Działać i trwać!
„Działaj! Wytrwaj dzielnie w boju!”
2 Krn 25,8
Wasza Ekscelencjo
Pierwszy Biskupie, Zwierzchniku Kościoła Polskokatolickiego!
Wasza Ekscelencjo Jubilacie!
Bracia w posługiwaniu Słowa i Sakramentu!
Siostry i Bracia w Chrystusie!
Przez wiele lat dane mi było, prawie, że na co dzień, widzieć działanie bpa Jerzego Szotmillera. Później o nich mogłem słyszeć z większego dystansu. Zawsze jednak w działaniu
przewijało się jedno i to samo, odzwierciedlone słowami „Wytrwaj dzielnie”. Działanie
i wierne trwanie to nigdy nie odstępujące od Ciebie, Wasza Dostojność, elementy życia i
służby, a szczególnie biskupiego posługiwania. Przez te minione 30 lat w służbie biskupiej
jesteś w miejscu, w którym dałeś się poznać jako dzielny szafarz Bożych tajemnic w innej
formie sprawowanych niż społeczeństwo chciało to jedynie postrzegać. A to zawsze nie jest
łatwo. Bieda i ciasnota nie były Tobie przeszkodą dla zwiastowania doniosłej wieści o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Wierni, nie zważając też na różne niedogodności, gromadzili
się wokół Pańskiego Stołu, aby wzmacniać swą wiarę i na to przede wszystkim w swoim
działaniu zwracałeś uwagę. Podejmowałeś działania na miarę gigantycznych zmagań; Pan nie
szczędził trudności, ale wiedziałeś, że On też ma moc by wesprzeć i tak się zawsze stało.
Działanie i wierne trwanie rodzi się z wiary i zaufania. Dawałeś temu wyraz nie jeden raz
w gronie ekumenicznych zgromadzeń, które powoli mogły ogarniać coraz większe grupy różnych społeczności chrześcijańskich. Była Tobie zawsze bliska ekumeniczna modlitwa o jedność chrześcijaństwa. Byłeś i jesteś w tym ruchu zaangażowany całym swoim sercem, a przez
to oddany bez reszty. Wszyscy dobrze wiemy, że między ludźmi i ich społecznościami będą
takie czy inne różnice. Nie mogą one jednak nas dzielić na tyle, byśmy mimo wszystko nie
mogli być w jedności przy naszym Panu Jezusie Chrystusie, który jest miłością. Św. Augustyn tak nas poucza: „Umocnieniem zbawienia jest zakorzenienie w miłości, posiadanie nie
tylko zewnętrznych form pobożności, lecz i jej wewnętrznej siły. Forma jest wprawdzie
czymś pożytecznym; cóż jednak warta, gdy jej braknie korzenia? Czyż odciętej gałązki nie
rzuca się w ogień? Zachowaj formę, lecz zachowaj ją z korzeniem!”1
Za taki przykład wiary zakorzenionej w miłości dziękuję Tobie, Drogi Bracie, i jako
przewodniczący Śląskiego Oddziału PRE oraz jako luterański biskup, a także jako b. proboszcz luterańskiej Parafii w Częstochowie razem z obecnymi tu członkami zarządu, prezydium i Honorowym Przewodniczącym ks. radcą Janem Grossem życzę Tobie „Działaj! Wytrwaj dzielnie w boju!” A sam Bóg niechaj Ci w tym dalej pobłogosławi.
Szczęść Boże!

ks. Bp Paweł Anweiler
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