
M I E S I Ę C Z N I K  R E L I G I J N O - S P O ł t C Z H Y
POŚWIECONY POLSKIEMU EWANGELICY ZMÓWI I EKUMENII



NASZYM ZDANIEM C O  W N U M E R Z E ?

Ryby głosu nie majq
Chcemy dzisiaj poruszyć spraw ę dość osobliwą. Być może pobudzimy jed 
nych do w zruszenia ram ionam i, u innych wywołamy święte oburzenie albo 
i śmiech pusty. Chodzi nam  o w ędkarstwo. Jakoś nie spotkaliśm y się dotąd 
z określeniem  go jako zajęcia b a r b a r z y ń s k i e g o .  Za mocne słowo? 
Prosim y jednak przez chwilę się zastanowić. Nadziewamy na haczyk roba
ka, który jest przecież żywą istotą. Zarzucam y przynętę i na haczyk łap ie
my drugą żywą istotę. Z zimną krw ią zadajem y cierpienia żywym istotom. 
Dlaczego n i e  w o l n o  chwytać na haki. we wnyki, ani w żelaza zw ie
rząt? A kiedyś było to dozwolone. Czy dlatego ryby wolno łowić na haki, 
że nie m ają głosu i nie krzyczą z bólu? Czy płyną im łzy? Trudno stw ier
dzić.
Człowiek należy do istot drapieżnych. Żywi się mięsem innych stworzeń. 
Musi więc zabijać. To spraw a oczywista, choć istnieją ludzie, którzy nie 
uznają tego i do ust nie biorą m ięsa pod żadną postacią. Walczy się o to, 
aby ubój zw ierząt odbywał się w w arunkach zm niejszających cierpienia do 
nieuniknionego m inim um . Dlaczego ryba ma być w yjątkiem , którem u nie 
należy się prawo ochrony przed niepotrzebnym  bólem?
Rozumiemy, że łowienie ryb na wędkę można jakoś uspraw iedliw ić wów
czas, kiedy jest to środkiem  zdobywania pokarmu. Nie będziemy się sprze
czać o turystę, biwakującego nad rzeką lub jeziorem i łowiącego ryby 
na posiłek. Nie będziemy też wojować z emerytem , którem u w ędka dostar
cza pożywienia, liczącego się w miesięcznym budżecie. W porządku.
Ale w ędkarstw o jako sport? Jako sport „szlachetny”? Jako „czysta sz tuka”, 
dostarczająca „emocji”, „radości”, „wzruszeń wyższego rzędu”? Jako „roz
ryw ka”, „odpoczynek’ i „ fra jda”? Wszystkie ujęte w cudzysłów określenia 
wzięliśmy z artykułu  pt. „Człowiek rybie nie przepuści”, opublikowanego 
w „Polityce” (Nr 33, 14 VIII 1976).
Przyjrzyjm y się, co pisze autor artykułu, Andrzej Mozołowski. „W ędkowa
nie jest sportem  pod wielom a względami niezwykłym. Tak niezwykłym, że 
niektórzy negują jego sportowy charak ter’ . Niezwykłość tego „sportu” po
lega na tym, że państw o do niego nie dopłaca, że członkowie masowej o r
ganizacji sportow ej przyczyniają się do zarybiania wód, że organizacja 
zrzeszająca 600 tys. członków zatrudnia tylko 250 pracowników etatowych. 
Możliwe, że to w łaśnie jest „niezwykle ’. Zależy od punktu widzenia. 
Posłuchajm y dalej. „W ędkarstwo, jak każdy sport, ma swój wyczyn i swo
je rekordy. Liczba wyczynowców budzi szacunek, zaś liczba zawodów wręcz 
oszałamia. Idzie w tysiące. Na same tylko imprezy ogólnopolskie składają 
się: zawody o «Złotą Wędkę», Akademickie M istrzostwa Polski, M istrzostwa 
Polski w W ędkarstw ie Morskim, Rzutowe M istrzostwa Polski Kolejarzy, 
M istrzostwa Polski Młodzieży, M istrzostwa Polski Seniorów’ . W łaśnie — 
sport i rekordy, zawody i m istrzostwa. Łowienie ryb na dziesiątki kilogra
mów, współzawodnictwo — kto więcej, kto większą. Po co? Dla dreszczyka 
emocji, d la chwały, zresztą chwały w ątpliw ej?
A oto in teresujący obrazek. „Idea w ędkarstw a jako czystej sztuki nie zys
kała jeszcze w Polsce popularności. Raz pewien Belg wyciągnął z jeziora 
Sniardw y — wśród aplauzu przygodnych widzów — trzykilowego karp ia ; 
oniem iał z radości, po czym ułożył zdobycz na ręczniku, by nie uszkodzić 
łuski, odhaczył delikatnie, zmierzył centym entrem , sfotografował i puścił 
z powrotem  do jeziora. Plażowicze zam arli ze zgrozy. N ajbardziej przytom 
ny skoczył dc kajaka, dognał kolebiącą się pod powierzchnią, zszokowaną 
przeżyciem rybę i norm alnie zatłukł wiosłem, by tryum falnie powrócić 
z nią do brzegu, na którym  zam arł ze zgrozy tym  razem obcokrajow iec”. 
Interesujące, co w kim  budzi zgrozę, a co nie budzi w nikim .
No i dobrze. Świat się nie zmieni, w ędkarze nadal będą łowić, ryby m il
czeć. Cała pociecha, że może jednak ktoś się trochę zastanowi. A my po
zostaniemy przy raczej odosobnionym (na razie) zdaniu o wędkowaniu 
jako zajęciu b a r b a r z y ń s k  im. Chyba, że ktoś nas przekona do czegoś 
odwrotnego.

Dwie sprawy dominują w tym nu
merze: tematyka związana ze świę
tem Reformacji, obchodzonym przez 
cały świat ewangelicki 31 paździer
nika, oraz z przypadającą 3 paź
dziernika 750 rocznicą śmierci św. 
Franciszka z Asyżu.

Ks. Bogusław Wittenberg, biorąc 
za motto rozważań słowa Jezusa: — 
Kto przykłada rękę do pługa i oglą
da się wstecz, nie nadaje się do 
Królestwa Bożego — zastanawia się 
w swym kazaniu (s. 3) nad zada
niem obecnego pokolenia spadko
bierców Reformacji wobec przysz
łości. Natomiast autor Reform acyj- 
nych refleksji (drukujemy je na s. 5) 
rozważa wydarzenia sprzed ponad 
400 lat w aspekcie Bożej ingeren
cji w losy ludu.

O jednym z twórców ewangelickiej 
pieśni religijnej — Paw le G erhard- 
cie (w tym roku minęła 300 roczni
ca jego śmierci), pisze na s. 13 ks. 
Jan Gross, relacjonując przebieg 
uroczystości rocznicowych w NRD.

Z wyw iadu przeprowadzonego z ks. 
W ładysławem Pilchem, proboszczem 
parafii ewangelicko-agusburskiej w 
Mikołajkach, dowiadujemy się o po
dejmowanych inicjatywach utworze
nia Muzeum Reform acji w Ziemi 
M azurskiej.

T rubadur Chrystusa — to tytuł ar
tykułu ks. Jerzego Stahla, w któ
rym przedstawia on sylwetkę jedne
go z najwspanialszych ludzi Koś
cioła, „biedaczyny Bożej” — św. 
Franciszka z Asyżu. Artykuł uzu
pełniają dwa teksty samego Fran
ciszka — m odlitw a (na s. 4) oraz

Pochw ała Stworzenia (s. 6—7).

Ponadto znajdą Czytelnicy kolejny 
odcinek serii O Biblii (księga Eze
chiela, s. 14), Zdarzenia i ludzie (s. 
17), Z prasy (s. 17) i Przegląd eku
meniczny (s. 19).

N A S Z A  O K Ł A D K A :

Wartburg. Wnętrze celi Marcina 
Lutra.
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KS. BOGUSŁAW WITTENBERG

Zadanie wobec przyszłości

Kto przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się 
do Królestwa Bożego.

Łuk. 9:62

W święto Reformacji nie można wprost pomi
nąć milczeniem wieku XVI, kiedy zostały poło
żone podwaliny pod zręby dogmatyczne i orga
nizacyjne Kościół ewangelickich.

Ożywiony ruch religijny XVI wieku był wyni
kiem długotrwałych poszukiwań odpowiedzi na 
nurtujące ludzi pytania i wewnętrzne niepoko
je. Od dawna już wśród wszystkich myślących 
panowało przekonanie, że propagowane przez 
Kościół nauki i praktyki religijne nie mogą 
zaspokoić potrzeb duchowych. Co więcej, po
wszechnie krytykowano poziom moralny i in
telektualny duchowieństwa oraz rażące naduży
cia w Kościele. Co najmniej od trzech wieków z 
różnych stron rozlegało się wołanie o refor
mę Kościoła „in capite et in membris” , a sfor
mułowanie to wyrażało myśl o konieczności 
przemian od góry aż do samego dołu. Ruchy re
ligijne katarów, albigensów, waldensów, brac
two św. Franciszka z Asyżu, ruch Wiklefa w 
Anglii, husytyzm w Czechach to był ferment, 
w którym ujawniało się nie tylko niezadowole
nie z istniejącego w Kościele stanu rzeczy, ale 
przede wszystkim zdrowe dążenie do tego, by 
żyć po chrześcijańsku. Był to długi okres oży
wionego szukania Boga. Jego punktem szczy
towym stała się Reformacja.

Reformatorzy i ich współpracownicy staczali 
sami z sobą ciężkie walki wewnętrzne, które 
skłaniały ich do wytężonego szukania w Piśmie 
świętym odpowiedzi na dręczące ich pytania, 
a skoro je znaleźli, przekazywali wyniki swych 
dociekań innym. Szybkie i szerokie rozprzes
trzenię się idei reformacyjnych jest nie tylko 
wynikiem zastosowania świeżego jeszcze wyna
lazku druku. Świadczy o aktualności porusza
nych problemów, o żywotności myśli religij
nych, o tym, jak wielką wagę przykładano do 
zadań powierzonych Kościołowi.

Rozwijająca się Reformacja dążyła do teologicz
nego ugruntowania swoich zdobyczy oraz do

udostępnienia ich możliwie najszerszemu gronu 
ludzi. Dążyła do stworzenia trwałych podwalin 
powstającego Kościoła, co znalazło swój wyraz 
w obfitym piśmiennictwie, w przekładach Pis
ma świętego, w rozwoju szkolnictwa. W ogniu 
walk, polemik, ścierania się poglądów formuło
wano wyznania wiary, drukowano pisma uza
sadniające stanowisko zajmowane w poszczegól
nych, aktualnych wówczas sprawach. Pisma te 
— konfensje i katechizmy — miały dać doraź
ną i jasną odpowiedź na nurtujące ludzi pyta
nia. Wywołane naglącą potrzebą chwili, nieza
leżnie od intencji ich autorów stały się normą 
na długi czas określającą linię rozwojową i spe
cyfikę Kościoła, który od żywionego poczucia 
wierności dla Ewangelii w szerokim rozumieniu 
tego słowa, przyjął nazwę ewangelickiego.

Skoro dziś, w czterysta lat po tamtych wyda
rzeniach, obchodzimy święto Reformacji i myś
limy o przeszłości, to równocześnie uświadamia
my sobie, że Reformacja nie jest proce
sem zakończonym. Powstają bowiem nowe pro
blemy religijne, moralne, społeczne i inne, wo
bec których Kościół musi zająć stanowisko, po
dobnie jak to miało miejsce w wieku XVI. No
we pytania, nowe problemy domagają się no
wych odpowiedzi.

Jesteśmy spadkobiercami bogatych tradycji tak 
religijnych, jak i kulturalnych, narodowych i 
społecznych, którymi możemy się szczycić, ale 
one też zobowiązują do dalszego twórczego 
działania. Nie można przecież żyć samą przesz
łością i tylko na niej opierać swą egzysten
cję.

Przytoczony z Ewangelii św. Łukasza werset: 
,,Kto przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, 
nie nadaje się do Królestwa Bożego” — daje w 
w tej mierze wyraźne wskazania. Prowadząc 
pług i odkładając kolejne skiby, oracz stale po
suwa się naprzód, patrzy przed siebie, nie spu
szcza z oka celu, dla którego pracuje, choćby
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w danej chwili całą swoją uwagę skupiał na 
prawidłowym i równym prowadzeniu pługa. 
Widzi przed soibą ogrom czekających na ostrze 
lemiesza odłogów. Wyniki jego pracy jednak są 
uwarunkowane tym, co działo się przedtem. 
Dlatego nie można cytowanego zdania rozumieć 
tak, jakby przeszłość nie miała żadnego znacze
nia. Nie można odcinać się od tego, czego do
konano przed nami. Istnieje nierozerwalny 
związek przeszłości z teraźniejszością, wczoraj 
rzutuje na dziś.
Trafnie ujął tę myśl w słowa Adam Asnyk w
znanym wierszu ,,Do młodych” :

... nie depczcie przeszłości ołtarzy,
Choć m acie sami doskonalsze wznieść...
Ze światem , który w  ciemność już zachodzi 
Wraz z całą tęczą idealnych snów,
Praw dziw a mądrość niechaj was pogodzi.
I wasze gwiazdy, o zdobywcy młodzi,
W’ ciemności pogasną znów!

Czy można odcinać się od korzeni, czy można 
zapominać o źródle natchnienia, jakim było, jest 
i pozostanie Słowo Boże? Czy można się odry
wać od skarbca myśli zawartych w księgach 
symbolicznych Kościoła? Tym niemniej trzeba 
zachować we wszystkim właściwe proporcje,

rozróżniać to, co jest źródłem, wzorcem, nor
mą, od tego, co jest rzeczą wtórną, co należy 
do swojej epoki.
Księgi symboliczne zawierają myśl reformato
rów odnoszącą się do tych problemów, które 
nurtowały ludzi im współczesnych i były dla 
nich najważniejsze. Wypowiadali się oni zgod
nie z duchem epoki, stosownie do osobistego 
widzenia i rozumienia spraw. Przed nami zaś 
piętrzą się nowe problemy, które sami musimy 
rozwiązać, o ile nie chcemy stracić kontaktu ze 
współczesnością, o ile mamy być współtwórca
mi przyszłości.
Patrząc przed siebie, należy zadać sobie pyta
nie, co my zdołamy przekazać następnym po
koleniom, czym wzbogacimy ich wewnętrzne ży
cie, aby i oni z kolei byli zdolni do rozwiązy
wania własnych problemów, które będą zupeł
nie różne od naszych. Jedno jest jasne i to jed
no się nie zmienia. Reformatorowie umieli ufać 
Bogu. Patrząc w przyszłość, od Niego chcieli się 
uczyć. Tej cechy nam wszystkim dzisiaj szcze
gólnie potrzeba. Ufając Bogu, chcąc Jemu ca
łym sercem służyć, spełnimy też swoje zadanie 
wobec przyszłych pokoleń.

U c z y ń  z na s  n a r z ę d z i a T w e g o  p o k o j u . . .
O Panie, uczyń z nas 
narzędzia Twego pokoju, 
abyśmy siali miłość, 
tam gdzie panuje nienawiść; 
wybaczenie,
tam gdzie panuje krzywda; 
pojednanie,
tam gdzie panuje niezgoda; 
prawdę,
tam gdzie panują błędy; 
wiarę,
tam gdzie panuje zwątpienie; 
nadzieję,
tam gdzie panuje rozpacz; 
światło,
tam gdzie panuje mrok; 
radość,
tam gdzie panuje smutek. 
Spraw, abyśmy 
nie tyle szukali pociechy, 
co pocieszali;
nie tyle szukali zrozumienia, 
co rozumieli; 
nie tyle szukali miłości, 
co kochali.
Albowiem dając — 
otrzymujemy, 
wybaczając — 
zyskujemy przebaczenie, 
a umierając —
rodzimy się do nowego życia. 

