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N A S Z Y M  Z D A N I E M CO W NUMERZE?

W y c i ą g n i ę t e  r ę c e
Dziecko na świat się nie prosi. Gdy dla rodziców jest błogosławieństwem  
i radością życia, nie widzi w swym istnieniu żadnego problemu, przyjmując 
je jako coś zupełnie oczywistego. Ojciec, matka, starsze i młodsze rodzeń
stwo są naturalnym środowiskiem, w którym przychodzi na świat, uczy 
się go poznawać i stopniowo dojrzewa do podjęcia samodzielnego życia. 
Rodzina stwarza mu warunki normalnego rozwoju fizycznego i psychicznego. 
Dziecko na świat się nie prosi. Gdy dla rodziców jest przeszkodą, „muchą 
w miodzie”, a nierzadko nieszczęściem, wtedy zaczyna odczuwać nienatural- 
ność swej sytuacji, budzą siię w nim wątpliwości co do sensu istnienia, 
powstaje bunt i problem, że przecież się nie prosiło.
Dla spłodzenia dziecka niewiele potrzeba. Wystarczy jedno zbliżenie, chwila 
słabości, bezmyślności, gwałt zadany kobiecie. W biologicznym procesie za
płodnienia konieczne jest tylko stworzenie warunków, w  jakich może nas
tąpić połączenie komórek. Instynkt rozrodczy, w łaściwy całej ożywionej 
materii, jest potężną siłą, która kieruje istotami prymitywnymi. Niekiedy 
ludzie, zupełnie jak prymitywne istoty, nie potrafią nad instynktem zapano
wać, kierować nim i ulegają jego ślepym odruchom.
W rezultacie przychodzi na świat mnóstwo dzieci „niechcianych”, które 
się nie prosiły. Niefortunna i nieszczęśliwa matka stara się pozbyć niezno
śnego ciężaru. Dziś podrzutek jest zjawiskiem rzadkim, podobnie jak dziecio
bójstwo. Coraz trudniej jest uniknąć kary za taki czyn. Problem jednak po
został, o czym świadczą liczne i przepełnione domy dziecka. Ich cechą cha
rakterystyczną jest to, że większości podopiecznych nie stanowią prawdziwe 
sieroty, lecz dzieci oddane przez matkę fub nawet przez rodziców, którzy 
ze względu na trudne warunki życiowe nie mogą, lub nie chcą, sami ich 
wychowywać. W związku z tym powstał nawet nowy termin — sieroctwo 
społeczne. Dziecko ma wprawdzie rodziców, ale ponieważ nim się zupełnie 
nie interesują, praktycznie jest sierotą, zdaną na łaskę społeczeństwa.
Los takiego dziecka jest nie do pozazdroszczenia. Nawet przy najlepszych  
chęciach wychowawców i w najlepiej zorganizowanej placówce społecznej 
będzie pozbawione tego, oo może mu dać zwyczajna rodzina — ojciec, 
matka, rodzeństwo. Dzieci wzrastające bez rodziny zawsze wykazują ogrom
ne braki w rozwoju psychicznym, niedostatki życia uczuciowego. W strząsa
jący jest widok małego dziecka, wyciągającego rączki do obcej kobiety ze 
słowem: mamo! Instynktownie szuka ono opieki, matczynego ciepła, serca. 
Podczas gdy jedni traktują dziecko jak osobiste nieszczęście, 
niemal tragedię, inni cierpią, nie mając komu ofiarować swej 
gotowości, ciepła domowego ogniska, serca, możliwości pełnego rozwoju 
fizycznego, psychicznego i duchowego, nie mogąc zaspokoić swego instynktu  
rodzicielskiego.
Małżeństwo ma podwójny cel: całkowitą jedność mężczyzny i kobiety oraz 
prokreację potomstwa. Pełna jedność małżeńska prowadzi do poczęcia no
wego życia, a z kolei nowe życie pogłębia i umacnia jedność małżeńską. N ie
rzadko jednak zachodzą okoliczności, które w  sposób niezawiniony uniemo
żliwiają w  ogóle poczęcie i zrodzenie dziecka lub ograniczają je tylko do 
jednego przypadku. Z  obiektywnych przyczyn nie może więc realizować 
się naturalna potrzeba, przekształcająca małżeństwo w pełną rodzinę.
Nasuwa się nieodparty, a prosty wnioisek. Małżeństwa bezdzietne lub obda
rzone tylko jednym dzieckiem mogą ofiarować swój dom tym, które 
dotąd na próżno oczekują i z nadzieją wyciągają ręce. Te wyciągnięte 
ręce, z jednej strony — tęskniącego dziecka, które na świat się nie prosiło, 
a z drugiej strfony — potencjalnych, tęskniących rodziców, niech się spotkają. 
Tu przypominają się słowa Jezusa: „Kto przyjmie jedno takie dziecię w  imię 
moje, mnie przyjmuje”. Trudno o wyraźniejszą wskazówkę dla osób, prag
nących konkretnie realizować nakazy Ewangelii. Czy nie rysuje się wobec 
wspólnoty kościelnej wyraźne zadanie uświadomienia sobie tej społecznej 
potrzeby? Ofiarowując dom bezdomnemu, miłość rodzicielską spragnionemu 
jej dziecku, zaspokajamy jednocześnie wiele niedostatków, rozwiązujemy 
wiele własnych i cudzych problemów, realizujemy wiele nie spełnionych 
tęsknot.
Czy może być właściwszy temat do poruszenia i przemyślenia w  Dniu 
Dziecka? Zamiast symbolicznej czekoladki — miłość, zamiast sentym ental
nych słów — konkretny czyn.

Zaledwie tydzień rozdziela dwa 
święta o szczególnej wym owie i 
wspólnych akcentach: Święto 
M atki i M iędzynarodowy Dzień 
Dziecka. N asuwające się w 
związku z tym  tem aty  można 
potraktow ać laurkowo, w atm o
sferze kw iatków  i lizaków. Moż
na inaczej — podjąć tem atykę z 
punktu  widzenia trudnych  pro
blemów dziecka, m atki, rodzi
ców. W ybraliśm y to drugie.
Obok w rubryce ,,Naszym zda
niem ” znajdzie Czytelnik sp ra
wę, której należy się szersze 
omówienie. Obecnie tylko ją 
sygnalizujemy. Tej w łaśnie 
sprawie część swojej boga
tej działalności poświęciła Te
resa Strzembosz, o k tórej pi
szemy na  s. 8. Na tym  m iej
scu zwykle zamieszczamy syl
wetki teologów, ale pragnie
my zakres rozszerzyć o sylw et
ki chrześcijan^ którzy swoją 
praktyczną działalnością w pły
w ają na kształtow anie się obli
cza Kościoła. Następny odcinek 
w dziale ,,Dla nieteologów” 
związany jest tem atycznie z po
przednim i artykułam i i trak tu je
0 m ałżeństwie (s. 7). M odlitwę 
zamieszczamy jak  zwykle na s. 
4; jest to m odlitwa rodziców.
„W naszych smutkach, tro 
skach, w  zagrożeniu... w sa
motności... nie jesteśm y sami...” 
— pisze ks. Jerzy  Stahl w kaza
niu na s. 3. Zm artw ychw sta
ły Chrystus stale przychodzi i 
jest obecny wśród tych, którzy 
Jem u wierzą i w yznają Go.

W m arcu bieżącego roku ba
wiła w NRF delegacja młodzie
żowa Polskiej Rady Ekum enicz
nej. Jeden z uczestników dele
gacji, Karol Karski pisze o wi
zycie na s. 5.
Ukazały się interesujące pozy
cje w w ydaw nictwach ,,W ięzi”
1 ,,Znaku”. Recenzję książki An
ny Morawskiej o D ietrichu Bon- 
hoefferze i wyboru pism tego 
teologa oraz recenzję książeczki 
ks. M. Malińskiego ,,Aby nie 
ustać w drodze” zamieszczamy 
na s.s. 10 i 11. ,,Młoda Jedno ta” 
kończy serię swoich rozważań 
odcinkiem na s .12.

NASZA OKŁADKA:
Święto Matki i M iędzynarodo
wy Dzień Dziecka — święta o 
szczególnej wymowie i wspól
nych akcentach.
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KS. JERZY STAHL

Droga do Ojca
Jam  jest droga, i praw da, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, 
tylko przeze m nie (Jan 14:5).

M inęły już ostanie z wielkich św iąt roku ko
ścielnego — święta Zesłania Ducha. Zam ykają 
one pewien okres Bożego działania, a zarazem  
są potwierdzeniem  nadziei chrześcijańskiej, że 
śmierć i wniebowstąpienie Jezusa C hrystusa to 
nie koniec, ale dopiero początek... Zesłanie Du
cha Świętego to zapoczątkowanie obietnicy na
szego Pana, że On jest z nam i po wszystkie 
dni, że jest ze wszystkimi, którzy w Niego wie
rzą. i
Słowa naszego tekstu  pochodzą z pożegnalnej 
rozmowy Jezusa z uczniami. C hrystus odchodzi 
do Ojca. Uczniowie przeżyw ają okres niepew no
ści i oddzielenie j e s t  k o n i e c z n o ś c i ą .  
Bez niego, zadanie, jakie Chrystus m iał do w y
pełnienia, byłoby tylko połowiczne. Dzięki Jego 
odejściu, m y możemy być przyjęci, m y możemy 
pójść i nie zostaniem y odrzuceni. I długo Jezus 
tłum aczy, że idzie przygotować swym  uczniom 
miejsce.
Zwycięża śmierć, zwycięża szatana, zm artw ych
w staje i otw iera nam  niebo. Przez wywyższenie 
swego Człowieczeństwa przygotow uje tam  m iej
sce dla ludzi, jako nasz poprzednik. Tylko jed 
nak ci, którzy będą postępowali za Nim, którzy 
będą uczestniczyli w Jego krzyżu i w yznaw a
li Go w Jego pohańbieniu — poznają Jego chwa
łę. Rozdzielenie, przerw a we wspólnocie z Nim, 
jest pierw szym  krokiem  do osiągnięcia pełnej 
społeczności.
Odchodzący Chrystus zostawia obietnicę swego 
ponownego przyjścia. Tej obietnicy nie można 
ograniczać jedynie do tego ostatecznego p rzy j
ścia, zamykającego i wieńczącego okres czeka
nia, tak  jak  nie można jej ograniczać do p rzy j
ścia w dniu zesłania Ducha Świętego. W ierzący 
nie powinien mieć co do tego wątpliwości. W 
naszych smutkach, troskach, w zagrożeniu, k tó
rego na każdym  kroku doznajem y od świata, 
w  samotności wśród innych, takich jak  my sa
m otników — m am y pociechę i powód do rado
ści: nie jesteśm y sami, On j e s t z nami. C hry
stus przychodzi do każdego, k tóry  W eń wierzy, 
przychodzi nie tylko w momencie naw rócenia 
czy śmierci. Od swego zm artw ychw stania C hry
stus s t a l e  przychodzi do świata, przychodzi 
do jednostek i do Kościoła. To stałe przycho
dzenie, realizowane przez Ducha Świętego, jest 
w ydarzeniem  historycznym , potw ierdzanym  
przez świadectwo każdego wierzącego. Jezus 
jest obecny w swym  Kościele, jest wszędzie, 
gdzie ludzie zbierają się w Jego imieniu, gdzie

gromadzą się wokół Stołu, k tóry On przygotował 
wszystkim  zmęczonym, strapionym , spracowa
nym  i obciążonym. Przychodzi jako wywyższo
ny Pan, jako „światłość prawdziwa, która oświe
ca każdego człowieka’’ (Jan 1:9), jako trium fu
jący Zbawiciel — po to, abyśm y mogli i my 
być z Nim i w Nim.
W łaściwie nie powinno być wątpliwości, co m a
my robić, jakie powinno być nasze działanie, 
nasza odpowiedź na głos Syna Bożego. A jed
nak stale za Tomaszem zadajem y to pytanie, 
które wyraźnie świadczy o trudności, z jaką 
człowiek przyjm uje objawione Słowo Boga: 
„jakże możemy znać drogę?”. W życiu codzien
nym  nie m am y trudności ze znalezieniem  m iej
sca, którego szukamy. Trafiam y dokąd chce
my, bo znamy kierunek, drogę, adres. W spra
wach duchowych tylko w iara jest zdolna pro
wadzić nas krok po kroku do prawdziwego celu; 
jedyną drogą poznania, bez żadnych innych 
możliwości, jest o b j a w i e n i e.

„Jam  jest droga i praw da, i żyw ot”. — Gdy 
znasz Chrystusa, znasz wszystko: i drogę, i cel, 
którym  jest praw da, i życie. Poza Nim nie ma 
niczego.
Jezus Chrystus jest d r o g ą ,  k tóra łączy dwa 
św iaty — niebo i ziemię. Bez niej n ik t się tam  
nie dostanie, do niej człowiek, jak  po kładce, 
dotrze gdzie trzeba.
Jest p r a w d ą ,  zaw ierającą w sobie wszystko, 
co wieczne i doskonałe. Ta praw da jest pełnią, 
wyzwoleniem od wszystkiego, co jes t niby — 
prawdą, co człowiek w swych grzesznych dąże
niach pragnie przeciwstawić Bogu.
Jezus Chrystus jest ż y w o t e m ,  w Nim i prze
zeń wypełnia się cel Bożego planu zbawienia. 
Stworzenie grzeszne, upadłe, dzięki Zbawicielo
wi w raca na łono wiecznie żyjącego Stwórcy, 
wypełnia Jego ostateczny zamysł, realizuje Je 
go plan. Przez Tego, k tóry  jest życiem, czło
wiek zaczyna rozumieć jak  żyć w  odpowiedzial
ności względem Stwórcy, którego cząstkę stano
wi, i stworzenia. Zaczyna pojmować, że śmierć 
nie jest kresejn, lecz początkiem  nowego, prze
mienionego życia, nowego, przemienionego 
stworzenia, które oglądać będzie chwałę Syna 
i które będzie stanowić cząstkę tej chwały.
W naszym życiu kościelnym wielekroć pragnie
my uzdrowić istniejącą sytuację. W ydaje nam 
się, że aby Kościół uzdrowić, w ystarczy dać m u 
nową, sprężystą organizację, unowocześnić jego
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nauczanie, uatrakcyjnić działanie. Szuka się no
wych dróg. Istotnie: b e z  w ł a ś c i w e j  drogi 
dojść do celu nie można, bez praw dy — nie 
można poznać, bez życia — nie można żyć. Ale 
jedyną drogą, k tórą każdy z nas powinien pójść, 
jedyną praw dą, w którą powinniśmy wierzyć, 
praw dziw ym  życiem, którego powinniśm y ocze
kiwać — jest Jezus Chrystus. Tylko tę drogę, 
praw dę i życie Kościół i każdy z jego człon
ków powinien głosić i wyznawać.

