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Casus Defregger
Nikogo nie wolno nazywać zbrodniarzem, dopóki nie zostanie mu w spo
sób zgodny z prawem udowodniona wina. Dlatego nie chcemy monachij
skiego biskupa sufragana osądzać na podstawie tego, co wiadomo z pra
sowych notatek, artykułów i audycji radiowych. Docierające jednak wiado
mości ukazują biskupa w coraz gorszym świetle. Prokuratura zachodnioniemiecka wprawdzie umorzyła śledztwo, ale to nas specjalnie nie dziwi.
Władze włoskie wydały nakaz aresztowania Defreggera, jeśli ten zjawi się
na terenie Włoch; prokuratura prowadzi dochodzenie. Watykan ze swej
strony również bada sprawę.
Monachijskiemu biskupowi sufraganowi, Matthiasowi Defreggerowi, zarzu
ca się, że w czasie wojny, jako kapitan 114 dywizji strzelców alpejskich,
dnia 7 czerwca 1944 roku wydał rozkaz rozstrzelania 17 cywilnych oby
wateli wioski Filetto w pobliżu miasta Aquilla. Rozkaz został wydany
w odwet za działalność partyzancką, która wówczas nabierała rozmachu
w tym górskim rejonie Włoch. Sprawę ujawnił zachodnioniemiecki ty
godnik „Der Spiegel”. Wówczas inkryminowany biskup zniknął chroniąc
się w jednym z klasztorów w Alpach. Arcybiskup Monachium, kardynał
Deopfner, któremu znana była przeszłość Defreggera, jako jego bezpo
średni zwierzchnik bierze go w obronę. Mniej więcej tyle wiadomo nam do
chwili obecnej o tej sprawie.
Jak powiedziano wyżej, nie chcemy osądzać. Nie czujemy się do tego
powołani. Na marginesie wszakże tej sprawy chcemy sformułować parę
uwag.
Obok mnożących się ataków w prasie niemieckiej i włoskiej, pojawiły
się głosy występujące w obronie Defreggera. Jako argument wysunięto
sprawę apostoła Pawła, nawróconego grzesznika, którego ręce też były
splamione krwią. Bardzo pięknie. Na pozór bardzo biblijnie i pobożnie.
Zastanówmy się jednak, co oznaczało dla Pawła nawrócenie. Nie było to
wygodne, otoczone powszechnym szacunkiem i czcią życie całowanego
po rękach ekscelencji. Jak przedstawiało się jego życie po nawróceniu,
Paweł sam opisuje następująco: „Częściej byłem w więzieniach, nad miarę
byłem chłostany, często znajdowałem się w niebezpieczeństwie śmierci.
Od Żydów otrzymałem pięć razy po czterdzieści uderzeń bez jednego.
Trzy razy byłem chłostany, raz ukamienowany, trzy razy rozbił się ze
mną okręt, dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej. Byłem często w po
dróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od
zbójców, w niebezpieczeństwach od rodaków, w niebezpieczeństwach od
pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pu
styni, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach między
fałszywymi braćmi. W trudzie i znoju, w niedosypianiu często, w głodzie
i pragnieniu, w postach często, w zimnie i nagości”. Takie były zyski
Pawiowego nawrócenia. Pozatem Paweł był świadomy obciążającej go winy
i publicznie ją wyznawał, stwierdzając, że nie jest godny nazywać się
apostołem.
Dla chrześcijańskiego biskupa, obciążonego błędem przeszłości, musieli
byśmy mieć pełny szacunek i uznać autentyczność jego nawrócenia, gdy
by publicznie wyznał swoją winę i wyraził gotowość poniesienia wszyst
kich konsekwencji tamtego czynu. Czy biskup Defregger to uczyni? Fakt
schronienia się w nieznanym miejscu w Alpach kazał nam już wtedy o tym
wątpić a raczej przypuszczać, że kariera duchowna jest ucieczką od odpo
wiedzialności. Tymczasem jednak ekscelencja się odnalazł, a nawet wystąpił
przed telewizją i skorzystał ze sposobności, aby przed kamerami stwierdzić
nie tylko to, że jest niewinny, ale uznał za właściwe oskarżyć: cała akcja
została rozpętana po to, aby uderzyć w Kościół, co w i ę c e j — w honor
oficera niemieckiego (cytowane z pamięci). No cóż, my coś wiemy na temat
tego honoru. Nie tylko dla nas takie sformułowanie (i to w ustach biskupa!)
jest skandaliczne. Oburzenie zapanowało powszechne.
Przypomina się tu głośna w swoim czasie sprawa syna Martina Bormanna,
który włożył szaty mnicha i jako misjonarz został zamordowany. Decyzja
młodego Bormanna była przez niektórych dziennikarzy wyszydzona, jako
ucieczka i dziecinada. Jednakże wydaje się, że jego decyzja była właśnie
godna szacunku. Można sobie wyobrazić, że ten człowiek, prześladowany
myślą o zbrodniach ojca, choć przez siebie samego nie zawinionych, zna
lazł j e d y n ą dla siebie u c i e c z k ę w takiej właśnie decyzji.
W całej tej sprawie i w gwałtowności ataków na Defreggera jest jednak
coś pocieszającego. Cokolwiek złego mówi się o chrześcijaństwie i o chrze
ścijanach, to nie ulega wątpliwości, że świat o c z e k u j e i d o m a g a
s i ę od Kościoła i jego przedstawicieli autentycznej i uczciwej postawy.
Jest to mimowolny hołd składany Prawdzie, jaką głosi Kościół. Warto
o tym pamiętać.
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Minęły wielkie wakacje i nasz ze
spół zebrał się powoli w komplecie,
obsiadając redakcyjne biurka. W
tym czasie, gdy odpoczywaliśmy,
świat toczył się swym zwykłym (czy
też niezwykłym) torem. W lipcu w y
słańcy naszego globu wylądowali
szczęśliwie na Księżycu, by po kil
kudziesięciogodzinnym tam pobycie
powrócić na starą Ziemię. Piszemy
o tym w art. „Nowa era?”, s. 7—8.
Drugi wielki tem at, którem u po
święcamy sporo miejsca, to tragicz
ne rocznice w dziejach naszego n a
rodu: dwudziesta piąta Pow stania
W arszawskiego i trzydziesta — w y
buchu wojny. Rozmyślamy nad tym
w kazaniu (s. 3—5) oraz w art. pt.
„30 la t”. Stąd i „Nasze zdanie”, w
którym prezentujem y „Casus D efre
gger” oraz modlitwa (s. 4) — „nie
pozwól, aby dzieci...”
O uroczystościach kościelnych, zwią
zanych z 25 rocznicą odrodzenia
Ojczyzny, trak tu je sprawozdanie ks.
Z Trandy (s. 14—15).
W dziale dla nieteologów postano
wiliśmy w dalszym ciągu pisać na
tem at wiary: jej źródeł i treści.
Świadectwo w iary realizowanej w
życiu przedstawiam y w artykule po
święconym J. Hromadce.
Nasz komentarz na tem at wizyty
papieża w Genewie prosimy czytać
na s. 8, a o wydarzeniach w świę
cie chrześcijańskim — jak zwykle — N
w „Przeglądzie ekumenicznym”.
„Trzynastka” tym razem, znowu,
spowiada się swym Czytelnikom. Z
czego się spowiada? Radzimy prze
czytać osobiście na s. 16.
Czytając wrześniową Jednotę, wspo
mnijcie i o nas. Wasze listy, nazwi
ska nowych prenum eratorów i —
cóż ukrywać — także ofiary są za
chętą w naszej służbie.

NASZA OKŁADKA:
20 lipca 1969 r. kabina LM osiadła
na powierzchni Księżyca. Dwaj
członkowie załogi „Apollo 11” —
Armstrong i Aldrin — spędzili na
obcej planecie 21,5 godz. W tym
czasie Collins — trzeci wysłannik
Ziemi — krążył dokoła Księżyca,
czekając na szczęśliwy powrót swych
towarzyszy do statku macierzystego.
Kiedy rozgrywały się te wielkie wy
darzenia, Ziemianie, kierując wzrok
ku niebu, oglądać mogli taki sam jak
zwykle — romantyczny i tajemni
czy — obraz Księżyca, którego tech
nika nie pozbawiła ani piękna, ani
majestatu.

JERZY STAHL

Wrześniowe nauki
„Trwaj w tym, czegoś się nauczył, i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego
nauczył, i ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które Cię mogą obdarzyć
mąjdrością ku zbawieniu przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie. Całe Pismo
przez Boga jest nachnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do popra
wy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do
wszelkiego dobrego dzieła przygotowany” (II Tym. 3:14-17).

Wrzesień. Miesiąc pamięci narodowej. To już
trzydzieści lat minęło od tych tragicznych chwil,
gdy nad Polską zapanował mrok ludzkiej niena
wiści, pychy, żądzy wyższości i panowania nad
światem. Ale też trzydzieści lat minęło od roz
poczęcia walki — mimo męczeństwa, mimo
śmierci milionów ludzi — walki o wolność i
godność człowieka.
,,Trwaj w tym, czegoś się nauczył...” W boha
terskim, wspaniałym i tragicznym zrywie, ja
kim było Powstanie Warszawskie, uczestniczy
li dorośli, młodzież i dzieci, które, wyrwane z
ławek szkolnych, pozbawiono uśmiechu. W
walce, w dymach pożarów, w gruzach, wśród
szerzącej się śmierci udowadniali to ,co wy
nieśli z tradycji rodzinnej i szkolnej — miłość
do Boga i Ojczyzny. W walce rodziła się przy
jaźń, miłość, bezinteresowność, oddanie i po
święcenie dla drugiego człowieka. W walce ro
dziła się i pogłębiała wiara — człowiek w unie
sieniu, w modlitwie szukał sił do przetrwania,
szukał ukojenia i przebaczenia — tak przecież
z ludzkiego punktu widzenia zrozumiałej —
nienawiści do wroga, szukał pokrzepienia w
beznadziejnie nierównej walce, obrony przed
strasznym światem.
Ale wrzesień to nie tylko miesiąc wspomnień
tamtych strasznych lat. Mimo rzędów krzyży
na cmentarzach, mimo tablic w miejscach uświęconych krwią poległych, mimo pomników
męczeństwa, mimo że do dziś w sercach wielu
ludzi nie zabliźniły się rany z tamtych dni —
to także miesiąc radości i młodości. Szkolne
ławy zapełniają się d*ziećmi, dla których wojna
i Powstanie to już historia, które nie rozumieją
starszych, często nie mogących oderwać się od
bolesnych wspomnień. I nieraz „pokolenie Ko
lumbów” zastanawia się, czy te dzieci potrafi
łyby zdać egzamin tak, jak zdawali ich rodzice.
Czy potrafiły i chciałyby zdobywać wiedzę w
warunkach konspiracji, czy potrafiłyby pod
gradem kul nieść pomoc rannym kolegom, spra
gnionym — przynosić wodę z narażeniem życia,

dzielić się ostatnią kromką chleba, czy potrafi
łyby wśród ognia, walących się domów nieść
pocieszenie — wiadomości o walczących dzie
ciach — stęsknionym i niespokojnym, a prze
cież tak z nich dumnym, rodzicom i bliskim.
Zdumieniem i podziwem napełnia hart ducha,
oddanie i bohaterstwo tamtych młodocianych
żołnierzy sprzed trzydziestu i dwudziestu pię
ciu lat. Smutkiem i żalem napełniają szeregi
brzozowych krzyży na ich grobach. Gorąco
prosimy Boga, by nowe pokolenie nie musiało
nigdy, przenigdy zdawać takiego egzaminu,
gdzie ceną jest życie ludzkie, prosimy, by kosz
mar nie powtórzył się nigdy, by nasze dzieci,
radosne i spokojne, nie musiały już nigdy pisać
takich słów, jakie skreślił K. K. Baczyński:
Nas nauczono. Nie ma litości.
Nas nauczono. Nie ma sumienia.
Nas nauczono. Nie ma miłości.
Nas nauczono. Trzeba zapomnieć,
żeby nie umrzeć rojąc to wszystko.
Wstajemy nocą. Ciemno jest, ślisko.
Szukamy serca — bierzemy w rękę,
nasłuchujemy: wygaśnie męka,
ale zostanie kamień — tak — głaz.
Wrzesień — miesiąc rozpoczynającej się nauki
szkolnej. Gdy czytamy drugi list apostoła Pa
wła do Tymoteusza, natrafiamy na polecenie:
„trwaj w tym, czegoś się nauczył...” i nasuwa
ją się nam wątpliwości. Czego my właściwie na
uczyliśmy się? Co potrafimy przekazać naszym
dzieciom? Ten list apostoła Pawła, pisany z
więzienia w Rzymie, jest jakby testamentem
człowieka oczekującego na śmierć, testamentem
pisanym w pełnym poczuciu dobrze spełnione
go do ostatniej chwili obowiązku. Ten obowią
zek przekazuje Paweł swemu uczniowi, prze
kazuje więc i nam. Jego pouczenia i napomnie
nia, tak jak całe Pismo św., nic nie straciły ze
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swej aktualności. Ta natchniona przez Boga
księga była i jest dla człowieka zawsze źródłem
wiary, nauki, źródłem pociechy w chwilach
smutku i załamania, w niej szukamy wskazó
wek postępowania i pomocy. Oto Tymoteusz
od dzieciństwa zna Pismo św. I nas uczono je
go treści na lekcjach szkoły niedzielnej. Ale mi
nął rok, drugi, skończyły się lata szkolne i czę
sto ta księga, otrzymana jako prezent konfirmacyjny, pokrywa się kurzem na półce między
innymi książkami, a my słuchamy jej słów tylw czasie niedzielnego nabożeństwa.
Jest wrzesień — nasze dzieci znów po waka
cjach rozpoczynają naukę. Na nas spoczywa o

nie pozwól,
aby dzieci...
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bowiązek, aby doceniły one towarzysza, który
został im dany. Ale jak to zrobić, jeśli sami tę
księgę-towarzysza już dawno zdradziliśmy? Je
śli sami nie dajemy dobrego przykładu? Czyśmy
się już „naumieli” Słowa? Jeśli odpowiemy na
to: „tak, znamy Pismo”, popełniamy ciężki
błąd. Tej księgi nie można przeczytać do końca
i odłożyć na półkę. Jest ona jak pierścień, któ
ry wszędzie się zaczyna i nigdzie nie kończy.
Jak to ktoś pięknie wyraził — po każdym ,,amen” znów następują słowa: „na początku
stworzył Bóg niebo i ziemię” ...Stworzył też czło
wieka, by zgodnie z Jego wolą żył i postępo
wał. Stąd też niezbędność towarzystwa Biblii:

