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Z BLIŻENIA Pokój

Historia i współczesność
Kościół luterański w Lublinie był 

miejscem aresztowania przez gestapo 
przedwojennego zwierzchnika Koś-
cioła Ewangelicko – Augsburskiego 
w Polsce biskupa Juliusza Burschego. 
Tu odprawił swoje ostatnie nabożeń-
stwo będąc wolnym człowiekiem. 
Z plebanii lubelskiej został wysłany 
w swoją męczeńską podróż, z której 
już nie było mu dane powrócić. Pod-
czas okupacji hitlerowskiej ten jedy-
ny ewangelicki kościół w mieście peł-
nił funkcję kościoła garnizonowego – 
służył żołnierzom Wehrmachtu. Po-
lacy – ewangelicy siłą rzeczy unikali 
tego miejsca. Było ono wrogie i nie-
bezpieczne. 

Oto za moment, po 68 latach 
od wyzwolenia Lublina spod nazi-
stowskiej okupacji, nabożeństwo, 
a zwłaszcza spowiedź i Wieczerza 
Pańska odprawiane będą w języku 
niemieckim. Tego wieczora część li-
turgii sprawowana była także równo-
legle w językach polskim i angiel-
skim, w którym wygłoszone też zo-
stało kazanie. Tymi językami władała 
większość uczestników konferencji 
Wspólnoty Krzyża z Gwoździ (Com-

munity of the Cross of Nails) – ludzi 
z dziesięciu krajów Europy, którzy 
spotkali się w Lublinie, aby od 1 do 7 
lipca modlić się o pojednanie i rozma-
wiać o tym, jak czynić je możliwym 
we współczesnej rzeczywistości. 

Stojący przed ołtarzem Niemiec, 
ks. Hartmut Ebmeier, przewodniczą-
cy niemieckiego oddziału Wspólnoty 
Krzyża z Gwoździ, dobrze pamięta-
jący te straszne czasy, swoją postawą 
życiową oraz pracą duszpasterską 

Wieczór w kościele Świętej Trójcy w Lublinie. Na ołtarzu zapa-
lone świece. Narastający już zmierzch rozjaśniało ciepłe światło 
żyrandoli, kierując wzrok obecnych ku ołtarzowi. Siedemnasto-
wieczny obraz ukazujący mękę Chrystusa na krzyżu, skłaniał do 
skupienia i zadumy. Spośród obecnych w kościele nie wszyscy 
zdawali sobie w pełni sprawę, w czym za moment wezmą udział. 
Wyczuwało się jednak ogólne oczekiwanie na coś niezwykłego 
i ważnego. Istotę i powagę tego wydarzenia rozumieli ci, którzy 
doskonale znali tragiczne momenty historii tego kościoła.

PokójPokój
krzyzprzez krzyzkrzyz.  

– lubelska parafia przyjęta do Wspólnoty Krzyża z Gwoździ

Pojednanie 
całego stworzenia

Żyjemy w świecie niestabilnym, pełnym przemo
cy, nieporozumień i wyzysku, w świecie dramatycz
nych przemian sposobu, w jaki rozumiemy sami sie
bie, w jaki rozumiemy siebie nawzajem i świat, który 
jest wspólny dla wszystkich. Nigdy nie mieliśmy 
lepszej świadomości, jak wielka jest różnorodność 
ludzkiego doświadczenia i istnienia. Jednak nasza 
zdolność do nauczenia się, jak żyć w tolerancji dla 
inności, rzadko budziła tyle wątpliwości. (…)

Jako Wspólnota Krzyża z Gwoździ potrzebujemy 
głosów proroków, którzy na obecny stan rzeczy zareagują gniewem, zniecierpliwieniem 
i pragnieniem, by świat stał się taki, jaki może i powinien być. Głosy te łatwo może 
zagłuszyć kakofonia hałasu nienawiści i przemocy, strachu i niepewności. Pozostaje 
nam wtedy spokojny głos poety, słowa i melodia pieśni, zdolność artysty, by poruszyć 
i zaniepokoić. 

ks. David W. Porter 

Krzyż z Gwoździ na lubelskim ołtarzu
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sam stał się żywym symbolem poku-
ty i pojednania. Będąc w Lublinie po 
raz pierwszy, historię tę poznał z opo-
wiadania proboszcza parafii. Odpra- 
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chrześcijańskiej wiary w świecie głębokich, zako
rzenionych w przeszłości konfliktów. 

Równą temu dziełu wagę ma praca żydows
kiego rzeźbiarza Jacoba Epsteina, syna polskich 
uchodźców, który przyszedł na świat w Nowym 
Jorku. Jego rzeźba archanioła Michała tryum-
fującego nad szatanem ozdabia zewnętrzne mu
ry katedry. Rzeźba ta przypomina nam, że praca 
nad pojednaniem to zmagania, jakie toczymy nie 
tylko z własnymi słabościami, ale z potęgami tego 
świata. 

