przynosiła nam również bardzo przyjemne spotkania. Myślę na przykład o
Bracie Roger Schutzu, założycielu monastycznej wspólnoty z Taizé. Zawsze
wielu młodych ludzi przychodziło go powitać. Potem prosił mnie, bym odprawił
Mszę świętą dla niego i dla młodych i bym dał mu Komunię Świętą, bo - jak
mówił - wierzył w prawdziwą obecność Chrystusa zarówno w chlebie, jak i w
winie, i nie widział problemu by otrzymać Komunię Świętą. Pewnego dnia, pod
koniec Mszy, chciał mi sprawić przyjemność, pokazując swój katolicki brewiarz.
Był to brewiarz zmarłego Jana XXIII, który podarował mu go w prezencie na
krótko przed śmiercią.
Szczególnym problemem, który absorbował nas w ciągu tych wszystkich lat, były
spotkania z imigrantami, uchodźcami i osobami ubiegającymi się o azyl.
W tym czasie kaplice na lotniskach stały się standardem we wszystkich portach
lotniczych w Niemczech, także dzięki naszej współpracy i doświadczeniu.
Na przyszłość potrzebujemy jeszcze ściślej powiązanych sieci dla naszego
apostolatu w ogólności, a zwłaszcza dla apostolstwa według charyzmatu
Zjednoczenia założonego przez św. Wincentego Pallottiego. W przyszłości musi
ono być kierowane i praktykowane bardziej globalnie.
Kapelania na lotnisku jest znaczącym obszarem apostolatu, ze wzrastającym
znaczeniem i z przyszłością. Dlatego konieczne jest towarzyszenie tym
apostolskim wysiłkom na pierwszej linii apostolstwem modlitwy, wielkiej
modlitwy .
Pytania do refleksji:
 Jeśli wszyscy zgadzamy się, że apostolat jest ważny, to co konkretnie ja
robię w tej dziedzinie?
 Czy naprawdę nie mam uprzedzeń i jestem otwarty na dialog ze
wszystkimi - jako równymi partnerami?
 Czy intensywnie modlę się o sukces apostolski Zjednoczenia?
 Czy mam rzeczywiste przekonanie co do mego członkostwa w
Zjednoczeniu?
 Jako apostoł, jak radzę sobie z porażkami, odrzuceniem i wątpliwościami?
 Czy mam wystarczająco dużo ufności w Bogu i cierpliwości?
Ks. Walter Maader SAC i Irmgard Mader ZAK
Frankfurt – Niemcy
____________________________________________________
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DIALOG MIĘDZYRELIGIJNY

Doświadczenie pracy w kaplicy na lotnisku
Dzisiejsi apostołowie, podobnie jak ich apostolat, muszą być dość
elastyczni. My, członkowie Zjednoczenia Apostolskiego Katolickiego, musimy
zbliżać się do naszych bliźnich bez strachu, nawet jeśli są nam obcy, nawet jeśli
pochodzą z nieznanych nam środowisk kulturowych, nawet jeśli należą do
innych religii. Musimy być otwarci na dialog, rozmawiać ze wszystkimi. Nasz
Założyciel Wincenty Pallotti byłby z tego zadowolony. „Być na bieżąco" to
ogólnie dobra rzecz, ale szczególnie ważna dla naszego apostolatu. Nie oznacza
to popadania w niezdrowy aktywizm, ale raczej przeżywania swego apostolstwa
spokojnie, roztropnie, a przede wszystkim w stałym związku z Bogiem, pomimo
wszystkich nowych wyzwań.
Mieliśmy wspaniały model dla naszych duszpasterskich zadań na lotnisku we
Frankfurcie - św. Matkę Teresę. Za każdym razem, gdy do nas przyjeżdżała,
zawsze miała do wykonania mnóstwo zadań. Zanim jednak zaczęła je spełniać,
najpierw szła się wyciszyć do naszej kaplicy, przed Najświętszym Sakramentem.
