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CO WY NA TO?
PÓ K I CZAS MAMY, DOBRZE CZYŃM Y W SZY STK IM

Pomoc Kościołów i społeczeństw zagranicznych dociera do Polski 
kilkoma kanałami. Jednym z nich są — obok Kościoła Rzymsko
katolickiego — inne Kościoły chrześcijańskie w naszym kraju 
(głównie ewangelickie) oraz Polska Rada Ekumeniczna. Rozmiary 
tej pomocy, jakkolwiek duże, nie wystarczają do zaspokojenia po
trzeb wszystkich ludzi, którzy tego wymagają. Kościoły protes
tanckie — w porównaniu z katolickim — otrzymują proporcjonal
nie znacznie większe ilości produktów żywnościowych i chemicz
nych w przeliczeniu na tzw. statystyczną głowę wyznaniową, mi
mo że znaczna część pomocy od Kościołów ewangelickich za gra
nicą trafia bezpośrednio do Kościoła Rzymskokatolickiego. Niczym 
nie zasłużone uprzywilejowanie ewangelików (nie nasza to bowiem 
zasługa, że ewangelickie społeczeństwa w państwach zachodnich 
są liczne i należą do najbogatszych na świecie) stwarza z jednej 
strony wielką szansę służby innym, z drugiej jednak — kryje po
ważne niebezpieczeństwa.
Czas dzisiejszy jest dla Kościołów w Polsce czasem wielkiej próby, 
nie tylko zresztą pod tym względem. Jak każdy z nich zda swój 
egzamin — przyszłość wykaże, a Bóg osądzi. Także nas, każdego 
indywidualnie. Ciebie, Czytelniku, w tej samej mierze co autorów 
tego tekstu. Wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym i każdy 
za samego siebie zda sprawę.
Pozwólcie, że otwarcie powiemy Wam o pewnych symptomach 
napawających nas niepokojem o zdrowie moralne i duchowe spo
łeczności chrześcijańskiej w Polsce, w tym także naszej społecz
ności wyznaniowej.
Dramatyczne warunki życia wyzwalają w niektórych ludziach 
przedziwne, a szokujące i wysoce naganne w środowisku chrześci
jańskim, reakcje — zachłanność, zazdrość, niekiedy wręcz zawiść. 
Dzieje się tak wówczas, gdy pozwalamy instynktowi samozacho
wawczemu wziąć górę nad podstawową zasadą, jaka ma kierować 
życiem chrześcijanina, mianowicie nad miłością do drugiego czło
wieka. W walce o byt i fizyczne przetrwanie niektóre jednostki 
niszczą swoją godność ludzką i tracą ambicję. Ich serca pełne są 
kwasu, a wątroby żółci. Gubią swe dusze nadmierną troską i za
pobiegliwością o to, co będą jedli i pili — nie, nie jutro nawet, ale 
za miesiąc, rok...
Jak wynika z naszych kilkunąstomiesięcznych obserwacji, niemal 
regułą jest, że rodziny najbardziej potrzebujące znoszą swój nie
dostatek najgodniej; zdarza się, że odmawiają przyjęcia pomocy 
w przekonaniu, że są w Polsce osoby jeszcze boleśniej dotknięte 
biedą, nieszczęściem lub chorobą. Jeśli zaś już tę pomoc przyj
mują, czynią to wdzięcznym sercem i z radością. Wiemy też, że 
chcą i potrafią jeszcze dzielić się z innymi tym, co sami otrzymali. 
Na tym tle jakże bolesne i żenujące są reakcje (na szczęście w na
szym środowisku, jak dotąd, rzadkie) niektórych ludzi zgłaszają
cych się do parafii po dary zagraniczne jak do sklepiku wielo
branżowego. Znany jest nam fakt, gdy pewna pani, wypytawszy 
dokładnie „co dziś dają”, wyszła obrażona, bo „sklepik” nie miał 
na składzie owoców cytrusowych i czekolady (autentyczne!), 
a przecież ona wie, że Iksińscy dostali i czekoladę, i cytryny. Więc 
to taka jest sprawiedliwość w Kościele...
Innym zjawiskiem wywołującym niepokój i napawającym troską 
jest postawa: bo mnie się n a l e ż y ,  gdyż... W tym miejscu, za
miast kropek, wpisać można różne argumenty. W naszym środo
wisku pada niekiedy stwierdzenie: ...gdyż jestem ewangelikiem! 
N o  i co  z t e g o ?  -  chciałoby się zapytać takiego pana czy pa
nią. Dlaczego przynależność wyznaniowa ma stanowić kryterium 
udzielenia ci pomocy? Czy rozejrzałeś się wokół siebie i nie zna-

Dokonczenie na s. 24

C O  W  N U M E R Z E ?
D ram atyczna sytuacja, w  jakiej zna
lazł się nasz kraj i pomoc udziela
na Polsce przez Kościoły i społe
czeństw a zachodnie wyzwoliła róż
norodne ludzkie reakcje. O w ielkiej 
szansie, jaką stw arzają nam  te  n ie
zasłużone dary , a także o niebez
pieczeństwach n a tu ry  m oralnej p i
szemy w  rubryce Co wy na to?

W kazaniu (s. 3) ks. Bogdan T randa 
w skazuje na rolę Ducha Świętego 
w 'życiu człowieka: „Gdy stajesz 
bezradny wobec piętrzących się 
trudności, gdy bezsilnie opadają ci 
ręce przed niepokonalnym i przesz
kodam i, .gdy zew nątrz otacza cię n ie 
przenikniony mrok... bądź pewien, 
że masz swego O piekuna w każdym  
położeniu. D latego 'bowiem C hrys
tus um arł i zm artw ychw stał, d la te
go zasiadł po praw icy Ojca, aby za 
pośrednictw em  P arak le ta-O piekuna 
czuwać nad  każdym  twoim  kro
kiem

Modlitwę Daga H am m arskjólda 
drukujem y na  s. 4.

Przed kilkom a m iesiącam i odszedł 
od nas na najw ażniejsze Spotkanie 
żarliw y sługa P ański, gorący rzecz
n ik  ekum enizm u, powszechnie ko
chany i szanowany duszpasterz, do
radca i przyjaciel — śp. Ksiądz Bis
kup Jan Nie wieczerzał. Wspomnie
nie o Nim ks. bp. Zdzisława T ran 
dy zamieszczamy n a  s. 5, a przemó
wienie Jana Bauma, prezesa Kon- 
systorza wygłoszone na pogrzebie 
publikujem y na s. 10.

Bogaty życiorys Waleriana Otwi- 
nowskiego, zapomnianego poety 
ewangelickiego z X V II w ieku 
przedstaw ia R afał Leszczyński na 
s. 11.

Modlitwy duńskiego filozofa z 
ubiegłego stulecia, Sórena K ierke- 
gaarda zamieszczamy n a  s. 13.

A leksandra Sękowska w artyku le  
Cmentarzom na ratunek (s. 16) p i
sze o szeroko zakrojonej akcji spo
łecznej m ającej na celu „uchronie
nie prźed zagładą spuścizny k u ltu 
ry polskiej, do której zaliczają się 
cm entarze zabytkowe wszystkich 
w yznań”.

Na s. 18 rozpoczynamy druk p ierw 
szego dialogu z nowego cyklu roz
mów pt. „Dawidowe korzenie”,
przeprow adzanych przez znaną już 
naszym Czytelnikom  S iostrę Kingę 
Strzelecką.

Przegląd ekumeniczny (s. 21) przy
nosi wiadom ości z k ra ju  z ostatnich 
miesięcy.

N A S Z A  O K Ł A D K A
I powstał nagle z nieba szum... i na
pełnieni zostali wszyscy Duchem  
Świętym. (Dz. 2:2.4.)
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Ks. BOGDAN TRANDA

Paraklet — Opiekun
Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, nauczy 
was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Pokój 
zostawiam wam, mój pokój daję wam, nie jak świat daje, ja wam daję. 
Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka.

(Jan 14:26—27)

Święty Jan jest jedynym z czterech ewangeli
stów, który nie zamieszcza opisu ustanowienia 
Wieczerzy Pańskiej. Ponieważ uważamy ten 
akt za niezwykle dla nas istotny, brak jego 
opisu u Jana musi budzić pewne zdziwienie, 
zwłaszcza że wiele miejsca poświęca on rozmo
wom, jakie Jezus prowadził w wieczerniku ze 
swymi uczniami. Mimo to nie musimy chyba 
ani specjalnie tym brakiem się trapić, ani usi
łować za wszelką cenę go wyjaśniać. Widocznie 
ewangelista chciał zwrócić uwagę swych czy
telników na inne sprawy, a tych znajdziemy 
bez liku w rozdziałach od trzynastego do sie
demnastego, gdzie Jan opisuje wydarzenia bez
pośrednio poprzedzające wyjście Jezusa z ucz
niami do ogrodu Getsemane. Właśnie w tej 
chwili zatrzymaliśmy się nad jedną z tych 
spraw, które musiały niepokoić towarzyszy Je
zusowych.
Spotkanie w Wieczerniku odbywało się w du
żym napięciu nerwowym. Jezus wyraźnie dał 
do zrozumienia, że zbliża się kres wspólnego 
bytowania i że jest to spotkanie ostatnie przed 
dramatycznymi wydarzeniami. Niewątpliwie w 
duszach uczniów pojawił się lęk o to, co będzie 
dalej, jak sobie poradzą ibez Mistrza, który za
wsze wiedział, jak się zachować w nieoczeki
wanej sytuacji, umiał ich natchnąć, odpowied
nio pouczyć i dodać odwagi. Ufali Mu bezgra
nicznie i całkowicie na Nim polegali. W obli
czu rozstania zapewne poczuli się bezradni, poz
bawieni opieki. Musiał więc Jezus wyraźnie 
powiedzieć uczniom, że pomyślał o przyszłości 
— „Nie zostawię was sierotami”. Wyjaśnił im 
też, na czym będzie polegała Jego opieka. 
Otrzymają szczególnego opiekuna, Ducha Świę
tego, który nigdy ich nie opuści, zastąpi im 
przewodnika, będzie ich natchnieniem. Prze
cież już dawno przygotowywał swych aposto
łów na taką sytuację. Gdy uprzedzał o czeka
jących ich prześladowaniach i ciąganiu przed 
sądy, powiedział: „nie troszczcie się, jak i co 
macie mówić, albowiem będzie wam dane w tej 
samej godzinie, co mącie mówić, bo nie wy 
jesteście tymi, którzy mówią, lecz Duch Ojca 
waszego, który mówi w was” (Mat. 10:19—20). 
Później zaś zapewnił ich o swej stałej z nimi 
obecności: ,,gdzie są dwaj albo trzej zgroma
dzeni w imię moje, tam jestem pośród nich” 
(Mat. 18:20). Miała to być Jego obecność i opie
ka nad nimi jakościowo zupełnie różna od do
tychczasowej.

W celu określenia tej obecności posłużył się 
Jezus słowem, które ewangelista wyraził po 
grecku — Parakletos. Tłumaczom Pisma świę
tego przełożenie tego słowa, występującego tyl
ko w pismach Janowych (cztery razy w Ewan
gelii jako określenie Ducha Świętego i raz 
w I Liście Jana jako określenie Jezusa) nasu
wa trudności, ponieważ nie znajdują odpowied
nika we współczesnych językach. Polskie prze
kłady oddają to słowo przez — Pocieszyciel. 
We współczesnej polszczyźnie jednak nie wy
raża ono dokładnie jego znaczenia, bo pocie- 
czyciel to ktoś, kto dodaje otuchy w smutku 
i żalu. Mamy tu tylko część, i to nie najważ
niejszą znaczenia słowa „parakletos”. Kontekst 
w jakim zostało użyte, wskazuje na coś wię
cej. Jezus mówi o swoim odejściu, o tym, że 
uczniowie będą dokonywać czynów takich, jak 
On, a nawet jeszcze większych, że o cokolwiek 
będą prosić Ojca w Jego imieniu, stanie się, 
że przykazań Jego będą przestrzegać, a to 
wcale nie jest takie proste. Czy to będzie 
w ogóle możliwe pod Jego nieobecność, bez 
Jego wskazówek, bez pomocy? Dlatego Jezus 
zapewnia uczniów, że będzie przy nich inny 
Parakletos. Inny, a więc Jego zastępca, ktoś, 
kto Jego będzie mógł z powodzeniem zastąpić. 
Inny, a więc i siebie ma na myśli, gdy mówi
0 Paraklecie. On zaś wobec uczniów nie speł
niał roli pocieszyciela, tylko nauczyciela, do
radcy, mistrza, opiekuna, natchnienia. Przeby
wając z uczniami uczył ich, instruował, kie
rował nimi. Gdyby nie odszedł, Paraklet nie 
przyszedłby. Nie zaszłaby w nich żadna ja
kościowa zmiana, byliby -nadal uczniami nie
zdolnymi do żadnej decyzji, wykonującymi je
dynie Jego bezpośrednie polecenia, zależnymi 
od Jego fizycznej obecności. Czas zrobiłby swo
je, umarłby kiedyś On śmiercią naturalną, 
umarliby oni, pozostałoby po nich najwyżej 
piękne wspomnienie. Wszystko rozegrałoby się 
w płaszczyźnie doczesnej:
A przecież chodziło o to, że Ewangelią miała 
nabrać znaczenia ponadczasowego, aktualnego 
nie tylko w jednym pokoleniu, miała przecho
dzić jako wiekuisty przekaz z ojców na synów, 
od narodu do narodu. Jakże inaczej mogłaby 
mieć jakieś znaczenie dla wszystkich i zawsze, 
gdyby nie została przełamana bariera czasu
1 przestrzeni? „Lepiej więc dla was, abym od
szedł” — powie Jezus (Jan 16:7).
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Uczniowie słusznie obawiali się o przyszłość, 
bo o własnych siłach nie byliby zdolni do udź
wignięcia ciężaru odpowiedzialności za powie
rzoną im misję. Czymże są ludzkie siły, ludzki 
rozum wobec ogromu zadań, jakie Bóg wkłada 
na ich barki? Czymże jest ludzka odporność 
wobec rysujących się trudności, perspektywy 
sprzeciwu i prześladowań? Jakże bardzo będzie 
potrzeba im i następnym pokoleniom stałej 
obecności jakiegoś doradcy, opiekuna. Jakże 
bardzo będzie im potrzeba światła, mocy i wy
trwałości. Tę właśnie stałą obecność, radę w 
trudnych sytuacjach, siłę do pokonania prze
szkód, światło w mrokach, wytrwałość w chwi
lach zwątpienia, słowem, opiekę w każdym po
łożeniu, ma im zapewnić właśnie Paraklet, ten 
inny Opiekun. Tak właśnie, jako Opiekuna, 
możemy w tym kontekście rozumieć Ducha 
Świętego, Parakleta. Cytowane zdanie z Ewan
gelii Jana możemy więc przeczytać: ,,Opiekun, 
Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim 
imieniu, nauczy was wszystkiego i przypomni 
wam wszystko, co wam powiedziałem”.

Nie trap się wobec tego i ty, że jesteś sam, po
zostawiony bez opieki. Gdy stajesz bezradny 
wobec piętrzących się trudności, gdy bezsilnie 
opadają ci ręce przed niepokonalnymi przesz
kodami, gdy zewsząd otacza cię nieprzeniknio
ny mrok, a wątpliwości zakłócają równowagę 
ducha, bądź pewien, że masz swego Opiekuna 
w każdym położeniu. Dlatego bowiem Chry
stus umarł i zmartwychwstał, dlatego zasiadł 
po prawicy Ojca, aby za pośrednictwem Para
klet a-Opiekuna czuwać nad każdym twoim kro
kiem. Nie zostawił nas Chrystus w samotności, 
przychodzi do nas i troszczy się o każdego ze 
swych wiernych wyznawców przez obecność 
swego Parakleta-Opiekuna. Nie bój się więc 
i nie lękaj, albowiem pokój Boży, który prze
kracza ludzki rozum strzeże twego serca i my
śli. To On, Jezus, obdarzył cię swoim pokojem, 
aby nigdy strach nie paraliżował twoich myśli, 
ani nie krępował chęci działania.
Pokój Chrystusowy, szalom, jest zupełnie inny 
od pokoju, jaki ludzie mogą nam zapewnić, bo 
jego źródłem jest pojednanie z Bogiem, jakie

Modlitwa Daga Hammarskjólda
Ty, który jesteś ponad nami!
Ty, który jesteś jednym z nas!
Ty, który jesteś w nas!
Oby wszyscy mogli Cię widzieć także i we

mnie...
Obym mógł przygotować drogę do Ciebie... 
Obym mógł dziękować Ci 
za wszystko, co mnie spotka...
Obym przy tym nie zapomniał 
o potrzebach innych ludzi...
Oby wszystko, co jest we mnie, 
mogło się obrócić ku Twojej chwale...
Obym nigdy nie zaznał rozpaczy...
Ogarniaj mnie swoją miłością, 
tak, jak chcesz,
abym ja ogarniał nią wszystkich.
Bo jestem pod Twoją ręką, 
a w Tobie jest pełnia siły i dobroci...
Daj nam serce czyste, 
byśmy mogli Ciebie oglądać, 
serce pokorne, 
byśmy mogli Ciebie słuchać, 
serce miłujące, 
byśmy mogli Tobie służyć, 
serce wierzące, 
byśmy mogli Tobą żyć.

4



stało się dzięki odejściu Syna Bożego przez 
Krzyż na Golgocie. Pięknie i prawdziwie wyra
ził to Augustyn w swoich „Wyznaniach”: ,»Nie
spokojne jest nasze serce, dopóki nie spocznie 
w Tobie”. Jakżeby mogło spocząć w 'Bogu, gdy
by nie pojednawcza ofiara na krzyżu? To On 
jest naszym pokojem, On scalił rozdarcie w 
naszej duszy, On obalił mur wrogości, dzielą
cy ludzi.
Dlatego i my możemy dzisiaj być ludziom uży
teczni niosąc pojednanie. Jeśli tylko trwamy 
w Chrystusie, a dzięki obecności Ducha-Opie- 
kuna jest to możliwe, jesteśmy nowymi ludź
mi, zdolnymi do spełniania czynów, o jakich 
dokonaniu nigdy byśmy marzyć nie mogli. To, 
co stare, minęło, wszystko stało się nowym. 
Pojednani z Bogiem przez Jezusa, możemy wy
pełniać i my służbę pojednania.
O tym wszystkim przekonali się uczniowie nie
długo później, gdy osobiście w dniu Pięćdzie
siątnicy doświadczyli, czym jest światło i moc 
Ducha Świętego. Zyskali wewnętrzny pokój.

Nabrali odwagi i wyszli zza zamkniętych drzwi 
na miejsca publiczne. Nie tylko głosili otwarcie  ̂
że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym, ale 
mieli odwagę rzucić w twarz słuchaczom oskar
żenie: ,,Jezusa z Nazaretu... wyśoie rękami bezr 
bożnymi ukrzyżowali i zabili” (Dz. 2:24). Umie  ̂
li właściwie znaleźć się wobec starszyzny żydo
wskiej, farazeuszy, uczonych w Piśmie oraz 
arcykapłana i również im rzucić w twarz oskar
żenie o zabicie Jezusa, o odrzucenie przez nich, 
budowniczych, Kamienia Węgielnego. Umieli 
temu dostojnemu zgromadzeniu oświadczyć, że 
poza Jezusem nie ma w nikim innym zbawie
nia, albowiem nie ma żadnego innego imienia 
pod niebem, danego ludziom, przez które mo
glibyśmy być zbawieni. Mieli wreszcie dość 
odwagi, aby sprzeciwić się ich autorytetowi: 
,,Czy słuszna to rzecz w obliczu Boga raczej 
was słuchać niż Boga?” (Dz. 4:10—12. 19). Kto 
z Ducha się narodził, ten zawsze żyje w obec
ności Chrystusa i może być pewien z w y c i ę 
s t wa .  ,»Ufajcie, ja zwyciężyłem świat” (Jan 
16:33).

