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Rocznik XXXII (XLVII)

C O W Y NA TO?
Świadectwo przez czyn
Nasze zbory przez ostatnie lata zdawały trudny egzamin, przed którym
postawiło je życie. Dużą część swego wysiłku musiały skierować na spra
wy, do których jako Kościół nie jesteśmy powołani ani przygotowani. Nie
jest bowiem głównym zadaniem Kościoła rozdzielanie żywności, odzieży,
mydła, leków i innych rzeczy potrzebnych ludziom do normalnej egzysten
cji. Kościół został powołany do tego, żeby ogłaszać wieść o Królestwie
Bożym, wzywać ludzi do opamiętania i nawrócenia do Boga, troszczyć się
0 rozwój życia duchowego, budować społeczność ludzi wierzących, szerzyć
w społeczeństwie wiarę opartą na czystej Ewangelii, cześć dla Boga J e 
dynego, poszanowanie dla Prawa Bożego. Tymczasem okoliczności życia
zmusiły nas do poświęcenia sił i czasu na inne sprawy. Dobrze to czy źle?
Zastanówmy się przez chwilę nad teologiczną wymową tego faktu: jak
wygląda on w świetle wydarzeń i nauk biblijnych? W kwestiach wątpli
wych powinniśmy bowiem odnosić się zawsze do źródła, które jest podsta
wą naszej wiary i normą życia. Pismo święte jednoznacznie stwierdza,
że Jezus przyszedł na świat po to, aby ratować grzeszników, ponieważ Bóg
chce, aby wszyscy ludzie byli ocaleni i doszli do poznania prawdy (I Tym
1:15; 2:3.4). Manifest Zbawiciela, ogłoszony na samym początku działalności,
zawierał kwintesencję Jego programu: nadszedł wyznaczony przez Boga
czas, Królestwo Boże jest blisko, ludzie powinni więc opamiętać się, ża
łować za grzechy, wejść na nową drogę życia i wierzyć Ewangelii (Mk 1:15).
Ewangelia to jest dobra wieść o tym, że Bóg kocha świat i chce ocalić
każdego, kto uwierzy w Jego Syna (Jn 3:14—18), który umarł za nasze
grzechy, został pogrzebany i dnia trzeciego zmartwychwstał. Przyjąć tę
Ewangelię, trwać w niej niezachwianie i zachowywać ją wiernie — to jest
nasze zadanie (I Kor. 15:1—4).
Od chwili publicznego wystąpienia aż do pozbawienia Go w7olności Jezus
spotykał na swej drodze chorych, głuchych, ociemniałych, chromych i obok
nich też nie przechodził biernie, lecz przejmował się ich losem, mimo że
nie został posłany po to, by leczyć chorych, karmić głodnych i poić spra
gnionych. Czynił tak dlatego, że los człowieka nie był Mu obojętny. Los
c a ł e g o człowieka, z duchem i ciałem. Pouczająca pod tym względem jest
przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Kapłan i lewita, skoncentrowa
ni na sprawach duchowych, na ofiarach i modlitwach, śpiesząc do świąty
ni, by oddać cześć Bogu, bez żadnego zainteresowania przeszli obok czło
wieka, który potrzebował natychmiastowej pomocy, jego ciało było bowiem
w stanie pożałowania godnym. Wymowa tego obrazu jest zupełnie jedno
znaczna. Nie wolno nam — pod pozorem powołania do spraw duchowych
— obojętnie przejść obok innego człowieka i nie udzielić mu pomocy,
choćby w sprawach całkiem prozaicznych. Wprawdzie nie poprawimy w
ten sposób świata, nie nakarmimy wszystkich głodnych, nie wyleczymy
wszystkich chorych, ale spełnimy nasz ludzki, braterski obowiązek, podając
rękę konkretnej osobie, ratując w ten sposób może coś więcej niż ciało.
Dzieje Apostolskie ukazują pewne szczegóły życia pierwszych zborów
chrześcijańskich. Ci, którzy uwierzyli, trwali w nauce apostolskiej, we
wspólnocie modlitewnej i komunijnej (łamanie chleba), troszczyli się o
chwałę Boga i... dzielili się z potrzebującymi tym, co posiadali (Dz. 2:42—
—47; 4:32—37). Bardzo współcześnie brzmi informacja, że zbory zagranicz
ne, znajdujące się w dobrej sytuacji materialnej, zbierały u siebie składki
1 przesyłały dary do zubożałego zboru jerozolimskiego.
Człowiek, wraz z duchem i ciałem, staniowi integralną całość. Zbawienie
dotyczy całego człowieka i dlatego w Kościele nie może być ludzi opuszczo
nych, głodnych, pozostawionych samym sobie. Kościół daje świadectwo
swej wiary przez czyn skierowany ku ludziom potrzebującym, i to nie
tylko ku tym, którzy należą do kościelnej wspólnoty. „Dobrze czyńcie
wszystkim” — mówi św. Paweł. Wprawdzie dodaje: „...najwięcej domowni
kom wiary”, ale nie znaczy to, że przechodniów mielibyśmy pozostawić
własnemu losowi.
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GO

W NUMERZE ?

„Dlaczego ty słuchasz Ewangelii?
Po co przyszedłeś dziś do kościoła?
Dlaczego włączyłeś swój odbiornik
radiowy? Celowo? Z ciekawości?
Przez przypadek? A może to wcale
nie przypadek, choć tak ci się zda je?
Może właśnie teraz stanąłeś oko w
oko ze Zbawcą?” — takie i inne
pytania stawia słuchaczom i czytel
nikom
kazania,
zatytułowanego
Bądźcie święci... (s. 3), jego autor,
ks. Bogdan Tranda. Z tekstem kaza
nia współbrzmi modlitwa Odwróć
nasze serca od złego (s. 4).
W prezentowanym numerze domi
nuje tematyka współczesna. I tak:
Ingeborga Niewieczerzał dzieli się
swoimi przemyśleniami na temat
Wychowania chrześcijańskiego dzie
ci we wspólnocie kościelnej (s. 5),
a Joanna Mizgała, nasza współpra
cowniczka przebywająca w USA,
snuje refleksje poświęcone działa
niom ekumenicznym chrześcijańs
kich filozofów amerykańskich, sku
pionych wokół Centrum Filozofii
Religii przy Uniwerystecie Notre
Damę w stanie Indiana. Tytuł jej
artykułu: Ekumenizm w Notre Da
mę (s. 8).
Następną pozycją w tym numerze
jest prezentacja, opracowania Pry
masowskiej Rady Społecznej na te
mat Emigracji Młodych Polaków
(s. 10). Ponieważ jest to tekst ważny
i potrzebny, zdecydowaliśmy się za
znajomić z jego treścią ewangelic
kie kręgi czytelników w Polsce.
Ponadto w numerze: piąty odcinek
pracy ks. Romana Mazier.skiegO’ J e 
dność Biblii Cs. 13), a w cyklu W ar
szawskie Firmy Ewangelickie pre
zentacja Towarzystwa Akcyjnego
Młynów i Zakładów Zbożowych „K.
Michler” przez Tadeusza Świątka
Os. 15). Jak zwykle znajdą też Czy
telnicy stałe rubryki: Co Wy na to?
(s.2), Wśród książek (s. 19) oraz
Przegląd ekumeniczny (s. 22).

NASZA

OKŁADKA:

„Mowa o Krzyżu jest głu
pstwem dla tych, którzy giną,
natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mo
cą Bożą” (I Kor. 1:18)

KS. BOGDAN TRANDA

Bqdźcie święci...
Okiełznajcie swe umysły i trzeźwymi będąc, całkowicie pokładajcie nadzieję w
łasce, która wam jest dania w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Jak posłuszne dzieci
nie poddawajcie się pożądliwościom, jakie poprzednio wami władały, kiedy byliście
jeszcze nieświadomi swego powołania. (Bądźcie więc święci w całym swoim postę
powaniu, tak jak Bóg, który was powołał, jest święty, ponieważ napisano: Bądźcie
święci, bo ja jestem święty.
Jeżeli wzywacie jako Ojca Tego, który bez względu ma osobę sądzi każdego według
uczynków, żyjcie w bojaźni Bożej przez czas swego pielgrzymowania, bo przecież
wiecie, że z (marnego postępowania, odziedziczonego ipo iojoach pie zostaliście wyku
pieni czymś tak znikomym, jak srebro czy złoto, lecz bezcenną krwią Chrystusa,
niewinnego Baranka bez skazy.
Był On wprawdzie na to przeznaczony już przed stworzeniem świata, ale pojawił
się dopiero w ostatnich czasach ze względu na was, żebyście dzięki Niemu ^uwierzy
li w Boga, który wzbudził Go z martwych i obdarzył chwałą, tak że swoją wiarę
i nadzieję kierujecie ku Bogu.
I Ptr 1:13-21

Drodzy — Bracia i Siostry,
Znowu spotykamy się dzisiaj przy słuchaniu
Słowa Bożego we wspólinocie wiary, połączeni
jednością czasu, choć rozdzieleni mnogością
miejsc; rozdzieleni wtprawidzie różną przynależ
nością kościelną, ale połączeni obecnością na
szego Pana i Zbawiciela, który jest jeden, Bóg
błogosławiony na wieki.
Spotykamy się d.zisiaj, w trzecią niedzielę
okiresu pasyjnego, albo — jak niektórzy z nas
mówią — wielkiego' postu. Ale nie to jest waż
ne, jaką nazwą określamy m iejsce czy chwilę,
w której się znajdujemy. Ważne jest co innego,
mianowicie to, że chcemy towarzyszyć Jezuso
wi, gdy udaje się On w ostatnią drogę do J e 
rozolimy, aby tam do końca spełnić swe od
wieczne przeznaczenie — oddać życie na okup
za (wielu.
Każdy dizień przybliża nas teiraz do tego wy
jątkowego wydarzenia, kiedy Jezus z Nazare
tu złożył ofiarę ze swego życia. Jego przezna
czenie już się dokonało — jako wydarzenie
historyczne — w określonym czasie i miejscu,
ale jako wydarzenie w naszym życiu musi się
jeszcze rozegrać — w sferze naszej wiary —
przez przyjęcie tego daru Bożej miłości. Dla
nas Krzyż Jezusa jest miejscem, do którego
ciągle zmierzamy, przeszłość i przyszłość spla
tają się w jedno i spotykają w jednym m iej
scu, tutaj, wokół Stołu Pańskiego, przy którym
będziemy spożywać Wieczerzę Pańską. Tu.taj
i teraz, w materialnych znakach chleiba i wina,
własnymi oczami oglądamy to, co się stało, a
przeżywając Komunię świętą, jedząc ten chleb
i pijąc z tego kielicha, uczestniczymy w zbaw
czym diziele Syna Bożego.
Jezusa nauczającego, a zwłaszcza uzdrawiają
cego chorych, otaczały tłumy ludzi. Nic dziw
nego, wszak działy się na ich oczach rzeczy
sensacyjhe, a niejeden odniósł jakąś osobistą

korzyść ze spotkania z tym niezwykłym Czło
wiekiem. Ale tylko niektórzy zdecydowali się
na zerwanie z dotychczasowym życiem i na za
wierzenie Mistrzowi. Nieliczni zaś wytrwali z
Nim do końca. Wielu jest wprawdzie wezwa
nych, ale niewielu wybranych.
Również dzisiaj niezliczone rzesze słuchają
wzniosłych nauk Ewangelii i zachwycają się
ich głęboką treścią, ale tylko niektórzy wycią
gają właściwe wnioski ze spotkania ze Zbawcą.
Dlaczego ty. słuchasz Ewangelii? Po co przy
szedłeś dziś tutaj, do kościoła? Dlaczego włą
czyłeś swój odbiornik radiowy? Celowo? Z cie
kawości? Przez przypadek? A może to wcale
nie przypadek, choć tak ci się zdaje? Może
właśnie teraz stanąłeś oko w oko ze Zbawcą?
Czy nie powinieneś się zatrzymać, zastanowić
i odwrócić od dotychczasowego życia? Gzy nie
czujesz, że właśnie nadeszła właściwa chwila?
Przecież to do ciebie skierowane są słowa wez
wania, abyś był opanowany i trzymał swe my
śli na wodzy. Pomyśl, jak bardzo irytuje cię
nieopanowanie bliźnich, którzy dają się pono
sić nerwom, wymyślają sobie przy lada okazji,
robią sobie różne rzeczy na złość. Może dlatego
tak cię to irytuje, że w zachowaniu bliźniego
widzisz własne odbicie? Czy zauważyłeś, że
to, co cię tak bardzo drażni w twoim dziecku,
jest wiernym odtworzeniem twoich zachowań,
odezwań? (Przecież dzieci nieświadomie naśla
dują swoich rodziców.) Taik, to właśnie ty po
winieneś nad sobą zapanować, a irytujący bliź
ni został ci dany po to, abyś zobaczył samego
siebie. Tak, teraz jest chwila właściwa, aby się
zatrzymać, zastanowić i zawrócić, bo zdarzają
się w naszym życiu rzeczy o wiele gorsze od
tych, które wywołują tylko nasze poirytowa
nie. Poczynają się one w naszym umyśle, a
cierpki owoc przynoszą w naszych czynach.
,,Z głębi serca człowieka — mówi Je z u s — po
chodzą złe myśli, które prowadzą do nierządu,
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kradzieży, zabójstwa, łamania wierności mał
żeńskiej, chciwości, złości, fałszu, wyuzdania,
zawiści, bluźnierstwa, pychy i głupoty. Te
wszystkie złe rzeczy pochodzą z wnętrza czło
wieka i są przyczyną jego nieczystości” (Mk
7:21 n.). Złe myśli! Czyż można -zapanować nad
myślami? Czyż nie krążą one jak czarno ptaki
nad głową? Tak, to prawda. Dlatego mądrze
pouczał Luter, że ‘nie możesz wprawdzie za
bronić ptakom latania nad twoją głową, ale
możesz nie dopuścić, aby ci na głowie uwiły
gniazdo.
Być trzeźwym, opanowanym, trzymać swe my
śli na wodzy — to znaczy nie ulegać presji
otoczenia i nie przyjmować postaw cwaniactwa,
lekceważenia zasady uczciwości, wartości da
nego słowa, solidtności w pracy. Pomyślmy, że
ci ludzie, którzy telefonują na cudzy koszt,
którzy wynoszą potrzebne, a niedostępne liub
trudno dostępne na rynku przedmioty, którzy
bez zmrużenia oka udzielają fałszywych infor
macji, którzy byle jak wykonują swoją pracę,
ci ludzie, którzy zatracili poczucie uczciwości
— w małych i dużych sprawach — przeważnie
uważają się za dobrych chrześcijan, bo chodzą
do kościoła, chrzczą dzieci, biorą ślub kościel
ny, nie szczędzą grosza na ofiarę...
Tak, to nam, nam właśnie, potrzeba tego na
pomnienia z ust św. Piotra: ,,Jeśli wzywacie
jako Ojica Tego, który bez względlu na osobę
tu —
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sądzi każdego według
uczynków,
żyjcie w bojaźni Bożej”. W bojażni, a więc z
całym respektem dla Boga, licząc się z Jego
wolą i poważnie traktując Jego Prawo.
To nam, nam właśnie, potrzeba nawrócenia się
od złych czynów, okiełznania umysłów i opa
nowania, abyśmy nie poddawali się pożądliwościom, jakie dotąd narmi władały. To nam, nam
właśnie, trzeba przypomnienia, że z odziedzi
czonej po przodkach skłonności do złego zo
staliśmy wykupieni, wyzwoleni i uwolnieni nie
za wymierną wartość złota czy srebra, ale za
bezcenną krew Chrystusa, niewinnego Baran
ka bez, skazy.
Oto tu, na tymi Stole, w tym Chlebie i w tym
Winie, jest znak twego odkupienia. Oto tu
jest pieczęć uwierzytelniająca akt Bożej łaski
i miłości. Wszakże kto samego siebie nie spraw
dza, kto jie i pije u Stołu Pańskiego nie na
wróciwszy się od złego, kto nie przyjmuje fak
tu, że żyje jedynie za cenę życia Syna Czło
wieczego, ten sam dopełnia sądu nad sobą.
Niech Pan mocą siwego Ducha uchroni nas
przed niefrasobliwym lekceważeniem łaski da
nej nam w Jezusie Chrystusie i niech poruszy
naisze serca, abyśmy wiarę i nadzieję kiero
wali ku Bogu. Amen.
Kazanae -wygłoszone podczas nabożeństwa transmito
wanego z kościoła ewangelicko-reformowanego w
Warszawie przez Polskie Radio dnia 6 marca 19-38 r.
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Odwróć nasze serca od złego

Bądź błogosławiony, Boże,
Ojcze naszego Pana, Jezusa Chrystusa,
chwała Twoja niech będzie zawsze
w naszych sercach, a inie .na ustach,
w naszych czynach, a nie w zamiarach.
Zgromadziłeś nas dzisiaj,
abyśmy wzywali Twego imienia,
wsłuchiwali się w Twoje Słowo,
wyznawali wiarę w Ciebie,
odwracali się od grzechów .
i (Posilali się u Twego Stołu.
Prosimy Cię, Ojcze,
daj nam świadomość Twej obecności,
spraw, żebyśmy chętnie słuchali
tego, co do nas mówisz,
i ,z wdzięcznością przyjmowali
Twoją łaskę i miłosierdzie
okazane nam w Twoim iSynu,
Jezusie Chrystusie, iPanu naszym,
który przyszedł na świat
odwrócić nasze perca od złego.
Prosimy Cię, obudź w nas wiarę
w zbawczą moc Krzyża,
abyśmy zyskali życie wieczne. _
Prosimy Cię,
udziel nam Twego Bucha Świętego,
napełnij nas Jego światłem i silą,
daj poczucie jedności ze wszystkimi,
którzy na globie ziemskim wyznają
wiarę w naszego Pana, Jezusa Chrystusa.
Amen.

