo.
Chełmno, położone prze
pięknie na wysokiej skarpie wi
ślanej i otoczone częściowo
średniowiecznymi murami obronnymi, posiada szereg cen
nych zabytków, m.in. gotyckie
kościoły św. Jakuba i Wniebo
wzięcia Panny Marii. Istną pe
rełką budownictwa renesanso
wego jest ratusz z X V I wieku.
Ścisk i gwar panują na malow
niczym rynku, gdzie chłopi
z okolicznych wiosek sprzedają
rozłożone na wozach towary.
Niedaleko stąd do Swiecia,
starego grodu pomorskiego, a w
wieku X I I nawet osobnego
księstewka, za czasów krzyżac

kich siedziby komtura. Zamek
krzyżacki wznosi się nad brze
giem rzeki Wdy. Jest dobrze
konserwowany. Dziwić się nale
ży, że wyjątkowo piękny ten
zabytek tak mało odwiedzany
jest przez turystów. Niedaleko
stąd, może pięćset metrów
z biegiem rzeki, znajdują się
ruiny imponującego ongiś ko
ścioła gotyckiego, mocno uszko
dzonego w czasie ostatniej woj
ny. Cicho tu i spokojnie, tylko
kilka kóz pasie się wśród bujnie
rosnących krzaczków.
Może czterdzieści kilome
trów na wschód od Swiecia
położony jest Radzyń Chełmiń
ski. Stare miasteczko, o którym
pierwsza wzmianka pochodzi
z r. 1065, posiada wyjątkowo
piękną farę gotycką z X IV w.
Rzadkiej piękności jest kuta
żelazna
brama,
oddzielająca
główną nawę od Kaplicy Dą
browskich z 1687 r. Ciężka,
przysadzista wieża typowa jest
dla tego rodzaju budowli w
Ziemi Chełmińskiej. Ruiny zam
ku krzyżackiego — właśnie pro
wadzone są tam szerokie prace
konserwatorskie — wznoszą się
na krawędzi wyschniętego je
ziora nizinnego. Budowę zam
ku
rozpoczęto
pod
koniec
X III w. Po pokoju toruńskim w
r. 1466 zamek stal się siedzibą
starostów polskich. Miasto i za
mek uległy poważnemu zni
szczeniu w
okresie
wojen
szwedzkich. Zabytkami Radzyna opiekuje się wzorowo m iej
scowy
nauczyciel, Ziemowit
Maślanka.
Aleją lipową wędrujemy do
odległego o 5 km Okonina. Po
zwiedzeniu kościółka z pierw

szej połowy X IV w., na ścia
nach którego zachowały się cie
kawe polichromie gotyckie i ba
rokowe, udajemy się dalej do
Pokrzywna.
Resztki
zamku
wznoszą się na malowniczym
wzgórzu. Przechodzimy przez
bramę, na której dzięki stara
niom Oddziału P T T K w Gru
dziądzu, umieszczono tablicę
z krótkim opisem historycznym
tej budowli. Zbudowali ją krzy
żacy na przełomie X I I I i
X IV w. Składała się z zamku
górnego, średniego i gospodar
czego podzamcza. Poszczególne
części zamku były oddzielone
od siebie głębokimi, dziś jeszcze
częściowo dostrzegalnymi fosa
mi. Jagiełło zdobył zamek w
r. 1410 i nadał go Dobiesławo
wi z Oleśnicy.
Po godzinnej może wę
drówce przez lasy sosnowe w
oddali zarysowują się wieże
Grudziądza. Wśród licznych za
bytków miasta oprowadza nas
Józef Błachnio, kustosz działu
historycznego miejscowego mu
zeum, prezes Oddziału PT T K .
Oby więcej było takich działa
czy terenowych! Żyje on pro
blemami swego miasta, z któ
rym związany jest całą duszą.
Trudno znaleźć lepszego znaw
cę zabytków tego pięknego nad
wiślańskiego miasta — no i
trudno spotkać większego pa
triotę lokalnego.
Podziwiamy blok 25 spich
lerzy — niektóre z nich mają
wysokość ponad 20 metrów i są
wsparte potężnymi szkarpami
— stanowiący tak charaktery
styczny widok dla panoramy
miasta. Zwiedzamy gotycki koś
ciół św. Mikołaja, gdzie na
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szczególną
uwagę
zasługuje
chrzcielnica z X III w., i udaje
my się na Górę Zamkową, skąd
roztacza się piękny widok na ca
łe miasto i okolice. Z zamku
krzyżackiego, zbudowanego ok.
r. 1230 ocalała jedynie studnia,
fragmenty kaplicy i murów ob
wodowych.
Pan Blachnio namawia nas
do nadprogramowego zwiedze
nia ruin Rogoźna. Droga pro
wadzi wzdłuż przekopanego w
X V I w. kanału Trynka, następ
nie przez uroczą dolinę rzeki
Osy. Skromne dziś ruiny zam
ku Rogoźno, zbudowanego ongiś
na szczątkach grodu piastow
skiego, wznoszą się na wzgórzu
przy ujściu rzeczki Gardei do
Osy. Potężny ten zamek posia
dał aż 7 bram i 22 baszty. Od
1283 r. był siedzibą komturów,
zaś od r\ 1454 starostów pol
skich. Ucierpiał mocno podczas
wojen szwedzkich i rozebrany
został za czasów Fryderyka II.
Przetrwały tylko:
starannie
utrzymana 28-metrowa wieża,
resztki podmurowania mostu
zwodzonego, odbudowana okrą
gła baszta narożna oraz zaroś
nięte fragmenty murów obwo
dowych.
Upal jest nie do zniesienia.
Znakomicie smakuje lodowata
woda, wytryskująca ze źródła
za szkolnym schroniskiem wy
cieczkowym u podnóża zamku.
Z Grudziądza niedaleko już
do Nowego. Miasto to powstało
obok starego grodu pomorskie
go. Z zabytkowych budowli po
siada, oprócz zamku, piękny
20