Celem i końcem drogi każdego ucznia jest O j
ciec. W yraźnie to podkreśla Jezus. Bóg może 
być naszym  Ojcem t y l k o  przez Jezusa Chry
stusa. Innej drogi nie ma; tylko przez Niego 
możemy wejść do Królestwa. Do tego potrzebna 
jest każdem u z nas wiara. Ale w iara — nie 
jako uznaw anie i przyjm owanie, ale jako w y 
z n a w a n i e  i d a w a n i e .  „Jeśli się kto nie

narodzi na nowo, nie może ujrzeć królestw a 
Bożego” — te słowa Jezusa powinny być dla nas 
przestrogą i zachętą.

Aby osiągnąć koniec i cel drogi m usim y porzu
cić wszystko, co nas od niego oddala. Musimy 
sami działać i innych podtrzym ywać w działa
niu. Jezus Chrystus i Jego Słowo żyje i trw a 
mimo wielkich przem ian świata. Trwa, choć 
zm ieniają się ludzie, ich zapatryw ania, pojęcia, 
nauka. Trwa, choć przem ijają tw ory ludzkich 
myśli i dążeń, choć świat cały drży i chwieje 
się w posadach. Trwa, choć świat usiłuje m u 
zaprzeczyć lub je przemilczeć. Jezus Chrystus 
wczoraj i dziś, ten  sam i na wieki. Jezus C hry
stus — droga, praw da i życie. Tą drogą m usi
m y iść, w tę praw dę wierzyć, tym  życiem żyć 
i nie dać się od tego odwieść przez nic i n i
kogo.

m o d l i t w a
r o d z i c ó w

Ojcze.
Ty dałeś nam szczęście 
ojcostwa S m acierzyństwa;
Ty włożyłeś wa mas trud 
wychowania naszych dzieci;
Ty powierzyłeś miam troskę 
a iloh fizyczny i duchowy rozwój.

Bez Ciebie* Ojcze, 
bez Twojego światła* 
bez Twojegjo błogosławieństwa 
nule potrafimy wywiązać się 
z naszych obowiązków, 
więc Ciebie prosimy, 
wt&piomóż mas, Palnie.

Udziel mam daru — 
niewyczerpanej m iłości 
stałej cierpliwości, 
poczucia odpowiedzialności, 
niewzruszonego zaufania, 
a przede wszystkim przeSkjotnlamfaj 
że dziecko należy do Ciebie, 
a my — rodzice, 
działajmy w  Twoim im ieniu  
i przed Tobą odpowiadajmy.

Ojcze,
pozwól majjn dostrzegać 
również fnjne, 
nie pasze (dzieci.
Pozwól mam irozwiażyć 
możliwość ofiarowania 
miłości! ojca i matki 
tęskniącym aa miią, 
osamotnionym dzieciom, 
naturalnym i społecznym sierotom. 
Pozwól nam powziąć 
właściwą decyzję.

4



KAROL KARSKI

W i z y t a  m ł o d z i e ż y  
e w a n g e l i c k i e j  w  N R F

Na zaproszenie Związku Młodzieży Ewangelic
kiej, w  dniach 16—23 m arca br. przebyw ała 
w Niemieckiej Republice Federalnej delega
cja młodzieżowa Polskiej R ady Ekum enicznej. 
S trona zapraszająca liczyła na to, że przybycie 
do NRF delegacji młodzieżowej z Polski, bez
pośrednia (rozmowa i szczera w ym iana poglądów 
na interesujące problem y — zm obilizują ewangelickie 
środowiska młodzieżowe do jeszcze intensyw niejszej 
pracy w kierunku porozum ienia i pojednania polsko- 
niemieckiego. P rogram  sugerow any przez Związek Mło
dzieży Ewangelickiej m iał ograniczać się w zasadzie 
do spotkań w środowiskach ewangelickich. Delegacja 
polska w yraziła jednak  życzenie zapoznania się także 
z życiem i działalnością dwóch młodzieżowych organi
zacji politycznych: Młodych Socjalistów  (Junge Sozia
listen) i Młodej Unii (Junge Union); pierw sza z nich 
związana jest z partią  SPD, druga — z CDU/CSU. Po
nadto w ystąpiliśm y z propozycją złożenia oficjalnych 
wizyt u prezydenta Republiki Federalnej — dr. G u
sta va Heinem anna, m in istra  N auki i Badań w rządzie 
Północnej N adrenii-W estfalii — Johannesa R aua oraz 
w przedstaw icielstw ie Kościoła Ewangelickiego przy 
rządzie bońskim. W szystkie powyższe życzenia zostały 
spełnione, dzięki czemu nasz pobyt w  NRF uzyskał 
pewien w ydźwięk polityczny.
Podczas spotkań w ewangelickich ośrodkach duszpa
sterstw a młodzieżowego w e Frankfurcie, Norym berdze, 
D uisburgu i S tu ttgarcie m ieliśm y n iejednokrotnie m o
żność zetknięcia się z ludźmi, którzy albo już byli, albo 
w najbliższym  czasie w ybierają się do Polski. F ak t pod
pisania w  grudniu  ub. r. układu między rządam i PRL 
i NRF w płynął w dużej m ierze na to, że głównym 
przedm iotem  niem al wszystkich rozmów była spraw a 
ratyfikacji tego układu i w ypełnienia go (konkretną, 
żywą treścią. Poza tym  interesow ało nas, czym kieru ją 
się młodzi Niemcy, udający się do naszego kraju . Czy 
jest to tylko zw ykła tu rystyka, przejściowa moda, czy 
też za tymi przyjazdam i kryje się głębsza treść? 
Rozmówcy nasi przyznawali, że znaczna część tam 
tejszej młodzieży nie poczuwa się do w iny ciążącej 
na narodzie niem ieckim  za w ydarzenia II w ojny św ia
towej. Owszem, skłonna jest ona do podjęcia rozmów 
z młodzieżą polską, ale bez obciążeń historycznych. 
Postaw a taka w ynika z faktu, że zarówno w ychow aw 
cy jak  i podręczniki szkolne dostarczają tej m łodzie
ży znikomą wiedzę o zbrodniach hitlerow skich. Ale 
spraw iedliw ie trzeba też stwierdzić, że spotykaliśm y 
wielu młodych Niemców, którzy w pełni uśw iadam iają 
sobie odpowiedzialność, jaka spoczywa na nich w  kw e
stii przyszłego pozytywnego rozwoju stosunków  m ię
dzy naszymi krajam i i narodam i. W rozmowach z n a 
mi poddawali oni ostrej krytyce podręczniki, zaw iera
jące półpraw dy i fałsze na tem at tysiącletnich stosun
ków polsko-niemieckich. Młodzież związana z „Akcją 
P ojednania” (w 80 procentach są to ewangelicy), która 
pracowała na terenie byłych obozów zagłady lub od
była podróż studyjną po Polsce, reprezentow ała wobec 
nas pogląd, że przyszłe porozum ienie i pojednanie bę-

U prezydenta Heinem anna

dzie trw alsze i bardziej konstruktyw ne, jeżeli głębsza 
będzie refleksja społeczeństwa niemieckiego nad tym, 
co w m inionych w iekach doprowadziło do podziałów 
między naszymi narodam i, a zwłaszcza do wydarzeń 
ostatniej wojny. W tym  miejscu w arto wspomnieć, 
że idea zwołania Kongresu „Pokój z P olską”, który 
pod koniec lutego br. odbył się w e Frankfurcie, pow sta
ła wśród członków jednej z ewangelickich grup mło
dzieżowych, k tóra podczas podróży po naszym kraju  
odwiedziła także były dbóz zagłady w Oświęcimiu. 
Z drugiej strony nie wolno przeoczyć faktu, że mło
dzież zaangażowana aktyw nie na rzecz porozum ienia 
polsko-niemieckiego stanowi, jak  dotąd, nikły procent 
całego młodego pokolenia w NRF.
Gospodarze nasi wysuwali n iejednokrotnie konkretne 
propozycje zacieśnienia współpracy przez wym ianę 
młodzieżową, organizowanie w spólnych sem inariów  
na tem aty interesujące młodą generację w NRF i Pol
sce itp. Trzeba pam iętać, że osoby pracu jące nad zbli
żeniem z naszym narodem  napotykały, a częściowo jesz
cze dzisiaj napotykają, na duże trudności i niezrozum ie
nie w niektórych w arstw ach społeczeństwa zachodnio- 
niemieckiego. Toteż w bezpośrednim  kontakcie z mło
dzieżą różnych środowisk polskich widziałyby one po
tw ierdzenie słuszności podjętej przed la ty  działalności. 
Spośród spotkań w środowiskach ewangelickich, na 
szczególną uwagę zasługuje rozmowa delegacji polskiej 
z działaczami Miejskiego Urzędu Duszpasterskiego w 
Norymberdze, w którym  pracuje pani Else M üller. Oso
ba ta — która kilka la t tem u była w Polsce i odw ie
dziła m. in. Polskę Radę Ekum eniczną, a w tym  roku 
przybędzie ponownie — skupiła wokół siebie ludzi, 
zaangażowanych autentycznie w spraw ę porozumienia 
i pojednania między narodam i polskim  i niemieckim, 
którzy prowadzą aktyw ną działalność referatow o-od- 
czytową na tem at różnych aspektów  życia w naszym 
kraju.
N iebagatelne znaczenie dla zorientow ania się, jakie 
stanowisko wobec norm alizacji stosunków W arszawa- 
Bonn i zacieśnienia kontaktów  między młodą gene
racją Polaków i Niemców zajm uje młodzież zaangażo
w ana politycznie, miały rozmowy z przewodniczącym 
Młodych Socjalistów — K arstenem  Voigtem, we F ran k 
furcie, i sekretarzem  generalnym  Młodej Unii — M an
fredem  Dumannem, w Bonn.
Spotkanie z Voigtem zbiegło się z przem ówieniem  so
cjaldem okratycznego burm istrza M onachium — Vogla,



krytykującego młodlzież socjalistyczną za lewicowe po
glądy i rzekom ą próbą rozbicia p a rtii fStFD. P rzew odni
czący Młodych Socjalistów poinform ował delegacją pol
ską o przyczynach sporu rniądzy jego organizacją 'a p ra 
wym skrzydłem  SPD. Młodzież socjalistyczna proponuje 
śm iałe rozw iązania problem ów społeczno-ekonomicz
nych, k tóre często n ie znajdują zrozum ienia w partii. 
W swej działalności ogranicza sią ona w  zasadzie do 
problem ów w ew nętrznych kraju , a polityką zagranicz
ną pozostawia zarządowi SPD. Niemniej jednak, co 
w arto odnotować, Młodzi Socjaliści w ypowiadali sią 
za ostatecznym  uznaniem  granicy na Odrze i Nysie 
oraz za porozum ieniem  z Polską znacznie wcześniej niż 
partia  SPD. Zdaniem  Voigta, dla lepszego zrozumienia 
sią i wzajem nego poznania konieczna jest szeroka w y
m iana młodzieży polskiej i zachodnioniem ieckiej.
Dla celów statystycznych odnotujm y jeszcze, że Młodzi 
Socjaliści są najw iększą organizacją młodzieżową 
w NRF, zrzeszającą ok. 200 000 członków (w tym  50 000 
aktywnych). Pod wzglądem wyznaniowym  młodzież 
socjalistyczna wywodzi sią przeważnie ze środowisk 
ewangelickich, chociaż w ielu zajm uje postawą arelig ij- 
ną. Z resztą Młodzi Socjaliści, w przeciw ieństw ie do 
Młodej Unii, nie przyw iązują w  swej działalności w ięk
szego znaczenia do spraw y przynależności w yznanio
wej lub światopoglądu.
W spom niana Młoda Unia liczy 120 000 członków, z k tó
rych ok. 60 procent je s t jednocześnie członkami partii 
CDU lub CSU. Pod wzglądem  wyznaniowym  75 procent 
to katolicy, reszta — protestanci. Sekretarz generalny 
Młodej Unii, M. Dum ann, zapoznał delegacją polską ze 
stanow iskiem  jego organizacji wobec układu z Polską, 
sprecyzow anym  na ostatnim  zjeździe w Saarbrücken. 
Unia skłonna jest poprzeć układ, lecz jednocześnie w y
suwa szereg zastrzeżeń. Je st ona za uznaniem  linii 
O dra-N ysa jako zachodniej granicy Polski, lecz nie 
wschodniej NRD... Ale i to, nie mogące nas zadowo
lić, stanow isko nie jest dobrze widziane w  partiach  
CDU/CSU. Tak więc CDU, na niedaw no odbytym 
zjeździe w Dusseldorfie, poddała ostrej krytyce dzia
łalność Młodej Unii. W każdym  razie także Unia — 
co podkreślił D um ann — gotowa jest do naw iązania 
bliższych kontatków  ze środowiskam i młodzieżowymi 
w Polsce.
Rozmowy z czołowymi działaczami dwóch największych 
młodzieżowych organizacji w  NRF pozwoliły nam  
zorientować sią, jak  w ielkie różnice dzielą Młodych 
Socjalistów  i Młodą Unią w poglądach na aktualne p ro
blem y polityczne i społeczno-ekonomiczne. K arsten  
Voigt stw ierdził z pew nym  sarkazmem, że jedyną sp ra
wą, która ich łączy jest to, iż jedni i drudzy są 
młodzi...
Punktem  program u o dużym  ciężarze gatunkow ym  
była w izyta u prezydenta G. Heinem anna. U dając sią 
na rozmową, w idzieliśm y w nim  wybitnego działacza 
Kościoła W yznającego, będącego w  opozycji do T rze
ciej Rzeszy. Podpis H einem anna w idnieje pod S tu ttg a r-  
ckim W yznaniem  Winy, złożonym przez Kościół E w an
gelicki w Niemczech w 1945 r. Ponadto m ieliśm y w  pa
mięci przem ówienie prezydenta, w zywające do pojed
nania z Polską, wygłoszone 1 września 1969 r., w związ
ku z 30 rocznicą napaści Niemiec hitlerow skich na P ol
ską.
Przyjazny stosunek prezydenta H einem anna do Polski 
i Polaków  pomógł w tym, że ponad godzinna rozmowa 
była bezpośrednia i szczera. P rezydent był mile zasko- 
czny stw ierdzeniem  przewodniczącego polskiej dele
gacji, że jego działalność zarówno na polu kościelnym,

