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C O  WY NA TO?

Prezent pod choinkę
W wieczór wigilijny znajdujemy pod choinką prezenty. Bardzo piękny 
to zwyczaj, wiele radości mają obdarowani i obdarowujący. Staramy się 
zwłaszcza o to, aby nasze dzieci znalazły pod drzewkiem coś naprawdę 
pięknego i naprawdę cennego. Postarajmy się więc dać naszym dzieciom 
najpiękniejszy i najcenniejszy prezent, jaki mogą ofiarować rodzice: swój 
czas.
Nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak bardzo nasze dzieci są go sprag
nione i jak wiele w ich życiu od niego zależy. Jest to prezent w dosłow
nym znaczeniu tego słowa cenny, bo drogo kosztuje. Nie bez powodu mówi 
się, że czas to pieniądz. Mamy go przecież tak mało. Każdą chwilę zamie
niamy na banknoty — jedni, żeby związać koniec z końcem, inni, żeby 
mieć więcej, wygodniej, smaczniej. Mało kto jest w stanie wyobrazić sobie, 
że mógłby z czegoś zrezygnować i w ten sposób wykroić trochę czasu na 
podarowanie go swoim dzieciom w postaci zainteresowania ich sprawami, 
porozmawiania o ich małych-wielkich smutkach i radościach, pójścia na 
spacer, poczytania książki, po prostu okazania im, że są kimś i że liczą 
się w naszym życiu, że nie zawadzają ani nie są nieznośnym utrapieniem. 
O tym, że dzieci są darem od Boga, mówi się w pobożnych mowach koś
cielnych, ale kto — przyznajmy się — bierze to poważnie i myśli w taki 
sposób o swym synu, córce?
Jesteśmy dzieciom potrzebni nie tylko po to, żeby je począć i urodzić, 
a następnie zaopatrzyć je w żywność i odzież oraz umożliwić wykształ
cenie potrzebne do zdobycia przez nie zawodu i usamodzielnienia się. 
Nasze związki z dziećmi mają — obok fizycznego — też wymiar ducho
wy, to znaczy, że liczy się nasza obecność, która rodzi zaufanie i poczucie 
bezpieczeństwa. Nie wykpimy się szastaniem pieniędzmi ani modnymi 
ciuchami. Dziecko, które nie będzie czuło obecności swoich rodziców, icli 
ciepłego spojrzenia, nawet gniewu i kary, gdy na nie zasłuży, jeśli nie 
będzie uczestniczyło w ich modlitwie, prędzej czy później zacznie z domu 
uciekać. Dobrze, jeśli do kolegów i koleżanek, do ich cieplejszych domów, 
a nie w towarzystwo przestępcze lub, co jeszcze gorsze, w alkohol albo 
narkotyki. Prawie wszyscy młodociani narkomani wywodzą się właśnie 
z takich rodzin, w których nie ma kontaktu psychicznego, mimo że „wszy
stkie potrzeby” są z nadwyżką zaspokajane. Tacy rodzice nawet nie spo
strzegają tego, że coś niedobrego się z ich pociechą dzieje, i otwierają 
im się oczy dopiero wówczas, gdy jest już bardzo późno, czasem za późno. 
Oto, co na ten temat pisze pani dr Ewa Andrzejewska, dyrektorka Sto
łecznego Zespołu Neuropsychiatrycznego, która od lat zajmuje się narko
manami:
„Rodzice inic nie widzą, bo nie patrzą na swoje dziecko. Oni widzą tylko 
stopnie w dzienniczku. Mówię to na podstawie setek, jeśli nie tysięcy, 
rozmów z rodzicami — oni o swoich dzieciach nie wiedzą nic! Pytania 
o zainteresowania, o upodobania, o charakterystykę nieodmiennie kwito
wane są odpowiedziami: »pierwsze dwójki przyniosło w siódmej klasie!« 
Z kolei młodzież indagowana, czego w domu brakowało, odpowiada: »ni
czego, wszystko miałem! No, tylko nikt się mną nie interesował.« Często 
zresztą, co jest swoistym paradoksem, matki narkomanów są zdecydowanie 
nadopiekuńcze. Pozornie więc troska o dziecko jest demonstrowana. Każdy 
jednak psycholog krzyknie, że nadopiekuńczość to postawa egoistyczna, 
egocentryczna, chłodna. Proszę też zwrócić uwagę — wielu narkomanów 
ma nie pracujące matki! W konsekwencji ojcowie bywają wyłączeni z wy
chowania dzieci: głównie troszczą się o dostarczenie rodzinie dóbr mate
rialnych i w tych domach, na dobrą sprawę, nie istnieją żadne inne war
tości poza materialnymi. Wszystko, co prowadzi do tego, by więcej mieć, 
jest moralne.” I dalej: „Szczególnie apeluję do rodziców dzieci najmłod
szych. Nie kochajmy dzieci strasznie. Kochajmy je mądrze.”*
Proponujemy przemyślenie tej sprawy w Adwencie, okresie refleksji, aby 
Święta nie były tylko kolorowym wydarzeniem.

* Rozm ow a z dr Ew ą A n drzejew ską, „K o b ieta  i Ż ycie” , nr 49 z 14 X II 1985 s. 5.

C O  W N U M E R Z E  ?
Kazanie otwierające numer świą
teczny nosi tytuł Tylko radość? 
(s. 3). Autor, Paweł Kuciński, wy
raża w jego zakończeniu życzenie, 
by Świętom Narodzenia Pańskiego 
towarzyszyła radość prawdziwie 
chrześcijańska, połączona z zawsty
dzeniem z powodu naszej grzesznoś
ci, wdzięcznością dla Boga za dar 
Zbawiciela i pragnieniem pracy w 
wierze nad sobą. Maranatha! — to 
tytuł modlitwy, która następuje po 
kazaniu (s. 4).
Nasz Biskup, ks. Zdzisław Tranda 
— biskup Kościoła Ewangelicko- 
-Reformowanego, kończy w grund- 
niu 60 lat. Z tej okazji zamieszcza
my na naszych łaimach kilka słów 
o życiu i pracy tego wielkiego i 
skromnego człowieka (s. 5).
W numerze jest też coś dla miłoś
ników staropolszczyzny: Kazanie na 
Boże Narodzenie 1631 r., wygłoszo
ne w szlkole ewangelickiej w Kiej- 
danach; napisała wstęp Urszula Au
gustyniak (s. 7).
Jest też współczesny reportaż, trak
tujący o „najnowszej historii jedne
go z najstarszych zborów reformo
wanych”. Chodzi o Kuców. Tytuł 
reportażu: Ameryka, a napisał go 
Jan Maria Jackowski '(s. 9).
Na s. 14 publikujemy sprawozdanie 
z polsko-niemieckiego sympozjum 
zorganizowanego w Warszawie z o- 
kazji 20 rocznicy opublikowania 
słynnego Memorandum Kościoła 
Ewangelickiego Niemiec, które za
początkowało proces porozumienia 
między obu narodami.
Ewangelicko-reformowana wyspa w 
okręgu Heves — to tytuł artykułu 
Jacka Romankowa o parafiach po
łożonych koło Egeru na Węgrzech, 
które do dziś wytrwały w wyzna
niu reformowanym (s. 15).
Po kilkumiesięcznej przerwie wzna
wiamy cykl Szałom. Kolejny odci
nek nosi tytuł Solidarność do koń
ca (s. 17).
Poza tym stałe rubryki: Co Wy na 
to? (s. 2), Wśród książek (s. 19), 
Listy (s. 20) i Przegląd ekumenicz
ny (s. 20).

N A S Z A  O K Ł A D K A :
W Święta Narodzenia Pańskie
go słuchamy poselstwa o Sło
wie, które stało się Ciałem
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PAWEŁ KUCIŃSKI

T y l k o  r a d o ś ć ?

Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi cza
sy do ojców przez proroków; ostatnio, u kresu tych dni, przemó
wił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrze
czy, przez którego także wszechświat stworzył.

Hebr. 1:1.2

Z radością oczekujemy wszyscy Świąt Bożego 
Narodzenia i z radością je przeżywamy. Towa
rzyszą im przecież dni wolne od pracy, smacz
ne posiłki spożywane w rodzinnym gronie, 
świecące choinki, prezenty. To zaiste radosny 
czas. Lecz dla chrześcijanina pamiątka Naro
dzenia Pańskiego powinna stać się także oka
zją do głębszej refleksji. A wtedy może się oka
zać, że przez zewnętrzną, świecką radość prze
bić się może trochę inna, mniej już pogodna 
nuta. Każdy, dla kogo prawdy wiary chrześci
jańskiej pozostają realiami życia, nie może pa
trzeć na te święta jedynie przez „obrzędową, 
kultową” radość.
Gdyby bowiem nie było niepojętego aktu 
Wcielenia, nie zaistniałoby w ogóle całe prze
słanie ewangeliczne. Nie byłoby Kany Galilej
skiej, Nain, Nikodema i Samarytanki, Wieczer
nika i Golgoty, a wreszcie pustego Grobu. 
Przyjście Syna Bożego na ziemię staje przed 
nami jako kluczowy fakt dziejów. Sam Bóg 
bowiem wkracza bezpośrednio w historię czło
wieka. Czy po to, aby go lepiej poznać i zro
zumieć? Nie. Znał go bowiem jako Stwórca naj
lepiej. Człowiek jednak coraz bardziej oddalał 
się od Boga, ulegając grzechowi. Rwał mosty 
porozumienia i wykopywał przepaści gniewu. 
A Bóg, mocą swej miłości, postanowił umożli
wić mu pokonanie tych przeszkód i zawrócenie 
ze złej drogi. Tak więc grzech stoi niejako u 
źródeł Wcielenia: w s z y s c y  bowiem zgrze
szyli i brak im chiwały Bożej (Rzym. 3.23). Aby 
pomóc upadłemu człowiekowi, Bóg wysyła do 
niego tym razem już nie posłańca-proroka, ale 
swego Syna. W osobie Jezusa Chrystusa, uro
dzonego w żydowskiej rodzinie Józefa i Miriam 
z Nazaretu, przyjmuje postać ludzką (Hebr. 
l.:1.2). Jeśli mamy się czymś cieszyć przy wi
gilijnym i świątecznym stole, to tym, że dany 
nam został Zbawiciel i że nie musimy już po 
omacku, własnymi siłami, a więc bezskutecznie, 
szukać drogi pojednania się z Bogiem — bez
skutecznie, gdyż nasza, ludzka grzeszność jest 
nie do pogodzenia ze świętością Bożego Maje
statu. Tę żmudną, a dla nas niemożliwą do wy
konania, pracę wziął na swe barki urodzony 
w Betlejem Syn Boży.
Fakt Bożego Narodzenia powinien nam uświa
domić naszą własną grzeszność, własną winę i

słabość. A więc radość? Tak, ale i z a w s t y 
d z e n i e .  Fakt, że ze swego niebiańskiego 
majestatu zstąpił do nas Bóg, że z miłości do 
nas, grzeszników, przyjął ludzką postać, musi 
napełniać nas wdzięcznością i czcią dla Niego. 
Musi wciąż uświadamiać, że naprawdę jesteśmy 
grzeisznikami i tylko dzięki odkupieńczemu 
dziełu Syna Bożego dostąpić możemy pojedna
nia z Ojcem w niebiesiech. Niepojęty akt Wcie
lenia, czyli Boże Narodzenie, umożliwił nam w 
konsekwencji dostęp do łaski Bożej, powrót do 
Stwórcy. Możemy już czuć się nie obcymi, ale 
domownikami Jego domostwa (Ef. 2:19). Ra
dość? Tak, ale i w d z i ę c z n o ś ć .  Niech więc 
radość i wdzięczność zawsze towarzyszą praw
dziwemu chrześcijańskiemu przeżywaniu Świąt 
Bożego Narodzenia.
Narodzenie Boga to także nowe narodzenie 
człowieka. Apostoł Paweł poucza nas: „Kto jest 
w Chrystusie, nowym jest stworzeniem” (II 
Kor. 5:17a). Konieczności nowych, duchowych 
narodzin żądał od swych naśladowców sam Je
zus, mówiąc o tym w rozmowie z Nikodemem 
(Jan 3:7). Czy tak radykalne postawienie spra
wy byłoby możliwe, gdyby Syn Boży nie poja
wił się wśród nas? Przecież to właśnie Jego 
moc, czyny i służba, Jego śmierć i chwalebne 
Zmartwychwstanie stanowią podstawę ożywia
jącej i odnawiającej nas, chrześcijan, wiary.

W Bożym Wcieleniu tkwi zaczyn nowego ży
cia. Bóg, rodząc się w Betlejem jako człowiek, 
chce, abyśmy się narodzili przez naśladowanie 
Jego Syna. W stajence pojawiło się wśród nas, 
skalanych grzechem ludzi, źródło nowego ży
cia — boskość. Ta boskość Bożego Dziecięcia, 
tchnienie wieczności, powinna stanowić dla nas 
zawsze bodziec do odmiany naszego dotychcza
sowego postępowania jako „starego człowieka” , 
wraz z jego przyziemnymi i jedynie egzysten
cjalnymi dążeniami, celami i zainteresowania
mi. Nie po to bowiem dokonało się niepojęte 
Wcielenie Boga w Syna Człowieczego — czło
wieka, abyśmy je „odfajkowali” choinką, pre
zentami i uginającymi się stołami. Nie w tym 
tkwii przecież istota rzeczy. Tym rozkoszuje się 
jedynie nasz „stary” człowiek. A my ku „no
wemu” skłońmy nasze umysły i wysiłki. Ra
dujmy się więc jako chrześcijanie tym, że ma
my w narodzonym w Betlejem Synu Boga mo-
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żliwość nowych narodzin. Zatem radość? Tak, 
ale i w y s i ł e k  w wierze, praca nad sobą.

Święto Fożego Narodzenia to Święto radości, 
ale połączonej z zawstydzeniem, wdzięcznością 
i wysiłkiem wiary.

Miejsce narodzin Jezusa Chrystusa nazywa 
się Betlejem. Oznacza ono po hebrajsku Dom 
Chleba (Eeth-Lechem). Nie przypadkowo Ten, 
który jest esencją życia duchowego, zjawia się 
w domu C h l e b a ,  będącego esencją i symbo
lem życia cielesnego. Sam nazywa siebie w 
synagodze w Kafarnaum Chlebem życia (Jan 
6:48). Radując się więc ze świątecznych po
karmów, często wyrafinowanych potraw, pa
miętajmy właśnie wtedy, że prawdziwy po
karm dany nam został przed dwoma tysiącami 
lat, w małej judejskiej wiosce Betlejem, gdy 
Bóg, ogołociwszy samego siebie, przyjął postać

sługi (Flp. 2:7) i w osobie narodzonego Księcia 
Pokoju, Mocnego Boga, Cudownego Doradcy 
(Iz. 9:5) stał się dla wierzącego źródłem życia 
trwałego, niezniszczalnego nawet przez śmierć 
fizyczną.

Życząc wam, drodzy bracia i siostry, błogosła
wionych Świąt Narodzenia Pańskiego, pragnę, 
aby radość, którą przeżywać będziecie, była ra
dością chrześcijańską, a więc świadomą: pełną 
zawstydzenia z powodu grzeszności, pełną 
wdzięczności dla Boga za dar Zbawiciela naro
dzonego w Betlejem i pełną pragnienia pracy 
w wierze nad nowym narodzeniem. Stanie się 
ono w pełni możliwe tylko wtedy, gdy będzie
my pożywiali się pokarmem ducha — Chlebem 
życia — Jezusem Chrystusem, mając Go za
wsze przy sobie i zawsze przed sobą. Niech ta
kie staną się dla nas Święta Bożego Narodze
nia Roku Pańskiego 1985. Amen.

M A R A N A T H A !  Synu Najwyższego,
który dziś rodzisz się w naszym Betlejem! 
Cześć Ci i chwała,
Mocarzu i Władco całego Stworzenia, 
złożony w żłobie, na sianie, 
bo ludzie nie mieli miejsca dla Ciebie.

Bądź uwielbiony,
Ty, który niesiesz zbawienie całemu światu, 
Ty, na którego narodzenie 
pada cień Krzyża!

Zbawicielu,
przyjmij naszą miłość 
i niewyrażalną wdzięczność 
za to, że J  e s t e  ś, 
za to, co czynisz dla nas 
jako Ten,
który odnawia ludzkie serca, 
wzbudza dziecięcą ufność i wiarę, 
daje moc wytrwania 
na trudnej drodze naśladowania.