kościół gotycki z X V I w.
W dawnym zamku krzyżackim,
skąd roztacza się piękny widok
na dolinę Wisły, mieści się dziś
remiza strażacka. Wyjątkowo
niski jest stan rzeki, a woda
jest niesamowicie brudna. Wo
limy więc nie korzystać z ką
pieli.
Zegnamy województwo byd
goskie i łódką przeprawiamy się
na prawy brzeg Wisły. Jeste
śmy w województwie gdańskim.
Z daleka widać już imponujące
wieże Kwidzyna. Miasto liczące
dziś ok. 23 000 mieszkańców,
założone zostało w r. 1233 i by
ło przed Reformacją siedzibą
biskupstwa pomezańskiego. W
r. 1440 powstał tu Związek
Pruski, którego celem było
zrzucenie znienawidzonego jarz

ma krzyżackiego i przyłączenie
miasta do Polski. W 26 lat póź
niej Kwidzyn wszedł w skład
Prus Książęcych. Tu znalazła w
r. 1548 schronienie grupa braci
czeskich, a boczna nawa kate
dry kwidzyńskiej do dziś na
zywana jest przez autochtonów
„kościołem czeskimu, choć pod
koniec X V I w. żadnych emi
grantów czeskich na terenie ów
czesnych Prus Książęcych już
nie było. W Kwidzyniu druko
wano szereg wybitnych dzieł
zasłużonego działacza polskiego
wśród Kaszubów i Mazurów —
pastora K. C. Mrongowiusza,
autora m.in. Gramatyki polskiej
oraz rozprawy filozoficznej o
religii i moralności. Zabytkiem
dużej wartości jest całkowicie
odrestaurowany i konserwowa
ny kompleks zabudowań zam
kowych i katedralnych, htórych
budowę rozpoczęto w r. 1245. W
doskonałym stanie zachowało
się skrzydło północne i zachod
nie oraz trzy wieże narożne
wraz z Wielkim i Małym Gdaniskiem. W zamku znajduje się
muzeum regionalne z ciekawy
mi zbiorami archeologicznymi,
historycznymi i etnograficzny
mi, ilustrującymi dobitnie kul
turę polską Powiśla Kwidzyń
skiego.
Bezpośrednio z zamkiem
łączy się katedra o typie ba
zyliki, ze strzelnicami i baszta
mi obronnymi. Znajduje się tam
również cela zamurowanej w
X IV w. pustelnicy Doroty —
pierwowzór Aldony Mickiewi
cza.
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Kwidzyn, gdzie istniało do
ostatnich lat przed wyzwole
niem gimnazjum polskie, jest
dziś poważnym ośrodkiem kul
turalnym i co roku, w pier
wszej połowie czerwca, odbywa
ją się tu Dni Kwidzyna.
Szosa prowadzi przez K orzeniowo do Janowa. Stąd już
blisko do promu, którym prze
prawiamy się ponownie na le
wy brzeg Wisły, do Gniewa.
Najbliższy most jest dopiero w
Tczewie, nic więc dziwnego, że
na prom czekają prócz licznych
pieszych, ciężarówki, samocho
dy, motocykliści i rowerzyści.
Przejazd jest bezpłatny.
Gniew. Prastary ten gród
pomorski, stał się pierwszą
ważniejszą twierdzą krzyżacką
na lewym brzegu Wisły, ustą
piony krzyżakom w r. 1282
przez Sambora II. Potężny za
mek — przez długie lata zmie
niony na więzienie — jest moc
no zrujnowany. Niestety, żad
nych
prac konserwatorskich
tam się nie prowadzi. A szkoda!
Z ciekawszych zabytków
miasta wymienić należy jeszcze
kościół św. Mikołaja z X III
wieku.
Z Gniewa droga prowadzi
przez Gniewskie Młyny do Pel
plina, stolicy diecezji chełmiń
skiej. W latach 1274—1823 mieli
tu swój klasztor cystersi, któ
rych książę Mestwin hojnie ob
darzał licznymi nadaniami. Kla
sztor ucierpiał szczególnie w
r. 1433, w czasie wojny z krzy
żakami. Po katedrze oprowadza
nas młody kleryk, dobry znaw
ca historii tego zabytku. Bogata
biblioteka pelplińska jest praw
dziwym rajem dla historyków i
historyków literatury, a zbiory
jej są zawsze chętnie udostęp
niane pracownikom naukowym.