Ojcze nasz niebieski,
Twej opiece polecamy nasze dzieci.
Nie pozwól,
by nad ich młodością gromadziły się chmury
ludzkiej nienawiści, nieszczęść i wojny.
Daj z łaski Twej świętej,
by w pokoju i radości
mogły uczyć się poznawać świat i Ciebie.
Racz z ich serc wykorzenić
upór, lenistwo »nieposłuszeństwo, samolubstwo,
a wszczepić dobre chęci,
pragnienie sprawiedliwości, prawdy i miłości.
Daj, Panie, niech miłość do Ciebie i bliźnich
zawsze kieruje ich postępowaniem,
udziela młodym siły i ochoty
do kroczenia Twymi drogami.
Daj im wierność Twemu Słowu,
niech będzie ono przewodnikiem ich życia.
Daj, by ich postępowanie
świadczyło o przynależności do Ciebie.
Natchnij serca rodziców, by dzieci swe
wychowywali w miłości i wdzięczności do Ciebie.
Błogosław wszystkim, którzy troszczą się,
by dzieci te Twymi się stawały.
Uczyń to wszystko dla zasługi Syna Twego,
Jezusa Chrystusa,
który nakazywał dopuszczać dzieci do siebie. Amen.

w niej zawsze znajdziemy odpowiedź na drę
czące pytanie: jak żyć, co robić, kiedy działać
i w jakim kierunku. Ona nas obdarzy „mądro
ścią ku zbawieniu przez wiarę, która jest w
Chrystusie Jezusie”. A przecież taki jest cel
ostateczny chrześcijanina.
Wrzesień — miesiąc wspomnień i nauki. Wspo
mnień tamtych złych dni, gdy panowała niena
wiść, gdy ginęły miliony ludzi, gdy deptano
ludzką godność, gdy w gruzy padał dorobek
pokoleń, i miesiąc nauki — doskonalenia się,
rozwijania możliwości dla służby innym. Tu na
suwają się smętne refleksje: czego tragiczne
wydarzenia ludzi nauczyły? Nadal panuje nie
sprawiedliwość, przemoc, nadal szaleją wojny,
płoną miasta, ginie człowiek, a wspaniałe skar
by ziemi pochłania moloch wojny. Myśl ludz
ka sięga coraz dalej. Oto stopa człowieka doty
ka powierzchni Księżyca — realizują się wie
lowiekowe tęsknoty i marzenia, a z drugiej
strony ta sama myśl tworzy nowe rodzaje broni
zdolne zniszczyć już nie jednostki, nie jedno
miasto czy nawet kraj, ale całą naszą planetę.
Ale zło wokół panujące też jest potrzebne. Po
trzebne, by umieć poznać dobro i dokonać pra
widłowego wyboru. By w oparciu o Pismo św.

3 0 lał
Powiedział mi kiedyś syn:
— „My nie jesteśmy tacy źli. Gdyby ostatnia
wojna przypadła na naszą młodość, zrobiliby
śmy na pewno to samo. co zdziałaliście wy. To
tylko bieg historii sprawił, że przypadło nam
żyć w innych czasach. Ale my nie bylibyśmy
gorsi”.
Bieg historii... Zdawałoby się, że wspomnienia
z tamtych lat są jeszcze takie świeże. A tu już
przecież mija 30 lat od Września, 25 lat od
Powstania. Zdążyło wyrosnąć następne pokole
nie, które wojnę zna tylko z opowiadań, książki
i dokumentalnych filmów. Nim jednak ono ru
szyło olbrzymią ławą najliczniejszych roczni
ków w dorosłe życie, bez hałasu, bez prasy
rozpoczęli pracę ich starsi koledzy, starsi — że
tak powiem — o pół pokolenia.
Od jednego z nich usłyszałam kiedyś: — „Prze
stańcie w końcu mówić o tej wojnie. Żyliście
w tamtych czasach, więc waszym obowiązkiem
było wywalczyć nam wolność. A teraz chcemy
spokojnie się uczyć, zakładać rodziny”. Może
jest to zdanie odosobnione, może bardzo pow
szechne. Nie wiem. Na usprawiedliwienie jego
autora trzeba dodać, że jedne z ostatnich strza
łów, jakie padły w tej wojnie, zabrały mu blis-

Nasz kościół warszawski, choć uszkodzony, szczęśliwie
ocalał

— zgodnie z testamentem apostoła Pawła —
zyskać umiejętność odkrywania własnych błę
dów i dar ich naprawiania. By uczyć się same
mu i uczyć innych.
„Trwaj w tym, czegoś się nauczył...” — to po
lecenie apostoła obowiązuje. A uczenie się, to
nie jednorazowe poznanie jakiejś prawdy. To
ciągłe powtarzanie, zgłębianie, przetwarzanie,
stałe porównywanie tej prawdy ze zmianiającymi się nieustannie warunkami ludzkiej egzy
stencji. A wśród prawd biblijnych jest ta naj
większa i najważniejsza — przykazanie miłości
Boga i bliźniego. Gdy to poznamy, gdy nauczy
my się zgodnie z nim postępować, gdy
wpoimy naszym dzieciom, które teraz znów za
siadają w szkolnych ławkach, gdy zapanuje ono
w świecie — zniknie głód, niesprawiedliwość,
wojny. Ludzkość swe wielkie zdolności i możli
wości wykorzystywać będzie dla swego rozwoju,
dobra i szczęścia. A gdy już zdobędziemy choć
cząstkę poznania — trwajmy w tym, uczmy
się nadal i uczmy innych', czerpiąc z niewyczer
panego źródła, gdyż „...całe Pismo przez Boga
jest natchnione i pożyteczne do nauki... aby
człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego do
brego dzieła przygotowany”.

Wszystkie trzy zdjęcia warszawskiego cmentarza re 
formowanego zostały wykonane w 1945 r. W czasie
Powstania Warszawskiego toczyły się tu zacięte walki.

ewangelika, nie powiedziano, czy rozgrzeszenie
dawane przez duchownego katolickiego może
stanowić obietnicę łaski również dla innowier
ców, nie powiedziano... W sumie nie powiedzia
no ogromnie dużo. W okrutny zamęt wojny wy
puszczono młodych ludzi, którzy nie zdawali
sobie nawet sprawy na co idą i przed jakimi
dylematami przyjdzie im jeszcze stawać.
Jeżeli więc aż tak nas nie przygotowano, to
skąd wzięli się ci wszyscy bohaterowie ostat
niej wojny?
Otóż nauczono nas jednego: miłości ojczyzny,
prawa do wolności, i tego, że Bóg czuwa nac
Polską. Truizmy, jak by się dziś powiedziało, a
jednak! Ludzie wychowani na tych ideałacn
tworzyli sławne oddziały harcerskie, ludzie —
karmieni od najmłodszych lat opowiadaniami
0 Kościuszce, filaretach, Emilii Plater — byli
wdowim groszem na szalach historii. Nie dano
recept, dano kręgosłup. Działanie odbywało się
nie na podstawie poszczególnych przepisów,
ale wskutek wniosków wyciąganych z posiada
nych nakazów moralności: moralności nie tylko
religijnej, ale tej drugiej, niepisanej — narodo
wej.
Krótko mówiąc:
kich, a to się pamięta. Do jakiego stopnia jed
nak wolno tu mówić o obowiązku?
Wypełniałam niedawno wielostronicową ankie
tę, przygotowaną specjalnie dla kobiet kombatantek ostatniej wojny. Należało w jednym
punkcie ankiety podać datę mobilizacji.
— Wysoka Zwierzchności, nie jestem w stanie
podać daty swej mobilizacji, gdyż nikt w kraju
nie mógł być formalnie zmobilizowany w cza
sie trwania okupacji niemieckiej. Poza tym nie
słyszałam nigdy o mobilizacji dzieci do wojska.
Zgłosiłam się sama, bo uważałam to za swój
moralny obowiązek.
Jaka jest geneza takiego działania? W bardzo
dużym stopniu jest to zasługa wychowania, a
wychowano nas „bogoojczyżnianie,\ Śpiewaliś
my w szkole: ,,Jedzie, jedzie na kasztance siwy
Strzelca s t r ó j . a l b o : „Marszałek Śmigły Rydz.
nasz drogi, dzielny wódz...” — słowem, wycho
wywano nas w lojalności do ustroju, w którym
przyszliśmy na świat, i dość szczelnie przym
knięto nam oczy na to, co się dzieje gdzie in
dziej. Kontynuacją tej linii była Armia Krajo
wa. Nie otrzymaliśmy żadnego przygotowania
politycznego. Jedynym konkretnym argumen
tem, którego prawie nikt nie zdradził, była
broń.
Każdy wychowanek ma pretensje do wychowaw
cy, że nie był ideałem. Toteż i w tym przypad
ku można mnożyć zarzuty dalej. Do tych naj
trudniejszych lat nie przygotował nas ani dom.
ani Kościół. Nie powiedziano nam, czy przysię
ga w kościele katolickim obowiązuje żołnierza6

,,...a kiedy trzeba, na śmierć idą po kolei,
jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec”.
A kiedy jest to ,,kiedy trzeba” ?
Było to któregoś sierpniowego, warszawskiego
dnia. Spytałam kolegę z biało-czerwoną opaską,
który pełnił służbę na rogu Nowego Światu
1 Chmielnej:
— Jak tam dziś z przejściem na drugą stronę?
— Walą szwaby z BGK, a barykada jeszcze nie
gotowa. Przejść, owszem, można. Co drugiego,
trzeciego trafiają, to ściągamy — wyjaśnił w
miarę rzeczowo i w miarę obojętnie.

Sprawa była więc jasna — niebezpiecznie, ale
nie beznadziejnie. I już szykowałam się do sko
ku, gdy nagle przypomniałam sobie, że ja mam
po drugiej stronie p r y w a t n y interes, że to
niebezpieczeństwo, które na służbie było rzeczą
normalną, codzienną, tu należy ocenić inaczej.
Gdybym została tu, na szynach tramwajowych,
na Nowym Swiecie, byłaby to dezercja z sze

regu żywych. Odeszłam. Co pomyślał o mnie
wartownik?
Albo kilka miesięcy wcześniej... Joannę z naszej
komórki łączności wzięli Niemcy z ulicy. Była
za mało ostrożna w czasie wywiadu. Przepro
wadziłam się. Strach przychodził wieczorem.
Ból nogi oddalał jesizcze bardziej sen. I wtedy
zdarzyło się to, co opisuje tyle osób w swoich
wspomnieniach: aresztowanie w sąsiednim
mieszkaniu. Wtedy to obiecałam sobie jak najsolenniej, że jak tylko jutro zobaczę się z Ur
szulą, to jej powiem, że rezygnuję, że to nie
dla mnie. Ranek wstał pogodny, ludzie chodzi
li po ulicach, jak gdyby nigdy nic. Wówczas
przyszedł wstyd i był silniejszy od strachu.
Bohaterstwo, to brak wyobraźni... Czy aby na
pewno? Czyżby wszyscy wychowani na wiel
kich polskich romantykach nie potrafili posłu
giwać się oczyma duszy? A może to umiejęt
ność odsuwania od siebie myśli? Gdzie kończy
się bohaterstwo, a zaczyna brawura?
My, Polacy, umiemy umierać. Może dokładniej
— umieliśmy. Mój syn mówi: ,,Ale my nie by
libyśmy gorsi”. Oczywiście, poszliby, poszliby
również bez mobilizacji. W swoją służbę wkła
daliby nie tylko siły, wiedzę, inteligencję, ale
ową, niemal nie naruszoną przez wojnę, polską,
a może jeszcze bardziej — warszawską, fanta
zję. Ceniliby jednak więcej życie. Tak ich wy
chowano i tak powinno być ,przynajmniej mo
im zdaniem.
Najważniejsze wszakże jest, by te rozważania
mogły pozostać w sferze teorii, by nasze naj
młodsze pokolenie mogło do końca swego życia
być tylko żołnierzami pokoju.
I tu niepokoi mnie pewna sprawa. Dlaczego ci
pogrobowcy wojny, żyjąc na świecie, który
płonie wieloma wojnami, nie angażują się ma
sowo w sprawy d o t y c z ą c e w jakiś sposób
w ł a ś n i e i c h?
as.