Sw. Franciszek z Asyżu
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XJN

R e f o r m a c y j n e  r e f le k s j e

Kiedy obchodzimy kolejną rocznicę Reformacji, 
to wówczas staramy się na nowo odczytywać 
zawarte w niej treści. Okazuje się, że w każ
dym czasie i w każdych warunkach stanowić 
może ona źródło inspiracji do nowych rozmyś
lań, do nowych wniosków i zachętę do aktuali
zacji ewangelicznego zwiastowania. Mówimy 
więc o nieprzemijających wartościach Reforma
cji, o jej dokonaniach na polu teologii, prakty
ki życia kościelnego i wreszcie o imperatywie 
osobistego zaangażowania się w wierze.

Obiektywnie przyznać trzeba, że dla wielu wy
znawców owe „wspominania” stanowią jeśli 
nie jedynie historyczne przywoływanie dawno 
minionego czasu, to w najlepszym razie wez
wanie do naśladowania wiary dawno zmarłych 
przodków. Z mroku dziejów wyłaniają się spi
żowe postacie nieugiętych szermierzy Prawdy 
Bożej, którzy w walce o Kościół stawiali czoła 
nie tylko przeciwnościom losu, potędze świata 
i tzw. opinii publicznej, ale i własnym ułomnoś
ciom i słabościom. Mówili, że chodzi im o 
,,szczere Słowo [Boże” , które winno być w 
prawdzie głoszone po całym świecie. Wielu z 
nich zginęło w więziennych lochach, na stosach 
lub w krawych bitwaęh po to, by oczyścić pole 
szczęśliwszym realizatorom ich własnych za
mierzeń.

Tak rodziła się Reformacja. Nie była ona wy
nikiem li tylko teoretycznych przemyśleń uczo
nych lub cichego buntu maluczkich tego świata, 
czy też odosobnionym dramatycznym i niespo
dziewanym efektem czynu pojedynczego czło
wieka. Złożyły się na nią dążenia i pragnienia 
tysięcy chrześcijan, którzy mniej lub bardziej 
doskonałą wizję Królestwa Bożego nosili w 
swych sercąch pośród zobojętniałego na głos 
Ewangelii świata. Aczkolwiek wyrazicielem ich 
stawali się tacy ludzie, jak Piotr Valdus, Jan 
Hus, John Knox, Zwingli czy najmocniejsi z 
nich — Marcin Luter lub Jan Kalwin, to jednak 
glebą, z której i oni wyrośli, były tysiące za 
prawdą Chrystusową tęskniących ludzi. Ci wiel
cy Reformacji oraz późniejsi ich następcy sta
wali się wyznacznikami wiary pokoleń, wiary 
żywej i nigdy nie gasnącej. Takimi też pozo
staną dla nas i dla przyszłych pokoleń. Nie dla
tego, że po wielu z nich pozostały wielkie dzie
ła teologiczne ,wspaniałe lub skromniejsze pom
niki, lecz ze względu na całkowite, posłuszne 
poddanie się działaniu mocy Bożej i odważne 
— w jej mocy — postępowanie.

Przesunięcie uwagi od ówczesnej instytucjonal
nej organizacji kościelnej na zagadnienia bez
pośredniego stosunku Boga do człowieka i czło
wieka do Boga stało się prawdziwym czynem

rewolucyjnym. Hasła usprawiedliwienia czło
wieka z łaski przez wiarę (jak podkreślali Luter 
i Kalwin: samemu Bogu chwała) oraz bez
względny autorytet Pisma świętego przyczyni
ły się do prostowania i oczyszczania ścieżek re
ligijnego życia na przyszłość. Reformacja wy
wołała niespotykane od wieków zainteresowa
nie szerokich warstw ludzkich zagadnieniem re- 
ligii, włączyła rzesze uczonych i prostych w 
sprawy będące dotąd domeną kleru i oficjalnego 
Kościoła. Reformacyjny postulat znajomości 
Słowa Bożego przez każdego człowieka powodo
wał i inne następstwa. Jednym z nich była ko
nieczność czytania tego Słowa, a to z kolei łą
czyło się z rozwojem oświaty. Można by spie-

Kościół zamkowy w Wittenberdze. Na jego 
drzwiach Luter przybił 31 października 1517 
swoje słynne tezy przeciwko odpustom.
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rac się o to, w jakim stopniu ruch reformacyj- 
ny stał się animatorem oświaty, jest jednak 
pewne, że gwałtowny jej rozwój datuje się 
właśnie od tego czasu.

Zastanawiając się nad genezą i dziejami Refor
macji, niepodobna nie zadać sobie pytania o 
jej znaczenie i wartość dla Kościoła współczes
nego. Nie myślę tutaj o jakimś określonym 
kościele czy wyznaniu, ale o chrześcijaństwie 
jako całości. Przecież w ciągu tych kilku wie
ków, jakie nas od niej dzielą, ustaliły się kształ
ty i formy głównych odłamów reformacyjnych 
i późniejszych poważnych społeczności konfe
syjnych, powstały księgi symboliczne, określono 
zasady życia wewnętrznego, a mimo to nie 
zgasła nigdy świadomość istnienia tylko jedne
go Kościoła, którego Głową jest Zbawiciel, Je
zus Chrystus.

Reformacja, jako szczególne zjawisko w życiu 
Kościoła chrześcijańskiego, które przybrało zna
ną nam z dziejów formę i postać, nie może być 
pojmowana jako ostateczny etap na drodze po
szukiwania właściwego — wewnętrznego i ze
wnętrznego — wyrazu wiary. To etap i tylko 
etap, przez jaki upodobało się Bogu prowadzić 
swój lud, to communio viatorum — społeczność 
pielgrzymów zdążająca do swego Pana. Opie
rając się na prawdach Bożych, sformułowanych 
w największym skrócie w Apostolskim Wyzna
niu Wiary, społeczność pielgrzymów, a więc 
Kościół, żyje i przejawia swoje istnienie w po
słuszeństwie Ewangelii i w naśladowaniu 
ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana. 
Podlegając zaś uwarunkowaniom, potrzebom i 
niebezpieczeństwom czasów, Kościół winien pil
nie baczyć, by w żadnym przypadku nie scho
dzić z właściwego kierunku. Gdy zaś zdarzy 
się, że popadnie w niebezpieczeństwo utraty du
chowego blasku i oddali się od pierwowzoru, 
winien z całą pokorą poddać się na nowo dzia
łaniu Ducha Bożego.

Tę właśnie pokorę i świadomość konieczności 
czuwania i doskonalenia się chrześcijanina wy
raża także reformacyjna maksyma: Ecclesia re
formata et semper reformanda — Kościół re
formowany, stale się reformujący. Jej słuszności 
nie trzeba chyba dowodzić. To dobrze, że Bóg 
nie pozwala Kościołowi zastygnąć ani w jego 
widomej formie, ani w przejawach wiary. Zaw
sze tak było, że gdy w pielgrzymce swej usta
wał on w drodze i rozkoszował się zbyt długo 
bezczynnością i spokojem, Pan Kościoła budził 
go i przynaglał do wyruszenia w nieznane.

Tak jest zapewne i dzisiaj. Czymże bowiem in
nym mogą być wydarzenia w zakresie misyjne
go zaangażowania się Kościoła, jakiego świad
kami byślimy w dziewiętnastym wieku; co 
oznaczać mogą znamienne przemiany w ostat
nich dziesiątkach lat w Kościele rzymskokato
lickim; gdzie tkwi źródło silnych tendencji eku
menicznych, obejmujących swym zasięgiem 
wszystkie bez mała Kościoły? Wszystko to jesz
cze raz potwierdza prawdę, że aczkolwiek Re-

POCHWAŁA STWORZENIA,

ŚWIĘTY

formacja była dla Kościoła ożywczym, choć dra
matycznym, aktem ingerencji Boga w losy ludu, 
to ingerencja ta nie była ani pierwszym, ani 
też ostatnim w historii chrześcijaństwa przeja
wem Bożego działania.
Drogi pielgrzymującego Kościoła są pełne nie
spodzianek i zagadek, a boski Autor oczekuje 
od swego ludu głębokiej wiary i ufności w speł
nienie się obietnic Ewangelii.

Jeśli więc dziś z wielką wdzięcznością wspomi
namy Reformację i jej znaczenie dla Kościoła 
chrześcijańskiego, to nie możemy równocześnie 
zapominać o konieczności stałego wykorzysty
wania tych wartości, które ona niesie dla 
kształtowama oblicza Kościoła na przyszłość. 
Możliwe to będzie tylko wówczas, gdy Słowo 
Boże jak płonąca pochodnia oświeci ścieżki na
szego życia, a Kościół będzie naszym doczesnym 
domem bratniej miłości i pokoju.
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KS. JERZY STAHLKTÓRĄ WYŚPIEWAŁ 

FRANCISZEK

Najwyższy, wszechmocny i dobry Panie,
Tobie sława, chwała, uwielbienie 
I wszelkie błogosławieństwo.
Tylko Tobie, Najwyższy, one przy sto ją,
I żaden człowiek nie jest godzien 
Wzywać Twojego Imienia.

Pochwalony bądź, Panie,
Z wszystkimi Twoimi stworzeniami,
A przede wszystkim z naszym bratem-słońcem, 
Które dzień daje, a Ty przez nie świecisz.
Ono jest piękne i promieniste,
A przez swój blask
Jest Twoim wyobrażeniem, o Najwyższy!

Panie, bądź pochwalony 
Przez naszego brata-księżyc 
I nasze siostry-gwiazdy,
Które stworzyłeś w niebie 
Jasne i cenne, i piękne.
Panie, bądź pochwalony 
Przez naszego brata-wiatr,
Przez powietrze i obłoki,
Przez pogodę i wszelkie zmiany czasu,
Którymi karmisz swoje stworzenia.

Panie, bądź pochwalony 
Przez naszą siostrę-wodę,
Która jest wielce pożyteczna 
I pokorna, i ciemna, i czysta.

Panie, bądź pochwalony 
Przez naszego brata-ogień,
Którym rozświetlasz noc,
A on jest piękny i radosny,
I żarliwy, i mocny.

Panie, bądź pochwalony
Przez naszą siostrę-matkę ziemię,
Która nas żywi i chowa,
I rodzi różne owoce, barwne kwiaty i zioła.

Panie, bądź pochwalony
Przez tych, którzy przebaczają wrogom
Dla miłości Twojej
I znoszą niesprawiedliwość i prześladowanie. 
Błogosławieni, którzy trwają w pokoju i prawdzie, 
Gdyż przez Ciebie, Najwyższy,
Będą uwieńczeni.

Panie, bądź pochwalony
Przez naszą siostrę-śmierć cielesną,
Której żaden żyjący człowiek ujść nie zdoła. 
Biada tym, którzy w grzechu śmiertelnym konają. 
Błogosławieni ci,
Którzy odnajdą się w Twojej świętej woli, 
Albowiem po raz wtóry 
Śmierć im krzywdy nie uczyni.

Czyńcie chwałę i błogosławieństwo Panu 
I składajcie Mu dzięki,
I służcie Mu 
Z wielką pokorą.

tłum. Koman Brandstaetter

Trubadur Chrystusa
3 października minęło 750 lat od śmierci jednej z n a j
piękniejszych postaci średniowiecznego Kościoła, św. 
Franciszka z Asyżu. Urodził się około 1181 w słonecz
nej Umbrii, w  mieście Asyżu. Ojcem jego był handlarz 
sukna, P iotr Bernardone. a m atką — Pika, pochodząca 
prawdopodobnie z rodziny szlacheckiej. Ze szkoły 
przykościelnej wyniósł trochę znajomości łaciny, choć 
pisanie spraw iało mu przez całe życie trudności, a 
z domu znajmość francuskiego. Z pieśni trubadurów  
czerpał zamiłowanie do czynów rycerskich. Jak  wielu 
jego bogatych rówieśników, od wczesnej młodości 
prowadził hulaszcze życie, schlebiając próżności ojca 
i zdobywając w ątpliw ą sławę w mieście. Niemniej 
jednak  Franciszek miał serce czułe na ludzką niedo
lę i w rażliw e na otaczającą przyrodę.

W 1202 nastąpił zwrot w życiu m arnotraw nego mło
dzieńca. Podczas wojny Asyżu z Perugią dostał się do 
niewoli, a po powrocie z niej ciężko zachorował. Wy
zdrowiawszy — uczuł pustkę w swym życiu; by ją  za
pełnić, postanowił zaciągnąć się do w ojsk papies
kich. Jednak  już następnego dnia po szumnym wy- 
jeździe wrócił z niewiadomych powodów do rodzin
nego miasta. Odtąd unika Franciszek swych dotych
czasowych kompanów, szuka samotności, przeżywa roz
terki w ewnętrzne. Grota w  pobliżu Asyżu staje się 
miejscem jego gorących modlitw. Oddalając się od 
możnych, zw raca się ku biednym, pomaga im i w spie
ra. Postanaw ia też wyzbyć się bogactwa i dzielić los 
nędzarzy.
Franciszek sądzi, że uda mu się znaleźć odpowiedź na 
wszystkie dręczące go rozterki i w  tym  celu pielgrzy
m uje do Rzymu. Tu poddaje się próbie, zam ienia swe 
szaty na łachm any i zasiada w gronie żebrzących. Ten 
czyn staje się jego zwycięstwem — miłości i w spół
czucia nad dum ą i pychą. Po powrocie do Asyżu jesz
cze zwiększa swą pomoc dla potrzebujących. Choć 
nigdy nie był pod wpływem  ściśle kościelnym, jas
nym było, że już tylko krok dzieli go od ewangelicz
nego działania.

Franciszek czuł, że choć życie pełne wyrzeczeń jest 
celem jego wysiłków, brakuje mu jeszcze ostatecznej 
decyzji. Pewnego razu spotyka podczas swej w ędrów 
ki trędowatego. Chce uciekać, ale przełam uje swój 
w stręt, zbl;ża się do chorego, oddaje m u wszystkie 
pieniądze i w  pokorze całuje w  rękę. To kolejne zwy
cięstwo domaga się w ypełnienia — Franciszek udaje 
się do przytułku dla trędowatych, by w  m iarę swych 
sił nieść im pomoc.

Ostateczne zwycięstwo dokonuje się w ulubionej przez 
Franciszka kaplicy św. Damiana. W tym podupadłym  
kościółku, podczas modlitwy o pomoc i pełne podda
nie się woli Bożej, przeżywa całkowite naw rócenie — 
mistyczne zjednoczenie z Chrystusem. Zastanaw iając 
się, jak  natychm iast oddać Jezusowi miłość za miłość, 
postanaw ia w łasnym i rękom a odbudować miejsce, w 
którym  został napełniony św iatłem  i mocą. Sprzedaje 
to, co ma, odzież i konia, by pieniądze użyć na odno
wienie świątyni. Jego czyn powoduje zerw anie z ojcem, 
który wydziedzicza syna przed sądem biskupim. Wy
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darzenie ma przebieg gwałtowny; Franciszek stw ier
dza „dotąd nazywałem  Piotra Bernardonego ojcem, 
lecz teraz chcę służyć Bogu. (...) Odtąd pragnę mówić 
jedynie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie’’. To w yda
rzenie (1206) sprawiło, że Franciszek uzyskał uprag
niony duchowy spokój. Zerw ał ostatnie więzy z do
tychczasowym życiem; był wolny, biedny i bezdomny 
jak  ci, którym  chciał pomagać. Oddał się z całą m i
łością i współczuciem pielęgnowaniu trędow atych i 
równie jak  oni zaniedbanej kaplicy św. Damiana. 
W szatach pusteln ika — pełen radości i żarliwości — 
śpiewał na ulicach i placach Asyżu w zam ian za k a 
m ienie na odbudowę świątyni. Jednych wzruszał, inni 
uważali go za szaleńca. Nie chcąc być ciężarem dla 
swego opiekuna — kapłana od Dam iana — zaczął 
żebrać. Nowe doświadczenia w zm acniają go, powodu
ją też, że jego żar przyciąga grono ludzi dobrej wo
li, pom agających mu w  zbożnym dziele. Wiosną 1208 
odbudowa zostaje ukończona. Franciszek pragnie na
praw ić i. inne zaniedbane kaplice wokół Asyżu. K o
le jna z nich — M atki Moskiej Anielskiej — Porcjun- 
kula, staje się kolebką i symbolem ruchu francisz
kańskiego. Gdy zaczął odbudowę Porcjunkuli nie my
ślał o niczym innym  jak  o życiu pokutniczym. Ale 
podczas długich rozmyślań pojął swe przeznaczenie: 
żyć dla Chrystusa, żyć według Chrystusa.

