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PODWÓJNY JUBILEUSZ:

20 LAT I 50 ZESZYTÓW

W pierwszej po³owie 1982 r., a wiêc w najbardziej restrykcyjnej fazie stanu
wojennego, zrodzi³a siê wœród kierownictwa ówczesnego Chrzeœcijañskiego Stowarzyszenia Spo³ecznego (przekszta³conego kilka lat póŸniej w Uniê Chrzeœcijañsko-Spo³eczn¹) idea utworzenia czasopisma ekumenicznego, które z jednej
strony zajmowa³oby siê naœwietlaniem aktualnych problemów ruchu ekumenicznego z ró¿nych pozycji wyznaniowych, z drugiej zaœ dostarcza³oby przek³adów
najwa¿niejszych dokumentów powsta³ych w wyniku dialogu teologicznego prowadzonego na szczeblu krajowym, kontynentalnym i œwiatowym. Powo³anie do
¿ycia czasopisma poœwiêconego krzewieniu idei ekumenicznej wymaga³o ¿mudnych i cierpliwych pertraktacji z reprezentantami ówczesnej w³adzy komunistycznej. Podjête starania zakoñczy³y siê powodzeniem. Szczególne zas³ugi w utworzeniu kwartalnika „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” mia³y trzy osoby: Kazimierz Morawski, prezes ChSS, który zdo³a³ przekonaæ w³adzê o potrzebie
istnienia takiego periodyku; Jan Zaborowski, redaktor naczelny wydawanego
przez ChSS biuletynu zagranicznego, który by³ pomys³odawc¹ tytu³u; Wiktor
Marek Leyk, odpowiedzialny w organizacji za kontakty ekumeniczne, pierwszy
redaktor naczelny „Studiów”.
Dzieje SiDE daj¹ siê podzieliæ wyraŸnie na dwa okresy. W okresie pierwszym,
obejmuj¹cym lata 1983-1989, czasopismo by³o kwartalnikiem redagowanym
przez kilkuosobowy zespó³, w którego sk³ad wchodzili katolicy, protestanci i prawos³awni. Jego wydawc¹ by³ zwi¹zany z ChSS Instytut Prasy i Wydawnictw
„Novum”. Jak ca³a prasa w Polsce czasopismo boryka³o siê z problemami zwi¹zanymi nieod³¹cznie z systemem komunistycznym: ingerencje cenzury, k³opoty z
papierem i drukiem. Wielokrotnie zdarza³y siê opóŸnienia, dwukrotnie nadrabialiœmy je publikuj¹c numery podwójne.
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Przemiany polityczno-spo³eczne, zapocz¹tkowane w po³owie 1989 r. i zwi¹zane z wejœciem naszego kraju na drogê gospodarki rynkowej sprawi³y, ¿e „Studia”,
podobnie jak dziesi¹tki innych czasopism, zawiesi³y swoj¹ dzia³alnoœæ z przyczyn
ekonomicznych. W miêdzyczasie przesta³ istnieæ Instytut Prasy i Wydawnictw
„Novum”. Po dwuletniej przerwie, w 1992 r. periodyk zacz¹³ siê znowu ukazywaæ, ale ju¿ nie jako kwartalnik, lecz pó³rocznik. Przez rok rolê wydawcy pe³ni³a
Unia Chrzeœcijañsko-Spo³eczna, w 1993 r. zadanie to przejê³a nowoutworzona
Fundacja Ekumeniczna „Tolerancja”. W redakcji nie ma ju¿ pracowników etatowych. Obecny redaktor naczelny, który w miêdzyczasie podj¹³ pracê jako profesor w Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, wykonuje osobiœcie
wszystkie czynnoœci zwi¹zane z przygotowaniem kolejnych zeszytów do druku.
Pracê u³atwiaj¹ mu dwa czynniki: komputer i zniesienie cenzury.
Czasopismo by³o i jest adresowane przede wszystkim do zwierzchników, duchownych, profesorów, dzia³aczy ekumenicznych, a wiêc – krótko mówi¹c – do
multiplikatorów idei ekumenicznej w naszym kraju. SiDE od samego pocz¹tku
jest czasopismem nastawionym na wspó³czesnoœæ, staraj¹cym siê rejestrowaæ
wszystkie znacz¹ce wydarzenia o wydŸwiêku ekumenicznym, jakie maj¹ miejsce
na arenie miêdzynarodowej i krajowej. Elementy historyczne pojawiaj¹ siê jedynie przy okazji obchodów wa¿nych rocznic.
Profil czasopisma ukszta³towa³ siê w zasadzie od pierwszych jego zeszytów.
Ka¿dy z nich zaczyna siê od dzia³u „artyku³y”, w dalszej kolejnoœci mamy „sprawozdania i dokumenty”, „kronikê” i „bibliografiê”. Nieregularnie ukazuj¹ siê
jeszcze takie dzia³y, jak „sylwetki ekumenistów”, „ekumenizm w ró¿nych krajach” i „recenzje”. Od kilku lat, z powodu trudnoœci z pozyskaniem odpowiedniego autora, nie prowadzimy ju¿ „ekumenicznego przegl¹du prasy”.
W pierwszym okresie (1983-1989) wœród autorów dominowali zdecydowanie
cudzoziemcy. W tym gronie byli wszyscy kolejni sekretarze generalni Œwiatowej
Rady Koœcio³ów: Willem A. Visser ‘t Hooft, Eugene Carson Blake, Philip Potter,
Emilio Castro oraz tacy znani w rodzinie ekumenicznej wybitni reprezentanci
ró¿nych Koœcio³ów, jak kard. Jan Willebrands, ks. Jean-François Arrighi, bp
Paul-Werner Scheele, o. Emmanuel Lane, prof. Heinrich Fries, prof. Witalij Borowoj, metropolici Emilianos i Damaskinos, br. Max Thurian, prof. Lukas Vischer,
prof. Harding Meyer, bp William H. Lazareth, bp Oliver Tomkins, prof. Paolo
Ricca i in.
Po wznowieniu „Studiów” w 1992 r. do publikacje autorów zagranicznych siêgamy jedynie sporadycznie. Z satysfakcj¹ odnotowujemy fakt, ¿e w ostatnim
dziesiêcioleciu w ró¿nych Koœcio³ach naszego kraju objawi³o siê sporo autorów
30-40 letnich, wypowiadaj¹cych siê bardzo kompetentnie na temat ró¿nych
aspektów dialogu miêdzywyznaniowego i miêdzyreligijnego. Niektórzy z nich
(katolicy, prawos³awni, luteranie, baptyœci) zape³niaj¹ systematycznie ³amy naszego czasopisma.
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Staramy siê dokumentowaæ najwa¿niejsze wydarzenia z ¿ycia Œwiatowej Rady
Koœcio³ów ( Zgromadzenia Ogólne, posiedzenia Komitetu Naczelnego, dzia³alnoœæ Komisji „Wiara i Ustrój”), wspó³pracê ŒRK z Papiesk¹ Rad¹ ds. Jednoœci
Chrzeœcijan, wspólne inicjatywy Konferencji Koœcio³ów Europejskich i Rady
Konferencji Episkopatów Europy, a tak¿e wszelkie przejawy zbli¿enia ekumenicznego w Polsce. Jako pierwsi opublikowaliœmy tekst konwergencji Komisji
„Wiara i Ustrój” ŒRK w sprawie Chrztu, Eucharystii i Pos³ugiwania duchownego, tzw. dokument z Limy (1982), uchodz¹cy za najwa¿niejsze osi¹gniêcie dialogu multilateralnego. Na naszych ³amach ukaza³a siê równie¿ Karta ekumeniczna,
zawieraj¹ca wytyczne dla rozwoju wspó³pracy Koœcio³ów w Europie.
Szczególnie pilnie staramy siê œledziæ i dokumentowaæ równie¿ wyniki dialogów bilateralnych na szczeblu œwiatowym, regionalnym i krajowym. W ka¿dym
kolejnym zeszycie zamieszczamy bardziej lub mniej obszerne dokumenty z tych
rozmów. Z tekstów, które uzyska³y najwiêkszy rozg³os w œwiecie, opublikowaliœmy Konkordiê leuenbersk¹, wprowadzaj¹c¹ wspólnotê o³tarza i ambony miêdzy
Koœcio³ami tradycji protestanckiej (luterañskiej, reformowanej, metodystycznej)
w Europie, a tak¿e Wspóln¹ deklaracjê w sprawie nauki o usprawiedliwieniu,
podpisan¹ uroczyœcie przez przewodnicz¹cych Œwiatowej Federacji Luterañskiej
i Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan w Augsburgu w 1999 r. Z dokumentów polskich drukowaliœmy m.in. Deklaracjê w sprawie wzajemnego uznania sakramentu chrztu podpisan¹ w 2000 r. przez 6 Koœcio³ów cz³onkowskich Polskiej
Rady Ekumenicznej i Koœció³ Rzymskokatolicki.
Wszystkim, którzy pragn¹ siê zapoznaæ szczegó³owo z tematyk¹ podejmowan¹ na naszych ³amach, polecamy zamieszczon¹ w bie¿¹cym zeszycie Bibliografiê za lata 1983 – 2002.
Karol Karski
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ARTYKU£Y

W£ADYS£AW NOWAK

LITURGIA ORDYNACJI W KOŒCIO£ACH
WYROS£YCH Z REFORMACJI
W Koœcio³ach protestanckich naucza siê, ¿e jest tylko jeden sposób partycypacji
w kap³añstwie Chrystusa – poprzez kap³añstwo wspólne na mocy chrztu. Koœcio³y protestanckie nie uznaj¹ sakramentu œwiêceñ kap³añskich i kap³añstwa hierachicznego, a jedynie wybór przez zbór i ordynacjê przez starszych (tzw. prezbiterat) na urz¹d duchownego, który wynika z kap³añstwa wspólnego i jest konieczny
w pos³udze s³owa Bo¿ego i sprawowania sakramentów chrztu i Eucharystii.
Od czasów apostolskich powo³anie do szczególnego urzêdu w Koœciele dokonuje siê przez na³o¿enie r¹k i modlitwê, poœród wspólnoty zgromadzonej na nabo¿eñstwie1.
Pojêcie „ordynacja”, zachowane w tradycjach luterañskiej i anglikañskiej,
w pocz¹tkowym okresie nie by³o czêsto stosowane w Koœcio³ach tradycji reformowanej (kalwiñskiej, prezbiteriañskiej, kongregacjonalnej); tu w to miejsce,
uroczyste wyznaczenie odpowiedniej osoby do sprawowania urzêdu duchownego
nazywane by³o wyborem (elekcj¹).
Dokument dialogu katolicko-luterañskiego „Urz¹d duchowny w Koœciele”
(nr 33) podaje, ¿e tradycja luterañska pos³uguje siê zawê¿onym pojêciem sakramentu, wobec czego nie mówi o sakramencie ordynacji. Jednak nie odrzuca ona
w sposób zasadniczy pos³ugiwania siê pojêciem sakramentu w odniesieniu do
urzêdu2. Wed³ug artyku³u XIV Confessio Augustana3 urz¹d publicznego zwiasto1
Urz¹d duchowny w Koœciele. Raport Wspólnej Komisji Rzymskokatolicko-Ewangelickoluterañskiej (=
UdK), SiDE 1/17 (1987), s. 40-69, nr 32.
2
Por. Apologia Konfesji Augsburskiej, XIII, 11. Polski przek³ad w: Wybrane Ksiêgi Symboliczne
Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego, Warszawa 1980, s. 263.
3
Konfesja Augsburska. Polski przek³ad tam¿e, s. 140.
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wania i sprawowania sakramentów pe³ni¹ wy³¹cznie osoby w odpowiedni sposób do tego powo³ane.
Jan Kalwin rozró¿nia³ w Koœciele urz¹d nauczyciela, pasterza, starszego i diakona, natomiast za konstytutywny element kap³añstwa uwa¿a³ wiarê. Koœció³ prezbiteriañski, który wyrós³ z tradycji kalwiñskiej, podtrzymuje naukê o kap³añstwie wspólnym. Funkcje prezbiterów na szczeblu zboru, okrêgu i kraju pe³niæ
mog¹ œwieccy (starsi zarz¹dzaj¹cy) i duchowni (starsi nauczaj¹cy). Prawo g³oszenia s³owa Bo¿ego przys³uguje tylko osobom obdarowanym szczególnym charyzmatem oraz prawnie powo³anym i zatwierdzonym na ów urz¹d4.

Modele liturgii ordynacji
w poszczególnych Koœcio³ach
We wszystkich Koœcio³ach protestanckich liturgiê ordynacji poprzedza³y
od dawien dawna trzy etapy wstêpne: uroczyste przedstawienie kandydata ludowi – zgromadzeniu liturgicznemu; egzamin – zadanie serii pytañ, wed³ug
odpowiedniego formularza; elekcja, pozwalaj¹ca na ewentualn¹ mo¿liwoœæ
dokonania obiekcji co do kandydata i jego wyboru na to stanowisko. Zgodnie
z tym, co uwa¿ano jako praktykê Nowego Testamentu, ordynacje by³y czêsto
poprzedzane postem oraz, jak mo¿na by³o siê tego spodziewaæ, g³oszeniem
kazania oraz naukami opartymi na Piœmie Œwiêtym, co w sposób szczególny
podnosi³o wagê tego obrzêdu liturgicznego5. Trzeba zaznaczyæ, ¿e odbywa³y
siê one w niedzielê, podczas nabo¿eñstwa g³ównego, które by³o celebracj¹
Eucharystii.
W Koœciele luterañskim podczas liturgii ordynacji sk³ada siê œlubowanie i
zwyczajem apostolskim kandydat na urz¹d duchowny zostaje ordynowany
przez modlitwê i na³o¿enie r¹k – biskupa i jego asystentów. Wyœwiêcenie dokonuje siê przez przywo³anie Ducha Œwiêtego, modlitwê poœwiêcaj¹c¹ i na³o¿enie
r¹k. Powo³anie to jest przekazaniem sukcesji apostolskiej. Koœció³ rozumie j¹
zarówno jako sukcesjê wiary i nauki apostolskiej (succesio fidei), jak równie¿
jako sukcesjê urzêdu (succesio officii). W Koœciele Ewangelicko-Augsburskim w

4
Wspó³czeœnie wiêkszoœæ Koœcio³ów protestanckich ordynuje na urz¹d duchownego tak¿e kobiety. Zob.
R. Pracki, Kap³añstwo w Koœcio³ach Protestanckich, w: Encyklopedia Katolicka, t. 8, Lublin 2000, kol. 423424.
5
P. F. Bradshaw, Le reformateurs et les rites d’ordination, „La Maison Dieu. Revue trimestrielle du
Centre de Pastorale Liturgique” (skrót: LMD), Paris138 (1979), s. 123-141.

14

LITURGIA ORDYNACJI W KOŒCIO£ACH...

Polsce na diakona6 œwiêci biskup diecezjalny, na prezbitera7 – biskup Koœcio³a
lub na jego zlecenie biskup diecezjalny. Na biskupa œwiêci8 biskup Koœcio³a
w asyœcie wszystkich biskupów (co najmniej jednak dwóch jako wspó³konsekratorów). W czasie liturgii wyœwiêcenia diakona, prezbitera i biskupa, przyjmuj¹cy
urz¹d sk³adaj¹ zgodnie z porz¹dkiem liturgicznym nicejsko-konstantynopolitañskie wyznanie wiary i œlubowanie wiernoœci Chrystusowi i Jego Koœcio³owi9.
W liturgii ordynacji bierze czynny udzia³ ca³e zgromadzenie liturgiczne we
wspólnej modlitwie do Ducha Œwiêtego, w œpiewie Veni Creator i w poœwiêcaj¹cej modlitwie Ojcze nasz10.
W Koœciele ewangelicko-unijnym w Prusach Wschodnich wed³ug Agendy
z 1895 r.11 liturgia ordynacji sprawowana by³a podczas nabo¿eñstwa g³ównego,
w niedzielê, i rozpoczyna³a siê œpiewem hymnu do Ducha Œwiêtego Veni Creator;
potem nastêpowa³o wyznanie wiary, czytanie perykop biblijnych, pouczenie, egzamin (skrutinium), na³o¿enie r¹k przez ordynuj¹cego superintendenta wraz
z asystuj¹cymi pastorami na ordynowanych, nastêpnie ordynuj¹cy odmawia³ Modlitwê Pañsk¹ i wyg³asza³ odpowiedni¹ formu³ê ordynacyjn¹12, ca³oœæ zamyka³a liturgia Wieczerzy Pañskiej. Ordynowany przed objêciem parafii musia³ z³o¿yæ przysiêgê na wiernoœæ królowi i zobowi¹zaæ siê do godnego sprawowania urzêdu13.
Wspólny dokument protestancko-katolicki tzw. Grupy z Dombes: „O pojednanie urzêdów” wyjaœnia, ¿e przez ordynacjê Jezus Chrystus wzywa œwiêconego raz
na zawsze do s³u¿by w swoim Koœciele. Wed³ug stanowiska tak katolickiego, jak
6
Biskup nak³ada rêce na g³owê diakona i mówi: Mój drogi Bracie w Chrystusie (Moja droga Siostro w
Chrystusie) NN. Pan niechaj ci udzieli darów Ducha Œwiêtego w pos³ugiwania diakona (diakonisy). A ja
moc¹ udzielon¹ mi przez Boga i Jego Koœció³ wyœwiêcam ciê wed³ug zwyczaju apostolskiego na Diakona
(Diakonisê) w Koœciele Jezusa Chrystusa w imiê Ojca i Syna i Ducha Œwiêtego. Niech ci Pan b³ogos³awi w
pos³ugiwaniu diakona (diakonisy), a owoc ten, aby by³ trwa³y. Pan niech bêdzie z tob¹. Diakon: Amen. Zob.
Pragmatyka S³u¿bowa Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (zatwierdzona na 4
Sesji Synodu X Kadencji w 1999 r.), s. 23.
7
Biskup wk³ada na g³owê ordynowanego rêce i mówi: Drogi Bracie NN. Pan niech ci udzieli darów
Ducha Œwiêtego w urzêdzie i powo³aniu S³ugi Koœcio³a Bo¿ego. A ja moc¹ udzielon¹ mi przez Boga i Jego
Koœció³ powierzam ci urz¹d S³ugi S³owa Bo¿ego i wyœwiêcam ciê wed³ug zwyczaju apostolskiego na Ksiêdza
Koœcio³a Jezusa Chrystusa w imiê Ojca i Syna i Ducha Œwiêtego. Niech ci Pan b³ogos³awi, abyœ przyniós³
wiele owocu w Winnicy Pañskiej, a owoc ten, aby by³ trwa³y. Ordynowany odpowiada: Amen. Asystenci
k³ad¹ rêce i wypowiadaj¹ krótkie wota biblijne lub modlitewne. Zob. Pragmatyka S³u¿bowa..., s. 16.
8
Biskup Koœcio³a i dwaj biskupi wspó³konsekratorzy k³ad¹ rêce na g³owê klêcz¹cego biskupa elekta i
razem modl¹ siê: Ojcze nasz. Modlitwa konsekracyjna: Moc¹ udzielonego mi przez Boga i Jego Koœció³,
zwyczajem apostolskim i zgodnie z porz¹dkiem œwiêtego Koœcio³a Jezusa Chrystusa, jako biskupi Koœcio³a
wk³adamy na ciebie nasze rêce: ordynujemy i przekazujemy tobie urz¹d BISKUPA w Koœciele Jezusa
Chrystusa oraz wprowadzamy ciê na stanowisko... [...]. Zob. Pragmatyka S³u¿bowa..., s. 10nn.
9
Tam¿e, s. 8 (& 6, p. 4).
10
Tam¿e, s. 8 (& 6, p. 3).
11
Agende für die Evangelische Landeskirche. Teil 2, Berlin 1895, s. 89-92.
12
Agende, op.cit. (Skoro zebraliœmy siê tutaj w Duchu Œwiêtym, wezwaliœmy Boga naszego Pana Jezusa
Chrystusa i nie w¹tpimy, ¿e nasza modlitwa zostanie wys³uchana, przeto przekazujê wam, moc¹ zleconego
mi zadania, ewangelicki urz¹d pasterski w Imiê Ojca, Syna i Ducha Œwiêtego).
13
Agende, op. cit., s. 93.
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i protestanckiego, œwiêcenia (ordynacjê) mo¿na przyj¹æ tylko jednorazowo i nie
wolno ich powtarzaæ14.
W Koœcio³ach wywodz¹cych siê z Reformacji liturgia ordynacji odbywa siê
podczas nabo¿eñstwa wspólnoty koœcielnej i zawiera trzy elementy: modlitwê do
Ducha Œwiêtego, aby uzdolni³ kandydata na nowy urz¹d do jego nowych zadañ,
i aby móg³ on je wype³niæ; na³o¿enie r¹k jako znak, ¿e modlitwa o kierownictwo
Ducha Œwiêtego zosta³a wys³uchana; wyra¿enie akceptacji przez wspólnotê – tzn.
¿e ordynowana osoba bêdzie wyraŸnie aprobowana przez wspólnotê w roli przewodniczenia w g³oszeniu s³owa Bo¿ego i sprawowania sakramentów15.
Wed³ug Raportu Wspólnej Komisji Rzymskokatolicko- Ewangelickoluterañskiej
(1984) tradycja luterañska chocia¿ nie zalicza ordynacji do sakramentów, to jednak
nie odrzuca w sposób kategoryczny pos³ugiwania siê w odniesieniu do niej pojêciem sakramentu16. Istnieje „merytoryczna konwergencja” miêdzy katolickim i luterañskim rozumieniem i praktyk¹ wszêdzie tam, gdzie ordynacja jest udzielana przez
na³o¿enie r¹k i modlitwê (epikleza) jako akt b³ogos³awieñstwa i gdzie naucza siê,
¿e przez akt œwiêceñ (ordynacji) Duch Œwiêty przez dar swojej ³aski na zawsze
uzdalnia œwiêconego (ordynowanego) do s³u¿by S³owa i Sakramentów17.
W Koœciele reformowanym we Francji, liturgia ordynacji odbywa siê w ramach liturgii niedzielnej. Kandydat na urz¹d duchowny wyg³asza kazanie, a po
kazaniu celebruje siê jego ordynacjê. Po czym nastêpuje modlitwa, podczas której
kandydat klêka, równie¿ zgromadzenie liturgiczne klêka albo siê pochyla.
W pierwszej czêœci modlitwy wyeksponowany jest motyw dziêkczynienia i polecenia Bogu nowego pasterza. Ordynuj¹cy celebrans i jego asystenci wk³adaj¹
rêce na g³owê kandydata. Wówczas celebrans odmawia epiklezê konsekracyjn¹
i ordynuje pasterza w tym Koœciele do pos³ugi S³owa i sakramentów. Po tym akcie liturgicznym tak¿e nak³adaj¹ rêce pozostali ministrzy urzêdu duchownego
i g³ówny celebrans wypowiada trzeci¹ czêœæ modlitwy18. Ordynacja zaœ diakona
nazywa siê instalacj¹, której celebrans dokonuje przez na³o¿enie r¹k i modlitwê.
14
Gruppe von Dombes, Für eine Versöhnung der Ämter, w: Um Amt und Herrenmahl, Frankfurt 1974,
s. 123; Ordination und kirchliches Amt, Paderborn-Bielefeld 1976, s. 168-171.
15
Das Ältestenamt in den reformierten Kirchen heute. Bericht einer internationalen Konsultation,
w: Das Amt der Ältesten in den reformierten Kirchen heute, in der reformierten Tradition, im biblischen
Zeugnis. Im Auftrag des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes herausgegeben von Lukas Vischer
in Zusammenarbeit mit C. Nussberger, Bern 1992, s. 22-23.
16
Jednoœæ przed nami. Modele, formy i fazy katolicko-luterañskiej wspólnoty koœcielnej, SiDE 2/32
(1993), s. 31-78: nr 78.
17
Urz¹d duchowny w Koœciele..., op.cit., nr 33 i 32; równie¿ Ewangelia a Koœció³ (tzw. Raport z Malty,
1971), w: S. C. Napiórkowski, Wszyscy pod jednym Chrystusem. Ogólnokoœcielny dialog katolickoluterañski, czêœæ 1; lata 1965-1981, Lublin 1985, s. 117-137, nr 59; poza tym tego¿ autora: (Kap³añstwo)
w dialogach koœcielnych, w: Encyklopedia Katolicka, t. 8, Lublin 2000, kol. 724-729; dokument dialogu
katolicko-luterañskiego w USA: Eucharist and Ministry. A Lutheran-Roman Catholic Statement, Lutherans
and Catholics in Dialogue, IV, Washington-New York 1970, nr 16.
18
Prieres recentes d’ordination. VIII. Ëglise Reformée de France, LMD 139 (1979), z. 3, op.cit., s. 90-93.
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Równie¿ ordynacja pastora zawiera w modelu liturgii ordynacji takie elementy
celebracyjne jak: modlitwa i na³o¿enie r¹k19.
W Koœciele ewangelickoreformowanym w Polsce, kandydat wybrany przez synod na biskupa i wprowadzony na urz¹d przez na³o¿enie r¹k, nie nabywa dodatkowych uprawnieñ. Zatem zachowana jest instalacja na biskupa, i ordynacja prezbitera. Ordynacja jest tylko na urz¹d prezbitera i odbywa siê wed³ug Agendy gdañskiej
z 1637 r.20 Na liturgiê sk³adaj¹ siê przemówienie ordynuj¹cego w otoczeniu asystuj¹cych i czytania Pisma Œwiêtego (1 Tm 3,1-7; 4,12-16). Potem nastêpuje wyjaœnienie obowi¹zków urzêdu duchownego, egzamin czyli skrutinium obejmuj¹ce 10 pytañ dotycz¹cych natury i istoty urzêdu pasterskiego, z³o¿enie przez ordynowanego
œlubowañ, modlitwa biskupa, potem na³o¿enie r¹k wraz z towarzysz¹c¹ modlitw¹,
podanie prawej d³oni, krótka modlitwa biskupa i b³ogos³awieñstwo.
W Koœciele anglikañskim, kandydat na biskupa musi mieæ przynajmniej 30 lat i
sprawowaæ przez pewien czas urz¹d kap³añski. Zachowano zasadê konsekracji biskupa przez na³o¿enie r¹k metropolity prowincji i dwóch innych biskupów21.
W ca³ej wspólnocie anglikañskiej forma konsekracji polega na na³o¿eniu r¹k
z jednoczesn¹ modlitw¹ o dary Ducha Œwiêtego dla urzêdu i pracy biskupa
w Koœciele. Tylko biskup ma prawo udzielania œwiêceñ22. Przy ordynacji diakonów
Koœcio³a anglikañskiego biskup wyci¹ga rêce i odmawia modlitwê, po czym nak³ada je na g³owê ka¿dego ordynowanego. Przy wyœwiêcaniu kap³anów liturgia zawiera: prezentacjê, skrutinium, modlitwê zgromadzenia Veni Creator, na³o¿enie r¹k
przez biskupa i modlitwê konsekracyjn¹, po czym inni kap³ani nak³adaj¹ rêce23.
W Koœciele metodystycznym Wielkiej Brytanii ordynacja na prezbitera wygl¹da
nastêpuj¹co: maj¹cy przyj¹æ œwiêcenia klêcz¹ razem z ordynuj¹cym odmawiaj¹c
modlitwê, po czym on nak³ada rêce na ka¿dego z nich, to samo czyni¹ pozostali
ministrowie urzêdu duchownego, wówczas ordynuj¹cy odmawia epiklezê: Ojcze,
wylej Ducha Œwiêtego na N. dla urzêdu i dla pos³ugi ministra w Koœciele Chrystusa. Na co odpowiada: „Amen. Ordynuj¹cy odmawia trzeci¹ czeœæ modlitwy24.
19
Tekst przygotowany przez komisjê liturgiczn¹ Koœcio³a ewangelicko-luterañskiego i Koœcio³a reformowanego
Francji, aprobowany przez Synod narodowy w 1961. Zob. Prieres recentes d’ordination, op.cit., s. 90-93.
20
Agenda albo forma porz¹dku us³ugi œwiêtej w zborach ewangelickich Koronnych i W. X. Litewskiego
wydana, Gdañsk 1637.
21
The Alternative Service Book 1980. Service authorized for use in the Church of England in conjuction
with The Book Common Prayer, London-Sydney-Auckland-Toronto 1980: Ordinal, s. 338; 382-396.
22
H.R. McAdoo, Amt und Eucharistie im Anglikanismus, w: Der priesterliche Dienst V, Amt und
Ordination in ökumenischer Sicht, Freiburg i. Br. 1973, s. 165-195; G. Degano, L’episcopato nella Chiesa
anglicana. Un annalisi delle fonti ufficiali, Verona 1974; J. Muddiman, Biskup. Koœció³ anglikañski, EK t. 2,
op. cit., kol. 604-606. Opracowanie omawiaj¹ce liturgiê œwiêceñ w Koœciele anglikañskim zob. P. F.
Bradshaw, The Anglicana Ordinal. Its History and Development from the Reformation to the present Day
(Alcuin Club Collection, 53), London 1971.
23
The Alternative Service Book 1980…, op. cit., s. 351-364.
24
Prieres recentes d’ordination, III. Ëglise Methodiste de Grand-Bretagne, LMD 139 (1979), z. 3,
op.cit., s. 80-81.
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W Koœciele ewangelicko-metodystycznym w Polsce liturgia ordynacji celebrowana jest w czasie sesji Konferencji Dorocznej (synodu) podczas nabo¿eñstwa
niedzielnego. Odbywa siê ona wed³ug odpowiedniej struktury celebracyjnej:
przedstawienie kandydata, pouczenie i sprawdzenie (skrutinium), liturgia S³owa,
modlitwa do Ducha Œwiêtego Veni Creator, zobowi¹zanie – œlubowanie, na³o¿enie r¹k z form¹ poœwiêcenia na diakona25, prezbitera26.

Elementy wspólne liturgii ordynacji
Jakkolwiek liturgia ordynacji w poszczególnych Koœcio³ach wyros³ych z Reformacji jest zró¿nicowana, to jednak mo¿na w niej wyodrêbniæ pewne elementy
wspólne i stale w niej wystêpuj¹ce. Ordynacja jest rozumiana przez nie jako wydarzenie, które ma jednoczeœnie charakter wyznaniowy i eklezjalny, epikletyczny,
wspólnotowy i prawny.

A. Udzielaj¹cy czyli szafarz liturgii ordynacji
W Koœcio³ach wyros³ych z Reformacji prawo statutowe owych wspólnot okreœla, kto mo¿e byæ szafarzem liturgii ordynacji do objêcia urzêdu duchownego:
diakona, prezbitera i biskupa.
W Koœciele anglikañskim, chocia¿ wielu nie dostrzega³o ró¿nicy pomiêdzy biskupami a kap³anami, jednak¿e ordynacja pozostawa³a w praktyce pod kontrol¹
biskupów, którzy nie udzielali jej z innymi ministrami urzêdu duchownego, ani
z osobami œwieckimi. Koœció³ anglikañski zachowa³ tradycjê sprzed czasów Reformy, wed³ug której jeden udziela³ œwiêceñ, wyœwiêca³ jednego diakona, nak³ada³ rêce na kap³ana z kap³anami, a w konsekracji biskupa uczestniczy³o co najmniej trzech biskupów.
Inne Koœcio³y i Wspólnoty eklezjalne wywodz¹ce siê z Reformacji wymaga³y,
aby pewna liczba duchownych bra³a udzia³ we wszystkich ordynacjach, i chocia¿
g³ówny minister liturgii ordynacji nak³ada³ rêce na kandydata, nigdy nie uwa¿a25
NN przyjmij zadanie i pe³nomocnictwo sprawowania urzêdu diakona w Koœciele Jezusa Chrystusa.
W imiê Boga Ojca, Syna i Ducha Œwiêtego. Amen. Przyjmij pe³nomocnictwo wyk³adania i zwiastowania
Pisma Œwiêtego w Koœciele Jezusa Chrystusa.
26
NN przyjmij zadanie i pe³nomocnictwo sprawowania urzêdu prezbitera w Koœciele Jezusa Chrystusa.
W imiê Boga Ojca, Syna i Ducha Œwiêtego. Amen.
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no, aby on sam mia³ prawo i móg³ udzielaæ ordynacji. Ordynacje mia³y zawsze
innych œwiadków, a jeden czy wielu udzielaj¹cych ordynacji dzia³a³o zawsze
w imiê ca³ego cia³a, jakim by³ Koœció³, który wyœwiêca³. Z faktu, i¿ ordynacja
by³a aktem ca³ego Koœcio³a, a nie tylko osoby ministra wyœwiecaj¹cego, wynika
przekonanie, ¿e ordynacje z czasów Reformacji by³y zawsze publiczne, odbywa³y
siê zazwyczaj w niedzielê, na ogó³ przy udziale wspólnoty, dla której ordynowany mia³ byæ wkrótce pasterzem. Ten model celebracji liturgii œwiêceñ kontrastowa³ ze œredniowiecznymi œwiêceniami w Koœciele katolickim, które czêsto by³y
tych elementów eklezjalnych pozbawione.
U kongregacjonalistów, pojmuj¹cych Koœció³ jako wspólnotê lokaln¹, ordynacja
by³a dokonywana przez osoby œwieckie w ramach wspólnoty. Inne Koœcio³y wywodz¹ce siê z Reformacji by³y przeciwne takiemu sposobowi praktykowania ordynacji i powierza³y wy³¹cznie biskupowi lub duchownemu pe³ni¹cemu funkcjê nadzoru akt liturgii ordynacji. Chocia¿ w Koœcio³ach reformowanych (kalwiñskich, prezbiteriañskich) rada starszych – œwieccy – mog³a czasami uczestniczyæ
w udzielaniu ordynacji, jednak¿e dzia³o siê to zawsze wespó³ z innymi ministrami
uczestnicz¹cymi w celebracji. Wed³ug kongregacjonalistów: „Uprawnienie zorganizowania przebiegu ordynacji nale¿y do ca³ego prezbiterium, to znaczy do rady
starszych, tych, którzy nauczaj¹ i nadzoruj¹. Ale nak³adanie r¹k powinno byæ zawsze dokonywane przez prezbiterów, którzy g³osz¹ naukê, kazania, tym bardziej ¿e
towarzyszy jej przed, w czasie i po – modlitwa, która jest w³aœciwym gestem starszej
osoby nauczaj¹cej”27. Akceptacja zaœ ordynowanego ze strony zgromadzenia wyra¿ona odpowiednim znakiem by³a przyjêciem nowego s³ugi urzêdu duchownego
przez ca³y Koœció³ i jego w³¹czeniem w kolegium sprawuj¹cych urz¹d.
Wspó³czeœnie coraz czêœciej w Koœcio³ach wyros³ych z Reformacji, zw³aszcza
w Koœcio³ach tradycji luterañskiej, szafarzem ordynacji jest biskup; jest to w du¿ym
stopniu efekt recepcji dokumentów ekumenicznych o pos³udze urzêdu duchownego
w Koœciele28. W ostatnich latach wzmocni³a siê tendencja zalecaj¹ca Koœcio³om luterañskim przyjmowanie trójstopniowego urzêdu: biskupa, prezbitera i diakona.
Podkreœla siê tak¿e, ¿e funkcje episkopalne, prezbiterialne i diakonalne s¹ ¿ywe,
w ró¿nych formach, we wszystkich wspólnotach chrzeœcijañskich. Jest to wa¿ne
osi¹gniêcie dialogu ekumenicznego na temat urzêdu koœcielnego29.
27
Tak postanawia³ synod prowincjalny w Londynie z 1654 r.; zob. P.F. Bradshaw, Le Reformateurs et
rites d’ordination, op. cit., s. 137; tego¿, An Act of God in the Church: A Reformation Understanding of
Ordination, „Liturgy” 24/ 9 (1979), s. 22-24.
28
Das Amt der Ältesten in den reformierten Kirchen heute..., op. cit. s. 100-107; Por. Jednoœæ przed
nami..., op. cit., nr 104-141.
29
A. Skowronek, Wokó³ urzêdu w Koœciele. Refleksje nad „Dokumentem z Limy” w: Chrzest,
Eucharystia, Pos³ugiwanie duchowne, red. W. Hryniewicz, S.J. Koza, Lublin 1989, s. 121; S. C.
Napiórkowski, Pos³ugiwania koœcielne. Stan i perspektywa dialogu, „Collectanea Theologica” 48 (1978)
fasc. 2, s. 5-33; W. D¹browska-Macura, Urz¹d koœcielny w uzgodnieniach katolicko- zielonoœwi¹tkowych,
„Summarium” 20-21(40-41) 1991-1992, s. 19-24.
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B. Epikleza istotnym elementem liturgii ordynacji
we wszystkich Koœcio³ach
W nawi¹zaniu do Nowego Testamentu wszystkie Koœcio³y wyros³e z Reformacji uznawa³y modlitwê za istotny element ordynacji. Podobnie jak w Nowym Testamencie nie postrzegano w sposób wyraŸny relacji pomiêdzy modlitw¹ a samym aktem ordynacji, tak te¿ w Koœcio³ach Reformacji nie zawsze uwa¿ano za
niezbêdne, aby modlitwa towarzyszy³a nak³adaniu r¹k. Uwa¿ano bowiem, ¿e wystarczy, aby ordynacja dokonywa³a siê w ogólnym kontekœcie modlitwy. Dlatego
pocz¹tkowo rytua³y anglikañskie nie zawiera³y w³aœciwej modlitwy w czasie wyœwiêcania (ordynacji) na kap³ana i diakona, a rytua³ ordynacji z czasów Lutra
z 1539 r. przewidywa³, ¿e ministrowi, który dokonuje aktu wyœwiêcania na urz¹d
duchowny towarzyszyæ powinno tylko nak³adanie r¹k w czasie recytacji Modlitwy Pañskiej, a jeœli sobie tego ¿yczy i jeœli ma na to czas, mo¿e dodaæ modlitwê,
która podkreœli bardziej trzy czêœci Modlitwy Pañskiej, a ta jest modlitw¹ œwiêceñ, czyli ordynacji. PóŸniejsza praktyka luterañska, zawiera³a ogólnie modlitwê
w liturgii ordynacji.
We wszystkich Koœcio³ach wyros³ych z Reformacji istotna modlitwa ordynacji
jest epiklez¹, czyli proœb¹ do Ojca o Ducha Œwiêtego, aby udzieli³ ordynowanemu Jego darów ze wzglêdu na urz¹d pasterski i dla pos³ugi g³oszenia s³owa Bo¿ego oraz udzielania sakramentów w Koœciele Chrystusa.

C. Biblijny gest na³o¿enia r¹k
wspólnym elementem liturgii ordynacji
Koœcio³y: luterañski i anglikañski kontynuowa³y to, co by³o w nauczaniu biblijnym znakiem ordynacji, to jest na³o¿enie r¹k. Koœcio³y reformowane by³y podzielone w tym wzglêdzie i jedne stosowa³y tê praktykê, a inne nie.
W niektórych przypadkach wyci¹gano praw¹ rêkê w miejscu celebracji, na
znak komunii w urzêdzie duchownym. Chocia¿ sam Kalwin odnoœnie do ceremonii ordynacji przyjmowa³ jako pewne, ¿e aposto³owie nie czynili nic innego jak
tylko gest nak³adania r¹k30.
Koœcio³y reformowane tak¿e kontynuowa³y stosowanie praktyki nak³adania
r¹k przy ordynacji, co poœwiadcza francuski Synod narodowy z 1565 r. Zastanawiamy siê, czy Koœcio³y, które nie maj¹ wcale tego zwyczaju, powinny podCyt. za P. F. Bradshaw , Reformateurs et rites d’ordination, s. 138: Opera Omnia IV, Institution de la
religion chrétienne 4,3,16 (631); C. Vogel, L’imposition des mains dans les rites en Orient et en Occident,
LMD 1970, nr 102, s. 57-72.
30
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daæ siê mu, aby praktykowaæ to w przysz³oœci? Odpowiadamy oczywiœcie, ¿e
nie ma ani zalecenia, ani obietnicy, ani nakazu i nie ma potrzeby, aby za
wszelk¹ cenê wprowadziæ to zobowi¹zanie. Jednak¿e postaramy dostosowaæ siê
w tym, jedni do drugich na ile bêdzie to mo¿liwe (V Synod narodowy – Pary¿u
1565, art. 7)31.
Zwyczaj nak³adania r¹k przy ordynacji w Szkocji by³ wyraŸnie odrzucony,
jak wskazuj¹ na to przepisy Book of Discipline z 1560 r., w których uznano, i¿
nie jest rzecz¹ konieczn¹ odwo³ywanie siê do tej ceremonii praktykowanej
przez aposto³ów. PóŸniej jednak¿e, nak³adanie r¹k by³o przyjête jako sta³y element ordynacji32.
Ewangelicy reformowani uwa¿ali, ¿e wybór elekta jest absolutnie niezbêdn¹
rzecz¹ we wszystkich rodzajach ordynacji, a nak³adanie r¹k jest tylko dodatkow¹
ceremoni¹, fakultatywn¹. Purytanie angielscy byli obra¿eni, kiedy biskupi z czasów królowej El¿biety sugerowali, ¿e nak³adanie r¹k by³o niezbêdne, a wybranie,
elekcja powinna byæ uwa¿ana za czynnoœæ dodatkow¹, fakultatywn¹. Jednak
wspó³czeœnie wszystkie Koœcio³y wyros³e z Reformacji w liturgii ordynacji do
urzêdu duchownego stosuj¹ wk³adanie r¹k.

Zakoñczenie
Wspomniany dokument z Dombes o akcie ordynacji stwierdza: Chocia¿ ordynacja sprawowana jest przez cz³owieka, to jednoczeœnie dzia³a w niej sam Bóg,
powo³uj¹c ordynowanego do swojej s³u¿by, wyposa¿aj¹c i posy³aj¹c do tej s³u¿by;
bowiem urz¹d, który jest przekazywany, nie jest ¿adnym dowolnym postanowieniem Koœcio³a, lecz opiera siê na poleceniu Boga, istotn¹ jest dla niego Jego
obietnica. W czasie ordynacji podstaw¹ jest wstawienniczo- modlitewne b³aganie
Ducha dla osoby ordynowanej. Dokonuje siê ono przez modlitwê po³¹czon¹ z
w³o¿eniem r¹k. Ustanowienie w³o¿enia r¹k przez Jezusa nie jest wprawdzie poœwiadczone w Piœmie Œwiêtym, jednak¿e w³o¿enie r¹k jako znak jednoœci koœcielnego urzêdu jest niezast¹pione nie tylko ze wzglêdu na si³ê wyrazu tego gestu,
lecz przede wszystkim ze wzglêdu na swoj¹ tradycjê siêgaj¹c¹ czasów apostolskich i swoje ekumeniczne znaczenie.
Jako polecenie Pana urz¹d nak³adany jest na osobê ordynowanego na zawsze.
Przekazanie urzêdu jest jednorazowe i nie jest powtarzane (nr 170).
31
32

Opera omnia X/1, 18.
P.F. Brandshaw, Reformateurs et rites d’ordination, op.cit., s. 138.
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Tradycja chrzeœcijañska umiejscawia ordynacjê w kontekœcie liturgii, a zw³aszcza Eucharystii. Model ten gwarantuje rozumienie jej jako aktu ca³ej wspólnoty,
a nie tylko pewnej grupy w jej obrêbie lub aktu wyœwiêcanej jednostki.
Tradycja ta potwierdza akt ordynacji przez na³o¿enie r¹k odpowiedniego szafarza i jest jednoczeœnie przyzywaniem Ducha Œwiêtego.
Odnoœnie do ordynacji w Koœcio³ach wyros³ych z Reformacji – obok czêœciowo zró¿nicowanej teologii praktyki liturgii ordynacji w ró¿nych tradycjach –
z katolickiego punktu widzenia problem le¿y w fakcie, ¿e tam zosta³a przerwana
w XVI w. tradycja biskupiego wk³adania r¹k. Ordynacja do urzêdu duchownego
rozumiana jest jako akt zobowi¹zuj¹cy ordynowanego w trwaniu w s³u¿bie do
koñca jego ¿ycia, dokonuje siê przez w³o¿enie albo wyci¹gniêcie r¹k. Jednak¿e to
„prezbiterialne” w³o¿enie r¹k przez braci w urzêdzie nie pozostaje w ³¹cznoœci
z tradycj¹ biskupiego wk³adania r¹k od staro¿ytnoœci. W œwietle wspólnej refleksji nad Koœcio³em pierwszych wieków zarysowuje siê jednak droga do wspólnie
sprawowanego urzêdu. Gdy w sprawach wiary, ¿ycia sakramentalnego i urzêdu
wynikaj¹cego z ordynacji zostanie osi¹gniêty konsens, który sprawi, ¿e jeszcze
istniej¹ce ró¿nice miêdzy katolikami i luteranami przestan¹ jawiæ siê jako czynnik dziel¹cy oba Koœcio³y, a wzajemne potêpienia stan¹ siê bezprzedmiotowe,
wówczas winien nast¹piæ wzajemny akt uznania urzêdu duchownego33.

Aneksy
Aneks 1
Forma ordynowania duchownego w Koœciele EwangelickoReformowanym.
Na podstawie Agendy Gdañskiej z roku 1637
Wystêpuje Ordynuj¹cy i ordynowany
W imieniu Boga Ojca i Syna i Ducha Œwiêtego. Amen.
Ksi¹¿ê Pasterzy, Pan i Zbawiciel nasz Jezus Chrystus, on Syn Bo¿y wieczny,
z Ojcem i Duchem Œwiêtym, Pan Bóg jedyny, gdy tu na ziemi dokoñczy³ sprawy zbawienia naszego, zleci³ Aposto³om swoim Urz¹d Pasterski w swym Koœciele, a wst¹piwszy w niebo okaza³ siê byæ G³ow¹, Królem i Kap³anem wiecznym
ludowi swemu, daj¹c z nieba dary ludziom i posy³aj¹c Aposto³ów, Ewangelistów,
33
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Pasterzy i Nauczycieli, ku budowaniu Koœcio³a swego na ziemi. Tego i dziœ czyniæ nie przesta³, posy³aj¹c robotników na ¿niwo swoje a przez Starszych Zborów
swoich ich obieraj¹c i doœwiadczaj¹c, sam ich poœwiêca i potwierdza. O tym
wszystkim mamy œwiadectwa Pisma Œwiêtego i Koœcio³a.
I w tej oto chwili, umi³owani chrzeœcijanie, za wol¹ i przyzwoleniem Koœcio³a
Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, w urz¹d Pasterza dusz i Nauczyciela œwiêtych prawd Pana Najwy¿szego ma byæ wprowadzony jeden z braci naszych
..............., który staj¹c przed obliczem Bo¿ym i wami wszystkimi, sk³adaæ bêdzie
s³u¿bie tej œlubowanie.
Przemówienie ordynuj¹cego
(podchodz¹ asystuj¹cy)
Pos³uchaj teraz, bracie mi³y, œwiadectw Pisma Œwiêtego, bêd¹cych nauk¹ i
przestrog¹ w tym urzêdzie, jak je podaje forma ordynowania Ministrów, u³o¿ona
przez Ojców naszych w XVII wieku w Agendzie Gdañskiej:
Oto Aposto³ Pawe³ œwiêty w liœcie I do Tymoteusza w rozdziale 3,1-7 mówi:
Wiernaæ jest ta mowa... A w rozdziale 4, 12-16 dodaje: ¯aden m³odoœci¹...
Te s¹ s³owa Ducha Œwiêtego. Chrzeœcijanie w Panu umi³owani, których zacnoœæ S³ug Bo¿ych i ich powinnoœci przed oczy nam przedk³adaj¹, abyœmy wiedzieli, i¿ w Domu Bo¿ym i miêdzy domownikami Chrystusowymi g³os Ewangelii Œwiêtej porz¹dnie ma byæ opowiadany przez tych, którzy na ten urz¹d
œwiêty od Boga i od Koœcio³a jego wed³ug zwyczaju apostolskiego posy³ani
bywaj¹. A tak, bracie mi³y, abyœ zna³ dok³adniej urz¹d i obowi¹zki swoje, s³uchaj, co nastêpuje:
1. Daje i zleca siê tobie od Chrystusa Pana i Koœcio³a Jego S³owo Bo¿e bez ¿adnych zmian i dodatków opowiadaæ, wed³ug tego, jak ono jest zawarte w Biblii
Œw. i jak rozkaza³ Syn Bo¿y: Nauczajcie wszystkie narody, ucz¹c je przestrzegaæ wszystkiego, co wam przykaza³em.
2. Zleca siê Tobie, abyœ Sakramentami œwiêtymi, to jest Chrztem œw. i Wieczerz¹
Pañsk¹ wed³ug ustawy Syna Bo¿ego us³ugiwa³, który mówi: Chrzcijcie
wszystkie narody, a tak¿e: Bierzcie, jedzcie, to jest cia³o moje oraz: Pijcie z
tego kielicha wszyscy, albowiem to jest krew moja nowego przymierza, która
siê za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. To czyñcie na moj¹ pami¹tkê.
3. Daje ci siê te¿ moc szafowaæ Kluczami Królestwa Pana Jezusa Chrystusa, nimi
otwieraæ i zamykaæ, rozwi¹zywaæ i zawi¹zywaæ sumienia ludzkie wed³ug woli
Bo¿ej: Wierz¹cym i pokutuj¹cym odpuszczenie grzechów i ¿ywot wieczny
zwiastuj¹c, a niewierz¹cym i nie pokutuj¹cym gniew Bo¿y i potêpienie wieczne opowiadaj¹c wed³ug tego, co mówi Syn Bo¿y do Aposto³ów: WeŸmijcie
Ducha Œwiêtego, którymkolwiek grzechy odpuœcicie, s¹ im odpuszczone, a
którym zatrzymacie, s¹ zatrzymane.
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4. Abyœ o owczarni Pañskiej wed³ug powo³ania swego mia³ staranie, broni¹c jej
od fa³szywych proroków, to jest od bluŸnierców i ba³wochwalców, mieczem
S³owa Bo¿ego, do zbawienia ludowi Bo¿emu us³uguj¹c i on w wierze i w nadziei ¿ywota wiecznego utwierdzaj¹c i wzmacniaj¹c.
5. Abyœ gorliwych s³uchaczy szanowa³ /ceni³/ i za nich gor¹co Panu Bogu siê modli³, a z³ych i niepos³usznych napomina³ i kara³ wed³ug tego, co mówi Aposto³
œwiêty: Tych którzy grzesz¹, strofuj przed wszystkimi, aby drudzy bojaŸñ mieli.
6. Na ostatek – abyœ w tym Urzêdzie wiernie a¿ do œmierci trwaj¹c, pas³ trzodê
Bo¿¹ tobie powierzon¹, dogl¹daj¹c jej nie poniewolnie ale dobrowolnie, nie
dla sproœnego zysku, ale ochotnym umys³em, ani jako panuj¹cy nad dziedzictwem Pañskim, ale wzorem bêd¹c trzody, wed³ug tego, co mówi Aposto³:
we wszystkim samego siebie wystawiaj¹c za wzór dobrych uczynków, maj¹c
w nauce ca³oœæ, powagê, s³owo zdrowe, nienaganione, aby ten kto by siê
sprzeciwi³, zawstydziæ siê musia³, nie maj¹c nic, co by o was mia³ z³ego
mówiæ.
Teæ s¹ powinnoœci, które na Ciebie Duch Bo¿y k³adzie.
Pytania:
A tak pytam ciê przed Panem, Bogiem i przed tym œwiêtym zgromadzeniem:
1. Pragnieszli szczerym umys³em, wed³ug nauki Apostolskiej, przyj¹æ na siebie
urz¹d pasterski, aby w nim Chrystusowi i wybranemu ludowi Jego wiernie a¿
do œmierci s³u¿yæ? Pragniesz-li?
OdpowiedŸ: Pragnê.
Biskup: Amen.
2. Pytam ciê: Czujeszli w sercu swoim, ¿e ciê Pan Bóg na ten Urz¹d przez natchnienie Ducha Œwiêtego powo³uje i pobudza? Czujesz-li?
OdpowiedŸ: Czujê i Pana Boga proszê o to, aby co we mnie zacz¹³, a¿ do
œmierci wspomaga³ dla chwa³y imienia swego œwiêtego.
Biskup: Amen.
3. Pytam ciê: Czy temu Urzêdowi, na który ciê Pan Bóg powo³uje i powinnoœci
tej, któr¹ na ciê Duch Œwiêty k³adzie, obiecujesz dosyæ czyniæ?
OdpowiedŸ: Ufam Panu Bogu, i¿ za jego œwiêtym wspomo¿eniem, dosyæ mu
bêdê czyni³.
Biskup: Amen.
4. Pytam ciê: Jeœli¿e ty na ten Urz¹d wstêpujesz nie dla po¿ytku doczesnego, nie
dla chwa³y œwieckiej, nie dla pró¿nowania, ani jakich bogactw, ale dla samej
chwa³y Bo¿ej i pomno¿enia królestwa Chrystusowego? Z tymli umys³em
wstêpujesz na Urz¹d Pasterski a nie innym?
OdpowiedŸ: Z tym a nie innym.
Biskup: Amen.
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5. Pytam ciê: jeœli¿e ty nad naukê Prorock¹ i Chrystusow¹ i Apostolsk¹ w Biblii
œwiêtej spisan¹ i zawart¹ wiêcej siê nie bêdziesz domyœla³, ale bêdziesz uczy³
tego, co Pan Chrystus rozkaza³, a Prorocy i Aposto³owie œwiêci na Piœmie podali?
OdpowiedŸ: Obiecujê Panu Bogu i Jego Koœcio³owi nad S³owo Bo¿e pisane
wiêcej siê nie domyœlaæ.
Biskup: Amen.
6. Pytam ciê: Czy poddajesz siê chêtnie i dobrowolnie pod pos³uszeñstwo starszych i karnoœci Koœcio³a Bo¿ego i wdziêcznie chcesz przyjmowaæ karanie
w³o¿one, gdybyœ w czym, czego Panie Bo¿e uchowaj, wyst¹pi³, albo Urzêdowi twojemu dosyæ nie czyni³?
OdpowiedŸ: Poddajê siê w imieniu Pañskim.
Biskup: Amen.
7. Pytam ciê: jeœli¿e ty zgody Jednoty S³owu Bo¿emu nieprzeciwnej, której uczy
Konfesja Sandomierska i Ugoda Generalnych Synodów nie bêdziesz targa³ i
niweczy³?
OdpowiedŸ: Nie bêdê.
Biskup: Amen.
8. Pytam ciê: Czy obiecujesz Bogu i Koœcio³owi Jego w tym Urzêdzie statecznie
i nieodmiennie trwaæ, nie odstêpowaæ go ani dla przeœladowania, ani dla
œwiata, ani dla ubóstwa, ani w nim ustawaæ a¿ do œmierci? Obiecujesz-li?
OdpowiedŸ: Obiecujê za pomoc¹ Bo¿¹.
Biskup: Amen.
9. Na ostatek pytam ciê: Jeœli ty na tym Urzêdzie chcesz ¿yæ pobo¿nie, bez nagany i zgorszenia, pilny bêd¹c nauki i czytania S³owa?
OdpowiedŸ: Chcê i obiecujê za pomoc¹ Bo¿¹.
10. Chcesz¿e wiêc uczyniæ œlub Panu Bogu naszemu i Starszym oraz prze³o¿onym swoim pod dobrym sumieniem, ¿e w tym Urzêdzie Pasterskim sobie
zleconym, wiernie trwaæ i pracowaæ pragniesz a¿ do œmierci?
OdpowiedŸ: Chcê z Bo¿¹ pomoc¹.
A wiêc uczyñ to ju¿ w bojaŸni Bo¿ej przed obliczem Bo¿ym i tego chrzeœcijañskiego zgromadzenia.
Biskup podaje do rêki ordynowanego Formê Œlubu Pasterskiego.
Œlub Pasterski
Wed³ug tego Œlubu Pasterskiego, teraz przeze mnie z³o¿onego, ja ... dobrowolnie obiecuj¹c, œlubujê Panu Bogu i Koœcio³owi jego œwiêtemu i wam Starszym
wiernoœæ, w urzêdzie pilnoœæ i pos³uszeñstwo. A cokolwiek w tym œlubowaniu
by³o mi przed³o¿one, pragnê wszystko szczerze czyniæ, w tym trwaæ, niczym siê
nie wymawiaj¹c, za pomoc¹ Bo¿¹ i za rad¹ Braci Starszych a¿ do mojej œmierci.
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W tym racz mi pomagaæ, Panie Bo¿e mój, w Trójcy Œwiêtej jedyny, Ojcze, Synu,
Duchu Œwiêty, Bo¿e b³ogos³awiony na wieki, amen.
Biskup:
S³yszeliœcie Chrzeœcijanie mili, jak ten m¹¿ Bo¿y œlubuje Panu Bogu i Koœcio³owi jego, urz¹d swój wiernie i przystojnie wykonywaæ. Czego i¿ nie mo¿e si³ami
swoimi uczyniæ bez daru i wspomo¿enia Bo¿ego (upad³szy na kolana swe) proœmy Pana, Boga, aby mu dodawa³ m¹droœci, umiejêtnoœci, (starannoœci) i cierpliwoœci w tym Urzêdzie, do którego powo³aæ go raczy³, mówi¹c tymi s³owy:
Modlitwa:
Panie Jezu Chryste, najwy¿szy Kap³anie i Biskupie ludu swego, Synu Boga
¿ywego, który na niebo wst¹piwszy ku zbudowaniu Koœcio³a swego, ku z³¹czeniu
œwiêtych i ku pracy us³ugiwania dajesz Aposto³ów, Proroków, Ewangelistów, Pasterzy i Nauczycieli – prosimy Ciê pokornie i za tego s³ugê swego, wiernie siê
teraz ofiaruj¹cego na Urz¹d Pasterski.
Racz wejrzeæ nañ okiem mi³osiernym i potwierdŸ w godnoœci tego Urzêdu.
Obdarz go darami Twego Ducha Œwiêtego a obietnice swoje ³askawe nad nim
racz wype³niæ. Prosimy Ciê, Panie, uczyñ zeñ po¿ytecznego s³ugê Koœcio³a Twego. Daj mu m¹droœæ zbawienn¹, aby móg³ napominaæ zdrow¹ nauk¹ a tych, którzy siê sprzeciwiaj¹, przekonywaæ. Chroñ go od przeœladowañ a przy prawdzie
twojej œwiêtej w ¿yciu pobo¿nym zachowaj a¿ do œmierci.
Uczyñ to wszystko dla chwa³y imienia Twego œwiêtego, który ¿yjesz z Ojcem
i z Duchem œw. w jednoœci Bóstwa na wieki, amen.
Po modlitwie ordynuj¹cy k³adzie rêce na g³owie klêcz¹cego ministra i mówi:
Bóg, Ojciec niebieski, który ciê na Urz¹d Pasterski S³owa Twego niechaj ci daje,
nauk¹ zdrow¹ i ¿yciem pobo¿nym niechaj ciê obdarzy i w tym Urzêdzie œwiêtym
niech ci b³ogos³awi. Rêk¹ prawicy swej niechaj ciê broni od nieprzyjació³ Koœcio³a
swego. Miastem obronnym, s³upem ¿elaznym, murem miedzianym, baszt¹ mocn¹
niechaj ciê postawi wobec wszystkich, którzy siê prawdzie sprzeciwiaj¹.
Niechaj to Pan Bóg w tobie sprawi, abyœ móg³ przynieœæ godny owoc i po¿ytek Jemu i Koœcio³owi Jego, na co wszyscy rzeczmy: AMEN.
Nastêpuj¹ wota asystuj¹cych, po czym Biskup:
Poniewa¿ ciê, bracie mi³y Pan Bóg na ten Urz¹d Duchowny w Koœciele swoim
powo³a³ i ustanowi³, bacz tego wszystkiego, coœ œlubowa³, co gdy czyniæ bêdziesz,
us³yszysz wdziêczny g³os Pana swego: Dobrze s³ugo dobry i wierny, gdy¿eœ by³ wierny nad ma³ym, nad wielem ciê postanowiê, wnijdŸ do radoœci Pana twego, amen.
Na znak zaœ tego, coœ tu œlubowa³ Bogu i Koœcio³owi Jego, podaj¿e mi praw¹
rêkê twoj¹.
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A trzymaj¹c rêkê jego mówi:
Rêkê twoj¹ ja przyjmujê na miejscu Bo¿ym i Koœcio³a Jego, a Pan Zastêpów
niechaj te¿ tobie poda mi³oœciw¹ prawicê swoj¹, na utwierdzenie w tobie œlubu
tego, któryœ w Umowie Urzêdu Pasterskiego uczyni³, przez Syna swego mi³ego,
Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Nastêpuje krótka modlitwa Biskupa i b³ogos³awieñstwo:
Niech ci b³ogos³awi Pan i niechaj ciê strze¿e,
Niech rozjaœni Pan oblicze swe nad tob¹ i niechaj ci bêdzie mi³oœciw,
Niech obróci Pan twarz swoj¹ ku tobie i niechaj ci da pokój. Amen.