jak  i politycznym  jest znana i wysoko ceniona w spo
łeczeństw ie polskim. Raczej optym istycznie zapatryw ał 
sią na ra ty fikacją  układu W arszawa-Bonn. Na nasze 
pytanie, czy byłby skłonny odwiedzić Polską, H eine- 
m ann odpowiedział tw ierdząco, zaznaczając jedno
cześnie, że 'może to dopiero nastąpić po naw iązaniu  
stosunków dyplom atycznych. Poza tym  duża część 
rozmowy dotyczyła kontaktów  młodzieżowych, w ym ia
ny ku ltu ra lnej i współpracy gospodarczej. P rezydent 
ze swej strony in teresow ał sią żywo życiem kościel
nym  w  Polsce, zwłaszcza ew angelickim  oraz działalno
ścią C hrześcijańskiej A kadem ii Teologicznej.
Nadzieją na zwiększenie w ym iany naukow o-technicz
nej, a także ku ltu ra lnej i gospodarczej, w yraził m. in.
J. Rau, podczas spo tkania z delegacją polską w D ussel
dorfie. Min. Rau, były wieloletni przywódca Młodych 
Socjalistów  i nadburm istrz  W uppertalu, okazał duże 
zainteresow anie i gotowość rozszerzenia współpracy 
naukow o-badaw czej między jego m inisterstw em  a od
powiednim i placówkam i w Polsce. Stwierdził, że po
czyniono już pierw sze kroki w zakresie zbadania m ożli
wości w ym iany pracow ników  naukow ych i studentów . 
Zdaniem  min. Raua, raty fikacja układu jest spraw ą 
najbliższych miesięcy.
Z rozmów na tem at życia kościelnego w arto jeszcze 
odnotować spotkanie z ks. H erm annem  K aliną, nadrad- 
cą P rzedstaw icielstw a Kościoła Ewangelickiego przy 
rządzie bońskim. Ks. K alina przedstaw ił nam  h isto
ryczny szkic stosunków  między Państw em  a Kościołem 
w Niemczech oraz omówił obecny kształt tych stosun
ków w NRF. Poza tym  m ówił o działalności reprezen
tow anej przez siebie placówki. W dyskusji, k tóra n a 
stępnie sią wywiązała, podnosiliśmy spraw ą w kładu 
tam tejszego Kościoła Ewangelickiego do porozum ienia 
między Polską a NRF. W edług opinii Kaliny, w  łonie 
Kościoła Ewangelickiego istn ieją rozbieżne poglądy co 
do spraw y porozumienia, jednakże większość popiera 
stanowisko w yrażone w znanym  M em orandum  z 1965 r. 
Zarówno przedstaw iciele Związku Młodzieży Ew ange
lickiej, jak  i delegacja Polskiej Rady Ekum enicznej 
byli zgodni co do tego, że nasze kontakty  nie powinny 
się ograniczać tylko do sporadycznych w izyt oficjal
nych. Chodzi raczej o naw iązanie stałej, ścisłej współ
pracy, Podczas rozmowy w centrali Związku w  S tu tt
garcie, gospodarze na-si inform owali nas, że większość 
ewangelickich grup młodzieżowych w yjeżdżających do 
Polski zw raca sią do nich z prośbą o zorganizowanie 
odpowiednich w ykładów  i dostarczenie m ateriałów  in 
form ujących w szechstronnie o wszystkich dziedzi
nach życia naszego kraju . Przedstaw iciele Związku 
Młodzieży Ew angelickiej znajdu ją się często w kłopot
liwej sytuacji, gdyż nie zawsze dysponują odpowiednio 
przygotow anym  prelegentem  lub potrzebnym  m a te ria 
łem. Dla popraw y istniejącego stanu rzeczy zobowiąza
liśmy sią do podjęcia sta rań  zm ierzających do dostar
czenia Związkowi odpowiednich książek, biuletynów  
i prospektów . W przyszłości chcielibyśmy też służyć r a 
dą w program ow aniu wizyt młodzieży ewangelickiej, 
k tó ra za pośrednictw em  Związku przybyw a do Polski. 
Delegacja po lska zaprosiła kilkuosobową grupą działa
czy Związku Młodzieży Ewangelickiej do złożenia rew i
zyty w Polsce. Nasi goście będą chcieli zapoznać sią 
z życiem młodzieży Kościołów zrzeszonych w Polskiej 
Radzie Ekum enicznej, jak  i z działalnością młodzieżo
wych organizacji politycznych. Swoje doświadczenia 
przekażą potem  innym  grupom wyjeżdżającym  do 
Polski.

6



D L A  N I E T E O L O G Ó W

M a ł ż e ń s t w o
Małżeństwo należy do porządku ustanowionego przez Boga i polega na 
opuszczeniu domu rodzinnego, połączeniu się ze współmałżonkiem i stworze
niu jednego ciała. Ma ono dwa równorzędne cele: pełną jedność fizyczną, 
psychiczną i duchową oraz prokreację potomstwa. Kościół ewangelicki nie 
widzi w nim charakteru sakramentalnego.

W śród wielu życzeń składanych 
nowożeńcom pow tarza się ste
reotypowe: wiele szczęścia na 
nowej drodze życia. Otóż w ła
śnie w stąpienie w związek m ał
żeński nie jest wstąpieniem  na 
nową drogę życia; jest podję
ciem całkiem n o w e g o  ż y 
c i a .  Różnica pozornie niew iel
ka, ale w rzeczywistości bardzo 
istotna. Podjęcie m ałżeństwa 
nie oznacza ani nowego odcinka 
drogi życiowej, ani naw et no
wej drogi, lecz dogłębną prze
m ianę samego życia. W prowa
dza ono bardzo radykalne zmia
ny fizyczne i psychiczne, w re 
zultacie czego m am y do czynie
nia z zupełnie nową wartością. 
Jeśli do tej przem iany nie do
chodzi, można sądzić, że m ał
żeństwo zostało chybione, choć
by naw et doszło do zrealizowa
nia jednego z jego celów (a jak  
niektórzy błędnie sądzą — je 
dynego celu), do zrodzenia no
wego bytu. Małżeństwo w pełni 
zrealizowane oznacza całkowite 
zjednoczenie mężczyzny i ko
biety we wszystkich sferach 
ich życia. Od chwili podjęcia 
związku nie są już dwojgiem, 
lecz jednością (Mk 10:8).

Podstawowy tekst bib lijny ,.k tó
ry  odnosimy do m ałżeństwa, 
znajduje się w księdze Genesis 
(2:24). Brzmi on następująco: 
,,Opuści człowiek ojca swego i 
m atkę swoją, a przyłączy się do 
żony swojej i będą jednym  cia
łem ”. Zdanie to zostało powtó
rzone przez Jezusa (Mat. 19:5— 
6, Mk 10:6—8) i przez apostoła 
Paw ła (Ef. 5:31). Małżeństwo 
jest stanem  przew idzianym  w 
akcie stworzenia i należy do po
rządku ustanowionego przez 
Boga. Realizuje się w trzech 
etapach, określonych w przyto
czonym tekście:

— opuszczenie ojca i matki, co 
oznacza całkowite i nieodwołal
ne wyjście z dotychczasowej 
rodziny;

— połączenie się ze współmał
żonkiem, co oznacza zastąpienie 
związku pokrew ieństw a związ
kiem  opartym  na osobistej m i
łości do współmałżonka;
— stw orzenie jednego ciała, co 
oznacza cielesne zjednoczenie, 
zrodzenie potom stwa i wspólno
tę wszystkich dóbr.
Realizacja każdego z trzech w y
m ienionych punktów  ma pod
stawowe znaczenie dla szczęśli
wego i trw ałego pożycia: obo
w iązują one dzisiaj tak  samo, 
jak  obowiązywały przed w ieka
mi.
Choćby związek syna czy córki 
z rodzinnym  domem był najsil
niejszy, musi się rozluźnić, aby 
mogło powstać m iejsce dla p a rt
nera, z k tórym  stw orzy nowe, 
w łasne ognisko rodzinne. Mię
dzy rodzicami a dziećmi istnieje 
stosunek zależności, szczególnie 
silny w odniesieniu do m atki. 
N aturalny  w pierwszych latach 
dzieciństwa, m usi stopniowo u- 
legać przemianom, aby z p ier
wotnej zależności mogła rozwi
nąć się miłość, k tóra w przeci
w ieństw ie do tej pierwszej każe 
uznawać i szanować indyw i
dualną, niezależną osobowość 
drugiego człowieka. Konflikt 
pokoleń, o k tórym  tak  często 
się mówi, pow staje zwykle jako 
rezu lta t bun tu  przeciw zależno
ści, k tóra nie zdążyła prze
kształcić się w miłość.
Musi ,,człowiek opuścić ojca 
swego i m atkę sw oją” — tak 
brzm i natu ra lne  prawo, k tóre
mu Pismo Święte nadaje cha
rak te r woli Bożej. Łam anie tego 
praw a przynosi często fatalne, 
katastrofalne skutki. Syn, który  
nie wyzwolił się ze stanu zależ
ności od m atki, córka, k tóra 
ciągle znajduje się pod w pły
wem swego ojca, nieuchronnie 
sprow adzają swoje małżeństwo 
na mielizny, gdzie w końcu bez
radnie utknie.
Całkowite i nieodwołalne w yj
ście z domu rodzinnego jest jed 

nym  z podstawowych, choć czę
sto niedocenianych, w arunków  
trwałego i szczęśliwego współ
życia, jednym  z podstawowych 
warunków powstania silnych 
więzów między małżonkami. 
Mężczyzna i kobieta należą cał
kowicie do siebie, łącząc się w 
związku wzajem nej miłości, 
która jest czymś o wiele bogat
szym niż uczucie. Małżeństwo, 
które opiera się tylko na uczuciu 
trw a dopóty, dopóki trw a uczu
cie, a jeśli nie kończy się roz
wodem, to głównie dla zachowa
nia pozorów lub ze względu na 
,,dobro dzieci”.
Uczucie, niekiedy nagłe, niekie
dy bardzo gwałtowne, skłania 
ku sobie osoby odmiennej płci 
i stanowi najczęściej pierwsze 
spajające ogniwo. Całkiem nie
słusznie uważa się je za miłość 
pełną, praw dziw ą i jedyną. Mi
łość m ałżeńska polega na pełnej 
jedności mężczyzny i kobiety, 
która obejm uje całe ich życie, 
całą przeszłość i przyszłość, nie 
tylko aktualny, obecny stan w 
jakim  się znajdują. W chwili, 
gdy zbliżeni do siebie w zajem 
nym uczuciem, postanaw iają 
żyć wspólnie i publicznie o- 
świadczają, że taka jest ich wo
la, rozpoczyna się małżeńskie 
życie. Przypom ina ono nowo 
narodzone niemowlę, które jest, 
oczywiście, praw dziw ym  bytem, 
prawidłowo ukonstytuowanym , 
ale słabym  i wym agającym  dłu
giej ewolucji. Aby dojrzało, po
trzeba mu lat. Podobnie jak  
dziecko, miłość m ałżeńska od 
samego początku tworzy pełną 
całość, k tóra dzień po dniu się 
rozwija, nieustannie się spełnia 
i ciągle wzbogaca. Miłość umoż
liwia zrealizowanie jednego z 
dwu głównych celów m ałżeń
stwa, pełną jedność fizyczną, 
psychiczhą i duchową. 
Psychiczna i duchowa strona 
m ałżeństwa bywa niekiedy nie
doceniana, gdy kładzie się na
cisk przede wszystkim  na pro
kreację potomstwa. A przecież 
już tak  dawno, bo w chwili 
powstania Pięcioksiągu, powie
dziano: ,,Niedobrze być człowie
kowi sam em u” (Gen. 2:18), z 
czego wynika, że jest wolą Bo
żą, aby m ałżeństwo naw et po
mimo braku  potomstwa spełnia
ło się w swojej istocie przez 
pełne zjednoczenie dwu osób 
odmiennej płci. Mąż i żona 
w stępują w małżeństwo, aby 
wspólnie się rozwijać, każde w

7



KRYSTYNA BROTNICKA

T e r e s a  S t r z e m b o s z
Teologowie wpływają na kształtowanie się oblicza Kościoła. Ich zadaniem  
jest przekładanie prawd w,iary na język współczesności. W nie mniejszym  
stopniu ludzie świeccy wpływają na kształtowanie oblicza Kościoła. Przekła
dają język wiary na język czynu. W tym miejscu ukazujemy zwykle sylw et
ki teologów. Pragniemy rozszerzyć zakres o ludzi wiary i czynu. Przedsta
wiamy sylwetkę Teresy Strzembosz, chrześcijanki niewątpliwie wybitnej, 
tym bardziej interesującej, że żyła i działała jeszcze niedawno, tutaj, po
śród nas.

Redakcja

swej odrębnej osobowości, a re
zultatem tego rozwoju ma być 
pełne zjednoczenie, całkowicie 
nowa rzeczywistość.
Prokreacja potomstwa jest dru
gim, równorzędnym, celem mał
żeństwa. Chociaż tutaj oddzie
lamy dwa różne i równorzędne 
cele małżeństwa, jedność męż
czyzny i kobiety oraz prokreację 
potomstwa, obydwa ze sobą się 
łączą, mieszają i ściśle do siebie 
przylegają. Jedność małżonków 
prowadzi do zrodzenia nowego 
życia, a zrodzone potomstwo u- 
macnia jedność rodziców. W 
dzieciach rodzice się reprodu
kują, w czym przejawia się cią
głość życia w obliczu prawa 
śmierci. Całe stworzenie zdąża 
do rozpadu i cielesnego unicest
wienia. Możliwość kształtowa
nia nowego bytu przywraca 
młodość, zapewnia przetrwanie 
życia i przekazywanie jego cech 
z pokolenia na pokolenie. W 
tym celu dwie jednostki od
miennej płci ze sobą się łączą. 
Takie jest biologiczne znaczenie 
seksualnego aktu.
Z punktu widzenia Bożego mał
żeńska jedność mężczyzny i ko
biety zawiera jednak sens o 
wiele głębszy i niezależny od 
tego, czy narodzą się dzieci. To 
nie zmienia w niczym faktu, że 
cielesne zjednoczenie prowadzi 
do zapłodnienia i wydania na 
świat nowego życia, które po
winno być traktowane i przyj
mowane jako błogosławieństwo. 
Często jednak dzieci nie są bło
gosławieństwem, lecz nieszczę
ściem, zwłaszcza wówczas, gdy 
przychodzą na świat w wyniku 
samego aktu seksualnego (któ
ry jako funkcja biologiczna jest 
z zasady płodny), a nie w wy
niku miłości, która pragnie no
wego życia. Dziecko przycho
dzi na świat, aby kontynuować 
życie rodzaju ludzkiego i swo
bodnie się rozwijać. Jeśli nie 
ma do tego warunków, jest 
przyjmowane nie jako błogosła
wieństwo, lecz jako nieszczęście.
Stąd wynika zasada odpowie
dzialności człowieka za wydane 
na świat potomstwo, która to 
odpowiedzialność wyraża się we 
wstrzemięźliwości, powstrzy
mującej przed lekkomyślnymi 
aktami seksuanymi i w rozum
nym współżyciu małżeńskim, 
nie dopuszczającym do poczęcia 
życia, jeśli nie mogłoby ono być 
przyjęte z radością, jako błogo-