Na początku 1209, podczas mszy w ubogiej kapliczce 
doznaje objaw ienia — to do niego przecież kieruje 
Jezus słowa: „Idąc, głoście w ieść: Przybyliżyło się K ró
lestwo Niebios. Chorych uzdrawiajcie, um arłych 
wskrzeszajcie, trędow atych oczyszczajcie, demony wy
ganiajcie, darm o wzięliście, darm o dawajcie. Nie 
m iejcie w  trzosach swoich złota ani srebra, ani miedzi, 
ani torby podróżnej, ani dwu sukien, ani sandałów, 
ani laski, albowiem  godzien jest robotnik wyżywie
nia swego” (Mat. 10:7—10). Od tej chwili postanaw ia 
Franciszek dosłownie przestrzegać przykazań apostol
skiego życia. Już następnego dnia rozpoczyna w Asyżu 
m isję kaznodziejską. Prostym i słowami i własnym 
przykładem  naw ołuje do doskonałości ewangelicznej — 
mówi o pokoju duszy jako największym  szczęściu, 
o zgodzie z Bogiem, ludźmi, w reszcie z samym sobą 
przez spokój sumienia. Jego szczerość i głębia na
w rócenia powodują, że po okresie drw in i szyderstwa 
rodzi się uw ielbienie dla niego i chęć naśladowania.

W krótce grom adzą się wokół Franciszka pierw si ucz
niowie — towarzysze. Wyzbywszy się swego m ajątku 
budują szałasy-pustelnie wokół Asyżu, w  prostych sło
w ach głoszą Ewangelię, pracują, chw alą Boga w śród 
otaczającej w spaniałej przyrody. Porcjunkula staje się 
m iejscem  ich spotkań — stąd rozchodzą się po całej 
Umbrii, p racu ją  wespół z wieśniakam i, razem  z nimi 
jedzą, śpią gdzie popadnie. Radośni pokutnicy, sami 
siebie lubiący nazywać grajkam i Bożymi, rozbudzają 
coraz więcej serc. Ruch franciszkański rozw ija się.

By zrozumieć szybko owocującą działalność Francisz
ka i jego towarzyszy, trzeba sobie uzmysłowić stan 
ówczesnego chrześcijaństw a. Kościół w strząsany był 
potężnymi prądam i odnowy. Z jednej strony m roczna 
pokutnicza fala  katarów  i albigensów, z drugiej zaś 
głoszący naw rót do religijnej i m oralnej czystości 
pierw otnego chrześcijaństw a „ubodzy z L ionu” — 
waldensi. O ficjalny Kościół za panow ania Innocen
tego III dochodzi do najwyższej potęgi i rozkw itu; 
grozi mu zupełne zeświecczenie. Zakony niejedno

krotnie sta ją  się zaprzeczeniem  chrześcijańskiego ży
cia, mnisi — włóczędzy są praw dziw ą zakałą chrześ
cijaństw a. W tym stanie niepewności, ale i powszech
nego oczekwania, Franciszek głoszący miłość C hrystu
sową, pielęgnujący szczerą pokutę, pokorę, ubóstwo, 
miłość dla najbardziej potrzebujących — chorych i 
upośledzonych — znajduje szeroki odzew.

Ale rozw ijające się dzieło Franciszka musiało wy
wołać reakcję sprzeciwu ze strony kleru, zagrożone
go w swym stanie posiadania, ze strony rodzin tow a
rzyszy Franciszka, ze strony Rzymu, k tóry  obaw iał się 
popularności nowego ruchu, chciał narzucić mu pęta 
i uczynić swym narzędziem . W połowie 1210 F ranci
szek staje przed Innocentym  III, by uzyskać aprobatę 
dla swego przedsięwzięcia. Reguła dla niego i jego 11 
towarzyszy, k tórą przedstaw ia do zatw ierdzenia, to 
w ersety z Ewangelii, w których Jezus mówi o naśla
dowaniu Go, i kilka przepisów dotyczących pracy fi
zycznej i za trudnienia nowych braci. Franciszek broni 
gorąco swego ideału prostoty, braterstw a, jednak — po
korny i posłuszny — odchodzi z Rzymu pokonany: 
udzielono jem u i jego towarzyszom praw a kazania, 
lecz narzucono tonsurę i konieczność wyboru zw ierzch
nika. Jak  pisze Paul Sabatier, biograf św. Franciszka, 
„Dzieło... tak  zasadniczo laickie, stało się w brew  jego 
intencjom  insty tucją kościelną; niebawem  wyrodzić 
się miało w  instytucję klerykalną. Nie zdając sobie 
sprawy, ruch franciszkański sprzeniew ierzył się swym 
początkom. Prorok złożył swą godność w ręce kap ła
na...”.

Jednak  mim o wszystko od tej chwili rozpoczyna się 
niezwykle owocna działalność franciszkanów. Bracia 
z radością odchodzą z Rzymu. W drodze głoszą pokój, 
w zyw ają do pokuty. Wieść o zatw ierdzeniu reguły po
woduje, że dla kaznodziejów franciszkańskich zna jdu
je się miejsce w  kościołach. Franciszek potrafi zdoby
wać serca, przekazać swój ogień wewnętrzny. „Gdy 
go słyszano, przypom inającego okropności wojny, 
zbrodnie ludu, niegodziwości wielkich, chciwość hań 
biącą Kościół, opuszczoność tylekroć już sprofanow a
nego Ubóstwa — każdy czuł się dotkniętym  w głębi 
sum ienia” (P. Sabatier).

Ś lubując pokorę i ubóstwo, franciszkanie mieli stać 
się sługami i braćm i wszystkich ubogich — przybie
ra ją  więc nazwę Braci Mniejszych. Franciszek kładzie 
w ielki nacisk na obowiązek pracy ręcznej i ubóstwo. 
Nie m a w tym  zresztą nic ascetycznego, bieda nie -tyl
ko pozwala współczuć ze wszystkimi ubogimi, w ol
ność od trosk m aterialnych daje radość ścisłego życia 
z przyrodą — Bożym Światem. Porcjunkula, gdzie się 
gromadzili, była nie tylko klasztorem, ale pracownią, 
w której każdy z braci oddaw ał się swemu zawodo
wi. B racia często w ynajm ow ali się jako służący. Sam 
Franciszek jest wzorem pracowitości. Nie uchyla się 
od najniższych posług. Szczególny nacisk kładzie na 
pielęgnowanie trędow atych. Tym „chorym dobrego 
Boga” z całym sam ozaparciem  służyli po dniach ew an
gelicznej pracy po w siach i m iastach um bryjskich. 
N iezwykła prostota cechuje też p ierw otne kaznodziej
stwo franciszkańskie — jest w  tym coś nowego, ożyw
czego, zapom nianego od czasów Chrystusa i Jego 
pierwszych uczniów.

Franciszek, lubiący się przyrównywać do skowronka, 
czuje się dobrze tylko w prostocie i w  otw artej p rze
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strzeni. Ślub ubóstwa jest dla niego ślubem  wolności, 
w łasność — to złota klatka, w której skowronki za
pom inają o przestworzach, do których są stworzone. 
Przez całe swe życie, w wyrzeczeniach, m odlitwach, 
pracy, pragnie naśladować Chrystusa. Tą miłością i 
prostotą serca zaraża innych. W szczególny sposób od
nosi się do otaczającej przyrody. Kocha ją, bo mówi 
ona o Bogu. Nie ma to uczucie nic wspólnego z czu- 
łostkowością, tanim  zachwytem, jest dla niego głębo
kim przeżyciem. W szystkie stw orzenia nazywa bratem  
lub siostrą, ptaki i zw ierzęta garną się do niego. 
Szczególnie wdzięczny jest Bogu za dar św iatła — 
ogień i słońce: „Rankiem, gdy słońce wschodzi, wszy
scy ludzie powinni chwalić Boga za to, że stworzył 
słońce dla ich dobra, Jem u bowiem zawdzięczają moż
ność oglądania wszechrzeczy. Wieczorem zaś, gdy noc 
zapada, chwalm y P ana za dar ognia, który nam  św ie
ci w ciemnościach. Wszyscy jesteśm y ślepi z urodze
nia, i dopiero wzrok zsyła nam  Bóg za pośrednictwem  
tych dwóch żywiołów”. W yrazem tych odczuć jest 
powstała pod koniec życia Pieśń o słońcu — pochwała 
Bożego stworzenia. W zruszające jest, że Biedaczyna z 
z Asyżu jeden tylko przepych uznaw ał — przepych 
kw iatów  w  ukochanej P orcjunkuli; tu m usiało się 
znaleźć także miejsce dla „braci naszych, kw iatów  
polnych”.

Rok 1212 przynosi zm ianę w życiu Franciszka. Przy 
kościółku św. Dam iana zakłada on klasztor żeński. 
Do zakonu przyjęte zostają dwie pierwsze kobiety: 
K lara i jej siostra Agnieszka. K lara stanie się odtąd 
pow iernicą Franciszka i będzie go podtrzym ywać w 
chwilach zw ątpień i załamań. Ona teź^ przeżywszy 
Franciszka o 27 lat, będzie broniła czystości ideału 
franciszkańskiego. B racia będą opiekować się K larą 
i jej przyszłymi towarzyszkami, one zaś zawsze pośpie
szą z pomocą sąsiedniem u klasztorowi. Dla w ielu p u r
puratów  braterskie współżycie obu ośrodków będzie 
solą w oku i w ielokrotnie będą się sta ra li je odsepa
rować. Mimo reguły danej siostrom przez Franciszka, 
Rzymowi uda się narzucić później klasztorom  żeńskim 
regułę benedyktyńską, a tym samym podporządkować 
je sobie całkowicie.

Ten sam rok to początek pracy m isyjnej franciszka
nów poza granicam i Italii. Już nie w ystarcza m isja na 
Półwyspie, gdzie wzorem Chrystusa Franciszek wysyła 
braci po dwóch. N astępuje n ieudana w ypraw a do 
Syrii, później przez Hiszpanię do M aroka. Choroba 
zmusza Franciszka do odwrotu. Dopiero w  1219 uda 
mu się dotrzeć do Egiptu, gdzie spotyka się z przy
chylnością sułtana, i do Palestyny. Inni bracia głoszą 
Ewangelię w Niemczech i F rancji — początkowo bez 
powodzenia. P raca napotyka przeszkody językowe. Do
piero kilka la t później ruch franciszkański rozwinie 
się w  tych krajach z niespotykaną siłą.

Ruch franciszkański w zrasta szybko, w  dziesięć lat 
po założeniu bractw a zakon liczy już około 5 000 człon
ków (1219). D w ukrotnie w  ciągu roku bracia zbiera
ją  się wokół Porcjunkuli na kapitułach, które za ży
cia Franciszka m ają jeszcze charak ter czysto religijny, 
a celem ich jest um acnianie się w zajem ne w e w spól
nocie radości, miłości, w iary. W raz z rozwojem w zra
sta ją  też zm agania Franciszka o zachowanie sam o
dzielności. Jedyna jego prośba — to prośba o ten 
tylko przywilej, by wolno mu było nie mieć żadnego

przyw ileju. Świadczy o tym cały szereg bulli papies
kich, dotyczących franciszkanów. Trudności spraw ia
ją  też niektórzy bracia, z zazdrością patrzący na bo
gactwa innych zakonów. N iew ątpliw ie na kryzysie w 
zakonie zaważyła też nieobecność Franciszka w  Italii. 
Na kapitu le wrześniowej w  1220 zostaje narzucona 
zm iana dotychczasowej reguły — zostaje opuszczony 
zasadniczy fragm ent p ierw otny: „niczego z sobą nie 
bierzcie”. Franciszek składa kierownictwo zakonu w  
ręce innych, zachowując jedynie pozór władzy.

Reguła, ułożona przez niego w 1221 i zatw ierdzona 
uroczyście bullą papieską 2 lata później, jest zaprze
czeniem idei franciszkańskiej. O ile pierwsza (1210) 
jest regułą miłości, na wezwanie Jezusa do naślado
w ania Go człowiek odpowiada radosnym  i pełnym  
oddaniem  się Bogu, to druga jest regułą praw a — 
um ową w zajem nie zobowiązującą — wezwanie Boga 
jest rozkazem, odpowiedź człowieka jest czynem ule
głości, którym  m a on sobie wysłużyć życie wieczne. 
To nie dzieło Franciszka — radosne, spontaniczne, lecz 
dzieło Kościoła, wypaczającego zupełnie pierwowzór.

Franciszek jeszcze walczy. Opiera się próbom papies
kim  połączenia z zakonem kaznodziejskim  dom ini
kanów. N ieprzejednany jest w  stosunku do tych, k tó
rzy zabiegają o kościoły, klasztory. Dręczy go nie
pokój o to, by jego bracia poświęcali się wiedzy, by 
bezduszna teologia nie zabiła w iary, a pycha m ądroś
ci — ubóstwa i pokory. Na jakie oburzenie potrafił się 
zdobyć ten pełny cichości i pokory człowiek, św iad
czy jego wypowiedź, cytowana przez współczesnego 
mu biografa i ucznia, Tomasza Celano: „Panie Jezu, 
Ty w ybrałeś ongi dw unastu  apostołów, a gdy jeden z 
nich Cię zdradził, inni, trw ający przy Tobie i jednym  
wiedzeni duchem, głosili św iętą Ewangelię. A teraz 
oto, w spom inając dni dobre, zbudziłeś Religię Braci dla 
podtrzym ania w iary  i spełnienia tajem nicy swej Ew an
gelii. Któż ich zastąpi, jeśli zam iast spełniać swe po
słannictwo i być d la wszystkich św ietlanym  przykła
dem, oddają się czynieniu dzieł ciemności? O, niech 
przez Ciebie, Panie, przez cały dw ór niebieski i prze
ze mnie, niegodnego sługę Twego, przeklęci będą ci, 
którzy złym przykładem  swoim obalają i niszczą to, 
co uczyniłeś na początku i nie przestajesz czynić 
przez świętych braci tego zakonu.”

Niestety, w alka kończy się klęską. F ranciszek zniechę
cony, znużony i złamany odsuw a się.

W czerwcu 1224 po raz ostatni uczestniczy w kap itu 
le. Następnie udaje się z najbliższymi braćm i na górę 
Alwerno, do samotni ofiarow anej mu przez jednego 
z przyjaciół, by tu  szukać wypoczynku i skupienia. 
Wśród przepychu przyrody, gdzie „bracia i siostry p ta 
ki okazywały w ielką radość z jego przybycia”, do
świadcza najdziw niejszej tajem nicy swego życia. D rę
czony niepokojem  o przyszłość zakonu, żarliw ie też 
pragnąc większej doskonałości naśladow ania — cier
pienia dla Jezusa i z Jezusem, całym i dniam i oddaje 
się rozpam iętywaniu Golgoty. Rankiem  14 w rześnia 
m a widzenie — lecącego sześcioskrzydłego serafina z 
krzyżem  pośrodku. Gdy w izja znika, po chwili roz
kosznego zachw ytu Franciszek czuje ostry ból — 
otrzym uje piętno ran  Chrystusa — stygmaty. To w y
darzenie jest szczytem jego ekstatycznego życia...
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W końcu w rześnia Franciszek opuszcza Alwerno. 
Osłabiony fizycznie, tym gorliwiej oddaje się pracy 
ewangelicznej, przebiegając po trzy do czterech m iej
scowości w ciągu dnia. Coraz bardziej nęka go choroba 
oczu, której nabaw ił się podczas poroży misyjnej do 
Egiptu i Syrii (1220). Naciskany, gotów jest poddać się 
leczeniu na dworze papieskim, który wówczas prze
bywał w  Rieti. P ragnie jednak przedtem  wypocząć u 
świętego D am iana w  serdecznej siostrzanej atmosferze, 
pragnie też pożegnać się z Klarą. Pobyt przeciąga się, 
F ranciszek niem al traci wzrok, chorobę powiększa 
sm utek i troska o przyszłość dzieła, które stworzył. 
U K lary  znajdu je zrozum ienie — ta przyjaciółka przy
nosi m u ukojenie i przyw raca pogodę ducha. W oto
czeniu tak sobie znanym  i ukochanym w raca mu ra 
dość. Jej w ynikiem  jest piękny hym n pochwalny stw o
rzenia, „Pieśń o Słońcu”. Odradza się dawny F ranci
szek laik, poeta, trubadur. Jak  pisze Sabatier, w  tej 
pięknej pieśni „brak jednej zwrotki, a zw rotka ta, 
jeśli nie znalazła się na ustach Franciszka, to była 
n a  pewno w  jego sercu:

Bądź pochwalony, Panie, za siostrę K larę; 
uczyniłeś ją  milczącą, krzątliw ą i delikatną, 
i przez n ią w sercach naszych płonie światłość Twoja.”

