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CO WY NA TO?
JASNOGÓRSKI JUBILEUSZ
Jasnogórski jubileusz obrazu Matki Boskiej obchodzony jest bardzo uro
czyście przez Kościół Rzymskokatolicki w Polsce. Prasa katolicka poświęca
tej sprawie bardzo wiele miejsca. Do nielicznych wyjątków w ogólnej czci
tego niewątpliwie pięknego obrazu należymy my, ewangelicy różnych wyz
nań. Trochę trudno nam pisać o tym, że, i dlaczego, nie podzielamy tej czci,
ponieważ kult maryjny, a zwłaszcza obraz częstochowski, stał się dziś sym
bolem patriotyzmu, a sama Maria prawie że wyłączną własnością narodu
polskiego. Nie chcielibyśmy przecież urazić niczyich uczuć religijnych ja
kimś nieodpowiednim słowem czy sformułowaniem. Całkowite milczenie
też chyba nie byłoby właściwe w momencie, gdy prawie całe nasze otocze
nie obchodzi wielką uroczystość.
W sprawie stosunku ewangelików do Marii panuje wiele nieporozumień nie
tylko wśród katolików ale i, co ciekawe, /wśród samych ewangelików.
Powszechnie uważa się, że ewangelicy „nie wierzą w Matkę Boską", że
są do niej wręcz wrogo usposobieni. Nawet niejeden ewangelik sądzi, że
musi „z urzędu" niechętnie o niej myśleć i mówić źle albo wcale.
Od czasu do czasu można w prasie katolickiej przeczytać informację utrzy
maną w trochę tryumfalnym tonie, że jakiś ewangelicki teolog (nota bene
o nie bardzo znanym nazwisku) czy jakiś pastor (np. brat Roger Schutz
z Taize, nie bardzo miarodajny w kwestii poglądów ewangelickich) wypo
wiedział się pozytywnie na temat oddawania Marii religijnej czci. Nie
którzy bardzo ekumeniczni przyjaciele katolicy w dobrej wierze i z naj
większą życzliwością głoszą pogląd, że moglibyśmy się spotkać na gruncie
kultu maryjnego, a sama Maria byłaby znakomitą patronką ekumenicznego
zbliżenia katolików i ewangelików.
l
Nie ma nic bardziej fałszywego. Nie dlatego jednak, żebyśmy mieli coś
przeciwko Marii, którą głęboko czcimy i szanujemy jako matkę naszego
Zbawiciela. Jakże moglibyśmy z wielką czcią i szacunkiem wyrażać się
0 św. Pawle, apostole narodów, o św. Janie, apostole i ewangeliście, o Janie
Chrzcicielu, o Abrahamie, Mojżeszu, Amosie, Izajaszu i tylu, tylu innych
postaciach biblijnych a nagle i wyjątkowo gardzić matką Jezusa? Po prostu
kult maryjny w postaci, jaką nam prezentuje katolicyzm, zwłaszcza polski,
jest dla ewangelików wprost nie do pomyślenia. Wywiera na nas skutek
akurat odwrotny do zamierzonego.
Trzeba jednak przyznać, że z psychologicznego, socjologicznego i religij
nego punktu widzenia jest to kult niesłychanie atrakcyjny, ciepły, rodzinny,
ogromnie malowniczy, pobudzający do głębokich wzruszeń i rozwijający się
na gruncie ludzkiej uczuciowości. U nas ma ponadto silne zabarwienie
patriotyczne. Od hymnu „Bogurodzica" poprzez ryngrafy rycerskie, obronę
Częstochowy przed (heretyckimi) Szwedami, Mickiewiczowski prolog „Pan
no Święta, co jasnej bronisz Częstochowy i w Ostrej ^wlecisz Bramie"
aż po dzisiejsze masowe pielgrzymki, imię Marii i niezliczone jej przydom
ki jak w krew weszły w polską mowę i w narodowe odczucia.
Miarą wiary ewangelika i normą jego życia (i duchowego i codziennego,
jeśli można te rzeczy oddzielać) jest Pismo święte. Na pytania o to, w co
wierzymy, odpowiadamy: w to, co Bóg nam objawia za pośrednictwem Pis
ma świętego. Otóż jeśli chcemy być sobie wierni, to znaczy być ewangeli
kami, a co ważniejsze, być wierni Bogu, który n a p r a w d ę przez Pismo
święte do nas mówi, n ie m o ż e m y uznać kultu maryjnego, choćby był
najbardziej malowniczy, choćby najgłębiej wzruszał, choćby w nim wyrażał
się najwyższy patriotyzm. Nie możemy po prostu dlatego, że nie znajdziemy
w Biblii najmniejszego usprawiedliwienia dla takiego kroku. Byłby to akt
nieposłuszeństwa wobec Boga.
,
1 jeszcze jedno. Kult maryjny wiąże się z kultem obrazu. Jest to druga
nieprzekraczalna dla nas bariera, wyznaczona przez Dekalog: „Nie będziesz
sobie czynił obrazu rytego, ani żadnego podobieństwa rzeczy tych, które
są na niebie w górze, na ziemi nisko i w wodach pod ziemią. Nie będziesz
im się kłaniał ani im służył...” (II Mojż. 20:4 ns). Tak wyglądałyby, z grub
sza rzecz biorąc, powody, dla których ewangelicy nie obchodzą jubileuszu
sześćsetlecia obrazu na Jasnej Górze.
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CO W N U M E R Z E ?
Otwieramy bieżący numer kaza
niem pt. Powołani do wolności (s. 3),
napisanym dla „Jednoty" przez Do
rotę Niewieczerzał, doktora nauk
matematycznych. Stwierdza ona, że
chrześcijanin jest przede wszystkim
wolny d o miłości, a jego wolność
jest darem Boga.
Modlitwę o tę ziemię, nie świętą,
choć z trudu zrodzoną, zamieszcza-»
my na s. 4. Autorską jej jest Elżbie
ta Domańska, świiecka katoliczka.

W związku z Jubileuszem jasnogórs
kim piszemy w Co wy na to? na
s. 2 o stosunku ewangelików do kul
tu maryjnego.
Ks. Bogdan Tranda Przed zgroma
dzeniem w Ottawie (s. 4) omawia
sprawy związane z Ogólnym Zgro
madzeniem Światowego Aliansu
Kościołów Reformowanych w Otta
wie (Kanada).
Przyczynek do poznania dziejów
Kościoła reformowanego przedsta
wia młody historyk, Rafał Habielski, w artykule pt. Z kart Wileń
skiego Kościoła Ewangelicko-Refor
mowanego (Jednoty Litewskiej) na
s. 7.
Prawosławni w dialogu — to temat
wywiadu (s, 10), jaki przeprowadził
Tadeusz Wyszomirski z duchownym
prawosławnym, ks. dr. Henrykiem
Paprockim.

Kolejną rozmowę z serii Dawidowe
korzenie znajdzie Czytelnik na s. 12.
S. Kinga Strzelecka rozmawia z Ży
dem polskiego pochodzenia, pisa
rzem Jeszajahu Spiegielem o swoim
dzieciństwie spędzonym na łódzkich
Bałutach, o drodze do literatury, a
przede wszystkim o modlitwie w
samotności.
List pani Z. K., nawiązujący do Da
widowych korzeni zamieszczamy na
s. 15.
Przegląd ekumeniczny na s. 15 za
wiera wiadomości z zagranicy, z na
szego Kościoła i z kraju.

NASZA

OKŁADKA

Dziękujemy Bogu za obfity w tym
roku zbiór zbóż. Dzięki Jego łasce
nie powinno nam zabraknąć chleba.

DOROTA NIEWIECZERZAŁ

Powołani do wolności
„Do wolności zostaliście powołani, bracia”.
Gal. 5:13

Słowo „wolność” w każdym z nas wywołuje
bardzo silny rezonans. Treści, których jest noś
nikiem, kojarzą się nierozerwalnie z poczuciem
ludzkiej godności i nadziei. Być wolnym, to
znaczy nie odczuwać ograniczeń w działaniu;
różne grupy społeczne walczą, aby znieść barie
ry stojące na drodze ich swobodnego rozwoju,
naród podbity chce zrzucić obce jarzmo, aby
samemu wedle woli decydować o swoim losie
itd. itd. Zawsze jednak zdobyć wolność to
znaczy móc zademonstrować własne umiejęt
ności, to znaczy uzyskać możliwość pełnego
rozwoju zgodnego z pragnieniami i predyspo
zycjami. Wolność, w tym zakresie, jakiego do
tyczy, jest więc dla człowieka jedyną szansą,
jedyną drogą i jedyną nadzieją na pełną samo
realizację, na świadome odczucie własnej toż
samości. Jej brak jest gwałtem zadanym ludz
kiej naturze; frustruje człowieka i prowadzi do
jego degeneracji. Nic więc dziwnego, że wol
ność godna jest w oczach ludzi najwyższej ce
ny, częstokroć nawet ceny życia.
Wolność to jedno z tych słów, które mają na
ustach wszyscy. Często używane, a nawet nad
używane, stosowane jest niestarannie a niekie
dy wręcz błędnie. Sformułowanie „człowiek
wolny” nie jest jednoznaczne: wymaga spre
cyzowania od czego i ku czemu jest on wolny.
Dość powszechnie utożsamia się wolność z od
rzuceniem wszelkich norm i wszelkiego auto
rytetu. A przecież jeśli nie ulegamy świadomie
wybranym regułom postępowania, to popada
my w zależność od właściwych każdemu z nas
uwarunkowań biologicznych. Zamiast kontrolo
wanego posłuszeństwa wobec wartości, które
zasługują na kultywowanie, stajemy się bez
wolni wobec tej sfery naszej osobowości, która
wymaga sterowania i rygoru. Nie istnieje coś
takiego jak wolność od wszystkiego, ponieważ
człowiek 'posiada wiele stałych punktów odnie
sienia, jak miejsce, czas, struktura biologiczna
i psychiczna, i poddany jest wynikającym z
nich uwarunkowaniom. Cała sprawa polega na
wyborze tych idei, którym chcemy się podpo
rządkować. Wolność to wybór, to ład, to zwy
cięstwo świadomości nad brakiem kontroli, to
samoopanowanie.
Kiedy w świetle tych kilku refleksji zastana
wiamy się nad słowami apostoła Pawła, doty
czącymi wolności chrześcijańskiej, nasuwają
się pytania o naturę i zakres tej wolności.
Pierwsza sprawa, którą należy podkreślić, to
aktualność tych słów dla nas. Znaczą one do
kładnie to samo, co w chwili ich wypowiadania.
Sens tej wypowiedzi jest ponadczasowy, bo

taki charakter ma ofiara Chrystusa. Chrystus
umiera dla każdego człowieka osobno, ponie
waż każdy człowiek dodaje swoje grzechy do
brzemienia krzyża. Swą męczeńską śmiercią
Jezus, syn Boga, uwolnił nas od ciężaru grze
chu wyjednując przebaczenie u Ojca. Łaska
Boża podnosi nas do godności ludzi wolnych
od zła, zdolnych do miłości i do miłości powo
łanych. Miłosierny Bóg odpuszcza nam winy
i nie ma W tym żadnej naszej zasługi. Wolność
do miłości jest darem od Boga. Z chwilą zna
lezienia się pod działaniem łaski zostajemy
wezwani do tej wolności; zmienia się cała na
sza optyka. Na drodze do Stwórcy nie ma już
żadnej bariery, możemy zbliżać się do Niego
bez strachu. Zmienia się całe nasze życie, a nie
jedna określona jego sfera. Gradacja wartości
ulega całkowitej przebudowie zgodnie z nauką
Chrystusa. Świadomie i z radością przyjmuje
my na siebie obowiązki wobec Boga i wobec
człowieka. Chcemy być posłuszni Bogu i wy
pełniać Jego wolę. Wolność chrześcijańska wy
klucza egoizm, brak samodyscypliny, anarchię.
Chrystus udowodnił, że jedyną drogą, którą
iść powinniśmy, jest miłość, jest służba Bogu
i drugiemu człowiekowi — nie w strachu przed
karą, ale w poczuciu zespolenia z Bogiem.
Przeżycie łaski Bożej to akt dokonujący się w
każdym z nas. Jego skutkiem jest poczucie
wolności, o jakiej mówi apostoł Paweł. Zatem
jest to ten rodzaj wolności, który nie podlega
ograniczeniom z zewnątrz. Możemy ją zacho
wać w każdych okolicznościach. Jeżeli czujemy
w sobie tę wolność, to w jej poczuciu jesteśmy
niezależni od wszelkich ziemskich czynników.
To dar Boga i żaden człowiek nie może nam
go odebrać. O zachowanie tego daru każdy z
nas musi walczyć sam z sobą, ze swymi złymi
skłonnościami, wygodnictwem, oschłością. Jest
to walka, którą wygrać możemy tylko dzięki
Bożej pomocy, dzięki nieustannemu przeba
czaniu.
1
Wolność chrześcijańska ma więc w stosunku do
innych rodzajów wolności charakter nadrzęd
ny. Każdy człowiek bez względu na swoje da
ne czasoprzestrzenne i uwarunkowania psy
chofizyczne może znaleźć się w jej posiada
niu. Wolność ta pochodzi z rąk Boga, rodzi się
w naszych sercach i umysłach za pośrednic
twem Jezusa Chrystusa. Ona wskazuje nam
miejsce w Bożym planie zbawienia. Wyłącz
nie poprzez tę wolność nasze ziemskie piel
grzymowanie nabiera sensu. Dzięki niej sta
jemy się ogniwem w łańcuchu miłości, które
go początkiem jest Jezus Chrystus.
3

Ks. BOGDAN TRANDA

Przed zgromadzeniem w Ottawie
W sierpniu bieżącego roku w kanadyjskim mieście Ottawie zbiorą się
przedstawiciele reformowanych (prezbiteriańskich i kongregacjonalnych)
Kościołów z całego świata, (feościół polski Tedzie reprezentowany przez^
Witolda Bendera” radcę Świeckiego Konsystorza, Ks. Bogdana Trandę
i Włodzimierza Zuzgę, członka Komitetu Europejskiego.
Po raz pierwszy w historii Świato
wego Aliansu Kościołów Reformo
wanych, który powstał już w 1875
roku, okres dwunastu lat dzieli dwa
kolejne Ogólne Zgromadzenia. Ostat
nie bowiem odbyło się w Nairobi
(Kenia) w 1970 roku jako Zgroma
dzenie zjednoczeniowe, kiedy to do
szło do połączenia Aliansu ze Świa
tową Radą Kongregacjonalną. Na
stępne powinno było zebrać się w
1977, jednakże z powodu kryzysu
finansowego zostało odwołane, a w
jego miejsce odbył się jedynie ju
bileuszowy zjazd w St. Andrews
w Szkocji dla uczczenia stulecia
istnienia Aliansu. Jednym z głów

nych zadań Ogólnego Zgromadzenia
będzie więc przyjrzenie się temu,
co zostało dokonane w ciągu mi
nionych dwunastu lat i, oczywiście,
ustalenie planów na przyszłość.
W chwili zjednoczenia obydwu
światowych organizacji ich członka
mi było 116 Kościołów reformowa
nych i 19 Kościołów konkregacjonalnych. Od tego czasu 29 Kościo
łów przystąpiło do Aliansu, kilka
wystąpiło, a poza tym doszło do
zjednoczeń, w wyniku czego liczba
Kościołów członkowskich ulegała
zmianom i obecnie Alians liczy 149
Kościołów. W poszczególnych regio
nach liczby przedstawiają się na

Modlitwa
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stępująco: w Azji — 43 Kościoły,
w Europie — 36, w Afryce — 35,
w Ameryce Łacińskiej — 18, w
Ameryce Północnej — 11, i na Pa
cyfiku — 6.
Kościoły reformowane kładą z re
guły nacisk na działalność lokalni,
zwłaszcza zborową i dlatego nie
rozwijają organów centralnych, unikając rozbudowanej biurokracji.
Podobnie sprawy są regulowane w
Aliansie. Generalny sekretariat w
Genewie liczy zaledwie kilku pra
cowników. Generalnym sekretarzem
jest Szwajcar, ks. Edmond Perret,
sekretarzem wydziału teologicznego
— Szkot, ks. Richmond Smith, zaś