Aneks 2
Skrócona wersja liturgii ordynacji na diakona, prezbitera i biskupa
w Koœciele Ewangelicko-Metodystycznym w RP
(Wed³ug niemieckojêzycznego rytua³u koœcielnego opieraj¹cego siê na liturgii
Zjednoczonego Koœcio³a Metodystycznego – The United Methodist Church, t³umaczenie robocze, autor dziêkuje ks. biskupowi Edwardowi Puœleckiemu za udostêpnienie tekstu).

1. Ordynacja na diakona
Uwaga: Ordynacja odbywa siê zazwyczaj w czasie sesji Konferencji Dorocznej
(synodu) i sprawowana jest w ramach konferencyjnego nabo¿eñstwa niedzielnego. Liturgia w oryginale uwzglêdnia ordynacjê jednostki i grupy ordynowanych
p³ci mêskiej i ¿eñskiej. Sprawowana jest przez biskupa ordynariusza.
Przedstawienie kandydatów do ordynacji.
Sekretarz Konferencji (synodu) przedstawia biskupowi osoby zatwierdzone
przez konferencjê do ordynacji.
Drogi zborze, dostojny biskupie! Brat (cia) ten (Siostra /y) ma byæ ordynowany do specjalnej s³u¿by w Koœciele Jezusa Chrystusa. Po dok³adnym badaniu duchowni Konferencji Dorocznej wybrali do ordynacji diakona ..........................
(nazwisko /a ordynowanych).
Zaœ do urzêdu prezbitera....................... (nazwisko /a ordynowanych)
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Pouczenie i sprawdzenie.
Biskup:
Umi³owani Bracia i Siostry.
W akcie chrztu Bóg obieca³ wam sw¹ mi³oœæ. W akcie przyjêcia na pe³noprawnego cz³onka Koœcio³a Ewangelicko-Metodystycznego daliœcie wyraz temu, ¿e
ofertê Bo¿ej mi³oœci przyjmujecie i wstêpujecie w s³u¿bê naœladownictwa Jezusa
Chrystusa. Ordynacja oznacza publiczne wprowadzenie i uprawomocnienie do
pe³nienia szczególnej s³u¿by w Koœciele.
Czy jest w wœród nas ktoœ, komu wiadomym by³oby o jakimœ wykroczeniu czy
innej przeszkodzie, uniemo¿liwiaj¹cej któremuœ z tych Braci ordynacjê – jeœli
tak, to niech w imiê Boskie zg³osi swe zarzuty.
Chwila oczekiwania w ciszy
Modlitwa dziêkczynna
Wszechmocny Bo¿e, dawco wszelkich dobrych darów. Dziêkujemy Ci za ich
bogactwo i zadania, jakie swemu Koœcio³owi powierzy³eœ. Cieszymy siê z ka¿dego cz³owieka, którego przygotowa³eœ, by kroczy³ za Twym wezwaniem, u¿ywa³
swych talentów w Twoim imieniu. Uwielbiamy Ciê za to, ¿e w ka¿dym czasie
uzdalniasz Siostry i Braci do szczególnych pos³ug. Ty te¿ obecnych tu diakonów i
prezbiterów wyposa¿ysz swym Duchem. Za to wywy¿szamy Ciê w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
Czytanie S³owa Bo¿ego: J 12, 25n; 2 Kor. 5,17-20; Efez. 4,11 -13a.
Napomnienie.
Biskup:
Umi³owani Bracia!
S³yszeliœcie co mówi Pismo œw., jak wielka i wa¿na jest s³u¿ba, do której Bóg
Was powo³a³. Dlatego wzywamy Was w imieniu naszego Pana, Jezusa Chrystusa:
b¹dŸcie ambasadorami Chrystusa, b¹dŸcie stra¿nikami i zarz¹dcami w s³u¿bie
Chrystusa Pana! Zostajecie dziœ obdarzeni mandatem nauczania i napominania,
byœcie lud Bo¿y prowadzili i strzegli, zagubionych odnajdywali i zgromadzali –
byœcie oddali siê w s³u¿bê pojednania z Bogiem i zbawienia przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Zawsze pamiêtajcie o tym, ¿e powierzono Wam najwa¿niejsz¹ sprawê – zbór Chrystusa! Zwa¿cie, by nikt nie poniós³ szkody ze wzglêdu
na Wasze niedbalstwo. Rozwa¿cie wielkoœæ winy, jak¹ na siebie nak³adacie na
skutek okaleczenia zboru. Dlatego pe³nijcie pos³annictwo w s³u¿bie Najwy¿szego
z ca³ego serca, prowadz¹c ludzi Wam powierzonych do doskona³oœci w Chrystusie. Poznajcie, jak szczególnym jest Wasz urz¹d i jak wielka ci¹¿y na Was odpowiedzialnoœæ. Dlatego nieustannie proœcie, by Duch Œwiêty by³ przy Was, by
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kszta³towa³ Wasze ¿ycie osobiste, ¿ycie rodziny Waszej zgodnie z Ewangeli¹ Jezusa Chrystusa. Wzrastajcie i dojrzewajcie w s³u¿bie. B¹dŸcie przyk³adem w naœladowaniu Chrystusa. I wszystko cokolwiek czyniæ bêdziecie, czyñcie w imiê
Pana Jezusa Chrystusa, dziêkuj¹c przezeñ Bogu Ojcu.
Modlitwa do Ducha Œwiêtego
Veni Creator Spiritus – czytane lub œpiewane
Akt ordynacji
Diakoni przystêpuj¹ do biskupa
Drodzy Bracia (Siostry), przez ordynacjê na Diakona, jako s³udze S³owa Bo¿ego, udzielone zostaje wam pe³nomocnictwo prowadzenia nabo¿eñstw, wyg³aszania kazañ, udzielania œlubów i prowadzenia ceremonii pogrzebowych.
Mo¿ecie te¿ w nag³ych przypadkach zostaæ upowa¿nieni do sprawowania
Sakramentów. Wzywamy Was, byœcie przed tym zgromadzeniem wyrazili gotowoœæ podjêcia siê zadañ, które Wam dziœ zostan¹ powierzone przez na³o¿enie r¹k.
Zobowi¹zanie
– Czy wierzycie, ¿e zostaliœcie powo³ani przez Jezusa Chrystusa, by sprawowaæ
w Jego Koœciele urz¹d diakona?
– Czy uznajecie Pismo Œwiête Starego i Nowego Testamentu za wyznacznik naszego nauczania i czy bêdziecie je pilnie czytaæ, studiowaæ, odczytywaæ i wyk³adaæ?
– Czy z pe³nym zaanga¿owaniem poœwiêcicie siê pracy wœród osób wam powierzonym, a wszystkie swe si³y i czas s³u¿bie Jezusowi Chrystusowi?
– Czy jako diakoni gotowi jesteœcie do przyst¹pienia do spo³ecznoœci s³u¿by Koœcio³a metodystycznego, przestrzegaj¹c jego zasad i przyjmuj¹c braterskie zalecenia?
Jeœli tak, odpowiedzcie: Tak, z Bo¿¹ pomoc¹.
Na³o¿enie r¹k na ordynowanego na diakona
NN.... przyjmij zadanie i pe³nomocnictwo sprawowania urzêdu diakona w Koœciele Jezusa Chrystusa. W Imiê Boga Ojca, Syna i Ducha Œwiêtego. Amen.
Przyjmij pe³nomocnictwo wyk³adania i zwiastowania Pisma Œwiêtego w Koœciele Jezusa Chrystusa.
Wrêczenie œwiadectw ordynacji, po której nastêpuje modlitwa za ordynowanych.
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2. Ordynacja na prezbitera
Na³o¿enie r¹k na ordynowanych na prezbitera.
Umi³owani Bracia i Siostry! Przez akt ordynacji na prezbitera udzielone zostaje Wam pe³nomocnictwo zwiastowania Ewangelii, sprawowania sakramentów i
prowadzenia powierzonej Wam parafii (zboru). Przed tym zgromadzeniem wzywamy Was do wyznania swej gotowoœci przejêcia zadañ, które dzisiaj, przez na³o¿enie r¹k, zostaj¹ Wam powierzone.
Zobowi¹zanie
– Czy wierzycie, i¿ zostaliœcie powo³ani przez Jezusa Chrystusa, by sprawowaæ w
Jego Koœciele urz¹d prezbitera?
– Czy uznajecie Pismo Œwiête Starego i Nowego Testamentu za wyznacznik naszej wiary, ¿ycia i nauczania, i czy bêdziecie je pilnie czytaæ, studiowaæ, odczytywaæ i wyk³adaæ?
– Czy bêdziecie sprawowaæ sakramenty zgodnie z biblijnym nauczaniem i wprowadzaæ innych we w³aœciwe ich stosowanie?
– Czy bêdziecie prowadziæ powierzon¹ Wam parafiê (zbór) zgodnie z otrzymanymi przez Boga zdolnoœciami i wraz ze swymi wspó³pracownikami dzia³aæ na
rzecz budowania cia³a Chrystusowego?
– Czy jako prezbiterzy gotowi jesteœcie do spo³ecznoœci s³u¿by Koœcio³a ewangelicko-metodystycznego, przestrzegaj¹c jego zasad i przyjmuj¹c braterskie zalecenia?
Jeœli tak, odpowiedzcie: Tak, z pomoc¹, Bo¿¹
Modlitwa ordynacyjna
Osoby ordynowane klêkaj¹.
Panie, powo³a³eœ tych Braci, by s³u¿yli Ci jako prezbiterzy. Udziel im dla ich
s³u¿by Ducha Œwiêtego. Niech bêd¹ wierni w zwiastowaniu S³owa Bo¿ego, sprawowaniu Sakramentów, w prowadzeniu i budowaniu Twojego Koœcio³a, w ich
s³owie i czynie niech zawarte bêdzie œwiadectwo Twego dzia³ania. Pomó¿ im do
s³u¿by Tobie, tak jak Ty nam us³u¿y³eœ. Amen.
Na³o¿enie r¹k
NN. przyjmij zadanie i pe³nomocnictwo do sprawowania urzêdu prezbitera
w Koœciele Jezusa Chrystusa. W imiê Boga Ojca, Syna i Ducha Œwiêtego. Amen.
Wrêczenie œwiadectw ordynacyjnych
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S³owa do Zgromadzenia
Biskup zwraca siê do zgromadzonych:
Drogi zborze, powierzamy wam tych Braci (Siostry) celem nieustannego wstawiennictwa. Jako zbór nie jesteœcie jedynie otrzymuj¹cymi ale wspó³pracuj¹cymi
z nowo ordynowanymi. Ponownie zobowi¹¿my siebie na rzecz wspólnej s³u¿by i
wspólnie wo³ajmy do naszego Pana.
Modlitwa spontaniczna zakoñczona Modlitw¹ Pañsk¹. Dalszy ci¹g nabo¿eñstwa lub koñcowe b³ogos³awieñstwo.

3. Konsekracja na biskupa
w Koœciele Ewangelicko-Metodystycznym
Modlitwa
Biskup prowadz¹cy ceremoniê:
Wszechmog¹cy Bo¿e, Ty przez Syna swego Jezusa Chrystusa obdarzy³eœ
wspania³ymi darami aposto³ów, prezbiterów i ewangelistów i poleci³eœ im, by paœli Twoje owce. Za wszystkich pasterzy Twego Koœcio³a prosimy o ³askê, by S³owo Twoje z radoœci¹ i wytrwa³oœci¹ zwiastowali, by wprowadzali pewnoœæ wiary
w ¿yciu duchowym zgodnie z Twoim S³owem. Spraw, aby w s³uchaniu, pos³uszeñstwie i zaufaniu zdawali siê na Jezusa Chrystusa, przez którego otrzymaj¹
koronê ¿ycia. Amen.
Czytanie S³owa Bo¿ego
Czytaj¹ prezbiterzy
Dzieje Apostolskie 20, 17-24 i 28-32; Ewangelia wed³ug œw. Jana 21, 15-17;
Ewangelia wed³ug œw. Mateusza 28, 18-20.
Przedstawienie kandydata
Prezentacji kandydata dokonuje dwóch prezbiterów:
Drogi Biskupie, przedstawiamy jednego z prezbiterów naszego Koœcio³a. Zosta³
on wybrany do sprawowania urzêdu biskupiego i powinien byæ dziœ konsekrowany.
Wezwanie do modlitwy
Biskup:
Drogi zborze, w Ewangelii £ukasza czytamy o tym jak Chrystus, nasz Pan,
przez ca³¹ noc trwa³ w modlitwie zanim wybra³ i pos³a³ Dwunastu Aposto³ów. W
Dziejach Apostolskich czytamy o uczniach w Antiochii, jak poœcili i modlili siê
zanim po³o¿yli rêce na Paw³a i Barnabê i wys³ali ich do s³u¿by misyjnej poœród
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pogan. Za przyk³adem naszego Pana Jezusa Chrystusa i Aposto³ów czynimy podobnie, kiedy teraz jednoczymy siê w modlitwie poprzedzaj¹cej wprowadzenie
w urz¹d tego Brata i wys³anie go do pracy, do której, jak wierzymy, zosta³ powo³any przez Ducha Œwiêtego.
Modlitwa
Biskup:
Wszechmocny Bo¿e, dawco wszelkich dobrych darów, Ty poprzez swego Ducha
Œwiêtego obdarzy³eœ Koœció³ ró¿nymi urzêdami. Spójrz w swej ³asce na s³ugi swoje,
które powo³a³eœ do sprawowania urzêdu i s³u¿by biskupiej. Nape³nij naszego Brata
prawd¹ twej nauki i moc¹ uœwiêconego ¿ycia, tak by przez S³owo i czyny móg³ s³u¿yæ owocnie w tym urzêdzie. Niech tak siê stanie ku zbudowaniu i w³aœciwemu prowadzeniu Twego Koœcio³a przez zas³ugi naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, który
razem z Tob¹ i Duchem Œwiêtym ¿yje i króluje w wiecznoœci. Amen.
Zobowi¹zanie
Biskup zwraca siê do osoby konsekrowanej:
Drogi Bracie, Pismo Œwiête napomina nas, byœmy zbyt pochopnie nie powierzali obowi¹zku kierowania Koœcio³em. Odpowiedz zatem z bojaŸni¹ przed Bogiem na nastêpuj¹ce pytania:
– Czy jesteœ przekonany, ¿e zgodnie z wol¹ naszego Pana Jezusa Chrystusa zosta³eœ powo³any do tej s³u¿by?
Jeœli tak, odpowiedz: Jestem o tym przekonany.
– Czy jesteœ przekonany, ¿e Pismo Œwiête zawiera ca³¹ prawdê, potrzebn¹ do
wiecznego zbawienia na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa?
Jeœli tak, odpowiedz: Jestem o tym przekonany.
– Czy jesteœ zdecydowany tobie powierzone prawdy z Pisma Œwiêtego przekazywaæ tak, byœ móg³ pod¹¿aæ drog¹ ¿ycia wiecznego?
Jeœli tak, odpowiedz: Jestem o tym przekonany i zdecydowany. Tak bêdê dzia³a³ z pomoc¹ Bo¿¹.
– Czy chcesz poprzez wnikliwe studiowanie i modlitwê pog³êbiaæ zrozumienie
Pisma Œwiêtego, wed³ug niego ¿yæ? Czy jesteœ zdecydowany z wytrwa³oœci¹ i
wiernoœci¹ szukaæ prawdy Chrystusowej, a tak¿e broniæ Koœcio³a przeciwko
wszelkim bezbo¿nym naukom?
Jeœli tak, odpowiedz: Tak bêdê czyni³ z pomoc¹ Bo¿¹.
– Czy bêdziesz roztropnie, sprawiedliwie i pobo¿nie ¿y³ na tym œwiecie? W taki
sposób, by we wszelkich sprawach byæ wzorem na chwa³ê i uwielbienie Boga?
Czy bêdziesz okazywa³ mi³osierdzie wobec wszelkiej biedy, potrzebuj¹cych i cierpi¹cych? Czy bêdziesz próbowa³, jeœli to bêdzie mo¿liwe z twojej strony, dzia³aæ na
rzecz utrzymywania i wzmacniania pokoju, mi³oœci i spokoju miêdzy ludŸmi? Czy
swoje pos³annictwo bêdziesz sprawowa³ zgodnie z dyscyplin¹ Koœcio³a?
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Jeœli tak, odpowiedz: Tak bêdê czyni³ z pomoc¹ Bo¿¹.
– Czy w czasie udzielania ordynacji i sporz¹dzania listy nominacyjnej bêdziesz
dzia³a³ zgodnie ze swoim sumieniem? Czy bêdziesz sprawiedliwie i przyjaŸnie
obchodzi³ siê z Braæmi, wobec których sprawujesz nadzór?
Jeœli tak, odpowiedz: Tak bêdê czyni³ z pomoc¹ Bo¿¹.
Modlitwa
Biskup:
Wszechmocny Bóg, nasz Ojciec Niebiañski, który ci da³ wolê sprawowania tej
s³u¿by, niech ciê obdarzy te¿ m¹droœci¹ i moc¹ do jej wiernego spe³nienia. Niech
dope³ni w tobie dobre dzie³o, które rozpocz¹³, tak ¿eby uwidocznione zosta³o
przez Jezusa Chrystusa naszego Pana. W cichoœci módlmy siê za tego brata, który
zostaje teraz konsekrowany na biskupa.
Konsekrowany klêka i trwa wraz ze zgromadzeniem w cichej modlitwie.
Po chwili ciszy –
Biskup prowadz¹cy ceremoniê:
Módlmy siê o obecnoœæ Ducha Œwiêtego.
(Zgromadzeni czytaj¹ na przemian, lub œpiewaj¹, tekst Veni Creator Spiritus)
Modlitwa konsekruj¹ca
Biskup:
Módlmy siê. Wszechmog¹cy i Mi³osierny Ojcze, Ty w swej wiecznej dobroci
obdarowa³eœ nas swoim Jedynym i Umi³owanym Synem Jezusem Chrystusem,
którego da³eœ jako naszego Zbawiciela. Jednych powo³a³eœ do s³u¿by apostolskiej, innych do s³u¿by proroczej, innych do s³u¿by ewangelisty. Niektórych jako
pasterzy, innych jako nauczycieli, po to, by zbudowaæ i doskonaliæ swój Koœció³.
Wyposa¿ tego s³ugê ³ask¹ swoj¹, by by³ w ka¿dej chwili gotów do zwiastowania
Ewangelii pojednania. Pozwól, by sprawowa³ swój urz¹d nie na szkodê, lecz ku
zbawieniu. Nie by raniæ, ale by pomagaæ. Spraw, aby by³ tym, który wszystkim
pobo¿nym i wiernym s³ugom daje we w³aœciwym czasie w³aœciwe rzeczy, które
sam przyj¹³ przez Jezusa Chrystusa naszego Pana, który z Tob¹ i Duchem Œwiêtym ¿yje i króluje na wieki wieków. Amen.
Na³o¿enie r¹k
Biskup nak³ada rêce razem z innymi zgromadzonymi prezbiterami na g³owê
konsekrowanego i mówi:
Niech Pan nape³ni ciê Duchem Œwiêtym dla sprawowania pos³ugi biskupaw Koœciele Chrystusa, która teraz z pos³annictwa Koœcio³a, poprzez
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na³o¿enie naszych r¹k, zostaje ci powierzona w imieniu Boga Ojca, Syna i Ducha Œwiêtego.
Niech dar Bo¿y, które jest w tobie, uzewnêtrzni siê, gdy¿ Bóg nie da³ nam ducha bojaŸni, lecz Ducha mocy, mi³oœci i roztropnoœci. Amen.
Konsekrowany biskup podnosi siê.
Biskup, który prowadzi³ ceremoniê przekazuje mu Bibliê
i mówi:
Poœwiêæ siê ca³kowicie studiowaniu Pisma Œwiêtego, napominaniu i nauczaniu.
Wspominaj wielkie dzie³a Bo¿e, o których Ksiêga ta œwiadczy. Staraj siê
z ca³¹ ¿arliwoœci¹, by Ewangelia i jej dzia³anie mog³y mieæ skutek w ¿yciu wielu
ludzi. Uwa¿aj na siebie samego i na swoje nauczanie. Dla ciebie samego jak i dla
tych, którzy zostali tobie powierzeni, bêdzie ona b³ogos³awieñstwem. B¹dŸ pasterzem dla owczarni Chrystusowej. Wzmacniaj s³abych, uzdrawiaj chorych, opatruj
okaleczonych. Przywracaj do stada tych, którzy odpadli i szukaj zaginionych. Uwa¿aj na to, jak prowadzisz i nie zapomnij mi³osierdzia, aby Królestwo Bo¿e mog³o
byæ zrealizowane na ziemi, a ty, kiedy Najwy¿szy Pasterz siê uka¿e, byœ otrzyma³
nieprzemijaj¹c¹ koronê chwa³y przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.
Nastêpnie sprawowana mo¿e byæ liturgia Wieczerzy Pañskiej, po której wypowiadane s¹ s³owa modlitwy:
Modlitwa
Zmawia jeden z prezbiterów uczestnicz¹cych w liturgii:
Mi³osierny Ojcze, powierzamy siê Twojej opiece. Strze¿ swego s³ugê Twoim
Niebiañskim b³ogos³awieñstwem. Wyposa¿ go Twoim Duchem Œwiêtym tak, by
zwiastowa³ S³owo Twoje, by odnajdywa³ zaginionych i objawia³ wszelk¹ niesprawiedliwoœæ w cierpliwoœci i w prawdzie. Czyñ go uzdrowicielskim wzorem
w s³owie i w dzia³aniu, mi³oœci i wierze, w czystoœci i wychowaniu. A kiedy dokoñczy swego biegu, obdarz go koron¹ sprawiedliwoœci przez naszego Pana,
sprawiedliwego Sêdziego, który ¿yje i króluje z Tob¹ i Duchem Œwiêtym, Jedyny
Bo¿e z wiecznoœci w wiecznoœæ. Amen.
Biskup:
ProwadŸ nas o Panie we wszystkie nasze dzia³ania ze swoj¹ wielk¹ dobroci¹.
Wzmacniaj nasze dzie³o swoj¹ obecnoœci¹. Niechaj pocz¹tek, trwanie i zakoñczenie bêd¹ w Tobie, byœmy mogli imiê Twoje uwielbiaæ, byœmy przez Twoje mi³osierdzie mogli odziedziczyæ ¿ycie wieczne przez Jezusa Chrystusa naszego Pana.
Amen.
(W tym miejscu mo¿e byæ odœpiewana przez chór lub zbór pieœñ).
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B³ogos³awieñstwo
Biskup:
Przyjmijcie b³ogos³awieñstwo naszego Pana: Pokój Bo¿y, który przewy¿sza
wszelkie zrozumienie ludzkie, niech strze¿e serc i umys³ów waszych w poznaniu
i mi³oœci Boga i Jego Syna Jezusa Chrystusa naszego Pana. B³ogos³awieñstwo
Boga Wszechmog¹cego, Ojca, Syna i Ducha Œwiêtego niech bêdzie z wami
wszystkimi teraz i po wieki wieków. Amen.

Aneks 3
The Alternative Service Book (1980)
1. Ordynacja diakona w Koœciele anglikañskim
Kandydaci klêkaj¹ przed biskupem, który wyci¹ga swoje rêce ku nim i mówi:
Chwalimy Ciê i wys³awiamy, mi³osierny Ojcze, poniewa¿ w swoim wielkim
umi³owaniu rodzaju ludzkiego pos³a³eœ swojego jedynego Syna Jezusa Chrystusa,
który przyj¹³ postaæ s³ugi. On przyszed³ ¿eby s³u¿yæ, a nie ¿eby Jemu s³u¿ono;
nauczy³ nas, ¿e On, który móg³by byæ wielki pomiêdzy nami, musi byæ s³ug¹
wszystkich.
On upokorzy³ siê ze wzglêdu na nas i w pos³uszeñstwie zaakceptowa³ œmieræ, i
to œmieræ na krzy¿u, dlatego te¿ wywy¿szy³eœ Go i da³eœ Jemu imiê, które jest
ponad ka¿dym imieniem. Teraz my sk³adamy dziêkczynienie za to, ¿e wezwa³eœ
te nasze s³ugi, których ordynujemy (wyœwiêcamy) w Twoje imiê, ¿eby mieli
udzia³ w tym pos³ugiwaniu powierzonym Twojemu Koœcio³owi.
Teraz biskup k³adzie rêce na g³owê ka¿dego kandydata i mówi:
Zeœlij Ducha Œwiêtego na Twojego s³ugê N dla urzêdu i pracy diakona w Twoim Koœciele.
Kiedy biskup w³o¿y rêce na ka¿dego z nich kontynuuje:
Wszechmog¹cy Ojcze, daj tym Twoim s³ugom ³askê i moc do wype³nienia ich
pos³ugiwania. Uczyñ ich wiernymi w s³u¿bie, gotowymi do nauczania, stale postêpuj¹cymi w twojej Ewangelii i spraw, ¿eby zawsze byli posiadaj¹cymi pe³ne
zaufanie we wierze, obfituj¹cymi w nadziejê, zakorzenionymi i ugruntowanymi w
mi³oœci, niech trwaj¹ mocno i niezachwianie w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
do którego, z Tob¹ i z Duchem Œwiêtym nale¿y wspania³oœæ i uwielbienie, oddawanie czci i chwa³a, teraz i na zawsze. Amen.
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Biskup przekazuj¹c nowo wyœwiêconym diakonom Nowy Testament, zwraca
siê do ka¿dego z nich s³owami:
Przyjmij Ksiêgê jako znak w³adzy danej tobie dzisiaj do g³oszenia S³owa Bo¿ego Jego ludowi. Umacniaj go w Jego prawdzie i s³u¿ mu w Jego Imiê.

2. Ordynacja prezbitera w Koœciele anglikañskim
Biskup stoi z prezbiterami, którzy mu asystuj¹, kandydaci klêcz¹ przed nim, on
wyci¹ga rêce ku nim i mówi:
Chwalimy i wys³awiamy Ciê, wszechmog¹cy Ojcze, poniewa¿ Ty stwarzasz w
ca³ym œwiecie œwiêtych ludzi dla swego w³asnego dobytku (jako swoj¹ w³asnoœæ), królewskie kap³añstwo, powszechny Koœció³.
Chwalimy i wys³awiamy Ciê, poniewa¿ da³eœ nam Twojego Syna Jezusa Chrystusa, ¿eby by³ Aposto³em i Najwy¿szym Kap³anem naszej wiary i Pasterzem naszych dusz.
Chwalimy i wys³awiamy Ciê, ¿e przez swój w³asny zgon On przezwyciê¿y³
œmieræ, ¿e przez wst¹pienie do niebios obdarzy³ nas obfitymi darami, czyni¹c niektórych aposto³ami, innych ewangelistami, pasterzami i nauczycielami, ¿eby wyposa¿yæ swoich ludzi na dzie³o pos³ugiwania i rozwijania Jego Cia³a.
Teraz sk³adamy dziêkczynienie za to, ¿e wezwa³eœ te Twoje s³ugi, których ordynujemy (wyœwiêcamy) w Twoje Imiê, ¿eby mieli udzia³ w tym pos³ugiwaniu
powierzonym Twojemu Koœcio³owi.
Biskup i prezbiterzy k³ad¹ rêce na ka¿dego kandydata;biskup wypowiada s³owa:
Zeœlij Ducha Œwiêtego na Twojego s³ugê N dla urzêdu i pracy prezbitera
w Twoim Koœciele.
Po w³o¿eniu r¹k na wszystkich, biskup kontynuuje:
Wszechmog¹cy Ojcze, daj tym Twoim s³ugom ³askê i si³ê do wype³nienia pos³ugiwania poœród powierzonych ich odpowiedzialnoœci, tak aby mogli baczyæ na
nich i opiekowaæ siê nimi, odpuszczaæ i b³ogos³awiæ im w Twoje Imiê, i proklamowaæ Ewangeliê Twojego zbawienia. Ustanów ich wœród swego ludu, ¿eby
sk³adali z nim duchow¹ ofiarê przyjêt¹ przez Ciebie i sprawowali sakramenty
Nowego Przymierza.
Tak jak wezwa³eœ ich do Twojej s³u¿by, uczyñ ich godnymi ich powo³ania. Daj
im m¹droœæ i karnoœæ do wiernej pracy ze wszystkimi wspó³pracownikami –
wspó³braæmi w Chrystusie, ¿eby œwiat doszed³ Twojej chwa³y i Twojej mi³oœci.
Przyjmij nasza modlitwê, mi³osierny Ojcze, przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa naszego Pana, do którego z Tob¹ i Duchem Œwiêtym nale¿y wspania³oœæ
i uwielbienie, oddawanie czci i chwa³a, teraz i na zawsze. Amen.
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Nowo ordynowani prezbiterzy wstaj¹, biskup daje Pismo Œwiête ka¿demu
z nich, mówi¹c:
Przyjmij tê Ksiêgê jako znak w³adzy, któr¹ Bóg da³ ci dzisiaj do nauczania
Ewangelii Chrystusa i do pos³ugiwania Jego Œwiêtym Sakramentom.

3. Ordynacja biskupa w Koœciele anglikañskim
Arcybiskup stoi z biskupami, którzy mu asystuj¹, biskup elekt klêczy przed nim,
on rozk³ada rêce nad nim i mówi:
Chwalimy i wys³awiamy Ciê, wszechmog¹cy Ojcze, poniewa¿ stwarzasz
w ca³ym œwiecie œwiêtych ludzi dla swego w³asnego dobytku (jako swoj¹ w³asnoœæ), królewskie kap³añstwo, powszechny Koœció³.
Chwalimy i wys³awiamy Ciê, poniewa¿ da³eœ nam Twojego Syna Jezusa Chrystusa, ¿eby by³ Aposto³em i Najwy¿szym Kap³anem naszej wiary i Pasterzem naszych dusz.
Chwalimy i wys³awiamy Ciê, ¿e przez swój w³asny zgon On przezwyciê¿y³
œmieræ, ¿e przez wst¹pienie do niebios obdarzy³ nas obfitymi darami, czyni¹c niektórych aposto³ami, innych ewangelistami, pasterzami i nauczycielami, ¿eby wyposa¿yæ swoich ludzi na dzie³o pos³ugiwania i rozwijania Jego Cia³a.
Teraz sk³adamy dziêkczynienie za to, ¿e wezwa³eœ tu twego s³ugê, którego my
konsekrujemy w Twoje Imiê, ¿eby mia³ udzia³ w tym pos³ugiwaniu powierzonym
Twojemu Koœcio³owi.
Arcybiskup i biskupi k³ad¹ rêce na biskupa elekta; Arcybiskup mówi:
Zeœlij Ducha Œwiêtego na Twojego s³ugê N... dla urzêdu i pracy biskupa
w Twoim Koœciele.
Nastêpnie kontynuuje:
Wszechmog¹cy Ojcze, wype³nij Twojego s³ugê ³ask¹ i moc¹, któr¹ da³eœ
swoim aposto³om, ¿eby móg³ prowadziæ powierzonych jego odpowiedzialnoœci, g³osz¹c im Ewangeliê zbawienia. Dziêki jego pos³udze wzrasta Twój Koœció³, a jego cz³onkowie jednocz¹ siê w œwiêt¹ wspólnotê prawdy i mi³oœci.
Udziel mu, jak prawdziwemu pasterzowi, w³adzy karmienia i rz¹dzenia Twoim stadem, uczyñ go m¹drym nauczycielem, niezachwianym stró¿em wiary i
sakramentów. ProwadŸ i kieruj nim w przewodzeniu wspólnocie Twojego
ludu. Daj mu pokorê, ¿eby u¿ywa³ swej w³adzy do uzdrawiania, a nie do ranienia, do budowania, a nie do niszczenia. Broñ go od wszelkiego z³a, ¿eby
jako szafarz Twojej sprawy i ambasador Chrystusa móg³ stan¹æ przed Tob¹
niewinny, i w koñcu, wraz ze wszystkimi Twoimi s³ugami, wszed³ do Twojej
wiecznej radoœci.
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Przyjmij nasza modlitwê, mi³osierny Ojcze, przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa naszego Pana, do którego, z Tob¹ i Duchem Œwiêtym nale¿y wspania³oœæ i
uwielbienie, oddawanie czci i chwa³a, teraz i na zawsze. Amen.
Arcybiskup daje nowo ordynowanemu biskupowi Pismo Œwiête, mówi¹c:
Przyjmij te Ksiêgê, tutaj s¹ s³owa ¿ycia wiecznego. WeŸ je do swojego prowadzenia, oznajmiaj je œwiatu. Miej pieczê nad ca³ym stadem, w którym Duch
Œwiêty ustanowi³ ciê pasterzem. Zachêcaj wierz¹cych, odnajduj zagubionych,
rozwijaj cia³o Chrystusa, kiedy g³ówny Pasterz objawi siê, ty bêdziesz móg³
otrzymaæ nieprzemijaj¹c¹ koronê chwa³y.
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TEOLOGOWIE O PRYMACIE PAPIE¯A
W KONTEKŒCIE DIALOGU
KATOLICKO-PRAWOS£AWNEGO
W ci¹gu wieków, zw³aszcza w drugim tysi¹cleciu, tak Koœció³ katolicki jak
i prawos³awny podkreœla³y coraz bardziej jeden z dwóch fundamentalnych elementów eklezjologii pierwszego tysi¹clecia: albo prymat, jak w Koœciele katolickim, albo synodalnoœæ i autokefaliê, jak w prawos³awiu. Z tego powodu dziœ znaleŸliœmy siê w sytuacji, któr¹, upraszczaj¹c, mo¿emy opisaæ s³owami Clément:
Piotr pozosta³ bez swoich braci, aposto³ów, ci zaœ pozostali bez Piotra1. St¹d te¿
tak Koœció³ katolicki jak i prawos³awny, nie mog¹c o sobie powiedzieæ, ¿e zachowa³y nienaruszon¹ strukturê eklezjaln¹ w³aœciw¹ dla I tysi¹clecia chrzeœcijañstwa, s¹ wezwane do tego, by poprzez „dialog mi³oœci” i dialog teologiczny odnaleŸæ elementy pomijane w II tysi¹cleciu: katolicy zasadê synodalnoœci, prawos³awni zaœ znaczenie prymatu w ¿yciu Koœcio³a2.
G³ównym jednak problemem na drodze do jednoœci pozostaje prymat papie¿a,
i dla znalezienia takiej jego formy, która pozwoli³aby biskupowi Rzymu ponownie
staæ siê prawdziwym centrum jednoœci chrzeœcijañstwa, teologowie Wschodu i Zachodu najczêœciej zwracaj¹ siê ku pierwszemu tysi¹cleciu Koœcio³a Chrystusowego,
do okresu Koœcio³a jeszcze niepodzielonego3. Jednoczeœnie s¹ oni œwiadomi, i¿
w œwietle tego wszystkiego, co siê dokona³o w drugim tysi¹cleciu w ich Koœcio³ach, nie jest mo¿liwy prosty powrót do organizacji eklezjalnej pierwszych wieków.
O. CLÉMENT, Rzym inaczej. Prawos³awny wobec papiestwa, Warszawa 1999, 63.
Por. KALLISTOS DI DIOKLEIA, «Un primato diverso e necessario», Il Regno – attualita 8 (1997), 247; O.
CLÉMENT, Rzym inaczej, 63-64; ten¿e, La chiesa ortodossa, Brescia 1989, 66-67.
3
Por. E. LANNE, «Le dialogue théologique entre l’Église catholique et l’Église orthodoxe. Ses exigences
et ses promesses», Ephemerides Theologicae Lovaniensis 61 (1985), 358; ten¿e, «Catholiques et
Orthodoxes. Un dialogue exigeant a tournant capital», Nouvelle Revue Theolgique 107 (1985), 99.
1
2
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Chcemy teraz przedstawiæ niektóre propozycje teologów katolickich i prawos³awnych dotycz¹ce kroków, które nale¿a³oby uczyniæ, aby papie¿ na nowo móg³
zacz¹æ pe³niæ pos³ugê jednoczenia wobec wszystkich wyznawców Chrystusa, nie
zaœ wy³¹cznie wobec rzymskich katolików.

Reinterpretacja dogmatu o prymacie papie¿a
w œwietle tradycji Koœcio³a pierwszego tysi¹clecia
Rozwa¿aj¹c kwestiê odbudowania pe³nej komunii miêdzy Koœcio³em katolickim a prawos³awnym Bouyer proponuje rozwi¹zanie problemu prymatu papie¿a w szerokiej perspektywie relacji katolicko-prawos³awnych. Jest on przekonany, ¿e pierwszym krokiem powinna byæ decyzja o wzajemnym uznaniu
wa¿noœci sakramentów i tradycji liturgicznych obu Koœcio³ów, co nie zawsze
mia³o miejsce w okresie drugiego tysi¹clecia, zw³aszcza po Soborze Trydenckim4. Nastêpnie powinno siê oficjalnie potwierdziæ, ¿e oba Koœcio³y wyznaj¹ tê
sam¹ wiarê oraz ¿e ró¿nice doktrynalne nie dotycz¹ spraw istotnych lecz theologoumena. Do ró¿nic tych, które nie powinny ju¿ prowokowaæ sporów i anatem, mo¿na zaliczyæ kwestiê pochodzenia Ducha Œwiêtego i moment epiklezy
eucharystycznej. Obie strony dialogu powinny te¿ uznaæ oficjalnie, ¿e dogmaty
pierwszych siedmiu soborów powszechnych ciesz¹ siê najwy¿szym szacunkiem
tak na Wschodzie jak i na Zachodzie. Jednoczeœnie powinny zostaæ zaakceptowane synody lokalne maj¹ce miejsce w Koœciele katolickim i prawos³awnym
oraz ich decyzje, po uprzednim zbadaniu, w duchu mi³oœci i wiernoœci nauczaniu Ojców, spraw przez nie poruszanych5. Bouyer uwa¿a te¿, i¿ Stolica Apostolska powinna by og³osiæ, i¿ dogmaty Soboru Watykañskiego I o prymacie
jurysdykcji i nieomylnoœci papie¿a trzeba rozumieæ w œwietle doktryny Soboru
Watykañskiego II na temat kolegialnoœci episkopatu i nauczania oraz praktyki
Koœcio³a I tysi¹clecia. Papie¿ powinien by równie¿ oznajmiæ, i¿ nie bêdzie in4
Por. L. BOUYER, «Réflexions sur le rétabilissement possible de la communion entre les Eglises
orthodoxe et catholique. Perspectives actuelles», Istina 1 (1975), 113, gdzie mówi o zmianie relacji
katolicko-prawos³awnych po Soborze Trydenckim, gdy katolicy zaczêli stosowaæ tak¿e wobec
prawos³awnych wymagania stawiane protestantom, którzy chcieli pojednaæ siê z Koœcio³em katolickim. W
odpowiedzi na to tak¿e prawos³awni, zw³aszcza w Grecji, postawili podobne warunki, a¿ do powtarzania
chrztu, bierzmowania i œwiêceñ kap³añskich przechodz¹cym z katolicyzmu na prawos³awie. Pozytywn¹
odpowiedŸ na postulaty o. Bouyer mamy w dokumentach Miêdzynarodowej Komisji Mieszanej do dialogu
katolicko-prawos³awnego, zw³aszcza w tzw. Dokumencie z Bari (1987).
5
Por. tam¿e, 113-114; ; J. MEYENDORFF, «Églises-soeurs. Implications ecclésiologiques du Tomos
Agapis», Istina 1 (1975), 43-44.
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terweniowa³ w sprawy Koœcio³ów lokalnych, z wyj¹tkiem takich sytuacji jak
zagro¿enie czystoœci wiary lub dyscypliny koœcielnej, których nie bêd¹ one w
stanie rozwi¹zaæ same na ni¿szym szczeblu poprzez synody lokalne czy te¿ interwencje metropolity lub patriarchy6.
Naprzeciw tym propozycjom wychodz¹ tezy hiszpañskiego ekumenisty
M. Garijo-Guembe. Wed³ug niego, aby dialog prowadzony przez katolików i
prawos³awnych przyczyni³ siê do ich zjednoczenia, nale¿a³oby spe³niæ piêæ warunków: 1. Uznaæ, i¿ oba Koœcio³y przechowuj¹ tê sam¹ tradycjê apostolsk¹ i
zaakceptowaæ fakt, ¿e tradycja ta rozwinê³a siê w ró¿ny sposób na Wschodzie i
na Zachodzie. Zadaniem teologów obu Koœcio³ów jest wzi¹æ pod uwagê ca³¹
tradycjê patrystyczn¹, nie tylko tê w³aœciw¹ dla w³asnego Koœcio³a. Nie mo¿emy ponownie pope³niæ b³êdu skupiania siê na w³asnej tradycji i zapominania
lub umniejszania innych, poniewa¿ wchodzi tu w grê katolickoœæ Koœcio³a! 2.
Oba Koœcio³y w ich aktualnej formie reprezentuj¹ uprawniony rozwój apostolskiego dziedzictwa. Aby lepiej to zrozumieæ, nale¿y dokonaæ pewnego rodzaju
„relatywizacji” rozwoju w³asnych tradycji, poniewa¿ ten, który dokona³ siê
gdzie indziej, jest tak samo uprawniony i wa¿ny jak rozwój w³asnego Koœcio³a.
Nie chodzi o relatywizowanie treœci dogmatów, ale o odró¿nienie istoty danej
prawdy wiary od jej formy historycznej; 3. Nale¿a³oby powiedzieæ otwarcie, ¿e
schizma oznacza odrzucenie otwarcia siê na tradycjê innego Koœcio³a oraz ¿e
absolutyzacja w³asnej tradycji zawsze prowadzi do podzia³ów; 4. Oba Koœcio³y
potrzebuj¹ teologów dobrze znaj¹cych tradycje drugiego Koœcio³a, takich, którzy by potrafili wprowadziæ lud Bo¿y na drogê pojednania miêdzy Wschodem a
Zachodem; 5. Komunia eklezjalna i eucharystyczna zak³ada synodalnoœæ, bowiem jednoœæ Koœcio³a Chrystusowego jest mo¿liwa tylko jako koinonia dwóch
Koœcio³ów równych w godnoœci. To zaœ wymaga od strony rzymskokatolickiej,
¿e presbeia Koœcio³a Rzymu i jego biskupa bêdzie wykonywana jako s³u¿ba na
rzecz jednoœci. Aby odpowiedzieæ na to wymaganie konieczne jest, by funkcja
ta by³a wykonywana w sposób zupe³nie inny ni¿ to jest dzisiaj, podkreœla Garijo-Guembe7.

Por. L. BOUYER, «Réflexions», 114-115.
Por. M.M. GARIJO-GUEMBE, «Schwesterkirchen im Dialog. Überlegungen eines römisch–katholischen
Theologen», Catholica 4 (1994), 293.
6
7
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Jaki prymat dla chrzeœcijañskiego Wschodu?
L. Waldmüller stwierdza, ¿e odbudowanie jednoœci nie mo¿e oznaczaæ zobowi¹zania Koœcio³a prawos³awnego do akceptacji jurysdykcji papie¿a w takim samym stopniu, w jakim obowi¹zuje ona wiernych Koœcio³a katolickiego czy te¿
Katolickich Koœcio³ów Wschodnich8.
Tego typu propozycjê wysun¹³ J. Ratzinger ju¿ w 19769 roku i powtórzy³ j¹
w 1982 w ksi¹¿ce Theologische Prinzipienlehre, gdzie czytamy: W kwestii doktryny o prymacie, Rzym nie mo¿e wymagaæ od Wschodu wiêcej, ni¿ zosta³o to
sformu³owane i prze¿yte w pierwszym tysi¹cleciu. Kiedy patriarcha Atenagoras I
25 lipca 1967 roku podczas wizyty papie¿a w Fanar nazwa³ go nastêpc¹ Piotra,
maj¹cym honorowe pierwszeñstwo poœród nas, przewodnicz¹cym w mi³oœci,
w ustach tego wielkiego przywódcy Koœcio³a znalaz³a siê istota treœci, jak¹ zawiera³ w sobie prymat pierwszego tysi¹clecia i Rzym nie mo¿e wymagaæ wiêcej. Jednoœæ tutaj mog³aby dokonaæ siê na tym fundamencie: z jednej strony Wschód rezygnuje ze zwalczania rozwoju Zachodu w drugim tysi¹cleciu jako heretyckiego i
akceptuje Koœció³ katolicki jako prawowierny i prawowity w formie, w jakiej siê
on znalaz³, podczas gdy Zachód tak¿e uznaje za prawowierny i prawowity Koœció³
prawos³awny w formie, któr¹ zachowa³10.
Nawet jeœli ta propozycja nie zosta³a przyjêta z wielkim entuzjazmem przez
teologów prawos³awnych11, a sam autor kilka lat póŸniej w pewnym stopniu j¹

8
Por. L. WALDMÜLLER, «Überlegungen, wie die volle Communio der orthodoxen Kirchen mit Rom erlang
werden könnte», Der christliche Osten 1 (1998), 11.
9
Por. J. RATZINGER, «Pronostics sur l’avenir de l’oecuménisme», Proche – Orient chretien 3 (1976), 215.
10
Por. J. RATZINGER, Theologische Prinzipienlehre. Bausteine zur Fondamentaltheologie, München 1982,
209: „Rom muß vom Osten nicht mehr an Primatslehre fordern, als auch im ersten Jahrtausend formuliert
und gelebt wurde. Wenn Patriarch Athenagoras am 25.7. 1967 beim Besuch des Papstes im Phanar diesen als
Nachfolger Petri, als den ersten an Ehre unter uns, den Vorsitzer der Liebe, benannte, findet sich im Mund
dieses großen Kirchenführers der wesentliche Gehalt der Primatsaussagen des ersten Jahrhunderts, und mehr
muß Rom nicht verlangen. Die Einigung könnte hier auf der Basis geschehen, daß einerseits der Osten
darauf verzichtet, die westliche Entwicklung des zweiten Jahrhunderts als häretisch zu bekämpfen und die
katholische Kirche in der Gestalt als rechtmäßig und rechtgläubig akzeptiert, die sie in dieser Entwicklung
gefunden hat, während umgekehrt der Westen die Kirche des Ostens in der Gestalt, die sie sich bewahrt hat,
als rechtgläubig und rechtmäßig anerkennt”; M. HARDT, « Papsttum und Ökumene. Über die Möglichkeiten
eines universalen Petrusdienst», Catholica 4 (1988) », 319, gdzie przytacza jeszcze inn¹ opiniê Ratzingera
zgodnie z któr¹ forma prymatu rzymskiego powsta³a w ostatnich dwóch stuleciach nie powinna byæ jedyn¹
mo¿liwoœci¹ dla chrzeœcijan nie-katolików.
11
Por. A. BASDEKIS, «Das Papsttum aus der Sicht der orthodoxen Theologie und Kirche», Orthodoxes
Forum 1 (1995), 81-82; H. REINHARDT, który w swoim artykule «Zur Frage der (Selbst-)Beschränkung des
päpstlichen Jurisdiktionprimats im Hinblick auf die nichtkatholischen Christen», Catholica 4 (1997), 255256, wyjaœnia, i¿ mimo takich propozycji jak ta Ratzingera, prawos³awni w dalszym ci¹gu lêkaj¹ siê utraty
autokefalii po ewentualnym odnowieniu wspólnoty z Koœcio³em katolickim.

42

TEOLOGOWIE O PRYMACIE PAPIE¯A...

zmodyfikowa³12, pozostaje ona jednak „programowa” dla Koœcio³a katolickiego
w kwestii odnowienia jednoœci miêdzy Koœcio³em katolickim a prawos³awnym.
W swoim postulacie kard. Ratzinger odda³ bowiem sprawiedliwoœæ ró¿nicy, jaka
istnieje w sprawowaniu prymatu rzymskiego w I i II tysi¹cleciu Koœcio³a oraz potwierdza, ¿e ju¿ w pierwszych wiekach Koœcio³a prymat ten nie by³ widziany tak
samo na Wschodzie i na Zachodzie.
Podobn¹ do Ratzingera opiniê na temat prymatu wyrazi³ metropolita Damaskinos Papandreou. Wed³ug niego, rozwój sfery jurydycznej i kanonicznej prymatu
rzymskiego, który dokona³ siê na Zachodzie i zosta³ zdefiniowany na Soborze
Watykañskim I nie musia³by stanowiæ nieprzezwyciê¿aln¹ przeszkodê na drodze
do jednoœci, o ile rozwój ten nie by³by uwa¿any przez Koœció³ katolicki za absolutnie istotny i konieczny, jako conditio sine qua non dla odnowienia jednoœci
miêdzy dwoma Koœcio³ami13. Wed³ug Papandreou, rozwój prymatu papie¿a w II
tysi¹cleciu nale¿y traktowaæ jak theologoumenon a nie jako dogmat, oraz ¿e momentem decyduj¹cym dla jednoœci jest wzajemne uznanie, i¿ w obu Koœcio³ach
zosta³a zachowana struktura episkopalna14. Metropolita Tranoupolis podkreœla
fakt, ¿e na poziomie jurysdykcji relacje miêdzy Koœcio³ami prawos³awnymi a
Koœcio³em Rzymu w pierwszym tysi¹cleciu nigdy nie by³y tego samego rodzaju
co miêdzy Rzymem a Koœcio³ami Zachodu. Fakt ten zosta³ potwierdzony tak¿e
przez Sobór Watykañski II, który uzna³ prawo Koœcio³ów prawos³awnych do rz¹dzenia siê w³asnymi kanonami i generalnie prawowitoœæ ró¿nic, gdy chodzi o
kult, dyscyplinê i teologiê. W tej perspektywie powinno siê tak¿e umieœciæ i rozwa¿yæ raz jeszcze ró¿ne kwestie, które dziel¹ jeszcze oba Koœcio³y15.

12
Por. A. DULLLES, «Path to doctrinal agreement: ten Theses», Theological Studies 47 (1986), 42, który
potwierdza, i¿ w nastêpnym okresie, jako kardyna³, Ratzinger zmodyfikowa³ swoj¹ wizjê podkreœlaj¹c
bardziej, ¿e niemo¿liwy jest zwyczajny powrót do pierwszego tysi¹clecia oraz ¿e konieczna jest pewna
„hermeneutyka jednoœci”.
13
Por. D. SALACHAS, «Les Églises soeurs Catholique – Romaine et Orthodoxe en dialogue théologique
officiel. Réflexionx – Perspectives – Problemes», Nicolaus 2 (1982), 119-120.
14
Z podobn¹ tez¹ wyst¹pi³ ju¿ w 1974 E. THEODOROU podczas kolokwium katolicko-prawos³awnego na
temat eklezjologii pt. „Koinonia”. W swoim wyst¹pieniu «Unité e pluralité du temoignage du Christ», Istina
1 (1975), 21, proponuje on interpretacjê symboliczn¹ obu dogmatów papieskich z 1870 roku; W. De Vries
podczas dyskusji nad tym tekstem (por. «Débats a la suite des conférences. Apres les conférences du Pr. E.
Théodorou et du Pr. J. Giblet», Istina 1 (1975), I», 137, 139) zauwa¿y³, ¿e teza ta „serait difficilement
acceptable pour la théologie catholique, étant donné qu’un dogme ne peut etre défini uniquement pour une
Eglise partielle”. W odpowiedzi Théodorou wyjaœni³, ¿e propozycja jego „n’exprime que son opinion
personelle (…). Parmi les catholiques existe actuellement une conception collégiale de la primauté, qui
invalide le dogme. Selon la conception orthodoxe, il est impossible de prouver la primauté de Pierre en se
fondant sur le Nouveau Testament et on peut encore moin démontrer que cette primauté est passée
directement à Rome. Et pourtant la primauté peut être acceptée comme un symbole de l’unité. De plus, la
siège de Rome, en tant que présidant dans la diaconie, a toujours occupé la première place”. Nieco dalej, E.
Lanne zauwa¿y³, ¿e „il est difficile d’admettre qu’une proposition puisse etre tenue pour un dogme dans une
partie de l’Eglise et seulement pour un theologoumenon dans une autre partie de l’Eglise”.
15
Por. D. SALACHAS, «Les Églises soeurs», 122.

43

JANUSZ BUJAK

Papandreou jest œwiadomy, ¿e problem prymatu jest bardzo trudny do rozwi¹zania tak dla Rzymu, który widzi go jako konstytutywny element jednoœci Koœcio³a,
jak i dla Wschodu, poniewa¿ uwa¿a on prymat w dzisiejszej formie za nieuprawnion¹ zmianê w strukturze episkopalnej Koœcio³a pierwszych wieków16. By³oby
jednak mo¿liwe znalezienie jakiegoœ rozwi¹zania pod warunkiem spe³nienia dwóch
postulatów: 1. Rzym akceptuje komuniê ze Wschodem bez stawiania ¿adnych warunków, co oznacza³oby uznanie prawomocnoœci jego struktury episkopalnej i, co
za tym idzie, potwierdzenie, ¿e Koœcio³y prawos³awne nie musz¹ przyjmowaæ prymatu w formie przyjêtej dziœ na Zachodzie; 2. Natomiast Wschód uznaje w ten sposób, ¿e Zachód, mimo doktryny o prymacie papie¿a, generalnie zachowa³ strukturê
episkopaln¹ Koœcio³a pierwotnego, nawet jeœli przyj¹³ element nowy, którego prawos³awie nie uwa¿a za niezbêdny. By³oby to tym ³atwiejsze, uwa¿a Papandreou,
poniewa¿ z jednej strony Sobór Watykañski II uczyni³ wiele dla rewaloryzacji episkopatu, z drugiej sam papie¿, w momencie ustanowienia relacji ze Wschodem, nie
wystêpuje ju¿ w duchu Soboru Watykañskiego I (jurisdictio in omnes ecclesias)17.
Metropolita Damaskinos jest przekonany, ¿e perspektywa ta mog³aby przyczyniæ siê do takiego odnowienia prymatu papie¿a, ¿e nie przedstawia³by siê on ju¿
na p³aszczyŸnie jurydycznej, ale jako s³u¿ba i zadanie, zgodnie z okreœleniem papie¿a Grzegorza I jako „s³uga s³ug Bo¿ych”, w³¹czony w ramy eklezjologii ludu
Bo¿ego18. Tak¿e D. Salachas uwa¿a, ¿e wizja ta jest wielk¹ pomoc¹ dla dialogu
teologicznego i w kwestii rozwi¹zania problemu prymatu papie¿a19.