N o w a era?
Ludzkość wkroczyła w nową
erę. Lądowanie na Księżycu
stało się faktem. Marzenia
człowieka ziściły się, a rzeczy
wistość przeszła wszelkie ocze
kiwania. To, co jeszcze kilka
naście lat temu leżało zaledwie
w sferze fantazji, zostało urze
czywistnione i to w sposób, któ
ry przewyższył marzenia. Mi
liony ludzi na całym świecie na
własne oczy oglądały triumf
swych
braci
stawiających
pierwsze kroki na innym glo
bie. Człowiek opuścił swoją ko
łyskę, opuścił dom rodzinny i
w ryzykownym, ale jakże
świetnie zaplanowanym i skru
pulatnie realizowanym ,,skoku”

pokonał wielkie siły grawitacji,
pokonał własny lęk przed nie
znanym i — w imię ciągle nie
zaspokojonej ciekawości, w imię
ciągle rozwijającego się umy
słu i techniki — wylądował na
Księżycu. A my, tu, na Ziemi,
mogliśmy wszystko to oglądać i
— siedząc we własnych domach
przed ekranami telewizorów —
zaciskać z emocji dłonie i posy
łać trzem wysłańcom Ziemi na
sze najlepsze myśli, a do Pana
stworzenia — modlitwy o ich
szczęśliwy i pomyślny powrót.
Podwójny „cud” dane nam by
ło przeżyć: cud techniki — pro
duktu mózgu ludzkiego i —
chyba jeszcze większy — cud

zbratania ludzkości. Start z Zie
mi, lądowanie na Księżycu i po
wrót — te chwile, jak żadne in
ne dotąd wydarzenia, tak wy
raźnie złączyły człowieka z
człowiekiem, że po raz pierwszy
w dziejach ludzkich odczuliśmy
przynależność do jednej rodziny
człowieczej. Po raz pierwszy
chyba tak wyraźnie dotarł do
nas sens Chrystusowych słów o
miłości wszystko ogarniającej..
Tak więc tworzyliśmy rodzinę.
Przez kilka dni... Szkoda, że tak
krótko, ale — dzięki Bogu —
że w ogóle.
Po przywiezieniu próbek gleby
księżycowej .przez kosmonau
tów i po zbadaniu tych bryłek
przez uczonych, „Życie Warsza
wy” przyniosło wiadomość, że
wśród wielu różnych pierwiast
ków i minerałów gleba i skały
księżycowe zawierają liczne śla
7

dy metalu pod nazwą tytan,
który jest... wspaniałym two
rzywem przy budowie rakiet
dalekiego zasięgu i jakichś tam
innych supernowoczesnych ro
dzajów broni. A więc tylko
przez kilka dni...
Po pomyślnej próbie lądowania
na Księżycu, wiele osób dowo
dziło, że lepiej zużyto by te mi
liony dolarów na pomoc głodu
jącym, na budowę zakładów,
które dałyby ludzim zatrud
nienie, na budowę szpitali, któ
re niosłyby pomoc cierpiącym
i chorym, na naukę itd., itd.
Zróbmy najpierw porządek na
Ziemi — mówili — a potem
zdobywajmy Kosmos! Niby ra
cja, ale...
Przy największym optymizmie
jakoś nie bardzo chce się wie
rzyć, że gdyby nawet zrezygno
wano przez kilka czy kilkanaś
cie lat z podboju przestrzeni
kosmicznej, to pieniądze na
ten cel przeznaczone zostałyby
zużyte tak, jak tego pragną mi
liony niepoprawnych marzycie
li na świecie. Kochani, nie łudź
my się. Natura ludzka to jest
coś, co się najtrudniej zmienia.
Raczej bardziej prawdopodobne

jest, że sumy re i tak poszłyby
na zbrojenia lub pokryły wy
datki z nimi związane. Najlep
szy przykład z tym tytanem.
Fakt ujawnienia tego metalu na
srebrnym globie człowiek sko
mentował prosto i wyraźnie:
wspaniały materiał do budowy
rakiet!
Pragniemy, aby Człowiek szedł
dalej i dalej, by zdobywał i
podporządkowywał sobie dotąd
nieznane mu światy, by myśl
ludzka urastała do potęgi.
Niechże jednak d u c h człowie
ka zapanuje nad d u c h e m
z ł e g o , a miłość nad nienawiś
cią. Niech człowiek człowiekowi
nie gotuje l osu. . .
Przeciętny Ziemianin nie zna
się na ekonomii, na układach sił
na świecie i na innych tego ro
dzaju bardzo mądrych spra
wach. Ale na ogół ten sam Zie
mianin czuje i wie z całą
pewnością to, że ludzkość j e s t
w s t a n i e równolegle pro
wadzić i badania kosmiczne, i
nakarmić głodnych braci. Ludz
kość jest w stanie r ó w n o 
l e g l e realizować plany lotów
międzyplanetarnych i zaprowa
dzić ład na Ziemi, w swojej oj

Ks. BOGDAN TRANDA

Papież w Genewie
Wizyta papieża w Genewie była Przemówienie,
wygłoszone
niewątpliwie wydarzeniem o przed międzynarodowym zgro
wielkim znaczeniu. Siły, które madzeniem, 'zostało określone
pokonały opory, musiały być jako coś w rodzaju mini-encynie mniejsze od tych, które po kliki. Ustępy są numerowane,
zwarte, ab
konały grawitację ziemi i wy sentencjonalne,
pchnęły potężną rakietę „Sa strakcyjne. Z tego właśnie po
wodu
zirytowany
sprawo
turn” z misją „Apollo 11”.
Okazję do tego dało pięćdzie zdawca telewizji francuskiej
sięciolecie
Międzynarodowej Wyraził się, że w ten spo
Organizacji Pracy, której zada sób nie przemawia się do mi
niem jest walka o sprawiedli lionów ludzi. Chyba miał rację.
wość społeczną. Wewnątrz Ko Z drugiej strony uroczysta
ścioła papież reprezentuje orien i doktrynalna forma wypowie
tację raczej konserwatywną, dzi papieża nadaje jej cechy
ale na zewnątrz stara się pod definicji wiary i myśli spo
kreślać, że jest otwarty dla łecznej, co pozwoli w świecie
współczesnych problemów i as katolickim na potraktowanie jej
piracji naszego pokolenia. W ob jako autorytatywnej wskazów
liczu politycznych i społecz ki dla rozwijania konkretnej
nych ruchów we Włoszech za działalności.
pewne czuje się zobowiązany Nasze zainteresowanie koncen
do podkreślenia wagi, jaką truje się jednak nie tyle na wy
przywiązuje
do problemów stąpieniu papieża na jubileuszu
MOP, co raczej na wizycie, ja
związanych z pracą.
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czyźnie. Programy „Apollo” czy
„Łuny” w niczym nie uszczuplą
tych sum, które m o g ł y b y
być wydane na rozwój tu, na
Ziemi.
Amerykański fizyk atomowy w
jakimś wywiadzie powiedział,
że gdyby nie program „Apollo”,
nauka nigdy nie otrzymałaby
takich dotacji finansowych, ja
kie jej z tej okazji przyznano.
A więc: z jednej strony ten nie
szczęsny tytan, z drugiej zaś —
niesłychane perspektywy roz
woju wiedzy ludzkiej; tu głowi
ce atomowe, tam nowe, wspa
niałe odkrycia, dzięki którym
człowiek robi następny krok
naprzód. Zbrodnia i bohater
stwo. Zło i dobro. Taki to już
nasz ludzki los, odwieczny los
— iść naprzód, szukać i stale,
stale wybierać między złem i
dobrem, między pięknem i
brzydotą. Między życiem i
śmiercią. Czy loty kosmiczne,
czy postawa trzech dzielnych
naszych Braci: Neila Armstron**
ga, Edwina Aldrina i Michaela
Collinsa — pomogą człowiekowi
w tym wyborze? Czy ludzkość
wkroczy w nową erę?
B.ST.
ką złożył w siedzibie Świato
wej Rady Kościołów. Jakkol
wiek wspomniany jubileusz był
podstawowym celem przybycia
Pawła VI do Genewy, to bodaj
większe zainteresowanie opinii
publicznej wzbudził sam fakt
przybycia do Genewy, nazywa
nej miastem Kalwina, protes
tanckim Rzymem, i spotkanie z
przedstawicielami
Kościołów
nierzymskich oraz z kierownic
twem SRK. Z uwagi na to wła
śnie możemy wydarzenie po
wyższe określić jako akt o wiel
kim znaczeniu.
Wśród niektórych kręgów pro
testanckich dało się zauważyć
zaniepokojenie, które znalazło
swój wyraz w próbach organi
zowania demonstracyjnych ze
brań — przed pomnikiem refor
matorów i przy grobie Kalwina
na cmentarzu Plainpalais. Za
równo władze genewskiego Ko
ścioła reformowanego, jak i po
ważna opinia publiczna odcięły
„...wyczuwamy... poparte wymow
nym gestem wyciągniętych rąk
pragnienie...”

się w sposób zdecydowany od
tych akcji, które nie dadzą się
pogodzić z duchem prawdzi
wych i głębokich poszukiwań,
jaki winien cechować wzajemne
stosunki między Kościołami. Są
przeszkodą w pracach Świato
wej Rady Kościołów w jej po
szukiwaniach właściwej platfor
my dla wzajemnych stosunków
z Kościołem rzymskokatolickim.
Nerwowe reakcje nie są dowo
dem ani przywiązania do tra
dycji, ani głębokiego przekona
nia o słuszności własnego stano
wiska. Świadczą raczej o czymś
przeciwnym. Nasze ewangelic
kie stanowisko jest na tyle uza
sadnione, aby można było spo
kojnie i rzeczowo przystępować
do spotkań i do dialogu z przed
stawicielami każdego odmienne
go stanowiska, z Kościołem
rzymskokatolickim włącznie.
Obserwatorzy
zagraniczni,
szczególnie włoscy, a także pol
scy, zaskoczeni byli brakiem
entuzjazmu na ulicach Genewy
podczas przejazdów papieża,

pomimo że obecnie w Genewie
połowa ludności to rzymscy ka
tolicy. Podobno nawet sam pa
pież był nieco zdetonowany
brakiem tłumów. Szwajcarzy
tłumaczą to w sposób prosty, a
przekonujący tym, że — po
pierwsze — genewczycy są
przyzwyczajeni do przyjmowa
nia wizyt wielkich tego świata,
po drugie zaś — świetna obsłu
ga telewizyjna pozwoliła bez
trudu i o wiele lepiej obserwo
wać całe wydarzenie na szkla
nym ekranie. A wiadomo, że
Szwajcarzy są dosyć wygodni.
W siedzibie Światowej Rady
Kościołów papież został powi
tany u wejścia do budynku
przez generalnego sekretarza,
E. C. Blake’a. Następnie, w
wielkiej sali, wypełnionej za
proszonymi gośćmi, przedstawi
cielami Kościołów członkow
skich SRK, obaj wygłosili prze
mówienia, po czym wszyscy ze
brani odmówili wspólną Modli
twę Pańską. Ten właśnie mo
ment wspólnej modlitwy został

określony w jednym z komen
tarzy jako najważniejsza chwi
la w tym historycznym dniu.
Fakt przybycia papieża mówi
sam za siebie, jest bardziej wy
mowny
niż
wypowiedziane
przy tej okazji słowa. Przede
wszystkim świadczy o głębokich
zmianach, jakie zaszły w men
talności katolickiej, która od
myślenia w kategoriach: pra
wowierny — heretyk, poprzez
podniesienie dawnych herety
ków do godności ,,braci odłączo
nych”, zmierza do uznania ich
za braci-chrześcijan i równych
partnerów we wspólnych po
szukiwaniach, a może nawet
do uznania w niedalekiej przy
szłości wszystkich chrześcijan
za jeden lud Boży, odkupiony
przez Jezusa Chrystusa i two
rzący jeden Kościół Chrystuso
wy, różnorodny w bogactwie
form oddawania czci Bogu i
składania świadectwa o Ewan
gelii zbawienia i zmartwych
wstania. Marzenia? Być może.
Wszelako czas dziś biegnie bar-
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dzo szybko. Czy potrafimy do
stosować do niego i nasz spo
sób myślenia?
Spotkanie genewskie pozwoliło
Pawłowi VI zetknąć się osobi
ście ze społecznością ekume
niczną, reprezentującą Kościoły
0 różnych tradycjach i w bez
pośrednich rozmowach wyczuć,
1 może zrozumieć, wiele dotąd
bardzo odległych spraw. W oto
czeniu papieża znajdują się ta
kie osoby, jak kard. Jan Willebrands czy o. Jerome Hamer,
które dobrze znają genewską
Radę Ekumeniczną. On sam
jednak dotąd nie miał okazji
poznać osobiście tego, co się
tam robi. Niektórzy odwiedza
jący papieża goście, kompetent
ni do wydania uzasadnionej opi
nii, mogli stwierdzić, że jest on
dość mało „wrażliwy’’ na zna
czenie fenomenu ekumeniczne
go, jaki się rozwinął poza Ko
ściołem rzymskim, w łonie ge
newskiej Rady. Otrzymał więc
obecnie możliwość uzupełnienia
informacji dostarczanych mu
przez oficjalne organa Kurii
rzymskiej.
Kiedy w styczniu ubiegłego ro
ku E. C. Blake przybył do Wa
tykanu, Paweł VI podkreślił
różnice, jakie zachodzą pomię
dzy Kościołem rzymskokatolic
kim, którego autorytet wywo
dzi się z „ustanowienia go przez
Chrystusa”, a Radą ekumenicz
ną — „religijną instytucją ludz
ką i ziemską w służbie poszu
kiwania jedności chrześcijan,
która z tego powodu jest ze
swej istoty prowizoryczna i
tymczasowa”. Takie rozumienie
Rady ekumenicznej jest całko
wicie zgodne z tym, co Rada
sama mówi o sobie. Uważa się
ona bowiem za instrument cza
sowy w służbie Kościoła pow
szechnego. Trzeba jednak zaraz
dodać, że ten charakter prowi
zoryczny i tymczasowy odnosi
się również do Kościoła — ka
tolickiego, prawosławnego czy
ewangelickiego — który nie
jest niczym innym, jak czaso
wym instrumentem w służbie
Królestwa.
Po kongresie w Upsali pasjo
nowano się pytaniem, czy Ko
ściół katolicki przystąpi do
Światowej Rady Kościołów, po
nieważ stwierdzono tam, że nie
ma żadnych formalnych prze
szkód, aby się to stało. W Ge
newie papież poruszył to za
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gadnienie w sposób bardzo po
wściągliwy i ostrożny w nastę
pujących słowach:
Czy Ko
ściół katolicki powinien zostać
członkiem Rady ekumenicznej?
Cóż możemy w obecnej chwili
odpowiedzieć na to pytanie? Z
całą braterską otwartością, nie
uważamy, aby kwestia udziału
Kościoła katolickiego w Radzie
ekumenicznej dojrzała do tego,
aby można lub trzeba było dać
odpowiedź pozytywną. Kwestia
ta pozostaje jeszcze w sferze hi
potezy. Pociąga ona za sobą
bardzo poważne problemy teo
logiczne i duszpasterskie. Wy
maga więc głębokich studiów
i prowadzi na drogę, o której
trzeba uczciwie powiedzieć, że
będzie długa i trudna. To jed
nak nie przeszkadza nam za
pewnić was, że spoglądamy na
was z wielkim szacunkiem i głę
boką miłością”. Pomimo wyraź
nej rezerwy, jaką wyczuwamy
w tej wypowiedzi, należy ją
przyjąć jako wyraz realizmu.
Ważne jest to, że papież mając
pełną swobodę pominięcia tego
tematu, jednak go poruszył i w
ten sposób niejako wpisał do
porządku dziennego.
Pewne niezadowolenie wzbu
dził sposób, w jaki Paweł VI
mówił o sobie: „Oto jesteśmy
pośród was. Nasze imię jest
Piotr. A Pismo nam mówi, ja
kie znaczenie chciał Jezus na
dać temu imieniu, jakie powin
ności na nas nakłada: obowiąz
ki apostoła i jego następców.
Pozwólcie, żebyśmy wam przy
pomnieli również inne imiona,
które Pan zechciał nadać Pio
trowi dla podkreślenia innych
charyzmatów. Piotr jest ryba
kiem ludzi. Piotr jest paste
rzem. Jeśli o nas chodzi, jesteś
my przekonani, że Pan dał nam,
bez żadnej zasługi z naszej
strony, urząd wspólnoty”.
Istotnie, w słowach tych wy
raźnie pobrzmiewa paternali
styczna nuta papieskiego sto
sunku uprzejmej godności, po
mimo zastrzeżeń, że „charyz
mat, który został nam udzielo
ny, nie oznacza dla nas izolowa
nia się od was”. Wyczuwamy w
nich, zrozumiałe zresztą u pa
pieża, poparte wymownym ge
stem wyciągniętych rąk, prag
nienie przygarnięcia zbłąka
nych synów i włączenia ich do
swej owczarni. Tymczasem my
jesteśmy głęboko przekonani,