INGEBORGA NIEWIECZERZAŁ

Wychowanie chrześcijańskie dzieci
we wspólnocie kościelnej
Na wstępie spróbujmy odpowiedzieć na pyta
nie, czym jest wychowanie chrześcijańskie i ja
kie są jego cele.
Zycie człowieka wierzącego to proces stałego
rozwoju: „wzrastajcie w łasce i w poznaniu Pa
na naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa” (II
Ptr 3:18). Apostoł Paweł mówi o chrześcija
nach: „zewlekliście z siebie starego człowieka
wraz z uczynkami jego, a przyoblekliście no
wego, który się odnawia ustawicznie ku po
znaniu na obraz Tego, który go stworzył” (Kol.
3:9— 10). Na rodzicach zaś spoczywa obowiązek
napominania i wychowywania dzieci w karno
ści i dla Pana (Ef. 6:4).
Wychowanie chrześcijańskie jest jednym z
określeń używanych do przedstawienia tego
wszystkiego, co pomaga w procesie stałego du
chowego wzrostu człowieka. Proces ten nie
może przebiegać w izolacji od otoczenia: czło
wiek musi się rozwijać w kontakcie z ludźmi,
którzy obrali tę samą drogę. W materiałach stu
dyjnych na Zgromadzenie Światowej Rady ds.
Wychowania Chrześcijańskiego, które odbyło
się w 1971 r. w Limie, dr C. H. Malik pisze:
„W chrześcijańskim wychowaniu musi być
obecny Chrystus. Chrystus żywy, a nie tylko
ogólna chrześcijańska koncepcja: Musi w tym
procesie być obecny Chrystus zmartwychwsta
ły, tak jak Go wyznajemy w wyznaniu wiary”.
Pracownik naukowy CHAT ks. Mieczysław
Cieślar („Jednota” 1979, nr 4, „Wychowanie do
świadectwa i służby w Kościele”) twierdzi zaś:
„Wychowanie chrześcijańskie to coś więcej ani
żeli wpojenie wiedzy o chrześcijaństwie. To
pobudzenie całej osobowości, tak aby mogła
ona odkryć pełnię życia, o której uczy Jezus
(Jn 10:10). A to dokonuje się nie przez pobu
dzanie teoretyczne, ale raczej przez twórcze,
skuteczne nauczanie, przez konfrontację teorii
z praktyką w codziennym działaniu, przez ob
jęcie swoim zasięgiem i oddziaływaniem całego
kręgu ludzkich możliwości, uczuć, związków,
decyzji”.
Zdaniem wybitnego teologa brytyjskiego Johna
Sutcliffe’a wychowanie chrześcijańskie oznacza
otoczenie przez wspólnotę kościelną miłością,
opieką i pomocą drugiego człowieka i jego peł
ne uczestnictwo w życiu zborowym. Zwłaszcza
dzieci potrzebują takiego wsparcia i przyna
leżności do społeczności, która umożliwia im
uzyskanie doświadczenia związanego z wiarą,
kontakty z różnymi formami służby bliźniemu,
uzyskanie pomocy w kształtowaniu chrześci
jańskich postaw oraz zapoznanie się z oceną
faktów i wydarzeń z punktu widzenia tradycji
chrześcijańskiej. Dzięki nauce zawartej w Bi

blii, w historii Kościoła i biografiach słynnych
chrześcijan dziecko wychowujące się w zborze
ma okazję zrozumieć znaczenie, charakter i
wartość wspólnoty kościelnej. Jeden z obowiąz
ków Kościoła polega na ukazaniu takiej wizji
życia, wiary i świata, która zafascynuje dziec
ko (a także dorosłego człowieka) i zachęci je do
dawania świadectwa wierze w Jezusa Chrystu
sa i do pełnego uczestnictwa w realizacji Kró
lestwa Bożego na ziemi.
W ostatnich czasach wielu teologów i wycho
wawców próbuje na nowo odczytać w świetle
Pisma świętego zadania, jakie stoją przed Ko
ściołem w dziedzinie wychowania chrześcijań
skiego, i zastanowić się nad formami ich reali
zacji. Znaczny wkład wnieśli tu duchowni pro
testanccy z Wielkiej Brytanii. W swych rozwa
żaniach zaczerpnęłam szereg myśli z pracy
zbiorowej „The Child in the Church” oraz z
książek Johna Sutcliffeya: ,,Learning and teach
ing together” i „Learning Community}>.
Przez cały wiek XIX i część X X istniało po
wszechne przekonanie, że dzieci są tylko przy
szłością Kościoła, a nie jego teraźniejszością, że
są pustym naczyniem czekającym dopiero na
napełnienie. Obecnie chrześcijanie modyfikują
ten pogląd odczytując na nowo wydarzenia nowotestamentowe o teologicznym znaczeniu, ta
kie jak wzmianki o stosunkach Jezusa z dzieć
mi i dzieciństwo samego Jezusa.
Zauważmy, że słowom Jezusa dotyczącym dzie
ci zawsze towarzyszyły czyny. Były to czyny
niezwykłe, o jakich nie ma żadnych wzmianek
w Starym Testamencie ani w tradycji żydow
skiej (Mlc 9: 33— 37; 10:13— 16). Jezus postawił
dzieci wśród uczniów, a ich bezbronność i uf
ność uznał za wzór do naśladowania. Jak za
wsze, utożsamiał się z najsłabszymi: „Kto by
przyjął jedno z takich dziatek w imieniu moim,
mnie przyjmuje” (Mlc 9:37). Zaakceptowanie
dziecka przez Kościół i służenie mu przez Ko
ściół oznacza uznanie przez tę społeczność wie
rzących panowania Chrystusa. Uczniowie sta
rali się przeszkodzić w przynoszeniu dzieci do
Jezusa. Według Starego Testamentu i judaiz
mu wartość dzieci polegała na ich znaczeniu
„jako przyszłego Izraela”. Jezus wskazał, że
dzieci już teraz są wartością samą w sobie. Do
nich należy Królestwo Boże, a także do tych,
którzy są jak dzieci, należy zaś nie dlatego, że
posiadają one jakieś szczególne uczucia czy
tzw. dziecięcą intuicję, ale dlatego, że są słabe
Jest to skrócona wersja referatu wygłoszonego przez
autorkę na ekumenicznej konferencji nauczycieli szkół
niedzielnych w październiku ub. r.
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i bezradne. Jezus mówi, że Boże panowanie już
istnieje nad dziećmi i tymi, którzy są jak dzie
ci, to znawczy nad tymi, którzy uznają zależność
od Ojca, mówiąc do niego: „Abba”. Ale nie jest
to zależność sługi, lecz tego, kto całym sercem
ufa Bogu (Mlc 10:13— 16; Mat. 19:13— 15; Łuk.
18:15— 17).
Rozważając problem rozwoju człowieka w
świetle Pisma świętego należy uznać, że na ka
żdym etapie swojego życia, w wieku dojrza
łym czy też w starości, jest on istotą nie ukoń
czoną w tym sensie, że ma jeszcze przed sobą
niezbadane możliwości wzrostu. Z drugiej stro
ny jednak osiąga pewien szczyt możliwości
zgodny z danym etapem swego rozwoju i w
tym znaczeniu jest istotą w pełni ukończoną.
Dziecko trzyletnie czy nawet trzytygodniowe
nie jest ułomne dlatego, że nie może robić tego,
co robi dorosły. Jest tym wszystkim, czym
trzyletnie czy trzytygodniowe dziecko być po
winno (...).
Uznanie takiej koncepcji dziecka powinno
znajdować wyraźne potwierdzenie w życiu
Kościoła. Czy jednak nie zdarza się zbyt czę
sto, że dzieci traktowane są jak niepełne, ułom
ne istoty, które dopiero w wieku dorosłym bę
dą mogły być wierzącymi ludźmi? Czy nasze
zbory, ze względu na formy swego życia i dzia
łania, nie są społecznościami ludzi dorosłych,
w których dzieci zajmują miejsce margineso
we? Czy uznawane są one za cząstkę współ
czesnego Kościoła, w którym na równi z do
rosłymi przeżywają przygodę wiary, coraz le
piej poznają Boga i mogą służyć innymi dara
mi swego ducha? Czy nie znajdują się na mar
ginesie naszych społeczności?
W dzisiejszych czasach bardziej niż kiedykol
wiek zarówno dziecko, jak i dorosły potrzebu
ją duchowego, intelektualnego i emocjonalne
go wsparcia ze strony wspólnoty ludzi wiary.
Wszystkie środki naszego przekazu przynoszą
codziennie wiadomości pogłębiające świado
mość zagrożeń związanych ze współczesną cy
wilizacją. Niepokoi nas możliwość atomowej
zagłady, widmo głodu, recesja gospodarcza,
skażenie naturalnego środowiska, doświadcze
nia prowadzone w dziedzinie genetyki, gwałto
wny wzrost zachorowań na AIDS, coraz więk
sza liczba osób uzależnionych od alkoholu i
narkotyków, przeładowanie programów szkol
nych, zachwianie norm etycznych, zdeprecjo
nowanie dotychczasowych wartości, dawnych
autorytetów. Zarówno te, jak i inne problem y.
naszych czasów wymagają głębszej refleksji
i zajęcia określonego stomowiska podyktowa
nego właściwym odczytaniem woli Bożej.
Rozmowy prowadzone przez dorosłych, a tak
że informacje z radia i telewizji bardzo często
zapadają głęboko w umysły i serca dzieci. Dla
tego niepokoje, troski i stresy otoczenia wy
wierają wielki wpływ na stan psychiczny na
szych najmłodszych. Bywa też, że dzieci otrzy
mują w domu i w Kościele ewangeliczne wzor
ce myślenia i postępowania, które ulegają de
formacji wskutek oglądania teleioizji i przy
swajania sobie norm opartych na innym syste
mie wartości. Z innym, bo ateistycznym syste
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mem wartości i innym niż wyznawany w do
mu i w Kościele światopoglądem spotyka się
dziecko również w szkole. Rodzina i Kościół
powinny wesprzeć je w rozstrzyganiu tych trud
ności i kształtowaniu własnego, chrześcijań
skiego światopoglądu.
Wróćmy jeszcze do samego pojęcia „wychowa
nie chrześcijańskie” i spróbujmy określić, co
ono w praktyce oznacza.
Po pierwsze — przekazywanie pewnych wiado
mości. Chrześcijanin musi posiadać pewien za
sób wiedzy biblijnej, na przykład o osobie J e 
zusa, o Jego życiu, śmierci i zmartwychwsta
niu, o Jego zbawczym posłannictwie. Powinien
także znać tradycję Izraela oraz główne fakty,
które leżały u podstaw wiary ludu Bożego.
Przekazywanie ludziom tego rodzaju informa
cji nie oznacza jeszcze obudzenia w nich żywej
wiary, a tylko dostarczenie pewnego zasobu
wiedzy, którą posługują się chrześcijanie.
Po drugie — wskazywanie sposobu zachowań
i postępowania.
Po trzecie — przekazywanie pewnego sposobu
myślenia i oceniania zjawisk, wydarzeń i po
staw.
Zastanówmy się teraz, jaką rolę w tym proce
sie yjychowawczym spełnia społeczność rodzin
na, jaką kościelna
Nie ulega wątpliwości, że dziecko może poznać
Jłaskę Bożą' przede wszystkim dzięki wierzą
cym rodzicom. Zycie rodzinne i osobiste związ
ki z najbliższym otoczeniem mają podstawowy
wpływ na rozwój stosunku dziecka do Boga
(Ef. 6:1— 4). Jednym z najważniejszych obo
wiązków chrześcijańskich rodziców jest dawa
nie wobec dziecka świadectwa swojej wiary w
Jezusa Chrystusa, pomąganie mu w poznaniu
i pokochaniu Boga i odkrywaniu Bożego dzia
łania w. świecie: „Będziesz tedy miłował Pana,
Boga swego, z całego serca swego i z całej du
szy swojej i z całej siły swojej. Niechaj słowa
te, które ja ci dziś nakazuję, będą w sercu
twoim. Będziesz wpajał je w twoich synów i
będziesz o nich mówił, przebywając w swoim
domu, idąc drogą, kładąc się i wstając” (V
Mojż. 6:5— 7). Dzięki chrześcijańskiej postawie
rodziców dziecko poznaje, czym jest akcepta
cja, miłość, dobroć, wdzięczność, zaufanie, wy
rozumiałość, przebaczenie i na tej podstawie
uczy się kształtować swój stosunek do Boga.
Atmosfera domu rodzinnego, zwłaszcza w
pierwszych latach życia dziecka, ma wpływ na
dalszą egzystencję człowieka, na jego stosunek
do Boga, świata i ludzi. Zanim dziecko wejdzie
w skład większej społeczności kościelnej, po
winno być przygotowane przez rodziców, dzię
ki ich umiejętnemu kierownictwu i własnemu
przykładowi, do słuchania Słowa Bożego, od
dawania Bogu chwały i dzielenia się z Nim
swymi przeżyciami, do dawania i przyjmowa
nia. Dziecko powinno też wiedzieć, że Chry
stus jest stale obecny w jego życiu, że je ko
cha i pragnie być kochany.
W tym dziele chrześcijańskiego wychowania
rodzice powinni być wspomagani przez całą

społeczność kościelną. Jako chrześcijanie zdaje
my sobie sprawę z tego, że ideałem wycho
wawcy i nauczyciela jest dla nas Jezus Chry
stus. Jego stosunek do Boga Ojca, postępowa
nie wobec ludzi — są dla nas najwyższym wzo
rem do naśladowania, a nauka, którą zwiasto
wał — drogowskazem w życiu, pomocą, pocie
chą, nadzieją i obietnicą na przyszłość.
Ukazując się po zmartwychwstaniu uczniom
Jezus powiedział: „Idźcie tedy i czyńcie ucz
niami wszystkie nagrody, chrzcząc je w imię
Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je prze
strzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A
oto ja jestem z wami po wszystkie dni aż do
skończenia świata” (Mat. 28:19—20). Każdy
Kościół, każda wspólnota ludzi wierzących,
która pragnie realizować ten misyjny nakaz
Chrystusa, musi się przede wszystkim sama
uczyć od Pana, aby móc gorliwie, odważnie i
skutecznie uczyć innych zwiastując Ewange
lię. Członkowie Kościoła uczą się od Jezusa, ale
uczą się także od siebie nawzajem. Każdy czło
wiek posiada przecież różnorodne dary pocho
dzące od Boga — dary duchowe, fizyczne, psy
chiczne i intelektualne, których nie wolno mu
strzec zazdrośnie dla siebie: powinien je rozwi
jać i służyć nimi innym ludziom. Właśnie
wspólnota kościelna, „koinonia”, powinna być
miejscem, gdzie modlimy się, słuchamy Słowa
Bożego i rozważamy je, łamiemy chleb; po
winna też być miejscem spotkań bliskich, ro
zumiejących się nawzajem ludzi, którzy dzielą
się swymi przeżyciami religijnymi i doświad
czeniami natury egzystencjalnej, osobistymi
nadziejami i obawami, którzy wspierają się
psychicznie i materialnie w życiowych kłopo
tach i problemach. Każdy taki osobisty, otwar
ty, uczciwy i szczery kontakt z drugą osobą,
bez względu na wiek, pogłębia nasze wartości
duchowe i poznawcze i stanowi kolejny, wyż
szy etap w rozwoju naszej wiary i naszego
człowieczeństwa. W tym procesie wzajemnej
nauki i wymiany doświadczeń, poszukiwania
pełni życia w Jezusie Chrystusie wszyscy ma
my coś sobie do zaofiarowania — zarówno du
zi, jak i mali, zarówno dzieci, jak i młodzież,
dorośli czy starcy. Niestety, o ile w życiu na
szych Kościołów, każdego naszego zboru łatwo
można' zauważyć istnienie różnorodnych form
pracy z dorosłymi, pozwalającymi zaspokoić
ich potrzeby na różnych płaszczyznach, o tyle
formy pracy z dziećmi są na ogół ograniczone
do ich biernego udziału w nabożeństwie oraz
do tradycyjnych lekcji w szkole niedzielnej czy
lekcji religii.
Ewangelicy, którzy są wychowankami szkoły
niedzielnej, znają zarówno jej siłę, jak i sła
bości.
W 1980 r. minęła 200 rocznica założenia pierw
szych szkół niedzielnych w Anglii przez dzien
nikarza i filantropa, Roberta Reikesa, co dało
okazję do podsumowania ich osiągnięć i do
ich krytyki. Sekretarz SRK, ks. dr Philip
Potter stwierdził: ,,Szkoła niedzielna ode
grała ważną rolę w pracy wychowawczej i
nauczającej Kościoła w XIX i X X wieku. Je j

historia wskazuje, że potrafiła ona modyfiko
wać swe cele, struktury, zadania i metody
pracy. Powstała dzięki humanitarnemu wysił. kowi, który miał na celu poprawę losu bied
nych i analfabetów, ale z czasem zmieniła swój
charakter, aby móc stawić czoła zmieniającej
się sytuacji w społeczeństwie i Kościele, stając
się instytucją wychowania chrześcijańskie
go (:..). W wielu krajach szkoła niedzielna jest
dziś w rozkwicie i pozostaje nadal głównym
ośrodkiem wychowania dzieci przez Kościół. W
innych krajach szkoła niedzielna stała się in
stytucją przestarzałą, o zmniejszającym się
uczestnictwie dzieci, i borykającą się z trudno
ściami w pozyskaniu nauczycieli”. Należy do
dać, że szkoła niedzielna przyczyniła się do ro
zwoju duchowego dzieci i pogłębienia wiedzy
biblijnej, zgodnego z ich percepcją, że właśnie
w niej wiele dzieci po raz pierwszy doświad
czyło, czym jest przynależność do innej niż ro
dzina grupy. Wiele z nich też po raz pierwszy
na lekcjach szkoły niedzielnej zetknęło się z
problemami ludzkiej egzystencji, potraktowa
nymi szczerze i poważnie. Wreszcie potrzeby
kadrowe dały wielu członkom Kościoła impuls
do własnej nauki, zdobywania wiedzy teolo
gicznej i do refleksji nad sprawami wiary.
I chociaż szkoła niedzielna posiada także swoje
słabości (do nich należą między innymi: brak
wykwalifikowanych nauczycieli, zbyt tradycyj
ne formy zwiastowania Ewangelii, niedosta
teczne uwzględnianie zasad psychologii rozwo
jowej dziecka i niedostateczne lub powierz
chowne łączenie przesłania biblijnego z proble
mami życia codziennego dzieci), to musimy być
wdzięczni Bogu za te wszystkie pokolenia lu
dzi, którzy swą pracą w niej służyli całym
swym sercem Bogu i dzieciom.
Sądzę, że w naszym kraju ma ona nadal wiel
ką i wdzięczną rolę do spełnienia, tym bardziej
że ze względu na laicyzację szkolnictwa i diasporalny charakter naszego Kościoła jest to
jedyne miejsce, poza rodziną, gdzie dziecko
może stosownie do swego wieku poznawać
prawdy biblijne oraz wielkość i wszechmoc
Boga. Należałoby tylko upowszechnić wpro
wadzanie bardziej nowoczesnych, przemawia
jących nie tylko do intelektu, ale przede wszy
stkim do uczuć, zmysłów i wyobraźni dziecka,
form zwiastowania Słowa Bożego i konse
kwentniej łączyć przekaz biblijny z życiowym
doświadczeniem najmłodszych.
Szkoła Niedzielna odgrywa ważną rolę w życiu
dziecka przede wszystkim dlatego, że jest tym
miejscem, w którym bardziej systematycznie
poznaje ono Pismo święte, będące źródłem na
szej wiedzy o Bogu, o życiu i zbawczej misji
Jezusa Chrystusa oraz działaniu Ducha Świę
tego. Biblia umożliwia nam poznanie doświad
czeń ludzi wiary minionych generacji. Aby móc
jednak w pełni z niej korzystać w wychowy
waniu chrześcijańskim, musimy przede wszyst
kim zrozumieć, w jaki sposób jej przesłanie
rozumiały kolejne pokolenia, następnie powią
zać te wiadomości z własnym doświadczeniem
obecności i działania Boga w naszych czasach
i w naszym życiu i uczyć tego dzieci (...).
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Najważniejsze zadania w wychowaniu chrze
ścijańskim spełnia jednak, co już podkreślano,
życie w społeczności ludzi wiary i konfrontacja
teorii z praktyką. Teolog brytyjski, Hamilton
Archibald, twierdzi, że doświadczenie, jakie
dziecko zdobywa we wspólnocie kościelnej, jest
znacznie ważniejsze od wiedzy, którą sobie ono
przyswaja w czasie nauki, np. w szkole nie
dzielnej. Najstaranniej no.wet opracowany pro
gram nauczania stanowi tylko cząstką czegoś
znacznie większego. Na ogólne, głębokie do
świadczenie człowieka wiary składa się wiele
różnych elementów. Może to być np. przeżycie
prawdziwej modlitwy, czucie, że jest się chcia
nym i kochanym, zachwyt nad pięknem natury
czy też przeświadczenie, że dana grupa ludzi
we właściwy sposób spędza czas i przeznacza
pieniądze na właściwe cele. Może to być także
głęboka znajomość ludzi i niezwykłe przeżycie
braterstwa z nimi, dzięki wymianie poglądów
i .rozwijaniu wspólnych zainteresowań, albo
też poczucie zaangażowania w działania wspól
noty. Społeczność taka powinna się charakte
ryzować szczerością, pragnieniem wzajemnego
poznania i obdarowywania się, gotowością za
spokajania przez miłość do Jezusa Chrystusa
potrzeb innych ludzi (...).
Czy nie należałoby się zastanowić, w jaki spo
sób umożliwić dzieciom aktywne uczestnictwo
w nabożeństwach i we wspólnym z dorosłymi

studiowaniu Pisma świętego? Czy wobec ist
nienia w Kościele podziału na grupy wiekowe
i często formalnych lub tylko biernych kontak
tów ludzi w różnym wieku nie należy pomy
śleć nad tym, jakie formy pracy i działania
mogą umożliwić integrację wszystkich jego
członków, wzajemną wymianę doświadczeń i
wzajemne wychowywanie się? Co robić, aby
dzieci wspólnie z dorosłymi mogły poszukiwać
drogi do Boga, rozwijać swą wiarę, dawać do
wody miłości a zarazem wzbogacać starszych
darami właściwymi swojemu wiekowi, takimi
jak ufność, wrażliwość, dociekliwość, sponta
niczność, szczerość, wyobraźnia i radość ży
cia? (...)
Wszystkie zbory moją już jakieś własne do
świadczenia w tej dziedzinie i mogą służyć
przykładem innym wspólnotom chrześcijań
skim. Z drugiej strony w każdej społeczności
kościelnej kryje się jeszcze wiele nie rozbu
dzonych inicjatyw, które mogą się wyzwolić w
sprzyjających okolicznościach, za zachętą du
chownych i katechetów, dzięki ich inspiracji
i zaangażowaniu. Zastanówmy się (...), jakie
możliwości aktywnego uczestnictwa w życiu
zboru, w nabożeństwie i w kontaktach z do
rosłymi stwarza dzieciom nasza wspólnota? W
jaki sposób można rozwinąć dotychczasowe
formy działania w tej dziedzinie?