Czaisem 'można się spotkać z taką 
opinią: „Polska jest jakoby k rajem  
'chrześcijańskim. Przeciętny klient 
k tórejś z tych in sty tucji (.społecz
nych). nie w yrobiłby sobie takiego 
zdania o Polsce na podsjtawie w ła
snych doświadczeń na jej 'terenie.” 
Czy ta k  jest istotnie? Opinię o ja 
kiejś insty tucji uralbiamy sobie zwy
kle na poidistwaie kontaktów  z jej 
pracownikam i. Jeden człowiek mo-

sławieństwo i jeśli nie mogło
by się swobodnie rozwijać. 
Małżeństwo jest w Kościele 
traktowane z wielką powagą i 
otoczone szacunkiem (Hebr. 
13:4). W niektórych wspólno
tach kościelnych nawet uważa 
się je za sakrament. Ewangeli- 
cyzm jednak nie widzi w mał
żeństwie charakteru sakramen
talnego z tej prostej przyczyny, 
że nie zostało ustanowione przez 
Jezusa, ani nie jest znakiem 
zbawienia. Wcale to nie oznacza, 
że otacza się je mniejszym sza
cunkiem, raczej przeciwnie, po
nieważ nie jest przeszkodą w 
pełnieniu funkcji duchownych. 
Jest rzeczą znamienną, że tam, 
gdzie i kapłaństwo i małżeństwo 
uważane są za sakramenty, je
den często wyklucza drugi, co 
bywa związane z traktowaniem 
małżeństwa jako stanu niższe
go, związanego z uleganiem 
ludzkiej słabości.
Można spotkać się z pojmowa
niem tego związku jako sprawy 
ściśle prywatnej, dotyczącej 
wyłącznie osób zainteresowa
nych. Tak jednak nie jest, bo 
małżeństwo i rodzina stanowi 
najmniejszą komórkę społeczną, 
związaną wieloma nićmi z ca
łym społeczeństwem. Dlatego 
połączenie dwojga osób odby
wa się publicznie. Formuła ślub
na, polegająca na oświadczeniu 
wobec świadków woli wspólne
go życia, podpisaniu dokumentu

że wyjść drugiem u naprzeciw, mo
że przyjść m u z pomocą,, albo od
w rotnie — odgradzać :się imurem 
obojętności i bezduszności. Molże 
świadczyć dobro, albo odw rotnie — 
szkodzić.
Każdej niedzieli w idać w  kościołach 
polskich tłum y ludzi. N a codizień zaś 
w idzi się i słyszy,, że ludzie p iją , pod
k radają, Ikłaimią, ko rzysta ją  z ła t
wych okazji, wielu .tłumaczy się:

i otrzymaniu błogosławieństwa 
— jest tylko zewnętrznym ak
tem, potwierdzającym w spo
sób publiczny to, co narzeczeni 
postanowili we dwoje.
Z punktu widzenia ewangeli
ckiego, ponieważ nie chodzi, tu
0 sakrament, każda forma pub
licznego zawarcia związku jest 
ważna i nadaje mu charakter 
nierozerwalny. Dlatego też za 
pełnoprawny i nierozerwalny 
uważa się związek zawarty 
przed urzędnikiem stanu cywil
nego. Każde bowiem całkowite
1 nieodwołalne wyjście z domu 
rodzinnego, przyłączenie się do 
współmałżonka i stworzenie 
jednego ciała jest aktem posłu
szeństwa wobec uniwersalnego 
prawa Bożego, niezależnie od 
tego, czy ktoś uznaje, czy nie 
uznaje samego Prawodawcy. 
Nie należy jednak z tego wy
prowadzać wniosku, że akt ko
ścielny nie ma znaczenia. Nikt 
bowiem, kto poważnie traktuje 
swoją wiarę, nie będzie się poz
bawiał modlitwy Kościoła, ani 
błogosławieństwa w tak waż
nym momencie, jakim jest świa
dome podejmowanie nowego 
życia. Dla poszczególnego wie
rzącego członka kościelnej 
wspólnoty jest to chwila nie 
tylko uroczysta, ale bardzo 
istotna, wnosząca do niej nowy 
element, umacniający ją lub o- 
słabiający.

B. Tr.
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„Kościół to Kościół, życie to* życie”. 
N iestety, i do środowisk dziecię
cych i młodzieżowych dociera ten 
sposób m yślenia: „wszyscy 'tak robią-, 
dlaczego ja  m am  być inny?”. Rozu
m ując w ten sposób zapom inają, że 
to w łaśnie od chrześcijan oczekuje 
się, aby mieli odwagę być. inni, aby 
umieli zachować jednolitą postaiwę 
życiową na codzień i od św ięta. Is t
niało kiedyś powiedzenie „uczciwy 
jak  ew angelik”, uczciwy, a więc 
w ierny  zasadom Ewangelii n a  co- 
dżień. N iew ątpliw ie także dziś we 
wszystkich społecznościach chrześci
jańsk ich  w 'Polsce — ewangelickich 
i katolickich — spotyka się nie tylko 
jednostki, ale i całe g rupy  osób, (któ
re  życiem dają świadectwo swej w ie
rze. Zazwyczaj jednak  byw ają do
strzegane tylko przez (tych, którym  
bezpośrednio w yśw iadczyły jakieś 
dobro. Powszechnie nie są  znane, 
mało się o nich mówi., -za mało się
0 n ich  wie. To, co złe, natychm iast 
rzuca się w. oczy, to, co dobre, byw a 
często przyjm ow ane jako rzecz oczy
wista, k tóej się nie widzi. Na p rzy 
kład, zdemolowana budka telefonicz
na, szkło wokół niej — budzą obu
rzenie. U przątn ięta  ulica nikogo nie 
dziwi. A przecież jednego i d rugie
go dokonały ręce człowieka.
W kw ietniow ych num erach „W ięzi”
1 „Tygodnika Powszechnego” ukaza
ły się artykuły, poświęcone pam ię
ci zm arłej rdk  tem u Teresy -Strzem
bosz. Jeden z n ich  nosi (tytuł „Szkic 
do p o rtre tu  chrześcijanki”. Jest w 
■tych w spom nieniach icoś szczególne
go, co każe dłużej nad nim i się za
trzym ać i co skłania do refleksji. Kim 
była ta osoba» i czym zasłużyła sobie 
na m iano prawdziwej, chrześcijanki? 
Teresa S trzem bosz żyła w Polsce. 
Zm arła n a  ratka m ając 39 lat. W cią
gu niedługiego życia napraw dę dużo 
zdziałała d la  innych. Postaw a życio
wa Teresy Strzem bosz zasługuje na 
uwagę w łaśnie dlatego, że by ła je 
dnolita. Głęboka w iara  tej kobiety 
kazała jej zaangażow ać isię społecz
n ie; ta sam a głęboka wiara« pozw oli
ła jej pozostać i w cierpieniu, aż do 
końca,, z Bogiem. Teresa um iała do
strzec cały szereg odcinków naszego 
życia, gdzie w łaśnie chrześcijanie 
m ają  wiele do zrobienia. P racu jąc 
w  pogotowiu i w szp ita lu  spotykała 
się  z rozm aitym i ludzkim i bólami. 
Um iała spojrzeć na ludzi z poczu
ciem odpowiedzialności za ich los. 
P acjen t liczył się dla niej nie 
jako przypadek chorobowy, ale jako 
człowiek — bliźni, kim kolwiek by 
on był. Nie żałowała swego czasu na 
rozmowy z ludźmi, przekonyw anie 
ich o tym, co słuszne, załatw ianie

im różnych życiowych spraw, udzie
lanie w szechstronnej pomocy. Życie 
wielu, dzięki osobistemu z nią kon
taktowi, potoczyło się nowym torem 
i nabrało  sensu.

Z począjtku, działając na w łasną rę 
kę, organizow ała opiekę nad sam ot
nymi m atkam i, zapew niając im n o r
m alne w arunki dla urodzenia dziec
ka i pomoc w  zorganizowaniu życia 
w zmienionej sytuacji. Dzięki niej 
1200 dzieci bezpiecznie przyszło na 
świat. Dzieciom niechcianym  w ynaj
dyw ała rodziny zastępcze. W spółpra
cując z ośrodkiem  adopcyjnym  TPD 
przyczyniła (się do tego., że około 4 
itys. dzieci znalazło nowy, w łasny 
dom  rodzinny, gdzie je  przyjęto z 
miłością. Próbow ała walczyć z p ro 
sty tucją nieletnich, wyszukując z po
mocą m ilicji m łode dziewczęta, 
szczególnie przybyłe z prow incji ido 
stolicy. Również ona zainicjow ała 
tak  cenną akcję opieki nad ciężko 
chorymi w dom ach pryw atnych, 
wciągając do tej p racy  para fie  k a 
tolickie i siostry zakonne. (Pomyśla
ła i o rekolekcjach dla nieuleczalnie 
chorych, nie m ogących sam odzielnie 
ujdać się do 'kościoła. Przez 6 'lait z 
rzędu organizow ała zwożenie tych 
osób pryw atnym i samochodami w 
jedno m iejsce n a  (kilkudniowy pobyt, 
aby tam  przebyw ając pod troskliw ą 
opieką, m iały  możność doznawać 
przeżyć duchowych, lak  pomocnych 
w dalszym  życiu.

Teresa Strzem bosz była n iew ątp li
wie jednostką nieprzeciętną — jej 
siła woli, inicjatywa,, umiejęltność 
wciągania ludzi do w spółpracy po 
m ogły je j zdziałać tak  wiele. Miały 
w tym  swój udział także: w ychow a
nie wyniesione z dom u rodzinnego, 
wrodzona wrażliwość i chęć p rzy 
chodzenia z pom ocą bezbronnym  i 
cierpiącym. Je j postaw a życiowa, 
płynąca z . w iary  głębokiej, choć 
wcale nie dem onstracyjnie obnoszo
nej, spraw iła , że um iała to w szystko 
ispożytkować dla dobra ludzi. .„Słu
żenie Bęgu w ludziach jest najw ię
kszym szczęściem., w ybraniem  i r a 
dością” — oto jej, w łasne słowa. T ru 
dno jednak  oprzeć się py tan iu : jak  
to było możliwe, aby za pom ocą ty l
ko dziesięciu palców zrobić aż ta k  
wiele?

Tymczasem życie osobiste Teresy 
Strzem bosz układało się właściw ie 
zupełnie inaczej niż sobie p lanow a
ła, jalk gdyby miało aż do końca 
być jedną  w ielką próbą. Bardzo ko
chała dzieci — sam a nigdy nie za
znała szczęścia m acierzyństwa. M a
rzyła» od najm łodszych la t o m edy
cynie — lekarzem  nie została. U koń

czyła tylko szkołę felczerską. Przez 
kolejnych sześć lat, mimo dobrze 
zdaw anych egzaminów, bezskutecz
nie usiłowała dostać się na studia, 
a kiedy wreszcie została przyjęta — 
po pół roku m usiała z nich zrezyg
nować. G dy już była aktyw nie za
angażowana w swą pracę — została 
od niej oderw ana przez chorobę. 
Wiadomość o raku  je j nie przerazi
ła,, choć bardzo chciała żyć. Licząc 
się z tym, że niedługo umrze, (spokoj
nie przekazała innym  Wszystkie od
cinki pracy, a najbliższych przygoto
wywała do myśli o nadchodzącym  
rozstaniu. O statnie stadium  choroby 
ciągnęło się aż cztery  miesiące. Było 
to  jedno pasmo straszliw ych cier
pień w  beznadziejnym  zm aganiu się 
ciała z toczącą je  chorobą. Otoczenie 
w ielokrotnie przeżyw ało jej agonię. 
Przez ten  cały czas ani razu nie dot
knęły jej opłacone ręce, m im o że w  
ostatnich m iesiącach jej, życia czu
w ały przy  niej przez całą dobę przy
najm niej po dw ie osoby, z których 
jedna m usiała być pielęgniarką. D a
wniej ona bezinteresow nie robiła ty 
le dla wielu ludzi, teraz w ielu ludzi 
czuwało przy  jej łóżku; często p rzed
tem  naw et się  m iędzy sobą nie znali. 
Wiele słyszy się  o tym , w ja k  cięż
kich cierpieniach um ierają  chorzy 
na rakai. S tąd powszechny lęk przed 
tą  chorobą. K to oglądał film  „Cleo 
od 5 »do 7”, (ten dobrze pam ięta męki 
oczekiwania bohaterk i fillmu na w y
rok — rak, ozy n ie  raik? W obliczu 
cierpienia i śm ierci każdy człowiek 
sta je  przecież sam, naw et ten n a j
bardziej kochany przez otoczenie. 
Dopiero, gdy jesteśm y w stanie choć 
w części pojąć jego udrękę, zaczy
nam y doceniać, czym może być i 
czym jest dla człowieka wierzącego 
świadomość bliskości Boga. Z tej 
w iary  p łynie poczucie zaufania», ro 
dzi się zdolność przyjm ow ania w szy
stkiego, naw et cierpienia. »Człowiek 
przestaje być sam. J a k  dotąd, nie 
można uchronić .nikogo przed choro
bą, ale m ożna szukać Boga,, «można 
już dzieci uczyć przychodzenia do 
Niego ze wszystkim. Teresa S trzem 
bosz swą postaw ą w chorobie a«ż do 
końca potw ierdziła, czym była dla 
niej w iara.
Zbyt często narzeka się na ludzką 
bezduszność, obojętność, b ra k  zain
teresow ania drugim  człowiekiem, a 
uwadze uchodzą rzeczy wielkie,, czy
ny ludzkie w spaniałe i dobroć czło
wieka,, bez k/tórej trudno sobie życie 
wyobrazić. D latego w arto ukazywać 
to wszystko, co pomaga nam  zacho
wać zaufanie do ludzi, co u jaw nia 
nam  ogrom 'Bożej mocy, działającej 
przez człowieka.
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W ŚRÓD KSIĄŻEK