Przybądź dziś do nas, stęsknionych, 
przybądź do wszysktich domów, 
otwartych przed Tobą 
w tym kraju i na całej Ziemi.
Przybądź tak realnie,
jak objawiłeś się tym,
którzy przez wieki całe
z tęsknotą Ciebie wypatrywali!
Maranatha! Przyjdź Panie, Jezu Chryste.
Amen.
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Nasz biskup
w 60 rocznicę urodzin

Dobrze, sługo dobry i wierny! Nad tym, co małe, 
byłeś wierny, wiele ci powierzę (Mat 25:21,23) 
Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie 
wytrwać, przeto i ja zachowam cię w godzinie 
próby, jaka przyjdzie na cały świat (...) Trzymaj, 
co masz, aby nikt nie wziął korony twojej

(Obj. 3:10,11)

18 grudnia 1985 r. ks. Zdzisław Tranda, biskup 
Kościoła Ewengelicko-Reformowanego, kończy 
60 lat. Ta okrągła rocznica jest okazją, aby 
Czytelnikom „Jednoty” , rekrutującym się spo
za społeczności reformowanej, przybliżyć nieco 
sylwetkę tego skromnego, unikającego rozgłosu 
człowieka, który swoje życie poświęca rozkrze- 
wianiu Ewangelii w naszym kraju.
Urodził się 18 grudnia 1925 r. w Poznaniu, w 
rodzinie ewangelicko-reformowanej. W całym 
Foznańskiem nie było polskiej parafii tego wy
znania, reformowani na tym terenie żyli w dia
sporze (tak jest i dzisiaj), nie mając oparcia w 
zorganizowanej wspólnocie wyznaniowej. Oj
ciec, Zdzisław, był dziennikarzem. Matka, Ma
rta z Essersów, dopiero w latach trzydziestych 
zaczęła pracować zawodowo. Skończyła wów
czas kurs kroju i szycia i otworzyła pracownię 
krawiecką, co później, w trudnym okresie wo
jennym dawało rodzinie utrzymanie. Państwo 
Trandowie mieli trzech synów, z których dwu 
(średni Zdzisław i najmłodszy Bogdan) zostało 
duchownymi, najstarszy zaś, Edward, biolo
giem.
Zdzisław do września 1939 r. uczęszczał do gim
nazjum im. Ignacego Paderewskiego w Pozna
niu i był członkiem XVI Drużyny Harcerskiej 
działającej przy tej szkole. Po wybuchu wojny 
wraz z innymi harcerzami pełnił dyżury w 
Polskim Czerwonym Krzyżu. Nagle ewakuowa
ny z PCK na wschodnie tereny Rzeczypospoli
tej, nie zdołał nawet o swym wyjeździe zawia

domić rodziców. Do Poznania powrócił szczęśli
wie w październiku 1939 r. 13 grudnia tego sa
mego roku rodzina Trandów wysiedlona zosta
ła przez Niemców pod Limanową (przez obóz 
w Głównej), skąd po paru miesiącach powró
ciła do Polski centralnej i zamieszkała najpierw 
w Rawie Mazowieckiej a następnie w Rado
miu. Piętnastoletni Zdzisław oddalony był od 
bliskich: jako pisarz pracował w majątku Ju 
lianów pod Rawą. Tu poznał swego rówieśnika 
Janka Romockiego (Bonawenturę), z którym 
połączyła go głęboka przyjaźń. Janek przyje
żdżał do Juliamowa (którego właścicielem był 
krewny jego ojca) na krótkie wakacje i zawsze 
wtedy, gdy w Warszawie robiło się „gorąco” 
i należało przeczekać falę poszukiwań prowa
dzonych prze gestapo. (Po powstańczej śmierci 
Bonawentury i jego brata Andrzeja Morro, do
wódcy „Rudego” , ks. Zdzisław Tranda nie za
pomniał o osieroconej matce przyjaciół, odwie
dzał ją i utrzymywał kontakt korespondencyj
ny aż do jej śmierci.)
W tych trudnych latach okupacji tylko od 
czasu do czasu nawiązywał kontakt z rodzicami 
i parafią luterańską w Radomiu, gdzie w paź
dzierniku 1943 r. — jako jedyny ewangelik re
formowany wśród luteran — został konfirmo- 
wany przez ówczesnego proboszcza ks. Włodzi
mierza Missola. Po przejściu frontu radziec
kiego wrócił z Julian owa do Radomia i kon
tynuował naukę w liceum dla dorosłych. W je
dnym roku przerabiał program dwóch klas.
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Wykazywał wyjątkowe uzdolnienia matematy
czne: zaraz po maturze powierzono mu lekcje 
matematyki w jednej z klas licealnych. Wyda
wało się, że te zdolności zadecydują o wyborze 
jego przyszłej drogi życiowej. Tymczasem, za
ledwie po roku studiów na Wydziale Budowni
ctwa Lądowego Politechniki Wrocławskiej, oka
zało się, że nie taka droga została mu przezna
czona, że Ktoś zadecydował inaczej. Posłuszny 
temu wezwaniu, podjął w 1948 r. studia na 
Wydziale Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu 
Warszawskiego i wtedy — po raz pierwszy — 
znalazł się pośród współwyznawców, w odra
dzającym się zborze warszawskim. W tym cza
sie działał aktywnie w Kole Młodzieży Ewan
gelicko-Reformowanej, które blisko współpra
cowało ze Stowarzyszeniem Polskiej Młodzieży 
Ewangelickiej (luterańskiej), organizując wspól
nie różne uroczystości kościelne, wieczornice, 
koncerty, spotkania dyskusyjne, i obozy wypo
czynkowe.
Zaraz po uzyskaniu dyplomu UW został ordy
nowany (16 listopada 1952) przez ówczesnego 
superintendenta (biskupa) Kościoła, ks. Jana 
Niewieczerzała, i skierowany do pracy duszpa
sterskiej w parafii ewangelicko-reformowanej 
w Zelowie. Towarzyszyła mu młoda żona, Ja 
nina z Bolesławskich. W Zelowie przyszły na 
świat ich dzieci: Andrzej i Hanna.
Zelów — niewielkie miasteczko położone ok. 
50 km od Łodzi — jest pod względem wyzna
niowym bardzo zróżnicowany. Żyją tu ewan
gelicy reformowani, luteranie, baptyści i — 
obecnie najliczniejsi — katolicy. Przed wojną 
było także wielu żydów, którzy mieli własną 
synagogę. Dzisiaj, w nowej sytuacji ekumeni
cznej, to bogactwo i różnorodność stwarzają 
możliwości współpracy międzykościelnej w du
chu jedności. Kiedy jednak przed ponad trzy
dziestu laty młody ks. Z. Tranda przybył do 
Zelowa, stosunki międzywyznaniowe i między
ludzkie pozostawiały wiele do życzenia. Była to 
sytuacja, której nie mógł zaakceptować chrze
ścijanin, mający już wtedy świadomość, jak 
ważne znaczenie dla wiarygodnego zwiastowa
nia Ewangelii ma jedność i braterstwo chrześci
jan wszystkich wyznań. Dlatego przez cały, po
nad ćwierć wieku trwający pobyt w Zelowie 
ks. Tranda wiele trudu i starań wkładał nie 
tylko w ewangelizowanie, nauczanie i duszpa

sterstwo zboru reformowanego, ale także w 
„zewnętrzne” działania ekumeniczne, zbliżające 
chrześcijan różnych konfesji. Obecne stosunki 
wyznaniowe w Zelowie są niewątpliwie w du
żym stopniu odbiciem i rezultatem jego wy
trwałej, konsekwentnej pracy ekumenicznej i 
właściwej postawy duszpasterskiej: otwartości 
na innych, życzliwości i służenia pomocą wszy
stkim, którzy znajdowali się w potrzebie.
W 1978 r. Synod wybrał ks. Z. Trandę na sta
nowisko biskupa Kościoła Ewangelicko-Refor
mowanego (kadencja 10-letnia). Ks. Tranda 
urząd ten przyjmował po długich wahaniach, 
niewolny od lęku i obaw, czy podoła zadaniom, 
jakie wkłada na niego Kościół. Przyjmował go 
w posłuszeństwie wiary i traktował bardziej 
jak jarzmo, które przyjdzie dźwigać, niż jak 
zaszczytne wyróżnienie. I rzeczywiście: w ciągu 
siedmiu lat mijających od chwili powierzenia 
mu funkcji biskupa więcej doświadczył chwil 
trudnych i gorzkich niż splendoru i honorów, 
jakie są udziałem niejednego z „książąt” Ko
ścioła. Jednakże głęboka wiara i świadomość 
odpowiedzialności przed Bogiem, jedynym 
prawdziwym Panem wierzącego chrześcijanina, 
a także solidarność okazywana przez współwy
znawców w chwilach prób i doświadczeń, po
zwalają mu dokonywać konsekwentnych, uczci
wych wyborów i prowadzić niewielką w Polsce 
społeczność ewangelicko-reformowaną drogą 
wierności w naśladowaniu Tego, który jest ucie
leśnieniem Prawdy, Miłości i Sprawiedliwości. 
Także działalność ekumeniczna ks. Z. Trandy, 
koncentująca się głównie wokół ewangelizacji 
różnych środowisk w Polsce i pomocy udziela
nej ludziom najsłabszym, cierpiącym i potrze
bującym — jest żywym świadectwem o Jezusie 
Chrystusie, świadectwem składanym przez Je
go ucznia.
W Dniu Urodzin życzymy Księdzu Biskupowi 
światła Ducha Świętego, wytrwałości, wier
ności i mocy, aby nigdy nie zachwiał się w 
przekonaniu, że droga, którą podąża, jest „miła 
i przyjemna Panu” . Wierzymy, że do życzeń 
tych dołączają się — bez względu na konfesję 
— ci wszyscy chrześcijanie w Polsce, którzy 
o ks. Zdzisławie Trandzie mówią po prostu: 
n a s z  Biskup, n a s z  Brat.

R e d a k c j a

Drogim Czytelnikom przypominamy

o odnowieniu prenumeraty

na rok 1986.
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Kazanie na Boże Narodzenie 1631
w szkole ewangelickiej w Kiejdanach

Oświecone Miłościwe Książę, 
Panie mój Miłościwy i Wasze 
Miłoście, wszyscy nasi Miłości
wi Panowie i Bracia,
Zwykli na to ludzie miewać o- 
ko, aby podczas głównej jakiej 
i pospolitej pociechy nie tylko 
nikt ze smętnym czołem na 
jawę nie wychodził, ale o- 
wszem, żeby w zgiełku publicz
nej radości każdy się ze swym 
wesołym głosem odezwał. Eo 
kto się z pospolitego dobra nie 
cieszy, ten go albo zajrzy [za
zdrości; ma w zawiści]*, albo 
nie rozumie: to poślednie [osta
tnie] szpeci człowieka, owo [a 
więc] winnym go niewdzięczno
ści czyni. Horaejusz rzymski** 
siostrę rodzoną mieczem prze
bił, że sama jedna płakać pry
watnej straty śmiała wtenczas, 
gdy publiczny tryumf z zabi
tych Kuriatów był odprawowa- 
ny. Tamże w Rzymie ,gdy albo 
dzień rodzin [urodzin] cesar
skich, albo jakie świeckie i- 
grzysko obchodzono, biegali po 
ulicach i teatrach tajemni ko- 
ryceuszowie [sic], którzy po 
twarzach ludzkich czytali, kto 
afekt był [tu: rad był] on emu 
igrzysku, a kto o nie nie dbał 
albo go nienawidził. Tamże w 
Rzymie, gdy matematykowie o- 
bwołali, że się w jednym roku 
urodzi mężczyzna, który potem 
cesarzem zostanie, tedy wszy
stkie białogłowy, które w onym 
roku były brzemienne, z nie
wymowną radością płody swoje 
nosiły i bardzo ich strzegły: bo 
każda z nich nadzieję cesar
skiej korony do swego domu, 
do swego płodu pociągała.
Jeśli pogaństwo, które wyżej 
ziemi nadziejami i myślami 
swoimi wzbić się nie mogło i 
które nad niniejszy wiek nic 
trwalszego sobie nie obiecywa
ło, jeśli (mówię) pogaństwo 
skazitelnych i przemijających 
pociech z taką zażywało ochotą, 
jeśli pogaństwo rodziny swych 
cesarzów, to jest krwawych i 
nieukróconych tyranów, tak

wymyślnym weselem, tak rado
snym zgiełkiem i tryumfem 
czciło, pogotowiu [tym bardziej 
więc] nas chrześcijan, nas sy
nów Bożych, nas onej niebies
kiej Rzeczypospolitej dziedzi
ców, jakoby to szpeciło, kiedy 
byśmy tę chwalebną Narodze
nia Zbawiciela naszego Pamiąt
kę bez znacznego radości na
szej oświadczenia obchodzić 
mieli. Możemy temu pewnie 
wierzyć, że Ten, który dla nas 
szatę służebnictwa przed tysią
cem sześćset trzydziestą lat i 
rokiem jednym przyjął, Ten, 
mówię, sam okiem swoim nad 
wszystkie koryeeusze [sic] pew
niejszym i bystrzyna pogląda 
dziś w serca nasze, przypatru
jąc się, z jakim kto afektem, z 
jakim weselem Jego rodziny 
przyjmuje.
O my szczęśliwi, jeśli w nas 
upatrzy serdeczne rozwesele
nie. O nieszczęśliwi zaś, którzy 
choć powierzchowną dla zwy
czaju zmyślają radość, ale ser
ce ich prawdziwego wesela u- 
czuć nie może. Bo jeśli w 
Chrystusie nic więcej nie wi
dzisz, jeno człowiecze ciało, je
śli w tym przyjęciu człowie
czeństwa nie widzisz zniżenia 
Jego, jeśli w zniżeniu Jego nie 
widzisz utajenia onej chwały, 
którą miał przed wieki, jeśli w 
onej chwale nie widzisz twego 
stworzenia, odkupienia i poś
więcenia, albo się, nędzniku, nie 
radujesz, albo sam nie wiesz, 
czemu się radujesz. Piszeć to 
sobie Chrystus, a pisze, na on 
memoriał [tu: dla pamięci], na 
którym wszystkich cnych i- 
miona napisuje, którzy się o 
człowieczeństwo Jego jako o 
kamień i opokę obrażenia [tu: 
zgorszenia] otrącają [uderzają, 
obijają], a z podłego narodze
nia Jego podło o Boskim Maje
stacie Jego sądzą.
Ale ty, cny chrześcijaninie, 
masz się z czego radować. Dziś 
tobie narodził się Zbawiciel, 
który cię wybawił od grze
chów twoich i od piekła grze

chami zasłużonego. Dziś Słowo, 
które było u Boga, i które by
ło Bogiem, stało się ciałem. 
Dziś Bóg stał się człowiekiem, 

\bo człowiek nie mógł się stać 
Bogiem. Dziś począł dla ciebie 
być Ten, który zawżdy przed
tem był; bo kiedyż zawżdy nie 
był Ten, który od początku był? 
Dziś Bóg urodził się z człowie
ka, aby się potem ludzie zro
dzili z Boga. Dziś wyobrażenie 
na się człowieka Ten wziął, 
który był przedtem człowieka 
na swoje wyobrażenie stworzył. 
Dziś nam słodkie słowo Ema
nuel — Bóg z nami — spełniło 
się. Dziś śmierć umarła, bo się 
żywot urodził. Dziś kłamstwo 
odjęte, bo prawda objawiona. 
Dziś ciemności zniknęły, bo 
słońce sprawiedliwości weszło. 
Dziś Bóg z ludźmi, dziś niebo 
z ziemią, dziś śmiertelność z 
nieśmiertelnością pojednały się, 
bo Bóstwo z człowieczeństwem 
w nierozdzielny związek wstą
piło.
I drugi raz tedy, i trzeci raz, 
i stokroć, i tysiąckroć raduj 
się, raduj, cny chrześcijaninie, 
z Narodzenia Pana twojego. Ale 
w czymże Mu tę oświadczysz 
radość? Czy będziesz budował 
kolebki, abyś w nich poszczy- 
panego dziecięcia wrzaskliwe 
kwilenie kołysaniem utulił? Oj, 
nie kochać się już Chrystus w 
takich igrzyskach, którymi w 
żart i pośmiewisko sprawa Bo
ża do ludzi podawana bywa. U- 
czyń Mu ty kolebkę w sercu 
swoim; w sercu Go twoim pia
stuj; sercem dobrodziejstwa 
Jego wychwalaj; z serca piosn
ki i hymny na cześć Jego wy- 
krzykaj. Czy z nocnymi gwiaz
dami gzić się rozpustnie i ko
łatać po ulicach będziesz? Czy 
mleko i ser na kształt zmyślo
nych upominków pasterskich 
Onemu reprezentujesz [ofiaro
wujesz]? Czy z mędrcami zło
to, mirrę i kadzidło przed Nie
go położysz? O, daremnyć by 
to był twój zawód [zachody, 
starania] i obmierzłe w oczach 
Jego nabożeństwo. Sobie ty to
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kwoli, sobie kwoli, niebożę, czy
nisz, abyś się ucieszył, abyś 
swe misterne sztuki i dostatki 
popisał, abyś ludzkie oczy na
pasł, abyś grosz i drugi na nich 
wyłudził. Ale Zbawiciel twój 
serca, serca, serca po tobie po
trzebuje, a serca całego, które 
gdy nad tymi igrzyskami całe 
zabawisz [jeśli zaprzątniesz ni
mi serce] — cóż Zbawicielowi 
twemu ofiarować będziesz? Czy 
będziesz Go na koniec chciał 
czcić dysputaejami, ścigając te
go dowcipem [dochodząc rozu
mem], jako to może być, że

Bóg stał się człowiekiem? Jako 
to może być, że się Ten był na
rodził, który przed swym był 
narodzeniem? Jako to może 
być, że jednego dziecięcia na
rodzeniem grzechy mają być 
wszystkich ludzi zgładzone? 
Niestetyż, niestety na nasze wy
krętne dowcipy [mędrkowanie]. 
Sposobu urodzenia człowiecze
go pojąć nie możemy, a spo
sób urodzenia Syna Bożego po
jąć chcemy. Co się w czasie i 
pod czasem dzieje, wyszperać 
nie możemy, a co na początku, 
to jest przed czasem, było, śle

pym rozumem swym ścigamy. 
Z której strony Bóg nam się 
objawił, Onego mijamy, a z tej 
strony, którą utaił przed nami, 
wrzkomo [pozornie] Go goni
my.
Nie w Akademiej, ale w stajni, 
nie w katedrze, ale w żłobie 
rodziny swe Chrystus Pan mieć 
chciał, abyś do Jego Narodze
nia nie sylogizmy [tu: spekula
cje], nie dyskursy, ale pokój i 
wiarę przynosił. Nie do dokto
rów, nie do faryzeuszów, nie do 
uczonych w Piśmie, którzy się 
graetikami [tu: greckimi pis-