JOANNA MIZGAŁA

Ekumenizm w Nołre Dame
W dniach 25—28 lut ago 1988 r.
Uniwersytet Notre Damę w sta
nie Indiana — największy i
najpoważniejszy katolicki ośro
dek naukowy w USA — gościł
około stiu uczesfnikóiw konfe
rencji na temat filozofii chrześ
cijańskiej i teistyczmej. J e j or
ganizatorem było Centrum F i
lozofii Religii, stanowiące inte
gralną część uniwersytetu i ośrodek żywej piracy ekumenicz
nej. Centrum nie traktuje ekumenii
deklaratywnie,
jak
wzniosłą i piękną, choć nierea
listyczną ideę,' lecz jak oczy
wisty fakt, na którym buduje
się dialog na wspólne tematy
między przedstawicielami róż
nych wyznań.
Centrum powstało w 1976 r., a
jego celem numer jeden była i
jest praca w dziedzinie filozofii
religii nad takimi tematami,
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jak: racjonalność wiary w Bo
ga, problem zła, istota języka
religijnego. Tematy te można
uznać za należące do sfery „ahstrakcy jmego
ekumenizmu”,
gdyż w dialogu nad nimi może
uczestniczyć zarówno filozof
chrześcijański, jak również mu
zułmanin czy hinduista. Dru
gim zadaniem Centrum jest roz
wijanie f i lozofii specyficznie
chrześcijańskiej, przyjmującej
założenia Pisma świętego za uprawniony element dyskursu
filozoficznego. W związkuz tym
Centrum dostarcza argumen
tów na rzecz chrześcijańskiej
wizji świata, a także dokonuje
kr ytyczn ej ana lizy wspóic zesnej wykładni filozofii, która w
wersji zeświecczonej zajmuje
uprzywilejowane miejsce
w
pirogramie1 większości amery
kańskich uniwersytetów. Po

dejmując się tak kontrowersyj
nej i raczej niewdzięcznej roli,
Centrum występuje przeciw za<domowionym i irracjonalnym
uprzedzeniom, a także siłom,
które starają się zepchnąć
chrześcijaństwo do przysłowio
wej „kruchity” i zanegować jego
obecność w życiu publicznym.
*

Centrum' nie byłoby tym, czym
je s t — silnym i prężnie rozwi
jającym się ośrodkiem powa
żnego dyskursu intelektualnego
— gdyby nie osoba jego obe
cnego dyrektora-, dynamicznego
i
przedsiębiorczego
Alvina
Planting!, wybitnego filozofa i
autora wielu prac takich, jak:
,,Istota
konieczności”, ,,Bóg,
wolność i zło”, ,,Wiara i racjo
nalność”.

Fragment zabudowań na terenie uniwersytetu Notre Dame

Alvin Plantinga jest żywym
dowodem ekumenizmu Cen
trum i jego głównym „spraw
cą”. Jest om protestantem i
przedstawicielem jedlnej z najwyb i tn i e jszych ,, dynastii ’’ r efoirmowainych pochodzenia ho
lenderskiego w Ameryce. Cała
„dynastia” Plamtimgów od po
koleń kształciła się w słynnym
Calvin College, w Grand Ra
pids, Michigan. Ojciec Alvina,
Cornelius, był tam wykładow
cą, brat — Cornelius junior —
jest znanym reformowanym te
ologiem, i nawet córka Alvina
pobiera obecnie nauki w tym
znanym przybytku amerykańs
kiej myśli reformowanej.
Calvin College jest edukacyj
nym ramieniem Chrześcijań
skiego- Kościoła Reformowanego
(Christian Reformed Church),
który powstał w X IX wieku na
skutek odłączenia się grupy or
todoksyjnych
holenderskich
kalwinistów od rodzimego R e
formowanego Kościoła Amery
ki (Reformed Church of Ame
rica), któremu zarzucano roz
luźnienie doktrynalne i zbyt
daleko posuniętą asymilację
,,rozwodni on ego” amerykańs
kiego panpir ot esfantyzmu.
Obecnie Chrześcijański Koś
ciół Reformowany jest świado
my wyznaniowo i kładzie na
cisk na przyswojenie wiernym
istoty podstawowych konfesyj
nych dokumentów reformowa
nych.
Niektórzy domorośli ,teorety
cy” ekumenizmu starają się udowodnić, że najlepsi eikumeniści wyrastają na podłożu obo
jętności wyznaniowej. Życiorys
Alvina Planting! — „twarde
go” holenderskiego protestanta,
który uznaje dziedzictwo Re
formacji prawie za swój k lej
not rodowy, a jednocześnie jest
otwarty na świat współczesny
i na dialog z przedstawicielami
innych tradycji wyznaniowych
— dowodzi, że prawdziwy eku
menizm ma najlepsze szanse
rozwoju tam,, gdzie- Boga w
Trójcy Jedynego wyznaje się

świadomie i akceptuje intelek
tualne konsekwencje takiego
radykalnego wyboru.
*

Centrum nie uznaje i nie stara
się propagować ekumenizmu
„lekkiego, łatwego i przyjemne
go”, którego zasadą jest „ko
chajmy się i nie zwracajmy uwagi na swe poglądy”. Nau
kowcy skupieni wokół Centrum
zdają sobie sprawę z tego, źe
należy porzucić naiwne wyo
brażenie o -różnicy doktrynal
nej między katolikami i pro
testantami jako poidistawowe-j
przeszkodzie na drodze ekume
nicznej współpracy. Ostatnie
20 lat przyniosło diuży postęp
w di a'1oga-ch mi ę dzywy zn an i owy eh i obecnie linia konfliktu
przebiega gdzie indziej — w
poprzek podziałów wyznanio
wych, m.in. między filozofami
a teologami. Jedlnym z ciekaw
szych elementów obecnej sytu
acji w USA jest to, że filozofo
wie chrześcijańscy przejmują
tematy, które zostały porzuco
ne przez „nowoczesnych” teologóiw, i twórczo bronią ortodoksyjn ej myśli chrzęści j ańskiej, z którego to zadania ci
sami teologowie zrezygnowali,
uginając się pod ciężarem ateistyc znego wyzwania.
Dowodem na to- była sama kon
ferencja — tematy wielu ple
narnych referatów stanowiły
domenę refleksji teologicznej;
dla przykładu wymieńmy re
fleksję na temat liturgii, próbę
odpowiedzi na pytanie, jak u

kazać znaczenie Nicejskiego
Wyznania Wiary współczesnym
,,pos te hr ześ c i j an om ”,
analizę
pojęć takich, jak: miłosierdzie,
zadośćuczynienia,
a
także
grzech czy problem Opatrzno
ści i zła.
Tematy te były podejmowane
z różnych perspektyw wyzna
niowych; panowała atmosfera
wzajemnego
zrozumienia
i
świadomość posługiwania się
tym samym językiem filozo
ficznym — nikt nie czuł się
obco z powodu bycia katoli
kiem czy protestantem. Dowo
dzi to, że dużo łatwiejszy jest
obecnie dialog między katolic
kim i protestanckim filozofem
niż między — na przykład —
katolickim filozofem i (nomi
nalnie) katolickim teologiem. O
głębokim dystansie między fi
lozofami i teologami, szczegól
nie w obrębie katolicyzmu amerykańskiego, mówił pro-f.
Alfred Freddoso z No-tre Da
mę, który stwierdził, że właś
ciwie żaden owocny kontakt
między tymi dwiema grupami,
nie mówiąc o współpracy, nie
jest praktycznie możliwy, gdyż
używają one różnych, wzaje
mnie niezrozumiałych języków.
Powołując się na swą własną
biografię, prof. Freddoso po
wiedział: „Kiedyś ateizm sta
nowił mój punkt odniesienia.
Teraz, po pokonaniu wielu int elekitu a ln y ch pr zeszkód, p-owróciłem do wiary i zajmuję
się filozoficznym uzasadnie
niem doktryn o wcieleniu i
Dokończenie na s. 14
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Emigracja młodych Polaków
Opracowanie Prymasowskiej Rady Społecznej
Prasa katolicka opublikowała nie
dawno opracowanie Prymasowskiej
Rady Społecznej na temat „Emi
gracji młodych Polaków”. Jest to
tekst ważny i potrzebny. Najchęt
niej zamieśicilibyślmy go w całości,
ale jego rozmiary przekraczają mo
żliwości objętościowe „Jednoty”. Z
tego wzgilędn cytujemy tylko frag
menty oraz skrótowe omówienie
pozostałych części.
Opracowanie zajmuje się zarówno
emigracją rzeczywiście realizowaną,
jak też intencjonalną oraz opinia
mi i postawami proemigracyjnymi
wy stępujący ml w
społeczeństwie
polskim. Autorzy omawianego tek
stu. wychodzą z trzech podstawo
wych założeń: 1) do ważnych i uznanych praw człowieka należy pra
wo do wyboru miejsca zamieszka
nia ora.z swobodnego przemieszcza
nia się; 2) uznanie tego prawa nie
oznacza jednak, że „przysługująca
jednostce decyzja opuszczenia kra
ju i swojej wspólnoty jest roz
strzygnięciem nie
podlegającym
wartościowaniu
moralnemu;
w
szczególności nie mogą tu być po
mijane zobowiązania i skutki ro
dzinne, społeczne i narodowe”; 3)
Polska w szczególny sposób potrze
buje dzisiaj wszystkich swoich mło
dych obywateli, „aby zmieniać po
rządek doczesny na polskiej ziemi;
tutaj bowiem, a nie gdzie indziej,
żyć będą i wzrastać kolejne poko
lenia naszego narodu”.
Następnie
autorzy
opracowania
przedstawiają krótko zjawisko osta
tniej emigracji z lat 1980—1937, w
wyniku której opuściło Polskę na
stałe ponad pół miliona ludzi, i to
głównie młodych. Nie chodzi przy
tym tylko' o ich liczbę, ale i to,
„jakie to są jednostki, jaki rodzaj
potencjału zastaje stracony, prawie
zawsze bezpowrotnie”. Oddzielny
akapit poświęcono emigracji
do
RFN (w samym tylko 198.5 r. wy
jechało tam na stałe ok. 20 tysięcy
osób). „Z bólem stwierdzić trzeba
— piszą autorzy — że wśród lud
ności regionów, które pomimo po
zostawania przez wieki w obrębie
państw niemieckich i doświadczania
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nacisków g er mani żacy jnych utrzy
mały polskość lub dokonały świa
domej opcji za polskością>, pojawi
ło się rozczarowanie do polskiej
państwowości,
identyfikowanej z
systemem
politycznym.
Nigdy
przedtem nie były podejmowane tak
liczne decyzje opuszczenia ziemi
ojców.
Z punktu widzenia polskich inte
resów narodowych zasięg i kształt
zjawiska emigracji musi przejmo
wać niepokojem. Nie mniej niepo
kojące jest i to, że znaczna część
młodzieży, nie widząc swego miej
sca w Polsce, pragnie emigrować.
Większość potencjalnych emigran
tów pozostaje ostatecznie w kraju,
niełatwo im jednak uznać to za
swój wybór oraz wzbudzić motywy
życia i nadziei, W całym okresie
powojennym władzę w Polsce spra
wował ten sam obóz polityczny; tu
zatem leży zasadnicza część odpo
wiedzialności za funkcjonowanie or
ganizmu państwowego i za sytua
cję, w jakiej znalazło się młode
pokolenie Polaków. Nie widać do
tąd z tej strony wystarczającej
troski i efektywnych działań na
rzecz
eliminacji
podstawowych
przyczyn, jakie czynią życie mło
dych ludzi pozbawionym perspek
tyw i powodują masową emigra
cję”.
W kolejnym rozdziale opracowania
omówiono przyczyny opuszczania
kraju. „Pierwszą i najważniejszą z
nich jest Obecny kryzys ekonomicz
ny, który jest doświadczany jalko
głęboiki i przewidywany jako- dłu
gotrwały. (...) W ocenie większości
obserwatorów dystans do> krajów
rozwiniętych wzrasta”. To powodu
je, szczególnie u młodych, nastroje
frustracji, a nawet beznadziejności,
„Powszechne, niestety, zazwyczaj
uzasadnione staje się przekonanie,
że z normalnych zarobków w sek
torze państwowym nie można za
pewnić rodzinie godziwej egzysten
cji, w tym czegoś tak podstawowe
go, jak samodzielne mieszkanie”.
Drugim istotnym elementem decy
dującym o emigracji są „czynniki
natury politycznej
i społecznej,

działające bezpośrednio lufo w sfe
rze psychologicznej”. Autorzy opra
cowania wymieniają wśród nich na
stępujące:
— „Młodizi, dynamiczni ludzie nie
widzą swego miejsca i pola działa
nia w ramach istniejącego systemu
(...). Ideologia leżąca u podstawy
powojennego systemu politycznego
do młodych już nie przemawia, utożsamianie zaś państwa i jego in
stytucji z władlzą polityczną, a na
wet głoszonym przez nią światopo
glądem, doprowadziło do dość po
wszechnej alienacji, a nawelt prze
ciwstawiania państwa i obywatela
U )".
— „ (...) Trudne warunki materialne
życia nie są rekompensowane świa
domością udziału w kształtowaniu
życia publicznego i czerpaniem sa
tysfakcji z realizowania pozaosofoisty.ch wartości wyższych”, przy czym
utrwaliło się przekonanie (taka jest
pamięć m in.’ o wydarzeniach lat
1980— 1981), że w Polsce nic zmie
nić nie można.
— Następnym czynnikiem natury
polityczno^społeicznej jest to „wszy
stko, co czyni całe obszary życia w
Polsce prymitywnymi, ubogimi, po
zbawionymi więzi społecznych i
kulturalnych na codzień. Nie każ
dy ma też odwagę przeciwstawiać
się niepisanym prawom, nieformal
nym grupom interesów czy tzw. układom, które to zjawiska w nie
małym stopniu .kształtują obecną
polską rzeczywistość”. Niektórzy lu
dzie emigrują nie dlatego, że nie
mogą poradzić sobie ekonomicznie,
ale dlatego, że nie są w stanie udźwignąć ciężaru życia w Polsce.
Nie bez wpływu na emigrację po
zostaje także stan środowiska na
turalnego stale się pogarszający oraz
moiżliwość
skutecznego
leczenia
choroby za granicą.
— Jeszcze „inną przyczyną emigra
cji niezależnej od sytuacji ekono
micznej jest możliwość realizacji
zawodowych, naukowych., artystycz
nych czy chociażby sportowych ta
lentów (...). Ocenia się, że od roku
1981 wyjechało na stale z Polski
kiłika tysięcy specjalistów i naukow

ców, których szybko doceniono gdzie
indziej...”
Trzecią grupę przyczyn emigracji
stanowią te, „których istotą są bra
ki w sferze formacyjnej i w ogóJnej dojrzałości społecznej”. Wślród
nich autorzy opracowania wymie
niają: 1) Pesymizm co do przyszło
ści (jako „brak pozytywnej wizji
przyszłości kraju” i losów włas
nych, a także jako pesymizm hi
storyczny, charakteryzujący się oczekiwaniem, że dlzień jutrzejszy
będzie jeszcze trudniejszy od i tak
trudnego' dzisiaj”). 2) „.Niedostatki
polskiej formacji historycznej” (pa
triotyzm odświętny). „Towarzyszy
temu kryzys tradycyjnego etosu
patriotycznego zastępowanego' po
stawą,, a częściej pozą, »obywatela
świata«”.
Koiejny rozdział opracowania jest
próbą odpowiedzi na pytanie, dla
czego nie należy emigrować. „Każ
da ^ decyzja o opuszczeniu Polski —
piszą autorzy — to odrębny prob
lem. Rozstrzygnąć go musi w su
mieniu człowiek zastanawiający się
nad dylematem: zostać czy wyje
chać, nikt nie ma prawa decydo
wać za niego. Bywają niewątpliwie
przypadki emigracji 'uzasadnionej,
co nie znaczy, że przestają one być
bolesne. Wspólnota narodowa ma
jednak prawo dokonywania moral
nej oceny podejmowanych decyzji
0 opuszczeniu krajiu, a talkże zwra
cania uwagi na ich konsekwencje
dlia Polski”.
Autorzy wymieniają kilka zagrożeń
wynikających ze zjawiska emigra
cji:
a) Zagrożenie ładu moralnego. „Czło
wiek rotzwija się i realizuje we
wspólnotą oh, zaczynając od najbar
dziej podstawowej, którą jest ro
dzina. Bardizo ważne miejsce wśtód
tych wspólnot zajmuje wspólnota
narodowa; to ona w znacznej mie
rze kształtuje jednostkę, zakorzenia
w historii i kulturze, stanowi dla
jednostki przestrzeń samorealizacja
1 społecznego powołania. Człowiek
może to powołanie odrzucić, może
wybrać inny obszar
realizacji
swych doczesnych zadań. Jednak
nawet wtedy, gdy wybiera inne au
tentyczne dobro, trzeby aby pamię
tał, że pozostaje dłużnikiem wspól
noty ojczystej”.
Chodzi też o to, aby ceną płaconą
za poprawę warunków bytu mate

rialnego nie była cena „ucieczki od
własnej cząstki odpowiedzialności
za wspólnotę”.
b) Osłabienie kraju. „Wyjazdy na
stałe ludzi młodych, aktywnych
specjalistów o wysokich umiejętno
ściach osłabiają potencjał narodo
wy, zmniejszając tym samym szan
sę zmiany na lepsze naszej rzeczy
wistości. Stanowią one także czyn
nik osłabiający nadzieje tych, co
pozostają, zmniejszający presję spo
łeczną na rzecz reformy systemo
wej w Polsce”.
c) Złudzenie zachowania
na los kraju z .zagranicy.