Bonhoefferowskie lektury
W ubiegłym  roku Biblioteka „Więzi” 
w ydała dwie bardzo interesujące po
zycje. Mam na myśli książkę Anny 
M orawskiej, poświęconą Dietrichowi 
Bonhoefferow i1, oraz fragm enty  
dzieł B onhoeffera2 w wyborze do
konanym  również przez A. M oraw
ską. Tych dw u tomów Biblioteki 
„Więzi” niepodobna traktow ać od
dzielnie.
K siążka p. M orawskiej zawiera nie 
tylko dosyć pełną biografię niem ie
ckiego, luterskiego pastora D. Bon
hoeffera (1906—1945), ale także pró
bę zwięzłej, jednoznacznej oceny 
jego dorobku teologicznego.
A utorka niezw ykle starannie nak re
śla poszczególne etapy i stadia życia 
tego człowieka, którego teologia 
przeżywa, trw ający  już kilkanaście 
lat, renesans, zwłaszcza- w Niemczech 
i k ra jach  anglosaskich. Pisze o domu 
rodzinnym , studiach i początkach 
pracy kościelnej, trak tow anej z pew 
ną rezerw ą przez ludzi ze środow i
ska, do którego należał. Dalej u k a
zuje „wczesnego B onhoeffera”, w spi
nającego się po szczeblach — otw ar
tej przed nim  — kariery  un iw ersy
teckiej (został docentem  teologii m a
jąc zaledwie 24 lata) ,i w yjaśnia, d la 
czego Bonhoeffer nie mógł zdecydo
wać się wejść na sam profesorski 
szczyt teologicznej drabiny.
W ydaje się, że p. M orawska na jle 
piej przedstaw iła ten okres w życiu 
Bonhoeffera, gdy był on aktyw nie 
zaangażowany w  akcje Kościoła W y
znającego (sem inarium  i dom b ra 
terski w Finkenw alde, synody w 
Barm en i Dahlen, działalność eku
meniczna, ^dogm atyzujące” koncep
cje B onhoeffera: kto świadomie od
łącza się od Kościoła =  Kościoła 
Wyznającego, odłącza się od zbaw ie
nia).
N ajśw ietniejsze kartk i pionierskiej 
pracy p. M orawskiej dotyczą ak tyw 
ności Bonhoeffera w konspiracji ko
ścielnej i — w kościelnym i poli
tycznym  — ruchu  oporu, skierow a
nym  przeciwko skolaborowanem u, 
oficjalnem u, Ewangelickiem u K o
ściołowi w Niemczech i przeciw  sa
mej Trzeciej Rzeszy. Ta część książ
ki jest najbardziej sugestyw na i n a j
lepsza. A utorka dostarcza faktów  
jeszcze ciągle zbyt mało znanych 
polskiemu czytelnikowi. Na światło 
dzienne wychodzą m. in. pow iąza
n ia grupy, do k tó rej -należał Bonhoef
fer, z całym m ozaikowatym  św ia

tem  konspiratorów  politycznych i 
wojskowych oraz z grupam i „gene
ralskich spiskowców” w łonie h itle 
rowskiego W ehrm achtu.
K olejna część książki dotyczy w ię
ziennych losów Bonhoeffera (1943— 
1945). P raca kończy się relacją  o 
straceniu  Bonhoeffera na szubienicy 
w obozie we Flossenburgu, o świcie 
dnia 9 kw ietnia 1945 r., na miesiąc 
przed zakończeniem wojny.
A utorka przedstaw ia B onhoeffera — 
chrześcijanina, teologa, działacza k o 
ścielnego i politycznego — w  po
w iązaniu z Innym i aktoram i w ielkie
go 'dramatu, irotzgrywaijącego się w  
Kościele oficjalnym , w Kościele W y
znającym, w kręgach  spiskowców, 
kolaborantów  i oficjalnych przedsta
wicieli -władzy.
Szacunek i wdzięczność w inniśm y p. 
M orawskiej za jej pracę — my pro
testanci. Przyznać się bowiem trzeba, 
że żadne z protestanckich w ydaw 
nictw  kościelnych w naszym  k ra ju  
nie podjęło dotąd próby przedsta
w ienia całości życia i działa D. Bon
hoeffera ani podobnych mu ludzi 
Kościoła. Nie posiadam y naw et n a j
skromniejszego w yboru fragm entów  
teologicznego dorobku Bonhoeffera 
w opracowaniu iprotestanokim, nie 
licząc k ilkunastu  odcinków Naśla
dowania, w ydrukow anych w „Jed- 
nocie”, oraz paru  szkiców biogra
ficznych.
W chwili obecnej A nna M orawska 
jest z całą pewnością najlepszym  w 
Polsce znawcą teologii Bonhoeffera, 
tym  niem niej, moim zdaniem, nie 
udało jej się w om awianej pracy u- 
niknąć kilku potknięć. Być może 
zdecydowało tu  ogromne zafascyno
w anie tem atem  (to na plus!), un ie
możliwiające w yrobienie w sobie ta 
kiego dystansu, z jak im  do lek tu ry  
podchodzi czytelnik.
I tak: A utorka chyba zbyt mocny 
akcent położyła na udziale Bonhoef
fera w konspiracji. W efekcie tego 
zabiegu Botnhoeffer-działacz, naiwet 
bardziej polityczny niż kościelny — 
przysłonił Bonhoeffera-teologa i p a 
stora. A przecież to zaangażowanie 
się w akcje kościelno-polityczne było 
konsekwencją jego teologii, decyzji 
„bycia chrześcijaninem ” (nawróce
nia) po .zafascynoiwainiu się C hrystu
sowym K azaniem  na Górze. Czyta
jąc relację M orawskiej o teologii 
Bonhoeffera odniosłem wrażenie, że 
autorka zbytnio przeakcentow uje te 

ologię okresu więziennego (niereli- 
gijne chrześcijaństwo) kosztem 
szczytowych osiągnięć okresu poaka- 
demickiego — Nachfolge, G em ein- 
sammes Leben. W ydaje się, iż p. 
M orawska podziela cytow ane przez 
siebie czyjeś zdanie, że Bonhoeffer 
przeżywał wówczas okres zmęczenia 
teologicznego, jeśli nie wręcz regres. 
Tak więc mocne akcentow anie syl
w etki Bonhoeffera-działacza i jego 
teologii ostatniego lub przedostatn ie
go okresu odbywa się kosztem Bon
hoeffera-teologa i pastora oraz 
kosztem teologii okresu akadem i
ckiego (Sanctorum Communio, A k t  
und Sein) i — moim zdaniem  — 
św ietnej, a stale niedocenianej teo
logii- pastoralnej (Nachfolge, Ge- 
m einsam m es Leben). Przecież n a 
w et Bonhoeffer „więzienny”, czyli z 
dość niejasnego okresu teologii nie- 
religijnego chrześcijaństwa, w jed 
nym  ze swoich słynnych Listów  po
w iadał (cytuję we w łasnym  przek ła
dzie): Nasze życie chrześcijańskie  
może -osifcać się ty lko  w tedy, gdy zo
staną spełnione dw a w arunki: m odli
tw a i czynienie sprawiedliwości 
wśród ludzi. W szelkie m yślenie, m ó
wienie i organizowanie w e w szyst
kim , co dotyczy chrześcijaństwa, m u 
si narodzić się na nowo z tej m odli
tw y  i czynu... Bonhoeffer, zawsze tak  
wiele rozpraw iający o czynieniu 
(konkret chrześcijaństwa, czyn w y 
pływ ający z wiary), dostrzegał ta k 
że znaczenie m odlitwy, czyli widział 
miejsce dla nowej, autentycznej, 
chrześcijańskiej pietas.

Podobnie z układu książki można by 
wysnuć wniosek, że autorce bliższy 
jest Bonhoeffer-działacz kościelny i 
polityczny niż teolog i pastor. Może 
więc z tych powodów mniej in for
m uje o Bonhoefferowskiej pietas 
(pobożności), chociaż wiadomo, iż do 
końca czytał Biblię i m odlił się. 
A. M orawska, nie odchodząc zresztą 
w tym  od m onum entalnej biografii 
Bonhoeffera pióra Bethkego, za
mieszcza inform ację o jego naw ró
ceniu (por. s. 48—50), ale już nie p i
sze np. o ostatniej m odlitw ie ska
zańca, w  celi przygotowań, o świcie 
dnia 9 kw ietnia 1945 r. i o m odli
tw ie na stopniach szubienicy. Mo
dlący się przed straceniem  Bonhoef
fer zrobił piorunujące w rażenie na 
lekarzu obozowym, który świadectwo 
o tym  fakcie przekazał rodzinie. 
Jeszcze jedna uwaga form alna. Szko
da, że książki Anny M orawskiej 
Chrześcijanin w Trzeciej R zeszy  nie 
zaopatrzono w podtytuł, np. Rzecz 
o pastorze (lub teologu) Dietrichu 
Bonhoefferze. Niedawno zetknąłem
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A b y  n i e  u s t a ć  w  d r o d z esię z grupą studentów  ChAT, którzy 
rozczytują się w  W yborze pism
D. Bonhoeffera, ale nie skojarzyli 
faktu, że jest to książka tow arzyszą
ca dziełu A nny M orawskiej.

Druga z wym ienionych książek — 
W ybór pism  Bonhoeffera — jest, jak  
już wspomniałem, dziełem tow arzy
szącym. Słowo „towarzyszący” nale
ży oczywiście rozumieć w  najlepszym  
znaczeniu: oryginalne teksty  Bon- 
hoefferowskie plastycznie uzupełn ia
ją  treść pionierskiej p racy A nny Mo
raw skiej. K siążka składa się z czte
rech części, odpow iadających po
szczególnym etapom  życia i twórczo
ści Bonhoeffera. I tu  dom inuje kon
cepcja autorki, uw ypuklająca zna
czenie publicystyki teologicznej. W 
antologii n ie znalazł się nip. ani jeden 
fragm ent G em einsam mes Leben. 
(Tłumaczę to — odm ienne niż 
A. M orawska, Życie razem  — jako 
W spólnotę życia). Jest to — moim 
zdaniem — chyba najlepsze dzieło 
w całej pastoralnej teologii Bon
hoeffera. Z innego fundam entalne
go dzieła — „Nachfolge” — autorka 
w ybrała fragm ent rat. Taniej łaski... 
Świetnie się stało, że znalazł się też 
piękny fragm ent — O wdzięczności 
chrześcijanina.

Ponad połowa W yboru pism  to tek 
sty z okresu  kospiracji i okresu 
więziennego (m. in. wybór z Etyki), 
z wyeksponowanym i Listam i i no 
ta tkam i z więzienia. Szkoda, że nie 
znalazł się w Wyborze znany utw ór 
poetycki Voin guien  Machten... 
(W potędze dobra...), zabrakło rów 
nież słynnych Stationen auf dem  
Wege Zair Frebhewt (p. „Jednota” n r  
11/1967, Stacje wolności). W ybór za
w iera szereg najw ażniejszych tek 
stów dotyczących tzw. niereligijnego  
chrześcijaństwa.

Jeśli, zdaniem  recenzenta, nastąpiło 
naw et pew ne przeakcentow anie w 
koncepcji w yboru jednych fragm en
tów kosztem innych (Bonhoeffera 
„więziennego” kosztem Bonhoeffera 
„pastoralnego”) — a dobrze się stało, 
że w ytłum iono ciężką (tak, w iem  coś 
o tym) teologię „akadem icką”, 
zwłaszcza A k t i byt — to jednak  
w ybór je st znakom ity, rep rezen tu 
jący zwłaszcza dorobek „późnego” 
Bonhoeffera.

Mieczysław Kwiecień 1 2

1 Anna M o r a w s k a ,  C h r z e ś c i j a n i n  
io  T r z e c i e j  R z e s z y ,  B iblioteka „W ięzi” 
(tom 26), Warsza/wa 1970. W yd. I, s. 243+1.

2 Dietrich B o n h o e f f e r ,  W y b ó r  
p i s m .  Wybór, opracow anie i n oty  w stęp 
ne An/na M o r a w s k a .  B iblioteka  
„W ięzi” (tom 27), W arszawa 1970. Wyd. 
I, s. 276+1.

Dobrze, jeżeli można powiedzieć o 
książce, że pom aga żyć. Dobrze, je 
żeli można powiedzieć o kazaniu, że 
pomaga odkryw ać ak tualną i dziś 
treść słów Ewangelii. Dlatego w ar
to zainteresow ać się zbiorkiem  kazań 
ks. M alińskiego pt. A b y n ie  ustać 
w drodze*. A utor dobrze rozumie 
współczesnego człowieka, wiecznie 
zabieganego, często znużonego i za
gubionego. K azania ks. M alińskiego 
są niezwykle krótkie i bardzo ko
m unikatyw ne.

Na to, żebyś był pełnym  człowie
kiem , m usisz nauczyć się przegry
wać, ponosić klęski, przyjm ow ać  
choroby. M usisz uznać, że jesteś o- 
m ylny , słaby, ograniczony. Bez h i
steryzowania. Bez rozpaczliwych w y 
znań, że nie potrafisz żyć, że do n i
czego się nie nadajesz, że nikom u  
nie jesteś potrzebny. Po prostu m u 
sisz uznać, że jesteś człowiekiem .

Ponad tym  kazaniem, na tej s tro 
nie książki znajduje się tylko jedno 
słow o-tytuł: Ratuj!

Tytuły kazań są wzięte przeważnie 
z Ewangelii. Szkoda, że nie podano, 
skąd k tóry  tekst pochodzi. Zachę
całoby to czytelnika do sięgnięcia 
po Nowy Testam ent, zgodnie zresztą 
z tym, co pisze sam  A utor: Nie p rzy 
chodzim y w ysłuchiw ać w kazaniach  
pryw atnych  poglądów jakiegoś 
człowieka, ale aby usłyszeć co dzi
siaj głosi Jezus.

Książkę wydano bardzo starannie. 
Mały, wygodny, form at, płócienna 
oprawa. Ładny układ  graficzny, do
bre rozmieszczenie tekstu  ogromnie 
u łatw ia czytanie. Bardzo odczuwa 
się jednak  b rak  spisu treści. W praw 
dzie A utor ułożył kazania tem atycz
nie, zgodnie z rokiem  kościelnym, 
tak  aby na dany dzień przypadało 
odpowiednie rozmyślanie, ale wiele 
z nich ma treść stale ak tualną i k ie
dy chce się do nich wrócić, trzeba 
w ertow ać całą książkę. Te, na przy
kład, słowa nie tracą  swej wymowy, 
naw et gdy m inie okres pasyjny:

N ik t ci niczego nie wyrzuca, nie 
wypom ina: ty lko  Pan Jezus w isi na 
krzyżu  i w szystko  jest jasne. Bez ka 
zania. T ylko  wisi, a ty  nie śmiesz 
oczu podnieść i popatrzeć na Niego. 
Bo czujesz, że jesteś podły, fa łszy
w y, że okłam ujesz m nyph, że jer 
steś leniw y, ordynarny, bardzo mały. 
Nie tłum acz się, że wrócisz, gdy sta 
niesz się godny, gdy w yzw olisz się 
ze sw ych nałogów, gdy zw alczysz 
wady, gdy rozwiążesz swoje proble
m y życiowe. Nie chciej się naw ra

cać sam  — nie starczy ci życia. On 
tego wcale od ciebie nie żąda. Nie 
żąda naw et pierwszego kroku: w y 
starczy nieśm iałe podniesienie gło
wy.

Czytelnik, niezależnie od swego 
wieku, znajdzie w książce słowa k ie
rowane jak  gdyby specjalnie do sie
bie: W religijności człowieka nadzie
ja m usi zajm ować m iejsce na równi 
z wiarą i miłością. M atura, egzamin, 
każde w ydarzenie życiow e jest pró
bą. Ponad rozlatane ręce, rozkoły
sane serce m usi wyrastać św iado
mość, że w szystko  od Niego osta
tecznie zależy  — »Jestem w  Jego rę
kach, On m nie nie opuści, nie zo
staw i samego«. — Ponad rozlatane 
ręce, m usi wyrastać spokój, który  
jest kw ia tem  nadziei.

W innym  m iejscu czytamy: Nie 
uspraw iedliw iaj się postępowaniem  
innych ludzi. Nie zasłaniaj się ich 
czynami. Usuń m otyw ację swoich  
czynów typu: Jeżeli im  wolno, to 
dlaczego m nie nie? N igdy nie po
rów nuj się z innym i ludźmi. Nie 
wiesz, ile otrzymali. W iesz ty lko , ile 
ty  otrzym ałeś i za to jesteś odpo
wiedzialny.

