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ARTYKU£Y

KONRAD RAISER

AKTUALNA SYTUACJA
ŒWIATOWEJ RADY KOŒCIO£ÓW

Historyczny prze³om i jego skutki

Wielki prze³om historyczny, którego nikt siê nie spodziewa³, sprawi³, ¿e w
przeci¹gu krótkiego czasu uleg³o rozpadowi ca³e imperium komunistyczne w Eu-
ropie Wschodniej1. Zimna wojna z jej œciœle ustalon¹ pozycj¹ frontow¹ dobieg³a
kresu. G³êbokie zmiany nast¹pi³y nie tylko w Europie Wschodniej. W Afryce nie-
zawis³oœæ uzyska³a najpierw Namibia, potem d³ugotrwa³a wojna domowa zakoñ-
czy³a siê w Mozambiku, wreszcie nast¹pi³ kres praktykuj¹cego apartheid re¿imu
w Afryce Po³udniowej.

Pocz¹tkowo wielu mia³o nadziejê, ¿e oto zaczyna siê wielka epoka œwiatowe-
go pokoju, powstaje nowy ³ad œwiatowy. Ale ju¿ wojna z Irakiem w 1991 r. przy-
czyni³a siê do przyt³umienia tej nadziei. Potem nast¹pi³y wojny w by³ej Jugos³a-
wii, ludobójstwo w Rwandzie i wiele nowych wewnêtrznych konfliktów i wojen
domowych, w których coraz silniej ró¿nice religijne zaczê³y siê jawiæ jako czyn-
nik konfliktu. W ka¿dym razie œwiat u progu XXI. stulecia wygl¹da ca³kiem ina-
czej ni¿ 20 lub 30 lat temu. Nikt, w tym równie¿ ekumeniczne organizacje i jej
Koœcio³y cz³onkowskie, nie by³ przygotowany do globalnej przemiany, jaka do-
kona³a siê w ostatnich dziesiêciu latach. Trzeba by³o czasu, by móc rozpoznaæ
nowe kontury. W miêdzyczasie zaczêto siê pos³ugiwaæ s³owem „globalizacja” dla
scharakteryzowania procesu przemian i zwi¹zanych z nim wyzwañ. Dla Œwiato-

1 Wyk³ad wyg³oszony we wrzeœniu 2002 r. na zaproszenie Ewangelickiego Koœcio³a Krajowego
Wirtembergii. W t³umaczeniu pominêliœmy fragmenty odnosz¹ce siê do sytuacji ekumenicznej w Niemczech.
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wej Rady Koœcio³ów oznacza to, ¿e swoj¹ uniwersaln¹ wizjê ekumeniczn¹ musi
ona okreœliæ i zweryfikowaæ w warunkach globalizacji.

Koœció³ w Niemczech by³ po roku 1989 przez wiele lat zajêty sob¹ i procesem
zjednoczenia. Ale tak¿e w wielu innych krajach b³yskawiczne zmiany wi¹za³y siê
z rosn¹cym pragnieniem bezpieczeñstwa, zabezpieczenia interesów narodowych,
kulturowych i religijnych. Koœció³ rzymskokatolicki pod zwierzchnictwem papie-
¿a Jana Paw³a II umocni³ swój profil Koœcio³a o zasiêgu œwiatowym, z czym
wi¹¿e siê roszczenie do przewodzenia ca³emu chrzeœcijañstwu. Jego rozmowy
z Koœcio³ami prawos³awnymi prze¿ywaj¹ zastój, tak¿e dialog ze Wspólnot¹ an-
glikañsk¹ uleg³ spowolnieniu. Tylko z Koœcio³ami luterañskimi, po pokonaniu
pewnych przeszkód, uda³o siê osi¹gn¹æ porozumienie w sprawie nauki o uspra-
wiedliwieniu. Ale wkrótce potem entuzjazm z powodu tego porozumienia zosta³
przyt³umiony przez og³oszenie deklaracji „Dominus Iesus”. Wprawdzie dosz³o do
wa¿nych zbli¿eñ miêdzy Koœcio³ami wyros³ymi z Reformacji – porozumieñ
z Miœni, Porvoo, Reuilly jak i pog³êbienia Leuenberskiej Wspólnoty Koœcio³ów –
ale one potwierdzi³y tylko ju¿ istniej¹c¹ wspólnotê miêdzy historycznymi Ko-
œcio³ami protestanckimi. W ka¿dym razie zbli¿enia te nie powstrzyma³y rozwoju
neokonfesjonalizmu i konserwatyzmu strukturalnego w Koœcio³ach.