Ks. ZDZISŁAW TR ANDA

Ksiqdz Biskup 
Jan N ie w ie cze rza ł

23 IV 1914 -  7 X I 1981

Od śm ierci Księdza B iskupa Jan a  
N iewieczerzała minęło już kilka 
miesięcy. Mimo to ciągle niełatw o 
pogodzić się z myślą, że Go wśród 
nas nie ma. Od la t już k ilku  oba
w ialiśm y się, że Jego odejście z te 
go św iata nie jest bardzo odległe. 
Przełom owym  rokiem , jeśli chodzi 
o Jego stan  zdrowia, był chyba rok 
1975. Na początku lipca przyjechał 
do Zelowa na uroczystości stopięć- 
dziesięciolecia poświęcenia ta m te j
szego kościoła. Czuł się źle, był sła 
by, bardzo źle wyglądał. Potem  po
jechał do sanatorium  w Ciechocin
ku, skąd wrócił nie ukończywszy 
kuracji. Sam m awiał: wróciłem  z 
tego sanatorium  na czworakach. J e 
śli gdziekolwiek w yjeżdżał za g ra 
nicę, w racał bardzo wyczerpany, 
często chory, nieraz naw et nie d o 
czekawszy końca konferencji. Róż
ne choroby nakładały  się na siebie

Wspomnienie

i powodowały coraz gorszy stan. Co 
p raw da następow ały okresy popra
wy, lepszego samopoczucia, pojaw ia
ły się naw et nadzieje, że jednak 
będzie lepiej. N ajtrudniejsze były 
okresy zimowe, kiedy najłatw iej za
padał na zdrowiu, a każda choroba 
oznaczała serię silnych leków, k tó 
re w praw dzie zwalczały konkretną 
chorobę, ale dla całego organizmu 
często m iały wyniszczające znacze
nie. Gdy wreszcie, zmuszony pogar
szającym  się stanem  zdrowia, p rze
szedł na em ery tu rę w roku 1978 i 
przekazał stanow isko biskupa w in 
ne ręce, dało się zauważyć w yraź
ne odprężenie. Po tylu latach ak ty 
wności z całą pewnością nie było 
Mu jednak łatw o wycofać się z 
życia publicznego. Chyba dlatego 
odkładał jeszcze przez jakiś czas 
rezygnację z pracy w C hrześcijań
skiej A kadem ii Teologicznej, co s ta 

ło się dopiero w raz z zakończeniem 
roku akadem ickiego 1980/81.

Mimo wszystko, gdy 24 październi
ka zeszłego roku nadeszła w iado
mość, że ubiegłej nocy zaniemógł i 
został odwieziony do szpitala w b a r
dzo ciężkim stanie, w yw ołała ona 
zaskoczenie, a myślom o te j choro
bie tow arzyszyły złe przeczucia, k tó 
re zostały potw ierdzone przez leka
rzy. N iem al przez cały czas, aż do 
śmierci, był nieprzytom ny. I w resz
cie nadeszła owa sobota, 7 listopa
da, kiedy rozeszła się wiadomość, że 
Ksiądz Jan  um arł. Oznaczało to, że 
skończyła się ostatnia, bardzo cięż
ka próba w Jego życiu.

Jego śm ierć okryła w ielu ludzi ża
łobą i wyzwoliła falę dowodów sym 
patii i życzliwości, jaką się cieszył 
wśród wszystkich, którzy się z Nim 
zetknęli, a pogrzeb stał się mani-r
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festacją bliskiej, ekum enicznej w ię
zi chrześcijan różnych wyznań, k tó 
re j to idei ty le czasu, w ysiłku, ser
ca i zaangażowania poświęcił. W 
pogrzebie bowiem uczestniczyli nie 
ty lko przedstaw iciele wszystkich 
zborów reform ow anych, ale i Kościo
łów zrzeszonych w Polskiej Radzie 
Ekum enicznej, ich oficjalne delega
cje ze zw ierzchnikam i na czele. By
ło w ielu duchownych Kościoła E- 
w angelicko-A ugsburskiego przyby
łych z najdalszych naw et zakątków  
kraju . Uczestniczyła w uroczystości 
oficjalna delegacja Kościoła Rzym
skokatolickiego, Chrześcijańskiej A- 
kadem ii Teologicznej, Kościoła Ad
w entystów  D. S. oraz delegacje spo
łecznych organizacji chrześcijań
skich, jak  ChSS i STPK. Władze 
państw ow e reprezentow ali m inister 
Jerzy  K uberski, dyrektor Urzędu do 
Spraw  W yznań, oraz jego zastępca, 
dyr. Tadeusz Dusik.
Ks. dr Jan  Niewieczerzał pochodził 
z rodziny szczególnej. Ojciec był 
kantorem  i świeckim kaznodzieją, 
w ostatnich latach życia ordynow a
nym  na księdza diakona. W śród 
siedm iorga jego dzieci było tro je  
nauczycieli, dwóch księży, lekarka 
i inżynier, ale ten inżynier w pe
w nym  momencie swego życia zde
cydował się przejść do służby w 
Kościele, najp ierw  jako kaznodzieja 
świecki a potem, po szeregu la t o

wocnej pracy, jako ordynowany 
ksiądz diakon; został więc trzecim  
pastorem . W szystko to  mie były za
wody, tylko powołania. Chyba nie 
stało się to przypadkiem . Z tej ro 
dziny, z potomków braci czeskich 
wyszedł Ksiądz Jan .

Coś m usiało być zakodowane w tej 
rodzinie, skoro wszyscy w ykonyw a
li pracę, k tóra w ym agała nie tylko 
przygotowania intelektualnego i fa 
chowego, ale przede wszystkim  ser
ca, aby można było oddawać się 
zajęciu, które było powołaniem. Jak  
to się stało, jak  to było możliwe, że 
On, ten słaby fizycznie, schorow any 
człowiek, mógł dźwigać tak  wiele 
ciężarów? Być jednocześnie pasto
rem  zboru, biskupem  Kościoła, p re 
zesem Polskiej Rady Ekum enicznej, 
naczelnym redaktorem  „Jednoty”, 
w ykładać w Chrześcijańskiej A ka
demii Teologicznej, a przy tym  po
dejmować wiele różnych inicjatyw , 
spotykać się z rozm aitym i ludźmi, 
podróżować po świecie, brać czynny 
udział w krajow ych i m iędzynaro
dowych konferencjach?

Klucz do odpowiedzi na to pytanie 
znajdziem y chyba w jednym  zda
niu z Ewangelii św. Jana: „Nie wy 
m nie w ybraliście, ale ja  was w y
brałem ”. Spośród w ielu możliwości, 
jakie się przed Nim zarysowywały, 
Ksiądz Jan  zdecydował się w łaśnie

„Um iłowaną dziedziną pracy ks. J a 
na Niewieczerzała było zawsze kaz
nodziejstwo i duszpasterstw o”.

na teologię i służbę pastora. To nie 
była czysto ludzka decyzja. Im puls 
do niej przyszedł z zew nątrz. Mógł
0 sobie powiedzieć: to On mnie w y
brał, On mnie powołał. Myślę, że 
był świadom swego powołania, a 
ofiarna służba, w k tórej się spalał, 
była w ynikiem  niezwykle pow ażne
go trak tow an ia  wszystkich zadań, 
jakie na siebie przyjm ował. Bardzo 
głęboko przeżyw ał swoją służbę we 
w łasnym  Kościele, a także służbę 
innym Kościołom. Podejm ow ał za
dania trudne i w trudnych  sytua-, 
cjach.

W roku 1943 dokonał Ksiądz Ja n  
ważnego w yboru tow arzyszki życia 
w osobie pani Benity, z d. Kaus, 
z k tórą zaw arł związek m ałżeński 
5 listopada 1943 i przeżył z nią 
38 lat. S tała ona zawsze w iernie u 
boku męża i pom agała Mu dźwigać 
trudne zadania, sam a będąc oddana 
pracy kościelnej, zwłaszcza służbie 
w Sekcji Ewangelizacyjno-Społecz- 
nej jako jej przewodnicząca przez 
szereg lat. To ona stw arzała Mu 
w domu takie w arunki, że mógł się 
całkowicie poświęcić swem u powo
łaniu. To także należy do odpowie
dzi na pytanie, w jaki sposób Ks. 
Niewieczerzał mógł dźwigać tyle cię
żarów. Mieli oni dwoje dzieci — 
córkę, Ingeborgę, która od lat p ra 
cuje społecznie jako nauczycielka 
w Szkole Niedzielnej, a ostatnio ja 
ko etatow y pracownik K onsystorza
1 „Jednoty”, oraz o 9 la t młodszego 
od niej syna, M irosława.

Po w ojennej tułaczce i chwilowym  
osiedleniu się w Czechosłowacji po
wrócił do W arszawy w roku 1948, 
gdy przyszłość Kościoła reform ow a
nego w Polsce stała pod znakiem  
zapytania. Po ludzku myśląc, lepiej 
było pozostać za granicą, w ustab i
lizowanych w arunkach, niż w racać 
do zrujnow anej W arszawy i przez 
pierwszy okres poniewierać się bez 
m iejsca stałego zam ieszkania, ko
rzystając z gościnności bliskich, ser
decznych ludzi, przez pewien czas 
m ieszkając w zakrystii, w bardzo 
trudnych  i niewygodnych w aru n 
kach.

Ks. dr Jan  Niewieczerzał przez 25 
la t był biskupem  Kościoła, przez 
ponad 30 lat proboszczem parafii
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„Bardzo wcześnie, bo w wieku 39 
lat, został w ybrany biskupem ”. Na 
zdjęciu: w prowadzenie w urząd.

w arszaw skiej. Do tego trzeba doli
czyć jeszcze k ilka la t Jego pracy 
jako diakona podczas w ojny oraz 
miesiące powojenne, kiedy to przed 
pow rotem  ks. superin tendenta S te
fana Skierskiego organizował życie 
parafii zaraz po wyzwoleniu. Był 
długoletnim  redaktorem  naczelnym  
„Jednoty” i jej reanim atorem  po 
wojnie. On w łaśnie zaczął w ydaw ać 
b iu letyn drukow any na powielaczu, 
jako kontynuację przedw ojennej 
„Jednoty”, a gdy ty lko pow stały 
możliwości, zaczął w 1957 wydaw ać 
ją  drukiem . Ileż pracy, przy roz
licznych obowiązkach, poświęcił na 
to pismo! Sam wiele pisał, sam 
przygotow yw ał m ateria ły  do druku, 
z czasem pozyskał sobie oddanych 
w spółpracowników, którzy do dzi
siaj kontynuują Jego dzieło.

Jako  proboszcz parafii w arszaw skiej, 
w raz z Kolegium Kościelnym, w 
którym  zawsze m iał oddanych 
współpracowników  w osobach m.in. 
Edm unda i S tefana Baumów, p a 
storowej Ireny Zaunarow ej, Jana 
B urm ajstra , prof. Zofii Lejm bach, 
Ludw iki Gołkowskiej, Celiny Boro
w ej i ty lu  innych, był inicjatorem  
wieczorów zborowych, które zazwy
czaj raz w  m iesiącu odbywały się 
na teren ie parafii — najp ierw  w 
zakrystii kościoła, a po odzyskaniu 
p lebanii w  sali parafia lnej. Wiele 
in teresujących prelekcji odbyło się 
podczas tych spotkań. Wiele w y b it
nych osób wygłaszało odczyty, a 
wśród nich: Jerzy  Zawieyski, córka 
S tefana Żeromskiego — Monika, 
Rom an B randstae tte r, Jerzy  P ie
chowski, M aria Grzegorzewska, A n
na K am ieńska.

Um iłowaną dziedziną pracy ks. J a 
na N iewieczerzała było zawsze k a 
znodziejstwo i duszpasterstw o. Od 
tej działalności zaczęła się Jego 
praca w Kościele i chociaż w póź
niejszym  okresie liczne obowiązki 
zajm ow ały Mu wiele czasu, to jed 
nak regularn ie staw ał na kazalnicy 
w  różnych reform owanych p a ra 
fiach, przede w szystkim  w arszaw -

Ks. bp. Jan  Niewieczerzał w prow a
dza w urząd swego następcę, ks. 
Zdzisława Trandę.



skiej, oraz korzystał chętnie z za
proszeń ze strony innych Kościołów. 
Wiele zadowolenia spraw iały Mu 
te  „kościelne spo tkania” z p a ra fia 
nam i i rozmowy, które potem mógł 
prowadzić, a w nich poznawać ludz
kie troski i radości, przeżycia i do
świadczenia, co zawsze stanowi tw o
rzywo dla kaznodziei. T rudno w ła
ściwie oddzielić od siebie te dwa 
działy Jego pracy — duszpaster
stwo i kaznodziejstwo. Gdy już sił 
Mu nie stało, gdy przeszedł na em e
ry tu rę , pom agał jeszcze chętnie w 
pracy kaznodziejskiej w w arszaw 
skim  zborze, a zawsze m yślał o 
tym , aby pojechać także do innych 
parafii i tam  głosić Słowo Boże. 
Jako  biskup troszczył się o odbudo
wę i rem onty budynków  p ara fia l

nych, o ustabilizow anie w arunków  
działalności Kościoła, zabiegał o za
pewnienie podstaw  m aterialnych, o 
uzyskanie funduszy zarówno ze źró
deł -krajow ych, jak  i od b ratn ich  
Kościołów za granicą. W w ielu pod
różach, jakie odbywał do różnych 
krajów  europejskich i pozaeuropej
skich, na rozliczne spotkania i kon
ferencje, reprezentow ał Kościół, czę
sto łącznie z reprezentow aniem  Pol
skiej Rady Ekum enicznej. Oczywi
sta, w w ielu w ypadkach w ystępo
w ał tylko w im ieniu PRE, gdy spe
cyfika Jego stanow iska prezesa te 
go wym agała. Rozliczne kontak ty  
zagraniczne pozwoliły Mu spotkać 
w ielu ludzi znanych na świecie w 
kręgach kościelnych i nie tylko 
kościelnych.

Ks. bp. Jan  Niewieczerzal z gene
ralnym  sekretarzem  Światowego 
Aliansu Kościołów Reform owanych, 
ks. dr. Edmondem Perre t.

S tara ł się o utrzym anie dobrych 
stosunków z Kościołami k ra jow y
mi, o owocną z nim i współpracę, 
a przy tym  bardzo dbał o dobre 
imię swego własnego Kościoła. Do 
przejaw ów  tej troski należało zor
ganizowanie jubileuszu czterechset
lecia Biblii Brzeskiej, k tóry  przez 
udział gości z zagranicy zyskał roz
głos m iędzynarodowy. Również p rzy
gotowanie w budynku parafii w a r
szawskiej w ystaw y o dziejach Re
form acji w Polsce kosztowało Go 
niem ało trudu  i czasu, a pozwoliło 
zapoznać się z dziełem Reform acji 
wielu ludziom, którzy przedtem  rpie- 
ii ty lko mgliste pojęcie o jej rea 
liach. Był gospodarzem posiedzenia 
zarządu europejskiego A liansu Koś
ciołów Reform owanych, k tóre od
było się w W arszawie w roku 1965. 
Te zajęcia mogły Mu całkowicie 
czas wypełnić. Mimo to Ks. Jan  Nie- 
wieczerzał znajdow ał jeszcze i czas, 
i siły, aby przez długie piętnaście 
lat kierow ać Polską Radą Ekum e
niczną jako jej prezes. Poniew aż 
siedzibą Rady był dom parafia lny  
w W arszawie, mogliśmy osobiście 
obserwować, ile czasu i w ysiłku 
kosztowała Go ta  praca.
Nie sposób w krótkim  w spom nieniu 
wszystkiego wymienić, ale chciał
bym  chociaż napom knąć o k ilku  
ważnych dziedzinach, którym  po
święcił swoją uwagę. W sferze dzia
łalności m iędzynarodowej niezm ier
nie ważną spraw ą były kontakty  
PRE z kierow nictw em  Ewangelic
kiego Kościoła Niemiec Zachodnich. 
Powszechnie uznaw anym  Jego o- 
siągnięciem był poważny w kład R a
dy i osobiście Księdza Jana  Nie- 
wieczerzała w przygotow anie n o r
m alizacji stosunków pomiędzy RFN 
a Polską. W tym  sam ym  czasie za
częła się rozwijać bardzo ożywiona 
działalność m iędzynarodowa PRE. 
Je j delegacje wyjeżdżały do róż
nych Kościołów w w ielu k rajach , 
i odw rotnie — na zaproszenie PRE 
przyjeżdżały delegacje ekum eniczne 
z zagranicy. P rzedstaw iciele Rady

Ks. bp. Jan  Niewieczerzał w tow a
rzystw ie prezydenta Kościoła Ew an
gelickiego Hessen-Nassau, ks. bp. 
H elm uta H ilda i ks. dr. M artina 
Niem ollera.
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Ks. bp. Jan  Niewieczerzał z żoną 
B enitą w czasie ekum enicznego 
spotkania. Przem aw ia ks. m etropo
lita  Bazyli.

uczestniczyli w rozm aitych konfe
rencjach, a szczególnie w zgrom a
dzeniach Światow ej Rady Kościo
łów, K onferencji Europejskich Koś
ciołów, Chrześcijańskiej K onferen
cji Pokojow ej. P raw ie zawsze był 
tam  obecny również Ks. Ja n  Nie- 
wieczerzał, prezes PRE. Po n iektó
rych zgrom adzeniach w raz z p re 
zydium  PRE organizował in form a
cyjne, publiczne zebrania, kilka r a 
zy w  sali F ilharm onii Narodowej. 
Dzięki tem u działalność Rady s ta 
ła się dość szeroko znana w róż
nych kołach w  k raju . Za czasów 
prezesury Ks. Ja n a  N iewieczerzała 
działalność PRE stopniowo rozsze
rzała się na cały k ra j dzięki po
w staw aniu  regionalnych Rad E ku
menicznych, które kiedyś nosiły naz
w ę W ojewódzkich, a dziś Tereno
wych Oddziałów Polskiej Rady E ku
menicznej, a także przez rozw ijanie 
p racy  w sekcjach: ew angelizacyjnej, 
teologicznej, młodzieży, kobiet, k a 
techetycznej, kontaktów  zagranicz
nych, dokum entacji.
S tosunki ekum eniczne z Kościołem 
Rzym skokatolickim  w różnych okre
sach różnie się układały, ale gdy 
w  w yniku działalności papieża J a 
na X X III, a potem  Paw ła VI, i 
w skutek  obrad II Soboru W atykań
skiego Kościół Rzym skokatolicki 
otworzył się dla ruchu ekum enicz
nego, również w Polsce zaczęły po
woli następow ać zmiany. W łaśnie 
w  okresie prezesury  Ks. Jan a  N ie
w ieczerzała doszło do wzajem nego 
zbliżenia i naw iązania oficjalnych 
stosunków. M usiał On przy tym  
przezwyciężyć wiele oporów w róż
nych kręgach i przekonać wielu, 
że zacieśnianie kontaktów  z Koś
ciołem Rzymskokatolickim^ jest nie 
tylko nakazem  chwili, ale w prost 
koniecznością. W tym  okresie do
szło do udziału Kościoła Rzym sko
katolickiego w przygotow yw aniu i 
organizow aniu Ekum enicznych Ty
godni M odlitwy o Jedność Chrześci
jan, co do te j pory było domeną je 
dynie Kościołów zrzeszonych w PRE. 
W roku 1974 pow stała w spólna Ko
m isja (przedstawicieli PRE i Kościo
ła Rzymskokatolickiego) do spraw

Dialogu. Tę działalność Księdza Jana 
N iewieczerzała podkreślił w swym 
liście kondolencyjnym  ks. bp W ła
dysław  Miziołek, najp ierw  przew od
niczący, a potem  w iceprzew odniczą
cy Komisji Episkopatu do spraw  
Ekum enicznych, z którym  Ks. Nie- 
wieczerzał, jako prezes PRE, miał 
w iele do czynienia.
Aby dopełnić obrazu tej w szech
stronnej działalności trzeba dodać, 
że Ksiądz Ja n  przez szereg lat p ra 
cował w C hrześcijańskiej Akadem ii 
Teologicznej, gdzie w ykładał p rze
de w szystkim  zagadnienia ekum e
niczne. B rał również czynny udział 
w życiu społecznym. Został odzna
czony licznym i odznaczeniami p ań 
stwowym i, z których najw ażniejsze 
to: K aw alerski, O ficerski i K om an
dorski Krzyż O rderu  Odrodzenia 
Polski.
Ks. bp Jan  Niewieczerzał był czło
w iekiem  o w ielkim  uroku osobis
tym, o b ratersk im  i pogodnym spo
sobie bycia. Mimo wielu zaszczy
tów, jakie Go spotykały, pozostał za
wsze człowiekiem skrom nym . Był 
bardzo tow arzyski, lubił żartować 
i śmiać się. Swoim bezpośrednim  
stosunkiem  jednał sobie sym patię 
w ielu ludzi. Nie um iał walczyć, u- 
m iał natom iast „lać oliwę na w zbu
rzone fale”, co zyskiwało mu po
wszechny szacunek. Gdy Go krzyw 
dzono — a i to się zdarzało — po
jaw iał się na Jego tw arzy sm utny, 
nieco gorzki półuśm iech. Złą s tro 
ną Jego życia było to, że nie um iał 
odpoczywać. Bardzo często p rze ry 
w ał urlop po niedługim  czasie, w ra 
cał do domu i b ra ł się do pracy.