Biskup Rzymu, patriarcha Zachodu,
pasterz ca³ego Koœcio³a
Dwie propozycje przedstawione wy¿ej s¹ œciœle zwi¹zane z inn¹ jeszcze tez¹
kard. Ratzingera, zgodnie z któr¹ w urzêdzie papieskim nale¿y rozró¿niæ pos³ugê
Piotrow¹, sprawowan¹ wobec ca³ego Koœcio³a Chrystusowego, i jego zadania jako
16
Por. DAMASKINOS DI TRANOUPOLIS (=D. PAPANDREOU), «Riflessioni sulla concreta possibilita di
collaborazione fra le nostre chiese», Oriente Cristiano 1 – 2 (1980), 32.
17
Por. DAMASKINOS DI TRANOUPOLIS (=D. PAPANDREOU), «Riflessioni», 32-33; ten¿e, «Bleibendes und
Veränderliches im Petrusamt», w: Dienst an der Einheit. Zum Wesen und Auftrag des Petrusamts, red.
J. Ratzinger, Düsseldorf 1978, 153; D. SALACHAS, «Les Églises soeurs», 122-123.
18
Por. DAMASKINOS DI TRANOUPOLIS (=D. PAPANDREOU), «Riflessioni», 33-34.
19
Por. D. SALACHAS, «Les Églises soeurs», 127; D. SALACHAS, «La vera fede – espressa nei vari
simboli di fede e nelle varie teologie – e la comunione nei sacramenti», Nicolaus 2 (1985), 337, gdzie
zauwa¿a, ¿e Miêdzynarodowa Komisja Mieszana do dialogu katolicko-prawos³awnego przyjmuj¹c
w Dokumencie z Monachium (1982) wizjê zaproponowan¹ przez Papandreou, przygotowa³a teren pod
przysz³¹ dyskusjê na temat prymatu biskupa Rzymu.
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patriarchy Zachodu20. Tak¿e Tillard zauwa¿a, ¿e relacje miêdzy biskupem Rzymu i
innymi biskupami komplikuj¹ siê ze wzglêdu na zbie¿noœæ granic patriarchatu Zachodu (którego papie¿ jako biskup Rzymu jest patriarch¹) z granicami wszystkich
innych Koœcio³ów bêd¹cych w komunii ze Stolic¹ Apostolsk¹. Jest to jeszcze jedna
negatywna konsekwencja zerwania jednoœci miêdzy Wschodem a Zachodem w XI
w., gdy nast¹pi³a prawie ca³kowita identyfikacja funkcji prymasa i patriarchy21. Poniewa¿ w sprawowaniu swej funkcji papie¿ przyj¹³ wiele elementów nale¿¹cych do
urzêdu patriarchy, nie mo¿na ju¿ by³o ujrzeæ jego misji w ca³ej jej czystoœci. Skutkiem tej fuzji by³o wytworzenie siê obrazu centralizmu pañstwowego, który Koœció³ katolicki zachowa³ a¿ do Soboru Watykañskiego II, poniewa¿ autorytet patriarchy ma ze swej natury charakter administracyjny i centralistyczny22.
Aby powróciæ do pierwotnej wizji funkcji papie¿a, Ratzinger proponuje jasne
rozró¿nienie w niej miêdzy pos³ug¹ nastêpcy Piotra i urzêdem patriarchy oraz,
gdzie jest to konieczne, utworzenie nowych patriarchatów bez w³¹czania ich do
Koœcio³a ³aciñskiego. W ten sposób akceptacja jednoœci z papie¿em nie oznacza³aby ju¿ koniecznoœci wejœcia w pewn¹ strukturê administracyjn¹, lecz jedynie
w³¹czenie siê w jednoœæ w wierze i w komunii. Natomiast gdy chodzi o urz¹d
nauczycielski sprawowany przez papie¿a, wystarczy³oby uznaæ jego w³adzê podawania zobowi¹zuj¹cej interpretacji Objawienia przyniesionego przez Chrystusa
i podporz¹dkowanie siê jej tam, gdzie przybiera ona formê definitywn¹. W ten
sposób Koœcio³y Wschodnie nie musia³yby niczego zmieniaæ w ich konkretnym
¿yciu eklezjalnym. Do jedynych elementów nowych nale¿a³yby: forma nadawania stolic biskupich poprzez „ratyfikacjê” kandydatów, maj¹c¹ formê podobn¹ do
wymiany listów w Koœciele staro¿ytnym; wspólne odbywanie synodów i soborów; wymiana listów z okazji Wielkanocy i innych pism (jak np. encykliki);
wspomnienie biskupa Rzymu w kanonie mszalnym Koœcio³ów Wschodnich i w
inwokacjach23.
Koniecznoœæ wyjaœnienia ró¿nych wymiarów funkcji sprawowanej przez papie¿a potwierdzaj¹ te¿ inni teologowie. I tak, wed³ug Tillarda ³aska biskupstwa,

Por. J. RATZINGER, Il nuovo popolo di Dio, Brescia 1971, 155-156.
Por. J.M.R. TILLARD, Chiesa di chiese. L’ecclesiologia di comunione, Brescia 1989, 315-316.
22
Por. J.M.R. TILLARD, Chiesa di chiese, 316; F.G. GAHBAUER, «Die Patriarchalstruktur auf dem Zweiten
Vatikanischen Konzil», w: Das Dienstamt der Einheit in der Kirche. Primat–Patriarchat – Papsttum, red. A.
Rauch – P. Imhof, St. Ottilien 1991, 390-392, gdzie przytacza s³owa patriarchy melchickiego Antiochii
Maximosa IV, wed³ug którego struktura patriarchalna jest w³aœciwa tak dla Koœcio³a Wschodniego jak
i Zachodniego, tyle ¿e ten ostatni w ci¹gu wieków j¹ zapomnia³. Dziœ widaæ potrzebê odzyskania w Koœciele
³aciñskim struktury patriarchalnej z papie¿em jako pierwszym patriarch¹ Zachodu. Podkreœlenie tej funkcji z
pewnoœci¹ nie umniejszy autorytetu papie¿a na poziomie uniwersalnym, mówi Maximos IV.
23
Por. J. RATZINGER, Il nuovo popolo, 156; DUPREY, «Aspetti dell’ecumenismo nel 1972», Oriente
Cristiano 1 (1972), 14-15, gdzie tak¿e jest podkreœlona koniecznoœæ rozró¿nienia miêdzy istot¹ pos³ugi
papie¿a, akceptowanej przez Wschód chrzeœcijañski, a koniecznoœci¹ sprawowania jej na ró¿ne sposoby
w obu czêœciach Koœcio³a.
20
21
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któr¹ cieszy siê papie¿ jest sprawowana na trzech ró¿nych poziomach: w Koœciele lokalnym Rzymu, w Koœciele Zachodnim i w koñcu w zgromadzeniu wszystkich Koœcio³ów. Z eklezjologicznego punktu widzenia bardzo wa¿n¹ rzecz¹ jest
nie mieszaæ tych trzech sfer24. Kanadyjski ekumenista uwa¿a te¿, ¿e w przypadku
zjednoczenia katolików i prawos³awnych papie¿ odnajdzie swoje miejsce jako
„korona patriarchów”. Bowiem prymat pierwszej stolicy chrzeœcijañstwa, nawet
jeœli sprawuje prima potestas nie jest absolutny; prima nie oznacza unica.
W przypadku odbudowania pe³nej koinonii miêdzy Wschodem a Zachodem prymat rzymski nie zdominuje innych patriarchatów, ale w³¹czy siê w ca³oœæ struktury patriarchalnej25.
M. Hardt wyra¿a przekonanie, ¿e jest rzecz¹ konieczn¹ odnowiæ urz¹d papie¿a w taki sposób, by móg³ on w pe³ni wykonywaæ swoje pasterskie zadania. W
tym celu konieczne jest odró¿nienie wielu funkcji biskupa Rzymu, które dziœ
wydaj¹ siê byæ ze sob¹ bardzo pomieszane: papie¿ jest biskupem Rzymu, prymasem W³och, patriarch¹ Zachodu, g³ow¹ pañstwa, wreszcie pe³ni funkcjê Piotrow¹ wobec ca³ego Koœcio³a. Tylko jasne oddzielenie od siebie tych funkcji
pozwoli zrozumieæ istotê i granice misji urzêdu Piotrowego wobec chrzeœcijan
nie–katolików26.
Natomiast Y. Congar sk³ania siê ku propozycji L. Bouyera, aby zaakceptowaæ
wspó³istnienie w Koœciele katolickim i prawos³awnym dwóch porz¹dków rz¹dzenia siê w sprawach drugorzêdnych dla ¿ycia koœcielnego. Propozycja ta, zaznacza
Congar, wymaga jednak jeszcze bardziej kompletnego opracowania27.
J. Zizioulas, teolog prawos³awny, uwa¿a, ¿e Koœció³ prawos³awny mo¿e zaakceptowaæ prymat papie¿a, jeœli zostanie spe³niony przynajmniej jeden z dwóch
warunków: 1. Papie¿ powinien byæ widziany w ramach Pentarchii; w ten sposób
by³by on primus na Zachodzie jako jego patriarcha, podczas gdy dla Wschodu
primus by³by biskup Konstantynopola. Problematyczna pozostaje jednak argumentacja teologiczna takiego podzia³u prymatów; 2. Papie¿ by³by prymasem Koœcio³a powszechnego, ale pod pewnymi warunkami: by³by to prymat bez mo¿liwoœci ingerencji w wewnêtrzne sprawy Koœcio³ów lokalnych; mo¿liwoœæ interwencji przynale¿a³aby do prerogatyw Koœcio³a lokalnego Rzymu, a nie do osoby
24
Por. J.M.R. TILLARD, «La tension entre primauté du Siege romain et conciliarité», Nicolaus 1 – 2
(1992), 277.
25
Por. J.M.R. TILLARD, «Le ministere d’unité», Istina 3 (1995), 203.
26
Por. M. HARDT, «Papsttum und Ökumene», 319-320.
27
Por. Y. CONGAR, Diversita e comunione, Assisi 1983, 137, gdzie wyjaœnia, ¿e normy „pierwsze”
zawsze obowi¹zuj¹ce to Pismo Œwiête, kanony siedmiu pierwszych soborów, Ojcowie Koœcio³a i tradycja
Koœcio³a niepodzielonego; z propozycj¹ Congara zgadza siê P. Evdokimov: „the ecclesiastical selfconsciousness of each part of Christendom varied in makeup and coexisted in certain modus vivendi. The
two regimes, each one exercising its influence within its own territorial limits, were not al all imcompatible
with eucharistic communion” (por. E. CLAPSIS, «The Roman Catholic Church and Orthodoxy: Twenty Years
after Vatican II», Greek Orthodox Theological Review 3 (1990), 231).
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jego biskupa. Zizioulas podkreœla zatem prymat stolicy biskupiej a nie samego
biskupa. Prymat Koœcio³a Rzymu powinien byæ realizowany w kontekœcie synodalnym, zgodnie z normami kanonu 34 aposto³ów. Polega³by on przede wszystkim na wspó³pracy z patriarchami i przewodnicz¹cymi Koœcio³ów autokefalicznych w sprawach dotycz¹cych ca³ego Koœcio³a. W ten sposób jego prymat by³by
sprawowany we wspólnocie, nie zaœ w izolacji lub w sposób bezpoœredni nad ca³ym Koœcio³em. Papie¿ by³by wed³ug tego schematu przewodnicz¹cym wszystkich biskupów i g³osem ca³ego Koœcio³a, kiedy og³aszane przez niego decyzje
by³yby wynikiem konsensu. Taki sposób sprawowania w³adzy przez papie¿a spowodowa³by przenikanie idei komunii na wszystkie poziomy Koœcio³a, anga¿uj¹c
ca³e duchowieñstwo i lud Bo¿y, uwa¿a Zizioulas28.
Tak¿e L. Waldmüller zgadza siê co do tego, ¿e dla odbudowania pe³nej komunii miêdzy katolikami a prawos³awnymi oba Koœcio³y powinny uznaæ siê nawzajem za wierne tradycji apostolskiej, zaakceptowaæ jako prawomocne ró¿ne
sposoby wyra¿ania wspólnej wiary jak i zrezygnowaæ z ¿¹dañ maksymalistycznych29. Po zjednoczeniu biskup Rzymu by³by jak dot¹d primus dla ca³ego Koœcio³a i patriarch¹ Zachodu zgodnie z jego prawem kanonicznym. Koœció³ prawos³awny zachowa³by swoj¹ strukturê wspólnoty Koœcio³ów autokefalicznych,
z których ka¿da musia³aby wyraziæ zgodê na zjednoczenie z Rzymem. W ten
sposób zosta³oby przywrócone to, co istnia³o ju¿ w I tysi¹cleciu: Rzym, w ramach organizacji staro¿ytnych patriarchatów, by³by na nowo pierwszy. Z pewnoœci¹, przynajmniej na pocz¹tku, oba Koœcio³y rz¹dzi³yby siê zgodnie z w³asnym prawem kanonicznym a dogmaty i definicje z 1870 roku obowi¹zywa³yby
tylko w Koœciele ³aciñskim i Katolickich Koœcio³ach Wschodnich. W ten sposób oba Koœcio³y pozosta³yby w pe³ni autonomiczne, ¿yj¹c we wspólnocie sakramentalnej.
Tak¹ propozycj¹ „koegzystencji” jako modelu jednoœci miêdzy Koœcio³em katolickim a prawos³awnym niektórzy bêd¹ mo¿e nieco zawiedzeni, ale w³aœnie ona
by³aby doskona³¹ realizacj¹ zasady „ró¿norodnoœci pojednanej”. By³oby to zgodne tak¿e z wizj¹ kard. Ratzingera cytowan¹ wczeœniej o aktualnoœci modelu Koœcio³a pierwszego tysi¹clecia w poszukiwaniach formy realizacji jednoœci w III
tysi¹cleciu Koœcio³a30.

Por. GIOVANNI DI PERGAMO (=J. ZIZIOULAS), «Il primato nella chiesa», Il Regno – att. 2 (1998), 8-9.
Por. L. WALDMÜLLER, «Überlegungen», 13-14; W. HRYNIEWICZ, Koœcio³y siotrzane, Warszawa 1993,
332; uwa¿a on, ¿e prawos³awni nie powinni ¿¹daæ od katolików odrzucenia dogmatu o prymacie papie¿a
jako herezji, jak i katolicy nie powinni wymagaæ od prawos³awnych przyjêcia prymatu w formie og³oszonej
na Soborze Watykañskim I. Oba Koœcio³y powinny raczej zaakceptowaæ ich jednoœæ ju¿ istniej¹c¹ w
podstawowych dogmatach wiary, w sakramentach i w Credo nicejsko-konstantynopolitañskim.
30
Por. L. WALDMÜLLER, «Überlegungen», 14.
28
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Ekumeniczny wymiar reform
w ³onie Koœcio³a katolickiego
Aby dokonaæ odnowy prymatu papie¿a w duchu Soboru Watykañskiego II
i uczyniæ go mo¿liwym do przyjêcia przez nie-katolików, Koœció³ katolicki powinien przede wszystkim zintensyfikowaæ dialog teologiczny ze wszystkimi partnerami dialogów bilateralnych, pisze Sesboüe. W dialogu tym chodzi³oby o wspólne rozeznanie, co nale¿y do istoty prymatu a co do jego formy historycznej31.
Nastêpnie nale¿a³oby podj¹æ niektóre reformy w ³onie Koœcio³a katolickiego, do
których, pisze Döring, nale¿y przede wszystkim kontynuacja reform eklezjologicznych rozpoczêtych na Soborze Watykañskim II, a co oznacza odejœcie od
struktur zbyt hierarchiczno-prawnych, wiêksze podkreœlenie charakteru diakonalnego pos³ug koœcielnych i wszystkich instytucji Koœcio³a oraz jeszcze bardziej
zdecydowane wprowadzenie w ¿ycie eklezjologii Koœcio³ów lokalnych32. Nale¿a³oby te¿ w jasny sposób potwierdziæ eklezjalny charakter innych Koœcio³ów, poniewa¿ model ich „powrotu” do Koœcio³a katolickiego sta³ siê nie do przyjêcia.
Zamiast tego, na pierwszym miejscu powinna siê znaleŸæ wizja wspólnoty pojednanych Koœcio³ów a w jej kontekœcie – prymat papie¿a. To jednak poci¹ga za
sob¹ rezygnacjê z ³atwego podporz¹dkowania sobie innych Koœcio³ów lokalnych
Koœcio³owi Rzymu. Stolica Apostolska powinna by w tej sytuacji zrezygnowaæ
ze stylu centralnego zarz¹dzania na rzecz pos³ugi koordynacji miêdzy Koœcio³ami
lokalnymi33. Döring podkreœla tak¿e, ¿e nie istnieje model prymatu papie¿a, który
by nie by³ zale¿ny od kontekstu historycznego, nie tylko od teologii, ale i czynników politycznych, spo³ecznych i kulturowych34.
Podsumowuj¹c, mo¿emy powiedzieæ, ¿e dla znalezienia formy sprawowania
prymatu papie¿a mo¿liwej do zaakceptowania przez wszystkich chrzeœcijan konieczne by³yby nastêpuj¹ce reformy w Koœciele katolickim: 1. Papie¿ musi jawiæ
siê w pierwszym rzêdzie jako biskup Koœcio³a lokalnego Rzymu, w przeciwnym
bowiem razie katolicy tego miasta nigdy nie pojm¹, kto jest ich biskupem. Chodzi
tu tak¿e o wyra¿enie w jaœniejszy sposób zakorzenienia pos³ugi papie¿a w sakra-

Por. B. SESBOÜE, «Le ministìre de communion du pape», Études 6 (1996), 807.
Por. H. DÖRING, «Das Dienstamt der Einheit des Bischofs von Rom in der neueren ökumenischen
Literatur», w: Das Dienstamt der Einheit in der Kirche. Primat, Patriarchat, Papsttum, red. A. Rauch – P.
Imhof, St. Ottilien 1991, 486-487.
33
Por. H. DÖRING, «Das Dienstamt», 487-488.
34
Por. H. DÖRING, «Das Dienstamt», 488, gdzie zauwa¿a on, ¿e ponowne odkrycie zasady kolegialnoœci
w ostatnich dziesiêcioleciach mia³o nie tylko pod³o¿e teologiczne ale i spo³eczne w postaci demokracji. Za
Ganoczym Döring zgadza siê, ¿e Koœció³ mo¿e na swój sposób asymilowaæ w swoich strukturach niektóre
elementy antropologiczne i polityczne wspó³czesnego œwiata, po ich teologicznym przepracowaniu.
31
32
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mencie biskupstwa i kolegialnego charakteru jego pos³ugi35. 2. Coraz silniejsze
staje siê wezwanie do bardziej kolegialnego sposobu kierowania Koœcio³em, byæ
mo¿e za poœrednictwem synodu biskupów i konferencji episkopatu36. Historyk
niemiecki Schatz podkreœla, i¿ w Koœciele pierwszego tysi¹clecia jednoœæ eklezjalna nie realizowa³a siê w schemacie bipolarnym, w sensie przechodzenia od
Koœcio³a lokalnego – diecezji bezpoœrednio do biskupa Rzymu, ale poprzez synody regionalne i prowincje koœcielne, w póŸniejszym okresie tak¿e poprzez patriarchaty. Wynika z tego, ¿e jednoœæ Koœcio³a ze swej istoty jest rzeczywistoœci¹
obecn¹ i realizuj¹c¹ siê na wielu poziomach37.
Dziœ w Koœciele katolickim przewa¿a jeszcze system bipolarny: z jednej strony diecezja, z drugiej biskup Rzymu i Koœció³ powszechny, a wszystko to, co
znajduje siê miêdzy nimi (np. konferencje episkopatu) jest uwa¿ane za zwyk³¹
jednostkê administracyjn¹ z prawa tylko koœcielnego. St¹d Pottmeyer i Greshake
s³usznie, wed³ug Schatza, opowiadaj¹ siê za trzystopniow¹ struktur¹ Koœcio³a:
diecezja lub pojedynczy biskup, zgromadzenia biskupów na poziomie regionu,
i wreszcie jako ostatnia instancja, Koœció³ powszechny z papie¿em. Struktura kolegialna mo¿e bowiem funkcjonowaæ tak naprawdê tylko w takich schemacie38.
Döring podkreœla te¿, ¿e dla uczynienia prymatu papie¿a bardziej odpowiednim
dla jego funkcji ekumenicznej nale¿a³oby przeprowadziæ g³êbok¹ reformê kurii
rzymskiej, która niekiedy wydaje siê stwarzaæ pewn¹ barierê miêdzy papie¿em a
episkopatem. Kuria natomiast, podkreœla niemiecki historyk, nie powinna byæ
najbardziej wyrafinowanym narzêdziem monarchii papieskiej, ale ma s³u¿yæ
uczynieniu pos³ugi papie¿a bardziej jeszcze kolegialn¹39.

35
Por. H. DÖRING, «Das Dienstamt», 489; E. LANNE, «In che misura il primato romano e inaccettabile per
le chiese orientali?», Concilium 4 (1971), 91-92.
36
Por. H. DÖRING, «Das Dienstamt», 490.
37
Por. K. SCHATZ, «Primato, ministero di comunione», Il Regno – att. 8 (1997), 243.
38
Por. K. SCHATZ, «Primato», 243; H. LEGRAND, « Il ministero del papa. Primato e collegialità al Vaticano
II», Il Regno – documenti 13 (1998), 453-454.
39
Por. H. DÖRING, «Das Dienstamt», 490; J.R. QUINN, «Per una riforma del papato», Il Regno – doc. 17
(1996), 516-517; wed³ug emerytowanego biskupa Filadelfii istnieje realne niebezpieczeñstwo, ¿e Kuria
rzymska zacznie uwa¿aæ siê za tertium quid miêdzy papie¿em a episkopatem i bêdzie chcia³a wywieraæ
wp³yw na kolegium biskupów. Podobne niebezpieczeñstwo istnieje tak¿e w stosunku do nuncjuszów
papieskich, którzy ³atwo mog¹ przej¹æ zbyt wiele w³adzy w stosunku do episkopatu jakiegoœ narodu,
os³abiaj¹c w ten sposób jego autentyczn¹ kolegialnoœæ; L. SARTORI, «Il primato del papa come questione
ecumenica: problemi e orientamenti», Credere Oggi 1 (1998), 13.
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PRAWOS£AWIE A ŒWIATOWA
RADA KOŒCIO£ÓW
Czwarte posiedzenie plenarne
Komisji Nadzwyczajnej do spraw uczestnictwa
Koœcio³ów prawos³awnych w pracach ŒRK
Järvenpää, Finlandia, 27 maja – 2 czerwca 2002

KOMUNIKAT
Komisja Nadzwyczajna do spraw uczestnictwa Koœcio³ów prawos³awnych
w pracach Œwiatowej Rady Koœcio³ów, która spotka³a siê na swoim czwartym posiedzeniu plenarnym w dniach od 27 maja do 2 czerwca 2002 r. w Järvenpää
k. Helsinek na zaproszenie Koœcio³a Ewangelicko-Luterañskiego i Prawos³awnego Finlandii, wype³ni³a swój mandat. Osi¹gniêcia i zalecenia, wypracowane podczas trzyletniej pracy Komisji, zostaj¹ podsumowane w raporcie koñcowym, tzw.
Raporcie z Helsinek. Komisja przed³o¿y swoje wyniki pracy Komitetowi Naczelnemu ŒRK, który zajmie siê nimi podczas swych tegorocznych obrad od 26 sierpnia do 3 wrzeœnia w Genewie.
Komisja zosta³a obsadzona parytetowo reprezentantami wschodnich i orientalnych
Koœcio³ów prawos³awnych oraz reprezentantami innych Koœcio³ów cz³onkowskich
ŒRK. Powo³ana zosta³a przez Komitet Naczelny ŒRK. Jej wspó³przewodnicz¹cymi
byli: metropolita Chryzostom z Efezu (reprezentant Patriarchatu Ekumenicznego
Konstantynopola) i biskup Rolf Koppe (Koœció³ Ewangelicki w Niemczech).
Zgodnie ze swoim mandatem Komisja przedstawi³a „propozycje w sprawie
koniecznych zmian w strukturze, stylu i etosie Rady” i zajê³a siê przy tym przede
wszystkim

kwestiami eklezjologicznymi;

procesami dochodzenia do decyzji;

wspólnymi nabo¿eñstwami;

kwestiami spo³ecznymi i etycznymi;

kwestiami dotycz¹cymi cz³onkostwa.
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Raport z Helsinek posiada trzy za³¹czniki, które zawieraj¹ dalsze informacje
i zalecenia dotycz¹ce procesów dochodzenia do decyzji w sprawie konsensu,
wspólnych nabo¿eñstw podczas zgromadzeñ ŒRK jak równie¿ pracy grupy studyjnej ds. cz³onkostwa, powo³anej przez Komitet Wykonawczy ŒRK.
Cz³onkowie Komisji podkreœlaj¹ w Raporcie koñcowym, ¿e we wszystkich tematach, którymi zajê³a siê Komisja Nadzwyczajna – kwestie spo³eczne i etyczne,
wspólne nabo¿eñstwo podczas zgromadzeñ ŒRK, kwestie cz³onkostwa i reprezentacji, sposób dochodzenia do wspólnych decyzji – przewijaj¹ siê zagadnienia
eklezjologiczne.
Pragn¹c, aby gremia kierownicze ŒRK zwraca³y szczególn¹ uwagê na te tematy, Komisja zaleca utworzenie Sta³ego Komitetu ds. prawos³awnej wspó³pracy
z Œwiatow¹ Rad¹ Koœcio³ów, do którego wchodzi³oby po 7 reprezentantów prawos³awia i innych tradycji wyznaniowych reprezentowanych w Radzie.
Proponuje siê, aby Sta³y Komitet mia³ powierzone nastêpuj¹ce zadania:
 kontynuacja spraw zwi¹zanych z dotychczasowym mandatem i dbanie o to,
aby dynamika, która cechowa³a dzia³alnoœæ Komisji Nadzwyczajnej, by³a te¿
obecna w pracy Sta³ego Komitetu;
 wstêpne rozpatrywanie tematów, którymi pragnie siê zaj¹æ ŒRK, a to w tym
celu, aby ³atwiej mo¿na by³o dojœæ do konsensu;
 wra¿liwoœæ na kwestie eklezjologiczne.
Raport z Helsinek zaleca, aby obecne gremium kierownicze Komisji Nadzwyczajnej wziê³o na siebie tê funkcjê a¿ do najbli¿szego Zgromadzenia Ogólnego ŒRK.
Komisja proponuje procedurê konsensu w dochodzeniu do decyzji, która ma zapewniæ wspó³pracê wszystkich cz³onków podczas ró¿nych zgromadzeñ, respektowanie praw wszystkich Koœcio³ów, szczególnie tych, które reprezentuj¹ pogl¹d
mniejszoœci, i wiêksz¹ kooperacjê i porozumienie w dochodzeniu do decyzji.
Komisja daje te¿ wyraz nadziei, ¿e procedura konsensu przy podejmowaniu
decyzji pog³êbi wzajemne zaufanie i tym samym u³atwi wszystkim uczestnictwo
w debacie nad wszystkimi pal¹cymi problemami etycznymi i spo³ecznymi. Z jednej strony Komisja potwierdza funkcjê ŒRK jako niezbêdnego i pomocnego instrumentu w podejmowaniu kwestii spo³ecznych i etycznych, jednoczeœnie jednak przypomina Radzie, ¿e zajmowanie siê problemami spo³ecznymi i etycznymi, zaproponowanymi do wspólnego rozwa¿enia, wymaga te¿ sta³ej kontroli.
Podczas trzyletniej pracy Komisja podkreœla³a stale koniecznoœæ opracowania
teologicznych i praktycznych wytycznych reguluj¹cych wspólne nabo¿eñstwa
podczas zgromadzeñ ŒRK; chodzi tu o pobudzenie wiêkszej wra¿liwoœci na sprawy, które w sposób nieœwiadomy mog¹ zraniæ tego lub innego partnera. W aneksie do Raportu koñcowego Komisja Nadzwyczajna przedstawia ramy dla wspólnego nabo¿eñstwa podczas zgromadzeñ ŒRK; czyni siê tu rozró¿nienie pomiêdzy
wspólnym œwiêtowaniem o charakterze „konfesyjnym” i „interkonfesyjnym”.
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Komisja Nadzwyczajna zaleca, aby Komitet Naczelny zaproponowa³ Koœcio³om, które w przysz³oœci bêd¹ chcia³y nawi¹zaæ stosunki z ŒRK, dwie alternatywy:
 przynale¿noœæ do wspólnoty ŒRK w charakterze Koœcio³ów cz³onkowskich,
lub
 stania siê Koœcio³ami stowarzyszonymi z ŒRK.
W czwartek, 30 maja, cz³onkowie Komisji wziêli udzia³ w nabo¿eñstwie
w katedrze luterañskiej w Helsinkach, a w niedzielê, 2 czerwca w Œwiêtej Liturgii
w katedrze prawos³awnej w stolicy Finlandii. Oba fiñskie Koœcio³y cz³onkowskie
ŒRK ponownie podkreœli³y, jak bardzo zacieœni³a siê miêdzy nimi ekumeniczna
wspólnota. Cz³onków Komisji powita³ podczas przyjêcia arcybiskup luterañski
Jukka Paarma. Metropolita Chryzostom z Efezu podziêkowa³ Koœcio³owi Ewangelicko-Luterañskiemu Finlandii za wspania³¹ goœcinnoœæ. Szczególnie podziêkowa³ on biskupowi Voitto Huotari i metropolicie Ambro¿emu z Helsinek za zaproszenie do Finlandii i za znakomite przygotowanie i koordynacjê.
Raport z Helsinek zostanie opublikowany podczas posiedzenia Komitetu Naczelnego w sierpniu bie¿¹cego roku.
T³um. K. K.
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JAN PAWE£ II U MUZU£MANÓW,
PRAWOS£AWNYCH I KATOLIKÓW
Azerbejd¿an, 22-23 maja 2002
Bu³garia, 23-26 maja 2002

Dziewiêædziesi¹ta szósta podró¿ apostolska Jana Paw³a II by³a kolejn¹ w szeregu pielgrzymek ekumenicznych. Tym razem papie¿ odwiedzi³ Azerbejd¿an –
ósm¹ z by³ych republik Zwi¹zku Radzieckiego – kraj o wiêkszoœci muzu³mañskiej oraz Bu³gariê, gdzie dominuje prawos³awie. Zarówno azerscy muzu³manie,
jak i bu³garscy prawos³awni – choæ ci ostatni z pewnymi wyj¹tkami – przyjêli
Jana Paw³a II godnie i ¿yczliwie.

Przemoc obraz¹ imienia Boga
Azerbejd¿an to jeden z niewielu krajów muzu³mañskich s³yn¹cych z tolerancji.
¯yj¹ tam obok siebie zgodnie wyznawcy trzech religii monoteistycznych: islamu,
judaizmu i chrzeœcijañstwa. Dlatego ju¿ podczas powitania 22 maja na lotnisku w
Baku papie¿ mówi³ o duchu tolerancji i otwartoœci, daj¹cej s³usznie Azerom powód
do dumy. Z miejsca, które jest bram¹ pomiêdzy Wschodem i Zachodem, Jan Pawe³
II zaapelowa³ o pokój dla po³o¿onych niedaleko od Azerbejd¿anu ziem bêd¹cych
teatrem dzia³añ wojennych, przynosz¹cych nieopisane cierpienia bezbronnej ludnoœci. Papie¿ okreœli³ warunki, jakie powinny byæ spe³nione, aby pokój zosta³ osi¹gniêty. Musi to byæ – podkreœli³ Jan Pawe³ II – pokój prawdziwy, oparty na wzajemnym szacunku, na odrzuceniu fundamentalizmu i wszelkich form imperializmu, na
d¹¿eniu do dialogu – jedynego skutecznego œrodka pozwalaj¹cego z³agodziæ napiêcia bez pogr¹¿ania ca³ych narodów w barbarzyñskim rozlewie krwi.
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Doda³ zarazem z ca³¹ stanowczoœci¹, ¿e religie nie s¹ i nie mog¹ byæ tragicznym pretekstem do sporów, maj¹cych swe Ÿród³o gdzie indziej. Nikt nie ma prawa
powo³ywaæ siê na Boga, by os³oniæ w³asne egoistyczne interesy.
Po tych s³owach nast¹pi³ najczêœciej cytowany przez media fragment przemówienia na lotnisku w Baku. Jan Pawe³ II dr¿¹cym g³osem wo³a³: Tu, u bram
Wschodu, niedaleko miejsc, gdzie nadal s³ychaæ okrutny i bezsensowny szczêk
broni, pragnê przemówiæ w duchu spotkañ asyskich. Proszê zwierzchników religii, by odrzucili wszelk¹ przemoc jako obrazê imienia Boga oraz by stali siê niestrudzonymi promotorami pokoju i harmonii, przy poszanowaniu praw wszystkich
i ka¿dego cz³owieka.
Tego samego dnia, podczas spotkania z przedstawicielami islamu, judaizmu
i Koœcio³ów chrzeœcijañskich papie¿ jeszcze raz dziêkowa³ miejscowym muzu³manom: Chwa³a wam, wyznawcy islamu w Azerbejd¿anie, za okazywanie goœcinnoœci – wartoœci tak drogiej waszej religii i waszemu ludowi – oraz za przyjêcie
wiernych innych religii jako waszych braci.
Podziêkowa³ te¿ serdecznie Koœcio³owi prawos³awnemu za to, ¿e w czasach szalej¹cego ateizmu roztoczy³ opiekê duszpastersk¹ nad katolikami, pozbawionymi
w³asnych miejsc kultu i pasterzy. I w duchu podobnym jak wczeœniej podczas przemówienia powitalnego mówi³: Z tego kraju, który pozna³ i zna wartoœæ tolerancji
jako warunku wszelkiego zdrowego wspó³¿ycia spo³ecznego, chcemy wo³aæ na ca³y
œwiat: Po³ó¿my kres wojnom w imiê Boga! Po³ó¿my kres profanowaniu Jego œwiêtego imienia! Przyby³em do Azerbejd¿anu jako ambasador pokoju. Dopóki starczy mi
g³osu, bêdê wo³a³: „Pokój w imiê Bo¿e!” A gdy s³owo do³¹czy do s³owa, zrodzi siê
chór, powstanie symfonia, która porwie dusze, st³umi nienawiœæ, rozbroi serca.
Warto odnotowaæ te¿ liczn¹ obecnoœæ muzu³manów na mszy celebrowanej
przez papie¿a w Pa³acu Sportu w Baku. Choæ w Azerbejd¿anie jest zaledwie 120
katolików, msza zgromadzi³a 4 tysi¹ce uczestników, co oznacza, ¿e na wysok¹
jak na azerskie warunki frekwencjê „zapracowali” g³ównie wyznawcy islamu.
Przed odjazdem z tego kraju Jan Pawe³ II spotka³ siê ze zwierzchnikiem kaukaskich muzu³manów, prawos³awnym egzarch¹ Baku i przewodnicz¹cym miejscowej wspólnoty ¿ydowskiej.

Ekumenizm mêczenników za wiarê
Wizyta w Bu³garii zapowiada³a siê jako wydarzenie ekumeniczne du¿ej wagi,
mimo poprzedzaj¹cych j¹ protestów czêœci prawos³awnych i podzia³u w samym
Synodzie Bu³garskiego Koœcio³a Prawos³awnego co do obecnoœci w³adyków na
spotkaniach z Janem Paw³em II.
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Jednak ekumeniczny wymiar pielgrzymki przyæmi³a nieco wypowiedŸ papie¿a, który podczas rozmowy z prezydentem tego kraju Georgim Pyrwanowem
oœwiadczy³, i¿ nigdy nie wierzy³ w bu³garski œlad w dochodzeniu prowadzonym
po zamachu na jego osobê 13 maja 1981 r. Bu³garzy tê deklaracjê przyjêli z uczuciem ulgi i z wdziêcznoœci¹, gdy¿ przez wiele ³at ¿yli z piêtnem terrorystów.
Pielgrzymka biskupa Rzymu do Bu³garii przebiega³a w klimacie uroczystoœci ku
czci œwiêtych Cyryla i Metodego, aposto³ów S³owian, wspó³patronów Europy,
œwiadków Koœcio³a nie podzielonego. Podczas powitania na lotnisku w Sofii prezydent Pyrwanow podkreœli³, ¿e og³oszenie przez papie¿a œwiêtych Cyryla i Metodego wspó³patronami Europy by³o aktem o g³êbokiej symbolice, ukazuj¹cym europejski wymiar dzia³alnoœci tych œwiêtych. Dali oni – mówi³ prezydent – pierwsz¹ w
historii lekcjê pokojowego wspó³istnienia: istotnym celem ich chrzeœcijañskiej misji
by³o umo¿liwienie ka¿demu narodowi wychwalania Boga w swym w³asnym jêzyku.
G³osili oni bowiem, ¿e ró¿nice nie stanowi¹ przeszkody, lecz wrêcz przeciwnie, pobudzaj¹ do przezwyciê¿ania, w imiê wspólnego dobra, podzia³ów miêdzy narodami.
Jan Pawe³ II z³o¿y³ ho³d wywodz¹cym siê z ró¿nych wyznañ odwa¿nym
œwiadkom wiary, którzy heroicznie trwali przy Chrystusie w czasach totalitaryzmu. Niech ich ofiara nie pójdzie na marne, lecz stanie siê przyk³adem i skutecznie s³u¿y ekumenicznemu zaanga¿owaniu na rzecz pe³nej jednoœci chrzeœcijan –
mówi³ papie¿.
W drugim dniu wizyty dosz³o do spotkania Jana Paw³a II z patriarch¹ Maksymem, zwierzchnikiem bu³garskiego prawos³awia. Papie¿ stwierdzi³, ¿e pierwsza
wizyta biskupa Rzymu w Bu³garii jest znakiem stopniowego wzrostu komunii koœcielnej, która w ci¹gu wieków zosta³a boleœnie naruszona, czêsto nie bez winy
ludzi z jednej i drugiej strony. Jednoczeœnie ta wizyta jest wezwaniem do budowania jednoœci, jakiej konkretny przyk³ad dali œwiêci Cyryl i Metody.
Papie¿ przestrzega³ przed powielaniem grzechów przesz³oœci, które przetrwa³y
do dzisiaj jako wci¹¿ aktualne pokusy. Trzeba koniecznie – mówi³ – naprawiæ ich
skutki prosz¹c Chrystusa o przebaczenie. Otuchy dodaje nam jednak pewien fakt:
rozdzia³, do jakiego dosz³o miêdzy katolikami a wyznawcami prawos³awia, nigdy
nie st³umi³ w nich pragnienia powrotu do pe³nej komunii koœcielnej, aby w sposób
widoczny przejawi³a siê owa jednoœæ, o któr¹ Pan modli³ siê do Ojca. Dziœ mo¿emy dziêkowaæ Bogu, bowiem wiêzi istniej¹ce miêdzy nami znacznie siê umocni³y
– stwierdzi³ Jan Pawe³ II.
Samo spotkanie z przedstawicielami hierarchii prawos³awnej przebiega³o raczej
w ch³odnej atmosferze. Do Pa³acu Patriarchalnego przyby³o zaledwie dziewiêciu z
dwudziestu dwóch cz³onków Œwiêtego Synodu. Patriarcha Maksym w swoim przemówieniu nawi¹za³ do bolesnego faktu schizmy z po³owy XI wieku, gdy Zachód
od³¹czy³ siê od Wschodu. Wyrazi³ wdziêcznoœæ, ¿e przedstawiciele bu³garskiej Cerkwi mog¹ odwiedzaæ grób œwiêtych Cyryla i Metodego w Rzymie. Patriarcha nie
wymieni³ jednak braterskiego uœcisku z papie¿em, tylko poda³ mu rêkê.
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Znacznie cieplejsza atmosfera towarzyszy³a wizycie Jana Paw³a II w prawos³awnym soborze œw. Aleksandra Newskiego w Sofii, choæ Jan Pawe³ II nie
uczestniczy³ we wspólnej modlitwie z prawos³awnymi ku czci œwiêtych Cyryla
i Metodego, gdy¿ nie zgodzi³ siê na to Synod. Prawos³awni przyjêli jednak goœcia
z Rzymu niezwykle serdecznie, co œwiadczy³oby o tym, ¿e zwykli wierni s¹ niejednokrotnie bardziej otwarci od swoich zwierzchników. Janowi Paw³owi II odœpiewano pieœñ Mnogaja leta.
Papie¿ uj¹³ Bu³garów wizyt¹, jak¹ z³o¿y³ w dniu 25 maja w monastyrze œw.
Jana w Rile, narodowym sanktuarium Bu³garii. Odda³ tu ho³d wschodniemu ¿yciu
monastycznemu. Do zakonników zwróci³ siê ze s³owami: Biskup Rzymu jest dzisiaj w tym miejscu, aby wam powiedzieæ, ¿e równie¿ Koœció³ ³aciñski i mnisi Zachodu s¹ wam wdziêczni za wasze istnienie i wasze œwiadectwo. Powiedzia³ równie¿, ¿e doœwiadczenie monastyczne jest sercem chrzeœcijañskiego ¿ycia, tak ¿e
mo¿na je traktowaæ jako punkt odniesienia dla wszystkich ochrzczonych.
Podczas mszy 26 maja w P³owdiw, podczas której beatyfikowa³ trzech mêczenników re¿imu komunistycznego, Jan Pawe³ II odda³ tak¿e ho³d pamiêci wyznawcom prawos³awia przeœladowanym za wiarê. Ta danina wiernoœci Chrystusowi a¿ po najwy¿sze œwiadectwo ³¹czy obydwie wspólnoty koœcielne w Bu³garii –
podkreœli³ papie¿.
Nie by³ to jedyny akcent ekumeniczny mszy beatyfikacyjnej. Gdy og³oszono,
¿e wœród uczestników liturgii znajduje siê prawos³awny metropolita P³owdiwu
Arsenij, wierni zgotowali mu serdeczn¹ owacjê.
Przy okazji pielgrzymki do Bu³garii – podobnie jak w przypadku papieskiej
wizyty na Ukrainie – niektóre media obwieszcza³y, ¿e jest to kolejny etap na drodze Jana Paw³a II do Moskwy. Przeciwko takiemu stawianiu sprawy trzeba stanowczo zaprotestowaæ, gdy¿ zak³ada ono przedmiotowe traktowanie ca³ych narodów, pañstw, Koœcio³ów. W czym na przyk³ad Ukraiñcy i Bu³garzy oraz chrzeœcijanie w tych krajach mieliby byæ gorsi od Rosjan i rosyjskich chrzeœcijan? Mo¿na
stwierdziæ z absolutn¹ pewnoœci¹, ¿e Janowi Paw³owi II obce s¹ takie kalkulacje
i dla niego tak samo s¹ wa¿ne narody, pañstwa oraz Koœcio³y ma³e i wielkie.
Okazuje siê, ¿e takie podejœcie zgodne z duchem Ewangelii jest trudne do zrozumienia przez media maj¹ce inn¹ optykê.
Grzegorz Polak
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DIALOG PRAWOS£AWNOORIENTALNOPRAWOS£AWNY

Wprowadzenie historyczne
Dialog Koœcio³a Prawos³awnego z Orientalnymi Koœcio³ami Prawos³awnymi
zosta³ przygotowany przez ró¿ne inicjatywy oficjalne i nieoficjalne, które by³y
podejmowane po obu stronach, jak i przez wa¿ne spotkania teologiczne w ramach
ruchu ekumenicznego. Konferencje Ogólnoprawos³awne (1961, 1962, 1963,
1968), jak równie¿ I Przedsoborowa Konferencja Ogólnoprawos³awna (1976)
przybli¿y³y szanse na podjêcie oficjalnego dialogu teologicznego. Mimo to, z ró¿nych przyczyn pozakoœcielnych, oficjalna zapowiedŸ dialogu opóŸnia³a siê. Po
serii narad powo³ano do ¿ycia Mieszan¹ Komisjê Teologiczn¹ ds. Dialogu, której
I posiedzenie plenarne odby³o siê w Chambésy k. Genewy (1985).
Podczas pierwszego posiedzenia przejrzano i oceniono dorobek wczeœniejszych spotkañ koœcielnych i teologicznych, przedyskutowano i zaakceptowano
podstawowe zasady metodyczne prowadzenia dialogu oraz ustalono, ¿e dalsze
rozmowy toczyæ siê bêd¹ pod has³em: „Ku wspólnej chrystologii”. W ramach
tego tematu postanowiono siê zaj¹æ nastêpuj¹cymi sprawami: 1. problemy terminologiczne; 2. formu³y soborowe; 3. czynniki historyczne; 4. interpretacja dogmatów chrystologicznych dziœ.
Drugie posiedzenie Mieszanej Komisji Teologicznej odby³o siê w klasztorze
Anba Bishoy w Egipcie (czerwiec 1989) Podstaw¹ pracy by³ projekt tekstu, który
zosta³ opracowany przez mieszan¹ podkomisjê teologiczn¹ (Korynt, 1987) na temat terminologii chrystologicznej. Podczas otwarcia posiedzenia patriarcha Koœcio³a Koptyjskiego, papie¿ Szenuda III, skierowa³ apel do cz³onków Mieszanej
Komisji Teologicznej, aby znaleŸli drogê do przywrócenia wspólnoty miêdzy
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obydwiema rodzinami koœcielnymi. Po d³ugich i intensywnych dyskusjach na temat projektu tekstu niewielka komisja zredagowa³a jego ostateczn¹ wersjê, która
po wprowadzeniu pewnych zmian zosta³a przyjêta przez wszystkich cz³onków.
Trzecie posiedzenie Mieszanej Komisji Teologicznej odby³o siê w centrum Prawos³awnym Patriarchatu Ekumenicznego w Chambésy k. Genewy (23-28 wrzeœnia
1990). Pracowano nad propozycjami, które przygotowa³y podkomisje ds. pastoralnych i teologicznych. Po szczegó³owych dyskusjach zredagowano wspólny komunikat, w którym potwierdzono istnienie wspólnoty w sprawach wiary.
Cz³onkowie Mieszanej Komisji Teologicznej, przyjmuj¹c wspólne teksty podkreœlili, ¿e praca teologiczna komisji w³aœciwie zosta³a zakoñczona, gdy¿ nie ma
dalszych powa¿nych i istotnych problemów teologicznych, które wymaga³yby
zbadania.
Mimo powy¿szego stwierdzenia Mieszana Komisja Teologiczna spotka³a siê
po raz kolejny w Chambésy k. Genewy (Szwajcaria) w dniach od 1-6 listopada
1993 r. Tym razem chodzi³o przede wszystkim o opracowanie odpowiednich propozycji dla obu rodzin koœcielnych w sprawie wzajemnego zniesienia anatem
i mo¿liwoœci przywrócenia pe³nej wspólnoty miêdzy nimi.

KOMUNIKAT
Komisji Mieszanej ds. Dialogu Teologicznego
miêdzy Koœcio³em Prawos³awnym
a Orientalnymi (Przedchalcedoñskimi) Koœcio³ami Prawos³awnymi,
Chambésy, Szwajcaria, 10-15 grudnia 1985

Po dwóch dziesiêcioleciach nieoficjalnych konsultacji i spotkañ teologicznych
(1964-1985), ogarniêci pojednawcz¹ ³ask¹ Ducha Œwiêtego, my, przedstawiciele
obu rodzin tradycji prawos³awnej, zostaliœmy upowa¿nieni przez nasze Koœcio³y
w wiernoœci wobec Trójcy Œwiêtej i niezale¿nie od rozumienia przez nie jednoœci
Cia³a Chrystusowego do podjêcia naszego dialogu na p³aszczyŸnie oficjalnej.
Dziêkujemy Bogu, Trójcy Œwiêtej, Ojcu, Synowi i Duchowi Œwiêtemu, za braterskiego ducha mi³oœci i zrozumienia, którego nam u¿yczy³, ducha, który znamionowa³ nasze spotkania.
Pierwsza czêœæ naszych dyskusji koncentrowa³a siê wokó³ autoprezentacji
partnerów dialogu. Czêœæ dyskusji nawi¹zywa³a tak¿e do czterech konsultacji nieoficjalnych w Aarhus (1964), Bristolu (1967), Genewie (1970) i Addis Abebie
(1971). Uwa¿ano, ¿e studia i „przyjête deklaracje” tych nieoficjalnych konsultacji, jak równie¿ prace studyjne opracowane przez naszych teologów mog¹ stanowiæ u¿yteczny materia³ dla naszego oficjalnego dialogu.
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Komisja Mieszana przedstawi³a te¿ konkretn¹ formê metody, która ma byæ zastosowana podczas naszego dialogu. Powo³ano mieszan¹ podkomisjê z³o¿on¹
z szeœciu teologów, po trzech z ka¿dej strony; jej zadaniem jest opracowanie
wspólnych tekstów dla przysz³ej pracy.
Dla nastêpnych spotkañ, których celem bêdzie ponowne odkrycie naszej
wspólnej podstawy w zakresie chrystologii i eklezjologii, ustalono nastêpuj¹cy
temat i odpowiednie podtematy:
„Ku wspólnej chrystologii”:

Problemy terminologiczne;

Formu³y soborowe;

Czynniki historyczne;

Interpretacja dogmatów chrystologicznych dziœ.
Wyrazy szczególnego podziêkowania wyra¿ono Patriarchatowi Ekumenicznemu za zwo³anie tego oficjalnego dialogu, jak równie¿ za wszystkie us³ugi i u³atwienia, które zaoferowano nam tutaj podczas pierwszego spotkania w Centrum
Ekumenicznym w Chambésy k. Genewy.
Ufamy, ¿e wierni naszych Koœcio³ów wraz z nami bêd¹ siê modliæ o kontynuacjê i powodzenie naszej pracy.
Prof. dr Chrysostomos Konstantinidis,
metropolita Myry
Patriarchat Ekumeniczny
wspó³przewodnicz¹cy Komisji
Biskup Bishoy
Koœció³ Koptyjsko-Prawos³awny
wspó³przewodnicz¹cy Komisji

KOMUNIKAT
Komisji Mieszanej ds. Dialogu Teologicznego
miêdzy Koœcio³em Prawos³awnym
a Orientalnymi (Przedchalcedoñskimi) Koœcio³ami Prawos³awnymi,
Wadi-el-Natrun, Egipt, 20-24 czerwca 1989

Drugie Zgromadzenie Ogólne Komisji Mieszanej ds. Dialogu Teologicznego
miêdzy Koœcio³em Prawos³awnym a Orientalnymi (Przedchalcedoñskimi) Koœcio³ami Prawos³awnymi odby³o siê w dniach od 20 do 24 czerwca 1989 r. w
klasztorze Anba Bishoy, Wadi-el-Natrun w Egipcie.
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Oficjalni przedstawiciele obu rodzin koœcielnych obradowali podczas czterech
dni w atmosferze wielkiej serdecznoœci i chrzeœcijañskiego braterstwa w domu
goœcinnym rezydencji patriarchalnej znajduj¹cym siê w kompleksie klasztornym,
doznaj¹c przy tej okazji wspania³ej goœcinnoœci ze strony koptyjskiego papie¿a i
patriarchy Szenudy z Aleksandrii oraz jego Koœcio³a.
Jego Œwi¹tobliwoœæ papie¿ i patriarcha Szenuda w przemówieniu inauguracyjnym zaapelowa³ do uczestników o znalezienie mo¿liwoœci przywrócenia wspólnoty miêdzy obydwiema rodzinami koœcielnymi. Uczestnicy udali siê tak¿e do
Kairu, by wys³uchaæ homilii papie¿a Szenudy, któr¹ raz w tygodniu wyg³asza on
do tysiêcy wiernych w wielkiej katedrze stolicy. Bezpoœrednio potem papie¿ Szenuda przyj¹³ uczestników konferencji w swojej rezydencji.
Delegaci, w liczbie 23 z 13 krajów, reprezentowali 13 Koœcio³ów. G³ównym
tematem dyskusji by³o sprawozdanie mieszanej podkomisji – z³o¿onej z szeœciu
teologów – która zajmuje siê kwestiami terminologicznymi i wspó³czesn¹ interpretacj¹ dogmatów chrystologicznych. Posiedzenie odby³o siê pod przewodnictwem wspó³przewodnicz¹cego, Jego Eminencji metropolity Damaskinosa z
Szwajcarii, i Jego Ekscelencji biskupa Bishoy’a z Damiette. W odpowiedzi na
przemówienie powitalne papie¿a Szenudy, metropolita Damaskinos zaapelowa³
do uczestników o przezwyciê¿enie trudnoœci spowodowanych ró¿nicami w zakresie sformu³owañ. S³owa, powiedzia³, musz¹ s³u¿yæ do wyra¿enia istoty rzeczy; wokó³ niej koncentruj¹ siê nasze wspólne poszukiwania zmierzaj¹ce do
przywrócenia pe³nej wspólnoty. To rozbicie jest anomali¹, krwawi¹c¹ ran¹ na
ciele Chrystusa, które zgodnie z wol¹ Tego, któremu pokornie s³u¿ymy, musi byæ
uzdrowione.
Ma³a grupa redakcyjna, z³o¿ona z metropolity Paulosa Mar Gregoriosa z
New Delhi, profesora Vlassiosa Phidasa, ks. profesora Jeana Romanidesa, prof.
Ivana Dimitriova i Josepha Moris Faltasa, zredagowa³a, w oparciu o raport mieszanej podkomisji, krótk¹ deklaracjê wiary, w której wyra¿ono wspólne przekonania chrystologiczne obu stron. Deklaracja ta, pod wprowadzeniu pewnych
zmian, zosta³a przyjêta przez Komisjê Mieszan¹. Zostanie ona przekazana naszym Koœcio³om z proœb¹ o potwierdzenie, i¿ w niej wyra¿a siê nasza wspólna
wiara na drodze do przywrócenia pe³nej wspólnoty miêdzy naszymi rodzinami
koœcielnymi.
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TEKST DEKLARACJI
1. Od naszych ojców w Chrystusie odziedziczyliœmy jedn¹ wiarê i jedn¹ tradycjê
apostolsk¹, aczkolwiek jako Koœcio³y ¿yliœmy przez stulecia od siebie oddzieleni. Jako dwie rodziny Koœcio³a prawos³awnego, które ju¿ od dawna nie
dziel¹ radoœci wspólnoty, prosimy Boga, któremu ufamy, aby zechcia³ przywróciæ tê wspólnotê opart¹ na wspólnej wierze apostolskiej niepodzielonego
Koœcio³a pierwszych stuleci, któr¹ wyznajemy w naszym wspólnym wyznaniu
wiary. Teraz nast¹pi prosta, w duchu pobo¿noœci zredagowana deklaracja tego,
w co wierzymy – znajduj¹c siê stale na drodze do przywrócenia wspólnoty
miêdzy obu naszymi rodzinami Koœcio³a prawos³awnego.
2. Podczas naszych rozmów znaleŸliœmy podstawê porozumienia w sformu³owaniu naszego wspólnego ojca, œw. Cyryla z Aleksandrii: mia physis (hypostasis)
tou Theou sesarkomené, jak równie¿ w jego wypowiedzi, ¿e dla wyznania naszej prawdziwej i nieskazitelnej wiary wystarczy powiedzieæ i wyznaæ, ¿e œwiêta Dziewica Maria jest Theotokos (Hom. 15, por. Ep. 39).
***
3. Cudowna tajemnica Ojca, Syna i Ducha Œwiêtego jest prawdziwie wielka: jedyny prawdziwy Bóg, jedna ousia (istota) w trzech hipostazach lub trzech osobach. Imiê Pana naszego Boga niech bêdzie wielbione na wieki.
4. Wielka jest równie¿ niewypowiedziana tajemnica wcielenia naszego Pana Jezusa Chrystusa, dla nas i dla naszego zbawienia.
Logos, który z Ojcem i Duchem Œwiêtym pod wzglêdem swojej boskoœci odwiecznie jest równy co do istoty, w dniach ostatnich przez Ducha Œwiêtego
i z Marii Panny, Boga Rodzicielki (Theotokos) sta³ siê cia³em a wiêc cz³owiekiem – w swoim cz³owieczeñstwie równy co do istoty z nami, jednak bez grzechu. On jest zarazem prawdziwym Bogiem i prawdziwym cz³owiekiem, doskona³ym w swojej boskoœci i doskona³ym w swoim cz³owieczeñstwie. Poniewa¿ Ten, Którego nosi³a w swym ³onie, by³ zarazem w pe³ni Bogiem i w pe³ni
cz³owiekiem, nazywamy Œwiêt¹ Dziewicê Mariê Theotokos.
5. Jeœli mówimy o jednej i z³¹czonej (synthetos) hipostazie naszego Pana Jezusa
Chrystusa, nie mamy przez to na myœli, ¿e w Nim dochodzi do po³¹czenia hipostazy boskiej i hipostazy ludzkiej. Raczej mamy przez to na myœli, ¿e jedna
i odwieczna hipostaza Drugiej Osoby Trójcy przybra³a nasz¹ stworzon¹ naturê ludzk¹ w akcie, który zjednoczy³ j¹ z Jego pierwotn¹ niestworzon¹ natur¹
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bosk¹, aby jako ca³oœæ tworzyæ prawdziwie bosko-ludzk¹ istotê, jedn¹ bez
roz³¹czenia i bez pomieszania, przy czym natury ró¿ni¹ siê od siebie tylko w
ogl¹dzie (theoria).
6. Hipostaza Logosu – przed inkarnacj¹ – nie jest oczywiœcie hipostaz¹ z³¹czon¹, równie¿ nie z jej bosk¹ natur¹. Hipostaza wcielonego Logosu, która
jest t¹ sam¹ [hipostaz¹], ró¿ni siê jednak pod wzglêdem natury, równie¿ nie
jest z³¹czona. Jedna i jedyna bosko-ludzka osoba (prosopon) Jezusa Chrystusa jest wieczn¹ hipostaz¹, która w inkarnacji przyjê³a naturê ludzk¹.
Tê hipostazê nazywamy z³¹czon¹ z tego powodu, poniewa¿ natury, które siê
(w niej) jednocz¹, tworz¹ z³¹czon¹ jednoœæ. Faktycznie nie chodzi o ustalenie, czy nasi ojcowie zawsze pos³ugiwali siê physis i hypostasis jako pojêciami zamiennymi lub nawet mylili je ze sob¹. Gdy¿ pojêcie hypostasis
mo¿e byæ zastosowane tak samo wobec osoby odró¿nianej od natury, jak
i wobec osoby posiadaj¹cej naturê, poniewa¿ hipostaza w³aœciwie nie istnieje nigdy bez natury.
7. To jest ta sama hipostaza Drugiej Osoby Trójcy, która, przed wszystkimi
wiekami sp³odzona przez Ojca, w ostatnich dniach sta³a siê ludzk¹ istot¹ i
zosta³a zrodzona z Œwiêtej Dziewicy Marii. W tym tkwi tajemnica unii hipostatycznej, któr¹ wyznajemy w pokornej czci. To jest prawdziwe zjednoczenie Boskoœci z cz³owieczeñstwem, wraz z wszystkimi w³aœciwoœciami i
funkcjami niestworzonej natury boskiej, ³¹cznie z naturaln¹ wol¹ i naturaln¹
energi¹, w nieroz³¹cznej i nie pomieszanej jednoœci ze stworzon¹ natur¹
ludzk¹ oraz z wszystkimi jej w³aœciwoœciami i funkcjami, ³¹cznie z naturaln¹ wol¹ i naturaln¹ energi¹. Wcielone S³owo (Logos) jest podmiotem
wszelkiej „woli” i czynu Jezusa Chrystusa.
8. Jesteœmy zgodni w potêpieniu herezji Nestoriusza i Eutychesa. Ani nie roz³¹czamy, ani nie rozdzielamy w Chrystusie Jego ludzk¹ naturê od Jego natury
boskiej, nie s¹dzimy te¿, ¿e pierwsza zosta³a poch³oniêta przez drug¹ i tym
samym przesta³a istnieæ.
9. Cztery pojêcia, którymi pos³ugujemy siê w opisywaniu tajemnicy unii hipostatycznej, nale¿¹ do naszej wspólnej tradycji: bez pomieszania (asynchytos),
bez zamiany (atreptos), bez roz³¹czenia (achoristos) i bez podzia³u (adiairetos). Ci spoœród nas, którzy mówi¹ o dwóch naturach w Chrystusie, nie neguj¹ przez to ich nieroz³¹cznej i niepodzielnej jednoœci. A ci poœród nas, którzy mówi¹ o jednej w Chrystusie zjednoczonej bosko-ludzkiej naturze, nie
neguj¹ przez to ustawicznej dynamicznej obecnoœci Boskoœci i cz³owieczeñstwa w Chrystusie, bez zamiany i bez pomieszania.
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10. Nasze wzajemne porozumienie nie ogranicza siê do chrystologii, lecz obejmuje ca³¹ wiarê jednego, niepodzielonego Koœcio³a pierwszych stuleci. Reprezentujemy równie¿ zgodny pogl¹d w naszym rozumieniu Boga – w³¹czaj¹c w to Jego osobê i dzia³anie – i w naszym rozumieniu Ducha Œwiêtego, który tylko od Ojca pochodzi, i wraz z Ojcem i Synem dostêpuje
nieustannie chwa³y.
***
Komisja Mieszana powo³a³a tak¿e podkomisjê do spraw problemów pastoralnych wystêpuj¹cych w stosunkach miêdzy obydwiema rodzinami koœcielnymi.
Sk³ada siê ona z nastêpuj¹cych cz³onków:
Metropolita Damaskinos, wspó³przewodnicz¹cy, „ex officio”
Biskup Bishoy, wspó³przewodnicz¹cy, „ex officio”
Profesor Vlassios Phidas, wspó³sekretarz, „ex officio“
Biskup Mesrob Krikorian, wspó³sekretarz, „ex officio”
Metropolita Georges Khodr z Góry Liban
Metropolita Petros z Aksum
Profesor Stojan Gosevitch (Serbia)
Profesor dr K. M. George (Indie)
Reprezentant patriarchy Ignacego Zakki Iwasa z Syrii
Metropolita Gregorios z Shoa.
Podkomisja ta zbierze siê po raz pierwszy od 5 do 9 grudnia 1989 r. w klasztorze Anba Bishoy i przygotuje sprawozdanie dla nastêpnego zgromadzenia ogólnego Komisji Mieszanej.
Postanowiono równie¿, ¿e nastêpne zgromadzenie ogólne Komisji Mieszanej
odbêdzie siê we wrzeœniu 1990 w Chambésy k. Genewy, aby zaj¹æ siê nastêpuj¹cymi punktami:
a) Sprawozdanie mieszanej podkomisji na temat problemów pastoralnych;
b) formu³y i anatemy soborowe (ks. dr Jean Romanides, metropolita dr Paulos
Mar Gregorios);
c) czynniki historyczne (prof. Vlassios Phidas, o. Tadros Y. Malaty);
d) interpretacja dogmatów chrystologicznych dziœ (metropolita Georgios Khodr
z Góry Liban, biskup Mesrob Krikorian, Joseph Moris Faltas);
e) plany na przysz³oœæ.
Poza tym postanowiono, ¿e Komisja Mieszana ma nosiæ nastêpuj¹c¹ nazwê:
Komisja Mieszana Koœcio³a Prawos³awnego i Orientalnych Koœcio³ów Prawos³awnych.
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DEKLARACJA I ZALECENIA
Komisji Mieszanej ds. Dialogu Teologicznego
miêdzy Koœcio³em Prawos³awnym
a Orientalnymi (Przedchalcedoñskimi) Koœcio³ami Prawos³awnymi
Chambésy, Szwajcaria, 23-28 wrzeœnia 1990

Wprowadzenie
Trzecie spotkanie Komisji Mieszanej ds. Dialogu Teologicznego miêdzy Koœcio³em Prawos³awnym a Orientalnymi Koœcio³ami Prawos³awnymi mia³o miejsce w Centrum Prawos³awnym Patriarchatu Ekumenicznego w Chambésy k. Genewy od 23 do 28 wrzeœnia 1990 r.
Oficjalni reprezentanci obu rodzin Koœcio³ów prawos³awnych i ich doradcy
spotkali siê w atmosferze modlitewnego oczekiwania na Ducha Œwiêtego oraz
ciep³ego, serdecznego, przepe³nionego braterstwem chrzeœcijañskim uczucia mi³oœci. Doœwiadczyliœmy ³askawej i wspania³omyœlnej goœcinnoœci ze strony Jego
Œwi¹tobliwoœci patriarchy Dimitriosa I, którego reprezentowa³ kierownik Centrum Prawos³awnego Patriarchatu Ekumenicznego w Szwajcarii – Jego Eminencja metropolita Damaskinos. Uczestniczyliœmy tak¿e w dwóch wielkich przyjêciach, zorganizowanych w rezydencji metropolity Damaskinosa i w rezydencji
Jego Ekscelencji Pana Kerkinosa, ambasadora Grecji przy ONZ.
Uczestnicy, w liczbie 34 osób, przybyli z Austrii, Bu³garii, Cypru, Czechos³owacji, Egiptu, Etiopii, Finlandii, Grecji, Indii, Jugos³awii, Libanu, Polski, Szwajcarii, Syrii, USA, Zjednoczonego Królestwa i ZSRR (Koœció³ rosyjski, Koœció³
gruziñski, Koœció³ ormiañski). 6-dniowym obradom wspó³przewodniczyli Jego
Eminencja metropolita Damaskinos z Szwajcarii i Jego Eminencja metropolita
Bishoy z Damiette. Jego Eminencja metropolita Damaskinos w przemówieniu
powitalnym nawo³ywa³ uczestników do pracy w duchu pokory, bratniej mi³oœci i
wzajemnego uznania, tak aby Pan wiary i G³owa Jego Koœcio³a prowadzi³ nas
przez Ducha Œwiêtego szybsz¹ drog¹ ku jednoœci i wspólnocie.
Uczestnicy spotkania wys³uchali dwóch sprawozdañ. Jedno z³o¿y³a podkomisja teologiczna, która spotka³a siê w Centrum Prawos³awnym w Chambésy (2022 wrzeœnia 1990), drugie pochodzi³o od komitetu kontaktów pastoralnych, który
spotka³ siê w klasztorze Anba Bishoy w Egipcie (31 stycznia – 4 lutego 1990).
Uczestnikom przekazano nastêpuj¹ce materia³y, które by³y prezentowane podczas
spotkania podkomisji teologicznej:
 „Sformu³owania i anatemy dogmatyczne og³oszone przez synody lokalne i
ekumeniczne, rozpatrywane w ich kontekœcie spo³ecznym” – ks. prof. John S.
Romanides, Koœció³ Prawos³awny Grecji;
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„Anatemy i decyzje koncyliarne – dwie kwestie wymagaj¹ce uregulowania
podczas przywracania wspólnoty miêdzy Koœcio³em Prawos³awnym a Orientalnymi Koœcio³ami Prawos³awnymi” – dr Paulos Mar Gregorios, metropolita
Delhi, Prawos³awny Koœció³ Syryjski Wschodu;
 „Czynniki historyczne a Sobór w Chalcedonie” – o. T. Malaty, Koptyjski Koœció³ Prawos³awny;
 „Czynniki historyczne a terminologia Soboru w Chalcedonie (451)” – prof. dr
Vlassios Phidas, Grecko-Prawos³awny Patriarchat Aleksandrii;
 „Interpretacja dogmatów chrystologicznych dzisiaj” – metropolita Georges
Khodr, Grecki Patriarchat Prawos³awny Antiochii;
 „Interpretacja dogmatów chrystologicznych dzisiaj” – biskup Mesrob Krikorian, Ormiañski Koœció³ Apostolski (Eczmiadzyn).