Gdzieœ od po³owy lat 90. zauwa¿yæ siê da³y coraz wyraŸniej skutki gospodar-
czej globalizacji jak równie¿ politycznej, gospodarczej i militarnej dominacji Sta-
nów Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej. Wielkie konferencje ONZ w dekadzie
po Szczycie Ziemi w Rio (1992) pocz¹tkowo ¿ywi³y siê jeszcze dynamik¹ no-
wych globalnych perspektyw. Ale coraz silniej zaczê³y siê ujawniaæ mechanizmy
globalnych powi¹zañ. Tradycyjne wzorce oceny i formy reagowania z epoki zim-
nej wojny okaza³y siê nieu¿yteczne. Na scenie pojawili siê nowi globalni aktorzy:
potê¿ne imperia gospodarcze, gêsta sieæ organizacji pozarz¹dowych, organizacja
œwiatowego handlu itd. Kto chcia³ wystêpowaæ na tej globalnej scenie, musia³
nabyæ umiejêtnoœci w³aœciwego poruszania siê po niej, szybkiego i efektywnego
dzia³ania oraz wygrywania z innymi aktorami. To dotyczy³o i nadal dotyczy te¿
Koœcio³ów i ich organizacji ekumenicznych.

To¿samoœæ i wizja Œwiatowej Rady Koœcio³ów

Œwiatowa Rada Koœcio³ów zareagowa³a na te zmiany poprzez przemyœlenie
w d³u¿szym procesie swojej to¿samoœci i przysz³oœci. Proces ten rozpocz¹³ siê ju¿
w roku prze³omu (1989) i zosta³ zakoñczony w 1997 r. lub podczas Zgromadzenia
Ogólnego (w Harare, 1998) przez przyjêcie zasadniczej deklaracji „Ku wspólne-
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mu rozumieniu i wspólnej wizji Œwiatowej Rady Koœcio³ów”. Jako organizacja
zrzeszaj¹ca 342 krajowe struktury koœcielne i podleg³a d³ugiemu instytucjonalnemu
procesowi kszta³towania opinii, ŒRK by³a wobec innych globalnych aktorów pod
pewnym wzglêdem w sytuacji niekorzystnej; zw³aszcza dotyczy to poœpiechu, z ja-
kim te zmiany siê dokona³y. Poza tym zmienione warunki finansowe i polityczno-
ekonomiczne oraz priorytety sprawi³y, ¿e z roku na rok dysponowa³o siê mniejszy-
mi œrodkami dla zadañ realizowanych przez centralê ŒRK. W przeci¹gu 10 lat od
prze³omu politycznego ŒRK utraci³a ponad po³owê swoich przychodów i odpo-
wiednio do tego o ponad 50 proc. zmniejszy³a siê liczba jej etatowych wspó³pra-
cowników. Kto dzisiaj pracê i profil ŒRK porównuje z okresem prosperity przed 20
laty, ten nie ocenia nale¿ycie realnych skutków globalnych zmian.

Nowe zastanowienie siê nad to¿samoœci¹ ŒRK doprowadzi³o do konkluzji,
któr¹ w pewnym sensie mo¿na wyraziæ w s³owie „antycykliczny”. Zamiast wysu-
waæ roszczenie do programowego przywództwa jako miêdzynarodowa organiza-
cja koœcielna i umacniaæ je w rywalizacji z innymi konkurentami, nowy opis to¿-
samoœci ŒRK koncentruje œwiadomie uwagê na jej duchowo-teologicznym cha-
rakterze jako wspólnocie Koœcio³ów, której spoiwem jest wzajemne poczucie
odpowiedzialnoœci. Pog³êbienie tej wspólnoty, zmierzaj¹cej do pe³nej jednoœci
jako koinonii, przedstawione jest w statucie jako naczelny cel ŒRK. By³o to i jest
wysokie roszczenie, z którym ³¹czy siê zarazem przekonanie, ¿e wspólnota Ko-
œcio³ów w ŒRK ma stanowiæ alternatywê, kontrmodel wobec dominuj¹cej kultury
rywalizacji. Wspólnota Koœcio³ów kieruje siê inn¹ zasad¹ ni¿ logika w³adzy. Soli-
darnoœæ i gotowoœæ do rozwi¹zywania konfliktów równie¿ w inny sposób ni¿ we-
d³ug modelu walki o w³adzê, w którym chodzi o zysk lub stratê, s¹ kryteriami, za
pomoc¹ których chce siê mierzyæ to¿samoœæ ŒRK. Nie chodzi o wspólnotê jako
tak¹, o wycofanie siê z wielkich sporów publicznych i skupienie siê wy³¹cznie na
tym, co „istotne”. Przez takie okreœlenie celu chce siê raczej daæ z ca³¹ powag¹
wyraz przekonaniu, ¿e stosunki miêdzy Koœcio³ami maj¹ inny charakter ni¿ sto-
sunki miêdzy organizacjami politycznymi lub pañstwowymi, ¿e opieraj¹ siê one
na innej podstawie, wzajemnym zaufaniu, które przyczynia siê do relatywizacji
wszystkich istniej¹cych przeciwnoœci. Ju¿ w 1952 r. Œwiatowa Konferencja Wia-
ry i Ustroju w Lund powiedzia³a, ¿e Koœcio³y musz¹ zadaæ sobie pytanie, czy nie
powinny wspó³dzia³aæ ze sob¹ we wszystkich dziedzinach z wyj¹tkiem tych,
w których dziel¹ je g³êbokie ró¿nice przekonañ. Jeœli jest s³uszne stale powtarza-
ne twierdzenie, ¿e to, co nas ³¹czy, jest wiêksze ni¿ to, co nas dzieli, wówczas
winno siê to objawiaæ równie¿ we wzajemnych relacjach.