Ks. M aliński w swych kazaniach 
porusza w zaskakujący sposób wiele 
życiowych spraw : Różnicą m iędzy  
człowiekiem , a psem  jest to, że pies 
może szarpać kość, pow iedzm y, pół 
godziny. Człowiek może nad kością 
pozoistać całe życie. To chodzi o pod
niesiony czynsz, o garnki w e w spól
nej kuchni, o um ycie korytarza, o 
jeden stopień w karierze. ... P rze
bacz. To znaczy: Zapomnij!

Tak zaś pisze na tem at m ałżeń
stw a: Nie można stać na straży m i
łości m ałżeńskiej w brudnym  szla f
roku, z rozczochranymi włosami... 
Jeżeli każda miłość jest kw iatem , to 
i m ałżeńska również, ale zw ycza j
nym, nie nieśm iertelnikiem .

A utor jest księdzem katolickim, 
nic więc dziwnego, że czasem tra fia 
my na zwroty, k tóre nam  o tym  
przypom inają. Twoja religijność: tu  
chodzi o tw ój całkiem  osobisty kon
tak t z  Jezusem . Chodzi o to, żebyś 
codziennie, wciąż na nowo chciał 
wychodzić ze sw ej nieobecności, ze 
swej obojętności, więcej: ze sw ej po
zycji przyjaznego obserwatora, w ię
cej: z pozycji człowieka, który na 
zasadzie przyzw yczajenia, albo sym 
patii, albo obowiązku, zachowuje w  
domu zw yczaje katolickie, albo na
w et uczestniczy w M szach św iętych  
i odmawia codziennie m odlitw y.
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Chodzi o to, żebyś w  Chrystusie zo
baczył swego Zbawiciela.

Czytajm y: zw yczaje chrześcijań
skie,1czyta jm y: uczestniczy w  nabo
żeństwach, a kaizamie będzie skiero
w ane i do  nas.

Zaledwie w kilku rozm yślaniach 
ks. M aliński mówi o Marii. Potrafi 
mówić o niej bez tradycyjnego u- 
bóstw iania, ale za to przedstaw iając 
ją  jako człowieka, prawdziwego w 
cierpieniu i miłości: Jak Ona prag
nęła, by (Jezus) przyszedł, by od
począł, żeby powiedział Jej o sw ym  
życiu, a przynajm niej, żeby p rzy 
szedł i ju ż  naw et nic nie m ówił, ty l
ko usiadł.

A le Jezus nie przyszedł. W tedy  
Ona poszła do Niego.

B ył w  jak im ś domu i prowadził 
dysputę z faryzeuszam i.

P rzyszli i powiedzieli, że M atka  
Jego czeka przed domem.

A le Jezus nie wyszedł.
I w tedy  chyba w Niej się coś o- 

tworzyło. Zrozumiała, że inna jest

„Dla wierzących wasze mądro
ści są zbędne, a niewierzącym 
i tak nic nie pomoże, bo ufają 
oni tylko temu, co sami nama- 
cają” — w taki oto lapidarny 
sposób jeden z naszych rozmó
wców podsumował zarzuty, ja
kie ostatnio najczęściej padały 
pod adresem „Trzynastki”, 
zwłaszcza po artykułach z wy
kresami oraz po dyskusji nad 
zagadnieniem powszechnego 
zmartwychwstania i wiecznego 
życia.

Z pierwszą częścią tej wypo
wiedzi zgadzamy się niemal 
całkowicie. Każdy wierzący o- 
trzymał swój dar wiary w for
mie, jaka mu była najbardziej 
potrzebna, najbardziej dosto
sowana do jego psychicznych 
potrzeb. Dla tych ludzi rozwa
żania „Trzynastki” mogą stano
wić jedynie źródło satysfakcji,

Jej droga. On nie chce mieć w Niej 
oparcia, odpocznienia w cierpieniu. 
Chce cierpieć sam. Chce sam w ypić  
do dna kielich goryczy. Ona m oże 
ty lko  z boku obserwować i w spół
czuć.

Są jednak  i w tym  zbiorku .pewne 
fragm enty, z których treścią ew an
gelik nie może się zgodzić. Mimo to 
w arto posiadać książeczkę ks. M a
lińskiego na własność, ze względu 
na jej w artości ogólnochrześcijań- 
skie. Szkoda tylko, że jest nieosią
galna, w ydana w nakładzie zaled
wie 10 000 egzemplarzy. Większość 
tekstów  znana jest w praw dzie czy
telnikom  Tygodnika Powszechnego, 
który od daw na zamieszcza je  w 
tzw. „ram kach”. Dobrze byłoby, gdy
by w w ydaniu książkowym  mogły 
trafić do szerszego kręgu odbiorców.

w.t.

* Ks. M ieczysław  M a l i ń s k i ,  A b y  
n i e  u s t a ć  w  d r o d z e ,  Społeczny Instytut 
W ydawniczy „Znak”, K raków 1970, s. 
334, cena 48 zł.

że Bóg tak ukształtował czło
wieka, aby jego rozum — ta 
człowiecza duma — nigdy nie 
znalazł się w sytuacji bez wyj
ścia, w pozornej, a bardzo obec
nie modnej — „sprzeczności 
między wiedzą i wiarą”.
Celem „Trzynastki” są oczywi
ście ludzie szukający, wahający 
się, ludzie,którzy na codzień u- 
ważają się za racjonalistów sta
wiających ponad wszystko o- 
siągnięcia wiedzy i narzędzia 
współczesnej logiki. Do nich 
trzeba znaleźć drogę, by wypeł
nić podstawowy obowiązek 
chrześcijański — rozpowszech
nianie Dobrej Nowiny. Nie jest 
prawdą, że racjonaliści wierzą 
tylko w to, co „sami namacają”. 
Zasięg osobistego doświadczenia 
każdego człowieka jest bardzo 
ograniczony — większość wia
domości uzyskujemy — w for

mie pisanej lub mówionej — 
od innych ludzi. Od formy, od 
tego czy rozumiemy to, o czym 
się dowiadujemy oraz od zau
fania do źródeł otrzymanej in
formacji zależy, czy w nią wie
rzymy, czy nie. Ponieważ for
ma przekazywania Dobrej No
winy stała się w wielu przypad
kach niedostatecznie komunika
tywna, podjęliśmy nasze dzia
łanie adresowane do konkretnej 
grupy odbiorców.
Jest jeszcze inny rodzaj zarzu
tów, z którymi często się osta
tnio spotykamy. Można by je 
nazwać zarzutami pośrednimi: 
„Skoro tak dogłębnie grzebiecie 
się w ludzkiej psychice, skoro 
»szufladkujecie« itak intymne 
sprawy, jak droga człowieka do 
Boga, to na pewno, bodaj pod
świadomie, osądzacie też swych 
bliźnich, klasyfikujecie ich we
dług waszych klasyfikatorów 
oceniacie, a więc i krzywdzicie”. 
Takie niebezpieczeństwo niewą
tpliwie istnieje, ale przez nasze 
rozważania nie staje się ono 
chyba większe. W każdym czło
wieku istnieje podświadoma 
tendencja do oceniania i klasy
fikowania otoczenia. Nie dar
mo dano przestrogę: „nie sądź
cie, abyście nie byli sądzeni”. 
Wydaje nam się, że wprowa
dzenie wykresów, zamiast „wy
dumanych przykładów oso
bowych, powinno właśnie 
zmniejszać to realne niebezpie
czeństwo, tym bardziej, że choć 
poszczególne „wykresy stosun
ku człowieka do Boga” obiek
tywnie odtwarzają rzeczywisty 
przebieg ludzkiego losu, to su
biektywnie nigdy nie będziemy 
w stanie określić takiego prze
biegu nawet w odniesieniu do 
własnej osoby. Bardzo interesu
jąco i przejrzyście ujął to jeden 
z naszych Czytelników, mgr inż. 
Tadeusz Sikora, którego list cy
tujemy poniżej w obszernych 
fragmentach.
„Stw ierdzam  -najjpierw, że najw yż
szy czas,, iby pew ne zależności i ipra- 
wdy religijne doczekały się w spół
czesnej in terpretacji, ja k ą  m in . jest 
niew ątpliw ie wykres. Jeżeli są p rze
ciwnicy w ykreślanego przedstaw ie
nia i obrazowego tłum aczenia praw d 
wiary, przeżyć i doświadczeń czło
wieka,, to w ynika to w dużej m ie
rze z tradycji .(dotychczas tego nie 
robiono),, ja k  też po prostu  z n ie
znajomości rzeczy i b raku  wyo
braźni przestrzennej. Innym  pow o
dem obawy może być niechęć do 
•spłycania spraw  istoty i sensu  oraz 
celu życia (jest to obawa w dużym 
stopniu uzasadniona, ale nie zapo

M Ł O D A  J E D N O T A
Rozważania „Trzynastki” mające na celu wyrażenie językiem współcze
snych pojęć pra,wd zawartych w Apostolskim Wyznaniu Wiary, dobiegły 
końca. Dziś garść ostatnich odpowiedzi na listy i ustne opinie. W najbliż
szym czasie „13” zamierza przedstawić Czytelnikom coś w rodzaju stresz
czenia (Oalego cyklu — zbiór myśli, stwierdzeń \ sformułowań, które ostały 
się w ogniu dyskusji i  mogą być uznane za wspólny ppgląd wszystkich jej 
uczestników.

W s z y s t k o  j e s t  w z g l ę d n e  
o p r ó c z  p r a w d y
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minajm y. że każda ludzka in te rp re 
tacja — słowna, obrazowa, w ykre- 
śLna czy (wykazywana naw et czy- 
nelm — jest przecież obarczona n ie
doskonałością i grzesznością, je s t 
spojrzeniem  częściowym, niepełnym , 
subiektywnym). Śmiem twierdzić,, że 
dużej części m łodego społeczeństwa 
ewangelickiego form a w ykresu od
powiada 'zupełnie. Je st ito przecież 
jedina z podstaw ow ych m etod p rze
kazyw ania wiadom ości i 'zależności 
w średnich i wyższych iszkołach, ,(...) 
Trzeba najp ierw  stwierdzić, że w szy
stkie układy współrzędnych .ustala
ne przez ludzi są w ynikiem  względ
nego spojrzenia na losy życia (...) 
Dotychczas publikow ane w ykresy  
posiadają tylko jedną  oś czasu. B rak 
iim również jak ichś um ow nych jed 
nostek m iary  na  osi d'o Boga — od 
Boga., Jedna o,ś czasu pozwala tylko 
na w ykreślenie losów człowieka d la 
jednego, osobistego spojrzenia. O z
nacza to, że każdy z nas — oceniając 
swój w łasny lulb iswoich bliźnich 
stosunek do Boga — k reślił sobie 
sw oją w łasną oś czasu na  pewnej 
wysokości (...) Boże układy w spół
rzędnych nie pokryw ają się z u k ła 
dami ludzkimi! U kłady ludzkie są 
względne, układy Boże bezwzględne! 
(...) Jak o  ludzie, jesteśm y często 
skłonni oceniać, klasyfikować, num e
rować swoich bliźnich, w ytykać Im 
ich w łaściwy czy niewłaściwy s to 
sunek do B'oga,y wyznaczać dla nich 
układy współrzędnych wg naszego 
»widzimisię«, kreślić krzyw e ich 
losów. iNie m am y do tego żadnego 
praw a! W szystkie nasze oceny będą 
względne i często bardzo dalekie od 
oceny Bożej. Takie urab ian ie opinii

LISTY DO REDAKCJI •
Jestem księdzem rzymsko-katolic
kim w jednej z dużych parafii m iej
skich w diecezji łódzkiej. Wykładam  
w grupach młodzieży różnych szkół 
średnich. Na pewno we wszystkich 
wyznaniach i Kościołach młodzież 
jest przyszłością. Coraz też częściej 
wśród duchowieństwa katolickiego 
występuje pogląd, że możliwość po
rozumienia się z młodzieżą oraz u- 
miejętność zainteresowania młodych 
sprawami wiary i Kościoła jest 
sprawdzianem w ogóle przydatności 
do duszpasterstwa. Nie ma jednak 
zgodności w tym, jak powinna w y
glądać katechizacja: czy to ma być 
lekcja religii wsparta akcesoriami 
szkolnymi, jak tablicą, zeszytami, 
cenzurami, czy może godziną spot
kania z Bogiem, na rozważaniu 
spraw Bożych wspólnie przez słu 
chaczy i wykładającego księdza.
Ja osobiście opowiadam się za tym  
drugim poglądem oraz za stosowa
niem pomocy technicznych, jak f il
my, przezrocza, nagrania różnych tre
ści religijnych itd. Zauważyłem jed
nak — a także i inni moi koledzy — 
zjawisko, które dotychczas nie rzu-

w życiu chrześcijańskim  jest w łaś
nie ja k  najbardziej 'niechrześcijań
skie! Je s t ono źródłem  wielu niepo
rozumień, w yw ołuje «wzajemne u ra 
zy w zborach, wzm aga wzajem ną 
niechęć, oddala od siebie ludzi! (...) 
Pozostawimy sam em u Bogu popro
wadzenie ostatecznej osi czasu na 
takiej wysokości, na jakiej On bę
dzie to uw ażał za isłuszne”.