Szeœæ referatów i dwa sprawozdania podkomisji, wraz ze „streszczeniem
wniosków” czwartego nieoficjalnego spotkania w Addis Abebie (1971), które dodano do sprawozdania podkomisji teologicznej, stworzy³y podstawê dla naszej
intensywnej i przyjaznej dyskusji na temat kwestii i dzia³añ, jakie nale¿y podj¹æ.
Komitet redakcyjny, z³o¿ony z metropolity Georgesa Khodra, metropolity Paulosa Mar Gregoriosa, arcybiskupa Keshishiana, arcybiskupa Garimy, ks. prof. Johna
Romanidesa, metropolity Matta Mar Eustathiusa (Syria), prof. Ivana Dimitrova
(Bu³garia), wraz z prof. V. Phidasem i biskupem Krikorianem jako wspó³sekretarzami, przygotowa³ projekt drugiej uzgodnionej deklaracji i zaleceñ wobec Koœcio³ów. Inny komitet redakcyjny, z³o¿ony z prof. Papavassiliou (Cypr), biskupa
Christoforosa (Czechos³owacja), metropolity Paulosa Mar Gregoriosa i Liqaselttanata Habtemariama (Etiopia), wraz z o. dr. George Dragasem jako sekretarzem,
przygotowa³ projekt zaleceñ w kwestiach pastoralnych.
Poni¿ej zamieszczamy tekst jednomyœlnie przyjêtej Drugiej Uzgodnionej Deklaracji i Zaleceñ dla Koœcio³ów.

Druga Uzgodniona Deklaracja i Zalecenia dla Koœcio³ów
Pierwsza deklaracja na temat chrystologii, która zosta³a przyjêta przez Komisjê Mieszan¹ ds. Dialogu Teologicznego miêdzy Koœcio³em Prawos³awnym a
Orientalnymi Koœcio³ami Prawos³awnymi podczas naszego historycznego spotkania w klasztorze Anba Bishoy w Egipcie (20-24 czerwca 1989), stanowi
podstawê niniejszej drugiej deklaracji wypowiadaj¹cej siê na temat naszej
wspólnej wiary i wspólnego zrozumienia; zawiera ona równie¿ zalecenia
w sprawie kroków, które trzeba podj¹æ, aby nasze obie rodziny koœcielne odzyska³y swoj¹ wspólnotê w Jezusie Chrystusie, naszym Panu, który modli³ siê,
aby wszyscy byli jedno.
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1. Obie rodziny uwa¿aj¹ zgodnie, ¿e herezja Eutychesa zas³uguje na potêpienie.
Obie rodziny wyznaj¹, ¿e Logos, druga osoba Trójcy Œwiêtej, wy³¹cznie sp³odzony przez Ojca przez wszystkimi czasami i równy z Nim co do istoty,
przyj¹³ cia³o i narodzi³ siê z Marii Panny, Rodzicielki Boga; równy co do istoty
z nami, prawdziwy cz³owiek z dusz¹, cia³em i rozumem (nous); zosta³ ukrzy¿owany, umar³ i zosta³ pogrzebany, trzeciego dnia zmartwychwsta³ z umar³ych, wst¹pi³ do swojego niebiañskiego Ojca, gdzie jako Pan ca³ego stworzenia siedzi po prawicy Ojca. Przez zes³anie Ducha Œwiêtego w Zielone Œwiêta
ustanowi³ Koœció³ jako swoje Cia³o. Oczekujemy, ¿e zgodnie z Pismem Œwiêtym pojawi siê ponownie w pe³nej swojej chwale.
2. Obie rodziny potêpiaj¹ herezjê Nestoriusza i kryptonestorianizm Theodoreta z
Cyru. S¹ zgodne co do tego, ¿e nie wystarczy powiedzieæ, ¿e Chrystus jest
równy co do istoty ze swoim Ojcem i z nami, i ¿e co do swojej natury jest zarówno Bogiem jak i cz³owiekiem; koniecznie trzeba te¿ powiedzieæ, ¿e Logos,
który co do swojej natury jest Bogiem, przez swoj¹ inkarnacjê, gdy wype³ni³
siê czas, sta³ siê co do swojej natury (tak¿e) cz³owiekiem.
3. Obie rodziny s¹ zgodne co do tego, ¿e hipostaza Logosu uleg³a z³¹czeniu (syntethos), gdy Jego boska niestworzona natura z jej naturaln¹ wol¹ i naturaln¹
energi¹ – któr¹ ma wspóln¹ z Ojcem i Duchem Œwiêtym – po³¹czy³a siê ze
stworzon¹ natur¹ ludzk¹, któr¹ On przyj¹³ i uzna³ za swoj¹ w inkarnacji – z jej
naturaln¹ wol¹ i naturaln¹ energi¹.
4. Obie rodziny s¹ zgodne co do tego, ¿e (obie) natury z ich w³aœciwymi energiami i wolami w sposób hipostatyczny i naturalny s¹ z sob¹ powi¹zane, i to bez
pomieszania, bez zamiany, bez roz³¹czenia i bez podzia³u, tak ¿e s¹ one do odró¿nienia tylko w myœlach (te theoria móne).
5. Obie rodziny s¹ zgodne co do tego, ¿e Ten, Który chce i dzia³a, jest stale jedn¹
hipostaz¹ wcielonego Logosu.
6. Obie rodziny s¹ zgodne co do tego, ¿e odrzuciæ trzeba te wszystkie interpretacje soborów, które nie znajduj¹ siê w pe³nej zgodzie z horosem III Soboru ekumenicznego i listem Cyryla Aleksandryjskiego do Jana z Antiochii (433).
7. Prawos³awni s¹ zgodni co do tego, ¿e orientalni prawos³awni zachowaj¹ w dalszym ci¹gu swoj¹ tradycyjn¹ cyryliañsk¹ terminologiê „jednej natury wcielonego Logosu” (mia physis tou Theou Lógou sesarkomené), gdy uznaj¹ podwójn¹ konsubstancjonalnoœæ Logosu, któr¹ odrzuci³ Eutyches. Prawos³awni
równie¿ bêd¹ pos³ugiwaæ siê t¹ terminologi¹.
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Orientalni prawos³awni s¹ zgodni co do tego, ¿e prawos³awni czyni¹ uprawniony u¿ytek z nauki o dwóch naturach, kiedy uznaj¹, ¿e rozró¿nienie dokonuje siê
„tylko w myœlach” (te theoria móne). Cyryl interpretowa³ to u¿ycie w³aœciwie
w liœcie do Jana z Antiochii oraz w listach do Acaciusa z Melitene (PG 77, 184201), Eulogiusa (PG 77, 224-228) i Succensusa (PG 77, 228-245).
8. Obie rodziny przyjmuj¹ uchwa³y pierwszych trzech soborów ekumenicznych,
które s¹ naszym wspólnym dziedzictwem. W odniesieniu do czterech nastêpnych soborów Koœcio³a Prawos³awnego prawos³awni stoj¹ na stanowisku, ¿e
wy¿ej wspomniane punkty 1-7 s¹ równie¿ nauk¹ czterech nastêpnych soborów Koœcio³a Prawos³awnego, podczas gdy orientalni prawos³awni uwa¿aj¹
to stanowisko prawos³awnych jako ich w³asn¹ interpretacjê. W takim rozumieniu orientalni prawos³awni odpowiadaj¹ pozytywnie na tê kwestiê.
W odniesieniu do nauki VII Soboru ekumenicznego Koœcio³a Prawos³awnego
orientalni prawos³awni wyra¿aj¹ zgodny pogl¹d, ¿e teologia i praktyka kultu
ikon, jak naucza³ o tym ten sobór, s¹ zasadniczo zgodne z nauk¹ i praktyk¹
orientalnych prawos³awnych, stosowan¹ od dawien dawna na d³ugo przed zwo³aniem tego soboru, tak ¿e w tej kwestii nie istniej¹ ¿adne ró¿nice pogl¹dów.
9. W œwietle przyjêtej przez nas deklaracji chrystologicznej, jak równie¿ poczynionych wy¿ej wypowiedzi, uzyskaliœmy teraz pe³n¹ œwiadomoœæ, ¿e obie rodziny stale wiernie przechowywa³y tê sam¹ autentyczn¹ prawos³awn¹ chrystologiczn¹ wiarê i nieprzerwan¹ kontynuacjê tradycji apostolskiej tak¿e
wówczas, gdy terminy chrystologiczne by³y stosowane przez nie w ró¿ny
sposób. Ta wspólna wiara i ta nieprzerwana wiernoœæ wobec tradycji apostolskiej winny byæ tak¿e w przysz³oœci podstaw¹ naszej jednoœci i wspólnoty.
10. Obie rodziny s¹ zgodne co do tego, ¿e anatemy i potêpienia, które wypowiedziano w przesz³oœci i które dzisiaj dziel¹ nas od siebie, maj¹ byæ zniesione
przez oba Koœcio³y, tak aby dziêki ³asce i mocy Boga mo¿na by³o usun¹æ
ostatni¹ przeszkodê na drodze do ponownego przywrócenia pe³nej jednoœci i
wspólnoty naszych obu rodzin. Poza tym obie rodziny s¹ zgodne co do tego,
¿e zniesienie anatem i potêpieñ mo¿na zrealizowaæ tylko w ten sposób, ¿e
sobory i ojcowie (Koœcio³a), którzy pierwotnie zostali ekskomunikowani lub
potêpieni, nie bêd¹ ju¿ nosiæ dalej piêtna herezji.
***
Naszym Koœcio³om zalecamy przeto nastêpuj¹ce praktyczne kroki:
 Prawos³awni winni znieœæ wszystkie anatemy i potêpienia, które wypowiedzieli
w przesz³oœci przeciw wszystkim orientalno-prawos³awnym soborom i ojcom;
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Orientalni prawos³awni winni jednoczeœnie znieœæ wszystkie anatemy i potêpienia, które wypowiedzieli przeciw wszystkim prawos³awnym soborom
i ojcom.
 Sposób znoszenia anatem oba Koœcio³y winny ustaliæ indywidualnie.
Ufni w moc Ducha Œwiêtego, Ducha Prawdy, Jednoœci i Mi³oœci, przekazujemy tê deklaracjê i te zalecenia naszym czcigodnym Koœcio³om do informacji i realizacji. Modlimy siê, aby ten sam Duch prowadzi³ nas do tej jednoœci, o któr¹ siê
modli³ i nadal modli nasz Pan.


Zalecenia w kwestiach pastoralnych
Komisja Mieszana ds. Dialogu Teologicznego miêdzy Koœcio³em Prawos³awnym a Orientalnymi Koœcio³ami Prawos³awnymi podczas spotkania w Centrum
Prawos³awnym Patriarchatu Ekumenicznego w Chambésy k. Genewy w dniach
od 23 do 28 wrzeœnia 1990 r., przyjê³a sprawozdanie wspólnego podkomitetu pastoralnego, który spotka³ siê w klasztorze Anba Bishoy w Egipcie od 31 stycznia
do 4 lutego 1990 r. Sprawozdanie by³o punktem wyjœcia dla szerokiej dyskusji
nad czteroma typami kwestii pastoralnych:
I. Stosunki miêdzy naszymi dwiema rodzinami Koœcio³ów i nasze przygotowanie do jednoœci.
II. Stosunki naszych Koœcio³ów z innymi Koœcio³ami chrzeœcijañskimi i nasze
wspólne uczestnictwo w ruchu ekumenicznym.
III. Nasza wspólna s³u¿ba wobec œwiata cierpieñ, potrzeb, niesprawiedliwoœci i
konfliktów.
IV. Nasza wspó³praca w propagowaniu naszej wspólnej wiary i tradycji.
I. Stosunki miêdzy naszymi dwiema rodzinami Koœcio³ów
1. Jako wspólna komisja teologiczna czujemy, ¿e potrzebny jest okres intensywnego przygotowania naszych ludzi do uczestnictwa we wprowadzaniu w ¿ycie
naszych zaleceñ i w dziele przywracania wspólnoty naszych Koœcio³ów.
W tym celu proponujemy nastêpuj¹c¹ praktyczn¹ procedurê.
2. Wa¿ne jest zaplanowanie wymiany wizyt miêdzy zwierzchnikami koœcielnymi,
pra³atami, kap³anami i œwieckimi jednej i drugiej rodziny koœcielnej.
3. Wa¿ne jest dalsze zachêcanie do wymiany profesorów teologii i studentów
uczelni teologicznych prowadzonych przez obie rodziny koœcielne, wymiany
trwaj¹cej od jednego tygodnia do kilku lat.
4. W rejonach, gdzie koegzystuj¹ Koœcio³y obu rodzin, parafie powinny organizowaæ wymienne spotkania grup mê¿czyzn, kobiet, m³odzie¿y i dzieci, z udzia-

68

DIALOG PRAWOS£AWNO-ORIENTALNOPRAWOS£AWNY

³em kap³anów, spotkania po³¹czone z uczestnictwem w niedzielnym lub œwi¹tecznym nabo¿eñstwie eucharystycznym.
5. Publikacje:
a. Zachodzi potrzeba publikowania w ró¿nych jêzykach naszych Koœcio³ów
kluczowych dokumentów Komisji Mieszanej z objaœnieniami; winny to byæ
niewielkie broszury sprzedawane po przystêpnej cenie we wszystkich naszych parafiach.
b. Rzecz¹ u¿yteczn¹ by³oby tak¿e opublikowanie niewielkich broszur wyjaœniaj¹cych prostymi s³owami – w œwietle naszej uzgodnionej deklaracji chrystologicznej – terminologiê chrystologiczn¹ i interpretuj¹cych ró¿norodnoœæ terminologii, któr¹ pos³ugiwa³y siê ró¿ne osoby i grupy na przestrzeni dziejów.
c. Potrzebna jest ksi¹¿ka prezentuj¹ca w sposób syntetyczny historiê i specyfikê wszystkich Koœcio³ów nale¿¹cych do obu rodzin koœcielnych. Winna siê
ona ukazaæ we wszystkich jêzykach, jakimi pos³uguj¹ siê nasi wspó³wyznawcy, winna te¿ zawieraæ mo¿liwie du¿o rycin i zdjêæ.
d. Potrzebne s¹ niewielkie ksi¹¿eczki napisane przez profesjonalnych historyków Koœcio³a, które pozwoli³yby lepiej zrozumieæ ró¿nice pogl¹dów w V,
VI i VII wieku.
6. Obie rodziny Koœcio³ów, o ile jeszcze tego nie uczyni³y, powinny uznaæ wzajemnie wa¿noœæ udzielonego chrztu. Nale¿y wystrzegaæ siê praktyki ponownego chrzczenia.
7. Koœcio³y winny zainicjowaæ dwustronne negocjacje dla u³atwienia korzystania
z pomieszczeñ koœcielnych tam wszêdzie, gdzie jedna ze stron nie posiada
w³asnego lokalu.
8. Gdzie powstaj¹ konflikty miêdzy Koœcio³ami obu naszych rodzin, np. (a) gdy
ma³¿eñstwa pob³ogos³awione w jednym Koœciele zostaj¹ anulowane przez biskupa drugiego Koœcio³a; (b) gdy ma³¿eñstwa miêdzy cz³onkami obu naszych
rodzin zawiera siê w jednym Koœciele bez uzgodnienia tej czynnoœci z drugim
Koœcio³em; (c) lub gdy powstaje podobna sytuacja w przypadku chrztu dzieci
zrodzonych z takich ma³¿eñstw – wszêdzie tam zainteresowane Koœcio³y winny zawrzeæ dwustronne porozumienia w sprawie procedur obowi¹zuj¹cych a¿
do momentu, gdy problemy te zostan¹ ostatecznie rozwi¹zane w wyniku unii
miêdzy obu naszymi rodzinami koœcielnymi.
9. Koœcio³y obu rodzin nale¿y zachêciæ do przejrzenia programów i ksi¹¿ek teologicznych, którymi pos³uguj¹ siê ich instytucje, i do wprowadzenia niezbêdnych
uzupe³nieñ i zmian, przyczyniaj¹cych siê do lepszego zrozumienia innej rodziny
koœcielnej. Powinny równie¿ opracowaæ u¿yteczne programy informuj¹ce duchownych i œwieckich o kwestiach zwi¹zanych z uni¹ obu rodzin koœcielnych.
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II. Stosunki naszych Koœcio³ów
z innymi Koœcio³ami chrzeœcijañskimi w œwiecie
10. Nasz wspólny udzia³ w ruchu ekumenicznym i nasze zaanga¿owanie w Œwiatowej Radzie Koœcio³ów wymagaj¹ lepszej koordynacji, gdy¿ tylko wówczas
mo¿liwe bêdzie bardziej skuteczne i owocne szerzenie wiary w kontekœcie ruchu ekumenicznego, wiary, która niegdyœ zosta³a przekazana œwiêtym. Mo¿emy odbyæ wstêpn¹ dyskusjê na ten temat podczas VII Zgromadzenia Ogólnego
ŒRK w Canberze, Australia, w lutym 1991 r. , jak równie¿ w regionalnych i
krajowych radach koœcielnych. Dziêki temu bêdziemy mogli wypracowaæ odpowiedni schemat bardziej skutecznej koordynacji naszych wysi³ków.
11. Istniej¹ rozstrzygaj¹ce kwestie, w których nasze dwie rodziny reprezentuj¹
zasadnicz¹ zgodnoœæ pogl¹dów; w tych samych kwestiach nasze stanowisko
jest rozbie¿ne ze stanowiskiem Koœcio³a rzymskokatolickiego i Koœcio³ów
protestanckich. Mo¿emy zorganizowaæ niewielkie wspólne konsultacje na temat nastêpuj¹cych kwestii:
a) pozycja i rola kobiety w ¿yciu Koœcio³a i nasza wspólna prawos³awna odpowiedŸ na wspó³czesny problem innych wspólnot chrzeœcijañskich dotycz¹cy ordynacji kobiet na urz¹d kap³añski;
b) opieka duszpasterska nad ma³¿eñstwami mieszanymi pomiêdzy chrzeœcijanami prawos³awnymi (ortodoksyjnymi) i heterodoksyjnymi;
c) ma³¿eñstwa miêdzy chrzeœcijanami prawos³awnymi a cz³onkami innych
religii;
d) stanowisko prawos³awne w sprawie rozwi¹zania lub uniewa¿nienia ma³¿eñstwa, rozwodu i separacji zwi¹zków ma³¿eñskich;
e) aborcja.
12. Trzeba odbyæ wspóln¹ konsultacjê poœwiêcon¹ pal¹cemu problemowi prozelityzmu i wolnoœci religijnej w celu sformu³owania zarysu porozumienia
z innymi Koœcio³ami w sprawie postêpowania w sytuacjach, gdy pojedyncza osoba lub rodzina prawos³awna lub orientalno-prawos³awna pragnie
przy³¹czyæ siê do innego (katolickiego lub protestanckiego) Koœcio³a, i
vice versa.
13. Nale¿y zwo³aæ specjaln¹ wspóln¹ konsultacjê na temat teologii i praktyki
uniatyzmu w Koœciele rzymskokatolickim jako wstêp do dyskusji na ten temat z przedstawicielami tego Koœcio³a.
14. Musimy odbyæ inn¹ wspóln¹ konsultacjê w celu skoordynowania rezultatów
kilku rozmów dwustronnych odbywaj¹cych siê teraz lub tocz¹cych siê w
przesz³oœci z udzia³em Koœcio³ów obu naszych rodzin z innymi Koœcio³ami –
katolickim i protestanckimi.
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III. Nasza wspólna s³u¿ba wobec œwiata cierpieñ, potrzeb,
niesprawiedliwoœci i konfliktów
15. Musimy zastanowiæ siê wspólnie, jak najlepiej skoordynowaæ nasze programy
pomocy humanitarnej i filantropijnej w kontekœcie socjoetnicznym naszych
œrodowisk i ca³ego œwiata. To spowoduje wspólne zajêcie siê nastêpuj¹cymi
problemami:
a) g³ód i ubóstwo;
b) choroba i cierpienie;
c) dyskryminacja polityczna, religijna i spo³eczna;
d) uchodŸcy i ofiary wojny;
e) m³odzie¿, narkotyki i bezrobocie;
f) niepe³nosprawni pod wzglêdem umys³owym i fizycznym;
g) ludzie starzy i sêdziwi.
IV. Nasza wspó³praca w propagowaniu wiary chrzeœcijañskiej
16. Potrzebne jest nam wspólne dzia³anie w pracy na rzecz misji wewnêtrznej
wobec naszych wyznawców, np. w dokszta³caniu ich w sprawach wiary, w
pouczaniu, jak radziæ sobie ze wspó³czesnymi niebezpieczeñstwami wynikaj¹cymi ze wspó³czesnego sekularyzmu, takimi niebezpieczeñstwami, jak
nowe ruchy religijne, ideologie, materializm, aids, homoseksualizm, pob³a¿liwoœæ spo³eczna w sprawach obyczajowych i konsumpcyjnych itp.
17. Trzeba nam równie¿ znaleŸæ w³aœciw¹ drogê dla wspó³pracy ze sob¹ i z innymi
chrzeœcijanami w chrzeœcijañskiej misji w œwiecie, i to w taki sposób, aby nie
podkopaæ autorytetu i integralnoœci lokalnych Koœcio³ów prawos³awnych.

KOMUNIKAT
Komisji Mieszanej ds. Dialogu Teologicznego
miêdzy Koœcio³em Prawos³awnym
a Orientalnymi (Przedchalcedoñskimi) Koœcio³ami Prawos³awnymi
Chambésy k. Genewy, 1-6 listopada 1993

Z polecenia swoich Koœcio³ów, Wspólna Komisja ds. Dialogu Teologicznego
miêdzy Koœcio³em Prawos³awnym a Orientalnymi Koœcio³ami Prawos³awnymi
spotka³a siê w Oœrodku Prawos³awnym Patriarchatu Ekumenicznego
w Chambésy k. Genewy (Szwajcaria) w dniach od 1-6 listopada 1993 r.
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Oficjalni reprezentanci obu rodzin Koœcio³ów prawos³awnych spotkali siê w atmosferze modlitewnego oczekiwania na Ducha Œwiêtego i ciep³ego, serdecznego,
chrzeœcijañsko-braterskiego nastawienia wobec siebie. Doznali oni w Oœrodku Prawos³awnym Patriarchatu Ekumenicznego za poœrednictwem JE metropolity Szwajcarii Damaskinosa, ³askawej i wspania³omyœlnej goœcinnoœci patriarchy Bart³omieja.
Uczestnicy, w liczbie 30 osób, przybyli z Albanii, Austrii, Cypru, Czech, Egiptu, Etiopii, Finlandii, Grecji, Indii, Libanu, Polski, Rosji, Rumunii, Syrii, Szwajcarii, USA i Wielkiej Brytanii.
Posiedzeniom plenarnym Wspólnej Komisji przewodniczyli: JE metropolita
Damaskinos i metropolita Damiette – Bishoy. JE metropolita Damaskinos objaœni³ w przemówieniu wstêpnym procedurê, której nale¿y przestrzegaæ, oraz podkreœli³, ¿e obecne spotkanie Wspólnej Komisji Teologicznej ds. Dialogu miêdzy
Koœcio³em Prawos³awnym a Orientalnymi Koœcio³ami Prawos³awnymi, które odbywa siê w pe³nym sk³adzie, ma bardzo du¿e znaczenie nie tylko dla w³aœciwej
oceny pracy historyczno-teologicznej naszej Komisji, pracy zakoñczonej ju¿ podczas wczeœniejszych spotkañ, lecz tak¿e dla u³atwienia niezbêdnych koœcielnych
procedur zwi¹zanych z przywróceniem pe³nej wspólnoty.
Po posiedzeniu wstêpnym ka¿da ze stron spotka³a siê osobno dla przedyskutowania przygotowanych pisemnie tekstów na nastêpuj¹ce tematy:
 Gdzie mieœci siê po ka¿dej stronie kompetentny autorytet koœcielny upowa¿niony do odwo³ania anatem i od jakich warunków zale¿y przywrócenie wspólnoty koœcielnej?
 Anatemy których synodów i jakich osób mog³yby zostaæ zniesione zgodnie
z propozycj¹ paragrafu 10 Drugiej Uzgodnionej Deklaracji?
 Na czym polega po ka¿dej stronie kanoniczna procedura zmierzaj¹ca do zniesienia anatem i przywrócenia wspólnoty koœcielnej?
 Jak mo¿emy rozumieæ i urzeczywistniæ przywrócenie wspólnoty koœcielnej
w ¿yciu naszego Koœcio³a?
 Jakie konsekwencje kanoniczne i liturgiczne wynikaj¹ z pe³nej wspólnoty?
Ka¿da strona opracowa³a sprawozdanie, które trzeciego dnia obrad przed³o¿ono posiedzeniu plenarnemu jako materia³ s³u¿¹cy wyjaœnianiu i dyskusji. W wyniku wymiany pogl¹dów strona orientalnoprawos³awna przedstawi³a dokumentodpowiedŸ, który otworzy³ drogê dla dalszych dyskusji na plenum. Powo³ano komitet redakcyjny, w którym stronê orientalnoprawos³awn¹ reprezentowali:
JE metropolita Damiette – Bishoy, JE metropolita Aleppo – Yohanna Ibrahim i
JE abp Mesrob Krikorian, stronê prawos³awn¹ natomiast – o. prof. Johannes Romanides, o. Georgios Dragas i prof. Vlassios Phidas. Zadaniem tego komitetu
by³o opracowanie odpowiednich propozycji dla obu rodzin koœcielnych w sprawie wzajemnego zniesienia anatem i mo¿liwoœci przywrócenia pe³nej wspólnoty
miêdzy nimi.
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Tekst tych propozycji brzmi nastêpuj¹co:
W nawi¹zaniu do Uzgodnionej Deklaracji na temat Chrystologii, przyjêtej
w Klasztorze Anba Bishoy w 1989 r. oraz Drugiej Uzgodnionej Deklaracji
w Chambésy w 1990 r., przedstawiciele obu rodzin koœcielnych stwierdzaj¹ zgodnie, ¿e zniesienie anatem i potêpieñ z przesz³oœci winno dokonaæ siê w oparciu o
fakt, ¿e sobory i ojcowie, których dotyczy³y kiedyœ te anatemy i potêpienia, pozostali w swoim nauczaniu wierni ortodoksji. Zrozumieliœmy, ze obie rodziny koœcielne zawsze wiernie strzeg³y tej samej autentycznej ortodoksyjnej doktryny
chrystologicznej i nieprzerwanej ci¹g³oœci tradycji apostolskiej. Zniesienie anatem powinno dokonaæ siê jednomyœlnie i jednoczeœnie w formie podpisania przez
zwierzchników obu stron odpowiednich aktów koœcielnych, w których winno
znaleŸæ siê tak¿e stwierdzenie, ¿e ka¿da strona uznaje pod ka¿dym wzglêdem ortodoksyjnoœæ strony drugiej.
Zniesienie anatem winno zawieraæ nastêpuj¹ce stwierdzenia:
a) ka¿da ze stron realizuje natychmiast przywrócenie pe³nej wspólnoty;
b) ¿adne z potêpieñ soborowych lub personalnych, wymierzonych wzajemnie
przeciw sobie, nie ma ju¿ zastosowania;
c) uzgodniony zostanie katalog dyptychów zwierzchników koœcielnych, który
znajdzie potem zastosowanie w ramach liturgii;
d) obie strony winny utworzyæ komitet liturgiczny w celu zbadania liturgicznych
implikacji wynikaj¹cych z przywrócenia wspólnoty i zaproponowania odpowiednich form koncelebracji;
e) sprawy jurysdykcji koœcielnej nale¿y zostawiæ Koœcio³om lokalnym, które ureguluj¹ je zgodnie ze wspólnymi zasadami kanonicznymi;
f) winien powstaæ komitet teologiczny pod kierownictwem obu wspó³przewodnicz¹cych Wspólnej Komisji ds. Dialogu w celu przygotowania odpowiednich
publikacji, w których wyra¿one zostanie nasze wspólne rozumienie wiary, które pozwoli³o nam przezwyciê¿yæ podzia³y przesz³oœci oraz w celu koordynowania pracy innych komitetów.
Damaskinos Papandreu
metropolita Szwajcarii
prof. Vlassios Phidas

metropolita Damiette – Bishoy
abp dr Mesrob K. Krikorian

T³umaczenie nas podstawie wersji angielskiej i niemieckiej: Karol Karski
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Wprowadzenie historyczne
Pierwsze kontakty miêdzy Œwiatow¹ Federacj¹ Luterañsk¹ a Patriarchatem ekumenicznym Konstantynopola mia³y miejsce w 1967 r. Wówczas zrodzi³ siê plan
podjêcia dialogu teologicznego. IV Konferencja Ogólnoprawos³awna w Chambésy
k. Genewy w 1968 r. wypowiedzia³a siê na rzecz utworzenia wspólnej komisji. Od
tego momentu idea dialogu luterañsko-prawos³awnego nie uleg³a ju¿ zapomnieniu.
W marcu 1974 r. odby³a siê w Strasburgu konsultacja luterañsko-prawos³awna. Zalecono kontynuowanie wzajemnych wizyt. Federacja udziela³a poparcia utworzeniu
oœrodka dokumentacji prawos³awnej na Uniwersytecie w Erlandze (RFN)1.
Prze³omowe znaczenie dla utworzenia wspólnej komisji luterañsko-prawos³awnej mia³o formalne zaproszenie do podjêcia miêdzynarodowego dialogu, jakie w 1977 r. wystosowa³ Patriarchat ekumeniczny2. Rok póŸniej ŒFL mianowa³a
14 luterañskich cz³onków komisji. Po trzech spotkaniach przygotowawczych, w
1981 r. odby³o siê pierwsze posiedzenie Wspólnej Komisji Prawos³awno-Luterañskiej3. Odt¹d spotyka³a siê ona w odstêpach dwu-trzyletnich. Ostatnie, dziesi¹te
posiedzenie odby³o siê na pocz¹tku listopada 2000 r. w Damaszku (Syria). Plonem dotychczasowej pracy jest szeœæ krótkich tekstów: „Objawienie Bo¿e”
(1985), „Pismo Œw. i Tradycja” (1987), „Kanon i inspiracja Pisma Œwiêtego”
(1989), „Sobory ekumeniczne a autorytet Koœcio³a i w Koœciele” (1993)4, „Rozumienie zbawienia w œwietle soborów ekumenicznych” (1995)5, „Zbawienie,
³aska, usprawiedliwienie i wspó³dzia³anie [synergia]” (1998)6, „Misterium Koœcio³a. S³owo i sakramenty (misteria) w ¿yciu Koœcio³a” (2000)7.
1
J. H. Schjorring i in. (red.), Vom Weltbund zur Gemeinschaft. Geschichte des Lutherischen Weltbundes
1947-1997,Hannover 1997, s. 239.
2
Orthodoxe Kirche schlägt Dialog auf Weltebene vor, LWI 1977 nr 5.
3
Positiver Auftakt des internationalen Dialogs mit der Orthodoxie, LWI 1981 nr 37.
4
Polski przek³ad: Sobory ekumeniczne a autorytet Koœcio³a i w Koœciele. Oœwiadczenie Wspólnej
Komisji Luterañsko-Prawos³awnej (Sandjberg, Dania, 10 lipca 1993), SiDE 1994, nr 2, s. 83-85.
5
SiDE 1996, nr 1, s. 138n.
6
Tam¿e, 1999, nr 1, s. 151.
7
Polski przek³ad tam¿e, 2001, nr 1, s. 124-126.
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OBJAWIENIE BO¯E
Oœwiadczenie Wspólnej Komisji Luterañsko-Prawos³awnej
Alletown/PA, USA, 23-30 maja 1985

I (1). Bóg, którego nikt nigdy nie widzia³ (J 1, 18), objawia siê cz³owiekowi
w historii przez swoje S³owo i swoj¹ moc (ergeiai). To objawienie Boga, rozpoczynaj¹ce siê stworzeniem œwiata (Dz 14, 15-17), znajdzie uwieñczenie w
Jego dziele zbawczym (oikonomia) w Chrystusie, wylaniu Ducha Œwiêtego i
w obietnicy nowego stworzenia.
(2). Trójjedyny Bóg, w którego wierzymy i którego wyznajemy, objawi³ swoj¹
bosk¹ m¹droœæ i swoj¹ ³askaw¹ wolê w swoim dziele zbawczym, które ukazuje Go nam jako Stworzyciela, Zbawiciela, Dokoñczyciela i jako Tego, który w przysz³oœci os¹dzi ca³¹ ludzkoœæ. Obietnica Bo¿a w Starym Testamencie, gdy wielokrotnie i wieloma sposobami przemawia³ do ojców przez proroków (Hbr 1, 1), i jej wype³nienie w Jezusie Chrystusie przedstawiaj¹ nie
tylko historiê objawienia Bo¿ego, lecz równie¿ historiê zbawienia ludzkoœci.
Objawienie jest S³owem Boga i S³owem o Bogu; zarazem jest ono S³owem,
w którym chodzi o przeznaczenie i zbawienie wszystkich ludzi.
(3). Bóg osobiœcie ratuje ludzi ze stanu zagubienia i wyobcowania od Niego, prowadz¹c ich do prawdziwego ¿ycia w nowym stworzeniu (2 Kor 5, 17). J¹drem Jego dzie³a zbawczego jest poselstwo Jego Syna, który dla nas ludzi i
dla naszego zbawienia zst¹pi³ z nieba i przyj¹³ cia³o za spraw¹ Ducha Œwiêtego z Marii Panny i sta³ siê cz³owiekiem. Zosta³ ukrzy¿owany, zmartwychwsta³ do nowego ¿ycia wed³ug Pisma, i wst¹pi³ do nieba, siedzi po prawicy
Ojca. Przez wywy¿szonego Pana Ojciec wylewa Ducha Œwiêtego na swój
lud i tak doprowadza do koñca swoje objawienie. Ten sam Duch Œwiêty, który mówi³ przez proroków, dzia³a skutecznie w pos³annictwie (kerygma) apostolskim, uwielbiaj¹c Syna i zapewniaj¹c wszystkim wierz¹cym poznanie
zbawienia (J 14, 13-16) a¿ do momentu, gdy nast¹pi spe³nienie wszystkich
obietnic w królestwie Bo¿ym w dniu S¹du Ostatecznego.
II (4). Objawienie Boga w Jezusie Chrystusie urzeczywistnia siê w Koœciele
i przez Koœció³ jako Cia³o Chrystusa. Tajemnica zbawcza Wielkanocy i Zielonych Œwi¹tek przyczyni³a siê do za³o¿enia Koœcio³a Nowego Testamentu,
w którym objawienie bywa dalej prze¿ywane, zwiastowane i przekazywane.
Duch Œwiêty troszczy siê o ¿ycie i wzrost Koœcio³a a¿ do Dnia S¹du Ostatecznego przez zwiastowanie Ewangelii uwzglêdniaj¹ce bogactwo tradycji
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apostolskiej oraz przez dalsze jej podawanie z miejsca na miejsce i z pokolenia na pokolenie nie tylko w s³owach, lecz przez ca³e ¿ycie Koœcio³a.
(5). Ksiêgi Pisma Œwiêtego s¹ inspirowanym i autentycznym wyrazem objawienia
Bo¿ego jak równie¿ doœwiadczenia Koœcio³a w odniesieniu do jego pocz¹tków.
W trwaj¹cym doœwiadczeniu Koœcio³a dotycz¹cym jego ¿ycia w Chrystusie,
w wierze, mi³oœci i pos³uszeñstwie ludu Bo¿ego, obejmuj¹cym te¿ jego ¿ycie
kultowe, Pismo Œwiête staje siê ¿yw¹ ksiêg¹ objawienia, z któr¹ nie mo¿e staæ
w sprzecznoœci pos³annictwo (kerygma), dogmat i ¿ycie Koœcio³a. Poniewa¿
dziêki przewodnictwu Ducha Œwiêtego dogmat Koœcio³a jest zgodny z Pismem
Œwiêtym, przeto dogmat staje siê sam nie podlegaj¹cym zmianie œwiadectwem
prawdy objawienia. Tak wiêc pod przewodnictwem Ducha Œwiêtego objawienie Bo¿e w Koœciele jest ¿ywe przez Pismo Œwiête i Œwiêt¹ Tradycjê.
(6). Œwiête i inspirowane przez Boga Pisma wystarczaj¹ do przedstawienia prawdy,
lecz mimo to istnieje te¿ wiele ksi¹g naszych b³ogos³awionych nauczycieli, które w tym celu zosta³y napisane; kto po nie siêgnie, ten znajdzie w nich w³aœciw¹ interpretacjê Pisma Œwiêtego (Atanazy, Contra gent. 1,3; PG 25, 4).

PISMO I TRADYCJA
Oœwiadczenie Wspólnej Komisji Luterañsko-Prawos³awnej
Akademia Prawos³awna na Krecie, 27 maja – 4 czerwca 1987

1. Boskie objawienie zbawczego dzia³ania (oikonomia) Boga w Starym i Nowym
Testamencie, dokonane w osobie Jezusa Chrystusa, zostaje przekazane œwiatu
przez dzia³anie Ducha Œwiêtego. To dzia³anie zbawcze Boga przez Syna
w Duchu Œwiêtym jest istot¹ Ewangelii (euangelion) zbawienia.
2. S³owo Bo¿e, które obwieszczono prorokom, zostaje nam objawione przez inkarnacjê, ¿ycie i nauczanie, pasjê, zmartwychwstanie i wniebowst¹pienie Jezusa
Chrystusa, jak i przez zes³anie Jego Ducha w Zielone Œwi¹tki. Wszystkimi tymi
sposobami Jezus Chrystus spowodowa³ i zapewni³ jednoœæ testamentów i kontynuacjê z³o¿onego raz na zawsze daru swojego Cia³a i swojej Krwi dla naszego
zbawienia, jak równie¿ swoj¹ trwa³¹ obecnoœæ wœród nas a¿ do koñca czasów.
Dlatego Ewangelia zbawienia, poœwiadczona w Piœmie Œwiêtym, nie jest tylko
mówieniem o Bogu, lecz hipostatycznym S³owem Boga, które sta³o siê cz³owiekiem. Ta Ewangelia zbawienia, która przez dzia³anie Ducha Œwiêtego zostaje
nam przekazywana przez Koœció³ a¿ do koñca czasów, jest Œwiêt¹ Tradycj¹.
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3. Œwiêta Tradycja jest autentycznym wyrazem objawienia Bo¿ego w ¿ywym doœwiadczeniu Koœcio³a jako ciele wcielonego Boga. Przez dzia³anie Ducha
Œwiêtego Koœció³ za pomoc¹ swoich sakramentów i swojego ¿ycia duchowego
przekazuje dalej tê Ewangeliê o naszym zbawieniu. Dlatego apostolska wiara
nie jest tylko jej proklamacj¹, lecz sama jest „wcielon¹” wiar¹ (Hbr 11,1; por.
enhypostatos pistis, Maksym Wyznawca, Quaestiones 25: PG 90, 336D) w
Koœciele.
4. Ewangelia (euangelion) zbawienia jest treœci¹ Œwiêtej Tradycji, zachowanej,
poœwiadczonej i podawanej dalej w Piœmie œw., ¿yciu œwiêtych wszystkich
epok i w tradycji koncyliarnej Koœcio³a.
5. Koœcio³y prawos³awne i luterañskie maj¹ tê sam¹ Bibliê, która obejmuje Stary
i Nowy Testament, ale dziesiêæ ksi¹g Starego Testamentu ma w naszych Koœcio³ach ró¿n¹ moc obowi¹zuj¹c¹; chodzi tu o Ksiêgê Judyty, I Ezdrasza, I, II i
III Machabejsk¹, Tobiasza, M¹droœci Syracha, M¹droœci Salomona, Barucha i
List Jeremiasza. W przysz³oœci bêdziemy musieli siê zaj¹æ bardziej szczegó³owo problemem kanonu.
6. To jest ten sam Trójjedyny Bóg, który objawia siê w Starym i w swojej pe³ni w
Nowym Testamencie. Stary Testament zawiera bosk¹ bezwarunkow¹ obietnicê
zbawienia, Nowy Testament jej spe³nienie w Chrystusie przez Ducha Œwiêtego. Oba testamenty objawiaj¹ Boskie os¹dzenie grzechu wewn¹trz i na zewn¹trz ludu Bo¿ego oraz Bosk¹ ³askê zbawienia w Chrystusie. Poniewa¿ Pismo Œwiête jest dzie³em Ducha Œwiêtego, przeto kryterium dla jego w³aœciwego zrozumienia jest sam Jezus Chrystus obecny w ¿yciu i nauczaniu jednego,
œwiêtego, katolickiego i apostolskiego Koœcio³a.
7. Objawienie Boga, równie¿ w Piœmie Œwiêtym, przewy¿sza wszelki werbalny
sposób jego wyra¿ania. Jest ono ukryte przed wszelkim stworzeniem,
zw³aszcza przed grzesznym cz³owiekiem (palaios anthropos). Prawdziwy
sens Pisma mo¿e byæ objawiony tylko przez Ducha Œwiêtego w ¿ywym doœwiadczeniu zbawienia, tak jak urzeczywistnia siê ono za poœrednictwem
¿ycia chrzeœcijañskiego w Koœciele. To katolickie doœwiadczenie zbawienia
w Koœciele jest zarazem jedynym autentycznym wyrazem prawdziwego rozumienia S³owa Bo¿ego.
8. Œwiêta Tradycja jako ustawiczne dzia³anie Ducha Œwiêtego w Koœciele dochodzi do g³osu w ca³ym ¿yciu Koœcio³a. Uchwa³y soborów ekumenicznych i synodów lokalnych Koœcio³a, nauczanie œwiêtych ojców, teksty i ryty liturgiczne
s¹ szczególnie wa¿nymi i autorytatywnymi przejawami ró¿norodnego dzia³a-
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nia Ducha Œwiêtego. Jednak nie ka¿dy synod, który uwa¿a siê za prawowierny,
nie ka¿da nauka autora koœcielnego, nie wszystkie ryty s¹ wyrazem Œwiêtej
Tradycji; s¹ one takimi tylko wówczas, gdy zosta³y przyjête przez ca³y Koœció³. W przeciwnym razie s¹ to tylko tradycje ludzkie bez obecnoœci Ducha
Œwiêtego. Z tego powodu bardzo wa¿ny i wymagaj¹cy dalszych studiów jest
problem kryteriów s³u¿¹cy ustaleniu istnienia Œwiêtej Tradycji w tradycjach
koœcielnych.
9. Dlatego takie decyzje koœcielne, które zosta³y przyswojone przez Koœció³ powszechny jako prawdziwe sformu³owania intencji Pisma Œwiêtego, mog¹ zostaæ uznane ze swej strony jako autentyczne kryteria wiary i wyznania Koœcio³a (por. Wincenty z Lerynu, Commonitorium 2,3: PL 50, 640). Definicje doktrynalne Koœcio³a, wyznaj¹ce wiarê w Trójcê Œwiêt¹ i dzia³anie zbawcze Boga
w Jezusie Chrystusie przez Ducha Œwiêtego, s¹ wytycznymi, które s³u¿¹ obronie prawdy przed fa³szem. Koœció³ tajemnicê objawienia Bo¿ego przekazuje
dalej przez zwiastowanie, wyznanie wiary i w³asne ¿ycie w Chrystusie. Wypowiedzi doktrynalne Koœcio³a s¹ zakorzenione w jego ca³ym ¿yciu duchowym i
jednoczeœnie s¹ uformowane pod jego wp³ywem. Œw. Bazyli Wielki, maj¹c na
myœli Pismo Œwiête i Œwiêt¹ Tradycjê, zapewnia: ...obie wielkoœci w odniesieniu do prawdziwej wiary maj¹ tê sam¹ wartoœæ (Bazyli Wielki, De spiritu
sancto, 27,66: PG 32, 188A).
W innym miejscu œw. Bazyli argumentuje na rzecz doksologicznego zwrotu
Chwa³a niech bêdzie Ojcu i Synowi (he doxa koine Patri kai Hyio) najpierw w
oparciu o pewnych Ojców; potem kontynuuje: Ale nie wystarcza nam, ¿e jest
to tradycja Ojców. Gdy¿ równie¿ oni kierowali siê intencj¹ Pisma Œwiêtego,
gdy swoje zasady czerpali z jego œwiadectw, o czym krótko przedtem wspominaliœmy (Bazyli Wielki, De spiritu sancto, 7,26: PG 32,96).
10. Funkcj¹ Pisma Œwiêtego nie jest podrywanie autorytetu Koœcio³a, Cia³a
Chrystusa, lecz s³u¿ba na rzecz autentycznoœci ¿ywego doœwiadczenia Koœcio³a,
aby dziêki temu Œwiêta Tradycja by³a strze¿ona przed wszelkimi próbami fa³szowania prawdziwej wiary (por. Hbr 4,12 i in.).
11. W odniesieniu do relacji miêdzy Pismem œw. a Tradycj¹, to przez stulecia
wydawa³o siê, ¿e w tej kwestii istnieje wielka ró¿nica miêdzy nauk¹ prawos³awn¹ i luterañsk¹. Prawos³awni z zadowoleniem przyjmuj¹ zapewnienie
teologów luterañskich, ¿e intencj¹ zwrotu sola scriptura by³o zawsze wskazywanie na objawienie Bo¿e, dzia³anie zbawcze Boga w Chrystusie w mocy
Ducha Œwiêtego a wiêc na Œwiêt¹ Tradycje Koœcio³a, jak j¹ ten dokument
opisuje, i ¿e zwrot ten jest skierowany przeciw tradycjom ludzkim, które zaciemniaj¹ autentyczn¹ naukê Koœcio³a.
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12. Wskazywaæ na Pismo oznacza wskazywaæ na Ewangeliê zbawienia, na Chrystusa i dlatego na Œwiêt¹ Tradycjê, która jest ¿yciem Koœcio³a, tak ¿e Pismo
staje siê kryterium autentycznoœci Œwiêtej Tradycji; w ten sposób zostaje
podkreœlona jednoœæ i katolickoœæ Koœcio³a ku radosnemu wspólnemu wielbieniu Trójjedynego Boga.

KANON I INSPIRACJA PISMA ŒWIÊTEGO
Oœwiadczenie Wspólnej Komisji Luterañsko-Prawos³awnej,
Bad Segeberg, 1-7 wrzeœnia 1989

1. Pismo Œwiête jest wielkim skarbem Koœcio³a i s³u¿y jako norma jego wiary i
¿ycia. Stary Testament poœwiadcza samoobjawienie Trójjedynego Boga, który
przemawia³ do ojców przez proroków (Hbr 1,1). Poœwiadcza on Bo¿e czyny wyzwolenia i s¹du, Bo¿e ¿¹dania wiernego pos³uszeñstwa i Jego obietnicê, ¿e
przyjdzie Zbawiciel œwiata. Nowy Testament poœwiadcza, ¿e Bóg, Ojciec, pos³a³
swojego Syna na œwiat, aby sta³ siê cz³owiekiem, urodzonym z Marii Panny (£k
1, 30-31; Ga 4, 4), i ¿e wskrzesi³ Go z umar³ych w mocy Ducha Œwiêtego (Rz 1,
3). W ten sposób Trójjedyny Bóg otworzy³ wszystkim wierz¹cym z wszystkich
narodów drzwi do ¿ycia wiecznego. Jeden Koœció³ z ¯ydów i pogan, zgromadzony w Duchu Œwiêtym jako Cia³o Chrystusa, przyj¹³ pisma hebrajskie, które
œw. Pawe³ nazwa³ Starym Przymierzem lub Starym Testamentem (2 Kor 3, 14)
albo Pismami Œwiêtymi (Rz 1,2; por. Pismo, J 2, 22; Dz 8,32; Pisma, Mk 12, 24;
1 Kor 15, 3.4), a w póŸniejszym okresie ustali³ kanon ksi¹g Nowego Testamentu.
Stary i Nowy Testament tworz¹ wspólnie Pismo Œwiête, Bibliê Koœcio³a.

A. Kanon Pisma Œwiêtego
2. Bibli¹ naszego Pana Jezusa Chrystusa i Jego aposto³ów by³o Pismo Œwiête
Izraela (por. £k 4, 16-21). Obejmowa³o ono Prawo i Proroków, zawiera³o te¿
inne pisma, jak Psalmy, które poœród tych pism cieszy³y siê ca³kiem szczególnym autorytetem. Tak wiêc Koœció³ od pocz¹tku posiada³ mocne wspólne j¹dro kanonu Starego Testamentu. W kwestii w³¹czenia pewnych pism pochodzenia ¿ydowskiego istnia³y ró¿ne paralelne zwyczaje w Koœciele. Sobór
z roku 691/2 (Quinisextum) usankcjonowa³ ró¿ne obyczaje Koœcio³ów lokalnych, wœród nich kanon krótki, kanon œredni i kanon wszechobejmuj¹cy.
3. Zgodnie ze wspóln¹ wiar¹ Koœcio³a, objawienie Boga w Pismach Œwiêtych
Starego Testamentu zmierza ku inkarnacji Jego Syna, Jezusa Chrystusa, który
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zosta³ ukrzy¿owany i powsta³ z umar³ych ze wzglêdu na nasze zbawienie. Koœció³ naucza, ¿e Syn Bo¿y ju¿ przed swoj¹ inkarnacj¹ by³ objawicielem dla
proroków (1 Kor 10,4; J 8, 58). Dzie³o zbawcze Trójjedynego Boga (oikonomia) dope³nia siê w wylaniu Ducha Œwiêtego w Zielone Œwiêta i w zgromadzeniu Koœcio³a (Dz 2, 1.17), który czeka na spe³nienie. Tradycje dotycz¹ce
wcielonego Pana i poselstwo aposto³ów zosta³y po³¹czone z Pismami Œwiêtymi Izraela jako ich wype³nienie i spe³nienie (Hbr 10-11; 2 Kor 3, 3-18). Te
nowe Pisma, bêd¹ce odzwierciedleniem ustnej tradycji apostolskiej, sta³y siê
Nowym Testamentem.
4. Pocz¹tek kanonu nowotestamentowego siêga czasów apostolskich. Jego podstawowe czêœci sk³adowe zostaj¹ ustalone pod koniec drugiego stulecia; s¹ to:
cztery Ewangelie, Dzieje Apostolskie, listy aposto³a Paw³a i wielkie listy katolickie. Koœció³ ustali³ kanon, gdy¿ w tych pismach us³ysza³ objawienie Bo¿e w
autentycznym g³osie aposto³ów jako powo³anych œwiadkach Jezusa Chrystusa.
PóŸniej poprzez synody wyznaczy³ on dok³adne granice Nowego Testamentu.
5. Uznanie Pism Œwiêtych Starego i Nowego Testamentu, Biblii chrzeœcijañskiej,
jest jedn¹ z najwa¿niejszych decyzji Koœcio³a na jego drodze od Zes³ania Ducha Œwiêtego do S¹du Ostatecznego. Wierzymy i uczymy wspólnie, ¿e Koœcio³em przy podejmowaniu tej decyzji kierowa³ Duch Œwiêty.
6. Wczesny Koœció³ rozpozna³ w tych pismach prorock¹ obietnicê i pierwotne
orêdzie apostolskie, z którego Koœció³ ¿yje, uzna³ te¿ ich normatywny autorytet. W sprawie kanonicznoœci ksi¹g Pisma Œwiêtego rozstrzygn¹³ ostatecznie
konsens Koœcio³a pod przewodnictwem Ducha Œwiêtego. Konsens ten zachowuje dla nas sw¹ wa¿noœæ niezale¿nie od tego, do jakiej oceny mog³yby dojœæ
dzisiejsze badania historyczne w sprawie autorstwa poszczególnych pism.
W kwestii zawartoœci kanonu nowotestamentowego nie wystêpuj¹ miêdzy naszymi Koœcio³ami ¿adne ró¿nice.
7. Stary Testament obejmuje 39 ksi¹g kanonicznych: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Jozuego, Sêdziów, Rut, I Królewska (I Samuela), II Królewska (II Samuela), III Królewska (I Królewska), IV Królewska
(II Królewska), I Kronik, II Kronik, II Ezdrasza (Ezdrasza), Nehemiasza, Estery, Psalmów, Joba, Przypowieœci Salomona, Kaznodziei Salomona, Pieœñ
nad Pieœniami, Izajasza, Jeremiasza, Treny Jeremiasza, Ezechiela, Daniela,
Abdiasza, Joela, Jonasza, Amosa, Ozeasza, Micheasza, Nahuma, Sofoniasza,
Habakuka, Aggeusza, Zachariasza, Malachiasza; do tej liczby dochodzi dziesiêæ ksi¹g o nazwie anagignoskomena (zwane tak¿e ksiêgami „deuterokanonicznymi”), które odpowiadaj¹ luterañskim „apokryfom”; w tradycji prawo-
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s³awnej s¹ to nastêpuj¹ce ksiêgi: Judyty, I Ezdrasza, I Machabejska, II Machabejska, III Machabejska, Tobiasza, Eklezjastyk (Jezusa Syracha), M¹droœci Salomona, Barucha i List Jeremiasza8.
8. Nowy Testament obejmuje 27 pism: Mateusza, Marka, £ukasza, Jana, Dzieje
Apostolskie, Rzymian, I Koryntian, II Koryntian, Galacjan, Efezjan, Filipian,
Kolosan, I Tesaloniczan, II Tesaloniczan, I Tymoteusza, II Tymoteusza, Tytusa, Filemona, Hebrajczyków, Jakuba, I Piotra, II Piotra, I Jana, II Jana,
III Jana, Judy, Objawienie Jana.
9. Mamy wspólne Pismo Œwiête. Czytamy je podczas naszych nabo¿eñstw, pos³ugujemy siê nim w katechezie. Podczas liturgii czytanie Ewangelii jest zawsze konkluzj¹ i punktem kulminacyjnym w ramach prezentacji tekstów biblijnych. Jezus Chrystus jest j¹drem Pisma Œwiêtego, kluczem do jego zrozumienia, Tym, który spe³nia wszystkie obietnice Boga.
10. Koœció³ od pocz¹tku dysponowa³ hebrajskim i greckim tekstem Starego Testamentu. Nowy Testament zosta³ napisany w jêzyku greckim. Koœció³ przek³ada³
stale na nowo Pismo Œwiête na jêzyki wielu narodów. Liczne jêzyki, w których
to jedno Pisma Œwiête wystêpuje, wyra¿aj¹ ¿ycie jednego Koœcio³a w wielu
jêzykach i kulturach. Równie¿ w tym uwydatnia siê, ¿e kanon Pisma Œwiêtego
jest szczególnym owocem ¿ycia Koœcio³a i szczególnym dla niego darem.