Nowo sformu³owana to¿samoœæ ŒRK jako „wspólnoty Koœcio³ów” chce byæ
rozumiana jako interpretacja i aktualizacja „bazy dogmatycznej”, o której mówi
statut ŒRK i Deklaracja z Toronto z 1950 r. Chce ona przypomnieæ te podstawy i
uœwiadomiæ Koœcio³om, ¿e wzajemnie ponosz¹ za siebie odpowiedzialnoœæ. Ale
mimo formalnej akceptacji przez Komitet Naczelny i Zgromadzenie Ogólne oka-
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zuje siê, ¿e Koœcio³y nie ca³kiem jeszcze wiedz¹, jak powinny i jak mog¹ sprostaæ
temu roszczeniu. Wiêkszoœæ Koœcio³ów cz³onkowskich traktowa³a dotychczas
ŒRK jako u¿yteczn¹ organizacjê miêdzynarodow¹, która ma s³u¿yæ wspólnym in-
teresom Koœcio³ów. Okazuje siê jednak, ¿e interesy Koœcio³ów s¹ ró¿ne, tote¿
niektóre Koœcio³y stawiaj¹ dzisiaj pytanie, czy lub do czego potrzebna jest im
jeszcze ŒRK. W ka¿dym razie niezbyt chêtnie bior¹ na siebie obowi¹zki, zw³asz-
cza ¿e istniej¹ jeszcze inne obszary dzia³alnoœci ekumenicznej, jak np. œwiatowe
zwi¹zki wyznaniowe, miêdzykoœcielne partnerstwa, Leuenberska Wspólnota Ko-
œcio³ów itd.

Spór z Koœcio³ami prawos³awnymi

W okresie ponownej refleksji nad to¿samoœci¹ pojawi³ siê kryzys w stosun-
kach ŒRK z jej prawos³awnymi Koœcio³ami cz³onkowskimi. Nie by³ on ca³kowi-
tym zaskoczeniem. Ju¿ przed 30 laty, wraz z krytycznymi pytaniami, kierowany-
mi pod adresem Rady przez œrodowiska konserwatywno-ewangelikalne, zameldo-
wa³y siê do g³osu oba wielkie prawos³awne Patriarchaty Konstantynopola i
Moskwy, zg³aszaj¹c powa¿ne zastrze¿enia wobec pewnych tendencji w pracy
ŒRK. W nastêpnym okresie czasu ŒRK podejmowa³a intensywne starania, które
mia³y umo¿liwiæ dojœcie do g³osu w jej programach Koœcio³ów prawos³awnych.
Przeprowadzono wiele konsultacji tematycznych z reprezentantami Koœcio³ów
prawos³awnych, które czêœciowo sformu³owa³y godne uwagi teksty. Ale zastrze-
¿enia pozosta³y, koncentruj¹c siê coraz silniej na problemie strukturalnej sytuacji
mniejszoœciowej Koœcio³ów prawos³awnych w ŒRK, zdominowanej w stylu pra-
cy przez Koœcio³y tradycji protestanckiej.

Krytyczne zapytania zaczê³y pojawiaæ siê coraz czêœciej wskutek g³êbokich
przemian wewnêtrznych w Koœcio³ach prawos³awnych, zw³aszcza w Europie
Wschodniej. W Rosji, ale równie¿ w innych by³ych pañstwach komunistycznych,
Koœció³ prawos³awny odzyska³ nagle wolnoœæ i zosta³ skonfrontowany z nieocze-
kiwanymi ¿¹daniami. Z jednej strony musia³ uporaæ siê z gwa³townym nap³ywem
nowych cz³onków, którzy swoj¹ odzyskan¹ wiarê prawos³awn¹ bronili przed
wszelkimi wp³ywami zewnêtrznymi. Koœcio³y tej tradycji musia³y te¿ ustaliæ na
nowo swoje miejsce w spo³eczeñstwie, które znajdowa³o siê w sytuacji gwa³tow-
nych przemian. Wreszcie zosta³y skonfrontowane z przychodz¹cymi z zewn¹trz
inicjatywami misyjnymi, które w tych krajach, naznaczonych star¹ tradycj¹ pra-
wos³awn¹, próbowa³y wprowadzaæ nowe wspólnoty koœcielne i religijne. Poli-
tyczne turbulencje tej postkomunistycznej fazy utrudnia³y w du¿ej mierze ekume-