Mgr inż. Tadeusz Sikora za
łączył też do swego listu wy
kres (niestety z braku miejsca 
nie możemy go zamieścić), na 
którym — przez przesunięcie o- 
si czasu i zastosowanie różnych 
skal na osi ,,Do Boga” — pla
stycznie wykazuje, jak bardzo 
różne mogą być oceny ludzkie
go życia w zależności od tego, 
kto i z jakiego miejsca na nie 
patrzy.
Z powyższym wiąże się ostatni 
rodzaj zarzutów, tym razem sta
wianych nam z pozycji ateisty
cznych: „...posługujecie się tak 
chętnie pojęciami współczesnej 
fizyki i fizjologii, m.in. wnio
skami płynącymi z teorii wzglę
dności (większość rozważań do
tyczących czasu — przyp. „13”), 
a przecież wprost z nich wy
nika także stwierdzenie, że 
wszystko wokół nas zależy od 
sposobu patrzenia, a więc i to, 
że nie ma niczego istniejącego w 
sposób absolutny, pewny”.
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cało się w oczy, a obecnie występuje 
często zwłaszcza wśród młodzieży 
szkół średnich: oto wiele dziewcząt 
i chłopców, uczęszczających regular
nie na lekcje religii, nie przychodzi 
do kościoła na niedzielne msze. Co 
więcej: nie robią z tego faktu ta
jemnicy i wszystko wskazuje na to, 
że nie odczuwają wewnętrznej po
trzeby tej obecności ii wspólnej mo
dlitwy. I to wszystko po wprowa
dzeniu języka polskiego w liturgii 
i wielu zasadniczych zmian w  ob
rzędach odprawiania nabożeństw. Z 
delikatnych rozmów z tą grupą m ło
dzieży odniosłem wrażenie, że są oni 
zainteresowani w zdobyciu wiedzy 
religijnej, że są w  pewnym stopniu 
zafascynowani swoistą egzotyką re
ligii, ale nie chcą się angażować oso
biście. Taka postawa może mieć 
wiele przyczyn: od zwykłej obojęt
ności religijnej, graniczącej z n ie
wiarą, aż do niedocierania do m ło
dych tego wszystkiego, co dzieje się 
w niedzielę w  kościele, począwszy 
od kazania, a skończywszy na litur
gii nawet tej zreformowanej. Przyz
naję, że trudno jest jednoznacznie

Wkraczamy tu na teren dość 
odległy od naszych podstawo
wych rozważań, wymagający 
niewątpliwie oddzielnych opra
cowań, tym bardziej że ani fi
zycy, ani filozofowie nie są by
najmniej zgodni co do wniosków 
płynących np. z teorii względ
ności, zasady nieoznaczoności i 
wielu innych współczesnych o- 
siągnięć nauki. Osobiście nie u- 
ważamy, aby wszystko było 
względne. Wprawdzie zgodni 
jesteśmy co do tego, że z pun
ktu widzenia problemu prze
mieszczania się jest wszystko 
jedno, czy samochód jedzie po 
szosie, czy też szosa ucieka spod 
samochodu, to jednak istnieje 
prawda obiektywna polegająca 
na tym, że samochód, który wy
jechał z Warszawy, dojechał np. 
do Poznania. Ale to nie jest 
na j ważnie j sze. N aj ważniej sze
jest, że nasz rozum pozwala nam 
w każdym stuleciu, bez względu 
na aktualny poziom nauki, zna
leźć logiczne wyjaśnienie prawd 
przekazanych nam w spadku 
przez ludzi, do których mamy 
zaufanie, przez ludzi, którzy sa
mi byli „na linii Bożego działa
nia” i którzy nas uczą tego sa
mego. Ich Prawda pozostaje o- 
biektywna!

„13”
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ocenić sytuację religijną tej grupy 
młodzieży.
Młodzież szkół średnich sama z tru
dem odpowiada sobie na pytania: 
kim jest naprawdę, co o tej czy tam 
tej sprawie sądzą naprawdę. Życie 
religijne tego okresu podlega ciąg
łym wahaniom i wpływom. 
Katechizacja z natury powinna pro
wadzić do osobistego opowiedzenia 
się po stronie wiary. Co robić jednak, 
jeżeli — przynajmniej zewnętrznie— 
do tego nie prowadzi? Oczywiście, że 
w stosunku do tych, którzy wcale nie 
uczęszczają na katechizację, ci, któ
rzy na nią chodzą, stanowią duży 
postęp. Można ich nazwać „sympaty
kami” religii, wiary czy Kościoła. 
Jak jednak prowadzić katechizację 
żeby była zarówno ciekawa, jak i 
prowadziła do zaangażowania nie 
formalnego, a szczerego? Oto spra
wa, która staje wobec katechetów  
na pewno wszystkich chrześcijań
skich Kościołów. Pomyślna przysz
łość wiary zależeć będzie od pozy
tywnego rozwiązania tej sprawy.

X.S.F.
(nazwisko i adres znane redakcji)
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P R Z E G L Ą D  E K U M E N I C Z N Y
W Konsystorz Ew angelicko-Refor
m ow any w Polsce realizując zadanie 
roku 1971, jakim  jest ewangelizacja 
Kościoła, rozpoczął w zborach akcje 
tzw. Dni Kościoła. Są to ewangeli
zacje prowadzone pod hasłem : „Jam  
jest droga, praw da i żyw ot”. Ew an
gelizacjom postanowiono nadać nieco 
odm ienny charak ter i przeprowadzić 
je tak, aiby u jaw nione przez nie zo
stały troski, ciężary i trudności, z ja 
kimi boryka się zbór. W tym  celu 
form a ewangelizacji dostosowywana 
będzie każdorazowo do specyfiki da
nego zboru, a ostatnie godziny trw a
nia ewangelizacji będą próbą odpo
wiedzi na przedstaw ione problemy. 
Pierw sza ewangelizacja m iała m iej
sce w Żychlinie k.Konina i trw ała 
dw a dni, 24 i 25 kw ietn ia br. P ro 
wadziło ją  dwóch duchownych — 
ks. Zdzisław  T randa i ks. Je rzy  Stahl 
przy czynnym współudziale 6 św iec
kich członków parafii warszawskiej. 
Z Zelowa przyjechała również 4-o- 
sobowa g rupa młodzieżowa, która 
śpiew ała podczas trzech nabożeństw. 
Ewangelizacją objęto czterdzieści 
kilka osób (nie licząc grupy w ar
szawskiej i zelowskiej), z których 
część przybyła z odległych, położo
nych nieraz o kilkanaście kilom e
trów  od Żychlina, wsi.
W sobotę, po południu, w sali p a ra 
fialnej odbyło się pierw sze nabożeń
stwo ewangelizacyjne, podczas któ
rego kazanie wygłosił ks. Zdzisław 
Tranda („Pójdź za m n ą” — pow oła
nie Lewiego, Mar. 2:13—17). Kazanie 
przygotowywało członków zboru do 
następnego, głównego dnia ew ange
lizacji. Podczas rannego niedzielne
go nabożeństwa kazanie o nowym 
życiu (Rzym. 12:1—3), które może 
być realizow ane tyllko wtedy, gdy Je 
zus stanie się drogą, praw dą i ży
ciem człowieka — wygłosił ks. Jerzy 
Stahl. Bezpośrednio po nabożeństwie 
uczestnicy przeszli z kościoła do b u 
dynku parafialnego i tam, w trzech 
grupach (kobiety, mężczyźni, m ło
dzież) rozpoczęły się rozmowy ew an
gelizacyjne. Dzięki podziałowi na 
mniejsze g rupy  łatw iej było ew an
gelistom naw iązać serdeczny, bliski 
kontakt z rozmówoami i przełamać 
natu ralne opory w w ypow iadaniu o- 
sobistych myśli i zdań.
Nie jest tu miejsce na ujaw nianie 
zmagań, problem ów i słabości m a
łego zboru w Żychlinie. Każdy zbór 
i każdy w ierzący człowiek takie p ro
blemy posiada. Ważne jest, by  zdać 
sobie z nich spraw ę i ujaw nić je 
przed Tym, który zna wszystko. On

jeden bowiem po trafi znaleźć ra tu 
nek naw et w sytuacji najcięższej. 
Trzeba tylko zaufać, poddać się Jego 
woli i złamać w sobie przeszkody, 
które uniem ożliw iają Mu działanie. 
Po południu odbyło się w kaplicy 
trzecie, ostatnie już nabożeństwo, 
które miało być odpowiedzią na 
przedstawione problem y ludzkie. 
Kazanie wygłosił ks. Zdzisław T ran 
da. Podczas wspólnej herbaty  nadal 
trw ały rozmowy, a w m ałach g ru 
pach wymieniono uw agi i spostrze
żenia. Ok. godz. 18 ew angelizacja w 
Żychlinie została zakończona.

■  Inform ujem y naszych Czytelni
ków, iż przy Episkopacie Kościoła 
Rzymskokatolickiego w  Polsce dzia
ła specjalna Komisja do S praw  E ku
menizmu. S ekretariat Komisji m ie
ści się w W arszawie przy ul. Mio
dowej 17/19- Kom isja p racu je  w czte
rech sekcjach: teologicznej, 1'iturgicz- 
no-duszpasterskiej, kontaktów  i in 
formacji. W roku bieżącym  skład o- 
sobowy w.w. Komisji Episkopatu 
jest następujący: ks. ibp W ładysław 
Miziołek (przewodniczący), ks. bp 
Jerzy Modzelewski, ks. bp. W łady
sław Jędruszuk, ks. S tanisław  B aj
ko TJ (sekretarz), ks. kan. Zygm unt 
Chwiłkowski, ks. rek to r W ładysław  
Hładowski, o. Szczepan Jaroszew ski 
OP, o. Dominik M ichałowski OSB, 
ks. prób. A rkadiusz Miś, o. Celestyn 
Napiórkowski OFM Conv., ks. S ta
nisław  Szymański TJ.
Sekcji teologicznej przewodzi ks. 
rektor Hładowski, liturgiczno-dusz- 
pasterskiej — ks. bp Jędruszuk, kon 
taktów  — ks. Bajko, inform acji — 
ks. bp Modzelewski. Organem  K o
m isji jest „B iuletyn Ekum enicz
ny”, którego redakcja mieści się w 
W arszawie, ul. Miodowa 17.
M W dniach 24 i 25 kw ietnia br. w 
św iątyni Kościoła Chrześcijan B ap
tystów w W arszawie odbyły się u ro 
czystości związane z 25-ieciem p raw 
nego uznania przez nasze państw o 
tego Kościoła, dziesięcioleciem w y
budowania ośrodka kościelnego w 
Warszawie. W ram ach uroczystości 
odbył się II przegląd chórów i ze
społów śpiewaczych.

M Polska Rada Ekum eniczna zapo
znała się z przedstaw ionym  przez 
Światową Radę Kościołów p rog ra
mem zwalczania rasizm u i w w yda
nym na ten tem at oświadczeniu w y
raża zadowolenie z fak tu , że p ro 
blem rasizm u został w sposób zde
cydowany postawiony przez SRK. 
Specjalną aprobatę wzbudza działal

ność powołanego przed kilkom a m ie
siącami przez Kom itet W ykonawczy 
ŚRK w Genewie K om itetu do Zw al
czania Rasizmu. Kościoły zrzeszone 
w Polskiej Radzie Ekum enicznej m. 
in. stw ierdzają w swoim oświadcze
niu, iż każda dyskrym inacja rasowa 
jest sprzeczna z duchem  Ewangelii 
i Kościoła Chrystusowego, co już zo
stało wyrażone w 1937 r, podczas ob
rad  konferencji Kościołów w O xfor- 
dzie i potw ierdzone w wielu później
szych dokum entach, uchwalonych 
przez ŚRK.

Problem  dyskrym inacji rasowej jest 
nierozłącznie związany z zagadnie
niem ludzkiej godności, ze spraw ą 
wolności i sprawiedliwości społecz
nej, dlatego też Kościoły zrzeszone 
w Polskiej Radzie Ekumenicznej u - 
w ażają, iż wspólne działanie w szyst
kich Kościołów członkowskich Ś w ia
towej Rady Kościołów na rzecz 
zwalczania rasizm u jest m oralnym  
obowiązkiem.

■  21 kw ietnia br., pod przew odni
ctwem  prezesa PRE ks. bp. Jan a  
Niewieczerzałai, odbyło się w  W ar
szawie spotkanie poświęcone ak tu 
alnym  problem om działalności P o l
skiej Rady Ekumenicznej i jej od
działów wojewódzkich. Zebranie roz
poczęto p relekcją posła Janusza M a
kowskiego na tem at ak tualnej sy tu 
acji w Chrześcijańskiej K onferencji 
Pokojowej. N astępnie ks. bp  N ie- 
w ieczerzał poinform ował zebranych 
o działalności Polskiej Rady Ekum e- 
niczej od 10 VI 1970 r., poświęcając 
wiele m iejsca trudnościom, jakie 
w ystąpiły w próbach wzmocnienia 
w spółpracy z oddziałami wojewódz
kimi. W sprawozdaniu znalazły w y
raz różne prace PRE„ m. in. w łącze
nie się w obchody 400-lecia Ugody 
Sandom ierskiej, w yjazd z pierwszą 
oficjalną w izytą do NRF 6-osobowej 
delegacji Polskiej Rady Ekum enicz
nej, udział pięciu  przedstaw icieli R a
dy w Kongresie „Pokój1 z Polsiką”, 
zorganizowanym w e Frankfurcie  {lu
ty br.) przez postępowe środowiska 
chrześcijańskie i świeckie, a także 
wizyta w  NRF 8-osobowej delegacji 
działaczy młodzieżowych PRE. Na 
przełomie kw ietn ia i m aja ,10-osobo- 
w a delegacja przedstaw icieli Kościo
łów zrzeszonych w PR E uczestniczy 
w VI Zgrom adzeniu Ogólnym K on
ferencji Kościołów Europejskich 
(Nybong—Dania), którego tem at
brzm i: „Słudzy Boga sługami ludzi”. 
Po powrocie z Nyborga delegaci u - 
dadzą się w  teren i zapoznają od
działy wojewódzkie Rady z w ynika
mi obrad. Polska R ada Ekum eniczna 
będzie natom iast gościć reorezentan-
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tów trzech Kościołów krajow ych z 
NRF: Hesji-Nassau, W irtem bergii - i 
N adrenii oraz Związku Kościołów 
Ewangelickich z NRD. Ponadto p rze
w iduje się (przyjazd czołowych dzia
łaczy Światowej Rady Kościołów, z 
jeji sekretarzem  (generalnym dr. E. C. 
Bla-kem na czele.

Z w ystąpień przewodniczących od
działów wojewódzkich wynikało 
jednoznacznie, że przed Polską Radą 
Ekum eniczną w yłania się coraz w ię
cej nowych zadań, ale z w ykonania 
niektórych z nich trzeba po prostu 
zrezygnować ze względu na b rak  od
powiednich ludzi. Postulow ano więc, 
więcej osób świeckich. Wskazywano, 
że b rak  w oddziałach koncepcji w 
działaniu, że zbyt mało je st m a teria 
łów ułatw iających p racę oraz n ie
wielu odpowiednio przygotowanych 
prelegentów. W ystępują też trudno 
ści finansowe. Działalność oddziałów 
ogranicza się często do m iast w oje
wódzkich i nie obejm uje terenu. 
W ypłynęła też spraw a kontaktów  z 
Kościołem Rzymskokatolickim. W 
różnych oddziałach przedstaw ia się 
to różnie. P raktycznie żadne kon
tak ty  nie istn ieją w  Gdańsku, Łodzi 
i Bydgoszczy. Niektórzy przew odni
czący oddziałów zwrócili się do 
władz FRE z zapytaniem , w  jak i spo
sób ustosunkować się m ają do in i
cjatyw  ekum enicznych z Kościołem 
Rzymskokatolickim. Poinform ow ani 
zostali, że w najbliższym  czasie Za
rząd Rady postara się wypracować 
aktualne stanow isko w tej sprawie. 
Z ciekawszych postulatów , w ysuw a
nych podczas narady, w arto  odno
tować propozycję wym iany p rele
gentów między oddziałami, odbywa
nie posiedzeń Komisji w siedzibach 
oddziałów wojewódzkich oraz w y
daw anie biu letynu inform ującego o 
życiu i działalności Polskiej Rady 
Ekumenicznej.
B Od 26 kw ietnia do 3 m aja br. 
bawił w Polsce przewodniczący w a
tykańskiego S ekretariatu  do Spraw  
Niewierzących, arcybiskup W iednia, 
kard. Franciszek Koenig. Większą 
część swego pobytu spędził na Zie
miach Zachodnich i Północnych, 
spotykając się z biskupam i i katolic
ką ludnością zam ieszkałą na tych te 
renach. Odwiedził również W arsza
wę oraz Częstochowę i K raków . W 
czasie wizyty w Polsce kard. Koenig 
w ielokrotnie daw ał wyraz sw ym  
przekonaniom, że Ziemie Zachodnie 
i Północne są ojczyzną Polaków. Z 
powodu tych stw ierdzeń kardynał 
stał się przedm iotem  ostrych ataków  
ze strony rew izjonistów  zachodnio- 
niemieckich.

