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Wracamy
do
służby
Po czteromiesięcznej przerwie spowodowanej ogłoszeniem stanu wojenne
go w dniu 13 grudnia 1981 wznawiamy wydawanie „Jednoty”, ponieważ
otrzymaliśmy zezwolenie datowane 22 marca 1982. W pięćdziesięciosześcioletniej egzystencji naszego pisma była to druga przerwa, tym razem sto
sunkowo krótka, bo poprzednia trwała od września 1939 do października
1957.
Cieszymy się, że możemy wrócić do naszych Czytelników i nadal spełniać
naszą misję. Nie będzie to zadanie proste, ponieważ radykalnie zmieniła
się nasza sytuacja. Warunki naszego życia będą wymagały od autorów
i redaktorów szczególnego poczucia odpowiedzialności za treść artykułów,
aby nasi Czytelnicy znaleźli na tych łamach wypowiedzi, sformułowania
i słowa, które pomogą im nieść ciężar dnia codziennego, pogodnie znosić
rozmaite trudności, zachować ludzką godność w niełatwych okolicznościach
i umocnić zachwianą nadzieję.
Jesteśmy przede wszystkim sługami Słowa Bożego, więc będziemy starali
się wsłuchiwać w to, co mówi do nas Bóg i przekazywać Jego poselstwo,
dzielić się po bratersku tymi wartościami, które nabierają nowego zna
czenia w nowych czasach i w szczególnych warunkach. Nadstawiajmy
ucha na Jego słowa, bo to, co On ma nam do powiedzenia, jest dla nas
ważne. Odwieczne Słowo z mocą dociera do nas z kart Pisma świętego,
gdzie prorok Izajasz woła: „Tak mówi Pan, który cię stworzył, Jakubie,
i który cię ukształtował, Izraelu: Nie bój się, bo cię wykupiłem, wezwa
łem cię po imieniu, moim jesteś! Gdy będziesz przechodził przez wody,
będę z tobą, a gdy przez rzeki, nie zaleją cię; gdy pójdziesz przez ogień,
nie spłoniesz, a płomień nie spali cię. Bo ja, Pan, jestem twoim Bogiem,
ja, Święty izraelski, twoim wybawicielem... (Izaj. 43:1—3).
Jesteśmy Kościołem, a więc społecznością ludzi wierzących w Jezusa Chry
stusa, który raczej pozwolił sobie zadać śmierć na krzyżu, niż miałby ko
mukolwiek wyrządzić krzywdę. Jego klęska w oczach ludzi, nawet tych
najbliższych, rozpaczających po męczeńskiej śmierci Mistrza, stała się
zwycięstwem brzemiennym w dalekosiężne skutki. Dlatego nasze zadanie,
jako Kościoła, nie może polegać na wspieraniu jakiejkolwiek przemocy,
lecz na dążeniu do pojednania między ludźmi. Chrześcijanie na wszystkich
stanowiskach, gdziekolwiek ich Bóg postawił, muszą być rzecznikami pra
wdy i obrońcami sprawiedliwości, muszą chronić ludzi przed krzywdą
i grożącym niebezpieczeństwem. Kościół musi stać zawsze po stronie
uciśnionych i pokrzywdzonych, bez względu na wyznawane przez nich
poglądy.
W tragicznej sytuacji rozpadu gospodarki, kiedy wielu ludziom i rodzinom,
a zwłaszcza dzieciom, nawet głód zagląda w oczy, właśnie Kościoły znaj
dują się w pierwszym szeregu przychodzących z pomocą. Częstym zjawi
skiem są ogromne samochody ciężarowe zajeżdżające przed ośrodki pa
rafialne z ładunkiem żywności, leków i odzieży. Jest to praktyczny wyraz
poczucia odpowiedzialności. Na własnej skórze odczuwamy obecnie, czym
jest ludzka solidarność przekraczająca bariery narodowości i systemów
politycznych. Osobiście doświadczamy tego, co Kościoły tyle razy już
spełniały, śpiesząc z pomocą w różne rejony globu, dotknięte rozmaitymi
klęskami.
„O wiele lepszą rzeczą jest dawać, niż brać’* — mówi Pismo św. (Dz. 20:35).
Znaleźliśmy się więc w nienajlepszej sytuacji biorących, co może pociągnąć
za sobą określone negatywne skutki.
Jest jednak rzeczą niewątpliwą, że Bóg daje nam jeszcze jedną sposobność
do duszpasterskiego wykorzystania. Tej sposobności nie wolno nam za
przepaścić, a złe skutki trzeba neutralizować sprawną organizacją i nad
zorem.
REDAKCJA
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W NUMERZE?

Pierwszy tegoroczny zeszyt na
szego pisma otwiera słowo
wstępne od Redakcji i kazanie
(s. 3) iks. bp. Zdzisława Trandy
transmitowane przez Polskie
Radio w pierwsze święto Wielkiejnocy. Z tego samego nabo
żeństwa pochodzi modlitwa na
s. 4.
Następnie o spotkaniu, które
odbyło się W jednookim kręgu,
wnioskach i sugestiach dotyczą
cych dalszej pracy naszego zes
połu pisze Barbara Stahl na
s. 6.
O tym, czego nauczył się od
Marii, matki Jezusa, opowiada
ewangelicki pastor z Francji,
Louis Levrier (s. 8).
Na s. 9 i 10 informujemy o
dwóch historycznych spotka
niach, jakie odbyły się między
ks. prymasem Józefem Glem
pem i przedstawicielami Ko
ściołów zrzeszonych w Polskiej
Radzie Ekumenicznej.
Wiadomości o Pomocy ekume*
nicznej dla Polski zamieszcza
my na s. 12.
Kolejny dialog z cyklu Rozmo
wy przy studni drukujemy na
s. 13.
Artykuł Czego nam potrze
ba do skutecznej ewangelizacji
(s. 15), napisał przes organiza
cji World Vision International,
W. Stanley Mooneyham
Przeglądem ekumenicznym (s.
17) zamykamy numer.
Uprzejmie zawiadamiamy, że
od 1982 r. cena pojedynczego
zeszytu „Jednoty” wynosi zł 15,
natomiast podwójnego zł 30.

NASZA

OKŁADKA

Jeśli ziarno rzucone w ziemię
obumrze, przynosi wielki . plon.
Kto zbytnio ceni swe życie, ten
je straci. Kto nie ceni swego
życia na tym świecie, ten je
zachowa dla wieczności. (Jn
12:24.25)

Kg. ZDZISŁAW TRANDA

Pokój Wam
„Gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia po sabacie i drzwi były
zamknięte tam, gdzie uczniowie z bojaźni przed Żydami byli zebrani,
przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam!”
Jn 20:19

Oto nadeszły znowu święta Zmartwychwstania
Pańskiego. To wielkie święta dla wszystkich
chrześcijan. Ich wielkość pozwala nam zapo
mnieć o tym, co dzieli różne wyznania, a my
śleć o tym, co nas łączy. Łączy zaś przede wszy
stkim osoba Jezusa Chrystusa, Jego życie —
od Betlej emu przez krzyż na Golgocie aż po
Zmartwychwstanie. Łączy nas Jego zbawcze
dzieło. Ale dla Kościoła Ewangelicko-Reformo
wanego w Polsce tegoroczne święta to mo
ment historyczny. Po raz pierwszy bowiem mo
żemy słuchać naszego nabożeństwa przez radio.
Zdaję sobie sprawę, że w tej chwili są przy
głośnikach nie tylko wyznawcy Kościoła Ewan
gelicko-Reformowanego. Dlatego pozdrawiam
Was wszystkich, Bracia i Siostry, i przekazuję
Wam wielkanocne poselstwo nadziei i mocy.
Jest już wieczór. Wkrótce zapadnie zmrok.
Wszystko ucichnie. Wtedy był także wieczór.
Owego wieczora uczniowie zamknęli się w mie
szkaniu w Jerozolimie. Bali się. Bali się, że
spotka ich to samo, co Jezusa Chrystusa. Bali
się uwięzienia, sądu, znęcania się nad nimi,
męczeńskiej śmierci. Przeżyli przecież wielki
zawód. Wszystkie ich nadzieje się załamały.
Na wydarzenia ostatnich dni spoglądali jak na
klęskę — klęskę Jezusa i swoją osobistą. Czy
można im się dziwić? Oto ten, którego miło
wali, z którym związali swe losy, na którego
liczyli, został uwięziony, sponiewierany, skaza
ny na śmierć, według ówczesnej oceny śmierć
hańbiącą, bo tak właśnie — przez ukrzyżowa
nie — karano złoczyńców najgorszego pokroju.
Już wtedy zaczęli się bać własnego cienia. Co
t nimi się stanie? Jaka będzie ich przyszłość?
Co mają poćząć bez Jezusa? Do tej pory wie
dzieli, że czekają ich wielkie i ważne zadania.
Ale jak wypełnić te zadania, gdy ogarnia lęk
i przerażenie, gdy nie widać perspektyw i na
dziei na pomyślny rozwój wydarzeń, na możli
wość owocnego działania? Jak wypełnić zada
nia w stanie zupełnej rezygnacji? Jak w takim
nastroju iść do ludzi, pocieszać ich, głosić im
Ewangelię, modlić się z nimi, przekonywać, że
to, czego ich nauczał Chrystus, jest ważne, po
trzebne, wręcz niezbędne? Jego już zabrakło.
Wydawało się uczniom, że już na Niego liczyć
nie mogą.
Dlatego trudno im było uwierzyć w nadcho
dzące od samego rana wiadomości o pustym
grobie. Przyjmowali je wręcz jako baśnie —
pisze ewangelista Łukasz. Wierzyć temu, co
im powiedziano? Cieszyć się? Jakiż dowód, że

tak jest naprawdę? Gdy niektórzy uczniowie
ujrzeli pusty grób, nie mogli zrozumieć, co się
stało.
My, ludzie, zawsze pragniemy dowodów nama
calnych. Nie wszystko jednak mieści się w ra 
mach możliwości naszego pojmowania. Tak jak
trudno zrozumieć proces zmartwychwstania,
jak trudno pojąć, że grób był pusty — nie dla
tego, że ciało Jezusa ktoś wykradł, lub że je
przeniesiono na inne miejsce — lecz dlatego,
że powstał z -martwych, tak samo trudno ogar
nąć umysłem, że Jezus nieoczekiwanie pojawił
się wobec zgnębionych, załamanych zatrwożo
nych uczniów. Nagle stanął przed nimi i poz
drowił: Pokój wam! Szalom! — piękne pozdro
wienie, które w ustach przeciętnych ludzi było
tylko zwykłym zwrotem bez głębszego znacze
nia. Takim samym pustym zwrotem stały się
w ustach wielu ludzi słowa: Dzień dobry!
Szczęść Boże!
W ustach Chrystusa, szczególnie zmartwych
wstałego Chrystusa, słowo: Szalom! Pokój wam!
nie było utartym zwrotem. Jezus przyniósł sko
łatanym, zalęknionym ludziom rzeczywiście
głęboki, wewnętrzny pokój.
Po pierwsze — ponieważ przekonali się, że Je
zus jest z nimi, że nadzieje ich nie były złu
dne, że w dalszym ciągu mogą na niego liczyć.
Po drugie — ponieważ uczniowie spostrzegli,
że moc zła i nienawiści nie ma i nie może mieć
decydującego słowa, a miłość Boga przewyższa
wszystko.
Po trzecie — ponieważ uwierzyli, że śmierć
fizyczna nie kończy wszystkiego.
Po czwarte — ponieważ wiedzieli już, że Je
zus żyje i nadal działa.
Po piąte — ponieważ z rozmów ze Zmartwych
wstałym dowiedzieli się, że Jego śmierć na
krzyżu nie była klęską, lecz oznaczała zwycię
stwo nad mocą grzechu i zła, oczyszczenie i mo
żliwość odrodzenia.
Dzięki Wielkanocy, stopniowo, w miarę upływu
dni, po rozmowach ze zmartwychwstałym Je
zusem, uczniowie odzyskiwali równowagę, opa
nowanie, wewnętrzne uspokojenie i radość. Je
zus rzeczywiście wniósł pokój w serca ucz
niów. Drzwi, dotąd skwapliwie zamykane, mo
żna było odryglować i otworzyć. Uczniowie mor
gli znowu pomyśleć spokojnie o zadaniach, ja
kie na nich czekały i do nich w dalszym ciągu
się przygotowywać.
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Co prawda potrzebne im było jeszcze jedno
wydarzenie, zesłanie Ducha Świętego, aby mo
gli — pełni odwagi 'i mocy — iść w świat
jako apostołowie, gotowi nawet na męczeńską
śmierć.
Dziś także jest wieczór — wieczór wielkano
cny. Słuchając o tym, jak Jezus wniósł pokój
w życie swoich uczniów, myślimy o sobie. On
także nas, dziś żyjących ludzi obdarza poko
jem. Również nam, niespokojnym, załamanym,
skołatanym i cierpiącym chce pomóc. Oczy
wiście, zmartwychwstanie Chrystusa ma zna
czenie nie tylko dla tych, którzy muszą dźwi
gać przeróżne ciężary życia, ale także dla tych,
którym wiedzie się dobrze, którzy przeżywają
czas pomyślności i szczęścia.
Jezus docierał do tych, którzy cierpieli, byli
znękani, czuli się zagubieni w świecie, zrozpa
czeni i nieszczęśliwi. Najserdeczniej zwracał się

do nich, solidaryzował się z nimi i przynosił
ukojenie. Tak samo niech to poselstwo radiowe
dotrze do wszystkich, ale w pierwszym rzędzie
do tych, którzy są zaniepokojeni, którzy czują
się zgnębieni, chorują i cierpią, przeżywają
dotkliwie swoje osamotnienie i opuszczenie.
Jakże wiele mamy dzisiaj powodów do lęku,
niepokoju, rezygnacji. Choroby i cierpienia, za
grożenie życia, krzywdy, które ludzie sobie
wzajemnie wyrządzają — te należą do naj
cięższych. Zofia Nałkowska jako motto swej
książki „Medaliony”, w której opowiada o prze
życiach więźniów obozów koncentracyjnych,
zapisała słowa: ,,Ludzie ludziom zgotowali ten
los”. To rzecz straszna, jeśli ludzie sobie wza
jemnie wyrządzają krzywdę i zadają cierpie
nia. Wielu przeżywa także lęk o losy ojczyzny,
o swoją i swoich dzieci przyszłość, inni boją
się wojny, przelewu krwi. Niejeden człowiek