To z całą pewnością nie przyczy
niało się do regeneracji sił i n ad 
m iernie w yczerpywało Jego orga
nizm.
Bardzo wcześnie, bo w w ieku 39 lat, 
został w ybrany biskupem  Kościoła 
Ewangelicko-Reform owanego i sam 
oceniał to w taki sposób: „zbyt 
wcześnie zostałem pow ołany na to 
stanowisko i po prostu  wypaliłem  
się”. O tym  pam iętając nie trudno  
będzie nam  ocenić, dlaczego tak  
szybko, w w ieku 67 lat, zgasł. Po
zostaje nam  bardzo serdeczna, pełna 
szacunku i dobrych wspom nień p a 
mięć o Nim, a przede wszystkim  
głębokie przekonanie, że „błogosła
wieni są um arli, k tórzy w P anu  
um ierają. Zapraw dę, mówi Duch, 
odpoczną po pracach swoich. Uczyn
ki ich bowiem idą za n im i” (Obj. 
14:13).

»Złą stroną Jego życia było to, że nie um iał odpoczywać”. Nawet na u rlo 
pie pracow ał nad różnym i zagadnieniam i.
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Przemówienie Jana Bauma, 
prezesa Konsysłorza, 

wygłoszone na pogrzebie 
śp. ks. bp. Jana Niewieczerzała

Kiedy na ludzi przychodzą dośw iad
czenia najboleśniejsze, takie jak  to, 
k tóre nas tu  zgromadziło, okazuje 
się, że b rak  jest słów, którym i mo
glibyśm y w yrazić praw dę o n a 
szym bólu, sm utku i osam otnieniu. 
Oto biskup Kościoła Ewangelicko- 
-Reformowanego, nasz ojciec ducho
wy, przewodnik i przyjaciel — KS. 
JAN NIEW IECZERZAŁ, wyruszył 
przed nam i na najw ażniejsze S p o t 
k a n i e ,  na to Spotkanie, ku k tó 
rem u i nas wszystkich przybliża 
każda upływ ająca m inuta dnia. On 
nas do tego Spotkania przygotow y
w ał całą sw oją służbą jako św ia
dek C hrystusow y i posłaniec Do
brej Nowiny. On nam  głosił Jezu 
sa ukrzyżowanego i cierpiącego, ale 
też — i o tym  pam iętam y! — C hry
stusa zm artw ychw stałego, w yw yż
szonego po praw icy Ojca. Z tą  n a 
dzieją żegnał On na tym  cm enta
rzu wielu naszych bliskich, których 
Bóg przed nam i do siebie powołał. 
A teraz przyszła pora, kiedy my 
m am y pożegnać Jego. M usimy zro
bić to tak , jak  On nas tego u- 
czył: w nadziei, w ięcej — w p e w 

n o ś c i  spotkania ze zm artw ych
w stałym  Zbawicielem.

Wiem, że dla wielu z Was, drodzy 
Bracia i Przyjaciele, tak  zresztą jak  
i dla mnie osobiście, fak t śm ierci 
cielesnej Księdza Jan a  ciągle nie 
jest faktem  zaakceptow anym  do 
końca, że myśl o Jego śm ierci z 
trudem  to ru je  sobie drogę do naszej 
świadomości. I choć stoimy teraz 
przy Jego trum nie, nadal trudno  
nam  uwierzyć, że n a p r a w d ę  
nadszedł czas ziemskiego rozstania. 
Nie znajduję słów, by wyrazić, czym 
to rozstanie jest dla członków Koś
cioła Ewangelicko-Reform owanego. 
Kim był ks. Jan  dla swoich w spół
wyznawców i co oznacza Jego odej
ście z te j ziemi, my — reform ow a
ni — odczuwamy to te raz  najoso- 
biściej w sercach i łączym y się we 
w spólnym  bólu z Jego najbliższą 
rodziną, a naszym i przyjaciółm i: 
P anią Pastorow ą, pan ią Inką, p a 
nem  M irkiem  i siostram i. Ale jako  
Kościół jeszcze długo będziemy do-

W otoczeniu członków Konsysto- 
rza: prof. dr Jarosław  Swiderski 
(radca świecki), ks. Zdzisław T ra n 
da (radca duchowny), Jan  Baum  
(prezes), W itold B ender (radca 
świecki), A nna Potkańska (kierow 
nik biura).

świadcząc skutków  Jego nieobecno
ści w codziennym życiu naszej spo
łeczności, gdy zabraknie Jego rad, 
pełnej optymizmu zachęty lub prze
strogi doświadczonego przew odnika. 
W wielu kręgach kościelnych i 
św ieckich ks. bp Jan  N iewieczerzał 
był postacią znaną, honorow aną i 
szanowaną. Ale dla swojego, teraz 
osieroconego Kościoła był przede 
w szystkim  KIMŚ, kogo bardzo ko
chaliśmy, człowiekiem bliskim  spo
śród najbliższych, nauczycielem, 
przyjacielem , bratem  i ojcem ducho
wym. Dzięki Jego zw iastow aniu E- 
w angelia C hrystusow a mocno zapi
sała się w sercach wielu z nas. 
Więc choć Jego w naszej ziem skiej 
drodze już z nam i nie będzie, to 
Kościół nie przestanie głosić Dobrej 
Nowiny tu  i teraz, na te j p o l 
s k i e j ,  n a s z e j  ziemi; Kościół 
będzie nieść uspokojenie pośród 
wrzenia, nadzieję — w sy tuacjach 
beznadziejnych, będzie dodawać si
ły tym , co upadają, w spierać sła 
bych, chorych i sam otnych, karm ić 
głodnych i wszędzie v dawać św ia
dectwo miłości Chrystusow ej i sza
cunku dla każdej o s o b y  l u d z 
k i e j ,  bez względu na je j w yzna
nie, rasę lub przekonania. Tego n a 
uczył nas reform ow any biskup — 
ks. Jan  Niewieczerzał, uczeń P ań 
ski.

Dlatego w chwili rozstania i poże
ran ia , na przekór bólowi i sm u t
kowi, pragnę zacytować ukochany 
tekst Ks. Jana, fragm ent Listu do 
Rzymian, i zadedykować go każde
mu, kto m nie teraz słucha: „...Je
stem  tego p e w i e n ,  że ani śmierć, 
ani życie, ani aniołowie, ani potęgi 
niebieskie, ani teraźniejszość, ani 
przyszłość (...) nie zdoła nas odłą
czyć od miłości Bożej, k tó ra  jest 
w C hrystusie Jezusie, P anu n a 
szym”.

W te j p e w n o ś c i  żegnają Cię, 
drogi Księże Janie, Twoi bracia i 
siostry z Kościoła Ew angelicko-Re
formowanego. AMEN.
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RAFAŁ LESZCZYŃSKI

Walerian Otwinowski
zapomniany poeta ewangelicki* z XVII w.

Barokowa moda na tytuły tasiemcowej dłu
gości dawno już przeminęła, zatem i powyższy 
nie mógł być tak długi, aby dało się w nim 
uniknąć pewnej dwuznaczności, którą wobec 
tego należy wyjaśnić zaraz na początku arty
kułu. Jako poeta Walerian Otwinowski nie jest 
bynajmniej zapomniany. Co prawda nigdy nie 
był autorem ze szkolnych lektur i podręczni
ków, nie osiągnął popularności Jana Andrzeja 
Morsztyna czy Wacława Potockiego, ale pamię
ta o nim grono profesjonalistów zajmujących 
się literaturą staropolską, a w akademickich 
syntezach dziejów literatury ojczystej zajmuje 
skromne, ale trwałe miejsce. Zapomniana na
tomiast zupełnie została przynależność wyzna
niowa pisarza. Podobnie inne zdarzenia z jego 
życia zatarły się w pamięci następnych poko
leń.
Autorzy piszący o Walerianie Otwinowskim 
nieznajomość faktów zaczęli nadrabiać fanta
zją i śmiałymi spekulacjami. Pićrwszy bodajże 
puścił fałszywą wiadomość kanonik jarosław
ski Franciszek Siarczyński (1758—1829), który 
zresztą dość ostrożnie pisał w swoim Obrazie 
wieku panowania Zygmunta III (II, 50—51): 
„10 było braci Otwinowskich, wszyscy podob
no arianie”. Już w naszym wieku przyjął ten 
pogląd za oczywisty prof. Tadeusz Grabowski 
i dorobek literacki Otwinowskiego omówił w 
książce pt. Literatura ariańska w Polsce, lecz nie 
uznał za potrzebne jakimkolwiek dowodem uza
sadnić włączenia tego pisarza do grona anty
trynitarzy. Podobnie uczynił Jan Durr-Durski 
w głośnej swego czasu antologii Arianie pol
scy w świetle własnej poezji (Warszawa 1948). 
Przynależność Otwinowskiego do arian jako fakt 
niewątpliwy przyjęto w tzw. „Nowym Korbu
cie”, reprezentacyjnym kompendium poloni
stycznym. ,
Wątpić w obiegowe opinie ośmielił się dopiero 
Leszek Kukulski (»Pamiętnik Literacki« 1968, 
z. 2, s. 203—204), który przytomnie zauważył, 
że nikt dotychczas nie dostarczył wyraźnych 
argumentów przemawiających za arianizmem 
Waleriana Otwinowskiego.
I rzeczywiście, przekonanie o takiej właśnie 
przynależności wyznaniowej bohatera naszej 
narracji brało się wyłącznie stąd, że w rozro
dzonej szeroko rodzinie Otwinowskich niektó
rzy jej członkowie niewątpliwie należeli do bra-v 
ci polskich. Analogie bywają jednak zawodne, 
a szczególnie ryzykowne jest posługiwanie się 
nimi dla wydedukowania konfesji ludzi żyją
cych w czasach Reformacji, gdy podziały wy
znaniowe przechodziły między członkami naj

bliższej rodziny. Odsuwając na bok sytuacje 
znane z historii najbardziej wpływowych w 
kraju domów, warto zatrzymać się na chwilę 
przy krewnych i .powinowatych głośniejszego 
niż Walerian Otwinowski poety, bo samego 
Jana Kochanowskiego. Czarnoleski poeta, po
mimo niewątpliwych sympatii do Reformacji 
okazywanych w latach młodości, pozostał przy 
Kościele rzymskim, ale już jego brat Mikołaj 
przyłączył się do braci polskich i w duchu mo
ralności ariańskiej napisał swoje Rotuły. Uwa
ża się, że obecny na synodzie ariańskim w Beł
życach w r. 1569 Mikołaj Kochanowski był 
właśnie bratem Jana. Arianie byli także wśród 
potomków Kaspra Kochanowskiego, najstarsze
go z braci. A znów szwagrowie Jana Kocha
nowskiego, Podlodowscy, byli ewangelikami, 
taikże Jakub Podlodowski, zabity na obszarze 
państwa tureckiego. Upominając się o karę na 
zabójcach szwagra-ewangeliika Jan Kochanow
ski zasłabł śmiertelnie podczas audiencji u kró
la Stefana Batorego. Nie należy wątpić, że wy
chowana pod okiem starszych braci panna Do
rota Podlodowska również była ewangeliczką 
wychodząc za mąż za poetę. Nie ma na to pi
sanych dowodów, ale z reguły, w dokumen
tach zborów, dystryktów i prowincji wymie
niani są mężczyźni i brak Doroty Podlodow- 
skiej w owych źródłach nie może stanowić ar
gumentu przeciw tezie, że Jan Kochanowski 
ożenił się z ewangeliczką. Znając skądinąd ży
ciową postawę poety można też przyjąć, że nie 
nakłaniał on żony do zmiany wyznania, praw
dopodobnie zatem i rozsławioną Trenami Or- 
szulkę ochrzcił nie ksiądz katolicki, lecz mini
ster verbi Dei, córki wszak szły zwykle za mat
ką w małżeństwach mieszanych pod względem 
wyznaniowym.**

* A utor artykułu  używa słowa „ew angelik“ i pochod
nych w tym  znaczeniu, w jakim  używ ane były w ów
czesnych aktach i dokumentach.
** W Trenach  k ilkakrotnie napotykam y wzm ianki
0 śpiewach Orszulki oraz o jej porannych i w ieczor
nych modlitwach. K arta  tytułow a druczku pt. M odlit
w a , gdy dzia tki spać idą (wyd. po 1550 r.) ozdobiona 
jest ryciną przedstaw iającą izbę, w  niej chłopca
1 dziewczynkę klęczących ze złożonymi dłońmi. N a
przeciw  siedzą rodzice; ojciec z gestem  rąk  w skazują
cym, iż uczy dzieci śpiewać ową m odlitwę, do k tórej 
są dołączone nuty. Rycina u trw aliła  rzeczywisty zwy
czaj tam tych czasów, praktykow any i w  rodzinie Ko
chanowskich. M odlitw a , gdy dzia tki spać idą oraz M od
litw a albo pieśń , gdy rano dzia tki w staną  wyszły spód 
pióra A ndrzeja Trzecieskiego, znanego pisarza i szer
m ierza reform acyjnego, zarazem  przyjaciela Jan a  Ko
chanowskiego. Zapewne Orszulka śpiew ała w łaśnie te 
pieśni Trzecieskiego przeznaczone dla dzieci i w ielo
krotnie przedrukow yw ane w  kancjonałach ew angelic
kich, co oczywiście nie znaczy, iż nie próbow ała śpie
w ać jeszcze innych piosenek, także „światow ych”.
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Podobnych sytuacji było w tamtych czasach 
bez liku, dlatego też niewątpliwa przynależność 
niektórych Otwinowskich do braci polskich nie 
może być dowodem, że wszyscy noszący to 
nazwisko byli arianami. Źródła dziejowe wska
zują właśnie na coś odwrotnego. Akta mało
polskich synodów ewangelickich zachowane w 
tzw. depozycie wileńskim, przechowywanym 
obecnie w Archiwum Głównym Akt Dawnych, 
obfitują w dowody gorliwego uczestnictwa rze
komego arianina w życiu zborów ewangelic
kich, gdy osiadł w województwie sandomier
skim po latach służby żołnierskiej.
Walerian Otwinowski pochodził z rodziny szla
checkiej (h. Gryf), ale niezamożnej. Jego oj
ciec, Jan, miał cząstki nieurodzajnej, podgór
skiej roli we wsiach Stara Łąkta i Żegocina 
oraz mniejsze kawałki rozrzucone w innych 
wsiach. Dla utrzymania licznego potomstwa 
większe bodaj znaczenie miały dochody, jakie 
czerpał ze stanowiska komornika granicznego 
dla powiatów podgórskich: bieokiego i sądeoko- 
-czchowskiego. Walerian rychło zrozumiał, że 
musi szukać chleba poza domem ojcowskim. 
Podczas bezkrólewia po śmierci Stefana Bato
rego zaciągnął się — jako kilkunastoletni wy
rostek — do oddziałów hetmana Jana Zamoj- * 
skiego i walczył przeciw arcyksięciu Maksy
milianowi, austriackiemu pretendentowi do 
polskiej korony. Przywilej wystawiony wete
ranowi w 1629 r. wspomina też o innych kam
paniach wojennych, jakie odbył, skąpiąc je
dnakże szczegółów. Dowiadujemy się natomiast 
z owego przywileju w Metryce Koronnej, że 
między pierwszą i następnymi kampaniami był 
okres długiej przerwy. Młodzieniec wykorzy
stał ją na zdobycie rozległego wykształcenia 
humanistycznego, w którym — ówczesnym 
zwyczajem — dominowała erudycja klasyczna 
i retoryka. Pierwszą umiejętność wykorzystał 
później Otwinowski tłumacząc klasyków rzym
skich, druga przydała mu się w życiu publicz
nym. Starszy brat, Hieronim, był zatrudniony 
w kancelarii hetmana i kanclerza Jana Zamoj
skiego. Z pewnością i dla Waleriana, dawnego 
podkomendnego, Zamojski był opiekunem, gdyż 
taki był program kanclerza wobec młodej, zdol
nej, a niezamożnej szlachty. W Akademii Za
mojskiej śladów Waleriana nie ma, jego edu
kacja musiała odbywać się wcześniej w szkole 
zamojskiej, kierowanej przez głośnego poetę 
Sebastiana Klonowicza. W zagranicznych met
rykach uniwersyteckich Otwinowski się nie za
pisał, choć może odbywał jakieś podróże do 
obcych krajów, co pewnie przyczyniło się do 
podniesienia jego wykształcenia. Niekoniecznie

W arto przy okazji dodać, że w spom niane tu  pieśni 
Trzecieskiego, a w pew nym  stopniu także jego Pieśń  
ranna, gdy słońce wschodzi, zostawiły ślad na Pieśni 
porannej i Pieśni w ieczornej F. Karpińskiego. Dawno 
już stwierdzono, że K arpiński nie kusił się w nich
0 oryginalność i doszukano się w  nich wpływów K o
chanowskiego, poezji hejnałow ej, a naw et hym nów
1 sekwencji, nie dostrzeżono jednak  naw iązań do teks
tów  Trzecieskiego, naw iązań chyba bezwiednych, gdyż 
pieśni Trzecieskiego osiągnęły ten stopień popularności, 
kiedy ginie pam ięć o autorze.