więcej, całą siłą serca i umysłu
wierzymy, że j e d y n y m
i d o b r y m
Pasterzem,
do którego owczarni należymy,
j e d y n y m
Panem, które
mu jesteśmy podlegli, jest
tylko
Jezus Chrystus. Ta
ka bowiem wiara, i tylko ta
ka wiara, jest nam potrzebna
do zbawienia. Słusznie wsze
lako zauważył pastor Lukas
Vischer, wybitny teolog i je
den z kierowników Rady, że
osobiście woli, jeżeli papież jest
sobą i przemawia w Genewie
tym samym językiem, co w
Rzymie. Nie przestał bowiem
podczas tej wizyty być papie
żem. Stwierdzając: „nasze imię
jest Piotr”, tym samym nieja
ko przedstawił pierwszy punkt
porządku obrad przyszłej dy
skusji. Jest przecież rzeczą zro
zumiałą, że Kościół katolicki,
tak jak i każdy inny Kościół,
nie jest obowiązany wyrzekać
się swej eklezjologii, czyli dok
tryny o Kościele, jeśli chce na
leżeć do Rady ekumenicznej.
Przeciwnie, w duchu Rady jest
właśnie poddawać pod dysku
sję różnice doktrynalne i struk
turalne.
„Papież w Genewie” — to nie
tylko sensacyjne sformułowa
nie niezwykłego wydarzenia, to
stwierdzenie nieodwracalnych
zmian, jakie zaszły w Kościele
katolickim. Epoka Piusa XII
odeszła już bezpowrotnie w
przeszłość. Kościół ten nie jest
już tym monolitem, mocno spo
jonym ogniwami niepodważal
nego autorytetu z jednej stro
ny, i bezwzględnego posłuszeń
stwa z drugiej strony. Proces
emancypacji robi coraz większe
postępy, a hamowany, przybie
ra postać ukrytego lub otwar
tego buntu. Jeżeli nie inne, to
przynajmniej te przyczyny skła
niają papieża do zejścia z pie
destału i do uprzejmego do
strzegania innych wymiarów
świata chrześcijańskiego, niż te,
które widać z okna watykań
skiego pałacu. „O głębokości
bogactwa i mądrości i poznania
Boga! Jakże niezbadane są wy
roki Jego i nie wyśledzone dro
gi Jego!”.

DLA NIETEOLOGÓW
Z początkiem roku wprowadziliśmy niniejszy dział, w którym pragniemy
przybliżyć teologię przeciętnemu wierzącemu. Na tym miejscu otrzymał już

człowieka. Badając i poznając
coś bowiem, zyskujemy nad
obiektem poznania swego ro
dzaju władzę. Bóg zaś jest ab
solutnie nieprzenikniony.

Nasuwa się tedy uprawnione
dzi wybitnych teologów na tematy takie, jak wieczność, nadzieja, ateizm, pytanie, jak można wobec tego
w ogóle wierzyć? Jak to się
religia, niewiara, wiara. Doszliśmy więc do pojęcia „wiara” i teraz zamie
dzieje, że możemy w ogóle co
rzamy przedstawić to, co stanowi jej treść. Uczynimy to własnymi siłami, kolwiek o Bogu powiedzieć?
nie rezygnując jednak z pomocy „wielkiej” teologii. W ten sposób pragnie Możemy wierzyć w Boga i mó
wić o Nim tylko o tyle, o ile On
my wyjść naprzeciw niejednokrotnie kierowanym do nas życzeniom.
sam /zechciał uchylić zasłony
Redakcja
i — pozostając nieprzeniknio
ny — pozwolił przeniknąć
w głąb swej istoty, pozo
stając niepoznawalny — dał
się poznać.
Stało się to w jedynym i nie
Często spotykamy się w roz rzy, bo z tego wynika sposób powtarzalnym zjawisku, jakim
mowach z twierdzeniem, że w jaki się żyje.
jest Wcielenie. Objawieniem,
obojętną rzeczą jest to, w co Wiara chrześcijańska, o której jakie zechciał Bóg dać o swej
się wierzy. Ważne jest, żeby chcemy mówić, ma swoje źró istocie, jest osoba Jezusa
wierzyć. Osobliwe to stanowi dło, ramy i cel. Panuje przeko
Chrystusa, odwiecznego Słowa,
sko wynika z traktowania wia nanie, że do wiary w Boga
które stało się Ciałem, o któ
ry jako wartości samej w so można dojść na podstawie prze
rym
mówi Nicejskie Wyznanie
bie. Nietrudno wykazać jego myśleń, filozoficznej spekula
Wiary:
„Wierzę w jedynego
absurdalność przez przypom cji, na drodze wysnuwania lo
nienie, że, na przykład, prze gicznych wniosków z sensu by Pana, Jezusa Chrystusa, jednokonany hitlerowiec działał na tu, z porządku panującego we rodzonego Syna Boga, z Ojca
podstawie głębokiej wiary w wszechświecie.
Przeprowadza zrodzonego przed całym świa
słuszność ideologii narodowo- się dowody na istnienie Boga. tem, Boga z Boga, światło ze
socj alistycznej, głoszącej wyż Zafrapowany ogłoszeniem na światła, Boga prawdziwego z
szość jednej rasy nad innymi, drzwiach któregoś kościoła — Boga prawdziwego, zrodzone
prowadzącej do zbrodni ludo było to przed laty — poszedłem go, nie stworzonego, z Ojcem
bójstwa dla ,,dobra” tej wyż na wykład, w którym miały jednej istoty, przez którego
szej rasy. Co więcej, inkwizy być przedstawione dowody na wszystko stworzone”.
tor działał na podstawie wiary istnienie Boga. Wyszedłem za
Jedynym dokumentem, który
w religijną ideologię, nakazu wiedziony. Dowiedziałem się
w sposób autorytatywny świad
jącą likwidację winnych „zbrod tylko tyle, że istnieje m o ż 
czy o tym niepowtarzalnym
ni” herezji lub czarów. Czy l i w o ś ć , h i p o t e z a Bo
fakcie, jest Pismo Święte Sta
można stawiać na jednej płasz ga. Jest to istotnie hipoteza, bo
rego i Nowego Testamentu. Ja
czyźnie wiarę narodowosocja- udowodnić się jej po prostu nie
ko takie jest ono dla nas jedy
listycznego esesmana i wiarę da. Człowiek może badać i
nym źródłem poznania Boga i
ojca Maksymiliana Kolbe? Czy stwierdzać doświadczalnie, albo
źródłem wiary. Z tego źródła
można stawiać na jednej płasz na podstawie matematycznych
możemy się dowiedzieć wszyst
czyźnie wiarę religijną inkwi obliczeń istnienie tylko tego, co
kiego, czego trzeba do prawdzi
zytorów z Konstancji i wiarę się poddaje jego badaniu. Bóg
wej wiary. Dlatego Pismo Świę
Jana Husa?
natomiast, z samej swej istoty,
te czytane, głoszone, badane,
Nie jest ważne ż e b y wie nie może podlegać badaniu
objaśniane i stosowane w ży
rzyć, bo każdy człowiek w c o ś przez człowieka. Z chwilą kie
ciu, zajmuje w Kościele ewan
wierzy, inaczej nie mógłby żyć, dy by to nastąpiło, Bóg prze
gelickim tak ważne miejsce.
ale ważne jest właśnie to. w stałby być Bogiem, stałby się
c o się wierzy i j a k się wie obiektem podległym władzy
B. T.
Czytelnik serię artykułów. Były to tłumaczenia lub opracowania wypowie
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MICHAŁ ZBÓRSKI

Józef Hromadka
„S zukaj
p ra w d y ,
słu c h aj
p ra w d y , u cz się p ra w d y , k o 
chaj
p ra w d ę ,
b ąd ź
w ie rn y
p ra w d z ie , b ro ń p ra w d y aż do
ś m ie rc i” .
J a n H us

Wśród teologów wschodnioeuropej
skich dosyć trudno byłoby znaleźć
drugiego teologa, którego dorobek
naukowy dorównywałby swą rozpię
tością, pasją i powagą, głębią syn
tezy i w iarą oraz praktycznością
pracy czeskiego teologa ewangelic
kiego, który dzisiaj już należy do
najstarszego pokolenia sług i nau
czycieli Słowa.
Mam na myśli oczywiście prof. Hromadkę, którego 80 rocznica urodzin
przypadła w czerwcu br.
Józef Luki Hrom adka urodził się
8.VI.1889 r., we wsi Hodslavice na
Morawach. Wychowywał się w śro
dowisku
pielęgnującym
tradycje
czeskiej Reformacji, którą charakte
ryzują trzy główne czynniki: um iło
wanie Pism a św., pietyzm dla cze
skiego języka i kultury oraz prze
niknięcie życia kościelnego i spo
łecznego ideałam i husytyzmu. Swoje
studia teologiczne Hrom adka rozpo
czął za granicą w W iedniu (1907 r.),
ponieważ na terenie Czech nie było
wtedy fakultetu teologicznego dla
protestantów . Kontynuował je na
uniw ersytetach w Bazylei (1908—9),
w Heidelberdze (1911), w szkockim
Aberdeen (1911—12) oraz na praskim
uniw ersytecie Karola, gdzie odby
wał studia filozoficzne (1916—20),
uwieńczone promocją doktorską. W
czasie studiów starał się o to, aby
dotrzeć do najlepszych przedstaw i
cieli panującego w teologii kierunku
liberalnego (np. Troeltsch). Tamże —
głównie chyba na gruncie ruchu
studentów chrześcijańskich — ze
tknął się z ekum enizm em .1 W roku

1920 został ordynowany i rozpoczął
pracę pastorską, najpierw w w iej
skiej parafii a następnie w Pradze.
Jeszcze w okresie studenckim za
angażował się w akcji, której celem
było zjednoczenie dwóch najw ięk
szych Kościołów ewangelickich na
terenie jego ojczyzny: reform ow ane
go i luterskiego. Program zjedno
czeniowy rzeczników unii uwieńczo
ny został pełnym sukcesem; 17.XII
1918 r. — a więc już po restytuow a
niu niepodległego państw a — powo
łany został do życia (zjednoczony)
Ewangelicki Kościół Braci Czeskich,
do którego weszło ponad 120 tys. re 
formowanych i ponad 22 tys. augs
burskich chrześcijan. Liczba ta do
syć szybko podwoiła się i wykazy
wała stałą tendencję wzrostu. Rea
lizacja unii kościelnej nie była je 
dynym pragnieniem jej przedstaw i
cieli. Od początku towarzyszyła jej
jednocześnie idea odnowy życia, po
bożności i teologii (wyrażająca się w
radykalnym odrzuceniu formalizmu
kościelnego) oraz żądanie powrotu
do w iary ojców. Hromadka — jak
wspomniano — aktyw nie współ
działa przy realizacji projektu zjed
noczeniowego i jemu także został
powierzony
niebłahy
obowiązek
opracowania zasad w iary i ustroju
konstytuującego się K ościoła.2 Wraz
z podjęciem pracy pastorskiej, Hro
m adka zaczął wykłady z system aty
ki (r. 1920), jako profesor nowo za
łożonego wydziału teologii ewange
lickiej im. Jana Husa w Pradze.
W teologii zajął praw ie identyczne
stanowisko co Karol B arth i tow a
rzyszący mu teologowie nowej
orientacji. Nawiązał także do nie
których koncepcji przedstawicieli

i
P ro f. H ro m a d k a p ia s tu je szereg w aż
n y c h sta n o w isk w ru c h u e k u m en iczn y m .
Od 1948 r. je s t czło n k iem K o m ite tu N a
czelnego, a od 1954 r. czło n k iem K o m itetu
W y k o n aw czeg o SRK. P o n a d to je s t je d 
2
Z asad y K ościoła E w an g elick ieg o B raci
n y m z 6 w ic e p re z y d e n tó w Ś w iatow ego
C zeskich, 1927.
A lian su R e fo rm o w an eg o .
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„religijnego socjalizmu” w teologii
(Szwajcarzy: K utter i Ragaz). Je d 
nocześnie jednak w jego stanowisku
uwidocznił się także silny wpływ
dziedzictwa r o d z i m e j teologii reform acyjnej, jak i wpływ teologów
husyckich. Odrzucając twierdzenia
teologów liberalnych i nawiązując
w wielu punktach do tez „dialektyków”, prof. Hrom adka zachował jed 
nocześnie indywidualne stanowisko
w teologii. „Nie chodziło, koniec
końców, z początkiem lat dwudzie
stych o to, aby Kościół był postępo
wy politycznie, rewolucyjny społecz
nie czy aktyw ny kulturalnie; cho
dziło o Kościół czysty, żyjący praw 
dą Ewangelii, o Kościół, który nie
zabawia się religią, ale oddaje sam
siebie w służbie i ofierze” 3.
Praca w zborze i w Kościele przy
czyniła się do zmiany świadomości,
służyła przełam ywaniu starych te n 
dencji separatystycznych oraz po
znaniu własnego dorobku religijnego
i kulturalnego — widomych znaków
reform acji husyckiej i szesnastowiecznej. Uświadamiał Kościołowi,
iż ten powinien zrozumieć nową sy
tuację historyczną, „przełom cza
sów”, nowe prądy w europejskim
życiu politycznym, społecznym i religijno-kościelnym. W niewielkiej,
lecz bardzo interesującej pracy
„Śmierć i zm artw ychw stanie”, na
przykładzie dorobku intelektualnego
europejskich pisarzy, filozofów i
teologów (Dostojewski, Masaryk,
Nietsche, Barth), analizuje przyczy
ny kryzysu dotychczasowego d o 
robku duchowego i cywilizacyjnego
wypracowanego przez zespół państw
chrześcijańskich na naszym konty
nencie. Cytując Dostojewskiego po
wiada, iż właściwe źródło kryzysów
tkwi nie w tym, że świat jest zły,
ale w tym, że chrześcijanie zapom
nieli o Bogu, o Jezusie Chrystusie.
To jest — zdaniem Dostojewskiego
i innych myślicieli (i zdanie to H ro
m adka powtarza) — jedyna praw 
dziwa odpowiedź na pytanie o przy
czynę
kryzysu
dotychczasowych
wartości.
Działalność prof. Hromadki na w y
dziale praskim przerwał wybuch
drugiej wojny światowej. Sytuacja
profesora była niebezpieczna już
wcześniej (1938), gdy w roku „Anschlussu” Czechosłowacji przez Hi
tlera, Karol B arth wystosował słyn
ny list do chrześcijan w Czechosło