Zmartwychwstanie — znakiem wielkiej godności życia
Jezu Chryste, nasz Panie i Zbawicielu! Obda
rzeni ogromem Twojej łaski stajemy przed
Tobą pełni radości, ale zarazem zawstydzeni
i zażenowani naszą słabością, upadkami, nie- „
dowiarstwem, grzechami. Przeżywając świę
to Zmartwychwstania dziękujemy Tobie za
świąteczne poselstwo, które przypomniało
nam, że nie zostaliśmy pozostawieni sami
sobie, ale że Ty żyjesz, działasz, odradzasz.
Dziękujemy, że Twoje Zmartwychwstanie
stało się dla nas znakiem życia w Wieczności
a zarazem znakiem wielkiej godności życia
doczesnego. Pozwól nam to życie chronić,
usuwać wszystko, co mu zagraża. Wyzwól
nas od niebezpieczeństwa wojny i przelewu
krwi.
Prosimy Cię za wszystkimi zgnębionymi, cier
piącymi, osamotnionymi, chorymi i umiera
jącymi, za wszystkimi, którzy doznali i do
znają krzywdy, którzy czują się załamani
i zrezygnowani. Obdarz ich Twoim pokojem,
Twoją pociechą i Twoją mocą. Ty solidary
zowałeś się ze słabymi, nieszczęśliwymi, poz
wól i nam poznać smak solidarności ludzkiej.
Prosimy Cię jako jeden naród polski, okazuj
swoją miłość naszej Ojczyźnie, chroń ją i
osłaniaj. Wyprowadź nas z odmętów kryzy
su. Zachowaj nam wolność. A tym, od któ
rych zależą losy naszej Ojczyzny daj mą
drość, rozwijaj poczucie odpowiedzialności za
wszystko, co w naszym kraju się dzieje, ob
darz miłością do tego naszego ludu. Wyzwa
laj nasz kraj i naród od wszelkich przeja
wów nienawiści. Amen.
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ugina się pod ciężarem osamotnienia. Aie w
wielu sercach pojawia się także lęk z powodu
grzechu.
Czy nie doznałeś sam takich stanów? Czy prze
żywasz może dziś zaniepokojenie?
Również Ciebie Jezus Chrystus chce obdarzyć
pokojem. W liście do Hebrajczyków czytamy:
„Nie mamy takiego arcykapłana, który by nie
mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz
doświadczonego we wszystkim, podobnie jak
my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy więc
z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostą
pili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w
stosownej iporze” (Hebr. 4:15-16). Właśnie On,
Zmartwychwstały, działający dziś Jezus, jest
w stanie Ciebie zrozumieć i Tobie pomóc. Dla
tego i Ty możesz z tym wszystkim, co Cię gnę
bi i boli, co Cię niepokoi lub przeraża, przyjść
do Niego. Ty też możesz doświadczyć łaski
głębokiego, wspaniałego pokoju wewnętrznego.
Po pierwsze — wtedy, gdy przekonasz się, że
nie jesteś sam, że Jezus jest z Tobą. Zmartywchwstanie Jezusa to znak Jego obecności
w Twoim życiu.
Po drugie — wtedy, gdy przekonasz się, że zło
i nienawiść nie mają i nie mogą mieć ostatnie
go słowa i że miłość Boga góruje nad wszy
stkim. Zmartwychwstanie Jezusa jest znakiem
zwycięstwa nad mocą zła i nienawiści a zara

zem jest znakiem, że Bóg Cię miłuje i że ocze
kuje, abyś i Ty miłował innych ludzi — na
wet nieprzyjaciół.
Po trzecie — wtedy, gdy uwierzysz, że śmierć
fizyczna nie kończy wszystkiego. Zmartwych
wstanie jest znakiem przeznaczonej dla nas
wieczności. Spojrzyj na swoje życie z tego pun
ktu widzenia i spróbuj je przewartościować.
Po czwarte — wtedy, gdy Słowo Boże cię
przekona, że Jezus żyje i działa. Zmartwych
wstanie Chrystusa jest znakiem wielkiej god
ności życia. Życie nie jest najważniejsze, ale
dostatecznie ważne, aby je ratować i chronić,
aby usuwać wszystko, co mu zagraża, zapobie
gać wojnom i wszelkiemu przelewowi krwi, nie
mówiąc już o krwi bratniej.
Po piąte — wtedy, gdy poznasz w świetle Sło
wa Bożego, że Jezus swoją śmiercią zwyciężył
moc grzechu, także Twojego własnego grzechu.
Zmartwychwstanie Jezusa jest znakiem zwy
cięstwa nad Twoim grzechem, więc masz moż
liwość oczyszczenia się i odrodzenia.
Dlatego Zmartwychwstanie Chrystusa jest zna
kiem nadziei i źródłem mocy — dla ciebie,
dla twego życia, dla twej przyszłości. Amen.
Kazanie wygłoszone podczas nabożeństwa transmitowanego
przez Polskie Radio w programie II, 11 kwietnia 1982,
o godz. 18.00.

BARBARA STAHL

W jednockim kręgu
Przed laty spotkania w jednockim kręgu należały do
praktyki redakcyjnej i przynosiły owoce w postaci
bogatszej i różnorodniejszej problematyki wprowa
dzanej na łamy pisma. Postanowiliśmy do tej dawnej
dobrej praktyki powrócić. Pierwsze po kilkuletniej
przerwie spotkanie w jednockim kręgu odbyło się 16
października 1981. Uczestniczyło w nim grono kilku
nastu osób. Wyznaniowo przeważali reformowani.
Spoza środowiska reformowanego mieliśmy przyje
mność gościć luteranina, ewangelicznego chrześcija
nina i katolika.
Zebranie miało charakter roboczy. Chodziło o odpo
wiedź na pytanie, czy i jak „Jednota” służyła dotąd
sprawie Kościoła reformowanego, sprawie krzewienia
idei ewangelicznych i ekumenicznych w Polsce oraz —
po drugie — jak powinna prowadzić swą służbę teraz
i tutaj, tj. w trudnej a niekiedy nawet dramatycznej
sytuacji narodowej.
W swobodnej, wielogodzinnej rozmowie wypowie
dzieli się wszyscy uczestnicy spotkania, większość —
parokrotnie. Rozmowa ta, nagrana na taśmę magneto
fonową, stała się podstawą tego opracowania, w któ
rym próbuję przedstawić w sposób uporządkowany
główne wątki dyskusji, stwierdzenia i sugestie wy
powiedziane pod adresem redakcji.
CZY „JEDNOTA” JEST PISMEM
EWANGELIKÓW REFORMOWANYCH?
Będąc pismem religijnym i kościelnym, wydawanym
przez Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Reformowa

nego, „Jednota” nie jest wszakże typowym przykła
dem wydawnictwa wyznaniowego. Nigdy bowiem nie
próbowała przemawiać z wąskich pozycji konfesyj
nych, ale przeciwnie — pozostawała otwarta na róż
norodne zjawiska i procesy zachodzące w całym
chrześcijaństwie, ekumenii i społeczeństwie. Pozosta
jąc wierna własnej tradycji kościelnej publikuje jed
nak i takie stanowiska, które nie pokrywają się z po
glądem władz Kościoła reformowanego lub przeko
naniami redakcji.
Fakt, że z jednej strony pismo ma „obsługiwać”
członków Kościoła reformowanego (środowisko zróż
nicowane pod względem kulturowym i społecznym),
z drugiej zaś’docierać do szerszych kręgów inteligen
cji ewangelickiej i katolickiej — stawia zespół re
dakcyjny w trudnej sytuacji nieustannych wyborów
i poszukiwań rozwiązania optymalnego. Wyobrażenie
sobie tzw. przeciętnego czytelnika „Jednoty”, jego po
trzeb i oczekiwań wcale nie należy do rzeczy łatwych.
A przecież z tym wiąże się dobór tematów, komuni
katywność języka i dostępność formy publikowanych
materiałów, co jest tym trudniejsze w sytuacji, gdy
redakcja nie chce zrezygnować z utrzymania tzw. po
ziomu pisma. Wszystko to powoduje, że zawsze jakaś
grupa czytelników nie będzie usatysfakcjonowana,
gdyż jedno tego typu pismo w Polsce nie jest w sta
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nie wypełnić w stu procentach zapotrzebowania spo
łecznego. Istotnym elementem jest także objętość po
jedynczego numeru. Ile materiału można pomieścić
na 20 stronach druku (raz w roku na 48!)?
Przed kilkunastoma laty był taki czas, gdy w „Jednocie,, przeważała tematyka ekumeniczna. Biorąc jed
nak pod uwagę opinię Synodu i środowiska reformo
wanego redakcja proporcje te zmieniła i obecnie —
jak stwierdził jeden z uczestników spotkania — 50%
wszystkich materiałów poświęconych jest Kościołowi
reformowanemu w Polsce lub na świecie. (Na margi
nesie warto dodać, że numery poświęcone w całości
życiu i pracy Kościoła reformowanego w innych kra
jach, np. na Węgrzech, spotkały się z bardzo dobrym
przyjęciem czytelników). Tym niemniej okazuje się,
że zainteresowanie problematyką reformowaną jest
jeszcze większe. W opinii dyskutantów stanowczo za
wąski jest zakres prezentowanych tematów i spraw.
Dotyczy to przede wszystkim problematyki teologi
cznej — za mało jest artykułów popularyzujących
współczesną myśl teologiczną naszego Kościoła, a ta
kże uwzględniających najświeższe prądy i zjawiska
w całej zachodniej teologii ewangelickiej. Postulowa
no także, aby o współczesnym życiu Kościoła informo
wać znacznie obszerniej i szczegółowiej, częściej korzy
stać z formy wywiadu, reportażu i zamiast krótkich
notek informacyjnych publikować szersze omówienia.
Zalecano tak wyważać materiał historyczny i współcze
sny, aby pisanie „o nas” nie było wyłącznie pisaniem o
przeszłości. Zarazem jednak rzucono myśl o opraco
waniu sagi polskich rodów reformowanych. Zachęcano
do pisania o sprawach Kościoła, jego poszczególnych
parafiach i ludziach w taki sposób, aby sprawy śro
dowiskowe ukazywać jako fragment problemów ogól
nospołecznych i w ten sposób zainteresować nimi
szeroki krąg czytelników.
Przy wszystkich tych postulatach odnoszących się do
służby „Jednoty” względem własnego środowiska wy
znaniowego zastrzegano jednak, by pismo nie utraciło
nic z tego, co jest jego silną stroną, tzn. by nie zam
knęło się w ramach jednej konfesji i nie zawęziło
pola swego widzenia.
W tym miejscu pora przejść do drugiego wątku dy
skusji:
„JEDNOTA” A EKUMENIA
Uczestnicy spotkania dobrze ocenili dotychczasowy
dorobek pisma w krzewieniu idei ekumenicznej w
Polsce, pisanie prawdy o pozytywnych i negatywnych
zjawiskach występujących zarówno w samym ruchu,
jak i w instytucjach oficjalnie go reprezentujących.
Przy okazji wyszło na jaw, że zniecierpliwienie czy
telników z różnych środowisk (nie tylko ewangeli
ckich) wywołuje rozpowszechniana opinia jakoby „Jednota” miała być organem Polskiej Rady Ekumeni
cznej. M.in. błąd ten upowszechnił p. Tokarczyk w
książce „Trzydzieści wyznań”, która trafiła do mło
dzieży szkolnej. Dla zasady warto więc wyjaśnić, że
podtytuł „Jednoty”: „miesięcznik religijno-społeczny
poświęcony polskiemu ewangelicyzmowi i ekumenii”
— wyraża po prostu linię tematyczną pisma i nie
oznacza uzależnienia redakcji od oficjalnych instytu
cji ekumenicznych działających w Polsce, także od
Polskiej Rady Ekumenicznej, choć przez wiele lat
funkcję jej prezesa sprawował niezapomniany biskup
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Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, śp. ks. Jan
Niewieczerzał.
Z uznaniem czytelników (w opinii grona dyskutantów)
spotyka się rzetelne upowszechnianie przez „Jednotę”
wiedzy ekumenicznej. Wysoko oceniono m.in. numery
zawierające „Porównanie wyznań” i „Katechizm eku
meniczny”. Temu ostatniemu bardzo dobrą “notę wy
stawiła Komisja Episkopatu ds. Ekumenizmu.
Na pochwałę zasłużyły również wywiady przeprowa
dzone z ludźmi reprezentującymi różne wyznania. Re
daktorom (podobno) udało się poprzez pryzmat roz
mówcy ukazać niejako całe jego środowisko wyzna
niowe. Wyrażono ubolewanie, że ostatnio brak takich
wywiadów. Redakcja jest głęboko wdzięczna za pod
sunięcie jej wielu ciekawych i nowych pomysłów
artykułów, reportaży i wywiadów. Sądzimy, że już
wkrótce rozszerzą one i uplastycznią problematykę
ekumeniczną w naszym piśmie.
Czasy obecne — mówiono — skłaniają do pogłębio
nej refleksji nad ideą ekumeniczną w Polsce, do prze
myślenia na nowo stosowanych dotąd form i metod
pracy, do zastanowienia się nad funkcjonowaniem
instytucji ekumenicznych. „Jednota” będąc — zda
niem uczestników spotkania — pismem obiektywnym
i uczciwym zarówno w informacjach jak i własnych
komentarzach, ma do spełnienia specjalną rolę w krze
wieniu idei jedności tu i teraz, tzn. w realiach pol
skiego życia kościelnego, społecznego i politycznego.
Nie powinna unikać spraw trudnych i drażliwych,
tematów niepopularnych w pewnych kręgach chrze
ścijańskich, przeciwnie — ma odważnie je prezento
wać, o ile tylko jest głęboko przekonana o ich słusz
ności. Jak dziś skutecznie i wiarygodnie wyrażać ideę
jedności? Jak można dopomóc instytucjom ekumeni
cznym — a wśród nich Polskiej Radzie Ekumenicznej
i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej — do takiego
samozreformowania się, aby lepiej spełniały swoje
funkcje, do których zostały powołane? — Oto pytania,
przed którymi „Jednota” nie powinna uciekać. W pe
wnym stopniu odpowiedzi na te pytania udzielili ci,
co je zadali. Nastąpiło to podczas omawiania dwóch
następnych tematów, z których pierwszy sformułowa
łam w postaci zdania pytającego: CZY MALEŃKA
„JEDNOTA” MOŻE COS ZROBIĆ DLA WIELKIEGO
KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO?
Ten wątek, naświetlany z różnych stron, parokrotnie
powracał w dyskusji. Generalnie zaprezentowano nam
następującą opinię: „Jednota” jako chyba jedyne pi
smo wyznaniowe w Polsce potrafiła przełamać barie
ry konfesyjne, co pozwoliło jej przyjąć otwartą, ży
czliwą i pozbawioną uprzedzeń postawę wobec innych
Kościołów, także wobec rzymskokatolickiego. Zdaniem
katolika uczestniczącego w spotkaniu pismo reformo
wanych stało się dla czytelników katolickich dobrą
szkołą ekumenizmu i źródeł wiedzy o innych chrze
ścijanach żyjących w Polsce. Uczciwe i kulturalne
sformułowania, jakimi posługuje się publicystyka jed
nooka, duch otwartości i życzliwy ton brzmiący w ar
tykułach poświęconych Kościołowi katolickiemu, ak
ceptowanie prawa kogoś drugiego do „bycia innym”
— zyskują jej sympatyków w kręgach katolików.
Coraz też częściej jest zauważana w tym środowisku
i w prasie katolickiej. Tym niemniej zasięg jej od
działywania ciągle pozostaje niewielki. Szkoda — mó
wiono — gdyż wiele zła, które po stronie katolickiej

ujawnia się wobec innych chrześcijan nie bierze się
ze złej woli, lecz z nieświadomości i niewiedzy. Tę
lukę informacyjną mogłaby z powodzeniem wypeł
niać „Jednota”, gdyby szerszym frontem docierała do
katolików.

kiedy pozwolić sobie na gniewne wyrzucenie z siebie
tego, co boli. Ton gniewny — sporadycznie pojawia
jący się na łamach „Jednoty” — jest rzeczą dobrą:
oczyszcza bowiem, zostaje zaraz zauważony i daje do
myślenia. Ale autentyczny gniew nie powinien nigdy
wymknąć się spod kontroli redakcji i przekroczyć
ściśle określonych ram.

(Tu, w nawiasie, pozwalam sobie na umieszczenie komentarza-propozycji: a może byśmy tak w s p ó l n y 
mi s i ł a m i , tzn. „Jednota” i czosopisma katolickie,
zaczęli kroczek po kroczku, roczek po roczku lukę
tę zapełniać?)