Zam ierza znów rozsyłać braci z Ew angelią; po kazaniu 
mieli śpiewać „Pieśń o Słońcu” i przem aw iać: „Jesteś
my grajkam i Bożymi. Żądam y nagrody za kazanie 
i pieśń, a tą nagrodą będzie w ytrw anie wasze w  po
kucie. Bo czyż słudzy Boży nie są jakoby grajkam i, 
m ającym i budzić serca ludzkie i wskazywać im drogę 
ku radości duchow ej?”

Jesienią 1225 udaje się wreszcie Franciszek na dwór 
papieski. W drodze spotyka się z oddaniem, entuzjaz
mem, czcią, której nie skąpi mu także książę Kościo
ła, biskup Rieti. Niestety, pomoc lekarzy papieskich 
jest bezskuteczna, nie pomaga też później lekarz w 
Sienie. Zimę spędza Franciszek w raz z braćm i w róż
nych pustelniach, oddając się, na ile m u niknące siły 
pozwalają, pracy kaznodziejskiej. Jakże trafn ie oddają 
jego prostotę słowa kierow ane do tłum ów grom adzą
cych się wokół niego: „Przyszyliście tu ta j mniemając, 
że ujrzycie wielkiego świętego; cóż powiedzielibyście, 
gdybym wam  rzekł, że przez cały A dw ent nie za
chowywałem  postu?”

Stan zdrow ia Franciszka pogarsza się, przybijają go 
także wieści o rozprzężeniu w zakonie. W Asyżu, w 
pałacu biskupim, gdzie pielęgnują go najbliżsi, marzy, 
by można było zacząć dzieło od nowa, stworzyć nową 
rodzinę, k tóra nie zapom niałaby o pokorze, służbie 
trędow atym , k tó ra  staw ałaby zawsze niżej od wszyst
kich ludzi. Jedyną pociechą w sm utku jest śpiew — 
pałac biskupi rozbrzm iewa dniem i nocą jego „Pieśnią 
o Słońcu” i innym i hym nam i, w  których chce wyśpiewać 
sw ą radość zjednoczenia z Bogiem.

W końcu la ta  1226 bracia przenoszą Franciszka do 
Porcjunkuli. „Na spotkanie śmierci szedł ze śpiewem ” 
— mówi jego biograf Celano.
W otoczeniu przyrody stan chorego jakby się popra
wia, ustępu ją nękające bóle. Chwile spokoju w ykorzy
stuje, by podyktować swój testam ent. Jeszcze raz od
żywa w nim  duch dawnego Franciszka, pewnego swego 
posłannictw a. Porów nując ten tekst z regułą z 1223 
jasno w idać sprzeczność między w ew nętrznym  Gło
sem Bożym, odczuwanym przez Franciszka, a nakazem  
Kościoła. Jakim  rew olucyjnym  duchem wolności tchnie

choćby poniższy fragm ent testam entu: „... Niech bracia 
baczą wielce, aby nie przyjm owali kościołów, miesz
kań i wszystkiego, co by zbudowano dla nich, aby 
wszystko było tak, jak  przystało na święte ubóstwo, 
które ślubowaliśm y w  regule, i aby z gościnności ko
rzystali tylko jako cudzoziemcy i wędrownicy. Z aka
zuję bezwzględnie, w imię posłuszeństwa, wszystkim 
braciom, gdziekolwiek by się znajdowali, aby dworu 
rzymskiego nie prosili o żadną bullę, bądź bezpośred
nio, bądź pośrednio, pod pozorem kościołów, klaszto
rów  lub pod pozorem kazania, ani naw et opieki oso
bistej. Jeśli w jakim  miejscu nie zostaną przyjęci, 
niechaj idą gdzieindziej czynić pokutę z błogosławień
stwem  Bożym”...
Nic też dziwnego, że opiekun Franciszka, biskup Asy
żu, Ugolino, stawszy się Grzegorzem IX, w  cztery lata 
później uroczyście objaśnia regułę franciszkańską (mi
mo zastrzeżeń Franciszka odnośnie do kom entow ania 
reguły i testam entu), zaznaczając, że bracia nie są zo
bowiązani do wierności testam entowi.
Nie zapom inając o siostrach od św. Damiana, układa 
Franciszek i dla nich testam ent, wzywając je do w y
trw ania w  ubóstw ie i jedności. Jak  już wspomniano, 
wierności w ielkiem u b ratu  dochowała tylko K lara 
i jej najbliższe siostry.
Teraz Ffanciszek czuł się już gotów na rozstanie z 
życiem. P ragnął je zakończyć aktem  symbolicznym. 
Kazał się położyć nago na ziemi, pragnąc umrzeć w 
objęciach „pani swojej, biedy”. Skonał bez bólu, dwa 
dni później, wieczorem 3 października 1226. Legenda 
głosi, że „nieprzeliczone mnóstwo skowronków zlecia
ło się nad chatkę, w  której skonał, jakby pozdrowić 
chciało duszę wyzwoloną i udzielić Biedaczynie kano
nizacji, jakiej był najgodniejszym  i jakiej życzył sobie 
bodaj jedynie” (P. Sabatier).
N iespełna dwa lata później, 26 lipca 1228, Grzegorz 
IX przybył do Asyżu, by przewodniczyć uroczystościom 
kanonizacji i położyć kam ień węgielny pod budowę 
w spaniałej bazyliki, poświęconej nowemu świętemu. 
Jeszcze raz insty tucja zapanow ała nad wolnym a tak 
pokornym  duchem...

*

Jakże daleko odbiegł ten człowiek od średniowiecz
nych ideałów religijnych. W przeciw ieństw ie do w y
soce zbiorowego charak teru  religii średniowiecza — 
w ezwanie Franciszka było na w skroś indyw idualistycz
ne, w ym agające indyw idualnej odpowiedzi na w ez
w anie Chrystusa. Nic też dziwnego, że niejednokrotnie 
uznaje się go dzisiaj za pierwszego nowoczesnego 
chrześcijanina. Jeśli nazywam y go świętym, to przede 
wszystkim  dlatego, że on ponownie uświęcił ziemię ze 
wszystkim, co na niej rośnie i żyje, że uświęcił r a 
dość, k tóra dla niego była religijnym  obowiązkiem, i 
tę radość wyśpiewał od najmłodszych lat, aż po łoże 
śmierci — gorsząc tym  nie rozumiejących potrzeby 
serca. N iew ątpliw ie był jednym  z najbardziej w ym a
gających średniowiecznych ascetów, ale w  jego ascezie 
nie było nic ze sm utku, ponurości i okrucieństwa. 
Większej surowości w ym agał od siebie niż od innych. 
„Jeśli pokuta m a być dobra — m awiał — należy ko
niecznie posolić ją  rozw agą”. „Grzesznik może pościć, 
może się modlić i um artw iać, lecz nie może być 
w iernym  Bogu”. Uważając całe życie ludzkie za św ię
te, m usiał być przeciw ny wszelkim  pogromcom ciała. 
Jako poeta opiewał naturę i jej płodność, w ił gniazda

Dokończenie na s. 13
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W MIKOŁAJKACH
Rozmowa o muzeum z ks. Władysławem Pilchem

Nie mamy dotąd w Polsce muzeum Reform acji. Dwu
krotnie ks. bp Jan  Niewieczerzał organizował w ysta
wy o tej tematyce. Jedna z nich dotyczyła R eform a
cji, a druga — Biblii Brzeskiej w czterechsetlecie jej 
wydania. Nikt jednak dotąd nie pomyślał o zebraniu 
w  jednym  m iejscu pam iątek z okresu, który okazał 
się tak płodny dla polskiej kultury. Chociaż — może 
to za dużo powiedziane, że n ikt dotąd o tym nie po
myślał. K onkretny projekt bowiem w ysunął ks. W ła
dysław Pilich z Mikołajek. W jednym  z czerwcowych 
num erów „Życia W arszawy” ukazał się artykuł, w  
którym  wspominano o tym projekcie. W ybraliśm y się 
więc na Mazury, aby na miejscu przekonać się, jak  
spraw a wygląda.
N ietrudno znaleźć kościół ewangelicki. Wysoka wieża 
okazałej świątyni, zbudowanej na niewielkim  w znie
sieniu, tuż nad brzegiem jeziora, góruje nad całą 
okolicą. U stóp kościoła przycupnęła rozłożysta p le
bania. Na dźwięk dzwonka otw ierają się drzwi. W ita 
nas bardzo serdecznie m ikołajski proboszcz. Kiedy 
dowiaduje się o celu wizyty, natychm iast zaczyna 
mówić. Widać, że spraw a muzeum leży mu na sercu 
i to nie od dzisiaj.

REDAKCJA — W artykule pod tytułem „Małe mu
zea”, zamieszczonym w „Życiu Warszawy”, wspomnia
no między innymi o projekcie utworzenia Muzeum 
Polskiej Reformacji i wymieniono nazwisko Księdza, 
jako tego, kto zebrał obfite materiały i jest gotów 
obok obowiązków duszpasterskich pełnić funkcję kus
tosza.

KS. WŁADYSŁAW PILCH — Powiedzm y sobie od 
razu, że trzeba mówić o czymś więcej niż o projek
cie. Mam przed sobą dokum ent następującej treści: 
„Dnia 15 sierpnia 1973 roku, na wniosek byłego kon- 
seniora diecezji m azurskiej i proboszcza parafii ew an
gelicko-augsburskiej w  M ikołajkach, ks. W ładysława 
Pilcha, Rada P arafialna i K om itet P arafialny  w yraziły 
zgodę na utw orzenie w  m urach miejscowego kościoła 
Muzeum Reform acji w  Ziemi M azurskiej”. Już daw 
no zajęliśm y się zbieraniem  m ateriałów  na tem at 
Reform acji na tych ziemiach. W yniki poszukiwań były 
rewelacyjne, ponieważ znalazły się takie białe kruki, 
jak  ks. Onufrego Kopczyńskiego „G ram atyka dla szkół 
narodow ych” na klasę I z 1780, w ydana w K rólew 
cu. Była ona owocem pracy Komisji Edukacji N aro
dowej. Jest rzeczą zdum iewającą, że ta gram atyka 
przeżyła B ism arcka i H itlera. Znaleźliśmy ją  na p le
banii w M ikołajkach. Mamy jeszcze inny egzem plarz 
gram atyki polskiej, Moneta, mamy też słownik M rągo- 
wiusza. Znaleziono „Varia Prussico-Polonica”, zbiór 
k ilkunastu  prac z rozmaitych stuleci.

RED. — Czego one dotyczą?

W. P. — Polskości tych ziemi. Ktoś tym zainteresow a
ny zbierał te rzeczy i potem wydał w jednej książce. 
N ajstarsza pochodzi z 1540. Znalazły się kazania M rą- 
gowiusza, jego gram atyka i wspom niany już słownik.

RED. — Czy sprawa powołania Muzeum Reformacji 
Polskiej na Ziemi Mazurskiej wzbudziła czyjeś zain
teresowanie?

W. P. — Jednym  z pierwszych, którzy okazali za
interesow anie dla Muzeum był prof. d r W ilamowski 
z Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie. D yrektor M u
zeum Narodowego w W arszawie, prof. Stanisław  Lo
renz, pisał do mnie, że „ten projekt jest nie tylko 
bardzo interesujący, ale bardzo słuszny i należy go
rąco powinszować tej inicjatyw y”.

RED. — Czy były jakieś reakcje ze strony władz pań
stwowych?

W.P. — Owszem, M inisterstwo K ultury  i Sztuki p is
mem z dnia 10 m aja 1974 zgłoszony wniosek zaakcep
towało i zobowiązało się do przygotowania sta tu tu  p la 
cówki w porozumieniu z Muzeum M azurskim  w O l
sztynie. Inne pismo M inisterstwa, z dnia 2 grudnia 
1974, skierowane do dyrektora Okręgowego M uzeum 
M azurskiego w Olsztynie podaje: „W związku z w y
stąpieniem  w  sprawie utw orzenia Muzeum R eform a
cji Polskiej na M azurach, Naczelny Zarząd Muzeów 
i O chrony Zabytków M inisterstw a K ultury  i Sztuki 
uprzejm ie inform uje, że w całej rozciągłości popiera 
inicjatyw ę utworzenia takiego Muzeum jako oddziału 
Muzeum Mazurskiego, z tym, że z Kościołem E w an
gelicko-Augsburskim  winna być zaw arta umowa za
w ierająca szczegółowe postanow ienia odnośnie najm u 
pomieszczenia, własności zbiorów', sposobu ekspozycji, 
itp.”.
M inisterstwo Sprawiedliwości, Główna Kom isja B a
dania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce pismem z dnia 
5 grudnia 1974 stwierdza, że „inicjatyw a księdza p ro 
boszcza w  spraw ie utw orzenia w  Muzeum ... działu do
tyczącego zbrodni hitlerow skich na terenie M azur jest 
bardzo cenna. Główna Kom isja Badania Zbrodni H i
tlerowskich w Polsce ze swej strony udzieli pomocy”. 
U tworzeniem  Muzeum zainteresow ał się naw et w ice
prem ier Józef Tejchma, od którego otrzym ałem  w yra
zy życzliwości za pośrednictwem  min. K azim ierza Ką- 
kola, dyrektora Urzędu do Spraw  W yznań, który sam 
również popiera nasz pomysł.

RED. — Wynika z tego, że nie ma przeszkód dla rea
lizowania projektu i już niedługo Muzeum powinno 
otworzyć podwoje dla zwiedzających.

W. P. — Niestety, spraw a nie jest prosta, a ostatnio 
jeszcze się skom plikowała z powodu zm ian adm inis
tracyjnych. M ikołajki nagle znalazły się w w oje
wództw ie suwalskim. Zgłosiłem gotowość współpracy 
z dyrekcją Okręgowego Muzeum w  Suwałkach. 
Pozwolę sobie przytoczyć fragm ent pisma, które 10 
lipca br. skierowaliśm y do wojewody suwalskiego, 
Eugeniusza Złotorzyńskiego: „Przygotow uje się z te- 
regionów Ziem Odzyskanych, związanych w  przeszłości 
z Reform acją i z polskością tych ziem, w ystaw ę piś-
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imiennictwa staropolskiego od XVI wieku, w  m urach 
kościoła ewangelickiego w M ikołajkach. Pragniem y ze 
względów polityczno-narodowych przedstaw ić około 
trzech tysięcy kopii samych tylko tytułów  dokum en
talnych w  języku polskim, następnie około dwustu 
pięćdziesięciu drukowanych dekretów  Fryderyka W il
helm a w  kopiach kserograficznych w języku polskim, 
które m usieli ogłaszać pastorowie w kościołach, po
nieważ lud m azurski języka niemieckiego nie rozu
miał. Dołączyłbym jeszcze dziesiątki starodruków  
polskich w dubletach oraz mapy wykazujące u trzy
m yw anie się polskości na. terenach Ziem Odzyska
nych”.

RED. — jakie jest stanowisko władz kościelnych? 
Czy Konsystorz wyraził swoją opinię?

W. P. — Już dawno, pism em z dnia 22 października 
1973, Konsystorz zwrócił się do seniora diecezji m a
zurskiej, ks. K arola Kubiczka, w  sprawie w yrażenia 
zgody na utw orzenie w  wyodrębnionej części kościo
ła mikołajskiego filii Muzeum Mazurskiego. Ekspo
zycja m a być ogólnie dostępna dla zwiedzających, z 
w yjątkiem  zastrzeżonych w  odpowiedniej umowie 
okresów, kiedy odbyw ają się nabożeństwa itd. Pod
pisał wiceprezes Konsystorza, mec. Zbigniew Weiss. 
Tak więc m am y również placet ze strony w ładz koś
cielnych.