Tekst powyższego kazania zachował się w rękopiś
miennej księdze powstałej w XVII wieku w kręgu 
dworu Radziwiłłów hirżańskich, przechowywanej da
wniej w Bibliotece Branickich w Suchej a od 1963 
roku w Archiwum Głównym Akt Dawnych w War
szawie.
Manuskrypt stanowi kopiariusz pism, wpływających 
do kancelarii dworu książęcego, przeplecionych oko
licznościowymi wierszami, mowami, diariuszami — 
co w sumie tworzy tak popularną w epoce staropol
skiej „silva rerum” (las rzeczy). Tu też znalazło się 
kazanie wygłoszone w czasie uroczystych obchodów 
Bożego Narodzenia 1631 roku w Kiejdanach wobec 
11-letniego wówczas księcia Bogusława Radziwiłła 
(1620—1669) i jego dworu. Wygłosił je — najprawdo
podobniej — długoletni nauczyciel księcia Bogusława 
a zarazem kaznodzieja kiejdański od 1629 roku — 
ksiądz Paweł Demetrowicz, zwany także Demetriu- 
sem. Wygłosił nie tylko we własnym imieniu, ale 
jako reprezentant całej „Kompanii Apollinowej” — 
zespołu uczniów i nauczycieli kiejdańskiej szkoły, 
których popis poprzedzało jego kazanie.
Szkoła kiejdańska, której najznakomitszym uczniem 
był w latach 1628—1635 Bogusław Radziwiłł, powstała 
w 1625 roku na mocy uchwały synodu prowincjonal
nego wileńskiego dla młodzieży z „litewskich, żmudz- 
kich i zawilejskich krajów” i miała liczyć (jak czy
tamy w drukowanych aktach synodu) 20 alumnów — 
uczniów i 2 ekonomów — nauczycieli. Od lipca 1631 
roku szkoła nosiła tytuł „Gimnazjum Illustre”, a więc 
podniesiona została do poziomu szkoły średniej; cza
sem nazywano ją Akademią.
Na utrzymanie kiejdańskiego gimnazjum miała łożyć 
cała wspólnota ewangelicka, właściwym fundatorem 
był jednak stryj księcia Bogusława — patron i pro
tektor litewskich ewangelików reformowanych, ksią
żę Krzysztof Radziwiłł (1585—1640), ówcześnie het
man polny litewski, późniejszy hetman wielki i wo
jewoda wileński, wybitny polityk i wódz a zarazem 
mecenas sztuki i nauki. Jego to właśnie (i innych 
„miłościwych panów” — szlachty z otoczenia książę

cego), przychylność dla młodej uczelni starał się za
skarbić ksiądz Demetrowicz.
Stąd też kazanie, obok treści religijnej, ma także 
charakter erudycyjno-dydaktyczny. W części wstęp
nej — przez użycie różnych, mniej lub bardziej szczę
śliwych przykładów z historii starożytnego Rzymu
— kaznodzieja stara się dać słuchaczom pojęcie o wy
sokim poziomie udzielanych w Gimnazjum Kiejdań- 
skim nauk. Przechodząc następnie do szczegółowej 
interpretacji teologicznej znaczenia narodzin Chrystu
sa i jego ofiary dla wspólnoty chrześcijańksiej, pod
kreśla mocno wartość czystej nauki Ewangelii, bro
niąc jej przed dwustronnym zagrożeniem — przez ne
gujących boskość Chrystusa arian i przez dewocyjne 
formy pobożności propagowane przez kontrreforma- 
cyjny katolicyzm. W końcu, porwany pięknem tema
tu i radosnym nastrojem chwili, daje wyraz głębo
kiemu przeżyciu religijnemu podkreślając, iż Zbawi
ciel oczekuje od prawdziwych chrześcijan przede 
wszystkim serca i uczucia.
Właśnie odwołanie się do uczuć słuchaczy, wezwa
nie do rozrachunku z własnym sumieniem nadaje ka
zaniu trwałą wartość, pozwalając i nam, po 354 la
tach, wczuć się w nastrój owej radosnej chwili na 
kiejdańskim dworze. Nie miała ona przetrwać długo
— wkrótce (1640) zabrakło Jednocie Litewskiej naj
wybitniejszego chyba w tym stuleciu patrona — 
Krzysztofa Radziwiłła. Dalsze ciosy nadeszły w latach 
szwedzkiego Potopu. Gimnazjum kiejdańskie zacho
wało jednak swą odrębność organizacyjną i wyzna
niową aż do roku 1824 — dopiero wówczas, po are
sztowaniu dwóch uczniów (Tyra i Mollesona, syna 
rektora Gimnazjum Jana Mollesona), którzy zorga
nizowali akcję ulotkową i związani byli z ruchem 
filomackim, szkołę zamknięto a obu uczniów skazano 
na dożywotnie zesłanie do kopalń nerczyńskich. Akcja 
kierowana przez osławionego senatora Nowosilcowa 
położyła kres istnieniu ewangelickiego Gimnazjum w 
Kiejdanach. Dopiero w roku 1835 otwarto w mieście 
nową szkołę, była to już jednak szkoła rosyjska pozo
stająca pod zarządem zaborczych władz oświatowych.

Urszula Augustyniak
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Jan (Maria Jackowski

„Ameryka"

mami, tłumaczeniami?] bawili, 
a czego rozumem pojąć nie mo
gli, z tego się naśmiewali — nie 
do nich, mówię, pierwsze posel
stwo o swym narodzeniu po
słał, ale do prostych pastusz
ków, którzy acz dysputować nie 
mogli, ale nie wieirzyć nie u- 
mieli. Ichże tedy przykładem i 
my dziś nie subtelne dyskursy, 
ale niewinną prostotę, nie obłę- 
dliwą ciekawość, ale świętą ig
norancją do tak wielkiej tajem
nicy przynośmy. Ichże przykła
dem serdeczną wiarą, serdecz
ną pokorą, serdeczną chwałą 
niech od nas Narodzenie Pań
skie czczone będzie.
Do czego [w czym] a to Wa
szym Miłościom, naszym Miło
ściwym Panom, kompania na
sza Apollinowa kredensuje [to
warzyszy]. A w tej celebracji 
dzisiejszego święta wysitawuje 
oraz [właśnie] przed oczy Wa
szych Miłości świadectwo prac, 
pilności i ćwiczenia swojego. 
Wasze Miłości, moi Miłościwi 
Panowie, jeśli jaki smak [saty
sfakcję] stąd odniesiecie, po Bo
gu, pierwszym naszego profek- 
tu [tu: postępów, osiągnięć 
szkoły] autorze, przypisujcie to 
Księciu Jegomości Panu het
manowi polnemu Wielkiego 
Księstwa Litewskiego, Panu, 
Dobrodziejowi i Fundatorowi 
naszemu. Przypisujcie przy tym 
wielkiej nadziei Synowcowi je
go, Księciu Jegomości Panu Bo
gusławowi, jako szczęśliwemu 
naszemu przywódcy, nam, to
warzyszom swoim, szkolne pra
ce i nauki swym książęcym 
przykładem cukrującemu. A na 
koniec, ile z Waszych miłości 
być może [tzn. ile możecie], ra
czcie i szkole tej, i nam w niej 
harującym tak się chętnymi 
[okazać], jakoby to znać było, 
iż z Waszych Miłościwych Mo- 
ściów nauki wyzwolone nie 
nieprzyjaciół, ale promotorów 
mają. * **

* W nawiasach kwadratowych po
dano objaśnienia trudniejszych wy
razów.

** Horacjusze i Kurcjusze — 
wzmianka dotyczy sławnego w le
gendarnych dziejach Republiki 
Rzymskiej konfliktu między dwoma 
rodami: Horaitii i Curtii. Bracia Ho
racjusze pokonali w walce wręcz 
Kurejuszów.

0  Kucowie i jego losie dowiedzia
łem się od zaprzyjaźnionych osób 
z Kościoła Ewangelicko-Reformo
wanego w Warszawie. Postanowi
łem tam pojechać i na własne oczy 
zobaczyć, jak się dzieje najnowsza 
historia jednego z najstarszych zbo
rów reformowanych, a jeśli się uda, 
to i coś z tego utrwalić. Uzbrojony 
w aparat fotograficzny i magneto
fon wyruszyłem w chłodny wrze
śniowy poranek w towarzystwie 
Romana Lipińskiego, opiekuna (tuż 
przed ordynacją) parafii kuców- 
skiej, i Wojciecha Kriegseisena, hi
storyka, archiwisty Kościoła. 
Jedziemy monotonną szosą katowic
ką. Dzień zapowiada się pogodny, to 
dobrze, że nie będzie deszczu. Po 
dwóch godzinach na błękitnym nie
bie pojawia się ogromna chmura — 
gigantyczny, śnieżnobiały, puszysty
1 malowniczo poszarpany cumulus. 
W miarę zbliżania rodzą się jednak 
wątpliwości: jakaś dziwna ta chmu
ra, jakby wydobywała się z ziemi 
i w dodatku z trzech punktów. Wąt- 
pliwości rozstrzyga Roman: to dym 
z Bełchatowa. I rzeczywiście, po 
jakimś czasie zaczyna być widocz
ny komin i dwa parowniki. 
Teoretycznie dym oczyszczony jest 
przez elekrofiltry, które zatrzymują 
zabójcze dlą środowiska pyły. Wieść 
gminna niesie jednak, że są one 
wyłączane. Ale nawet przy spraw
nie działających urządzeniach oczy
szczających jakaś część pyłu (i to 
wcale niemała, jeśli się weźmie pod 
uwagę jego dobową „produkcję” — 
100 t) dostaje się do atmosfery. 
Poza tym elektrofiltry nie zatrzy
mują niezwiązanych tlenków siarki, 
które w postaci gazu unoszą się w 
powietrze, a kiedy natrafią na 
chmurę, na ziemię spada deszcz 
kwasu siarkowego. Zagrożona jest 
nie tylko najbliższa okolica, ale 
również oddalona o 100 km Pusz
cza Jodłowa w Górach Świętokrzy
skich. Kiedy wieje wiatr zachodni, 
niesie tam z sobą emitowane przez 
bloki energetyczne szkodliwe pyły i 
gazy. Z parowników — dysz o śre
dnicy ponad 40 m — wydobywa się 
para wodna; w ten sposób oddawa
ny jest do atmosfery nadmiar cie
pła powstającego w blokach.

Zbliżamy się coraz bardziej. Już wi
dać na 250-metrowym kominie pa
sy sygnalizujące niebezpieczeństwo. 
Widać też bryłę elektrowni. Z tej 
odległości, ok. 5 km, trudno sobie 
wyobrazić jej rzeczywistą wielkość, 
a ma ona ponad 100 m wysokości 
i ponad 500 m długości. Ten kolos
— widomy znak ludzkiej ingeren
cji w naturę — pomalowany jest 
na kolor pustynnego piasku. Obok 
stoją dwa kominy i kilka parowni
ków (jeden na dwa bloki energety
czne). Elektrownia i o tej chwili pra
cuje połową swojej mocy, czyli 
prąd wytwarza 6 bloków po 360 
megawatów każdy.
— Nasi parafianie — mówi Roman — 
jak byli w Koninie i zobaczyli tam
tejszą elektrownię, mówili: to jest 
elektrownia? My dopiero mamy ele
ktrownię!
Moc docelowa całej inwestycji to 
12 bloków energetycznych, co ozna-1 
cza światło dla Śląskiego Okręgu 
Przemysłowego. Elektrownia będzie 
eksploatowana, rzecz jasna, do 
chwili, kiedy skończy się węgiel 
brunatny w znajdującej się na miej
scu kopalni odkrywkowej. Ekono
miści obliczyli, że cała inwestycja 
zwróci się w ciągu 7 lat eksploata
cji pełną parą. Pytanie tylko, czy 
rzeczywiście wszystkie koszty wzię
to pod uwagę?
Zjazd z katowickiej szosy w drogę 
lokalną. Zwalniamy, obraz się wy
ostrza. Niema, wydalająca z siebie 
tysiące metrów sześciennych gazu, 
bryła elektrowni przeraża swoim 
bezruchem i ciszą. Przy tym ogro
mie ludzi w ogóle nie widać. Jadąc 
cały czas mamy w polu widzenia 
taśmociągi podające temu molocho
wi pokarm w postaci węgla bruna
tnego.
Zwalniamy jeszcze bardziej. Wyj
muję aparat fotograficzny z fute
rału. Strzelam dwie klatki i doda
jemy gazu. Po chwili dzielą nas 
tylko 2 kilometry od elektrowni, 
ujęcie całości nie da się powtórzyć
— nie mieści się w kadrze. Poja
wiają się tabliczki z przekreślonym 
wizerunkiem aparatu fotograficzne
go. No tak, to już teren specjalnie 
chroniony tajemnicą służbową. 
Wścibskim dziennikarzom wara!
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Do samej kopalni niby można dojść. 
Formalnie nie ma zakazu wstępu, 
ale przedpole kopalni jest jak twie
rdza warowna, poprzedzielane kana
łami odwadniającymi. Cały teren o 
średnicy 25 km został odwodniony, 
aby wykluczyć możliwość zalania 
wyrobiska. Wskutek tego zabiegu 
okoliczne wsie nie mają wody, wy
schły studnie, wyschła ziemia, u- 
mierają lasy. Zostawiamy samo
chód kilometr od krawędzi urwiska. 
Ziemia niczyja, ziemia spalona. Co 
jakiś czas przejeżdżają ciężarówki 
wyładowane korzeniami drzew, dre
wnem, kamieniami, cegłami i inny

mi materiałami budowlanymi. Da
leko w tle hałda ziemi na kilka
dziesiąt metrów wysoka i cztery ki
lometry długa, na lewo milcząca 
i głucha elektrownia, nad nami 
sztuczna chmura, a przed nami za
czyna się kopalnia. Na jej skraju 
otwiera się wyrobisko. Jest to lej o 
wymiarach 3500 X 2000 m, którego 
głębokość sięga miejscami 200 m. 
Aby dostać się na sam dół, trzeba 
zjechać 6 kilometerów drogą w 
kształcie serpentyny, która wije się 
między tarasami kolejnych pozio
mów wyrobiska. Pejzaż księżycoyjy, 
a może Ziemia po wojnie atomo

Zagrożona jest nie tylko najbliższa 
okolica...

wej? Trudno znaleźć właściwe po- 
równanie. Na tym wielkim obsza
rze pracuje niewielu ludzi: obsługa 
koparek firmy Krupp (dawniej zna
nej z armat, dziś z wysokiej klasy 
sprzętu górniczego) i taśmociągów 
transportujących pracowicie i bez
ustannie, godzina za godziną, ty-i 
siące ton węgla, bez którego ele
ktrownia by stanęła. Pejzaż posęp
ny, krajobraz wyjałowiony z wszel
kiego życia.

W ziemi, którą młócą łapy koparki, 
nie może być nie. Dosłownie nic — 
ani roślin, ani korzeni, ani funda
mentów, bo inaczej koparka się za
cina i następuje przerwa w pracy. 
Spychacze zdzierają nawet wierzch
nią warstwę ziemi z darnią. Jak  o- 
kiem sięgnąć, widać spustoszoną, o- 
skalpowaną ziemię, martwy obszar 
setek hektarów. Na średniożyzne 
bełchatowskie pola wkracza nowe, 
brutalnie i bezpardonowo wdziera 
się cywilizacja przemysłowa.