Tej ziemi, co nie święta,
choć zrodzona z trudu
rąk odwiecznego Cieśli
i z krzyżowej Drogi.
ześlij — Panie — deszcz lżejszy
od skrzydeł Gabriela;
tej ziemi, co początku swego
nie pamięta,
a która końca swego
nawet nie zapomni,
objaw raz doskonałość,
przywracając pamięć;
tej ziemi, której stopa
stopie Twojej równa,
a której życie jest jak ciasny sandał,
odpuść spóźnioną mądrość —
to królestwo skruchy;
tej ziemi, którą niegdyś o szczyt nieba
wsparłeś,
tej ziemi, której życie Twoim
jest embrionem,
daj dzisiaj...
chleba powszedniego...
daj dzisiaj...
żyć...
Elżbieta Domańska

wydziału współpracy i świadectwa
— Włoch, ks. Aldo Comba. W wy
dziale teologicznym koncentrują się
prace związane z dwu i wielostron
nymi dialogami prowadzonymi na
płaszczyźnie światowej, a także z
koordynacją badań naukowych. Wy
dział współpracy i świadectwa wy
konuje swoje zadania między in
nymi za pomocą utrzymywania
łączności (prasa, przekazywanie
wiadomości) między Kościołami
członkowskimi, prowadzenia badań
nad sytuacją poszczególnych Koś
ciołów i sugerowanie im odpowied
nich rozwiązań.
Do genewskiego sekretariatu gene
ralnego nieustannie napływają pro
śby o interwencję, gdy Kościoły
członkowskie przeżywają trudności,
gdy są nękane, uciskane, zastrasza
ne. W ostatnich latach liczba ta
kich spraw niepomiernie wzrosła,
tak że stały się one jednym z głów
nych zajęć sekretariatu. Mimo ograniczonych możliwości działania
wysyłano listy, telegramy, odezwy,
słowa poparcia czy protestu. Trze
ba było nieraz uciekać się do in
terwencji za pośrednictwem trze
cich stron, jak rządów, czy mię
dzynarodowych organizacji, albo do
osobistych wizyt na określonym te
renie. W tych dziedzinach współ
pracowano z innymi organizacja
mi, jak Światowa Rada Kościołów
i Konferencja Europejska Kościo
łów.
Do najpoważniejszych problemów
należy sytuacja w Południowej Af
ryce, gdzie Kościoły członkowskie
działają wśród różnych grup et
nicznych. Od wielu lat niemal bez
przerwy Alians czuje się zobowią
zany do interwencji. Innym przy
kładem jest Taiwan, gdzie szereg
członków Kościoła prezbiteriańskiego z jego generalnym sekretarzem
zostało aresztowanych, postawio
nych przed sądami i skazanych na
wieloletnie więzienie. Trzeba było
pojechać na miejsce, spotykać się
z wiernymi, z rodzinami uwięzio
nych, rozmawiać z przedstawicie
lami władz.
Wiele włożono wysiłku w umocnie
nie więzi z Kościołami w Europie
Wschodniej, starano się przyjść z
pomocą wielu Kościołom, które
przeżywały poważne trudności w
Lesotho, Mozambiku, Angoli, Gwi
nei Równikowej, Pakistanie, Japonii,
Chile i w wielu innych krajach.
Komitet Wykonawczy Aliansu czę
sto zabierał głos, wyrażając zanie
pokojenie i dodając otuchy.

Dramatyczna sytuacja człowieka w
dzisiejszym świecie znajdowała się
stale w centrum uwagi. W związ
ku z tym trzeba wymienić cztery
wydarzenia: 1. oświadczenie (z
grudnia 1973) na 25 lecie ogłosze
nia Powszechnej Deklaracji Praw
Człowieka, w którym potwierdzono
zdecydowane poparcie dla wysiłków
w tym zakresie; 2. ^dokument (z
1976) „Teologiczne podstawy praw
człowieka”, który zyskał szeroki
rozgłos; 3. oświadczenie Komitetu
Wykonawczego z 4 sierpnia 1978
ńaTem at praw człowieka, zakoń
czone
następującymi
słowami:
„Światowy Alians Kościołów Re
formowanych będzie nieustannie
działał w obronie praw człowieka
we wszystkich kierunkach. Dołoży
my wszelkich starań, aby powstał
klimat porozumienia, zaufania i
wzajemnego polegania na sobie, bez
czego nie da się zrealizować praw
człowieka w skali światowej”; 4^
oświadczenie Komitetu Wykonawczego z 7 sierpnia 1981 popierają
ce wszelEe^ążenia^które zmierza
ją do ustanowienia pokoju na świecie w czasach, kiedy wzrasta za
grożenie pokoju w szczególności
przez wyścig zbrojeń nuklearnych.
Wiele miejsca w działalności Koś
ciołów reformowanych i ich Alian
su zajmuje ruch ekumeniczny.
Przyjęto uważać Światową Radę
Kościołów za główną organizację
tego ruchu. Dlatego jednym z za
sadniczych pytań jakie stają przed
Aliansem i jego Ogólnym Zgroma
dzeniem jest sposób w jaki Kościoły
reformowane mogą wspierać Radę
i współpracować z nią. Należy przy
tym pamiętać, że Kościoły refor
mowane w wielkiej mierze przy
czyniły się do jej powstania i roz
woju.
Przede wszystkim przestrzega się
tzw. „zasady z Lund”, żeby nie ro
bić niczego oddzielnie, co może być
zrobione wspólnie i nie układać ta
kich planów, które by niepotrzebnie
powtarzały wysiłki podjęte ekume
nicznie. Charakterystycznym przy
kładem w tej dziedzinie jest decy
zja nierozwijania odrębnej reformo
wanej pomocy międzykościelnej,
lecz gorliwe popieranie działalności
prowadzonej w tej dziedzinie przez
SRK.
Wielkie znaczenie przywiązuje się
do udziału reformowanej myśli teo
logicznej w rozwoju ruchu ekume
nicznego. Jest to jedno z głównych
zadań wydziału teologicznego Alian
su. Niepokoje współczesnego świa

ta stanowią tło, na którym poja
wiają się znaki nadziei i w tym
właśnie upatruje się szczególną spo
sobność wniesienia twórczego wkła
du przez teologiczną myśl refor
mowaną, która kładzie akcent na
wyzwolenie człowieka. Teologiczna
refleksja
prowadzona
wspólnie
przez Kościoły reformowane, poszu
kiwanie odpowiedzi na palące py
tania współczesności nie ma dawać
specyficznie reformowanych roz
wiązań, lecz prowadzić do uczest
nictwa w wysiłku ekumenicznym.
Dlatego Kościoły nasze wspierają
badania teologiczne prowadzone w
łonie ruchu ekumenicznego, zwła
szcza przez podzespół Wiary i Ustro
ju SRK.
Kolejnym zagadnieniem w dziedzi
nie ekumenicznej, które należy roz
ważyć, jest lepsze skoordynowanie
działalności reformowanych człon
ków kierowniczych gremiów Świa
towej Rady Kościołów. Często da
je się słyszeć głosy, że powstaje
luka między tym, co Kościoły po
stanawiają na Zgromadzeniach Ogólnych, czy na posiedzeniach Na
czelnego Komitetu i Komitetu Wy
konawczego SRK, a tym co wpro
wadzają w życie we własnych Koś
ciołach. Jest to skutek braku ko
niecznej koordynacji między dele
gatami uczestniczącymi we wspom
nianych zebraniach a organizacja
mi konfesyjnymi, jak na przykład
Alians. Dlatego należy zadbać o
właściwy przepływ informacji mię
dzy delegatami do poszczególnych
gremiów ekumenicznych a zarzą
dami Kościołów na wszystkich
szczeblach.
Następne pytanie, jakie trzeba so
bie postawić polega na tym, jaką
rolę powinna spełniać organizacja
wyznaniowa wobec ruchu ekume
nicznego. Stanowisko Aliansu ry
suje się zupełnie jasno od chwili
powstania Światowej Rady Kościo
łów w 1948. Wystarczy powołać się
na oświadczenie Komitetu Wyko
nawczego złożone podczas bazylejskiego posiedzenia w 1951: „Jeśli
wielkie światowe wyznania, jak na
przykład Kościoły reformowane, bę
dą usiłowały uzyskać przewagę nad
innymi, a ze swych światowych or
ganizacji uczynić cel sam w sobie,
to w ten sposób będą zapierały się
Chrystusa. Jeśli jednak będą pra
gnęły i to ze skutkiem wzbogacić
swymi wyznaniowymi wartościami
wspólne dobro ewangeliczne, to w
ten sposób wypełnią zamysły Gło
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wy Kościoła i staną się narzędziami
Ducha Świętego”.
Podobnie, gdy nowy Alians powstał
w Nairobi w 1970, uczestnicy Ogól
nego Zgromadzenia przyjęli podo
bną odezwę skierowaną do Kościo
łów członkowskich: „Dziękujemy
Bogu za zjednoczenie nas, prezbiterian i kongregacjonalistów, i
wzmocnienie w ten sposób refor
mowanego dziedzictwa. Modlimy
się, aby Bóg nie pozwolił nam te
raz spocząć na laurach, lecz po
służył się nami, podobnie jak in
nymi światowymi związkami wy
znaniowymi, do przyspieszenia a
nie opóźniania procesu jednoczenia
się chrześcijan, zgodnego z Jego
wolą”.
Trudno krótko podsumować, jak
sprawy potoczyły się w ciągu mi
nionych dziesięciu lat. Można jed
nak od razu stwierdzić, że różne
okoliczności sprawiały, że dochodzi
ło do zbliżenia między poszczegól
nymi rodzinami wyznaniowymi. Na
siliło się to zjawisko zwłaszcza od
czasu, gdy Kościół rzymskokatolicki
przystąpił do ekumenicznego dialo
gu. Wydarzenia następowały szybko
jedne po drugich. Przywódcy koś
cielni spotykali się przy okazji wiel
kich uroczystości, jak na przykład
w czasie inauguracji urzędowania
anglikańskich arcybiskupów Canter
bury w 1975 i 1980, papieży Jana
Pawła I i Jana Pawła II w 1978,
albo z okazji pogrzebów Pawła VI,
Jana Pawła I i prawosławnego me
tropolity Nikodema w 1978. Inną
okazję do spotkań dawały wielkie
zjazdy wyznaniowe, jak anglikańska
Konferencja Lambeth, luterańska u-,
roczystość czterechsetlecia Konfesji
Augsburskiej, czy 1600-lecie I so
boru Konstantynopolitańskiego ob
chodzone w Stambule i Rzymie w
1981. Ponadto w ostatnich czasach
weszło w zwyczaj zapraszanie
przedstawicieli poszczególnych ro
dzin wyznaniowych na większe
zgromadzenia i stałe zebrania or
ganów wykonawczych Obserwuje
my coraz mniej ciasnych wystą
pień wyznaniowych i separatystycz
nych dążeń do przewagi nad inny
mi.
Zmiany klimatu nie następują jed
nak zbyt szybko. Historia mówi o
bardzo wielu aktach nietolerancji,
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wzajemnym wyłączaniu się, wyklina
niu, braku zrozumienia, co sprawia,
że niełatwo dochodzi do zmiany po
staw. Szowinizm wyznaniowy i bigoteria nie oddają terenu bez wal
ki. Tym niemniej doszło do roz
szerzenia współpracy międzywy
znaniowej, która stwarza nowe
sprzyjające okoliczności a także no
we przeszkody.
Sprzyjające okoliczności powstały
głównie dzięki uznaniu, że wysiłki
ekumeniczne uzupełniają się. Ist
nieje zgodne przekonanie, że Świa
towa Rada Kościołów jest „głów
nym i szczególnym narzędziem” roz
woju ekumenizmu. Jednakże rów
nież rodziny kościelne, czasami uwa
żane w przeszłości za instytucje opieszałe, archaiczne pozostałości
minionych czasów, są obecnie part
nerami w dążeniach do jedności.
Wspólna Konsultacja Sekretarzy
Rodzin Kościelnych (obecnie nazy
wana Konferencją Sekretarzy Światowych Wspólnot Chrześcijańskich)
f Światowej Rady Kościołów stwier
dziła na przykład w 1978, że ro
dziny kościelne i ŚRK mogą się
wzajemnie wspierać i że „są one
powołane do odgrywania razem
konstruktywnej i uzupełniającej się
roli w poszukiwaniu widzialnej
jedności Kościoła”.
Uznanie wzajemnego uzupełniania
się będzie miało niewątpliwy wpływ
na rozmaite dziedziny, jak na przy
kład badania teologiczne, wspólna
działalność na rzecz poprawy wa
runków życia na świecie, zbiera
nie środków finansowych i huma
nitarnych zwłaszcza dla pomocy
międzykościelnej, zmiana struktur
w organach ekumenicznych itd.
Powstają też pewne obawy. Wielu
ekumenistów uważa rodziny wyz
naniowe za przeszkodę dla rozwo
ju ekumenizmu. Słowo „wyznanio
wy” ma dla nich zabarwienie ne
gatywne. Z drugiej zaś strony ci,
którzy zajmują stanowisko ściśle
konfesjonalne, obawiają się, żeby
zaangażowanie ekumeniczne nie od
bywało się kosztem osłabienia sto
sunku do odziedziczonej tradycji i
nie wpłynęło na zmniejszenie dy
namiki wzajemnego przekazywania
sobie trwałych wartości, rozwija
nych i pielęgnowanych w poszcze
gólnych wyznaniach.

Przed ruchem ekumenicznym zary
sowują się perspektywy przyszłości,
a w tych zarysach jest miejsce rów
nież dla Światowego Aliansu Koś
ciołów Reformowanych, podobnie
jak dla innych wspólnot wyzna
niowych. Naszym zadaniem jest
wywarcie wpływu na ukształtowa
nie się perspektyw w konkretne
formy. Na zakończenie trzeba
stwierdzić, że Alians jest przymierzem niezależnych i samodzielnych
Kościołów reformowanych z całe
go świata. Znaczy to, że główna
robota teologiczna, wyjaśnianie Ewangelii,
budowanie
wspólnoty
chrześcijańskiej, niesienie pomocy
ludziom potrzebującym odbywa się
z zasady na szczeblu lokalnym. Nie
należy więc oczekiwać, że Ogólne
Zgromadzenie Aliansu będzie czymś^
w rodzaju katolickiego Soboru, czy
Synodu Biskupów, których uchwały przy scentralizowanej władzy w
Kościele rzymskim, mają walor obowiązujący dla całej wspólnoty.
Jedną z cech charakterystycznych
stylu reformowanego jest pełna nie
zależność i samodzielność Kościo
łów lokalnych, która nie wynika
ze skrajnego indywidualizmu, jak
mogłoby się zdawać, lecz z prze
konania, że nie da się jednako
wych zasad i jednakowego syste
mu wprowadzić zawsze i wszędzie.
Nasze życie, sposób myślenia, rea
gowania, postępowania zależy od
bardzo różnorodnych warunków, od
historii, kultury, klimatu, obycza
jów, stopnia rozwoju ekonomiczne»go, systemu społecznego i politycz
nego. W różnych krajach, na róż
nych kontynentach i w rozmaitych
systemach ludzie mają zupełnie od
mienne problemy, własny punkt wi
dzenia i dlatego rozwiązania są od
mienne, właściwe dla danej grupy
ludzi. Odmienne, to nie znaczy fał
szywe. Ponieważ Alians jest przy
mierzem, Kościoły, które do tego
przymierza przystąpiły, podczas swe
go Ogólnego Zgromadzenia będą się
starać o wzajemne zbliżenie, po
znawanie swych problemów, a więc
problemów świata, w których te
Kościoły żyją, będą szukać sposo
bów rozwiązywania trudności i
przychodzenia sobie wzajemnie z po
mocą, będą dążyć do rozwijania bo
gatego i różnorodnego dziedzictwa
reformowanego.