■  W Rzymie odbyły się (27—30 
kwietnia) rozmowy pomiędzy przed
stawicielam i rządu polskiego i W a
tykanu. S trona polska reprezentow a
na była przez dyrektora Urzędu do 
Spraw  Wyznań, wicemin. A leksan
dra Skarżyńskiego i dyrektora de
partam entu  w M inisterstw ie Spraw  
Zagranicznych, S. Staniszewskiego, 
a strona w atykańska przez abp. 
Agostiono Casaroli i mons. Gabriela 
Montalvo. Zapowiedziano podjęcie
dalszych rozmów.

B Słynny angielski piosenkarz Cliff 
R ichard, który został chrześcijani
nem, postanow ił wybudować w 
Essex w  A nglii w iejską rezydencję, 
przeznaczoną n a  m iejsce spotkań i 
dyskusji ludzi szukających wiary. 
Przedstaw iciel byłego piosenkarza 
stw ierdził na konferencji, iż Cliff 
R ichard sądzi, że jego inicjatyw a 
zbliży w ielu m łodych ludzi do w ia
ry i Kościoła.
B 6 kw ietnia br., w 50 rocznicę ist
nienia, społeczność kongijskich wy
znawców proroka Simona Kimiban- 
gu po raz pierw szy obchodziła u ro 
czystość Wieczerzy Pańskiej. U ro
czystości główne odbyły się w m iej
scu urodzenia Simona Kimbangu, u -  
ważanego przez Afrykańczyków za 
jednego z proroków  ostatnich cza
sów. K im bangu zm arł w więzieniu 
angielskim  w r. 1951. Był sądzony 
za działalność religiną i udział w ru 
chu wyzwoleńczym. Kościół kim - 
banguistów , który ukonstytuow ał się 
w 1956 r. liczy obecnie 3 m in w y
znawców i od r. 1969 jest człon
kiem  ŚRK.
■  Zgodnie z decyzją K om itetu N a
czelnego ŚRK, powziętą na konfe
rencji w Addis Abebie, dokonane zo
staną zm iany w struk tu rze  pracy 
Światowej R ady Kościołów w Gene
wie. Członkowie ponad 100-osobowe- 
go K om itetu Naczelnego stwierdzili, 
że s truk tu ra  funkcjonow ania Rady 
musi zostać uproszczona i ograniczo
na do trzech grup programowych. 
Powołano trzy takie grupy i nadano 
im tymczasowe nazwy: „W iara i 
św iadectw o” ((przewodniczący — 
past. P hilipp  Potter, m etodysta z 
Trynidadu), „Sprawiedliwość i służ
ba” (przewód. A lan A. Brash, No
wozelandczyk), „Kształcenie i kom u
n ikacja” (przewodn., past. W erner 
S im pfendórfer z Kościoła w irtem - 
berskiego w NRF, ak tualny sekre
tarz w genewskiej ŚRK do spraw  
wychowania). Na wniosek członków 
grup program owych, sekretarz gene
ralny ŚRK past. Blake powołał do 
pomocy 22-osobową g rupę czoło
wych pracow ników  genewskiej R a

dy (m. in. dr. Lukasa Vischera, dr. 
Baldw ins Sjollema, dr. A lberta van 
den Heuvela). Działalność tych grup  
zostanie zweryfikowana na następ
nym posiedzeniu K om itetu Naczel
nego, w 1972 r., w Holandii.
B Podczas obrad lokalnego Synodu 
Rosyjskiej Cerkwi i Praw osław nej, 
który zbiera się na konferencji w 
Moskwie w dniach od 30 m aja do 
2 czerwca br., 70 biskupów  dokona 
w yboru nowego patriarchy. P o
przedni patriarcha Rosyjskiego Ko
ścioła Prawosławnego — Aleksy, 
zmairł w ubiegłym  roku w w ieku po
nad 90 lat. Oczekuje się, że gośćmi 
Synodu będą: abp H eronim  z G re
cji, m etropolita Jakobos z M ytileny 
oraz przedstaw iciel ŚRK — dr Eu- 
gen C. Blake.

B D wustu teologów z Am eryki i 
Europy wzięło udział w nowojorskim  
kolokwium  teologicznym, poświęco
nym teologii K arola B artha i zorga
nizowanym przez Union Theological 
Seminary. Omówiono tam  m. in. re 
lacje między teologią K arola B artha 
a filozofią, problem am i społecznymi
1 kulturalnym i. Zwrócono też uw agę 
na krytyczną funkcję Ewangelii w  
teologii wybitnego szwajcarskiego 
teologa reformowanego.

B  W edług publikacja wydanej ostat
nio przez N arodow ą Radę Ekum e
niczną i inne organizacje kościelne 
w USA, w S tanach Zjednoczonych 
żyje (według stanu  z r. 1969/70 ok. 
128,5 m in chrześcijan. W stosunku 
do okresu poprzedniego (1968/69) 
wzrost w yniósł tylko 0,03 proc.
B Mimo trudności wysuwanych 
przez rząd brazylijski, W spólnota 
M enonitów postanow iła odbyć swój 
Kongres św iatowy w łaśnie w tym 
kraju. Rząd brazylijsk i zezwolił na 
odbycie kongresu w r. 1972 w K ury- 
tybie, pod w arunkiem , że podczas 
konferencji zaniecha się „wszelkiej 
bezpośredniej, negatyw nej krytyki 
reżim u”. Wiadomość powyższą p rze
kazał prof. J. A. O sterbaan, jeden 
z członków prezydium  Ogólnoświa
towej Społeczności M enonitów, dzia
łający w Am sterdam ie.
B Na zaproszenie przewodniczącego 
Związku Młodzieży Ewangelickiej w 
NRF ,ks. K- H. N eukam m a, od 16 do
2 m arca br. przebyw ała w tym  k ra 
ju  pierw sza oficjalna delegacja mło
dzieżowa Polskiej Rady Ekum enicz
nej w składzie: ks. Jan  W alter — 
przewodniczący, p. Ewa Otello-W i
śniewska, p. K arol Karski, ks. W al
dem ar Preiss (jun.), ks. Tadeusz 
Terlik ,p. Jerzy Toeplitz, p. Andrzej 
W ojtowicz (wszyscy ew.-augsb.) oraz 
ks. Adam Piasecki (bapt.).

15



Z P R  A S  Y
Zgodnie z zapowiedzią, również ten 
przegląd poświęcam y czasopismom 
wydaw anym  przez nierzym skokato- 
liickie Kościoły w Polsce. W poprzed
nim  num erze „Jednoty” omówiliśmy 
krótko ,;Słowo P raw dy”, „Pielrzym ” 
i ,yZnaki Czasu”.

Obecnie przedstawiam y, dobrze zna
ne naszym Czytelnikom, w ydaw nic
two Kościoła Ew angelicko-A ugsbur
skiego — „ZW IASTUN”. Jest to o r
gan urzędow y tego Kościoła, dw uty
godnik o nakładzie ponad 9 000 
egzemplarzy. Redaktorem  naczelnym 
jest ks. d r Tadeusz Wojak.
P roblem atyka „Zw iastuna” jest p rze
de wszystkim  związana z p rob lem a
tyką i życiem Kościoła A ugsburskie
go w Polsce,, tym  niemniej wiele 
artykułów  ma wydźwięk szerszy i 
jmoże zainteresować większy krąg  
czytelników. 1Z  ostatnich, dostępnych 
nam  numerów, pragniem y zwrócić 
uw agę Czytelników na n r 7 i 8 (1 i 
15 IV 1971), w którym  Jan  Uboczań- 
ski rozpoczyna cykl artykułów  po
święconych problem owi młodzieży w 
Kościele. A utor pragnie ibyć rzeczni- 
1kiem  (...) tyęh , lktórzy kiedyś byli 
aktyw nie  izaangażowani w  pracy dla 
Kościoła, a  dziś, z  różnych względów, 
>wycofali się z  tej pracy, i  tych, \htó- 
mzy jeszcze  tnie pracują d la  Kościo
ła, ale zam ierzają m oże to uczynić. 
Chcę reprezentować tu spojrzenie 
imjloidęgo pdkoilenia na obecne proble
m y  życia kościelnego, spojrzeć jego 
oczyma na w>spółczesność i p rzy 
szłość Kościoła, zbłiżyć m łodzież do 
średniego i  istarszęgo pokolenia e- 
wangelikó.w, a starsze pokolenie do 
m łodzieży i pragnie pomóc m łodem u  
pokoleniu w jego kłopotach i pro
blemach. A utor zwraca się z apaiem  
do starszego pokolenia i młodzieży o 
w ypowiadanie się na  tem aty m ło- 
dzieżowo-kościelne, tak  aby naw ią
zać się mógł dialog starszych z m łod
szymi w  kwestii m iejsca i zadań 
młodzieży w Kościele.

Pierwszy artykuł z tego cyklu w y
drukow any został w n r 8 „Zw iastu
na” i poświęcony osobowości współ
czesnej młodzieży, jej oczekiwaniom

i żądaniom  w ysuw anym  pod adresem 
Kościoła i ha odwrót — temu, co K o
ściół oczekuje od .młodzieży, na co 
liczy, czego się spodziewa. O statnia 
część artykułu  poświęcona została 
psychologii ,i pedagogice postępow a
nia Kościoła z młodzieżą. Przytacza
my tu trafne  spostrzeżenia końco
we:
Psychologami i pedagogami mogą 
być nie ty lko  w szyscy  księża, ale i 
członkowie rad i kom itetów  para
fialnych, działacze m łodzieżow i, d y 
rygenci, nauczyciele religii, szkółek 
niedzielnych i w szyscy rodzice. A  jak  
jest w rzeczywistości? O bwałom się, 
iż  obecne trudności w  pozyskiw aniu  
m łodzieży do prascy dla Kościoła są 
w  d użym  stopniu w yn ik iem  długolet
niego oddziaływania na m łodzież  
działaczy kościelnych, k tórzy  nie po
siadali znajomości podstaw  psycho
logii i pedagogiki m łodzieżowej. 
W szyscy m usim y \się dobrze zastano
wić, na  czym  polegały dotychczaso
w e niedopatrzenia i w  jak i sposób 
Kościół pow inien  w  przyszłości od
działywać na  młodzież.

„CHRZEŚCIJANIN”, to miesięcznik 
w ydaw any przez Zjednoczony K o
ściół Ewangeliczny. U kazuje się w 
nakładzie 5 000 egzemplarzy. R edak
torem  naczelnym  ijest Józef Mrózek. 
W roku bieżącym  redakcja w prow a
dziła bardzo pożyteczną rubrykę „Bi
blia i teologia”, w której system atycz
nie zamieszcza m.in. kom entarze i 
w yjaśnienia do Dekalogu. W każdym 
num erze jedno przykazanie. Jest to 
m ateriał potrzebny, który z powo
dzeniem może stanowić pomoc, na 
przykład, dla nauczycieli Szkół N ie
dzielnych.
W num erze 4 z bieżącego roku, w 
większości poświęconym Zm ar
tw ychw staniu Pańskiem u, zw raca
my uw agę na felieton podpisany 
inicjałam i W.L. (s. 2). A utor pisze 
o praktycznej miłości: ja k  powinna 
się ona przejaw iać i z czego w y
pływać.

Cytujem y ciekawsze fragm enty:

Najczęściej skłonni jesteśm y okazy
wać miłość słowami, gestami, u śm ie
chami, a (i to przede w>szystkim tym , 
którzy nam się odwzajemniają. Bóg

przez sw oje Słotwo żąda od nas cze
goś znacznie większego: „nie m iłu j
m y  słow em  'ani ję zyk iem  lecz czy
nem  i praw dą” I Jan 3:18. Bóg żąda 
od nas praktycznej m iłości. (...) K aż
dy z  nas pracuję, aby zdobyć środki 
na u trzym anie siebie i  sw ojej rodzi
ny. Tak być powinno. A le przychodzi 
momentów k tó rym  zdobyw anie dóbr 
m aterialnych [staje się celem  sam ym  
w sobie. Mając pod dostatkiem , sta
ram y się zdobyć w ięcej i w ięcej (...) 
Jednym  z pierw szych sym ptom ów  
jest to, że  zapom inam y o potrzebach  
bliźnich, zapom inam y o praktycznej 
miłości w obec współbraci. Proces ten  
zaczyna się niepostrzeżenie, dla k a ż 
dego człowieka w  innym  punkcie, od 
innej wartości. P om yślm y teraz o 
tych Odłożonych dobrach, trzym a 
nych bezużytecznie„ a które w łaści
wie u ży te  m ogłyby przynieść ty le  
pożytku  (...) Miłość ,czynu wymaga  
od nas ofiary m aterialnej, pośw ięce
nia czasu (...) i w ielu  innych  k o n 
kretnych czynów , któ rych  w yliczyć  
nie sposób. W eźm y choćby na p rzy - 
kład, odwiedzanie chorych. Jakim  
ciężarem kładzie się na serce zarzut: 

„Przez dwa miesiące chorowałem, 
a n ik t do m n ie  n ie  za jrzał”. A  m y  
w tym  czasie zniżyliśmy na marne, 
na głupstwa, na  przyjem ności ty le  
czasu, pieniędzy, serca, sił i starań. 
Jak m ożna to pogodzić z naszą d e 
klaracją m iłości do współbraci (...) 
Na tyle m iłu jem y Boga, na ile m iłu 
jem y braci. M usi kochać ten, kto 
chce być ko ch a n y ; i bo ty lko  dawanie 
wzbogaca.
Ostatnim, prezentow anym  dziś cza
sopismem jest „M ARIAW ITA” — 
miesięcznik redagowany przez S taro
katolicki Kościół M ariaw itów , w  na
kładzie ponad 3 tys. egzemplarzy. 
Lektura „M ariaw ity” jest dla w ięk
szości czytelników jedynym  źródłem 
inform acji o tym  Kościele, wokół 
którego narosło przez la ta  wiele ba
łam utnych i niepraw dziw ych w iado
mości. D latego wszystkich, którzy 
pragną samodzielnie zapoznać się z 
mariawityzm em , odsyłamy do in 
form acji „z pierwszej ręk i”, tzn. do 
samego „M ariaw ity”. Obok a rty k u 
łów o treści konfesyjnej, znaleźć tam  
można dość często problem atykę 
bardziej ogólną, naw et społeczną.
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