B. Inspiracja Pisma Œwiêtego
11. Pismo Œwiête powiada: Ca³e Pismo przez Boga jest natchnione i po¿yteczne
do nauki, do wykrywania b³êdów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwoœci, aby cz³owiek Bo¿y by³ doskona³y, do wszystkiego dobrego dzie³a
przygotowany (1 Tm 3, 16n). – Wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wyk³adowi, albowiem proroctwo nie przychodzi³o nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Bo¿y, natchnieni Duchem Œwiêtym (1 P 1,
20n). Mówienie o inspiracji (theopneustia) Pisma Œwiêtego oznacza mówienie o dziele Ducha Œwiêtego. Gdy chrzeœcijanie oœwiadczaj¹, ¿e Pismo jest

8
Pisma wyznaniowe Koœcio³a Ewangelicko-Luterañskiego nie zawieraj¹ wykazu ksi¹g biblijnych,
poniewa¿ Reformacja przyjê³a kanon Pisma Œwiêtego jako wielkoœæ oczywist¹. Zgodnie z tym
stanowiskiem nie istnieje te¿ ustalona dla wszystkich Koœcio³ów luterañskich zawartoœæ kanonu
starotestamentowego. W przek³adzie Marcina Lutra, który sta³ siê miarodajny dla niemieckiego obszaru
jêzykowego, nastêpuj¹ce ksiêgi i teksty jako po¿yteczne i warte przeczytania zostaj¹ zaliczone do apokryfów
(przy czym tutaj to okreœlenie nie ma na myœli pism odrzuconych przez Koœció³): Judyta, M¹droœæ
Salomona, Tobiasz, Jezus Syrach, Baruch, I Machabejska, II Machabejska, dodatki do Estery, Zuzanna, Bel
i smok, Modlitwa Azariasza, Pieœñ trzech m³odzieñców, Modlitwa Manassesa.
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inspirowane, czyni¹ wypowiedŸ o drodze, któr¹ obra³ Bóg, aby dzia³aæ wœród
swojego ludu. Pismo Œwiête jest jednym z œrodków, za którego poœrednictwem Duch Œwiêty daje œwiadectwo prawdzie oraz inspiruje i podtrzymuje
wiarê wierz¹cych.
12. Kwestia inspiracji ksi¹g Pisma Œwiêtego prowadzi nas z powrotem do dzia³alnoœci Ducha Œwiêtego przy ich powstawaniu, a wiêc do inspiracji autorów, i
wskazuje z góry na dzia³anie tego samego Ducha w Koœciele, który uczy rozumieæ Pismo a wierz¹cych prowadzi do obranego celu.
13. Wed³ug œwiadectwa aposto³ów i nauki ojców tym celem jest wspó³uczestnictwo
w chwale Bo¿ej: ...a których usprawiedliwi³, tych i uwielbi³ (Rz 8, 30; por. 1 J
3, 2). Tematem wszelkiego Bo¿ego objawienia jest to, ¿e sam Trójjedyny Bóg
ratuje swoje stworzenie z zagubienia i wyobcowania, prowadz¹c je do prawdziwego ¿ycia. Pismo Œwiête jest inspirowanym przez Boga i kanonicznym
œwiadectwem objawienia, które jednak samo przekracza wszelkie mo¿liwoœci
pojmowania i ekspresji. Pismo Œwiête jako poœwiadczenie objawienia jest S³owem Bo¿ym. Inspiracj¹ jest dzia³anie Ducha Œwiêtego w autorach Pisma Œwiêtego, którzy dziêki temu w sposób bezb³êdny daj¹ œwiadectwo objawieniu (J 5,
39) o Bogu i Jego drogach i œrodkach s³u¿¹cych ratowaniu ludzi. Dlatego autorzy Pisma Œwiêtego opisuj¹ drogi Boga z Jego stworzeniem i ludem, poœwiadczaj¹c przez to chwa³ê Bo¿¹, która jest ukryta przed oczami niewierz¹cych.
Dziêki Duchowi Œwiêtemu przychodzi inspiracja z doœwiadczenia objawienia
chwa³y Bo¿ej. Bóg objawia swoj¹ chwa³ê prorokom Starego Testamentu, aposto³om i prorokom Nowego Przymierza (Ef 2, 20; 3,5 ). Wa¿na jest przy tym
konstatacja, ¿e gloryfikacja jest nieroz³¹cznie zwi¹zana z krzy¿em i cierpieniem nie tylko w przypadku naszego Pana Jezusa Chrystusa (J 12, 23n. 32),
lecz tak¿e w przypadku tych, którzy Go naœladuj¹ (Ga 2, 19n). Gloryfikacja
jest przemian¹ i odnow¹ ca³ego cz³owieka (Rz 12, 2). Upe³nomocni³a ona autorów Pisma Œwiêtego do zwiastowania i spisywania S³owa Bo¿ego.
14. Prorocy, aposto³owie i œwiêci, którzy doœwiadczyli i poœwiadczyli w Piœmie
Œwiêtym chwa³ê Bo¿¹, wypowiadaj¹ prawdê o Bogu i drogach prowadz¹cych do wspólnoty z Nim. Aposto³ Pawe³ pisa³: Cz³owiek zaœ duchowy (...)
sam zaœ nie podlega niczyjemu os¹dowi. „Bo któ¿ pozna³ myœl Pana? Któ¿
mo¿e go pouczaæ?” (Iz 40, 13). Ale my jesteœmy myœli Chrystusowej (1 Kor 2,
15n). Teologowie prawos³awni i luterañscy s¹ zgodni co do tego, ¿e nie ma
¿adnego podobieñstwa lub analogii pod wzglêdem bytu (analogia entis) miêdzy Bogiem a stworzeniem, aczkolwiek to co stworzone jest zale¿ne od
Boga. Dlatego te¿ œw. Grzegorz Teolog pisa³: Niemo¿liwe jest wyra¿enie
Boga, lecz o wiele trudniej jest Go poj¹æ (Oratio Theologica 2,4: PG 36, 29).
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15. Ci, którzy doœwiadczyli chwa³y Bo¿ej, której nie da siê wyraziæ w s³owach ani
uj¹æ w myœlach, s¹ w posiadaniu inspiracji umo¿liwiaj¹cej zastosowanie wyra¿eñ i myœli jêzyka ogólnego, aby u³atwiæ innym to samo doœwiadczenie. Œw.
Pawe³ pisze: A poniewa¿ jesteœcie synami, przeto Bóg zes³a³ Ducha Syna swego
do serc waszych, wo³aj¹cego: Abba, Ojcze! (Ga 4, 6). To wejœcie Ducha do
serc jest normaln¹ form¹ inspiracji dokonuj¹cej siê w wierz¹cych (Rz 8, 14-17.
26n). Duch Œwiêty sprawia to przez kazanie, nauczanie i ¿ycie tych, którzy ju¿
wczeœniej doœwiadczyli inspiracji (Rz 10, 13-15; 1 Kor 4, 16; 11, 1).
16. Epoka starotestamentowa przygotowa³a drogê do przyjêcia inkarnacji Syna
Bo¿ego przez tradycjê prorock¹, reprezentowan¹ przez Jana Chrzciciela, Mariê, Matkê Bo¿¹, innych wierz¹cych, którzy znaleŸli swoje miejsce we wczesnej wspólnocie chrzeœcijañskiej. Chrystus objawi³ siê sam jako Ten, który z
natury dzieli tê sam¹ chwa³ê z Ojcem, czemu da³ wyraz przez swoje nauczanie, cuda a zw³aszcza przez objawienie swojej chwa³y w chrzcie i przemienieniu, ukrzy¿owaniu, zmartwychwstaniu, wniebowst¹pieniu i przez Zes³anie
Ducha Œwiêtego. Dziêki temu ostatniemu wydarzeniu Koœció³ sta³ siê Cia³em
Chrystusa i w tym charakterze jest wprowadzany do wszelkiej prawdy.
17. Wzajemne przenikanie objawienia i inspiracji, którego uwieñczeniem by³o
Zes³anie Ducha Œwiêtego, znajduje kontynuacjê w ¿yciu Koœcio³a. W ¿yciu
Koœcio³a chrzeœcijanie, którzy s¹ œwi¹tyni¹ Ducha Œwiêtego (1 Kor 6, 19) i
dlatego cz³onkami Cia³a Chrystusowego, zostaj¹ prowadzeni do ca³ej prawdy, doœwiadczaj¹c gloryfikacji zgodnie z modlitw¹ , któr¹ nasz Pan wznosi³
do Ojca: Ojcze! Chcê, aby ci, których mi da³eœ, byli ze mn¹, gdzie Ja jestem,
aby ogl¹dali chwa³ê moj¹, któr¹ mi da³eœ, gdy¿ umi³owa³eœ mnie przed za³o¿eniem œwiata (J 17, 24).
18. Wyra¿enia i myœli autorów biblijnych na temat Boga s¹ objête inspiracj¹, gdy¿
s¹ nieomylnym drogowskazem ku wspólnocie z Bogiem. Ale autorzy nie
otrzymali ¿adnej inspiracji w sprawie prawd stworzonych poza t¹ jedn¹, ¿e
Bóg wed³ug swojej woli stworzy³ œwiat z niczego (ex nihilo). Równie¿ ludzkie
s³owa Chrystusa s¹ drogowskazem wiod¹cym do zielonoœwi¹tkowej gloryfikacji, lecz same ni¹ nie s¹, poniewa¿ Boga objawiaj¹cego siê w chwale nie da siê
ani uj¹æ w myœlach, ani wyraziæ w s³owach. Dlatego Pisma Œwiêtego nie da siê
wykorzystaæ jako substytutu badañ naukowych. Niektóre ksiêgi biblijne zosta³y napisane przez takich autorów, którzy sami doznali gloryfikacji, podczas gdy
inne ksiêgi zosta³y napisane o nich lub o wydarzeniach historycznych.
19. Autentycznymi interpretatorami Pisma Œwiêtego s¹ ludzie, którzy mieli to
samo doœwiadczenie objawienia i inspiracji w Ciele Chrystusa, jakie w swo-
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im czasie by³o udzia³em pisarzy biblijnych. Dlatego dla autentycznego rozumienia konieczne jest to, aby ka¿dy, kto Bibliê czyta lub jej s³ucha, by³ inspirowany przez Ducha Œwiêtego. Prawos³awni wierz¹, ¿e taka autentyczna interpretacja jest s³u¿b¹ ojców Koœcio³a, która w sposób szczególny dochodzi
do g³osu w decyzjach soborów ekumenicznych. Luteranie zgadzaj¹ siê zasadniczo z tym pogl¹dem. Luterañskie ksiêgi wyznaniowe zapewniaj¹, ¿e nikt
nie mo¿e wierzyæ w Jezusa Chrystusa na podstawie w³asnego rozumu lub
zdolnoœci, lecz ¿e Duch Œwiêty jest Tym, który wierz¹cych powo³uje, gromadzi i oœwieca przez Ewangeliê. W podobny sposób powo³uje, gromadzi i
oœwieca ca³y Koœció³ na ziemi, utrzymuj¹c go w jednej prawdziwej wierze w
jednoœci z Jezusem Chrystusem (Luter, Ma³y Katechizm).
T³umaczenie na podstawie wersji angielskiej i niemieckiej: Karol Karski

84

DIALOG LUTERAÑSKO-PRAWOS£AWNY

DIALOG ANGLIKAÑSKO-LUTERAÑSKI
Porto Alegre, Brazylia, 11-14 maja 2002

Cz³onkowie Miêdzynarodowej Grupy Roboczej Anglikañsko-Luterañskiej
podczas trzeciego i zarazem ostatniego spotkania opracowali raport koñcowy
„Growth in Communion”, który zostanie przed³o¿ony do akceptacji gremiom decyzyjnym Œwiatowej Federacji Luterañskiej (ŒFL) i Wspólnoty Koœcio³ów Anglikañskich (WKA). Gospodarzem ostatniego spotkania tej rundy dialogu by³a
WKA wraz Episkopalnym Koœcio³em Anglikañskim Brazylii.
Miêdzynarodowa Grupa Robocza zosta³a utworzona w 1998 r. przez ŒFL i
WKA, nale¿eli do niej cz³onkowie obu wspólnot koœcielnych. Jej zadaniem by³o
obserwowanie rozwoju i postêpów w stosunkach anglikañsko-luterañskich w ró¿nych regionach œwiata oraz ocenianie znaczenia procesów regionalnych dla poprawy stosunków miêdzy obydwiema wspólnotami koœcielnymi na p³aszczyŸnie
œwiatowej.
Podczas pierwszego posiedzenia w Alexandrii (Wirginia, USA) w lutym 2000
r. cz³onkowie grupy roboczej ustalili, jakie zagadnienia dotycz¹ce zasad i praktyki wspó³¿ycia miêdzykoœcielnego i ekumenicznego wymagaj¹ dalszego zbadania.
Podczas kolejnego spotkania w marcu 2001 r. w Skálhold (Islandia) uczestnicy
zajêli siê kwesti¹ pogodzenia ze sob¹ porozumieñ, jakie anglikanie i luteranie
osi¹gnêli w dialogach regionalnych. Wys³uchano te¿ sprawozdañ z ró¿nych regionów œwiata.
Miêdzynarodowy dialog anglikañsko-luterañski jest prowadzony w ró¿nych
formach od 1970 r. Do najwa¿niejszych dokumentów, powsta³ych w wyniku tego
dialogu, nale¿¹: tzw. „Raport z Niagary” (1987), który zajmuje siê pos³annictwem
Koœcio³a i rol¹ urzêdu z mocy ordynacji, oraz „Diakonat jako szansa ekumeniczna” (1995).
Na p³aszczyŸnie krajowej i regionalnej zauwa¿yæ siê daj¹ od kilku lat procesy
prowadz¹ce do trwa³ych form wspólnoty koœcielnej miêdzy Koœcio³ami anglikañ-
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skimi i luterañskimi. I tak Koœció³ Anglii i Koœció³ Ewangelicki w Niemczech
zawar³y porozumienie znane jako Wspólna Deklaracja Miœnieñska (1988), która
wprowadzi³a czêœciow¹ wspólnotê koœcieln¹. Pe³n¹ wspólnotê miêdzy brytyjskimi i irlandzkimi Koœcio³ami anglikañskimi a Koœcio³ami luterañskimi Skandynawii i pañstw nadba³tyckich wprowadzono w 1996 r. na podstawie Wspólnej Deklaracji z Porvoo. Dalsze porozumienia to Wspólna Deklaracja z Reuilly (1999)
miêdzy brytyjskimi i irlandzkimi Koœcio³ami anglikañskimi a francuskimi Koœcio³ami luterañskimi i reformowanymi; deklaracja „Called to Common Mission”
podpisana przez Koœció³ Episkopalny w USA i Koœció³ Ewangelicko-Luterañski
w Ameryce (2000) i tzw. Deklaracja z Waterloo, której sygnatariuszami by³y Koœció³ Anglikañski i Koœció³ Ewangelicko-Luterañski w Kanadzie (2001). Dyskusje na temat porozumieñ anglikañsko-luterañskich maj¹ dziœ równie¿ miejsce
w Australii, Brazylii i Afryce.
Dziewi¹te Zgromadzenie Ogólne ŒFL w Hongkongu (1997) i Konferencja Biskupów Anglikañskich w Lambeth (1998) udzieli³y poparcia dokonuj¹cemu siê
zbli¿eniu oraz potwierdzi³y zobowi¹zanie obu wspólnot koœcielnych do kontynuowania i umacniania dwustronnych stosunków ekumenicznych.
Obecn¹ Miêdzynarodow¹ Grup¹ Robocz¹ kierowali: bp Ambrose Moyo (luteranin, Zimbabwe) i bp David Tustin (anglikanin, Anglia).
Œwiatowa Federacja Luterañska zrzesza 133 Koœcio³y w 73 krajach, które
reprezentuj¹ ponad 60 mln luteranów na ca³ym œwiecie. Wspólnota Koœcio³ów
Anglikañskich, która sk³ada siê z 37 Koœcio³ów cz³onkowskich (prowincji koœcielnych) dzia³aj¹cych w przesz³o 160 krajach, roztacza opiekê duszpastersk¹
nad 70 mln wiernych.
K.K.
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DIALOG KATOLICKO-MARIAWICKI
W POLSCE

12 marca 1997 r. bp Zygmunt Kamiñski skierowa³ do Prezydium Konferencji
Episkopatu „Memorandum w kwestii mariawickiej”. Ówczesny biskup p³ocki
zg³asza³ w nim m.in. postulat powo³ania do ¿ycia zespo³u, który stanowi³by platformê wspólnych dzia³añ ekumenicznych Koœcio³a Rzymskokatolickiego i Koœcio³a Starokatolickiego Mariawitów. Odpowiadaj¹c na tê inicjatywê, 2 kwietnia
1997 r. kard. Józef Glemp, prymas Polski, w liœcie do bpa Alfonsa Nossola poprosi³ go o poczynienie odpowiednich kroków w celu podjêcia dialogu z Koœcio³em
Polskokatolickim i Koœcio³em Starokatolickim Mariawitów.
Po kilkumiesiêcznych zabiegach i konsultacjach bpa Alfonsa Nossola, w dniu 28
listopada 1997 roku 292 Konferencja Plenarna Episkopatu powo³a³a do ¿ycia Komisjê Mieszan¹ do Dialogu Teologicznego pomiêdzy Koœcio³em Rzymskokatolickim a Koœcio³em Starokatolickim Mariawitów i ustali³a jej sk³ad: bp B. Dembowski, biskup w³oc³awski – przewodnicz¹cy, ks. dr hab. I. Mroczkowski, profesor
KUL, oraz ks. dr hab. H. Seweryniak, prof. UKSW – cz³onkowie. Odpowiadaj¹c na
tê inicjatywê, bp Maria W³odzimierz Jaworski, biskup naczelny Koœcio³a Starokatolickiego Mariawitów, ustanowi³ Komisjê Mariawick¹ w sk³adzie: bp Maria Ludwik Jab³oñski, biskup mariawickiej diecezji œl¹sko-³ódzkiej – przewodnicz¹cy, ks.
prof. Maria Pawe³ Rudnicki i ks. Maria Tadeusz Szymañski – cz³onkowie.
Pierwsze zebranie Komisji odby³o siê 4 marca 1998 r. w siedzibie biskupa
Bronis³awa Dembowskiego we W³oc³awku. W przemówieniach inauguracyjnych
obaj wspó³przewodnicz¹cy podkreœlili, ¿e ustanowienie Komisji stanowi wa¿ny
krok w katolicko-mariawickim dialogu ekumenicznym. Podjêto ustalenia organizacyjne – cz³onkowie Komisji postanowili zbieraæ siê dwa razy do roku, udzielaj¹c sobie na zmianê goœciny. W sprawie meritum prac Komisji, zarówno jedna,
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jak i druga strona zg³osi³y propozycje, aby zaj¹æ siê przede wszystkim wyjaœnieniem Ÿróde³ podzia³ów. Zdaniem mariawitów, przyczyni³oby siê do tego ujawnienie w ca³oœci treœci pism, które w latach 1903-1906 bp Jerzy Szembek, ordynariusz p³ocki, i ewentualnie inni biskupi polscy przesy³ali do Rzymu, opiniuj¹c
ruch mariawicki, wskutek czego w roku 1904, zamiast oczekiwanego ostatecznego
zatwierdzenia ustaw Zgromadzenia Kap³anów Mariawitów i jego otoczki – Zwi¹zku Nieustaj¹cej Adoracji Ub³agania, nast¹pi³a decyzja o jego rozwi¹zaniu, a
w 1906 r. „excommunica maior”, co wywo³a³o dalszy ci¹g znanych wydarzeñ,
których konsekwencje trwaj¹ do dnia dzisiejszego. W przekonaniu wnioskodawców pozwoli³oby to stwierdziæ, jakie rzeczywiste ró¿nice leg³y u podstaw wykluczenia mariawitów z Koœcio³a, oraz zastanowiæ siê, jakiej ewolucji uleg³y w miêdzyczasie pogl¹dy obu Koœcio³ów. Stwierdzono te¿, ¿e rzetelne opracowanie tych
spraw w œwietle obecnej teologii, w³aœciwej dla ka¿dej ze stron, mog³oby stworzyæ dobre podstawy bli¿szej wspó³pracy.
Drugie zebranie Komisji mia³o miejsce 14 paŸdziernika 1998 r. w siedzibie
biskupa Marii Ludwika Jab³oñskiego w £odzi. By³o ono poœwiêcone aktualnej
doktrynie mariawickiej. Referat: „Koœció³ Starokatolicki Mariawitów. Doktryna –
prawo – sakramenty – moralnoœæ”, przedstawi³ ks. prof. Maria Pawe³ Rudnicki.
Koœció³ Starokatolicki Mariawitów dogmatykê kszta³tuje wed³ug uchwa³ pierwszych siedmiu (...) soborów powszechnych (...). Mówi¹c inaczej, doktryna Koœcio³a Starokatolickiego Mariawitów jest to¿sama z doktryna Koœcio³a Powszechnego
z okresu sprzed roz³amu na wschodni i zachodni, czyli z doktryn¹ prawos³awia
i starokatolicyzmu. Z Koœcio³em Rzymskokatolickim, z którego wyroœliœmy – kontynuowa³ ks. Rudnicki – podzielamy jednak pewne interpretacje depozytu wiary
(...) I tak na przyk³ad podzielamy przekonanie o Niepokalanym Poczêciu i o
Wniebowziêciu NMP. By³y okresy, kiedy tym dwóm prawdom przyznawano w naszym Koœciele rangê dogmatów. Dziœ raczej nie uwa¿amy za istotne, czy nazywamy je dogmatami, czy inaczej.
Strona katolicka postawi³a pytania dotycz¹ce eklezjologii i eschatologii mariawickiej, a tak¿e nauki o „zaistnieniu rozerwania” ma³¿eñstwa, przyjmowanej
przez Koœció³ Starokatolicki Mariawitów. Uznano, ¿e przed³o¿enie bêdzie stanowi³o punkt odniesienia dalszych prac Zespo³u.
Trzecie zebranie Komisji, 3 marca 1999 r. we W³oc³awku, zdominowa³a sprawa obchodów Wielkiego Jubileuszu. Strona katolicka ukaza³a aspekty ekumeniczne
Listu Apostolskiego Tertio Millennio Adveniente i Bulli Incarnationis Mysterium.
Podkreœlono, ¿e oba dokumenty na pierwszym miejscu stawiaj¹ intensyfikacjê
modlitwy do Ducha Œwiêtego o pojednanie. Przy tej okazji przypomniano, ¿e zespó³ katolicki przed przesz³o rokiem u³o¿y³ specjaln¹ Modlitwê o Pojednanie
Mariawitów i Katolików:
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Ojcze Przedwieczny, wys³uchaj nasze ¿arliwe modlitwy i udziel katolikom i
mariawitom daru pojednania i jednoœci. Jak nasze niechêci i uprzedzenia nas podzieli³y, tak niech Twoja mi³oœæ nas po³¹czy, abyœmy wspólnie oddawali czeœæ i
chwa³ê Najœwiêtszej Eucharystii, zwiastowali œwiatu Wielkie Bo¿e Mi³osierdzie
oraz zabiegali o œwiêtoœæ Koœcio³a i jego s³ug. Przez Chrystusa, Pana naszego,
Amen. Zobowi¹zano siê do rozpowszechniania i odmawiania modlitwy.
Przypomniano, i¿ Koœció³ Rzymskokatolicki podkreœla w jubileuszowym dziele
jednania wagê rachunku sumienia. Kilkakrotnie Koœció³ nasz wypowiada³ ustami
swoich przedstawicieli s³owa przeproszenia za upokorzenia, z którymi spotykali siê
mariawici ze strony katolików. Ze swej strony, z szacunkiem i uwag¹ katolicy polscy przyjêli przeproszenie wyg³oszone przez biskupa naczelnego Mariê W³odzimierza Jaworskiego w Archikatedrze Warszawskiej 25 stycznia 1999 roku za twarde
s³owa wypowiadane niekiedy przez mariawitów, s³owa, które mog³y raniæ.
Postulowano tak¿e podjêcie stosownych poczynañ ekumenicznych. W praktyce ograniczy³y siê one do bogatszego ni¿ zazwyczaj prze¿ycia Tygodnia Modlitw
o Jednoœæ Chrzeœcijan oraz udzia³u delegacji mariawickiej na Centralnych Uroczystoœciach Jubileuszowych Diecezji P³ockiej (7 maja 2000 r.) i delegacji katolickiej na Centralnych Obchodach Jubileuszowych Koœcio³a Starokatolickiego
Mariawitów (15 sierpnia 2000 r. ).
Czwarte zebranie, 6 paŸdziernika 1999 r. w £odzi, by³o poœwiêcone kwestii
objawieñ prywatnych, do których mariawici zaliczaj¹ wizje Matki Marii Franciszki Koz³owskiej. Strona katolicka podkreœli³a, ¿e Urz¹d Nauczycielski zwraca
szczególn¹ uwagê na znaki pozwalaj¹ce odró¿niæ objawienia prawdziwe od fa³szywych. Przede wszystkim treœæ orêdzia nie mo¿e byæ sprzeczna z Objawieniem
Bo¿ym zawartym w Piœmie Œwiêtym i Tradycji. Gdyby taka sprzecznoœæ zachodzi³a, na przyk³ad gdyby objawienia zawiera³y zmianê nauki o trwaniu Eucharystii w Koœciele, nie mog³yby zostaæ uznane za prawdziwe. Tak samo gdyby treœæ
objawienia wiod³a do grzechu, gdyby zawiera³a w sobie coœ nieszlachetnego
i niemoralnego, albo sprzyja³a jedynie mi³oœci w³asnej, równie¿ by³oby to dowodem, ¿e mamy do czynienia z objawieniem fa³szywym (W. Granat). Osoba doznaj¹ca objawieñ musi byæ zdrowa i zrównowa¿ona psychicznie, nie ulegaj¹ca z³udzeniom, halucynacjom oraz niepodatna na sugestie. Rzecz oczywista, ¿e Pan Bóg
mo¿e coœ objawiæ i osobie grzesznej, ale objawienie prywatne mo¿emy uwa¿aæ za
pewne, jeœli oprócz wy¿ej wymienionych znaków bêdziemy mogli jeszcze dodaæ
œwiêtoœæ osoby, której Bóg objawia pewne prawdy. Szczególnie du¿e znaczenie
maj¹ dwie cnoty: pokora i pos³uszeñstwo (W. Granat). Okolicznoœci i skutki objawieñ nie mog¹ byæ negatywne pod wzglêdem moralno-duchowym. Okolicznoœci
wykluczaj¹ce to: kuglarstwo, nadmierna sensacyjnoœæ, zbyt d³ugie trwanie itp.
Podkreœla siê, ¿e treœæ i okolicznoœci nie tylko mog¹ byæ niemoralne czy dziwaczne, ale powinny byæ buduj¹ce. Nie mo¿na mówiæ o Boskim Ÿródle objawienia,
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jeœli prowadzi ono do z³ego, rozbudza pychê i poci¹ga za sob¹ powa¿ny roz³am
w Koœciele. Dlatego w Koœciele zawsze mocno podkreœla siê sprawê podporz¹dkowania siê os¹dowi Urzêdu Nauczycielskiego. Tzw. aprobata zazwyczaj ma postaæ nihil obstat: stwierdza siê zatem, ¿e w objawieniu nie znaleziono niczego, co
by³oby sprzeczne z nauk¹ wiary i moralnoœci. Strona katolicka przyzna³a, ¿e ma
trudnoœci ze stwierdzeniem tych warunków w wizjach i postawie Matki Marii
Franciszki Koz³owskiej. Badania nale¿y jednak kontynuowaæ, zarówno na p³aszczyŸnie historycznej, jak i teologicznej.
W czasie pi¹tego zebrania, 4 marca 2000 r. we W³oc³awku, bp Maria Ludwik
Jab³oñski poinformowa³, ¿e nast¹pi³a zmiana w sk³adzie osobowym strony mariawickiej. W miejsce chorego ks. Marii Tadeusza Szymañskiego do dalszych prac
zosta³ powo³any ks. mgr Maria Grzegorz Dró¿d¿.
Bp Bronis³aw Dembowski przedstawi³ informacjê o rezultatach wstêpnej kwerendy w Archiwach watykañskich. Istotnie, dziêki interwencji kard. J. Glempa i
bp. B. Dembowskiego uda³o siê stosunkowo szybko uzyskaæ zezwolenie kard. J.
Ratzingera na zbadanie wci¹¿ utajnionej czêœci archiwaliów watykañskich, dotycz¹cej kwestii mariawickiej. W toku wstêpnej kwerendy stwierdzono, ¿e Archiwum zawiera ogromn¹ liczbê materia³ów, czêœciowo w jêzyku polskim, w wiêkszoœci zaœ w jêzykach: ³aciñskim, w³oskim i francuskim. Materia³y nie s¹ uporz¹dkowane i nie maj¹ sygnatur. S¹ bardzo zró¿nicowane, ale zawieraj¹ kluczowe
dokumenty, akta i pisma mariawitów, Episkopatu Polski, Konsystorza P³ockiego
oraz Stolicy Apostolskiej. Znaleziono m. in. listy z ostrymi ¿¹daniami sformu³owanymi przez ksiê¿y Kowalskiego i Próchniewskiego do œw. Piusa X oraz tzw.
credo mariawickie, z³o¿one w 1906 r. w Watykanie przez ks. Kowalskiego.
W rezultacie strona rzymskokatolicka dosz³a do wniosku, ¿e w materia³ach tych
nie ma zasadniczo nic, co pozwoli³oby uznaæ, i¿ u podstaw wykluczenia mariawitów z Koœcio³a Rzymskokatolickiego istnia³y jakieœ inne racje ni¿ te, które dotychczas znaliœmy. Podsumowuj¹c swoje wyst¹pienie bp B. Dembowski stwierdzi³, ¿e mamy do czynienia z trudn¹ sytuacj¹, w której Koœció³, jak czêsto w dziejach bywa³o, stan¹³ w obronie swojej to¿samoœci: pojawi³y siê radykalne ¿¹dania,
by³y akty niepos³uszeñstwa, powsta³o ostre napiêcie, pola³a siê nawet krew. Miejscowi biskupi domagali siê szybkiego zakoñczenia sprawy, Stolica Apostolska
stara³a siê miarkowaæ nastroje i poczynania. W obecnej sytuacji, wbrew ludziom
niechêtnym ekumenizmowi po jednej i po drugiej stronie, powinniœmy d¹¿yæ do
tego, aby pokazywaæ, ¿e Koœció³ Chrystusowy nie przesta³ byæ Koœcio³em w drodze, a idea pojednanej ró¿norodnoœci jest wci¹¿ wa¿na i znacz¹ca.
W dyskusji reprezentanci strony mariawickiej wyrazili pragnienie dok³adnego
zapoznania siê z przedstawionym tekstem. Poinformowali te¿, ¿e wiêcej œwiat³a
na tê problematykê mog³oby rzuciæ zbadanie korespondencji kardyna³ów Merry
del Val i Vanutelli. Podkreœlali, ¿e objawienia Matki Marii Franciszki Koz³ow-
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skiej nale¿¹ do nurtu mistyki chrzeœcijañskiej, który w Koœciele trzeba nieustannie rozwijaæ i za którym cz³owiek XX wieku autentycznie têskni. S³owem, ¿¹dania sformu³owane w Rzymie przez ksiê¿y Kowalskiego i Próchniewskiego oraz
tzw. credo mariawickie nie mog¹ przys³oniæ wartoœci orêdzia skierowanego do
Koœcio³a za poœrednictwem Matki Marii Franciszki.
W odpowiedzi strona katolicka zaproponowa³a, aby – nie rezygnuj¹c z dalszej
kwerendy – skoncentrowaæ siê na tekstach kolejnych objawieñ Matki Marii Franciszki Koz³owskiej, ich rozumieniu i interpretacji.
Szóste zebranie mia³o miejsce 11 paŸdziernika 2000 r. w £odzi. Strona mariawicka krytycznie oceni³a realizacjê programu wspólnych obchodów Wielkiego Jubileuszu oraz Deklaracjê Kongregacji Nauki Wiary „Dominus Iesus”. Od czasów
Jana XXIII i niektórych wypowiedzi jego nastêpców – stwierdza siê w Opinii Przedstawicieli Koœcio³a Starokatolickiego Mariawitów – zw³aszcza od czasu stosowania
w tych wypowiedziach terminów ekumenicznych, zaczê³y narastaæ nadzieje, ¿e [katolicka] organizacja koœcielna zarzuci³a usi³owania uniackie (...) Œledz¹c wypowiedzi niektórych hierarchów Koœcio³a Rzymskiego (np. artyku³ œp. bpa W³adys³awa
Mizio³ka w numerze 5/1994 „Tygodnika Powszechnego”), jak równie¿ praktyczne
zachowanie przedstawicieli tego Koœcio³a w stosunku do innych wyznañ (na przyk³ad wydarzenia w P³ocku w dniu 7 maja 2000 roku), Koœció³ Starokatolicki Mariawitów nie mia³ daleko id¹cych iluzji w tym zakresie. Niemniej czasem nie wiedzia³,
co jest wynikiem zasadniczego stanowiska Koœcio³a Rzymskokatolickiego, a co osobistymi pogl¹dami lub indywidualnymi zachowaniami takich czy innych jego hierarchów. Deklaracja „Dominus Iesus” jako oficjalna wypowiedŸ tego Koœcio³a wyjaœnia nasze niepewnoœci. Pierwsze zdanie rozdzia³u 17. tej deklaracji orzeka wyraŸnie: „Istnieje zatem jeden Koœció³ Chrystusowy, który trwa w Koœciele
Katolickim rz¹dzonym przez Nastêpcê Piotra i przez biskupów w ³¹cznoœci z nim”.
Oprócz ³¹cznoœci z Chrystusem, a poprzez Niego z pe³ni¹ Trójcy Œwiêtej, Koœció³
Rzymski uznaje tu wyraŸnie potrzebê organizacyjnej ³¹cznoœci z tymi, którzy siê
uwa¿aj¹ za nastêpców jednego z aposto³ów. Doceniamy odwagê tej wypowiedzi,
która spowodowa³a tyle niezadowolenia u przedstawicieli innych wyznañ. Poniewa¿ p³ynie ona ze szczerego przekonania, ¿e zbawienie cz³owieka jest w pewnej
mierze uzale¿nione od papie¿y rzymskich, przyjmujemy je do wiadomoœci nie krytykuj¹c, chocia¿ nie mog¹c podzielaæ tego przekonania.
Inne miejsce deklaracji, zw³aszcza ci¹g dalszy rozdzia³u 17. wyjaœniaj¹, jaki
mo¿e byæ stosunek Koœcio³a Rzymskokatolickiego do innych Koœcio³ów, co okreœla miêdzy innymi mo¿liwoœci i granice dalszych prac Komisji Mieszanej Koœcio³a Rzymskokatolickiego i Koœcio³a Starokatolickiego Mariawitów i daje nadziejê,
¿e prace tej komisji bêd¹ bardziej konkretne, pozbawione nierealnych usi³owañ.
Podczas zebrania podjêto tak¿e refleksjê nad pierwsz¹ ksiêg¹ „Objawienia
Dzie³a Mi³osierdzia Bo¿ego 1893-1918” Matki Marii Franciszki Koz³owskiej.
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Postanowiono, ¿e strona katolicka odniesie siê na piœmie zarówno do „Opinii o
Deklaracji Dominus Iesus”, jak i do szczegó³owych kwestii zwi¹zanych z ksiêg¹
„Pocz¹tek zawi¹zku zgromadzenia kap³anów” do Bo¿ego Narodzenia 2000.
Ka¿demu zebraniu Komisji Teologicznej towarzyszy wspólna modlitwa, wymiana informacji z ¿ycia Koœcio³ów oraz obiad. Mariawici mocno podkreœlaj¹
swoj¹ to¿samoœæ starokatolick¹, ale w spotkaniach przewa¿a troska o poprawê
wzajemnych relacji i usuwanie uprzedzeñ. Jest coraz wiêcej spotkañ modlitewnych w parafiach, spotkañ inspirowanych przez cz³onków Komisji. Bêd¹ kontynuowane badania w Archiwum Watykañskim w Rzymie, do których prowadzenia
zosta³ powo³any ks. mgr Ryszard Kolczyñski.
Henryk Seweryniak
(Przedruk za: „Biuletyn Ekumeniczny” Rady Episkopatu ds. Ekumenizmu
2002 nr 1, s. 38-45).
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DIALOG KATOLICKO-LUTERAÑSKI
W POLSCE

Protokó³ pierwszego posiedzenia
Komisji katolicko-luterañskiej
Warszawa, 7 grudnia 2000
Dnia 7 grudnia 2000 o godzinie 11.00 w siedzibie Konsystorza Koœcio³a
Ewangelicko-Augsburskiego przy ul. Miodowej 21 w Warszawie mia³o miejsce
pierwsze posiedzenie nowo utworzonej Komisji Katolicko-Luterañskiej.
W spotkaniu uczestniczyli wszyscy cz³onkowie Komisji.
Ze strony luterañskiej:
ks. bp Ryszard Borski – przewodnicz¹cy,
ks. prof. Manfred Uglorz, prof. Karol Karski.
Ze strony katolickiej:
ks. abp Edmund Piszcz – przewodnicz¹cy,
prof. Stanis³aw Celestyn Napiórkowski OFMConv,
ks. prof. Piotr Jaskó³a.
Posiedzenie otworzy³ gospodarz domu, przewodnicz¹cy Polskiej Rady Ekumenicznej, bp Jan Szarek. Powita³ cz³onków Komisji i wskaza³ na potrzebê opracowania programu prac tej Komisji. Jego zdaniem, mimo ¿e powstanie komisji bilateralnej nie znalaz³o pe³nego poparcia wœród wszystkich Koœcio³ów cz³onkowskich PRE, Komisja Katolicko-Luterañska ze wzglêdu na niewielk¹ liczbê
cz³onków mo¿e byæ dobrym organem dla rozwi¹zywania konkretnych problemów
natury teologicznej i praktycznej na linii ekumenicznych kontaktów miêdzy luteranami i rzymskimi katolikami w Polsce, jak i równie¿ jej rozwi¹zania mog¹ byæ
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pomocne w rozwi¹zywaniu ekumenicznych problemów na linii relacji miêdzy innymi Koœcio³ami. Bp Szarek pozytywnie oceni³ aktualny stan stosunków miêdzy
Koœcio³em Rzymskokatolickim a Koœcio³em Ewangelicko-Augsburskim w Polsce.
Przyk³adem dobrych relacji mo¿e byæ, wed³ug niego, maj¹ca mieæ za dwa dni pod
Wroc³awiem (9.12.2000) uroczystoœæ poœwiêcenia odbudowanego koœcio³a ewangelickiego, który ma s³u¿yæ tak¿e katolikom. Poœwiêcenia ma dokonaæ ze strony
luterañskiej bp Jan Szarek, ze strony katolickiej kard. Henryk Gulbinowicz.
Bp Szarek wspomnia³ te¿, i¿ jego marzeniem by³oby, ¿eby w pewnych sprawach
spo³ecznych czy etycznych Koœcio³y chrzeœcijañskie w Polsce potrafi³y wspólnie
zabieraæ publicznie g³os. Po tym wprowadzeniu bp Szarek opuœci³ zebranie.
Przewodnicz¹cy strony luterañskiej bp Borski zaproponowa³ nastêpnie, by
cz³onkowie Komisji krótko siê przedstawili. W prezentacjach cz³onkowie Komisji
mówili o swoich powi¹zaniach z dzia³alnoœci¹ ekumeniczn¹. O protoko³owanie posiedzenia poproszono ks. Jaskó³ê. Bp Borski postawi³ programowe pytanie: Czym
Komisja ma siê zaj¹æ? Wskaza³ na potrzebê opracowania tematów, metody i celów.
W trakcie dyskusji pierwszy zabra³ g³os ks. abp Piszcz. Stwierdzi³ on, i¿ spotkania
Komisji wtedy bêd¹ owocne, kiedy bêd¹ mia³y nakreœlony wyraŸny plan dzia³ania.
Jego zdaniem Komisja powinna omawiaæ problemy typowe dla œrodowiska polskiego. Z perspektywy w³asnej archidiecezji zauwa¿y³, i¿ dawne pal¹ce problemy dotycz¹ce w³asnoœci koœcielnej zosta³y ju¿ rozwi¹zane. Pozytywnie oceni³ wspó³pracê
ekumeniczn¹ na Warmii i to nie tylko na linii katolicy-luteranie, ale tak¿e miêdzy innymi Koœcio³ami chrzeœcijañskimi. Jej przyk³adem jest Wspólna Deklaracja o Roku
Œwiêtym, któr¹ katolicy wydali tam razem z luteranami i metodystami.
O. Napiórkowski uwa¿a, ¿e Komisja ma pewne „zobowi¹zania œwiatowe” –
winna poœwiêciæ siê recepcji owoców dialogu luterañsko-katolickiego na forum
œwiatowym, gdy¿ jest to najwiêkszy, najbardziej twórczy dialog. Przypomnia³, i¿
w komisji ds. dialogu katolicko-luterañskiego na forum œwiatowym uczestniczy³o
dotychczas trzech przedstawicieli z Polski: ks. prof. Stanis³aw Nagy, on sam, a
w ostatnich dwóch fazach ks. abp Alfons Nossol. Na temat dialogu napisano ju¿
wiele zwartych prac naukowych, artyku³ów i komentarzy. Zorganizowano te¿
liczne ekumeniczne sympozja, gdzie referaty g³osili zarówno teolodzy katoliccy,
jak i luterañscy. Jego zdaniem, te formy recepcji nale¿y kontynuowaæ. Nale¿a³oby tak¿e wprowadziæ osi¹gniêcia dialogów doktrynalnych do podrêczników akademickich. To jednak jest trudniejszym problemem, gdy¿ ich autorzy nie zawsze
maj¹ odpowiednie ekumeniczne przygotowanie.
Kontynuuj¹c temat potrzeby recepcji osi¹gniêæ dialogu katolicko-luterañskiego, prof. Karol Karski wysun¹³ myœl wydania wszystkich dokumentów tego¿ dialogu w formie ksi¹¿kowej. Wyrazem wspó³pracy móg³by byæ wspólnie na ten cel
zg³oszony w KBN grant.
Spoœród propozycji tematycznych, którymi winna zaj¹æ siê Komisja, wyliczono:
problem ma³¿eñstw mieszanych (prof. Napiórkowski), mo¿liwoœci udzia³u œwiec-
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kich katolików i luteran w czynnoœciach liturgicznych, potrzeba i problem sporz¹dzenia ekumenicznej agendy liturgicznej (bp Borski), ekumeniczna weryfikacja
podrêczników teologii, podrêczników historii oraz materia³ów pomocniczych do
katechez (prof. Uglorz).
Kontynuuj¹c temat ekumenicznej weryfikacji podrêczników jako swoistego
„leczenia pamiêci” abp Piszcz i prof. Karski uwa¿ali, i¿ nale¿y dotrzeæ do archiwów pañstwowych i koœcielnych, by gruntownie zbadaæ relacje miêdzywyznaniowe zw³aszcza w pierwszych latach powojennych.
Ks. abp Piszcz i prof. Napiórkowski byli te¿ zdania, i¿ Komisja winna zajmowaæ wspólne stanowisko w dra¿liwych sprawach spo³ecznych i moralnych, b¹dŸ
te¿ stymulowaæ do tego wy¿sze w³adze koœcie³ne: np. w sprawie eutanazji, AIDS,
bezdomnych. Zjawiska te domagaj¹ siê oceny i jasno okreœlonego stanowiska
z ewangelicznego i koœcielnego punktu widzenia. Symboliczn¹ wymowê mia³by
te¿ list na prze³omie tysi¹cleci podpisany przez biskupów katolickich i stoj¹cych
na czele Koœcio³ów zrzeszonych w PRE.
Na zakoñczenie postanowiono spotykaæ siê dwa razy w roku. Nastêpne posiedzenie ma mieæ miejsce 22 lutego 2001, godz. 11,00 w Sekretariacie Episkopatu
Polski, Skwer Kard. Wyszyñskiego w Warszawie. Informacje z posiedzenia miano przes³aæ do KAI. Adwentowymi i Bo¿onarodzeniowymi ¿yczeniami posiedzenie zakoñczy³ ks. bp Borski.
Protokó³ sporz¹dzi³: ks. Piotr Jaskó³a
Warszawa, 7 grudnia 2000.