RAFAŁ HABIELSKI

Z kart wileńskiego Kościoła
Ewangelicko-Reformowanego Jednoły Litewskiej
Litwa (w pojęciu geograficzno-politycznym, nie etnograficznym) była jed
nym z najpoważniejszych ośrodków ewangelicyzmu od czasów zaborów do
końca II Rzeczypospolitej. Na jej terenie powstał najstarszy Kościół Ewan
gelicko-Reformowany w Polsce, tzw. Jednota Litewska, spełniający oprócz
funkcji religijnych także kulturalne, a w czasach zaborów — opowiadając
się za polską mową i tradycją — narodowe. Celem niniejszego artykułu jest
zaznaczenie ważniejszych wydarzeń w mało znanym życiu politycznym i du
chowym społeczności ewangelickiej na Litwie.

HISTORIA

Reformacja, ruch reformy ży
cia religijnego i organizacji ko
ścielnej, dotarła na Litwę w po
łowie XVI w. W r. 1553 przy
był na wileński dwór Mikołaja
Radziwiłła, zwanego Czarnym,
Szymon Zacjusz z Prószkowie,
z którego osobą wiązało się
przejście wojewody wileńskie
go i kanclerza z luteranizmu na
kalwinizm. Radziwiłł Czarny
był założycielem i organizato
rem Kościoła Ewangelicko-Re
formowanego w Wielkim Księ
stwie Litewskim. Początki tej
Jednoty datują się w 1553 r.,
kiedy to w pałacu Radziwiłłowskim w Wilnie zaczęto odpra
wiać nabożeństwa ewangelickie.
Był także Radziwiłł fundatorem
innych zborów reformowanych
na terenie Wielkiego Księstwa
(Łukiszki, Nieśwież). Przy nie
których, jak np. w Brześciu, otwierano drukarnie. Wpływ
tych oficyn wydawniczych od
działywał na teren całego kra
ju. Miarą znaczenia Jednoty Li
tewskiej w XVI w. było prze
tłumaczenie i wydanie w Brze
ściu (1563) Biblii, tj. „Pisma
Świętego Starego i Nowego Te
stamentu w przekładzie pol
skim z języka greckiego i ży
dowskiego”. Historycy kultury
uznali tę Biblię, zwaną Radziwiłłowską lub Brzeską, za pom
nik literatury polskiej, dzieło
wybitnych humanistów — tłu
maczy i propagatorów powsze
chnego stosowania w Kościele
języka narodowego (jednym z
redaktorów był ewangelicki pi
sarz i poeta Jakub Lubelczyk).

Przygotowywano też polską edycję dzieł Jana Kalwina, z
którym środowisko wileńskie
utrzymywało korespondencję.
W r. 1555 wystosował Kalwin
list do Mikołaja Radziwiłła
Czarnego z zachętą i wezwa
niem do dalszego szerzenia ewangelicyzmu. Po śmierci Mi
kołaja Czarnego opiekunem
Kościoła został jego brat ciote
czny, Mikołaj Radziwiłł zwany
Rudym, hetman wielki litew
ski. W dużym stopniu małżeń
stwu Barbary Radziwiłłówny z
królem Zygmuntem Augustem
zawdzięczała szlachta różnowiercza zrównanie w prawach
ze szlachtą katolicką, o czym
stanowił przywilej z r. 1568.
Do lat 80 XVI w. rozwijała się
Jednota Litewska prężnie. Sku
piała wtedy około 200 zborów,
a idąca za przykładem Radzi
wiłła magnateria (Kiszka, Pu
zyna, Pac) i szlachta zakładała
zbory i drukarnie (Kiejdany,
Łosk, Oszmiana). Tamtejsze wy
dawnictwa polskojęzyczne oprócz propagowania nowej kon
fesji przyczyniały się także do
polonizacji, licznej w Wielkim
Księstwie Litewskim, szlachty
ruskiej.
W końcu XVI w. zaczęły się w
Rzeczpospolitej
zaznaczać
wpływy reakcji katolickiej, ma
jącej na celu restytucję wpły
wu Kościoła Rzymskokatolic
kiego na życie polityczne i re
ligijne. Obradujący w latach
1545—1563 sobór trydencki
przekreślił praktycznie możli
wości porozumienia z protes
tantami, kładąc silny akcent na
władzę i autorytet papieski.

Kontrreformacja nie ominęła
Litwy. Nastały czasy fanaty
zmu i nietolerancji. W r. 1591
doszło do pierwszego pogromu
zboru wileńskiego. Następne
miały miejsce w r. 1*611 i 1639.
Najtragiczniejszy w skutkach
był tumult z r. 1611, kiedy oprócz kościoła spalono także bi
bliotekę i archiwum, w którym
przechowywano uchwały syno
dów, dokumentujące dzieje Re
formacji na Litwie i w Koro
nie. Po pogromie w 1639 r. nie
zezwolono na odbudowę kościo
ła w dawnym miejscu, lecz na
kazano przeniesienie go poza obręb miasta. W celu przeciw
działania wpływom protestan
tyzmu założona została w Wil
nie z inicjatywy bp. Waleriana
Protasewieża Akademia Jezui
cka, która monopolizowała szko
lnictwo wyższe w całym Wiel
kim Księstwie. Brak ewangeli
ckiej szkoły wyższej na terenie
Litwy i Korony zmuszał mło
dzież ewangelicką do podróży
na Uniwersytety zagraniczne.
Podróże i stypendia fundowane
były często przez zamożnych
współwyznawców. W r. 1688
trzy stypendia ufundowała na
przykład margrabina branden
burska Ludwika Radziwiłłów
na, córka księcia Bogusława
Radziwiłła i przeznaczyła je dla
synów księży. Najczęściej od
wiedzanymi placówkami były:
Królewiec, Lejda, Edynburg,
Heidelberg i Frankfurt.
W czasach potopu szwedzkiego
duża liczba szlachty ewangeli
ckiej (także katolickiej) poddała
się Karolowi Gustawowi. Po
zwycięskiej wojnie spadają za to
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Wnętrze ewangelicko-reformowane
go kościoła w Wilnie

na różnowierców represje. Na
Litwie zawieszono nabożeństwa,
likwidowano szkoły, szykano
wano księży. W r. 1682 po raz
ostatni został zburzony kościół
w Wilnie.
Okres saski, zwłaszcza lata 30.
XVIII w., czas upadku kultury
duchowej i politycznej na ob
szarze całej Rzeczypospolitej —
szarpanej walkami frakcji mag
nackich i będącej przedmiotem
manipulacji mocarstw ościen
nych — dotknął także Kościół
Ewangelicko-Reformowany na
Litwie. Zmniejszyła się liczba
zborów i szkół. W r. 1717 sejm
zakazał odbywania publicznych
nabożeństw ewangelickich i bu
dowania kościołów. W połowie
XVIII w. niekatolicy nie mogli
brać udziału w pracach sejmu,
senatu (od 1661), urzędów i try
bunałów.
W wyniku I i II rozbioru spora
część parafii ewangelickich zna
lazła się poza granicami Rzeczy
pospolitej. Trzeci rozbiór po
dzielił, pozostające do 1795 r.
przy Polsce, ziemie byłego
Wielkiego
Księstwa między
Prusy i Rosję. Od r. 1815 całe
byłe Księstwo Litewskie zna
lazło się pod berłem carów
Rosji.
Kościół Ewangelicko-Reformo
wany nie zaznał w Imperium
Romanowych prześladowań re
ligijnych. Był jednak ostoją
polskości tych ziem, więc walka
z nim toczyła się na płaszczy
źnie narodowej. Swoją polskość
społeczność ewangelicka mani
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festowała bowiem przez cały przyniósł uczestnictwo ewange
czas trwania zaborów. W 1824 r. lików reformowanych w szere
władze rosyjskie zamknęły gi gach powstańczych. W tym sa
mnazjum ewangelicko-reformo mym roku zamknięto ostatnie
wane w Kiejdanach w odwet za gimnazjum Jednoty w Słucku,
tworzące się wśród młodzieży kiedy ucząca się młodzież przy
kółka spiskowe. W r. 1831, w stąpiła do powstania. Nieba
czasie powstania listopadowe wem zezwolono wprawdzie na
go, spora liczba szlachty ewan otwarcie szkoły, ale odebrano
gelickiej przewinęła się przez Synodowi wszelką zwierzch
oddziały wojskowe. W latach ność nad gimnazjum utrzymy
1835—1838 na terenie Litwy wanym przez społeczność ekierował pracami niepodległo wangelicką. Uratowano także
ściowymi uczestnik powstania konwikt dla uczniów słuckich.
listopadowego, emisariusz emi W czasach popowstaniowych
gracji i partyzant Zaliwskiego, „kalwiński” Słuck stał się pla
wyznawca konfesji ewangeli cówką polskości, walczącą o za
cko-reformowanej Szymon Ko chowanie języka polskiego w
narski. Został rozstrzelany w nabożeństwach, co przyciągało
Wilnie 27 lutego 1839 r. Dot do zborów katolików, bojkotu
kliwym ciosem dla Jednoty Li jących te kościoły, w których
tewskiej był ukaz carski z 25 do kazań wprowadzono język
grudnia 1841 r. o sekularyzacji rosyjski.
dóbr kościelnych. Majątki Koś Ostateczne ustalenie wschod
cioła Ewangelicko-Reformowa niej granicy niepodległej już
nego powstały głównie w dro Polski (1921) spowodowało, iż
dze zapisów testamentowych. pewna liczba zborów reformo
Sekularyzacja miała więc cel wanych pozostała poza obsza
polityczny: pełne uzależnienie rem II Rzeczpospolitej. Spotka
Kościoła od administracji pań ło to właśnie tak stary ośrodek
stwowej. W zamian za odebra ewangelicyzmu reformowanego,
ne majętności rząd rosyjski zo jak Słuck. Jednota Litewska
bowiązał się wypłacać Wileń zachowała w latach 1918—1939
skiemu Synodowi Ewangelicko- swą tradycyjną odrębność. Ist
-Reformowanemu jako ekwi niały więc w Polsce dwa Koś
walent 9383 ruble rocznie. Su cioły Ewangelicko-Reformowa
ma ta wypłacana była do r. ne, tzw. Jednota Warszawska i
1915, tzn. do momentu upadku Litewska. W latach 30. ośrodek
administracji carskiej na Litwie wileński dysponował 20 zbora
w wyniku klęsk Rosji na fron mi i filiałami oraz ok. 11 tys.
cie wschodnim w I wojnie wyznawców. W chwili wybu
światowej.
chu II wojny światowej superRok 1864, rok intensywnych intendentem Jednoty był ks.
walk powstańczych na Litwie, Konstanty Kurnatowski.-

USTRÓJ I ORGANI ZACJ A

XIX w. w większych ośrodkach w tym, iż Kościół wileński obo
dystryktów, potem zaś (do r. wiązywały jedynie te uchwały
synodów generalnych w Rzeczy
Niejako do tradycji Kościoła E- 1939) w Wilnie.
w ang el icko -R ef ormo wan ego n a W Wileńskim Kościele Ewan pospolitej, które zostały przez
Litwie należała jego odrębność gelicko-Reformowanym funk synod Jednoty zaakceptowane.
ustrojowa i organizacyjna w cjonowały dwa ciała wykonaw W latach 70. XVIII w. doszło do
stosunku do Jednot ewangeli cze. Pierwszym było kolegium wzmożonych kontaktów Jedno
ckich w Wielkopolsce i Mało- synodalne o charakterze kon ty Litewskiej z pozostałymi
polsce, odrębność trwająca od systorskim (przyjęło tę nazwę dwoma Kościołami ewangelic
czasu powstania Kościoła aż do w r. 1926) — powoływane przez kimi w Małopolsce i Wielkopol
synod do wykonywania powzię sce. Powstały wtedy projekty
końca II Rzeczpospolitej.
Podstawową jednostką organi tych uchwał i spraw bieżących. opracowania wspólnej dla całe
zacyjną Jednoty Litewskiej był Tworzyli je: świecki prezes, du go Kościoła Ewangelicko-Refor
zbór. Kompleks zborów para chowny wiceprezes oraz 6 czło mowanego w Rzeczypospolitej
fialnych składał się na dystry nków, w tym 3 duchownych. ustawy kościelnej. Wiązało się
kt, zwany także diecezją. Licz Kolegium kuratorów, w skład to bezpośrednio z tzw. trakta
ba i nazwy dystryktów zmie którego wchodzili superinten- tem warszawskim (1768), przy
denci (stojący na czele ducho wracającym swobodę publicz
niały się:
wieństwa w dystryktach), było nego sprawowania kultu i pra
— dystrykt Ruski (zwany też nadzorczą władzą intersynodal- wa obywatelskie ewangelikom
Białoruskim lub Mińskim) ną dla całego Kościoła, różną od na terenie całej Rzeczpospoli
obejmował obszar miast: konsystorskiego Kolegium sy tej. Kościół wileński stał jednak
Mińska, Orszy, Potocka, Wi nodu.
na stanowisku utrzymania wła
tebska;
Ustrój wewnętrzny Kościoła E- snej tradycji i instytucji. Świa
— dystrykt Nowogródzki — o- wangelickonReformowanego na dczą o tym dobitnie instrukcje
ibszar Nowogródka, Rzeczy Litwie oparty był o własne pra dla delegatów wysłanych na
cy i Wołkowyska;
wo kanoniczne, rozbudowywa rozmowy z przedstawicielami
„koronnych prowincji” właśnie
— dystrykt Podlaski (Brzeski, ne przez kolejne uchwały, zwa
z r. 1768. Wewnętrzny ustrój
ne
kanonami,
corocznych
syno
Grodzieński) — obszar Brze
Kościoła nie uległ także zmia
ścia, Grodna, Pińska i Sło- dów prowincjonalnych. Owe
nie
pod zaborem rosyjskim. W
„kanony”, obowiązujące Jednonimia;
r.
1819
udało się Jednocie utę Litewską, datują się od r.
— dystrykt Zawilejski — ob 1611, wcześniejsze bowiem zo chylić decyzje rządu carskiego
szar Wiłkomierza, Upity, Ko stały spalone razem z biblioteką w sprawie ustanowienia „impe
wna;
zborową w tym właśnie roku. rialnego konsystorza ewangeli
cko-reformowanego”, któremu
— dystrykt Żmudzki — obszar Kanonem określano każdą uch podlegałby synod Jednoty. Uwaloną
przez
synod
ustawę,
oksięstwa żmudzkiego.
bowiązującą w zakresie prawa staleniem ostatecznym w spra
kościelnego
oraz organizacji i wie względnej samorządności
Władzą zwierzchnią Kościoła
administracji.
Zasadniczym pra było prawo z 15 lipca 1830 r.,
był Synod, ciało kolegialne, w
wem
Kościoła
była tzw.'1Agen mówiące iż organem zwierzch
skład którego wchodzili wszy
da
Wielka
(wydana
w Gdańsku nim Kościoła Ewengelicko-Rescy duchowni Jednoty oraz de
w
1637
r.),
zawierająca
zasady formowanego w Cesarstwie Ro
legaci parafialni (osoby świec
kie). Synod posiadał władzę u- dogmatyczne, obrzędowe i or syjskim są: petersburski konstawodawczą, wykonawczą i ganizacyjne oraz prawo małże systorz dla parafii w Peters
kontroluj ąco-sądowniczą. Do je ńskie określające formę zawar burgu, Moskwie, Rydze, Mitago kompetencji należało miano cia i rozwiązania związku mał wie, a Litewski Synod Ewan
gelicko-Reformowany dla gu
wanie duchownych i przydzie żeńskiego.
lanie do wyznaczonych parafii, Wielowiekowa tradycja i orga berni „odzyskanych od Polski”.
ustalanie budżetu Kościoła, de nizacja Jednoty na Litwie sta Mimo względnej swobody przez
cyzje w sprawach małżeństw nowiła o jej samodzielności i cały czas trwania zaborów,
(rozwody), a także sankcje dy odrębności względem Kościo ciążyły Jednocie więzy narzu
scyplinarne w stosunku do czło łów ewangelickich w Koronie cone przez obcą administrację.
oraz o jej niezależności od pań Rok 1918 i odzyskanie niepod
nków społeczności.
Do początków XVII w. obierano stwa. Odrębność ta polegała na ległości przez Polskę zdecydo
dwu dyrektorów synodu: osobę odmienności ustroju wewnętrz wały, iż Kościół mógł powrócić
świecką i duchowną. Od r. 1618 nego (np. sposób doboru człon do źródeł swego ustrojowego i
funkcję tę sprawowała tylko o- ków synodu i jego absolutna organizacyjnego funkcjonowa
soba świecka. Synody odbywa zwierzchność nad całością ży nia: do kanonów i Wielkiej Ały się corocznie — do lat 60. cia Jednoty) i przejawiała się gendy.
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Prawosławni w dialogu
Ks. dr Henryk Paprocki jest prawosławnym duszpasterzem mło
dzieży akademickiej przy warszawskim soborze metropolitalnym.
Studiował teologię w Instytucie św. Sergiusza w Paryżu i tam
uzyskał doktorat za pracę z dziedziny pneumatologii. Interesuje
się również zagadnieniami liturgii bizantyjskiej, jest autorem fi
lologicznego tłumaczenia liturgii eucharystycznej św. Jana Chry
zostoma na język polski.

