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Szanowny Księże Biskupie, Drodzy Duchowni, Dostojni Goście!
Ks. Zdzisław Tranda urodził się 1925 roku w Poznaniu. Jest emerytowanym duchownym ewangelicko-reformowanym.
W latach 1948–1952 studiował na Wydziale Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego.
16 listopada 1952 roku został ordynowany na duchownego Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. Pierwszą parafią, w której podjął pracę duszpasterską był Zelów (parafia o korzeniach czeskobraterskich), gdzie
to parafianie uczyli go jako młodego duchownego szacunku do katolików i ekumenizmu. Pracował tam
w latach 1952–1982.
W roku 1978 został wybrany na superintendenta (biskupa) Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce, którą pełnił do w 2002 roku. W okresie PRL-u umiał zachować własne zdanie i bywał niepokorny wobec ówczesnej władzy ludowej. W 2000 roku został jednym z sygnatariuszy deklaracji siedmiu Kościołów
w Polsce o wzajemnym uznaniu chrztu.
W latach 1990–1993 został wybrany na Prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE). W tym czasie współpraca PRE z Kościołem Rzymskokatolickim ożywiła się i weszła w nowy etap.
W latach 1997–2005 był przewodniczącym Komitetu Krajowego Towarzystwa Biblijnego w Polsce. W tamtym czasie (w 2001 roku) Towarzystwo podjęło inicjatywę dokonania ekumenicznego przekładu Biblii. Powstał zespół biblistów i językoznawców z jedenastu Kościołów w Polsce, wśród których znalazł się Kościół
rzymskokatolicki.
Oprócz spotkań wynikających z pełnionych funkcji, ks. Zdzisław Tranda uczestniczył niestrudzenie w ekumenicznych nabożeństwach i spotkaniach na terenie Warszawy i całego kraju, często w roli kaznodziei czy
prelegenta, dzieląc się swoimi doświadczeniami. Jednym z takich miejsc jest kościół rzymskokatolicki św.
Marcina przy ul. Piwnej, gdzie od 1962 roku co miesiąc odbywają się modlitwy o jedność chrześcijan. Jako
drugi proboszcz Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie chętnie też przyjął inicjatywę świeckich,
aby i takie modlitwy odbywały się co miesiąc na gruncie ewangelickim.
Konsekwencję w dbałości o dobre relacje ekumeniczne widać w całym życiu ks. Zdzisława Trandy. Sprawie
jedności chrześcijan poświęcił wiele lat, począwszy od pracy w parafii zelowskiej, poprzez służbę biskupią
i prezesurę w Polskiej Radzie Ekumenicznej. Ta postawa wobec wierzących inaczej kształtowała się przez
lata i wynika z refleksji nad Słowem Bożym oraz dobrego osadzenia we własnej tradycji wyznaniowej. Jego
aktywność na niwie ekumenicznej została dostrzeżona w roku 2012 roku, gdy został laureatem Nagrody
„Pontifici – budowniczemu mostów”, ustanowionej przez warszawski Klub Inteligencji Katolickiej. Zwracamy się o uznanie zaangażowania ks. Zdzisława Trandy na rzecz jedności chrześcijan wyróżnieniem przyznawanym przez Polską Radę Ekumeniczną.
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