Protokó³ drugiego posiedzenia
Komisji katolicko-luterañskiej
Warszawa, 22 lutego 2001
W spotkaniu uczestniczyli:
Ze strony katolickiej:
abp Edmund Piszcz (przewodnicz¹cy),
Stanis³aw Celestyn Napiórkowski OFMConv.
Ze strony luterañskiej:
bp Ryszard Borski, prof. Karol Karski.
Nie dojechali: ks. prof Manfred Uglorz
oraz ks. prof. Piotr Jaskó³a, który znalaz³ siê w szpitalu.
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Przewodniczy³ abp Piszcz, protoko³owa³ Napiórkowski.
Posiedzenie otworzy³a wspólnie odmówiona Modlitwa Pañska.
Protokó³ z pierwszego posiedzenia, napisany przez ks. prof. Piotra Jaskó³ê i
rozes³any do uczestników znacznie przed drugim spotkaniem, przyjêto bez poprawek i bez czytania.
Przewodnicz¹cy przypomnia³ zasadnicze tematy, jakie na poprzednim posiedzeniu zaproponowano i przyjêto do perspektywicznego programu prac Komisji, zaproponowa³ te¿ zg³aszanie nowych, jednak nie pad³a ¿adna dodatkowa propozycja.
W nawi¹zaniu do poprzedniego posiedzenia Przewodnicz¹cy stwierdzi³ potrzebê wspólnej oceny moralnej pewnych zjawisk, co jest mo¿liwe (przyk³ad listu
pasterskiego na Warmii, skierowanego do wiernych przez biskupów prawos³awnego, luterañskiego i katolickiego).
Prof K. Karski przed³o¿y³ projekt ksi¹¿ki o dialogu katolicko-luterañskim na forum œwiatowym: cz. I – Zarys przebytej drogi, cz. II – Dokumenty. Karski
z Napiórkowskim zg³osili gotowoœæ przygotowania tej pozycji, która mo¿e skutecznie
wesprzeæ nasz dialog na forum krajowym. Napiórkowski zadeklarowa³ gotowoœæ
przygotowania dyskietek z tekstem dokumentów (prof Karski ma dyskietki dwu dokumentów o usprawiedliwieniu oraz dokument o Marcinie Lutrze) oraz zapoznania
siê z mo¿liwoœci¹ publikacji w Towarzystwie Naukowym KUL. Przewodnicz¹cy zadeklarowa³ sfinansowanie komputerowego wpisu wspomnianych dokumentów. Karski (ChAT) i Napiórkowski (Instytut Ekumeniczny KUL) podejm¹ próbê zorganizowania sympozjum nt. dialogu katolicko-luterañskiego ³¹cz¹c je z promocj¹ ksi¹¿ki.
Bp Ryszard Borski zarysowa³ projekt naszej pracy nad trudnym tematem ma³¿eñstw mieszanych. Uczestnicy spotkania otrzymali kseroksowe odbitki tych
fragmentów Pragmatyki S³u¿bowej Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, które reguluj¹ sprawy ma³¿eñstw mieszanych. Zaproponowa³, by obie strony
osobno zestawi³y ustalenia wspomnianej Pragmatyki z ustaleniami odpowiednich
dokumentów Koœcio³a katolickiego, ustali³y zbie¿noœci i ró¿nice oraz wskaza³y
dzia³ania na rzecz bardziej ekumenicznego prze¿ywania i duszpasterstwa tych
ma³¿eñstw (przygotowania do nich, œlubu, wychowania dzieci, dojrzewania
w wierze...). Pragniemy opracowaæ ekumeniczn¹ agendê oraz duszpastersk¹ instrukcjê odnoœnie do ma³¿eñstw o ró¿nej przynale¿noœci koœcielnej: katolickiej
i ewangelicko-augsburskiej. WeŸmiemy pod uwagê doœwiadczenia innych krajów
w tym przedmiocie; bp Borski zapozna nas z Agend¹ przyjêt¹ w Niemczech, bp
Piszcz podejmie starania o Agendê u¿ywan¹ w Szwajcarii.
Ustalono, ¿e nastêpne spotkanie odbêdzie siê 11 paŸdziernika w Konsystorzu
przy ul. Miodowej 21.
Protokó³owa³ S.C. Napiórkowski
Lublin, 23 lutego 2001.
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Protokó³ trzeciego posiedzenia
Komisji katolicko-luterañskiej
Warszawa, 11 paŸdziernika 2001
Przewodniczy³: bp Ryszard Borski
Protoko³owa³: ks. Manfred Uglorz
Obecni:
abp Edmund Piszcz, bp Ryszard Borski, ks. prof. Stanis³aw Celestyn Napiórkowski, ks. prof. Piotr Jaskó³a, prof. Karol Karski,
ks. prof. Manfred Uglorz.
Porz¹dek obrad:
1. Powitanie, S³owo Bo¿e na dzieñ, modlitwa;
2. Omówienie stanu zaawansowania prac nad wydaniem zbioru dokumentów dialogu katolicko-luterañskiego;
3. Ma³¿eñstwa mieszane konfesyjnie.
Ad 1. Zebranie otworzy³ bp R. Borski, przywita³ zebranych, przeczyta³ S³owo
Bo¿e i zmówi³ modlitwê. Nastêpnie przedstawi³ porz¹dek obrad, uprzednio ustalony na drugim posiedzeniu. Protokó³ z dnia 22 lutego 2001 roku przyjêto bez
poprawek.
Ad 2. Ks. prof. St. Napiórkowski oraz prof. K. Karski z³o¿yli sprawozdanie
o stanie przygotowania do druku dokumentów dotycz¹cych dialogu katolicko-luterañskiego na forum œwiatowym. Prace nad wydaniem ksi¹¿ki s¹ zaawansowane.
Rozwa¿a siê mo¿liwoœæ wydania dokumentów dialogu luterañsko-katolickiego
w Lublinie przez Towarzystwo Naukowe KUL lub w Opolu przez Wydzia³ Teologiczny.
Ad 3. Bp R. Borski przypomnia³, ¿e w Koœciele Ewangelicko-Augsburskim
w Polsce oko³o 60% m³odych ludzi wstêpuje w mieszane wyznaniowo zwi¹zki
ma³¿eñskie, w tym oko³o 90% z katolikami. Problem ma³¿eñstw mieszanych wyznaniowo jest wiêc dla ewangelików wa¿ny i d¹¿ymy do konstruktywnego dialogu z Koœcio³em rzymskokatolickim na temat ma³¿eñstw mieszanych. Nastêpnie
przedstawi³ zarys nauki o ma³¿eñstwie wed³ug Pragmatyki S³u¿bowej Koœcio³a
Ewangelicko-Augsburskiego w RP.
Podstawowym dokumentem okreœlaj¹cym naukê i praktykê Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w RP jest Pragmatyka S³u¿bowa (PS), dzia³ Duszpasterstwo
Ma³¿eñstwa i Rodziny. W tej tak wa¿nej dla ¿ycia ludzkiego sprawie Koœció³ EA
w RP kieruje siê podstawow¹ tez¹, kszta³tuj¹c¹ jego myœlenie, a mianowicie, ¿e
tylko Pismo Œwiête jako S³owo Bo¿e potrafi ostatecznie i jednoznacznie okreœliæ,
czego Bóg oczekuje od swojego stworzenia. Charakterystyczne dla starote-
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stamentowego przes³ania jest to, ¿e wyprowadza powagê i sens istnienia ma³¿eñstwa nie z systemu religijnego lub kulturowego, lecz z porz¹dku stworzenia, podkreœlaj¹c ¿e pe³nia jednoœci ró¿norodnego stworzonego bytu realizuje siê poprzez
ma³¿eñstwo. Choæ poligamia i bigamia, czy te¿ poliandria, mog¹ byæ obserwowane w Starym Testamencie, to jednak bardzo wczeœnie uwidacznia siê œwiadomoœæ, ¿e tylko zwi¹zek monogamiczny jednego mê¿czyzny i jednej kobiety najpe³niej realizuje wolê Stwórcy, wolê budowania jednoœci bytu w jego dualistycznym zró¿nicowaniu. Nauka o grzechu, opowiedziana przez Jahwistê, ukazuje
istnienie zwi¹zków poligamicznych i ich wewnêtrzn¹ strukturê hierarchiczn¹ jako
nastêpstwo upadku cz³owieka. Ideê ma³¿eñstwa jako pary monogamicznej mê¿czyzny i kobiety, którzy stworzeni ró¿nie, buduj¹ jednoœæ cielesn¹ i duchow¹,
zgodnie z doskona³¹ wol¹ Boga Stworzyciela, Stary Testament zakotwicza w porz¹dku stworzenia (Gen 3,16; 4,19). Zniszczenie ma³¿eñstwa jest grzechem, który
zagro¿ony jest najpowa¿niejsz¹ kar¹ (Deut 22,22). Do tych podstawowych prawd
biblijnego Objawienia nawi¹zuj¹ pierwsze paragrafy Pragmatyki §107 p. 1,2 oraz
§121 i 122.
Sformu³owania PS §122, ¿e ma³¿eñstwo zawiera siê przed Bogiem, nawi¹zuje
do starotestamentowej œwiadomoœci, ¿e ma³¿eñstwo nale¿y do porz¹dku stworzenia, a religia i konfesja s¹ drugorzêdne, co nie znaczy, ¿e religia i jej rytua³ oraz
konfesja s¹ dla KEA niewa¿ne. W ca³okszta³cie ewangelickiej pobo¿noœci istotne
jest ¿ycie duchowe w ³¹cznoœci z Bogiem i osobista odpowiedzialnoœæ przed
Tym, który zna tajemnice serca. Dlatego Pragmatyka S³u¿bowa podkreœla prawn¹
zdolnoœæ do zawierania ma³¿eñstwa w §108.
Równoprawnoœæ i równowartoœæ ma³¿onków w ma³¿eñstwie ewangelickim
wywiedziona jest nie tylko z porz¹dku stworzenia (Gen 1,27), lecz przede
wszystkim z porz¹dku zbawienia. Chrystus i Jego œwiêta jednoœæ z odkupionym
przez niego ludem jest najdoskonalszym wzorem jednoœci i równoœci ma³¿onków,
gdzie zewnêtrzny obyczaj i struktury prawne zostaj¹ wype³nione i przemienione
poprzez mi³oœæ i odpowiedzialnoœæ we wzajemn¹ s³u¿bê na wzór Chrystusowy
(Ef 5,22-23).
Koœció³ Ewangelicko-Augsburski stoi w oparciu o S³owo Chrystusa na stanowisku nierozerwalnoœci ma³¿eñstwa (Mt 19,4-6), niemniej rozwody traktuje siê
jako tolerowan¹ koniecznoœæ, wynikaj¹c¹ z grzesznej natury cz³owieka. Koœció³
nie przeprowadza sam postêpowania rozwodowego, respektuj¹c decyzje s¹dów
œwieckich, jednak zawsze bada – przede wszystkim w kategoriach ¿ycia duchowego – zdolnoœæ do powtórnego zawarcia ma³¿eñstwa. Powagê tego postêpowania pokazuj¹ §§147-150 PS. Konsekwencj¹ starotestamentowego zakazu ponownego pojmowania raz oddalonej ¿ony (Deut 24,1-4) jest zakaz powtarzania œlubu
koœcielnego lub b³ogos³awieñstwa. PS w §150 surowo tego zakazuje.
Koœció³ Ewangelicko-Augsburski w RP, zgodnie z luterañsk¹ teologi¹, g³osi
pochwa³ê stanu ma³¿eñskiego, lecz do niego nie przymusza, jak równie¿ nie przy-
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musza do pozostawania w stanie bez¿ennym, pozostawiaj¹c to decyzji i sumieniu
ka¿dego wierz¹cego cz³onka swojego Koœcio³a. Pozostaje tu wierny nauce aposto³ów, zw³aszcza dotycz¹cej powo³añ i darów Bo¿ych, danych ludziom ku budowaniu Królestwa Bo¿ego (PS §113).
Bp R. Borski omówi³ tak¿e paragrafy Pragmatyki s³u¿bowej istotne dla ewangelickiego duszpasterstwa w rodzinie.
§109 PS wskazuje, ¿e ma³¿eñstwo, w którym jedna strona jest wyznania ewangelickiego, Koœció³ traktuje jako ma³¿eñstwo ewangelickie. Nie oznacza to jakiegoœ automatycznego „wcielenia” drugiego wspó³ma³¿onka i potomstwa do KEA,
lecz wyra¿a myœl o duszpasterskim zobowi¹zaniu KEA wobec ca³ej nowo powsta³ej rodziny. Decyduj¹ce znaczenie ma wiêc fakt wst¹pienia ewangelika
w taki zwi¹zek, a nie miejsce i forma aktu zawarcia ma³¿eñstwa.
§§110 i 111 tworzenie rodziny i wychowywanie dzieci w wierze i wiernoœci
Koœcio³owi nazywaj¹ podstawowym prawem i obowi¹zkiem ma³¿onków. Moment konfesyjny tych wypowiedzi nie jest podkreœlony, ale istnieje w domyœle.
Charakterystyczne jednak, ¿e wypowiedziom tym nie towarzysz¹ ¿adne sankcje
koœcielne, gdyby wychowanie dzieci nie mia³o konfesyjnie ewangelickiego charakteru. Koœció³ apeluje wiêc do dojrza³oœci i odpowiedzialnoœci konfesyjnej
ewangelickiego ma³¿eñstwa lub strony ewangelickiej w ma³¿eñstwie zró¿nicowanym wyznaniowo, ale w istocie ostateczne wybory pozostawia w pe³ni odpowiedzialnoœci swego wyznawcy.
§123 wskazuje, ¿e œwiadkami zawarcia ma³¿eñstwa maj¹ byæ osoby pe³noletnie, wierz¹ce i œwiadome dokonuj¹cego siê aktu. Nie ma wiêc ¿adnych wymogów konfesyjnych, dotycz¹cych œwiadków.
O ma³¿eñstwach ró¿norodnych wyznaniowo traktuj¹ szczegó³owo §§130144. Koœció³ zobowi¹zuje siê w nich do rzetelnego informowania m³odych ludzi
o problemach takich ma³¿eñstw w ramach przygotowywania do podjêcia odpowiedzialnoœci za ma³¿eñstwo i rodzinê. PS przewiduje mo¿liwoœæ uzyskania dyspensy biskupa diecezjalnego od zawarcia ma³¿eñstwa w Koœciele EwangelickoAugsburskim, wskazuje na potrzebê ekumenicznego poszanowania wspó³ma³¿onka i przypomina stronie ewangelickiej o zobowi¹zaniu wobec Koœcio³a w ¿yciu
osobistym, w kwestii nadania domowi ewangelickiego charakteru, w kwestii
ewangelickiego wychowania dzieci. Tak¿e te sformu³owania pozostaj¹ jednak bez
okreœlenia jakichkolwiek sankcji koœcielnych dla ewangelika, który w swoim
¿yciu ma³¿eñskim lub rodzinnym nie wywi¹¿e siê z tych oczekiwañ Koœcio³a.
Ostateczny kszta³t ¿ycia ma³¿eñskiego i rodzinnego ewangelika, ¿yj¹cego
w zwi¹zku zró¿nicowanym wyznaniowo jest wiêc pozostawiony jego odpowiedzialnoœci i sumieniu.
§137 nak³ada na ksiêdza ewangelickiego zobowi¹zanie do poinformowania
strony nieewangelickiej, pragn¹cej zawrzeæ zwi¹zek ma³¿eñski w koœciele ewan-
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gelickim o mo¿liwoœci i warunkach uzyskania na to zezwolenia we w³asnym Koœciele. Jest to przejaw realizacji w praktyce moralnego zobowi¹zania ekumenicznego. KEA troszczy siê równie¿ o to, aby nieewangelik, zawieraj¹cy œlub w koœciele ewangelickim, móg³ uczyniæ to zgodnie ze swoim sumieniem i w sposób
uregulowany ze swoim w³asnym Koœcio³em.
Równie¿ §141, nakazuj¹cy ksiêdzu poinformowanie o takim zawarciu ma³¿eñstwa parafii strony nieewangelickiej jest wyrazem ekumenicznej rzetelnoœci.
PS zabrania powtarzania aktu zawarcia ma³¿eñstwa w innej formie religijnej
(§142). PS dopuszcza w obrêbie wyznañ chrzeœcijañskich do asysty duchownego
ewangelickiego w akcie zawarcia ma³¿eñstwa w innym Koœciele wyznaniowym i
do asysty duchownego innego Koœcio³a w akcie zawarcia ma³¿eñstwa
w koœciele ewangelickim (§143). Formy tej wzajemnej obecnoœci nie s¹ ustalone.
Jedynym ograniczeniem jest brak zgody na powtarzanie formu³y pytañ i przyrzeczenia ma³¿eñskiego w dwu ró¿nych obrz¹dkach (§144). W ramach naszej Komisji mo¿emy przygotowaæ propozycjê takiej dwustronnej agendy i przedstawiæ j¹
do akceptacji gremiom odpowiedzialnym w obu naszych Koœcio³ach za porz¹dek
liturgiczny, w dalszej zaœ kolejnoœci skierowaæ do gremiów decyzyjnych w celu
wprowadzenia obu porz¹dków do u¿ycia.
Luterañskie wiêc regulacje prawne, dotycz¹ce ma³¿eñstwa i rodziny w aspekcie zró¿nicowania wyznaniowego, stawiaj¹ zdecydowanie odpowiedzialnoœæ
i wolnoœæ wyboru osoby, dotkniêtej tym problemem i duszpasterski stosunek ze
strony Koœcio³a EA przed rygorystycznym egzekwowaniem zobowi¹zañ, które
Koœció³ z oczywistych wzglêdów roœci sobie w stosunku do swych wyznawców.
Ze wzglêdu na sumienia osób, które nie sprosta³y w takim zwi¹zku ma³¿eñskim
i rodzinie oczekiwaniom Koœcio³a i ze wzglêdu na dobro nadrzêdne, jakim jest
nierozerwalnoœæ ma³¿eñstwa i jednoœæ rodziny, które wed³ug nauki KEA zasadzaj¹ siê na ponadkonfesyjnych i przedchrzeœcijañkich podstawach, Koœció³ nasz
nie przewiduje sankcji koœcielnych wobec takich osób.
Nastêpnie ks. prof. St. Napiórkowski przedstawi³ swoje odczytanie ewangelickiego stanowiska na temat ma³¿eñstwa o ró¿norodnej przynale¿noœci koœcielnej.
Powo³a³ siê g³ównie na artyku³ ks. W³odzimierza Nasta pt. Spojrzenie na ma³¿eñstwo mieszane z perspektywy Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego, ( [w.] Ma³¿eñstwa mieszane, red. Zdzis³aw Kijas OFMConv, Kraków 2000, s. 49-54):
1. Ma³¿eñstwo jest nieodwo³alnym przymierzem, w którym mê¿czyzna i kobieta
oddaj¹ siê sobie wzajemnie i przyjmuj¹.
2. Stanowisko Koœcio³a wobec „nieodwo³alnoœci przymierza” ma³¿eñskiego Autor referuje nastêpuj¹co: Koœció³ Ewangelicko-Augsburski stoi na biblijnym
stanowisku nierozerwalnoœci ma³¿eñstwa. Tam jednak, gdzie jego istotne przymioty zosta³y naruszone i uleg³o ono faktycznemu rozpadowi oraz zosta³o rozwi¹zane przez rozwód wyrokiem s¹du, przyjmuje do wiadomoœci istniej¹cy
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stan rzeczy jako wynik ludzkiego grzechu i zatwardzia³oœci serc. Sam Koœció³
nie przeprowadza procesu rozwodowego. Ma³¿eñstwo rozwiedzione, ponownie
nawi¹zuj¹ce po¿ycie po ponownym zawarciu ma³¿eñstwa w Urzêdzie Stanu
Cywilnego, jest w³¹czone w przyczynn¹ modlitwê Koœcio³a. Jakiekolwiek powtarzanie œlubu koœcielnego w tym przypadku nie mo¿e mieæ miejsca. Pojednanie takich ma³¿onków jest bowiem w³aœciwym powrotem do ich uprzednio
przed Bogiem zawartego zwi¹zku.
Osoba rozwiedziona, pragn¹ca wst¹piæ w trwa³y zwi¹zek ma³¿eñski, zobowi¹zana jest uzyskaæ zgodê Zwierzchnika Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego,
który po zbadaniu ca³oœci sprawy, ³¹czy swoje zezwolenie na powtórny œlub
osoby rozwiedzionej z uznaniem jej poprzedniego ma³¿eñstwa za rozwi¹zane,
wyrokiem s¹du powszechnego.
W zwi¹zku z powy¿szym ks. Stanis³aw Napiórkowski zauwa¿a, ¿e katolicy
czytaj¹c ten tekst najprawdopodobniej nie bêd¹ ostatecznie wiedzieli, czy bracia luteranie w Polsce uznaj¹ rozwody czy ich nie uznaj¹. Dowiaduj¹ siê, ¿e
Koœció³ Ewangelicko-Augsburski stoi na stanowisku nierozerwalnoœci ma³¿eñstwa, jednak czytaj¹, ¿e w praktyce jakoœ je uznaje. Potrzebne jest tutaj dodatkowe wyjaœnienie.
3. Jeœli nawet tylko jedno z ma³¿onków nale¿y do Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego, ma³¿eñstwo takie podlega prawu Bo¿emu i prawu Koœcio³a
Ewangelicko-Augsburskiego, z zachowaniem kompetencji prawa cywilne
go. Nie mówi siê o kompetencjach drugiego Koœcio³a. Koœció³ wspó³ma³¿onka mo¿e roœciæ sobie tak¿e identyczne prawo. Co wówczas? O jakie prawo chodzi?
4. Koœció³ Ewangelicko-Augsburski nie wymaga od luterañskiego nupturienta
¿adnych kauteli, nawet w takim przypadku, gdy ma³¿eñstwo mieszane zawiera siê w Koœciele Ewangelicko-Augsburskim: nie wymaga od strony nieewangelickiej ¿adnych oœwiadczeñ, zaœ od ewangelickiej ¿adnych przyrzeczeñ, czy zobowi¹zañ, poza ma³¿eñskim œlubowaniem. Poucza siê jednak
ewangelickiego wspó³ma³¿onka o jego wzmo¿onej wspó³odpowiedzialnoœci,
o trudnoœciach takich zwi¹zków, o ró¿nicach wyznaniowych, o niebezpieczeñstwie religijnego zobojêtnienia i o przejawach nietolerancji. Zadaniem
duszpasterzy jest rzetelna informacja o charakterze i treœci wystêpuj¹cych
ró¿nic wyznaniowych, religijnych czy te¿ œwiatopogl¹dowych, a tak¿e pouczenie, ¿e przy wszelkim poszanowaniu wspó³ma³¿onka trzeba nadaæ domowi ewangelicki charakter, a zw³aszcza ochrzciæ dzieci i wychowaæ w Koœciele Ewangelicko-Augsburskim. Duszpasterz wszak¿e powinien uszanowaæ decyzjê, jak¹ podejm¹ sami ma³¿onkowie i nie stroniæ od kontaktów
pastoralnych z takim ma³¿eñstwem, gdzie strona ewangelicka wykazywaæ bêdzie nawet najdalej id¹cy przyk³ad s³aboœci swej wiary i wyznaniowego oddzia³ywania na atmosferê domow¹.
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5. W³aœciwym miejscem do zawierania ma³¿eñstwa, w którym tylko jedna ze
stron jest ewangelicka, jest Koœció³ parafialny strony ewangelickiej i porz¹dek liturgiczny Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego. Ma byæ zawarte wobec
duchownego tego¿ Koœcio³a. Zgody na taki œlub udziela proboszcz miejscowej parafii ewangelicko-augsburskiej albo biskup tego¿ Koœcio³a w przypadku nupturienta rozwiedzionego.
6. Odpowiednio dostosowuje siê formu³ê œlubowania.
7. Ewangelicki duchowny ma obowi¹zek poinformowaæ drug¹ stronê o mo¿liwoœci uzyskania przez ni¹ dyspensy. Jeœli jednak druga strona nie stara siê o
ni¹ albo stara³a siê bezskutecznie, mimo tego duchowny ewangelickoaugsburski mo¿e „udzieliæ œlubu”. Jako racjê podaje siê trudnoœci czynione przez Koœció³ „drugiej strony” (cautelae, które Koœció³ Ewangelicko-Augsburski postrzega jako jego dyskryminacjê).
8. Jeœli strona katolicka uzyskuje dyspensê i œlub odbywa siê w Koœciele ewangelicko-augsburskim, mo¿e w nim uczestniczyæ duchowny katolicki, który po
uzgodnieniu z prowadz¹cym uroczystoœæ duchownym ewangelickim mo¿e wyg³osiæ stosowne przemówienie, modlitwê czy te¿ odczytaæ stosowne teksty biblijne. Przyrzeczenie ma³¿eñskie odbiera duchowny Koœcio³a, w którym
dokonuje siê obrzêd. Powtarzanie, czy stosowanie dwu formu³ przed dwu duchownymi jest niedopuszczalne. Jeœli strona katolicka ¿yczy sobie tego, mo¿e
uczestniczyæ w Komunii niezale¿nie od tego, czy stara³a siê w swoim Koœciele o dyspensê i czy j¹ uzyska³a.
9. Niekiedy by³a stosowana praktyka ponawiania w Koœciele drugiej strony
œlubu zawartego w Koœciele Ewangelicko-Augsburskim albo „udzielania” go
wczeœniej. Tak¹ praktykê okreœla siê terminem „niewskazane”.
10. Proboszcz miejsca zawarcia ma³¿eñstwa ma obowi¹zek poinformowaæ odpowiedni¹ parafiê o zawarciu zwi¹zku ma³¿eñskiego.
11. W sytuacji, gdy nupturienci zawieraj¹ zwi¹zek ma³¿eñski w Koœciele katolickim, wymagania strony luterañskiej s¹ analogiczne do katolickich: strona luterañska ma obowi¹zek uzyskaæ dyspensê od w³aœciwego biskupa diecezjalnego, który konsultuje siê z proboszczem, a tak¿e ma obowi¹zek zachowaæ
wiernoœæ Bogu i Koœcio³owi Ewangelicko-Luterañskiemu, zgodnie ze œlubowaniem konfirmacyjnym.
Na zakoñczenie swojego wyst¹pienia ks. St. Napiórkowski postawi³ trzy
pytania:
1. Czy zgadzamy siê, ¿e najpowa¿niejsz¹ trudnoœci¹ w ma³¿eñstwach luterañskokatolickich s¹ kautele (obowi¹zuj¹ce analogicznie po obu stronach)?
2. Czy widzimy mo¿liwoœæ zniesienia kauteli: a. po stronie luterañskiej? b. po
stronie katolickiej?
3. Czy gotowi jesteœmy prowadziæ dialog mimo dalszego istnienia kauteli?
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Nastêpnie wywi¹za³a siê dyskusja.
Ks. Manfred Ug1orz: W dyskusji nad nierozerwalnoœci¹ ma³¿eñstwa nie mo¿na nie wzi¹æ pod uwagê sytuacji, w której ma³¿eñstwo faktycznie nie istnieje.
Czy Koœció³ mo¿e nie dostrzegaæ istnienia nieformalnych zwi¹zków? Czy duszpasterskie dzia³anie koñczy siê przed drzwiami ludzi, uprzednio rozwiedzionych
przez prawo cywilne, a ¿yj¹cych w zwi¹zkach, które nie uzyska³y aprobaty Koœcio³a? Koœcio³y wspólnie powinny szukaæ rozwi¹zania problemu, który narasta.
Abp Edmund Piszcz: W ma³¿eñstwach mieszanych wyznaniowo problemem
jest tak¿e czêsto wystêpuj¹cy brak œwiadomoœci wyznaniowej. Nie uprawnia to
jednak do uprawiania prozelityzmu.
Ks. Stanis³aw Napiórkowski: Trudno bêdzie wypracowaæ wspólne stanowisko
w sprawie ma³¿eñstw mieszanych wyznaniowo. Utrudnieniem s¹ uregulowania
prawne. Jednak¿e zmiana uregulowañ prawnych nie zawsze nastêpuje na skutek
inicjatywy z „góry”, lecz pod naciskiem „do³ów”.
Po przedstawieniu porz¹dku nabo¿eñstwa œlubnego ewangelicko-katolickiego
w Niemczech, abp E. Piszcz zakomunikowa³, ¿e nie uda³o mu siê zdobyæ takiego
porz¹dku nabo¿eñstwa stosowanego w Szwajcarii. Bp Borski zobowi¹za³ siê postaraæ o porz¹dek œlubu ewangelicko-katolickiego ze Szwajcarii. Abp Piszcz zastanawia³ siê, jak Niemcom uda³o siê omin¹æ kautele i sformu³owaæ wspólny porz¹dek œlubu, przy odmiennym rozumieniu istoty ma³¿eñstwa w Koœciele ewangelickim i katolickim. Prof. Karski zwróci³ uwagê, ¿e rozumienie istoty
ma³¿eñstwa w Koœcio³ach w Niemczech i Polsce jest identyczne, przeto i nam
powinno siê udaæ stworzyæ taki porz¹dek.
Ustalono prowadziæ prace nad stworzeniem porz¹dku œlubu pary wyznaniowo
mieszanej. Bêdzie to trudne zadanie, ale nale¿y podj¹æ wyzwanie (ks. St. Napiórkowski). Nastêpne spotkanie ma odbyæ siê 11 kwietnia 2002 roku.
Protoko³owa³: ks. Manfred Uglorz
Jasienica, 12 pa¿dziernika 2001.
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Protokó³ czwartego posiedzenia
Komisji katolicko-luterañskiej
Warszawa, 11 kwietnia 2002
Przewodniczy³: abp Edmund Piszcz
Protokó³owa³: ks. Piotr Jaskó³a
Obecni:
abp Edmund Piszcz, bp Ryszard Borski, prof. Stanis³aw Celestyn
Napiórkowski OFMConv, prof. Karol Karski, ks. prof. Piotr Jaskó³a.
Nieobecny:
ks. prof. Manfred Uglorz
Porz¹dek obrad:
1. Powitanie, modlitwa
2. Przyjêcie programu posiedzenia
3. Protokó³ poprzedniego spotkania
4. Ma³¿eñstwa mieszanie luterañsko-katolickie. Rozwi¹zania niemieckie
5. Ma³¿eñstwa mieszane. Rozwi¹zanie szwajcarskie
6. Obrzêd zawierania zwi¹zku ma³¿eñskiego w Koœciele rzymskokatolickim
w Polsce
7. Dyskusja
8. Wolne wnioski
Ad. 1 i 2. Posiedzenie otworzy³ abp E. Piszcz, powita³ zebranych, odmówi³
modlitwê i przedstawi³ program spotkania, który zosta³ jednomyœlnie przyjêty.
Ad. 3. Zanim przyjêto protokó³ z poprzedniego posiedzenia o. prof. Napiórkowski pod nieobecnoœæ ks. prof. M. Uglorza, który przygotowa³ protokó³ z trzeciego posiedzenia Komisji, przedstawi³ szczegó³owo jego treœci, by mog³y one
staæ siê punktem wyjœcia dla dalszych rozwa¿añ. Protokó³ przyjêto bez znacz¹cych poprawek odnosz¹cych siê do treœci. W trzech miejscach skorygowano jedynie pewne nieœcis³oœci jêzykowe (na s. 2 wyjaœniaj¹c stanowisko Koœcio³a ewangelicko-augsburskiego odnoœnie do ma³¿eñstw zast¹piono s³owa na stanowisku
nieroz³¹cznoœci s³owami na stanowisku nierozerwalnoœci).
Po zreferowani protoko³u wywi¹za³a siê dyskusja nad potrzeb¹ szerszego udostêpniania informacji z prac Komisji. Zgodzono siê, by publikowaæ protoko³y spotkañ w „Studiach i Dokumentach Ekumenicznych” i „Biuletynie Ekumenicznym”.
Ad. 4. Ks. bp Ryszard Borski przedstawi³ rozwi¹zania niemieckie odnoœnie do
ma³¿eñstw mieszanych luterañsko-katolickich. Swoje uwagi da³ równie¿ uczestnikom zebrania na piœmie. Stanowi¹ one aneks nr 1 niniejszego protoko³u.
Ad. 5. Rozwi¹zania szwajcarskie przedstawi³ o. prof. Napiórkowski. Uczestnikom spotkania wrêczy³ „Dodatek do dokumentów o ma³¿eñstwie diecezji Solo-
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thurn” (zarówno orygina³, jak i polskie t³umaczenie) i formularz protoko³u przedma³¿eñskiego. Teksty te stanowi¹ aneks nr 2a i 2b niniejszego protoko³u. Referuj¹cy osobiœcie by³ tekstami zachwycony, gdy¿ – jego zdaniem – nie odrzucaj¹ one
przepisów prawa koœcielnego, ale proponuj¹ ich bardzo ekumeniczn¹ interpretacjê. Przede wszystkim rozwi¹zania te podkreœlaj¹ odpowiedzialnoœæ obu ma³¿onków za religijne wychowanie dzieci.
Równie¿ bp Borski ju¿ w samym sformu³owaniu pytania 23 w szwajcarskim
protokole przedœlubnym dostrzega³ równoœæ w odpowiedzialnoœci obu stron ma³¿eñstwa mieszanego za religijne wychowanie dzieci. Jego zdaniem, wierni z ró¿nych Koœcio³ów chrzeœcijañskich na Zachodzie nie maj¹ tego typu problemów,
z którymi spotykamy siê w Polsce.
W czasie dyskusji ustalono, ¿e nale¿y siê jeszcze postaraæ o teksty dotycz¹ce
zawierania ma³¿eñstw konfesyjnie zró¿nicowanych, które obowi¹zuj¹ w innych
krajach. Abp Piszcz zadeklarowa³ wolê sprowadzenia tekstów, którymi pos³uguj¹
siê katolicy we Francji, Anglii i krajach skandynawskich; o. prof. Napiórkowski
— z Hiszpanii, Holandii, Belgii; bp Borski — teksty u¿ywane przez luteran w
Danii i Anglii. Sprowadzone dokumenty maj¹ byæ przed nastêpnym, jesiennym
spotkaniem przes³ane na adres bp. Borskiego.
Ad. 6. Abp Piszcz sprezentowa³ cz³onkom luterañskiej strony Obrzêdy sakramentu ma³¿eñstwa (wyd. 3, Katowice 1966) u¿ywane dziœ w Koœciele rzymskokatolickim w Polsce, by mogli zapoznaæ siê z teologicznym wprowadzenie do
tego sakramentu, jak i sam¹ celebracj¹ liturgiczn¹. W oparciu o „Katechizm Koœcio³a Katolickiego” (Poznañ 1998, s. 379-393) zreferowa³ najwa¿niejsze za³o¿enia teologiczne, prawne i liturgiczne, które odnosz¹ siê do sakramentu ma³¿eñstwa. Odnoœnie do celebracji sakramentu przypomnia³ o preferencji rzymskokatolickiej, która celebracjê sakramentu ma³¿eñstwa ³¹czy najczêœciej z Eucharysti¹.
Zawieranie ma³¿eñstwa podczas Mszy œw. lepiej ukazuje zwi¹zek wszystkich sakramentów z Paschalnym Misterium Chrystusa. Referuj¹cy zwróci³ równie¿ uwagê na kwestiê zgody ma³¿eñskiej. Koœció³ uwa¿a wzajemne wyra¿enie zgody
przez ma³¿onków za nieodzowny element, który „stwarza ma³¿eñstwo” (Kodeks
Prawa Kanonicznego, kan. 1057, par. 1). Jeœli nie ma zgody, nie ma ma³¿eñstwa.
Zawieraj¹cymi przymierze ma³¿eñskie s¹ mê¿czyzna i kobieta, ochrzczeni,
wolni do zawarcia ma³¿eñstwa, którzy w sposób dobrowolny wyra¿aj¹ swoj¹ zgodê. „Byæ wolnym” oznacza: nie byæ poddanym przymusowi i nie mieæ przeszkody ze strony prawa naturalnego czy koœcielnego. Zgoda jest aktem osobowym,
przez który ma³¿onkowie wzajemnie siê sobie oddaj¹ i przyjmuj¹. Zgoda powinna byæ aktem woli ka¿dej ze stron, wolnym od przymusu i ciê¿kiej bojaŸni zewnêtrznej. ¯adna ludzka w³adza nie mo¿e zast¹piæ tej zgody. Jeœli nie ma tej wolnoœci, ma³¿eñstwo jest niewa¿ne. Z tej racji (i z innych powodów, które uniewa¿niaj¹ ma³¿eñstwo) Koœció³ rzymskokatolicki, po zbadaniu sytuacji przez
kompetentny trybuna³ koœcielny, mo¿e orzec „niewa¿noœæ ma³¿eñstwa”, to zna-
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czy stwierdziæ, ¿e ma³¿eñstwo nigdy nie istnia³o. W takim przypadku obie strony
s¹ wolne i mog¹ wst¹piæ w zwi¹zki ma³¿eñskie, licz¹c siê z naturalnymi zobowi¹zaniami wynikaj¹cymi z poprzedniego zwi¹zku.
Prezbiter (lub diakon), który asystuje przy obrzêdzie zawarcia ma³¿eñstwa,
przyjmuje zgodê ma³¿onków w imieniu Koœcio³a i udziela b³ogos³awieñstwa Koœcio³a. Obecnoœæ pe³ni¹cego pos³ugê w Koœciele (oraz œwiadków) wyra¿a w widoczny sposób, ¿e ma³¿eñstwo jest rzeczywistoœci¹ koœcieln¹. Z tego wzglêdu
Koœció³ wymaga zazwyczaj od swoich wiernych koœcielnej formy zawierania
ma³¿eñstwa. Przemawia za tym wiele racji:
ma³¿eñstwo sakramentalne jest aktem liturgicznym; wypada zatem, by by³o celebrowane podczas publicznej liturgii Koœcio³a;
 ma³¿eñstwo wprowadza do okreœlonego stanu koœcielnego, daje prawa i nak³ada obowi¹zki w Koœciele, miêdzy ma³¿onkami i wobec dzieci;
 skoro ma³¿eñstwo jest stanem ¿ycia w Koœciele, trzeba by by³a pewnoœæ odnoœnie do jego zawarcia (st¹d obowi¹zek obecnoœci œwiadków); publiczny charakter wyra¿onej zgody chroni raz wypowiedziane ma³¿eñskie „tak” i pomaga
w dochowaniu mu wiernoœci. Spraw¹ pierwszorzêdnej wagi jest przygotowanie do ma³¿eñstwa, aby ma³¿eñskie „tak” by³o aktem wolnym i odpowiedzialnym oraz aby przymierze ma³¿eñskie mia³o solidne i trwa³e podstawy ludzkie
i chrzeœcijañskie. Najw³aœciwszym sposobem przygotowania do tego jest przyk³ad i wychowanie przekazane przez rodziców i rodzinê.
Odnoœnie do samych ma³¿eñstw mieszanych miêdzy katolikami i ochrzczonymi niekatolikami abp Piszcz zwróci³ uwagê, ¿e wymagaj¹ one szczególnej uwagi
wspó³ma³¿onków i duszpasterzy. Ró¿nica wyznania nie stanowi nieprzekraczalnej przeszkody do zawarcia ma³¿eñstwa, jeœli ma³¿onkowie potrafi¹ dzieliæ siê
tym, co ka¿de z nich otrzyma³o od swojej wspólnoty, i jeœli jedno bêdzie uczyæ
siê od drugiego sposobu prze¿ywania swojej wiernoœci wobec Chrystusa. Nie
mo¿na jednak nie dostrzegaæ trudnoœci ma³¿eñstw mieszanych. Wynikaj¹ one
z faktu, ¿e podzia³ chrzeœcijan nie zosta³ jeszcze przezwyciê¿ony. Ma³¿onkowie
mog¹ odczuwaæ dramat rozbicia miêdzy chrzeœcijanami we w³asnej rodzinie.
Rozbie¿noœci mog¹ stanowiæ Ÿród³o napiêæ w ma³¿eñstwie, zw³aszcza w odniesieniu do wychowania dzieci. Mo¿e te¿ wyst¹piæ niebezpieczeñstwo indyferentyzmu religijnego.
Wed³ug prawa obowi¹zuj¹cego w Koœciele ³aciñskim ma³¿eñstwo mieszane
wymaga do swej dopuszczalnoœci wyraŸnego zezwolenia w³adzy koœcielnej.
W przypadku ró¿nicy religii do wa¿noœci ma³¿eñstwa wymagana jest wyraŸna
dyspensa od przeszkody. Zezwolenie lub dyspensa zak³ada, ¿e obie strony znaj¹
cele oraz istotne w³aœciwoœci ma³¿eñstwa, a tak¿e zobowi¹zania strony katolickiej
dotycz¹ce chrztu i wychowania dzieci w Koœciele katolickim, i nie wykluczaj¹
ich. W Katechizmie nie ma wprost mowy o kautelach, ale implicite jest to w tekœcie zawarte.
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W wielu regionach dziêki dialogowi ekumenicznemu ró¿ne wspólnoty chrzeœcijañskie mog³y zorganizowaæ wspólne duszpasterstwo ma³¿eñstw mieszanych.
Jego zadaniem jest pomoc tym ma³¿eñstwom w prze¿ywaniu ich szczególnej sytuacji w œwietle wiary. Ma ono tak¿e pomagaæ im w przezwyciê¿aniu napiêæ miêdzy zobowi¹zaniami, jakie ma³¿onkowie maj¹ wobec siebie, a zobowi¹zaniami
wobec swoich wspólnot eklezjalnych. Powinno ono zachêcaæ do rozwijania tego,
co jest wspólne w ich wierze, i do szacunku dla tego, co ich dzieli. W ma³¿eñstwach, gdzie wystêpuje ró¿nica religii, strona katolicka ma jeszcze szczególniejsze zadanie: Uœwiêca siê bowiem m¹¿ niewierz¹cy dziêki swej ¿onie, podobnie jak
œwiêtoœæ osi¹gnie niewierz¹ca ¿ona przez „brata” (1 Kor 7,14).
Obrzêdy sakramentu ma³¿eñstwa we wprowadzeniu teologicznym i pastoralnym (s. 11-24) podaj¹ tak¿e zasady ich stosowania. Przy zawieraniu ma³¿eñstw
mieszanych wa¿ne s¹ te zasady: je¿eli ma³¿eñstwo zawiera strona katolicka ze
stron¹ ochrzczon¹ niekatolick¹, nale¿y odprawiæ obrzêd ma³¿eñstwa bez Mszy
(Rozdzia³ II); je¿eli jednak przemawiaj¹ za tym okolicznoœci i ordynariusz miejscowy udzieli zezwolenia, mo¿na odprawiæ obrzêd zawarcia ma³¿eñstwa w czasie
Mszy (Rozdzial I); gdy chodzi o dopuszczenie strony niekatolickiej do Komunii
eucharystycznej, nale¿y zachowaæ normy wydane dla ró¿nych wypadków; je¿eli
ma³¿eñstwo zawiera strona katolicka z katechumenem lub ze stron¹ niechrzeœcijañsk¹ nale¿y zastosowaæ obrzêd podany w Rozdziale III, uwzglêdniaj¹c zmiany
przewidziane w ró¿nych wypadkach (s. 21, nr 36).
Abp Piszcz zwróci³ równie¿ uwagê na uprawnienia Konferencji Episkopatu
w zakresie adaptacji Rytua³u Rzymskiego do zwyczajów i potrzeb poszczególnych krajów. Jest o nich mowa we wprowadzeniu teologicznym i pastoralnym
Obrzêdów sakramentu ma³¿eñstwa (s. 22—24).
Ad.7. W czasie dyskusji nad przebiegiem obrzêdów zawierania ma³¿eñstwa bp
Borski mówi³, ¿e nale¿a³oby zastanowiæ siê, które czêœci ksi¹dz ewangelicki
móg³by przej¹æ, asystuj¹c przy œlubie zawieranym wed³ug obrzêdów katolickich.
Sam te¿ zobowi¹za³ siê zwróciæ do Komisji liturgicznej w³asnego Koœcio³a, by
ona ustali³a, które czêœci móg³by przej¹æ duchowny katolicki asystuj¹cy przy œlubie zawieranym wed³ug obrzêdów Koœcio³a ewangelicko-augsburskiego.
Prof. Karski w czasie dyskusji poinformowa³ o stanie zaawansowania prac nad
wydaniem dokumentów dialogu katolicko-luterañskiego. Ustalono, ¿e druk powierzy siê Towarzystwu Naukowemu KUL. Proponowano równie¿ tytu³: Bli¿ej
jednoœci (Karski), Bli¿ej wspólnoty (Napiórkowski). S³owo wstêpne napisz¹ abp
Piszcz i bp Borski, S³owo od redakcji – prof. Karski i prof. Napiórkowski.
Modlitwa zakoñczy³a posiedzenie.
Protoko³owa³: ks. Piotr Jaskó³a
Warszawa, 11 kwietnia 2002.
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Zasady uczestnictwa
w modlitewnych spotkaniach ekumenicznych
w Archidiecezji Lubelskiej

1. Katolicy uczestnicz¹cy w ekumenicznych spotkaniach modlitewnych, niezale¿nie od osobistych motywacji i zainteresowañ, s¹ œwiadkami wiary Koœcio³a.
Dlatego te¿ troszcz¹ siê oni o to, by w ich zachowaniu znajdowa³o wyraz aktualne nauczanie Koœcio³a dotycz¹ce wspó³pracy ekumenicznej. Konsekwentnie,
kieruj¹ siê oni zasadami sformu³owanymi w encyklice Ut unum sint, deklaracji
Dominus Iesus i szczegó³owych zarz¹dzeniach okreœlaj¹cych chrzeœcijañsk¹ wizjê ekumenizmu1. Od zasad tych nie mo¿e nigdy staæ siê wa¿niejsza lokalna tradycja, przyzwyczajenie czy zachowania narzucane przez doraŸne okolicznoœci.
2. Nale¿y dok³adaæ starañ, by coroczne tygodnie modlitw o jednoœæ chrzeœcijan
nie by³y jedynie centraln¹ celebr¹, lecz aby obejmowa³y najszersze grono
wiernych we wszystkich parafiach, wyra¿aj¹c œwiadomoœæ ca³ego Koœcio³a lokalnego, nie zaœ tylko jego elit dzia³aj¹cych w oderwaniu od wiêzi z duszpasterstwem prowadzonym w parafiach i koœcio³ach rektoralnych.
3. W lokalnych uwarunkowaniach szczególnie delikatn¹ kwesti¹ pozostaje harmonijna wspó³praca ekumeniczna, która obejmowa³aby wszystkie wspólnoty
chrzeœcijañskie, zarówno przedstawicieli prawos³awia, jak i wiernych obrz¹dku bizantyjskiego. W sprawach proceduralnych k³adziemy szczególny nacisk,
aby bezmyœln¹ niezrêcznoœci¹ formy nie uraziæ ¿adnej z tych grup. Nie nale¿y
do naszych kompetencji wywieranie nacisku na ich wzajemne kontakty. Jest
1.
Jej wyrazem jest np. dokument „Wspólne nabo¿eñstwo podczas zgromadzeñ ekumenicznych” przyjêty
przez Wspóln¹ Grupê Robocz¹ Koœcio³a Rzymskokatolickiego i Œwiatowej Rady Koœcio³ów w 1966 r.
Zasady te bywa³y niestety systematycznie naruszane podczas wielu spotkañ, w których klimat folkloru,
pozbawiony odniesieñ do ducha Wieczernika, dominowa³ nad zasadami sformu³owanymi np. w soborowym
dekrecie o ekumenizmie.
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4.

5.

6.

7.

natomiast naszym obowi¹zkiem, aby duch jednoœci Wieczernika cechowa³
wszystkie nasze postawy skierowane w stronê tych braci, których oddziela bariera bolesnych doœwiadczeñ historii.
Jednoœæ z eucharystycznym Chrystusem nie mo¿e byæ traktowana instrumentalnie, jako œrodek do budowania psychologicznej czy œrodowiskowej
wiêzi. Dlatego te¿, zgodnie z zasadami Koœcio³a Rzymskokatolickiego, nie praktykujemy interkomunii, nawet gdyby zachêcali do niej przedstawiciele jakiejœ
wspólnoty wyznaniowej. O zasadzie tej informujemy tak¿e uczestnicz¹cych w
nabo¿eñstwie tych katolików, którzy nie maj¹ wystarczaj¹co ukszta³towanej
œwiadomoœci, jak¹ wartoœæ stanowi Eucharystia w dialogu ekumenicznym.
Spotkania ekumeniczne maj¹ budowaæ œwiadomoœæ jednoœci zakorzenionej
w Chrystusie, nie zaœ zacieraæ bolesne fakty z ¿ycia Koœcio³a. Dlatego te¿ do
œwi¹tyñ katolickich nie zapraszamy nigdy z pos³ug¹ s³owa lub z wyró¿nion¹ funkcj¹ liturgiczn¹ tych osób, które w przesz³oœci porzuci³y kap³añstwo lub ¿ycie zakonne albo te¿ zmienia³y sw¹ przynale¿noœæ do wspólnoty
wyznaniowej. Jeœli osoby takie zosta³yby zaproszone do sprawowania takich
funkcji przez œrodowisko nieœwiadome niniejszych zasad, zadaniem proboszcza lub rektora koœcio³a jest wycofanie zaproszenia i powierzenie odnoœnych
funkcji osobom wolnym od wymienionych przeszkód.
Nie nale¿y wspieraæ pozorowanych form ekumenizmu, w których bez zrozumienia elementarnego prze¿ycia wiary praktykuje siê trening zachowañ wzorowanych na wspó³pracy ekumenicznej. Tego typu praktykê usi³owano wprowadzaæ ostatnio w Lublinie wœród najm³odszych przedszkolaków, u których
nie by³a jeszcze ukszta³towana podstawowa œwiadomoœæ wiêzi z Koœcio³em.
Jej nastêpstwem jest zamêt w œwiadomoœci dzieci, nie zaœ kszta³towanie postaw autentycznego ekumenizmu.
Nale¿y podejmowaæ i wspieraæ inicjatywy, dziêki którym spotkania ekumeniczne nie ogranicza³yby siê do tygodnia modlitw o jednoœæ chrzeœcijan. Zarówno tworzenie grup modlitwy spotykaj¹cych siê systematycznie w ci¹gu
roku, jak i konsekwentne studium dokumentów teologicznych poœwiêconych
tej problematyce winno stanowiæ wa¿n¹ formê kszta³towania dojrza³ej wiary
œrodowiska inspirowanej duchem modlitwy Chrystusa „aby byli jedno”.
Arcybiskup Metropolita Lubelski
Lublin, 23 grudnia 2001
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Trudno siê bêdzie przyzwyczaiæ do sytuacji, ¿e ks. Zdzis³awa Trandê nie zobaczymy ju¿ w roli urzêduj¹cego biskupa Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego.
Od æwieræ wieku jego nazwisko w ca³ej chrzeœcijañskiej Polsce kojarzone jest
z t¹ w³aœnie wspólnot¹. W znacznej mierze dziêki Ks. Biskupowi Koœció³ Ewangelicko-Reformowany cieszy siê u nas presti¿em i uznaniem niewspó³miernym
do liczby cz³onków. Ale jest te¿ bp Tranda cz³owiekiem, bez którego trudno sobie
wyobraziæ polsk¹ ekumeniê.
Dnia 5 paŸdziernika 2002 r. ks. Zdzis³aw Tranda przekaza³ uroczyœcie urz¹d
biskupa Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego w RP swojemu nastêpcy,
ks. Markowi Izdebskiemu. Ekumenistów niech g³owa nie boli. Koœció³ Ewangelicko-Reformowany jest tak ukszta³towan¹ wspólnot¹, ¿e nie grozi mu dryfowanie z drogi ekumenii. Zaœ znaj¹c Ks. Biskupa mo¿na byæ pewnym, ¿e nadal nie
szczêdziæ bêdzie si³ w s³u¿bie jednoœci.
Bp Zdzis³aw Tranda jest cz³owiekiem odwa¿nym i prawym. Nie zapomnê dnia
3 maja 1982 r. Trwa³ jeszcze stan wojenny. Garstka chrzeœcijan ró¿nych wyznañ
zebra³a siê na comiesiêcznym nabo¿eñstwie ekumenicznym w sto³ecznym koœciele ewangelicko-reformowanym. Za drzwiami „defilowa³y” oddzia³y ZOMO bezpardonowo robi¹c porz¹dek ze wszystkimi, którzy chcieli uczciæ tego dnia nasze
œwiêto narodowe. Sytuacja zaczyna³a byæ groŸna. W gronie organizatorów
i cz³onków Kolegium Koœcielnego zaczêliœmy rozwa¿aæ mo¿liwoœæ odwo³ania
nabo¿eñstwa. Ktoœ rzuci³ myœl: zasiêgnijmy opinii biskupa Trandy. Ks. Biskup
nie mia³ w¹tpliwoœci: nabo¿eñstwo powinno siê odbyæ. Dziêki takiej postawie ks.
Trandy w tym czasie, kiedy po ówczesnej Alei Œwierczewskiego (dziœ Al. Solidarnoœci) ZOMO rzuca³o petardami, w koœciele „ma³a trzódka” Chrystusowa modli³a siê o jednoœæ.
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Dwa lata póŸniej w koœciele ewangelicko-reformowanym odbywa³o siê nabo¿eñstwo ekumeniczne w ramach Tygodnia Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan. Bp
Tranda ponownie da³ dowód cywilnej odwagi wznosz¹c modlitwê za aresztowanego przez w³adze PRL mecenasa Macieja Bednarkiewicza. Niektórzy duchowni
zareagowali na to „kwaœn¹ min¹”, a jeden ze zwierzchników Koœcio³ów PRE,
nie¿yj¹cy ju¿ dzisiaj, strofowa³ Ks. Biskupa, ¿e wprowadza politykê do nabo¿eñstw. Star³y siê tutaj dwie postawy: konformistyczna, gotowa w imiê œwiêtego
spokoju przymykaæ oko na wszelkie z³o i bezprawie, oraz uczciwa, chrzeœcijañska, solidaryzuj¹ca siê z tymi, którzy cierpi¹.
Ciekawe, ¿e kilka dnia wczeœniej za mec. Bednarkiewicza modli³ siê w koœciele œw. Stanis³awa Kostki na warszawskim ¯oliborzu ks. Jerzy Popie³uszko. Warto
wspomnieæ tê postaæ tutaj dlatego, ¿e Koœció³ Ewangelicko-Reformowany,
a zw³aszcza Ks. Biskup i jego œp. brat ks. Bogdan Tranda, okazali wielk¹ solidarnoœæ katolikom po uprowadzeniu i zamordowaniu ks. Popie³uszki. Kiedy og³oszono, ¿e kapelan „Solidarnoœci” zosta³ porwany, warszawski zbór reformowany
zareagowa³ na to modlitw¹ a ksiê¿a, w tym biskup Tranda odwa¿nie mówili o
tym tragicznym wydarzeniu w kazaniach. Na pogrzebie, który sta³ siê równie¿
manifestacj¹ narodow¹, nie zabrak³o delegacji Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego. Dzisiaj ³atwo siê o tym pisze, ale wówczas taka postawa grozi³a powa¿nymi konsekwencjami i mog³a sprowadziæ represje nie tylko na pojedyncze osoby, ale nawet na ca³y Koœció³.
A pamiêtajmy, ¿e bp Tranda nie mia³ za sob¹ wielomilionowego „rz¹du dusz”
jak biskupi rzymskokatoliccy, ale Koœció³ odpowiadaj¹cy liczebnie œredniej katolickiej parafii. W³adze PRL szybko zorientowa³y siê, ¿e nie bêd¹ mog³y liczyæ na
pomoc zwierzchnika Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego w utrwalaniu socjalizmu w naszym kraju. Dlatego wyst¹pienie biskupa Trandy by³y bacznie obserwowane przez Urz¹d ds. Wyznañ.
Dodam jeszcze jedno osobiste wspomnienie. Jest styczeñ 1985 r. Po nabo¿eñstwie w ewangelicko-augsburskim koœciele œw. Trójcy w sali parafialnej odbywa
siê agapa. Jest bardzo du¿o ludzi. Zabiera g³os bp Tranda. Mówi w sposób poruszaj¹cy. Krytykuje manipulacje w mediach, wskutek których w publicznym odbiorze Koœcio³y mniejszoœciowe postrzegane s¹ jako kolaboruj¹ce z w³adz¹. Biskup jest wzburzony niedawn¹ relacj¹ telewizyjn¹ ze spotkania delegacji Polskiej
Rady Ekumenicznej i zwi¹zków religijnych z wicepremierem Mieczys³awem Rakowskim. Przedstawiciele Rady zachowali siê godnie, krytycznie w rozmowie
z wicepremierem ocenili spo³eczno-polityczn¹ w Polsce, tymczasem w relacji telewizyjnej znalaz³y siê tylko w¹tki wygodne dla w³adzy. St¹d – t³umaczy³ Ks. Biskup – spo³eczeñstwo w wiêkszoœci katolickie mog³o odnieœæ wra¿enie, i¿ inne
Koœcio³y s¹ potulne, grzeczne i uleg³e wobec w³adzy. Nie pozwólmy zniszczyæ
tego, do czego wspólnie doszliœmy. Nie dajmy wbiæ klina miêdzy – wo³a³ biskup
Tranda. Gdy skoñczy³, wybuch³ aplauz, a niektórzy mieli ³zy w oczach.
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Niestety, znalaz³ siê jakiœ „judasz”, który doniós³ w³adzom o odwa¿nym wyst¹pieniu biskupa Trandy. Nied³ugo potem zadzwoni³ do Ks. Biskupa dyrektor
z Urzêdu ds. Wyznañ, udzieli³ mu ostrej reprymendy i nie czekaj¹c na wyjaœnienia od³o¿y³ s³uchawkê. PóŸniej, przez kilka miesiêcy, podczas spotkañ i uroczystoœci oficjalnych udawa³, ¿e nie dostrzega Ks. Biskupa.
Ciekawe, ¿e sam Ks. Biskup nie nosi jakichœ uraz i odnosi siê ze zrozumieniem do postaw ludzi, którzy w czasach PRL nie wykazali siê tak¹ odwag¹ jak
on. T³umaczy³ to w wyst¹pieniach publicznych i w wywiadach prasowych. Co
zapalczywszym katolikom, wypominaj¹cym Koœcio³om mniejszoœciowym uleg³oœæ i serwilizm wobec w³adzy przypomina³, ¿e równie¿ w Koœciele rzymskokatolickim nie brak by³o pojedynczych ludzi i ca³ych œrodowisk kolaboruj¹cych
z komunistami.
Ks. Biskup nie ma kompleksów i poczucia obcoœci wynikaj¹cej z tego, ¿e nale¿y
do niewielkiej wspólnoty. Czuje siê swoim wœród swoich. Chêtnie przytacza wydarzenie z pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych, kiedy by³ proboszczem w Zelowie. Odwiedzi³ wówczas w szpitalu w £asku swoj¹ wspó³wyznawczyniê. Gdy siê ukaza³ w
drzwiach, le¿¹ca tam katoliczka z Zelowa zawo³a³a: O, przyszed³ nasz ksi¹dz.
Ks. Biskup jest wypróbowanym przyjacielem Koœcio³a katolickiego, co w naszym kraju nie jest takie proste, jeœli siê weŸmie pod uwagê zasz³oœci historyczne
oraz zauwa¿alne niekiedy skrajne, nieprzyjazne wobec mniejszoœci wyznaniowych postawy czêœci katolików.
W gronie ekumenistów katolickich zdarza siê, ¿e ktoœ wypowie nieraz krytyczn¹ uwagê o jakimœ duchownym z Koœcio³a mniejszoœciowego. Nie zdarzy³o
mi siê natomiast us³yszeæ, ¿eby ktokolwiek powiedzia³ z³e s³owo o biskupie Trandzie. Przeciwnie, wymienienie jego nazwiska powoduje reakcje w rodzaju: to
wspania³y cz³owiek, to szczery ekumenista, na niego zawsze mo¿na liczyæ.
W czasach PRL zdarza³o siê, ¿e przyje¿d¿aj¹ce do Polski delegacje Œwiatowej
Rady Koœcio³ów albo Koœcio³ów z ró¿nych krajów wys³uchiwa³y litaniê ¿alów na
katolików, czêsto zreszt¹ s³usznych. Zdarza³o siê równie¿, ¿e przedstawiciele PRE
w wyst¹pieniach za granic¹ przypuszczali bezpardonowe ataki na Koœció³ rzymskokatolicki w Polsce. Mia³o to stworzyæ iluzjê: my jesteœmy cacy, a oni s¹ be. Takie
myœlenie by³o zawsze obce biskupowi Trandzie. Œwiadczy choæby o tym tekst jego
wyst¹pienia sprzed 20 laty, poœwiêconego sytuacji ekumenicznej w Polsce, wyg³oszonego w Akademii Ewangelickiej w Mülheim (tekst ten publikowaliœmy
w pierwszym, inauguracyjnym numerze „Studiów i Dokumentów Ekumenicznych”). Widaæ, ¿e Autor mia³ tylko jedn¹ intencjê: chcia³ poinformowaæ zachodnioniemieckich s³uchaczy o rozwoju i rzeczywistych problemach ekumenizmu w Polsce. Owszem, znalaz³y siê tam akcenty krytyczne pod adresem Koœcio³a rzymskokatolickiego, ale zosta³y zrównowa¿one aspektami pozytywnymi. Poza tym bp
Tranda wypowiedzia³ je z trosk¹ o przysz³oœæ ekumenizmu w naszym kraju, a nie
z intencj¹ „przy³o¿enia” najwiêkszemu Koœcio³owi w Polsce.
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Dzisiaj ¿yjemy w czasach, kiedy mówienie o innych jest ca³kowicie uprawnione. Jednak co innego jest zwracanie bratu uwagi na jego b³êdy z mi³oœci¹, tak jak
to czyni bp Tranda, a co innego publiczne stawianie go pod prêgierzem. To, ¿e
dzisiaj ks. Tranda uwa¿any jest przez katolików za wypróbowanego przyjaciela,
ma swoje Ÿród³o w pewnym wydarzeniu z czasów wojny. W 1943 r. w Radomiu
m³ody Zdzis³aw przygotowywa³ siê do konfirmacji. Podczas egzaminu duchowny
luterañski ks. W³odzimierz Missol zapyta³ go, czy nale¿y uwa¿aæ, i¿ Ugoda Sandomierska by³a zawarta przeciwko katolikom. Oczywiœcie, ¿e tak – odpowiedzia³
bez wahania. M¹dry duchowny wyt³umaczy³ mu natomiast, ¿e nie mo¿na tak
podchodziæ do tego zagadnienia. Jednoczenie wysi³ków ewangelickich nie by³o
skierowane przeciwko komukolwiek, lecz mia³o s³u¿yæ wzmocnieniu ewangelickiego œwiadectwa. Ta lekcja ekumenizmu wywar³a na ks. Trandzie du¿e wra¿enie, skoro nieraz wspomina j¹ po latach w publicznych wyst¹pieniach.
Z czasów okupacji m³ody Zdzis³aw wyniós³ jeszcze jedno cenne, niezwyk³e
doœwiadczenie. PrzyjaŸni³ siê wtedy z Jankiem Romockim, Ps. „Bonawentura”,
wspania³ym ch³opakiem, który zgin¹³ w Powstaniu Warszawskim. Nied³ugo
przed œmierci¹ Janek napisa³ wiersz, o wymowie g³êboko chrzeœcijañskiej, w którym prosi³ Boga, aby uchroni³ Polaków od nienawiœci i zemsty. Najbardziej
wstrz¹saj¹cy fragment tego wiersza – napisanego w 1943 r.! – brzmi:
Od krzywd – lecz i od zemsty za nie
Uchroñ nas, Panie.
Uchroñ od z³a i nienawiœci.
Niechaj siê odwet nasz nie ziœci.
Na przebaczenie i przeczyste
Wlej w nas moc, Chryste.
Fragment ten bp Tranda cytowa³ wielokrotnie w swoich wyst¹pieniach, kiedy
mówi³ o stosunkach polsko-niemieckich.
Pe³ni¹c funkcjê proboszcza parafii ewangelicko-reformowanej w Zelowie, by³
tam dusz¹ ekumenizmu. Nie mia³ oporów, aby nawi¹zaæ wspó³pracê z katolikami.
Ju¿ na pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych do Zelowa zaczêli przyje¿d¿aæ duchowni
rzymskokatoliccy: ks. rektor Kazimierz Gabryel, potem pallotyn ks. Roman Forycki i inni. Jeden z wikariuszy rzymskokatolickich, ks. Witczak zacz¹³ przyprowadzaæ m³odzie¿ na nabo¿eñstwa ekumeniczne, aby mog³a ona poznawaæ bratnie
Koœcio³y. Dziêki zaanga¿owaniu ks. Trandy dosz³o wreszcie do tego, ¿e w 1978 r.
proboszcz parafii rzymskokatolickiej ks. Antoni Szareyko przyj¹³ propozycjê, aby
tak¿e katolicy w³¹czyli siê w obchody Tygodnia Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan
organizowanego w Zelowie. Nied³ugo potem na nabo¿eñstwach œpiewa³y po³¹czone chóry: katolicki i reformowany.
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Z czasem wspó³praca ekumeniczna zaczê³a owocowaæ konkretnymi dzie³ami
mi³osierdzia. W okresie kryzysu gospodarczego w Polsce, kiedy zaczê³y nap³ywaæ do nas dary zza granicy, reformowani dzielili siê nimi z katolikami, a kiedyœ
przekazali tak¿e katolikom œrodki medyczne i opatrunkowe na pielgrzymkê.
Dzia³alnoœæ ekumeniczn¹ rozwin¹³ wspaniale jako zwierzchnik Koœcio³a.
Obejmuj¹c urz¹d biskupa mia³ ju¿ grunt przygotowany, bo jego poprzednikiem
by³ bp Jan Niewieczerza³, wielka postaæ polskiej ekumenii. Bp Tranda nie tylko
poszed³ jego œladami, ale jeszcze bardziej zdynamizowa³ dzia³alnoœæ ekumeniczn¹ Koœcio³a ewangelicko-reformowanego. Za jego kadencji zawarte zosta³o
porozumienie o wspólnocie ambony i o³tarza pomiêdzy Koœcio³em ewangelickoreformowanym a ewangelicko-metodystycznym.
Ks. Biskup uczestniczy³ w niezliczonej iloœci spotkañ ekumenicznych na forum krajowym i zagranicznym. Bra³ m.in. udzia³ w kilku zgromadzeniach ogólnych Konferencji Koœcio³ów Europejskich oraz w Zgromadzeniu Ogólnym Œwiatowej Rady Koœcio³ów w Canberze.
Jeœli idzie o Polskê, to znacznie ³atwiej by³oby wymieniæ wydarzenia ekumeniczne, w których nie uczestniczy³.
Choæ w ostatnim okresie PRL by³o kilku prezesów Polskiej Rady Ekumenicznej, bp Tranda w oczach katolików uchodzi³ za duchowego przywódcê ekumenizmu ze strony tzw. Koœcio³ów mniejszoœciowych. Sam, ze wzglêdu na swoj¹ niepokorn¹ postawê wobec w³adzy, nie móg³ liczyæ na wybór na prezesa PRE. Nawet gdyby zosta³ wybrany, w³adze nie zatwierdzi³yby prawdopodobnie tej elekcji.
Przewodnicz¹cym Rady zosta³ dopiero w warunkach wolnoœci. W tym czasie dokonywa³y siê wa¿ne sprawy, jak np. regulacja nauczania religii w szkole i ustalanie warunków tego nauczania dla Koœcio³ów cz³onkowskich PRE.
Nie miejsce tutaj na wyjaœnianie zawi³ych okolicznoœci, dlaczego biskup Tranda tylko przez jedn¹ kadencjê pe³ni³ funkcjê prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej
(1990-1992), chocia¿ by³ bez w¹tpienia najbardziej odpowiedni¹ osob¹ do jej
sprawowania. W ka¿dym b¹dŸ razie za jego kadencji dosz³o do znacznego o¿ywienia wspó³pracy ekumenicznej PRE z Koœcio³em rzymskokatolickim.
W czasach pewnego „zmêczenia” ekumenizmem, gdy czêœæ chrzeœcijan uzna³a, ¿e niewiele wiêcej mo¿na ju¿ zrobiæ dla posuniêcia sprawy jednoœci naprzód,
choæby wobec sztywnego stanowiska Koœcio³a rzymskokatolickiego uniemo¿liwiaj¹cego interkomuniê, bp Tranda nie szuka ¿adnych pretekstów i usprawiedliwieñ i z zapa³em uczestniczy w spotkaniach ekumenicznych na terenie ca³ej Polski i za granic¹. Gdy nie ma go na jakimœ nabo¿eñstwie ekumenicznym podczas
Tygodnia Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan w stolicy, oznacza to niechybnie, ¿e
wyjecha³ gdzieœ z pos³ug¹ S³owa do jakiegoœ oœrodka poza Warszaw¹.
W ten sposób jest wierny temu, co mówi³ m³odym chrzeœcijanom ró¿nych wyznañ w 1988 r. w Kodniu: ¿e mi³oœæ Chrystusa nie pozwala na biernoœæ, ona ma
moc ogarniaj¹c¹ i przynagla nas do dzia³ania na rzecz jednoœci. Zawsze swoj¹
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obecnoœci¹ wnosi w ka¿de spotkanie wiele ciep³a, serdecznoœci i subtelnego humoru. Chêtnie zabiera g³os, a jego wyst¹pienia s¹ bardzo dobrze odbierane, gdy¿
bp Zdzis³aw, nawet gdy mówi o sprawach trudnych i bolesnych, nigdy nikogo nie
atakuje, nie poucza, lecz dyskretnie sugeruje rozwi¹zanie problemu.
Urodzi³ siê 18 grudnia 1925 r. w Poznaniu, jako syn Zdzis³awa, dziennikarza i Marty z d. Essers, pracownicy banku. Jego dziadek ze strony matki by³
Holendrem.
Na pocz¹tku wojny rodzina Trandów podzieli³a los wielu polskich rodzin,
zmuszona do udania siê na tu³aczkê. Wraz z osobami, które pe³ni³y s³u¿bê przy
Szefostwie Ratowniczo-Sanitarnym w Poznaniu (14-letni Zdzis³aw, jako harcerz,
by³ tam goñcem), znaleŸli siê w pobli¿u wschodniej granicy kraju. Tam 17 wrzeœnia, w £ucku, byli œwiadkami agresji sowieckiej na Polskê. W tej sytuacji wrócili do Poznania, sk¹d jednak bardzo szybko zostali wysiedleni na Podhale. Rawa
Mazowiecka i Radom to kolejne etapy tu³aczki rodziny Trandów. Zdzis³aw przez
cztery lata pracowa³ w maj¹tku krewnych, najpierw jako pomocnik ogrodnika, a
potem jako tzw. pisarz-magazynier. Pod koniec wojny przeszed³ kurs kontrolerów
mlecznoœci i zosta³ zatrudniony w Inspektoracie Hodowli Zwierz¹t w powiecie
Radomsko.
Po wojnie uczy³ siê w trybie przyspieszonym, tak ¿e ju¿ w marcu 1947 r. zda³
maturê. Nastêpnie przez kilka miesiêcy uczy³ matematyki w dwóch szko³ach œrednich. W paŸdzierniku 1947 r. rozpocz¹³ studia na Wydziale In¿ynierii L¹dowej Politechniki Wroc³awskiej. Jednak po pierwszym roku zrezygnowa³ z tych studiów i
wst¹pi³ na Wydzia³ Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego.
Dziœ po latach mo¿na powiedzieæ, ¿e Polska gospodarka, a mo¿e i nauka, straci³a zdolnego zapewne in¿yniera, ale Koœció³ Ewangelicko-Reformowany zyska³
wspania³ego duchownego, zaœ ca³e polskie chrzeœcijañstwo – wybitnego ekumenistê. W 1953 r. uzyska³ tytu³ magistra teologii ewangelickiej po przedstawieniu
pracy „Historia parafii ewangelicko-reformowanej w Warszawie”. W tym te¿
roku o¿eni³ siê z Janin¹ z Boles³awskich, z któr¹ ma dwoje dzieci: Andrzeja i
Hannê. Na duchownego zosta³ ordynowany 16 listopada 1952 r. w Warszawie
Jednak jeszcze rok przed uzyskaniem dyplomu, ze wzglêdu na katastrofaln¹ po
wojnie sytuacjê kadrow¹ w Koœciele Ewangelicko-Reformowanym, zosta³ skierowany do pracy w parafii w Zelowie pod £odzi¹. Zbór ten wywodzi siê z Jednoty
czeskobraterskiej i skupia wiernych, których przodkowie uszli przed laty przed
przeœladowaniami religijnymi w Czechach i osiedlili siê w Polsce. W parafii tej
ks. Tranda pracowa³ do 1982 r., a wiêc jeszcze cztery lata po tym, jak 8 kwietnia
1978 r. zosta³ wybrany na biskupa Koœcio³a.
Oprócz kierowania Koœcio³em i aktywnej dzia³alnoœci ekumenicznej bp Tranda
udziela siê tak¿e jako cz³onek Rady Krajowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.
Zakoñczê osobistym wyznaniem. Ks. Biskupa uwa¿am za wspania³ego cz³owieka i chrzeœcijanina. Ka¿de spotkanie z nim prze¿ywam z wielk¹ radoœci¹ i jest
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ono dla mnie umocnieniem w wierze. Biskupa Trandê ceniê za odwagê, prawoœæ
i uczciwoœæ, a tak¿e za gotowoœæ ekumeniczn¹. W czasach, gdy aktywniej dzia³a³em na niwie ekumenicznej uczestnicz¹c w organizowaniu ró¿nego rodzaju spotkañ, podziwia³em Ks. Biskupa za „gotowoœæ startow¹”, ¿e u¿yjê terminologii sportowej. Gdy siê go o cokolwiek poprosi³o, nigdy nie odmawia³, a bywa³o i tak, ¿e
pe³ni³ czasem rolê „pogotowia ekumenicznego”. Gdy ktoœ nawali³, prosi³o siê o zastêpstwo bp. Trandê, bo by³o wiadomo, ¿e nie bêdzie stawia³ k³opotliwych pytañ
w rodzaju: „dlaczego tak póŸno”, „czy nie macie kogoœ innego oprócz mnie”.
Drogi Ksiê¿e Biskupie! ¯yczê Ci, abyœ by³ z nami jak najd³u¿ej w naszej rodzinie ekumenicznej, abyœ by³ szczêœliwy w s³u¿bie Bogu i ludziom. Lata wyznaczy Bóg. Ale niech to bêdzie dla Ciebie dobry, b³ogos³awiony czas.
Grzegorz Polak
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KRONIKA WYDARZEÑ EKUMENICZNYCH
styczeñ –czerwiec 2002

Z zagranicy

Przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan, kard. Walter
Kasper, wezwa³ wyznania chrzeœcijañskie do rozbudzenia nowej têsknoty za
wiêksz¹ ekumeniczn¹ wspólnot¹ koœcieln¹. Podczas wyk³adu goœcinnego na Uniwersytecie w Tybindze w dniu 7 stycznia Kasper ubolewa³ z powodu s³abniêcia
ekumenicznej dynamiki. Ró¿ne konfesje pytaj¹ dziœ intensywniej o w³asn¹ to¿samoœæ. Ta refleksja przyczynia siê do postêpu wówczas, gdy obejmuje gotowoœæ
do dialogu i rozwoju. Kasper odrzuca jednak pogl¹d, ¿e sytuacja ekumeniczna
uleg³a usztywnieniu. Istnieje jednak zmiana. Licytacja na modele przysz³ej jednoœci koœcielnej nie przynios³a postêpu, Duchowi Bo¿emu trzeba pozostawiæ pole
dzia³ania. Chodzi o nawrócenie wszystkich do Chrystusa a nie o pozyskanie dla
innego Koœcio³a lub konfesji – podkreœli³ kardyna³. W kwestii wspólnoty komunijnej „goœcinnoœæ eucharystyczna” oferowana przez niekatolików nie stanowi
dla katolików ¿adnego rozwi¹zania. Kasper stwierdzi³, ¿e ka¿dy ochrzczony
mo¿e uczestniczyæ w Eucharystii, jeœli z przekonania akceptuje to, co wed³ug
wiary katolickiej w niej siê dokonuje. Chodzi o obecnoœæ Chrystusa pod postaci¹
chleba i wina, o wspólnotê z œwiêtymi, papie¿em i biskupem lokalnym. Kto nie
uznaje wspólnoty z papie¿em za czêœæ swego religijnego przekonania, nie mo¿e w
ogóle chcieæ, jeœli kieruje siê szczeroœci¹, uczestnictwa w Eucharystii. Wed³ug
aposto³a Paw³a, uczestnik Eucharystii nie jest nadzwyczajnym goœciem. On jest
cz³onkiem rodziny, nale¿y do wspólnoty koœcielnej. Kard. Kasper przypomnia³,
¿e papie¿ tak¿e wed³ug ujêcia katolickiego nie ma „monopolu” w wyk³adaniu
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S³owa Bo¿ego. Raczej jest tak, ¿e poza urzêdem nauczaj¹cym istnieje wiele instancji poœwiadczania i interpretowania prawd wiary. Przyk³adowo Kasper wymieni³ miêdzy innymi œwiadectwo teologów, œwiêtych i liturgii. Ka¿da z tych instancji pe³ni swoj¹ autonomiczn¹, niezastêpowaln¹, relatywnie samodzieln¹ funkcjê. Musz¹ one ze sob¹ wspó³dzia³aæ, wspó³graæ i wzajemnie siê wys³uchiwaæ.
Tylko w ten sposób zostanie zachowana wolnoœæ Ducha.
Przewodnicz¹cy Komisji Biskupów Wspólnoty Europejskiej, bp Josef Homeyer, przebywa³ z wizyt¹ w Rosji i Armenii w dniach 9-12 stycznia. W Moskwie spotka³ siê ze zwierzchnikiem Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego, patriarch¹ Aleksym II, a w Erywaniu – z patriarch¹ Ormiañskiego Koœcio³a Apostolskiego, katolikosem Karekinem II. G³ównym tematem rozmów by³ proces
jednoczenia siê Europy i aktualna sytuacja na œwiecie. Bp Homeyer i patriarcha
Aleksy II wyrazili zgodny pogl¹d, ¿e nowa sytuacja, w jakiej znalaz³ siê œwiat po
11 wrzeœnia 2001, spowodowa³a, i¿ wspólne dzia³ania tradycji chrzeœcijañskich
sta³y siê niezbêdne bardziej ni¿ kiedykolwiek dot¹d. Komunikat z rozmów stwierdza³, ¿e celem wizyty bp. Homeyera by³o pog³êbienie kontaktów miêdzy Koœcio³em katolickim a prawos³awnym oraz refleksja nad wspólnym wk³adem chrzeœcijañstwa w budowê przysz³ego kszta³tu Europy.