TADEUSZ WYSZOMIRSKI — Ja
ka jest rola pnumatologii we współ
czesnej refleksji teologicznej Koś
cioła prawosławnego?

Ks. HENRYK PAPROCKI — Poto
czna opinia, jakoby dopiero wiek
XX przyniósł rozwój niektórych
kierunków teologii, jak eklezjologia,
eschatologia czy też pneumatologia,
nie jest słuszna, przynajmniej w od
niesieniu do teologii prawosławnej.
Jest natomiast prawdą, że na Za
chodzie nastąpiło szczególne ożywie
nie w tych właśnie dziedzinach teo
logii. Rola Ducha Świętego zajmuje
o wiele bardziej centralne miejsce
w duchowości Kościołów wschod
nich niż zachodnich. Jednak twier
dzenie, że teologia Ducha Świętego
została w prawosławiu ostatecznie
usystematyzowana, byłoby przesad
ne.
Współczesna myśl teologiczna pra
wosławia koncentruje się bardziej
na pismach mistyków niż na rac
jonalnych traktatach teologów. Z
tych właśnie doświadczeń czerpie
dla siebie nowe impulsy, które już
obecnie zaowocowały rozwojem na
uki o eklezjalnej obecności Ducha
Świętego w Kościele, o Jego roli w
zmartwychwstaniu i w sakramen
tach. Autentyczna pneumatologia
ma wymiar ekumeniczny, uświada
mia bowiem, że epikleza euchary
styczna przekracza granice podzia
łów. Tam, gdzie ważne sakramenty,
tam też jest Kościół. Równocześnie
też zagadnienie pneumatologii spro
wadza się nie do uzasadnienia re
lacji Ducha Świętego względem po
zostałych Osób Trójcy, ale do okre
ślenia relacji Trzeciej Osoby w sto
sunku do świata. Takie spojrzenie
na pneumatologię pozwala uniknąć
roztrząsania kwestii jilioąue, ciążą
cej nad całą teologią. Do tego typu
poszukiwań nawiązują w prawosła
wiu między innymi Olivier Clóment
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i Dumitru Staniloae, a ze strony ka
tolickiej Louis Bouyer.
Coraz częściej pneumatologia lub jej
niektóre aspekty stają się przedmio
tem kolokwiów i sympozjów nauko
wych, jak np. zorganizowane przez
Komisję „Wiara i Ustrój” w 1978 r.
sympozjum na temat teologii Ducha
Świętego w dialogu ekumenicznym.
Prawosławie przedkłada jednak do
świadczenia mistyczne, zwłaszcza li
turgiczne nad tego typu konferen
cji. Doświadczenia te zwykle stają
się bodźcem do rozważań teologicz
nych.
T.W. — Z ramienia Polskiego Au
tokefalicznego Kościoła Prawosław
nego był Ksiądz uczestnikiem tego
rocznej konferencji Komisji „Wia
ra i Ustrój” w Limie. Jaki był jej
przebieg?
^

Ks. H. P. — Jej zasadniczym celem
było zakończenie procesu przygoto
wywania oficjalnych dokumentów
dotyczących Chrztu, Eucharystii, ka
płaństwa i Symbolu Wiary. Doku
menty te są owocem pięćdziesięciu
lat pracy Komisji. Ich przyjęcie
przez Kościoły zakończy pewien
znaczący okres w dziejach Komisji.
Z jednej strony nastąpi rozszerzenie
bazy doktrynalnej Światowej Rady
Kościołów, a z drugiej — w sposób
nieunikniony — przesunięcie akcen
tów w pracy Komisji, co staje się
już coraz bardziej zauważalne.
W centrum zainteresowania Komisji
znalazł się bowiem Symbol Wiary.
Poza dwoma kolokwiami poświęco
nymi tej kwestii (Odessa i Chambćsy), opracowano i przyjęto w Limie
dokument oficjalny na ten temat.
Jednakże wszyscy obecni odczuli, że
dotychczasowe prace były niewys
tarczające, że istnieje konieczność
zorganizowania jeszcze w tym roku
konsultacji poświęconej „korzeniom
biblijnym wiary apostolskiej”, w ro
ku następnym — znaczeniu terminu

„wiara apostolska”, a jeszcze póź
niej — teologii trynitarnej Nicejsko-konstantynopolitańskiego Wyznania
Wiary. Komisja „Wiara i Ustrój”, po
szerzając coraz bardziej bazę dok
trynalną Światowej Rady Kościo
łów, prowadzi równocześnie niezwy
kle skomplikowany dialog wielo
stronny, w którym praktycznie udział bierze całe chrześcijaństwo.
Dialog ten nie znajduje jednak od
zwierciedlenia w życiu Kościołów.
Po wielu latach rozmów na nowo
podkreśla się odrębności poszczegól
nych Kościołów, które wprawdzie
przestały być „odłączone”, ale nie
stały się pojednane. Ruch ku jed
ności zatrzymał się w połowie dro
gi i to powoduje potrzebę akcento
wania różnic. Kościoły szukają w
dokumentach Światowej Rady Koś
ciołów potwierdzenia swojej doktry
ny, często o charakterze podręczni
kowym. Dlatego coraz większego
znaczenia nabiera kwestia recepcji
wszystkich dokumentów oficjalnych
przez całe Kościoły, a nie tylko
przez hierarchię bądź wybranych re
prezentantów „do spraw ekumeni
zmu”. Niestety, jak dotąd nie znale
ziono lekarstwa na tę sytuację. Zbyt
łatwo bowiem upraszczamy i zara
zem sankcjonujemy oficjalny stan
dociekań teologicznych. Zopominamy,* że jest tylko jedna Prawda,
Chrystus, a nie nasze małe prawdy.
I to wszystko stwarza podstawowe
trudności w dialogu ekumenicznym.
Można jednak żywić nadzieję, że
proces recepcji, aczkolwiek bardzo
trudny, będzie powoli postępował
naprzód.
T. W. — Nadzieję na pozytywne
skutki dialogu ekumenicznego zwięk
sza fakt bliskości, jak się wydaje,
nauki o zbawieniu w ujęciu Refor
macji oraz Kościoła prawosławnego.

Ks. H. P. — Przez długie lata są
dzono, że protestantyzm i prawo

sławie dzieli głównie nauka o zba
wieniu. Już w swym liście z 1576 r.,
stanowiącym właściwie komentarz
„Konfesji Augsburskiej”, patriarcha
Jeremiasz zaznaczył w czwartym
rozdziale, że nie dostąpią łaski ci,
co nie wiodą cnotliwego życia. Wia
ra musi bowiem przynosić owoce w
postaci dobrych uczynków, aczkol
wiek one same nie stanowią o zba
wieniu. W ten sposób usprawiedli
wienie przez samą wiarę uznane zo
stało za nieortodokśyjne. Problem
ten wyrósł przede wszystkim wsku
tek słynnego dodatku Lutra do tłu
maczonego tekstu Pisma świętego.
Otóż tłumacząc List do Rzymian
(3:28) Luter dodał słowo „tylko” —
człowiek
usprawiedliwiony
jest
t y l k o przez wiarę (sola fide).
„Wiara i oddanie — jak mówi prof.
Nowosielski — nakazuje nam mil
czeć z naszymi racjami, z naszymi
zasadami, z naszym poczuciem mo
ralnym i etycznym, z naszym po
czuciem sprawiedliwości”. Dlatego
pod koniec liturgii eucharystycznej,
bezpośrednio przed przyjęciem Ko
munii, nie pozostaje nam nic inne
go, jak odmówienie modlitwy „Wie
rzę, Panie, i wyznaję”, czyli złoże
nie wyznania wiary.
Być może na marginesach prawo
sławia, zwłaszcza wśród ludu, owo
przeczucie zbawienia przez akty
wiary jest popularniejsze od teolo
gicznych spekulacji, zwłaszcza tych
o charakterze scholastycznym. Stąd
też duża popularność „dobrego ło
tra” w pobożności ludowej i sta
wianie siebie jakby w jego miejsce,
na przykład podczas wielkopiątko
wego śpiewu mówiącego o tym, że
Chrystus natychmiast uczynił łotra
dziedzicem Raju. Przeczucia te nie
są zupełnie pozbawione racji. Postać
„dobrego łotra” niepokoiła nie tylko
teologów, ale także malarzy ikon, a
od tego typu przeczuć nie jest wcale
zbyt daleka droga do intuicji Lutra.
W ostatecznym rozrachunku ciągle
dochodzi do nas z kart Ewangelii
pytanie Chrystusa: „Czy wierzysz?”.
Nie zamierzam przez to usuwać w
cień konsekwencji wynikających ze
słów: „nie grzesz więcej”, ale pod
kreślić znaczenie wiary. Tak zwane
dobre uczynki bynajmniej nie są
obce protestantyzmowi (że chociaż

by wspomnę różnorakie akcje po
mocy dla innych krajów); różnica
natomiast tkwi w sposobie stawia
nia akcentów. Może bliższa Ewan
gelii jest luterska zasada czynienia
dobrych uczynków bez rozgłosu, od
wielu fałszywych postaw w innych
wyznaniach chrześcijańskich.
Jakże bliskie, na przykład, intuic
jom protestanckim są autentyczne
pisma siostry Marii Faustyny Ko
walskiej. I jakże wielka jest ta
święta, zwłaszcza tam, w swym
„Dzienniczku”, gdzie udaje jej się
wyrwać z klasztornego gorsetu po
bożności. Jej dzieło miłosierdzia,
często fałszywie sprowadzane wy
łącznie do dobrych uczynków, zakła
da coś z luterskiej odwagi — sola
misericordia może być bowiem od
powiednikiem luterskiej sola fide i
sola gratia.
Interesujące również jest to, że ob
jawienia s. Faustyny właściwie po
wtarzają objawienia założycielki
mariawityzmu, s. Marii Franciszki
Kozłowskiej. Często bowiem sprawy
pozornie odległe i nawzajem wyklu
czające się są sobie niezwykle bli
skie. Trzeba to sobie tylko na pew
nym etapie dialogu uzmysłowić. Być
może świadomość taka stanie się
nowym bodźcem w rozwoju eku
menizmu.
T. W. — W takim razie należy spo
dziewać się bardzo wiele po dialo
gu prawoslawno-luterańskim?
Ks. H. P. — Wśród wielu dialogów,
jakimi żyje współczesne chrześcijań
stwo, wspomniane rozmowy legity
mują się długą już tradycją i teraz
wkraczają w nowy etap. Niewąt
pliwie na ich pomyślny początkowy
rozwój wpłynęły gesty Lutra pod
adresem prawosławia, jak na przy
kład jego stwierdzenie w czasie dy
sputy z Eckiem, że Kościół grecki
lepiej przechował tradycję pierwot
nego Kościoła niż teologowie w
Rzymie. Zbliżenia z prawosławiem
szukał też Melanchton. Jednakże te
pierwsze próby dialogu dążyły do
uczynienia prawosławnych luterana
mi bądź luteran prawosławnymi.
Nie był to dialog, lecz akcja nawróceniowa, może z wyjątkiem wymia
ny listów teologów niemieckich z

patriarchą Konstantynopola Jere
miaszem w XVI wieku. Po tej wy
mianie nastąpiło ochłodzenie sto
sunków luterańsko-prawosławnych.
Po pierwszej wojnie światowej pro
testanci stali się prekursorami eku
menizmu. Wejście prawosławia do
tego ruchu radykalnie zmieniło sto
sunek do luteranizmu. Dowodem te
go może być zorganizowanie przez
Centrum Patriarchatu Ekumenicz
nego w Chambćsy k. Genewy mie
sięcznego seminarium poświęconego
zagadnieniu „Luter i niemiecka re
formacja w perspektywie ekumeni
cznej”. Powodem zwołania semina
rium jest 500 rocznica urodzin Lu
tra. Już ten fakt jest wiele znaczący.
Zadaniem seminarium jest przeana
lizowanie nauki Lutra, zwłaszcza
dotyczącej Słowa i sakramentów,
stosunku do dogmatu starochrześci
jańskiego, wiary i uczynków, ekle
zjologii oraz prawa i tradycji. Udział w seminarium weźmie wielu
wybitnych teologów protestanckich,
prawosławnych i katolickich. Jest
to niewątpliwe wydarzenie, które
może zmienić stosunki luterańsko-prawosławne, a także stać się bodź
cem do bardziej aktywnego dialogu.
Trudno jeszcze w tej chwili mówić
o perspektywach tego dialogu. Wielu
optymistów sądzi, że dialog luterańsko-prawosławny ma większe szanse
niż katolicko-prawosławny. Nie wy
nika to z chęci tworzenia znanych
z przeszłości bloków wyznaniowych
antykatolickich, ale z dużej elasty
czności strony protestanckiej we
wszystkich rozmowach ekumenicz
nych, a także z coraz większego uś
wiadamiania sobie przez stronę pra
wosławną wielu punktów stycznych,
łączących oba, pozornie tak dalekie,
wyznania. Ogólnie mówiłbym o obu
stronnej zmianie orientacji, w czym
duża zasługa przede wszystkim pa
triarchatu Konstantynopola i Koś
cioła rosyjskiego.
Na zakończenie może warto zazna
czyć, że po stronie prawosławnej
istnieje znakomite opracowanie my
śli Lutra, dokonane przez Lwa Szestowa w jego pracy „Sola Fide”
(Paryż 1966), które można traktować
jako prawosławny komentarz do
myśli wielkiego Reformatora.
Rozmawiał Tadeusz Wyszomlrski
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Dawidowe

