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Zebranie Podregionu Europy Środkowej
Katolickiej Federacji Biblijnej
(Visp, Szwajcaria, 12–14 września 2010)

Po zakończeniu kongresu biblijno-pastoralnego Maria z Magdali – patronka apostolatu
biblijnego odbyło się w tym samym domu formacyjnym w Visp w dniach 12–14 września 2010 zebranie Podregionu Europy Środkowej (Subregion Mitteleuropa) Katolickiej
Federacji Biblijnej (Catholic Biblical Federation) zrzeszającej katolickie dzieła biblijne
z całego świata. Część uczestników tego zebrania brała udział we wspomnianym kongresie, inni przyjechali na samo zebranie podregionu. Reprezentowali oni instytucje,
które są członkami zwyczajnymi lub stowarzyszonymi Katolickiej Federacji Biblijnej.
Do pierwszych należą dzieła biblijne przy konferencjach biskupów, do drugich natomiast uczelnie, diecezje, zgromadzenia zakonne, organizacje, które podejmują działalność mającą na celu lepszą znajomość Biblii wśród ludzi. Na spotkaniu byli obecni
następujący reprezentanci członków zwyczajnych: z Austrii ks. dr Wolfgang Schwarz,
dyrektor Austriackiego Katolickiego Dzieła Biblijnego; z Czech ks. prof. Petr Chalupa,
kierownik Czeskiego Katolickiego Dzieła Biblijnego i koordynator Podregionu Europy
Środkowej, oraz dr Marie Klašková; z Niemiec ks. dr Franz Josef Backhaus, dyrektor
Katolickiego Dzieła Biblijnego; ze Słowacji ks. prof. Anton Tyrol, kierownik Katolickiego
Dzieła Biblijnego; ze Słowenii ks. dr Rudi Koncilija, zastępca kierownika Słoweńskiego
Dzieła Biblijnego; ze Szwajcarii niemieckojęzycznej dypl. teol. Dieter Bauer, sekretarz
główny Szwajcarskiego Katolickiego Dzieła Biblijnego. Wszystkich członków zwyczajnych w Podregionie Europy Środkowej jest 14. Brakowało przedstawicieli z Belgii (część
flamandzka), Holandii, Chorwacji, Litwy, Polski, Serbii, Skandynawii, Węgier i Włoch
(południowy Tyrol). Udział w zebraniu wzięło też kilku reprezentantów członków
stowarzyszonych (jest ich 27): z Niemiec dr Andrea Pichlmeier, kierownik Katolickiego
Dzieła Biblijnego Diecezji Passau; z Polski o. lic. Jan Jacek Stefanów SVD, koordynator
Apostolatu Biblijnego Zgromadzenia Słowa Bożego (Księży Werbistów) i ks. dr Stanisław
Wronka, wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie; z Rumunii
(mniejszość węgierska) ks. prof. Jószef Nagy, przewodniczący Węgierskiego Katolickiego
Stowarzyszenia Biblijnego i Gyöngyvér Magos. Oprócz tego było dwóch gości z Podregionu Południowej i Zachodniej Europy: Thomas P. Osborne z Luksemburga i br. Marcel
Durrer OFMCap z Romandzkiego Katolickiego Centrum Formacji Stałej w St. Maurice
(Szwajcaria). Podregion Europy Środkowej liczy w sumie 41 członków. Ich spotkania
odbywają się co roku, w zeszłym roku miało ono miejsce w Budapeszcie, w następnym
odbędzie się w Ariccia pod Rzymem przy okazji nadzwyczajnego zebrania plenarnego
Katolickiej Federacji Biblijnej. Podregion należy do Regionu Europa-Bliski Wschód obok
trzech innych podregionów: Europa Południowa i Zachodnia, Rzym, Bliski Wschód.
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Obrady rozpoczęły się w niedzielę 12 września po południu, przewodniczył im ks.
Petr Chalupa. Posługiwano się językiem niemieckim, chociaż niektórzy wypowiadali się
po angielsku lub francusku. Po przedstawieniu się uczestnicy prezentowali działalność
swoich ośrodków: wydawane materiały (książki, czasopisma, pomoce), organizowane
kursy, spotkania, podejmowane inicjatywy, jak np. niedziela biblijna czy dzień judaizmu, wymieniali doświadczenia związane z apostolatem biblijnym, a także wyrażali
oczekiwania względem federacji, podregionu i pojedynczych członków. W ich wypowiedziach było wiele punktów wspólnych, ale zaznaczyła się też różnica w napotykanych problemach między krajami języka niemieckiego i krajami słowiańskimi. Dzieła
biblijne w Szwajcarii, Niemczech i Austrii tworzą związek i współpracują ściśle ze sobą.