musiały to być podróże na Zachód. Jego bracia 
zyskali sobie w Polsce sławę ekspertów od 
spraw tureckich i bałkańskich. Nie byłoby 
w tym nic nadzwyczajnego, gdyby Walerian 
towarzyszył braciom w ich peregrynacjach do 
państwa ottomańskiego lub przynajmniej na 
Mołdawię.
Nagrodzony sołectwem w królewskiej wsi Pysz
nicy (dziś na granicy Stalowej Woli), trzyma
jąc inną wieś — Przędzel, mieszkając przez 
pewien czas w Nisku i w ogóle żyjąc, po opusz
czeniu wojska, w widłach Wisły i Sanu, nale
żał Walerian Otwinowski do zboru baranow
skiego. Wyszedłszy spod ręki Jana Zamojskie
go, wielką wagę przywiązywał do szkolnictwa 
i działalności wydawniczej. Podczas synodu w 
Ożarowie 29 VIII 1625 r., gdy urządzono ko
lektę na projektowaną akademię ewangelicką, 
dał szczodrą ręką 50 złotych, sumę wówczas 
niemałą. Na synodzie w Okrzy 28IX 1629 r. 
przeznaczył 200 zł dla wysłanników udających 
się do Wielkopolski w sprawie druku polskie
go przekładu Biblii. Wspólne wysiłki zaowo
cowały niedługo wydaniem Biblii gdańskiej; z 
owoców ofiarności Otwinowskiego korzystamy 
zatem do dzisiaj. Na synodzie w Gliwicach 4 V 
1635 r. złożył ofiarę na druk Enchiridionu Bart
łomieja Bythnera i jeszcze wielokrotnie składał 
ofiary na kształcenie alumnów, na utrzymanie 
katechisty, na budowę kościoła w Malicach. Czu
jąc upadek sił, w r. 1637 zapisał 500 zł na po
trzeby Kościoła ewangelickiego w Małopolsce. 
Pilny uczestnik synodów prowincjonalnych, kil- 
kakroć był obierany ich dyrektorem (1629 w 
Okrzy, 1634 w Bełżycach), a w r. 1630 senio
rem dystryktu sandomierskiego.***
Z żywą działalnością kościelną łączył aktyw
ność polityczną. Był deputatem trybunalskim, 
posłem sejmowym, sędzią kapturowym podczas 
bezkrólewia w 1632 r. Czterokrotnie (1632, 1634, 
1635, 1640) szlachta obierała * go marszałkiem 
sejmiku opatowskiego. Za swoje zasługi otrzy
mał w 1635 r. godność podczaszego sandomier
skiego.
Trzecie pole działalności Otwinowskiego to li
teratura. W r. 1614 wyszły w jego przekładzie 
Georgiki abo Ziemiaństwo Wergiliusza, a w 
1638 Metamorfozy Owidiusza. W naszej kul
turze ton nadawała szlachta, poezja ziemiań
ska zajmowała poczesne miejsce w całości do
robku literackiego, dlatego też wydanie Zie- 
miaństwa w polskim przekładzie było ważnym 
wydarzeniem, cieszył się więc tłumacz:

A co kiedyś przed la ty  rodzic m antuańsk i
Zrobił po swem u, jam ci ub rał w stró j słowiański.

W podobny ton uderzył w dedykacji przekładu 
Metamorfoz królowi Władysławowi IV:

Ciesz się, że w łoski Naso zrzuciwszy swe szaty
W dział gierm ak i z tw ym i się um aw ia Sarm aty.

*** Synodalia z okresu działalności W. Otwinowskiego — 
przygotow uje do d ruku  — podobnie jak  w ydane już  
ak ta  synodów z la t 1550—1570 — dr M aria Sipayłło.
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Jeszcze dosadniej wyraził tę myśl w przedmo
wie, widząc bowiem, że wielu rodaków „dla 
nieumiejętności łacińskiego języka” nie może 
poznać rzeczy pięknych i mądrych tą mową 
napisanych, wziął „na się tę pracę między inny
mi publicznymi ziemiańskimi zabawami”, gdyż 
„do ozdoby ojczyzny naszej należy, aby jako 
najwięcej przybywało jej takich pism, jakimi się 
postronne chlubią kraje”. Patriotyczne pobud
ki, jakimi się kierował ten członek zboru w 
Baranowie, są zupełnie jasne. Natomiast wobec 
mitologii i kosmologii pogańskiej opisanej w 
Metamorfozach tłumacz okazywał daleko po
sunięty krytycyzm. Tłumacząc odpowiedni 
fragment łacińskiego tekstu, dodał zaraz od 
siebie komentarz: „Wątpi poeta jako poganin, 
żeby miał Pan Bóg (choć to rzecz jest jawna) 
stworzyć wszystko” itd., itd. Wspomniany na 
początku prof. Grabowski pisał o tłumaczu, że 
„smak miał niewątpliwie duży” i „przyjemnie 
jest nurzać się w jego polszczyźnie, której nie 
skaził żaden powiew obcy”.
Nie najmniejszą zasługą Waleriana Otwinow- 
skiego jest to, że kształcił i formował smak ar
tystyczny swego wnuka, znanego potem poety, 
Jana Andrzeja Morsztyna. W wierszowanym 
Nagrobku młody poeta nadmienił, że lutnia 
dziadka wyśpiewała „obłędliwe... pogany”, go
spodarstwo, to znów „krwawe boje” i żarty. 
Dwa pierwsze określenia stosują się do prze
kładów z Wergiliego i Owidiusza. Ostatnie wska
zują, że w spuściźnie literackiej po Otwinow-

skim znajdował się jakiś utwór epicki, pozo
stały w rękopisie i nie dochowany do naszych 
czasów, jakieś wiersze żartobliwe, może fraszki 
krążące w anonimowych odpisach po małopol
skich dworach. W tymże wierszu Morsztyn 
podkreślił patriotyczną i humanistyczną posta
wę Otwinowskiego:

Ciebie ojczyzna i jej główne spraw y,
W którycheś smaczne znajdow ał zabawy,
Ciebie przyjaciel nie skąpą grom adą
Płacze, któregoś w spierał zdrową radą.

W zewnętrznej ścianie kościoła parafialnego 
w Baranowie znajduje się tablica nagrobna, 
którą dla Waleriana Otwinowskiego ufundował 
jego brat, znany orientalista Samuel. Płyta 
zrazu umieszczona była wewnątrz kościoła, 
gdzie też pogrzebano Waleriana. Po przejęciu 
kościoła przez katolików została z niego usu
nięta i wystawiona na niszczące działanie słoty 
i mrozu. Opiera się jeszcze ta pamiątka wpły
wom atmosferycznym, można na niej przeczy
tać łaciński tekst, jaki Samuel ułożył dla bra
ta. Na końcu znajduje się data: AD. 1642 men- 
sis 9 7bris. Jest to zapewne data śmierci Wale
riana, gdyby zaś uważać ją za czas powstania 
epitafium, to zgon nastąpiłby nieco wcześniej: 
w lecie 1642 roku. Nadchodząca trzysta czter
dziesta rocznica zgonu Otwinowskiego stwarza 
stosowną okazję, aby przypomnieć i jego za
sługi, i jego prawdziwą konfesję.

SÖREN KIERKEGAARD

M o  d I i t w y
BÓG OJCIEC
1. T w o j a  w i e l k o ś ć ,  m o j a  m a ł o ś ć
Boże na niebie, spraw , abym  praw dziw ie odczul m oją  
nicość, nie, abym  nad nią rozpaczał, ale iżbym  tym  
potężniej doznał wielkości T w ojej dobroci.

2. T w o j a  j e s t  m o c
Ojcze na niebie! W  kwiecie zew nętrznym  jeden  jest 
silniejszy, drugi słabszy; pierw szy może być dum ny  
ze sw ojej siły, a drugi może w zdycha i zazdrości. A le  
w  naszym  w łasnym , w ew nętrznym  kwiecie jesteśm y  
w szyscy słabi w św ietle Twego oblicza, o Ty, jedyny  
potężny, o Ty, jedyny mocny.

3. T y ś  n i e p o j ę t y
Ojcze na niebie! N iepojęty jesteś w  sw oim  stw orzeniu: 
żyjesz oddalony w św ietle, którego n ik t nie m oże prze
niknąć, a jeżeli rozpoznajem y Ciebie w  Opatrzności 
Tw ojej, w iedza nasza jest słaba, zasłania wspaniałość 
Twoją, o Ty, któryś we wspaniałości sw ojej niepojęty. 
Aleś jeszcze bardziej niepojęty w łasce i m iłosierdziu  
Twoim . Cóż jest człowiek, że o n im  pamiętasz, T y  Je 
dyny N ieskończony  — a w ięcej naw et: cóż je s t syn  
upadłego rodzaju ludzkiego, iż  go nawiedzasz, Św ięty , 
Jedyny; zaiste, czym  jest grzesznik, iż T w ój Syn  ze 
względu na niego przyszedł na świat, nie aby sądzić, 
lecz by zbawiać, nie aby odsłonić własną siedzibę, iżby

zagubieni mogli Go szukaę, ale by szukać tego, co się 
zagubiło. A  nie m iał naw et takiego schronienia, jakie  
mają dzikie zw ierzęta, ani nie miał gdzie złożyć głowy. 
Zaznał głodu na pustyni, pragnienia na krzyżu. Panie, 
Ojcze współczucia! Cóż może człow iek uczynić za ta 
kie dobrodziejstwa? Nie jest naw et w stanie podzię
kować Tobie bez Ciebie. Naucz nas więc prostego ro
zeznania, które w yn ika  z pokornej postawy, że ja k  
serce złam ane w zdycha pod brzem ieniem  w iny m ówiąc  
w sm utku: „To niem ożliw e! To niemożliwe, żeby Bóg 
mógł okazać takie współczucie“, tak  ten, kto  osiąga 
ową ufność w wierze, pow inien także m ów ić w  ra
dości: „To niem ożliw e“. Jeżeli śm ierć pozornie rozdzie
liła tych, którzy się kochają, a oto znow u zostali sobie 
oddani, ich p ierw szy okrzyk w  m om encie połączenia  
byłby: „To n iem ożliw e!“. A  to radosne orędzie o T w o
im  współczuciu, Ojcze na niebie, naw et jeżeli człow iek  
słyszał je od najw cześniejszego dzieciństwa, bynaj
m niej nie jest przez to m niej niepojęte! N aw et jeżeli 
rozm yśla o tym  dzień po dniu, nie staje się to m n ie j 
niepojęte! Byłoż więc Tw oje niepojęte m iłosierdzie9 
jak  m iłosierdzie człowieka, które rozwiało się po bliż
szym  poznaniu, jak  szczęście niepojęte tych, którzy ko 
chali się niegdyś, za daw nych dni, a potem  ju ż  nigdy?  
O zdrętw iały um yśle ludzki! Przebiegła mądr&Ści z iem 
ska! Z im ne m yśli wyłonione z uśpionej w iary! O podła
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niepam ięci zim nego serca l N ie, Panie, każdego, kto  
w ierzy w  Ciebie, T y  u tw ierdź we w łaściw ym  pokor
n ym  zrozum ieniu  i zbaw  go ode złego.

4. T y ś  j e s t  n i e z m i e n n y
0  Ty, któryś n iezm ienny, którego nic nie zm ieniał T y , 
który jesteś n iezm ienny w  miłości, w łaśnie dla nasze
go dobra nie poddający się żadnej zm ian ie! O byśm y  
te ż  chcieli naszego dobra, poddając się dyscyplinie 
T w oje j niezm ienności, tak, iżbyśm y w  bezw arunko
w y m  posłuszeństw ie znaleźli ukojenie i odpoczęli w  
T w ojej niezm ienności. Nie jak  człow iek T y jesteś. On, 
jeżeli m a zachować choćby pew ien stopień stałości, nie 
może pozwolić sobie na to, iżby go cokolw iek nadm ier
nie wzruszało, aby go wzruszało nazbyt w iele rzeczy. 
Ciebie zaś poruszają w  nieskończonej miłości w szyst
kie rzeczy. N aw et to, co m y, ludzkie istoty, nazyw am y  
nic nie znaczącą błahostką i m ijam y obojętnie, potrze
by w róbelka  — naw et to Cię wzrusza, o Nieskończona  
M iłości! A le  nic nie zm ienia Ciebie, któryś n iezm ien
ny! O Ty, który w  bezm iernej m iłości dajesz się w zru 
szać, niech i ta m odlitw a Cię w zruszy, abyś przydał 
Twego błogosławieństwa, iżby w  tym , kto  się modli, 
dokonała się przemiana, doprowadzając go do w spól
no ty z  n iezm ienną wolą Twoją, o Ty, który jesteś 
niezm ienny!

5. T w o j e  S ł o w o
Ojcze na niebie, cóż jest człowiek, iż go nawiedzasz, 
cóż syn  człowieczy, że pam iętasz o n im  — na w szelk i 
sposób i pod każdym  względem? Zaprawdę, nigdy nie 
w yrzekałeś się św iadków , a w  końcu posłałeś człow ie
kow i Tw oje Słowo. W ięcej nie mogłeś uczynić. Zmusić, 
aby z niego skorzystał, aby słuchał go, albo je czytał, 
przym usić go, aby w edług niego postępował, nie m o
głeś naw et pragnąć. A  jednak uczyniłeś w ięcej! Bo 
nie ja k  człow iek T y jesteś. On rzadko coś czyni za nic, 
a jeżeli już, to tak, aby przynajm niej nie sprawić so
bie kłopotu. Ty, o Boże, przeciw nie: ofiarowujesz T w o
je  Słowo jako dar — a m y, ludzie, nie m am y co dać 
w  zamian. I kiedy ty lko  znajdziesz odrobinę dobrej 
woli u pojedynczej isto ty  ludzkiej, jesteś gotowy do 
pomocy, a przede w szystk im  z  bardziej n iż  ludzką, 
zaiste, z  boską cierpliwością siadasz z  człow iekiem
1 rozm awiasz z  nim , aby mógł on praw dziw ie zrozu
m ieć Słowo, a potem  jesteś też tym , kto  z  bardziej 
niż ludzką, o tak, z  boską cierpliwością bierze go jakby  
za rękę i pomaga m u, kiedy usiłuje on postępować 
zgodnie z  Tw oją wolą, o Ty, coś naszym  Ojcem na 
niebie.

6. T y ś  B o g i e m  m i ł o ś c i
C z y ż ' m ożna by cokolw iek prawdziwego powiedzieć  
o miłości, jeśliby się o Tobie zapomniało, Boże m iło
ści, od którego w szelka  miłość w  niebie i na ziem i 
bierze początek, o Tobie, który niczego nie odmówiłeś, 
ale dałeś w szystko  w. miłości, o Tobie, któryś jest m i
łością, tak, że kochający jest tym , czym  jest, poprzez 
przebyw anie w  Tobie. Czyż m ożna by cokolw iek  
praw dziw ego powiedzieć o miłości, jeśliby się o Tobie 
zapomniało, o Tobie, który objawiłeś, czym  jest m iłość , 
o Tobie, Zbawco nasz i Odkupicielu, k tóry oddałeś sie
bie, żeby zbaw ić nas w szystkich! Czyż można by cokol
w iek  praw dziwego powiedzieć o miłości, jeśliby się 
o Tobie zapomniało, o Tobie, duchu miłości, który nie 
opuszczasz niczego, co Tw oje własne, ale przypom i
nasz ową ofiarę mjłości, upom inasz wierzącego, aby

kochał, ja k  jest kochany, a bliźniego żeby kochał, jak  
samego siebie! O w ieczna miłości, Ty, który jesteś 
obecny wszędzie, a n igdy bez św iadectwa o Tobie, we  
w szystkim , co m ożna tu  powiedzieć o miłości albo
0 uczynkach miłości. Z  pewnością bow iem  jest to 
prawda, że są takie czyny, które ję zyk  ludzki w yod
rębnia i w  sw ojej ciasnocie nazyw a aktam i m iłosier
dzia; ale w  niebie jest oczywiste, że żaden czyn nie 
może się podobać oprócz aktu  miłości, szczerego w  za
pom nieniu o sobie, wynikającego z potrzeby miłości
1 właśnie z  tego powodu bez roszczeń i zasługi.

7. O, n i e s k o ń c z o n a  m i ł o ś c i
O, kochający Ojcze, w szystko  źle m i idzie, a t y  jesteś 
miłością. Nie udało m \ się naw et trw ać mocno przy  
tym , że T y jesteś miłością, a jednak jesteś miłością. 
D okądkolw iek się zwrócę, jedyne, bez czego nie mogę 
się obyć, to jest to, iż Tyś miłością. I dlatego właśnie  
naw et w tedy, gdy nie w ytrw ałem  przy wierze, żeś T y  
miłością, ufam , iż T y przez miłość pozwalasz, żeby tak  
się stało, o N ieskończona Miłości.

8. T y ś  u m i ł o w a ł  n a s  p i e r w s z y
Ojcze na niebie! T y um iłow ałeś nas pierwszy, pom óż 
nam  nigdy nie zapomnieć, że jesteś miłością, aby to  
niezachw iane przekonanie mogło zatrium fow ać w  na
szych sercach nad pokusam i świata, nad niespokojnoś- 
cią duszy, nad obawą przyszłości, nad grozą przesz
łości, nad udręką chwili. A le spraw także, aby to prze
konanie tak zapanowało w  naszej duszy, iżby serce 
nasze pozostało w ierne i praw e w  miłości, jaką ż y w i
m y  do w szystk ich  tych, których nakazało nam  kochać, 
jak  kocham y sam ych siebie.

9. Ty ,  k t ó r y  u m i ł o w a ł e ś  n a s  p i e r w s z y  
Ty, który um iłow ałeś nas pierwszy, o Boże! N iestety! 
M ów im y jak  o historii, jak  gdybyś T y um iłow ał naś 
pierw szy, ale ty lko  raz, jak  gdyby nie było tak, że Ty  
nieustannie kochasz nas pierwszą miłością w ielekroć  
i  codziennie, i przez całe nasze życie. K iedy budzim y  
się rano i zw racam y nasze dusze ku  Tobie — T y jes
teś pierw szy, T y um iłow ałeś nas pierwszy. K iedy  
w staję o św icie i w  te j sam ej chw ili kieruję moją  
m yśl ku  Tobie w  m odlitw ie, T y  już tam  jesteś przede  
mną, T y  ukochałeś m nie pierwszy. K iedy odryw am  się 
od niepokojów  dnia i w  m yśli ku  Tobie zw racam  du 
szę, T y jesteś p ierw szy; i tak  jest zawsze. A  jednak  
w tym , co m ów im y, ciągle jesteśm y niewdzięczni, jak  
gdybyś um iłow ał nas pierwszy, ale ty lko  raz, niegdyś.