RED. — Jeżeli muzeum ma spełniać poważną rolę, do 
jakiej jest predysponowane, trzeba dużych nakładów 
finansowych. Nie chodzi przecież o rzecz niewielką, 
która miałaby znaczenie wyłącznie lokalne. Wyobra
żam sobie, że miałoby ono zasięg ogólnokrajowy, a 
nawet międzynarodowy.

W. P. — N aturalnie. Od samego początku przyśw ieca
ła nam  myśl ukazania dokumentów, które w sposób 
bezsporny w skazują na to, że lud m azurski jest częścią 
narodu polskiego i że Reform acja rozpowszechniała 
się tu w naszym języku i przyczyniła się do u trzym a
nia więzi z polską ku ltu rą i z narodem. Do realizacji 
naszego projektu  nie w ystarczą jednak dobre chęci. 
Bogate m ateriały, które znajdują się w naszym posia
daniu, oraz te, które trzeba jeszcze zgromadzić, w y
m agają odpowiedniej ekspozycji, a na to trzeba pienię
dzy. Niestety, z funduszów kościelnych nie da się wy
gospodarować odpowiednich sum.

W iosną 1975 olsztyńskie władze wojewódzkie zatw ier
dziły już p ro jek t M uzeum i M inisterstw o K ultury 
i Sztuki dało swoje placet, ale wojewoda olsztyński 
nie mógł już podpisać umowy w  tej m aterii ze wzglę
du na nowy podział adm inistracji terenowej. M ikołaj
ki bowiem, jak  wspomniano, znalazły się w wojewódz
tw ie suw alskim . W tedy dyrekcja okręgowa Muzeum 
w  Olsztynie utw orzyła Muzeum Reform acji w  ratuszu 
m rągow skim  w ram ach M uzeum Ziemi M rągowskiej. 
Trzeba jednak  powiedzieć, że na terenie m rągowskie- 
go ratusza nie osiągnie się celu, który nam  przyświeca, 
a to choćby ze względu na szczupłość miejsca przez
naczonego na ekspozycję.

RED. — Czy zamierza Ksiądz mimo wszystko prowa
dzić dalsze poszukiwania?

W. P. — Oczywiście. Chcę naw et objąć poszukiwaniam i 
archiw a i biblioteki zagraniczne. W zeszłym roku zja
wił się na M azurach biskup K astlund ze Sztokholmu, 
który spędzał tu ta j swój urlop. Przez ponad dwadzieś
cia pięć lat nie miałem  z nim żadnego kontaktu, a 
teraz przyjechał tu taj i przypom niał mi się. Trzeba 
dodać, że jestem  jedynym  ewangelickim  duchownym 
z tam tych czasów, który jeszcze tu taj pracuje. Jedni 
um arli, inni przenieśli się gdzie indziej. A przecież ja 
tu pracowałem  już w 1946. Kiedy dowiedział się, że 
ja tu jeszcze jestem, przyjechał do mnie i zaprosił na 
dłuższy pobyt do Szwecji. Pomyślałem sobie od razu, 
że wykorzystałbym  taki pobyt nie tylko dla celów 
wypoczynkowych i turystycznych, ale zorientow ałbym  
się, jakie tam  istn ie ją  dokum enty dotyczące R eform a
cji na tych ziemiach i ich polskości. To samo chciał
bym zrobić jeszcze w  Szwajcarii. K iedy razem z żoną 
byłem w tam tym  kraju , trafiłem  na pewne ślady, z 
których wnoszę, że coś interesującego można będzie 
tam  znaleźć .

RED. — Czy mógłby Ksiądz przytoczyć nazwiska ja
kichś wybitniejszych pastorów, którzy kiedyś praco
wali w Mikołajkach?

W. P. — Mamy w  kościele bardzo duży portre t ks. Po
m iana Pesary. Przez 71 lat pracował jako duszpasterz. 
K iedy um arł, m iał 106 lat. D wunastu pastorów  w ypro
wadziło go z tej plebanii, a to byli wszystko jego sy
nowie i wnukowie. Już po śmierci, dla upam ięt
nienia tej w ybitnej postaci, a był on bardzo tu taj 
popularny, w ybudowano ten kościół, piąty z kolei na 
tym miejscu.

W arto zwrócić też uwagę na portre t ks. A ndrzeja 
Kowalewskiego, który trzym a w ręku książkę z pol
skim napisem  Biblia. Kiedy zaraza przechodziła przez 
te ziemie, stracił on żonę i pięcioro dzieci. Było to 
w  XVIII wieku. Z pięciu tysięcy mieszkańców pozo
stało przy życiu tylko kilka rodzin. Brakowało miejsca 
na cm entarzu i trzeba było zm arłych chować po 
ogródkach. Po śmierci rodziny, jako jeden z ostatnich 
uciekł z tego m iejsca do Tałtów, 5 km na północ. Po
tem przez lód na jeziorze przeszedł do Faszczów. Tam, 
na podw órku u rolnika Cioska, odpraw ił nabożeństwo 
przy 40-stopniowym mrozie. Zgromadziło się pełne 
podwórze ludzi. W takich w arunkach ludzie słuchali 
Słowa Bożego. U m arł w bardzo młodym wieku, nazw a
ny pruskim  Hiobem.

Pastorzy tutejsi obok pracy kaznodziejskiej i dusz
pasterskiej spełniali w ielką rolę ku ltu ra lną  wśród 
mazurskiego ludu. Kultywowali mowę ojczystą, a  n ie
którzy zapisali się naw et jako uczeni. W spomnę na 
przykład ks. Helwinga, którego sława dotarła aż do 
Japonii. To była bardzo ciekawa postać. Piechotą prze
szedł od B ałtyku aż po daw ną granicę polską i pozbie
rał wszystkie spotkane po drodze rośliny. F lora jest 
tu ta j ogromnie bogata, więc powstał z tego ogromny 
zbiór. Helwing sklasyfikował go a następnie wydał 
klucz do oznaczania roślin. K iedy na jednej z w ysp 
japońskich znaleziono dotąd nieznaną roślinę, nazw a
no ją  im ieniem  Helwinga, m azurskiego pastora.

Inny pastor, ks. Koczy, nie tutejszy, z Ustronia na 
Śląsku Cieszyńskim, był pomologiem. Miał w swoim 
ogrodzie 33 odm iany jabłoni i 12 odm ian grusz. W cie
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plarni hodował owoce południowe, cytryny i pom arań
cze. Uczył dzieci miłości do Boga przez miłość do 
przyrody. Przeszedł piechotą z U stronia aż do Paryża, 
gdzie był — taka ciekawostka — na ślubie Napoleo
na z arcyksiężniczką austriacką, potem odwiedził Pes- 
talozziego w Szwajcarii, a po drodze zbierał w iado
mości na tem at hodowli drzew owocowych, szczegól
nie jabłoni. Napisa} pracę na tem at hodowli drzew 
owocowych. Wyszła drukiem  w 1836, a obecnie prof. 
Pieniążek ze Skierniewic wydał jego dzieło jako od
bitkę kserograficzną; widocznie dla specjalistów  ma 
jeszcze swoją wartość.

RED. — Dziwi mnie jedna sprawa. My, ewangelicy, 
lubimy często i dużo powoływać się na naszą prze
szłość, wielką przeszłość, na naszych ojców itd. Jedno
cześnie tak mało dbamy o utrwalenie pewnych rze
czy. W zasadzie nie ma właściwie spisanej historii 
Reformacji w Polsce, opracowanej współcześnie, na 
podstawie dogłębnych badań nad przebiegiem wypad
ków w Prusach Książęcych, tu na Mazurach czy też 
na Śląsku Cieszyńskim. Inaczej toczyły się dzieje tu 
i tam, a jeszcze inaczej w Wielkopolsce, Małopolsce 
czy na Litwie. Tutaj, na Mazurach, czy na Śląsku 
Cieszyńskim, ludność była od bardzo dawna odcięta 
granicą od Macierzy, a jednak zachowała nie tylko 
nazwiska, ale i mowę, i obyczaje polskie, a to leży 
w niewątpliwym związku z ewangelickim wyznaniem 
tej ludności.

T R U B A D U R  C H R Y S T U S A
Dokończenie ze s. 10

ptakom, wzywając by mnożyły się pod okiem Bożym. 
W ciele ludzkim widział odbicie piękna natury, nazy
wał je bratem -ciałem  lub, czasem, barw nie bratem - 
-osłem. Franciszek ubóstwo kochał i nazywał je ś lu 
bem. Ono napraw dę było dla niego w arunkiem  wol
ności. Jakim  nieporozumieniem jest uznanie jego 
zakonu za zakon żebrzący! W jego idei miał to być 
zakon pracujący. Franciszek pracę rąk  nakazyw ał b ra 
ciom jako święty obowiązek. Jeśli ideałem dla niego 
było życie ewangeliczne, to bynajm niej nie potępiał 
związków rodzinnych ani własności. Dla niego to ty l
ko więzy krępujące apostoła i tylko apostoł powinien 
być od nich wolny.
Jeśli chce się poznać świętego Franciszka, nie można 
szukać jego śladów we wspaniałej bazylice w Asyżu, 
lecz w  skromnych kościółkach Porcjunkuli i św. D a
miana. Jeśli chce się poznać i zrozumieć jego ideę, 
prostotę jego posłannictwa, nie można jej szukać w 
uczonych dziełach jego następców — franciszkanów  
Bonaw entury czy Rogera Bacona, ani tym bardziej w 
oficjalnych dokum entach Kościoła, który  skutecznie 
wypaczył franciszkanizm  jeszcze za życia jego założy
ciela, lecz na kartach legendarnych „K w iatków  św. 
Franciszka z Asyżu”, które uczą tego, co najw ażniej
sze — miłości.

KS. JAN GROSS

PAWEŁ GERHARDT
W roku 1976 Kościół obchodził 300 
rocznicę śmierci największego obok 
Lutra, Trzanowskiego, Schmolcka i 
Teerstegena ewangelickiego twórcy 
pieśni kościelnej, ks. Paw ła G erhar- 
dta. Główne uroczystości odbyły się 
27—30 m aja 1976 w mieście Lutra, 
w  W ittenberdze (Lutherstadt-W it- 
tenberg — tak  brzmi oficjalna naz
w a miasta). Przybyli tu przedstaw i
ciele uniw ersystetów  kościelnych, 
wyższych szkół muzycznych z NRD, 
a także hymnolodzy, liturgow ie i 
teolodzy z całej Europy: z Polski, 
Czechosłowacji, ZSRR, Węgier, R u
munii, Austrii, Szwajcarii, Księstwa 
Lichtenstein i RFN. Polską Radę 
Ekum eniczną reprezentow ał p rze
wodniczący Komisji Liturgicznej 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 
ks. Jan  Gross. N atom iast osobiście 
zaproszeni zostali przez prow adzące
go uroczystości ks. Edm unda Schm i
dta z M agdeburga: ks. doc. Mrowieć 
z KUL (kat.) oraz p. pastorow a 
Agnieszka Jagucka (augsb.) i orga

nista kościoła Jezusowego w  Cie
szynie p. Bogułsaw Sidzina (augsb.). 
Uroczystości, w których oprócz licz
nie zgromadzonego zboru wzięło 
udział około 100 delegatów i gości 
zagranicznych z różnych Kościołów, 
rozpoczęły się w dzień śmierci Ger- 
hardta, w Święto W niebowstąpienia 
26 m aja 1976 w kościele parafialnym  
w  W ittenberdze. Kazanie wygłosił 
biskup M agdeburga, ks. W erner 
Krusche, rozważając końcowe w ier
sze 8 rozdziału Listu do Rzymian, 
analogiczne do treści pieśni G erhar- 
d ta: „Gdy ze m ną Bóg, niech stanie 
św iat cały przeciw  m nie”.
Po nabożeństw ie odbyła się p ierw 
sza dyskusja „ O G erhardcie pozy
tyw nie i krytycznie”. Do pozytywów 
zaliczono to, że G erhardt um iał po
łączyć lu terańską ortodoksję z p ie
tyzmem, że pieśni jego w yrażają 
osobisty stosunek wierzącego do Bo
ga, że są m ałą dogm atyką chrześci
jańską, że tchną praw dziw ą i głę
boką pobożnością, ufnością i nadzie

ją, mimo że były pisane w bardzo 
trudnych dla autora czasach (wojna 
trzydziestoletnia, zaraza, śmierć n a j
bliższych). Za negatyw ną stronę 
twórczości G erhard ta uznano to, 
że krąg jego zainteresow ań ograni
czał się wyłącznie do problem ów 
ściśle teologicznych, że autor rep re
zentował pietystyczną pobożność in 
dyw idualną (prawie wszystkie jego 
pieśni pisane są w  liczbie pojedyn
czej a nie mnogiej), nie dostrzegał 
roli społeczności, nie poruszał p ro 
blemów socjalnych i hum anitarnych 
(bieda, głód, wojna).

Na program  dni G erhadtowskich 
składały się przede w szystkim  refe- 
feraty om awiające jego twórczość 
z punktu w idzenia teologicznego, li- 
teracko-historycznego oraz muzycz
nego. Historyk Kościoła, doc. dr F ry 
deryk de Boor, scharakteryzow ał 
„Teologię i pobożność w  czasach 
Paw ła G erhard ta”. Znaczenie tw ór
czości G erhardta i pieśni XVII-
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-wiecznej z punktu  widzenia lite- 
racko-historycznego omówił germ a
nista d r E. Haufe z W eimaru, na
tom iast d r Ch. A lbrecht, dyrektor 
wyższej kościelnej szkoły muzycznej 
w Dreźnie, ilustru jąc swój wykład 
nagraniam i pieśni G erhadta, mówił 
o w ielkiej roli organistów  i kanto
rów — Jana Jerzego*Ebelinga i Jana 
Criigera. To oni tworzyli w spaniałą 
muzykę, dzięki której pieśni G erhar- 
dta poszły w  św iat i rozpowszechni
ły się tak  bardzo, że dziś jeszcze chęt
nie śpiewane są przez w iernych w 
niemal wszystkich Kościołach 
chrześcijańskich. Bez tych dwóch 
twórców pieśni te byłyby już zapo
m niane. Z około 200 jego tekstów 
do dzisiejszego śpiew nika niem iec
kiego (EKG) włączono około 40, a 
do polskiego śpiew nika lu terańskie- 
go — 20 pieśni. Ch. A lbrecht zw ró
cił się z apelem do Kościołów, by 
popierały współczesnych twórców 
muzyki kościelnej, gdyż jej znaczenie 
w  zw iastow aniu Słowa Bożego i 
budowaniu K rólestw a jest wielkie. 
Uroczystościom G erhardtow skim  to
warzyszyły w spaniałe koncerty o r
kiestrowe, organowe i śpiew chó
rów. Ponadto w zakrystii kościoła
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miejskiego (parafialnego) urządzono 
wystawę poświęconą życiu i tw ór
czości ks. Paw ła G erhardta, natom iast 
w jego rodzinnym mieście, w Gra- 
fenhainichen, zorganizowano w tam 
tejszej parafii spotkanie z przybyły
mi na obchody gośćmi. W tej uro
czystości wziął udział również bu r
mistrz G rafenhainichen.