Jest już pora — usłyszeliśmy także — aby uczciwie
i do końca, z całą otwartością wypowiedzieć prawdę
0 wielkiej roli, jaką Kościół Rzymskokatolicki w Pol
sce spełnił po II wojnie światowej nie tylko wobec
większości katolickiej, ale także wobec Kościołów
mniejszościowych. Po stronie ewangelickiej istnieje
konieczność przełamywania wielu oporów, niechęci i
nieufności, które swe źródło mają w odległej i bliższej
historii, zwłaszcza w doświadczeniach dwudziestolecia
międzywojennego. Część społeczności ewangelickiej
nadal żyje tamtymi obawami i w swój obraz katoli
cyzmu, ukształtowany na podstawie najgorszych doś
wiadczeń, nie wmontowuje przemian, jakie zaszły w
nim nie tyle pod wpływem reform II Soboru Waty
kańskiego, co w starciu z komunizmem i ateizmem.
Wysunięto propozycję, aby „Jednota” — zachowując
właściwe proporcje — informowała o wszelkich do
brych inicjatywach i tendencjach odrodzeniowych ro
dzących się w największym Kościele w Polsce. Za
chęcano do ukazania genezy i działania wielkich ru
chów oazowo-charyzmatycznych, pielgrzymkowych itp.
Ważnego materiału, po który też warto sięgnąć, do
starcza historia stosunków protestancko-katolickich
w ostatnich 10 latach. Próba bilansu byłaby ze wszech
miar interesująca i pouczająca, podobnie zresztą, jak
1 inny temat — jakie perspektywy rysują się dla Ko
ścioła katolickiego w epoce ks. prymasa Glempa i jak
mogą kształtować się drogi zbliżenia z innymi Koś
ciołami w Polsce.

Znamienne, że na temat niektórych publikacji o ne
gatywnych faktach lub zjawiskach występujących w
praktyce Kościoła katolickiego w Polsce krytycznie
ale p o d a d r e s e m n a s z e j r e d a k c j i wypo
wiedziała się część uczestników spotkania (dwie oso
by wyznania reformowanego). Na konkretnych przy
kładach pokazały one pozytywne ich zjawiska (np.
„Porównanie wyznań”) i negatywne (np. cykl artyku
łów sprzed paru lat na temat małżeństw mieszanych)
podejście redakcji do spraw różniących ewangelików
i katolików. Zwłaszcza dziś — twierdzono — gdy lu
dzi tyle dzieli, nasze pismo ewangelickie ma za zada
nie ujawniać i eksponować wszystkie punkty styczne
między ludźmi, próbować znaleźć możliwości porozu
mienia, a nie — uwypuklać różnice i antagonizować
stanowiska. Redaktor broniąc swych racji w tej kon
kretnej sprawie, tj. małżeństw mieszanych, powoły
wał się na prawo do słusznego gniewu w obliczu za
dawanego gwałtu, bo właśnie o gwałt i wymuszanie
chodzi w przypadku praktyk stosowanych przez wła
dze Kościoła katolickiego wobec ewangelików. W dy
skusji, jaka się na marginesie tej sprawy wywiązała,
uczestnicy spotkania stwierdzili, że pismo, które — jak
to określono — „umie się zachować na codzień”, ge
neralnie przestrzega zasad obiektywizmu, może nie
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Jakub Held — zł 740, Ks Władysław Pilch — zł 700,
Jarosław Stejskał — zł 100, ks. Herbert Simon — zł
1730, Paweł Kuciński — zł 20, Cecylia Sander — zł
1000, Roman Stroński — zł 100, Karol Matys — zł 300,
Jan Kulig — zł 100, Kajetan Powroźniak — zł 300,
Wanda Scholl — zł 220, Mieczysław Skwierczyński —
zł 400, Janusz Ciechanowicz — zł 300, Joanna Mossa
kowska — zł 100, Waldemar Ziemski — zł 170, Aure
lia Krzywiec — zł 300, Hanna Zimnoch — zł 200, Pa
rafia Ewang.-Reformowana w Kucowie — zł 1160,
Parafia Ewang.-Augsburska w Krakowie — zł 396,
Eugenia i Jan Burmajstrowie — zł 220, Mieczysław
Dobrowolski — zł 130, Anna Giryng — zł 1040, Ri
chard Bischoff — zł 1056, Matylda Kamińska — zł
320, Grzegorz Polak — zł 320, Jan Tacina — zł 500,
ks. bp. Stanisław Kowalski — zł 800, Parafia Ewang.-Augsburska w Legnicy — zł 140, Alina Werner —
zł 200, Halina i Anna Niewieczerzał — zamiast kwia
tów na grób ks. bp. Jana Niewieczerzała — zł 500,
ks. Włodzimierz Nast — zł 320, Maria Skierska — zł

500, Alfreda Kamińska — zł 240, Ksawery Skierski —
zł 500, Wanda Bontag — zł 150, Romana Glapa — za
miast kwiatów na grób matki — zł 200, ks. Kornel
Filipowski — zł 120, Mieczysław Rietz — zł 20, Ha
lina Koziełek — zł 70, Wanda Kalwaryjska — zł 250,
ks. Michał Podgórny — zł 820, Maria Podgórska —
zł 300, Adela Grotek — zł 720, ks. Franciszek Augustyński — zł 100, Teodor Maksymowicz — zł 50, Sa
bina Szczęsna — zł 70, ks. Gerard Kusz — zł 92, Mi
ra Maćkowa i Lidia Jelenowa — zł 400, Janina Preiss
— zł 320, Parafia Ewang.-Augsburska w Piotrkowie
Trybunalskim — zł 124, ks. Jerzy Borowiec — zł 200,
Jan Turnau — zł 200, Halina Karpińska — zł 320, Jan
Plinta — zł 200, Adam Sarna — zł 300, Kazimierz Sosulski — zł 220, Zygmunt Rybak — zł 200.
Wszystkim Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.
Przypominamy, że ofiary na wydawnictwo „Jednota”
przekazywać można na konto PKO VIII OM Warszaszawa, Nr 1586-3854-136 bądź przesyłać przekazem pie
niężnym pod adresem: Administracja miesięcznika „Je
dnota*', al. Świerczewskiego 76a, 00-145 Warszawa.
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Ks. LOUIS LEYRIER

Czego nauczyłem się od Marii
Przystępując do pisania o Marii,
matce Jezusa, odczuwam pewne obawy. Nie wobec Marii, ona bo
wiem posiada wszelkie cechy, któ
rymi mnie urzeka. Ale w ciągu
wieków tak wiele pisano, marzono,
fantazjowano na jej temat... Cóż
jeszcze można powiedzieć nowego?
Z pewnością nic. Dlatego poniższe
słowa rzucam na wiatr. Niech je
poniesie tam, gdzie będzie chciał.
Zamiast wypowiadać się na tak
szeroki temat, postanowiłem słu
chać. Wsłuchać się w słowa po
dane przez Ewangelię jako wypo
wiedziane przez Marię. Jest ich
bardzo niewiele. Moi przyjaciele ka
tolicy rozpoznają w tym ewangeli
ka, pragnącego pozostać na płasz
czyźnie ściśle określonej Pismem
św. Trudno. Inni może mnie za to
pochwalą.
U PROGU NOWEGO PRZYMIERZA
Wsłuchałem się w jej słowa. Uka
zują mi one kobietę żyjącą zgodnie
z prawem. I cieszę się, że u progu
tego Nowego Przymierza stoi ko
bieta będąca uosobieniem wiary,
podobnie jak u progu pierwszego
przymierza stał mężczyzna, Abra
ham, ojciec wierzących. Każde z
nich na swój sposób jest wciągnię
te w wydarzenia, które ich nie
skończenie przerastają, które kpią
sobie z ludzkich możliwości, mimo
to jednak ci ludzie śmiało wcho
dzą w te wydarzenia ufając w Sło
wo.
NARZĘDZIA W RĘKU BOGA
Na tym polega właśnie wiara — za
chować ufność dla Słowa, być sobą
razem ze swymi wątpliwościami i
problemami, z całym balastem na
szych ograniczeń i możliwości, ze
swą głupotą i oświeceniem.
Maria, uosobienie wiary, nie jest
więc wcale boginią; jest po pro
stu kobietą... I tak jest znacznie
lepiej dla wszystkich. Zaczęło się
w Nazarecie, kiedy pewnego razu
przybył do niej nieznany gość,
aby ją powiadomić, że spotka ją
wyjątkowy i szczęśliwy los. Maria
odpowiada zwyczajnie, nie jak ktoś,
komu opowiedziano bajkę, lecz jak
kobieta, która dobrze wie, skąd bio
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rą się dzieci: ,,Jak się to stanie,
skoro nie znam męża?”. Jej pierw
sze słowa są rzeczowe, ale nie ma
w nich niedowierzania. Maria prag
nie zrozumieć, nie fascynuje'się cu
downością. Wiara w Boga nigdy
nie oznaczała wejścia w krainę ba
śni. Oznacza ona umiejętność roz
ważenia tego, co jest możliwe, i
lego, co niemożliwe, zastanowienia
się nad treścią zwiastowanej nam
dobrej nowiny. Oznacza także zau
fanie. Kiedy Gabriel przypomina
jej: „U Boga żadna rzecz nie jest
niemożliwa”, Maria wypowiada na
stępne słowa: „Oto ja, służebni
ca Pańska, niech mi się stanie we
dług słowa twego”.
Dyskutowano w nieskończoność nad
tym zdaniem. Wyobrażano sobie, co
by się stało, gdyby Maria powie
działa: nie. Niektórzy nawet po
sunęli się aż do twierdzenia, że
plan Boży zależał od odpowiedzi
Marii. Myślę, że to jest bluźnierstwo.
Być może, zbyt uporczywie trwam
w przekonaniu, że te słowa uczą
nas, że życie według zasad wiary
oznacza zaakceptowanie siebie jako
narzędzia w rękach Boga; kto kor
nie się na to zgadza, znajduje w
tym radość.
CHWILE MILCZENIA
Później życie potoczyło się swoim
torem. Maria udała się z wizytą
do swojej kuzynki, Elżbiety, której
czas rozwiązania był bliski. Ona
także została wybrana i obdarzona
łaską. Maria przybywa, aby ją po
zdrowić. Ewangelia nie podaje słów
tego pozdrowienia. Podoba mi się
jednak, że Maria ją pozdrawia. Po
nieważ życie w wierze nie oznacza
zamknięcia się w swoim osobistym
szczęściu, ale umiejętność dostrze
gania, że inni ludzie są także ko
chani przez Boga; ci, którzy ucze
stniczą w tym samym, co my, wy
darzeniu, ci, których Bóg przyoblekł
w godność i dostojeństwo.
Maria urodziła Syna w betlejem
skiej stajni. Jest zmęczona i szczę
śliwa, zupełnie tak samo, jak każda
młoda matka. Przyszli przyjaciele.
Byli to raczej nieznani pasterze.
Opowiadali zadziwiające i cudowne
historie o Dziecięciu. Maria słucha

ła. Ewangelie nie przytaczają ani
jednego jej słowa. Znajdujemy tyl
ko wzmiankę o jej milczeniu: „Ma
ria zaś zachowywała wszystkie te
słowa, rozważając je w swoim ser
cu”. Czym byłaby wiara, gdyby nie
uczyła nas milczenia? Jakże gadat
liwa jest często nasza pobożność!
0 ileż więcej czasu poświęcamy na
opowiadanie o tym, czego sami do
konaliśmy niż głębokiemu zamy
śleniu się nad tym, co stworzył
Bóg.
SZALEŃSTWO
Mijają lata. Dwunastoletni Jezus
odbywa wraz z rodzicami pielgrzym
kę do Jerozolimy. Pozostaje tam,
gdy oni opuszczają miasto. Odnaj
dują Go dopiero po trzech dniach,
pogrążonego w dyskusji z teologa
mi, zdumionymi Jego inteligencją.
1 wówczas Maria występuje z pre
tensjami: „Synu, cóżeś nam uczy
nił? Oto ojciec twój i ja bolejąc
szukaliśmy ciebie”. Cieszy się z od
nalezienia Syna i czuje cały ciężar
trzech dni lęku o Niego. Maria nie
pokoi się jak matka dziecka, które
uciekło z domu. Któż by się po
wstrzymał od wyrzutów? Maria,
ludzka istota, Maria, zaniepokojo
na. To dobrze, ponieważ wiara nie
wpływa na zmniejszenie się na
szych problemów i niepokojów.
I znowu mijają lata. Jezus opuścił
swój dom, by podjąć misję wę
drownego kaznodziei. Najpierw w
okolicach, gdzie spędził młodość.
Odnosi sukcesy, ale jest także nie
zrozumiany przez swych najbliż
szych do tego stopnia, że krewni
mówią: oszalał. Nie wiem, czy Ma
ria tak powiedziała. Dlaczegóż by
nie? Nie jestem pewien, czy tak
powiedziała, ale pragnąłbym tego. W
ten sposób wzmocniłaby moją wia
rę. Nie ma wiary bez szaleństwa.
Nie sądzę, aby można naprawdę
żyć z wiarą i nie stawiać sobie
pytania: Gdzie jestem? Którędy
mnie Jezus prowadzi? Drogą praw
dy czy szaleństwa?
POSŁUSZEŃSTWO SYNOWI
A teraz jesteśmy na weselu w Ka
nie Galilejskiej. Ludzie tak wiele
wypili, że zabrakło wina. Zabawa

bez wina nie jest świętem. Maria
więc interweniuje, jak dobra go
spodyni, zmartwiona, że nie ma już
czym poczęstować gości. Jak ko
bieta, która pragnie, aby goście we
selni się cieszyli.
Maria odnajduje Jezusa i mówi
Mu: „Nie ma wina”. Jakże ludzka
jest Maria w tych słowach. Trosz
czy się o innych i występuje w
ich imieniu. Pragnęłaby, aby Je
zus wszystko załatwił i rozwiązał
wszystkie problemy. Jest pełna pra
wie magicznej wiary. Jakże jeste
śmy do niej podobni w naszych
modlitwach, którymi chcielibyśmy
zmusić Boga do załatwienia wszy
stkiego po naszej myśli. Pozwala
jednak Maria przywołać się suro
wo do porządku. To także dobrze.
Dobrze, że zostajemy przywołani do
porządku, kiedy chcemy zawładnąć
Bożą mocą. Maria jest zachwycacająca, gdy mimo że skarcona, mó
wi: „Co wam powie, czyńcie!” Oto
słowa wiary. Po nich następuje coś,
z czym już z góry się zgadza. Roz
brzmiewa w nich echo jednej z
pierwszych jej wypowiedzi: „Oto
ja, służebnica Pańska, niech mi się
stanie według słowa twego”. W ten
sposób Maria zachęca mnie do słu

chania jej Syna. Ewangelie nie
przytaczają innych wypowiedzi Ma
rii. Nie wiemy, co mówiła w chwi
li aresztowania ani w czasie męki
Jezusa. Otacza się milczeniem, in
nym bez wątpienia niż milczenie w
Betlejem, gdzie była jeszcze mło
dą kobietą oczarowaną przeznacze
niem swego Syna. Możemy sobie
wyobrazić kobietę zmęczoną, z twa
rzą pokrytą przez życie zmarszcz
kami, pogrążoną w bólu i pytają
cą: dlaczego? Jeśli wierzymy, nie
możemy uniknąć tego pytania. Dla
czego droga Boga i nasze drogi pro
wadzą przez krzyż?
Śp ie w , k t ó r y
CZŁOWIEKA

c z y n i ze m n ie

Łatwo zauważyć, że ominąłem naj
piękniejsze słowa Marii, mianowi
cie Magnificat. Pragnąłem zacho
wać je na koniec, ponieważ są one
najpiękniejsze i wprowadzają nas
w atmosferę pieśni. Mówi się, że
prawdopodobnie to nie Maria skom
ponowała tę pieśń. Możliwe, że to
prawda. Ale mnie interesuje fakt,
że ewangelista włożył te słowa w
jej usta. Odsłaniają one jej tajem
nicę, pozwalają nam ją odkryć za

równo jako osobę wyjątkową, jak
i dostępną dla każdego. Jej słowa
są bardzo osobiste, a jednocześnie
ja także mogę je śpiewać, jak gdy
by zostały przez mnie samego uło
żone.
Taki jest właśnie język wiary, któ
rym wyrażam siebie, a inni się w
nim odnajdują. Wiara nie wyraja
się w monologu; tworzy ona wspól
ny język, język wspólnoty.
Pieśnią swą Maria zachęca mnie,
abym też śpiewał. Razem z nią opiewam miłość i wolność Boga, któ
ry wiąże się ze swymi słabymi słu
gami. Śpiewam wywrotową pieśń,
która wynosi biednych i małych,
a szydzi z potężnych i bogatych.
Śpiewam o radości życia w świecie,
gdzie obecny jest Bóg, który przy
szedł, aby tu umrzeć. Śpiewam jak
ona, choć nie można jeszcze do
strzec tego, co jest rzeczą najpew
niejszą z pewnych. Śpiewam, i pieśń
ta czyni ze mnie człowieka żywego,
drżącego z radości, pokrzepionego
nadzieją. Człowieka wiary.
Szczęśliwa Maria, która mnie skła
nia do zastanowienia się nad tym,
czym powinienem się stać.
Tłum. I. Niewieczerzał