Tam pozostawała zanurzona w modlitwie. Potem przychodziła i przedstawiała
swoje sprawy spokojnym głosem. W tym czasie nigdy nie odkładała różańca, a
na końcu wszystko było załatwione. To też podobałoby się św. Wincentemu
Pallottiemu.
Przejdźmy teraz do kapelani na lotnisku. W 1972 r. Biskup Limburga nad
Lahnem i ówczesny przełożony prowincjalny zapytali mnie, czy chciałbym
zbudować pierwszą w Niemczech kaplicę na lotnisku we Frankfurcie nad
Menem. Nikt z nas nie miał jasnej idei co do tego przedsięwzięcia. Przeniosłem
się do Frankfurtu i odtąd przez 31 lat pracowałem na lotnisku. Mieliśmy tam
dwa wynajęte pokoje. W jednym z nich, zwanym zespołowym, ze wspólnym
numerem telefonu, pracowaliśmy razem: ja, mój protestancki kolega i dwie
kobiety - protestantka i katoliczka. Z biegiem czasu dołączyło do nas około 30
ochotników.
Drugi pokój to była nasza kaplica, mająca około 50 miejsc do siedzenia.

Nazwaliśmy się ,,Ekumeniczną Kapelanią Lotniska”, ale od samego początku
byliśmy kapelanią międzyreligijny, międzyreligijną służbą kościelną, bo nasze
drzwi były otwarte dla wszystkich, czy to chrześcijanina, żyda, muzułmanina,
buddysty czy ateisty. I przychodzili wszyscy, a my chcieliśmy dialogu ze
wszystkimi. Akceptacja drugiego bez uprzedzeń, również obcego, jest generalnie
ważnym warunkiem skutecznego apostolatu, a na dużym międzynarodowym
lotnisku jest niezbędna. Ważne było, abyśmy rozmawiali ze sobą ad intra, ale
także, a może szczególnie ad extra.
Prosiłby o to również nasz założyciel, św. Wincenty Pallotti.
Pierwszego dnia mojej pracy jako kapelan na lotnisku, stałem w wielkich halach
tego międzynarodowego portu lotniczego, jakby w nowoczesnej świątyni, dużej
katedrze. Najpierw musiałem się nauczyć, czym jest lotnisko. Jego główne części
są pod ziemią, inne na ziemi, a najważniejsza część jest w powietrzu, w drodze.
We wszystkich trzech częściach jest mnóstwo ludzi, pasażerów, pracowników, a
także wielu odwiedzających, którzy podwożą lub zabierają innych lub po prostu
chcą poznać lotnisko. (Na lotnisko we Frankfurcie dziennie przyjeżdża i
wyjeżdża około 150 000 pasażerów, około 80 000 osób pracuje na nim, a około
120 000 osób wraz z dostawcami stanowi zaplecze lotniska w pobliskich
miejscowościach. Razem daje to jakby ,,duże miasto bez mieszkańców”
ponieważ spośród wielu osób, którzy je tworzą, nikt jednak na lotnisku nie
mieszka.)
Pierwszą grupą docelową byli pracownicy, którzy również mogliby skutecznie
nas wspierać i pomagać nam nawiązać kontakt z pasażerami.
Dla mnie osobiście oznaczało to, że na początku, w miarę możliwości, musiałem
być na lotnisku cały dzień, aby odwiedzić pracowników w ich miejscach pracy,
poznać ich i stać się ich znajomym. W ten sposób zyskałem wielu przyjaciół.
Wśród nich byli tacy, którzy rozumieli, że są apostołami Chrystusa i uważali za
swe zadanie wziąć odpowiedzialność za ludzi na lotnisku, szczególnie za
będących w potrzebie.