wpływu

d) Kreowanie mitów dotyczących
wspaniałego życia na Zachodzie, pod
czas gdy „potencjalna emigranci po
winni pamiętać, że praca jest jedy
nym dobrem reglamentowanym w
krajach zachodnich i znacznie mi
lej widziani są tam przyjezdni wy
dający tam pieniądze, niż pragnący
je zarobić”. W tym samym punk
cie autorzy opracowania przed sta
wiają smutny los tych osób, które
decydują się prosić o tzw. azyl. „W
przedstawieniu obiektywnej prawdy
0 ich losie — piszą — dopatrujemy
się niewielkiej bodaj szansy oszczę
dzenia podobnych dramatów ewen
tualnym następcom”.
e) U-trata tożsamości narodowej.
f) Postawy roszczeniowe cechujące
decyzje o emigracji {„.ja muszę
vmdeć”). „Z jednej strony działa tu
przykład zachodniego konsumpcjo
nizmu, z drugiej zaś strony »da
wanie« czy »nadawanie« dóbr cha
rakterystyczne dla systemu kolek
tywistycznego, połączone z upad
kiem etosu pracy i prymitywnym
rozumieniem zasad ekonomicznych,
z przyzwyczajeniem do itezy, że
podstawy bytu obywatela ma zapewinić państwo”.
Rozdział ten autorzy opracowania
kończą następu jąłcym
stwierdze
niem: „Tylko tutaj (łj. w ‘Polsce
— przyp. B. St.) jesteśmy u siebie,
tu jesteśmy najbardziej godni, tu
jesteśmy — w krótkiej i długiej
perspektywie — najbardziej po
trzebni”.
1 wreszcie następuje najważniejsza
część opracowania,
zatytułowana
„Co robić?”, by zmniejszyć rozmia

ry emigracji. Oto kilka wymienio
nych przez autorów działań, które
mogą sprzyjać decyzji pozostania w
Polsce:
1) „Trzeba w sposób ciągły upow
szechniać etos obowiązku chrześci
jańskiego i narodowego”. Otwiera
ją się tu perspektywy pracy dla.
duszpasterzy, chrześcijańskich dzien
nikarzy, przedstawicieli środowisk
opiniotwórczych i społecznych au
torytetów.
2) „Dla przełamywania po taw spo
łecznej apatii i poczucia .beznadziej
ności trzeba ukazać realność per
spektywy innej niż ta, według któ
rej Polska nie ma lepszej przysz
łości. Los kraju może zależeć od
nas, potrzebna jest jednak po temu
zdecydowana inicjatywa w kierun
ku zdobywania przestrzeni dla spo
łecznej aktywności. W pierwszym
rzędzie jest to sprawa stowarzyszeń:
społecznej samopomocy, gospodar
czych,
zawodowych,
stanowych,
ideowych i politycznych. Chyba ni
gdy dotąd zasadnicze przemiany
modelu funkcjonowania państwa,
zmiany relacji między obywatelem
i władzą nie były zadaniem tak
pilnym dla życia narodu.
Nie można dziś w Polsce przywró
cić nadziei w szerokiej społecznej
skali bez czytelnego dla ogółu rze
czywistego wkroczenia na drogę bu
dowy państwa obywatelskiego.
3) Bezwzględnie należy popierać
poszerzanie łatwości kontaktów ze
światem. Nie powstrzyma się po
staw emigracyjnych utrudnieniami
w wyjazdach — wręcz przeciwnie,
obostrzenia powodować mogą tylko
nasilenie postaw ucieczki, sprzyjać
decyzjom »teraz albo nigdy«. Ciągłe
poszerzanie kontaktów i ułatwianie
wyjazdów bardziej wiąże z krajem,
ułatwia także pożądane powroty z
emigracji.
4) Nie wolno odcinać się od emi
grantów, należy raczej czynić wszy
stko, aby podtrzymywać ich związ
ki z krajem. Jednym ze środków
jest aktywne wiązanie nowego i
starego wychodźstwa z autentycz
ną polską kulturą. Niezastąpioną
wartość mają wszelkie formy służ
by krajowi z zagranicy, choćby na
wet o małym zasięgu i znaczeniu.
Świadomość bycia Polsce potrzeb
nym, także w niewielkimi wymiarze,
najskuteczniej utrzymuje więzi z
krajem rodzinnym.
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5) Ważne jest tworzenie instytu
cjonalnych punktów oparcia dla
polskich emigrantów, zwłaszcza w
duszpasterstwie. Potrzebna tu jest
większa aktywność,
wychodzenie
emigrantom naprzeciw, nie czeka
jąc na ich przyjście. Nowi polscy
emigranci, poddani niebezpieczeń
stwom wykorzenienia i różnorakich
demoralizacji,
odczuwają
często
tęsknotę za polską kuilturą-, a tak
że za wartościami jeszcze głębszy
mi, chrześcijańskimi. Nie można ich
pozostawić bez pomocy.
Oprócz wymienionych działań na
tury podstawowej i ogólnej potrze
bne jest bardzo podjęcie działań
praktycznych, niejednokrotnie na
wet doraźnych, aby konkretnie do
pomóc młodym ludziom, aby do
starczyć im nadziei i perspektyw
choćby na niewielką skalę. Troska
o podjęcie takich działań powinna
być dzielona przez Kościół, rozu
miany jako' hierarchia i wfszyscy
wierzący, a także przez ogól spo
łeczeństwa. Niektóre z takich przed
sięwzięć przedstawiamy poniżej.
6) Dla ograniczenia pochopnych i
nierozsądnych decyzji pozostawania
na stałe gdzie indziej,, a także dla
realnej pomocy młodym ludziom
pozbawionym materialnych
pod
staw egzystencji w Polsce, duże
znaczenie mogłaby mieć możliwość
legalnej pracy sezonowej (wakacyj
nej) dla grup młodzieży z Polski.
Stwarzałoby to młodym ludziom
realną możliwość poprawienia sy
tuacji materialnej, na przykład dla
opłacenia mieszkania, niwelując za
razem poczucie frustracji i braku
perspektyw. Możliwość zaradzenia
swym trudnościom bez ucieczki z
kraju ograniczałaby tak wielką
liczbę emigracji »z rozpaczy«. Zain
teresowanie młodych ludzi taką mo
żliwością
jest ogromne;
byłoby
dobrze, gdyby pomoc w tym mogły
okazać katolickie (a my dodajmy:
nie tylko katolickie- — przyp. B. St.)
instytucje i organizacje tak w Pol
sce, jak i na Zachodzie.
7) Można wiele zrobić w zakresie
pomocy młodym ludziom w uzyska
niu mieszkania, przynajmniej okre
sowo. W sprawach mieszkaniowych
nie brak przejawów egoizmu i
chciwości podsycanych wygórowa
nymi cenami, nie brak spekulacji.
Postawy te w zderzeniu z tragedią
mieszkaniową w kraju zasługują na
ostrzejszą naganę moralną niż to
ma miejsce do tej pory. Nie należy
powstrzymywać się od apeli do
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chrześcijańskich i społecznych po
staw, jesteśmy natomiast przeciwni
wszelkim środkom administracyj
nym.
Działania doraźne, choć mogą przej
ściowo łagodzić, nie będą jednak w
stanie rozwiązać tragicznej .sytuacji
mieszkaniowej. Wtedy, kiedy zagro
żone są podstawy bytu, kiedy brak
dachu nad głową wywołuje naj
groźniejsze zjawiska również w ste
rze moralności chrześcijańskiej, nikt
nie może pozostać obojętny. Nie moż
na milczeć i nie włączać się w roz
wiązywanie problemu. Wokół per
spektywy budowy własnego dachu
nad głową można bardzo skutecz
nie zogniskować i wyzwolić pozy
tywną energię młodego pokolenia,
dać mu oczekiwaną, realną nadzie
ję. Wpływ zaistnienia takich per
spektyw i nadziei na zahamowanie
postaw emigracyjnych jest oczywi
sty. Całe społeczeństwo powinno obudzić w sobie wrażliwość na prob
lem mieszkaniowy, każdy powi
nien popierać związane z tym ini
cjatywy — na przykład trudne wy
siłki małych spółdzielni zrzeszają
cych młodych ludzi i budujących
czy remontujących mieszkania.
8) Na poparcie zasługują też różne
formy prywatnej czy spółdzielczej
przedsiębiorczości młodych
ludzi
pragnących tą drogą dojść do samo
dzielności ekonomicznej. Kojarzenie
takiej przedsiębiorczości z nieuczci
wością jest krzywdzące, jest rerninisc en c j ą prop agand y
ubi egłych
dziesięcioleci. Talent przedsiębior
czości jest bardzo istotny i dobrze,,
że powoli znajduje warunki dla
swego rozwoju dla pożytku całego
kraju i społeczeństwa,. Podobnie jak
w przypadku mieszkań, perspektywa
samodzielności i stabilizacji ekono
micznej byłaby w stanie przełamać
apatię i postawy rezygnacji u mło
dego pokolenia, a więc ograniczyć
zasięg postaw ucieczki”.
Ostatni rozdział opracowania Pry
masowskiej Rady Społecznej nosi
tytuł „Emigracja młodych jako wy
zwanie”. Zawiera on ważne sfor
mułowania, dlatego cytujemy go w
całości.
,.Br o emigracyjne poglądy i postawy
we współczesnym młodym pokole
niu są wysoce niepokojące nawet
wówczas, gdy nie prowadzą one do
opuszczenia kraju.
Motywy postaw i decyzji emigra
cyjnych są zróżnicowane. Trudne

jest dla młodych przyjmowanie od
powiedzialności za byt zakładanych
rodzin, uciążliwe jest życie codzien
ne, przemożne bywają troski i trud
ności żon i matek.
Bardżiej jednak doniosłe wydaje
się to, jak młody człowiek widzi
swoje jutro, jakie spostrzega per
spektywy, na czym może oprzeć na
dzieję, co w jego przyszłości wyda
je się zależeć od niego samego.
W tym właśnie zakresie — nadziei
na przyszłość i wiary w skutecz
ność własnego działania — współ
czesny kształt polskiego życia pań
stwowego, społecznego i gospodar
czego oddziałuje na wielu mło
dych dteprymiująco.
Wiele instytucji państwa ma w
swym
założeniu
oddziaływanie
światopoglądowe
i
ideologiczne,
sprzeczne z właściwym młodemu
pokoleniu poczuciem wolności. Ograniczona jest znacznie swoboda
działania w życiu społecznym i pu
blicznym, małe ‘są możliwości two
rzenia zrzeszeń, związków, organiza
cji. Pole dla samodzielnych inicja
tyw w życiu gospodarczym dopiero
się tworzy, a jogo perspektywa cza
sowa ciągle odczuwana jest jako
niepewna. Możliwości działania«, awansu i sukcesu w sferze nauki i
kultury, a nawet w organizmach
gospodarczych, są nadal w dużym
stopniu uzależnione od czynników
i przesłanek innych niż osiągnięcia
rzeczywiste.
Zjawisko emigracji na niespotyka
ną przedtem skalę ilościową i jako
ściową powstało dosyć nagle«, ale
jego głębsze przyczyny narastały
przez dziesięciolecia. Zawierają się
one w wielu cechach polskiego ży
cia gospodarczego, .społecznego i po
litycznego, w sposobie postrzegania
instytucji państwa i w podziale na
»my« i »oni«.
Stan polskiej gospodarki, material
ny poziom życia nie może ulec
szybkiej zmianie. Tym więc waż
niejsze będą działania pozwalające
kompensować dystans do krajów
bogatych na innych odcinkach ży
cia.
Dla wielu młodych rodzin zgodna
z ich przekonaniami polska szkoła
mogłaby się Okazać dobrem cen
niejszym niż zamożność w obcym
kraju, wielu młodym ludziom wy
starczyłoby przywrócenie wiary w
sens wykonywalnej pracy, wielkie
Dokończenie na s. 14

KS. ROMAN MAZIERSKI

Jedność Biblii
ODCINEK PIĄTY

cd. CZĘŚCI II
SKĄD ZBAWIENIE?
Tak więc ani przez wypełnianie Zakonu, ani na dro
dze kultu człowiek nie osiąga -usprawiedliwienia..
Tymczasem zaś trapi go poczucie winy i przygniata
jej »brzemię: „Ja bowiem znam występki swoje i
grzech móij zawsze ,jest przede mną” (Ps. 51:5). Cóż
więc może uczynić? Co mu pozostaje innego, jak
tylko zawołać z pokorą: „.Zmiłuj się nade mnąi, Bo
że, według łaski .swojej-, według wielkiej litości swo
jej zgładź występki mbje! (...) Serce -czyste stwórz
we mnie, o Boże, a ducha, prawego odnów we mnie!”
(Pis. Э1:ЗЛ2). Oto jest stan, który juiż w czasach Sta
rego Testamentu wZbudiza. w człowieku Bóg: prag
nienie, aby na Jego litość i miłosierdzie zdać -się
całkowicie i bez zastrzeżeń, Jemu powierzyć się zu
pełnie, Jego obietnicom * zaufać bezwizgllędlnie i na
zawsze! Ależ to właśnie1 jest wiara! Tak, to- jest
wiara., ta sarnia^ której konieczność głosił później Pa
weł, ta .sama, która objawiła- się z kart Biblii pro
rokom Reformacji, gdy porzuciwszy drogę .Zakonu
i kultu działającego ех орете operato, szukali sposo
bu usprawiedliwienia i odnaleźli go dzięki rozpozna
niu objawienia, co wyrazili w pełnym radości i trium
fu okrzyku: Sola fides justificat!
A przecież to objawienie .wcale nie było nowe, tkwi
ło już w Starym Testamencie, było tak stare, jak
człowiek .szukający Boga i Jego łaski.! Wszak już
o Abrahamie powiedziano w Pismach: „Wtedy u w i e 
r z y ł Panu,, a On poczytał mu to ku u s p r a w i e d 
l i w i e n i u ” (1 Moijlż. 15:6). Są to słowa, zacytowane
w Nowym Testamencie przez apostoła Pawła w Liś
cie dlo Rzymian (4:3) i do Gałacjan (3:6), a także przez
Jakuba w jego liiścde do wiernych (2:23). Również
prorok I-zaijasz napominał: „Jeżeli nie uwierzycie, nie
ostaniecie się” (Iz. 7:9; por. 23:16; 30:15),, a w pro
roctwie HaJbakiuika zabłysły jak klejnot słowa: „Oto
człowiek' niesprawiedliwy nie zazna spokojłu duszy,
ale sprawiedliwy ,z wiary żyć będzie” (2:4). Tak oto
Zakon i Łaska te dwie limę w wielkiej ekonomii
Bożej zbiegły się w słowach odpowiedzi, jaką otrzy
mał od Boga Haibakuk. Słowo Boże działało jednak
dalej, aż znalazło się w nowotestamentowym Liście
do Hebrajczyków (10:33), rozbudowane i wzbogacone
o myśl, że „...jeśli .się (sprawiedliwy) cofnie^ nie bę
dzie dusza moja. miała w nim upodobania” (10:33).
Ghodzi więc o wytrwanie: „wierz i ufaj Temu, który
jest wierny na wieki”, ufaj, jeśli nawet musisz cze
kać na spełnienie. Sizczeremu Pan dopomaga. Z kolei
apostoł Paweł uczynił tekst proroctwa Habakuka
(2:4) fundamentem swoich wspaniałych wywodów o
wietrze (por. Rzym. 1Л7; Gal. 3:11). Tak więc Habakuk ujął w jednym zdaniu podstawę całej prawdzi
wej religii, a mężowie Boży, mocą Ducha Świętego,
rozwinęła to jedno ziarno siewne we wspaniały plon
nowotestaimentowej wiary.