Jednota braci czeskich jako odręb
ny Kościół chrześcijański powstała 
już w roku 1457, a więc na długo 
przed wystąpieniami Lutra i Kalwi
na. Składała się ona z resztek ta- 
borytów — najbardziej radykalne-

Jak  okiem sięgnąć, widać spustoszoną» oskalpowaną ziemię



Na bełchatowskie pola brutalnie 
wdziera się cywilizacja przemysło
wa

go nurtu społeczno-religijnego hu- 
sytyzmu, a później również utrak
wistów. Bracia czescy w swej dłu-> 
giej historii trzykrotnie zmuszani 
byli do masowego uchodźstwa z oj
czyzny, co wynikało z prześladowań 
religijnych. Pierwsza emigracja 
miała miejsce w roku 1548, druga 
po bitwie pod Białą Górą w 1628 
(emigrował wówczas do Polski bi
skup Jednoty braci czeskich, słyn
ny pedagog, Jan Amos Komeński), 
trzecia fala wywędrowała z Czech 
w połowie XVIII wieku i udała się 
na Śląsk. W większości bracia cze
scy przyjęli w krajach swego za
mieszkania najbardziej bliskie so
bie wyznanie: ewangelicko-refor
mowane.
„Historię zboru kucowskiego (leżą
cego w gminie Bełchatów) — pisał 
jego kronikarz, ks. Bogusław Nie- 
wieczerzał — trzeba zacząć od 
1818 r., kiedy to kilku rolników, 
zamieszkałych w Czerminie i Ta
borze na Śląsku, wybrało spośród 
siebie trzech: Pospiszyła, Arendta 
i Petrozelina, a ci w ich imieniu 
zakupili część dóbr majątku Klesz
czów, zwanych Kucowem lub Ku- 
czewem. (...) Do parafii w Zelowie 
(najbliższej parafii ewangelicko-re
formowanej) było z Kucowa daleko, 
ok. 30 km, wobec czego przyłączyli 
się do parafii ewangelicko-augsbur
skiej w Kleszczowie**. Po jakimś 
czasie — pisze dalej ks. Niewie- 
czerzał — „wśród reformowanych 
kucowian zaczęło się objawiać prag
nienie odłączenia od parafii augs
burskiej w Kleszczowie, zwłaszcza 
że ówczesny duchowny augsburski 
nie chciał udzielać Komunii św. we
dług porządku reformowanego. Su- 
perintendentem Kościoła Ewangeli
cko-Reformowanego (w Królestwie 
Polskim — J.M.J.) był wówczas ks. 
Józef Spleszyński. W 1852 r. dele
gował on do Kucowa ks. Aleksandra 
Cerawskiego, duchownego członka 
Konsystorza, aby zbadał sprawę na 
miejscu i głosił Słowo Boże.(...) W 
efekcie 6 listopada 1852 r. ks. Ce- 
rawski przyjechał i odbył w pry
watnym mieszkaniu zebranie, na 
którym postanowiono: odłączyć się 
od parafii w Kleszczowie i utworzyć 
oddzielny filiał ewangelicko-re for
mowany*'*.
Zbór przechodził różne koleje losu. 
Zbudowano kościół, którego wieżę 
ostrzelały w czasie I wojny świato

wej baterie walczących wojsk, póź
niej wzniesiono plebanię. Przyby
wało wiernych, w 1939 r. było sze
ściuset wyznawców. W czasie II 
wojny światowej na plebanii rezy
dował słynący z surowości komi
sarz niemiecki. Alfred Pospiszył, z 
którym zwiedzaliśmy plebanię, do
skonale pamięta komisarza i jego 
porządki.
W 1945 r. prezydent republiki Cze
chosłowacji, Edward Benesz, ogłosił 
za pośrednictwem rządu słynny a- 
pel „Czesi, wracajcie**, stara ojczy
zna czekała na powrót emigrantów 
z całego świata. W Polsce drasty
cznie zaostrzyły się stosunki społe
czne i polityczne, natomiast w Cze
chosłowacji sytuacja wyglądała o 
wiele korzystniej. Po wielu spo
rach i zażartych dyskusjach doszło 
do podziału wśród potomków braci 
czeskich i 2j3 wyjechało z Polski. 
Powroty po dwu wiekach do kraju 
przodków przerwała rewolucja 1948 
roku zakończona dojściem do wła
dzy Klementa Gottwalda.
W latach sześćdziesiątych zostały 
odkryte w okolicach Bełchatowa ol
brzymie złoża węgla brunatnego. W 
zapiskach kronikarskich parafii za
notowano: „W roku 1973 oficjalnie 
i urzędowo potwierdzone zostają 
informacje o budowie w okolicach 
Kucowa ogromnego kombinatu ko
palni węgla brunatnego i elektro
wni. Wieś Kuców znajdzie się w 
centrum kombinatu. Tak więc dal-\ 
sze losy społeczności reformowanej 
na tym terenie stanowią wielką nie
wiadomą. Zbór silnie jednak wie
rzy, że Bóg ma wobec niego swoje 
plany i że nie może się stać nic 
takiego, co by było niezgodne z Je
go wolą****.

*

Dzisiejszy Kuców (wrzesień 1985) to 
średniej wielkości wioska licząca 
ok. 70 gospodarstw. Odkąd władze 
gminne zakazały dokonywania re
montów kapitalnych i przestały wy
dawać zezwolenia na jakąkolwiek 
zabudowę (1973), wieś jakby zamar
ła. Skazana na zagładę, czeka z ro
ku na rok, kiedy to nastąpi. Jedni 
obliczają, że niedługo, za jakieś 2—3 
lata, Kuców podzieli los Ruszczyna, 
Piasków i Woli Grzymalinej, inni 
— że nie wcześniej niż za 5—7 lat. 
Już teraz po drugiej stronie szosy 
można zobaczyć zapowiedź zagłady: 
opuszczone zabudowania, z których 
pozostały gołe ściany bez dachów, 
drzwi i okien, zdziczałe drzewa o- 
wocowe, zarośnięte ogrody, gdzie
niegdzie chyłkiem przemykające psy 
i koty. Rozjechane i rozkopane przez 
spychacze drogi, którymi przejeżdża
ją ciężarówki. Wielokilometrowa 
sieć kanałów odwadniających.
W obejściu Alfreda Pospiszyła leżą 
próbki odwiertów. Pod jego polem 
węgla nie ma, złoże idzie bokiem, 
ale i tak kopalnia pochłonie jego 
ziemię. Nie jest załamany, będzie 
czekał spokojnie do ostatniej chwi
li, bo inaczej nie dostanie odszko
dowania. A przecież chodzi o nie
bagatelną kwotę, bo jakieś 2,5 do 3 
milionów złotych. Jak się to włoży 
na 15-procentową książeczkę PKO, 
będzie ładny grosz, znacznie więk
szy niż z ziemi, którą uprawia.
W domu czeka poczęstunek, na ścia
nach kolorowe widokówki, syn był 
u współwyznawców w Holandii. Na 
kredensie stoi na honorowym miej
scu czeska Biblia z roku 1745, dru
kowana gotykiem. Na ostatniej kar
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Już teraz można zobaczyć zapo
wiedź zagłady...

cie, też po czesku, wpisani są jej 
kolejni właściciele z rodziny Pospi- 
szyłów. Widać, że jest w ciągłym 
użyciu. — My ją jeszcze przeczyta
my, ale młodzi już nie.
Po co narzekać, będzie, co będzie. 
Z ziemi trudno się było utrzymać, 
mały areał, trzeba było uprawiać i 
hodować wszystko, a do tego po
datki. Młodzi nie chcieli na ziemi 
robić, woleli iść do miasta, do prze
mysłu. W latach sześćdziesiątych 
wyjeżdżali na Śląsk, teraz wszyscy 
idą do Bełchatowa. W kopalni czy 
elektrowni pracują w nocy, w dzień 
na swoim. Nie chcą oddać ziemi 
wcześniej, muszą trwać do końca, bo 
inaczej nie dostaną odszkodowania. 
Budynków i obejścia remontować

ani napra wiać nie wolno — zaka
zały władze gminne, zresztą po co? 
Jakoś to będzie.
Alfred Pospiszył się uśmiecha: — Z 
Grzymalinej Woli wszystkie miesz
kają w jednym bloku, cała wioska. 
My też pewnie będziem w jednym. 
— Gęsto słodzi cienką herbatę i z 
godnością, powoli, nie spiesząc się, 
przeżuwa chleb. W drugiej izbie 
słychać radio — mówią po czesku. 
Wszyscy tutejsi są dwujęzyczni, 
często jeżdżą do rodzin za granicę. 
W wiosce działa Towarzystwo Kul
turalne Czechów i Słowaków.
Zamożnych gospodarstw tu nie ma. 
A bywa i tak, jak w tej opowieści 
z telewizji. Zbiera rolnik pieniądze 
na traktor. Po dziesięciu latach ma 
już potrzebne 260 tysięcy, ale cena 
skoczyła na 380. Rolnik z mozołem 
i uporem składa, odejmując sobie 
od ust, aby wreszcie urzeczywistnić 
swoje marzenie, a tymczasem trak
tor kosztuje już 650 tysięcy, a dziś 
jego cena doszła do 780, i w dodat
ku nie można go dostać. Ojca o- 
bscrwuie syn. Widzi, jak ten haruje 
i właściwie nic z tego nie ma: ani 
pieniędzy, ani wakacji, ani poważa
nia, Idzie więc do zav'odówki i 
przyucza się do pracy w przemyśle. 
Ma 19 lat, a zarabia znacznie wię
cej niż ojciec — dwadzieścia parę 
tysięcy., płatne gotówką co miesiąc. 
W pracy są starsi koledzy. Młody

W domu Pospieszylów na honoro
wym miejscu stoi Biblia czeska z 
roku 1745, drukowana gotykiem

uczy się od nich, jak pracować — 
trochę się porobi, a potem przerwa 
na papierosa. Gdy wraca z kopalni 
do domu, ojciec zagania go do po
mocy w gospodarstwie, zabiera się 
loięc do naprawy snopowiązałki. 
Stuknie dwa razy młotkiem i przer
wa na piepicrosa. Po paru godzinach 
przychodzi ojciec i pyta: — Czemu, 
Józek, nie zrobiłeś? — A Józek: — 
Niech ojciec da spokój i nie poga
nia, bo pójdę do hotelu robotnicze
go, a jak się ożenię, to dostanę 
mieszkanie. — Podobnie jest z pi
ciem — przykład idzie z zewnątrz. 
Przedtem chłopi pijali, i to tęgo, 
ale jak był czas ku temu i nie trze
ba było pracować. W kopalni mło
dy widzi, że pić można nawet w ro
bocie, a po południu miło spędzić 
czas z kolegami przy kielichu; po co 
więc wracać do rozpadającej się 
chałupy i słuchać gderania starego... 
Oprócz rozpadu więzi rodzinnej, pa
triarchatu, obserwuje się inne zja
wisko — rozkład więzi lokalnej, 
wspólnoty czeskobraterskiej. Trzy
mali się prawie dwa wieki, mimo że 
byli wysepką w polskim morzu ka
tolickim. Tutejsi mówią co prawda 
ze wzgardą „ty Czechu”, ale ta od
rębność dotychczas łączyła i pozwa
lała zachować dziedzictwo przód- 
ków. Przed ateizacją bronił ich ję
zyk. Żenili się między sobą — dziś 
w Kucowie nie ma nie spokrewnio
nych przynajmniej od czwartego 
pokolenia. Zdarzają się i małżeństwa 
mieszane ewangelicko-katolickie — 
w takich przypadkach parafia, i 
Kościół, traci często wyznawców na 
rzecz loyznania silniejszego.
Dziś pozostało tu około 200 zoyznaw- 
ców mieszkających w czterech są
siadujących wsiach: Kucoiuie, Zło- 
bnicy, Aleksandrowie i na Folwar
ku. Ocaleje tylko Złobnica (przynaj
mniej takie są prognozy według sta
nu na dzień dzisiejszy), pozostałe trzy 
zagarnie kopalnia. — I co będzie? 
— pytam Pospiszyła. — A no nic, 
co ma być? Wszyscy pójdziemy do 
Ameryki. — Do Ameryki? — Tak tu 
nazywają kombinat bełchatowski. 
Ameryka przyciąga jak magnes. 
Mami pieniędzmi, wygodnym życiem 
w blokach i ośmiogodzinnym dniem 
pracy. Ale zanim nastąpi to eldora
do, obowiązuje osławiony przed kil
ku laty na Śląsku system czterobry- 
gadoiuy. Tutejsi ludzie są przewa
żnie chorzy, w wieku 40 — 45 lat 
organizmy nie wytrzymują tego
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Zagrożony jest blisko 200-letni zbór, 
parafia w Kucowic będzie zlikwido
wana...

morderczego trybu życia: pracy w 
nocy w kopalni i i o dzień na v'ła- 
snym- polu. A jak się wierci na do
le, na poziomie „0”, nie ma czym 
oddychać, temperatura dochodzi do 
60°C. Zaciskają zęby — trzeba wy
trwać, żeby dostać odszkodowanie 
za utracone gospodarstwo.
Ameryka pochłania wszystko. Zie
mię, zabudowania, ludzi. Niszczy ich 
dotychczasowy, ustalony od wieków 
rytm życia, wikła w nowe, nie zna
ne problemy. Burzy wszystko, co 
stare, niesie posmak nowoczesności 
i pseudonowoczesne wzorce. Na o- 
becnym terenie kopalni były trzy 
stare cmentarze. Wszystkie przenie
siono, pozostał zryty teren z poroz
rzucanymi w krzakach resztkami 
płyt nagrobnych. Ludzie skorzystali 
z tej okazji, aby stare, zatarte pom
niki, ich zdaniem brzydkie, wymie
nić na nowe, „piękne” z lastrika. 
Historyk namawia tutejszych do 
przeniesienia tych pamiątek na no
wy cmentarz. — Za kilka lat — ar
gumentuje — nikt nie będzie wie
dział, że żyli tu Czesi. Trzeba oca
lić własne ślady od zapomnienia. 
— Na szczęście w Konsystorzu za
padła decyzja o utworzeniu przy 
parafii w Żychlinie lapidarium gro
madzącego zabytkowe nagrobki z 
całej Polski. Jest więc nadzieja, że 
uda się coś z tego uratować.
Dawniej okolica była spokojna, zo
stawiano nawet nie zamknięte cha
ty. Dziś zjechał tu element ze wszy
stkich stron kraju. W piątkowe po
południe na dworcu PKS samotni 
mężczyźni w wieku nie do określe
nia snują się chwiejnym krokiem.

Są mocno pijani. Wieczorami obla
tuje strach, zdarzają się kradzieże, 
bójki, nawet zabójstwa. Miejscowi 
nie lubią przyjezdnych i na odwrót. 
Nad okolicą góruje, nie sposób się 
uwolnić od jej obrazu, elektrownia. 
Widać hałdę i dziesiątki kilometrów 
taśmociągów oraz dróg dojazdo
wych.
Najbardziej niezwykła jest ta cisza, 
w jakiej wydobywają się z komina, 
kłęby białego, a przecież śmiercio
nośnego dymu...
Ameryka przyciąga i zagraża. Za
grożony jest blisko 200-letni zbór. 
I chyba nie to jest najważniejsze, 
że parafia w Kucowie będzie zli
kwidowana, bo w Bełchatowie po
wstaje nowa, a w Złobnicy ma być 
zbudowany ośrodek zborowy z ka
plicą. Zagrożone są przede wszy
stkim wartości, które zbór pielęgno
wał i przekazywał z pokolenia na 
pokolenie. Czy ci, którzy pójdą do 
Bełchatowa, Katowic lub jeszcze

gdzie indziej, a także ci, którzy zo
staną na miejscu w Złobnicy, po
trafią je ocalić?
Węgiel w Bełchatowie skończy się 
za jakieś 20—25 lat. W wyrobisku 
ma powstać sztuczne jezioro, a wo
kół niego ośrodek rekreacyjny. To 
perspektywa następnych wielu lat. 
Co przez ten czas stanie się z lu
dźmi? Czy Ameryka wyjałowi ich 
z tego, co najcenniejsze, czy potra
fią to uchronić?

Tekst ! zdjęcia: 
JAN MARIA JACKOWSKI

* Ks. Bogusław Niewieczerzał: 
„Dzieje zboru ewangelicko-reformo
wanego w Kucowie”, „Jednota” 1972, 
nr 3, s. 8.
** „Jednota” 1973, nr 7—8, s. 38.

Uwaga: W nr 11/85 „Jednoty” pod 
zdjęciem na s. 11 zostało opuszczone 
nazwisko jego autora: Zbigniewa 
Pomaskiego. Przepraszamy.

Święta Narodzenia Pańskiego przypominają o spełnieniu się obiet. 
nicy, o zrealizowanej nadziei, o Słowie, które stało się Ciałem. W Noc Be
tlejemską urzeczywistniły się słowa proroka Starego Testamentu, Izajasza: 
„Lud, który chodzi w ciemności, jujrzy światło wielkie” (9:1). 'Niech urzeczy
wistnią się i wobec nas, gdy znajdziemy drogę do Zbawiciela, Księcia Pokoju.

R e d a k c j a
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W 20 rocznicę Memorandum EKD
20 października br. minęła 20 rocznica opubli
kowania przez Synod Kościoła Ewangelickiego 
Niemiec (EKD) Memorandum w sprawie sto
sunku narodu niemieckiego do sąsiadów w Eu
ropie Wschodniej, zwłaszcza do Polski. Doku
ment ten zawierał najistotniejsze sprawy do
tyczące stosunków między Polską a RFN, 
wśród których znalazł się przede wszystkim 
problem granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej. 
Przy użyciu argumentów natury moralnej i 
teologicznej podważono polityczne i prawne 
dogmaty o dalszej egzystencji Rzeszy Niemiec
kiej w granicach z 1937 r., które uznawano wó
wczas w RFN. Memorandum EKD zapoczątko
wało procesy polityczne, jakie doprowadziły 
później, 7 grudnia 1970 r., do podpisania ukła
du między PRL a RFN.
Z okazji tej rocznicy Polska Rada Ekumenicz
na zorganizowała sympozjum polsko-niemiec
kie, które odbyło się w Warszawie (4—5 paź
dziernika). Uczestniczyli w nim przedstawicie
le kościelnych i społeczno-politycznych środo
wisk z obu krajów, duchowni różnych wyznań, 
deputowani do Bundestagu, byli posłowie na 
Sejm, publicyści i naukowcy, podejmujący w 
swej pracy problematykę stosunków między 
Polską a RFN.
Uczestnicy sympozjum wysłuchali czterech re
feratów. Ks. dr Erwin Wilkens, jeden ze współ
autorów Memorandum, podzielił się refleksjami 
na temat powstania tego dokumentu. Podkre
ślił, że dokument nie miał charakteru zamie
rzonej akcji politycznej ani nie był zbiorem 
instrukcji kościelnych, lecz wyrażał troskę o 
przyszłość a zarazem realną ocenę sytuacji. Je
go celem było poszerzenie podstaw dyskusji o 
stosunkach polsko-zachodnioniemieckich. Me
morandum miało zachęcić do spojrzenia na 
przeszłość bez nienawiści i obciążeń, oczami 
drugiej strony.
Ks. prof. dr Witold Benedyktowicz, honorowy 
prezes PRE, wypowiadając się na temat ko
ścielnej recepcji Memorandum w Polsce stwier
dził, że chociaż było ono skierowane „od Niem
ców do Niemców,,, to jego znaczenie należy 
rozpatrywać w kategoriach międzynarodowych 
jako oznakę dobrej woli, stwarzającą nowe 
możliwości na przyszłość. Memorandum porusza 
żywotne sprawy dotyczące także stosunków 
polsko-niemieckich i dlatego nie może nie wy
wołać zainteresowania strony polskiej.
Autorem trzeciego referatu był red. Ryszard 
Wojna, b. przewodniczący sejmowej KonuLsii 
Spraw Zagranicznych, który mówił o roli Koś
ciołów ewangelickich w procesie normalizacji 
stosunków między RFN a PRL i porozumienia 
pomiędzy oboma narodami. Tytuł czwartego 
referatu, który wygłosił dr Karten Voigt, de
putowany do Bundestagu z ramienia SPD,

brzmiał: „Memorandum EKD jako impuls dla 
SPD do podjęcia dzieła porozumienia z Pol
ską i jego dzisiejsze znaczenie” . Ostatnim pun
ktem programu obrad była dyskusja panelowa 
na temat obecnego stanu stosunków między 
Polską a RFN.
Ukoronowaniem obrad było nabożeństwo eku
meniczne w niedzielę, 6 października, w ko
ściele ewangelicko-augsburskim św. Trójcy w 
Warszawie, transmitowane na żywo przez dru
gi program telewizji zachodniomemieckiej 
(ZDF). Okolicznościowe kazania wygłosili: bp 
Janusz Narzyński, prezes Polskiej Rady Eku
menicznej, i bp Helmut Hild, wiceprzewodniczą
cy Rady Kościoła Ewangelickiego w RFN. Ten 
ostatni stwierdził m.in.: „Polacy i Niemcy po
winni wyjść sobie naprzeciw, jako bracia i 
siostry, mimo strasznej przeszłości. Znaczy to: 
Polacy muszą żyć bez obawy o granice swego 
kraju. Ludzie, którzy osiedlili się na ziemiach 
zachodnich i północnych Polski, muszą się tam 
zadomowić i być wolni od lęku, że będą mu
sieli je opuścić. Ale powinni też zrozumieć żal 
tych, którzy w tych ziemiach utracili ojczy
znę, i myśleć o nich przyjaźnie. Trzeba im 
to umożliwić. To właśnie ze względu na lep
szą przyszłość Memorandum wypowiedziało się 
za uznaniem granicy na Odrze i Nysie i dało 
początek procesowi, który służy porozumieniu 
pomiędzy narodami niemieckim i polskim. Dziś, 
w warszawskim kościele św. Troójcy, uczest
niczymy we wspólnym nabożeństwie, my, 
chrześcijanie z Niemiec i z Polski. Razem z 
niezliczonymi braćmi i siostrami, którzy odbie
rają to nabożeństwo na ekranach telewizorów, 
słyszymy obietnicę Boga i Jego przykazanie, 
które mówi, że kto kocha Boga, powinien także 
kochać swego brata. Dzięki tej społeczności 
nabożeństwo nasze jest znakiem pojednania, 
które przyjmujemy z ręki Bożej na lepszą 
przyszłość'\