Spotkanie delegacji
Kościołów członkowskich PRE
z ks. prymasem Józefem Glempem
W ingresie Prymasa Polski ks.
abp. Józefa Glempa do archi
katedry św. Jana Chrzciciela w
Warszawie (24 IX 1981) wzięli
udział zwierzchnicy i inni przed
stawiciele ośmiu Kościołów
członkowskich Polskiej Rady
Ekumenicznej, rektor Chrześci
jańskiej Akademii Teologicznej
i dyrektor polskiego oddziału
Brytyjskiego i Zagranicznego
Towarzystwa Biblijnego. Obec
ny był także gość ze Szwajcarii,
bp Leon Gauthier, sekretarz
Międzynarodowej Konferencji
Biskupów Starokatolickich Unii
Utrechckiej.
Nazajutrz ks. prymas Józef
Glemp spotkał się w rezyden
cji arcybiskupów warszawskich
z wyżej wymienionymi osoba
mi. Życzenia złożyli mu: ks.

prof. dr Witold Benedyktowicz
— prezes PRE, ks. metropolita
Bazyli — w imieniu prawosła
wnych, ks. bp Janusz Narzyński
— w imieniu ewangelików i ks.
bp Tadeusz Majewski — w imie
niu starokatolików.
Ks. W. Benedyktowicz powie
dział z tej okazji: „Nasza obe
cność tu jest wyrazem tęsknoty
ekumenicznej, tęsknoty za jed
nością. Jesteśmy w drodze, lecz
ufamy, że w tym stuleciu szy
bciej niż kiedykolwiek porusza
m y się ku przyszłości”.
Ks. metropolita Bazyli, wręcza
jąc Księdzu Prymasowi dar —
krzyż biskupi, podkreślił, że
wręcza go jako symbol łaski
wspomagającej w dźwiganiu
krzyża prymasowskiego, wręcza
go na dowód, że bracia prawo

sławni wspomagają go modlit
wą. Następnie metropolita Ba
zyli udekorował prymasa orde
rem Marii Magdaleny I klasy.
Ks. bp Janusz Narzyński w swo
im przemówieniu podkreślił, że
„solidarni jesteśmy w modli
twie przyczynnej i modlitwie
dziękczynnej z ludem Kościoła
katolickiego w naszym kraju.
Solidarni jesteśm.y w wołaniu o
łaskę dla Księdza Prymasa, o
pomoc Bożą i błogosławieństwo.
Jako jedna rodzina Chrystuso
wa prosimy Boga, aby to paste
rzowanie Księdza Prymasa owo
cowało wobec Narodu, by zwia
stowanie Ewangelii owocowało
zbliżeniem ekumenicznym, owo
cowało ironiczną ^współpracą
wszystkich członków rodziny
człowieczej.
W
dzisiejszym
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świecie, w tym świecie, który
przeżywa kryzys moralności, w
czasach niemoralnych, kiedy
nienawiść, nietolerancja, nie
chęć, zawiść tak łatioo imają się
serc ludzkich, prosimy Boga,
aby pasterzowanie Księdza Pry
masa pomnażało to, co byśmy
nazwali nie koegzystencją —
istnieniem obok siebie, ale proegzystencją, aby owocowało i
pomnażało ducha tolerancji, aby
służyło umacnianiu zasad plura
lizmu światopoglądowego i konfesyjnego”.
Ks. Tadeusz Majewski powie
dział: „Z całego serca życzymy,
aby rządy Waszej Eminencji w
Kościele
Rzymskokatolickim,
wsparte również w naszych mo
dlitwach, były pomyślne i sz

częśliwe, aby przyniosły Waszej
Eminencji dużo radości, a Ko
ściołowi świętemu i Narodowi
polskiemu dużo pożytku”.
W odpowiedzi ks. prymas Józef
Glemp powiedział: „Ze wzrusze
niem przyjmuję słowa życzeń,
słowa poparte modlitwą ze
wszystkich Kościołów, które
skupiają się w Polskiej Radzie
Ekumenicznej. Chciałbym po
dziękować za modlitwę wczoraj,
za obecność, która jest znakiem,
znakiem dla Ojczyzny i dla
świata. Ten znak wyraża się
ice wspólnocie wiary. Mamy
yjspólne zadania przed nami:
umocnić te wartości, które m y
posiadamy przez wiarę, ale
które są nie tylko dla nas.
One są dla świata. Szuka

jąc wspólnych dróg obiecuję, że
Kościół rzymskokatolicki będzie
się modlił i będzie wspomagał
swoją modlitwą wszystkich bra
ci, którzy są w jednej wierze i
których zespala słowo Jezusa
Chrystusa”.
Ks. prymasowi J. Glempowi ze
strony katolickiej w spotkaniu
towarzyszyli: ks. bp Władysław
Miziołek, wiceprzewodniczący
Komisji Episkopatu ds. Ekume
nizmu, ks. prałat Bronisław
Piasecki, kapelan Prymasa, ks.
prof. Bronisław Dembowski, re
ktor kościoła św. Marcina, i s.
Joanna Lossow, członek Komi
sji Episkopatu ds. Ekumeni
zmu.

Ks. prymas Józef Glemp
z wizyłg w Polskiej Radzie Ekumenicznej
Prymas Polski, ks. abp Józef Glemp,
złożył 4 listopada 1981 wizytę w Pol
skiej Radzie Ekumenicznej. Towa
rzyszyli mu: ks. bp Alfons Nossol,
ordynariusz opolski, przewodniczący
Komisji Episkopatu do spraw Eku
menizmu, ks. bp Władysław Mizio
łek, sufragan warszawski, wiceprze
wodniczący Komisji, ks. prałat Bro
nisław Piasecki, kapelan prymasa i
s. Joanna Lossow, członek Komisji.
Ze strony PRE w spotkaniu wzięli

udział: ks. prof. Witold Benedyktowicz (metod.), prezes Rady, ks. me
tropolita Bazyli (prawosł.), ks. bp
Janusz Narzyński (augsb.), ks. bp
Zdzisław Tranda (ref.), ks. bp Ta
deusz Majewski (pol.-kat.), ks. Kon
stanty Sacewicz (zjedn.), ks. Adam
Piasecki (bapt.), ks. prof. dr Jan B.
Niemczyk, rektor ChAT, p. Barbara
Enholc-Narzyńska, dyrektor Towa
rzystwa Biblijnego, ks. Zdzisław Pa
wlik, sekretarz PRE a także dwaj

kierownicy Wydziału Prasy i Kon
taktów Zagranicznych PRE, Andrzej
Wojtowicz i Karol Karski.

Witając księdza prymasa i to
warzyszące mu osoby prezes
Rady przytoczył dwa teksty bi
blijne: Pieśń nad Pieśniami
8:6-7 oraz List do Hebrajczy
ków 11:32-40 i powiedział, że
pierwszy tekst pozwala nam uświadomić sobie, że ksiądz pry
mas jest witany w siedzibie
PRE w duchu miłości. Dru
gi zaś tekst mówi o zwycię
stwie nad przeciwnościami, nad
tym, co człowieka pęta w dro
dze do doskonałości. Wszyscy
żyjemy wiarą, o której mó
wi ten potężny tekst. Ón nas
jednoczy. Prezes przypomniał
obchodzony w tym roku ju
bileusz 1600-lecia Soboru w
Konstantynopolu, gdzie sformu
łowano obowiązujące nas wszy
stkich wyznanie wiary. Wiara
zaś przyjmuje postać nadziei.
Tak więc przytoczone teksty
przywołują nam na pamięć trzy
sprawy: wiarę, nadzieję i mi
łość. Widzimy tu pewną symePrezes PRE, ks. prof. Witold Benedyktowicz wita ks. prymasa Józefa
Glempa.
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Siedzą od lewej: ks. metropolita
Bazyli, ks. prymas Józef Glemp i ks.
bp. Janusz Narzyński.

trię i harmonię. Fakt goszczenia
księdza prymasa jest symetrią,
ważnym czynnikiem harmonii.
Grzech zaś symetrię i harmonię
zakłóca. Przeżywamy dziś od
blask symetrii i harmonii.
Ksiądz prezes zwrócił uwagę je
szcze na tę okoliczność, że jest
to dzień imienin papieża Jana
Pawła II, którego patronem jest
św. Karol Boromeusz, założy
ciel szkół niedzielnych. Zrobiły
one potem karierę w świecie
protestanckim, dając możliwość
obcowania ze Słowem Bożym od
najmłodszych lat. Fakt, że w
tym dniu doszło do spotkania,
można uznać za prezent imie
ninowy dla papieża. W konklu
zji ks. Benedyktowicz stwier
dził, że wiara, nadzieja i miłość,
ta symetria i harmonia cnót ewangelicznych, oraz dzień,imie
nin św. Karola Boromeusza da
ją podstawę do naszej radości.
Odpowiadając na słowa powita
nia ksiądz prymas stwierdził:
Zwracam się do was słowami
„bracia i siostry”, gdyż wyli
czanie tytułów trwałoby dłużej,
a tym określeniem stajemy się
sobie bliżsi. Jestem wdzięczny
księdzu prezesowi, że sięgnął do
tekstów, które ukazały nam Bo
ga i Jego istotę. Bardzo sobie
cenimy przypomnienie tych
istotnych prawd — wiary, na
dziei i miłości - dla życia Koś
cioła. Ksiądz prezes wspomniał
o grzechu, który zamąca har
monię. Nasza troska polega wła
śnie na tym, że grzech potrafi
przedzierać się przez szeregi lu
dzkie i zakłócać panujący ład.
Spotykamy się po to, by przy
pomnieć sobie zasady miłości,
które obowiązują nas w ramach
konkretnej wiary. Znamy dwa
przykazania miłości, przy czym
istnieje pokusa ich łączenia.
Niewłaściwą interpretacją jest
jednak twierdzenie: kocham bli
źniego, a więc kocham Boga.
Bóg chce być osobno kochany,
gdyż u Niego czerpiemy potrze
bną nam energie. Stosunek do
drugiego człowieka powinien
być wyrazem spojrzenia na nie
go jako na stworzenie Boże.
Szanując człowieka chcemy
czcić jego Stwórcę.

Dalej ksiądz prymas powie
dział: ksiądz prezes wymienił
też w swoim przemówieniu św.
Karola, odnosząc to imię do pa
pieża. Czasy św. Karola Boro
meusza były czasami rozdarcia.
Tak bywa, że Bóg daje czasy an
tytez ale i syntez. Wydaje mi
się, że obecnie żyjemy w czasie
syntezy. Nasze ekumeniczne
spotkania winny mieć wymiar
prostowania antytez. Trzeba pa
miętać, że na tych antytezach
ślad pozostawiły różne słabości
ludzkie, ambicje osobiste itp.
Prostując je powinniśmy do
chodzić do syntezy.
Na zakończenie ksiądz prymas
nawiązał do aktualnej sytuacji
w kraju. Istnieją napięcia —
stwierdził — a mamy głosić po
kój. Bolejemy z powodu konfli
któw, zachodzi potrzeba ustano
wienia sprawiedliwych stosun
ków międzyludzkich. Jest fa
ktem, że struktury były nie
sprawiedliwe, lecz człowiek mi
mo złych struktur winien za
chować wysokie morale. Powin
niśmy sobie wzajemnie życzyć,
opierając się na miłości Jezusa
Chrystusa, byśmy potrafili uzyskać dla naszego narodu ład i
pokój, gdyż tego pragnął Chry
stus. Obyśmy mogli rozpoznać
jak najwięcej ludzi dobrej woli
i potrafili im ukazać nasze bo
gactwo, którym jest dar Słowa
objawionego.
Ksiądz prymas wyraził też na
dzieję, że w najbliższej przy
szłości będą się odbywać dalsze
spotkania z Prezydium PRE,

które przyczynią się do pogłę
bienia miłości Chrystusowej.
Przemówili również, ks. bp Ta
deusz Majewski i ks. metropoli
ta Bazyli. Pierwszy z nich wrę
czył dar w postaci statuetki
Marii z Dzieciątkiem i wspom
niał, że udaje się do Utrechtu
na wspólne starokatolicko-anglikańskie uroczystości poświę
cone św. Willibrordowi, które
odbędą się 7 listopada. Prosił
wszystkich zebranych o ducho
wą łączność z uczestnikami uro
czystości w Utrechcie.
Ks. metropolita Bazyli wyraził
radość, że spotkanie odbywa się
w dniu imienin papieża Jana
Pawła II. My, prawosławni —
powiedział — jesteśmy mu
wdzięczni, że za patronów Eu
ropy uznał św. św. Cyryla i Me
todego, których uważamy za
równych apostołom. Sw. Meto
dy, tłumacząc Pismo św. na ję
zyk starocerkiewno-słowiański,
przyczynił się do włączenia Sło
wian do kultury ogólnoeuropej
skiej. Na pamiątkę spotkania
ks. metropolita przekazał ks.
prymasowi dwa dary: ikonę św.
św. Cyryla i Metodego oraz egzemplarz Pisma św. w języku
starocerkiewno-słowiańskim.
Ksiądz prymas przekazał wszy
stkim przedstawicielom Kościo
łów członkowskich PRE egzem
plarze albumu poświęconego
sanktuarium na Jasnej Górze w
Częstochowie.
Na zakończenie spotkania wszy
scy zebrani zmówili Modlitwę
Pańską.
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Pomoc ekumeniczna dla Polski
W czwartym kwartale 1980 r., w związku z pogarsza
jącą się sytuacją gospodarczą Polski, Światowa Rada
Kościołów zaapelowała do Kościołów członkowskich
o udzielenie pomocy materialnej naszemu krajowi.
W grudniu 1980 r. i w styczniu 1981 r. wysłano do
Polski sześć ciężarówek zawierających łącznie 112,5 t.
żywności i 5050 koców. Łączna ,kwota tej pomocy
wyniosła 221 170 dolarów.

Pomoc przekazywana jest samochodami ciężarowymi
PKS i samolotami LOT-u.