W ten wyjątkowy sposób katedra w Coventry 
uobecnia żywą nadzieję dzisiejszej Europy, pojed
nanych narodów, miejsca, gdzie Brytyjczycy, Po
lacy, Niemcy, Żydzi i ludzie różnych religii wspólnie 
głoszą chwałę Boga. (…)

ks. kanonik David W. Porter 
(fragment kazania)

Wśród wielu artystów, którzy w katedrze  
w Coventry mówią o naszej powojennej historii 
jako o miejscu, gdzie leczone są rany historii, 
zwraca na siebie uwagę obecność niemieckie
go rzeźbiarza Ralpha Beyera. Wyryte przez 
niego na kamiennych tablicach słowa zdobią 
ściany głównej nawy. Słowa zaproszenia wypo
wiedziane przez Chrystusa – dobitny wyraz 
przesłania Dobrej Nowiny – wykonane przez 
artystę, którego naród był kiedyś naszym wro
giem. 

Prorocze słowa proboszcza Howarda po 
bombardowaniach z 1940 roku dały dobrą na
dzieję na bardziej Chrystusowy świat, w którym 
dawni nieprzyjaciele będą ze sobą współpraco
wać. Ale to symboliczne dzieło niemieckiego ar
tysty, głoszącego dobrą nowinę w angielskiej 
katedrze, pozostaje potężnym świadectwem 

Ks. Dariusz Chwastek (w środku) odbiera krzyż od przewodniczącego Wspólnoty Krzyża z Gwoździ ks. Davida W. Portera
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wiając nabożeństwo – sprawując 
służbę Bożą, czynił to nie jako wróg, 
ale jako spolegliwy przyjaciel, dzielą-
cy się Dobrą Nowiną. 

Pojednanie przez krzyż
Trzeciego lipca, podczas uroczy-

stego nabożeństwa z udziałem przed-
stawicieli władz wojewódzkich, sa-
morządowych i delegatów zagranicz-
nych, Parafia Ewangelicko – Augs-
burska Świętej Trójcy w Lublinie we-
szła w poczet członków Międzynaro-
dowej Wspólnoty Krzyża z Gwoździ 
z siedzibą w Coventry (Wielka Bry-
tania). Referencje i wniosek o zapro-
szenie jej do tego elitarnego stowa-
rzyszenia zostały wystosowane przez 
partnerską parafię z Münster z Nie-
miec – miasta prawie całkowicie 
zniszczonego podczas II wojny świa-
towej przez lotnictwo alianckie. 

Krzyż z Gwoździ został wręczony 
podczas uroczystego nabożeństwa 
proboszczowi parafii w Lublinie – ks. 
Dariuszowi Chwastkowi przez kano-
nika katedry w Coventry Dawida  

W. Portera. „Jest niezbędne, byśmy  
w świecie, w którym życiem tak wie-
lu narodów rządzi wojna i kultura 
śmierci, występowali jako dzieci Bo-
ga, niosące pokój, znający tę możli-
wość i żyjący według niej. Taki jest 
właśnie najważniejszy cel Wspólnoty. 
(…) W Chrystusie całe stworzenie 
pojednane jest ze sobą, żaden wymiar 
naszego wyobcowania nie pozostaje 
tu bez odpowiedzi, pojednanie doty-
czy nas samych, nas w relacji z inny-
mi ludźmi, z ziemią i z Bogiem. 
Wszystko to jest możliwe przez krzyż 
Chrystusa” – powiedział on w wygło-
szonym kazaniu. Kaznodzieja przed-
stawił w oparciu o tekst z Listu do 
Kolosan 1,15-20 teologiczne podsta-
wy idei wybaczenia i pojednania oraz 
efekty tej pracy w codziennym życiu. 
W ten sposób m.in. zostały docenio-
ne starania lubelskich parafian i pro-
boszcza, które wpisują się w program 
zadań szerzonych przez katedrę  
w Coventry. Mottem tej działalności są 
powtarzające się słowa modlitewnej li-
tanii Wspólnoty – „Ojcze, wybacz”, 

która w każdy piątek w południe od-
mawiana jest w ponad 200 centrach 
pojednania na całym świecie. 

Średniowieczne gwoździe 
„Ojcze, wybacz” – to słowa, które 

napisał sadzą na ścianie zbombardo-
wanej w 1940 roku przez Luftwaffe 
katedry anglikańskiej w Coventry 
ówczesny proboszcz – ks. Richard 
Howard. W ruinach katedry znalazł 
on oryginalne, średniowieczne, 
ogromne gwoździe, które scalały 
więźbę dachową spalonego i zrujno-
wanego sklepienia. Z trzech takich 
gwoździ został utworzony krzyż, bę-
dący od tej pory symbolem pojedna-
nia i wybaczenia sobie nawzajem do-
znawanych krzywd. Pierwsze nabo-
żeństwo w zniszczonej katedrze  
w Coventry odbyło się w ruinach, 
przy krzyżu utworzonym z dwu nad-
palonych belek stropowych. 