Pisząc o tej pięknej i pożytecznej imprezie nie 
można przemilczeć faktów, które budzą co naj
mniej zdziwienie. Otóż wśród zaproszonych 
przez polskich organizatorów uczestników sym
pozjum znaleźli się wprawdzie ludzie o znanych 
nazwiskach w środowiskach kościelnych i po
litycznych obu krajów, którzy położyli nieza
przeczone zasługi w dziedzinie torowania poro
zumienia i polepszania stosunków między Po
lakami i Niemcami, zabrakło jednak osób może 
mniej znanych, ale nie mniej zasłużonych. Nie 
zaproszono przedstawicieli kilku zachodniomie- 
mieckich uprupowań protestanckich, których 
działalność od dawna ukierunkowana jest na 
czynienie bezpośrednich znaków pojednania 
między obu narodami. I tak, wśród zaproszo
nych nie było reprezentanta Akcji Znaku Po
kuty (Aktion Suhnezeichen), organizacji, za
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pośrednictwem której od wielu lat przybywają 
corocznie do Polski setki młodych Niemców, 
podejmujących dobrowolnie prace na terenie 
byłych obozów zagłady. Nie było też przedsta
wiciela „Znaków Nadziei” , innej organizacji 
protestanckiej, która niesie pomoc materialną 
i finansową byłym polskim więźniom obozów 
koncentracyjnych. Nie pomyślano o zaprosze
niu przedstawiciela Konwentu Baienrode, or
ganizacji zrzeszającej członków i przyjaciół by
łego Kościoła Wyznającego w Prusach Wscho
dnich, która potrzebę pojednania między Po
lakami i Niemcami głosiła na wiele lat przed 
ukazaniem się Memorandum EKD. Ze strony 
Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Eku
menicznej również można by wymienić co naj
mniej kilka osób, które na obrady nie zostały 
zaproszone, mimo że w przeszłości były bar
dzo zaangażowane w dzieło pojednania polsko- 
-zaehodniniemiecikiego. Przeglądając listę ucze
stników sympozjum, nie sposób oprzeć się wra
żeniu, że kryterium ich doboru była przynależ

ność do establishmentu kościelnego bądź poli
tycznego.
I jeszcze jedna sprawa. Jedną z najbardziej 
zasłużonych postaci w dziedzinie pojednania 
polsko-zachodnioniemieckiego jest 83-letni dzi
siaj bp Kurt Scharf, emerytowany biskup Ko
ścioła Ewangelickiego w Berlinie Zachodnińi, b. 
przewodniczący Rady Kościoła Ewangelickiego 
Niemiec. Dobrze się więc stało, że Chrześcijań
ska Akademia Teologiczna postanowiła mu na
dać honorowy doktorat. Ponieważ bp Scharf 
należał do sygnatariuszy Memorandum, byłaby 
logiczne zsynchronizowanie promocji z sym
pozjum poświęconym właśnie uczczeniu tego 
dokumentu. Ktoś zadecydował jednak inaczej 
i uroczysta promocja odbyła się dopiero 8 pa
ździernika, tj. dwa dni po zakończeniu sym
pozjum, kiedy prawie wszyscy jego uczestnicy 
rozjechali się do swoich domów.

K.K.

Ewangelicko-reformowana wyspa w okręgu Heves

Eger, leżący około 120 km na północny wschód 
od Budapesztu, jest jednym z najbardziej zna
nych miast węgierskich. Widnieje na okładkach 
wielu folderów turystycznych i jest celem li
cznych wycieczek przybywających tu z róż
nych stron, również z Polski. Nad miastem gó
ruje forteca średniowieczna, której w 1552 ro
ku nie zdołali zdobyć Turcy. Roztacza się z 
niej widok na całe miasto, w którego panora
mie dominuje 12 kościołów katolickich oraz 
budowle dawnej akademii katolickiej i szpi
tala katolickiego. Jedynie smukła wieża mina
retu przypomina o 150-letnim panowaniu tu
reckim, które jednak nie stanowiło zasadniczej 
przeszkody w rozprzestrzenianiu się idei Refor
macji. Natomiast po pokonaniu Turków przez 
Habsburgów i koalicję europejską miasto Eger 
stało się ośrodkiem kontrreformacji.
W chwili obecnej liczy ono około 60 000 miesz
kańców, w tym 40 tys. katolików i 6 tys. re
formowanych, spośród których żywy udział 
w życiu kościelnym bierze półtora tysiąca. Po
nadto istnieje niewielka społeczność luterańska 
i baptystyczna (ten ostatni zbór utworzyli do
piero w XX wieku robotnicy węgierscy pow
racający z Hamburga, dokąd wyemigrowali 
pod koniec XIX wieku). Takie proporcje wy
znaniowe w samym Egerze i na dużych obsza
rach okręgu Heves powstały w wyniku prze
śladowań ewangelików węgierskich i przepro
wadzanej systematycznie akcji rekatoliizacyjnej. 
Niemniej jednak właśnie w najbliższej okolicy 
miasta, w górach Bukk, zachowały się trzy 
położone obok siebie wsie, których ludność wy
trwała przy wyznaniu ewangelicko-reformowa

nym. Reformacja kalwińska dotarła na Węgry 
bardzo wcześnie. Kościół reformowany pow
stał już w roku 1550 (i to właśnie na terenach 
okupowanych przez Turków) i w szybkim tem
pie zyśkiwał wyznawców w pozostałych czę
ściach kraju. Pozycję węgierskiego Kościoła 
ewangelickiego umocniło wydanie w 1590 roku 
Biblii w przekładzie duchownego reformowa
nego, ks. Gaspara Karoly’ego. Tłumaczenia do
konano w pięknym dialekcie północnym języ
ka węgierskiego. Jest ono używane do dziś w 
Kościele — także w trzech interesujących nas 
zborach, to znaczy w Noszvaj, Cserepfalu i 
Bukkzserc. W posiadaniu proboszcza z Noszvaj 
znajduje się min. egzemplarz Biblii Karoly’ego 
drukowany w 1793 roku w Pozsony (obecnie 
Bratysława) na podstawie wydania z 1606 roku, 
drukowanego w Nagyvarad (aktualnie Oradea, 
Rumunia).
Ludność tych trzech wsi przyjęła wyznanie 
ewangelicko-reformowane już w wieku XVI. 
Na początku stał tu tylko jeden kościół, w No- 
szvaj, gdzie pierwszym kaznodzieją ewangelic
kim był duchowny o nazwisku Lórinc. Do roku 
1727 Słowem Eożym służyło tam 8 księży, co 
zostało zanotowane w księgach parafialnych 
sporządzonych w owym 1727 roku. Od tamtej 
pory przybyło w tych wiekowych księgach 
dalszych 19 nazwisk duchownych. Księgi, pi
sane początkowo po łacinie, potem po węgier
sku, zawierają wiele cennych informacji, m.in. 
podają liczbę parafian. W 1727 r. parafia w 
Noyszaj liczyła ok. 1000 wyznawców, w 1880 
— 1500, a w 1980 — 1200 na 1800 mieszkań
ców wsi. Zbór w Cserepfalu wybudował włas-
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Kościół w Noszvaj

ny kościół w 1730 r., a zibór w Biikkzserc — w 
1828. Obecnie parafie te liczą odpowiednio 
1200 i 600 członków.

Kościół stojący dzisiaj w Noszvaj pochodzi za
ledwie z 1928 r., ale zawiera fragmenty daw
nego kościoła romańsko^gotyckiego. W 1929 r. 
wyposażony został w organy ufundowane głó
wnie przez panią Josefnć Lakatos. Warto wie
dzieć, że kobieta ta przez cały czas II wojny 
światowej utrzymywała sierociniec dla 20 dzieci 
żydowskich, które dzięki teamu ocalały z zagła
dy. Kościół został odremontowany przed kilku 
laty. Na widocznym miejscu umieszczony jest 
napis: „Pan jest blisiko” (Flp. 4:5). Ta myśl jest 
dewizą tutejszej społeczności ewangelickiej. Po
nadto w ściany kościoła wmurowano kilka in
nych cytatów biblijnych, wyrytych w kamie
niu. Centralne miejsce we wnętrzu kościoła 
zajmuje kazalnica, skąd głoszone jest Słowo 
Boże. Ławki ustawione są wokół niej z trzech 
stron, przy czym z prawej strony zasiadają 
mężczyźni, z lewej kobiety z dziećmi, a na 
wprost kazalnicy — młodzież konfirmacyjna, 
narzeczeni, nowożeńcy itp. Po nabożeństwie 
wierni opuszczają kościół kolejno, ławkami w 
wielkiej powadze i porządku.

W parafi odbywa się rocznie (średnio) 20 chrz
tów, 12—15 konfirmacji oraz 15 ślubów. Obec
ny proboszcz pracuje tu od 22 lat. Razem z 
małżonką służy z wielkim oddaniem sprawie 
Chrystusa. W niedzielę prowadzi dwa nabożeń

stwa (z dobrą frekwencją), a w każdy powsze
dni dzień tygodnia jedno nabożeństwo poran
ne. Raz w tygodniu odbywa się godzina biblijna 
z udziałem 30—50 osób, godzina modlitewna 
z 8—15 obecnymi, a w sobotni wieczór spotka
nie dla młodzieży (10—12 osób). Ponadto w 
parafii spotykają się regularnie kobiety, któ
rych do tutejszego koła należy około 100. Sym
patycznym zwyczajem jest to, że przed świę
tami Eożego Narodzenia gromadzą się one 
wszystkie i ręcznie wyrabiają makaron, który 
następnie wysyłany jest do kościelnych do
mów opieki.
Część tych spotkań odbywa się w nowym domu 
parafialnym, który stoi w pięknie utrzymanym 
ogrodzie obok kościoła i budynku starej ple
banii. We wnętrzu wisi kilka obrazów, m.in. 
portret Jana Kalwina, oraz zdjęcia z siostrza
nej parafii położonej w pobliżu Brassó (Bra- 
szów, Rumunia). (Warto nadmienić, że po trzę
sieniu ziemi, jakie nawiedziło Siedmiogród, 
członkowie parafii z Noszvaj wysłali tam swo
ich przedstawicieli, którzy pomagali usuwać 
szkody, jakie poniósł bratni kościół). Na pocze
snym miejscu zawieszono pięknie i bogato haf
towane tzw. Błogosławieństwo domowe, czyli 
„Hazi aldas”, które tak brzmi w przekładzie na 
polski:

Gdzie wiara, tam miłość,
Gdzie miłość, tam pokój,
Gdzie pokój, tam błogosławieństwo,
Gdzie błogosławieństwo, Tam Bóg,
Gdzie Bóg,
Tam niczego nie brakuje.

Centralne miejsce w życiu księdza i zboru w 
Nosizvaj zajmuje Pismo święte. Jego lepszemu 
poznaniu służą przeprowadzane tam dwa razy 
w roku ewangelizacje, cieszące się dużym za
interesowaniem zborowndków. Tak bliskie, co
dzienne związanie się wiernych z Ewangelią 
w parafiach ewangelicko-reformowanych w po
bliżu Egeru pozwoliło im przetrwać do dziś, 
pomimo wielu przeciwności dziejowych. Istnie
nie tych zborów jest dowodem łaski, którą 
Bóg obdziela ludzi Jemu ufających.

Jacek Romankow

Przypominamy Czytelnikom, że nr 4 „Jednoty” z 
1978 r. w całości poświęcony był historii, życiu i pra
cy Kościołów chrześcijańskich na Węgrzech, ze spe
cjalnym uwzględnieniem Kościoła Ewangelicko-Refor
mowanego. Red.
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SZALOM

Solidarność do końca
Po kilkumiesięcznej przerwie, spowodovxmej wyjazdem autorki, wznawia
my popularny wśród Czytelników cykl „Szalom”. Tym razem rozmówczy
nią s. Kingi Strzeleckiej jest siostra Ester ze zgromadzenia małych sióstr 
Karola de Foucauld, chrześcijanka rodem z Izraela, zamieszkała w Jero
zolimie.

SIOSTRA KINGA — Może na wstępie kilka słów na 
temat małych sióstr Karola de Foucauld w Izraelu...

SIOSTRA ESTER — Powołanie małych sióstr Karola 
de Foucauld jest powołaniem do modlitwy i przyja
źni. Przyjaźń można przeżywać w jakimkolwiek kra
ju — dzielić życie jego mieszkańców, być z nimi so
lidarnym, być jednym z nich. W odniesieniu do Izra
ela powołanie to nabiera jednak szczególnego zna
czenia, gdyż naród Żydowski tyle wycierpiał ze stro
ny Kościoła i chrześcijaństwa.
Małe siostry — zarówno te, które z urodzenia będąc 
Żydówkami przyjęły chrześcijaństwo, jak i te, które 
Żydówkami nie są — całe życie pragną poświęcić na
rodowi żydowskiemu. Nasze wzajemne doświadczenie 
przyjaźni ma obalać bariery między Żydem a chrze
ścijaninem. Po paru latach obecności w Izraelu do
chodzi jeszcze jedno doświadczenie: mimo to, że różni 
nas wiara w Jezusa Chrystusa, bardzo głęboko prze
żywamy (zwłaszcza te z nas, które są rodem z Izra
ela) wspólnotę wiary w Boga Jedynego. A więc ucze
stniczymy w pełnym życiu żydowskim, w środowisku 
swojej dzielnicy jerozolimskiej, a zwłaszcza w pracy.

S.K. — Czy łatwo przychodzi siostrom nawiązywanie 
kontaktu z ludźmi?

S.E. — W pracy dość łatwo. Bardzo szybko jesteśmy 
akceptowane. Jako chrześcijanki musimy być jednak 
naprawdę „małymi”, a to znaczy: nie chcieć innych 
pouczać i sądzić, ale kochać, zgodzić się na to, że lu
dzie są nerwowi i drażliwi. Przyjazne kontakty w pra
cy niekoniecznie muszą przerodzić się w głęboki sto
sunek przyjaźni. Nie ma zresztą takiej potrzeby. W 
pracy wystarcza życzliwość i serdeczność. Przyjaźń 
naprawdę głęboka pojawia się dopiero na płaszczy
źnie religijnej. To jest dar Boży, którego nie szu
kamy, ale który niekiedy otrzymujemy.

S.K. — Czy osoba Jezusa Chrystusa zawsze wtedy 
stanowi przeszkodę?