Jednakże zwiastowanie Habakuka o wierze i uspra
wiedliwieniu przywykliśmy, zresztą za przykładem
Reformatorów, pojmować jednostronnie, akcentując
w nim słowo: „z w i a r y ” — jako przeciwieństwo
do: „z uczynków, z Zakonu”. Jest to niewątpliwie
prawdziwa interpretacja, gdyż życie duchowe — do
czesne i wieczne — życie z Bogiem i w Bogu. możli
we jest jedynie z wiary, niemniej jednak obok tej
interpretacji i łącznie z nią możliwa jest jeszcze dru
gą, jakby uzupełniająca pierwszą. Spróbujmy w zda
niu: „...'sprawiedliwy z wiary żyć będzie”, zaakcento
wać wyrażenie JL y ć b ę d z i e”, a otrzymamy na
stępujący sens (wyrastający zresztą z kontekstu wier
szy 4a i 5): sprawiedliwy prowadzić będzie życie pły
nące z wiary, życie zgodne z tą wiarą. Całe jego po
stępowanie będzie zupełnie inne niż postępowanie
człowieka „opiłego, przewrotnego i hardego”. Paweł
w Liście do Rzymian przyjął pierwszą interpretację,
ponieważ miał wykazać niemożność usprawiedliwie
nia z „uczynków Zakonu”, Jakub zaś za podstawę
swego listu wziął drugą, bo zwalczał kwieityzm
<2:12-117), wiarę czysto intelektualną, dogmatyczną
(2:19), i miał wykazać, „że wiara bez uczynków jest
martwa” (2:20). Obie te interpretacje nawzajem się
uzupełniają ; obie są w pełni obecne w rozważanym
zdaniu z proroctwa. Habakuka. Najlepszym zaś tego
świadectwem i ilustracją jest wspaniały hymn na
cześć wiary w Liście do Hebrajczyków (10:33-11:40),
który wyjaśnia zarazem, jaką drogą wielkie postacie
mężów i. niewiast Starego Testamentu dostąpiły zba
wienia: „Wszyscy oni poumierali w w i e r z e , nie
otrzymawszy tego, co głosiły obietnice; lecz ujrzeli
i powitali z dala; wyznali też, że są gośćmi i piel
grzymami na ziemi (...). Lecz oni zdążają do lepszej
(ojczyzny), to jest do niebieskiej” (11:13:16).
Tak więc uczynki wypływają z wiary. A skąd wia
ra? I na to pytanie znajdujemy odpowiedź już w
Starym Testamencie: ,,..J zmiłuję się, nad kim się
zmiłuję, i zlituję się, nad kim się zlituję” (II Mojż.
33:19). „Czy glina może powiedzieć do Tego, kto ją
formuje: Co robisz?” (Iz. 45:9). „...Panie, Ty jesteś na
szym OjCem, my jesteślmy gliną, a Ty naszym Stwór
cą i wszyscyśmy dziełem Twoich .rąk!” (Iz. 64:3; por.
Jer. 18:6). Gto teksty, na podstawie których wypro
wadził później apostoł Paweł swą naukę o predestynaejii (Rzym. 9:15^21).
Czy jednak człowiek Starego. Testamentu rzeczywiście
pożądał „lelpszej ojczyzny”, czy marzył o „niebieskiej”?
Prawdą jest, że jednym z rysów charakterystycznych
Izraela było skrajne zapatrzenie się w ziemię, ma
terializm utrudniający mu wzniesienie się myślą po
nad świat doczesny, a zaraizem pożądanie całym ser
cem życia wiecznego. Dlatego Słowo Boże o życiu
c zło'wiek a poza grobem tylko nielicznymi promienia
mi przedrzeć się mogło przez tę masywną skorupę
przyziemnego myślenia i jedynie w niewielu umy
słach skrystalizować się w postaci myśli o wiecz
ności. Dopatrzeć się jej «można, we wspomnianym już
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tutaj ^tchnieniu .Bożym” podczas aktu stworzenia
człowieka (I Mojż. 2:7), tchnieniu, które odróżnia go
od każdej innej istoty żyjącej na ziemi (por. I Mojż.
2:19). Także troskliwe .chowanie ciał zmarłych (już
za czasów patriarchów) świadczy o tym, że w obli
czu śmierci przestawał człowiek myśleć kategoriami
doczesnymi i wyczuwał, że poza grobem istnieje
świat inny, w którym .bytują ci-, którzy odeszli. Stąd
wzięło .się to- osobliwe powiedzenie o zmarłych: „...
opad! .z sił i umarł, i został przyłączony do przodków
swoich” (I Mojż. 25:17; 35:29; 47:29-31; 49:29-50;
50:24-26; por. Ii'Mojż. 13:19; I Król. 2:10; Jo-z. 24:29:33;
Sędz. 2:8-10; 16:31). Co więcej, ustami wierzących
ludzi z czasów tego pierwotnego objawienia wyraża
ne było przekonanie, że śmierć jest snem (I Mojż.
47:30; I Król. 2:9; 11:43; 14:20; 15:8.24; 22:40.51 itd.).
To przeświadczenie ujawniło się później w Jezusie,
który dawał mu wyraz z taką siłą, że aż narażał się
na drwiący śmiech (Mat. 9:24; por. Mk 5:39-40; Łuk,
8:52-53; zob. też Jan 11:1 n.). Prorok Eliasz błagał
Pana nad ciałem zmarłego chłopca: „Panie, Boże mój.
przywróć, proszę, życie temu dziecku. I wysłuchał
Pan prośby Eliasza, i wróciła dusza tego dziecka do
niego, i ożyło” (I Król. 17:21-22). Wprawdzie można
powiedzieć, że przez „duszę” rozumiano wówczas je
dynie „dech życia”, czyli życie, ale argument to w
tym wypadku niesłuszny, o czym świadczy chociażby
przytoczone już wyrażenie Habakuka: „nie zazna
spokoju duszy” (2:4), które nie miałoby sensu w od
niesieniu do życia jedynie fizycznego.
Charakterystyczne i całkiem wyraźne przeświadcze
nie o realnym istnieniu ducha ludzkiego po śmierci

EKUMENIZM W NOTRE DAMĘ
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* T ik w p rzekładzie BiZTB, W arszawa 1975. W starszych
p olsk ich przekładach ew an gelick ich b ył tu u żyty zw rot: „dam
d u ch a“, co odpow iada w an gielsk ich przekładach słow u
„ sp icit”. w n iem ieck ich „G eist”, w p rzeciw ień stw ie do w ier
szy poprzednich, gdzie w ystęp u je ang. „w in d ” i „breath”
oraz n iem . „W ind” i „O dem ”. Biblia T ysiąclecia zach ow u je
przekład: „u d zielę d u ch a” — red.

EMIGRACJA M ŁO DYCH POLAKÓW

Dokończenie ze s. 9

Trójcy Sw. i ich zrozumieniem.,
a gdy pirólbuję o tym rozma
wiać z kolegami teologami, są
oni zdumieni i patrzą na mnie
jak na stworzenie z innej pla
nety. Ich to już od dawna nie
interesuje; w gabinecie teologa
cziuję się jak w obcym, niezna
nym mi świecie. Oni są teraz
w tym punkcie, w którym ja
byłem kiedyś, uznając krytykę
Marksa i Nietzehego za ostatnie
słowo prawdy na temat Boga
i religii. Teolog powinien być
moim naturalnym partnerem,
ale jak mogę współpracować z
kimś, czyj system, rozumowa
nie i wartościowanie są całko
wicie przeciwne mojemu, z
kimś, kto odrzuca to, co dla
mnie jest najdroższe i za co
gotów jestem oddać życie?!”.

przebija się w jedynym w całej Biblii opisie seansu
spirytystycznego, w czasie którego pojawia się duch
Samuela i rozmawia z Saulem (I Sam. 28:6—19).
Wiara w zmartwychwstanie ciał obecna jest we wspa
niałej wizji Ezechiela (ok. 597 r. przed Chr.), aczkol
wiek bezpośrednio wyraża oina odrodzenie i powrót
Izraela., jako narodu, z niewoli babilońskiej (Ez. 37:1-14). Niemniej jednak charakterystyczne są w niej
zwłaszcza te słowa: „...Otworzę groby wasze i wypro
wadzę was z waszych grobów, ludiu mój! I tchnę w
was moje ożywcze tchnienie* i ożyjecie, i osadzę was
w waszej ziemi” (37:13-14). Zupełnie jednoznacznie
zaś brzmi pełne niezachwianej nadziei wyznanie
Hioba: „Lecz ja wiem, że Odkupiciel mój żyje, i że
jako ostatni nad prochem stanie!” (19325; zob. też
wiersze następne— red.). Za czasów niewoli babi
lońskiej, u proroka Daniela (597-538 przed Chr.). skry
stalizowała się wreszcie ta prawda w przepięknej,
natchnionej zapowiedzi, która znalazła, później od
dźwięk i potwierdzenie w ustach Jezusa: „A wielu
z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzi się, jedni
do żywota wiecznego, a drudzy na hańbę i. wieczne
potępienie. Lecz roztropni jaśnieć będą jak jasność
na sklepieniu niebieskim, a ci-, którzy wielu wiodą
do sprawiedLiwOści, jak gwiazdy na wieki wieczne”
(D^n. 12:2-3; por. Mat. 13:41-43; 25:46; Jan 5:29).

Dokończenie ze s. 12
znaczenie miałaby eliminacja wy
stępujących w polskim życiu spo
łecznym i publicznym zafałszować

Jan

Paweł

II powiedział

do

»Czuwam — to znaczy także: czuję

i pozorów.
Konieczne

(...)

młodych już w czasie swej drugiej
pielgrzymki w czerwcu 1983 r.:

są zdecydowane działa

nia władz w kierunku państwa obywaitelskiego,

w kierunku- zmian

się odpowiedzialny za to

wielkie

wspólne dziedzictwo, któremu na
imię Polska. (...) Może czasem zaz

w wielu dziedzinach życia społecz

drościmy Francuzom, Niemcom czy

nego.

Amerykanom, że ich Imię nie jest

W ręku całego społeczeństwa leży

związane z takim kosztem historii.

zrozumienie problemów młodych lu

(...) Powiem tyliko, że to, co kosztu

dzi, wyjście im naprzeciw, pomoc
w trudnościach, budzenie nadziei.
Polisika, jakiej pragną młodzi, j alkiej

można zaś być prawdziwie wolnym

je,

właśnie

stanowi

wartość.

Nie

bez rzetelnego' i głębokiego- stosun

pragnie całe społeczeństwo dla sie
bie i następnych pokoleń, nie może

ku do wartości. Nie pragniemy ta

być zbudowana bez trudności, nie
może powstać w innym miejscu

kosztowała«”.

świata.

kiej Polski, która by nas nic nie

Oprać. B. St.

WARSZAWSKIE FIRMY EWANGELICKIE
TADEUSZ WŁADYSŁAW' ŚWIĄTEK

Towarzystwo Akcyjne
Młynów i Zakładów Zbożowych

„K. Michler“

Tym razem rzecz będzie o firmie mało znanej i z
pewnością zapomnianej, której założycielem był w ar
szawski młynarz — Karol Michler. Jak dotąd, nikt
nie prowadził badań nad stołecznym młynarstwem,
trudno więc się dziwić nieznajomości faktu, iż
osiadli na początku X IX w. na pagórkowatej Woli
i Powązkach, u wrót ówczesnej Warszawy, majstro
wie profesji młynarskiej pochodzenia cudzoziemskie
go, w większości Niemcy, byli wyznawcami obu kon
fesji ewangelickich. Wysoko plasowali się w hie
rarchii społecznej i zawodowej wśród polskich warstw
rzemieślniczych. Swych synów kształcili równolegle
w młynarstwie i kupiectwie, posyłając ich do szkół
realnych (czyli handlowych). Stworzyli spore enkla
wy o specyficznym charakterze, przypominające roz
stawionymi dość gęsto wiatrakami daleką Holandię.
Te zaś dzieliły się, z uwagi na wygląd i budowę, na
wiatraki holenderskie, zwane holendrami lub w
gwarze polskiej olendrami, przykryte daszkami przy
pominającymi cerkiewne kopułki, i polskie, z dwu
spadowymi symetrycznymi dachami.
Z dawien dawna na ziemiach Rzeczypospolitej pow
tarzano sobie następujący wierszyk:
T aki so b ie m łynarz d ob ry ,
ja k i w ojew oda.
W ojew odzie ludzie ro b ią ,
m łyn arzow i w iatr lub w oda.
Zasobność młynarza stawiano w nim na równi z za
możnością wojewody. O bogactwie warszawskich mły
narzy krążyły legendy, poparte w rzeczywistości czę
stymi przykładami przejścia niejednego majstra mły
narskiego w szeregi dostojnych kupców i przemy
słowców.
W dziewiętnastym stuleciu na przedmieściach W ar
szawy dominowały, jak niegdyś, wielkie i dostojne
drewniane wiatraki, z potężnymi skrzydłami śmigieł
poruszanych przez wiatr, oparte na specjalnej obro
towej konstrukcji. Młynów wodnych było bardzo ma
ło, z czasem pojawiły się konne, a w epoce pary
zaczęły powstawać parowe. Na nie będącej jeszcze
dzielnicą naszego miasta Woli, należącej wraz z
Czystem i Kołem do rodziny Poraj-iBiernackich, wia
traki skupione były przede wszystkim w rejonie ul.
Młynarskiej, nieprzypadkowo takie miano noszącej,
dzielącej się na dwie wyraźne części. Pierwsza, po
tocznie nazywana Szosą Wolską, ciągnęła się od ul.

Karol Michler

Wolskiej i na niej pod numerem dziewiętnastym
znajdowała się siedziba Zgromadzenia Majstrów
Młynarskich; w końcu stulecia zaczęły wyrastać tu
jak grzyby po deszczu piętrowe domy,' wypierające
stopniowo stare wiatraki. Właścicielami tych ka
mienic byli m.in.: baron Wiktor Lesser oraz znane
warszawskie rody mieszczańskie Diehlów, Geislerów,
Liebeltów i Albrechtów. W tej części znajdowały się
też dwa cmentarze ewangelickie założne w 1792 r.
Druga część ulicy, nosząca oficjalną nazwę Młynars
kiej Tylnej, rzadziej zabudowana, biegła w kierunku
Drogi Górczewskiej (późniejszej ulicy), obstawiona
po obu stronach wiatrakami. Tu najdłużej utrzymali
się młynarze.
Ze wspomnianą właśnie ulicą losy związały Karola
Henryka Michlera (1856—1926), majstra młynarskie
go, syna Jana Augusta, używającego drugiego imie
nia (zm. 1871), i Zuzanny z Hochów (zm. 1880), miesz
kających w Warszawie, przy ul. Młynarskiej 1, wła
ścicieli nabytej od Fryderyka Justa nieruchomości
położonej przy tejże ulicy pod nr 31 (nr hip. 3106 łł)
u zbiegu z ul. Żytnią. Ojciec Karola, również majster
młynarski, zakupił w 1820 r. w centrum miasta, przy
ul. Wareckiej 10 (nr hip. 1358), wspaniały ogród na
zwany przez warszawiaków „Michlerowym”.
Rodzina Michlerów notowana była w Warszawie już
za panowania króla Stanisława Augusta Poniatows
kiego w kronikach zarówno miasta, jak i zboru ewangelicko-augsburskiego. Urodzony dnia 16 lipca
1856 r. we wsi Wielka Wola, Karol Michler z pe
wnością praktykował u własnego ojca, a gdy ten
zmarł, miał piętnaście lat i mógł być zaledwie po
czątkującym czeladnikiem. Jednym ze 105 czeladni
ków młynarskich występujących w ówczesnych sta
tystykach. Minęło wiele lat, nim wyzwolił się na maj
stra. Dnia 4 lutego 1884 r. w warszawskim kościele
ewangelicko-augsburskim pod wezwaniem Świętej
Trójcy wziął ślub z Krystyną Julią z Wolframów
(1857—1931). Ze związku tegO' przyszło na świat
trzech synów: Ryszard Krystian (ur. 1885), Wacław
Jan (ur. 1887) i Aleksander Czesław (ur. 1892) oraz
córka.
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Na pagórkowatej Woli i Powązkach,
u wrót ówczesnej Warszawy, stały
wiatraki typu holenderskiego (takie,
jak ten po prawej stronie) i pols
kiego (po lewej).

Wkrótce Karol Michler zakupił nieruchomość przy
ul. Wolskiej 40 (nr hip. 3111 b), gdzie rozpoczął bu
dowę nowoczesnego młyna parowego. Po jej zakoń
czeniu i wstępnym rozruchu z początkiem 1889 r. utworzył przy współudziale kilku zamożnych majstrów
młynarskich Towarzystwo Przemysłowe Młyna Paro
wego pod firmą „K. Michler i Spółka”. W skład spół
ki weszli wyróżniający się działacze cechowi, starsi
Zgromadzenia Majstrów Młynarskich m. Warszawy,
właściciele lub byli właściciele wiatraków m.iin.: Ka
rol Liebelt, Władysław Perle, Wilhelm Klimpel, bra
cia August i Ferdynand Boye’, Jan Szprynger, Got
fryd Zerych, Wilhelm Diehl i Jan Szyndler. Do d z siaj nazwiska te nie są obce parafianom obu kościo
łów ewangelickich.
Wydaje mi się, choć nie mogę potwierdzić tego żad
nym dokumentem, że sprzedaż mąki z „Michlerowego” młyna prowadził wymieniony już August
Boye’ (1841—1916) w swym składzie przy ul. Nowy
Świat 62, którego reklamy ukazywały się w „Kurie
rze Warszawskim” przed każdymi świętami. Oto jed
na z nich: „Na nadchodzące święta przysposobiłem
znaczny zapas mąki na ciasto z najpiękniejszej i
zdrowej pszenicy. Także sprowadziłem mąki zagra
niczne: banacką oraz mąki ruskie, wyborową, krupczatkę, syberyjską i samarską — sprzedaję po cenach
przystępnych. Drożdże prasowane — Wolomita z Ry
gi, gatunek najlepszy, przychodzą codziennie świeżo
do mego składu. Z czem się polecam Wielmożnym
Paniom”.
Swoje przypuszczenia opieram na fakcie, że po za
łożeniu sklepu August Boye’ sprzedał swój wiatrak,
a do spółki przystąpił z nowo otwartym składem mą
ki, co było niewątpliwym atutem. Sklep ów, czy jak
kto woli skład, nie miał sobie równych. Dziś, gdy
borykamy się z tyloma kłopotami nawet przy drob
nych zakupach, wprost trudno uwierzyć, że w jednym
sklepie można ibyło naibyć tyle (różnych gatunków
mąki i w równie szerokim wyborze drożdże.
Powracając ido historii zakładów CMiichlera, warto
zwrócić uwagę na to, że drukowane od 1897 r. w
prasie reklamy zaczęły się pojawiać ze znakiem fir
mowymi, iw którego tarczy znalazły się dwa «skrzyżo
wane ze sobą snopy zboża, a ituż pod nimi młyńskie
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koiło. 'Znak ten uitrwal.il się na drukach rachunków
i na papierze firmowym. W wymienionym roku obok
młyna,, n a terenie posesji przy ul. Wolskiej 40, uru
chomiona została w pełni zautomatyzowana piekar
nia amerykańska, będąca szczytem techniki tamtych
czasów. Jej iwypieki, o apetycznym wyiglądizie i wy
bornym 'smaku, z miejsca zyskały zwołenniikó'w. Moż
na je było nabyć w kilkunastu sklepach (spożywczych
Warszawy, pojawiły się także na stołach paru res
tauracja. Mając takie osiągnięcia Zakłady Przemysło
we Karola Michlera .zaprezentowały swoje wyroby w
postaci mąk, płatków owsianych^ kasz, otrąb i wspa
niałych wypieków w pełnym asortymencie, na kolej
no organizowanych międzynarodowych wystawach
spożywczych w Petersburgu, Paryżu«, Berlinie, Lon
dynie i Warszawie w latach 1897—1900, uzyskując
uznanie i złote medale. Jednak największy 'Splendor
przyniósł firmie order Cesarstwa Rosyjskiego. Rysun
ki owych odznaczeń «znalazły -się w zamieszczanych
w poczytnym „Tygodniku. Ilustrowanym” reklamach.
Trudno określić dokładnie datę rozpadu młynarskiej
spółki, faktem (jest, że poszczególni jej członkowie,
ludzie często wiekowi, z początkiem naszego stulecia
zaczęli z niej występować z pokaźnym kapitałem,
który lokowali w innych 'interesach lub bankach.
Świadczy to wymownie o opłacalności całego przed
sięwzięcia. (MicMer stal się prawdiziwym potentatem.
Kolejną jego udaną inwestycją była budowa wytwór
ni makaronu. W stolicy jPriwisianskiego K raju” ist
niało już •wprawdzie kilka wytwórni itego typu», ale
fabryka (Michlera (była największa, a podjęcie pro
dukcji na iskalę przemysłową stanowiło poważny
krok w kierunku unowocześnienia polskiej kuchni.
Pionierem, w itej dziedzinie była' od dawna Fabryka
Konserw „Setzer d Werner”, ale to już inna historia.
Michler, pragnąc zapewnić sobie zbyt, otworzył w
Warszawie,, przy ul. Długiej 28, w domu Leona J a 
sińskiego, sklep, odnotowany (w rejestrach handlo
wych jako „Skład makaronów”, załatwiający wszel
kie obstałunki „bezzwłocznie ”.
Wszystkie przedsięwzięcia Karola Michlera były głę
boko przemyślane i miały między innymi na celu
wykorzystanie dużej liczby robotników młynarskich,
tracących pracę w związku z ożywioną urbanizacją