Po zakończeniu działań wojennych 
symboliczne krzyże z gwoździ zosta-
ły przekazane przez katedrę w Co-
ventry trzem miastom niemieckim, 
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Ruiny Frauenkirche w Dreźnie (1965) 
oraz odbudowany kościół (2005). 

Z prawej kościół św. Mikołaja w Kilonii 
– członkowie Wspólnoty Krzyża z Gwoździ

Anglikańska katedra w Coventry

które w odwecie lotnictwo alianckie 
niemalże starło z powierzchni ziemi: 
Kilonii, Dreznu i Berlinowi. W mia-
stach tych utworzono pierwsze po 
Coventry centra pojednania, które 
działają do dzisiaj. 

Do Wspólnoty należą parafie, 
ośrodki pojednania, stowarzyszenia, 
fundacje, szkoły, wiezienia – jeśli tyl-
ko wykazują się zaangażowaniem  
w budowę pokoju i pojednania. Para-
fia w Lublinie jest pierwszą w Polsce 
parafią chrześcijańską przyjętą do 
Wspólnoty. Oprócz niej tylko jedna 
polska instytucja – Fundacja Krzyżo-
wa dla Porozumienia Europejskiego 
– została przyjęta do tego gremium.

Międzynarodowe obrady
Podczas lipcowego spotkania  

w Polsce, oprócz przyjęcia lubelskiej 
parafii do Wspólnoty, delegaci z róż-
nych Kościołów i krajów Europy,  
na sesji przedstawili swoją pracę, 
problemy, które napotykają na co 
dzień w swoich środowiskach. Obej-
mują one nie tylko kwestie historycz-
ne, lecz także polityczne, rasowe,  
wyznaniowe, ekonomiczne, proble-
my mniejszości seksualnych, a wresz-
cie konflikty osobiste. 

W czwartym dniu obrad spotkali się 
w ratuszu z prezydentem Lublina 
Krzysztofem Żukiem. W obszernej 
mowie zapoznał gości zarówno z dzia-
łaniami podejmowanymi na rzecz wie-
lokulturowości miasta, jak również 
odpowiadał na zadawane pytania. 

Niewątpliwym przeżyciem dla 
uczestników konferencji było zwie-
dzanie byłego obozu koncentracyjne-
go na Majdanku. Ogrom popełnio-
nych tam zbrodni przytłoczył obec-
nych. Cisza, która zapanowała po za-
kończeniu zwiedzania muzeum, wy-
mownie dała świadectwo ich poru-
szeniu. Spontanicznie odmówiono 
modlitwę Krzyża z Gwoździ, a więc 
litanię z powtarzającą się prośbą „Oj-
cze, wybacz”. Pod kopułą, pod którą 
zebrano prochy pomordowanych, 
wypowiadana w różnych językach 
oddawała żal i przerażenie z powodu 
popełnionego grzechu, którego nie 
da się zapomnieć ani wymazać – 
można jedynie prosić Boga o odpusz-
czenie winy tego strasznego bestial-
stwa. 

Zaszczyt i zobowiązanie
Dla lubelskiej parafii przyjęcie  

w poczet członków Wspólnoty Krzy-
ża z Gwoździ jest wielkim zaszczy-
tem, lecz także satysfakcją. „To nie 
przypadek, że parafia ewangelicka 

została wybrana do tej wspólnoty. 
Nie można się tam zapisać, trzeba 
spełnić pewne warunki, na przy- 
kład mieć zagranicznego partnera. 
Dzięki takiej współpracy mogliśmy 
dowiedzieć się, jakimi metodami oni 
pracują dla pojednania, jakie per-
spektywy zakładają, bo to, że żyje-
my teraz w Europie w warunkach  
pokoju, nie jest rzeczą daną raz  
na zawsze” – wyjaśniał dziennika-
rzom relacjonującym uroczystość 
proboszcz parafii ks. Dariusz Chwas-
tek. Konsekwentna i rzetelna praca 
grupy osób na rzecz szerzenia idei 
wybaczenia i pojednania, a także szu-
kania nowych dróg ku wspólnej świa-
towej przyszłości, wolnej od niena-
wiści i uprzedzeń, została doceniona 
i nagrodzona. Otrzymanie Krzyża  
z Gwoździ z Coventry jest też mo-
mentem inspirującym do podejmo-
wania kolejnych wyzwań i jeszcze 
bardziej intensywnej pracy. Obec-
ność we Wspólnocie przecież zobo-
wiązuje. 

Jolanta Szafrańska 