Ponieważ nasze drzwi były zawsze szeroko otwarte, często odwiedzali nas
zaciekawieni goście, którzy, jak nam mówili, nie weszliby do środka, gdyby było
inaczej. Bywało tak, że przy naszym okrągłym stole, jak nazywaliśmy naszą
recepcję, kierownik czyli biskup siedział razem z nami rozmawiając z
bezdomnymi ludźmi, niezależnie od tego, czy żyli w schroniskach czy spali pod
gołym niebem, i dzięki temu mogli bezpośrednio przedstawić swe problemy.
A my dawaliśmy im poczucie, że jesteśmy obecni, w solidarności z nimi w
dobrych czy złych czasach. Z naszej strony nie pytaliśmy o personalia. Ci, którzy

chcieli powiedzieć o sobie, mogli to zrobić. Jedyne pytanie, jakie zadawaliśmy, to
w czym możemy pomóc. I staraliśmy się to robić w miarę możliwości.
Przychodziło wielu niechrześcijan, zwłaszcza muzułmanów. Oni także łatwo
wchodzili w dialog. Często były to tematy informacyjne interesujące wszystkich
obecnych. W tym czasie stało się dla nas jasne, że mało wiemy o sobie nawzajem
i że musimy się lepiej poznać. Już od początku naszej pracy na lotnisku
umieściłem u wejścia do naszej kaplicy matę modlitewną dla religijnych
muzułmanów. Ta możliwość została przyjęta z zadowoleniem. (Dziś na lotnisku
we Frankfurcie znajduje się około 20-25 pokojów do modlitwy i nisz w pobliżu
miejsc pracy dla muzułmanów).
Pewnego dnia przyszedł do naszej kaplicy irański biznesmen, aby się modlić. Na
koniec podziękował nam bardzo uprzejmie. Kiedy zauważyłem, że byłoby
pięknie, gdyby chrześcijanie otrzymywali taką samą możliwość modlitwy w jego
ojczyźnie, powiedział, że on osobiście by to przyjął, ale że konstytucja jego
państwa nie uznaje wolności religijnej. Ten przykład pokazuje, że konieczne jest
byśmy rozmawiali ze sobą znacznie częściej i lepiej się nawzajem poznali.
W przestrzeni pracy kapelana było wiele możliwości, by pokazać pracownikom,
że Kościół jest obecny dla ludzi, a nie odwrotnie. Byliśmy zachwyceni faktem, że
to również spowodowało, iż niektórzy ludzie znaleźli drogę powrotną do
wspólnoty Kościoła. Ludzie oczekują od nas traktowania ich poważnie, jako
dojrzałych obywateli. Jeśli to poczują, stają się otwarci na dialog.
Przez tych wiele lat na lotnisku nigdy nie doświadczyłem odrzucenia i nigdy nie
otrzymałem nieprzyjaznej odpowiedzi. Przeciwnie, szczerze mówiąc, wiele osób
przyznawało się, że nie podzielają naszych przekonań, ale szanują je, dopóki
respektowaliśmy ich zdanie. Później byli też gotowi do dialogu. To przynosi
dobre owoce.
W mojej pamięci zapisał się też inny związany z tym przykład. Przez wiele lat
prowadziłem liczne dobre rozmowy z jednym z pracowników na temat religii.
Pewnego dnia usłyszałem, że nagle umarł. Kiedy próbowałem dowiedzieć się
więcej o miejscu jego pogrzebu, usłyszałem ku memu zdumieniu, że ten
człowiek był muzułmaninem. W czasie wielu naszych rozmów nigdy się o tym
nie dowiedziałem. Oczywiście ja także nigdy nie zapytałem go o jego religijną
przynależność.
Dla nas jako katolików nasza kaplica z tabernakulum stanowiła oczywiście
centrum, a codzienna Eucharystia o godz. 9.00 była jedynym stałym punktem w
bardzo elastycznym harmonogramie. Było to dla nas duchowe źródło siły. Dla
mnie osobiście te godziny duchowego napełniania się należą do najpiękniejszych
wspomnień. Tu można było spokojnie przynieść wszystko do Boga. Ta kaplica