Przebywaj¹cy z wizyt¹ w Iranie honorowy zwierzchnik prawos³awia, ekumeniczny patriarcha Bart³omiej I wezwa³ zwierzchników wszystkich religii œwiata
do podjêcia dzia³añ na rzecz pokoju. Przywódcy religijni powinni odegraæ istotn¹
rolê w wygaszaniu napiêæ i dzia³aæ na rzecz pokoju – powiedzia³ 12 stycznia w Teheranie patriarcha Bart³omiej. Przypominaj¹c, ¿e dialog jest jednym z najwiêkszych
darów, jakimi Bóg obdarzy³ cz³owieka, Bart³omiej I wezwa³ do dialogu miêdzyreligijnego, zw³aszcza miêdzy chrzeœcijañstwem a islamem. Powinniœmy s³uchaæ innych ludzi z uwag¹, serdecznoœci¹ i gotowoœci¹ do zrozumienia i szczerej rozmowy, z mi³oœci¹, bez arogancji i fanatyzmu, tak aby dialog pokona³ uprzedzenia i
wszystko, co przeciwstawia siê pokojowemu wspó³istnieniu. Modlimy siê, aby czynami przywódców politycznych kierowa³ Bóg – doda³, zaznaczaj¹c, ¿e cele przywódców religijnych s¹ wy³¹cznie duchowe, a resztê pozostawiaj¹ oni politykom.
Podczas czterodniowej wizyty (11-14 stycznia) w Iranie patriarcha spotka³ siê z duchowym przywódc¹ kraju ajatollahem Ali Chameneim i prezydentem mu³³¹ Mohammadaem Chatamim. W licz¹cym blisko 70 milionów mieszkañców Iranie ¿yje
100 tysiêcy chrzeœcijan nale¿¹cych do siedmiu obrz¹dków.



Na drodze do jednoœci chrzeœcijan nie mo¿e byæ – wed³ug s³ów Jana Paw³a
II – ¿adnego odwrotu. Podczas audiencji dla delegacji ekumenicznej z Finlandii
(20 stycznia) papie¿ stwierdzi³ w Watykanie: Pokonaliœmy ju¿ du¿y odcinek naszej podró¿y ekumenicznej, i na tej drodze nie mo¿e byæ odwrotu. Jan Pawe³ II
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podkreœli³, ¿e ma nadziejê na niespo¿yt¹ moc Ducha, który jest zdolny do coraz
nowych niespodzianek. Jako cel wymieni³ pe³n¹ i widzialn¹ jednoœæ wszystkich
chrzeœcijan. Papie¿ przypomnia³ w krótkim przemówieniu o trwaj¹cym Tygodniu
Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan. Chrzeœcijanie powinni modliæ siê o jednoœæ,
gdy¿ nie bêdzie ona rezultatem ludzkich wysi³ków, lecz zostanie dana przez
Boga. Biskupi katoliccy i luterañscy od kilku lat przybywaj¹ wspólnie do Rzymu
z okazji œwiêta œw. Henryka Fiñskiego.

Zwierzchnicy judaizmu, islamu i chrzeœcijañstwa z Bliskiego Wschodu,
uczestnicy miêdzyreligijnego spotkania w Aleksandrii potêpili przemoc w Ziemi
Œwiêtej. W przyjêtej 22 stycznia deklaracji podkreœlili, ¿e zgodnie z wiar¹ i tradycj¹ trzech religii monoteistycznych zabijanie niewinnych w imiê Boga jest profanacj¹ Jego œwiêtego imienia oraz znies³awieniem religii na œwiecie. W deklaracji stwierdzono równie¿, ¿e przemocy w Ziemi Œwiêtej musz¹ przeciwdzia³aæ
wszyscy ludzie dobrej woli i wiary. Sygnatariusze deklaracji potwierdzaj¹ pragnienie ¿ycia w pokoju przy poszanowaniu integralnoœci, dziedzictwa historycznego i bogactwa ka¿dej religii. Deklaracja wzywa do przeciwstawiania siê propagowaniu nienawiœci i fa³szywemu przedstawianiu innych religii. Anglikañski arcybiskup Canterbury George Carey, który by³ jednym z g³ównych animatorów
spotkania w Aleksandrii, uzna³ je za niezwykle buduj¹ce i podkreœli³, ¿e miêdzy
liderami trzech wielkich religii nie ma ¿adnej ró¿nicy zdañ w kwestii potêpienia
przemocy, zabijania oraz usprawiedliwiania tego z³a w imiê religii. Arcybiskup
podkreœli³, ¿e wszystkie strony gotowe s¹ do moralnego potêpienia przemocy.
Anglikañski duchowny poinformowa³, ¿e zosta³ powo³any sta³y komitet, który
bêdzie kontynuowa³ dzia³alnoœæ w duchu „deklaracji aleksandryjskiej”.

Nigdy wiêcej przemocy! Nigdy wiêcej wojny! Nigdy wiêcej terroryzmu!
Niech ka¿da religia niesie na ziemiê w imiê Boga sprawiedliwoœæ i pokój, przebaczenie i ¿ycie, mi³oœæ! – apelowa³ papie¿ Jan Pawe³ II na zakoñczenie miêdzynarodowego i miêdzyreligijnego Dnia Modlitw o Pokój w Asy¿u. Na apel Jana
Paw³a II przybyli 24 stycznia do Asy¿u chrzeœcijanie wszystkich wyznañ, muzu³manie, ¯ydzi, hinduiœci i buddyœci, jak równie¿ wyznawcy konfucjanizmu, zoroastryzmu, szintoizmu, d¿inizmu i animistycznych religii afrykañskich. W sumie
obecni byli przedstawiciele 31wyznañ chrzeœcijañskich i 11 religii (szersz¹ relacjê ze spotkania zamieœciliœmy w poprzednim zeszycie „Studiów”).

W Asy¿u po raz pierwszy w historii œwiat religijny zobaczy³ w papie¿u
punkt odniesienia – uwa¿a kard. Carlo Maria Martini. Arcybiskup Mediolanu,
który tak¿e bra³ udzia³ w tym miêdzyreligijnym spotkaniu twierdzi, ¿e by³ œwiadkiem sprawowania prymatu papie¿a, i to nie tylko prymatu jurysdykcji w Koœciele
katolickim, ale tak¿e prymatu zaszczytu i w³adzy w stosunku do Koœcio³ów chrze-
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œcijañskich, które zgodzi³y siê wzi¹æ udzia³ w zwo³anym przez Jana Paw³a II spotkaniu. Jak równie¿ w stosunku do innych religii, które prawdopodobnie nie przyjê³yby zaproszenia od innej osoby (...) By³o oczywiste, ¿e chocia¿ w pokorze papie¿ siedzia³ obok innych przywódców religijnych – to on by³ postaci¹ centraln¹ –
uwa¿a kard. Martini.

W Ottmaring k. Augsburga (RFN) w dniach od 24-27 stycznia toczy³y siê
obrady Wspólnego Komitetu Konferencji Koœcio³ów Europejskich i Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE). Obradom przewodniczyli: metropolita
Jérémie Caligioris, prezydent KKE i Msgr. Amédée Grab, biskup Chur i prezydent CCEE. Przyjêto zgodn¹ uchwa³ê, ¿e w najbli¿szym czasie trzeba wydaæ
ksi¹¿kê poœwiêcon¹ Europejskiemu Spotkaniu Ekumenicznemu w Strasburgu w
kwietniu 2001, podczas którego przyjêto Kartê Ekumeniczn¹. Na jej treœæ z³o¿¹
siê: tekst Karty, refleksja nad ni¹, œwiadectwa w sprawie wykorzystania jej w
¿yciu Koœcio³ów w ró¿nych czêœciach Europy, a tak¿e wytyczne w sprawie dalszych inicjatyw. Ustalono tak¿e, ¿e pod koniec 2002 r. odbêdzie siê narada
z przedstawicielami Koœcio³ów i konferencji episkopalnych w sprawie recepcji
Karty w poszczególnych krajach, Koœcio³ach i organizacjach ekumenicznych.
W œwietle wydarzeñ z 11 wrzeœnia 2001 r. Wspólny Komitet podkreœli³ znaczenie
dialogu miêdzyreligijnego, zw³aszcza miêdzy chrzeœcijanami i muzu³manami.
Zastanawiano siê równie¿ nad zwo³aniem III Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego. Stwierdzono, ¿e dojœæ do niego nie powinno wczeœniej ni¿ w roku
2006. Wys³uchano te¿ sprawozdañ na temat mo¿liwoœci pojednania w Europie
po³udniowo-wschodniej i dzia³añ w zakresie ochrony œrodowiska naturalnego.

Jan Pawe³ II jest papie¿em pojednania – tak¹ opiniê wyrazi³ przewodnicz¹cy Europejskiego Kongresu ¯ydów, Heenri Hajdenberg, podczas konferencji
chrzeœcijañsko-¿ydowskiej 28 stycznia w Pary¿u. Podczas dwudniowych obrad
czo³owi przedstawiciele Koœcio³a katolickiego i judaizmu podsumowali dotychczasowe kontakty i aktualny stan dialogu. Spotkanie dotyczy³o zw³aszcza okresu
od II Soboru Watykañskiego (1962-1965) oraz pontyfikatu Jana Paw³a II. Zakoñczy³o je og³oszenie wspólnego dokumentu. W orêdziu przekazanym przez kard.
Waltera Kaspera Jan Pawe³ II zwróci³ uwagê na szczególne stosunki miêdzy
¯ydami a chrzeœcijanami. Papie¿ podkreœli³, ¿e od czasu II Soboru Watykañskiego osi¹gniêto znaczny postêp w stosunkach miêdzy obiema religiami, jednak potrzebna jest nowa energia. W konferencji ze strony katolickiej uczestniczyli arcybiskupi Wiednia i Pary¿a, kardyna³owie Christoph Schönborn i Jean-Marie Lustiger oraz przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan kard. Walter
Kasper, odpowiedzialny za stosunki z judaizmem. Wœród uczestników ze strony
¿ydowskiej obecni byli m.in. by³y naczelny rabin Pary¿a René Samuel Sirat i naczelny rabin Moskwy Pinchas Goldschmidt. Na zakoñczenie sympozjum red. Ste
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fan Wilkanowicz z miesiêcznika „Znak” otrzyma³ nagrodê Europejskiego Kongresu ¯ydów dla „pionierów dialogu ¿ydowsko-katolickiego w Europie”. W salach recepcyjnych paryskiego merostwa, w obecnoœci blisko tysi¹ca osób odebra³
Œwiecznik Pokoju autorstwa Salvadora Dalego. Poza nim w sympozjum uczestniczyli z Polski: Jan Grosfeld z Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem przy Episkopacie Polski, ks. Romuald Weksler-Waszkinel z Lublina, a ze strony Europejskiego
Kongresu ¯ydów przewodnicz¹cy Zwi¹zku ¯ydowskich Gmin Wyznaniowych
w Polsce Jerzy Kichler.

Ekumenizm nale¿y dziœ do normalnych realiów w ¿yciu ca³ego Ludu Bo¿ego – oœwiadczy³ przewodnicz¹cy Rady Konferencji Biskupów Europy (CCEE),
bp Amedee Grab. W wywiadzie dla niemieckiej agencji katolickiej KNA szwajcarski biskup podkreœli³, ¿e now¹ fazê ekumenizmu w Europie zapocz¹tkowa³a
Charta Oecumenica, podpisana w kwietniu 2001 w Strasburgu. Karta zaowocowa³a ca³¹ fal¹ spotkañ i projektów, a w jej realizacjê w³¹cza siê wiele wspólnot,
zgromadzeñ zakonnych oraz organizacji chrzeœcijañskich. Mimo ¿e podpisany
w Strasburgu dokument nie ma w myœl prawa kanonicznego mocy obowi¹zuj¹cej,
jednak dysponuje du¿ym autorytetem moralnym. Bp Grab zaznaczy³ te¿, ¿e dialog
ekumeniczny zak³ócaj¹ czêsto problemy natury nie tyle teologicznej, ile historycznej, kulturalnej i prawnej. Biskup zapowiedzia³, ¿e prawdopodobnie w latach
2004/2005 wypracowana zostanie bardziej wi¹¿¹ca wersja Karty.

Planowane przez Watykan dzia³ania, maj¹ce na celu zmianê kanonicznego
ustroju Koœcio³a katolickiego w Rosji stanowi¹ naruszenie zasad kanonicznych i
norm stosunków miêdzykoœcielnych – g³osi³ komunikat s³u¿by informacyjnej Patriarchatu Moskiewskiego wydany 7 lutego po spotkaniu przedstawiciela Stolicy
Apostolskiej w Federacji Rosyjskiej abp. Georga Zuru z wiceprzewodnicz¹cym
Wydzia³u Zewnêtrznych Kontaktów Koœcielnych Patriarchatu Moskiewskiego
abp. Klemensem. Z komunikatu wynika, ¿e podczas spotkania dyplomata watykañski poinformowa³ hierarchê prawos³awnego o podejmowanych przez Stolicê
Apostolsk¹ praktycznych krokach zmierzaj¹cych do zasadniczej zmiany kanonicznego ustroju Koœcio³a katolickiego w Rosji. Abp Klemens w imieniu Patriarchatu
Moskiewskiego oœwiadczy³, ¿e dzia³ania takie stan¹ siê powa¿n¹ przeszkod¹ dla
rozwoju dialogu miêdzy obu Koœcio³ami.

Wed³ug nowego Annuario Pontificio, rocznika papieskiego, katolicy stanowi¹ 17,3 proc. (1 mld 50 mln na 6 mld 47 mln) ludnoœci œwiata. Nowy rocznik
zaprezentowano papie¿owi 9 lutego. Najwiêcej katolików ¿yje na kontynencie
amerykañskim – 49,9 proc., w Europie tylko 26,7 proc., jeszcze mniej w Afryce
– 12,4 proc., Azji – 10,7 proc. i Oceanii – 0,8 proc. Biskupów jest na ca³ym œwiecie 4541, kap³anów 405 178 (z czego 265 781 diecezjalnych), diakonów sta-
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³ych 27 824, zakonników bez œwiêceñ kap³añskich 55 057, zakonnic 801 185,
cz³onków instytutów œwieckich 30 687, misjonarzy œwieckich 126 365, katechetów – 2 641 888. Utrzymuje siê zapocz¹tkowany w roku 1978 wzrost liczby studentów filozofii i teologii w seminariach diecezjalnych i zakonnych; w 1978 r.
by³o ich 63 8882, w roku 2000 – 110 583. Najwiêkszy przyrost odnotowano w
Afryce, gdzie liczba seminarzystów uleg³a potrojeniu, w Azji przyrost wyniós³
125 proc., w Ameryce 65 proc., a w Europie zaledwie 12 proc.

Stolica Apostolska ustanowi³a w Rosji regularne struktury koœcielne. Dotychczasowe administratury apostolskie podniesiono do rangi diecezji. Jednoczeœnie, bull¹ z 11 lutego, Jan Pawe³ II ustanowi³ prowincjê koœcieln¹ w Moskwie,
której podlegaj¹ diecezje w Saratowie, Nowosybirsku i Irkucku. Ze wzglêdu na
siedziby biskupów prawos³awnych, Stolica Apostolska nie u¿y³a nazw takich jak
np. „archidiecezja moskiewska”, lecz wykorzysta³a dodatkowo imiona œwiêtych.
I tak nowym pasterzem „archidiecezji Matki Bo¿ej w Moskwie” zosta³ abp Tadeusz Kondrusiewicz, biskupem „diecezji œw. Klemensa w Saratowie” – Klemens
Pickel, biskupem „diecezji Przemienienia Pañskiego w Nowosybirsku” – Joseph
Werth, a biskupem „diecezji œw. Józefa w Irkucku” – Jerzy Mazur. Chodzi tu o
normalny akt administracyjny, podyktowany koniecznoœci¹ poprawy opieki duszpasterskiej nad katolikami ¿yj¹cymi na tym rozleg³ym obszarze – oœwiadczy³ dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej, Joaquin Navarro-Valls. Watykañski
rzecznik przypomnia³, ¿e administracje apostolskie s¹ strukturami tymczasowymi
i nadzwyczajnymi, wiêc w sposób naturalny przekszta³caj¹ siê w diecezje. Navarro-Valls wyrazi³ nadziejê, ¿e decyzja Watykanu przyczyni siê do poprawy dialogu
i wspó³pracy z Rosyjskim Koœcio³em Prawos³awnym (RKP). Decyzja Stolicy
Apostolskiej spotka³a siê jednak z ostr¹ krytyk¹ ze strony Patriarchatu Moskiewskiego. Uwa¿amy ten krok za nieprzyjazny i psuj¹cy perspektywy poprawy stosunków miêdzy obu Koœcio³ami – czytamy w oœwiadczeniu patriarchy Aleksego II i
Œwiêtego Synodu RKP. To w rzeczywistoœci wyzwanie, rzucone prawos³awiu, zakorzenionemu na obszarze Rosji od wielu stuleciu oraz przekreœlenie mo¿liwoœci
wspó³dzia³ania katolickiego Zachodu i prawos³awnego Wschodu dla dobra Europy i œwiata. Patriarcha i cz³onkowie Œwiêtego Synodu wyra¿aj¹ ubolewanie, ¿e
decyzja Watykanu zapad³a w przededniu kolejnej rundy rozmów miêdzy obiema
wspólnotami, a odpowiedzialnoœæ za gwa³towne pogorszenie ich wzajemnych
stosunków spada na kierownictwo Koœcio³a rzymskokatolickiego. Jeœli Watykan
traktuje prawos³awie jako niepo¿¹danego rywala, to nie mo¿e byæ nawet mowy o
jakiejkolwiek zgodzie miêdzy nami – podkreœlaj¹ rosyjscy hierarchowie. Jednoczeœnie zwracaj¹ uwagê na dobre stosunki z diecezjami, parafiami i klasztorami
katolickimi oraz na wspó³pracê z humanitarnymi instytucjami katolickimi, co pozwala mieæ nadziejê, ¿e mimo obecnych trudnoœci, kontakty miêdzy prawos³awnymi a katolikami bêd¹ siê nadal rozwijaæ.
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13 lutego zmar³a w Biningen (Szwajcaria) w wieku 86 lat Marga Bührig,
znana dzia³aczka ekumeniczna, w latach 1983-1991 jedna z oœmiu prezydentów
Œwiatowej Rady Koœcio³ów. W 1990 r. odegra³a wa¿n¹ rolê w przygotowaniu
Konferencji Œwiatowej na rzecz Sprawiedliwoœci, Pokoju i Zachowania Stworzenia, któr¹ ŒRK przeprowadzi³a w Seulu (Republika Korei). Urodzi³a siê w Berlinie, matka jej by³a Polk¹, ojciec – Niemcem nadba³tyckim. W Szwajcarii, gdzie
ostatecznie osiedli jej rodzice, studiowa³a germanistykê, historiê i teologiê. By³a
wspó³za³o¿ycielk¹ Ewangelickiego Zwi¹zku Kobiet Szwajcarii i ruchu „Kobiety
na rzecz pokoju”. W latach 1959-1981 pracowa³a w Ewangelickim Centrum Konferencyjnym i Studyjnym w Boldern; od 1971 by³a jego dyrektorem. Poza tym
w latach 1976-1982 by³a przewodnicz¹c¹ Ekumenicznego Stowarzyszenia Akademii i Oœrodków Œwieckich w Europie.

W Orlando na Florydzie (USA) obradowa³a w po³owie lutego luterañskometodystyczna komisja ds. dialogu. W komunikacie koñcowym stwierdzono, ¿e
w odniesieniu do rozumienia sakramentów chrztu i Wieczerzy Pañskiej istnieje
miêdzy obu stronami istotna zgodnoœæ pogl¹dów. Koœció³ Ewangelicko-Luterañski w Ameryce (5, 15 mln cz³onków) i Zjednoczony Koœció³ Metodystyczny
(8, 5 mln) prowadz¹ oficjalny dialog od 1977 r. Obecna, trzecia runda rozpoczê³a
siê we wrzeœniu 2001 r.

„Osoba ludzka stworzona na obraz Boga” to temat sympozjum zorganizowanego przez Œwiatow¹ Radê Koœcio³ów w dniach 18-23 lutego w Jerozolimie.
Wziêli w nim udzia³ teolodzy i antropolodzy Komisji Wiara i Ustrój ŒRK, przedstawiciele Koœcio³ów cz³onkowskich ŒRK oraz Koœcio³a rzymskokatolickiego.
Jednym z piêciu referatów programowych by³ wyk³ad katolickiego metropolity
lubelskiego abp. Józefa ¯yciñskiego pt. „Obraz Bo¿y w cz³owieku jako podstawa
globalnej etyki w jednocz¹cym siê œwiecie”. Autor przedstawi³ w nim zagro¿enia
i obronê powszechnych wartoœci ludzkich oraz zada³ pytanie, jak g³osiæ te podstawowe wartoœci w globalnym œwiecie. Polski hierarcha wszed³ tak¿e w sk³ad komitetu przygotowuj¹cego redakcjê dokumentu koñcowego konferencji. Metropolita lubelski od dwóch lat jest cz³onkiem Wspólnej Grupy Roboczej ŒRK i Koœcio³a katolickiego.

Rosyjski Koœció³ Prawos³awny (RKP) odwo³a³ moskiewsk¹ wizytê przewodnicz¹cego Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan kard. Waltera Kaspera.
To reakcja na utworzenie przez Stolicê Apostolsk¹ regularnych diecezji na terytorium Federacji Rosyjskiej. W wystosowanym do kardyna³a liœcie metropolita
Kiry³, odpowiedzialny w Patriarchacie Moskiewskim za kontakty z innymi Koœcio³ami, napisa³, ¿e wizyta w ustalonym terminie (21 i 22 luty) jest niemo¿liwa.
Podczas pobytu w Moskwie niemiecki hierarcha mia³ siê spotkaæ m.in. z pa
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triarch¹ Aleksym II oraz z w³adzami RKP. Wizyta ta mieœci³a siê w ramach zapocz¹tkowanych przed 10 laty sta³ych konsultacji miêdzy Stolic¹ Apostolsk¹ a Patriarchatem Moskiewskim. Zdaniem kard. Kaspera reakcja Patriarchatu na podniesieniu czterech administratur apostolskich do rangi diecezji opiera siê na wielkim nieporozumieniu. Dla RKP metropolia jest wa¿n¹ jednostk¹, natomiast dla
Stolicy Apostolskiej jest to posuniêcie czysto administracyjne: Nie zmienia siê
ani terytorium, ani osoba, ani te¿ jej uprawnienia; zmienia siê jedynie nazwa.
Kard. Kasper wyrazi³ nadziejê, ¿e jego wizyta w Moskwie zosta³a tylko przesuniêta i wkrótce dojdzie do oficjalnego spotkania z Aleksym II.

Sekretarz generalny Konferencji Koœcio³ów Europejskich, dr Keith Clements przebywa³ w dniach od 23 do 27 lutego w Moskwie. G³ównym celem jego
wizyty w stolicy Rosji by³o przedyskutowanie z kierownictwem Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego (RKP) przysz³ego udzia³u tego Koœcio³a w pracach KKE.
Podczas rozmów z patriarch¹ Aleksym II i metropolit¹ Kiry³em, kierownikiem
Wydzia³u Kontaktów Zagranicznych poruszone by³y nastêpuj¹ce kwestie: dialog
teologiczny i zagadnienia spo³eczne podejmowane w pracy KKE, Karta Ekumeniczna, wspólna modlitwa, przysz³e zgromadzenie ogólne KKE (Trondheim, Norwegia, 2003), napiêcia wystêpuj¹ce w stosunkach z Koœcio³em rzymskokatolickim po decyzji Watykanu tworz¹cej nowe diecezje w Rosji, jak równie¿ problemy zwi¹zane z egzystencj¹ Koœcio³ów unickich na Ukrainie. Kierownictwo RKP
zapewni³o sekretarza generalnego o swoim poparciu dla dzia³alnoœci KKE,
zw³aszcza w zakresie dialogu miêdzy prawos³awiem a Koœcio³ami wyros³ymi
z Reformacji.

Konferencja Koœcio³ów Europejskich zwróci³a siê z pilnym apelem do swoich Koœcio³ów cz³onkowskich o udzia³ w debacie na temat przysz³oœci Unii Europejskiej zarówno na p³aszczyŸnie kontynentalnej jak i krajowej. Apel ten wi¹¿e siê
z wprowadzeniem pakietu informacyjnego na temat powo³anego przez UE konwentu, który zajmuje siê debat¹ na temat przysz³oœci Europy. Pierwsze posiedzenie tego
gremium odby³o siê 28 lutego. W sk³ad 105-osobowego konwentu wchodz¹ reprezentanci 15 pañstw cz³onkowskich i 13 kandyduj¹cych do UE.



Zwierzchnicy 13 Koœcio³ów chrzeœcijañskich Ziemi Œwiêtej zwrócili siê do
Izraelczyków i Palestyñczyków z apelem o pokój. Wyrazili ból z powodu ofiar po
obu stronach konfliktu i eskalacji przemocy, a tak¿e g³êbokie wspó³czucie dla rodzin zabitych i rannych. Potêpili wszystkie rodzaje przemocy: zamachy, bombardowania i starcia zbrojne. Wezwali w³adze izraelskie do wstrzymania nalotów i
operacji wojskowych, a Palestyñczyków do zaprzestania terroru. Zdaniem duchownych klucz do pokoju le¿y w rêkach rz¹du izraelskiego i administracji palestyñskiej, a oba narody, izraelski i palestyñski, s¹ wezwane do porozumienia. Za-
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znaczyli te¿, ¿e bezpieczeñstwo Izraela zale¿y od przyznania Palestyñczykom
wolnoœci i suwerennoœci. Apel podpisali patriarchowie i zwierzchnicy Koœcio³ów: rzymskokatolickiego, greckiego-prawos³awnego, ormiañsko-apostolskiego,
koptyjsko-prawos³awnego, syryjsko-prawos³awnego, etiopskiego, maronickiego,
anglikañskiego, luterañskiego, greckokatolickiego, ormiañsko-katolickiego, syryjsko-katolickiego oraz kustosz Ziemi Œwiêtej.
O potrzebie pog³êbienia dialogu katolicko-prawos³awnego mówi³ ekumeniczny patriarcha Konstantynopola Bart³omiej I 9 marca podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych. W Waszyngtonie podczas spotkania z przedstawicielami
miejscowego Koœcio³a katolickiego patriarcha wyrazi³ nadziejê, ¿e Miêdzynarodowa Komisja ds. Dialogu Teologicznego miêdzy Koœcio³em Katolickim i Prawos³awnym zdo³a przezwyciê¿yæ impas wokó³ okreœlenia statusu katolickich Koœcio³ów Wschodnich. Tworzymy obecnie ma³¹ komisjê, z³o¿on¹ z cz³onków tej
wiêkszej, aby znaleŸæ wyjœcie z obecnego impasu – powiedzia³ patriarcha amerykañskiej agencji katolickiej CNS po spotkaniu z biskupami katolickimi. Doda³, ¿e
pewne nieprzezwyciê¿one dotychczas ró¿nice miêdzy wyznaniami, bêd¹ce dziedzictwem przesz³oœci, nie tylko nie sprawiaj¹, ¿e dialogi miêdzy nimi s¹ bezu¿yteczne, ale przeciwnie – s¹ powodem, dla którego rozmowy najwy¿szych przedstawicieli ró¿nych Koœcio³ów s¹ po¿yteczne i konieczne.



Jesteœmy w stanie wspó³pracowaæ z Koœcio³em katolickim na polu spo³ecznym, kulturalnym, wychowawczym, ekologicznym i bioetycznym dla dobra ludzkoœci – napisa³ do Jana Paw³a II abp Christodoulos, g³owa prawos³awnego Koœcio³a Grecji. Pisze on dalej, ¿e zwi¹zki Aten i Rzymskiej Stolicy Apostolskiej
œw. Piotra siêgaj¹ pocz¹tków chrzeœcijañstwa, œw. Paw³a, Aposto³a Narodów,
Ateny zaœ dumne s¹, ¿e da³y Rzymowi trzech papie¿y: Anakleta, Hyginusa i Sykstusa II. Krew ich mêczeñstwa za wiarê w Chrystusa Pana sk³ania nas dzisiaj do
dania œwiadectwa wobec wspó³czesnego œwiata z wartoœci wiary chrzeœcijañskiej,
na której wzniesione zosta³y kultura i cywilizacja europejska – napisa³ abp Christodoulos. Arcybiskup dodaje, ¿e celem wizyty delegacji Koœcio³a Grecji jest budowanie mostu porozumienia, pojednania i zaufania miêdzy nami w Unii Europejskiej tak, aby nasze chrzeœcijañskie œwiadectwo by³o bardziej intensywne i skuteczniejsze w spo³eczeñstwie, które zatraca tradycyjne wartoœci wiary
w Chrystusa Odkupiciela. Jan Pawe³ II spotka³ siê z delegacj¹ Koœcio³a Prawos³awnego Grecji 11 marca. Papie¿ przypomnia³ swoj¹ wizytê na ateñskim Areopagu w towarzystwie zwierzchnika tego Koœcio³a, arcybiskupa Christodoulosa, i
wyrazi³ wdziêcznoœæ, ¿e dane mu by³o odwiedziæ to miejsce w ramach pielgrzymki œladami œw. Paw³a Aposto³a. Doda³, ¿e jednoœæ, do której d¹¿y ruch ekumeniczny, nie oznacza wch³oniêcia ani po³¹czenia, lecz spotkanie w prawdzie i
mi³oœci. W Europie wybi³a godzina wspó³pracy na rzecz nowej ewangelizacji,
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odkrycia chrzeœcijañskich korzeni naszego kontynentu zarówno w tradycji
wschodniej, jak zachodniej. Istnieje jedna wspólna tradycja apostolska, powiedzia³ Jan Pawe³ II.

Zwierzchnik Serbskiego Koœcio³a Prawos³awnego, patriarcha Pawe³ skrytykowa³ utworzenie w Rosji diecezji katolickich. W liœcie do Jana Paw³a II serbski patriarcha wraz z cz³onkami Œwiêtego Synodu pisze, ¿e ustanowienie diecezji
doprowadzi³o do powstania struktury paralelnej i przeciwstawnej kanonicznemu
ustrojowi Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego. Ma siê wra¿enie, ¿e Wasz Koœció³ i Wasz¹ Œwi¹tobliwoœæ osobiœcie niezbyt interesuje dialog i zbli¿enie z Koœcio³em prawos³awnym, a dialog jest duchowym imperatywem naszego czasu –
doda³ patriarcha Pawe³ i zaproponowa³ cofniêcie decyzji, co przywróci³oby stosunki obu Koœcio³ów do poprzedniego poziomu.

Nawet jeœli nie podoba³ mi siê ton i styl deklaracji „Dominus Iesus”, to
osobiœcie napisa³bym w gruncie rzeczy mniej wiêcej to samo – powiedzia³ kard.
Walter Kasper. Przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan by³ goœciem zgromadzenia ogólnego Federacji Protestantów Francuskich (FPF). Podczas paryskiego spotkania kard. Kasper wskaza³ nie tylko na nieodwracaln¹ ekumeniczn¹ opcjê Koœcio³a katolickiego po Soborze Watykañskim II, ale i rzeczywiste trudnoœci w dialogu ekumenicznym. Nawi¹zuj¹c do deklaracji „Dominus
Iesus”, og³oszonej w 2000 r. przez watykañsk¹ Kongregacjê Nauki Wiary, hierarcha zaznaczy³, ¿e dokument ten w³aœciwie dotyczy³ dialogu miêdzy religiami,
a nie chrzeœcijanami.

W dniach od 20 do 24 marca przebywa³ w Grecji na zaproszenie tamtejszego Koœcio³a prawos³awnego sekretarz generalny Œwiatowej Rady Koœcio³ów ks.
dr Konrad Raiser. Program wizyty przewidywa³ m.in. spotkanie z arcybiskupem
Aten Christodoulosem, z cz³onkami Komisji synodalnej ds. stosunków miêdzyprawos³awnych i miêdzychrzeœcijañskich, odwiedzenie Wydzia³u Teologicznego
Uniwersytetu Ateñskiego i nowego Centrum Koœcielnego ds. Bioetyki. W Atenach sekretarz generalny spotka³ siê równie¿ z przedstawicielami greckiego Koœcio³a ewangelickiego i ormiañskiej wspólnoty apostolskiej. Przebywa³ równie¿
w Salonikach, gdzie rozmawia³ z profesorami Wydzia³u Teologicznego i Stowarzyszenia Studiów Ekumenicznych w Salonikach. Abp Christodoulos w rozmowie z dr. Raiserem wypowiedzia³ zastrze¿enia swego Koœcio³a wobec ŒRK. Jego
zdaniem, Rada oddali³a siê coraz bardziej od swej pierwotnej idei. Sekretarz generalny w odpowiedzi zaproponowa³, aby Zgromadzenie Ogólne ŒRK odby³o siê
w Atenach w roku 2005. Obaj partnerzy doszli do zgodnego wniosku, ¿e prawos³awne zastrze¿enia wobec okreœlonych postaw i aktywnoœci ŒRK wymagaj¹
bli¿szej analizy.
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Szanse na wizytê papie¿a w Moskwie wydaj¹ siê bardziej nik³e ni¿ przed
podjêciem przez Watykan decyzji o utworzeniu w Rosji czterech diecezji, uwa¿a
metropolita Kiry³. W wywiadzie dla w³oskiego dziennika „Corriere della Sera”
szef Wydzia³u Zagranicznego Patriarchatu Moskiewskiego ocenia³ stan stosunków Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego (RKP) ze Stolic¹ Apostolsk¹. Decyzja
Watykanu o stworzeniu na obszarze kanonicznym RKP scentralizowanego systemu kierowania, równoleg³ego do struktur naszego Koœcio³a, bardzo obci¹¿y³a oficjalne stosunki ze Stolic¹ Apostolsk¹. W istocie nie chodzi o zmiany administracyjne, ale o stworzenie przyczó³ka dla prowadzenia dzia³alnoœci misyjnej na terenie kraju, który przyj¹³ chrzest ponad tysi¹c lat temu. Jest oczywiste, ¿e
podobnych dzia³añ nie mo¿na rozumieæ inaczej, jak w kontekœcie praktyki prozelityzmu, ca³kowicie nie do przyjêcia miêdzy Koœcio³ami – powiedzia³ metropolita
Kiry³ i doda³, ¿e wstrzymanie dialogu oficjalnego nie oznacza w najmniejszym
stopniu, ¿e RKP odrzuca konstruktywne stosunki z katolikami. Metropolita Smoleñska zauwa¿y³, ¿e RKP ma na szczêœcie przyjacielskie stosunki z wieloma diecezjami, klasztorami, parafiami, szko³ami, organizacjami charytatywnymi oraz
wiernymi Koœcio³a rzymskokatolickiego. Zamierzamy stosunki te utrzymywaæ
tak¿e w przysz³oœci, w przekonaniu, ¿e obecne próby nie mog¹ naruszyæ tego, co
istotne: wzajemnego szacunku i zaufania, stworzonych przez lata wspó³pracy –
powiedzia³.

Sekretarz generalny Œwiatowej Rady Koœcio³ów, ks. dr Konrad Raiser,
w rozmowie radiowej przeprowadzonej w Wielkanoc (31 marca) stwierdzi³, ¿e
urz¹d papieski w jego obecnej formie nie ma przysz³oœci. Wspó³czesny imperialny model rzymski nie przystaje do zmienionej sytuacji ekumenicznej i jest przeszkod¹ na drodze Koœcio³ów do osi¹gniêcia wiêkszej jednoœci. Raiser doda³, ¿e
papie¿ jako poœrednik pastoralny i duchowa instancja apelacyjna móg³by zostaæ
uznany przez inne Koœcio³y. Nie do przyjêcia jest jednak jego roszczenie do sprawowania w Koœciele uniwersalnego prymatu jurysdykcji. Obowi¹zuj¹ce podstawy teologiczne i prawonokoœcielne dotycz¹ce urzêdu papieskiego wymagaj¹
zmiany.

Prawos³awny patriarcha Moskwy i ca³ej Rosji Aleksy II wystosowa³ wielkanocne ¿yczenia na rêce papie¿a Jana Paw³a II. Jak poda³a agencja Interfax,
zwierzchnik Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego ¿yczy papie¿owi si³ i szczêœcia na wiele lat. Przekazuje swoje ¿yczenia – jak to okreœlono – z mi³oœci¹ i
wielkanocnym poca³unkiem.

Dwaj biskupi Bu³garskiego Koœcio³a Prawos³awnego (BKP) – metropolita
Stefan i bp Kiri³ otrzymali poœmiertnie tytu³ Sprawiedliwych Wœród Narodów
Œwiata. W czasie drugiej wojny œwiatowej odegrali oni kluczow¹ rolê w akcji,
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która ostatecznie udaremni³a deportacjê bu³garskich ¯ydów do nazistowskich
obozów zag³ady. Uroczystoœæ odby³a siê w Instytucie Yad Vashem. Do Jerozolimy przyby³o piêciu biskupów BKP, którzy odebrali nagrodê.

Prezydent i sekretarz generalny Konferencji Koœcio³ów Europejskich, metropolita Jérémie Caligiorgis i dr Keith Clements, przebywali w dniach 6-8 kwietnia w Stambule, a od 8 do 10 kwietnia w Atenach. W Stambule odbyli oni dwie
rozmowy z patriarch¹ Konstantynopola Bart³omiejem I i z przedstawicielami Komisji patriarchalnej ds. stosunków miêdzykoœcielnych. Otrzymali zapewnienie, ¿e
Patriarchat jest zainteresowany dalsz¹ intensywn¹ wspó³prac¹ w ramach KKE zarówno w zakresie dialogu miêdzywyznaniowego, jak i w takich kwestiach, jak
bioetyka i œrodowisko naturalne. W Atenach reprezentanci KKE spotkali siê z arcybiskupem Aten i ca³ej Grecji Christodoulosem, który podobnie jak patriarcha
Konstantynopola zapewni³ o swoim poparciu dla pracy KKE i pe³nym udziale
Koœcio³a greckiego w przygotowaniach do XII Zgromadzenia Ogólnego, które
odbêdzie siê w roku 2003. Metropolita i sekretarz generalny spotkali siê równie¿
z przywódcami mniejszoœciowego Greckiego Koœcio³a Ewangelickiego, bêd¹cego tak¿e cz³onkiem KKE. Dr Clements podsumowa³ obie wizyty, jak równie¿
wczeœniejsz¹ wizytê w Moskwie nastêpuj¹co: nie mam w¹tpliwoœci, ¿e Koœcio³y
prawos³awne chc¹ w dalszym ci¹gu odgrywaæ ¿ywotn¹ rolê w ¿yciu KKE zarówno na p³aszczyŸnie dialogu miêdzykoœcielnego jak i w debacie nad kwestiami
spo³ecznymi.

Oficjalne delegacje Patriarchatu Ekumenicznego Konstantynopola i Patriarchatu Moskiewskiego spotka³y siê na Krymie w dniach 18-20 kwietnia.
Przedmiotem rozmów by³y sprawy stosunków miêdzyprawos³awnych, w tym tak¿e zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ grup roz³amowych, wyrz¹dzaj¹cych szkodê jednoœci
koœcielnej. Wiele uwagi poœwiêcono roz³amom na Ukrainie, których rozwi¹zanie
winno opieraæ siê na œwiêtych kanonach Koœcio³a, stosowanych w duchu mi³oœci
ewangelicznej – stwierdzono w komunikacie.

Kard. Walter Kasper zdementowa³ pog³oski, ¿e Stolica Apostolska sprzeciwia³a siê budowie prawos³awnej œwi¹tyni w Rzymie. Rosyjscy prawos³awni s¹ mile
widziani w Rzymie – zapewni³ przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan. Kardyna³ przypomnia³, ¿e by³ obecny podczas uroczystoœci wmurowania
kamienia wêgielnego pod cerkiew, która powstanie w parku ambasady Federacji
Rosyjskiej, niedaleko Watykanu. Pytany o ewentualn¹ wizytê papie¿a w Moskwie,
hierarcha powiedzia³, ¿e jeœli istniej¹ problemy, to naturalne jest o nich mówiæ.
Kard. Kasper nawi¹za³ te¿ do zarzutów Patriarchatu Moskiewskiego, ¿e rosyjski
Koœció³ katolicki uprawia prozelityzm, czyli prowadzi agresywn¹ akcjê misyjn¹ na
terenach zamieszkanych w wiêkszoœci przez prawos³awnych. Zdaniem hierarchy
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mo¿na by wspólnie opracowaæ regu³y dotycz¹ce przechodzenia wiernych z jednego
Koœcio³a do drugiego, ale nie w przypadku, gdy druga strona uchyla siê od rozmowy. Kard. Kasper podkreœli³, ¿e Watykan jest gotów przygotowaæ spotkanie Jana
Paw³a II z Aleksym II, zwierzchnikiem Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego.

Mimo ró¿nic dziel¹cych chrzeœcijan rozpowszechnianie Pisma Œwiêtego
jest dla nich okazj¹ do œcis³ej wspó³pracy – powiedzia³ Jan Pawe³ II, przyjmuj¹c
w Watykanie uczestników kongresu zorganizowanego przez Towarzystwa Biblijne. Do Rzymu przybyli przedstawiciele Towarzystw Biblijnych z Europy i Bliskiego Wschodu. Towarzystwa Biblijne tworz¹ miêdzynarodow¹ organizacjê, do
której nale¿¹ przedstawiciele ró¿nych wyznañ chrzeœcijañskich. Organizacja zajmuje siê t³umaczeniem Biblii na ró¿ne jêzyki, jej wydawaniem i rozpowszechnianiem. Praca ta ma ogromne znaczenie dla g³oszenia Chrystusa œwiatu – podkreœli³ Jan Pawe³ II. Fakt, ¿e zadanie to jest tak pilne, wymaga od nas zaanga¿owania w sprawê jednoœci chrzeœcijan. Niew¹tpliwie bowiem podzia³y wœród uczniów
Chrystusa os³abi³y nasz¹ misjê. Wasz kongres gromadzi razem cz³onków ró¿nych
Koœcio³ów i wspólnot koœcielnych, z³¹czonych wspóln¹ mi³oœci¹ do Biblii. Pragn¹
oni, aby s³uchanie S³owa Bo¿ego stawa³o siê ¿ywym spotkaniem, pomagaj¹cym
odnaleŸæ w biblijnym tekœcie ¿ywe s³owo, które stawia pytania, wskazuje
kierunek, kszta³tuje ¿ycie – powiedzia³ Jan Pawe³ II.

Archidiecezja Pampeluna przekaza³a œwi¹tyniê Rosyjskiemu Koœcio³owi
Prawos³awnemu. Umowê o nieodp³atnym wynajêciu koœcio³a w Baranain podpisa³
ordynariusz archidiecezji abp Fernando Sebastián i przedstawiciel Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego w Europie Zachodniej. Œwi¹tynia zosta³a przekazana Rosyjskiemu Koœcio³owi Prawos³awnemu, aby ten móg³ sprawowaæ opiekê duszpastersk¹
nad wiernymi prawos³awnymi, których wielu mieszka na terenie archidiecezji –
czytamy w komunikacie Konferencji Biskupów Hiszpanii. Wed³ug arcybiskupa
Pampeluny, Patriarchat Moskiewski powinien swoim wiernym umo¿liwiæ normalne
¿ycie parafialne. Jak na razie, œwi¹tynia zosta³a przekazana na piêæ lat. Zgodnie z
umow¹ Koœció³ prawos³awny jest odpowiedzialny za utrzymanie budynku i ma prawo do odpowiedniego przystosowania œwi¹tyni. W ci¹gu kilku ostatnich lat w Hiszpanii osiedli³o siê tysi¹ce imigrantów z by³ych republik sowieckich.

Przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan kardyna³ Walter
Kasper przebywa³ w dniach 10-14 maja z wizyt¹ w Jugos³awii. W Belgradzie kardyna³ Kasper spotka³ siê ze zwierzchnikiem Serbskiego Koœcio³a Prawos³awnego, patriarch¹ Paw³em oraz przeprowadzi³ rozmowy z prezydentem kraju Vojislavem Kostunic¹. By³a to pierwsza, s³u¿¹ca nawi¹zaniu kontaktów, wizyta przewodnicz¹cego Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan w Serbskim Koœciele
Prawos³awnym.
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Przed podró¿¹ do Bu³garii papie¿ Jan Pawe³ II przyj¹³ oficjaln¹ delegacjê
tego kraju. W przemówieniu do przedstawicieli w³adz i Koœcio³a prawos³awnego
z Sofii, przyby³ych do Watykanu 11 maja z okazji uroczystoœci œwiêtych Cyryla i
Metodego, Jan Pawe³ II zapowiedzia³, ¿e jego wizyta bêdzie mieæ wymiar tak¿e
ekumeniczny: Moim gor¹cym pragnieniem jest nie tylko umocniæ w wierze braci i
siostry katolików, ale tak¿e zacieœniæ wiêzy chrzeœcijañskiej jednoœci miêdzy
Koœcio³em katolickim i Bu³garskim Koœcio³em Prawos³awnym. Papie¿ wyrazi³
nadziejê, ¿e bêdzie to wk³ad Koœcio³ów do budowy nowej jednoœci europejskiej,
czerpi¹cej z dziedzictwa zarówno Wschodu, jak i Zachodu.

W Porto Alegre (Brazylia) w dniach od 11-14 maja obradowa³a Miêdzynarodowa Grupa Robocza Anglikañsko-Luterañska (komunikat z obrad zamieszczamy w dziale „Sprawozdania i dokumenty”).

Prawos³awny patriarcha moskiewski Aleksy II nie wyklucza spotkania
z Janem Paw³em II. W wywiadzie dla gazety „Izwiestia” hierarcha za¿¹da³ jednak
w zamian od katolików ograniczenia dzia³alnoœci na rosyjskim terytorium. Wykazujemy gotowoœæ do spotkania miêdzy przedstawicielem (Cerkwi) a papie¿em Janem Paw³em II. Jednak spotkanie takie odbyæ siê mo¿e jedynie po tym, jak wypracowana zostanie wspólna postawa wobec podstawowych kwestii w stosunkach
miêdzy oboma Koœcio³ami – powiedzia³ Aleksy. Zdaniem patriarchy obie strony
powinny nie tylko potêpiæ wszelkie formy prozelityzmu, ale tak¿e uniê miêdzy
Rzymem a czêœci¹ Koœcio³ów wschodnich, bo prawos³awni oczekuj¹ od papie¿a
niedopuszczalnoœci unii jako drogi do jednoœci chrzeœcijan.

Moim zdaniem p³acimy dziœ cenê za fa³szywy ekumenizm, z³o¿ony z uœmiechów, uœcisków r¹k i mi³ych narad, podczas gdy potrzebny nam jest ekumenizm
oparty na mi³oœci i prawdzie – powiedzia³ abp Tadeusz Kondrusiewicz w wywiadzie dla w³oskiego dziennika „Corriere della Sera”. Ordynariusz archidiecezji
Matki Bo¿ej w Moskwie przedstawi³ sytuacjê Koœcio³a katolickiego w Federacji
Rosyjskiej po podniesieniu przez papie¿a do rangi diecezji czterech administratur
apostolskich: Dosz³o do tego, ¿e arcybiskup Pskowa Jewsenij napisa³ do
prezydenta Putina list, w którym twierdzi, ¿e w Rosji nie ma miejsca dla
katolików, a naród rosyjski nie mo¿e cierpieæ katolickiego najazdu na sw¹ ziemiê
– przypomnia³ arcybiskup. – Najbardziej niepokoi mnie, ¿e w³adze zachowuj¹
milczenie. Apel arcybiskupa Pskowa jest jawnym wezwaniem do sporu
religijnego, co jest sprzeczne z prawem, nikt jednak nie reaguje. Niepokoi mnie
równie¿, ¿e si³y ultranacjonalistyczne próbuj¹ wykorzystaæ ten stan rzeczy do
w³asnych celów. Arcybiskup Moskwy podkreœli³, ¿e nadal nie wyjaœniono
przyczyn wydalenia z Rosji ks. Stefano Caprio i biskupa Jerzego Mazura:
Z jednej strony wiadomo, ¿e Putin i w³adze chcia³yby goœciæ papie¿a w Moskwie i
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nawi¹zaæ normalne stosunki z Koœcio³em katolickim. Jednak w³adze toleruj¹
wszystko, co jest wymierzone w nas. Znaczy to, ¿e pozycja Koœcio³a prawos³awnego jest mocna. Tym to sobie t³umaczê – powiedzia³ abp Kondrusiewicz. Jego zdaniem nawet dzia³alnoœæ charytatywna Koœcio³a katolickiego traktowana jest w Rosji jak prozelityzm, czyli prowadzenie agresywnej akcji misyjnej. Aby rozwi¹zaæ tê
trudn¹ sytuacjê, nale¿y zasi¹œæ przy wspólnym stole, rozpocz¹æ rozmowy i – jeœli tak
mo¿na powiedzieæ – graæ w otwarte karty... Dialog stanowi autentyczn¹ i piln¹ koniecznoœæ, poniewa¿ bez rozmowy nie dojdziemy do niczego.

Koœció³ Prezbiteriañski Szkocji, zrzeszaj¹cy wiêkszoœæ Szkotów, przeprosi³
katolików za wielowiekowe przeœladowania. Oœwiadczenie tej treœci zosta³o przeg³osowane podczas Synodu Powszechnego, który obradowa³ w Edynburgu.
W przysz³oœci powinniœmy siê zbli¿yæ do katolików, aby budowaæ razem tolerancyjne spo³eczeñstwo – czytamy w rezolucji. Jak poda³y agencje informacyjne, mile zaskoczony Koœció³ katolicki z radoœci¹ i uznaniem przyj¹³ to oœwiadczenie. Szkoccy
katolicy to w wiêkszoœci robotnicy i rzemieœlnicy pochodzenia irlandzkiego.

Metropolita lubelski abp Józef ¯yciñski spotka³ siê z prawos³awnym metropolit¹ Miñska Filaretem, zwierzchnikiem Koœcio³a prawos³awnego na Bia³orusi. W czasie dwudniowego pobytu w Miñsku, 24 i 25 maja, abp ¯yciñski bra³
udzia³ w Konferencji Cyrylo-Metodiañskiej, zorganizowanej przez wydzia³ teologiczny tamtejszego Europejskiego Uniwersytetu Humanistycznego, podczas której wyg³osi³ wyk³ad nt. „Wcielenie Chrystusa a chrzeœcijañska odpowiedzialnoœæ
za inkulturacjê”. Spotkanie odby³o siê w rezydencji Filareta. Metropolita Miñska
przedstawi³ historiê swojej diecezji, plany na przysz³oœæ, historiê Europejskiego
Uniwersytetu Humanistycznego, który za³o¿yli 10 lat temu, ju¿ po rozpadzie
ZSRR. Abp ¯yciñski poinformowa³ KAI, ¿e rozmowa dotyczy³a bli¿szej wspó³pracy tego uniwersytetu z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Metropolita lubelski ponowi³ zaproszenie na sesjê naukow¹ w koñcu wrzeœnia w Lublinie. Obaj
metropolici podjêli równie¿ temat chrzeœcijañskiej odpowiedzialnoœci za obecnoœæ w kulturze, o którym mówi³ abp ¯yciñski podczas Konferencji Cyrylo-Metodiañskiej. Mówili równie¿ o pozytywnych przyk³adach wspó³pracy miêdzy katolickimi i prawos³awnymi duchownymi.

W Järvenpää (Finlandia) odby³o siê w dniach 27 maja – 2 czerwca czwarte
i ostatnie posiedzenie plenarne Komisji Nadzwyczajnej ds. wspó³pracy Koœcio³ów prawos³awnych w Œwiatowej Radzie Koœcio³ów (komunikat z obrad zamieszczamy w dziale „Sprawozdania i dokumenty”).



Koœcio³y i wspólnoty religijne Starego Kontynentu powinny zostaæ uznane
przez Uniê Europejsk¹ za partnera dialogu spo³ecznego. Jednomyœlny apel w tej
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sprawie wystosowa³ Komitet Naczelny Konferencji Koœcio³ów Europejskich, który obradowa³ w Morges (Szwajcaria) w dniach 3-9 czerwca. Ta ekumeniczna instytucja zrzesza 126 Koœcio³ów tradycji prawos³awnej, starokatolickiej, anglikañskiej i protestanckiej naszego kontynentu. Komunikat zosta³ og³oszony w zwi¹zku z pracami konwentu przygotowuj¹cego przysz³¹ konstytucjê Unii. KKE
postuluje, by Koœcio³y i wspólnoty religijne zosta³y uznane za partnerów dialogu,
maj¹cych do zaoferowania w³asny wk³ad w rozwój polityki europejskiej. St¹d
wynika potrzeba ustanowienia w Unii odpowiedniego systemu konsultacyjnego,
który w³¹cza³by wspólnoty religijne w demokratyczn¹ debatê na wszystkich
szczeblach.

O zdrowie i d³ugie ¿ycie dla naszego brata papie¿a Jana Paw³a II modli³
siê prawos³awny patriarcha ekumeniczny Konstantynopola Bart³omiej I podczas
liturgii w bazylice œw. Apolinarego „in Classe” we w³oskiej Rawennie w dniu 9
czerwca. By³a to pierwsze od czasu schizmy w 1054 r. nabo¿eñstwo prawos³awne
w œwi¹tyni, wzniesionej w VI w. z myœl¹ o liturgii bizantyñskiej. Patriarcha wyrazi³ nadziejê, ¿e bêdzie ona zapowiedzi¹ lepszych stosunków miêdzy obu Koœcio³ami i przyzna³, ¿e dialog teologiczny natrafia na trudnoœci; wezwa³ jednak do ufnoœci w Bogu, który pragnie jednoœci chrzeœcijan /.../ Czekamy na dzieñ przywrócenia duchowej jednoœci naszych siostrzanych Koœcio³ów – mówi³ Bart³omiej I.
Patriarcha by³ goœciem sympozjum nt. ochrony wód Adriatyku, odbywaj¹cego siê
na pok³adzie p³ywaj¹cego po tym morzu statku pasa¿erskiego; uczestnicy
odwiedzili Grecjê, Albaniê, Czarnogórê, Chorwacjê i S³oweniê. ¯egluga
zakoñczy³a siê w Wenecji, gdzie Jan Pawe³ II – za poœrednictwem telemostu –
i Bart³omiej I podpisali deklaracjê o wspó³pracy Koœcio³a rzymskokatolickiego
i prawos³awnego w dziele ochrony stworzenia. Dzieñ wczeœniej, podczas rozwa¿añ na Anio³ Pañski na Placu œw. Piotra, papie¿ przekaza³ patriarsze pozdrowienia i nazwa³ deklaracjê kolejnym przyk³adem – po spotkaniu miêdzyreligijnym
w Asy¿u w styczniu – dzia³añ na rzecz wspólnoty miêdzy chrzeœcijanami.

Ekumeniczny patriarcha Konstantynopola Bart³omiej I otrzyma³ 12 czerwca w Oslo Nagrodê Zofii, bêd¹c¹ ekologicznym odpowiednikiem nagrody Nobla.
Przyznano mu j¹ za wk³ad w dzie³o ochrony œrodowiska naturalnego i jego rozwój. Honorowy zwierzchnik œwiatowego prawos³awia oœwiadczy³, ¿e ludzkoœæ
musi uprawiaæ i strzec ten cudowny œwiat, w którym Bóg umieœci³ nas jako w³adców szalonych i niepohamowanych.

Dokument wyra¿aj¹cy zadowolenie z rozwoju dialogu ekumenicznego w
minionych piêædziesiêciu latach podpisali w obecnoœci królowej El¿biety II
przedstawiciele g³ównych wyznañ chrzeœcijañskich w Wielkiej Brytanii. Okazj¹
by³y obchody z³otego jubileuszu panowania El¿biety II. Obok prymasa Koœcio³a

132

Z ZAGRANICY

Anglii George’a Carey’a znalaz³ siê tak¿e katolicki arcybiskup Westminsteru
kard. Cormac Murphy O’Connor oraz przedstawiciele mniejszych wspólnot
chrzeœcijañskich. Sygnatariusze dokumentu zobowi¹zali siê do rozwijania dzia³añ na rzecz jednoœci, w tym modlitwy, wzajemnych konsultacji oraz podejmowania wspólnych dzia³añ. Uroczystoœæ odby³a siê na zakoñczenie nabo¿eñstwa
ekumenicznego sprawowanego w kaplicy œw. Jerzego w pa³acu w Windsorze.
Dokument wyra¿a osobiste pogl¹dy sygnatariuszy, a jego podstaw¹ s¹ dotychczasowe osi¹gniêcia we wspó³pracy ekumenicznej w Anglii.

We Francji ukaza³ siê pierwszy œpiewnik ekumeniczny. Nosi tytu³ „Razem” (Ensemble), a opublikowa³y go – z inicjatywy Rady Koœcio³ów Chrzeœcijañskich Francji – katolickie wydawnictwo Bayard-Presse i protestanckie Réveil
Publications. Œpiewnik zawiera ponad 300 pieœni i 140 modlitw, które mog¹ byæ
wykorzystywane przez ekumeniczne chóry, podczas nabo¿eñstw, a tak¿e z okazji
chrztów, œlubów czy pogrzebów, w których uczestnicz¹ chrzeœcijanie ró¿nych
wyznañ.

Dialog miêdzy islamem a chrzeœcijañstwem by³ centralnym tematem obrad
sekretarzy generalnych episkopatów krajów europejskich. Spotkanie, zorganizowane przez Radê Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) odby³o siê w dniach 1317 czerwca w Stambule. Konferencjê Episkopatu Polski reprezentowa³ zastêpca
sekretarza generalnego, ks. pra³at Lucjan Skolik. Sekretarz generalny CCEE ks.
Aldo Giordano podkreœli³, ¿e uczestnicy konferencji k³adli du¿y nacisk na potrzebê
prawdziwego dialogu z islamem. Na p³aszczyŸnie intelektualnej jest stosunkowo
³atwo ten dialog prowadziæ – zauwa¿y³ ks. Giordano. Doda³, ¿e równie¿ na p³aszczyŸnie narodowej konferencje episkopatów organizowa³y w ostatnich miesi¹cach
spotkania dyskusyjne, co spowodowa³o, ¿e swoiste lêki po obu stronach znalaz³y
siê pod kontrol¹. Innym tematem by³ udzia³ Koœcio³ów i wspólnot chrzeœcijañskich
w procesie integracji europejskiej. Przy okazji konferencji w Stambule jej uczestnicy zostali przyjêci na audiencji przez patriarchê ekumenicznego Konstantynopola,
Bart³omieja I. W czasie spotkania poruszono trzy sprawy wspólne dla Rzymu i
Konstantynopola: Europa budowana na wartoœciach chrzeœcijañskich, wk³ad religii
na rzecz pokoju oraz ochrona dzie³a stworzenia.

Papie¿ przyj¹³ delegacjê prawos³awnego Patriarchatu Ekumenicznego
Konstantynopola. Zgodnie z wieloletni¹ ju¿ tradycj¹ uczestniczy³a ona w rzymskich uroczystoœciach ku czci œw. Piotra i Paw³a. Na czele delegacji sta³ Pantelejmon – metropolita Belgii oraz egzarcha Holandii i Luksemburga. Podczas specjalnej audiencji Jan Pawe³ II zapowiedzia³, ¿e na listopadowe uroczystoœci œw.
Andrzeja Stolica Apostolska wyœle sw¹ delegacjê do Fanaru – dzielnicy Stambu³u, w której znajduje siê siedziba Patriarchatu. Dziêki takim gestom mo¿emy
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prze¿ywaæ ju¿ pewn¹ harmoniê w perspektywie pe³nej jednoœci wokó³ jedynego
Pana – mówi³ papie¿. Podkreœli³ te¿, ¿e w tym roku Pan da³ nam wiele okazji, by
ukazaæ œwiatu nasz¹ wspóln¹ wolê szukania i korzystania ze wszystkich dróg, które mog¹ doprowadziæ nas do jednoœci oraz by skierowaæ do ludzkoœci apel o pokój i braterstwo, we wzajemnym szacunku, sprawiedliwoœci i mi³oœci. Jan Pawe³ II
wspomnia³ o potrzebie przywrócenia pokoju na œwiecie, szczególnie w Ziemi
Œwiêtej i w innych regionach wstrz¹sanych przemoc¹, co wymaga od nas zjednoczenia si³, aby z naszego wspólnego œwiadectwa œwiat móg³ czerpaæ si³y konieczne do przeprowadzenia niezbêdnych zmian. Na koniec przyzna³, ¿e mimo wysi³ków dialog teologiczny miêdzy katolicyzmem a prawos³awiem znalaz³ siê w impasie, zaznaczaj¹c jednoczeœnie, ¿e bez wspó³pracy teologów zjednoczenie
chrzeœcijan nie bêdzie mo¿liwe.