10. S ł y s z y s z  n a s z e  w o ł a n i e
Ojcze na niebie! W ielkie jest Tw oje nieskończone kró
lestwo, Ty dźwigasz ciężar gwiazd i kierujesz m ocam i 
św iata poprzez bezmierne przestrzenie. N iezliczeni ja k  
ziarnka piasku są ci, k tórzy Tobie zaw dzięczają życie 
i istnienie. A  jednak słyszysz wołanie w szystkich  
stw orzeń i płacz człowieka, którego T y  osobliwie 
ukształtow ałeś. S łyszysz wołanie w szystkich  ludzi i nie  
m ylisz ich pomieszanych głosów ani nie wyróżniasz  
ich w  tak i sposób, jakbyś m iał ulubieńców. S łyszysz  
głos nie ty lko  tego, kto  jest odpowiedzialny za w ielu  
innych i tak się m odli do Ciebie w  ich im ieniu, jak  
gdyby jego w ysoki urząd przybliżał go do Ciebie. S ły 
szysz głos nie ty lko  tego, kto  m odli się za swoich  
bliskich, jak  gdyby przez tó mógł przyciągnąć Tw oją  
uwagę — on, który jest uprzyw ilejow any posiadaniem  
bliskich osób. Nie, Ty słyszysz także najnieszczęśliw 
szego, najbardziej opuszczonego i najbardziej sam ot
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nego człowieka, na pustyn i, w  tłum ie . J jeśli ten ,
0 którym  zapom niano, oddzielił się od w szystk ich  in 
nych i jeśli w  tłum ie pozostał nierozpoznany, przesta
jąc być człow iekiem , a będąc ty lko  num erem  na liście 
— T y go poznajesz, T y o n im  nie zapomniałeś. Pam ię
tasz jego imię. W iesz, gdzie on jest, oddalony, u kry ty  
na pustyn i, nie dostrzeżony w  tłum ie, w  gromadzie. 
G dyby w  gęstych cieniach lęku, będąc łupem  przera
żających myśli, został porzucony przez ludzi i n iem al 
w yzu ty  z ludzkie j m ow y, T y byś go i tak  nie zapom 
niał. Zrozum iałbyś jego język . T y w iesz także, jak  
można od razu znaleźć drogę, która prowadzi do niego, 
szybką jak dźw ięk, prostą jak  prom ień światła. G dy
byś naw et zw lekał, nie opieszałość to jest, ale mądrość: 
jeżeli w łaśnie tak się dzieje, że zw lekasz, to nie z po
wolności, lecz dlatego, że ty lko  T y znasz szybkość  
sw ojej pomocy. Ilekroć zw lekasz, nie skąpca to jest 
oszczędność, ale zapobiegliwość ojcowska, która n a j
lepsze. rzeczy zachowuje dla dziecka, w  bezpiecznym  
miejscu, na stosow ny czas.
Panie, nasz Ojcze 1 Człowiek woła do Ciebie w  dniach  
udręki, a dziękuje Ci w  dniach radości. O, jak  cudow 
nie jest dziękować, kiedy człow iek tak  łatw o rozumie, 
żeś T y ofiarodawcą dobrych i doskonałych darów, k ie 
dy naw et ziem skie serce potrafi od razu zrozum ieć
1 kiedy naw et ziem ska przezorność łatw o przyśw iad
cza. W iększe jest jednak błogosławieństwo w  składa
niu  dziękczynienia, kiedy ściśnięte jest serce, a dusza  
ściemniała, kiedy um ysł jest zdrajcą w  sw oim  niezde
cydowaniu, a pam ięć zm ylona w zapom nieniu, kiedy  
egoizm wzdraga się w  strachu, kiedy staw ia opór ludz
ka mądrość, jeżeli nie w  buncie, to w  zniechęceniu  — 
w tedy bardziej błogosławiony jest człow iek dziękujący  
Bogu, bo kto  w tedy dziękuje, praw dziw ie kocha Boga. 
Ten ośmiela się powiedzieć Tobie, W szechw iedzącem u  
Bogu: Panie, Ty w szystko  wiesz, T y wiesz, że ja Ciebie 
kocham.

11. T w o j a  m i ł u j ą c a  t r o s k a
Ojcze na niebie! W ieczorem, kiedy przygotow ujem y  
się do snu, pociesza nas m yśl, że to T y czuwasz nad  
nam i — i znów, kiedy budzim y się rano i przeżyw am y  
jaw ę dnia, jakaż pustka, gdybyś T y nie czuwał nad 
nam i! Różnica, jaką ustanaw iam y pom iędzy jaw ą  
a snem, jest w ięc ty lko  żartem  — tak, jak  gdybyśm y  
potrzebowali Tw ojej czujności ty lko  w tedy, kiedy śpi
m y, a kiedy jesteśm y rozbudzeni — ju ż  nie.

12. T w o j a  o j c o w s k a  t r o s k a
Ojcze na niebie, Ty, który troszczysz się o wróbelka  
i nie żądasz od niego okrutnie, aby Tobie był podobny, 
przeciw nie! Ty, który raczej dbasz o niego w  taki spo
sób, że w  ojcow skiej trosce staw iasz siebie w  jego po
łożeniu. Zaiste, Ty w  taki też sposób troszczysz się 
o człowieka. Jeżeli w ym agasz od niego w ysiłku , aby 
próbował być do Ciebie podobny, czego nie m ożesz 
wymagać od wróbla, to jednak nie żądasz tego okru t
nie. Nie, z ojcowską troską staw iasz się w  jego poło
żeniu i sam dajesz m u  do tego siłę.

13. M i e j  z a t e m  t r o c h ę  c i e r p l i w o ś c i  
Ojcze na niebie! Okaż nam  trochę cierpliwości, często 
bowiem  zam ierzam y całkiem  szczerze obcować ducho
wo z Tobą, ty lko  słowa nasze są tak  niemądre. Czasa
mi, kiedy dochodzim y do przekonania, że to, co nas 
spotkało, jest dobre, słów nam  nie starcza, aby Tobie 
dziękować: tak jak  zm ylone dziecko jest wdzięczne,

że poszło sw oją drogą. Czasem w szystko  tak źle się 
układa, że w ołam y do Ciebie. N aw et skarżym y się 
i płaczem y przed Tobą: tak  jak  nierozsądne dziecko  
obawia się tego, co byłoby dla niego dobre. Ach, ale 
jakże daleko nam, tak dziecinnym  — chociaż Tyś na
szym  praw dziw ym  Ojcem  — jakże daleko nam  do tego, 
żeby być T w oim i praw dziw ym i dziećmi. Ach, to jest 
tak, jakby zw ierzę udawało, że m a człowieka za ojca. 
Jak dziecinni jesteśm y i jakże m ało nasze zam ierze
nia i m owa przypom inają ję zy k , k tórym  pow inniśm y  
się posługiwać mówiąc do Ciebie, lecz przynajm niej 
rozum iem y, że nie tak pow inniśm y postępować, ale 
inaczej. M iej zatem  dla nas trochę cierpliwości.

14. D a j  n a m  n i e  z a p o m n i e ć
A  jeżeli pozwalasz nam  poznać w iele wspaniałych ta 
jem nic nauki, nie dozwól nam  zapomnieć o jednej rze
czy, niezbędnej, chociaż chcesz zgasić w  nas siłę 
um ysłu  albo jeżeli pozwalasz, byśm y na ziem i starzeli 
się tak, że nasze dusze są coraz bardziej znużone, je d 
na jest rzecz, o której nigdy nie m ożna zapomnieć, 
choćbyśmy poza tym  w szystko  zapom nieli — to, że 
jesteśm y zbaw ieni przez Syna Twego.

15. N i e  p o d n o ś  n a s z y c h  g r z e c h ó w
Ojcze na niebie, nie podnoś naszych grzechów prze
ciw ko nam, ale podnieś nas przeciw  naszym  grzechom, 
aby m yśl o Tobie, kiedy się budzi w  naszych duszach  
i za każdym  razem, gdy się budzi — przypom inała  
nam  nie to, co popełniliśmy, ale to, że T y nam  prze
baczyłeś, nie to, jak  zbłądziliśm y, ale jak  Tyś nas 
ocalił!

16. P o s z u k u j ą c  C i e b i e  w w y z n a n i u  w i n  
Ojcze na niebie! W iem y dobrze, że poszukiw anie nigdy  
nie jest pozbawione obietnicy, ja k  w ięc m oglibyśm y  
nie szukać Ciebie, źródła w szystkich  obietnic i ofia
rodawcy w szystkich  dobrych darów! W iem y dobrze, 
iż poszukujący nie zaw sze m usi jodejść daleko, bo^ im  
bardziej jest św ięty  przedm iot jego poszukiw ań, ty m  
bliżej jest niego, a jeżeli szuka Ciebie, o Boże, T y  
jesteś ze w szystkiego najbliżej. A le w iem y też, że szu 
kanie nigdy nie jest pozbawione bólu i pokusy, ja k  
więc mogłoby nie być lęku  w  poszukiw aniu  Ciebie, 
który jesteś potężny! N aw et ten, kto w  m yśli u fa  
sw em u pokrew ieństw u z Tobą, nie bez lęku  rzuca się 
ku  ow ym  przełom ow ym  rozstrzygnięciom  m yśli, gdzie 
pośród w ątpliw ości stara się w yśledzić Tw oją obec
ność w  m ądrym  porządku istnienia, albo w rozpaczy  
szuka Twoich śladów W posłuszeństw ie pod w ładzą  
opatrzności buntow niczych wydarzeń. Ten, kogo nazy
wasz Tw oim  przyjacielem , kto  kroczy w św ietle Twego  
oblicza, on też nie bez drżenia szuka przyjacielskiego  
spotkania z  Tobą, który sam ty lko  jeden jesteś potęż
ny. Człowiek m odlitw y, który m iłu je  całym  sercem  — 
on też nie bez niepokoju rzuca się w  m odlitew ne star
cie z Bogiem. Umierający, którem u gw ałtow nie zm ie 
niasz scenę widzenia, opuszcza św iat doczesny nie  
bez dreszczu, kiedy T y go przyw ołujesz. N aw et dziecko  
niedoli, dla którego św iat oprócz cierpienia niczego  
nie ma, um yka  ku  Tobie nie bez trwogi; ku  Tobie, 
który nie ty lko  przynosisz ulgę, lecz jesteś w szystk im  
w e w szystkich! Jakże w ięc ośm ieliłby się grzesznik  
szukać Ciebie, o Boże sprawiedliwości! Lecz w łaśnie  
dlatego on szuka Ciebie, nie jak  to czynią inni. S zuka  
on Ciebie w  w yznaniu  grzechów.

Tłum . A nna N aw arecka
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Uszkodzony pomnik Dorii Dernałowiczowej na cm en
tarzu  ew angelicko-reform ow anym  w W arszawie.

Fot. Jacek Chodyna

W dniach 16—1I 8 listopada 198-1 w  O środku Szkolenio
w ym  ZZG „Inco” w H alinie w woj. ostrołęckim  odbył 
się II ogólnopolski zjazd konserw atorski poświęcony 
ochronie zabytkow ych cm entarzy  w  Polsce. Na zjazd 
ten  zostałam  delegowana przez Konsystorz Kościoła 
Ewangelicko-Reform owanego.
Na wstępie należy się Czytelnikom  w yjaśnienie, iż 
„H alin I ” odbył się półtora roku wcześniej, ale Kościół 
nasz nie był na nim  reprezentow any. Inicjatorem  ca
łej akcji jest PAX, a jego cenną inicjatyw ę podjęło 
M inisterstw o K ultury i Sztuki — Zarząd Muzeów 
i Ochrony Zabytków. Obecnie obie instytucje wspólnie 
i zgodnie prowadzą całość spraw, opierając się na 
pracy społecznej ludzi dobrej woli*. Celem akcji jest 
zew idencjonow anie w  jak  najkrótszym  czasie w szyst
kich zabytkowych cm entarzy w Polsce, ochronienie ich 
przed bezmyślnym unicestw ieniem  oraz szeroko pojęte 
prace konserw atorskie.
W okresie między zjazdam i opracowano tzw. kartę  
cm entarza. Zebrane dzięki niej dane dadzą pojęcie 
o ogólnym stanie cm entarzy w Polsce oraz pozwolą na 
w stępną ocenę poszczególnych obiektów i określenie 
ich dalszych losów. W ypełnianie kart rozpoczęto w 
siedm iu w ytypow anych województwach. Ich przedsta
w iciele m ówili na zjeździe o kłopotach związanych 
z tego typu pracą. Trzeba w yraźnie zaznaczyć, że 
wszelkie prace przy ew idencjonowaniu cm entarzy w y
konyw ane są społecznie i kierow ane przez pracow ni
ków Biur Studiów i D okum entacji Zabytków. Społecz
nicy rek ru tu ją  się z rozm aitych środowisk. B iura zw ra
cają się do w ielu instytucji na swoim terenie, najczęś
ciej do ZBoWiD-u, PTTK, harcerstw a i proboszczów 
m iejscowych parafii. Odzew w  każdym  województwie

ALEKSANDRA SĘKOWSKA

Cmentarzom na ratunek
jest inny. Na sali padały krytyczne uwagi o jakości 
prac w ykonyw anych przez ludzi wywodzących się 
z tak  różnych środowisk i reprezentujących rozm aity 
poziom i k ierunek wykształcenia. P rzew ażał jednak 
stanowczo pogląd, iż społeczników łączy wspólny cel — 
uchronienie przed zagładą spuścizny ku ltu ry  polskiej, 
do k tórej zaliczają się cm entarze zabytkowe w szyst
kich wyznań. Jeżeli, jak  pragnęli niektórzy, czekać aż 
wszystkie cm entarze zostaną opisane i zinw entaryzo
w ane przez fachowców — akcja potrw a około 10 lat. 
A jak  uczy prak tyka, w  tym  czasie wiele obiektów 
zabytkowych po prostu przestałoby istnieć.
Wielce interesujący wniosek nasuw a się w tej sytuacji: 
oto siły społeczne działają szybciej i skuteczniej niż 
zbiurokratyzow ana i uboga w fundusze adm inistracja 
polskiej kultury.
Drugi wniosek jest również optymistyczny. Na zjeździe 
przeważali ludzie młodzi, przedstaw iciele wojewódz
kich B iur Studiów  i D okum entacji Zabytków, którzy 
przybyli tu  urzędowo. S tarsi w iekiem  — to na ogół 
delegaci poszczególnych w yznań i innych środowisk 
zainteresow anych tą  społeczną akcją. Ten 180-osobowy 
zespół ludzi połączyło w spólne pragnienie dokonania 
czegoś ważnego. Na szacunek i naśladow anie zasługuje 
ich zapał. Mimo długo trw ających obrad, na sali p ra 
wie zawsze przebyw ał kom plet delegatów.
Program  zjazdu był bardzo urozmaicony. Chronolo
gicznie biorąc, po scharakteryzow aniu trudności zw ią
zanych z w ypełnianiem  k art cm entarzy, nastąpiły  w y
powiedzi przedstaw icieli Kościołów i związków w y
znaniowych. Z w ielkim  zainteresow aniem  w ysłuchano 
przedstaw iciela muzułm anów, który odpow iadając na 
pytania podał wiele inform acji o zamierzonej budowie 
meczetu w W arszawie, o pogrzebach m uzułm ańskich 
i obrzędach nakazanych przez K oran przy odw iedza
niu cm entarzy. Obecni próbowali wczuć się w tragedię 
przeżyw aną przez tego człowieka z powodu profano
w ania i likw idow ania cm entarzy m uzułm ańskich w  
Polsce. W yrazili chęć w spółdziałania z tym  środowis
kiem  w  tak i sposób, aby skutecznie zaham ować proces 
niszczęnia nielicznych już pomników ku ltu ry  daw nych 
Tatarów , co Polskę uznali za swoją ojczyznę.
Prof. E ryk Lipiński (ew. augsb.) ze Społecznego Ko
m itetu  Ochrony Cm entarza Żydowskiego mówił długo 
i pięknie o cm entarzach i św iątyniach żydowskich. 
W śród słów określających fachowo wszystko to, co 
z cm entarzam i i pogrzebam i związane, powiało na sali 
atm osferą przedwojennego żydowskiego miasteczka. 
Czuło się. że mowa tu  jest o części narodu polskiego, 
części wyniszczonej niem al doszczętnie. A te raz i to, 
co z niej pozostało, czyli groby, też mogą lada m om ent 
ulec zagładzie.
Moje w ystąpienie zajęło 20 m inut. K rótko scharak tery 
zowałam  nasze w yznanie i historię. Przez chwilę za
trzym ałam  się na treści drugiego przykazania**, w ięk
szości słuchaczy obcego, a tak  decydującego o w yglą
dzie naszych kościołów i cm entarzy (w fotelach zaję
tych przez K om itet Ochrony Cm entarza Żydowskiego 
dojrzałam  w tym  momencie dostojne potakiw anie gło
wami). Opowiedziałam trochę o cm entarzu w arszaw 

* Spraw ozdanie pisąne przed 13 X II  81.
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skim i zaproponowałam  dostępną lek turę na jego te 
m at oraz obejrzenie rozwieszonych na sali k ilkunastu  
fotografii pomników, wykonanych w roku 1976 przez 
Insty tu t Sztuki. Na koniec poświęciłam  kilka zdań 
cm entarzow i w Żychlinie, który, o czym Czytelnicy za
pewne nie wiedzą, pochodzi jeszcze z okresu Refor
macji. Po moim w ystąpieniu spotkałam  się z wieloma 
pytaniam i. O dpowiadałam  na nie, a także dałam  kilka 
num erów „Jednoty“.
Następnego dnia odwiedziliśmy pobliski Węgrów, on
giś ewangelicki. Po cm entarzu ew angelickim  oprow a
dzał ks. Jan  Hause, jego adm inistrator. Uwagę zw ie
dzających zwrócił bardzo zły stan m etalowych zabyt
ków, które w ym agają natychm iastow ej konserw acji.