3 z p o sło w ia do k sią ż k i J. H ro m ad k i,
Ś m ierć i z m a rtw y c h w sta n ie , W arszaw a
1968, IW O drodzenie, s. 117. T y tu ł w y d a n ia
a n g .: D oom a n d R e ssu rectio n , 1945: po
n ie m ie c k u : S p ru n g ü b e r die M auer, 1961.

wacji — skierowany na ręce prof.
Hromadki — i wzywał ich do opo
rów wobec najeźdźców, budząc w
nich ducha dawnych husyckich taborytów. W ypadki jednak potoczyły
się inaczej i H rom adka był zmuszo
ny emigrować ze swego kraju w r.
1939. Przez Genewę udał się do S ta
nów Zjednoczonych, gdzie po po
czątkowych trudnościach otrzymał
stanowisko profesora i jako gość
prowadził wykłady z apologetyki i
etyki chrześcijańskiej w sem inarium
teologicznym w Princeton. Po w oj
nie wrócił do k raju i w latach
1947—50 w ykładał system atykę na
swym starym wydziale. Od r. 1950
do r. 1966, czyli do chwili przejścia
na em eryturę, był dziekanem i sy
stem atykiem na wydziale teologii
ewangelickiej im. Comeniusa w P ra 
dze. Odejście prof. H rom adki odbyło
się w atmosferze wdzięczności i m i
łości chrześcijańskiej. Byłem św iad
kiem tego wydarzenia. Nigdy nie
zapomnę, z jakim wzruszeniem że
gnał się profesor ze swoimi daw ny
mi i nowymi współpracownikami i
uczniami, jak prawdziwe były sło
wa wielu rzeczników Kościołów
i instytucji, jak szczerze były sło
wa jego przyjaciela, prof. Soućka:
„Odchodzisz od nas, z wydziału,
ale zrób jeszcze razem z nami k a
wałek drogi”.
Po drugiej wojnie światowej prof.
Hrom adka stał się jednym z inicja
torów i teologów ruchu pokojowego,
który został ukierunkow any w ra 
mach Chrześcijańskiej Konferencji
Pokojowej. Od r. 1961 do chwili
obecnej piastuje H rom adka bez
przerwy stanowisko prezydenta tej
konferencji. W referacie wygłoszo
nym podczas III Zgromadzenia
Ogólnego (maj 1968 r.) tej konferen
cji (jej główne hasło i jednocześnie
tytuł podstawowego referatu: „Ra
tujcie człowieka — pokój jest możli
wy”) prof. H rom adka powiedział m.
in.: „Tysiące i miliony ludzi zatrud
nia się w przemyśle zbrojeniowym.
Dziesiątki tysięcy naukowców w
swoich laboratoriach i gabinetach
naukowych przygotowuje stale nowe
bronie masowej zagłady. Czyż nie
znajdujem y się przed potężną bu
dowlą współczesnej cywilizacji, w
której żyje człowiek z chłodnym ser
cem, stępionym sumieniem, nieczułą
wynalazczością? Do tego człowiek do
pytujący się tylko o własną korzyść
i szczęście? Niechaj właśnie to nasze
III Ogólnochrześcijańskie Zgroma
dzenie Pokojowe stanie się wezwa
niem w tym kierunku: „Ratujcie
uczuciowość ludzkiego serca, trwoż-

liwość sumienia, poważną świado
mość odpowiedzialności i znikającą
miłość człowieka do człowieka! ...
Dlatego zbierają się katolicy i p ra 
wosławni, protestanci i anglikanie,
by przypomnieć sobie, że Ewange
lia oznacza zwrócenie uwagi na zie
mię i człowieka, że Jezus Chrystus
przyszedł po to, by objawić, uciele
śnić i wypełnił prawdziwe człowie
czeństwo. (...). Wezwanie „ratujcie
człowieka” przeniknąć musi do n a
szych zborów. (...) Czy rzeczywiście
możliwy jest pokój? (...) Przeżywać
będziemy obawy, lecz sceptycyzm
nie może podcinać korzeni naszej
gorącej nadziei i prawdziwej miłości
do dzisiejszego cierpiącego świata.
A, oczywiście, działalności naszej
musi stale towarzyszyć potężny głos
Biblii: „szukaj pokoju i dąż do nie
go”. Rozkaz ten będzie również dla
nas źródłem nigdy nie znużonej na
dziei, że pokój jest możliwy”. 4
Wreszcie prof. Hromadka jest także
jednym ze współtwórców wielkiej
spraw y dialogu między chrześcija
nami i m arksistam i. W jednej z
prac poświęconych tem u zagadnie
niu, pisze: „Ewangelia i wiara
świadków znajdują się na zupełnie
innej płaszczyźnie niż ideologia i bu
dowa nowego społeczeństwa. W ięk
szość chrześcijan popełnia jakąś
dziwną omyłkę, starając się sprow a
dzić poselstwo proroków i aposto
łów do systemu światopoglądowego
lub uczynić z tego poselstwa konku
ren ta ziemskich filozofii (...) Świa
dek Ewangelii nie pragnie za po
średnictwem poselstwa ewangelicz
nego konkurować z jakąkolwiek
ziemską filozofią. (...) Między wiarą
ewangeliczną a ideologią nowego
społeczeństwa (opartego na dialek
tycznym i historycznym m aterializ
mie) nie może dojść do żadnego po
łączenia w sensie syntezy. (...) Posel
stwo Biblii może się uzewnętrznić w
krytyce i napomnieniu, może apelo
wać jednocześnie do życia człowie
ka, lecz nie działa ono szkodliwie i
w niczym nie osłabia nowych sil
społecznych. Chce ono spełnić w
stosunku do obywatela rolę pomoc
nika, który wprowadził się do tego
nowego domu”. 5
K om entując sytuację Kościoła w no
wej rzeczywistości historycznej po
r. 1945, prof. Hromadka powiedział,
iż „powinien on zwiastować łaskę
i autorytet Chrystusa także wobec
środowiska ateistycznego i dzięki

4 J e d n o ta 1968, n r 7—8, s. 5—7.
5 Jo s e f L. H ro m a d k a , A n d e r S chw elle
des D ialogs zw isch en C h riste n u n d M a rx 
isten , F r a n k f u r t a. M. 1965, s. 81—83.

temu spełnić swoje powołanie — jako
Kościół — bez żalenia się na utratę
dawnej pozycji, która była skutkiem
posiadanych wpływów”.
Zaznaczyłem na wstępie, że prof.
H rom adka zajm uje w yjątkow ą po
zycję wśród teologów wschodnio
europejskich. Symbolicznym tego
świadectwem był, na przykład,
udział Profesora w nabożeństwie
poświęconym pamięci Karola Bartha w grudniu ub. r. W uroczystości,
która miała miejsce w bazylejskiej
katedrze, obok głosów prof. Gollwitzera, prof. Klinga i past. Visser’t
Hoofta, przedstawicieli różnych krę
gów teologicznych na terenie Euro
py rozległ się głos praskiego teo
loga, który powiedział: „Sądzę, że
to, co w tej chwili mówię, nie mó
wię wyłącznie we własnym imieniu
i nie tylko w imieniu nieobecnego
tu dziekana wydziału teologicznego
im. Comeniusa w Pradze, lecz mó
wię także w imieniu wszystkich Ko
ściołów w krajach Europy Wschod
niej. W pierwszym rzędzie pragnę
wyrazić naszą wdzięczność i uznanie
zmarłemu Karolowi Barthowi. On
był nie tylko naszym przyjacielem,
lecz był także naszym doradcą oraz
naszym filarem w trudnych dniach
po pierwszej i po drugiej wojnie
światowej...” 6.
Zainteresowanych
teologią
prof.
Hromadki najsłuszniej jest odesłać
do jego prac.7 A chrześcijaninowi i
nauczycielowi Słowa, którym i dla
nas jest prof. Hrom adka, dedykuje
my słowa Jan a Husa, które były i
są świadectwem w iary i życia P ra 
skiego Profesora. Powtórzyć też
pragniem y raz jeszcze te same sło
wa, które przed 3 laty, i dzisiaj,
kierują do niego przyjaciele: „Zrób
z nami jeszcze kawałek drogi”.
Ta myśl zgodna jest nadto z głów
nym w ątkiem teologii prof. Hro
madki, który głosi konieczność wy
chodzenia naw et poza tak dobrą
teologię, jak teologia B artha, żąda,
aby nie zadowalać się żadnym nowo
zdobytym obszarem, lecz odważnie
przeskakiwać kolejne mury, otwie
rać drzwi i okna, zdobywać świeży
powiew i — wreszcie — nigdy nie
zapominać, że Kościół jest wspól
notą pielgrzymów — „Communio
viatorum ”.

6 K a rl B a rth , 1886—1968. G e d ä n k fe ie r in
B a sle r M ü n ster, E V Z -V erlag, Z ü ric h 1969.
H eft 100 d e r T h eo lo g isch en S tu d ien , s.
41 i 42.
7 B ib i.: H. H. H a rm s (w :) RGG3, 3,
szp. 462; S łow o o a u to rz e (w :) Ś m ierć i
z m a rtw y c h w s ta n ie , s. 112—123; J . Z u m r
( w ) : S ło w n ik filozofów , t. 1, szp. 262.
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Ks. ZDZISŁAW TRANDA

Poznańskie uroczystości 25-lecia PRL
25-lecie PRL zostało uczczone przez Polską Ra
dę Ekumeniczną ogólnokrajowymi obchodami
zorganizowanymi w dniu 22 czerwca. Gospoda
rzem centralnych uroczystości był poznański
oddział PRE. Członkowie Kościołów zrzeszo
nych w Radzie Ekumenicznej, należący do poz
nańskich parafii, a także wielu przyjezdnych z
bliższych i dalszych okolic, nawet z Warszawy,
Łodzi, Gdańska, Bydgoszczy, Cieszyna oraz
Bielska, rano uczestniczyło w uroczystych nabo
żeństwach, po południu we wspólnej akade
mii, która odbyła się w auli Uniwersytetu Po
znańskiego im. A. Mickiewicza.
Żaden Kościół należący do Rady Ekumenicznej
nie posiada w Poznaniu dużego obiektu kościel
nego, wskutek czego nie było możliwe zebranie
wszystkich uczestników na jednym nabożeń
stwie. W tej sytuacji zarząd poznańskiego Od
działu Rady Ekumenicznej postanowił, że na
bożeństwa odbędą się we wszystkich kościołach
i kaplicach. Nabożeństwa te zgromadziły licz
ne rzesze świeckich i duchownych różnych wy
znań oraz miały wszędzie bardzo uroczysty
charakter, podkreślony przez udział człon
ków kierownictwa poszczególnych Kościołów. I
tak widzieliśmy wśród uczestników: ks. bpa A.
Wantułę, viceprezesa Konsystorza Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego — p. B. Umgeltera
oraz księży seniorów poszczególnych diecezji;
ks. bpa J. Niewieczerzała, prof. dr Zofię Lejmbach — prezesa Konsystorza Kościoła Ewange
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licko-Reformowanego i p. J. Bauma — radcę
Konsystorza; prezesa Rady Naczelnej Kościo
ła Baptystów — M. Stankiewicza oraz viceprezesów: A. Kircuna i A. Piaseckiego; ks. doc. W.
Benedyktowicza — zastępcę Superintendenta
Kościoła Metodystycznego, ks. bpa Pękalę i ks.
bpa Majewskiego z Kościoła Polskokatolickiego, ks. bpa Gołębiowskiego i ks. bpa Jałosińskiego z Kościoła Mariawitów, ks. bpa Bazylego
z Kościoła Prawosławnego, ks. St. KrakiewicZa
— prezesa Rady Zjednoczonego Kościoła Ewan
gelicznego.
We wczesnych godzinach popołudniowych uczestnicy uroczystości znaleźli się w pięknej
auli Uniwersytetu Poznańskiego, nad którego
bramą wisiał dużych rozmiarów transparent z
następującym napisem: „XXV lat PRL — Ogól
nopolskie Zgromadzenie Ekumeniczne”. Infor
mował on ludność Poznania o tym doniosłym
wydarzeniu ekumenicznym. Na uroczystość
przybyli przedstawiciele władz miejskich oraz
dyr. Dusik — z-ca dyrektora Urzędu do Spraw
Wyznań. Na program złożyło się słowo wstępne
prezesa PRE — ks. dra J. Niewieczerzała, re
ferat ks. dra W. Benedyktowicza, wypowiedzi
przedstawicieli trzech grup Kościołów1 zrzeszo
nych w PRE: ewangelickich, katolickich i pra
wosławnej, oraz — w części artystycznej —
występy chórów kościelnych z Bielska i Cieszy
na.
Tak w słowie wstępnym, jak w referacie i w
wypowiedziach przedstawicieli Kościołów zos-