Uroczystości 300 rocznicy śmierci 
wielkiego pieśniarza ew angelickie
go zakończone zostały podniosłym i 
uroczystym nabożeństwem  w koś
ciele parafialnym  w  W ittenberdze, 
w niedzielę 30 m aja br. Chór z to
warzyszeniem orkiestry zaśpiewał 
kantatę na tem at pieśni: „Dokąd 
mam się w troskach męczyć” (patrz: 
„K ancjonał G órnośląski”, n r 299). O- 
ryginalne kazanie wygłosił biskup 
Berlina A lbrecht Schónherr. Zbór 
śpiewał kolejne (jest ich 12) zwrotki 
wspom nianej pieśni, a kaznodzieja 
komentował je na podstawie Słowa 
Bożego. Na zakończenie nabożeń
stw a odbyła się Kom unia Święta, po 
czym biskup udzielił zgromadzonym 
błogosławieństwa.
Ponieważ pieśni księdza Paw ła G er
hard ta  są śpiewane także w Koście-

ie rzymskokatolickim , szczególnie w 
zachodniej Europie, dlatego w uro
czystościach, oprócz wspomnianego 
już ks. doc. Mrowca z KUL-u, wziął 
udział jeszcze jeden katolik  — ks. 
prof. H arnoncourt z Grazu, sekre
tarz międzynarodowej ekum enicznej 
kom sji hymnologicznej. Cenionym 
członkiem tej komisji był ś.p. prof. 
Karol Hławiczka, który ze względu 
na ciężką chorobę już nie mógł 
przybyć na uroczystości (zmarł 22 
lipca w Cieszynie). Obaj księża w 
ostatnim  dniu obchodów uczestniczy
li w katolickiej mszy św., a potem 
przybyli do kościoła ewangelickiego, 
aby wziąć udział w nabożeństw ie i 
w ten sposób dać świadectwo, że 
Kościół rzym skokatolicki również 
czci pamięć wielkiego ew angelickie
go twórcy pieśni religijnej.
Od śmierci Paw ła G erhard ta minęło 
już 300 lat, jednakże ze względu na 
zaw artą w jego pieśniach wiarę, 
pewność i radość zbawienia, hymny 
te są równie bliskie nam  jak  daw 
nym pokoleniom, i chociaż nie mogą 
zastąpić nowoczesnej pieśni kościel
nej, to sądzę, że od ks. Paw ła G er
hard ta  wiele mogliby się nauczyć 
współcześni twórcy.

Musiał to być bardzo dziwny 
człowiek. Także jego mowy za
wierają wiele fantastycznych 
wizji, niekiedy skandalicznych 
porównań albo strasznych są
dów, więc nieczęsto je czytamy, 
przekładając nad nie proroctwa 
Izajasza albo Jeremiasza. A  jed
nak Ezechiel posiada rzadko 
spotykaną moc: przejawia się 
ona zarówno wtedy, gdy prorok 
zapowiada potępienie, jak i wte
dy, gdy zwiastuje słowa na
dziei.
O jego życiu wiemy niewiele. 
Kiedy zaczął prorokować, ucho
dził chyba za oryginała: już w 
trakcie lektur rozdziałów 4 i 5 
jego księgi ukazuje nam się 
człowiek, którego słowom to
warzyszą dziwaczne czyny. 
Tworzy on makietę oblężonej 
Jerozolimy, a następnie — zwią
zany sznurami — przez 390 dni 
leży wyciągnięty na lewym bo
ku, a przez 40 dni na prawym, 
spożywa pospolite pokarmy pie
czone na ogniu z łajna, goli

włosy i brodę, przy czym część 
włosów pali i rozrzuca, drugą 
część tnie na kawałki, a trzecią 
rozrzuca na wszystkie strony. 
Zrozumiałe jest, że historyk bi
blijny chciałby wytłumaczyć ta
kie postępowanie chorobą i uz
nać Ezechiela za człowieka pod
legającego atakom paraliżu czy 
katalepsji. Sam akt powołania 
go na proroka przybrał także 
zadziwiającą formę: przedsta
wiając wizję chwały Bożej, o- 
pisaną w pierwszym rozdziale, 
Ezechiel wprowadza nas w nie
realną i niezrozumiałą atmos
ferę, w której pojawiają się 
fantastyczne istoty, koła pełne 
oczu, ognia i blasku. Przyszły 
prorok pada twarzą na ziemię 
przed tą niewiarygodną wizją 
(w. 28). Duch Boży podnosi go 
i zleca mu zjeść zwoje (3 : 1—3). 
I oto prorok zostaje opanowany 
przez swego Boga: nie potrafi 
się Mu oprzeć, musi mówić 
Wbrew własnej woli, wpada w 
wielkie podniecenie (3:14).
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Żadna inna postać w Starym 
Testamencie nie pozwala nam 
lepiej dostrzec, czym jest moc 
Boża w człowieku, gdy zmusza 
go do chodzenia, mówienia, dzia
łania na podobieństwo siły fi
zycznej, za jego przyzwoleniem 
lub wbrew jego woli (8:3: ,,I 
wyciągnął coś w kształcie ręki, 
i chwycił mnie za włosy na 
głowie. A duch uniósł mnie w 
górę między ziemię a niebo, i 
zaprowadził mnie...” . Por. także 
11:1 i 24; 37:1; 43:5 itd.).
Jaka jest treść przekazywana 
przez człowieka opanowanego 
przez Ducha Bożego?
Trudno przedstawić to zagad
nienie w kilku słowach, jeśli 
jednak mamy do niego klucz, 
to wówczas potrafimy wyjaśnić 
różne aspekty myśli proroka. 
Otóż wydaje nam się, że za taki 
klucz możemy uznać wydarze
nie historyczne, które w owej 
epoce wycisnęło bolesne piętno 
na życiu i myśli narodu izrael
skiego: była to zagłada Jerozo
limy i świątyni w 587 oraz nie
wola babilońska. Dramat ten 
stanowi zasadniczy element, na 
którym oparta jest treść i osnu
ta forma przekazu proroka 
Ezechiela. Wszystko bowiem w 
tej księdze podlega rytmowi 
dwóch czasów: przed i po — 
przed zagładą i po zagładzie. 
Rozdziały 1—24 zawierają mo
wy sprzed roku 587, rozdziały 
33—48 odnoszą się do czasów, 
które nastąpiły po 587, zaś roz
działy 25—32 są mowami skie
rowanymi przeciw obcym naro
dom i ich data nie jest sprecy
zowana.
Służba proroka także dzieli się 
na dwa okresy: przed upadkiem 
Jerozolimy "niezmiernie gwał
townie zapowiada on karę mają
cą spaść na zbuntowany naród, 
który nie chce okazać skruchy 
i powrócić do Boga; po upadku 
prorok z ufnością głosi nadzieję 
powrotu dla wygnańców, odno
wy narodu, odbudowania Jero
zolimy i świątyni, której plan, 
ujrzany w widzeniu, opisuje 
szczegółowo.
W^całej księdze Ezechiela prze
jawia się stałe pulsowanie: 
przeszłość i przyszłość, upadek 
i odnowa, stare i nowe, śmierć 
i zmartwychwstanie. Nie są to 
dwa kolejne etapy historii, nio
sącej ze sobą na przemian nie
szczęścia i radości: stajemy tu
taj wobec jednej i tej samej or

ganicznej rzeczywistości, która 
żąda śmierci tego, co nieczys
te i splamione, aby mogło na
rodzić się to, co święte i czyste, 
tak jak kłos zboża nie może 
wyrosnąć, jeśli ziarno nie ob
umrze w ziemi.
A  oto kilka aspektów tego za
gadnienia.
Cześć Boga została sprofano
wana przez grzeszny lud, więc 
musi nastąpić kara. Bóg długi 
czas okazywał cierpliwość, ale 
teraz katastrofa jest nieunik
niona (r. 7). Po niej imię Boże 
zostanie uświęcone, a Bóg po- 
dźwignie swój lud, by wszystkie 
narody mogły oglądać cud Jego 
dobroci (36:16-36). 
Sprawiedliwość Boża została 
pogwałcona, ponieważ lud 
zwątpił w Boga. Jednakże w 
przyszłości wszystko ulegnie 
zmianie: każdy będzie sądzony 
wedle swego serca, a niewinni 
nie zostaną ukarani za winnych, 
ani dzieci za ojców.
I jeszcze jeden aspekt: świąty
nia w Jerozolimie jest miej
scem, gdzie króluje chwała Bo
ża. Ludzie jednakże zbrukali to 
miejsce bałwochwalczymi prak
tykami. Dlatego Bóg opuścił 
świątynię i tym samym wydał 
ją na zniszczenie. Musi więc ona 
ulec zburzeniu (r. 8). Później 
zbudowana zostanie nowa świą
tynia, w której znów zajaśnieje 
chwała Boża (r. 43). Odtąd pań
stwo izraelskie będzie oczysz
czone, stolica uświęcona, a Bóg 
w niej zawsze obecny, gdyż 
imię miasta będzie: Pan tam 
mieszka.
Jak więc widzimy, proroctwo 
Ezechiela przekazuje nam zaw
sze tę samą treść: znikną fał
szywi pasterze i nowy pasterz 
powiedzie swój lud (r. 34); lud 
— upadły na duchu i umarły — 
odnajdzie nowe życie dzięki 
tchnieniu Ducha Bożego (r. 37); 
narody pogańskie, które ujrzą

karę, jaką Bóg Lzraela spuści 
na swój lud, ujrzą też wielkość 
Jego miłosierdzia objawionego 
w wyzwoleniu i zbawieniu tego 
ludu. Przyczyni się to do po
znania, kim jest Pan. Zdanie: 
,,i dowiecie się, że ja Pan” — 
powraca we wszystkich roz
działach jak nieustanny refren.

Ezechiel żył w niewoli jeszcze 
przed katastrofą, która nastąpi
ła w 587. Niewątpliwie był ze
słany jeszcze w okresie pierw
szego pojmania do niewoli, to 
jest około roku 597, chociaż nie
którzy historycy utrzymują, że 
początki służby mógł pełnić w 
Jerozolimie i że poszedł na zes
łanie dopiero w 587. Powołanie 
swe wypełniał w chwili, gdy do
biegała końca historia królestwa 
Izraela i Judy, i gdy rodził się 
judaizm, religia narodu, który 
miał powrócić do swego kraju, 
ale nigdy już nie posiadać nie
zależnego bytu. Całe życie tego 
narodu miało się skoncentrować 
na religii i pobożności — w jej 
wielkości i słabości — czego 
sformalizowanie i deformację 
reprezentowali faryzeusze w 
czasach Chrystusa. Jednakże oj
ciec judaizmu daleki był od o- 
wych dewiacji, bowiem jego in
tensywne życie wewnętrzne 
przepaja święta walka, a duszę 
trawił ogień Ducha Bożego. Z 
odwagą i pewnością swych po
przedników widział on czasy 
Królestwa Bożego na ziemi i 
panowania po wsze czasy no
wego Dawida w obiecanym 
kraju, obok Bożego sanktua
rium, które będzie świadczyć o 
Jego wiecznej obecności między 
narodami (37:15—28). Tym obra
zem Ezechiel zapowiada nadej
ście Mesjasza.

Oprać. Ingeborga Niewieczerzal

F rank M i c h a e l i :  „39 livres en un 
seul”

OFIARY NA WYDAWNICTWO

Ludw ika Gołkowska — zł 40, ks. Mieczysława Kwiecień — zł 100, W itold 
Pruss — zł 3.198, M aria Skierska — zł 490, N.N. — zł 324.

W szystkim ofiarodawcom  serdecznie d z i ę k u j e m y ’ Przypom inam y, że 
ofiary na w ydaw nictw o „Jednota” przekazywać można na konto: PKO VIII 
OM W arszawa 1586-3854-136 bądź przesyłać przekazem pieniężnym pod 
adresem : A dm inistracja Miesięcznika „Jednota”, al. Świerczewskiego 76a, 
00-145 W arszawa.
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Z MOJEGO OGRÓDKA
*

♦
Od pewnego czasu mam  ogródek.

Ja  — zasiedziały mieszczuch od 
pokoleń — sadzę, sieję, podlewam, 
nawożę, odchwaszczam  i z najw ięk
szym w zruszeniem  obserw uję bu 
dzącą się zieloność wiosną, bujny 
rozkw it latem , a  jesienią — doj
rzałą pełnię owocowania, zim ą zaś 
— spokojny odpoczynek pod bielą 
spadłego śniegu. Pokochałam  swój 
skrom ny ogród i — jak  to w życiu 
bywa — chronię obiekt swej m i
łości przed wszystkim, co mogłoby 
mu zagrozić lub go zniszczyć. Za
wzięcie ścigam chwasty-pasożyty, 
by n ie tłum iły w zrostu roślin w y
branych i ulubionych, walczę 
z mszycami i choróbskam i co rusz 
atakującym i ogród, pielęgnuję sła
be krzewy, leczę kw iaty i sadzonki.
A ogród odpłaca mi za tę  miłość, 
s ta jąc się z dnia na dzień ładn iej
szy, zieleńszy, rozkwiecony.

Cieszy wiele oczu, nie tylko mo
je. Położony przy ruchliwej, zaku
rzonej i hałaśliw ej ulicy w w iel
kim mieście, jest wesołą, barw ną 
p lam ą pośród szarości odrapanych 
kam ienicznych ścian i unoszącego 
się w  pow ietrzu zaduchu spalin. 
Ludzie zw alniają przy nim  kroku 
i przez m om ent ich zmęczone spoj
rzenie w ędruje ku rozkw itłym  kw ia
tom, napęczniałym  pąkom lub czer
wieni jabłek  prześw itujących wśród 
gałęzi. Gdy w czas suszy podlewam  
swój ogród, przechodnie przystają 
i z aprobatą k iw ają głowami. Ten 
i ów rzeknie m iłe słowo, serdecznie 
pozdrowi, choć w cale się nie zna
my. Jestem  wdzięczna m em u ogro
dowi, że w łaśnie dzięki niem u n a 
w iązałam  z obcymi dotąd ludźmi 
nić porozum ienia i sym patii.

Nie ścinam  kw iatów  w  swoim 
ogrodzie. U stawione w wazonie, 
zdobią tylko ' cztery kąty  pokoju 
i cieszą (krótko) oczy jego miesz
kańców. W ogrodzie zaś są dostęp
ne dla wszystkich oczu, k tóre chcą 
n a  n ie patrzeć i nim i się cieszyć.

Niestety, n ie wszyscy. Szybko 
m iałam  się przekonać, jak  wielu 
wśród nas żyje w andali, którzy 
z głupoty lub złośliwości niszczą 
każde piękno wokół siebie i postę
pu ją  tak, jakby nienaw idzili wszyst
kiego, co ich o tacza : od świeżo

*

pom alowanej ław ki w parku, po 
schody i ściany klatki schodowej 
w domu, gdzie sami m ieszkają. 
Tacy jak  oni nie lubią mego ogro
du. Gdy tylko nadarza się okazja, 
w padają jak  dzikusy tratu jąc , ła 
miąc i niszcząc wszystko, co im 
staje na drodze do paru  opadłych 
z drzewa owoców lub roześmianych 
głów słoneczników (w dodatku —
0 czym oni nie w iedzą — są to 
słoneczniki ozdobne i nie posiadają 
w artości „użytkow ej”, czyli pestek, 
dla których tak  bru taln ie  wyrw ano 
je z korzeniami!). A przecież, gdy
by weszli tu  jak  ludzie, dostaliby 
ty le owoców, ile by chcieli, i je 
szcze miłe słowo na drogę...

Z początku próbow ałam  prosić
1 tłum aczyć: — Nie niszczcie tego, 
co może być naszą w spólną ra 
dością, czy nie chcecie, by nasza 
ulica była odrobinę ładniejsza, zie- 
leńsza i m niej b rudna? Śmieli mi 
się w nos — albo ubliżali — i od 
chodzili. Jedni (widać jednak za
wstydzeni) już nie w racali, inni 
pojaw iali się znowu i znowu. K ie
dyś zagroziłam  wezwaniem  milicji. 
Na pewien czas pomogło. M ajestat 
siły i groźba wysokiego m andatu  
poskutkowały, dobre słowo było 
wyśmiane...

N ajbardziej dokuczliwe okazały 
się dzieci z sąsiedztwa. Kiedy raz 
w puściłam  je na drzewa, by n a r 
wały sobie świeżych owoców, ile 
tylko zechcą, wróciły po godzinie — 
ciągle niesyte — ale za to z żelaz
nym i ruram i w rękach i bezlitośnie 
poharatały  drzewa, m arnując przy 
tym  mnóstwo gruszek i jabłek. Co
raz mniej lubiłam  te dzieci i nie 
mogłam pojąć ich postępow ania: 
skoro wiedziały, że dostaną owoce, 
dlaczego k radną i niszczą? Ja k  to 
możliwe — zastanaw iałam  się — 
by ośmio-, dziesięcioletnie dziecko, 
p rzyłapane n a  kradzieży, n ie oka
zało cienia w stydu czy żalu? P rzy
szedł czas, gdy nie m iałam  już do 
nich w ogóle sympatii, a raz — 
gdy paskudnym i słowam i próbow a
ły wywołać jakąkolw iek m oją re 
akcję — przyłapałam  się na tym, 
że myślę o nich jak  o wrogach, 
przed którym i pow innam  chronić 
siebie i swój ogród. Bardzo ciężko 
żyje się z niechęcią w sercu...