W kwietniu 1981 r. Światowa Rada Kościołów i Świa
towa Federacja Luterańska z jednej strony i Orga
nizacja Pomocy Kościołów Ewangelickich w RFN
(Diakonisches Werk) z drugiej — zawarły umowę,
iż całą akcją pomocy będzie administrować Diakoni
sches Werk.

Przewiduje się, że po zakończeniu akcji świątecznej
ogólna suma pomocy przekroczy 5 milionów marek
RFN. Do finansowania powyższych wydatków przy
czyniają się pojedyncze ofiary i datki, a także kolekty
i składki przekazywane przez Kościoły i kościelne
organizacje pomocy. Największy udział w realizacji
programu „Pomoc dla Polski” mają kościoły ewan
gelickie w RFN. Ponadto uczestniczą w nim Kościoły
z Anglii, Australii, Austrii, Danii, Holandii, Norwegii,
Nowej Zelandii, Szwajcarii, Szwecji i USA.

W okresie od 1 maja do 31 października 1981 r. wy
słano 37 transportów samochodowych zawierających
606,3 t artykułów żywnościowych i ubrań oraz 4 tran
sporty samolotowe lekarstw o łącznej wartości
3 305 696 marek zachodnioniemieckich do przekazania
dla Polski.
Odbiorcą jest Polska Rada Ekumeniczna oraz Mini
sterstwo Zdrowia i Opieki Społecznej.
Pełnomocnik Diakonisches Werk, Reinhard Brakhage,
opracował wspólnie z przedstawicielami Kościołów
członkowskich PRE plan akcji pomocy, klucz dystry
bucji i kryteria, zgodnie z którymi pomoc jest roz
dzielana w Kościołach. R. Brakhage w czasie podróży
po kraju mógł się przekonać, że dystrybucja pomocy
w parafiach odbywa się w sposób właściwy. Pomocą
indywidualną obejmuje się przede wszystkim ludzi
starych i upośledzonych oraz rodziny wielodzietne.
W okresie od maja do października 1981 r. w para
fiach rozdzielono: 18 260 paczek żywnościowych o wa
dze 10 kg, 14 235 zestawów artykułów higienicznych
0 wadze 3 kg każdy, 22 055 proszków do prania o wa
dze 3 kg i 21 908 jednokilogramowych odżywek dla
dzieci.
Dwanaście domów opieki prowadzonych przez Kościo
ły członkowskie PRE otrzymało w omawianym okre
sie 152 tony artykułów żywnościowych, środków
czyszczących i higienicznych.
Dzięki przekazaniu środków żywnościowych było mo
żliwe poprowadzenie obozów letnich oraz kolonii dla
dzieci i młodzieży.
Transporty żywności, środków czyszczących i higie
nicznych skierowano także do szpitali, klinik specjali
stycznych, domów opieki dla ludzi upośledzonych
1 starych oraz do domów dziecka, których adresy
przekazało Ministerstwo Zdrowia.
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W listopadzie przystąpiono do organizowania akcji po
mocy świątecznej. Ogółem przygotowano 13,5 tys. spe
cjalnych paczek dla rodzin oraz 40 tys. jednokilogra
mowych paczek świątecznych ze słodyczami dla dzie
ci.

Od 12 do 16 października br. odbyła się w Warszawie
konsultacja na temat kontynuowania pomocy w roku
1932. Z zagranicy przybyli: Uffe Gjerding (Światowa
Rada Kościołów), Dam Dahlgren (Światowa Federacja
Luterańska), Ludwig Geissel i Reinhard Brakhage
(Organizacja Pomocy Kościołów Ewangelickich w
RFN), Christopher-Martin Max (Organizacja Pomocy
Kościelnej w Anglii), pani S. S. J. van Kleef (Orga
nizacja Pomocy Kościelnej w Holandii), Henrik Svenungsson (Organizacja Pomocy Luterańskiej w Szwe
cji), Victor Mercado (Amerykański Kościół Bapty
stów i Światowa Służba Kościołów w USA) oraz pani
Tildy Hanhart (Organizacja Pomocy Kościołów Ewan
gelickich Szwajcarii). Delegacja odbyła rozmowy z
członkami Zarządu PRE i Komisji Koordynacji Po
mocy. W siedzibie PRE spotkała się również z ks. bp.
Czesławem Dominem, przewodniczącym Komisji Cha
rytatywnej Episkopatu Kościoła Rzymskokatolickiego.
W Urzędzie Rady Ministrów delegację podejmował
wicepremier Jerzy Ozdowski, w Ministerstwie Zdro
wia i Opieki Społecznej — wiceminister Stanisław
Mlekodaj, w Urzędzie do Spraw Wyznań — minister
Jerzy Kuberski. W programie wizyty znalazły się
również spotkania z ks. Januszem Narzyńskim, bisku
pem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, i metropo
litą Bazylim, zwierzchnikiem Polskiego Autokefalicz
nego Kościoła Prawosławnego. Podczas konferencji
prasowej zorganizowanej na zakończenie pobytu
członkowie stwierdzili z zadowoleniem, że dary są
rozdzielane przez PRE sprawnie i trafiają do właści
wych adresatów.

R O ZM O W Y PRZY STUDNI

„Utrapienia obecnego czasu
gołujq bezmiar chwały”
II Kor. 4:17
Zamieszczona niżej rozmowa miała miejsce w ubiegłym
roku w Laskach Warszawskich w Zakładzie dla Niewido
mych. Nie żyjąca już Wanda Mizerek, pozbawiona wzroku
w 100%, wyniszczona długoletnią chorobą zniekształcającą
kończyny, niezdolna była do jakiejkolwiek samoobsługi.
Swoim optymizmem zyskiwała przyjaciół zarówno wśród
najbliższego otoczenia, jak i spośród osób przybywających
z daleka, np. artystów czy pracowników nauki. Rozmowa,
która z konieczności przybrała formę tekstu pisanego, nie
ujawnia, czym była w rzeczywistości: półszeptem przery
wanym przez kaszel. Wanda Mizerek zostawiła w niej
zdumiewające świadectwo wiary i duchowej mocy.
S. KINGA — Czy nie zechciałaby Pani powiedzieć
coś o sobie, o swojej chorobie, a przede wszystkim,
jeśli to możliwe, o swojej modlitwie?
WANDA MIZEREK — Urodziłam się w 1930 r. Wzrok

straciłam w 1945 w czasie działań wojennych po wyj
ściu ze schronu. Tynk zaprószył mi oczy. Wywiązała
się infekcja, konieczne były operacje. Miałam wtedy
15 lat. A druga choroba, pierwotny przewlekły goś
ciec stawowy zniekształcający, unieruchomiła mnie w
1953 r., kiedy miałam 23 lata. Właśnie w takiej sytu
acji nie mogłabym wyobrazić sobie swego życia bez
modlitwy. Absolutnie nie. Współczuję ludziom, któ
rzy nie wierzą, dla których modlitwa jest czymś obo
jętnym albo nieznanym. Takie życie jak moje — bez
modlitwy nie miałoby sensu, a ja nie chciałabym na
wet 24 godzin żyć na tym świecie. Każdy dzień byłby
czymś po prostu beznadziejnym.
Moja modlitwa to najczęściej dziękowanie. Najpierw
za to, co najważniejsze: za Chrystusa — że stał się
podobny do nas, że za nas cierpiał, że nas odkupił,
że dał nam swego Ducha Pocieszyciela. Jeśli chodzi
0 moje sprawy, dziękuję za to, że przez chrzest je
stem dzieckiem Bożym, że jestem w Kościele. Ale
bardzo często — może Siostrze trudno będzie w to
uwierzyć — modlę się za utratę wzroku.
S. K. — Naprawdę?
W. M. — Tak, bo dzięki temu zetknęłam się z Las

kami, poznałam tylu wspaniałych ludzi — i sióstr,
1 innych przyjaciół, i księży. To oni mnie na tej mo
jej drodze, że się tak wyrażę, ustawili, umocnili.
Zwłaszcza ks. Ali Fedorowicz i ks. Wolff. Bardzo im
wiele zawdzięczam. Bo przedtem moja modlitwa była
tylko prośbą, tylko błaganiem. Szczególnie za ojca,
który ogromnie przeżywał moją chorobę, a potem ope
rację oczu. Nie mógł pogodzić się, że ja już nie będę
widziała. Więc modliłam się nie tyle o wzrok dla
siebie, ile o to, żeby tatuś pogodził się z wolą Bożą
i żebym ja sama miała siłę przyjąć ją i wypełnić.
A potem w mojej modlitwie do prośby dołączyło się
dziękczynienie i przepraszanie. Bo jest za co prze
praszać.

Jeśli chodzi o innych ludzi, to zawsze pamiętam o na
szym obecnym kochanym Ojcu św., o całym Koście
le, o całym świecie. Bo przecież pragnę, ażeby wszy
scy ludzie byli zbawieni, żeby ani jeden człowiek
się nie potępił*). To byłoby jakieś smutne, jakieś
przykre. Ja wierzę, że Bóg jest tak miłosierny, że
ostatecznie wszystkim udzieli przebaczenia, że się na
wrócą, choć nie wiem, jak to będzie. A kiedy mo
dlę się o jedność Kościoła, to myślę, że wszyscy lu
dzie, jakiegokolwiek są wyznania, mają jednego
wspólnego Ojca w niebie. Ze ich modlitwa — czy to
będą prawosławni, czy ewangelicy — jest taka sama,
a może lepsza od naszej, że jesteśmy na równi zje
dnoczeni z Bogiem. Modlę, się za naszą Ojczyznę, bo
przecież tyle mamy narodowych wad i grzechów.
Modlę się bardzo za grzeszników, szczególnie za nar
komanów i tych wszystkich biednych ludzi, którzy
w jakiś sposób uwięzieni są w swoich nałogach. To
straszne choroby. To gorsze niż brak wzroku. Na
pewno.
Ja nie widzę, ale bardzo często myślę o tym, że Pan
Jezus jest moim Światłem. I w modlitwie, takiej
swojej modlitwie, nie w jakichś formułach, zwracam
się do Niego jako do mojego Słońca. Wiem, że On
jest we mnie obecny i po prostu Jemu oddałam się
całkowicie w opiekę. I dlatego, proszę siostry, jestem
ze swej choroby zadowolona. Pan Bóg ją dopuścił.
Jakie On ma plany, jakie są Jego zamiary — tego nie
wiem, tego dowiem się potem. A teraz po prostu je
stem szczęśliwa i dziękuję za każdy przeżyty dzień.
To nie jest łatwe, ale konieczne. Konieczne po to, aby
zbliżyć się do Chrystusa, aby Mu to było miłe. Ina
czej nie mogłabym żyć.
Opowiem siostrze, jak to było z moją podróżą do
Lourdes. Miałam wielką ochotę jechać, ale miałam
też i wiele wątpliwości, bo to i trud, i fatyga, i koszt.
Może te pieniądze lepiej byłoby przeznaczyć na coś
innego? Może nie trzeba trudzić kogoś drugiego, kto
*) Zachowujemy sformułowanie użyte przez Waindę Mizerek,
która była katoliczką — red.
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musiałby mi towarzyszyć? Najpierw zasięgnęłam rady
Ducha Świętego, zapytywałam Pana Jezusa, ale żeby
mieć jakieś ostateczne argumenty, musiałam także
zwrócić się do ludzi, zapytać, co oni sądzą. Jedni byli
przeciwni, inni popierali mój zamiar. Mój spowied
nik powiedział, że nie podziela moich wątpliwości,
bo to przecież Fan Bóg stawia na naszej drodze lu
dzi, którzy nam pomagają, i że jeśli ktoś ze mną pojedzie, także będzie miał przyjemność i korzyść du
chową. Więc pojechałam. Siostry modliły się, księża
także. I ja się modliłam, chociaż kiedyś powiedzia
łam sobie, że o nic dla siebie modlić się nie będę.
Bo wiem, że Pan Jezus ma wielu przyjaciół wtedy,
kiedy im się dobrze dzieje, a kiedy spotyka ich ja
kieś cierpienie, mówią: „O Boże, co ja Ci zawiniłem,
za co mnie tak karzesz?” i odwracają się od Niego.
Więc powiedziałam sobie, że nie będę się o nic dla
siebie modliła. Ale ponieważ modliło się za mnie tylu
ludzi, jadąc do Lourdes miałam trochę nadziei, że
odzyskam wzrok, a może chociaż częściowo odzyskam
zdrowie. A kiedy tak się nie stało...
S. K. — Przeżyła Pani jakiś zawód?
W.M. — Jakiś zawód przeżyłam, nawet sobie zapła

kałam, że nic z mojej chwilowej nadziei. Ale od razu
pomyślałam sobie: „Matko Najświętsza, przeproś w
moim imieniu Twojego Syna, bo miałam przecież nie
prosić o zdrowie, i dopomóż mi dźwigać ten krzyż”.
I jakaś radość wstąpiła we mnie i poczułam się taka
jakaś lekka, taka przepełniona szczęściem, powie
działabym — nawpół niebiańskim! Tak przeżyłam
swój pobyt w Lourdes.
Ale tutaj, w Polsce, modlitwa daje mi podobne prze
życia. Oczywiście mam momenty, kiedy z trudem się
modlę. Wtedy staram się krótkimi słowami zwracać
do Boga. Częściej przychodzą jednak chwile, że do
znaję prawdziwego szczęścia. On jest w tym moim
szczęściu, w tej mojej radości. To jest poczucie Jego
obecności. Mam nieraz wrażenie, jakby Pan Jezus po
chylał się nade mną i kładł swój krzyż na moje
barki, albo odwrotnie, jakby pomagał mi w dźwiga
niu mojego. Taki jest wtedy bliski, taki serdeczny,
taki ojcowski, taki czuły. To odczucie mam bardzo
często. A kiedy innym razem jest mi smutno i ciężko,
wtedy zwracam się do Niego z modlitwą: „Któryś za
nas cierpiał rany.”, albo rozważam jakąś stację Drogi
Krzyżowej. I lekko robi mi się na duszy, smutek
gdzieś się ulatnia i czuję się zjednoczona z Nim. Naj
bardziej lubię rozmawiać z Panem Jezusem, bo On
tyle cierpiał! Jego męka i rany, i przelana krew —
to wszystko łączy mnie z Nim i jednoczy. Czuję, że
moje cierpienia są Jego cierpieniami, chociaż są ta
kie nieudolne. On je w jakiś sposób przerabia, On je
uświęca tak, iż nabierają sensu i wartości. Najczę
ściej więc modlę się do Syna Bożego. O Bogu Ojcu
myślę wówczas gdy za coś dziękuję — właśnie za to,
że dał nam swojego Syna. A do Ducha Świętego
zwracam się wówczas, gdy mam coś przedsięwziąć w
ważnych sprawach osobistych, albo gdy chodzi o
sprawy Kościoła. Proszę, aby mnie czy kogoś innego
natchnął, oświecił. Znałam kiedyś pewną osobę, za
którą modliłam się tak, jak za nikogo innego w ży
ciu: „Panie, ratuj ją, ratuj!”. Była niewierząca. I po
konała swoje trudności i zbliżyła się do Boga.
S. K. — Pani jest raczej optymistką.
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W. M. — Za to też dziękuję Bogu. Za charakter taki,