GN IEW — PA N O R A M A M IA S T A

Raid nasz chcemy zakoń
czyć w dawnej stolicy państwa
krzyżackiego,
w
Malborku.
Zawsze, gdy stoję na drewnia
nym
moście,
przerzuconym
przez Nogat, podziwiam wspa
niałą panoramę zamczyska, któ
re w latach 1309—1457 było sie
dzibą wielkich mistrzów Zako
nu. Malbork zdobyty w czasie
wojny 13-letniej pozostał przy
Polsce do r. 1772, by w r. 1945
ponownie do niej powrócić. Ile 
kroć zwiedzam ten potężny za
mek, zawsze znajduję coś no
wego, czego dotąd nie dostrze
głem. Z radością stwierdzam. że
straty po ostatnim pożarze już
zostały naprawione.
Dziś panuje w Malborku
tłok jak na odpuście. Pełno tu
hałaśliwych wycieczek krajo
wych i zagranicznych. Dużym
powodzeniem cieszy się kiosk
z pamiątkami wątpliwej warto
ści artystycznej. Przy dobrze

prowadzonym schronisku P T T K
wyrosły kolorowe domki cam
pingowe. W recepcji mają peł
ne ręce roboty. Każdy turysta
załatwiony jest jednak z nad
zwyczajną uprzejmością. Oby
wszędzie tak było!
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MŁODA JEDNOTA
Ekumeniczny obóz roboczy
u Klarysetuie
\lkJ lipcu

bieżącego roku odbył się w Klarysewie koło Warszawy I Międzynarodo
wy Obóz Roboczy, który zgro
madził 23 uczestników z kra
ju i zagranicy. Młodzież z róż
nych krajów i Kościołów przez
dwa tygodnie zatrudniona była
przy budowie drogi do Pań
stwowego Domu Dziecka i do
Domu Metodystów w Klaryse
wie, gdzie obozowicze znaleźli
gościnne przyjęcie.

Dotychczas pełna dziur i
wybojów droga wyposażona
została w wygodny chodnik, a
jezdnia wysypana leszem i za
pewniła
dobrą
komunikację
mieszkańcom okolicznych do
mów. Pociągnięci przykładem
uczestników obozu, mieszkań
cy z własnej inicjatywy zabrali
się do porządkowania przyleg
łych do drogi ogrodów i ży
wopłotów. Miejscowa Rada Na
rodowa w Jeziornie, z jej prze