Wydają wspólnie trzy popularno-naukowe czasopisma biblijne, których łączny nakład
przekracza 20 tysięcy: „Bibel und Kirche” („Biblia i Kościół”) , „Bibel heute” („Biblia
dzisiaj”) i „Welt und Umwelt der Bibel” („Świat i Otoczenie Biblii”), które jest odpowiednikiem francuskiego „Le monde de la Bible” („Świat Biblii”). W Austrii Katolickie
Dzieło Biblijne wydaje jeszcze „Bibel und Liturgie” („Biblia i Liturgia”). Wszystkie cztery
pisma są tematyczne i ukazują się raz na kwartał. Natomiast w Niemczech Katolickie
Dzieło Biblijne wydaje jeszcze czasopismo „Gottes Volk – Bibel und Liturgie im Leben
der Gemeinde” („Lud Boży – Biblia i Liturgia w Życiu Parafii”), które ukazuje się 8 razy
w roku, do czego dochodzi jeszcze jeden zeszyt specjalny, i zawiera materiały do mszy
niedzielnych i dla różnych grup oraz do nabożeństw Słowa Bożego. W krajach słowiańskich współpraca jest trudniejsza ze względu na różnice językowe, ale ich przedstawiciele postulowali, by ją zacieśnić, bo również tu pojawiają się ciekawe inicjatywy. Może
w tym pomóc Internet, który ułatwia wzajemne kontakty i korzystanie z materiałów
(dzieła biblijne podregionu, zwłaszcza w obszarze niemieckojęzycznym, mają bardzo
dobre strony w sieci). Ciekawą inicjatywą Szwajcarskiego Katolickiego Dzieła Biblijnego
jest konkretna próba apostolatu biblijnego w parafii Therwil (Biel-Benken) w kantonie
Bazylea, która rozpoczęła się w wielkim poście 2010 roku i potrwa do wielkiego postu
przyszłego roku. Zebrane doświadczenia i wypracowane formy promocji Biblii dyskutowane wśród katolików i protestantów będą mogły potem służyć innym parafiom.
Po przerwie koordynator przedstawił rozliczenie finansowe za rok 2009 i stan finansów podregionu w roku bieżącym. Po dyskusji dotyczącej głównie dalszego finansowania
podregionu i całej federacji uczestnicy przyjęli jego sprawozdanie. Następnie ks. Petr
Chalupa podzielił się trudnościami w koordynowaniu pracami podregionu i zamiarem
zrezygnowania z tej funkcji, którą sprawuje od 2008 roku. Przekonany jednak przez
uczestników, zgodził się pełnić ją przynajmniej przez kolejne dwa lata. Z różnych komunikatów podanych przez uczestników zebrania warto wymienić informację ks. Wolfganga Schwarza o corocznym kolokwium biblijnym w Wiedniu (Colloquium Biblicum
Vindobonensis), które w przyszłym roku odbędzie się w dniach 21–22 października.
Następnie Thomas Osborne wyjaśniał problem kryzysu we władzach Katolickiej
Federacji Biblijnej, którego początki sięgają 2008 roku i który wciąż nie znalazł rozwiązania mimo prób podejmowanych z różnych stron. W związku z tym kryzysem zwołane
jest właśnie nadzwyczajne zebranie plenarne Katolickiej Federacji Biblijnej na czerwiec
2011 roku w Ariccia pod Rzymem. Po kolacji był czas na luźną wymianę zdań w kawiarni.
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Następnego dnia w poniedziałek 13 września po mszy świętej i śniadaniu Thomas
Osborne kontynuował swoje wyjaśnienia. Potem dyskusja dotyczyła organizacji podregionu, tak aby mógł on służyć pomocą wszystkim członkom. Podjęto też kwestię zmian
w statucie podregionu, chociaż na ostateczne decyzje trzeba poczekać do zmian w statucie całej federacji, które zostaną dokonane na przyszłorocznym zebraniu plenarnym.
Po południu uczestnicy mieli okazję do krótkiej wędrówki pod przewodnictwem
członkiń biblijnego dzieła w diecezji Sion (Sitten) pośród winnic rozsianych na stokach
gór okalających dolinę Rodanu (w kantonie Wallis istnieją winnice położone najwyżej
w Europie, bo na wysokości 1 150 m n.p.m.; szczyty przekraczają 4 000 metrów). Mogli
podziwiać piękno krajobrazu oraz zobaczyć kościół św. Germana w Dorfschaft i kościół
zamkowy (Burgkirche) św. Romana w Raron. Ten ostatni posiada największy w Szwajcarii fresk przedstawiający sąd ostateczny (12 na 8 metrów) i kryje w swym cieniu grób
urodzonego w Pradze austriackiego poety Rainego Marii Rilkego (1875–1926), który
pod koniec życia mieszkał niedaleko w Veyras koło Sierre (Siders). U podnóża góry,
na której stoi kościół zamkowy, wykuto w skale nowy kościół (Felsenkirche) służący
miejscowej parafii. Nawiedzanie kościołów w Szwajcarii nie nastręcza żadnych trudności, gdyż są otwarte przez cały dzień. Wędrówka zakończyła się w restauracji, gdzie
uczestników poczęstowano specjalnością kantonu Wallis (Valais) – topionym serem
z gotowanymi ziemniakami w koszulkach, korniszonami i małymi cebulkami Raclette-Essen oraz dobrym miejscowym winem. Spotkanie zakończyło się następnego dnia
po mszy świętej i śniadaniu.
Zebranie Podregionu Europy Środkowej Katolickiej Federacji Biblijnej było doświadczeniem ubogacającym, zwłaszcza dla kogoś, kto jak ja uczestniczył w nim po raz
pierwszy. Wcześniej Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie reprezentował ks.
doc. Jerzy Chmiel, dzięki któremu teologiczna uczelnia krakowska stała się w 1987 roku
członkiem stowarzyszonym Katolickiej Federacji Biblijnej. Był on ciepło wspominany
przez uczestników zebrania. Dawało ono możliwość poznania ludzi, a poprzez nich różnych instytucji, które działają na polu upowszechniania Pisma Świętego w dzisiejszym
świecie. Ich zaangażowanie pobudza do większego umiłowania Słowa Bożego i ofiarniejszej służby wobec niego, a z wypracowanych przez nich metod i form apostolatu
biblijnego można korzystać do skuteczniejszego głoszenia Ewangelii.
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