tała podkreślona radość z wielkiego wydarzenia
w skali krajowej, jakim stały się obchody 25-lecia PRL wśród całego społeczeństwa, solidar
ność Kościołów ze społeczeństwem. Wiele mó
wiono o pozytywnych momentach współżycia w
relacji: państwo — kościół. Mówcy zwrócili
uwagę na fakt całkowitego równouprawnienia
wszystkich wyznań, które po raz pierwszy w
dziejach Polski stało się faktem w wyniku
przemian, jakie dokonały się po wojnie. Rezul
tatem tego jest możliwość rozwijania pracy i
działalności w takim zakresie, jaki poszczególne
Kościoły są w stanie realizować.
Ks. doc. Benedyktowicz, w referacie wygłoszo
nym podczas uroczystości, analizował m. in. za
gadnienie stosunku chrześcijan do aktualnych
problemów życia społeczeństw i państw, do
spraw naszego kraju i spraw międzynarodo
wych. Oto odnośne fragmenty tej wypowiedzi:
„... Kościoły wchodzące w skład Polskiej Rady Eku
menicznej nie miały w swojej tradycji roszczeń natu
ry politycznej. Nie znaczy to, by nie reagowały w
swoisty sposób na wydarzenia polityczne, by nie mia
ły wpływu na postawę obywatelską swoich członków.
Trzeba bowiem pamiętać, iż nie żyjemy w jakiejś
próżni politycznej. Postawa apolityczna jest iluzją,
ucieczka chrześcijan od problematyki politycznej czy
neutralności w tym względzie zawsze ma swój ładu
nek polityczny, częstokroć negatywny, szkodliwy. Do
świadczenia chrześcijan europejskich lat trzydziestych
i czterdziestych naszego wieku są tego wymownym
przykładem.
Polska Rada Ekumeniczna, nie będąjc instytucją poli
tyczną, była wszakże świadoma politycznych uwarun
kowań, w jakie wszyscy jesteśmy uwikłani (...) Jed
nym z trwałych wyrazów obecności naszych Kościo
łów w życiu i sprawach państwa i szerzej — świa
ta — był i jest ich udział w chrześcijańskim ruchu na
rzecz pokoju. Od chwili narodzin Chrześcijańskiej
Konferencji Pokojowej uczestniczyli czynnie w niej
teologowie, duchowni a także niektórzy świeccy dzia
łacze Kościołów wchodzących w skład Polskiej Rady
Ekumenicznej. Udział ten konfrontował nas i kon
frontuje z poważnymi zagadnieniami moralnymi, re
ligijnymi, społecznymi i politycznymi w skali już nie
jednego kontynentu ale całego globu. Cóż możemy
wnosić w ten chrześcijański ruch pokojowy? Wnosi
my swoje polskie, narodowe doświadczenie, które jest
jedną z podstaw zdecydowanej woli pokoju, jako je
dynej szansy przetrwania i zabezpieczenia istnienia
ludzkości (...) Nie zaniedbywaliśmy i tego bardzo dla
nas ważnego, istotnego środka, jakim jest modlitwa.
Modliliśmy się i będziemy się modlić o pokój i spra
wiedliwość społeczną, o zdrowie moralne narodu, o
pomyślność i przyszłość naszego kraju. Ufamy w siłę
modlitwy pomimo własnych słabości i wahań, ufamy
w łaskawość i dobroć Tego, do którego ślemy modli
twy, wierzymy także, iż pomagają one nam samym
w kształtowaniu postaw i że dostarczają nam one
bodźców do działań praktycznych i do zaangażowań
w sprawy narodu i kraju”.

cośmy uczynili i czegośmy zaniedbali. Ale podkreślić
należy, iż w warunkach naszego państwa działalność
Rady Ekumenicznej ma wszelkie możliwości dalszego
rozwoju, że możemy rozszerzać agendy działalności
praktycznej, np. w zakresie wydawnictw, szkolenia
katechetycznego, ewangelizacji, pomocy międzykościel
nej i opieki społecznej itd. Możemy też rozwijać spo
łeczność z analogicznymi organizacjami ekumeniczny
mi i konfesyjnymi w innych krajach i tym sposobem
przyczyniać się do umocnienia światowego ruchu eku
menicznego, którego instrumentem służebnym jest i
być powinna Światowa Rada Kościołów”.

Ostatnie fragmenty referatu brzmiały następu
jąco:
„Obchodzimy ćwierćwiecze Polski Ludowej. Obchody
rocznic historycznych odznaczają się często tym, iż
mają charakter retrospektywny. Jako chrześcijanie
wiemy co to jest nadzieja. Wiemy też czym jest zo
rientowanie na przyszłość (...) Pragniemy patrzeć z
nadzieją na przyszłość Polski, bo to także nasza włas
na przyszłość i przyszłość naszych dzieci i wnuków.
W perspektywie nadziei włączamy się w ogólnochrześcijański ruch pokojowy i ekumeniczny. Spojrzeniem
nadziei ogarniamy przyszłość naszego własnego kraju,
ale i przyszłość świata, w szczególności tych jego re
gionów, gdzie toczy się walka narodowowyzwoleńcza
i walka o sprawiedliwość społeczną. Z własnego do
świadczenia wiemy, czym jest ta walka i czym jest
ucisk. Świadomi niebezpieczeństw w jakie obfituje
sytuacja światowa i nie lekceważąc totalnego zagro
żenia ludzkości jakim jest ewentualność wojny ato
mowej, zdobywamy się przecież na spojrzenie pełne
ufności i nadziei w zwycięstwo prawdziwego człowie
czeństwa i trwałego pokoju, w przezwyciężenie sił
hamujących postęp świata i we władanie Tego, do
którego we wszystkich powiązaniach czasowych i
ziemskich już należymy: do Pana dziejów, za które
go łaskawym przyzwoleniem i tę bieżącą rocznicę
obchodzić możemy”.

„Cenimy sobie nader możność zacieśnienia więzi eku
menicznych pomiędzy sobą. Oczywiście, nie możemy
powiedzieć, żeśmy już wszystko na tym odcinku osiąg
nęli, przeciwnie, powinniśmy krytycznie oceniać to,

W części artystycznej akademii wystąpiły chó
ry kościelne z Bielska (pod dyr. p. past. Wegertowej) i z Cieszyna (pod. dyr. p. Kalety). Do
brze się stało, że PRE zdecydowała się je zapro
sić zamiast chóru zawodowego. Szczególnie po
dobał się pierwszy chór, liczący około 30 osób,
który wykonał dawne polskie pieśni kościelne
Wacława z Szamotuł, G. G. Gorczyckiego i Mi
kołaja Gomółki. Piękne, ale trudne to pieśni, i
tym większe uznanie dla wykonawców i kie
rowniczki, że właśnie tę dawną pieśń kościelną
pielęgnuje z zamiłowaniem. Drugi chór, liczą
cy ponad 60 osób, wykonał pieśni współczes
nych kompozytorów cieszyńskich: Jana Gawlasa, Karola Hławiczki i J. Podoli oraz krakow
skiego kompozytora — Stanisława Kiszy. Przed
stawienie dorobku współczesnych kompozyto
rów ewangelickich zasługuje na wdzięczność
i uwagę.
Chciałbym na zakończenie wspomnieć, że przed
stawiciele PRE w osobach: prezesa — ks. bpa
J. Niewieczerzała, sekretarza — ks. R. Trenklera, przewodniczącego Poznańskiego Oddziału
PRE — ks. J. Waltera, dyrektora Biura PRE —
ks. Z. Pawlika zostali w sobotę, 21 czerwca,
przyjęci przez kierownictwo Poznańskiego Wy
działu do Spraw Wyznań.

Pastorzy ewangeliccy w czasie nabożeństwa poprze
dzającego akademię jubileuszową

1 Tekst przemówienia ks. bpa W antuły, przem aw ia
jącego w imieniu grupy Kościołów ewangelickich,
zamieściła Jednota w poprzednim numerze.

Oceniając wkład i pracę PRE w różnych dzie
dzinach życia kościelnego i społecznego w mi
nionym 25-leciu, mówca powiedział:

15

M Ł O D A

J E D N O T A

Od czasu do czasu Trzynastka zamiast normalnego artykułu przesyła nam
swoje odpowiedzi na przekazywane jej przez nas listy lub ustne uwagi
Czytelników. Taki też charakter ma prezentow any dziś odcinek. Redakcja
nie zawsze, lub nie w pełni, podziela zdanie Trzynastki, dlatego też w
przyszłości będzie chciała wyrazić własne stanowisko wobec całego tego
cyklu.

T rzy n a s tk a
Dziękując bardzo wszystkim,
którzy zechcieli napisać do nas
lub w inny sposób podzielić się
swymi uwagami zarówno kry
tycznymi, jak i podtrzymujący
mi nasze tezy, przystępujemy
jak najszybciej do odpowiedzi.
Pani Maria Eitner pisze do nas
m. in.:
„W numerze marcowym (3/69),
w artykule pt. „Czyściec”, jest
wzmianka o robotnikach w win
nicy. Zastanowiła mnie wypo
wiedź, cytuję: »Z drugiej strony
jednak wiemy, że Biblia niejed
nokrotnie przeczy naszym lu
dzkim „wyliczeniom” sprawie
dliwości (por. np. przypowieść
o najmowanych robotnikach —
Mat. 20)«.
„Wyobraziłam sobie: oto grupa
robotników stoi pod bramą win
nicy (czy jakiegoś zakładu pra
cy), oczekując na otwarcie bra
my i powołanie ich do pracy.
Szereg jest długi i ci, co stoją
na samym końcu mają powód
do niepokoju, czy aby zostaną
przyjęci. I oto brama została ot
warta i właściciel winnicy (gos
podarz zakładu) odlicza odpo
wiednią ilość pracowników, a
resztę zostawia za bramą. Mogę .
sobie wyobrazić, co myślą i
przeżywają ci nie przyjęci: nie
pokój, żal, rozpacz, że ich nie

OFIARY

NA

o d p o w ia d a
potrzebują, że są nieużyteczni,
a za co kupią chleb na jutro dla
swoich rodzin. Ale przecież zatliła się w nich jakaś iskierka
nadziei: a może jeszcze pocze
kać, może jeszcze nie wszystko
stracone. Więc oczekują jedną,
i drugą, i następne godziny. Aż
oto znowu otwarła się brama.
Och! Przyjęci do pracy! Wyo
brażam sobie tę radość i wdzię
czność, i tę chęć zrobienia jak
najwięcej i jak najlepiej, by za
dowolić swego pracodawcę. Mo
że nawet swą gorliwością uda
ło im się wykonać tyleż pracy
w tę jedną godzinę, ile wykona
li ich poprzednicy przez cały
dzień. (Możemy tu zaczerpnąć
przykłady ze znanych nam sy
tuacji życiowych). Czy zatem
dobry gospodarz i obserwator
nie wynagrodził ich po prostu
według zasług? A więc spra
wiedliwie? To byłoby material
ne ujęcie sprawy, a gdyby prze
transponować je na duchowe,
to czy nie dojdziemy do takie
go samego wniosku?”
W zasadzie i nam taka wizja
sprawiedliwości trafia jak naj
bardziej do przekonania. Boimy
się jedynie słowa „zasługa”. Używając zwrotu „ludzkie wyli
czenie sprawiedliwości”, mieliś
my na myśli właśnie zasługi

WYDAWNICTWO

W. Cumft-Sakowicz — 50 zł; FI. Zielińska — 20 zł; X.Y. — 276 zł;
dr G. Pianko — w 5 rocznicę śmierci ś.p. Władysława Szenajcha —
250 zł; N. Fliśnik — 100 zł; p. Wojtowicz — 50 ,zł; I. Kurzewska —
50 zł; Z.L. — 100 zł; H. Leśkiewicz — 50 zł; doc; dr W. Karpiń
ski — 150 zł; N. Fajans — 50 zł.
Przypominamy, że ofiary na Wydawnictwo Jednota można prze
kazywać na konto: PKO Warszawa VIII OM, nr 153-14-920651,
bądź też przesyłać przekazem pieniężnym pod adresem: Admi
nistracja miesięcznika „Jednota”, Warszawa, al. Świerczewskie
go 76a. D z i ę k u j e m y !
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w ścisłym tego słowa znaczeniu.
Tyle wyrobiłeś, takie są skutki
tej pracy, taką otrzymujesz za
płatę. Wydaje nam się, że gdy
by ostatni z wezwanych robot
ników — w ciągu tej jednej go
dziny pracy — dzięki swemu
zapałowi zdołali zebrać tyle sa
mo owoców, co pierwsi, pracu
jący cały dzień, Biblia nie omieszkałaby tego faktu podkre
ślić (wiedzieliby o tym inni ro
botnicy lub powiedziałby im o
tym gospodarz). Sądzimy po
prostu, że cytat ten, podobnie
jak wiele innych w Biblii, uprawnia nas do stwierdzenia
zawartego przez nas w artyku
le pt. „Odpowiedzialność a
przeznaczenie” (Jednota 5/69):
człowiek jest odpowiedzialny
przed Bogiem za swoją posta
wę (rozumianą szeroko: od my
śli, po czyny), a nie za skutki
swego działania. Po skutkach
działania („owocach”) mogą nas
ocenić jedynie inni ludzie, gdyż
jest to jedyne dostępne nam
wszystkim kryterium.
Szereg zarzutów sformułowano
pod naszym adresem w związ
ku z ostatnim artykułem „13”
(Jednota nr 7-8/69) pt. „Osobo
wość diabła...”. Wybieramy z
nich w tej chwili tylko dwa,
które zdają się komasować w
sobie wiele innych, tu nie przy
toczonych.
W pierwszej części w.w. arty
kułu wyodrębniliśmy dwa skraj
ne stanowiska dotyczące oso
bowości diabła: jedno, dające
mu cechy istoty rozumnej,
„człekopodobnej”, i drugie,
traktujące diabła niemal jak
obraz filmowy i jedynie jako
symbol, obraz zła, pokazywany
przez Boga człowiekowi. Zazna
czyliśmy przy tym, że oba te
stanowiska, jak też wiele po
średnich, miały wśród nas
swoich zwolenników. Jedno
myślni byliśmy jedynie co do
tego, że problem ten nie ma dla
ludzi większego praktycznego
znaczenia.
Otóż osoba nadająca ostateczną
formę opublikowanemu artyku
łowi była wyraźnym zwolenni
kiem drugiego z wyżej wymie
nionych stanowisk i wyraźnie
faworyzowała je w końcowej
fazie
opisywania
poglądóu
Trzynastki, używając m. in.
zwrotu: „Diabeł... jest po pros
tu obrazem zła i jako taki jest