wodniczącym, okazała bardzo
dużo dobrej woli i pomocy, za
pewniając potrzebne narzędzia,
materiał i fachowe kierownic
two.
Była to pierwsza próba zor
ganizowania w naszym kraju
ekumenicznego obozu robocze
go, próba pod każdym wzglę
dem bardzo udana. Idea wszak
że nie jest nowa, bo powstała
po I wojnie światowej, a rozw i
nęła się po drugiej wojnie.
Pierwszym jej celem była powojenlnla odbudowa zniszczeń
materialnych i nawiązywania
bliższych, braterskich kontak
tów między młodzieżą różnych
krajów. Współcześnie odbywa
się wiele podobnych obozów
organizowanych nie tylko przez
Światową Radę Kościołów na
całym świecie, ale i przez inne
organizacje, które nic wspólne
go nie maią z pracą kościelna.
Przy UNESCO istnieje Komitet
Koordynacyjny organizatorów
międzynarodowych
ochotni
czych obozów roboczych, do
którego należy ponad 100 or
ganizacji.
Pierwszym celem tego ro
dzaju obozów jest niesienie po
mocy ludziom w różnych tra
gicznych okolicznościach życia
„Od stuleci ludzie pomagali
isiobie wzajemnie iw okresach
nieszczęścia ofiarowując ochot
niczą pracę tym, którzy cier
pieli od katastrof, spowodo
wanych przez ludzi, lub natu
rę. Stosunkowo niedawno jed
nak czynią to międzynarodowe
grupy ludzi, którzy w swej pra
cy widzą nie tylko możliwość
leczenia ran fizycznych, al*°
jednocześnie tworzenia atmo
sfery pojednania i wzajemne-

KS.
DR
WITOLD
B ENEDYKTOW ICZ
OMÓWIŁ „D O ŚW IAD CZE NIA CHRZEŚ
CIJAŃSKIEGO RUCHU POKOJOW EGO”

►
„M A M NADZIEJE, ?E DROGA, KTÓRĄ
B U D O W A LIŚ M Y POZOSTANIE I D LA
OŚRODKA I W ŻYC IU KAŻDEGO Z NAS
SYMBOLEM OSOBISTEGO Z A A N G A Ż O 
W A N IA ”

CODZIENNE N A B O Ż E Ń S T W A PO RANNE I W IECZO R NE P R O W A D Z ILI
UCZESTNICY OBOZU

go zaufania. Dziś bardzo wiele
organizacji z bardzo różnych
środowisk przystępuje do or
ganizowania
międzynarodo
wych obozów roboczych. Co
przed 25 laty było nowym i na
małą skalę ruchem, urosło do
miary poważnego społecznego
instrumentu, który rozsądnie
wykorzystany,
może
wiele
zdziałać dla poprawy warun
ków materialnego życia i ludz
kich stosunków: ... ruch nieu
stannie uczy : ię na swych do
świadczeniach i staje się coraz
doskonalszym narzędziem w
utrwalaniu pokoju” . (Z podrę
cznika ,,Organizacja międzyna
rodowego, ochotniczego obozu
roboczego” ,
opublikowanego
przez UNESCO).
W przypadku Klarysewa pra
ca przy budowie drogi nie mia

ła tak istotnego znaczenia dla
tamtejszych mieszkańców, jak
obozy odbudowy w okresie po
wojennym, czy działalność bry
gad młodzieżowych na tere
nach nawiedzanych powodzią
w Holandii, na Madagaskarze,
w Kenii, czy Japonii, lub na
wiedzanych trzęsieniami ziemi
w Grecji, albo Jugosławii. W
sposób symboliczny, a konkret
ny wykazała jednak wolę mło
dych chrześcijan ofiarowania
bezinteresownej pracy dla do
bra innych. Symboliczną wy
mowę tej pracy określił jeden
z uczestników obozu w nastę
pujący sposób: ,,praca ta w y
raża naszą gotowość budowania
drogi, łączącej Kościół ze świa
tem” .
Główna uwagę trzeba iednak zwrócić na inne cele obo-

zu. W codziennym współżyciu,
przy posiłku, zabawie i nabo
żeństwie powstają zręby mię
dzynarodowej
solidarności,
wzajemnego zrozumienia, upa
dają przesądy, dzielące ludzi
bariery. Są też obozy świetną
szkołą ekumenizmu w najlep
szym sensie tego słowa. W tej
dziedzinie bardzo dużo zależy
od atmosfery panującej na obo
zie. W Klarysewie nie było źle
pod tym względem w dużej
mierze
dzięki
angielskiemu
współkierownikowi, Hugh Lee
(obozy robocze mają dwu kie
rowników — lokalnego i zagra
nicznego), studentowi teologii w
Cambridge, do którego obo
wiązków • należało kierowanie
wewnętrznym życiem obozu,
podczas gdy kierownik polski
zajmował się administracją i
sprawami zewnętrznymi. Trze
ba jednak oddać sprawiedli
wość „szeregowym” uczestni
kom, zwłaszcza z zagranicy,
którzy wnieśli dużo dobrego
humoru, i inicjatywy przy pra
cy, w dyskusjach i zabawie.
Oto jest opinia jednego z
zagranicznych
uczestników:
,,To było moje pierwsze prze
życie na ekumenicznym obo
zie roboczym. Mam nadzieję,
że nie będzie ostatnie. Doś
wiadczenie życia, rozmów i pra