- W czasie zw iedzania kaplicy cm entarnej usłyszeliśmy, 
jak  to kalw iński W ęgrów po edykcie Janusza Mazo
wieckiego (1525) przez długie la ta  stał się przystanią 
wszystkich ewangelików, aż do sejm u w Radomiu, 
kiedy zniesiono ograniczenia wobec ewangelików 
(1768).
N astępnie zwiedziliśmy znacznie młodszy cm entarz 
rzymskokatolicki. Tu, obok w skazyw anych przez opro
wadzającego zabytkowych, często ciekawych pom ni
ków, uwagę przybyszów zwrócił p raw ie zupełny b rak  
alejek  i obecność całkiem  świeżych grobów w pobliżu 
kaplicy cm entarnej, gdzie należałoby spodziewać się 
raczej grobów najstarszych. Na krytyczne uwagi, czy
nione przez „zjazdowiczów“ pod adresem  adm inistracji 
tego cm entarza, odpowiedział ks. kanclerz Król. Otóż 
okazało się, że rabunkow a gospodarka, prowadzona 
zresztą nie tylko na tym  cm entarzu, w ynika z braku 
m iejsc na cm entarzach. Podania w ielu rzym skokato
lickich parafii o wyznaczenie nowych terenów  grze
balnych leżą od k ilkunastu  la t w Urzędzie do spraw  
Wyznań. P rzedstaw iciel Urzędu tłum aczył się złożonoś
cią przepisów, które w ym agają zgody M inisterstw a 
R olnictwa i kogoś jeszcze, jednak  przedstaw iciel Epi
skopatu stw ierdził, że w  niczym n ie  zm ienia to istn ie
jących potrzeb Kościoła i że jak  tak  dalej pójdzie, to 
w  niedługim  czasie może odbyć się pogrzeb na skw erze 
przed jednym  z urzędowych budynków  w Skiernie
wicach.
Na koniec wizyty w  W ęgrowie wywieziono nas pom ię
dzy siatkow e ogrodzenia jakichś przedsiębiorstw  prze
mysłowych czy transportow ych. Jedno z nich zostało 
zlokalizowane na terenie byłego cm entarza żydow
skiego. Za czasów hitlerow skich cm entarz został zbesz- 
czeszczony i zniszczony. Polacy dokonali reszty. Zna
lazł się jednak ktoś, kto chciał napraw ić popełniony 
błąd. Ów pan, m iejscowy społecznik, którego nazwisko 
wyleciało mi z pamięci, w  chwili staw iania ogrodzenia 
otrzym ał zgodę na wygrodzenie z państwowego terenu  
półkola o prom ieniu k ilkunastu  m etrów. Na tak  po
w stałym  skw erku ziemi zgromadził setki kam ieni n a 
grobnych z cm entarza i przykrył je  ziemią. Gdy pół
tora roku tem u odżyła w H alinie idea kultyw ow ania 
cm entarzy, społecznymi siłam i w owym półkolu w znie
siono m ały pomniczek w  kształcie tablic przykazań, 

„ a po jego bokach ułożono półkoliście kam ienie nagrob
ne o charakterystycznych kształtach. T ragedia cm en
tarza i prostota lapidarium  powstałego z dobrych m y
śli i szlachetnych czynów — zdom inowały m oje w ra 
żenia z węgrowskiej wycieczki.
Tem at lapidariów  pow racał często na salę obrad. W ta 
kim  rozw iązaniu widziano jedyne wyjście w przypadku

likw idacji cm entarzy z tzw. przyczyn wyższych. Nie 
było natom iast jednomyślności (sprzeciw strony m u
zułm ańskiej) w spraw ie lapidariów  wielo w yznanio
wych. Problem  postawiono na spotkaniu m iędzyw y
znaniowym i międzyresortowym, które, jak  to teraz 
modnie, zakończyło się po północy. Obrady te j grupy 
były bardzo ciekawe, a wyłonione ciało — bardziej 
operatywne.
Trzeba odnotować jeszcze w ystąpienia w  czasie obrad  
plenarnych przedstaw icieli Rady Pom ników  W alk 
i Męczeństwa, Związku Bojowników o Wolność i De
m okrację, Społecznego K om itetu Ochrony Powązek 
oraz Komisji Opieki nad Zabytkam i PTTK. Ta ostatnia 
instytucja przejęła pracę Podkom isji Ochrony Cm enta
rzy, pow stałej kilka lat tem u przy Tow arzystw ie P rzy
jaciół W arszawy.
Wiele godzin zajęła dyskusja. Poza wypowiedziam i na 
tem at czasu i sposobu spisywania cm entarzy odnoto
w ałam  dwa inne w ątki. Mówcy, praw ie wyłącznie 
starsi, zw racali uwagę na niszczenie, często naw et bez
czeszczenie konkretnych obiektów, jak  np. kw atery 
żołnierzy polskich z roku 1920 na Powązkach W ojsko
wych oraz żołnierzy niem ieckich i rosyjskich z II w oj
ny światowej. W iele osób wybiegało myślam i i słow a
mi poza granice Państw a. P rzedstaw iciel ZBoWiD m ó
wił o niebezpieczeństwie, jakie grozi polskiem u cm en
tarzowi pod, Tobrukiem , ponieważ przez jego teren  m a 
przejść szosa. Inni w skazywali na konieczność otocze
nia opieką m iejsca pochowania „O rląt“ we Lwowie 
oraz terenu tragedii katyńskiej.
O brady przeryw ane 'były projekcjam i filmowymi. 
Obejrzeliśm y film  o tem atyce praw osław nej. Niewiele 
było tam  co praw da obiektów  cm entarnych, ale za to 
w iele pięknej muzyki cerkiew nej. Inny film  pokazy
w ał zastosowanie produkowanych przez INCO środ
ków ochrony drewna. N ajpierw  obejrzeliśm y rozpada
jący się XIX-wieczny kościółek, później jego rozbiórkę 
i konserwację, a na końcu nabożeństwo w igilijne w  
odrestaurow anym  pieczołowicie obiekcie, przeniesio
nym zresztą na nowe miejsce.
Poruszono na zjeździe nie tylko problem  konserw acji 
drew na. O konserw acji m etalu, a więc tw orzyw a dużo 
częściej występującego na zabytkowych cm entarzach, 
m ówił instruktażow y film  nakręcony przez Insty tu t 
M echaniki Precyzyjnej. Zobaczyć m ożna było ogrodze
nie i pom nik z krzyżem przed konserw acją, następnie 
cały proces operacji zachowawczych, wreszcie m ontaż 
pom nika na starym  miejscu. P rzedstaw iona m etoda 
jest o w iele szybsza, skuteczniejsza i tańsza od trady 
cyjnego czyszczenia szczotkami i m alow ania fa rb a
m i** ***.
Przedstaw iciel Insty tu tu  m usiał odpowiadać na w iele 
pytań dotyczących możliwości w ykonania konserw acji 
obiektów m etalowych na terenie całego kraju . A ja  na 
zakończenie powiem, iż ów żeliwny pom nik stoi na 
cm entarzu ew angelicko-reform ow anym  w  W arszawie; 
film  w swej pierwszej części ukazuje nasz cm entarz 
jesienią, a w końcowej części — okryty w iosenną zie
lenią.

** y.Nie czyń sobie obrazu rytego ani żadnego  podo- 
bieństw a rzeczy 'tych, które są na niebie w górze, na  
ziem i nisko i w  wodach pod ziemią. Nie będziesz im  
się kłaniał ani im  służył“ (V Mojż. 5:8).
*** O tym  ciekaw ym  przedsięwzięciu konserw atorskim  
czytać można w czasopismach: „Spotkanie z zabytka 
m i“ 1981, n r  7 oraz: f.Młody Technik“ 1981, n r  7—8.
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DAWIDOWE KORZENIE
Wraz z początkiem Nowego Roku zamierzaliśmy rozpocząć w „Jednocie" 
druk nowej serii rozmów przeprowadzanych przez Siostrę Kingę Strze
lecką, a stary cykl („Rozmowy przy studni") zakończyć w numerze dwuna
stym, z grudnia 1981.
Ze względu na to, że zeszyt grudniowy nie mógł się ukazać, zadecydowa
liśmy, by ostatnią „Rozmowę przy studni" przesunąć do pierwszego nu
meru, jaki zostanie wydany po przerwie. I tak oto w kwietniowej „Jedno
cie" z tego roku pożegnaliśmy się z rozmówcami Siostry Kingi, którzy 
przez kilka lat zechcieli się z nami dzielić swymi doświadczeniami mo
dlitewnymi, bogactwem osobistych przeżyć i refleksji. Mamy nadzieję, że 
wielu Czytelników w tekstach tych odnalazło swoje własne doświadczenia 
bądź uświadomiło sobie — może zapomniane, a może głęboko skrywane — 
myśli.
Nowy cykl otrzymał nazwę „Dawidowe korzenie”. Wszystkie te rozmowy 
mają tę cechę wspólną, że przeprowadzone zostały w Izraelu, z osobami 
w szczególny sposób zainteresowanymi problematyką judaizmu. Wydają 
nam się one ważne z kilku względów:
— Postać Jezusa z Nazaretu jako „prawdziwego człowieka" staje się pla- 
styczniejsza, jeśli widziana jest w  całym kontekście kulturowo-religijnym, 
zwłaszcza że jest to kontekst przez samego Boga wybrany i przygotowany. 
Znajomość tego kontekstu pogłębia rozumienie słów i zachowań Jezusa, 
rozumienie Jego nauki;
— Korzenie chrześcijaństwa ani nie uschły, ani nie zostały wycięte. One 
żyją. Dlatego ich poznanie to sprawa nie tylko studiowania historii Izraela, 
ale i jego teraźniejszości. Naród wybrany jest pozaczasowy właśnie w as
pekcie swego wybraństwa, bowiem wybory Boże są nieodwołalne, a pro
rocza zapowiedź ostatecznego zbawienia całego Izraela (Rzym. 9—11) w łą
cza go w wielki obraz Mesjasza powracającego w momencie Paruzji;
— Izrael jako nasz starszy Bpat z racji wybraństwa Bożego zasługuje na 
miłość i szacunek. Sensem naszego „równoległego” istnienia w historii 
jest wzajemne pobudzenie i prześciganie się w gorliwości. Ale czy istotnie 
tak wyglądają nasze obustronne stosunki? Kto i za co jest tu odpowie
dzialny?
We wszystkich owych kwestiach oddajemy głos Rozmówcom „Dawidowych 
korzeni". Niektórzy z nich są Żydami. Ale jeśli nawet nimi nie są, są 
ludźmi kompetentnymi i zaangażowanymi. Stopniowo, w różny sposób 
i na różnych płaszczyznach będą oni nam udzielali odpowiedzi. A może 
na swój sposób postawią nam znaki zapytania...

Redakcja

P a n ,

B ó g  n a s z ,  

P a n  

j e d e n  

j e s t

S. Anne-Catherine Avril należy do kontempla
cyjnej gałęzi zgromadzenia Notre-Dame de 
Sion* mającej swą siedzibę w Ain-Karem kolo 
Jerozolimy, odprawiającej znaczną część swojej 
codziennej i świątecznej liturgii w języku he
brajskim.
S. KINGA: — Od jak dawna zajmuje się Siostra pro
blematyką judaizmu i jaki jest główny przedmiot 
Siostry zainteresowań?

S. ANNE-CATHERINE: — Judaizm em  zajm uję się od 
czasu, kiedy zostałam  członkiem zgromadzenia Notre- 
-Dame de Sion, którego celem jest praca nad  po jedna
niem  św iata chrześcijańskiego ze św iatem  żydowskim 
przez u ła tw ienie lepszego poznania żydowskich korze
n i w iary  chrześcijańskiej. Do Izraela przyjechałam  
12 lat tem u, aby .pogłębić ukończone we F rancji stu
dia biblijne, .studiować język hebrajski i tradycję  ży
dowską. P rzyjechałam  na 2 lata, a potem m iałam  po 
wrócić i we F rancji w ykładać przedm ioty swoich za
interesow ań. Ale w ciągu tych 2 la t utw ierdziłam  się 
w  .przekonaniu, że moim szczególnym powołaniem jest 
całkow ite oddanie się studiow aniu judaizm u. Dlatego

prosiłam  przełożonych, aby  pozwolili m i zostać tu ta j. 
S tudiuję opierając się wyłącznie n a  tradyc ji żydow
skiej, tzn. posługuję się tylko tekstam i hebrajskim i. 
Z ajm uję się zwłaszcza problem em  m odlitw y Izraela. 
Chodzi o modlitwę, jaką modli się cały N aród W y
brany  rano  i wieczorem, m odlitw ę zaw artą w księgach 
i m odlitew nikach przeznaczonych na co dzień i na dni 
świąteczne.
P ierw szą rzeczą, którą ,z całą wyrazistością dostrzegłam  
studiując judaizm , jest ciągłość między tajem nicą Ży
dów i ta jem nicą chrześcijaństw a, a n a  tym  tle  — 
novum  Jezusa C hrystusa.
N astępną — nieoczywistość w iary  chrześcijańskiej, 
czyli fakt, że w iara w Jezusa C hrystusa jest szczegól
nym  darem  Bożym. Kiedy czytam  , S tary T estam ent 
i tek sty  tradycji żydowskiej, a więc żydowską in te r
p retację  Pism a, jestem  z nim i w  całkow itej zgodzie. 
Ale równocześnie widzę, do jakiego stopnia w ypełnia 
się to  Pism o w  Jezusie i jak  to w ypełnienie p rzek ra 
cza wszelkie ludzkie oczekiwania. Ż kolei uśw iadam ia 
mi to  spraw ę udzielonej darm o w iary w Trójcę Swię-

* Szerzej o tym  zgrom adzeniu będzie mowa w jednej z na
stępnych  rozm ów.
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tą. Coraz bardziej p rzysw ajam  sobie odpowiedź Jezu 
sa daną Piotrowa po w yznaniu w iary  w  Sypa Bożego 
w Cezarei Fi.lipowej, że nie ciało i krew  mu to  ob ja
wiły, ale Ojciec Niebieski. U tw ierdzam  się w  przeko
naniu, że jeśli 2ydzi nie w ierzą w Jezusa, to  n ie  dla^ 
tego, że są ślepi, ale dlatego, że Bóg pozwala, aby 
chwilowo nie widzieli w  Nim  realizacji Pism a. D la
czego pozwala? To już Jego spraw a. Może dlatego, 
byśm y my, chrześcijanie, nie zapom nieli o swoich 
źródłach. Bo gdyby wszyscy Żydzi przeszli na chrześ
cijaństw o, szybko zapomnielibyśm y, gdzie i jak  zapo
czątkow ał Bóg realizację swego p lanu  zbawczego. Jest 
to  tajem nica, k tórą św. Paw eł usiłu je  tłum aczyć mó
wiąc, że objaw ienie Jezusa C hrystusa dla całego N a
rodu W ybranego zachowane jest na  'koniec czasów. 
Studiow anie judaizm u w yzw ala we m nie n ieustanne 
zdumienie, podziw, oczarow anie m oją w łasną w iarą. 
Postać Jezusa Chrystusa nie przestaje być dla Żydów 
znakiem  zapytania. Bardzo często py ta ją  mnie o Nie
go, o Trójcę, czasem  o Eucharystię. Nie mogę im n i
czego w yjaśnić, ale mogę zapewnić, że w ierzę w tego 
sam ego Boga, co oni, ale  równocześnie, że jest on tró j
cą, a Jezus Chrystus Synem  Bożym w szczególnym 
sensie, w sensie identyczności z Bogiem, tożsamości 
n a tu ry  z Ojcem i Duchem.
K iedy się już wierzy w C hrystusa, łatw o powiedzieć 
sobie, że On jest tym , na kogo czekano; ale kiedy się 
w  Niego nie w ierzy, nie m ożna naw et przypuścić, że 
w ypełnienie Bożych obietnic osiąga ta k i w ym iar. D la
tego postać Jezusa s ta je  m i się coraz bardziej droga 
i coraz 'bardziej objaw ia mi sw oją niezwykłość. Coraz 
m niej „przyzwyczajam  się” do swojej w iary, a coraz 
lep ie j rozum iem  tych, k tórzy  nie w ierzą i w ierzyć nie 
mogą,

S. K.: — Czy Siostra nie sądzi, że my w chrześcijań
stwie zubożyliśmy w pewnym sensie postać Jezusa, 
wyrywając ją z izraelskiego kontekstu, że stworzyliś
my pewien abstrakt transcendentny, ponadnarodowy, 
choć teoretycznie uznajemy, że Jezus był Żydem?

S. A.-C.: — N iewątpliw ie, tak. Im  dłużej stud iu ję t r a 
dycję żydowską, tym  bardziej zdaję sobie sprawę, że 
Chrystus nie tylko w cielił się „na ziem i“, że zintegro
w ał się „z jakim ś narodem “, ale także z całą jego ku l
tu rą, łącznie z religią, ze wszystkim i jej rytam i, będą
cymi przecież, jeśli tak  można powiedzieć, ludzką ins
tytucją. Pozwala mi to dostrzegać cały w ym iar sk ra j
nej pokory w cielenia..W yabstrahow ując Jezusa ze śro
dowiska traci się wyczucie prawdziwego sensu w cie
lenia. Traci się świadomość, jak  daleko ono sięga. 
I odwrotnie, zanurzając się w środowisku żydowskim 
zdajem y sobie sprawę, gdzie usytuow ane jest novum 
Jezusa. Mówi On np., że gdzie dwóch lub trzech zbie
ra  się w  Jego im ieniu, tam  On jest m iędzy nim i. Otóż 
w  tradycji rabinackiej Jego czasów znajdujem y analo
giczne powiedzenie o tym, że gdzie dziesięciu, pięciu, 
trzech a naw et dwóch Żydów spotyka się dla czytania 
Tory , tam  Szekina, czyli Boża Obecność, jest pośród 
nich. Zatem  tw ierdzenie Jezusa, że gdzie dwóch lub 
trzech zbiera się w  Jego im ieniu, tam  On jest między 
nimi, w uszach żydowskich słuchaczy było rów no
znaczne z tw ierdzeniem , że On jest Torą i On jest 
Szekiną. Podobnie m a się rzecz z zachętą Jezusa, aby 
wziąć na siebie Jego jarzmo, k tóre jest łagodne, i Jego 
brzemię, które jest lekkie (por. Mat. 11:29—30). W tr a 

dycji żydowskiej „jarzm o“ oznacza jarzm o Tory , czyli 
K rólestw a Niebieskiego, które było lekkie w porów na
niu do ciężkiego jarzm a faraona. Bóg w yprow adził 
Izraela z Egiptu i uwolnił go z jarzm a niewoli po to, 
aby stał się sługą Bożym. Kiedy więc sługa Boży 
w miejsce ciężkiego jarzm a niewoli przyjm uje na sie
bie łagodne jarzm o Tory , otrzym uje praw o wolności. 
N iepopraw ną zatem  in terp retacją  jest porównyw anie 
łagodnego jarzm a Jezusa, czyli Nowego Testam entu, 
do ciężkiego jarzm a Starego Testam entu. Nie, to nie 
tak. Dla uszu żydowskich lekkie jarzm o oznaczą Torę. 
A dla nas w łaśnie Chrystus jest Torą i równocześnie 
jej całkowitym  wypełnieniem. Ale tej tożsamości nie 
można zrozumieć, jeśli się nie zna żydowskiego kon
tekstu. N atom iast jeśli się go zna, sta je  się jasnym , 
do jakiego stopnia Jezus zanurzony był w  żydowskim 
sposobie myślenia, w żydowskim sposobie rozum ow a
nia, w żydowskim sposobie kom entow ania Pisma. 
A powyższy przykład jest przykładem  Jezusowego spo
sobu kom entow ania Tory. Podejm ując określenie „swo
jego ja rzm a“, mówi szereg razy: „Słyszeliście, że po
wiedziano (...), a ja  w am  mówię...“ (Mat. 5:21. 27. 33. 
38. 43). Ma to oznaczać: Ja  mówię w am  coś innego, na 
podstawie swojego własnego au tory tetu  — jako Syn 
Boży. Nie mówię jednak  nic sprzecznego z Praw em , 
ale tylko pokazuję, jak  daleko sięga to, co zostało w am  
powiedziane. Czytając kom entarze żydowskie tych sa
mych fragm entów, które Jezus cytuje, można zauw a
żyć, że idą one dalej niż samo Pismo. A kom entarze, 
czyli ustna tradycja, to jest w łaśnie żydowski sposób 
odczytywania Biblii. Zatem tradycja ustna idzie dalej 
w porównaniu, z tradycją pisaną, czyli Pism em , Jezus 
zaś swoim autorytetem  zapewnia, że trzeba iść jeszcze 
dalej, aż do krańca możliwości. To niczego nie zm ie
nia i zarazem wszystko zmienia. Chodzi o to, aby nie 
um niejszać tradycji żydowskiej w celu wywyższenia 
Jezusa, bo w łaśnie jej dow artościow anie spraw ia, że 
Jezus wzrasta. On bowiem w ypełnia coś, co już jest 
w ielkie samo w  sobie. Jedyną drogą w łaściw ą jest 
więc pokazyw anie, że to, co powiedziano w  S tarym  
Testamencie, to już jest bardzo wiele, bo pochodzi od 
Boga i jest pełnią dla narodu żydowskiego. Jezus w y
pełniając starotestam entow e obietnice przynosi nam  
nad-pełnię, nad-objaw ienie, jak  mówi O. Dreyfus1.
Tak więc judaizm  daje mi Jezusow ą w izję Boga, 
tzn. Boga widzianego oczami Jezusa-Żyda. O dkryw am  
ją zwłaszcza przez Szem a Izrael2 i kom entarze do te j 
modlitwy. Zadaję sobie pytanie, co Jezus m iał w ser
cu — nie w sensie psychologicznym, ale w sensie b ib 
lijnym  —. kiedy czytał Szema Izrael...: „Słuchaj Izra
elu, Pan, Bóg nasz, P an jeden jest. Będziesz m iłował 
Pana, Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy 
swojej, ze wszystkich sił swoich“. Oczywiście m yślał
0 Ojcu, ale przecież równocześnie o sobie samym, sko
ro jest jedną z osób Trójcy.
Tym pytaniem  dotykam y problem u świadomości Jezu
sa, nie wierpy jednak, czy zawsze był w  pełni św ia
domy, Kim jest. W każdym razie chodzi tu  o objaw ie
nie tryn itarne . W tradycji żydowskiej pew ne jego śla 
dy znajdu ją się zwłaszcza w kabale, k tórej rozwój 
zaznaczył się szczególnie od rabbiego Akiby. Są tam  
przeczucia, że ogromne bogactwo bytu Bożego w yraża *