Zdaniem przedstawicieli Koœcio³a katolickiego, tzw. „œwiêcenia kap³añskie” kobiet, do jakich dosz³o 29 czerwca, s¹ niczym innym jak sekciarskim oszustwem. Siedem kobiet, niezgodnie z katolickim Kodeksem Prawa Kanonicznego,
przyjê³o œwiêcenia kap³añskie. Udzieli³ ich ekskomunikowany przez Koœció³ katolicki biskup Romualdo Braschi z Argentyny. Ceremonia odby³a siê na pok³adzie
statku „Passau” zacumowanym w pobli¿u austriackiej miejscowoœci Aschach.
Braschi jest wspó³za³o¿ycielem Katolicko-Apostolskiego Charyzmatycznego Koœcio³a Jezusa Króla. Wed³ug informacji biura ds. sekt Episkopatu Szwajcarii
otrzyma³ nielegalne œwiêcenia biskupie w 1998 r. w Monachium. Wspólnie z
¿on¹, któr¹ wyœwiêci³ na ksiêdza, dzia³ali przez kilka lat w Szwajcarii i Bawarii
jako „uzdrowiciele dusz”.

Z kraju

Dzia³anie na rzecz dobra, sprawiedliwoœci i prawdy zwi¹zane jest z Bo¿¹
obietnic¹ pokoju i b³ogos³awieñstwa – zapewni³ bp Janusz Jagucki, zwierzchnik
Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w RP w specjalnym liœcie pasterskim na
Nowy Rok 2002. Zachêca³ przy tym luteranów, aby nie upadali na duchu mimo
pogorszenia kondycji gospodarstw domowych i powierzyli sw¹ przysz³oœæ Bogu.
Zwierzchnik Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego apelowa³ te¿, by wierni w
swym postêpowaniu kierowali siê odpowiedzialnoœci¹ przed Bogiem.
Przekonywa³, ¿e w³aœnie to da im si³ê, by rozwijaæ siê w dobru, byæ
konsekwentnym i wytrwa³ym w realizowaniu wyborów raz dokonanych przed
Bogiem.
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Duchowni dzia³aj¹cych w Wielkopolsce Koœcio³ów chrzeœcijañskich wziêli
udzia³ 9 stycznia w ekumenicznym spotkaniu op³atkowym z metropolit¹ poznañskim, abp. Juliuszem Paetzem. By³o to ju¿ szóste takie spotkanie z rzêdu. Do
Domu Arcybiskupów Poznañskich przybyli duchowni istniej¹cych w Poznaniu
wspólnot: prawos³awnej – ks. Pawe³ Minajew, ewangelicko-metodystycznej – ks.
Jan Jerzy Ostryk i polskokatolickiej – ks. infu³at Roman Skrzypczak.

Koncert kolêd w wykonaniu dzieci ró¿nych wyznañ i religii odby³ siê 13
stycznia w koœciele pw. œw. Antoniego we Wroc³awiu. Spotkanie przy bo¿onarodzeniowej szopce wype³ni³ œpiew najm³odszych wroc³awskich ewangelików, katolików, wyznawców prawos³awia i judaizmu. Oprócz popularnych kolêd, dzieci
wykona³y tak¿e kilka utworów znanych wy³¹cznie wœród mniej licznych w Polsce ewangelików i prawos³awnych. Koncert kolêd zosta³ zainicjowany przed trzema laty w s³ynnej wroc³awskiej dzielnicy „wzajemnego szacunku”, znanej z wyj¹tkowo przyjaznych stosunków pomiêdzy wyznawcami prawos³awia, judaizmu
oraz ewangelikami i katolikami. Akcja ma na celu zbli¿enie do siebie najm³odszych wyznawców tych religii. W jej ramach dzieci spotykaj¹ siê, modl¹, poznaj¹
swoje zwyczaje i kulturê.



W dniu 16 stycznia odby³o siê w Warszawie tradycyjne spotkanie noworoczne Polskiej Rady Ekumenicznej z udzia³em najwy¿szych reprezentantów Koœcio³ów cz³onkowskich PRE, a tak¿e premiera Leszka Millera, przedstawicieli
prezydenta, Sejmu i Senatu. W swoim przemówieniu prezes PRE, abp Jeremiasz
powiedzia³: Koœcio³y cz³onkowskie Polskiej Rady Ekumenicznej dziel¹ smutki i
radoœci wszystkich obywateli naszej Ojczyzny. S¹ cz³onkami ekumenicznej wspólnoty Koœcio³ów Europy i ca³ego œwiata. Razem z innymi Koœcio³ami europejskimi
uczestniczymy w dyskusji o przysz³oœci Europy i œwiata. Uczestniczymy w budowaniu Europy jako kontynentu wolnoœci, sprawiedliwoœci, poszanowania godnoœci osoby ludzkiej. Chcemy, aby ka¿dy cz³owiek mia³ mo¿liwoœæ pracy i godnego
¿ycia. Wspieramy dzia³ania rz¹du na drodze do Unii Europejskiej. Integraln¹ czêœci¹ zwiastowania Ewangelii jako g³ównego zadania Koœcio³a jest praca dla dobra zepchniêtych na margines ¿ycia spo³ecznego, skrzywdzonych, bezrobotnych,
bezdomnych. Chcemy w tym zakresie wspó³pracowaæ z administracj¹ rz¹dow¹ i
samorz¹dow¹...

Pod has³em zaczerpniêtym z Listu do Galatów Jeden drugiego brzemiona
noœcie (6,2) obchodzono 17 stycznia V Dzieñ Judaizmu w Koœciele katolickim
w Polsce. Centralne uroczystoœci odby³y siê w Lublinie. W programie znalaz³y
siê m.in. wspólna modlitwa na Majdanku, dyskusja teologiczna na temat sensu
ofiary z Izaaka oraz nabo¿eñstwo biblijne. Goœciem specjalnym by³ rabin Hajfy
Shear Iashuv ha-Cohen. Metropolita lubelski abp Józef ¯yciñski stwierdzi³ pod-
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czas obchodów: Pamiêtajmy, i¿ nie mo¿na zrozumieæ istoty chrzeœcijañstwa bez
zrozumienia korzeni, z których wyrastamy, czyli judaizmu. Dlatego w³aœnie – t³umaczy³ – w Stolicy Apostolskiej dialogiem z judaizmem zajmuje siê kard. Walter
Kasper, który przewodniczy Papieskiej Radzie ds. Jednoœci Chrzeœcijan. Przedstawiciele judaizmu s¹ traktowani jako ci, z którymi prowadzi siê dialog w ramach jednoœci chrzeœcijan, aby podkreœlaæ, ¿e nasze korzenie s¹ tak mocne w judaizmie, ¿e nie zrozumiemy istoty chrzeœcijañstwa, jeœli nie bêdziemy o nich pamiêtaæ. We wszystkich koœcio³ach w Polsce duchowni katoliccy mogli tego dnia
przewodniczyæ Mszy œw. wed³ug specjalnego formularza „o uproszenie mi³oœci”
opracowanego przez Radê Episkopatu Polski ds. Dialogu Religijnego.

W siedzibie Biblijnego Seminarium Teologicznego we Wroc³awiu odby³a
siê w dniach 18-19 stycznia konferencja poœwiêcona Dietrichowi Bonhoefferowi.
W konferencji zorganizowanej przez Sekcjê Polsk¹ Miêdzynarodowego Towarzystwa im. Dietricha Bonhoeffera wziê³o udzia³ ponad 100 uczestników. Wyk³ad
inauguracyjny nt. „Chrzeœcijañstwo bezreligijne – nadzieja czy œlepy zau³ek” wyg³osi³ prof. Stephan Williams z Queens University of Belfast, prezentuj¹c podstawy teologii urodzonego we Wroc³awiu duszpasterza Koœcio³a Wyznaj¹cego.
W drugim dniu konferencji przedstawione zosta³y tematy: „Wolnoœæ i odpowiedzialnoœæ” (prof. Józef Kozion z Uniwersytetu Wroc³awskiego) oraz „Myœli i
dzia³alnoœæ Dietricha Bonhoeffera – recepcja w Polsce” (Joe Burnel z Biblijnego
Seminarium Teologicznego). Program konferencji zakoñczy³a dyskusja, a nastêpnie spotkanie pod pomnikiem mêczeñskiego pastora na wroc³awskim Rynku.

Abp Alfons Nossol, przewodnicz¹cy Rady Episkopatu ds. Ekumenizmu,
w Liœcie pasterskim na Tydzieñ Modlitwy o Jednoœæ Chrzeœcijan, poœwiêci³ sporo
uwagi sprawie dialogu chrzeœcijañsko-islamskiego. Nawi¹zuj¹c do tragicznych zamachów terrorystycznych w USA, stwierdzi³, ¿e rzucaj¹ one powa¿ny cieñ na religiê oraz kulturê i cywilizacjê islamu. Jako chrzeœcijanie zabiegaj¹cy o jednoœæ miêdzywyznaniow¹ oraz miêdzyreligijn¹, zw³aszcza w Tygodniu Modlitw o Jednoœæ,
powinniœmy niejako na nowo odkryæ w³aœciw¹ relacjê Koœcio³a do tej najbli¿szej
nam, po judaizmie, religii. W œwiadomoœci Koœcio³a przyjê³a siê ju¿, na trwa³e upowszechniona przez Jana Paw³a II, formu³a „starsi bracia w wierze” o ¯ydach, ale
te¿ powoli upowszechnia siê okreœlenie muzu³manów jako „m³odszych braci w wierze”. Zdaj¹c sobie sprawê, i¿ dialog z t¹ religi¹ ma silne „zabarwienie” polityczne,
i dlatego te¿ czêsto ten dialog jest wrêcz niemo¿liwy, nie wolno nam jednak ulegaæ
ró¿nym lêkom przed islamem, potêgowanym i sztucznie „rozdmuchiwanym” przez
nie zawsze ¿yczliwe religii w ogóle œrodki masowego przekazu.

Po has³em „W Tobie jest Ÿród³o ¿ycia” przebiega³ tegoroczny Tydzieñ Modlitwy o Jednoœæ Chrzeœcijan. Miêdzy 18 a 25 stycznia odbywa³y siê w ca³ej Pol-
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sce miêdzywyznaniowe spotkania i nabo¿eñstwa. Droga do prawdy i jednoœci
prowadzi przez pokutê – mówi³ abp Sawa podczas centralnego nabo¿eñstwa Tygodnia Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan, które odby³o siê 20 stycznia w warszawskiej katedrze prawos³awnej œw. Marii Magdaleny. Abp Sawa, zwierzchnik Koœcio³a prawos³awnego w Polsce prowadzi³ spotkanie modlitewne zorganizowane
przez Polsk¹ Radê Ekumeniczn¹. Hierarcha wymieni³ b³êdy chrzeœcijan, które
przyczyni³y siê do roz³amów w ³onie chrzeœcijañstwa – egoizm, przewrotnoœæ i
pychê. Przeszkody, które stoj¹ na drodze do pojednania – zdaniem abp. Sawy – to
przede wszystkim zbytnia pewnoœæ siebie, gadatliwoœæ, uprawianie dyplomacji.
Prawos³awny arcybiskup podkreœli³, ¿e jednoœæ mo¿e nast¹piæ dopiero wtedy, kiedy wierni poszczególnych Koœcio³ów uœwiadomi¹ sobie w³asn¹ s³aboœæ. Droga
do prawdy i jednoœci prowadzi bowiem przez pokutê. W pokutuj¹cych grzesznikach Koœció³ nie jest podzielony – mówi³. A jednoœæ, któr¹ buduj¹ Koœcio³y, nie
jest z tego œwiata, ale jest darem Boga. Abp Jeremiasz, prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, który wyg³osi³ kazanie, przyzna³, ¿e ruch ekumeniczny z perspektywy
wielu chrzeœcijan wydaje siê prze¿ywaæ kryzys. Wierni s¹ zniecierpliwieni brakiem rezultatów, ale – zdaniem abp. Jeremiasza – nie dostrzegaj¹ wysi³ków swoich pasterzy prowadz¹cych do zjednoczenia chrzeœcijan. Tymczasem – jak stwierdzi³ – do jednego Chrystusowego Koœcio³a prowadzi d³uga i trudna droga. – Po
raz pierwszy biskup prawos³awny wyg³osi³ homiliê w bia³ostockiej katedrze katolickiej (20 stycznia). Biskup prawos³awnej diecezji bia³ostocko-gdañskiej Jakub
uczestniczy³ we Mszy œw. odprawionej przez metropolitê bia³ostockiego Wojciecha Ziembê podczas Tygodnia Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan. Biskup Jakub
mówi³ w homilii o mi³oœci jako podstawie jednoœci chrzeœcijan. Mi³oœæ jest gwarantem jednoœci wiary. Podzia³y s¹ wynikiem braku mi³oœci – mówi³. Dlatego
podstaw¹ dialogu miêdzy chrzeœcijanami jest wzajemne umi³owanie. Tak jak przy
biblijnej wie¿y Babel, nie potrafimy znaleŸæ wspólnego jêzyka, co rodzi nieporozumienie prowadz¹ce nawet do nienawiœci. Dlatego powracamy do Ÿróde³: S³owa
Bo¿ego i Eucharystii – mówi³ na zakoñczenie Mszy œw. metropolita bia³ostocki.

Dominikañska Fundacja „Ponad Granicami” im. œw. Jacka Odrow¹¿a
w Lublinie zorganizowa³a 24 stycznia spotkanie „Wojna i pokój w myœli ¿ydowskiej, chrzeœcijañskiej i islamu”. W dyskusji wziêli udzia³ imam Selim Chazbijewicz, rabin Michael Schudrich i bp Mieczys³aw Cis³o. Imam meczetu w Gdañsku
Selim Chazbijewicz, który jest tak¿e przewodnicz¹cym Zwi¹zku Tatarów Polskich, podkreœla³, ¿e islam jest religi¹ pokoju. Przypomnia³, ¿e dzia³ania terrorystyczne, których ofiarami padaj¹ niewinni ludzie, s¹ dla muzu³manina grzechem.
Jego zdaniem, wyznawcy islamu w diasporze, tak¿e polscy muzu³manie, uwa¿aj¹
konflikt w Ziemi Œwiêtej za spór polityczny, a nie religijny. Doda³, ¿e islam stoi
przed wyzwaniem, bo musi odzyskaæ to¿samoœæ bezprawnie zagarniêt¹ przez –
jak to okreœli³ – niedouczonych fanatyków. Michael Schudrich, rabin £odzi i War-
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szawy mówi³ o tym, jak tradycja judaistyczna interpretuje kwestiê obrony w³asnej. – W Torze jest przykazanie „nie zabijaj”, które mo¿na z³amaæ tylko w sytuacji zagro¿enia w³asnego ¿ycia – powiedzia³. Stwierdzi³ te¿, ¿e nawet podczas
wojny nie mo¿na ³amaæ regu³ etycznych. Przypomnia³, ¿e wojna w tradycji biblijnej nigdy nie jest prowadzona bez zasad moralnych. Rabin Schudrich t³umaczy³
te¿, ¿e w jêzyku hebrajskim s³owo „pokój” i „pe³nia” maj¹ ten sam rdzeñ. O zasadach wojny sprawiedliwej w chrzeœcijañstwie mówi³ biskup pomocniczy lubelski
Mieczys³aw Cis³o. Przypomina³, ¿e w chrzeœcijañstwie nie ma teologii wojny, jest
jedynie teologia pokoju. Jego zdaniem, pierwsi chrzeœcijanie byli radykalnymi
pacyfistami, a za orê¿ chwycili dopiero w obronie Koœcio³a. W konkluzji przypomnia³ s³owa Jana Paw³a II: nie ma pokoju bez sprawiedliwoœci i sprawiedliwoœci
bez przebaczenia.

Ju¿ po raz drugi Koœció³ katolicki w Polsce obchodzi³ dzieñ modlitw poœwiêconych islamowi (26 stycznia). G³ównym punktem obchodów by³o spotkanie, które odby³o siê w koœciele œw. Andrzeja Boboli w Warszawie. Wspólnie zebrali siê tam muzu³manie i chrzeœcijanie, przybyli tak¿e biskupi: bp Piotr Libera,
sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski i bp Tadeusz Pikus, delegat
Konferencji Episkopatu Polski ds. dialogu katolików i muzu³manów, który wyg³osi³ homiliê. Zebrani wys³uchali m.in. fragmentów Koranu i Pisma Œwiêtego
odczytanych w jêzyku polskim i arabskim. Fragment Koranu recytowa³ imam
warszawsko-bia³ostocki Tomasz Miœkiewicz. Bp Pikus powiedzia³, ¿e na pocz¹tku nowego stulecia wzglêdny spokój w œwiecie zak³óci³a zbrodnia dokonana 11
wrzeœnia 2001 roku, która zdumia³a, oburzy³a i przerazi³a œwiat. Zdaniem biskupa, tym bardziej cieszy fakt spotkania modlitewnego, przy którym chrzeœcijanie i
muzu³manie z wiar¹ w Boga przekazali sobie znak pokoju. O atakach terrorystycznych na USA mówi³ te¿ Khalid Mahmood, ambasador Pakistanu, który przemawia³ w imieniu ambasadorów krajów muzu³mañskich. By³ to akt terroru, którego nie mog¹ usprawiedliwiæ ¿adne krzywdy ani racje – stwierdzi³. Spotkanie
modlitewne w Warszawie zorganizowa³a Rada Wspólna Katolików i Muzu³manów razem z Komitetem ds. Dialogu z Religiami Niechrzeœcijañskimi Rady Episkopatu Polski ds. Dialogu Miêdzyreligijnego. Takie spotkania odby³y siê równie¿ w innych regionach Polski. W Polsce ¿yje obecnie ok. 4,5 tys. muzu³manów.
Blisko 99 proc. z nich to Tatarzy i ich potomkowie, zamieszkuj¹cy terytorium
Rzeczypospolitej od 600 lat i kontynuuj¹cy tradycje swojej wiary. Nale¿¹ oni do
dwóch organizacji: Muzu³mañskiego Zwi¹zku Religijnego w RP i Zwi¹zku Tatarów Polskich.

Katedra Teologii Katolickiej i Katedra Teologii Prawos³awnej Uniwersytetu w Bia³ymstoku zorganizowa³y w dniach 25-26 stycznia sympozjum na temat „Duchowoœci chrzeœcijañskiego Wschodu i Zachodu”. Otwarcia sympo
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zjum dokona³ metropolita prawos³awny prof. dr hab. Sawa, kierownik katedry
teologii prawos³awnej. Metropolita lubelski abp Józef ¯yciñski w swoim wyst¹pieniu zwróci³ uwagê, ¿e nie ma gotowej odpowiedzi na pytanie, jakiej duchowoœci potrzebuje zjednoczona Europa. Nie chodzi o stworzenie unitaryzmu, ale
o pewien wspólny zbiór wartoœci, które s¹ istotne w przysz³ym rozwoju Europy.
Ten model jednoœci postuluje Jan Pawe³ II, gdy mówi o wspólnocie ducha. Nie
chcia³bym, aby to by³o poszukiwanie jednej, zjednoczonej duchowoœci, ale aby
w ró¿nych stylach duchowoœci dowartoœciowaæ pewne postawy, zachowania –
mówi³ metropolita lubelski i doda³: Ró¿niæ siê, ale nie zapominaæ, ¿e ten drugi
jest bratem. Rektor Prawos³awnego Seminarium Duchownego w Warszawie,
ks. dr Jerzy Tofiluk – wyg³osi³ referat na temat wp³ywu hezychazmu na rozwój
duchowoœci u prawos³awnych. Hezychazm to tradycja ascetyczna Wschodu
rozwijaj¹ca siê na Górze Athos. Polega m.in. na odrzuceniu wyobraŸni, wyczyszczeniu rozumu i poznaniu Boga poprzez praktykê nieustannej modlitwy
przy zastosowaniu æwiczeñ ascetycznych prowadz¹cych do stanu wyciszenia.
Celem hezychazmu jest ogl¹danie Boga – przebóstwienie cz³owieka – mówi³
ks. Tofiluk.

Bracia, jakie to wzruszaj¹ce, ¿e zechcieliœcie przyjœæ, aby razem siê modliæ
– tymi s³owami przywita³ ks. Andrzej Ga³ka, rektor rzymskokatolickiego koœcio³a
œw. Marcina w Warszawie, wszystkich zebranych na nabo¿eñstwie
ekumenicznym w dniu 31 stycznia. Te same s³owa pad³y przez 40. laty, 10
stycznia 1962 roku, z ust innego duchownego, nie¿yj¹cego ju¿ ks. Aleksandra
Fedorowicza, gdy w koœciele œw. Marcina przy ul. Piwnej mia³o miejsce pierwsze
nabo¿eñstwo ekumeniczne zorganizowane przez Koœció³ rzymskokatolicki. Gromadzimy siê tak jak przed 40. laty, z tym samym przekonaniem, ¿e Jezus, nasz
Mistrz, pragnie, abyœmy byli blisko siebie. On jest wœród nas. On jest Tym, który
nas ³¹czy i ...³¹czy – mówi³ ks. rektor Ga³ka. W nabo¿eñstwie uczestniczyli
przedstawiciele Koœcio³ów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, Koœcio³a Rzymskokatolickiego i Anglikañskiego. Do tego pamiêtnego i prze³omowego nabo¿eñstwa powróci³ wspomnieniami w swoim kazaniu bp Zdzis³aw Tranda, zwierzchnik Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego. 10 stycznia 1962 r. to
by³ pocz¹tek wszystkich czwartkowych nabo¿eñstw ekumenicznych, to by³ tak¿e
pocz¹tek czegoœ wiêkszego i wa¿niejszego: w³¹czania siê Koœcio³a Rzymskokatolickiego w Polsce w ruch ekumeniczny. Niespe³na 10 lat póŸniej rozpoczê³y siê
tygodnie modlitwy o jednoœæ chrzeœcijan wraz z udzia³em przedstawicieli Koœcio³a Rzymskokatolickiego. Po nabo¿eñstwie w klasztorze sióstr franciszkanek odby³o siê spotkanie, podczas którego wspominano dzia³aczy ekumenicznych: bp.
Jana Niewieczerza³a (ref.), ks. Zygmunta Michelisa (lut.), ks. prof. Witolda Benedyktowicza (met.), ks. prof. Jerzego Klingera i ks. Atanazego Semeniuka (praw.),
s. Joannê Lossow (kat.).
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O jednoœæ chrzeœcijan modlili siê katolicy i ewangelicy w dwunastowiecznym klasztorze na Œwiêtym Krzy¿u w Górach Œwiêtokrzyskich (23 lutego). Modlitwom w murach dawnego klasztoru oo. benedyktynów, którymi obecnie opiekuj¹ siê ojcowie oblaci, przewodniczy³ pastor metodystów z Kielc Janusz Daszuta. Po modlitwach dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce Barbara
Enholc-Narzyñska przedstawi³a wydan¹ ostatnio pierwsz¹ czêœæ Biblii
Ekumenicznej.

W serii Biblia Slavica ukaza³ siê reprint „Biblii Brzeskiej” – XVI-wiecznego kalwiñskiego t³umaczenia Pisma Œwiêtego. 4 marca niemiecki wydawca dzie³a
Ferdynand Schoning przekaza³ je prezydentowi Aleksandrowi Kwaœniewskiemu,
który napisa³ do niego wstêp. Biblia Brzeska to jeden z najpiêkniejszych
przek³adów Pisma Œwiêtego na jêzyk polski – przypomnia³a redaktor wydania
slawistka prof. Irena Kwilecka z PAN. Jest to równie¿ pierwsze w polskiej historii
t³umaczenie Biblii z jêzyków oryginalnych. Uroczystoœæ, która odby³a siê w
pa³acu prezydenckim, to kolejne ju¿ historyczne przekazanie g³owie pañstwa
polskiego egzemplarza Biblii Brzeskiej. Pierwsze mia³o miejsce w 1563 r., kiedy
mecenas pierwszego t³umaczenia, Miko³aj Radziwi³³, nosz¹cy przydomek
„Czarny”, ofiarowa³ Pismo Œwiête królowi Zygmuntowi Augustowi. Kolejny raz
Biblia Brzeska zosta³a ofiarowana prezydentowi Rzeczypospolitej Ignacemu
Moœcickiemu w 1926 r. W obecnej uroczystoœci wziêli udzia³ przedstawiciele
Koœcio³a ewangelicko-reformowanego z bp. Zdzis³awem Trand¹, potomkowie
Miko³aja Radziwi³³a, a tak¿e abp Jeremiasz – prezes Polskiej Rady
Ekumenicznej, metropolita Sawa – zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego
Koœcio³a Prawos³awnego, bp Janusz Jagucki – zwierzchnik Koœcio³a
Ewangelicko-Augsburskiego oraz przedstawiciele innych Koœcio³ów; Koœció³
rzymskokatolicki reprezentowa³ m.in. ks. prof. Roman Bartnicki – rektor UKSW.

Dnia 6 marca w siedzibie rzymskokatolickiego biskupa w³oc³awskiego
Bronis³awa Dembowskiego odby³o siê dziewi¹te posiedzenie Komisji Mieszanej
do Dialogu Teologicznego miêdzy Koœcio³em Rzymskokatolickim i Koœcio³em
Starokatolickim Mariawitów. Spotkanie rozpoczêto wspomnieniem postaci ks.
Tadeusza Szymañskiego, by³ego wieloletniego proboszcza parafii mariawickiej
w Miñsku Mazowieckim, cz³onka Komisji Mieszanej. Pozytywnie oceniono
wspólne obchody Tygodnia Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan. Kontynuowano dyskusjê poœwiêcon¹ kolejnym pismom za³o¿ycielki mariawityzmu, Felicji Koz³owskiej. Bp B. Dembowski z³o¿y³ sprawozdanie z rozmów Rzymie na temat mo¿liwoœci kwerendy w kwestii mariawickiej w archiwach watykañskich. Ks. H. Seweryniak poinformowa³ o niedawno przekazanych do archiwum diecezjalnego w
P³ocku zasobach archiwalnych po bp. Adolfie Piotrze Szel¹¿ku, dotycz¹cych pocz¹tków mariawityzmu. Zapocz¹tkowano refleksjê na temat zbli¿aj¹cej siê rocz-
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nicy bolesnych wydarzeñ, w rezultacie których przed stu laty powsta³ Koœció³
Mariawicki. Ustalono, ¿e na zaproszenie biskupa mariawickiego M. L. Jab³oñskiego nastêpne posiedzenie odbêdzie siê 9 paŸdziernika w £odzi.

W Przemyœlu obradowa³ Sobór Koœcio³a greckokatolickiego (14–16 marca). Sobór zgromadzi³ delegatów obu eparchii Ukraiñskiego Koœcio³a Greckokatolickiego (UKGK) w Polsce – archieparchii przemysko-warszawskiej i eparchii
wroc³awsko-gdañskiej. Zgromadzenie to zosta³o zwo³ane w zwi¹zku z przygotowaniami do trzeciej Sesji zgromadzenia patriarchalnego UKGK, które odbêdzie
siê we Lwowie na prze³omie czerwca i lipca. Goœciem Soboru by³ zwierzchnik
UKGK kard. Lubomyr Huzar z Lwowa. Grekokatolicy, którzy w Polsce dzia³aj¹
jawnie dopiero od koñca PRL, a od 1990 r. maj¹ status Koœcio³a wschodniego
(a nie – jak wczeœniej – obrz¹dku), borykaj¹ siê na co dzieñ z wieloma problemami. Najbardziej dokuczliwe s¹ k³opoty finansowe, brak kap³anów i koœcio³ów,
bezrobocie i ubo¿enie wiernych. W Koœciele pojawiaj¹ siê te¿ pytania fundamentalne – o to¿samoœæ, miejsce miêdzy Wschodem i Zachodem, rolê œwieckich, czy
wreszcie rodzaj sprawowanej liturgii. Problemy te by³y omawiane podczas obrad
Soboru. Koœció³ greckokatolicki upomnia³ siê tak¿e o swoje miejsce w ¿yciu religijnym Polski. Zwrócono uwagê na nieobecnoœæ Koœcio³a greckokatolickiego
w instytucjonalnym dialogu ekumenicznym. Podkreœlono prawo UKGK do aktywnego udzia³u w dialogu na zasadach partnerskich, uznaj¹c, ¿e nie do przyjêcia
jest sytuacja, gdy Koœció³ greckokatolicki jest wy³¹czany z podpisywania wa¿nych
deklaracji ekumenicznych, jak to mia³o miejsce np. w przypadku porozumienia o
wzajemnym uznaniu Chrztu – czytamy w komunikacie og³oszonym na zakoñczenie obrad. Sobór postanowi³ rozpocz¹æ dialog ekumeniczny z Koœcio³em prawos³awnym w Polsce. Rozmowy te s¹ priorytetowe ze wzglêdu na wspólne pochodzenie i dziedzictwo, a tak¿e dlatego, ¿e stanowi¹ najwiêksz¹ niekatolick¹ wspólnotê w Polsce. Sobór zwróci³ siê wiêc z pos³aniem do braci prawos³awnych.
Powo³a³ komisjê ekumeniczn¹, która rozpocznie regularn¹ pracê nad pojednaniem. Z informacji podanych podczas Soboru wynika³o, ¿e liczba praktykuj¹cych
grekokatolików wynosi ok. 30-35 tys., podczas gdy np. Rocznik Papieski szacuje
ich liczbê w Polsce na 80 tys.

Nowy metropolita poznañski abp Stanis³aw G¹decki, mianowany przez papie¿a Jana Paw³a II 28 marca, ma opiniê zaanga¿owanego ekumenisty i niez³omnego orêdownika dialogu. Przewodniczy Radzie Konferencji Episkopatu Polski
ds. Dialogu Religijnego i jest konsultorem Papieskiej Komisji ds. Relacji z Judaizmem. Jest te¿ wybitnym specjalist¹ w dziedzinie biblistyki, przez wiele lat zg³êbia³ problematykê judeochrzeœcijañsk¹ w Rzymie, Jerozolimie i w Chicago. 4 lipca 1992 r. zosta³ mianowany wiceprzewodnicz¹cym, a 10 marca 1994 r. – przewodnicz¹cym Komisji Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem. Po reformie
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struktur Konferencji Episkopatu Polski (1 maja 1996) zosta³ przewodnicz¹cym
Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Dialogu Religijnego, obejmuj¹cej trzy
Komitety ds. Dialogu: z Judaizmem, z Religiami Niechrzeœcijañskimi i z Niewierz¹cymi. W 1995 r. papie¿ Jan Pawe³ II mianowa³ go konsultorem Papieskiej Komisji ds. Stosunków Religijnych z Judaizmem. By³ jednym z g³ównych inicjatorów styczniowego Dnia Judaizmu, obchodzonego przez Koœció³ rzymskokatolicki
w Polsce od 1998 r. W swych wyst¹pieniach i publikacjach podkreœla koniecznoœæ prze³amywania murów niechêci i historycznej przepaœci pomiêdzy chrzeœcijanami a ¯ydami – jako starszymi braæmi w wierze. Tam, gdzie jest Koœció³, tam
powinna byæ mi³oœæ do Synagogi, a tam gdzie jest Synagoga, tam powinna byæ
mi³oœæ do Koœcio³a – powiedzia³ podczas obchodów Dnia Judaizmu we Wroc³awiu w 1999 r. W roku Wielkiego Jubileuszu, w sierpniu 2000 r., Episkopat polski
przyj¹³ list pasterski o przebaczeniu i pojednaniu przygotowany przez Radê ds.
Dialogu Religijnego, kierowan¹ przez bp. G¹deckiego. Wielkim echem odbi³o siê
wyg³oszone przez bp. G¹deckiego wprowadzenie do modlitwy Episkopatu za pomordowanych w Jedwabnem i w innych miejscach, jaka mia³a miejsce 27 maja
2001 r. w warszawskim koœciele pw. Wszystkich Œwiêtych. Bolejemy g³êboko nad
postêpowaniem tych – mówi³ – którzy w ci¹gu dziejów – szczególnie w Jedwabnem i w innych miejscach – przysporzyli ¯ydom cierpieñ, a nawet zadali im
œmieræ. Odnosimy siê do tej zbrodni tak¿e dlatego, abyœmy mogli owocnie podj¹æ
odpowiedzialnoœæ za przezwyciê¿enie wszelkiego z³a wystêpuj¹cego dzisiaj. Wysi³ek „oczyszczania pamiêci” staje siê dla nas trudnym zadaniem „oczyszczania
sumieñ”. Podejmujemy to zadanie i raz jeszcze potêpiamy wszelkie przejawy nietolerancji, rasizmu i antysemityzmu, o których wiadomo, ¿e s¹ grzeszne.
Oko³o 6 tys. osób wziê³o udzia³ w Ekumenicznej Drodze Krzy¿owej ulicami £odzi. Procesja przesz³a g³ówn¹ ulic¹ miasta, Piotrkowsk¹. Nabo¿eñstwo drogi krzy¿owej zaczê³o siê przed koœcio³em ewangelicko-augsburskim œw. Mateusza. Zebranych powita³ bp Mieczys³aw Cieœlar z diecezji warszawsko-³ódzkiej.
Pragniemy z³o¿yæ œwiadectwo, ¿e pomimo ró¿nic miêdzy nami, których nie ukrywamy, chcemy byæ jednoœci¹ pod krzy¿em Zbawiciela – powiedzia³. Rozwa¿ania
przy poszczególnych stacjach przygotowali duchowni ró¿nych wyznañ chrzeœcijañskich. Droga Krzy¿owa mia³a w £odzi po raz trzeci charakter ekumeniczny.


Po raz pierwszy w Polsce tytu³y profesorskie otrzymali œwieccy teologowie. Prezydent RP nada³ 3 kwietnia tytu³ profesora nauk teologicznych dr hab.
Micha³owi Wojciechowskiemu z Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz dr hab. Karolowi Hubertowi Karskiemu z Chrzeœcijañskiej Akademii
Teologicznej w Warszawie. Prof. Wojciechowski specjalizuje siê w biblistyce. Od
1987 roku by³ zwi¹zany z Akademi¹ Teologii Katolickiej, obecnie Uniwersytetem Kard. Stefana Wyszyñskiego. Jako pierwszy w Polsce katolik œwiecki uzy
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ska³ habilitacjê z nauk teologicznych w 1996 roku. Prof. Karski – prorektor
Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej w Warszawie – jest luteraninem, specjalizuje siê w teologii ekumenicznej. Habilitacjê obroni³ przed 10 laty na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Rada Wspólna Katolików i Muzu³manów wyrazi³a zaniepokojenie mo¿liwoœci¹ rozszerzenia wojny w Ziemi Œwiêtej, jak równie¿ zagro¿eniem dla miejsc
œwiêtych trzech religii. W wydanym 17 kwietnia oœwiadczeniu zapewni³a te¿ o
swoim wspó³czuciu dla ofiar konfliktu palestyñsko-izraelskiego. Autorzy oœwiadczenia, dwaj wspó³przewodnicz¹cy Rady: Zdzis³aw Bielecki ze strony katolickiej
i Selim Chazbijewicz ze strony muzu³mañskiej dodaj¹, ¿e oba narody i oba pañstwa powinny znaleŸæ swoje miejsce na terytorium Palestyny. Strona muzu³mañska nawi¹zuje do stanowiska muftiego muzu³manów polskich dr. Jakuba Szynkiewicza, który uzna³ w roku 1932 prawo do istnienia pañstwa ¿ydowskiego w Palestynie. Muzu³manie polscy traktuj¹ to oœwiadczenie jako fatwê, czyli orzeczenie
zgodne z doktryn¹ wiary islamskiej. Rada Wspólna Katolików i Muzu³manów
wyrazi³a opiniê, ¿e Palestyñczycy jako naród maj¹ pe³ne prawo do w³asnego suwerennego pañstwa, które powinno powstaæ jak najszybciej. Analogicznie – jak
twierdzi Rada – takie samo prawo przys³uguje ¯ydom jako narodowi, i nie mo¿na
odmawiaæ pañstwu Izrael prawa do istnienia i obrony. Oba narody i oba pañstwa
powinny znaleŸæ swoje miejsce na terytorium Palestyny.

W dniach 19-22 kwietnia w Miko³ajkach spotka³y siê kobiety z oœmiu Koœcio³ów chrzeœcijañskich, aby wspólnie pracowaæ nad przygotowaniem liturgii
nabo¿eñstwa Œwiatowego Dnia Modlitwy (ŒDM) na rok 2005. W obradach
uczestniczy³y Eileen King z USA, pracuj¹ca w biurze koordynuj¹cym dzia³ania
ruch ŒDM na ca³ym œwiecie oraz Inge Ilse Lolike z Danii, koordynatorka prac
ruchu na terenie Europy. ŒDM jest bowiem wspóln¹ akcj¹ kobiet wielu wyznañ,
docieraj¹c¹ do 170 krajów. W Miko³ajkach wybrano komitet odpowiedzialny za
przygotowanie i napisanie liturgii modlitewnego nabo¿eñstwa, które od kilkudziesiêciu lat odbywa siê w wielu krajach w pierwszy pi¹tek marca. W jego sk³ad
wesz³y reprezentantki 6 Koœcio³ów cz³onkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej
oraz Koœcio³a rzymskokatolickiego i grekokatolickiego. Praca komitetu potrwa
wiele miesiêcy: do 2003 musi byæ gotowy tekst liturgii.


My, polscy chrzeœcijanie, muzu³manie i ¿ydzi uczestnicz¹cy w dialogu miêdzyreligijnym, jesteœmy zrozpaczeni z powodu rozwoju konfliktu w Ziemi Œwiêtej –
napisali przedstawiciele œrodowisk prowadz¹cych dialog miedzyreligijny w Polsce. Rozdawali oni apel o pojednanie podczas „³añcucha pokoju”, który 21 kwietnia utworzy³o ponad tysi¹c osób, ³¹cz¹c ambasady Izraela i Autonomii Palestyñskiej w Warszawie. Sygnatariusze listu solidaryzuj¹ siê z tymi Palestyñczykami,
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którzy uwa¿aj¹, ¿e Izrael ma prawo do istnienia, oraz z tymi Izraelczykami, którzy
uwa¿aj¹, ¿e Palestyñczycy maj¹ prawo do swojego pañstwa. £¹cz¹ siê w modlitwie o prawo dla Izraela do ¿ycia bez terroryzmu i prawo dla Palestyñczyków do
¿ycia bez upokarzaj¹cej obcej w³adzy. Pod apelem podpisali siê przewodnicz¹cy
Rady Wspólnej Chrzeœcijan i ¯ydów (ks. Micha³ Czajkowski ze strony chrzeœcijañskiej i Stanis³aw Krajewski ze strony ¿ydowskiej), Rady Wspólnej Katolików i
Muzu³manów (Zdzis³aw Bielecki i imam Selim Chazbijewicz), redaktorzy „Znaku”: Stefan Wilkanowicz, Henryk WoŸniakowski i Jaros³aw Gowin, redaktor naczelny „Tygodnika Powszechnego” ks. Adam Boniecki, Barbara Cza³czyñska i
Piotr Cywiñski – prezesi KIK w Krakowie i Warszawie oraz Zbigniew Nosowski
– redaktor naczelny miesiêcznika „WiêŸ”.
Prawos³awny arcybiskup wroc³awski i szczeciñski Jeremiasz, prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, przemawiaj¹c podczas polsko-bia³orusko-niemieckiego sympozjum, zorganizowanym przez PRE w Bia³ymstoku w dniach 21-24
kwietnia, nazwa³ stan stosunków miêdzy Koœcio³em prawos³awnym i zachodnim
stanem wzrastaj¹cej konfrontacji utrudniaj¹cej ¿ycie spo³eczne. Jego zdaniem,
bez przezwyciê¿enia tych napiêæ rola Koœcio³a w Europie bêdzie ¿adna. Abp Jeremiasz podkreœli³, ¿e Koœcio³y ponosz¹ odpowiedzialnoœæ za Europê i proces poszerzania Unii Europejskiej. Mówi¹c o roli Koœcio³a stwierdzi³, ¿e nie ma on
obecnie istotnego wp³ywu na warunki spo³eczne i ideologiczne, a czas dominacji
chrzeœcijañstwa w Europie zbli¿a siê ku koñcowi. Koœció³ katolicki nazywany
jest narzêdziem ekspansji zachodniego kapita³u, a Koœció³ prawos³awny ostoj¹
d¹¿eñ imperialistycznych – mówi³ w swoim wyst¹pieniu prezes PRE. Kiedy s¹
takie opinie, nie mo¿na mówiæ o braterstwie Koœcio³ów – stwierdzi³ i doda³: Potrzebne s¹ inicjatywy chrzeœcijañskie nazywaj¹ce rzeczy po imieniu, ale fakt potrzeby tego typu dzia³añ powinien byæ aktem zawstydzaj¹cym dla chrzeœcijanina.
Warunkiem aktywnej roli Koœcio³a w Europie jest pobo¿noœæ, z której wyrastaj¹
postawy umo¿liwiaj¹ce rozwój spo³eczny, a – jak podkreœli³ – obserwuje siê
obecnie zanik pobo¿noœci, co ma przyczynê w oderwaniu od staro¿ytnego Koœcio³a. Na zakoñczenie stwierdzi³, ¿e Koœcio³y nie mog¹ pozostaæ na uboczu drogi do tak widzianej Unii Europejskiej. W sympozjum wziêli udzia³ przedstawiciele organizacji spo³eczno-politycznych, samorz¹dowych i koœcielnych. By³o to
drugie tego spotkanie, w którego organizacjê poza PRE w³¹czy³a siê niemiecka
Akademia Ewangelicka Iserlohn i Centrum Ekumenii Koœcio³a Ewangelickiego
Hesji i Nassau z Frankfurtu.



Ekumeniczne spotkanie z cyklu „Jednoœæ w ró¿norodnoœci” odby³o siê 24
kwietnia na Uniwersytecie Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Warszawie.
W spotkaniu uczestniczyli m³odzi z Koœcio³a rzymskokatolickiego i zielonoœwi¹tkowego. My, rzymscy katolicy, mo¿emy od was, zielonoœwi¹tkowców, czerpaæ
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g³êbiê, radoœæ, spontanicznoœæ, ale przede wszystkim Ducha Œwiêtego, którym siê
cieszycie i na którego siê otwieracie – mówi³ podczas wspólnej modlitwy ks.
prof. Micha³ Czajkowski z UKSW. Pastor zielonoœwi¹tkowy Mieczys³aw Kwiecieñ poprowadzi³ modlitwê uwielbienia. Natalia Niemen œpiewa³a, a fragmenty
Biblii czytali reprezentanci obu Koœcio³ów.

W Tarnowie odby³o siê sympozjum „Dzieje tolerancji religijnej w Polsce.
Wczoraj – dziœ – jutro” (25 kwietnia). Sesjê zorganizowali wspólnie: biskup tarnowski Wiktor Skworc oraz starosta powiatu tarnowskiego Micha³ Wojtkiewicz.
Uczestniczyli w niej m.in. prof. Stanis³aw Olczak z KUL oraz ks. dr hab. Stanis³aw
Wszo³ek z tarnowskiej filii PAT w Krakowie. Telegram do uczestników spotkania
wystosowa³ rzecznik praw obywatelskich prof. Andrzej Zoll. Otwieraj¹c sesjê bp
Wiktor Skworc powiedzia³, ¿e kszta³towanie w sobie postawy tolerancji jest powinnoœci¹ cz³owieka. Doda³, ¿e tolerancja jest przejawem g³êbokiej, humanistycznej
kultury. Nie mo¿na jednak przy jej pomocy t³umaczyæ pos³ugiwania siê religi¹ dla
celów politycznych – podkreœli³. Przypomnia³ te¿, ¿e wspó³czeœnie obok idei wzajemnego poszanowania, zrozumienia i zbli¿enia narodów, kultur i religii narastaj¹
zjawiska lokalnego szowinizmu, rasizmu, a nawet terroryzmu religijnego.

Ewangelicka „Diakonia”, katolicka „Caritas” oraz prawos³awny „Eleos”
otwar³y na wroc³awskim kolejowym dworcu g³ównym ekumeniczn¹ stacjê opieki
(26 kwietnia). Wraz z inauguracj¹ pierwszej tego typu placówki w Polsce poœwiêcono tak¿e dworcow¹ kaplicê dla podró¿nych. Ekumeniczna stacja opieki s³u¿yæ
bêdzie podró¿nym oraz bezdomnym koczuj¹cym na dworcu.

Dnia 7 maja w wieku 76 lat zmar³ bp Tadeusz Majewski, emerytowany
zwierzchnik Koœcio³a Polskokatolickiego. Urodzony w Warszawie 13 grudnia
1926, zosta³ wyœwiêcony na prezbitera przez mariawickiego biskupa Jakuba
Próchniewskiego w Warszawie w dniu 12 kwietnia 1952. Synod Koœcio³a Polskokatolickiego wybra³ go w 1966 na stanowisko biskupa. Pogrzeb odby³ siê w Warszawie dnia 16 maja.



Œw. Andrzej Bobola zosta³ og³oszony patronem Polski, a nie patronem jednoœci – tak wyjaœnia³ w¹tpliwoœci Polskiej Rady Ekumenicznej abp Alfons Nossol. Zwróci³ on uwagê, i¿ dekret Stolicy Apostolskiej podkreœla przede wszystkim
mêstwo wiary nowego patrona Polski. W siedzibie Polskiej Rady Ekumenicznej
odby³o siê posiedzenie Komisji ds. Dialogu pomiêdzy Konferencj¹ Episkopatu
Polski a Polsk¹ Rad¹ Ekumeniczn¹. Obradom przewodniczyli: ze strony PRE prawos³awny abp Jeremiasz, a ze strony katolickiej abp Alfons Nossol. Uczestnicy
komisji dyskutowali nt. form wspó³pracy PRE z Koœcio³em katolickim. Nie dosz³o jeszcze do uchwalenia wspólnej Deklaracji w sprawie ma³¿eñstw miesza-
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nych, ale rozmowy w tej sprawie bêd¹ kontynuowane. Jak poinformowa³ KAI
abp Piszcz, w Komisji ds. Dialogu miêdzy Koœcio³em katolickim a ewangelickoaugsburskim dyskutowana jest ju¿ od jakiegoœ czasu sprawa wspólnej formy liturgicznej przy zawieraniu ma³¿eñstwa. Uczestnicy posiedzenia wyrazili te¿ wolê
wspólnych dzia³añ i oœwiadczeñ nt. aktualnych problemów spo³ecznych w Polsce. Niewykluczone, ¿e wkrótce PRE i KEP wydadz¹ wspólne oœwiadczenia i
podejm¹ dzia³ania w zwi¹zku z problemem bezrobocia, og³osz¹ stanowisko wobec perspektywy wejœcia do Unii Europejskiej, a tak¿e oœwiadczenie dotycz¹ce
wolontariatu.

Koœció³ Ewangelicko-Reformowany w Polsce ma nowego zwierzchnika.
Zosta³ nim ks. Marek Izdebski, 44-letni proboszcz parafii w Be³chatowie. Wyboru
na 10-letni¹ kadencjê dokona³ Synod Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego w
RP, który obradowa³ w £odzi w dniach 11-12 maja. Bp Izdebski zast¹pi bp Zdzis³awa Trandê, który by³ zwierzchnikiem duchowym reformowanej spo³ecznoœci
przez 24 lata. Nowy biskup urodzi³ siê w Cieszynie 29 kwietnia 1958. W latach
1977-1983 odby³ studia w Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej w Warszawie,
które ukoñczy³ z tytu³em magistra teologii ewangelickiej. Na duchownego Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego ordynowany zosta³ 5 kwietnia 1987, ale ju¿
od wrzeœnia 1985 by³ zatrudniony w parafii w Kucowie ko³o Be³chatowa. Od
kwietnia 1986 do wyboru na stanowisko biskupa pracowa³ w parafii w Be³chatowie; w 1991 zosta³ wybrany jej proboszczem.

Po raz 35. obradowa³a Komisja Kontaktów Polskiej Rady Ekumenicznej i
Koœcio³a Ewangelickiego Niemiec – tym razem we Wroc³awiu w dniach 12-14
maja. Przedmiotem obrad by³y zagadnienia zwi¹zane z sytuacj¹ spo³eczn¹, gospodarcz¹ i polityczn¹ obu krajów oraz wiele kwestii koœcielnych na obecnym
etapie rozwoju wzajemnych stosunków. Strona niemiecka z³o¿y³a obszern¹ informacjê o sytuacji Koœcio³ów, o wypracowywaniu stanowiska Koœcio³ów ewangelickich w stosunku do takich problemów jak: bioetyka, poszerzanie Unii Europejskiej i migracja. Informacja zawiera³a równie¿ kwestie zwi¹zane z reorganizacj¹
struktur koœcielnych na terenie Niemiec. Polscy cz³onkowie Komisji Kontaktów
wskazywali na fakt, i¿ mimo wypowiedzi hierarchów Koœcio³a Rzymskokatolickiego wskazuj¹cych na potrzebê integracji Polski z UE, w ³onie katolicyzmu istnieje wiele postaw przeciwstawiaj¹cych siê tym wypowiedziom. Podkreœlili, ¿e
zarówno PRE, jak i jej Koœcio³y cz³onkowskie w swoich oficjalnych stanowiskach wypowiedzia³y siê za integracj¹ Polski z UE. Komisja Kontaktów pozytywnie oceni³a pracê wspólnej grupy roboczej w ramach koœcielnego projektu
„Pojednanie”, w którym udzia³ bior¹ poza reprezentantami Koœcio³ów Niemiec i
Polski, przedstawiciele Koœcio³ów Bia³orusi i Ukrainy. Przyjêto do wiadomoœci
informacjê z posiedzeñ grupy roboczej w Miñsku i Witebsku z paŸdziernika 2001

146

Z KRAJU

r., w Warszawie z lutego 2002 r. Komisja Kontaktów zatwierdzi³a projekt grupy
roboczej zwo³ania kolejnej konferencji Koœcio³ów tych krajów wiosn¹ 2003 r. w
Miko³ajkach. Zapozna³a siê te¿ ze sprawozdaniem Ewangelickiej Fundacji „Znaki Nadziei” w zwi¹zku z przypadaj¹cym na ten rok 25-leciem istnienia tej organizacji nios¹cej pomoc by³ym polskim wiêŸniom obozów koncentracyjnych. Komisja przyjê³a do wiadomoœci informacjê o zakoñczeniu wieloletniej pracy podkomisji historyków koœcielnych Polski i Niemiec. Wyrazi³a nadzieje, ¿e do koñca
2002 r. czêœæ prac podkomisji uka¿e siê w jêzyku polskim w wydaniu ksi¹¿kowym. Nastêpne posiedzenie Komisji Kontaktów odbêdzie siê w po³owie czerwca
w miejscowoœci Bickeburg w Niemczech.

Na temat ma³¿eñstw mieszanych miêdzy katolikami i prawos³awnymi rozmawia³ w po³owie maja w Warszawie specjalny zespó³ przedstawicieli obydwu
Koœcio³ów. Podczas spotkania, które rozpoczê³o siê w siedzibie Episkopatu Polski wspóln¹ modlitw¹ katolików i prawos³awnych, duchowni obu Koœcio³ów dyskutowali m. in. na temat przygotowañ narzeczonych o ró¿nej przynale¿noœci wyznaniowej do zawarcia sakramentu ma³¿eñstwa. Na szczegó³owe ustalenia w tej
sprawie trzeba bêdzie jeszcze poczekaæ – przyznali uczestnicy spotkania. Rozmawiano równie¿ o wydarzeniach ekumenicznych, jakie mia³y miejsce w tym roku.
Zespó³ zosta³ powo³any przez Konferencjê Episkopatu Polski i Œwiêty Sobór Polskiego Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego w 2001 r. W jego sk³adzie
znaleŸli siê: ze strony Koœcio³a katolickiego bp Tadeusz Pikus, ks. infu³at Zygmunt Lewicki i ks. kanclerz Stanis³aw Ulaczyk, ze strony Koœcio³a prawos³awnego – abp Abel, ks. mitrat Jerzy Boreczko, ks. Jerzy Tofiluk.

O perspektywach relacji chrzeœcijañsko-¿ydowskich dyskutowali w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie uczestnicy i promotorzy tego dialogu z
USA, Niemiec i Polski. W spotkaniu, zorganizowanym przez Miêdzywydzia³owy
Instytut Ekumenii i Dialogu PAT, uczestniczyli: rabin prof. Michael Signer (wyk³adowca katolickiego Uniwersytetu Notre Dame w USA i jeden z czterech autorów g³oœnego oœwiadczenia „Dabru emet” z 2000 r., ukazuj¹cego chrzeœcijañstwo
jako partnersk¹ religiê), ks. prof. John Pawlikowski z Chicago (przewodnicz¹cy
Miêdzynarodowej Rady Chrzeœcijan), ks. prof. Hanspeter Heinz z Augsburga
(przewodnicz¹cy Ko³a Dialogu Chrzeœcijañsko-¯ydowskiego przy Centralnym
Komitecie Katolików Niemieckich), dr Stanis³aw Krajewski (wspó³przewodnicz¹cy Polskiej Rady Chrzeœcijan i ¯ydów, sygnatariusz „Dabru emet”) oraz ks.
prof. £ukasz Kamykowski (konsultant Rady Episkopatu Polski ds. Dialogu Religijnego). Panel by³ czêœci¹ trzydniowej sesji profesorów z USA, Niemiec i Polski, zorganizowanej przez Uniwersytet Notre Dame i PAT w celu rozwa¿enia projektu miêdzynarodowego seminarium studentów, chrzeœcijan i ¿ydów, zainteresowanych wspó³prac¹ miêdzy wyznawcami judaizmu i chrzeœcijanami.
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Ekumeniczne t³umaczenie Nowego Testamentu i Psalmów zaprezentowano
8 czerwca w Katowicach podczas Œl¹skiego Œwiêta Biblii. Przek³ad, nad którym
pracowali specjaliœci z 11 wyznañ chrzeœcijañskich, ukaza³ siê we wrzeœniu 2001
r. Œwiêto Biblii zorganizowa³y wspólnie diecezja katowicka Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego, rzymskokatolicka archidiecezja katowicka, Katowickie Forum
Protestanckie oraz Œl¹ski Oddzia³ Polskiej Rady Ekumenicznej. Ca³oœæ rozpoczê³a siê wspólnym czytaniem Pisma Œwiêtego, potem odby³a siê biblijna sesja popularnonaukowa z udzia³em cz³onków ekumenicznego zespo³u t³umaczy. Wieczorem odby³o siê nabo¿eñstwo ekumeniczne z kazaniem przewodnicz¹cego Œl¹skiego Oddzia³u PRE ks. Jana Grossa.

W dniach 13-14 czerwca odby³o siê w Centrum Islamu w Warszawie uroczyste spotkanie Rady Wspólnej Katolików i Muzu³manów w piêciolecie jej istnienia. Bp Tadeusz Pikus stwierdzi³ z tej okazji, ¿e spotykaj¹c siê i poznaj¹c dajemy œwiatu œwiadectwo, ¿e ze strony katolicyzmu i islamu jest dobra wola, aby
znajdowaæ p³aszczyzny wspó³pracy. Biskup przypomnia³, ¿e Rada wypracowuje
wspólne stanowiska w wielu wa¿nych dla Polski i œwiata sprawach. Imam Selim
Chazbijewicz, wspó³przewodnicz¹cy Rady, powiedzia³ z okazji jubileuszu, ¿e nasze dzia³anie mo¿e wydawaæ siê abstrakcyjne, bo wyznawców islamu w Polsce
jest niewielu. Je¿eli jednak wejdziemy do Unii Europejskiej – doda³ – przybêdzie
do naszego kraju wielu wyznawców islamu, którzy s¹ obywatelami Unii. Wówczas nasz dzisiejszy dialog, z koniecznoœci ograniczony do elit, mo¿e mieæ znaczenie dla kszta³towania postaw spo³ecznych w znacznie szerszym zakresie. Rada
Wspólna Katolików i Muzu³manów powsta³a 13 czerwca 1997 r.

Przygotowanie narzeczonych o ró¿nej przynale¿noœci wyznaniowej by³o
tematem roboczego posiedzenia bilateralnego zespo³u katolicko-prawos³awnego
28 czerwca w Bia³ymstoku. W rozmowie z KAI uczestnik spotkania, bp Tadeusz
Pikus, poinformowa³, ¿e cz³onkowie zespo³u staraj¹ siê wypracowaæ zasady, wed³ug których narzeczeni wyznania katolickiego i prawos³awnego powinni przygotowywaæ siê do sakramentu ma³¿eñstwa. W przygotowaniach tych chodzi o to,
aby obie strony mog³y dobrze poznaæ wyznanie osoby, z któr¹ chc¹ zawrzeæ ma³¿eñstwo. Bp Pikus podkreœli³, ¿e prace zespo³u przebiega³y w bardzo dobrej atmosferze, a proponowane rozwi¹zania s¹ zgodne z duchem ekumenicznym. Zasady wypracowane przez zespó³ bêd¹ musia³y byæ zatwierdzone przez oba Koœcio³y. Oto pe³na treœæ komunikatu wystosowanego po spotkaniu: Dnia 28 czerwca
2002 r. w Kurii Metropolitalnej w Bia³ymstoku odby³o siê robocze posiedzenie
Zespo³u bilateralnego katolicko-prawos³awnego. W spotkaniu wziêli udzia³ ze
strony Koœcio³a katolickiego: bp Tadeusz Pikus, ks. infu³at Zygmunt Lewicki, ks.
kanclerz Stanis³aw Ulaczyk. Ze strony Koœcio³a prawos³awnego; ks. mitrat Jerzy
Boreczko, ks. Jerzy Tofiluk. By³o to ju¿ kolejne spotkanie poœwiêcone kwestii ma³
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¿eñstw o ró¿nej przynale¿noœci wyznaniowej. Omawiano tematykê przygotowañ
narzeczonych do zawarcia sakramentu ma³¿eñstwa. Abp Wojciech Ziemba, metropolita bia³ostocki, bardzo goœcinnie przyj¹³ cz³onków Zespo³u. Nastêpne spotkanie odbêdzie siê 30 wrzeœnia w Prawos³awnej Kurii Arcybiskupiej w Lublinie.

Chrzeœcijanie i ¯ydzi modlili siê wspólnie w intencji ¯ydów pomordowanych podczas wojny w £êcznej na LubelszczyŸnie. Kolejne spotkanie z cyklu
„op³akiwanie ¯ydów” rozpoczê³a 30 czerwca Msza œw. sprawowana przez abp.
Józefa ¯yciñskiego. W homilii metropolita lubelski zwróci³ uwagê, ¿e w ocenie
historii narodu ¿ydowskiego w Polsce obowi¹zuje czêsto stereotyp, by mówiæ
albo Ÿle, albo wcale. To nie jest postawa chrzeœcijañska – podkreœli³ abp ¯yciñski. – Jeœli wyznajemy zasadê, ¿e prawda nas wyzwoli, nie mo¿emy tworzyæ historii z bia³ymi plamami. Musimy poznawaæ swoj¹ to¿samoœæ tak¿e w odniesieniu do
starszych braci w wierze. Dalsza czêœæ modlitw, z udzia³em przedstawiciela gminy ¿ydowskiej w Lublinie Romana Litmana, odby³a siê na ¿ydowskim cmentarzu
i przed bó¿nic¹. W £êcznej przed wojn¹ ¿y³o ponad 2 tys. ¯ydów.

Oprac. Karol Karski
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