S.E. — Niekoniecznie. Dam siostrze konkretny przy
kład. Znamy rodzinę pewnego rabina, który umarł 
parę miesięcy temu. Poznałam go kiedyś w Szwaj
carii. Mówił mi wówczas, że gdy wróci do Izraela, 
będzie mi wykładał Biblię. Przyjechał i mieszkał tu
taj przez 12 lat, aż do śmierci. Widywałyśmy się z 
nim co tydzień i stopniowo zaczęły nas łączyć nie 
tylko wykłady, ale i głęboka przyjaźń. Nawiąza
łyśmy stosunki z całą rodziną, byłyśmy zapraszane 
na święta, a potem, gdy przed kilkoma laty rabin 
ciężko zachorował, codziennie odwiedzałyśmy go w

szpitalu. Stałyśmy się jednymi z najbliższych mu 
ludzi. Dzieliłyśmy troskę całej rodziny i jego żydow
skich uczniów. Wszyscy wtedy czuliśmy, że ich i na
sze modlitwy za niego stanowią jedno. Kiedy poczuł 
się bardzo źle, wraz z wszystkimi odmawiałam Psalm, 
prosząc Boga o zdrowie dla niego. W takich momen
tach, choć nadal różniła nas wiara w Jezusa, łączyło 
nas cierpienie. Rozmawiałyśmy z tym rabinem o Bo
gu i wierze w życie przyszłe, o jego umiłowaniu 
Słowa Bożego, o naszych modlitwach za niego. Zda
rzało się, że podczas wykładu talmudu lub Biblii, 
spontanicznie mówił: „Ach, wierzę w życie wieczne *, 
albo: „Kocham wszystkich ludzi, którzy się modlą”. 
Kiedy indziej znów stwierdzał: „Wy wierzycie, że 
Mesjasz już przyszedł, ja wierzę, że dopiero przyjdzie, 
ale ostatecznie to jest to samo”. Wiele razy wypowia
dał różne myśli i opinie, nie zdając sobie sprawy, jak 
dalece sięgał w chrześcijaństwo i jego teologię. Parę 
dni przed śmiercią mówił coś d propos słów Boga do 
Mojżesza: „Lituję się nad tym, nad kim się lituję, 
i okazuję miłosierdzie temu, komu okazuję miłosier
dzie” i dodał: „Bóg nie czyni różnicy między ludźmi. 
Dla Niego wszyscy są równi”.

S.K. — Ile lat miał ten rabin?

S.E. — Osiemdziesiąt, ale ostatnie trzy lata przeżył 
tylko cudem, taki był schorowany. Wszystkie swe 
siły wkładał w nauczanie. Jeszcze w przeddzień osta
tniego ataku choroby miał po południu wykład. Mo
żna powiedzieć, że umarł nauczając.

Mamy też przyjaciół wśród innej religijnej rodziny 
żydowskiej, szczególnie zaś przyjaźnimy się z jedną 
kobietą, z którą możemy rozmawiać i o modlitwie, 
i o Słowie Bożym, i o wszystkim, co nas łączy. Ona 
oczywiście wie, że jesteśmy chrześcijankami, więc na
sze rozmowy z konieczności dotyczą także wiary w 
Jezusa.

S.K. — Czy Żydzi zawsze traktują przejście na chrze
ścijaństwo jak zdradę?

S.E. — Nie wszyscy, ale wszystkim sprawia to zaw
sze cierpienie. Nie da się go uniknąć. Nasz rabin też 
cierpiał z naszego powodu, ale równocześnie miał głę
boki szacunek dla naszej wierności drodze, którą 
obrałyśmy. Mówił to wiele razy. Niejednokrotnie py
tał mnie: „Zawsze uważasz się za kogoś z narodu 
żydowskiego?” Odpowiadałam „Tak, zawsze”. A on 
na to: „Ach, to dobrze”. Akceptował nas, bo widział, 
że jesteśmy wierne swojemu narodowi.
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S.K. — Czy wszystkie siostry mówią tutaj po hebraj-
sku?

S.E. — Tak, to jest bardzo ważne, równie ważne jak 
świadectwo chrześciajńskiego życia. Jeśli nie móuń 
się tym samym językiem, jest się cudzoziemcem.

S.K. — Ile sióstr jest z urodzenia Żydówkami?

S.E. — Mniej więcej połowa.

S.K. — A ile jest was tu ogółem?

S.E. — W Izraelu 12—14, w tym domu — 5. Mamy 
jeszcze inne domy: w Hajfie, Tel-Awiwie, Ber Sze- 
wie i małe pied-a-terre na Górze Błogosławieństw.

S.K. — Przecież także w Betlejem...

S.E. — Ale to jest już po stronie arabskiej. Tam ma
my jeszcze domy w Nazarecie, w Ramii, w Gazie i w 
Starej Jerozolimie. W sumie 28-30 sióstr. Dużo, jak 
na jeden kraj. Wspólnoty, które żyją między Arabami, 
bardzo różnią się od naszych.

S.K. — A siostra gdzie pracuje?

S.E. — W ośrodku zdrowia, w laboratorium.

S.K. — Czy ludzie tutejsi świadczą wam pomoc, gdy 
jesteście w potrzebie?

S.E. — Ach, tak. Na przykład: szukałyśmy tego 
pied-d-teerre na Górze Błogosławieństw, pragnąc za
łożyć wspólnotę bardziej oddaną modlitwie. Nie mia
łyśmy jednak dość pieniędzy na zakup domku z pre
fabrykatów i prosiłyśmy o pomoc przyjaciół nie-Zy- 
dów. Kiedy dowiedzieli się o tym znajomi Żydzi, bar
dzo ortodoksyjni, żona jednego z nich zwróciła się do 
męża z prośbą, aby ofiarował nam 5000 dolarów, co 
było dla niego sumą ogromną. „Proszę o nie dlatego, 
że chodzi o dom modlitwy” — wyjaśniła. Przed re
kolekcjami naszych sióstr zaproponowała, że będzie 
w nich uczestniczyć. Odpowiedziałam, że my mówimy 
oficjum, a to jest trochę co innego niż modlitwa ży
dowska. Nalegała jednak i przyszła. Było coś bardzo 
pięknego w tym, że modliłyśmy się z Żydówką. Na
leży to jednak do wyjątków.

\
S.K. — Taka sytuacja nie byłaby możliwa, gdyby 
nie poprzedziło jej wasze przyjazne współżycie.

S.E. — Otóż to. Dlatego mówiłam, że nasze powoła
nie związane jest z przyjaźnią. To jest punkt wyjścia 
wszystkiego, co tutaj przeżywamy z ludźmi.

S.K. — I macie zamiar pozostać?

S.E. — Tak. Ja  jestem Izraelitką, większość sióstr 
także ma obywatelstwo izraelskie. Solidarność trzeba 
przeżywać do końca. Ona stanowi integralną część 
naszego oddania się Bogu za ten naród.

S.K. — Z innej dziedziny: czy to prawda, że w tu
tejszych szkołach Biblia traktowana jest tylko jako 
podręcznik?

S.E. — To zależy od rodzaju szkoły. Są szkoły pań
stwowe, gdzie istotnie Biblia jest podręcznikiem hi
storii, geografii, literatury. Uczy się tam znajomości

judaizmu, nie religii. Młodzież uczy się, by wiedzieć, 
a nie po to, by praktykować. Mówi się jej tylko ko
nieczne minimum, np. o świętach, o sabacie, i nie 
zmusza do praktyk religijnych.

S.K. — A w kibucach? Podobno nawet pascha ma 
tam charakter laicki.

S.E. — Owszem, w kibucach o charakterze świec
kim. Ale są także kibuce o charakterze religijnym. 
Istnieje pod tym względem dość duże zróżnicowanie. 
W kibucu świeckim pascha ma znaczenie tylko jako 
idea wyzwolenia i formowania się narodu. Ale na
wet tam mamy przyjaciół, którzy z religii odrzucają 
wszystko, co stanowi jej strukturę czy instytucję, a 
zaczynają pytać o samą jej istotę i sens. Negują nie 
religię jako taką, ale jej aspekty legalistyczne i poli
tyczne. Nasz przyjaciel rabin miał okazje chodzić do 
kibuców areligijnych, żeby błogosławić zawierane tam 
małżeństwa. Ludzie stawiali mu wiele głębokich py
tań, a on umiał na nie odpowiadać. Oni nie odrzucają 
Boga i choć są areligijni, nie są ateistami.

S.K. — A prawo w Izraelu?

S.E. — Prawo cywilne pozostaje religijne. Nie ma np 
ślubów cywilnych. Także pogrzeby mają charakte' 
religijny nawet wtedy, gdy człowiek deklaroioał się 
jako niewierzący.

S.K. — Jak odbywa się pogrzeb? Bez trumny?

S.E. — Bez, ciało zmarłego składa się bezpośrednio w 
ziemi, owinięte w szal do modlitwy (w wypadku mę
żczyzny) lub w całun (w wypadku kobiety). Jest zwy
kle obecnych 10 mężczyzn i rabin. Uroczystości po 
grzebowej towarzyszą bardzo piękne modlitwy wy
rażające loiarę w życie wieczne.

S.K. — Czy obrzezanie jest obowiązkowe?

S.E. — Jest obowiązkowe jako akt religijny, bo przez 
obrzezanie chłopiec — narodzony z matki Żydówki 
— staje się członkiem narodu żydowskiego i synem 
Przymierza. Rodzice ateiści dokonują obrzezania dla 
zachowania tradycji. Niekiedy jest to akt pozbawio
ny wszelkich elementów modlitwy. Ponieważ obrze
zanie wskazuje na przynależność do narodu, prakty
kują je także niektóre rodziny chrześcijańskie rodem 
z Izraela.

S.K. — Ostatnie pytanie: czy siostry sprawują swoją 
liturgię w języku hebrajskim?

S.E. — Tak, zawsze. Jesteśmy jeszcze na etapie po
szukiwań, ale nasza modlitwa już łączy to, co ży
dowskie, i to, co chrześcijańskie, wyraża to, co mamy 
wspólnego.

S.K. — Czy jest w niej jakiś element ekspiacji, jak 
np. w modlitwach diakonis protestanckich w Darm
stadt?

S.E. — Nie. W modlitwie wyrażamy tę samą solidar
ność, co w życiu. Jest ona oddawaniem chwały Bogu 
i zawiera element wstawiennictwa.

Rozmawiała Kinga Strzelecka, OSW
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W Ś R Ó D  K S IĄ Ż E K

Cliff Richard i rozmyślania o języku

Od 30 sierpnia do 1 września 1985 
roku odbywała się w Warszawie 11 
Konferencja Młodzieży Chrześcijań
skiej, zorganizowana przez Między
kościelny Komitet Młodzieżowy. 
Przez trzy dni kilkutysięczna grupa 
młodych Polaków z różnych Kościo
łów gromadziła się w Hali Gwardii 
by śpiewać pieśni, przeżyioać ewan
gelizację, dyskutować. Za ważne i 
cenne uważam uczestnictwo dość du
żej grupy młodzieży z naszego Ko
ścioła. Warto także poinformować, że 
ma ona swego przedstawiciela w 
Międzykościelnym Komitecie Mło
dzieżowym (Andrzej Pittner).

Miłym faktem był udział w Konfe
rencji znanego piosenkarza Cliffa 
Richarda (piszący te słowa należy 
do pokolenia, które rosło wraz z 
muzyką tej światowej gwiazdy rock 
and roiła). Piękne i wzruszające 
jest to, że piosenkarz, będąc wie
rzącym chrześcijaninem, pragnie 
dzielić się z młodzieżą na całym 
świecie swą radością życia z Bo
giem. Cały muzyczny program im
prezy był zresztą bardzo bogaty i 
stał na wysokim poziomie. Nie ma 
już wątpliwości, że młodzi chrześci
janie w naszym kraju są w sta
nie zorganizować fesiwal muzyki 
chrześcijańskiej (myśl ta przewijała 
się podczas Konferencji). Wydaje 
się, że pożytecznie byłoby to uczy
nić wspólnie z organizatorami „Sac- 
rosongów”.
Na marginesie tej imprezy warto 
przez chwilę pomówić o języku 
współczesnej ewangelizacji. Jest to 
język żywy, „młodzieżowy”, noszący 
te same cechy „młodzieżowe”, które 
charakteryzują wszystkie środki wy
razu, jakimi posługują się dzisiejsi 
młodzi chrześcijanie na masowych 
spotkaniach. Obserwując środowi
ska młodzieży różnych wyznań w 
Polsce można się przekonać, że w 
ciągu ostatnich lat nastąpiły korzy
stne przemiany w formach wyrazu 
(w muzyce młodzieżowej, w języku 
tzw. świadectw i kazań ewangeliza
cyjnych, w teatrze, pantomimie itd.).

Jeszcze nie tak dawno podczas e- 
wangelizacji młodzieżowych domi- 
nowały monotonne pieśni, o ckli
wych, przesłodzonych, odbieranych 
jako sztuczne, tekstach, z nijaką 
muzyką. Podobnie treść i forma 
większości wystąpień słownych u- 
trudniały percepcję u tych, do któ
rych ewangelizacje były przede wszy
stkim kierwane, tzn. do niewierzą
cych lub tzw. letnich chrześcijan. W 
ciągu paru lat wiele się pod tym 
względem zmieniło na lepsze. Prze
de wszystkim nastąpiło wyraźne o- 
dejście od „drętwej” mowy, od her
metycznego żargonu charakterysty
cznego dla pewnych środowisk 
chrześcijańskich (na marginesie wa
rto zauważyć, że ten język, odczu
wany dzisiaj jako żargon, był kie
dyś żywym językiem, autentyczną 
mową młodzieży np. w okresie 
międzywojennym). Teksy współcze
snych „hitów” wierzącej młodzieży, 
niekiedy kontrowersyjne z teologi
cznego punktu widzenia i nie do 
przyjęcia przez wielu starszych 
chrześcijan — obrazują jednak ży
wą wiarę młodego pokolenia i są 
w stanie oddziaływać na nie du
chowo.
Czy to coś nowego? Z pewnością 
nie. Dowodem są staropolskie tek
sty kościelne (także te do użytku 
„domowego”), pisane żywym, chcia
łoby się powiedzieć jędrnym języ
kiem codziennym. Takiego języka 
musiał używać średniowieczny, a 
później reformacyjny, kaznodzieja, 
żeby dotrzeć do słuchaczy i poru
szyć ich. Równie „awangardowy” 
był język tzw. drugiej, dziewiętna
stowiecznej reformacji, kóra dopro
wadziła do powstania wolnych Ko
ściołów chrześcijańskich. Ostatnio 
ukazały się dwie książki, których 
lektura jest pouczająca dla tych, 
którzy chcą poznać dzieje chrześci
jańskiego języka w Polsce i także 
w tych dziejach szukać źródeł e- 
wangelizacji w naszym kraju. 
„Chrestomatia staropolska”1 2 zawie
ra wypisy z szeroko rozumianej li
teratury polskiej do roku 1543. Do

minują teksty kościelne. Drugą 
książką jest „Kościół w dziejach 
języka polskiego”l, autorstwa nieda
wno zmarłego profesora Stanisława 
Rosponda, zasłużonego badacza 
przede wszystkim polskości Śląska. 
Obie prace są cenne dla chrześci
jan blisko związanych z Kościołem, 
dla studentów teologii, a także dla 
młodzieży, której współczesna szkoła 
na ogół nie jest w stanie zaszcze
pić podstaw tzw. kultury humani
stycznej. Lektura tekstów staropol
skich jest zresztą fascynująca. Także 
z tego względu, że pozwala poznać 
obyczaje ówczesnego życia codzien
nego.
Najbliższym pod względem języko
wym ludem są dla Polaków Serbo- 
łużyczanie, zamieszkujący dzisiaj 
południowe obszary NRD (zwłaszcza 
okolice Budziszyna). Szkoda, że tak 
niewiele wiemy o tym narodzie. A 
przecież jeszcze niedawno kontakty 
między nami były bardzo żywe 
(wystarczy przypomnieć dziewiętna
stowieczne związki łączące litera
tów lub więzi z Serbami polskich 
organizacji działających w Niem
czech do ostatniej wojny świato
wej). Ukazała się książka poświęcona 
historii Serbołużyczan3. Jestem da
leki od oceniania merytorycznej za
wartości pracy. Wydaje mi się je
dnak, że książkę warto polecić choć
by ze względu na jej pierwsze roz
działy, omawiające mało znaną hi
storię tego narodu do minionego stu
lecia włącznie, w tym także histo
rię ewangelicyzmu i (nielicznego 
zresztą) katolicyzmu. Z książki do
wiemy się niestety niewiele o dniu 
dzisiejszym Serbołużyczan, gdyż o- 
statnia część pracy omawia przede 
wszystkim zagadnienia reformy rol
nej, administracji, sprawy demo
graficzne itd. Problemem szczegól
nie uwypuklonym przez autora są 
stosunki mniejszości narodowej z 
państwem. O sytuacji Kościoła w 
dniu dzisiejszym nie ma nawet 
wzmianki (a wiadomo przecież, że 
isnieją i pracują parafie serbołuży
czan obu wyznań).

1 Wiesław Wydra, Wojciech Ryszard 
Rzepka: „Chrestomatia staropolska. 
Teksty do roku 1543”, Ossolineum, 
Wrocław 1984, cena 600 zł.
2 Stanisław Rospond: „Kościół w 
dziejach języka polskiego”, Ossoli
neum, Wrocław 1985, cena 330 zł.
8 Jan Sołta: „Zarys dziejów Serbo- 
łuiżyczan”, Ossolineum, Wrocław 
1984, cena 220 zł.
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O  wizycie Jana Pawia II w Holandii
Szanowna Redakcjo!