1 Dom inikanin, jeden z profesorów  Ecole B ib liąue w Jero
zolim ie.

* „Słuchaj Izraelu” — podstaw ow a codzienna m odlitwa Ży
dów.
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się w  form ie jakiejś różnorodności. Kabaliści tłum aczą 
to używ ając pojęć energii i em anacji boskich. Ale sa
m i sobie staw iają przestrogę, aby roztropnie zapusz
czać się w  mistyczne refleksje, bo energie boskie łatwo 
by wziąć za osoby, a wówczas podcięłoby się w Bogu 
korzeń jedności, tzn. zanegowałoby się Bożą jedyność. 
Otóż kiedy w m yślam  się w te wywody kabalistów , 
dostrzegam  w  nich jakąś in tu icję ponad-jedyności Bo
żej. Jest ona napraw dę głębokim zbliżeniem do Trójcy. 
My, chrześcijanie, jak  sądzę, za mało podkreślam y, że 
Adonai echad, tzn. że Bóg jest jeden. Osobiście bardzo 
pragnęłabym , aby na końcu doksologii tryn ita rne j — 
„Chw ała Ojcu i Synowi, i Duchowi Św iętem u“ — do
daw ać jeszcze: „Bogu jedynem u“. I mówić: „W imię 
Ojca i Syna, i Ducha Świętego — w imię Boga jedy
nego“. Bo my na Żydach spraw iam y wrażenie, że czci
my trzech bogów i zarzucają nam , że jesteśm y poli- 
teistam i. N iekiedy zw racam y uwagę na Ojca, niekiedy 
na Syna, niekiedy na Ducha, ale za mało podkreślam y 
ich jedność i raczej głosimy, że Bóg jest Trójcą, niż że 
Adonai echad. A  tak ie w yznaw anie zbliżyłoby nas do 
Żydów i równocześnie naszej w ierze w  Trójcę nada
łoby więcej praw dy, podkreślając aspekt tożsamości 
natu ry  wszystkich Je j osób.

S. K.: — Wróćmy jednak do pytania, jak Chrystus 
przeżywał prawdę trynitarną.

S. A.-C.: — K ilka m iejsc w  Ewangeliach zaw iera pew- 
r ne w zm ianki na ten  tem at. Na przykład: „Jezus rozra

dował się w  Duchu Świętym  i rzekł: w ysławiam  cię, 
Ojcze, Panie nieba i ziemi (...). N ikt nie wie, kim jest 
Syn, tylko Ojciec; ani kim  jest Ojciec, tylko Syn i ten, 
kom u Syn zechce objaw ić“ (Łuk. 10:21.22). A więc 
Syn mówi o Ojcu, w zrusza się w Duchu Świętym, 
a kiedy m odli się o jedność, mówi: „...aby znali Ciebie, 
jedynego prawdziwego Boga, oraz tego, którego posła
łeś, Jezusa C hrystusa“ (Jan 17:2). W yrażenie „jedynego 
praw dziwego Boga“ jest typowo żydowskie, w łaśnie 
Adonai echad, ale obok wym ieniony jest Ten, który 
został przez Niego posłany. Tę tajem nicę możemy przy
jąć tylko dzięki wierze, bowiem tylko Duch objawia, 
że w  Bogu jest Ojciec, Syn i Duch. Dopiero, gdy się 
w  to wierzy, dostrzega się w tradycji żydowskiej pew 
ne elem enty analogiczne. Skoro Żyd przechodzi na 
chrześcijaństw o, czuje się w nim  zupełnie swobodnie, 
ale bez szczególnej łaski przejście z w iary  w Boga je 
dynego do w iary  w Boga jako Trójcę jest absolutnie 
niemożliwe. Nie jest to bowiem wniosek logiczny, ja 
kaś dedukcja prowadząca ze Starego do Nowego 
Testam entu. W tradycji żydowskiej, podobnie zresztą 
jak  w chrześcijańskim  średniowieczu, uznaje się zasa
dę, że w iara wyprzedza rozumienie (fides ąuaerens

intellectum ). Z ilustru ję to pewnym  drobnym  przykła
dem. Nasz założyciel O. Ratisbonne, był Żydem. Otóż 
w jego pism ach znaleźliśmy bardzo ciekawe, wręcz 
niezwykłe pytanie dotyczące w łaśnie Szem a Izrael. 
Dlaczego, pyta Ratisbonne, trzeba aż trzy razy wym ó
wić im ię Boże, zanim  wyzna się Jego jedyność? „Pan, 
Bóg nasz, P an “, a dopiero potem : „jeden je st“. Nasz 
założyciel zadając pytanie „dlaczego“, działa tu  jak  
Żyd, który jest przekonany, że nie dla zabawy, nie na 
próżno trzeba powtórzyć trzy razy to samo, że Pismo 
nie używa nigdy jakichś słów bez określonego sensu 
i celu. Skoro więc trzy razy wym ienione jest im ię Bo
że, to nie na próżno, czyli że Bóg chce nam  coś przez 
to objawić. Tak więc >będąc Żydem, ale patrząc już 
z w nętrza swojej w iary tryn ita rne j, O. Ratisbonne 
w schemacie, który zasadniczo jest w yznaniem  Bożej 
jedyności, dostrzega aluzję do Jego trójosobowości. 
Przyznam  się, że kiedy to odkryłam , pokochałam  
Szem a Izrael w  sposób szczególny. W najbliższym  kon
tekście ta  sam a m odlitw a wzywa do miłości Boga: 
„...Będziesz m iłował Pana, Boga naszego, ze w szystkie
go serca swego“ etc. I w łaśnie przez fakt, że jedynego 
Boga należy kochać ze wszystkich sił i nade wszystko, 
więź m iędzy Bożą jedynością, a naszą miłością sta je się 
bardzo silna.
My, chrześcijanie, możemy sobie całkowicie przyswoić 
m odlitwę żydowską do Boga jedynego, natom iast Ży-r 
dzi nie mogą przyjąć naszej w łaśnie z powodu Jezusa 
i Trójcy. Także z powodu naszej in te rp re tac ji Pism a, 
której nie uznają za swoją. K iedy chodzę do synagogi 
modlić się z Żydami, bardzo lubię poprzez ich m odli
tw ę łączyć się z Chrystusem. Daje mi to napraw dę 
ogrom ną radość duchową, bo modlę się do tego samego 
Boga, co oni, ale równocześnie wiem, że On jest T ró j
cą. A kiedy oni czytają Torę, kiedy widzę, jakim  o ta
czają ją  szacunkiem, jak  ją  całują, jak  się jej k łan ia
ją, zawsze myślę o osobie Jezusa, który jest doskona
łym w ypełnieniem  Tory. Każdy chrześcijanin powinien 
choć trochę zakosztować podobnej radości. Z własnego 
doświadczenia wiem, że są bardzo bliscy tem u przeży
ciu. Grupy pielgrzymów, którzy do nas przychodzą3, 
bardzo często proszą mnie, aby im o tym  opowiedzieć, 
i w ystarczy kilka przykładów, aby z łatwością zrozu
mieli, o co chodzi, choć czasem nie m ają ani specjal
nej form acji b iblijnej, ani przygtow ania teologicznego. 
W yczuwają, jak  bardzo w ażna to sprawa.

Rozmawiała s. Kinga Strzelecka, OSU

3 Teren k lasztoru N otre-D am e de Sion w  Jerozolim ie obej
m uje ^bazylikę Ecce Homo oraz L ithostrotos — m iejsce  
skazania Jezusa przez P iłata (wg jednej z dwu hipotez ar
cheologicznych). Obok b iegnie Via Dolorosa, txadycyjnie  
uznawana za początek Drogi Krzyżowej.

Dnia 20 kwietnia 1982 r.
Bóg wezwał do wieczności

ś.p . JANA SKIERSKIEGO
w wieku 67 lat

Zmarły był wielokrotnie wybieranym Prezesem Synodu Kościoła Ewangelicko-Re
formowanego, członkiem i byłym Prezesem Kolegium Kościelnego w Warszawie. 
Zegnamy w Nim gorącego patriotę, prostolinijnego, oddanego wspólnocie reformo
wanej i jej tradycji Człowieka, a Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia

Współwyznawcy
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P R Z E G L Ą D  E K U M E N I C Z N Y
Z KRAJU

NABOŻEŃSTWA RADIOWE KOŚCIOŁÓW ZRZESZONYCH W PRE

#  23 stycznia z sześciotygodniowym 
opóźnieniem, spowodowanym w pro
wadzeniem  stanu wojennego w Pol
sce, podpisano w  W arszawie, w; sie
dzibie Polskiej Rady Ekum enicznej, 
porozum ienie pomiędzy K om itetem  
do spraw  Radia i Telewizji a Radą 
w spraw ie nadaw ania na an tenie 
Polskiego Radia nabożeństw  różnych 
Kościołów i związków Wyznanio
wych. Porozum ienie stw ierdza, że 
audycje relig ijne PRE i jej Kościo
łów członkowskich, a także Kościo
ła A dw entystów  Dnia Siódmego 
i Związku Religijnego W yznania 
Mojżeszowego nadaw ane będą w II 
program ie Polskiego Radia o godz. 
18.00 — w każdą pierw szą i trzecią 
niedzielę miesiąca, a  ponadto z 
okazji ośmiu w ielkich św iąt kościel
nych. W im ieniu K om itetu do spraw  
R adia i Telewizji porozumienie pod
pisał zastępca przewodniczącego — 
S tanisław  Celichowski, a Polskiej 
Rady Ekum enicznej — prezes, 
ks. prof. dr W itold Benedykt owić z. 
Pod porozum ieniem  figuruje rów 
nież podpis kierow nika U rzędu do 
spraw  W yznań — m inistra Jerzego 
Kuberskiego. Przy podpisaniu poro
zum ienia byli obecni zwierzchnicy 
ośmiu Kościołów członkowskich 
PRE oraz Kościoła A dw entystów  DS 
i Związku Religijnego W yznania 
Mojżeszowego.
Po podpisaniu ak tu  wygłoszono 
przem ówienia. Ks. W. Benedykto- 
wicz stw ierdził, że Kościoły pragną 
zw iastow anym  Słowem Bożym słu

żyć społeczeństwu i w iernym  w 
ośmiu Kościołach w spólnoty ekum e
nicznej. Prezes S. Celichowski w skar 
zał, że państw o chce służyć i być 
rzecznikiem  w szystkich wyznań, 
a nie ty lko jednego Kościoła. Zapo
wiedział, że Polskie Radio zam ierza 
w przyszłości poza nadaw anym i 
transm isjam i uwzględniać inne w aż
ne w ydarzenia z życia Kościołów 
należących do PRE.
Od stycznia do końca kw ietnia br. 
Polskie Radio em itow ało 11 nabo-

Data Dzień

żeństw, przygotow anych kolejno 
przez: Polską Radę Ekum eniczną 
(241), Polski Kościół Chrześcijan 
Baptystów  (7 II), Kościół Polskoka- 
tolicki (21II), Kościół M etodystów 
<7 III), S tarokatolicki Kościół M aria
w itów  (21 III), Zjednoczony Kościół 
Ewangeliczny (4 IV), Związek R eli
gijny W yznania Mojżeszowego (7 IV), 
Kościół Ew angelicko-A ugsburski 
(9 IV, W ielki Piątek), Kościół E w an
gelicko-Reform owany (11IV, W iel
kanoc), Kościół A dw entystów  DS 
(.12IV), Polski A utokefaliczny Koś
ciół P raw osław ny (18 IV, W ielkanoc 
praw osław na).

Poniżej zamieszczamy kalendarz n a 
bożeństw, jak ie będą nadane do 
końca 1982 roku.

Kościół

2 maja 
16 maja 
20 n^aja 
30 maja 

6 czerwca 
czerwca 
lipca

20
4

18 lipca
1 sierpnia 

15 sierpnia 
5 września

19 września
3 października 

17 października 
31 października 

7 listopada 
21 listopada 
5 grudnia 

19 grudnia 
24 grudnia

niedziela
99

czwartek Wniebowstąpienie 
Zesłanie Ducha Sw. 
niedziela

Święto Reformacji 
niedziela

Wigilia Bożego Narodzenia

Polskokatolicki
Baptystów
PRE
Zjedn. Ewang.
Mariawitów
Metodystów
Metodystów
Prawosławny
Polskokatolicki
Mariawitów
Baptystów
Ewang.-Augsb.
Ewang.-Reform.
Zjedn. Ewang.
Ewang.-Augsb.
Polskokatolicki
Prawosławny
Ewang.-Reform.
Mariawitów
Ewang.-Augsb.

N abożeństwa będą nadaw ane w  program ie II Polskiego R adia o zasięgu 
ogólnopolskim o godz. 18.

EKUMENICZNA POMOC DLA POLSKI

#  Kościoły p ro testanckie na Zacho
dzie organizują od przeszło roku 
pomoc m ateria lną dla Polski, która 
obejm uje przede wszystkim : żyw
ność, środki higieny osobistej i le
karstw a. K oordynatorem  tej akcji 
jest Światowa Rada Kościołów, 
a udział w n iej biorą Kościoły pro
testanckie w A ustralii, Danii, Ho
landii, Islandii, Norwegii, Nowej Ze
landii, RFN, Szw ajcarii, Szwecji, 
USA i W ielkiej B ry tan ii oraz na
stępujące m iędzynarodow e organiza
cje chrześcijańskie: Sw ^ćow a Fede
racja L uterańska, Światowy Zw ią
zek B aptystów  i W orld Vision In 
ternational. Spraw ą właściwej dyś-

trybucji artykułów  nadchodzących 
z zagranicy zajm uje się Kom isja 
K oordynacji Pomocy Polskiej Rady 
Ekum enicznej pod przewodnictw em  
ks. Zdzisława Paw lika, sekretarza 
Rady.
W arto podkreślić, że z pomocy za
granicznych Kościołów ew angelic
kich korzysta ją  nie tylko domy 
opieki i indyw idualni członkowie 
Kościołów mniejszościowych w P ol
sce, lecz także Kościół R zym skoka
tolicki (za pośrednictw em  Komisji 
C hary tatyw nej Episkopatu) oraz 
państw ow e domy opieki i szpitale 
(za pośrednictw em  M inisterstw a 
Zdrowia i Opieki Społecznej).

W spom niane Kościoły zachodnie za 
pośrednictw em  Światowej R ady Koś
ciołów przekazały do końca grud
nia ub. r. do Polski ok. 1000 ton 
żywności o w artości 2 300 000 dola
rów. Ogólna w artość dostarczonej 
pomocy była jednak  znacznie w ięk
sza. W ynika to z fak tu , że Kościoły 
pro testanckie w niektórych k rajach , 
zwłaszcza skandynaw skich, nie ty l
ko przekazują odpowiednie sum y do 
SRK w  Genewie, ale organizują po
nad to  dodatkową pomoc, przekazy
w aną bezpośrednio do Polski. I ta k  
np. do stycznia 1982 r. od Kościoła 
Luterańskiego w Norwegii nadeszły 
dary w artości pół m iliona dolarów . 
Część tej pomocy otrzym ały ofiary
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powodzi z okolic Płocka. Norwego
wie zapowiedzieli pomoc o ogólnej 
w artości 2 milionów dolarów. W orld 
Vision In ternational obiecała pomoc 
w artości 2 milionów dolarów  (pierw
sze transpo rty  już nadeszły), Koś
cielna Służba Św iatu (Church W orld 
Service) — milion, baptyści połud
niowi w USA — 750 tys. dolarów. 
P ierw sze transpo rty  z artykułam i 
żywnościowymi nadesłali również

0 Kościoły w Polsce, wespół z 
chrześcijanam i na całym  świecie, 
obchodziły uroczyście od 18 do 25 
stycznia br. Tydzień M odlitwy o 
Jedność Chrześcijan. Nabożeństwa 
odbyw ały się pod hasłem : „Niech 
wszyscy znajdą swój dom w  Tobie, 
o Panie!” (z Psalm u 84). Program , 
opracowany wspólnie przez Świato
w ą Radę Kościołów i  w atykański 
S ek re ta ria t ds. Jedności Chrześci
jan, został w ydany po polsku przez 
Polską Radę Ekum eniczną. W pro
wadzony przez WRON zakaz wysy
łania druków  spowodował jednak, 
że z program u mogły skorzystać je -^  
dynie parafie  w W arszawie i Łodzi. 
Inne ośrodki m usiały się posłużyć 
skróconym  tekstem , k tó ry  o trzym a
ły jeszcze w  listopadzie ub. r.
Z posiadanych inform acji wynika, 
że tpodczas tegorocznych nabożeństw  
frekw encja była znacznie wyżisza niż 
w  poprzednich latach oraz że współ
p raca  między Kościołami członkow
skim i PRE a Kościołem katolickim  
była bliższa.
W W arszawie Kościół katolicki zor-

0 5 m arca br. z okazji Światowego 
Dnia M odlitwy Kobiet w kościele 
II parafii ew angelicko-augsburskiej 
w  W arszawie odbyło się nabożeń
stw o ekum eniczne. Uczestniczyły w 
nim  kobiety z ośm iu Kościołów 
zrzeszonych w Polskiej Radzie Eku
m enicznej, a  także z Kościoła Rzym- 
s koka tol ic k i ego.
Uczestniczki m odlitewnego spotka
nia pow itał w serdecznych słowach 
ks. Bogusław W ittenberg, proboszcz

0  Od 8 do 12 lutego br. przebyw ała 
w Polsce delegacja Światowej Rady 
Kościołów w składzie: m etropolita 
John, zw ierzchnik Kościoła P raw o
sławnego Finlandii; bp David Preus,

mennonici am erykańscy. I wreszcie, 
z pomocy zorganizowanej przez 
Związek Kościołów Ewangelickich w 
NRD skorzystały dotychczais Kościo
ły członkowskie PRE i C entrum  
Zdrow ia Dziecka w  W arszawie.