jaki mam, tzn. za pogodne usposobienie i za to, że się
nie załamuję. Jeśli mi się to zdarza, to na bardzo
krótko, bo zaraz zwracam się do Pana Jezusa, a wte
dy moje zniechęcenie mija i znów pojawia się myśl,
że kiedyś wszystko się wyjaśni, że cierpienia się
skończą i zobaczę oblicze Boże. Ze człowiek w Trójcy
Świętej będzie pełen radości. Gdyby nie to, to — jak
wspomniałam — ani 24 godzin nie chciałabym tu żyć.
Byłaby to tylko wegetacja. A trzyma mnie nadzieja
i ufność, że jutro będzie lepiej. Trzyma mnie przy
życiu i daje zadowolenie z życia. Mogę jeszcze powie
dzieć, że w Ewangelii jest źródło mojego optymizmu,
bo ja naprawdę Słowem Bożym karmię się i żyję.
S. K. — A która scena z Ewangelii jest Pani najbliż
sza, nabardziej własna?
W. M. — Wiele scen. Bardzo lubię tę o Łazarzu albo

te, w których Pan Jezus karmi ludzi, uzdrawia, oka
zuje im takie ciepło, rozgrzesza, daje nadzieję. Kiedy
np. na krzyżu mówi do łotra: „Dziś jeszcze ze mną
będziesz w raju...” Jakie to umacniające... Ale wszy
stkie sceny z Ewangelii są piękne. Co jedna to pię
kniejsza. Coraz to nowe radości i nowe źródła opty
mizmu odkrywam. Więc dziękuję, że mnie doprowa
dził do wody czystej, żywej, prawdziwej. Dziękuję
Mu też, że kazał apostołom, aby Ewangelię głosili.
Każdy fragment przemawia teraz do człowieka w
każdym czasie, a Bóg staje się coraz bliższy. Sama
miłość przemawia przez słowa Pisma św. Ja już od
dzieciństwa, przez całe moje życie czułam wielką bli
skość Boga. A przecież przez te, jakby nie było, 19
lat leżałam w zakładzie w Łodzi, a potem tutaj, w
Laskach, tyle lat. Za to też zawsze dziękuję, że jestem
u sióstr, że mam kaplicę, że jest msza św. i komu
nia św.
Pamiętam jedno jedyne przeżycie buntu, jeszcze w
dzieciństwie, kiedy byłam zdrowa. Chciałabym to Sio
strze opowiedzieć. Mieszkaliśmy u stryjka, gdzie w
jednym pokoju wisiał obraz Pana Jezusa. Kiedy mia
łam jakieś kłopoty czy radości, wszystko Mu opo
wiadałam. Kiedyś nie posłuchałam rodziców, czy coś
innego zawiniłam, już nie pamiętam, i babcia powie
działa mi: „Zasmuciłaś Pana Jezusa bardzo i nie
wiem, jak teraz będzie z twoją modlitwą”. Przedtem
zawsze zdawało mi się, że widzę jakąś radość w Jego
spojrzeniu, że choć było cierpiące, było i miłosierne
zarazem. A teraz zdawało mi się, że stał się bardzo
smutny i że jeszcze bardziej cierpi. Po dziecinnemu
starałam się Go przeprosić, jak umiałam, ale czułam,
jakby się ode mnie odwrócił. Wreszcie zniecierpliwi
łam się i powiedziałam: „Ach, Panie Boże, ja tu tyle
czasu jestem przy Tobie, a Ty mnie nie wysłuchu
jesz? Odchodzę. Ja Cię tak kochałam, mimo że jesteś
Żydem! Odchodzę”. Takie to w dziecinnej głowie po
stały mi myśli.
S. K. — Echo swoistego antysemityzmu.
W.M. — Prawdopodobnie. Więc odeszłam i poszłam

się położyć do łóżka. Ale ten Pan Jezus nie dawał mi
spać. Nie umiem tego określić, ale czułam, że mnie
ciągnie, że po prostu czeka na mnie, że mam coś uczynić i sama nie wiem co. Zerwałam się i poszłam
do rodziców, żeby ich przeprosić, żeby mi przebaczyli.
Dokończenie na s. 20

W. STANLEY MOONEYHAM

Czego nam potrzeba
do skutecznej ewangelizacji
Metody, ludzie i pieniądze to sprawy, z którymi mu
szą dzisiaj chrześcijanie sobie poradzić, gdy chcą
sprostać zadaniu ewangelizacji. Nad tymi trzema za
gadnieniami trzeba się zastanowić z punktu widzenia
czegoś więcej niż ilości i jakości. Dwa słowa: więcej
i lepiej, nabrały wielkiej wagi. Wynika z tego, że
świat można będzie zewangelizować, jeżeli zrobimy
w i ę c e j niż dotąd i jeśli potrafimy l e p i e j wszy
stko zharmonizować. Mówi się o tym, że potrzeba wię
cej narzędzi, lepszych metod, więcej pieniędzy, więcej
ludzi, lepszych ludzi, lepszej techniki) więcej techniki,
więcej środków. Nie zgadzam się z tym.
Nie jest źle, jeśli się ma więcej i lepszych rzeczy,
ale jest rzeczą fatalną, jeżeli my, chrześcijanie, są
dzimy, że w tym leży klucz do sukcesu misji. Ewan
gelizacja pozostanie niczym więcej jak tylko pobo
żnym sloganem, jeśli będziemy do niej podchodzić
po kupiecku.
Bądźmy szczerzy. Po prostu nie pracowaliśmy w spo
sób właściwy, aby dotrzeć do trzech miliardów lu
dzi, dotąd przez chrześcijaństwo nietkniętych. Gdy
byśmy lepiej pracowali, można byłoby zmniejszyć
środki na ten cel, a nie powiększać je. Przy pomocy
„więcej” i „lepiej” nie dotrzemy do owych trzech
miliardów. Warto jednak spróbować.
ZAWODOWCY I NIEZAWODOWCY
Przyjrzyjmy się, jak wygląda obecna sytuacja w Koś
ciele pod tym względem. Szeroko jest rozpowszech
niony pogląd, że ewangelizacją, szczególnie tą, którą
prowadzi się w innych regionach kulturalnych, mu
szą zajmować się osoby zawodowo do tej pracy przy
gotowane. Dziękuję Bogu za wszystkich ludzi wy
kształconych w teologii, duszpasterstwie i między
kulturowych kontaktach. Ewangelizacja świata jest
jednak zadaniem zbyt wielkim, aby zajmowały się
nią jedynie elitarne grupy, nawet gdyby było ich
więcej i lepiej przygotowanych.
Z punktu widzenia biblijnego odpowiedzialność za
ewangelizację nie spoczywa na grupie zawodowców,
tylko na całym Kościele i na każdym wierzącym.
Składanie świadectwa nie jest przywilejem niewielu,
jest obowiązkiem wszystkich.
Jeżeli czołowi pracownicy misyjni narzekają na brak
ludzi do pracy, dają tym delikatnie do zrozumienia
przeciętnemu chrześcijaninowi, że brak mu koniecz
nych kwalifikacji do uczestniczenia w szerzeniu dzie
ła Chrystusa. A to umniejsza znaczenie mandatu mi
syjnego, który nadaje każdemu wierzącemu znamię
ewangelisty. To właśnie niezawodowcy dźwigali brze
mię ewangelizacji we wczesnym Kościele. Podczas
gdy apostołowie czuwali nad utrzymaniem ogniska
wiary w Jerozolimie, reszta wierzących, jak żarzące
się węgle, została rozsypana przez prześladowanie
i każdy z uchodźców zapalał nowy płomień tam,
gdzie go los rzucił.

Duch Święty, który jest wielkim Ewangelistą, potrafi
z ułomnych i słabych ludzi zrobić potężne narzędzia
ewangelizacji. W 1973 kambodżański nauczyciel, Sin
Soum, i jego żona poznali Chrystusa podczas kam
panii ewangelizacyjnej. Bóg powołał ich oboje do
osiedlenia się w obozie uchodźców pod Phnom Penh,
gdzie nie było ani jednego chrześcijanina. Była to
trudna decyzja, ponieważ oznaczała narażenie się na
osobiste trudności. Po zakupy trzeba było wyjeżdżać
na pół dnia, a po wodę chodzić 15 minut od domu. Ich
pierwszym domem była przez nich samych zbudowa
na chatka kryta strzechą Już wkrótce ta chatka
była pełna ludzi, którzy studiowali Biblię. W ciągu
sześciu miesięcy 30 osób uwierzyło. Po dwóch la
tach ta para — bez żadnego przygotowania do dzia
łalności ewangelizacyjnej — pasterzowała zborowi li
czącemu ponad 1000 osób. Prawie wszyscy byli ich
duchowymi dziećmi i wnukami. Z taką mocą działa
Duch Święty za pośrednictwem niezawodowców.
POMOC ZEWNĘTRZNA
Zajmijmy się troskliwie pielęgnowaną przez wielu
koncepcją, według której uboższe Kościoły muszą
czekać na pomoc Kościołów bogatszych, które za
pewniłyby odpowiednie fundusze na prowadzenie mi
sji. Wprawdzie współpraca i partnerstwo mają swo
je uprawnione miejsce, ale niektórym Kościołom nie
udaje się wyjść na szerszą arenę, bo żyją w zaszcze
pionym im przekonaniu, że są zbyt ubogie na to, by
jednocześnie utrzymywać swoją własną egzystencję
i gorliwie spełniać nakaz misyjny. A przecież pier
wotne Kościoły w Małej Azji nie były materialnie
uzależnione od macierzystego Kościoła w Jerozolimie.
Niedawno rozmawiałem z pewnym absolwentem szko
ły biblijnej w jednym z krajów Trzeciego Świata
i zapytałem go o plany na najbliższą przyszłość. Od
powiedział mi: „Nie mam jeszcze żadnych planów,
bo czekam na jakieś Towarzystwo Misyjne, które by
się mną zaopiekowało”. Można zrozumieć jego od
powiedź. Był on ofiarą zaszczepionej sobie przez in
nych mentalności.
Obecnie mamy więcej niż kiedykolwiek misjonarzy
pochodzących z Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej,
około 15 000 w 400 Towarzystwach Misyjnych. Więk
szość z nich bardzo sprawnie działa bez pieniędzy
i pomocy pochodzącej z Zachodu. Warto tu wspom
nieć o Indyjskim Związku Misyjno-Modlitewnym
Kwakrów. Ruch ten, zrzeszający 20 000 świeckich,
wzrósł w wielkiej nędzy. Chociaż ci chrześcijanie dy
sponują bardzo skromnymi zasobami, są bardzo za
sobni w dobra duchowe. Podkreślają zawsze zna
czenie modlitwy, pobożnego życia, miłości, Biblii i
hojności. Opracowali program, według którego za
mierzają do roku 1985 rozlokować swych członków
we wsiach nie tkniętych dotąd ewangelizacją. Dy
sponują przy tym jedynie rupiami a nie dolarami,
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niemieckimi markami czy frankami szwajcarskimi.
Nauczyli się, że nawet jeśli się dysponuje pieniędzmi
z zewnątrz, lepiej czasem ich nie tykać.
PONĘTA TECHNIKI
Różne stowarzyszenia misyjne nie potrafią oprzeć się
ponęcie mechanicznych urządzeń, które by ułatwiły
zadania ewangelizacyjne. Tutaj właśnie- najwyraźniej
występuje objaw owego „więcej” i „lepiej”. Kościoły
łudzą się, że techniczne urządzenia pozwolą na speł
nienie zadań misyjnych w sposób łatwiejszy, szybszy
i bardziej skuteczny.
Techniką trzeba posługiwać się w sposób bardzo
przemyślany. W organizacji World Vision korzystamy
z każdego udoskonalonego narzędzia, jakiego Bóg nam
dostarcza za pośrednictwem nauki. Staramy się je
dnak nie zapominać, że te urządzenia spełniają je
dynie drugorzędną rolę. Żadne naukowe osiągnięcia
nie zastąpią napełnionych Duchem ludzi, których
serca płoną taką miłością do Chrystusa i odpowie
dzialnością za dusze skazane na potępienie, że prze
żywają męki duchowe, podobnie jak John Knox,
który wołał: „Daj mi Szkocję, albo zginę!”
Żaden komputer nie zastąpi żarliwego ewangelisty,
który jest gotowy poświęcić się za ginący świat. Naj
wyższy czas, aby na nowo odkryć i odbudować ludzki
wymiar ewangelizacji.
RYWALIZACJA Z ZACHODNIMI WZORCAMI
Niektóre zachodnie wzory są dobre, inne złe. Nie
które są skuteczne, inne nie. Niektóre można sto
sować z korzyścią, inne nie. Kościoły powinny w tym
się orientować i wybierać. Jeżeli zachodnie stowa
rzyszenia misyjne posyłają coś, co jest nieskuteczne
lub zbyteczne, chrześcijanie zamorscy powinni to od
syłać na ich koszt. Czasem postępujemy tak, jakby
metody planowania, struktury kościelne czy nawet
terminologia były opatentowane na cały świat, jak
hamburgery czy pieczone kurczęta.
Nie jest to problem nowy. Jakże wolno my się
uczymy. Prawie sto lat temu Aleksander Mackay,
szkocki pionier misyjny, pisał:
„Zachodnie wzory powinny zostać natychmiast od
rzucone, jeśliby miały okaleczyć Ewangelię, a ludzkie
potrzeby dzielić na »społeczne« i »duchowe«. Gdy
przestaniemy traktować ludzi jak gdyby byli dusza
mi bez ciała i zaczniemy traktować Ewangelię jako
narzędzie odkupienia i przemiany całego człowieka,
nasze poselstwo uzyska nową, potężną wiarygodność”.
POMIESZANIE WARTOŚCI
Większość naszego personelu misyjnego i środków
koncentrujemy na tych obszarach, które już zostały
objęte misyjną działalnością. Naszą energię i zasoby
kierujemy przeważnie tam, gdzie ziarno Ewengelii
już zostało zasiane i puściło korzenie. Oblicza się,
że około 91% wysiłku misyjnego przeznaczą się na
utrzymanie i wzmocnienie już istniejących Kościo
łów, a tylko 9° o na czysto pionierską pracę ewange
lizacyjną.
Musimy pamiętać o tym, że naszym celem nie jest
po prostu wysyłanie misjonarzy. Celem jest dotarcie
do ludzi. Każdy Kościół i każde Towarzystwo misyjne
powinno zastanowić się nad swoim programem i dzia
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łalnością, czy przypadkiem nie dają pierwszeństwa
posyłaniu misjonarzy nad docieraniem do ludzi.
Musimy więc postawić sobie pytanie, w jaki spo
sób dotrzeć do ludzi.
Po p i e r w s z e , chrześcijanie muszą działać z prze
konaniem, że Duch Święty napełnia każdego wierzą
cego i czyni go zdolnym do realizowania dzieła Bo
żego. Przede wszystkim Duch Święty umożliwia nam
działalność.
Po d r u g i e , chrześcijanie muszą wprowadzić w ży
cie Bożą strategię misyjną. Pierwsza część tej stra
tegii polega na wysłaniu misjonarzy do ludzi, którzy
jeszcze nie znają Ewangelii. Druga jej część polega
na tym, aby powołany do życia Kościół wziął na
siebie odpowiedzialność za dotarcie z Ewangelią do
ludzi miejscowych. Takich ewangelistów potrzeba
Chrystusowi. Stanowią oni Jego Ciało w diasporze,
rozproszone wśród ludzi każdej grupy społecznej,
każdego zawodu, mówiących różnymi językami, róż
niących się kolorem skóry.
Po t r z e c i e , Kościoły winny zastosować nowy spo
sób obliczania aktywnych członków. Wielkości Koś
cioła nie ujawnia liczba zajętych miejsc podczas na
bożeństwa, lecz liczba osób posłanych. Jeśli mówisz,
że na nabożeństwie było, dajmy na to, 500 osób, nie
mówisz niczego szczególnego. Powiedz mi raczej, czy
Twój Kościół posyła 100, 50 czy 10 ludzi, a natych
miast ujawni się, jaki system wartości jest w nim
stosowany.
Po c z w a r t e , każdy zbór musi wiedzieć, że spo
czywa na nim odpowiedzialność za dotarcie do ko
goś, do kogo jeszcze nikt nie dotarł. Może to być
jakieś miasto, jakieś osiedle, jakiś kraj czy szczep.
Każdy zbór powinien mieć możliwość stwierdzenia:
„Bóg chce, abyśmy tutaj działali i zanieśli tu Ewan
gelię”'. Jako przykład może posłużyć koreańsko-indonezyjski program. Ponad 20 koreańskich zborów,
ożywionych pragnieniem zakładania nowych wspól
not, współpracując z grupą indonezyjskich przywód
ców kościelnych i z organizacją World Vision, zaini
cjowało nową akcję, w wyniku której powstało w
ciągu roku 20 nowych zborów. Obecnie grupa ko
reańska spotyka się z przywódcami tailandzkimi i
filipińskimi, aby osiągnąć lepsze rezultaty współ
pracy.
Po p i ą t e , zespoły misyjne i środki na prowadze
nie działalności powinny mieć raczej charakter mię
dzynarodowy niż jednonarodowy. Wielonarodowe ze
społy przełamią podejrzenie, że Ewangelia jest po
chodzenia zachodniego. Jeżeli zespół i środki finan
sowe pochodzą z wielu krajów, mniej drzwi będzie
zamkniętych.
Po s z ó s t e , Kościoły powinny mieć swobodę roz
wijania różnorodnych metod ewangelizacji, dostoso
wanych do miejscowych zwyczajów i miejscowej kul
tury. Można by mnożyć przykłady takiej działalności.
Pewien młody indonezyjski absolwent szkoły biblijnej
został wraz z żoną wysłany do odległych okolic, gdzie
mógł otrzymać ziemię do uprawy, a jego żona mo
gła pracować jako położna. Stworzyli oni komórkę,
wokół której gromadziły się chrześcijańskie rodziny.
W innym azjatyckim kraju chrześcijanie wykształce
ni zawodowo jako nauczyciele i pielęgniarki rozmy
ślnie przyjmują przydział pracy na wsi, aby mieć