korzenie

Pielgrzymi małego mostu
Jeszajahu Spiegcl — Żyd polskiego po
chodzenia, pisarz. Żyje i działa w Tel-Awiwie w Izraelu. Jedenaście nagród li
terackich za twórczość w języku żydow
skim.
SIOSTRA KINGA — Czy zechciałby Pan przedstawić
się czytelnikom?
JESZAJAHU SPIEGEL — Dlaczego nie? Urodziłem
się w 1906 w najbiedniejszej dzielnicy łódzkiej, na
Bałutach, u rodziców bardzo biednych. Było nas
ośmioro dzieci i wszystkie głodowały. Nasz dom był
domem głodu i modlitwy ojca.
S. K. — Kim był Pana ojciec z zawodu?
J. S. — Nie miał zawodu. Nie każdy człowiek musi
mieć zawód.
S. K. — Ale jakoś pracował?
J. S. — Nie pracował.
S. K. — A z czego żył?
J. S. — Z czego żył? W pewnym okresie życia był tka
czem ręcznym. Było to w latach 1918—1919. Miałem
wtedy 12 lat. Żyłem w otoczeniu biedy i nędzy, ale
było blisko do Julianowa, a Julianów to był park
pod Łodzią, w kierunku Zgierza. I ja tam jako dziec
ko tak lubiłem chodzić i siedzieć przy stawie, i pa
trzeć. Prędko opuściłem heder, czyli ogólne nauki
talmudyczne, i przeszedłem na świeckie do szkoły
powszechnej. Potem ukończyłem gimnazjum w Ło
dzi. W jaki sposób? Bo moi nauczyciele w szkole
powszechnej nie byli ślepi, oni widzieli we mnie coś
niepodobnego do innych. Myśleli, że może coś z te
go wyrośnie, i pomagali mi, bo ja nie miałem mo
żliwości. Więc ukończyłem gimnazjum. No, niezupeł
nie. Siedem klas, a było osiem. Potem w bibliotece
publicznej, która może istnieje do dziś w Łodzi, prze
siadywałem od rana do wieczora. Dziesięć deka kieł
basy krojonej, jedna bułeczka i cały stos książek.
Dyrektor tej biblioteki (pamiętam jak się nazywał1
Augustyniak), o (pierwszej godzinie, kiedy wszyscy
szli na obiad, a ja siedziałem jeszcze w kącie, to on
dochodzi do mnie i mówi:
— Panie Spiegel, już czas na obiad.
— Ja jeszcze mam coś dokończyć.
— Pan pozwoli do nas na herbatkę — i zaprosił
mnie do siebie. I tam u niego prawie codziennie ja
dłem swój obiad.
Na początku zacząłem pisać wiersze liryczne i w 1930
wydałem pierwszy zbiór pieśni moich po żydowsku.
A tytuł książki był: „Twarzą ku słońcu”. Pisałem aż
do wybuchu wojny. Byłem też nauczycielem. Skoń
czyłem pedagogiczne kursa, które w gminie żydo
wskiej były dla tych, co nie mieli matury. Jakoś
nigdy nie miałem papierków — moja żona ma dy
plomy uniwersyteckie za nas oboje. Podczas bom
bardowania w 1939 uciekłem razem ze wszystkimi
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ludźmi do Warszawy i tam mi jedna służąca, Polka,
wynosiła codziennie talerz zupy na schody. Ja nigdy
nie zapomnę tego talerza zupy na schodach. Tak
bym chciał tę Polkę odwiedzić i uściskać.
Wojna. Jestem w getcie łódzkim 5 lat, aż do likwi
dacji. Będąc tam, pisałem, a podczas likwidacji scho
wałem w piwnicy wszystkie swoje opowiadania, któ
re wyszły po wojnie, także w Polsce. Pierwsza ksią
żka powojenna, to była moja książka po żydowsku,
nazywała się „Królestwo Getto”. Tu została przetłu
maczona na hebrajski i na inne języki.
Po likwidacji getta w sierpniu 1944 byłem w Oświę
cimiu około 3—4 tygodni. Ojciec mój, matka i sio
stra, którzy przyjechali wraz ze mną, poszli pro
sto do gazu, a ja, wobec tego, że byłem nieco młod
szy — miałem 38 lat — zostałem tu, gdzie Bóg każe
jeszcze żyć. Przyjechali Niemcy cywile i, chociaż
wiedzieli, że to ich koniec, wybierali tych, co jeszcze
byli zdolni do pracy. Stoi 400 Żydów w jednym blo
ku, stoi żołnierz i cywil. Ten cywil podchodzi i pyta:
„— Ihr Beruf?” Każdy mówił: stolarz, szewc, kra
wiec. Rozumieli już, że trzeba mówić. A ja, co ja
mam powiedzieć? Podchodzi do mnie:
Beruf?”
Coś mi wpadło do głowy: — korespondent. — Schreiben sie Maschine?” „— Ja”. I dzięki temu przeży
łem, pisałem ewidencję.
Po wojnie, 7 maja 1945, zostaliśmy zwolnieni. Pro
wadzili nas między lasami i po miesiącu wróciłem
do Łodzi, mego miasta rodzinnego. Udałem się do
piwnicy, gdzie schowałem moje pisma. Tam miesz
kał już jakiś Polak. Wchodzę i (mówię, że ja tu
mieszkałem podczas getta i cośkolwiek schowałem
w piwnicy. A on na to:
— Ach, myśmy już szukali, bo każdy z was chował
złoto, tymczasem myśmy znaleźli w puszce papiery
pisane jakoś dziwnie i wyrzuciliśmy na śmietnik.
Tylko tego brakowało. O mało nie zemdlałem.
— Gdzie pan to rzucił, kiedy?
— Kilka dni temu, niech pan wyjdzie na podwórko,
pan zobaczy śmietnik. Wyrzuciłem w jakimś pudle.
Bo mój ojciec wszystkie te moje dzieła pisane w get
cie pakował do dużej, blaszanej puszki, gdzie kiedyś
były (cukierki. I właśnie on to wyrzucił. I ja posze
dłem na tę górę śmieci, i przewracałem cały stos.
Dla mnie to była góra synajska, gdzie Pan Bóg daje
nową wiarę. Mam tu jeszcze to, co znalazłem; czę
ściowo, nie wszystko. Pudełka nie było, tylko od
dzielne papierki. Teraz we wszystkich moich ksią
żkach są ich faksymilia. A te moje stare pisma są
teraz w Jadwaszem, w muzeum w Jerozolimie. Jest
tam jeden historyk, który specjalizuje się w twór
czości okupacyjnej. I napisał książkę o trzech pisa
rzach, którzy tworzyli w getcie, mianowicie o Icchaku Kacenelsonie, to był pisarz hebrajsko-żydowski,
o Jeszajahu Spieglu, to jest o mojej uniżoności, i o je
szcze jednym poecie Abrahamie Suckewerze. Wszy
stkie te moje rzeczy pisane w getcie wydałem tu
po hebrajsku i po żydowsku, żeby przede wszystkim
naszą ludność zapoznać z tym, co się tam działo.
Miało to bardzo pozytywne echa. W sumie wyszło
dwanaście książek po żydowsku, sześć po hebrajsku,
potem niektóre u „Centuriona” po francusku, np.
„Les flammes de la terre”. I otrzymałem za to je
denaście nagród literackich, ostatnią na moje 75-lecie.

S. K. — Czy można zadać Panu teraz jeszcze bardziej
osobiste pytanie: jaką rolę odgrywa modlitwa w Pana
życiu i jak ona wygląda?

J. S. — Ja mam swoją własną, osobistą modlitwę,
która wychodzi poza ramy naszych modlitw ogól
nych. Moja modlitwa wyraża się w wielkiej ciszy,
w wielkim zadumaniu i .w samotności. Kiedy czło
wiek jest samotny, to słyszy, jak cały wszechświat
modli się do Kogoś, do jakichś Sił nieznanych, nie
zrozumiałych. I do tych Sił ja się modlę. Nigdy nie
chodzę wspólnie z ludźmi się modlić, bo ludzie za
bierają mi moje królestwo samotności i ciszy.
S. K. — Czy Bóg, do którego Pan się modli, jest Bo
giem Biblii?

J. S. — Czy Bogiem Biblii? Ja widzę Boga w natu
rze, w najmniejszej mrówce, w ptaszku, w kwiatku,
widzę Boga we wszystkim, co nas otacza. I w śmier
ci widzę Boga, i w rodzeniu, rzecz jasna. A Biblia
to jest inny problem. To, co istnieje w Biblii, moim
zdaniem nie ma nic wspólnego z własną, konkret
ną, czystą modlitwą nieszczęśliwego człowieka. Ale
ten nieszczęśliwy człowiek jest czasami szczęśliwy,
właśnie gdy się w modlitwie łączy z tymi Siłami
nadnaturalnymi. Ja także w mojej twórczości czuję
bliskość tej wielkiej Siły, którą nazywamy Boskością.
Każda czysta twórczość, prawdziwa twórczość, odby
wa się w samotności. Nie ma twórczości na rynkach,
nie ma w tzw. kolektywie. Człowiek, który tworzy,
znajduje się najbliżej Bóstwa; i wierzy, że te nie
znane moce, które w sobie nosi, pomagają mu żyć
i wierzyć w piękno poezji i w nieśmiertelność wła
snego słowa twórczego, i w nieśmiertelność duszy.
A Bóg patrzy z każdego kątka, trzeba tylko mieć oczy
i uszy, aby Go widzieć i słyszeć, aby Go odnaleźć.
S. K. — Czy to pojęcie Boga, jakie Pan ma obecnie,
powstało z tego, jakie Pan miał kiedyś w dzieciń
stwie?

J. S. — Ja wychowałem się w rodzinie bardzo tra
dycyjnej, ale nie bardzo bogobojnej. Ja nigdy, od
12 roku życia, nie chodziłem do naszego „kościoła”.
Bo w gromadzie nie znalazłem spokoju. Za dużo tam
jest głosów, za dużo hałasu, za dużo przemawiań.
Uciekałem od tego do książki, do poezji, do ciszy,
do łąk — ja mówię o Polsce — do lasów polskich,
do szumu Wisły, do nieba polskiego. Ja tęsknię za
tym wszystkim, czego tutaj nie ma. A modlitewniki?
Modlitewniki pisali różni ludzie, potem to zostało
zebrane i zredagowane dla celów praktycznych. Ale
w modlitewnikach ja nie znajduję ciszy. Od czasu
do czasu do nich zaglądam, bo chcę wiedzieć, co to
są za słowa, na których wychowały się całe pokole
nia, którymi się modliły i z którymi poszły do Aus
chwitz. Ja sam jestem cudem uratowany z Birkenau.
Tam nie było Boga, bo nie było ciszy. Tam była gro
mada, która wnosiła śmierć, a gdzie zadają śmierć,
tam nie ma Boga. Owszem, i śmierć jest nam dana
z ręki jboskiej, ale nie w ten sposób, jak w Birkenau.
Natura sama się kończy, kiedy tego wymaga. Ale
to, co ja widziałem, to było przeciwko naturze, to
znaczy przeciwko Bogu. Ja byłem w gehennie.

S. K. — A jednak i tam Pan się chyba modlił?

J.S. — Ja tam miałem swoje ciche godziny w nocy,
wówczas kiedy się modliłem. To było po śmierci
mojej jedynej córki, która umarła z głodu w getcie.
Czy po tym, co tam przeżyłem, nie odrzuciłem swojej
samotności z wielką i niezrozumiałą Siłą, która daje
moc życia? Nie, bo nic nie dzieje się bez woli Boga
Jedynego. Ale On płacze nad wszystkimi ludźmi. On
nas szuka, ale my nie wpuszczamy Go do naszego
mieszkania. U nas jest takie powiedzenie: „Otwórz
drzwi, jeśli zechcesz Go wpuścić, On wejdzie”. My
mamy też inne bardzo ciekawe powiedzenie, że całe
życie jest małym mostem, który trzeba przejść. Naj
ważniejsza rzecz, to nie obawiać się tego przejścia.
Co jest po drugiej stronie? — Tego my nie wiemy.
Co przedtem było? — Też nie wiemy. My jesteśmy
na moście, my idziemy, albo nas gonią. Niemcy nas
gonili, sami siebie gonimy, jakaś siła nas goni. Skąd
przyszliśmy? — Nie wiemy. Ale jakoś przyszliśmy
i zajęliśmy kawałeczek miejsca na ziemi i radujemy
się każdą minutą. Ja podkreślam, że mówię jako pi
sarz.
S. K. — Co Pan przez to rozumie? Jako pisarz, a nłe
jako kto? Czy nie można powiedzieć: jako człowiek?

J.S. — Ja uważam, że najczystszym człowiekiem jest
prawdziwy pisarz, bo on słyszy i rozumie, bo on
patrzy na rdzeń rzeczy. Patrzy w głąb, w korzenie
bytu i zdarzeń. Ja mogę godzinami patrzeć, jak słoń
ce wchodzi do morza, ja mogę tu, na tym skrawku
ziemi, spacerować godzinami i mnie się nie nudzi.
Dlaczego? Bo ja jestem złączony z Nim, i On mi daje
siłę bycia. Ja nie chodzę do bożnicy, ale ja mam
tutaj piękne pieśni, piękną muzykę Bacha i Beethovena, i Chopina. Ile tam jest ciszy, ile modlitwy.
A w naszym pokoleniu modlitwa została wykorzenio
na. Człowiek nie modli /się do Boga. On się modli
do pieniędzy, modli się do rzeczy. To jest absolutnie
niezrozumiałe. Ale i tak cała ludzkość przejdzie przez
ten most. Był wiek XV, XVI, XVII — były całe po
kolenia, a nas nie było. Będzie wiek XXI, XXII,
XXIII, my będziemy już po drugiej stronie, a On
też będzie dla tych, co przyjdą po nas.
S. K. — A my? Co stanie się z nami?

J.S. — Ja wierzę w nieśmiertelność duszy, ale nie
w tym sensie, że dusze krążą jak ptaki. Co to jest
nieśmiertelność? To trudno określić, bo my nie wie
my, co to jest życie. Wstajemy rano, czyścimy zęby,
jemy śniadanie, idziemy do pracy, bierzemy pen
sję, wychowujemy dzieci. To jest życie? Gdyby ży
cie miało być tylko tym, to Bóg stworzył jakiś świat
nienormalny. Ale jest tutaj cel każdego człowieka,
tylko ludzie uciekają od niego. To jest modlitwa.
Dlatego właśnie chętnie patrzę na kościoły. U nas
nie ma bożnic otwartych w dzień, u nas wszystko
zamknięte na zamki, a u chrześcijan są kościoły
otwarte w dzień, można wejść w każdej chwili,
uklęknąć, modlić się w samotności. Każdy nieszczę
śliwy człowiek, który chce się trochę wypłakać w sa
motności, może wejść i nikt go nie widzi, i znajdu
je ulgę w swoim bólu.
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S. K. — Wspomniał Pan o nienormalnym święcie.
Co Pan miał na myśli?
J. S. — Napisane jest w Biblii: „On lituje się nad
człowiekiem jak ojciec nad synem”. Jak ojciec lituje
się nad dzieckiem chorym albo ślepym, albo takim,
które nie chodzi jasnymi drogami tylko ciemnymi,
tak samo Stwórca — Ojciec całego świata — pła
cze, bo widzi, że stworzył niepełnię tego, czego mo
żna się było od Boga spodziewać. Bo On jest siłą
doskonałości, nie ma w Nim ciemności, nie ma żad
nej plamki. A jakie dziecko wyszło? Człowiek ślepy,
chory, ułomny, męczący siebie i innych. Więc Oj
ciec płacze: — Co ja stworzyłem, i po co stworzy
łem? Przecież ja go stworzyłem po to, żeby mnie
chwalił. Chwalcie Pana na Wysokościach!”. I my,
ludzie, też płaczemy nad swoim losem w samotności,
ale Ojciec płacze nad całą ludzkością, że nie dzieje
się na świecie według Jego woli, według woli boskiej,
ale według woli szatańskiej. A może On ma rywala,
szatana? Ale jeżeli istnieje szatan, to on też jest
stworzony przez Boga. Dlaczego Bóg dopuścił, że
szatan działa przeciw Niemu?
S. K. — I jaką widzi Pan odpowiedź na zło świata?
J. S. — Ach, my jesteśmy w kajdanach bytu i istnie
nia. Nie możemy z tego wyjść. Owszem, możemy się
zastrzelić, ale to nie jest naturalne, boskie. Natura
chce, żebyśmy umierali według jej życzenia, a nie
według naszego życzenia. Co ja bym tu widział? Nie
ma rady. Wracam do początku naszej rozmowy: po
została nam jedynie cisza modlitwy.
S. K. — Czy widzi Pan .jakiś związek między Aus
chwitz a Ziemią Izraela?
J. S. — Proszę Siostry, gdyby nie te cierpienia, to ja
bym tutaj nie siedział. Siostra wraca sobie nad Wi
słę, a ja siedzę nad Jordanem dzięki temu, że Aus
chwitz był. Siostra rozumie? Przez te męki, które
nasz naród przeszedł. Gdyby nie Birkenau albo Maut
hausen, albo Majdanek, to by nie było ojczyzny dla
tych biednych szewców, krawców, hasydów, dla tych
biednych Żydów, których resztki jeszcze tutaj są.