nieodłącznym składnikiem wol
ności, jaką człowiek otrzymał
od Boga”. „A jeżeli diabeł jest
istotą rozumną?” — pytają nasi
Czytelnicy. Odpowiadamy: na
wet i wówczas zadanie jego zo
stało przez Boga ściśle określo
ne — kusić do złego, kusić do ' Książe Redaktorze!
sprzeciwienia się Bogu! Pomóc
zrozumieć człowiekowi między
Może Księdza to zdziwi, że do Redaktora pisma kościelnego piszę
czym a czym ma wybierać!
Wydaje się, że dla wielu osób w dość dziwnej sprawie. W sprawie „dyrektorów naczelnych” w
nie do przyjęcia jest stwierdze rodzinie. Otóż przeczytałem w jednym z pism wypowiedź pewnej
nie, iż Bóg stworzył diabła lub kobiety na temat radzenia sobie w wykonywaniu rozlicznych obo
— jeśli kto woli inne sformuło wiązków domowych. Uważam, że to bardzo życiowa sprawa
wanie — zaplanował jego ist i właśnie dlatego nadaje się również do naszego pisma. Albowiem
nienie i zgodził się na nie. Pow chodzi tu o dobro rodziny, o rozwiązanie tak poważnego zagad
tarzamy: stało się to podobnie nienia rodzinnego, jak ułożenie wzajemnych stosunków (między
jak z człowiekiem. Bóg, tworząc żoną i mężem oraz rodzicami i dziećmi), w zakresie spełniania róż
człowieka i obdarzając go wol nych domowych czynności. Chodzi o to, aby to zagadnienie było
ną wolą, stworzył możliwość ist rozwiązywane dobrze. Otóż owa pani, mówiąc o takiej sytuacji,
nienia zła, zdefiniowanego jako kiedy kobieta pracuje zarobkowo, słusznie zauważa, że obowiązki
domowe muszą być rozdzielone pomiędzy wszystkich domowni
sprzeciwienie się Woli Bożej. ków.
(Czy tylko wtedy, gdy pracuje zarobkowo? Myślę, że wąt
Właściwym twórcą zła jest jed
pię.)
I
rozdziela, wypełnianie wszystkich obowiązków między
nak człowiek, gdyż z jego woli,
członków
rodziny, nazywając ich różnymi w ym yślnym i nazwa
a wbrew woli Boga, ono powsta
mi,
których
dzisiaj, niestety, nie pamiętam. W końcu pisze: „a ty,
je. Przeciwstawiano (na dyskusji matko i żono,
będziesz dyrektorem naczelnym”. Ja wiem, że
wewnątrz Trzynastki) naszym sobie zostawiła również
bardziej prozaiczną funkcję, oprócz na
sformułowaniom teorię K. Bar- czelnej, ale, Księże Redaktorze, ja tak nie lubię „dyrektorów na
tha, która w olbrzymim skrócie czelnych” w rodzinie. Umiejętne rozłożenie obowiązków na całą
i uproszczeniu brzmi następują rodzinę jest zagadnieniem często dość skomplikowanym. Są bo
co: świat i wszystko co jest na wiem sytuacje, którymi kieruje mąż i ojciec, bywają też sytua
nim zostało stworzone potężnym cje, w których żona i matka musi kierować. A cóż będzie, jeśli
Bożym Słowem, Bożym ,,Tak”. mąż ma tak trudne i odpowiedzialne zadania, że absorbują go
Skoro jednak istnieje Boże od wczesnego rana do późnego wieczora; a cóż, jeśli w takiej
,,Tak”, musi też istnieć Boże sytuacji jest żona? Różnie więc bywa z tym kierowaniem, a w
„Nie”. I to „Nie” stworzyło ogóle to ja, Księże Redaktorze, bardzo lubię klasę robotniczą.
„moce ciemności”, które nim się W domu także. Lubię, gdy wszyscy pracują, gdy wszyscy sobie
karmią do chwili obecnej.
pomagają, lubię sobie taką „przyjacielską rodzinę”. Przeczytałem
Wydaje nam się, że sprzeczność kiedyś w „Tygodniku Powszechnym” mądry artykuł właśnie pod
między naszymi sformułowa takim tytułem: „Rodzina przyjacielska”.
niami a tą teorią jest tylko po
zorna i leży raczej w grze słów Myślę, że to zagadnienie można bardzo uprościć w rodzinie,
czy grze pojęć, a nie w istocie wzmagając poczucie odpowiedzialności każdego za każdego, tro
rzeczy. Spróbujmy te pojęcia skę każdego o każdego, jakąś wzajemną życzliwość i serdeczność.
nieco przetransponować. Skoro Znam człowieka w podeszłym już wieku, którego żona jest po
istnieje Boża wola i można okre ważnie chora i nie może nic w domu zrobić. On pracuje. Jakże
ślić, co jest z Nią zgodne oraz więc musi się nauwijać rano, przed pójściem do pracy, i po po
istnieją istoty obdarzone wolną łudniu — po pracy — aby sprzątnąć, aby ugotować, żonę nakar
wolą, to istnieje również możli mić, umyć, zakupy zrobić. I robi to, i ... nie szemrze. Gdzież
wość sprzeciwu wobec Woli w takiej sytuacji miejśce dla „naczelnego dyrektora” w domu?
Bożej, możliwość powiedzenia Tu tylko, Księże Redaktorze, miejsce dla „klasy robotniczej”, mą
„nie”. Stąd już tylko krok do drej, odpowiedzialnej, pełnej serca i troski „klasy robotniczej”.
pojęcia obrazu tego „nie”, obra Gdy o tych sprawach myślę, to wspominam nieraz ap. Pawła,
zu sprzeciwu, a więc diabła. który tak napisał: „... jedni drugich brzemiona noście, a tak w y
Ale właściwe zrozumienie tego i pełnicie zakon Chrystusowy” (Gal. 6:2). Myślę, że do tych ro
tak musi przyjść do człowieka z dzinnych spraw te słowa bardzo pasują.
zewnątrz, gdyż działanie samej
„litery” nigdy nie może być A gdyby tak, Księże Redaktorze, otworzyć łamy „Jednoty” dla
wystarczające (II Kor. 3:6; por. wypowiedzi różnych osób na ten temat? Myślę, że niejeden czło
z I Kor. 14:9.19). Naszą skrom wiek będzie miał tu coś wartościowego i interesującego, a może
ną rolą jest jedynie wysiłek na także smutnego, do powiedzenia. Poznalibyśmy trochę takich
rzecz uwspółcześnienia języka zwykłych, ludzkich spraw.
pojęciowego, wysiłek na rzecz
rozbudzenia ludzkiej myśli.
Z poważaniem
WESS

Dyrektorzy i robotnicy
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■ W dniu 1 w rześnia br., w 30
rocznicę napaści H itlera na Polskę
na cm entarzu ew angelicko-reform o
wanym w Warszawie odbyła się
uroczystość złożenia kw iatów pod
pomnikiem
ku
czci wszystkich
ewangelików reform owanych w Pol
sce, zamordowanych w obozach kon
centracyjnych i zamęczonych w
miejscach kaźni. Skrom ny pomnik,
w ykonany w łasnym i środkam i przez
kilku młodych członków parafii
warszawskiej, poświęcony jest też
uczestnikom Pow stania W arszaw
skiego i żołnierzom AK, którzy w al
cząc na cm entarzu przy ul. Żytniej,
ponieśli śmierć z rąk hitlerowców.
Uroczystość złożenia kwiatów połą
czona została z nabożeństwem w in
tencji miłości i pokoju. Przem ówie
nie wygłosił ks. Bogdan Tranda. Na
zakończenie liczni zebrani uczestni
cy uroczystości odśpiewali „Boże coś
Polskę...,,
■ Prof. Józef Hrom adka, znany cze
ski teolog ewangelicki, o którym pi
szemy w artykule na str. 12 i 13, w
dniu 8.VI.br. obchodził swoje osiem
dziesiąte urodziny. Z okazji tego ju 
bileuszu odbyła się uroczystość, w
której
uczestniczyli
przyjaciele,
współpracownicy i uczniowie P rofe
sora oraz wielu gości z Francji, Ho
landii, Indii, Japonii, Niemiec i B er
lina Zachodniego, Szwajcarii, Włoch
i Stanów Zjednoczonych. Na nabo
żeństwie w dniu 8. VI past. M.
Schwarz mówił na tekst Psalm u 31.
Wśród serdecznych życzeń, nadesła
nych tego dnia z całego świata, nie
zabrakło także głosu braci z Polski.
■ 16.V. br. zmarł w wieku 93 lat
jeden z pionierów współczesnego ru 
chu ekumenicznego — dr Joseph Oldham. (p. Jednota 10/68 ,art. „Lu
dzie U psali”). Zmarły, obok Johna
Motta (t 1955), był inicjatorem i
głównym organizatorem Światowej
Konferencji Misyjnej w Edynbur
gu (r. 1910), a następnie przez sze
reg lat sekretarzem Międzynarodo
wej Rady Misyjnej. W latach 1961 -68, a więc od New Delhi do Upsali,
był honorowym prezydentem SRK.
Napisał wiele książek poświęconych
m. in. zagadnieniom rasowym i od
powiedzialności chrześcijan za spra
wy społeczne. Dr Oldham jest au 
torem słynnej w kołach ekumenicz
nych koncepcji „odpowiedzialnego
społeczeństwa”. Dr Oldham był
świeckim członkiem Kościoła an 
glikańskiego i, jak żaden inny
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świecki, przyczynił się do rozwoju
ruchu ekumenicznego na całym
świecie. Twierdził, że rozwój i po
wodzenie ruchu na rzecz jedności
chrześcijan jest w głównej mierze
uzależnione od udziału w nim świe
ckiej inteligencji chrześcijańskiej.
Zdaniem past. Visser’t Hoofta, dłu
goletniego sekretarza generalnego
SRK, „bez usilnych starań dra Oldhama nigdy nie doszłoby do pow
stania Światowej Rady Kościołów”.
■ 18.VI. br. zmarł po długich i cięż
kich cierpieniach wybitny pisarz
polski — Jerzy Zawieyski (67).
Zmarły, poza pracą literacką, zaj
mował się także działalnością poli
tyczną i społeczną. Był założycielem
i prezesem Klubu Inteligencji K ato
lickiej, v-prezesem Związku L ite
ratów Polskich, v-prezesem PEN-Clubu, posłem na Sejm (1957-68) i
członkiem Rady Państw a (do r. 1968).
Jerzy Zawieyski urodził się w r.
1902 w Radogoszczy k. Łodzi. Wy
wodził się ze środowiska ateistycz
nego i dopiero w okresie II wojny
światowej zdeklarował się ostatecz
nie jako chrześcijanin. Był człowie
kiem bardzo religijnym. Kilka d ra
matów napisanych przez Zawieys
kiego cieszyło się dużym powodze
niem wśród publiczności teatralnej
(„Rozdroże miłości”, „Ocalenie J a 
kuba”, „Wysoka ściana”). Napisał
także kilka powieści, jak: „Wawrzy
ny i cyprysy”, „Konrad nie chce
zejść ze sceny”. W druku znajduje się
ostatnia jego powieść: „Korzenie”.
Po nabożeństwie żałobnym, odpra
wionym w kościele św. Marcina na
Piwnej, zwłoki Jerzego Zawieyskie
go zostały pochowane — zgodnie z
ostatnią wolą Zmarłego — w Las
kach pod Warszawą, na terenie
słynnego zakładu dla ociemniałych,
prowadzonego przez siostry francisz
kanki.
■ 17.VII. br. zmarł nagle w W ar
szawie ks. dr Leon Grochowski (83)
—pierwszy biskup Polskiego Naro
dowego Kościoła Katolickiego w
Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.
Ks. bp Grochowski otrzymał świę
cenia kapłańskie w r. 1910, a w r.
1924 sakrę biskupią. Był długoletnim
redaktorem pism polskich w USA.
Otrzymał w Chrześcijańskiej A ka
demii Teologicznej w Warszawie ty
tuł doktora teologii honoris causa.
Zm arły Biskup przybył do naszego
kraju, wraz z grupą przedstawicieli