Z uwagą przeczytałem zamieszczo
ne w „Jednocie” nr 7/85 na s. 2 ref
leksje dotyczące wizyty papieża Ja 
na Pawła II w Holandii. Słuszne są 
zarzuty stawiane demonstrantom 
wskutek obraźliwego potraktowania 
godnej przecież i szlachetnej posta
ci przywódcy Kościoła Katolickiego. 
A jednak...
Nie mogę się pozbyć pewnych wąt
pliwości co do istoty samego zagad
nienia. Co kryje się za postawą na
cechowaną agresywnością? Chciał
bym zwrócić uwagę na — moim 
zdaniem — głębsze przyczyny tego, 
co obserwowaliśmy. Nie zamierzam 
wchodzić w „cudzy region”, ale sa
mo zjawisko zmusza do myślenia. 
Nie raz już w dziejach, także Ko
ścioła, pewne gwałtowne i radykal
ne wystąpienia sięgały swoimi ko
rzeniami głęboko, ujawniając w 
ten sposób istniejące braki, błędy, 
niedoskonałości. Wystarczy wspom
nieć znane w historii chrześcijań
stwa różne odłamy, kierunki, kry
tykujące nadużycia i wypaczeniu, a 
niestety zwalczane i potępiane przez 
władze kościelne. I dzieje Refor
macji mogą tutaj dostarczyć przy
kładów. Szlachetne w swoich zało
żeniach wystąpienia Jana Husa za
kończyły się jego męczeńską śmier
cią. Marcin Luter nie był daleki od 
śmierci wskutek swej odważnej 
działalności reformatorskiej i jed
noznacznej postawy wobec bulli pa
pieskiej „Exsurge Domine”. Nie by
ły również łatwe losy Ulryka Zwin- 
gliego i Jana Kalwina.
Wielcy reformatorzy, atakowani 
często przez Kościół, współczesnych 
sobie, obrzucani nierzadko inwekty
wami (pisma Prieriusa) nie cofnęli 
się i wytrwali w swym krytycznym 
nastawieniu wobec ówczesnego pa
piestwa. Dzisiaj, z perspektywy 
wieków, ich postawa, poglądy, dzie
ła doczekały się właściwej, pozy
tywnej oceny nawet ze strony daw
nych wrogów.
Nie ulega wątpliwości, że kończący 
się wiek XX przyniósł wiele no
wych problemów i rzucił dodatko
we światło na — zdawałoby się — 
niewzruszone kanony Kościoła. Nie 
chodziło tylko o problemy władzy, 
urzędu, ale kontestatorzy bardzo

silnie podkreślali sprawę celibatu, 
sytuacji kobiet w Kościele i inne. 
Wysuwano tam także postulaty 
niemożliwe do przyjęcia przez 
chrześcijaństwo. Czy jednak znaczy 
to, że wszystko, co wysuwano, by
ło złe? t
Skostniałe struktury, zdewaluowane 
pojęcia często nie wytrzymują już 
próby czasu i minęły lata, gdy były 
potulnie aprobowane. Wszystko, co 
nowe, zwykle budzi opór. Na na-

Z Z A G R A N I C Y

0 W Stavanger (Norwegia) odbyło 
się (13 — 25 sierpnia) posiedzenie 
plenarne Komisji „Wiara i Ustrój'* 
Światowej Rady Kościołów, w któ
rym uczestniczyło ok. 100 osób, a 
wśród nich przedstawiciel z Polski 
— Mikołaj Kozłowski z Polskiego 
Autokefalicznego Kościoła Prawo
sławnego. Podczas obrad uczczono 
75 rocznicę istnienia ruchu „Wiara
1 Ustrój Kościoła”, kóry ukonstytu
ował się niedługo po I Światowej 
Konferencji Misyjnej w Edynbur
gu. Dotychczas odbyły się cztery 
światowe konferencje poświęcone 
sprawom wiary i ustroju: w Lozan
nie (1927), Edynburgu (1937), Lund 
(1952) i Montrealu (1963). Piąta pla
nowana jest na rok 1989 w jednym 
z krajów Trzeciego Świata. Przygo
towania do niej były przedmiotem 
obrad w Stavanger. Inne problemy, 
nad którymi debatowano, dotyczyły 
rokowań unijnych między Kościo
łami różnych tradycji, wzajemnej 
relacji między dialogami dwustron
nymi i wielostronnymi, ekumenicz
nego kalendarza modlitw i Tygod
nia Modlitw o Jedność Chrześcijan. 
Dyrektor Sekretariatu Komisji 
„Wiara i Ustrój”, dr Günther Gas- 
smann, skrytykował politykę finan
sową SRK zmierzającą do „zamro
żenia” pieniędzy przeznaczonych na 
działalność Komisji. Nazwał on tę 
tendencję „niebezpieczną i ekume
nicznie nieodpowiedzialną”.

szych oczach toczy się walka no
wego ze starym, dobra ze złem, tak 
w dziedzinie polityki, jak i kultu
ry, a nawet religii (tzw. teologia 
wyzwolenia z całą jej złożoną i za
wiłą problematyką). Gdyby jednak 
nic się nie działo, czy martwa ci
sza, zastój, udawana uległość i o- 
klaski byłyby korzystniejsze, aniże
li czasem żywiołowa, spontaniczna 
reakcja ludzi na to, co ich zdaniem 
przeżyło się i powinno ulec zmia
nie.
Szanowna Redakcjo! Być może mo
je uwagi są kontrowersyjne, czy 
jednak całkowicie pozbawione

0 Sekretarz generalny Światowej 
Rady Kościołów, ks. dr Emilio Ca
stro, odwiedził (14—22 września) 
Kościoły członkowskie w Związku 
Radzieckim, gdzie spotkał się nie 
tylko z przywódcami kościelnymi, 
lecz także z przewodniczącym Rady 
do Spraw Religii przy rządzie ra
dzieckim, Konstantynem Charczę- 
wem. Prawosławna Akademia Teo
logiczna w Zagorsku k. Moskwy na
dała ks. Castro honorowwy dokto
rat. W kilka dni później (26—30 
września) sekretarz generalny zło
żył analogiczną wizytę w Rumunii. 
W tym kraju interesowały go dwie 
sprawy: możliwość utworzenia rady 
ekumenicznej oraz „nowa misyjna
1 pastoralna sytuacja, w jakiej żyją 
chrześcijanie”.

0 Przewodniczący Komitetu Na
czelnego Światowej Rady Kościołów 
Heinz Joachim Held i sekretarz ge
neralny Rady Emilio Castro wysto
sowali 20 sierpnia 1985 r. list do 
Kościołów członkowskich na Bliskim 
Wschodzie, w którym zapewniają, 
że sytuacja w tym regionie świata 
jest przez cały czas z największą 
troską i uwagą śledzona przez SRK. 
„Za pośrednictwem Bliskowschod
niej Rady Kościołów SRK kontynu
uje i pragnie kontynuować program 
odbudowy i niesienia pomocy ofia
rom działań wojennych”.

0  Sekretarz generalny Światowej 
Rady Kościołów, ks. dr Emilio Ca
stro, poinformował 1 października 
1985 r. w Genewie, że w 1985 r. 
Program Zwalczania Rasizmu SRK

Jan Wierski

P R Z E G L Ą D  E K U M E N I C Z N Y
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udzielił wsparcia finansowego 37 or- 
ganizacjom walczącym z różnymi 
przejawami rasizmu na świecie. O- 
gółem rozdano 396 tys. dolarów. Jak  
zwykle, największe sumy przyzna
no organizacjom i ruchom wyzwo
leńczym uyalczącym z białym ra
sizmem w Afryce Południowej. Z 
rozdzielonych pieniędzy skorzystało 
także 13 organizacji w 10 krajach 
zachodnich walczących „z rasistow
skimi tendencjami”. Od utworze
nia Programu Zwalczania Rasizmu 
w 1970 r. rozdzielono ogółem 6,5 
min dolarów pomiędzy 100 grup i 
ruchów anty rasistowskich.

0  Kościelny Program Praw Czło
wieka, realizowany pod patronatem 
Konferencji Kościołów Europejskich 
oraz Kościołów Kanadyjskich i 
USA, zaapelował 17 września 1985 r. 
do wszystkich Kościołów Europy i 
Ameryki Północnej, aby uczyniły 
wszystko dla zniesienia kary śmier
ci przez państwa-sygnatariuszy Ak
tu Końcowego Konferencji Bezpie
czeństwa i Współpracy w Europie. 
Z apelu wynika, że tylko 12 spo
śród nich zniosło karę śmierci, cho
ciaż wszystkie zobowiązały się do 
tego w podpisanym dokumencie.

#  W Riano, w pobliżu Rzymu, ob
radowała (30 września — 6 paź
dziernika) Wspólna Grupa Robocza 
Światowej Rady Kościołów i Koś
cioła Rzymskokatolickiego. Głów
nym przedmiotem obrad była ocena 
obecnej sytuacji w ruchu ekume
nicznym. Ponadto poruszono takie 
tematy, jak: udział Kościoła Rzym
skokatolickiego w krajowych radach 
ekumenicznych, nowe elementy po
działu wśród chrześcijany definicja 
„hierarchii prawdy” według Soboru 
Watykańskiego U oraz stosunki 
między Kościołami regionalnymi a 
Kościołem powszechnym. Omawiano 
też problem nasilenia współpracy 
między Kościołem Rzymskokatolic
kim a SRK w  dziedzinie społecznej. 
Obradom przewodniczyli: ze strony 
SRK — pastor Jacques Maury z 
Kościoła Reformowanego Francji, 
ze strony katolickiej — bp Allan 
Clark z Wielkiej Brytanii.

% Ks. Allan Boesak, prezydent 
Światowego Aliansu Kościołów Re
formowanych, został aresztowany 
przez policję południowoafrykań
ską 27 sierpnia 1985 r. Planował on 
zorganizowanie protestanckiego 
marszu pokojowego przed więzie
niem w Kapsztadzie, w którym 
przetrzymywany jest przywódca Af
rykańskiego Kongresu Narodowego

Nelson Mandela. Przeciw uwięzie
niu ks. Boesaka zaprotestowali we 
wspólnej deklaracji Światowy A- 
lians Kościołów Reformowanych i 
Światowa Rada Kościołów. Obradu
jący w tym czasie w Genewie Ko
mitet Wykonawczy Światowej Fe
deracji Luterańskiej również po
tępił akcję władz południowoafry
kańskich. 20 września ks. Boesak 
został zwolniony z więzienia za 
kaucją, ale toczy się przeciw 
niemu postępowanie sądowe o na
ruszenie ustawy o bezpieczeń
stwie wewnętrznym w czterech 
punktach. Ks. Boesak musiał od
dać paszport, codziennie musi się 
meldować na policji, nie wolno mu 
udzielać wywiadów prasowych.

0  Pod koniec września 1985 r. ob
radował w Londynie wspólny ko
mitet Światowego Aliansu Kościo
łów Reformowanych i Światowej 
Rady Metodystów, którego zadaniem 
było przygotowanie dialogu teologi
cznego między przedstawicielami o- 
bu tradycji protestanckich. W swo
im sprawozdaniu komitet stwierdza, 
że między reformowanymi a meto
dystami istnieje tak wiele wspól
nego, iż uprawnione jest postawie
nie pytania, dlaczego obie tradycje 
kroczą nadal oddzielnymi drogami.

% Synod Generalny Kościoła Angli
kańskiego Anglii na początku wrze
śnia 1985 r. przekazał diecezjom do 
przestudiowania raport z rozmów 
anglikańsko-luterańskich, przygoto
wany przez Wydział ds. Misji i Jed
ności. Raport stwierdza, że celem 
tego dialogu jest „pełna wspólnota 
komunijna”. Proponuje też, aby an- 
glikanie i luteranie w Europie za
warli „tymczasową” wspólnotę ko
munijną na wzór tej, jaka od 
1982 r. istnieje między trzema Ko
ściołami laterańskimi i Kościołem 
episkopalnym w USA.

0  Dziewięciu biskupów Kościoła 
Luterańskiego w Ameryce odbyło 
we wrześniu 1985 r. podróż do Eu
ropy, podczas której odwiedzili 
Strasburg, Genewę, Stambuł, Rzym
1 Londyn. W Stambule biskupów 
przyjął patriarcha ekumeniczny Di- 
mitrios I, a oni zaprosili go na swo
je zgromadzenie kościelne, które 
odbędzie się w 1986 r. w Milwau
kee. W Rzymie zostali przyjęci na 
audiencji prywatnej papieża Jana 
Pawła II. Tego samego dnia (27 
września) w Rzymie i Nowym Jorku 
opublikowane zostały listy wymie
nione latem br. między papieżem 
a biskupem naczelnym Kościoła Lu

terańskiego w Ameryce Jamesem 
Crumletfem. Papież i bp Crumley 
wypowiedzieli się w nich za kon
tynuowaniem dialogu katolicko-lu- 
terańskiego.

#  We Włoszech ukazał się nieda
wno ekumeniczny przekład Biblii 
na język potoczny, dokonany wspól
nie przez protestantów i katolików. 
Praca nad przekładem trwała 13 
lat. Egzemplarz Biblii w nowym tłu
maczeniu wręczono papieżowi Ja 
nowi Pawłowi II, który określił to 
dzieło jako ważne wydarzenie eku
meniczne i zachęcił towarzystwa bi
blijne w innych krajach do podej
mowania podobnych inicjatyw.

#  W Genewie obradował (23—30 
sierpnia) Komitet Wykonawczy 
Federacji Luterańskiej. Podczas o- 
brad stwierdzono, że w najbliż
szych latach Federacja uwzględni 
w swej pracy pięć ważnych zadań 
teologicznych i politycznych. A oto 
one: po pierwsze — Kościoły late
rańskie powinny manifestować za
angażowanie ekumeniczne, po dru
gie — popierać jedność i wspólno
tę, po trzecie — poszukiwać poko
ju i sprawiedliwości, po czwarte — 
włączać „cały lud Boży” w życie ko
ścielne, po piąte — ponosić icspólną 
odpowiedzialność za świadectwo E- 
wangelii. Padło też stwierdzenie, że 
Kościoły luterańskie rozumieją swo
ją wspólnotę jako „wyraz jednego 
świętego, katolickiego i apostolskie
go Kościoła”. Przez przyjęcie 5 no
wych Kościołów: z Bangladeszu, Za
iru, Salwadoru', Wenezueli i Bost- 
wany, liczba Kościołów członkow
skich wzrosła z 99 do 104. Ustalo
no, że następne Zgromadzenie O- 
gólne odbędzie się w 1990 r.

#  19 sierpnia 1985 r. zmarł w Ry
dze w wieku 74 lat arcybiskup Ko
ścioła Ewangelicko-Luterańskiego 
na Łotwie (liczącego 350 tys. wier
nych), ks. dr Janis Matulis. Urząd 
arcybiskupa objął w 1969 r. Przez 
ponad 40 lat służył swemu Kościo
łowi jako duchowny, nauczyciel a- 
kademicki i biskup. Troszczył się o 
dopływ nowych kadr duchownych 
i o zapewnienie wierzącym dostępu 
do Pisma św. — z jego inicjatywy 
ukazało się nowe wydanie Nowego 
Testamentu w języku łotewskim. 
Ks. Matulis był także gorącym eku- 
menistą. Działał w Konferencji Ko
ściołów Europejskich na rzecz rea
lizacji programu praw człowieka. 
Uniwersytet w Elrandze (RFN) na
dał mu doktorat honorowy.
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#  „Popieranie pokoju w Europie
— perspektywy porozumienia mię
dzy Republiką Federalną Niemiec 
a Polską Rzeczypospolitą Ludową”
— tak brzmiał temat sympozjum
polsko-zachodnioniemieckie go zor
ganizowanego (20—22 września) 
przez Akademię Ewangelicką w 
Loccum k. Hanoweru. Ze strony 
zachodnioniemieckie j przemawiali
na nim: minister spraw zagranicz
nych Hans-Dietrich Genscher i 
przewodniczący Rady Kościoła E- 
wangelickiego w RFN, bp Eduard 
Lohse. Spośród 25-osobowej dele
gacji polskiej, w skład której wcho
dzili także przedstawiciele Polskiej 
Rady Ekumenicznej, osobistością 
najbardziej znaną był wicepremier 
Mieczysław Rakowski.

Z K R A J U

% Komisja Ewangelizacyjna Pol
skiej Rady Ekumenicznej, której 
przewodniczącym jest bp Zdzisław 
Tranda, zorganizowała (22—28 wrze
śnia) w Wiśle-Jaworniku i Klary- 
sewie k. Warszawy dwa seminaria 
na temat opieki nad ludźmi umie
rającymi (patrz „Jednota” nr 11/85: 
„Tarcza i pociecha”).

0  Staraniem Międzykościelnego Ko
mitetu Młodzieżowego, którego 
członkami są ludzie należący do róż
nych społeczności chrześcijańskich, 
a celem — inspirowanie i wspiera
nie działalności kościelnej, została 
zorganizowana (30 sierpnia — 1 
września) II Chrześcijańska Konfe
rencja Młodzieży pod hasłem: „A 
jednak Chrystus” (patrz „Jednota” 
nr 11/85: „A jednak Chrystus”).

#  8 października 1985 r. odbyła się 
inauguracja nowego roku akademic
kiego w Chrześcijańskiej Akademii 
Teologicznej w Warszawie, kształ
cącej duchownych i świeckich z 
Kościołów protestanckich, starokato
lickich i prawosławnego. Zbiegła 
się ona z aktem nadania doktoratu 
honorowego uczelni bp. Kurtowi 
Scharfowi, emerytowanemu zwie
rzchnikowi Kościoła Ewangelickie
go w Berlinie Zachodnim, b. prze
wodniczącemu Rady Kościoła E- 
wangelickiego w RFN, człowiekowi, 
k.tóry w okresie nazizmu należał do 
wybitnych przedstawicieli opozycji 
kościelnej, a po II wojnie świato
wej zaangażował się w proces poje
dnania między Polakami i Niemca
mi. Uroczystości inauguracyjne roz
poczęły się nabożeństwem celebro
wanym przez bp. Jeremiasza, ordy
nariusza diecezji wrocławsko-szcze

cińskiej Polskiego Autokefalicznego 
Kościoła Prawosławnego. Sprawoz
danie z działalności naukowo-dydak
tycznej uczelni w roku akademic
kim 1984/85 przedstawił jej prorek
tor ks. prof. Jerzy Gryniakow. We 
wspomnianym okresie na uczelni 
studiowały 144 osoby, w tym 32 na 
pierwszym roku. Ostatni, piąty rok 
studiów ukończyło 20 osób, z któ
rych 16 otrzymało stopień magistra, 
aktualnie na uczelni studiuje 156 
studentów, w tym 100 na sekcji e- 
wangelickiej, 35 na prawosławnej i 
21 na starokatolickiej. Zmniejsza 
się odsetek studiujących kobiet, 
których w tej chwili jest 21, co sta
nowi 13% wszystkich studentów. W 
roku akademickim 1984/85 zakoń
czono dwa przewody doktorskie i 
jeden habilitacyjny. Zajęcia prowa
dziło 29 nauczycieli akademickich. 
Po ślubowaniu złożonym przez stu
dentów pierwszego roku wykład 
inauguracyjny pt. „Siady misyjnej 
działalności św. Metodego na zie
miach polskich” wygłosił bp doc. dr 
hab. Saurn, ordynariusz diecezji bia
łostocko-gdańskiej Polskiego Auto
kefalicznego Kościoła Prawosław
nego.