W wyniku tak  olbrzym iego napływ u 
darów  zaszła potrzeba zastanow ienia 
się n ad  ich lepszą dystrybucją. Do 
końca ub. r. tran spo rty  nadchodziły

ganizował cztery nabożeństw a, na 
k tóre zapraszał oficjalnych p rzed sta
wicieli i w iernych Kościołów ew an
gelickich, starokatolickich i p raw o
sławnego. Natom iast Polska Rada 
Ekum eniczna zorganizowała obchody 
Tygodnia w  ten  sposób, że codzien
nie odbyw ało się nabożeństw o w 
kościele lub kaplicy innego spośród 
jej 8 Kościołów członkowskich. 
Przybyw ali na nie także p rzedsta
wiciele duchowieństwa, siostry za
konne i liczne rzesze w iernych 
z Kościoła katolickiego. Główne na
bożeństwo katolickie odbyło się w 
kościele OO Jezuitów, natom iast 
PRE zorganizowała je w kaplicy 
Kościoła M etodystów. Podczas p ie r
wszego z tych nabożeństw  kazanie 
wygłosił ks. Zdzisław Tranda, biskup 
Kośćioła Ew angelieko-Reform ow ane- 
go, podczas drugiego — ks. bp W ła
dysław Miziołek — sufragan  w ar
szawski, wiceprzewodniczący K o
m isji Episkopatu ds. Ekum enizm u. 
Szczególnym w ydarzeniem  podczas 
tegorocznego Tygodnia M odlitwy by
ło przybycie 25 stycznia do katedry

miejscowej parafii. Nabożeństwo, 
prowadzone na podstaw ie program u 
przygotowanego przez kobiety z I r 
landii, w ypełniły modlitwy, recy ta
cje poezji relig ijnej oraz śpiew w 
w ykonaniu solistek z Polskiego 
Autokefalicznego Kościoła P raw o
sławnego i chóru Zjednoczonego 
Kościoła Ewangelicznego. 
Nabożeństwo prowadziła B arbara 
Enholc-N arzyńska, dyrek tor Polskie
go Oddziału B rytyjskiego i Zagra-

zwierzchnik A m erykańskiego Koś
cioła L uterańskiego w USA; dr F red 
Kaan, m oderator W schodnio-Środ
kowej P row incji Zjednoczonego 
Kościoła Reform owanego W ielkiej

niem al wyłącznie do W arszawy. Tu 
rozdzielano je pomiędzy poszczegól
ne Kościoły, a te — we w łasnym  
już zakresie — zajm owały się roz
prow adzaniem  ich do parafii i zbo
rów  w całym  k ra ju . Od lutego br. 
transporty  nadchodzą do 15 w ięk
szych m iast, gdzie istnieją oddziały 
terenow e PRE, i te  zajm ują się już 
bezpośrednią dystrybucją.

praw osław nej św. M arii M agdaleny 
w W arszawie prym asa Kościoła 
Rzym skokatolickiego — ks. abp. Jó 
zefa Glempa, k tóry  do licznie zgro
madzonych w iernych różnych w y
znań wygłosił kazanie. Ta bezpre
cedensowa w izyta daje nadzieję, że 
nowemu Księdzu P rym asow i leży 
bardzo na sercu spraw a auten tycz
nego zbliżenia chrześcijan różnych 
tradycji.
Udział wysokich przedstaw icieli 
Kościoła katolickiego w tegorocz
nych obchodach Tygodnia M odlitwy 
nie ograniczył się tylko do terenu  
W arszawy. Także w Łodzi w  oko
licznościowym nabożeństw ie wzięli 
udział sekretarz Episkopatu ks. bp 
Bronisław  Dąbrowski oraz tam tejszy 
ordynariusz ks. bp Józef Rozwadow
ski.
Po każdym  nabożeństw ie odbyw ały 
się agapy z udziałem  duchow ieństw a 
Kościołów zrzeszonych w  PRE 
i Kościoła katolickiego. Spotkania te 
były okazją do w ym iany poglądów 
na ak tualne  problem y w ruchu  eku
menicznym.

nicznego Tow arzystwa Biblijnego, 
która podzieliła się osobistym i re f
leksjam i na tem at fragm entu  z 
Ewangelii wg św. M arka (6:3<1—44), 
mówiącego o cudow nym  rozmnoże
niu chleba przez Chrystusa.

Nabożeństwa ekum eniczne kobiet 
m ają w W arszawie 20-letnią tra d y 
cję. Ich in icjatorką była ś.p. Irena 
K urzew ska z Kościoła Ewangelieko- 
-Reformowanego. O dbyw ają się one 
również w wielu innych miejsco
wościach.

B ry tan ii oraz prof. N inan Koshy, 
dyrektor Komisji Kościołów ds. Mię
dzynarodowych SRK.
Członkowie delegacji spotkali się 
m. in. z P rezydium  Polskiej Rady 
Ekum enicznej, zostali przyjęci przez 
prezesa Rady M inistrów, gen. W oj

TYDZIEŃ MODLITWY O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

NABOŻEŃSTWO Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA MODLITWY KOBIET

WIZYTA DELEGACJI ŚWIATOWEJ RADY KOŚCIOŁÓW
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ciecha Jaruzelskiego, oraz złożyli 
wizytę bp. Bronisławowi D ąbrow 
skiemu, sekretarzow i Episkopatu 
Kościoła katolickiego.

Przedstaw iciele Kościołów człon
kowskich PRE na spo tkaniu  z d e 
legacją &RK przedstaw ili sw oje s ta 
now iska wobec ostatn ich  w ydarzeń 
w Polsce, dając w yraz nadziei na 
pojednanie m iędzy różnym i g rupa
mi społecznymi i w yrażając goto
wość »bezpośredniego działania na 
rzecz pojednania.

Prezes PRE, ks. prof. dr W itold 
Benedyktowie z, oświadczył, że także 
w w arunkach stanu w ojennego R a
da będzie kontynuow ać dialog z rzą
dem i Kościołem katolickim . S tw ier
dził, że przed 13 grudnia ub. r. 
większość społeczeństwa polskiego 
żyła w  'stanie euforii, natom iast po 
tej dacie popadła w  rezygnację, a 
naw et depresję. W eszliśmy w  czas 
sm utku  i cierpień. Jako  ludzie w ie
rzący nie możemy jednak  uchylać 
się przed »gotowością n a  przyjęcie 
cierpienia. Dla chrześcijan jest to  
droga, k tóra u jaw nia ich postaw ę. 
C ierpienie w ynika nie ty lko  z re a 
liów politycznych, ale i gospodar
czych, dotyka rządzonych, a le  także 
rządzących.
Przewodniczący delegacji SRK, m e
tropolita John, wyraziił głęboką r a 

dość i wdzięczność z powodu mo
żliwości spo tkania z przedstaw icie
lam i Kościołów członkowskich PRE. 
„Zostaliśm y tu ta j delegowani — po
wiedział — aby w am  przekazać n a 
sze serdeczne więzi z narodem  pol
skim . Przybyliśm y -tutaj, aby 
wzmocnić więzy m iędzy &RK a Ko
ściołami zrzeszonymi w 'PRE. P rzy 
byliśmy, alby się dowiedzieć, w  jak i 
sposób mogiłibyśmy w am  być po 
mocni. Chcę podkreś»lić, że szczere 
i otw arte p rzedstaw ienie sytuacji 
przez Księdza Prezesa jest dobrym  
początkiem  ido dialogu. Ksiądz P re 
zes dopomógł nam  zrozumieć, że nie 
przybyliśm y tu  jako  obcy, lecz jako 
b rac ia w  C hrystusie. Pochodzę z 
H elsinek/ Wszyscy znacie to  pow ie
dzenie: „duch H elsinek”. J a  i moi 
rodacy m odlim y się o to, aby duch 
H elsinek mógł zwyciężyć w  waszym 
k ra ju  i w całym  świecie, aby w szy
scy ludzie mogli żyć w pokoju” . 
Podczas 2-godzinnej rozmowy prezes 
R ady M inistrów, gen. W ojciech J a 
ruzelski poinform ował delegację 
SRK o  przyczynach, które spowodo
w ały  w prow adzenie stanu  w ojenne
go i o Obecnych trudnościach go
spodarczych. Oświadczył, że już 
w krótce zostaną zniesione liczne u- 
trudn ien ia  zw iązane ze stanem  w o
jennym . Zapew nił, -że także w  p rzy 
szłości Kościoły będą m iały zagwa

rantow ane odpow iednie m iejsce w  
życiu k ra ju . Rząd jest za in teresow a
ny dalszym p artn e rsk im  dialogiem 
z Kościołami — powiedział. Podzię
kow ał rów nież &RK za pomoc i ży
czliwe zainteresow anie spraw am i 
Polski. Członkowie delegacji po
tw ierdzili woilę kontynuow ania po
mocy hum anitarnej ze strony  SRK. 
Rozmowa z ks. bp. Bronisławem  
D ąbrow skim  dotyczyła; ak tualnych  
sp raw  Kościoła Rzym skokatolickie
go i jego ekum enicznej w spółpracy 
z Kościołami zrzeszonymi w  PRE, 
dialogu m iędzy Kościołem i p ań 
stw em  oraz spraw  wchodzących w 
zakres rozmów wspólnej kom isji E- 
p iskopatu  i Rządu. Poruszono też 
problem y w ynikające z w prow adze
n ia , s ta n u  wojennego, a  *wśród nich 
w arunki życia osób internow anych, 
opieki duszpasterskiej nad nimi, 
k ierunku odnowy życia oraz przysz
łości NSZZ „Solidarność”. 
Opuszczając Polskę członkowie de
legacji oświadczyli, że są pod głę
bokim w rażeniem  roli, jaką Kościo
ły w  Polsce odgryw ają w obecnej 
sy tuacji kryzysow ej i ich służby 
wobec s ta le  rosnącej liczby w ier
nych uczestniczących w  nabożeń
stw ach. Zapew nili, że w dalszym  
ciągu będą solidaryzow ać się z 
chrześcijanam i po lskim i w  m odlit
w ie i w  służbie chary tatyw nej.

DELEGACJA PRE W BERLINIE ZACHODNIM

#  Zw ierzchnik Kościoła Ewangelic
kiego w  B erlinie Zachodnim, bp 
M artin  K ruse, zaprosił delegację 
Polskiej Rady Ekum enicznej w sk ła 
dzie: ks. prof, d r Witold B enedyk- 
towicz, prezes Rady, i ks. prof, dr 
Ja n  Niemczyk, rektor C hrześcijań
skiej Akadem ii Teologicznej w 
W arszawie.

D elegacja polska w ciągu cztero
dniowej w izyty (10—14 m arca) spo t
kała się z kierow nictw em  Kościoła 
Ewangelickiego, zapoznała się z p ro 
w adzoną przezeń działalnością cha
ry ta tyw ną i system em  kształcenia 
młodych teologów, odbyła rozmowy 
z k u ra to ram i A kadem ii Ewangelic
k ie j i A kcji „Znak P okuty” oraz zo

stała p rzy ję ta  przez nadburm istrza 
Berlina Zachodniego — R icharda 
von W eizsäckera. W niedzielę, 14 
m arca, członkowie delegacji p rze 
m awiali w  kościołach ew angelickich 
tego m iasta. W yrażono pragnienie 
pogłębienia kontaktów  dw ustron
nych.

WIZYTA W POLSCE DELEGACJI KOŚCIOŁÓW EWANGELICKICH W RFN

#  Od 15 do 18 m arca br. p rzeby
w ała w Polsce delegacja Rady Koś
ciołów . Ewangelickich w RFN w 
składzie: urzędujący prezes Rady 
bp H elm ut Hild oraz rzecznik Rady 
do spraw  kontaktów  z rządem , p a r
lam entem  i partiam i politycznym i — 
pra ła t Heinz-Georg Binder. Celem 

m wizyty było zapoznanie się z roz
wojem sy tuacji społeczno-politycznej 
i działalnpścią Kościołów w  rea 
liach stanu  wojennego, a także z 
m iędzynarodowym i aspektam i tej 
sytuacji.

Delegacja spotkała się z Prezydium  
PRE oraz złożyła w izytę zw ierzcie 
nikom  Kościoła Ewangelicko-Augs
burskiego i Prawosław nego. Polscy 
partne rzy  rozm ów w yrazili podzię
kow anie Kościołom ew angelickim  w  
RFN za dotychczasową pomoc cha
ry ta tyw ną d la Polski, jak  również 
za gotowość kontynuacji ekum e
nicznego dialogu, naw iązanego w 
początku la t siedem dziesiątych, k tó 
ry  w  sposób istotny w płynął na 
proces norm alizacji stosunków iię- 
dzy Polską a RFN.

Goście zachodnioniem ieccy zostali 
przyjęci przez P rym asa Kościoła 
Rzymskokatolickiego, ks. abp. Józe
fa Glempa. Złożyli też w izytę m i
nistrow i ispraw zagranicznych Józe
fowi Czyrkowi i kierow nikow i U- 
rzędu »ds. 'Wyznań* m in. Jerzem u 
K uberskiem u. Tem atem  tych  roz
mów były problem y związane z a k 
tualną sytuacją w  k raju , a  także 
rozwojem stosunków m iędzy Polską 
a  RFN.
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POSIEDZENIE KOMISJI 
KONTAKTÓW

>0 W dniach od 14 do 15 kw ietn ia 
br. odbyło się. w W arszawie p ie rw 
sze posiedzenie Komisji K ontaktów  
P olskiej Rady Ekum enicznej i 
Związku Kościołów Ewangelickich 
w  NRD. Przedm iotem  obrad by ła 
w zajem na inform acja o sytuacji po 
litycznej i kościelnej w  obu k ra jach , 
w ym iana doświadczeń w pracy eku
menicznej oraz rozpatrzenie się w  
przygotow aniach do VI Zgrom adze
nia Ogóln. Świat. Rady Kościołów. 
P rzedstaw iciele % PRE złożyli in for
m ację o wizycie w Polsce delegacji 
Światowej Rady Kościołów, Rady 
Kościołów Ewangelickich w  RFN 
oraz o pomocy charytatyw nej, ja 
kiej udzielają Polsce za pośrednic
tw em  PRE Kościoły członkowskie 
SRK. Przedstaw iciele PRE podzię
kowali także Kościołom ew angelic
kim  w NRD za serdeczne zain tere
sowanie sytuacją kościelną i spo
łeczno-polityczną w Polsce, które 
znalazło odbicie w oświadczeniach 
synodów Kościołów ewangelickich 
NRD. W yrażono też wdzięczność za 
pomoc chary tatyw ną.
Ponadto omówiono problem y zwią
zane z koordynacją wspólnych kon
taktów  kościelnych i ekum enicznych 
oraz ustalono kalendarz wizyt eku 
m enicznych na najbliższe miesiące. 
N astępne spotkanie K om isji p lano
w ane je^; w lutym  '1983 w NRD. 
Członkowie K om isji K ontaktów  zo
stali przyjęci przez min. Jerzego 
Kuberskiego, kierow nika Urzędu ds. 
Wyznań, w izytowali również C en
trum  Zdrowia Dziecka.
Polską Radę Ekum eniczną w roz
mowach tych reprezentow ali: ks. 
prof. dr W itold Benedyktowicz, p re 
zes Rady; ks. Janusz N arzyński, b is
kup Kościoła Ew angelicko-A ugs
burskiego; ks. prof. dr Jan  Bogu
sław  Niemczyk, rek to r C hrześcijań
skiej Akadem ii Teologicznej; A n
drzej Wojtowicz, kierow nik W ydzia
łu K ontaktów  Zagranicznych PRE. 
Czteroosobowej reprezentancji
Związku Kościołów Ewangelickich 
w  NRD przewodniczył bp dr Hans 
J  oa c hi m W ollst ad t .
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lazłeś nikogo biedniejszego, starszego, bezradniejszego? Czy nie 
mógłbyś go przyprowadzić do swej parafii, aby został obdarowany 
z a m i a s t  ciebie? I cóż z tego, że ten drugi człowiek jest kato
likiem, hinduistą, ateistą czy, Bóg wie, kim jeszcze. Czyś zapom
niał, że Ewangelia Chrystusowa nie rozróżnia między Żydem 
i Grekiem?
Trzecia sprawa, którą pragniemy głośno wyartykułować, jest bar
dzo delikatnej natury. Wiadomo, że parafie reformowane w Polsce 
(i nie tylko one) dzielą się zagranicznymi darami z różnymi insty
tucjami opiekuńczymi, a także z najbliższymi parafiami rzymsko
katolickimi. Nie jest to ani powód do chluby, ani żadna zasługa, 
lecz normalna praktyka chrześcijańska, tym więcej, że nie ze swe
go dajemy, ale z tego, cośmy sami otrzymali od innych w darze. 
Dodajmy jeszcze, że taka też jest intencja ofiarodawców, w tym 
przypadku Kościołów i zborów reformowanych za granicą. Tym 
bardziej więc zdumiewają odzywające się pojedyncze głosy: — Da
liście katolikom? Z jakiej racji im, a nie naszym? Przecież oni 
i tak nas nie uszanują!
Wszystkich tak lub podobnie myślących upominamy z łamów na
szego pisma słowem apostolskim: „...Ciasnota jest w sercach wa
szych (...), przeto jak do dzieci mówię: r o z s z e r z c i e  serca 
wasze” (I Kor. 6:11—13). Od kogo uczyliście się Dobrej Nowiny, 
skoro w zamian za to, że spełniacie podstawową chrześcijańską po
winność, oczekujecie wdzięczności, podziękowań, „uszanowania”, 
a może i rozgłosu? Zreflektujcie się i sami udzielcie sobie odpo
wiedzi.
I wreszcie ostatnia kwestia. Bardzo ważną sprawą, wywołującą 
głębokie reperkusję społeczne, jest s p o s ó b ,  w jaki obdarowu
jemy, ludzi zgłaszających się po pomoc. Wszystkie osoby pracujące 
z wielkim poświęceniem w ogólnokościelnych i parafialnych ko
misjach rozdawnićzych muszą nieustannie pamiętać o tyih, że:
— są sługami, a nie ważnymi urzędnikami na wysokich stanowis
kach;
— są malutkim ogniwem w łańcuchu ludzi dobrej woli, malutkim 
i wcale nie pierwszym, choć tak bardzo potrzebnym innym;
— są jedynie korytem rzeki i żadna w tym zasługa koryta, iż rze
ka płynie.
Można dawać i „dawać”. Sztuką jest czynić to tak, aby człowiek 
potrzebujący wyszedł od nas podniesiony na duchu i rozradowa
ny, bo obdarowany został czymś więcej niż chlebem powszednim 
i proszkiem do prania. W Kościele nie ma miejsca na sytuacje, 
w których ktokolwiek z potrzebujących zostałby upokorzony, za
wstydzony lub dotknięty w swej godności przez drugiego, który 
daje „jak z łaski”.
Na koniec, pozwólcie, że sobie i Wam, Czytelnicy, przypomnimy 
kilka podstawowych napomnień apostolskich:
„...Jeśli kto obdarowuje, to w szczerości... Kto okazuje miłosier
dzie, niech to czyni z radością... Wspierajcie świętych w potrze
bach, okazujcie gościnność... Nie bądźcie wyniośli, lecz się do n: - 
kich skłaniajcie... Starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszyst
kich ludzi... Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. . 
Co człowiek sieje, to i żąć będzie... Przeto p ó k i  c z a s  ma  m >, 
dobrze czyńmy w s z y s t k i m ,  a najwięcej domownik^ > 
ry”. (Ap. Paweł w Liście do Rzymian i Galacjan).
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