możliwość ewangelizowania. W wyniku tego Ewan
gelia dotarła na tereny, gdzie nikt jej jeszcze nie
głosił. Przestańmy wreszcie narzekać, że brak nam
ludzi, pieniędzy i narzędzi, bo to po prostu niepraw
da. Nie brak nam niczego oprócz wyobraźni, modli
twy i woli.
Modlitwa jest jednym z tych środków, którymi mo
żemy się natychmiast posłużyć. Im więcej chrześci
jan będzie na kolanach modlić się, tym więcej chrze
ścijan skieruje swe nogi na drogę ewangelizacji. Ro
bert Speer, wielki prezbiteriański przywódca i pio
nier misyjny, pisał: „Zewangelizowanie świata (...) za
leży przede w\szystkim od odrodzenia modlitwy. Bar
dziej niż ludzi, o wiele bardziej niż pieniędzy, po
trzeba tego, co leży — zapomniane — na samym

dnie ludzkiej duszy, cały świat ogarniającej modli
twy. Misja dlatego tak powoli się rozwija za granicą,
że pobożność i modlitwa w kraju jest bardzo płytka”.
Duch Boży może nas uwolnić od paraliżującej winy
za dawne błędy. Może nas uwolnić od niewolnicze
go przywiązania do nieskutecznych tradycyjnych me
tod. Może nas uwolnić od schizmy i rozdarcia, które
bezcześci Jego imię i każe ludziom odrzucać zbawie
nie. Może uwolnić nas od ponurego, defetystycznego
spoglądania na przyszłość. Może wyzwolić chrześci
jan, aby szli chętnie, kochali bezgranicznie, służyli
ofiarnie, świadczyli z mocą, cierpieli, a gdy zajdzie
potrzeba, tryumfalnie umierali.
Tłum. ks. Bogdan Tranda

W. Stanley Mooneyham, prezes organizacji World Vision International, której za
rząd znajduje się w Kaliforni (USA), autor wielu książek na temat misji, szereg
razy odwiedzał Polskę. Od 13 do 20 listopada prowadził ekumeniczną ewangeliza
cję na Śląsku, w Łodzi i w Warszawie.

P R Z E G L Ą D

E K U M E N I C Z N Y

Z KRAJU

0 5 października 1981 odbyła się w
Chrześcijańskiej Akademii Teolo
gicznej 28 inauguracja roku aka
demickiego, rozpoczęta uroczystym
nabożeństwem. Nowo wybrany rek
tor ChAT, ks. prof. dr Jan Bogu
sław Niemczyk, powitał następnie
zwierzchników Kościołów członko
wskich Polskiej Rady Ekumenicznej,
delegację Ewangelickiego Kościoła
Krajowego z Görlitz (NRD) z bp.
dr. Hansem Joachimem Wollstadtem, rektora Akademii Teologii
Katolickiej w Warszawie ks. prof.
dr. Remigiusza Sobańskiego oraz
wicedyrektora Urzędu ds. Wyznań,
Tadeusza Dusika.
W imieniu Senatu uczelni podzięko
wał serdecznie odchodzącemu rek
torowi ChAT, ks. prof. dr. Woldemarowi Gastpary’emu, który kieru
jąc przez 16 lat uczelnią „otaczał
opieką każdego z nas z osobna i
uczył wierzyć w moc i Opatrzność
Bożą”. Ks. prof. dr W. Gastpury
będzie nadal służyć uczelni jako
wykładowca historii Kościoła w
Polsce. Odczytany został list mini
stra Nauki, Szkolnictwa Wyższego
1 Techniki, prof. dr. Jerzego Na
wrockiego, zawierający podziękowa
nie dla ks. W. Gastpary’ego za wie
loletnią pracę rektora. Ustępujący
rektor życzył swemu następcy sił
v/ trudnym i odpowiedzialnym kie
rowaniu uczelnią oraz przekazał
mu insygnia władzy rektorskiej. Bp
H. J. Wöllstadt przekazał pozdro
wienia w imieniu swojego Kościoła.

Sprawozdanie za rok akademicki
1980/81 złożył prorektor uczelni, ks.
doc. dr hab. Jerzy Gryniakow.
Dokonano immatrykulacji 30 no
wych studentów. Wykład inaugura
cyjny pt.: „U podstaw egzegezy
prawosławnej Nowego Testamentu”
wygłosił dr hab. Jan Anchimiuk.
0 Od 12 do 19 października 1981
przebywała w Polsce pani dr Tildy
Hanhart, rzecznik prasowy Orga
nizacji Pomocy Kościołów Ewange
lickich w Szwajcarii (HEKS). Dr
T. Hanhart odbyła rozmowy z ks.
Zdzisławem Trandą, biskupem Koś
cioła Ewangelicko-Reformowanego,
ks. Janem Walterem, seniorem die
cezji warszawskiej Kościoła Ewan
gelicko-Augsburskiego, ks. prof. dr.
Janem B. Niemczykiem, rektorem
Chrześcijańskiej Akademii Teolo
gicznej, panią Barbarą Enholc-Narzyńską, dyrektorem polskiego od
działu Brytyjskiego i Zagraniczne
go Towarzystwa Biblijnego oraz z
przedstawicielami Polskiego Związ
ku Katolicko-Społecznego i Chrześci
jańskiego Stowarzyszenia Społecz
nego. W niedzielę, 18 października,
pani dr T. Hanhart uczestniczyła w
nabożeństwie ewangelicko-reformo
wanym w Warszawie, następnie
spotkała się z parafianami i od
wiedziła reformowany dom opieki
w Józefowie k. Warszawy.
Wraz z przedstawicielami innych
organizacji pomocy wzięła udział w
naradzie poświęconej kontynuowa-

mu pomocy dla Polski w r. 1982
Celem wizyty dr Hanhart było bliż
sze poznanie życia religijnego i sy
tuacji społeczno-politycznej w kra
ju.

0 24 i 25 października 1981 miał
miejsce dalszy ciąg obchodów ju
bileuszowych Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Warszawie z oka
zji 400-lecia budowy pierwszej
świątyni i 200-lecia poświęcenia
kościoła Sw. Trójcy. Program obej
mował: uroczyste nabożeństwo, pod
czas którego okolicznościowe kaza
nie wygłosił ks. bp Janusz Narzyński, wykład ks. dr. Woldemara
Gastpary’ego pt. „Dorobek moralny
warszawskiego ewangelicyzmu w
okresie 400-lecia” oraz koncert or
ganowy.

0 Istnieją oznaki, że Telewizja Pol
ska zamierza w przyszłości poświę
cić więcej uwagi Kościołom nieka
tolickim w naszym kraju. 20 li
stopada, tj. w kilka dni po relacji
z* instalacji nowego seniora ewan
gelicko-augsburskiego diecezji ka
towickiej, program II nadał audy
cję poświęconą sanktuarium na
Grabarce k. Siemiatycz, które w
życiu prawosławnych odgrywa po
dobną rolę jak klasztor na Jasnej
Górze w Częstochowie dla katoli
ków. Cennym uzupełnieniem tej au
dycji był fachowy komentarz zna
nego historyka sztuki i artysty —
prof. Jerzego Nowosielskiego.
0 Od 15 do 18 listopada 1981 prze
bywał w Warszawie bp Gerhard
Brandt, zwierzchnik Kościoła Ewan
gelickiego w Nadrenii (RFN), oraz
nadradca Jürgen Schroer, członek
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kierownictwa Kościoła. Przeprowa
dzili oni rozmowy w PRE, spotkali
się z biskupami Kościoła Ewange
licko-Augsburskiego i Ewangelicko-Reformowanego, złożyli wizytę
rektorowi Chrześcijańskiej Akade
mii Teologicznej. Bp Gerhard
Brandt został też przyjęty przez
kierownika Urzędu ds. Wyznań, mi
nistra Jerzego Kuberskiego oraz
wiceministra Spraw Zagranicznych
Mariana Dobrosielskiego. Główny
mi tematami rozmów gości zachodnioniemieckich w Polsce były spra
wy związane z sytuacją kościelną
i polityczną w naszym kraju oraz
pomocy materialnej niesionej przez
Kościoły ewangelickie w RFN Koś
ciołom członkowskim PRE.
£ Polski Oddział Brytyjskiego i
Zagranicznego Towarzystwa Biblij
nego wydał po raz pierwszy w Pol
sce cztery Ewangelie na kasetach
przeznaczonych dla niewidomych.
Ogółem wyprodukowano 2000 kom
pletów po 10 kaset.
^ Na zaproszenie Kościoła Ewan
gelicko-Augsburskiego i Kościoła
Ewangelicko-Reformowanego prze
bywała w Polsce, w dniach od 3 do
6 października 1981 r., 4-osobowa
delegacja Kościoła Ewangelickiego
Prowincji Görlitz (NRD) z bp. H. J.
Wollstadtem. W Warszawie goście
przemawiali podczas nabożeństw w
kościele reformowanym i luterańskim, odwiedzili domy opieki, prze
prowadzili rozmowy z biskupami
obu Kościołów, spotkali się z du
chownymi, diakonisami i świecki
mi współpracownikami kościelny
mi. Uczestniczyli też w inauguracji
roku akademickiego w Chrześcijań
skiej Akademii Teologicznej, zapo
znając się przy okazji ze struktu
rą i działalnością tej uczelni. W
Polskiej Radzie Ekumenicznej spot
kali się z jej sekretarzem, ks. Zdzi
sławem Pawlikiem. Wizyta w parafii
ewangelicko-augsburskiej w Wielu
niu dała im możność zapoznania się
z życiem ewangelików w diasporze.
Celem wizyty delegatów z NRD było
zorientowanie się w sytuacji ewangelicyzmu i ruchu ekumenicznego
w Polsce, rozważenie możliwości
nawiązania ściślejszych kontaktów
między Kościołami ewangelickimi
w Polsce i NRD oraz udzielania
pomocy naszemu krajowi w obec
nej, trudnej sytuacji gospodarczej.
# W Bażanowicach, stacji kazno
dziejskiej parafii ewangelicko-au
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gsburskiej w Cieszynie, odbyło się
13 września 1981 poświęcenie no
wego kościoła, którego dokonał bp
Janusz Narzyński w asyście ks. An
drzeja Czyża, konseniora diecezji
cieszyńskiej i ks. Jana Melcera,
pierwszego proboszcza parafii w
Cieszynie. W uroczystości uczestni
czył ks. dr Paul Hansen z Danii,
b. sekretarz europejski Światowej
Federacji Luter ańskiej. Podobna
uroczystość odbyła się 20 września
w Warszowicach (diecezja katowic
ka). Rozpoczęła się ona przeniesie
niem naczyń liturgicznych ze sta
rej kaplicy, która przez 35 lat słu
żyła wiernym, do nowego kościoła.
Jego poświęcenia dokonał bp J.
Narzyński w asyście b. seniora die
cezji katowickiej ks. Alfreda Hauptmanna i miejscowego proboszcza
ks. Tadeusza Makuli. Kościół w
Warszowicach, który został zbudo
wany w przeciągu roku, stanął na
miejscu świątyni zniszczonej pod
czas II wojny światowej przez
Niemców.
£ Dwudziestego listopada 1981 r.
obradowało w Warszawie Prezy
dium Polskiej Rady Ekumenicznej.
Przed przystąpieniem do obrad
uczestnicy posiedzenia uczcili chwi
lą ciszy pamięć zmarłego 7 listo
pada bp. Jana Nie wieczerzała, wie
loletniego prezesa, a następnie pre
zesa honorowego PRE. Podczas obrad poświęcono wiele uwagi aktu
alnej sytuacji społeczno-politycznej
w kraju. Oceny sytuacji z punktu
widzenia rządu dokonał, uczestni
czący w pierwszej części obrad, kie
rownik Urzędu ds. Wyznań mini
ster Jerzy Kuberski. Zwrócił się
on też z pytaniem, jakie stanowis
ko zajęłaby Rada wobec idei Rady
Porozumienia Narodowego. Wyrażo
no zdanie, że nie ma dla kraju in
nej drogi, jak tylko porozumienie.
Nie może być mowy o rozwiązywa
niu problemów siłą.
Prezydium PRE wyraziło zadowo
lenie z powodu pozytywnego ure
gulowania przez władze państwo
we, po przeszło rocznych staraniach,
sprawy dostępu do radia Kościo
łów członkowskich Rady w celu
transmitowania nabożeństw. Prezy
dium PRE przyjęło z wdzięcznością
uchwałę jesiennego Synodu Kościo
ła Ewangelickiego Prowincji Sa
ksonii (NRD), w której wyrażona
jest pełna zrozumienia postawa wo
bec dokonujących się w Polsce
przemian.
Ostatnim
punktem
obrad
Prezydium
PRE
był