I oto przyszedł dzień, kiedy po
niosły m nie nerwy. W ybiegłam 
z domu krzycząc: — Jak  k ija na 
was wezmę, łobuzy, i przyleję, 
gdzie popadnie, to  m nie popam ię
tacie i w reszcie dacie spokój tem u 
ogrodowi! Uciekły. Jakoś tak  cicho 
i bez śmiechów. W róciłam do domu 
zawstydzona swoim w ybuchem  i 
pełna najwyższej niechęci — do 
siebie, do tych w strętnych sm arka
czy, do ich rodziców, do całego 
św iata.

M inął dzień, drugi, trzeci, dzie
siąty. Dzieci nie wróciły do ogrodu. 
Owszem, przysta ją  czasem przy 
siatce, popatru ją przez ogrodzenie 
(gdy sądzą, że nie są obserwowane) 
i spokojnie odchodzą. Gdy spoty
kam y się na  ulicy, patrzą jakoś tak  
dziwnie: jakby z szacunkiem  i uzna
niem. Dlaczego nie pomogło p ro
szenie, łagodne napom inanie, obda
row yw anie owocami, a krzyk, groź
ba i gw ałtow na reakcja przyniosły 
sku tek? Gdy lubiłam  te dzieci 
i chciałam  się z nim i zaprzyjaźnić, 
w yśm iew ały się ze m nie i tym  
częściej „właziły w szkodę”, jakby 
intu icyjnie czując, że spraw iają mi 
tym  przykrość. Gdy zaś napraw dę 
przestałam  je lubić, gdy użyłam 
groźby — zm ieniły postępowanie 
i stosunek do mnie. Czyżbym zdo
była autorytet przem aw iając języ
kiem, który znają i rozum ieją? Za
stosowana m etoda wychowawcza, 
choć w  tym  w ypadku — jak  w i
dać — skuteczna, wzbudza mój 
w ew nętrzny niepokój. Wiecie d la
czego? Ano dlatego, że kiedy obie
cyw ałam  w yłojenie skóry kijem, 
k ierow ała m ną całkiem  uchw ytna, 
aż m ateria lna niechęć do tych sm y
ków. Wcale nie m yślałam  o tym, 
że w  dzieciach tych tkw i zło, ale 
że t o  o n e  s ą  z ł e  i należy 
ich się pozbyć; a  przecież Pan J e 
zus nigdy nie traktow ał człowieka 
jak  w roga: walczył jedynie ze złem 
w człowieku i nienaw idził grzechu, 
a  n ie — człowieka. Stąd mój n ie
pokój.

Teraz — minęło już sporo czasu 
— staram  się na nowo polubić te 
dzieci, i naw et mi się to  udaje, ale 
sądzę, że w cale im  tego nie okażę, 
bo m oją życzliwość i serdeczność 
znów wezmą za słabość i wszystko 
zacznie się od nowa. Więc jak  to 
jest? Czy w takich, jak  ten  opisany, 
w ypadkach mamy kryć praw dziw e 
uczucia, by nie traktow ano nas jak  
naiw nych głupców, czy też w łaśnie 
mamy być „naiwnym i głupcam i” 
w oczach św iata?

B. Si.
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Z P R A S YZ D A R Z E N I A  I L U D Z I E

On i tak już się nie zmieni...

Państwo X mają trudności ze 
swoim najstarszym synem, a 
posiadają ich całą trójkę. Mat
ka dostrzega w Marku wszyst
kie wady „swej drugiej poło
wy” , której od kilkunastu lat 
przypatruje się wzrokiem naz
byt krytycznym. Porównuje 
często najstarszego syna z młod
szym, który ma być „zupełnie 
inny” . Chwali młodszego przy 
jego bracie, a starszego gani i 
wciąż wytyka mu wady. Pomię
dzy braćmi, którzy mogliby być 
dobrymi przyjaciółmi jako od
rębne typy psychiczne, rodzi się 
obojętność, a może i niechęć.

W ubiegłym roku Marek nagle 
zachorował. Dzwonię więc do 
ich domu i pytam, co się stało. 
Telefon odbiera ten młodszy — 
Jacek. Tłumaczy coś mętnie, z 
czego wynika, że Marek jest w 
szpitalu. Okazuje się, że nawet 
go tam nie odwiedził. Bracia 
mało wiedzą o sobie i — co gor
sze — nie chcą wiedzieć.

Bardzo często rodzice nie
świadomie popełniają ten błąd, 
iż porównując rodzeństwo mię
dzy sobą, krytykując jedno 
dziecko a chwaląc drugie, wy
rządzają obojgu ogromną 
krzywdę. Może być i tak, że 
krzywdy tej nie da się już nig
dy naprawić. Dramatycznie* 
przedstawia się taka sytuacja w 
rodzinie, kiedy uczucia rodzi
cielskie są wyraźnie nierówne w 
stosunku do wszystkich dzieci. 
Jest to przypadek skrajny. Jed
nakże już nadmierna krytyka 
jednego z dzieci może jednost
kę słabszą psychicznie wykoleić, 
jeżeli krytycyzm odczuje ona ja
ko brak miłości.

Matka tej trójki chłopców wpa
da w rozpacz: „Nie wiem zupeł
nie, co mam robić. Mój najstar
szy syn nie uczy się, wagaruje 
i jeszcze do tego nie poczuwa 
się wcale do winy, tylko nie
grzecznie mi odpowiada. Jestem

bardzo zaniepokojona. Co mam 
z nim robić?” Zmartwienie i 
zdziwienie nie udane, a przecież 
należało się dawno zastanowić, 
gdzie mogą tkwić źródła takiej 
zmiany w usposobieniu chłop
ca. Istniał niewątpliwie taki 
czas, kiedy zdwojoną cierpli
wością i serdecznością dałoby 
się jeszcze coś ocalić, naprawić 
swoje poprzednie postępowanie, 
uwierzyć w możliwości swego 
dziecka i zaufać mu. Niestety...

Zdarza się często (czemu sprzy
ja ciasnota mieszkaniowa), że o 
dzieciach — o ich wadach i za
letach — mówi się przy nich sa
mych. Tym także wyrządza się 
krzywdę delikatnej i wrażliwej 
psychice dziecka: albo zabija się 
w nim ambicje, albo przez zbyt
nie pochwały wzbudza nadmier
ne samozadowolenie. Tak często 
padają zdania: „Z niego nic już 
nie będzie” . Dziecko siedzi cicho 
w kącie i niby to odrabia lekcje, 
zdawałoby się — nic do niego 
nie dociera. A  jednak... Przera
żająca jest ta nasza łatwość wy
powiadania kategorycznych są
dów w stosunku do najbliższych 
nam osób. Jeżeli „zadatek na 
człowieka” uwierzy, iż nic już 
z niego nie będzie, to zawie
dziony i rozczarowany odsuwa 
się od rodziców, od rodzeństwa 
i całego otoczenia, przy którym 
wytykano mu słabość. Szuka 
sobie podobnych i stwarza włas
ny, inny, nowy świat, w którym 
czuje się łubiany i potrzebny. 
Cierpi przede wszystkim za wi
ny rodziców (bo za swoje tak
że), a przepaść między nim a 
rodzicami i rodzeństwem pogłę
bia się coraz bardziej. Potem już 
łatwo o katastrofę. A wystar
czyłoby w przeszłości trochę 
więcej miłości, trochę wyjścia 
dziecku na przeciw, chęć zrozu
mienia go, a wszystko mogłoby 
się było potoczyć inaczej...

Alina Werner

Był taki czas, gdy w prasie pol
skiej wiele miejsca poświęcało się 
sprawie przeryw ania ciąży. Wypo
w iadały się wówczas autorytety m e
dyczne, dziennikarze, publicyści, 
praw nicy i wiele kobiet. Potem przy
szła ustawa, dla wielu upragniona, 
i problem — choć nadal istniejący 
w kategoriach m oralnych — został 
załatw iony z puntku w idzenia od
powiedzialności praw nej.

Odtąd tysiące kobiet mogło już 
legalnie poddawać się „zabiego
wi”, a tysiące lekarzy — te 
raz już z przyzwoleniem ustawy — 
zaczęło wykonywać zabiegi jawnie, 
sterylnie, w klinikach, szpitalach lub 
w zaciszu własnego gabinetu za cięż
kie tysiące, którym i nieszczęsne p a
cjentki opłacają dyskrecję i szybkość 
działania. (Aby otrzym ać skierow a
nie na usunięcie ciąży w szpitalu, 
trzeba przejść przez sito dokładnych 
badań lekarskich, wywiadów, kłopo
tliwych pytań, a później — upoka
rzających szeptów i spojrzeń tych 
pacjentek, co to przyszły do szpitala 
z „przyzwoitą*’ chorobą.)

Od dłuższego czasu w prasie pano
w ała w tej m aterii cisza. I oto 
przeryw a ją  „Tygodnik Powszech
ny”, drukując w 29 num erze z 18 
lipca br. wypowiedzi i opinie zna
nych ginekologów (prof. W łodzi
mierza Fijałkowskiego i dr Jo lanty  
Massalskiej), psychiatry (dr H aliny 
Sawickiej), teologa (o. Jacka Salija) 
i duszpasterza (ks. S tanisław a M ał
kowskiego), którzy zjawisko p rzery
wania ciąży oceniają z punktu  w i
dzenia teologicznego, moralnego i 
medycznego. Wszystkie trzy oceny są 
jednoznaczne: negatywne. O publiko
w any m ateriał jest bardzo obszer
ny i niejednem u da sporo do m yśle
nia. Celowo piszę „niejednem u”, a 
nie — „niejednej”, bo spraw a prze
ryw ania ciąży n ie jest pryw atnym  
interesem  kobiety, lecz także jej 
partnera, otoczenia, nieuczciwego le
karza — wszystkich, którzy ją  do 
tego nam aw iają lub wręcz w yw iera
ją  presję, gdyż — jak  stw ierdza je 
den z rozmówców: „ludziom się wy
daje, że jeżeli rozłożyć grzech na 
innych, jeżeli dany czyn będzie po-
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wszechny, to jakby przez to byl 
mniej zly. Jeśli człowiek sam nie 
zdał egzaminu życiowego, to jest mu 
jakoś niemiło, kiedy widzi, że inni 
ludzie w analoigcznej sytuacji, a mo
że w jeszcze cięższej, ten egzamin 
zdają. Tacy ludzie będą robili 
wszystko, co się da, aby jakoś uczy
nić daną osobę podobną do siebie.'’ 
Z całego obszernego m ateria łu  cy
tujem y zaledwie kilka wypowiedzi, 
zestawionych tak, by rzuciły nowe 
światło na rzeczy oczywiste, ale przez 
swą oczywistość zapom niane czy ba
gatelizowane, albo by rozwiały roz
powszechnione stereotypy m yślenia i 
postępowania, które opierają się na 
błędnych przesłankach.

F  ” 1

PROBLEM 1

CZY PŁÓD TO JUZ CZŁOWIEK?

L  J
W. Fijałkowski: Na ten temat od
był się w r. 1967 yvielki zjazd leka
rzy ze wszystkich części świata, z 
różnych krajów. Konferencja była 
poświęcona przerywaniu ciąży. Ka
tolicy stanowili zaledwie 20 proc. 
Postawiono temu ogromnemu »sej
mowi« pytanie: kiedy zaczyna się 
ludzkie życie? Odpowiedź przytoczę 
dosłownie: »Większość naszej grupy 
uważa, że od połączenia plemnika 
z jajeczkiem i pierwszego podziału 
po zapłodnieniu aż do urodzenia się 
dziecka nie ma takiego momentu, o 
którym można by powiedzieć, że nie 
istnieje wtedy życie ludzkie«. Cof
nijmy się wstecz do siódmego-ósme- 
go miesiąca ciąży, gdy mamy już 
dziecko uformowane, zdolne do ży
cia i cofajmy się dzień po dniu: nie 
znajdziemy takiej chwili, takiego 
dnia, o którym moglibyśmy powie
dzieć, że dotąd jest życie ludzkie, a 
odtąd jeszcze nie. Tym dniem, do 
którego dojdziemy, będzie moment 
połączenia się plemnika z jajem.

J. Salij: Kościół uznaje za grzech 
przerywanie ciąży, bo to, co matka 
nosi w swoim łonie, od początku 
jest życiem ludzkim, a życie ludz
kie jest święte. Sytuacja wygląda 
tak: sam Bóg powołuje do istnienia 
nowego człowieka, a oto ludzie 
wkraczają świętokradczo w tajemnicę 
rozpoczynającego się życia i je pisz
czą. Twierdzę stanowczo, że nawet 
najcięższe warunki życiowe nie 
zwalniają od obowiązku ochrony 
rodzącego fsię życia ludzkiego.

r  “ i
PROBLEM 2

CZY USPRAWIEDLIWIONE JEST 
PRZERYWANIE CIĄŻY, GDY 
MOŻNA PRZEWIDZIEĆ PRZYSZŁE 
KALECTWO DZIECKA?

L  J
J. Salij: Czytałem dokładne spra
wozdanie z dyskusji na temat prze
rywania ciąży, jaka miała miejsce 
w telewizji francuskiej. Jedna z le
karek wyraziła w dyskusji opinię, 
że jeśli z całą pewnością dałoby 
się stwierdzić kalectwo dziecka jesz
cze nie urodzonego, to ciążę można 
byłoby usunąć. W dyskusji brał 
udział ojciec dziewczynki chorej na 
mongolizm. Zareagował niesłycha
nie ostro, powiedział: »Pani wybaczy, 
ale ja nie uznaję takiej medycyny, 
która polega na usuwaniu chorego 
wraz z chorobą. Wydawało mi się 
zawsze, że zadaniem medycyny jest 
leczyć chorego, a nie szkodzić mu. 
Lekarka próbowała się bronić, ale 
przewodniczący dyskusji odebrał jej 
głos, tak oto argumentując: »Nie 
możemy w ten sposób mówić, bo 
przed ekranami mogą siedzieć ludzie 
kalecy lub chorzy od urodzenia, a 
taki sposób mówienia wygląda, jak 
byśmy im chcieli w twarz powie
dzieć: niepotrzebnie żyjecie, bo uro
dziliście się kalekami«. Z punktu 
widzenia wiary sprawa jest prosta: 
każdy człowiek to ktoś strasznie 
wielki, ktoś umiłowany przez Boga. 
Nietykalności życia ludzkiego nie 
można uzależniać od zdrowia, bo 
każde życie ludzkie jest święte.”

r  - |

PROBLEM 3

CZY PRZERYWAĆ CIĄŻĘ, JEŚLI 
KOBIECIE GROZI ŚMIERĆ W WY
NIKU URODZENIA DZIECKA?

L  J
J. Massalska: Takich sytuacji
współczesna medycyna nie zna. Po 
prostu: nie ma takich chorób. Na
stąpił taki rozwój położnictwa, że 
każdą chorobę matki w ciąży potra
fimy leczyć razem z płodem i jest 
rozwinięty już sposób postępowania, 
który uwzględnia interesy i matki i 
płodu w tzw. późnym przerywaniu 
ciąży. Przerywa się ciążę prowoku

jąc poród wtedy, gdy dziecko jest 
już zdolne do normalnego życia po- 
załonowego, kiedy dalszy wzrost 
płodu mógłby zagrażać i płodowi i 
matce, np. chorej na cukrzycę. W 
chorobach serca też mamy przypad
ki, w których musimy ukończyć 
ciążę nieco wcześniej, ale to jest 
przerywanie we wspólnym interesie 
matki i płodu. Położnictwo współ
czesne nie zna takich sytuacji, w 
których matka miałaby być urato
wana kosztem usunięcia dziecka. 
Przerywanie wczesnej ciąży jest 
ciężkim szokiem hormonalnym o 
nieobliczalnych następstwach, bo z 
chwilą zajścia w ciążę cały ustrój 
kobiety nastawia się na prawidłowy 
czas trwania ciąży i nie ma takiej 
zgodności interesów jak między mat
ką i płodem, który ona nosi. W tej 
chwili nie znamy prawdziwie lekar
skich wskazań do przerywania ciąży 
a kobiecie z ciężką wadą serca po
radzimy, żeby w ogóle nie zachodzi
ła w ciążę. Ale jeśli zajdzie, to bę
dziemy leczyć i ją i ciążę (czyli 
dziecko) tak, żeby tę ciążę utrzymać 
przynajmniej do uzgodnienia intere
sów matki i dziecka.”

r  “ i
PROBLEM 4

JAK OCENIĆ ODPOWIEDZIAL
NOŚĆ RELIGIJNĄ OS0B, KTÓRE 
W JAKIŚ SPOSÓB UCZESTNICZĄ 
W PRZERYWANIU CIĄŻY?