0  W Warszawie odbyła się (3—5 
września) doroczna Konferencja 
Księży i Katechetek Kościoła E- 
wangelicko-Augsburskiego. Głów
nym tematem obrad było znaczenie 
chrześcijańskiego wychowania i ko- 
cielnego nauczania dla kształtowania 
postaw etycznych młodego pokole
nia.

0  Dnia 3 sierpnia 1985 r. zmarł w 
wieku 72 lat bp Wacław Innocenty 
Gołębiowski, w latach 1965—1972 
biskup naczelny Kościoła Starokato
lickiego Mariawitów.

£  W Warszawie obradowała (26 
sierpnia — 2 września) Międzyna
rodowa Konferencja Biskupów Sta
rokatolickich Unii Utrechskiej, w 
której uczestniczyli biskupi staro
katoliccy z Holandii, Szwajcarii, 
RFN, Austrii, Kanady, Czechosło
wacji i Polski. Głównym przedmio
tem obrad były dialogi dwustronne, 
prowadzone przez Unię Utrechcką 
z katolikami, prawosławnymi i an- 
glikanami, oraz ocena dokumentu 
Światowej Rady Kościołów w 
sprawie „Chrrtu, Eucharystii i U- 
rzędu duchownego”.

% Od połowy czerwca do końca 
września 1985 r. w Muzeum Etno- 
graficzno-Misyjnym Księży Werbi-

stów w Pieniężnie na Warmii 
czynna była wystawa poświęcona 
Koranowi. Eksponaty pochodziły ze 
zbiorów muzułmanów polskich. Na 
zakończenie wystawy (28 września) 
księża werbiści zorganizowali dzień 
muzułmański, podczas którego wy
znawcy tej religii wygłosili referaty 
poświęcone teologii i kulturze isla
mu oraz historii muzułmanów na 
ziemiach polskich. Wystawę zwie
dziło ok. 20 tys. osób.

#  Światowa Rada Kościołów zaape
lowała do rządów USA i ZSRR o 
rezygnację z militaryzacji przestrze
ni kosmicznej. W liście otwartym do 
prezydenta USA Ronalda Regana i 
sekretarza generalnego KPZR Mi
chaiła Gorbaczowa, opublikowanym 
w Genewie dnia 24 października 
1985 r., sekretarz generalny SRK, 
ks. dr Emilio Castro stwierdza: 
„Żadne spotkanie polityków na 
szczycie nie wzbudziło dotąd tak 
dużego zainteresowania i tak wiel
kich oczekiwań międzynarodowej o- 
pinii publicznej. Żadne też z do
tychczasowych spotkań przywódców 
politycznych dwóch najpotężniej
szych państw świata nie odbyło się 
w tak decydującym momencie 
dziejów świata. Sytuacja, w jakiej 
znajduje się dzisiaj ludzkość, budzi 
obawy o przetrwanie rodzaju ludz
kiego, a potęga Waszych państw i 
odpowiedzialność na nich spoczywa
jąca sprawiają, że będzie to spot
kanie bez precedensu. Jako Rada 
Kościołów, zrzeszająca ponad 400 
milonów ludzi na Wschodzie i Za
chodzie, Północy i Południu, świa
domi jesteśmy krytycznej sytuacji 
panującej w różnych częściach 
świata oraz ogólnego pogorszenia się 
stosunków międzynarodowych. U- 
czestniczymy w losie milonów lu
dzi, którzy cierpią z powodu nie
sprawiedliwości, wojny i groźby 
wojny. Jako organizacja, której fun
damentem jest wiara w Boga, pod
kreślamy znaczenie zasad etycznych, 
jakimi należy się kierować w dy
skusji nad obecną sytuacją świata, 
stanowiącą zagrożenie dla całego 
stworzenia. Reprezentując ten pog
ląd, podzielany przez szeroką opinię 
publiczną, pozwalamy sobie przy
pomnieć Panom o ciążących na nich 
obowiązkach nie tylko wobec oby
wateli Waszych państw, lecz także 
wobec ludności całego świata. Zwró
ciliśmy się do naszych Kościołów 
członkowskich na całym świecie z 
wezwaniem by w swoich modlit
wach pamiętały o Waszym spotka
niu.
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RO CZN Y SPIS TREŚCI
TEOLOGIA
K a z a n i a
Ze śmierci do życia razem z Chrystusem (Ef. 2:1—10) 
— ks. Michał Czajkowski, nr 1
Przeciwstawcie się złu! (I Ptr 5:6—11) — Barbara 
Stahilowa, nr 2
Godzina chwały (Jan ' 12:20—24) — ks. Bogdan Tran
da, nr 3
Jedyny pewny fragment (I Kor. 3:11) — ks. Ludwik 
Zaunar (f), nr 4
„Pokój mój daję wam” (Jan 14:27) — Joanna J. Miz- 
gała, nr 5
Z Samarytanką przy studni (Jan 4:5—14. 19—26.
39—42) — Mirosław Jelinek, nr 6 
Jesteśmy Bożą świątynią (Jan 4:21. 23.24) — ks. Jerzy 
Stahl, nr 7
Gdzie ty, tam i ja... (Rut l:16b. 17) — ks. Jerzy 
Stahl, nr 8—9
Szukajcie Pana (Iz. 55:6—9) — ks. Bogdan Tranda, 
nr 10
Krzew winny (Jan 15:5a) — ks. Jan Niewieczerzał (t), 
nr 11
Tylko radość? (Hebr. 1:1.2) — Paweł Kuciński, nr 12 
Kazanie na Boże Narodzenie 1631 r. w szkole ewan
gelickiej w Kiejdanach, nr 12
M o d l i t w y
Między przeszłością a przyszłością, nr 1
Trudne uczniostwo, nr 2
Ziarno i plon, nr 3
Jedyna nadzieja i ratunek, nr 4
Modlitwa o pokój prawdziwy, nr 5
Źródło wody żywej, nr 6
W Duchu i Prawdzie, nr 7
Prośba o miłość, nr 8—9
Panie, pociągnij nas ku sobie, nr 10
Obdarz nas swą życiodajną mocą, nr 11
Maranatha!, nr 12

D o k t r y n a
Tożsamość wyznaniowa reformowanych. Sympozjum 
polsko-niemieckie — B. Stahlowa, J. Mizgała, nr 1 
Tajemnica zbawienia, czyli gromadzenie rozproszo
nych — ks. Michał Czajkowski, nr 5 
Pismo święte o małżeństwie — M. Kw., nr 8—9 
O Komunii świętej w świetle nauki Kalwina (w: „Li
sty”), nr 10 
I n n e
Teologiczna egzotyka (w: „Co Wy na to?”), nr 1 
Dekalog kaznodziei — Turian, nr 4 
Korzenie „teologicznej egzotyki” (w: „Listy”), nr 5 
Barmeńskie Wyznanie Wiary — Ingeborga Niewie
czerzał, nr 6
U progu Adwentu — Antoni Styrczula, nr 11 
Z ŻYCIA NASZEGO KOŚCIOŁA
Tożsamość wyznaniowa reformowanych. Sympozjum 
polsko-niemieckie — B. Stahlowa, J. Mizgała, nr 1 
Poniedziałkowe nabożeństwa ekumeniczne — G. P., 
nr 1
Narada przedstawicieli Kolegiów Kościelnych (w: 
„Przegląd ekumeniczny” — „Z naszego Kościoła”), 
nr 3
Nie należy obawiać się Bożych dróg (wywiad z Bis
kupem Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, ks.

Zdzisławem Trandą), nr 4 
Synod 1985 — Joanna J. Mizgała, nr 6 
Minister Verbi Divini — Krystyna Lindenberg, nr 7 
Święto w Żychlinie — B. St., nr 7 
O sprawodzaniu z Synodu 1985 (w: „Listy”), nr 11 
Nasz Biskup (ks. bp Zdzisław Tranda) — w 60 rocz
nicę urodzin, nr 12
„Ameryka” — Jan Maria Jackowski, nr 12 
Z naszego Kościoła (w: „Przegląd ekumeniczny”) nr 3, 
6, 7, 10, 11
KOŚCIÓŁ REFORMOWANY NA ŚWIECIE
Kongres Odnowy Religijnej w Dallas — Joanna J. 
Mizgała, nr 6
Synod nad Tamizą — ks. Bogdan Tranda, nr 10 
Ewangelicko-reformowana wyspa w okręgu Heves — 
Jacek Romankow. nr 12
EKUMENIA
Odnawianie Jedności — Jan Turnau, nr 1 
Ekumenizm Kościołów — wzbogaceniem czy zagroże
niem wiary? — ks. Bogdan Tranda, nr 1 
Tryptyk o pokorze. Szkice laickie — Jerzy Sławik 

Pokora a Reformacja, nr 1 
Chrystus a ewolucja, nr 2 
Ekumenia a pokora, nr 3

Szalom — s. Kinga Strzelecka 
Izrael nowotestamentowy, nr 1 
Odpowiedzialność za niewiedzę o Jezusie?, nr 2 
Kiedy Żyd czyta Biblię, nr 3 
Znamię wybrania, nr 4 
Paradoksy Izraela, nr 5 
Gideon Hausner wspomina, nr 6 
Kochaj bliźniego jak siebie samego, nr 7 
Solidarność do końca, nr 12 

Poniedziałkowe nabożeństwa ekumeniczne — G. P., 
nr 1
Zaangażowanie ekumeniczne. Punkt widzenia Koś
cioła Ewangelicko-Reformowanego — Lukas Vischer, 
nr 4
Karaimi — r.l., nr 4
Tajemnica zbawienia, czyli gromadzenie rozproszo
nych — ks. Michał Czajkowski, nr 5 
O czymś, co „nas nie dotyczy” (w: „Co Wy na to?”), 
nr 7
Małżeństwo mieszane wyznaniowo w świetle przepi
sów prawa kanonicznego — Stanisław Brotnicki, nr 
8—9
„Idźcie i uczcie wszystkie narody...” — Krystyna 
Lindenberg, nr 10
Obrady Komitetu Naczelnego Światowej Rady Koś
ciołów — Karol Karski, nr 10
VI Ogólnopolskie Zgromadzenie Pokojowe — K. K., 
nr 10
Migawki z Rzymu — Aleksandra Sękowska, nr 11 
A jednak Chrystus! — Andrzej Pittner, nr 11 
Znaki pokuty — Krystyna Lindenberg, nr 11 
O wizycie Jana Pawła II w Holandii (w: „Listy”), 
nr 12
W 20 rocznicę Memorandum EKD — K. K., nr 12 
Przegląd ekumeniczny, nr 1—7, 10—12.
SYLWETKI ZASŁUŻONYCH DLA KOŚCIOŁA
Ks. Ludwik Zaunar — W. K., nr 4
Ks. Heinrich Hellstern — tłum. Anna Bender, nr 4
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Wierny prawdzie (ks. Dietrich Bonhoeffer), nr 6
Winlem A. Visser ’t Hooft — K. K., nr 10
Eugene Carson Blake — K. K., nr 10
Nasz Biskup (ks. bp Zdzisław Tranda) — w 60-lecie
urodzin, nr 12
HISTORIA I KULTURA
Zapisali karty historii — Maręk Ruszczyć

Dobroczynni przemysłowcy (rodzina Epsteinów), 
nr 1
Człowiek niepospolitego formatu (Wacław Łypa- 
cewicz), nr 2
Pionier higieny (Leon Nencki), nr 3 

To była bardzo ciężka droga (wywiad z Zofią Dobo- 
szyńską odznaczoną medalem „Sprawiedliwy wśród 
narodów świata”), nr 2
Jan Sebastian Bach — w trzechsetną rocznicę uro
dzin — Jadwiga Kłobukowska, nr 3 
Podsędek krakowski (Stanisław z Brzezia Chrząstow- 
ski) — Wojciech Kriegseisen, nr 5 
Karol Beyer — Jan Maria Jackowski, nr 5 
Pierwsze polskie czasopismo ewangelickie i jego wy
dawca (ks. Jerzy Rekuć) — Wojciech Kriegseisen, 
nr 6
Barmeńskie Wyznanie Wiary — Ingeborga Niewie- 
czerzał, nr 6
Zapomniany powieściopdsarz Aleksander Bronikow
ski — Wojciech Kriegseisen, nr 7 
Siedemdziesięciolecie rzezi Ormian — Gerard Ste- 
phanesco, tłum. W. T., nr 7
Tragedia hugenotów — w 300-lecie odwołania edyktu 
nantejskiego — St. B., nr 10
Kazanie na Boże Narodzenie 1631 w szkole ewange
lickiej w Kiejdanach — wstęp — Urszula Augusty
niak, nr 12
PROBLEMY SPOŁECZNO-RELIGIJNE 
I SPOŁECZNO-OBYCZAJOWE 
Zapiski znad Betezdy — Adam Paszkowski 

Samotność inaczej, nr 1 
Tajemnica obecności, nr 2 
...i wstyd z .,takim” wejść do kościoła..., nr 3 
Najcięższa droga, nr 5 
Nadzieja, nr 6 
Miłość, nr 7

Winowajcy (w: „Co Wy na to?”), nr 2 
O sytuacji ludzi niepełnosprawnych (w: „Listy”), 
nr 2, 3
W czyim imieniu? (w: „Co Wy na to?”), nr 3 
„Nie sądźcie” — Marek K. Mlicki, nr 3 
Kompromis (w: „Co Wy na to?”), nr 4 
Kojak i Ewangelia — Joanna J. Mizgała, nr 4 
Święto w rodzinie (w: „Co Wy na to?”), nr 5 
Brzydki Leoncio (w: „Co Wy na to?”), nr 6 
Miejsce wśród ludzi — Wanda Falkowska, nr 7
Małżeństwo i rodzina, nr 8—9

Małżeństwo — ks. Bogdan Tranda

O chrześcijańskie małżeństwo — ks. Jan Motyka 
Dojrzewanie małżeństwa do jedności — Jerzy 
Grzybowski
Myśl o małżeństwie i rodzinie — Andrzej Wielo

wieyski
Kryzysy w małżeństwie — Wanda Trandowa 
Samotne macierzyństwo — Maria Adamska 
Małżeństwo mieszane wyznaniowo w świetle prze
pisów prawa kanonicznego — Stanisław Brotndcki 
Odpowiedzialne wychowanie — Wanda Mlicka 
Stosunki międzyludzkie we współczesnej rodzinie 
polskiej — Elżbieta Su jak
Poradnictwo rodzinne i wychowawcze — Marek 
K. Mlicki
W rodzinie i w Kościele — Katarzyna Summer 

Wychowanie bez kompleksów (w: „Co Wy na to?”), 
nr 10
Wiele hałasu (w: „Co Wy na to?”), nr 11 
Tarcza i pociecha — Krystyna Lindenberg, nr 11 
„Ameryka” — Jan Maria Jackowski, nr 12

RECENZJE
Inkwizycja — W. Z., nr 2 
Wschód i Zachód — W. Z., nr 3
Wydawnictwa Chrześcijańskiej Akademii Teologicz
nej — W. Z., nr 4 
Historia Kościoła — W. Z., nr 5 
Historia, kultura, filozofia — W. Z., nr 6 
Chrześcijanin wśród książek — W. Z., nr 7 
Nowa książka o ekumenii — W. Z., nr 11 
Cliff Richard i rozmyślania o języku — W. Z., nr 12

Z PRASY
Prezentujemy („Przegląd Katolicki” oraz „Powściąg
liwość i Praca”) — J. M., nr 2
Sojusznicy rozwodów (o. Jacek Salij: „W Drodze”, 
nr 10/84), E. P., nr 3
Wiara a polityka (Henryk Jerzmański: „W Drodze” 
nr 12/84), E. P., nr 4
Konflikt irlandzki (Ewa Berberyusz „Tygodnik Pow
szechny” nr 10/85) — J. M., nr 5
Zwingli („Studia i Dokumenty Ekumeniczne” nr 3/84) 
J. M., nr 6
Lekcja nietolerancji („Forum” nr 14/85) — J. M., nr 7 

WIERSZE
Żyje! (Mat. 28:6) — Milan Jurćo, tłum ks. Wacław 
Oszajca, nr 3
Bóg nie dał nam ducha trwogi, ale ducha mocy, mi
łości i pokory — Peter Helbig, tłum. Andrzej Koło
dziejczyk, nr 5
LISTY
O sytuacji ludzi niepełnosprawnych, nr 2, 3 
Korzenie „teologicznej egzotyki” , nr 5 
O komunii świętej w świetle nauki Kalwina, nr 10 
O sprawozdaniu z Synodu 1985, nr 11 
O wizycie Jana Pawła II w Holandii, nr 12
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