OFIARY

J. S. — U nas niektórzy uważają, żę Mesjasz już
przyszedł, bo naród wrócił do Ziemi Świętej. Nikt
więcej nie ma przyjść. On nie* może przyjechać na
białym ośle ani nie może być przykuty łańcuchami
do bram Rzymu, jak mówi legenda. Nie ma takiego
Mesjasza. To jest tylko sen o Mesjaszu, bo lud mu
si mieć taki sen. A co do Rabbiego Jeszuaha, który
był wielką osobistością i wielkim patriotą, i wielkim
Żydem rewolucjonistą, bo szedł przeciwko sile z ma
luczkimi i biednymi, to On poniekąd był Mesjaszem,
ale świat się od Niego odżegnał. Pozostały tylko po
jedyncze klasztory, pojedyncze osoby samotne, które
się do Niego modlą. Trudno mi powiedzieć, czy gdy
by On przyszedł, byłby naszym Mesjaszem albo ogól
nym Mesjaszem ludzkości. Ja czekam, ale czy On
przyjdzie? A może On już do mnie przyszedł? Bo
proszę sobie wyobrazić, że ja półtora roku temu
miałem operację, która trwała sześć i pół godziny.
Ja już dwa razy byłem „nietutejszy”. Żyję dzięki
czemuś, co jest sztuczne — stymulator — bo natura
nie chce więcej pracować. Więc dla mnie Mesjasz
już przyszedł, bo ja mam spokój, mam ciszę, mam
tu ciemne drzewa, które modlą się w nocy. Mam
książki, mam muzykę, mam płacz, mam siebie i wi
dzę jeszcze swoją córkę umierającą z głodu. Ale
chciałoby się jeszcze dożyć tej chwili, żeby przy
szedł Mesjasz nie tylko do mnie, ale do całej ludz
kości, sprawca wolności boskiej, duchowej. To by by
ło moje marzenie, bo ja jestem częścią tego cierpią
cego ludu na całym świecie. Mogę jeszcze powiedzieć,
że z Siostry przybyciem na nowo powstała we mnie
tęsknota za Polską. Chciałoby się być jeszcze na
polskiej ziemi i żyć tam jeszcze trochę, ile by los dał
pod niebem mojego dzieciństwa, mojej młodości i mo
jej pierwszej miłości. Dziękuję Siostrze.
S. K. — Dziękuję Panu.
Rozmawiała S. Kinga Strzelecka, OSU

NA WYDAWNICTWO

Celina Borowa — zł 1 0 0 , Julia Pakulska — zł
400, Maria i Hieronim Alama — zł 70, T. J. —
zł 500, Zofia Doboszyńska — zł 45, Krystyna
i Krzysztof Bandoła — zł 1000, NN. — zł 1000,
Mieczysław Skwierczyński — zł 210, Danuta
Pogorzelska — zł 660, Karol Guttman — zł 200,
Józef Hoffman — zł 320, Helena Dubielowa —
zł 250, Marta Porańska — zł 100, Irena Hroboni — zł 730, Henryka Sawicka — zł 3000, Al
freda Kamińska — zł 820, Janina Gadomska —
zł 100, Edyta Marzecka — zł 1000, ks. bp. Sta
nisław Jałosiński — zł 2000, Tadeusz Barań
ski — zł 400, Helena Fijałkowska — zł 500,
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S. K. — Czy Pana zdaniem byłoby możliwe, aby
Chrystus, na którego powrót my, chrześcijanie, cze
kamy, był tym samym Mesjaszem, którego oczekuje
Izrael?

Franciszek Ganzel — zł 170, J. Chrzczonowicz
— zł 120, Halina Ostik — zł 220, Andrzej Sie
mianowski — zł 128, Romana Glapa — zł 500,
Rafał Leszczyński — zł 200. Eliasz Buczek —
zl 300.
Wszystkim Ofiarodawcom serdecznie dziękuje
my. Przypominamy, że ofiary na wydawnictwo
„Jednota” przekazywać można na konto PKO
ѴПІ OM Warszawa, Nr 1586-3854-136 bądź
przesyłać przekazem pieniężnym pod adresem:
Administracja miesięcznika „Jednota”, al.
Świerczewskiego 76a, 00-145 Warszawa.

LISTY* LISTY
Piszą, aby podzielić sią paru prze
myśleniami związanymi z „Jednotą”.
Jestem zachwycona postanowieniem
drukowania „Korzeni Dawidowych \
Uważam, że stosunek nas, Polaków,
do narodu żydowskiego jest niepo
jęty i częstokroć wręcz oburzający.
Wszelkiego rodzaju rasizm dowodzi
chyba braku kultury, ale wrogość
skierowana do Żydów ma jeszcze
inny podtekst. Jeśli ktoś przeżył okupację w Warszawie i był świad
kiem tragedii getta, jakże może nie
nawidzić Żydów? Czyż głęboka li
tość, jaką wówczas budzili ci nie
szczęśni skazańcy, mogła minąć bez
echa? Zostać zapomniana? A przede
wszystkim czyż Jezus, nasz Mistrz,
Nauczyciel i Zbawca nie był Ży
dem? Ten jeden fakt wystarcza byś
my na naród żydowski patrzyli jak
na zjawisko tajemnicze, budzące
może nawet pewną grozę, ale za
wsze godne szacunku i uwagi pły
nącej z głębi serca.
Przy okazji chcę jeszcze dodać, że
i poprzedni cykl, „Rozmowy przy
studni'f czytałam z wielkim zainte
resowaniem i że nieraz owe „Roz
mowy” dały mi dużo do myślenia.
A teraz druga sprawa: jakże słuszne
są uwagi zamieszczone w „Co wy
na to?" (majowy nr „Jednoty").
Wiem, że i parafie katoliokie mają
kłopoty, często nawet przykrości,

PRZEGLĄD

E

Z ZAGRANICY
# Światowa Rada Kościołów opu
blikowała dokument poświęcony za
grożeniu nuklearnemu: „Zanim nie
jest za późno”. Stwierdza się w
nim, że „nadszedł czas, gdy Kościo
ły muszą wyraźnie oświadczyć, że
produkcja, doskonalenie i użycie
broni nuklearnych jest przestęp
stwem wobec ludzkości i że taka
działalność musi być potępiona z
powodów etycznych i teologicz
nych”. Dokument mówi o wyjątko
wej odpowiedzialności, jaka spoczy
wa na chrześcijanach w USA i
ZSRR. Wzywa Kościoły na całym
świecie, by „przyznały najwyższy
priorytet wysiłkom zmierzającym
do stworzenia klimatu zaufania i
porozumienia między narodami i

LISTY» LI STY
przy rozdziale paczek zagranicz
nych. Produkty żywnościowe otrzy
mywane na kartki, np. kasza, mąka,
są w Polsce lekceważone, coraz wię
cej osób nie wykupuje ich wcale.
Natomiast paczki zagraniczne budzą
pożądliwość kompromitującą nasze
społeczeństwo.
Na zakończenie listu chcę napisać
rzecz następującą:
Śmierć ks. biskupa J. Niewieczerzała zmartwiła mnie głęboko. Nie roz
mawiałam nigdy ze Zmarłym, zna
łam Go tylko z nabożeństw w zbo
rze, ale prostota tego człowieka,
skromność i urok osobisty obudziły
we mnie wielką i szczerą sympatię.
Pamiętam dobrze taką małą scenkę:
było nabożeństwo ekumeniczne w
styczniu (zdaje się, że centralne),
ks. biskup stal przy drzwiach wew
nętrznych kościoła i kłaniał się
wchodzącym. Ten brak ostentacji,
pompy, o którą tak łatwo przy wy
sokiej godności kościelnej, zachwycił
mnie głęboko.
Piszę to aby wiedziano, że nawet
członkowie innych wyznań (jestem
katoliczką) ulegali urokowi osobi
stemu i walorom duchowym Zmar
łego.
Łączę wyrazy głębokiego szacunku
i sympatii dla zespołu „Jednoty \
Z.K.

UMENICZNY
ludźmi na całym świecie, wykorzy
stując w tym celu bardziej kon
struktywnie niż dotąd swoje po
wiązania międzynarodowe”.
# Zaraz na początku konfliktu o
Falklandy
sekretarz
generalny
Światowej Rady Kościołów dr Filip
Potter wysłał telegram do sekreta
rza generalnego ONZ, Perez Javier
de Cuellara, w którym stwierdził,
że Rada jest „zaniepokojona szyb
ką eskalacją konfrontacji militar
nej (...) na południowym Pacyfiku
i popiera wszystkie Pańskie inicja
tywy zmierzające do zawieszenia
broni i podjęcia negocjacji pod au
spicjami ONZ (...). Kościoły na ca
łym świecie modlą się żarliwie, aby
wysiłki podejmowane w celu po
kojowego rozwiązania konfliktu za
kończyły się powodzeniem”.

W sprawie konfliktu o Falklandy
wypowiedzieli się zarówno przy
wódcy kościelni w Argentynie, jak
i w Wielkiej Brytanii. Brytyjska
Rada Kościołów w oświadczeniu
dla prasy stwierdziła, że istnieje
konieczność wstrzymania wszelkich
działań
militarnych,
wycofania
wojsk argentyńskich i przystąpie
nia do rozwiązania konfliktu na
drodze dyplomatycznej. „Co się ty
czy przyszłego statusu Wysp Falklandzkich, to wchodzą w rachubę
inne rozwiązania niżeli tylko wy
łącznie brytyjskie lub wyłącznie ar
gentyńskie zwierzchnictwo nad ni
mi”. Przywódcy kościelni w Argen
tynie oświadczyli, że wprawdzie ak
ceptują stanowisko rządu w kon
flikcie o Falklandy, ale zarazem uważają, że ich kraj musi wrócić
do stosowania zasad demokratycz
nych, co będzie wymagało korektur
w polityce gospodarczej i społecz
nej oraz rozwiązania problemu wię
zionych lub zaginionych członków
opozycji politycznej.
# Jak już kilkakrotnie informowa
liśmy, z inicjatywy Światowej Ra
dy Kościołów powstał w 1975 r.
bank ekumeniczny ds. rozwoju z
siedzibą w Amersfoort (Holandia).
Bank zrzesza 149 Kościołów i or
ganizacji kościelnych, dysponuje
kapitałem wartości 6 milionów do
larów i udziela niskoprocentowych
kredytów na realizację programów
gospodarczych w krajach Trzeciego
Świata.
# Synod Kościoła Reformowanego
(Gereformeerde Kerken) w Holandii
wezwał rząd holenderski, by przy
łączył się do apelu ONZ w spra
wie bojkotu naftowego Republiki
Południowej Afryki. W 1980 r. z
podobnym apelem wystąpił drugi
Kościół reformowany w Holandii i
liczne holenderskie organizacje koś
cielne. Wspomniany synod podjął
także uchwałę o finansowaniu Pro
gramu Zwalczania Rasizmu, w ra
mach którego Światowa Rada Koś
ciołów udziela pomocy ruchom wy
zwoleńczym i organizacjom walczą
cym z rasizmem. Dotychczas więk
szość członków Synodu była prze
ciwna tej działalności SRK.
# Przed 25 laty powstała Chrześci
jańska Konferencja Azji, która zrze
sza większość Kościołów protestan
ckich i prawosławnych na tym kon
tynencie. Oprócz problemów teolo
gicznych organizacja poświęca wie
le uwagi zagadnieniom politycznym,
społecznym i ekonomicznym — obronie praw ludzkich, sytuacji ko15

biet i dzieci, położeniu mniejszości
rasowych i religijnych, negatywne
mu wpływowi' koncernów ponadna
rodowych na życie ludzi.
# Przewodniczący Komisji Ekume
nicznej Konferencji Biskupów Ka
tolickich w RFN, ks. bp Paul Wer
ner Scheele, oświadczył, że zada
niem wszystkich chrześcijan jest
działanie na rzecz jedności. Trze
ba jednak przy tym pamiętać, że
fałszywy kompromis jest gorszy niż
największy spór o prawdę. Bp.
Scheele wypowiedział się przeciw
zbyt pośpiesznemu wprowadzeniu
interkomunii między katolikami i
protestantami. Najpierw należy usu
nąć istniejące różnice, gdyż nie mo
żna myśleć uczciwie o wspólnocie
komunijnej, gdy księgi wyznaniem
we Kościołów ewangelickich nadal
określają papieża „antychrystem”,
a mszę katolicką „przeklętym bał
wochwalstwem”.
# Teolodzy reformowani i luterańscy w USA, zgromadzeni niedawno
w Chicago w celu przystąpienia do
trzeciej tury rozmów między oby
dwoma wyznaniami na płaszczy
źnie regionalnej, dali wyraz roz
czarowaniu, że trwający od 20 lat
dialog nie przyniósł dotąd w prak
tyce żadnych rezultatów. Już spra
wozdanie z pierwszego etapu (1962—
—64) stwierdzało, że nie istnieją
żadne istotne przeszkody do zawar
cia wspólnoty Stołu Pańskiego i ka
zalnicy. Wyniki tych rozmów nie
zostały jednak przyjęte formalnie
przez kierownictwa Kościołów. Roz
mowy między luteranami i refor
mowanymi w USA utknęły na mar
twym punkcie podczas drugiego etapu dialogu (1972—74). Nie zdoła-\
no wtedy uzgodnić nawet wspólne
go sprawozdania. W obecnych roz-'
mowach obie strony pragną nawią
zać do wyników pierwszego etapu
i główną uwagę poświęcić zadaniu.
i istocie urzędu kościelnego.
# Zdaniem anglikańskiego arcybi
skupa Canterbury, dr. Roberta Ruń
cie, zjednoczenie Kościoła Rzym
skokatolickiego i Wspólnoty Kościo
łów Anglikańskich może nastąpić
do roku 2000, chociaż istnieje jeszcze
wiele trudności na drodze do osią
gnięcia tego celu. Abp Ruńcie
stwierdził^ „Marzę o jedności z Rzy
mem, ale żeby osiągnąć ten cel,
musimy jeszcze wiele uczynić”. Naj
większą trudność przedstawia spra
wa uznania uniwersalnego pryma
tu papieża, jakkolwiek i w tej kwe
stii istnieje pewne rozwiązanie, o
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którym mówi raport końcowy Mię
dzynarodowej Komisji Katolicko-Anglikańskiej. Arcybiskup uważa,
że posiadanie „centralnej postaci i
rzecznika całego Kościoła” byłoby
rzeczą korzystną.
^ Na początku kwietnia br. opu
blikowany został raport końcowy
Międzynarodowej Komisji Katolicko-Anglikańskiej, zawierający podsu
mowanie trwającego od 12 lat ofi
cjalnego dialogu między przedsta
wicielami obu Kościołów. Z raportu
wynika, że osiągnięto poważne zbli
żenie (a nawet zgodność poglądów)
w takich kwestiach, jak: Eucha
rystia, urząd duchowny i ordyna
cja, autorytet w Kościele, papie
stwo a prymat. Nazajutrz po opu
blikowaniu dokumentu ukazała się
wypowiedź przewodniczącego waty
kańskiej
Kongregacji
Doktryny
Wiary, kard. Josepha Ratzingera,
która w obu środowiskach kościel
nych wywołała zamieszanie. Kard.
Ratzinger twierdzi bowiem, że nie
może być jeszcze mowy o „osią
gnięciu dogłębnej zgodności we
wszystkich opracowanych zagad
nieniach”. Istnieją takie punkty,
„które Kościół katolicki uważa za
dogmaty, a tych nasi bracia anglikanie nie mogą przyjąć w ogóle
lub przynajmniej tylko częściowo”.
Ponadto niektóre sformułowania
„dają się różnie interpretować, in
nych znów nie da się łatwo pogo
dzić z nauką katolicką”.

wno podkomisja, złożona z przed
stawicieli obu stron, aby ustalić
teksty teologiczne, które posłużą za
podstawę do dyskusji podczas dru
giego spotkania Komisji w 1983 r.
Teksty te odnoszą się do następu
jących zagadnień: „Trójca Święta a
Kościół”, „Kościół w dziejach”,
„Znamiona Kościoła”. Podejmując
dialog przedstawiciele obu stron oświadczyli, że jego celem ma być
stworzenie pełnej wspólnoty między
luteranami i prawosławnymi.
<9 Grupa robocza luterańsko-katolicka w Norwegii opublikowała do
kument „Eucharystia — Wieczerza
Pańska”, w którym podsumowała
trzyletnią pracę nad tym zagadnie
niem. Obie strony osiągnęły poro
zumienie co do sakramentalnego cha
rakteru Wieczerzy Pańskiej* opartego
na słowach ustanowienia. Nato
miast różnica poglądów występuje
w rozumieniu formy realnej obec
ności Chrystusa w Chlebie i winie
podczas
uroczystości
Wieczerzy
Pańskiej oraz trwania tej obecno
ści.