Tableau fotograficzne Zgromadzenia Majstrów Mły
narskich w Warszawie (1900 r.). Własność T. Świątka

okolicznych .terenów, na których (tak niedawno wzno
siły się malownicze wiatraki. Właśnie iu zbiegu ulic
Chłodnej i Wroniej znajdowała się gospoda dla „(cze
ladzi oczekuijąiceij zajęcia”, skąd rekrutowali się póź
niejsi pracownicy firmy. Od 1910 r. sprzedaż mąki z
młynów Michlera prowadził w podwarszawskim Mo
kotowie (od (1916 r. dzielnica Warszawy) Aleksander
Libelt przy ul. Nowoaleksandryjskiej 61/89 (późn. Pu
ławskiej).
Na parę lat przed wybuchem pierwszej wojny świa
towej w skład 'zarządu firmy, przekształconej w roku
1903 w Towarzystwo Akcyjne Młynów d /Zakładów
Zbożowych „K. Michler i Spółka”, wszedł najstarszy
syn Karola, Ryszard Krystian Michler (1885—1943),
który idnia 4 sierpnia 1910 r. poślubił Jadwigę z Kru
czyńskich i(1886—'1971). Po (ukończeniu szkoły elemen
tarnej zboru ewangelicko-augsburskiego za rogatką
Wolską, przy ni. Młynarskiej 10, a następnie gimnazjiuim Rontaiera* pierwsze kroki sitawiał w przedsię
biorstwie ojca; 'ukończył też warszawską szkołę han
dlową. Praktykę odbywał początkowo w kraju* po
tem za granicą. Od' 'chwili iśilulbu (mieszkał nie w ro
dzinnym . domu przy iul. Wolskiej, lecz w centrum
miastą, w eleganckiej kamienicy przy ul. Czystej 4
(późn. Ossolińskich),, należącej do braci Gustawa i
Emila (Gerlachów, ma co wskazuje „Spis abonentów
Towarzystwa Akcyjnego Telefonów Cedergren w
Warszawie (1910)”. Wkrótce przy boku ojca i brata
stanął Wacław Jan Michler <1887—1920), kawaler,
absolwent gimnazjum Romtalera i Akademii Handlo
wej w Lipsku.
Karol Michler nie wycofał się z prowadzenia intere
sów, a popularność i autorytet, jakimi się cieszył
-wiślród braci młynarskiej,, sprawiły, że wybrano go
starszym Cechu Młynarzy Miasta Warszawy* podstarszym zaś został Jan Wamike. Tradycyjnie już sie
dzibą cechu w czasie pełnienia tej zaszczytnej funk
cji ibył dom wybranego na urząd. (Karol Michiler był
również współzałożycielem powstałego w .1911 r. Pol
skiego Związku Zawodowego Robotników Przemysłu
MącznegO' i Piekarskiego mającego swą siedzibę w
Warszawie, przy ud. Grzybowskiej 61. Przy okazji
wypada przytoczyć jeszcze jedną ciekawostkę z ży
cia Karola" Michlera. Oto. w 4908 r., drogą 'zakupu od
Elżbiety ihr. Mokronowskieji, wszedł on w posiadanie
kamienicy przy ud. Chmielnej 13 .(nr hip-. 1565 B), w
którym po «dzień dzisiejszy .mieści się znany zakład
kąpielowy „Diana”, w 1898 r. zachwalający w „Ku
rierze Warszawskim” walory swej parowej łaźni z ka
mieni, wanien marmurowych i miedzianych oraz pry
szniców, a posiadaczom abonamentów zapewniający
tańsze usługi.
Wybuch pierwszej wojny światowej zachwiał pozy
cją firmy, która podzieliła los 1wszy,s-tkich ograbio
nych przez okupantów zakładów przemysłowych. Re
kwizycje maszyn, urządzeń i surowców doprowadizlły
do wstrzymania i tak skromneji, dostosowanej do
trudnych warunków produkcji. Wtedy właśnie na
rodził się chłeb z buraków oraz „smakołyki” iz bruk
wi i marchwi.

Energii trzeciego z synów założyciela, Aleksandra
Czesława Michlera (1892—1936), używającego drugie
go imienia, należy przypisać ponowny rozkwit przed
siębiorstwa po wojnie. Dysponujące przed wojną sil
nikiem parowym o mocy 2.50 ikM i posiadające 2 min
rubli obrotu rocznie, już z końcem roku 1918 stop
niowo powracało do równowagi i zatrudnienia 150
robotników. Sprytne ukrycie części .zamiennych do
maszyn i żarna skowanie w spichrzach 'znacznych za
pasów Zboża, których nie zauważyły wojskowe patro
le ani rosyjskie, ani nie.mie.ckie, pozwoliło zakładom,
po odzyskaniu niepodległości, ruszyć pełną parą. A
jak potężnym kapitałem musiały obracać, skoro war
szawski tygodnik satyryczny „Mucha” (nr 49) z dnia
5 grudnia 1919 r. pozwolił sobie na zamieszczenie hu
morystycznego rysunku, na okładce z następującym
dialogiem toczącym się między kasjerem firmy a urzędhiikiem skarbowym:
— Osoba u rzęd ow a: P rzychodzę z urzędu lichw y po
karę.
— K a sjer : A ileż to tego jest?
— O soba u rzęd ow a: Dużo! Sto tysięcy!
— K a sjer (do p om ocn ik a): Sto tysięcy? Tylko? To
n ie ruszać dolnych w orków , w ystarczy ten m aleń ki,
co leży na w ierzchu.
Wiedziony patriotycznym odruchem Wacław Michler
zaciągnął się w .1919 r. jako. ochotnik 'do wojska, Jby
walczyć iz bolszewikami. Wcielony jako szeregowiec
do 291 pułku piechoty szwoleżerów WP znalazł się
w okolicach Lwowa. Ranny w boju, zmarł dnia 22
listopada 1920 r. w szpitalu garnizonowym iw Rów
nem*. Jego pogrzeb odbył się w Warszawie, na
cmentarzu ewangelicko-augsburskim, dopiero 4 grud
nia, o czym donosił w numerze 333 „Kurier War
szawski” z .dnia 2 grudnia 1920 r. Wydarzenie to
mocno dotknęło rodzinę Miclhłerów.
Tymczasem 'zakładami kierował Czesław Michler,
mieszkający w obszernym domu rodziców, za którym
znajdował się nieduży wypielęgnowany ogród. Dom
ten stał przy ui. Wolskiej obok bramy wjazdowej do
zakładów zbożowych. Wolny, nie obciążony rodziną,
mógł się Czesław Michler całkowicie poświęcić kie
rowaniu rodzinnym imperium. W tych wysiłkach
nie był odosobniony, miał bowiem przy sobie brata
Ryszarda i ojca., czynnego, .do samej śmierci, tj. ido
dnia 28 'stycznia 1926 r. .Następnego dnia w „Kurie
rze Warszawskim” nr 29 ukazały się icztery wielkie,
* Lista strat W ojska P o lsk iego ... W yd. W ojskow e, W arszawa
1934 (s. 562).
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Dom mieszkalny K. Michlera, ul. Wolska 40. Tuż obok
mieściły się (Zakłady Przemysłowe (foto: Arch. Państw.
M. st. Warszawy)

zajmujące całą stronę, nekroiLogi od rodziny, człon
ków zarządu i pracowników zakładów. Dnia 31 stycz
nia tegoż roku, w drukowanym również w „Kurierze
Warszawskim” nekrologu podpisali się pracownicy
zakładu kąpielowego „Diana”.
Karol Michler spoczął w starym grobowcu swych
dziadków, na cmentarzu ewangeiicko>-augstburskim
przy ul. Młynarskiej 54/56, obok ukochanego syna.

Pierwszego września 1939 r. wybuchła, druga wojna
światowa. Pracownicy^ powołani do wojska . odeszli
bronić miasta, które dnia 25 września po ciężkich
walkach, nie mogąc dalej odpierać ataków wroga,
skapitulowało. Armia hitlerowska rozlała się p-o kra
ju,, rozpoczęły się czarne dni okupacji. Ulica Wolska,
przed wojną uchodząca za najdłuższą ulicę stolicy
Polski, zryta teraz pociskami i rozjeżdżona gąsieni
cami czołgów, z częścią spalonych i leżących .w gru
zach domów, zmieniła nazwę na Litzmannstadt Strasse. Nie zniszczone zakłady Michlera przejął oku
pant, a na ich bramie pojawiła się tablica z nastę
pującym napisem: G etreid e Indu strie-W erke. Znęka
ny właściciel
Ryszard Michler zakończył życie w
1943 r.
Gdy wybuchło Powstanie Warszawskie, walczące od
działy śpiewały pieśń, która przetrwała tragiczny
czas:

W dwudziestoleciu międzywojennym Zakłady Zbożo
we ,„K. Michler” zajmowały poczesne miejsce w pro
dukcji mąki w szerokim asortymencie, kaszy, maka
ronu w kilkunastu rodzajach i gatunkach, jak opie
wały liczne broszury reklamujące wyroby, stanowią
ce obecnie rzadkość na rynku antykwarycznym. Fir
ma cierpiała jednak na brak spadkobiercy w linii
męskiej, ponieważ jedyny żonaty potomek Karola,
Ryszard, miał tylko córkę, Ryszardę Jullię (iur.
6 V III190-14). Dnia 28 kwietnia 1932 r. wyszła oma
za mąż za porucznika marynarki, imż. Mikołaja Gemzla ((1898—1940 w Katyniu), pochodzącego ize starej
szacownej rodziny „Sasko-Kępskiej”, jak napisałby
o nim autor „Sag warszawskich”, Olgierd Budre
wicz. Pożycie obojga nie ułożyło się i na początku
października 1936 r. Ryszarda z Mlcthlerów rozwiodła
się. Potomstwa z tego związku nie było.
Niespodziewanie dnia 6 stycznia 1936 r., w wieku
czterdziestu trzech llait, zmarł Czesław Michler. Po
grzeb odbył się dnia 10 stycznia, jak głosiły nekrologi
opublikowane w „Kurierze Warszawskim”. Prezesem
firmy pozostawał Ryszard, a spółka miała raczej
charakter rodzinny, większość akcji posiadał wymie
niony, siostra (nie odnotowana nigdzie z imienia i
nazwiska z męża) ze szwagrem craz przedstawiciele
bliższej i 'dalszej rodziny. Jednak przedsiębiorstwo
nie miało już .tego* rozmachu i blasku co dawniej.
Ryszard Michler działał czynnie w Związku Młyna
rzy Polskich przy Nowym S wiecie 70, Resursie Oby
watelskiej oraz innych organizacjach przemysłowych,
ale dobra passa mijała.

P ałacy k M ichla , Żytnia , W ola , ,
B ron ią się chłopcy spod P arasola ...
Otóż w piosence jest mowa o domu Karola Michlera,
mającym dla powstańczego poety cechy pałacyku,
choć nigdy pałacykiem nie był ani tym mianem nie
był nazywany. Przekręcenie nazwiska spowodowała
konwencja wiersza lub niewiedza autora.
Po zakończeniu wojny wdowa po Ryszardzie Michlerze, Jadwiga, poślubiła Jana Grodzkiego (1880—1963),
a córka, wspomniana wyżej Ryszarda, znalazła się
za granicą, początkowo we Włoszech, gdzie w Me
diolanie wyszła ponownie za mąż, za nie ustalonego
przeze mnie z imienia p. Sas-Kulczyckiego. Mieszka
ła następnie w Szwajcarii wraz z mężem i synem.
Zmarła w Lozannie dnia 20 lutego 1986 r. Tak koń
czy się saga rodzinna Michlerów i historia jeszcze
jednej ewangelickiej firmy, której kres położyła woj
na, a dzieje splotły się z losami Warszawy. Utrwal
my i ją w naszej pamięci.

Zakłady Przemysłowe J
KapolaMichlera
w iftRSZiSWJE, Wolska 40,
•y-V- < >
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Reklama Zakładów Przemysłowych
K. Michlera drukowana w „Tygod
niku Ilustrowanym” w latach 1906—
1914

W ŚR Ó D K S IĄ Ż E K
Z przeszłości polskich ewangelików
W związku z: przypadającym w
tym
roku
jubileuszem nadania
praw miejskich osadzie Zelów uka
zała się monografia poświęcona
przede wszystkim gospodarczym i
politycznym dziejom tej miejsco
wości1. W książce, zwłaszcza w roz
działach I i II, poświęconych histo
rii Zelowa do 1939 r., można zna
leźć wiele informacji o sytuacji wy
znaniowej, roli osadników czeskich
oraz o parafii ewangelicko-refor
mowanej. Autorzy oparli się na
nielicznych publikacjach drukowa
nych, również w prasie (w tym na
niektórych artykułach ks. bp. Zdzi
sława Trandy), oraz na wybranych
materiałach archiwalnych (AGAD,
archiwa łódzkie, piotrkowskie, sie
radzkie oraz zelowskie — w tym
ostatnim przypadku wykorzystano
także niektóre archiwalia naszej p a 
rafii w Zelowie). Nie zbadano na
tomiast pod kątem historii Zelowa
za społu rękopisów przechowywa
nych w BU W, ,gdzie znajdują
się dość liczne dokumenty doty
czące zbocu zelowskiego (np. rękopisy
nr 659, 674, 675, 795, 807, 808).
Z punktu widzenia badań nad
dziejami parafii zelowskiej książka
nie wnosi nic nowego do dotych
czasowych ustaleń. Szkoda, że auto
rzy nie informują czytelników o ge
nezie samego wyznania ewangeli
cko-reformowanego, z lektury moż
na bowiem wysnuć wniosek, że jest
to wyznanie ściśle związane z naro
dowością czeską. Tymczasem nawet
w Zelowie mieszkali Czesi wyzna
nia katolickiego, a wśród członków
parafii
ewangelicko-reformowanej
było (i jest) wielu Polaków (np.
wspomniany na s. 15 Aleksander
Korwin-Petrozelin). Dość liczne są
usterki terminologiczne (nie w iado
mo skąd autorzy wzięli nazwę Konsystorz Ewangelików Reformowa
nych — s. 34 i in.). Zrozumiałe
jest, że działalność Kościołów na
terenie Zelowa nie jest centralnym
tematem książki. Szkoda jednak, że
informacje o wyznaniach kończą
się praktycznie na 1939 r. (jedynie
z przypisów można dowiedzieć się
nazwisk księży pracujących tu po
wojnie, nota bene według tych da
nych duchownym ewangelicko-re
formowanym w Zelowie jest nadal

ks. bp Z. Tranda, a nazwisko ks.
Mirosława Jelinka w ogóle się nie
pojawia). Można jeszcze wybaczyć
brak wzmianek o ekumenicznym
zaangażowaniu
zelowian różnych
wyznań, dlaczego jednak w książce
nie ma informacji o charytatywnej
pomocy, jaka jest przekazywana za
pośrednictwem
naszego
Kościoła
np. ośrodkom służby zdrowia w Ze
lowie i okolicy? Pomoc ta, będąca
wynikiem przede wszystkim ofiar
ności wiernych Ewangelicko-Refor
mowanego Kościoła w RFN i Berlinie
Zachodnim, osiągnęła już znaczne
rozmiary i nabrała stałego charakte
ru. Z trudem powstrzymuję się od
myśli o złej woli autorów, którym
być może obraz ratowania zanied
banej służby zdrowia przez Koś**ciół nie pasuje do całości monogra
fii. Z lektury książki wynika bo
wiem, że w ciągu ostatnich trzy
dziestu lat władze Zelowa nie po
pełniły żadnego błędu, a historia
miasta w tym okresie składa się
z samych sukcesów. Zgodnie z po
wszechnymi opiniami boom lat sie
demdziesiątych był szkodliwy i po
zorny. Z omawianej publikacji wy
nika, że Zelów stanowił pod tym
względem wyjątek, ponieważ wła
śnie tam w latach siedemdziesią
tych rozwój gospodarczy był „wy
jątkowo korzystny” (s. 5). A co są
dzić o takim sformułowaniu: „Mo
żliwość napisania i opublikowania
monografii jest wyrazem uznania
ze strony władz polityczne* admini
stracyjnych województwa dla na
szych mieszkańców” (s. 5) ? Pół
biedy, jeśli władze Zelowa nie
miały pieniędzy na wydanie książki
i musiały prosić o pomoc władze
wojewódzkie — świadczyłoby to
zresztą o opłakanym stanie lokalnej
kasy. Gorzej, jeśli władze miasta
nie umiały lub nie mogły samodzie
lnie zadecydować o wydaniu książ
ki. Znaczyłoby to, iż do Zelowa nie
dotarł jeszcze żaden etap reformy.

*

Historycy ewangelicyzmu polskiego
otrzymali bezcenną pomoc w postaci
trzeciego tomu katalogu rękopisów
BUW2. Obejmuje on zbiory przeka
zane przez nasz Kościół’po ostatniej
wojnie do depozytu Biblioteki Uni
wersyteckiej. Pierwsza część zawie
ra wykaz 160 pozycji najstarszej i
najcenniejszej części dawnej Biblio
teki Synodu. Dotyczą one przede
wszystkim dawnej Jednoty Małopol
skiej, a także częściowo — Jednot
Wielkopolskiej i Litewskiej. Naj
starsze materiały archiwalne pocho
dzą z XVI wieku. Część druga za
wiera opis 188 jednostek ze spuści
zny ks. Karola Dićhla. W druku
znajduje się część trzecia, obejmu
jąca rękopisy pozostałe po Aleksan
drze Woydem (czytelnia rękopisów
BUW udostępnia je w maszynopi
sie). Przewidywane jest opubliko
wanie dalszych części katalogu.
Obszerny wstęp do pierwszej części
katalogu zawiera, jak dotąd najlep
szy z opublikowanych, zarys historii
Jednoty Małopolskiej, opis działal
ności ks. Diehla, a także dzieje sa
mej Biblioteki Synodu. W katalogu
podano dokładne opisy zawarto
ści poszczególnych rękopisów, po
nadto załączono szczegółowe in
deksy nazwisk i rzeczowe. War
to dodać, że same zbiory zostały
uporządkowane i są udostępnio
ne. Mijałoby się z celem rela
cjonowanie na tym miejscu tre
ści katalogu i zawartości rękopi
sów. Bez tej wzorowej publikacji
nie można sobie wyobrazić badań
nad historią naszych zborów i ich
patronów, nad wybitnymi rodami
reformowanymi i sylwetkami du
chownych. Katalog powinien zna
leźć 'się we wszystkich bibliotekach
zborowych. Autorki świetnie ziden
tyfikowały postacie, miejscowości i
instytucje wymienione w rękopi
sach. Usterki są bardizo nieliczne
(do najważniejszych należy błąd w
indeksie w cz. 1, s. 186 — nie cho
dzi bowiem o miasto Żychlin w
powiecie kutnowskim, lecz o wieś
o tej samej nazwie koło Konina).