I I

J. Salij: Jeżeli komukolwiek zda
rzył się taki grzech: to oczywiście, 
że trzeba się nawrócić do Pana Bo
ga i ufać, że miłosierdzie Boże jest 
nieskończenie większe od mojego 
najcięższego nawet grzechu. Ale bia
da człowiekowi, który liczy na mi
łosierdzie Boże przed popełnieniem 
grzechu. Biada mu, bo to jest na
igrywanie się z Bożego miłosierdzia. 
Pismo Św. powiada, że krew nie
winna woła o pomstę do nieba. 
Wszakże jeśli ktoś nie wiedział co 
czyni, niech się z ufnością do miło
sierdzia Bożego uda i stara się na
prawić zło, tak jak się ono da na
prawić, a o karze Bożej niech już 
nie myśli.
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P R Z E G L Ą D  E

Z Z A G R A N I C Y

0  W M ontreux (Szwajcaria) obra
dowało w dniach 24—28 lipca br. 
międzynarodowe kolokwium poświę
cone realizacji uchwał Konferencji 
Bezpieczeństwa i W spółpracy w 
Europie, zorganizowane przez Św ia
tową Radę Kościołów. Podczas obrad 
szczególną uwagę poświęcono wol
ności w yznania i sumienia. Posta
nowiono, że w yniki obrad nie zosta
ną przez jakiś czas publikowane, 
a jedynie wykorzystane w spraw oz
daniu, które Komitetowi Naczelne
mu ŚRK, w  sierpniu br., złożył se
kretarz generalny Filip Potter. W 
kolokwium wzięło udział ok. 30 
przedstawicieli Kościołów Europy 
wschodniej i zachodniej oraz Am e
ryki Północnej. Kościoły z Polski 
reprezentow ał ks. prof. dr Witold 
Benedyktowicz, prezes Polskiej Rady 
Ekumenicznej.

%  Nowy Kom itet Naczelny Świato
wej Rady Kościołów, w ybrany przez 
V Zgrom adzenie Ogólne SRK w  

Nairobi (1975), zebrał się w dniach 
11—18 sierpnia br. na pierwszym 
posiedzeniu w Genewie. Głównym 
zagadnieniem było w prowadzenie w 
życie zaleceń Zgrom adzenia Ogólne
go. Kryzys finansowy, trapiący od 
dłuższego czasu SRK, spowodował, 
że m usiano zrezygnować z wielu 
planów i przedsięwzięć. W najbliż
szych latach praca ma się koncen
trować na misji i ewangelizacji oraz 
na wzmocnieniu wspólnoty ekum e
nicznej. Dr Filip Potter został za
tw ierdzony na dalsze pięć la t na 
stanowisku sekretarza generalnego. 
W swoim sprawozdaniu m ówił ono  
,.swego rodzaju apartheidzie” trw a
jącym  już zbyt długo między Kościo
łami a SRK. Jego zdaniem w ystę
pu ją  poważne trudności w  naw iąza
niu bliższego kontaktu z Kościoła
mi. Obrady miały przebieg spokojny. 
W brew oczekiwaniom wielu nie do
szło do ostrzejszych kontrow ersji. 
Z Polski w posiedzeniu wzięli udział: 
członek Naczelnego K om itetu Jan  
A nchim iuk oraz Andrzej W ojtowicz 
z PRE, k tóra jako krajow a rada 
ekum eniczna deleguje przedstaw i
ciela w charakterze doradcy.

#  Przewodniczący watykańskiego 
S ekretariatu  do Spraw  Jedności 
Chrześcijan, kard. Jan  W illebrands 
wygłosił wykłady gościnne w  
Luterańskiej Akademii Teolo-

K U M E N I C Z N Y

gicznej w N orthfield (USA), która 
przyznała mu honorowy doktorat. 
Przy tej okazji kard. W illebrands 
stwierdził, że ze wszystkich rozmów 
dw ustronnych prowadzonych przez 
Kościół katolicki najbardziej - roz
w inął się dialog z Kościołem lute- 
rańskim . N aw et w szczególnie kon
trow ersyjnym  zagadnieniu urzędu 
papieskiego daje się zauważyć go
towość do kompromisu. Przy okazji 
kard. W illebrands odrzucił speku
lacje, jakoby m iał został następcą 
papieża Paw ła VI.

#  W ram ach katolickiego Świato
wego Kongresu Eucharystycznego w 
Filadelfii (USA) zorganizowano 
„dzień ekum eniczny”, podczas k tó
rego różni teologowie w yrażali po
gląd, że nie jest już daleki dzień, 
kiedy Kościół Rzymu i Kościoły Re
form acji w prow adzą interkom unię. 
Teolog J. Robert Nelson ze Z jed
noczonego Kościoła Metodystyczne- 
go oświadczył, że nigdy dotąd nie 
panow ała między teologami i róż
nymi w yznaniam i tak w ielka zgod
ność co do istoty i znaczenia Eucha
rystii. Kard. W illiam Baum, arcy
biskup W aszyngtonu, stw ierdził na 
konferencji prasowej, że zgodność 
teologów na tem at Eucharystii jest 
wyzwaniem  rzuconym Kościołom do 
zajęcia ofcia lnego  stanowiska.
#  W dniach 25—31 sierpnia br.

obradow ała w  Dublinie (Irlandia) 
X III Światow a K onferencja Meto- 
dystyczna, w której wzięło udział 
500 delegatów z 87 krajów , zorga
nizowana pod hasłem : „Dzień P a
na”, przez istniejącą od 1881 r. Św ia
tow ą Radę Metodystów. K onferencje 
odbyw ają się co pięć lat; ostatnia 
m iała miejsce w 1971 r. w Denver 
(Colorado). W posiedzeniu w Dubli
nie wziął udział ks. prof, dr Witold 
Benedyktowicz — zwierzchnik Koś
cioła M etodystów w naszjnn kraju.

0  Nowym patriarchą Etiopskiego 
Kościoła Wschodniego został 58-let- 
ni kapłan M akulu Wolde M ariam  z 
prowincji Sidamo. Ten nieznany 
dotychczas w m iędzynarodowych ko
łach kościelnych teolog był najm łod
szym z siedmiu kandydatów  na na
stępcę patriarchy  Theophilosa, od
wołanego w lutym  br. przez rząd 
wojskowy. Po raz pierwszy w 1600- 
-letniej historii tego najstarszego 
Kościoła w  Afryce duchowny 
zwierzchnik został wyłoniony drogą 
wyborów. W edług nieoficjalnych

danych Etiopski Kościół W schodni 
m a ok. 10 milionów wiernych, a ad
m inistracyjnie dzieli się na 15 tys. 
parafii.

#  W związku z zamieszkami na 
tle rasowym w Soweto, Rada Koś
ciołów Afryki Południowej zaape
lowała do rządu o podjęcie bez
zwłocznych rozmów „z praw dziwym i 
przywódcami czarnej ludności”. Roz
mowy takie winny stać się podsta
w ą do zwołania większej konferen
cji z udziałem przedstawicieli 
wszystkich ras. Jej celem winno być 
usunięcie apartheidu i zaprowadze
nie jednolitej form y rządzenia, 
możliwej do zaakceptowania przez 
wszystkich.

#  Według obliczeń Światowej Ra
dy Kościołów, w całym świecie żyją 
4 miliony uchodźców. Rada zw raca 
uwagę na pilną potrzebę rozwiąza
nia tego problemu. Wiele krajów  
często odm awia dziś przyjm ow ania 
uchodźców ze względu na recesję 
gospodarczą. Według danych ŚRK, 
najwięcej uchodźców znajduje się 
w Afryce. Rada zaapelowała do Koś
ciołów członkowskich, by omówiły 
ze swymi rządam i spraw ę ochrony 
uchodźców.

0  Kościół grecki, jako ostatni z 
Kościołów prawosławnych, ustosun
kował się pozytywnie do dialo
gu z kościołem katolickim. Do
tychczas aprobowano dialog ze sta
rokatolikam i i anglikanam i, lecz z 
dużą rezerwą podchodzono do roz
mów z katolikam i. Na odbytej n ie
dawno konferencji biskupów i teo 
logów stwierdzono, że dialog między 
Kościołem praw osławnym  i kato
lickim w inien być prowadzony w  
duchu praw dy i miłości, na rów no
praw nych podstawach i na wzór IV 
Soboru K onstantynopolitańskiego 
(869).

%  W Zagrzebiu powstał pierwszy 
jugosłowiański Protestancki F aku l
tet Teologiczny, założony przez Koś
cioły: ewangelicki, baptystyczny i
zielonoświątkowy. Studia odbywać 
się będą dwustopniowo, przy czym 
pierwszy stopień trw ać będzie sześć 
semestrów, a drugi — dziesięć. Dzie
kanem  w ybrano przewodniczącego 
Związku Kościołów Baptystycznych 
Jugosławii, dr. J. Horaka, a prodzie
kanem  — seniora Kościoła Ew ange
lickiego Chorwacji, Vlado Dojca.

#  W miejscowości Nyiregyhaza 
(Węgry) dokonano ostatnio otw arcia 
nowego domu opieki dla dzieci nie-

19



dorozwiniętych, kierowanego przez 
Kościół reform owany. Na uroczystość 
przybyli trzej biskupi: Tibor B artha, 
Istvan Szamoskózi i Sandor Raski. 
Pierwszy z nich wygłosił okolicznoś
ciowe kazanie. Nowy obiekt pom ieś
ci 45 dziewcząt. Ponadto Kościół re 
form ow any buduje w Budapeszcie 
dom starców na 100 osób.

#  S taraniem  B iura Studiów  K on
ferencji Kościołów Europejskich, w 
czwartym  kw artale br. ukaże się 
praca zatytułow ana: „W yzwanie rzu 
cone teologii europejskiej przez 
ekum enię św iatow ą”. Złożą się na 
nie referaty  wygłoszone podczas 
konsultacji, k tóra odbyła się w Ge
newie pod koniec m arca br.

Z K R A J U

#  G eneralny sekretarz Św iatow e
go Aliansu Kościołów Reform ow a
nych, ks. Edm und P erre t baw ił w  
Polsce od 24 do 27 w rześnia 1976. 
Wyznawcy polskiego Kościoła re 
formowanego oczekiwali z dużym 
zainteresow aniem  zaplanowanej już 
przed rokiem  wizyty. Poprzedni se
kretarz generalny, ks. M arcel P ra- 
dervand odwiedził Kościół przed 
dwudziestu laty, a drugi raz bawił 
u nas w  czasie konferencji Kom i
tetu Europejskiego A liansu (1964). 
P rogram  pobytu ks. Edm unda P er
re t był bardzo pracowity, w ypełnio
ny licznymi spotkaniam i i rozm ow a
mi, nie tylko z Biskupem i Konsys- 
torzem Kościoła, ale również z 
członkami zborów i wszystkimi du
chownymi naszej Jednoty.

W piątek( 24 w rześnia rano odbyła 
się konferencja duchownych, w cza
sie której gość zapoznał się z p ro
blemam i i specyfiką pracy naszego 
Kościoła, po czym złożył w izytę p re 
zesowi Polskiej Rady Ekumenicznej, 
ks. W itoldowi Benedyktowiczowi.

Tego samego dnia odbyło się spotka
nie z Konsystorzem, warszawskim  
Kolegium Kościelnym i duchowny
mi. Ks. Edm und P erre t mówił o 
pracy Aliansu, który zrzesza 143 
Kościoły reform owane, prezbiteriań- 
skie i kongrecjonalne. W przyszłym 
roku, w stulecie pow stania Aliansu, 
najstarszej światowej organizacji 
wyznaniowej, odbędzie się w St. 
A ndrews (Szkocja) K onsultacja Ju- 
bieleuszowa pod hasłem „Chwała 
Boga i przyszłość człowieka”, do 
której Kościoły członkowskie przy
gotowują się z dużą uwagą, przy 
czym posługują się studiam i b ib lij
nymi opracowanym i przez dwu teo
logów indonezyjskich oraz opraco
w aniem  teologicznym, przygotowa
nym przez teologa z Bazylei. Sobo
tę, 25 w rześnia ks. E. P erre t spędził 
w Łodzi, gdzie w m ieszkaniu ks. J e 
rzego S tahla spotkał się z k ilkor
giem przedstawicieli miejscowego 
zboru, a następnie w  Zelowie prze
m awiał w  sali zborowej. W niedzie
lę gość wygłosił w  kościele w arszaw 
skim kazanie na tem at „Chwała Bo
ga i przyszłość człowieka”. Po połud
niu zwiedził m iejsce straceń z okre
su ostatniej w ojny w  Palm irach i 
W arszawę. W poniedziałek został 
przyjęty przez dyrektora Urzędu do 
Spraw  W yznań, min. Kazim ierza 
K ąkola i w icedyrektora, Tadeusza 
Dusika. Po południu odwiedził To
w arzystwo Biblijne, gdzie dyr. B ar
bara Enholc-N arzyńska zapoznała go 
z działalnością Tow arzystwa i pracą 
nad przekładam i Pism a św. na ję 
zyk polski. We w torek rano gość 
udał się w  drogę pow rotną do Ge
newy.

#  W dniach od 7—9 w rześnia br. 
odbyła się w  lokalu Ośrodka Ew an
gelickiego w W arszawie doroczna 
konferencja teologiczna duchownych 
Kościoła Ew angelicko-A ugsburskie
go. K onferencję otworzył ks. bp J a 
nusz Narzyński, w itając serdecznie

gości z bratniego Kościoła Ew ange
licko-Reformowanego, którzy od k il
ku la t biorą czynny udział w tych 
konferencjach. N astępnie uczczono 
pamięć siedm iu księży zm arłych w 
ostatnim  roku.

Tem atem tegorocznej konferencji 
było „Pismo święte w życiu i pracy 
duchownego ewangelickiego.’. W y
głoszono trzy referaty :

1) Biblia w rękach księdza ewan- 
gelicskiego — ks. Jerzy Sachs, kore- 
ferat — ks. A lfred Tschirschnitz;

2) Metody pracy z Biblią i jej 
znaczenie w  życiu ludu kościelnego 
— ks. Jan  Szarek, koreferat — ks. 
Jan  Gross;

3) Biblia w m edytacji — ks. J e 
rzy Gryniakow, koreferat — ks. A l
fred Jagucki.

Tem aty i ujęcie poszczególnych za
gadnień wywołały żywą dyskusję, 
która odbyła się w trzech grupach. 
Grupy opracowały rezolucje, przed
staw ione potem na zebraniu p lenar
nym.

A ktualne spraw y z życia Kościoła 
przedstaw ili: ks. bp J. Narzyński
oraz prezes Konsystorza Brunon 
Umgelter. Z kolei ks. sen. Ryszard 
T rankler zapoznał zebranych z treś
cią II Apelu Sztokholmskiego, ogło
szonego przez Światow ą Radę Poko
ju, którem u Księża udzielili pełnego 
poparcia.

Konferencję codziennie rozpoczyna
no i kończono nabożeństwem. W 
drugim  dniu uczestnicy konferencji 
przystąpili do Stołu Pańskiego. N a
bożeństwo kom unijne odpraw ili: ks. 
ks. Edw ard Rom ański i Ryszard J a 
nik. Słowem Bożym służyli: ks. ks. 
Jan  Karpecki, Bogdan T randa, Adam 
Wegert. O brady zakończył m odlitw ą 
ks. bp Janusz Narzyński.
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