# Prawosławny patriarcha Kon
stantynopola, Dymitrios I, zaprosił
zwierzchników wszystkich Kościo
łów prawosławnych będących we
wspólnocie kanonicznej do udziału
w II Konferencji Przygotowawczej
do Soboru Ogólnoprawosławnego,
która ma się zebrać od 3 do 12
września br. w Chambśsy k. Ge
# Prof. dr Aloys Klein z watykań-( newy. Pierwsza konferencja odby
skiego SekretariatiT "~ds. Jedności ła się w tym samym miejscu w
Chrześcijan powiedział podczas wy 1976 r. Patriarcha zwraca uwagę,
kładu w Rzymie, że najbliższe Zgro Iże wszystkie Kościoły prawosławne
madzenie Ogólne Światowego Alian wyraziły życzenie zwołania zapo
su Kościołów Reformowanych (sier wiadanego od dawna Soboru, ale
pień 1982, Ottawa) podejmie roz wymaga to wspólnych i grunto
strzygnięcia ważne dla ruchu eku wnych przygotowań. „Dając wyraz
menicznego, a szczególnie dla dia świadomości całego prawosławia
logu z Kościołem Rzymskokatolic Sobór winien przyczynić się do złakim. Prof. Klein wyraził ubolewa / godzenia niedostatków duchowych
nie, że tak ważne spotkanie jednej ludu Bożego i do składania świa
z największych rodzin wyznanio dectwa o jedności przez nasz świę
wych na świecie, spotyka się — jak ty Kościół”, jak i do „podkreślenia
dotąd — z małym zainteresowa ducha
solidarności,
cechującego
niem ze strony innych środowisk Kościół prawosławny”.
kościelnych. Jego zdaniem już z
materiałów przygotowywawczych do i II Konferencja przygotowywawcza
Zgromadzenia wynika jednoznacz zajmie się przede wszystkim trze
nie, że będzie ono miało przełomo-v ma sprawami: dostosowaniem koś
cielnych przepisów postnych do
we znaczenie.
wymogów współczesności, prze
# Luteranie i prawosławni podjęli szkodami w zawieraniu małżeń
we wrześniu 1981. r. oficjalny dia stwa, wspólnym (z chrześcijań
log teologiczny na płaszczyźnie stwem zachodnim) kalendarzem
światowej. Główny temat rozmów: kościelnym. Każdy Kościół prawo
„Udział w tajemnicy Kościoła”. W sławny ma być reprezentowany na
Pendeli k. Aten zebrała się nieda konferencji przez 3 przedstawicieli.

#
Wybitny teolog protestancki
fernst Kasemann (RFN) oświadczył
w wywiadzie dla miesięcznika
szwajcarskiego „La Vie Protestante”,
że Zachód zagrożony jest bardziej
z Południa niż ze Wschodu. „Mu
simy zdać sobie sprawę, że kon
flikt Wschód-Zachód nie może już
kształtować naszego myślenia”. Ist
nieje potrzeba bogatszej i lepszej
informacji o krajach Trzeciego
Świata. Prawdopodobnie w następ
nym pokoleniu zakończy się domi
nacja białych narodów, co pocią
gnie za sobą utratę przywódczej ro
li „białych” Kościołów i gruntowne
zmiany w teologii.
# Zdaniem ks. dr. Konrada Raisera, zastępcy sekretarza generalne
go Światowej Rady Kościołów,
modna na przełomie lat szęśćdziesiątych i siedemdziesiątych tzw. te
ologia rewolucji umarła śmiercią
naturalną. Zaprzeczył on, jakoby
ten kierunek teologiczny odgrywał
kiedykolwiek poważniejszą rolę w
pracy SRK. Teologowie chrześci
jańscy w Afryce, Ameryce Łaciń
skiej i Azji starają się dzisiaj
głównie o wyjaśnienie zagadnienia,
czym jest Kościół i jak można od
różnić Kościół prawdziwy od fał
szywego.
# Konferencja biskupów Kościoła
Luterańskiego w Finlandii opubli
kowała w lutym br. program dzia
łania w dziedzinie pokoju, praw
człowieka i sprawiedliwości między
narodowej. Program ten wywołał
żywą dyskusję prasową. Ze szcze
gólnym zainteresowaniem spotkały
się propozycje zastępowania służby
wojskowej służbą cywilną w przy
padku ludzi, którzy ze względu na
swoje przekonania nie chcą wziąć
broni do ręki. W programie do
puszcza się taką możliwość, ale za
razem stwierdza się, że obrona kra
ju jest obowiązkiem każdego oby
watela i dlatego nie można sta
wiać na tej samej płaszczyźnie służby
wojskowej i cywilnej.
£ Ponad 700 pastorów ze Szwedz
kiego Kościoła Luterańskiego, wśród
nich biskupi Sztokholmu, Linkópingu, Gothenburga i Lund, a tak
że wiele znanych osobistości koś
cielnych podpisało apel o ogranicze
nie broni atomowej w Europie i
na świecie. Zwracają oni uwagę, że
na świecie rozlokowano przeszło 60
tys. głowic atomowych, w tym 15
tys. w Europie. Sygnatariusze ape
lu pragną uświadomić pastorom i
przywódcom kościelnym koniecz

ność dyskutowania nad tymi spra
wami w parafiach. Wyrażają zara
zem nadzieję, że przez odpowiednie
agendy Światowej Federacji Luterańskiej ich apel rozpowszechniony
będzie w innych krajach.

Jako plon obrad powstały trzy ape
le: do przywódców i wyznawców
wszystkich religii, do rządów świa
ta oraz do II Sesji Nadzwyczajnej
Zgromadzenia Ogólnego ONZ w
sprawie rozbrojenia.

# Z inicjatywy Ewangelickiego
Bractwa św. Michała w klasztorze
Kirchberg k. Sulz (RFN) odbyło się
spotkanie 30 teologów ewangelic
kich, katolickich, anglikańskich,
starokatolickich i prawosławnych z
10 krajów Europy. Dyskutowano
nad znaczeniem teologii Marcina
Lutra w sytuacji zagrożenia współ
czesnego człowieka. Teolog luterański z Norwegii, prof. Per Lonning,
stwierdził, że kluczowe idee teologii
luterańskiej mogą być pomocne w
rozwiązywaniu problemów egzy
stencjalnych
zsekularyzowanego
człowieka. Skoncentrowanie uwagi
na łasce Bożej, tak charaktery
styczne dla myśli Lutra, powinno
stać się wspólnym dobrem wszy
stkich tradycji chrześcijańskich. Uczestnicy stwierdzili zgodnie, że 500
rocznica urodzin Lutra (1983) może
przyczynić się do rozpropagowania
jego dorobku teologicznego.

W apelu do przywódców i wyznaw
ców wszystkich religii czytamy

0 Na zaproszenie Rosyjskiego Koś
cioła Prawosławnego obradowała w
Moskwie od 10 do 14 maja bf.
światowa Konferencja pod nazwą
„Działacze religijni w obronie świę
tego daru życia przed katastrofą
nuklearną”. Wzięło w niej udział
blisko 600 przedstawicieli chrześci
jaństwa, buddyzmu, hinduizmu, isla
mu, judaizmu, sikhizmu, sintoizmu
1 zoroastryzmu z 90 krajów. Obec
ne były delegacje Światowej Rady
Kościołów, światowych związków
wyznaniowych,
Chrześcijańskiej
Konferencji Pokojowej, watykań
skiego Sekretariatu ds. Jedności
Chrześcijan,
Ogólnoafrykańskiej
Konferencji Kościołów, Berlińskiej
Konferencji Katolików Europej
skich, lokalnych i regionalnych or
ganizacji islamskich z krajów arab
skich i innych, Buddyjskiej Konfe
rencji Pokojowej w Azji i wielu
innych organizacji. Jednym z hono
rowych gości był Billy Graham,
znany kaznodzieja i ewangelista
baptystyczny z USA. W skład kil
kunastoosobowej delegacji polskiej
wchodzili: prezes PRE ks. prof. dr
Witold Benedyktowicz, ks. metropo
lita Bazyli (prawosł.), bp Tadeusz
Majewski i ks. dr Wiktor Wysoczański (obaj z Kościoła Polskokat.)
oraz grupa katolików z PAX-u i
ChSS-u.

m .in .

„Drodzy Bracia i Siostry!
Zwracamy się do Was z apelem w
rozstrzygającym momencie. Istnie
ją złowieszcze oznaki na przyszłość.
Katastrofa pożogi nuklearnej, zdol
nej zniszczyć ludzkość i wszelkie
życie, zagraża nam jak nigdy do
tąd [...]. Przyjmując etyczne zobo
wiązanie do współpracy, możemy
jednak zmienić bieg historii; mo
żemy tego dokonać opierając się na
wspólnej miłości do rodzaju ludz
kiego, apelując do jego sumienia i
do tych, którzy decydują o polity
ce państw [...].
...Chcąc ratować życie, nie można
oddzielać pokoju od sprawiedliwości
dla wszystkich; tylko sprawiedliwy
pokój może być stabilny. Pokój i
sprawiedliwość muszą stać się tros
ką wszystkich — bogatych i bied
nych, krajów słabo i wysoko rozwi
niętych. Nie możemy pozostać bier
ni w sytuacji, gdy wielu ludzi pod
naciskiem czynników społecznych i
ekonomicznych traci wiarę w war
tość życia i obojętnieje w obliczu
śmierci [...].
...Religie świata muszą jednogłośnie
potępić — jako etycznie złe — za
równo produkcję, jak doskonalenie,
przechowywanie i próby z wszyst
kimi rodzajami broni atomowych,
bez względu na to, kto to robi. Nie
jest to bowiem problem polityczny,
lecz etyczny. Religie powinny prze
mawiać z pokorą, uświadomiwszy
sobie fakt, że w przeszłości bywa
ły współodpowiedzialne za wojny
i przemoc. Zarazem jednak muszą
przemawiać wyraźnie, głośno i jed
noznacznie, gdyż chodzi o ratowa
nie świętego daru życia.
Apelujemy do naszych braci i sióstr,
przedstawicieli różnych religii, by
nie mówili i nie czynili niczego, co
mogłoby obrażać uczucia religijne
lub ograniczać słuszne i uzasadnio
ne prawa wyznawców innych re
ligii. Pokojowa koegzystencja i dia
log między religiami są tak samo
konieczne, jak pokój między naro
dami”.
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0 Sekretarz generalny SRK, Filip
Potter, przemawiając niedawno w
RFN stwierdził, że protest przeciw
atomowemu wyścigowi zbrojeń sta
je się „coraz bardziej konkretny”.
Wysoko ocenił różne inicjatywy po
kojowe chrześcijan, zwłaszcza ludzi
młodych, a także rozszerzający się
ruch ekologiczny, który walczy z
zanieczyszczeniem środowiska i ra
bunkową eksploatacją bogactw zie
mi. Wyraził pogląd, że ekumenicz
ny styl życia wymaga sprawiedli
wego podziału ograniczonych surow
ców. To oznacza również gotowość
do wzajemnego uczenia się od sie
bie, „jak dalece jesteśmy zdolni do
przyjmowania i zwiastowania Ewan
gelii oraz do życia według jej za
sad”. Pod tym względem SRK nau
czyła się wiele od reformowanych,
prawosławnych i zielonoświątkow
ców, a w ostatnich latach także od
katolików — stwierdził w konklu
zji F. Potter.

0 Dyrektor Komisji „Wiara i Us
trój” Światowej Rady Kościołów,
ks. William Lazareth, przemawiając
na dorocznym posiedzeniu Rady Luterańskiej w USA stwierdził, że lu
teranie powinni poważnie potrak
tować ostatnie porozumienie osią
gnięte przez Komisję w dziedzinie
trzech ważnych dziedzin życia
chrześcijańskiego — chrztu, Eucha
rystii i urzędu kościelnego. Tekst
opracowany w Limie (Peru, sty
czeń br.) w wyniku wieloletniej
pracy ekumenicznej, luteranie win
ni przyjąć jako „ewangeliccy kato
licy”. Zdaniem Lazaretha, uchwa
lone teksty powinny łączyć, a nie
dzielić. Do ich powstania doszło
dzięki wielu rozmowom dwustron
nym prowadzonym w ostatnich
dwudziestu latach, zwłaszcza z
przedstawicielami Kościoła katolic
kiego.

0 Światowy Alians Kościołów Re
formowanych
powinien
potępić
apartheid jako „kacerstwo”, które
jest sprzeczne z poselstwem biblij
nym i tradycją reformowaną. Z ta
kim żądaniem wystąpił _Allan
jSoesak, teolog Kościoła Reformo
wanego w Republice Południowej
Afryki, który zrzesza ludność kolo
rową. W dokumentacji, która bę
dzie przedstawiona Aliansowi pod
czas Zgromadzenia Ogólnego w Ot
tawie (Kanada) w sierpniu br.,
Boesak zwraca szczególną uwagę na
wpływ polityczny „białych” Kościo
łów reformowanych w RPA, które
bez zastrzeżeń popierają system
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apartheidu i rasistowski rząd. W
konkluzji stwierdza, że Kościoły te
winny zostać wykluczone z Alian
su. Reformowane Kościoły zrzesza
jące ludność „kolorową” mają pra
wo wiedzieć, „co tradycja reformo
wana ma do powiedzenia w sprawie
ich sytuacji”.
0 W Wenecji (Włochy) odbyło się
od 10 do 15 maja br. ósme posie
dzenie plenarne Wspólnej Komisji
Katolicko-Luterańskiej
powołanej
do życia przez Światową Federację
Luterańską i watykański Sekreta
riat do Spraw Jedności Chrześci
jan. Głównym celem spotkania było
opracowanie projektu „modeli zjed
noczenia”. Dyskutowano nad mo
żliwymi do przyjęcia formami przy
szłej wspólnoty kościelnej katolików
1 luteran. Przystąpiono także do
opracowania pierwszego projektu
wspólnej deklaracji z okazji 500
rocznicy urodzin Marcina Lutra,
która przypada w przyszłym roku
(w 1980 r. została opublikowana de
klaracja z okazji 45(Krocznicy Kon
fesji Augsburskiej). Wysłuchano
sprawozdań na temat stosunków
między obydwoma Kościołami w
Polsce, Tanzanii, Brazylii, USA i
Skandynawii. Komisja planuje za
kończenie prac w 1984 r. Obradom
przewodniczyli luterański profesor
George Lindbeck (USA) i biskup
katolicki Hans Ludwig Martensen
(Dania). Członkiem Wspólnej Komi
sji jest ks. doc. dr hab. Celestyn
Napiórkowski z Katolickiego Uni
wersytetu Lubelskiego.

0 W miejscowości Stavanger (Nor
wegia) odbyła się od 18 do 26 ma
ja br. międzynarodowa konsultacja
na temat misji i zwiastowania, któ
ra zgromadziła 140 luterańskich
specjalistów z 32 krajów. Uchwa
lono dokumenty, które w najbliż
szych latach mają służyć jako wy
tyczne dla luterańskiej działalności
misyjnej. Zajmie się nimi również
VII Zgromadzenie Ogólne Świato
wej Federacji Luterańskiej, które
w 1984 r. zbierze się w Budapesz
cie. W orędziu wystosowanym do
zborów wszystkich 97 Kościołów
członkowskich Federacji uczestnicy
konsultacji stwierdzają, że „współ
praca w dziedzinie misji jest ko
niecznością życiową dla naszych
zborów”. Chrześcijanie stoją wobec
wielkich problemów, a od ich roz
wiązania zależy dalsze istnienie
globu ziemskiego. W kontekście tym
wymienia się napięcia między
Wschodem a Zachodem, szaleństwo
zbrojeń nuklearnych, konflikty mię

dzy biednymi a bogatymi w po
szczególnych krajach a także mię-*
dzy biednym Południem a bogatą
Północą.
0 W ostatniej dekadzie maja br.
odbyło się w Gwatt (Szwajcaria)
spotkanie chrześcijanek, które zgro
madziło 125 kobiet z 25 krajów i
różnych wyznań. W związku z główny^m tematem spotkania: „Odpowie
dzialność za sprawiedliwość” dysku
towano nad takimi zagadnieniami,
jak: niepewna sytuacja w Europie,
problemy rozbrojenia, wychowanie
dla pokoju, pozycja kobiety w Koś
ciele, teologia feministyczna. W wy
niku obrad postanowiono utworzyć
Ekumeniczne Forum Chrześcijań
skich Kobiet Europy. Przewodniczą
cą została Szwajcarka, Nicole Fis
cher. Dzięki istnieniu Forum chrze
ścijanki z Europy Wschodniej i Za
chodniej będą miały możliwość wy
miany doświadczeń i przygotowy
wania wspólnych akcji.