1 Jan Góral, Ryszard K otew icz, Zbigniew
T o b ia ń sk i: Z arys dziejów Zelow a, Ze
lów 1987, w yd. Urząd M iasta i G m iny
Zelów , s. 154.
* K atalog R ękopisó w B ib lio teki U n iw er
s y tec k iej w W arszaw ie. Tom III. Cz. 1

i 2. Opr. H elena K ozerska i Wamda
Stum m er.
W ydaw nictw a
U niw ersytetu
W arszaw skiego, W arszawa 1987, s. 200
i 136, cena zl 265 i 117.
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Ks. Robert Fiedler (1810—1877) był
jednym z najwybitniejszych działa
czy polskich na^ Dolnym Śląsku. Ję 
zykoznawca, zbieracz folkloru, pe
dagog, autor i tłumacz wielu dzieł
dla polskiego ludu ewangelickiego
— był ks. Fiedler jednym z ostat
nich obrońców języka polskiego na
Ziemi Międzyborskiej. Po nim wy
stąpił jeszcze ks. Jerzy Badura,
również pastor laterański w Mię
dzyborzu. W opublikowanym wy
borze pism ks. Fiedlera8 znalazły
się teksty reprezentujące wszystkie
rodzaje pisarskiej aktywności auto
ra: artykuły językoznawcze o pol
skich dialektach dolnośląskich, za
rejestrowane teksty poezji ludowej,
publicystyka w obronie polskości,
fragmenty rozpraw i podręczników
o charakterze pedagogicznym, kaza
nia, obfity wybór korespondencji
(min. z Konsystorzem Ewangeli
ckim we Wrocławiu w sprawie och
rony języka polskiego). Książka opatrzona jest indeksami oraz ob
szernym wstępem, zawierającym
biografię i charakterystykę dzia
łalności ks. Fiedlera. Polecam tę
publikację wszystkim czytelnikom
naszego pisma.
Od czasów słynnej Postyllograjii
Kolbuszewskiego otrzymujemy ko
lejną monografię o postyllach pol
skich, tym razem wyłącznie ewan
gelickich*4. Jest to książka potrze
bna, bowiem dzieło Kolbuszewskie
go z 1921 r. pomijało niektóre po
stylle, poza tym ograniczało się do
wieku XVI i XVII, a jego autor
— jak wykazał niedawno prof. J a 
nusz Tazbir na łamach „Odrodze
nia i Reformacji w Polsce” (t.
XXVIII) — nie zawsze znał z auto
psji pełne teksty postylli, o których
pisał. Tak więc jest to książka już
przestarzała. W Ewangelickiej Postyllografii J. T. Maciuszki można
znaleźć charakterystyki kazań za
wartych oprawie we wszystkich pol
skich postyllach ewangelickich (oryginalnych i tłumaczonych z języ
ków obcych), dane bibliograficzne
0 wydaniach, życiorysy autorów.
Ponadto autor bada recepcję posz
czególnych dzieł w różnych ośrod
kach różnowierczych oraz wzajem
ny wpływ postylli w zakresie tre
ści, formy i rozwiązań teologicz
nych. Zaletą książki jest obszerna
bibliografia, natomiast dotkliwą wa
dą — brak skorowidzów. W książce
-można dostrzec wiele oryginalnych
myśli i polemik z utartymi poglą
dami (np. o wartościach literackich
1 teologicznych postylli Grzegorza
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z Żarnowca). Należy życzyć sobie,
by podobna praca ukazała się o
ewangelickich kazaniach i rozmy
ślaniach, opublikowanych w Polsce
w ostatnich dwóch stuleciach.
Ostatnia pozycja, którą chcę tu za
prezentować, to artykuł Stefana
Turowskiego5 dotyczący niemieckie
go ośrodka ewangelizacyjnego, dzia
łającego w Polsce międzywojennej,
znanego z konfliktów z władzami
polskimi (rzecz była głośna nawet
na międzynarodowym forum). Dia
konat WięcbOTski był związany z
instytucjami Kościoła Ewangelicko-Unijnego oraz z ośrodkami mniej
szości niemieckiej w Polsce. Władze
Diakonatu stały w mniej lub bar
dziej jawnej opozycji wobec władz
polskich, a także wobec Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego, kiero
wanego przez biskupa Juliusza
Burschego. Autor artykułu analizu
je działalność ośrodka więcborskiego na polu kościelnym, ewangeli
zacyjnym, oświatowym i kultural
nym. Analizuje również sytuację
finansową tej instytucji, jej konta
kty z wrogimi Polsce ośrodkami
niemieckimi w kraju i za granicą,
rekonstruuje strukturę organizacyj
ną, rejestruje wszystkie kierunki
aktywności, w tym nielegalną dzia
łalność gospodarczą i polityczną. W
artykule obiektywnie podkreślono,
że działalność charytatywna Diako
natu obejmowała różne osoby, nieza
leżnie od wyznania i narodowości.

W tekście wymienione są liczne pe
riodyki niemieckie wydawane przez
siostry z Więcborka, natomiast w
przypisie nr 85 (s. 173) autor po
daje wiadomość o tygodniku pt.
„Ku światłu”. Z kontekstu wynika,
że autor nie zetknął się bezpośred
nio z tym wydawnictwem o charak
terze ewangelizacyjnym. Było to pi
smo w języku polskim, pozbawione
wszelkich treści politycznych, ogra
niczające się do „duchowego budo
wania” czytelników wszystkich wy
znań w tradycji biblijnej. Ukazy
wało się w latach 1926— 1939, a po
ostatniej wojnie wydawane jest w
RFN i rozprowadzane wśród licz
nej Polonii ewangelickiej.
W. Z.

8 Robert F ie d ler : T a m je s z cz e

kęs P olactw a, W yb ór p ism pastora z M iędzy
borza. Орг. S tan isław Gajda. In stytu t

Ś ląsk i w Opolu, Opole 1987, s. 232, cena
zł 300.
4 Janusz T. M aciuszko: E w a n gelick a P ostyllografia P olska X V I—X V III w iek u .
C h a ra k tery sty k a — analiza p o rów naw 
cza — re c e p c ja . C hrześcijańska A kde-

m ia T eologiczna, W arszawa 1987, s. 414,
cena zł 600.
5 Stefan T urow ski: P olityczne a sp ek ty
fu n k cjo n o w a n ia e w a n g elick ieg o d ia k o n a 
tu spoleczno ścio w ego w P olsce z siedzibą
w W ię c b o rk u w latach 1920—1939. P race

K om isji H istorii (t. XV) B yd gosk iego
Tow arzystw a N au k ow ego, PWN, Warszaw a-P oznań 1985, s. 159—192.

Teologia i ekumenia
Wydawnictwo Polskiej Prowincji
Dominikanów „W Drodze” udostęp
niło polskiemu czytelnikowi Dyna
miką wiary1 Paula Tillicha (1886—
—il965), jednego z najwybitniejszych
teologów ewangelickich
X X w.
Czym jest wiara w rozumieniu au
tora? Jest przede wszystkim troską
o rzecz dtla człowieka istotną, egzysitencjailnie ważną, jest „-troską osta
teczną”. Różne sprawy są (lub by
ły) dla człowieka ważne: naród1, do
brobyt, osobisty sukces, ideologia
polityczna, doktryna religijna. Ti'lliich podważa „ostateczność”, czyli
prawdziwość wiary, której przed
miotem są wymienione cele lub
idee; nazywa ją wiarą fałszywą,
gdyż prowadzi ona- do rozczarowania\, poprzedzonego zwykle demo-

niemym, bałwochwalczym fanatyz
mem (wymownym przykładem jest
nacjonalizm i jego skrajnie zwyrod
niała postać — nazdim). Równie nie-^
bezpieczna jest skostniała wiara re
ligijna» polegająca na przywiązaniu
do teologicznych sformułowań, śle
pa na zmieniającą >się sytuację czło
wieka!, kpiąca sobie niejako z uni
wersalności ducha objawienia» z
Boga mówiącego wprawdzie przez
święte teksty, ale mówiącego „tu
i teraz”. Taką .postawę religijną na
zywa Tillich klasycznym teizmem
i przeciwstawia jej wiarę dynamicz
ną, wykraczającą poza tradycyjne
sformułowania, samokry tyczną, po
szukującą» nie bojącą się podejmo
wać trudnych problemów współ
czesnego« świata, pełnego różnych

wiar i teorii, a równocześnie bez
radnego woibec zasadniczych pytań,
jakie stawiają ladzie.
Tillioh jest chrześc iijanunom i w
chrześcijaństwie widzi jedyne roz
wiązanie dylematów współczesnego
człowieka. Ewangelia ma wartość
także dzisiaj pod warunkiem jed
nak, że będzie czytana, „tiu i teiraz”,
w kontekście obecnej sytuacji i z
prawdziwą troską. Historia dostar
cza wielu przykładów działań, któ
re były wyrazem takiej troski: gor
liwość apostołów, twórczość pisar
ska ojców Kościoła, średniowieczny
mistycyzm, powstanie wspólnot za
konnych, reformacja, misje — to
wszystko próby dynamizacji wiary,
wynikające z troski o właściwą po
stawę człowieka wobec Boga i lu
dzi; działania, które zwykłe odgry
wały pozytywną rotę w duchowym
rozwoju człowieka, pozwalały mu
być mężnym, dawały dostęp do
źródła mocy, jakim jest Chrystus
i Jego religia miłości. Historia jed
nak uczy, że to. co było czynnikiem
dynamizującym wiarę, otwierają
cym człowieka na Boga i umożli
wiającym mu spotkanie z żywym
Chrystusem w danym okresie dzie
jów, stawało się później jedynie li
terą bez ducha, pustą formą, za
którą stał co prawda autorytet Ko
ściołów, ale której sens znikał w
morzu koncepcja teologicznych oraz
doktryn świeckich. Zdaniem Tillicha tak właśnie musiało być. ce
chą żywej wiary jest bowiem jej
dynamika, ów ogień, który musi pa
lić się w umysłach chrześcijan,
ciągła negacja, dążenie do własne
go spotkania z Bogiem, a nie prze
cieranie starych dróg, ktćlre nigdzie
nie prowadzą, gdyż są to drogi in
nych ludzi. Wartość przekazu bib
lijnego nie polega na dokumental
nym charakterze opisanych wyda
rzeń i sytuacji, a nawet sformuło
wań Jezusa i Jego uczniów, lecz na
ich uniwersalnym znaczeniu, które
każdy Kościół musi odczytywać na
nowo w każdej epoce.
Omawiana książka, mimo« niewiel
kiej objętości, zawiera wiele treści
i pozwala zorientować się w istocie
teologii Tillichai, która jest wyra
zem rzeczywistej troski o człowie
ka i Kościoły chrześcijańskie. Licz
ne przykłady dobrze ilustrują w

gruncie rzeczy jasną koncepcję au
tora, znanego' czytelnikom „Jednoty” z kazań i drobnych fragmen
tów dzieł teologicznych (publikowa
no je na łamach naszego pisma w
latach 1967—70). Cenne są również
przypisy^ redaktora wydania pol
skiego oraz wstęp pióra Jana An
drzeja Kłoczowskiego OP — bez
tych tekstów lektura D ynam iki w ia
ry przez katolików (mimo posobo
rowej odnowy, którą Tillich z pew
nością nazwałby dynamizacją Ko
ścioła) mogłaby prowadzić do nie
porozumień. Na zakończenie warto
dodać, że omawiana książka jest
już drugim większym dziełem Tillicha, które można czytać w języku
polskim. W 1983 r. w Paryżu (na
kładem wydawnictwa pallotynów
Editions du Dialogue) ukazała się
książka Tillicha M ęstwo bycia w
tłumaczeniu Henryka Bednarka.
W ,.Znaku” z kolei wyszła książka
Маха Thuriana, znanego ekumenisty, członka komisji „Wiara i Ustrój’’ Światowej Rady Kościołów,
teologa protestanckiego (ordynowa
ny na duchownego w szwajcarskim
Kościele reformowanym), dążącego
rówńeż w praktyce do urzeczywi
stnienia modlitewnej wspólnoty ewangelików, katolików i prawo
sławnych. Widzialnym znakiem ta
kiej wspólnoty byłby
sakrament
Wieczerzy Pańskiej
(Eucharystii).
Problematyce tej brat Thurian po
święca tekst T ajem n ica Eucharystii.
Spojrzenie eku m en iczn e, stanowiący
pierwszą część omawianej książki.
Podstawą rozważań autora jest analiza wczesnochrześcijańskich do
kumentów, wypowiedzi Ojców Ko
ścioła i reformatorów, a także daw
ne i współczesne teksty liturgiczne,
powstałe w kręgu oddziaływań róż
nych tradycji i wyznań a dotyczące
Eucharystii, co pozwala na wyod
rębnienie wspólnych elementów ro
zum'enia istoty tego sakramentu.
Autor sądzi, że posoborowa odno
wa liturgiczna Kościoła katolickiego
oraz dialogi prowadzone przez Ko
ścioły protesiiamckde i wschodnie
pozwolą uzyskać porozumienie w
sprawie rozumienia Eucharystii ja
ko ofiary, w kwest iii rzeczywistej
obecności Chrystusa oraz w usta
leniu wspólnej liturgii. Istotną prze
szkodę widzi natomiast w ustale
niach Soboru Trydenckiego odnoś

nie do przechowywania konsekro
wanego chileba i kultu Eucharystii
poza celebracją (tzw. kult Najświęt
szego Sakramentu i związane z nim
święto Bożego Ciała). Dawne zaś
spory dotyczące samej przemiany
(t.rainssubstancjacji) wydają się w
świetle współczesnej teologii nie
istotne. Można po-wiedzieć dzisiaj,
kiedy znane są już liczne głosy Ko
ściołów odpowiadających na tzw.
dokument z Limy Chrzest, E u cha
rystia, Urząd duchow nego, że autor
książki był optymistą; jak wiado
mo, już problem urzędu kościelne
go — wiążący się przecież z ka
płaństwem i Eucharystią — wzbu
dził dyskusje i usztywnienie poglą
dów wielu Kościołów. Trzeba przy
znać, że brata Thuriana nie zawiod
ła intuicja, kiedy przytaczał sobo
rowy dokument Unitatis R ed in tegratió, w którym brak sakramentu
kapłaństwa w Kościołach ewange
lickich został należycie uwypuklony
(s. 97—98).
Drugą część książki stanowi stu
dium C złow iek w spółczesny i życie
w ew n ętrzn e} w którym autor po
dejmuje
problematykę modlitwy,
kontemplacji i liturgii — czynni
ków konstytuujących jedność egzy
stencji chrześcijańskiej we współ
czesnym świecie. Ta część dzieła
pozwala czytelnikom zrozumieć sens
i atmosferę panującą w Ekumenicz
nej Wspólnocie Braci w Taize.
Na marginesie postulat pod adre
sem tłumaczy: najwyższy czas zde
cydować się ńa nazwę albo Świa
towa Rada Kościołów (tłum. nazwy
ang.), albo Ekumeniczna Rada Ko
ściołów (tłum. z franc.). Starsza i
bardziej rozpowszechniona jest wer
sja pierwsza, natomiast nazwa dru
ga została zastosowana jako główna
w E ncyklopedii K ato lickiej. Propo
nuję zostać przy pierwszej.
W. Z.

» P aul T illich: D y n am ika w iary. Tłum .
Adam Szostk iew icz. W ydaw nictw o „W
D rodze“, P oznań 1987, s.
128,
nakł.
20 000+350 egz., cena 200 zł.
г Мах Thurian, brat z Т аігё: O E u c h a 
rystii i m odlitw ie. Tłum . Maria Tarnow 
ska. Słow o w stęp n e k s. bp M arian Ja
w orski. Sp ołeczn y In stytu t W ydaw niczy
„Z nak“, K raków
1987, s.
180,
nakł.
20 000+350 egz., cena 260 zł.
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P R Z E G L Ą D

E K U M E N I C Z N Y

Z ZAGRANICY
0 SRK opublikowała na początku
stycznia hr. wyniki, swoich badań
przeprowadzanych nad stanem wol
ności religijnej na świecae. Wynika
z nich, że przekonania religijne
spełńiaiją ważną rolę w konflik
tach politycznych a mogą je nawet
niekiedy wywoływać. Dlatego Rada
za-le-ca
Kościołom
członkowskim,
aby krytycznie oceniły rolę, jaką
odgrywają w toczących się woj
nach lub innych konfliktach mię
dzyludzka ch. Dyrektor Komisji Ko
ściołów
ds.
Międzynarodowych
SRK, Ninan Kośhy, oświadczył, że
Rada będzie otwarcie krytykować
Kościoły w przypadku-, gdy okaże
się, że są one współodpowiedzialne
za ograniczanie wolności luib wy
woływanie konfliktów. Kościoły po
winny zastanowić się nad tym, czy
1 w jakiej mierze w ich krajach religia wspiera nacjonalizm luib przy
czynia się do społeczno-politycznej
i ekonomicznej niesprawiedliwości.
W dokumencie stwierdza się, że
wolności religijnej nie wolno- nigdy
oddzielać od innych praw człowie
ka.
% W Los Angeles (USA) obrado
wała niedawno Komisja- &RK ds.
Progr amu
Zwalczania
Ras izmu.
Głównym przedmiotem jej zainte
resowań i działania była i będzie
nadal sytuacja w Republice Połud
niowej Afryki, gdzie czarna lud
ność ciągle jeszcze nie może ucze
stniczyć w podejmowaniu decyzji
politycznych. Komisja poświęci też
wiele uwagi losowi tubylczej lud
ności Australii, tziw. aborygenom,
gdyż coraz częściej nadchodzą syg
nały z samej Australii, zwracające
uwagę na krzywdy wyrządzone tej
ludności w przeszłości i nie napra
wione do dnia dzisiejszego. Człon
kowie Komisji zapoznali się też z
problemami rasowymi w USA.
9 W Gallneukirchen (Austria) od
było się na początku lutego kilku
dniowe spotkanie przedstawicieli
Kościołów luterańskich, reformowa
nych i ewangelicko-unijnych z te
renów Europy południowej — sy
gnatariuszy Konkor-dii leuenberskiej,.
Jak wiadomo-, sygnatariusze tej
Konkor-dii, podpisanej w 1973 r.,
zobowiązali się do praktykowania
wspólnoty kazalnicy i Stołu Pań
skiego. Celem obecnego spotkania
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było zastanowienie się nad możli
wościami zrealizowania wspólnoty
Kościołów wywodzących się z Re
formacji XVI w. Podczas obrad uwagę skoncentrowano na związku,
jaki zachodzi między nauką o Wie
czerzy Pańskiej a praktykowaniem
wspólnoty .komunijnej.
£ Światowy Alians Kościołów Re
formowanych przygotowuje się do
swego kolejnego Zgromadzenia Ogóilnego. Odbędzie się ono o-d 15 do
27 sierpnia 1989 r. w stolicy Korei
Południowej, Seulu. W obradach
uczestniczyć będzie 600 delegatów,
gości, obserwatorów i wizytatorów.
Głównym tematem są słowa, które
Jezus skierował do uczniów: „A wy
za kogo mnie uważacie?” (Mat. 16:
:15). Zgromadzenie pracować będzie
w trzech sekcjiach. Sekcja I — „Ku
wspólnemu świadectwu wiary” —
będzie chciała ustalić, jak reformo
wani chrześcijanie rozumieją swoje
świadectwo wypływające ze wspól
nego wyznawania wiary. Sekcja, II
— „Misja- a jedność” — spróbuje
odpowiedzieć na takie pytania, jak:
na czym polega reformowana teo
logia misji, jak reformowana ro
dzina Kościołów wyznaje swoją
jedność, mając świadomość* że w
ramach tej rodziny występują nie
kiedy sytuacje braku jedności, jak
reformowani dają wyraz swej toż
samości w światowym ruchu eku
menicznym? Sekcja, III skoncentru
je uwagę na kwestiach sprawie
dliwości, poko-ju i zachowania stwo
rzenia. Podejmie się w niej próbę
wypracowania stanowiska Kościo
łów reformowanych wobec takich
problemów, jak: prawa człowieka,
pokój w epoce nuiklearneji, stworze
nie, s-tosunki między Kościołem a
państwem.
0 Ze statystyki ogłoszonej przez
Światową Federację Luterańską wy
nika, że liczba luteranów na świę
cie w końcu 1987 r. wyniosła 59,8
min i w porównaniu z rokiem po
przednim wzrosła o 1,2 min. Przy
rost ten odnotowują przede wszy
stkim Kościoły w Afryce i Azji. W
Europie spadek liczby wiernych od
notowano- w ZSRR (Estońska i Ło
tewska, SRR) i Rumunii.
# „Biały” — reformowany
Ko
ściół holenderski w Republice Po
łudniowej Afryki (NGK) pragnie