punktem obrad Prezydium PRE był

program pracy na rok 1982. Jako
hasło biblijne, które ma inspirować
działalność Rady w przyszłym ro
ku, obrano słowa z Listu do Rzy
mian 14:19: „Dążmy więc do tego,
co służy pokojowi i wzajemnemu
zbudowaniu”. Przyjęto propozycję,
by praca PRE w 1982 stała pod
znakiem przygotowań do VI Zgro
madzenia Ogólnego Światowej Ra
dy Kościołów.
# Dwunastego listopada 1981 od
było się w siedzibie Polskiej Rady
Ekumenicznej kolejne posiedzenie
Podkomisji ds. Dialogu PRE i ka
tolickiej Komisji Episkopatu ds.
Ekumenizmu. Kontynuowano dy
skusję nad problemem małżeństw
mieszanych. Natomiast 18 listopada
zebrała się Komisja Mieszana, która
zajęła się przygotowaniami do nad
chodzącego Tygodnia Modlitwy o
Jedność Chrześcijan. Dyskutowano
też nad możliwościami innych
wspólnych inicjatyw podejmowa
nych przez przedstawicieli obu
stron.
# W niedzielę, 15 listopada 1981,
w kościele w Miechowicach odby
ła się uroczystość instalacji ks. Ru
dolfa Pastuchy, nowego seniora die
cezji katowickiej Kościoła Ewan
gelicko-Augsburskiego oraz probo
szcza miejscowej parafii. Podczas
nabożeństwa instalacji dokonał ks.
bp Janusz Narzyński, któremu asy
stowali: ustępujący senior, ks. Al
fred Hauptmann oraz ks. Józef Po
śpiech, senior diecezji wrocławskiej.
Życzenia nowemu seniorowi złoży
li przedstawiciele Kościoła prawo
sławnego, metodystycznego oraz amerykański duchowny baptystyczny, dr Stanley Mooneyham, prowa
dzący na terenie Polski ewangeli
zacje ekumeniczne. List od. bp. Al
fonsa Nossola, przewodniczącego
Komisji Episkopatu ds. Ekumeni
zmu, ordynariusza opolskiego, od
czytał jego delegat, ks. Jerzy Bogusiak. Dziennik telewizyjny nadał
tego samego dnia krótką relację
filmową z uroczystości. Jest to
pierwszy przypadek, że ten środek
masowego przekazu w Polsce do
strzegł w swoim programie wyda
rzenie religijne w życiu jednego z
Kościołów mniejszościowych.
# Od 12 do 22 listopada 1981 r.
przebywał w Polsce dr Stanley Mo
oneyham, prezydent międzynarodo
wej fundacji World Vision. Celem

jego wizyty było przeprowadzenie
ewangelizacji ekumenicznej. Dr S.
Mooneyham głosił słowo Boże w
Mikołowie, Świętochłowicach, Miechowicach, Łodzi i Warszawie. Na
bożeństwa ewangelizacyjne z jego
udziałem odbywały się u luteran,
reformowanych, baptystów i kato
lików.
0 Od 4 do 6 listopada 1981 r. prze
bywał w Polsce Ernst Petrie,
przedstawiciel Organizacji Pomocy
Kościołów ewangelickich w NRD.
Odbył on rozmowy ze zwierzchni
kami kilku Kościołów członkow
skich PRE, złożył wizyty w Mini
sterstwie Zdrowia i Urzędzie ds.
Wyznań oraz odwiedził prawosła
wny dom opieki w Stanisławowie.
Celem wizyty E. Petriego było zo
rientowanie się, z jakimi formami
pomocy materialnej mogą przyjść
naszemu krajowi Kościoły w NRD.
# 30 września 1981 r. odbyło się w
Oświęcimiu położenie kamienia wę
gielnego pod budowę Międzynaro
dowego Ośrodka Spotkań Młodzie
żowych. W uroczystości tej wzięli
udział m.in.: ks. Helmut Hild, pre
zydent Kościoła Ewangelickiego w
Hesji-Nassau, wiceprzewodniczący
Rady Kościołów Ewangelickich w
RFN oraz ks. dr Kurt Scharf, eme
rytowany biskup Kościoła Ewange
lickiego w Berlinie Zachodnim. Bu
dowa tego Ośrodka ma trwać dwa
1 pół roku. W realizacji wspólnego,
polsko-zachodnioniemieckiego przed
sięwzięcia, biorą udział różne or
ganizacje kościelne i społeczne, a
zwłaszcza zachodnioniemiecka Ak
cja Znaku Pokuty i Związek Bojo
wników o Wolność i Demokrację.
Z ZAGRANICY

Q Światowa Rada Kościołów posta
nowiła wycofać swe wkłady z dwóch
banków szwajcarskich i jednego zachodnioniemieckiego, gdyż udziela
ją one kredytów Republice Połud
niowej Afryki przez co popierają
system rasistowski. Swoją decyzją
Rada pragnie wyrazić solidarność
z ludźmi dyskryminowanymi raso
wo.
O Światowa Rada Kościołów roz
dała w ostatnim czasie 587 tysięcy
dolarów między 47 ruchów wyzwo
leńczych i grup dyskryminowanych
pod względem rasowym. Pieniądze
z Funduszu Zwalczania Rasizmu są
przeznaczone na dokładnie określo
ne cele niemilitarne.

# Watykan i Genewa znów podej
mują współpracę w dziedzinie spo
łecznej. Utworzono wspólną grupę
doradczą pod nazwą Myśl i Dzia
łalność Społeczna Światowej Rady
Kościołów i Kościoła Rzymskokato
lickiego, jakö kontynuatorkę Wspól
nego Komitetu do spraw Spo
łeczeństwa, Rozwoju i Pokoju
(SODEPAX), rozwiązanego w koń
cu grudnia 1980.
# Światowa Rada Kościołów prze
kazała 150 tysięcy dolarów dla ofiar
powodzi w Chińskiej Republice Lu
dowej. Sumę tę przekazały ewan
gelickie organizacje kościelne w
RFN, Holandii, USA, Wielkiej Bry
tanii, Nowej Zelandii i Tajlandii.
9 Były zwierzchnik Kościoła Ewan
gelickiego w Nadrenii, ks. prof. Jo
achim Beckmann, zaproponował utworzenie związku Kościołów za
miast obecnej Światowej Rady Koś
ciołów. Zdaniem Beckmanna zwią
zek jest lepszą formą jednoczenia
Kościołów. Podstawą wstępowania
do związku byłoby uznanie starokościelnych wyznań wiary.
9 Dyrektor Ewangelickiego Insty
tutu Badań Wyznaniowych w RFN,
dr Reinhard Frieling, stwierdził, że
dialog katolicko-luterański prowa
dzony na płaszczyźnie światowej
może stać się modelem dla innych
wyznań protestanckich. Wysoko ocenił także ostatni dokument opra
cowany przez teologów obu wyznań
na temat urzędu duchownego w
Kościele.

9 Heinz Schütte, katolicki profesor
teologii ekumenicznej w Paderborn
(RFN), stwierdził, że Sobór Try
dencki nie potępił nauki Lutra o
usprawiedliwieniu. W tej kwestii
panuje dziś pełna zgodność między
Kościołem ewangelickim i katolic
kim.

9 Według najnowszych danych sta
tystycznych Światowy Związek Bap
tystów zrzesza 122 narodowe lub
krajowe Kościoły w 87 krajach i
liczy ponad 30 milionów członków.
Najwięcej baptystów żyje w USA
(26 milionów), w Indiach (772 tys.),
w Związku Radzieckim (545 tys.)
i Brazylii (505 tys).

9 W Stapelage (RFN) odbyło się
szóste spotkanie teologów Kościoła
Ewangelickiego w RFN i Patriar
chatu Konstantynopola. Dyskutowa
no nad problemem: „Ewangelia a
Kościół”. W wydanym komunika

cie stwierdzono, że rozmowy były
„ważnym krokiem ku jedności
chrześcijańskiej , której wszyscy
pragną”.

9 Anglikański arcybiskup Canterbury Robert Ruńcie opowiedział się
za ścisłymi stosunkami Kościoła
anglikańskiego z innymi wyznania
mi chrześcijańskimi. Powołaniem
anglikanów jest praca na rzecz stop
niowej likwidacji swojej organiza
cji kościelnej i dążenie do ustano
wienia
Kościoła
uniwersalnego.
W tym kontekście abp Ruńcie wy
soko ocenił postęp w dialogu teo
logicznym między anglikanami i ka
tolikami.

9 W katedrze św. Piotra w Londy
nie odbyła się intronizacja sto trzy
dziestego anglikańskiego biskupa
Londynu — Grahama Leonarda.
Bp Leonard należy do tzw. skrzy
dła anglokatolickiego (które sym
patyzuje z Kościołem katolickim)
i jest przeciwnikiem liberalnej teo
logii i ordynacji kobiet.

9 W miejscowości Croydon (Wiel
ka Brytania) odbywała się w dniach
od 3 do 8 października 1981 pierw^
sza z trzech planowanych konsul
tacji na temat kościelnego progra
mu praw człowieka. Jednym z 35
uczestników konsultacji, reprezen
tujących różne Kościoły i kraje eu
ropejskie, był ks. prof. dr Witold
Benedytkowicz, prezes Polskiej Ra
dy Ekumenicznej. Uczestnicy kon
sultacji wydali apel, w którym
wzywają Kościoły do zaangażowa
nia na rzecz realizacji tak podsta
wowych praw człowieka, jak pra
wo do pracy, wolność informacji
i wolność religijna.

9 W miejscowości Gnadau (NRD)
odbyło się od 8 do 12 października
1981 VI Spotkanie Historyków Koś
cioła z NRD i Polski. Głównym te
matem obrad była „Idea tolerancji
w historii Polski”. Za podstawę do
dyskusji służyła książka prof. Ja
nusza Tazbira pt. „Dzieje polskiej
tolerancji”, która jest dostępna
również w języku niemieckim, a
także wystąpienia historyków z
Polski i NRD. Z naszego kraju w
posiedzeniu uczestniczyli: pracow
nicy naukowi Chrześcijańskiej Aka
demii Teologicznej — ks. prof. dr
Woldemar Gastpary, ks. dr Henryk
Czembor i dr hab. Jan Anchimiuk
oraz Jan Zaborowski z Chrześcijań
skiego Stowarzyszenia Społecznego.
Organizatorem spotkań historyków
obu krajów, odbywających się na
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ogół corocznie, jest Grupa Robocza
„Polska” przy Centrum Ekumeniczno-Misyjnym w Berlinie.
# Ks. Zdzisław Pawlik, sekretarz
Polskiej Rady Ekumenicznej, wziął
udział w posiedzeniu rozszerzonego
Prezydium Chrześcijańskiej Konfe
rencji Pokojowej, która odbyła się
w Noordwijkerhout (Holandia) od
24 do 27 października 1981 r. Głów
nym tematem obrad było zagroże
nie ludności całego świata przez
wzrost wyścigu zbrojeń atomowych.
# Prezes Polskiej Rady Ekume
nicznej, ks. prof. Witold Benedyktowicz, wziął udział w międzyna
rodowej konsultacji przedstawicie
li różnych religii (Moskwa, 1—2 X
1981), która zdecydowała, że wio
sną 1982 r. odbędzie się w Mo
skwie światowa konferencja nt.
„Przedstawiciele religii na rzecz ra
towania świętego daru pokoju przed
katastrofą nuklearną”.
# Konferencja biskupów katolic
kich w Holandii uważa, że Holen

derska Rada Kościołów powinna
bardziej niż dotychczas troszczyć
się o zagadnienia wiary i w swych
wypowiedziach na tematy społecz
ne wyraźnie ukazywać związek
wiary z działaniem społecznym.
Rada holenderska zrzesza Kościoły
ewangelickie, starokatolicki i rzym
skokatolicki.
# W Loccum k. Hanoweru odbyło
się drugie z kolei spotkanie Ko
misji Protestancko-Katolickiej w
RFN. Decyzja o jej utworzeniu za
padła jesienią ubiegłego roku, pod
czas wizyty papieża Jana Pawła II
w RFN. Przedmiotem ostatniej de
baty były te stwierdzenia dogma
tyczne, których jedna ze stron nie
uznaje, a także problem małżeństw
mieszanych.
% Przewodniczącym Związku Koś
ciołów Ewangelickich w NRD zo
stał ks. dr Werner Krusche, biskup
Kościoła Ewangelickiego prowincji
Saksonii. Jest on następcą bp. Al
berta Schonherra, który po 12-let-

nim
szedł
turę.
nego

kierowaniu Związkiem prze
30 września 1981 na emery
Bp Krusche ma opinię wybit
teologa i ekumenisty.

# Liczba luteran w Ameryce Pół
nocnej zmalała w latach 1970—1980
o przeszło 350 tysięcy (4%) i wy
nosi obecnie około 8 800 tys.
# Największe Kościoły luterańskie
w USA skrytykowały w liście do
prezydenta Ronalda Reagana ame
rykański sprzeciw wobec potępie
nia Republiki Południowej Afryki
w Organizacji Narodów Zjednoczo
nych za akcję militarną w Angoli.
# Święty Synod Greckiego Kościo
ła Prawosławnego upoważnił me
tropolitów do pozbawienia urzędu
kościelnego tych duchownych, któ
rzy domagają się reform i wprowa
dzenia struktury demokratycznej w
Kościele. W przyszłości żaden ka
płan nie będzie mógł się wypowie
dzieć — w słowie i piśmie — na
tematy kościelne bez uprzedniej
zgody swego biskupa.

ROZMOWY PRZY STUD N I
Dokończenie ze s. 14.

O co to chodziło, już nie pamiętam. Potem poszłam do
tamtego pokoju z obrazem. Wszyscy spali. Byłam sa
ma. Znowu uklękłam i zaczęłam się modlić. Po ja
kimś czasie, po takiej mojej dziecinnej szczerej skru
sze, Pan Jezus znowu stał mi się bardzo bliski, serde
czny i znowu mogłam się modlić bez trudności. Czę
sto wracam myślą do tego momentu, bo mnie dręczy,
że takie wyrzuty czyniłam Panu Jezusowi jako dziecko,
że aż taka niecierpliwość we mnie wzrosła. Ale to się
naprawiło. I to jest jedyny moment buntu, jaki pa
miętam.
S. K. — Nigdy więc nie zdarza się Pani pomyśleć:
„dlaczego właśnie ja tyle cierpię, dlaczego wszyscy
inni ludzie i chodzą i widzą, a ja i nie widzę i leżę?
Dlaczego to właśnie na mnie spadło?”. We wspomnie
niach niewidomych takie pytania niemal z reguły
powracają.
W. M. — Owszem, i mnie takie myśli przychodzą do

głowy, ale wiem, że na nie odpowiedzi nie uzyskam.
Mówię sobie: „Boże, niech będzie wola Twoja”. Kie
dyś dowiem się, dlaczego tak się stało. Odpowiedź

jest tylko w Panu Jezusie. No cóż, nie zadaję sobie
pytań: „dlaczego ja, a nie kto inny?”, ale raczej mó
wię: „Dziękuję Ci, Panie Boże, że to ja, a nie mój
brat, albo ktoś inny”. Myślę, że pomiędzy Kościołem
a Chrystusem Panem jest taki pomost, taki łańcuch
cierpień, który nas z nim łączy. I że nasze cierpienia
są przez Chrystusa Pana przyjęte, przemienione,
przeistoczone i wtedy mają jakąś wartość wynagra
dzającą za życie świata grzesznego i zbuntowanego.
I wracają mi ciągle na myśl słowa św. Pawła, że
ponoszę na swoim ciele cierpienia Chrystusa za Ko
ściół. Kiedy zwracam się do Pana Jezusa, zawsze wi
dzę Jego krzyż na słonecznej polanie. Ona jest nasło
neczniona Chrystusem, bo przecież On jest Słońcem.
I On zatknął mój krzyż także na tej słonecznej po
lanie i dlatego, kiedy zwracam się do tego mojego
Słońca, nigdy nie odczuwam ciemności. Nie wiem,
czy dobrze myślę, ale Siostro, ja po prostu uważam,
że Pan Jezus wiedział, co robi. Jeśli dał mi takie cier
pienie, to znaczy, że mi zaufał. Zaufał takim wielkim
zaufaniem, że nie mogę Go zawieść. Naprawdę, nie
chciałabym Go zawieść.
Rozmawiała S. Kinga Strzelecka, CSU
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