0 Sekretarz generalny komitetu
krajowego Światowej Federacji Lu
terańskiej w Szwecji, ks. Henrik
Svenungsson, oświadczył, że przy
gotowania
do
międzynarodowej
konferencji chrześcijańskiej w spra
wie pokoju wkroczyły w decydują
ce stadium. Zwierzchnik szwedz
kiego Kościoła Luterańskiego, abp.
Olof Sundby, wyśle wkrótce za
proszenie do 150 czołowych przed
stawicieli Kościołów chrześcijań
skich z całego świata. Pragnie on
nawiązać do zorganizowanej przez
swego poprzednika, abp. Natana
Sóderbloma, w 1925 r. Konferencji
Światowej Praktycznego Chrześci
jaństwa („Life and Work”), pod
czas której tematyka pokojowa od
grywała również wielką rolę. Te
mat planowanej na drugą połowę
kwietnia przyszłego roku konferen
cji sformułowano: „Życie a pokój”.

0 Konferencja Biskupów Norwes
kiego Kościoła Luterańskiego opu
blikowała w maju br. oświadcze
nie: „Kościół a pokój”, w którym
występuje przeciw produkcji, ma
gazynowaniu i użyciu broni nukle
arnej. Oświadczenie zwraca uwagę
na zagrożenie świata przez broń
atomową i stwierdza, że dzisiaj jest
rzeczą niemożliwą określać wojnę
jako „sprawiedliwą”. Kościół jest
odpowiedzialny za przyszłość ludz
kości i nietykalność życia ludzkie
go, dlatego musi ukazywać etyczne
podstawy pracy pokojowej. Dekla
racja podkreśla dalej, że nie da się
osiągnąć pokoju bez realizacji praw

człowieka* wolności i sprawiedli
wości ani bez udziału pomysłowo
ści i wyobraźni wielu ludzi.
# Papież Jan Paweł ii przebywał
od 28 maja do 2 czerwca br. w
Wielkiej Brytanii. Podczas wizyty
papież odwiedził Kościoły katolickie
w Anglii, Szkocji i Walii, a także
spotkał się z przywódcami ducho
wymi innych Kościołów chrześci
jańskich. Podczas nabożeństwa eku
menicznego w anglikańskiej kate
drze w Canterbury zostało odczyta
ne wspólne oświadczenie Jana Pa
wła II i arcybiskupa Canterbury
dr. Roberta Ruńcie, honorowego
zwierzchnika Wspólnoty Kościołów
Anglikańskich, które zapowiada utworzenie nowej Międzynarodowej
Komisji Dialogu Kościoła katolic
kiego i anglikańskiego. Będzie ona
kontynuować pracę dotychczasowej
komisji, która zakończyła pracę w
marcu br. Zgodnie z życzeniem pa
pieża i arcybiskupa Canterbury, no
wa komisja ma dalej badać różni
ce między obydwoma Kościołami i
wskazać drogi wiodące do ich prze
zwyciężenia. Oświadczenie podkre
śla, że oba wyznania muszą oka
zać sobie zrozumienie i „miłość bra
terską”. Podkreślono konieczność
dążenia do jedności nie tylko mię
dzy sobą, ale między wszystkimi
chrześcijanami. Abp. Ruńcie, doko
nując oceny wizyty papieża w Wiel
kiej Brytanii stwierdził, że różnice
między katolikami a anglikanami
będą wprawdzie istnieć nadal, ale
ustała otwarta wrogość między obu
wyznaniami. Raz na zawsze minę
ła epoka, w której papieża uzna
wano za „śmiertelnego wroga na
rodowej tożsamości brytyjskiej”.
Decyzja papieża odwiedzenia Wiel
kiej Brytanii w momencie kryzysu
pokazała, że jest on wielkim apo
stołem Ewangelii a nie zagroże
niem politycznym. Ponowne zjedno
czenie obu Kościołów będzie jednak
wymagać wiele pracy. Papież Jan
Paweł II określił wspólne nabożeń
stwo z prymasem anglikańskim ja
ko „historyczny dzień, na który
wiele pokoleń oczekiwało przez stu
lecia”. „Niech dialog, który rozpo
częliśmy, przybliży dzień, w któ
rym w pełni zostanie przywrócona
jedność w wierze i miłości”. Po
nabożeństwie
ekumenicznym
w
Canterbury papież spotkał się z
członkami Brytyjskiej Rady Koś
ciołów. Przy tej okazji Jan Paweł II
podkreślił, że duchowa wspólnota
Kościołów i wspólnot chrześcijań
skich nie może pozostać w sferze

abstrakcji. Jedność musi stać się
widzialna, aby „w świecie, w któ
rym pokój jest zagrożony z tak
wielu stron, stała się ona wspól
nym świadectwem naszej woli do
połączenia wszystkich chrześcijan”.
Papież
zaprosił
przedstawicieli
wszystkich Kościołów zrzeszonych w
Brytyjskiej Radzie Kościołów do
złożenia wizyty w Rzymie dla kon
tynuowania podjętego dialogu. Pod
czas spotkania wręczono papieżowi
w imieniu Rady czek na 20 000 fun
tów szterlingów jako pomoc bry
tyjskich Kościołów dla potrzebują
cych w Polsce. Podczas pobytu w
Szkocji Jan Paweł II wyraził zado
wolenie z powodu „owocnego dia
logu” między Kościołem katolickim
a Szkockim Kościołem prezbiteriańskim.
Z KRAJU

0 18 czerwca obradowała w War
szawie komisja i podkomisja koor
dynacji pomocy z piętnastu oddzia
łów regionalnych Polskiej Rady Ekumenicznej. Celem spotkania było
podsumowanie i ocena dotychczaso
wych doświadczeń wynikających z
akcji pomocy udzielanej naszemu
krajowi przez Kościoły zrzeszone w
Światowej Radzie Kościołów za po
średnictwem PRE. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Komisji
Pomocy Międzykościelnej SRK i
współpracujących z nią kościelnych
organizacji pomocy z kilku krajów
Europy Zachodniej. Od stycznia br.
SRK przekazała za pośrednictwem
PRE pomoc wartości 7 milionów
dolarów i zapewniła, że pomoc ta
będzie kontynuowana. Ponadto or
ganizacja protestancka World Vi
sion International udzieliła pomocy
na sumę 2 min. dolarów, Kościół
baptystów w USA — 1,5 min. do
larów, Kościół menonitów — 500
tys. dolarów.
# Na zaproszenie Polskiej Rady Ekumenicznej w dniach od 21 do 25
czerwca br. przebywała w Polsce
3-osobowa delegacja Kościoła Ewan
gelickiego
Berlin-Brandenburg
(NRD), której przewodniczył zwierz
chnik tego Kościoła, bp Gottfried
Forck. Delegacja przeprowadziła
rozmowy z prezesem PRE, ks. prof.
dr. Witoldem Benedyktowiczem 0raz ze zwierzchnikami Kościoła ewangelicko-augsburskiego, ewange
licko-reformowanego i prawosław
nego. Złożyła też wizytę w Bry
tyjskim i Zagranicznym Towarzy

stwie Biblijnym oraz w Urzędzie
do Spraw Wyznań, gdzie była po
dejmowana przez jego kierownika,
min. Adama Łopatkę. Poza War
szawą goście z NRD odwiedzili pa
rafie ewangelicko-augsburskie na
Mazurach. Celem wizyty było za
poznanie się z sytuacją kościelno-ekumeniczną i polityczną w Polsce.
# Podkomisja do Spraw Dialogu,
powołana przez Komisję Mieszaną
Polskiej Rady Ekumenicznej i Ko
misji Episkopatu do Spraw Eku
menizmu, dyskutowała w latach
1978—1979 nad dokumentem o
chrzcie przyjętym przez Komisję
Wiara i Ustrój Światowej Rady Koś
ciołów w Akrze w 1974 r. Wspólne
stanowisko wobec tego dokumentu
przekazano władzom zwierzchnim
Kościołów oraz Sekretariatowi Ko
misji Wiary i Ustroju w Genewie.
Niedawno, z aprobatą zarówno Pol
skiej Rady Ekumenicznej, jak i Ko
misji Episkopatu do Spraw Ekume
nizmu, ukazała się broszura zawie
rająca przekład dokumentu o chrzcie
i wspólne stanowisko uczestników
rozmów. W słowie wstępnym człon
kowie Podkomisji do Spraw Dialo
gu stwierdzają: „Uczestnicy dialogu
wysoko ocenili tekst z Akry, przy
jęli go jako wyraz naszej wspólnej
wiary i uznali potrzebę opubliko
wania tego dokumentu w nadziei,
że ułatwi on pracę w różnych zes
połach ekumenicznych w Polsce, a
każdemu wyznawcy Chrystusa uka
że bogactwo wspólnego dobra wia
ry”.
# Na zaproszenie Polskiej Rady Ekumenicznej przebywała w Polsce
(7—14 lipca br.) delegacja Religij
nego Towarzystwa Przyjaciół (kwakrzy) z Wielkiej Brytanii i RFN w
składzie: William Barton, Richard
Brown, Heinrich Carstens, Marga
ret Crompton, Ałun Davies i Cathy
Putz. Delegacja odbyła rozmowy z
prezesem Polskiej Rady Ekumenicz
nej, ks. prof. dr. Witoldem Bene
dyktowiczem, biskupem Kościoła ewangelicko-reformowanego,
ks.
Zdzisławem Trandą i z przedstawi
cielami
ugrupowań
katolickich
(Chrześcijańskie
Stowarzyszenie
Społeczne, Polski Związek Katolicko-Społeczny, Stowarzyszenie Kato
lików „PAX”). Goście złożyli wi
zytę w Ministerstwie Spraw Zagra
nicznych, gdzie byli podejmowani
przez wiceministra Olechowskiego,
oraz w Polskim Instytucie Spraw
Międzynarodowych. Poza Warszawą
zwiedzili Kraków i b. obóz zagłady
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w Oświęcimiu. Celem wizyty było
bliższe zapoznanie się z obecną sy
tuacją wyznaniową i społeczno-po
lityczną w naszym kraju.
f Od 8 do 9 maja bn obradowała
w Warszawie trzecia sesja VII Sy
nodu Kościoła Ewangelicko-Aug^sburskiego. Sesja miała charakter
roboczy. Ks. bp Janusz Narzyński
przedstawił w sprawozdaniu staty
stykę kościelną, mówił o nabożeń
stwach radiowych, o pomocy cha
rytatywnej z zagranicy, budowie no
wych obiektów sakralnych i kon
taktach ekumenicznych. W związku
z 500 rocznicą urodzin Marcina Lu
tra, przypadającą w 1983 r., po
wołano komitet jubileuszowy, któ
rego zadaniem będzie przygotowa
nie i kierowanie uroczystościami okolicznościowymi. Członkowie Sy
nodu zobowiązali Wydział Synodal
ny do przygotowania projektu no
welizacji wewnętrznego prawa Koś
cioła.
# 14 i 15 maja br. odbyło się w
Warszawie XV posiedzenie Komi
sji Kontaktów Polskiej Rady Eku
menicznej i Rady Kościołów Ewan
gelickich w RFN. Przedmiotem te
go spotkania były zagadnienia łą
czące się z sytuacją społeczno-poli
tyczną w obu krajach, a także pro
blematyka stosunków międzykoś
cielnych. Wymieniono opinie na te
mat wspólnych inicjatyw ekume
nicznych. Zapoznano się z działal
nością ewangelickiej fundacji. „Zna
ki Nadziei”, powołanej do życia przez
, zachodnioniemieckie środowiska ewangelickie i niosącej pomoc pol
skim ofiarom zbrodni hitlerowskich.

Z członkami Komisji K^^^któw
spotkał się kierownik Urzędu ds.
Wyznań, min. Jerzy Kuberski, któ
ry poinformował, jak rząd widzi
sytuację w kraju i co robi w celu
nawiązania porozumienia narodo
wego.
Kolejne posiedzenie Komisji Kon
taktów, która istnieje od 1974 r.
odbędzie się na początku przyszłe
go roku w RFN.
# Dotychczasowy kierownik Urzę
du do Spraw Wyznań, minister Je
rzy Kuberski, wyjeżdża do Rzymu
jako szef Zespołu ds. Stałych Kon
taktów Roboczych ze Stolicą Apo
stolską. Jego poprzednie stanowisko
objął w czerwcu min. Adam Ło
patka.
0 Przez trzy dni (3—5VIbr.) prze
bywała w Polsce delegacja Nie-

Z NASZEGO

# Biskup Kościoła Ewangelicko
Reformowanego, ks. Zdzisław Tran
da, przebywał w RFN od 28 czer
wca do 12 lipca br. Razem z przed
stawicielem Kościoła EwangelickoAugsburskiego, ks. sen. Janem Sza
rkiem i Polskiej Rady Ekumenicz
nej, Andrzejem Wójtowiczem ucze
stniczył w konferencji nt. „Kościel
na i polityczna sytuacja w Polsce”.
Spotkanie to zostało zorganizowane
w Mülheim przez Kościół Ewange
licki w Nadrąnii i zgromadziło po
nad 25 osób z miejscowego Kościo
ła. Ks. bp Z. Tranda mówił o „Roz
woju ekumenizmu w Polsce”, red.

mieckiej Konferencji Biskupów z
RFN pod »przewodnictwem arcybi
sk u p Kolonii, kard. Josepha Hoeffnera. Wa^ne rozmowy z przedsta
wicielami Kościoła katolickiego w
Polsce (obok ks. prymasa J. Glem
pa uczestniczyli w nich*- ks. kard.
F. Macharski, abp J. Stroba, bp J.
Ablewicz, bp S. Bareła, bp H. Bednorz, bp Ignacy Jeż, bp Jerzy Dą
browski i ks. Alojzy Orszulik) pro
wadzone były w Warszawie, Pozna
niu, Gnieźnie i Krakowie. Głów
nym tematem spotkania była spra
wa, jak oba Kościoły katolickie —
polski i niemiecki — mają realizo
wać swój wkład w odnowę .chrześ
cijańskiej Europy.
Zebrani wystosowali wspólny list do
papieża Jana Pawła II o przyznanie
błogosławionemu
Maksymilianowi •
Kolbe tytułu męczennika.

KOŚCIOŁA

Andrzej Wójtowicz o „Sytuacji^ Koś
ciołów v/ rzeczywistości politycznej”
a ks. sen. Jan Szarek o pomocy
Kościołów dla Polski. Konferencja
trwała 3 dni, od 31 czerwca do
2 lipca br.
Ponadto ks. Z. Tranda spotkał sig
z superintendentem Kościoła nadreńskiego, a następnie odwiedził
szereg ośrodków ewangelickich w
Nadrenii, Westfalii i Lippe. W Detmold uczestniczył w specjalnym po
siedzeniu Konsystorza Krajowego
Kościoła Reformowanego w Lippe
wraz z pastorami okręgu tego Koś
cioła i ze zborem w Lagę.

Dnia 3 października 1982 roku
W ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA
w programie II Polskiego Radia o godz. 18
transmitowane będzie z kościoła w Warszawie
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Następna transmisja naszego nabożeństwa
odbędzie się w niedzielę 5 grudnia o tej samej porze.
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