nawiązać, zerwane przed 10 laty,
kontakty z siostrzanymi Kościoła
mi w Holandii. W liście prezesa
Synodu NGK, Johana Heynsa, do
Synodów
Kościołów Reformowa
nych w Holandii, proponuje
się,
aby wzięły one pod uwagę decyzję
Synodu NGK z 23 października
1986 r., która uznaje za błąd i
grzech dotychczasowe próby biblij
nego uzasadniania apartheidu. Re
formowani
holenderscy
nawiążą
kontakty z NGK dopiero wówczas,
gdy upewnią się, że nie zakłóci to
ich stosunków z „czarnymi” holen
derskimi Kościołami reformowany
mi w Republice Południowej Afry
ki.
0 Na zakończenie Tygodnia Mo
dlitwy o Jedność Chrześcijan pa
pież Jan Paweł II odprawił uroczy
stą Mszę św. w rzymskiej bazylice
Sw. Pawła za Murami. W wygło
szonej 25 stycznia homilii powie
dział m.in.: „Jest moim gorącym
życzeniem, byśmy wszyscy przygo
towali się do duchowego udziału
w tym wielkim święcie
naszych
braci prawosławnych i katolickich,
będących dziedzicami św. Włodzi
mierza, byśmy odpowiednio doceni
li wielkie znaczenie kościelne, eku
meniczne i kulturowe tego wyda
rzenia”. Papież zapowiedział też ogłoszenie w niedługim czasie dwóch
dokumentów poświęconych Mile
nium chrztu, Rusi. Jeden z nich bę
dzie skierowany do prawosławnych,
drugi zaś do katolików.
£ Na zaproszenie katolickiego pry
masa Irlandii, kard. Thomasa 0 ’Fiaicha, przebywał w tym kraju (18—
—21
stycznia ibr.) kard. Józef
Glemp. Głosił on tam Słowo Boże
podczas nabożeństw ekumenicznych
odbywających się w ramach Ty
godnia Modlitwy o Jedność Chrze
ścijan. Nabożeństwa te miały miej
sce zarówno w świątyniach kato
lickich, jak i protestanckich. Po po
wrocie do Warszawy Ksiądiz Pry
mas oświadczył, że jego wizyta
miała głównie charakter duszpa
sterski i ekumeniczny. Dodał rów
nież, że mimo napiętej sytuacji spo
łecznej, panującej w Irlandii, nie
spotkał się z oznakami wrogości
czy sprzeciwu wobec jego wizyty.
9 W miejscowości Odenbull na
wyspie Noirdstrand (RFN) odbyło
się niedawno pierwsze wspólne na
bożeństwo komunijne luteranów i
starokatolików. Z tej okazji biskup
liutarańslki Karlheinz Stoli powie
dział: „My, jako Kościół Reforma
cji, osiągnęliśmy z innym Kościo-

łem, który z wyjątkiem dogmatów
papieskich uznaje w pełni tradycję
katolicką, taką zgodność poglądów,
która wyraziła się w praktycznej
odpowiedzi na pytanie, czym jest
prawdziwe nabożeństwo i prawdzi
wy sakrament”. Uroczystości eucha
rystycznej przewodniczył
biskup
starokatolicki Siglsbert Kr aft.
£ Z urzędowej statystyki opubli
kowanej niedawno na Węgrzech
wynika, że żyje tu 5,7 /min katoli
ków, co stanowi 57% ogółu ludno
ści. Drugą co do wielkości społecz
nością religijną jest Kościół Ewan
gelicko-Reformowany z 2 min wier
nych (20% ludności), trzecie miejsce
zajmuje Kościół Ewangelicko-Luterański (ok. 400 tys. wiernych). Inne
Kościoły i wspólnoty protestanckie
zrzeszają łącznie ok. 50 tys. człon
ków. Na Węgrzech żyje ponadto 80
tys. Żydów, z tego 90% w Buda
peszcie. Nabożeństwa odprawiane są
w 40 synagogach. Przed wojną żyło
w tym kraju 750 tys. ŻydóKv; 600
tys. zginęło w obozach koncentra
cyjnych.
£ W USA zakończyła się niedawno
druga tura dialogu między przed
stawicielami tamtejszej Rady Luterańiskiej a reprezentantami wy
działu ekumenicznego przy Zjedno
czonym Kościele Metody stycznym.
Uczestnicy spotkania uznali za ce
lowe przystąpienie do trzeciej tury
dialogu, w wyniku której nastąpiło
by ustanowienie „wspólnoty ambo
ny i ołtarza”. Druga seria rozmów
zakończyła się przyjęciem doku
mentu dotyczącego roli biskupa w
Kościele. Stwierdzono, że „urząd
nadzoru w postaci urzędu biskupa
jest praktyczną koniecznością”.
0 Z inicjatywy Wydziału Wydaw
niczego Patriarchatu Moskiewskie
go i Zrzeszenia Publicystyki Ewan
gelickiej w REN odbyło się w
Moskwie (10—43 stycznia hr.) mię
dzynarodowe sympozjum teologów
1 publicystów z Bułgarii, Finlandii,
Francji, Austrii, NRD, Polski, RFN,
Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Wę
gier, Włoch, USA i ZSRR. Gbrady
toczyły się pod hasłem: „Wezwanie
do pokoju”. W wygłoszonych refe
ratach mówiono o mechanizmach
decydujących o przepływie infor
macji, o współdziałaniu teologii i
publicystyki oraz o roli języka. Je
den z referentów zdefiniował pokój
jako stan, który umożliwia „swo
bodne rozwijanie twórczych sił na
rodów i prowadzenie dialogu mię
dzy kulturami”. Pod tym względem
dużą rolę ma do odegrania Kościół,

Ksiqiki nadesłane
INSTYTUT WYDAWNICZY PAX
MercpoTta Antoni (Anthony Bloom): S zkoła m odlitw y. Tłum. Henryk Bed
narek, Warszawa 1987, s. 100, egz. 10 000+350, cena zł 160
Dick Selvig, Don Riley: Nie piję. P orad n ik dla alko h oliktów , ich rodzin ,
przy jaciół i bliskich. Tłum. Irena Doleżal-Nowicka, Warszawa 1987, s. 412,
egz. 20 000+350, cena zł 350
John Pollock: Mistrz. Życie Jezu sa. Tłum. Adam Szymanowski, Warszawa
1987, s. 167, egz. 50 000+350, cena zł 300
Piotr Chojnacki: W ybór pism . Wybór i oprać. Maria Szyszkowska, Czesław
Tarnogórski. Warszawa 1987, s. 368, egz. 5000+350, cena zł 600.
Zbigniew Czajkowski: P apieże odnow y soborow ej. Warszawa 1987, s. 144,
egz. 10 000+350, cena zł 350.
Stanisław Gąsienica Byrcyn: B acow skie p acierze. Ilustr. Bożena Gąsienica
Byrcyn. Warszawa 1987, s. 120, egz. 5000+350, cena zł 200.
Luis J. Rogier, Guillaume de Bertier de Sauvigny, Joseph H ajjar: H istoria
K ościoła, t. IV (1715—1848). Tłum. Tadeusz Szafrański. Warszawa 1987,
s. 524, egz. 40 000+350, cena zł 1700.

gdyż posłannictwo chrześcijańskie
je sit w swojej istocie poselstwem
pokoju. Uczestnicy sympozjum po
informowani zostali o stanie przy
gotowań do obchodów jubileuszu
1000-lecia chrztu Rusi. Drugile sympozujm teologów i publicystów z
naszego kontynentu odbędzie się w
RFN w 1989 r.
9 W Betlejem, miejscu narodze
nia Jezusa Chrystusa, nie mieszka
dzisiaj żaden Żyd. W tej niewiel
kiej miejscowości żyją przeważnie
muzułmanie (stanowią oni 60% ca
łej ludności, pozostałe
40%
to
chrześcijanie).
Żydzi
natomiast
mieszikają w sąsiednich miastecz
kach, takich jak Efraita luib Tekoa.
Wśiród 12 500 chrześcijan betlejem
skich największą grupę
tworzą
rzymscy katolicy (5000), następnie

prawosławni (3800) i chrześcijanie
syryjscy (2100). W Betlejem żyje też
ok. 1000 protestantów różnych wy
znań. Chrześcijanie stanowią ok.
3% ludności Izraela, muzułmanie
- 17%.
0 Mniejszość chrześcijan koptyjskich w Egipcie, licząca 6,3 min
wiernych, cierpi coraz bardziej z
powodu wrogości okazywanej
jej
przez ekstremistów islamskich. W
ostatnich 10 latach nie było mie
siąca, w którym nie dochodziłoby
do mordowania lub torturowania
chrześcijan. W wielu wypadkach
podpalano kościoły i domy miesz
kalne. Ze strony państwa nie moż
na spodziewać się pomocy: wszyscy
podejrzani lub sprawcy wychodzą
szybko na wolność. Chrześcijanie
nie są dopuszczani do pracy w re-

OFIARY NA W YDAW NICTW O
Krystyna Mojnowska.-Żuikowska —
400 zł, Jadwiga WołodźkO' — 400 zł,
Aleksander Kurnatowski — 1000 zł,
Al wina Krajewska — 1400 zł, Katalin Powroźniak — 600 zł, Karol
Dytrych — 400 zł, Karol Jelinek —
1400 zł, p. p. Jańczykowie — 400 zł,
Ośrodek do Spraw Jedności Chrześ
cijan — 180 zł, Halina Lessów —
180 zł, Agnieszka Smetana — 400 zł,
Jolanta Varisella — 1000 zł, ks.
Krzysztof Rej — 1000 zł, Jerzy
Hampl — 400 zł, Julia Weinbrenner
— 5000 zł, Boguchwał Winid —
1000 zł, Anna Matys — 800 zł, K a
rol Pospiszył — 1000 zł, Kazimierz
Czapliński — 400 zł, ks. Leonard
Górka — 800 zł, H. R. Dominiko
wie (zamiast kwiatów na grób śp.
prof. dr Marii Zan-Kr zywoń) —

1000 zł, p.p. Puzoniowie — 1000 zł,
Irena Jeleń — 1000 zł, Paweł Woj
nar — 400 zł, Dariusz Teodorowski
— 40 zł, N. N. — 400 zł, Helena
Lorek — 400 zł, Jerzy Diehl (zamiaist kwiatów na grób śip. Milana
Zalisza) — 5000 zł, Leokadia Bu
rzyńska — 500 zł, Natalia Fliśnik
— 400 zł.
Wszystkim Ofiarodawcom serdecz
nie dziękujemy. Przypominamy, że
ofiary na wydawnictwo „Jednofa”
przekazywać można na nasze konto:
PKO VIII OM Warszawa, Nr
1586-3854-136 bądź przesyłać prze
kazem pieniężnym pod adresem:
Administracja miesięcznika „Jednota”, al. Świerczewskiego 76 a, 00-145
Warszawa.
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a nie ją interpretować. Być może
lęk” (I Jan 4:18) trwał w Warsza
rozbicie chrześcijaństwa ma źródło
w ie— podobnie jak i w latach ubiegłych — kilkanaście dni: od 16 właśnie w tym, że jesteśmy raczej
interpretatorami Bożej prawdy niż
do 31 stycznia. W tym czasie od
jej przekazicielami — stwierdził.
były się nabożeństwa w 11 świąty
Drugi kaznodzieja podczas tego. na
niach rzymskokatolickich, natomiast
w tradycyjnym terminie, tzn. od 18 bożeństwa, ks. bp A. Nosisol (jego
® W ramach obchodów wć-elkiego
kazanie zamieściliśmy w poprzed
do 25 stycznia, wierni różnych wy
europejskiego zgromadzenia mło
nim numerze „Jednoty”), zwrócił
znań gromadzili się na nabożeń
dzieży (z udziałem ok. 25 000 mło
uwagę na to, że u podstaw wszyst
stwach w świątyniach Kościołów
dych ludzi z całej Europy, w tym
kich grzechów strukturalnych i spo
zrzeszonych w Polskiej Radzie Eku
ok. 800 dziewcząt i chłopców z Pol
łecznych
leży
grzech
osobisty.
menicznej.
Główne
nabożeństwo
ski) zorganizowanego przez Ekume
Grzech
rodzi
lęk,
także
przed
świę
rzymskokatolickie odbyło się w
niczną Wspólnotę w Tarze we Fran
tą sprawą jedności przekazanej nam
niedzielę, 24 stycznia, przed połud
cji!, założyciel i przełożony tej wspól
testamentainie przez Jezusa Chry
niem. w kościele św. Andrzeja Apo
noty, brat Roger Schulz,
ogłosił
stusa. Dlatego tak bardzo potrzeba
stoła z udziałem kard.
Józefa
nazwiska laureatów dorocznej na
nam wszystkim miłości, którą daje
Glempa, Prymasa Polski, bp. Al
grody im. Mahaimy Gandhiego.
Chrystus-,
bo przezwycięża ona
fonsa
Nossoła, przewodniczącego
Jednym z nich został redaktor na
wszelki lęk. Im bliżej staniemy
Komisji Episkopatu d;s. Ekumeniz
czelny „Tygodnika Powszechnego”
wszyscy razem wokół Chrystusowe
mu, ks, sup. nacz. Adama Kuczmy,
Jerzy Turowicz. Nagroda im. Gan
prezesa Polskiej Rady Ekumenicz go Krzyża, tym łatwiej będzie mi
dhiego' została ustanowiona
dwa
łości dojść do głosu.
nej. oraz wielu innych przedstawi
lata ternu. Pierwszą jej laureatką
cieli Kościołów zrzesizonych w PRE. Tydzień Modlitwy był też okazją do
była w 1986 ,r. pani Aniela Urba
Homilię wygłosił
ks. Konstanty
żarnami f est-owamia
chrześe ija ńsk ie j
nowicz z Klubu Inteligencji Katoli
Wiazowski, prezes Rady Naczelnej
solidarności. I tak, podczas nabo
ckiej w Warszawie, zasłużona dla
żeństwa w kaplicy baptystów ks.
Polskiego
Kościoła
Chrześcijan
jedności chrześcijan. Brat
Roger
Baptystów. Powiedział on m.in., że Adam Piasecki wzniósł modlitwę w
tak mówi o charakterze tej nagro
my, chrześcijanie, nie głosimy sie
intencji papieża Jana Pawia II,
dy: „...wszędzie na świec ie są oso
bie czy swego Kościoła, lecz Jezusa
prymasa Polski Józefa Glempa oraz
by żyjące nieraz w cieniu i niezna
Chrystusa. Naszym wspólnym zada
za warszawski Ośrodek dis. Jedno
ne, które poświęcają się pracy nad
niem je sit składać świadectwo' o ści Chrześcijan. Wierni zgromadze
zwiększeniem
zaufania
między
ni w rzymskokatolickim kościele
-'"'Nim w każdej sytuacji. Je sit to mi
ludźmi, a przez zaufanie budowa
sja, której nie wodno' się wstydzić.
św. Andrzeja módl 11i się z kolei w
niu pokoju. Ustanowienie nagrody
Do tego fragmentu wystąpienia du
intencji Polskiej Rady Ekumenicz
im. Gandhiego ma na celu wyraże
chownego baptystycznego' nawiązał
nej, O' powrót d.o zdrowia ks. prof.
nie im wdzięczności. Nagroda ma
w słowie pasterskim, wygłoszonym Witolda Benedyktowi cza, honorowe
charakter jedynie honorowy, nie
go prezesa PRE, oraz za Kościół
na. zakończenie mszy, ks. kard. J.
wiąże się z nią żadna kwota pie
Glemp,, który podkreślił, że obo
Adwentystów Dnia Siódmego, któ
niędzy, jest tylko pisemnym świa
wiązkiem chrześcijanina jest dawać
ry w tym roku będzie obchodził
dectwem, doręczanym przez dzieci z
świadectwo
Chrystusowi
całym
100-iłecie swojego istnienia w na
różnych kontynentów osobom na
swoim życiem. Od tego nikt nie
szym kraju.
grodzonym”.
może nas zwolnić. Świat bardziej
Rzymskokatolicki Ośrodek ds. Jed
Oprócz Jerzego Tu rowie za laureat
niż kiedykolwiek potrzebuje dzisiaj
ności Chrześcijan zorganizował w
kami ubiegłorocznej nagrody zosta
świadectwa wiary, potwierdzonego
tym roku po raz pierwszy nabożeń
ły dwie kobiety: 26-letnia miesz
czynem. Ten temat był także przed
stwa ekumeniczne w _ Skierniewi
kanka Haiti, Margarette Juli en, z
miotem kazania ks. sup. Adama
cach (nie ma tu innych wspólnot
miłością oddająca się pracy wśród
Kleszczy niskiego z Kościoła Metodychrześcijańskich niż rzymskokato
najbi eonie jtszych, i Etiopka, Adjestycznego, które to kazanie wygło
licka!) i Żyrardowie. W skiernie
bouch, trędowata (obie nogi ampu
sił on tego samego dnia wieczorem,
wickim kościele garnizonowym pw.
towane}, matka rodziny, porzucona
podczas głównego nabożeństwa w
Wniebowzięcia NMP podczas czte
przez męża 11 lat ternu, gdy zosta
św iąt yni ewa ng elick o-r efor mowan e j. rech mszy kazania wygłosił ks. Bo
ła dotknięta chorobą.
Mówca podkreślił, że do świadcze gdan Tranda, któremu towarzyszyła
nia o Chrystusie niezbędne są:
Z KRAJU
grupa młodzieży wyznania ewange
znajomość
rzeczy,
odwaga
i
powo
licko-reformowanego'.
Uczestnicy na
ф Tegoroczny Tydzień Modlitwy o
bożeństw mogli po ich zakończeniu
łanie. Świadek, mówił ks. Klesz
Jedność Chrześcijan,
obchodzony
nabywać ,,Jednotę ’’.
czy ński, ma przekazywać prawdę,,
pod hasłem Miłość Boża usuwa

sorcie sprawiedliwości, policji i w
wojsku. Jedyne oficjalne czasopismo
Koptyjisikiego Kościoła Prawosław
nego „Al-Keraza” nie ukazuje się
już od sześciu lat. 87% mieszkań
ców Egiptu to muzułmanie.
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