Polonii amerykańskiej, z okazji uro
czystości jubileuszowych 25-lecia
PRL.
■ 10 czerwca br. papież Paweł VI
złożył wizytę w siedzibie Między
narodowej Organizacji Pracy w Ge
newie z okazji 50 rocznicy istnienia
tej organizacji, a przy tej okazji
odwiedził także siedzibę Światowej
Rady Kościołów, skupiającej obec
nie 235 Kościołów anglikańskich,
ewangelickich, prawosławnych i sta
rokatolickich i grupującej ponad 450
min chrześcijan z całego świata. W
przemówieniu wygłoszonym w sie
dzibie SRK papież, ustosunkowując
się do sprawy członkostwa Kościo
ła rzymskokatolickiego w tej orga
nizacji, uspokoił obawy jednych i
ochłodził zapały drugich chrześcijan
mówiąc, iż zagadnienie to znajdu
je się ciągle w stadium hipotez. O
wizycie papieża w Genewie, a zwła
szcza w SRK, informujemy szcze
gółowo na innym miejscu.
■ W związku z lądowaniem pier
wszych ludzi na Księżycu wiele
czołowych osobistości kościelnych
złożyło oficjalne oświadczenia. Past.
Blake, sekretarz generalny SRK,
określił lądowanie ludzi na Księży
cu jako osiągnięcie całej ludzkości,
a nie tylko jako sukces przedstawi
cieli jednego narodu. Jednocześnie
dr Blake zwrócił uwagę na rażące
dysproporcje występujące pomiędzy
amerykańskim projektem podboju
przestrzeni kosmicznej, a projektem
zaspokojenia potrzeb społecznych upośledzonych w arstw ludności ko
lorowej w USA. Past. Blake sko
mentował także religijną stronę te
go „wielkiego osiągnięcia technolo
gicznego”. Powiedział on m. in.: „...
gdy człowiek czuje się w coraz
mniejszym stopniu odpowiedzialny
przed Bogiem, dochodząc do przeko
nania, że stać go aby sam zrobił
wszystko, zaczyna grozić mu ryzyko
zagłady z własnej ręki”. W dniu 20
lipca we wszystkich am erykańskich
świątyniach ewangelickich i kato
lickich, w synagogach żydowskich
zanoszono modlitwy przyczynne w
intencji pierwszych trzech ludzi od
bywających, historyczny lot na tra 
sie Ziemia-Księżyc-Ziemia.
Jeden z dwu pierwszych ludzi na
Księżycu, Aldrin, jest prezbiterem
Kościoła reformowanego w El Lago,
stan Texas. Zwrócił się do pastora
swojego zboru z prośbą, aby w nie

dzielę, 20 lipca, odbyła się Komunia
św., w której chciałby uczestniczyć
na odległość, z Księżyca. Komunia
taka odbyła się z udziałem wielu
członków zboru w El Lago. W arto
dodać, że załoga księżycowa stano
wiła zespół ekumeniczny. Armstrong
jest metodystą a Collins katolikiem.
■ W dniu 21 lipca br. w siedzibie
Ogólnopolskiego Komitetu Frontu
Jedności Narodu w Warszawie od
była się uroczysta dekoracja wyso
kimi odznaczeniami państwowymi
szeregu duchownych, zwierzchników
Kościołów chrześcijańskich w Pol
sce, oraz wielu wybitnych świeckich
chrześcijańskich działaczy społecz
nych i politycznych (CHSS, Caritas,
KIK, PAX). Odznaczenia te zostały
przyznane przez Radę Państw a z
okazji 25 rocznicy istnienia PRL. W
stołecznej siedzibie FJN odznaczenia
otrzymali przedstawiciele następu
jących
Kościołów
członkowskich
PRE: ks. bp Andrzej W antuła (Ko
ściół augsburski) — Krzyż Koman
dorski Orderu Odrodzenia Polski;
ks. bp Jan Niewieczerzal (Kościół re
formowany) — Krzyż Oficer. Orderu
Odrodzenia Polski; ks. doc. dr Wi
told Benedyktowicz (Kościół metodystyczny), ks. prezes Stanisław K rakiewicz (Zjednoczony Kościół Ew an
geliczny), ks. bp Bazyli (Kościół p ra 
wosławny), ks. bp N ikanor (Kościół
prawosławny) — Krzyże K aw aler
skie Orderu Odrodzenia Polski; ks.
bp W. Gołębiowski i ks. bp St. Jałosiński (Kościół mariawicki) —
Złote Krzyże Zasługi.
W poszczególnych województwach
wielu duchownym Kościołów zrze
szonych w PRE wręczono wysokie
odznaczenia z okazji 25 rocznicy
PRL. Srebrne Krzyże Zasługi otrzy
mali m. in. dwaj pastorzy reform o
wani: ks. sen. Jarosław Niewieczerzał — proboszcz parafii łódzkiej i
ks. Zdzisław T randa — proboszcz
parafii zelowskiej.
■ 25 lipca br. przybył do Genewy
zwierzchnik Serbskiego
Kościoła
Prawosławnego patriarcha German
(69), który jest jednym z sześciu
prezydentów Rady. Była to pierw 
sza wizyta patriarchy w siedzibie
ŚRK i jej celem było nawiązanie
kontaktów i przeprowadzenia roz
mów z osobistościami kierowniczy
mi w siedzibie Rady oraz z przed
stawicielami poszczególnych „ro
dzin wyznaniowych”, których biura
znajdują się w budynku SRK. W cza
sie wizyty, która trw ała od 28 do
31 lipca, patr. German odwiedził
także instytut ekumeniczny w Bos-

sey oraz spotkał się z reprezentan
tam i stałego przedstawicielstwa J u 
gosławii przy ONZ. Życiorys patr.
G erm ana opublikowaliśmy w „Jednocie” 10/68 — art. „Ludzie Upsali”
— z okazji jego wyboru do prezy
dium ŚRK.
■ Szczególnie uroczysty charakter
miało nabożeństwo niedzielne (3.VIII
br) w warszawskim zborze reform o
wanym. Było ono w całości poświę
cone 25 rocznicy Powstania W ar
szawskiego. Wśród członków zboru
znajduje się wiele osób, które stra
ciły swoich najbliższych w czasie
wojny i okupacji niemieckiej lub w
czasie 63 dni walk, które trw ały w
w Warszawie.
Nabożeństwo to, poświęcone pamięci
wszystkich ,którzy stracili życie w
dniach Powstania, odprawił ks. bp
Jan Niewieczerzał — proboszcz pa
rafii warszawskiej. Motywem prze
wodnim okolicznościowego kazania
wygłoszonego przez ks. dra Niewieczerzała był wiersz z Ewangelii J a 
na (15:13): „Większej miłości nikt
nie ma nad tę, jak gdy kto życie
swoje kładzie za przyjaciół swoich”.
■ W sierpniu br. na ulicach Belfa
stu (stolica Półn. Irlandii) i London
derry wybuchły walki uliczne po
między katolikam i i protestantam i.
Wzniesiono barykady, spalono wiele
aut, splądrowano i podpalono skle
py. Po pierwszej nocy walk nali
czono ponad 80 osób ranych. W ubiegłym roku doszło już do rozru
chów i starć pomiędzy katolikam i i
protestantam i na ulicach miasta
P atriarcha Germ an witany na lot
nisku przez past. Blake’a

Londonderry. Jednakże obecne w al
ki określa się jako największe od
30 lat. Przyczyną starć jest dyskry
m inacja większości katolickiej przez
protestancką mniejszość.
■ Obradujący w Stuttgarcie (NRF)
14 K irchentag Kościoła Ewangelic
kiego w Niemczech, w ostatnim dniu
obrad uchwalił szereg rezolucji i
oświadczeń. G rupa robocza, obradu
jąca nad zagadnieniem demokracji,
przygotowała m. in .tekst rezolucji
wypowiadającej się za uregulowa
niem stosunków między Niemcami
a Polską,. Tekst rezolucji, przyjęty
przez 14 Kirchentag Kościoła Ewan
gelickiego w Niemczech »stwierdza:
„Uważamy granicę na Odrze i Ny
sie za ostateczną. Dlatego oczekuje
my od rządu federalnego, że uzna
on wreszcie tę granicę”.
■
Zachodnioniemiecki
tygodnik
„Der Spiegel” ujaw nił niedawno, że
obecny biskup sufragan Monachium,
ks. Defregger jest współwinny roz
strzelania 17 zakładników — miesz
kańców włoskiej wioski Filetto.
Spraw a bpa Defreggera wywołała
szok wśród części społeczeństwa nie
mieckiego. Jednocześnie znalazły się
jednak głosy biorące w obronę oso
bę niemieckiego biskupa rzymskoka
tolickiego, wśród nich głos ordy
nariusza diecezji monachijskiej —
kard. Dopfnera .Proboszcz parafii w
Filetto w jednym z kazań niedziel
nych, biorąc w obronę sufragana,
wypowiedział jednak znamienne sło
wa: „Bogu niech będą dzięki, że
został biskupem; nie może już strze
lać”.
■ W Chur, stolicy kantonu G raubtinden (Szwajcaria), trw ały w
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dniach 7-10 lipca obrady II sympozujm biskupów rzymskokatolickich
z całej Europy. Obrady poświęcono
tematowi: „Kapłan w świecie współ
czesnym”. Obok kilku referentów
wystąpił także belgijski kardynał
ks. Suenens, który wypowiedział m.
in. następujące słowa: „Zakładając
Kościół i ustanaw iając jemu właści
we kapłaństwo, Chrystus nie okre
ślił w szczegółach ani struktur, ani
też sposobu, w jaki to kapłaństwo
powinno być wykonywane.
Nie
istnieje więc obraz kapłana, któ
ry nie mógłby być zmieniony”.
W swoim referacie kard. Suenens
umieścił tekst listu
napisanego
przez słynnego katolickiego teo
loga odnowy, ks. Hansa Klinga.
Cytując tekst Klinga, kard. Sue
nens dał w yraz swojej solidar
ności z twierdzeniam i tego w ybitne
go teologa, który przez wielu przed
stawicieli hierarchi uważany jest,
mówiąc delikatnie, za wysoce kon
trowersyjnego. Mówca skoncentro
wał się na zaakcentowaniu roli ca
łego Ludu Bożego, poddał krytyce
praktykę nadaw ania charakteru in
stytucjonalnego Kościołowi przez
przedstawicieli światowego episko
patu, wypowiedział się także k ry 
tycznie na tem at celibatu. Rozbież
ności wśród uczestników sympozjum
musiały być dosyć duże, jeśli nie mo
żna było opublikować końcowego of icjalnego kom unikatu. Równolegle z
konferencją biskupów trw ały obra
dy ponad 100-osobowej grupy księ
ży z 10 krajów europejskich i USA
<był także 1 ksiądz z Polski). Mimo
usilnych prób, księża nie zostali do
puszczeni do udziału w konferencji
biskupów, nie doszło także do ofi
cjalnego kontaktu przedstawicieli
księży z biskupami, i nie powiodła
się próba zorganizowania wspólnej
konferencji prasowej. Miały m iej
sce jedynie kontakty nieoficjalne
pomiędzy poszczególnymi biskupami
i grupam i księży.
■ Fakultet Teologi Ewangelickiej
im. Comeniusa w Pradze obchodził
ostatnio 50-lecie swojej działalności.

Z tej okazji w auli Uniwersytetu
K arola odbyła się podniosła uro
czystość, podczas której dziesięciu
profesorom i pastorom z kilku k ra
jów europejskich nadano doktoraty
honorowe
w dziedzinie teologi.
Wśród wyróżnionych znaleźli się —
prof. dr Ernest Wolf (Gentynga), dr
Lukas Vischer (Genewa), prof. dr
Valdo Vinay (Kościół Waldensów
w Italii), dr D. Shaw (Edynburg) i
ks. prof. Istvan Juhasz z Węgier.
Wyróżnieni zostali również pastorzy
Ewangelickiego Kościoła Braci Cze
skich,
najliczniejszego
Kościoła
ewangelickiego w Czechosłowacji je
dnoczącego luteran i reform owa
nych, ze zdecydowaną przewagą
tych ostatnich. W uroczystości tej
brała także udział kierowniczka
Wydziału do Spraw Kościelnych w
czeskim M inisterstwie K ultury, dr
Erika Kadlecova.
■ W roku 1970 ma się ukazać dru 
gie, zupełnie nowe, tłumaczenie Bi
blii Tysiąclecia. Pierwsze wydanie
tej Biblii z r. 1965, w ydrukowane wT
ilości 50 tys. egzemplarzy, rozeszło
się już dawno. W wydaniu II po
większona będzie ilość przypisów
naukowych i gruntownie zrewido
wana szata językowa przekładu.
Przed ukazaniem się całej Biblii, je
szcze w bieżącym roku ma się uka
zać wydanie Nowego Testam entu w
nakładzie 35 tys. egzemplarzy. Nad
edycją Biblii i Nowego Testam entu
czuwa, tak jak nad drukiem I wy
dania,
poznańskie
wydawnictwo
„Pallotinum ”. Redaktorem nauko
wym jest o. Augustyn Jankow ski
OSB, z Tyńca. Ciesząc się z tej
wspaniałej inicjatywy i życząc Zes
połowi tłumaczy i wydawców bło
gosławieństwa Bożego w pracy nad
udostępnieniem tekstów Pism a św.
w języku polskim, jednocześnie n a 
leży wyrazić życzenie, aby mogło
wreszcie ukazać się tłumaczenie Bi
blii na użytek rzymskokatolików i
protestantów w naszym K raju —
„Biblia ekumeniczna”.
■ 4.VI. br. w warszawskim Klubie
Inteligencji Katolickiej odbyło się
kolejne spotkanie mające na celu
zapoznanie rzymskich katolików z
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innymi wyznaniami chrześcijański
mi w Polsce. Tym razem prof. dr
Zofia Lejmbach — prezes Konsystorza Kościoła Ew.-Reformowanego i
ks. Bogdan T randa — II proboszcz
Parafii W arszawskiej, wygłosili pre
lekcję o historii, zasadach w iary i
ustroju Kościoła reformowanego.
To pożyteczne spotkanie, połączone
z dyskusją ,zapewne w pewnej mie
rze przyczyniło się do obalenia
wielu schematów, uproszczeń i
błędnych przekonań o „kalwinach”,
przekonań, które ciągle jeszcze utrzym ują się w świadomości wielu
ludzi, wierzących i niewierzących,
z powodu niedostatecznych kontak
tów, braku atmosfery zrozumienia
i właściwej informacji o chrze
ścijanach skupionych w Zborach
Jednoty Reformowanej.
■ W ankiecie zorganizowanej przez
redakcje
„Słowa Powszechnego”,
„WTK”, „Zorzy” i „Kierunków”,
pierwsze miejsce wśród 10 powie
ści napisanych przez pisarzy kato
lickich w ostatnim ćwierćwieczu
zdobyła znakomita książka Jana Do
braczyńskiego — „Listy Nikodema”
(274 głosy na 1071 uczestników).
Wśród dziesięciu książek wybranych
przez uczestników ankiety znalazły
się: powieść Gołubiewa „Bolesław
Chrobry”, R. B randstaettera „Jezus
z N azaretu” i J. Zawieyskiego „Ro
mans z Ojczyzną”.
■ 14.VI. br. odbyło się w Warszawie
kolejne wspólne posiedzenie Naczel
nej Rady Polskiego Kościoła Chrze
ścijan Baptystów i Prezydium Rady
Zjednoczonego Kościoła Ewange
licznego. Spotkanie przebiegało w
braterskiej atmosferze. Dało się
także zaobserwować „dalszy postęp
w uzgadnianiu zasad współżycia i
współpracy między zborami obu Ko
ściołów”, jak stwierdza wspólny ko
m unikat obydwu Kościołów. Wspo
mina się w nim także o opracowa
niu wspólnej odezwy, która ma być
skierowana do zborów tych społecz
ności. Tekst odezwy będzie opubli
kowany w grudniu br.
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