cy z ludźmi różnych krajów ma
ogromną wartość i daje wiele
radości. Zrozumienie się pop
rzez przeszkody językowe jest
trudne, lecz ogromnie interesu
jące. Mam nadzieję, że droga,
którą budowaliśmy pozostanie
i dla osiedla i w życiu każdego
z nas symbolem osobistego za
angażowania i naszej grupowej
współpracy. ...Chciałbym po
dziękować wszystkim którzy w
tym uczestniczyli i przyczynili
się do takiego sukcesu obozu” .
Oprócz sześciu godzin pra
cy fizycznej, uczestnicy obozu
mieli miożność wypowiedzieć
się w wielu dyskusjach, któ
rych głównym tematem było:
,,Czynniki pojednania między
1udźmi’ ’. Dyskusj e prowadzo
ne były w oparciu o szereg wy
kładów. Główny temat obozu
został omówiony przez kierow
nika obozu, ks. Bogdana Tran
dę. Prezes Polskiej Rady Eku
menicznej, ks. Siup. Jan Niewieczerzał zapoznał słuchaczy
z ,,Polską problematyką eku
meniczną” , ks. dr Witold Benedyktowicz omówił ,,Doświad
czenia chrześcijańskiego ruchu
pokojowego” , a ks. Mieczysław
Kwiecień przedstawił temat
„Pojednanie, jedność, zjednoczenie (wza jemna zależność)’’.

Wiele czasu poświęcono rów
nież na dyskusję nad studiami
biblijnymi,
prowadzonymi
przez ks. Bogdana Trandę.
Omówiono teksty z Listu do
Rzymian 14:1 — 15:4 i z Ewan
gelii Łukasza 6:19— 38.
Każdego dnia, rano i wie
czorem odbywały się nabożeń
stwa, prowadzone kolejno przez
uczestników obozu. Kulmina
cyjnym punktem i niezapom
nianym przeżyciem była K o
munia Święta na zakończenie
obozu. Wieczorem, po okresie
milczenia wszyscy obozowicze
zebrali się w kaplicy dookoła
stołu, na którym płonęły dwie
duże świece, rozpraszając pa
nujący mrok i koncentrując uwagę na tym, co było w samym
centrum tego zebrania — na
Chlebie i Winie. Pieśni, czyta
nie Pisma Świętego ,modlitwy,
wszystko w kilku językach, wy
konane przez młodych uczes
tników obozu. Krótkie rozmyś
lanie po polsku i angielsku,
prowadzone już przez duchow
nego, spowiedź powszechna i
Sakrament. W głębokiej ciszy
z rąk do rąk wędruje chleb, a
następnie kielich. Jesteśmy jed
nością wobec Jezusa, który
przyszedł na świat nie po to,
aby mu służono, ale aby służył
i dał życie swe na okup za nas.

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW *4
DATA
NA B O ZE Ń S T W A

19.09.65
Niedziela
14 po Trójcy św.
26.09.65
Niedziela
15 po Trójcy św.
3.10.65
Niedziela
16 po Trójcy św.
10.10.65
Niedziela
17 po Trójcy św.
17.10.65
Niedziela
18 po Trójcy św.
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P A R A F IA E W AN G E LICK O R EFO R M O W ANA W W A R S ZA W IE

P A R A F IA E W AN G E LICK O A U G S B U R S K A SW. TRÓJCY

Nabożeństwo o g. 11
— ks. Jan Niewieczerzal

g. 10,00 — spowiedź
g. 10,30 — naboż. z Kom. św.
— ks. M. Riiger

Nabożeństwo o g. 11
— ks. Jan Niewieczerzal

g. 10,00 — spowiedź
g. 10,30 — naboż. z Kom. św.
— ks. R. Trenkler
g. 10,00 — spowiedź
g. 10,30 — naboż. z Kom. św.
— ks. Wl. Nast
g. 10,00 — spowiedź
g. 10,30 — naboż. z Kom. św\
— ks. bp. A. W7
antuła
g. 10,00 — spowiedź
g. 10,00 — naboż. z Kom. św.
— ks. Wł. Nast

Nabożeństwo z Wieczerzą Pańską
o g. 11
— ks. B. Tranda
Nabożeństwo o g. 11
— ks. B. Tranda
Nabożeństwo o g. 11
— ks. B. Tranda
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