13

AKTUALNA SYTUACJA ŒWIATOWEJ RADY KOŒCIO£ÓW

nicznej wspólnocie okazywanie solidarnoœci Koœcio³om prawos³awnym podczas
ich zmagañ z tymi wyzwaniami.

Dodaæ trzeba, ¿e równie¿ Koœcio³y prawos³awne nie stwarza³y odpowiednich
warunków na okazywanie im ekumenicznej solidarnoœci. Kontakty ekumeniczne,
tak wa¿ne dla nich w okresie komunistycznego ucisku, sta³y siê teraz czymœ kontro-
wersyjnym. W wielu przypadkach wykreœlono ze s³ownictwa takie s³owa, jak „eku-
menia” i „ekumeniczny”, gdy¿ sta³y siê zagro¿eniem dla prawowiernoœci. Pojawia-
³y siê skrajne wypowiedzi identyfikuj¹ce ca³y ruch ekumeniczny z herezj¹, a pa-
triarcha gruziñskiego Koœcio³a prawos³awnego, z powodu swojej otwartej postawy
ekumenicznej, zosta³ skonfrontowany z groŸb¹ roz³amu koœcielnego.

W powsta³ej sytuacji Koœcio³y prawos³awne potraktowa³y priorytetowo spra-
wê wewnêtrznej jednoœci, zwartoœci i wspólnoty kosztem ekumenicznej ³¹cznoœci
z innymi Koœcio³ami. Tak dosz³o do wyst¹pienia Koœcio³a gruziñskiego, a
w okresie bezpoœrednio poprzedzaj¹cym Zgromadzenie Ogólne w Harare tak¿e
bu³garskiego Koœcio³a prawos³awnego z ŒRK. Okaza³o siê, ¿e doœwiadczenia
z wieloletniej wspó³pracy z ŒRK i licznych rozmów teologicznych, jak równie¿
wymiana z Koœcio³ami zachodnimi tradycji reformacyjnej i rzymskokatolickiej,
objê³y tylko ma³y kr¹g biskupów i teologów. W samych Koœcio³ach i poœród ich
cz³onków prawie nie by³y one znane i przyswajane. W przeciwieñstwie do Ko-
œcio³a rzymskokatolickiego Koœcio³y prawos³awne nie mia³y ekumenicznego so-
boru odnowy. Wprawdzie od 30 lat trwaj¹ przygotowania do wielkiego soboru
ogólnoprawos³awnego. Wœród opublikowanych tekstów przygotowawczych znaj-
duje siê tak¿e deklaracja na temat ruchu ekumenicznego i stosunków z innymi
Koœcio³ami. Ale ten tekst nie ma jeszcze rangi wi¹¿¹cej decyzji soborowej, tote¿
zasadnicze pytania pozostaj¹ nadal nierozstrzygniête.

Dotyczy to szczególnie kwestii uznania innych Koœcio³ów za Koœcio³y w pe³-
nym tego s³owa znaczeniu. Problem ten w odniesieniu do Koœcio³a rzymskokato-
lickiego jest znany z dyskusji nad „Dominus Iesus”. W miêdzyczasie wiemy, ¿e
wed³ug oficjalnej nauki rzymskokatolickiej Koœcio³y wyros³e z Reformacji s¹
w dalszym ci¹gu – równie¿ po uchwaleniu Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o
usprawiedliwieniu - tylko „wspólnotami koœcielnymi”, a nie Koœcio³ami w pe³-
nym tego s³owa znaczeniu. Stanowisko prawos³awne w tej kwestii jest raczej
jeszcze ciaœniejsze: zgodnie z nim prawos³awie nie jest jak¹œ „konfesj¹” obok in-
nych, lecz prawdziwym Koœcio³em w znaczeniu wyznania wiary, kontynuuj¹cym
w sposób niezak³ócony ¿ycie Koœcio³a pierwszych stuleci. Wszystkie inne Ko-
œcio³y s¹, œciœle bior¹c, wspólnotami schizmatyckimi lub heretyckimi. Mimo to
Koœcio³y prawos³awne od pocz¹tku uczestniczy³y w ruchu ekumenicznym. W d¹-
¿eniu do jednoœci Koœcio³a widz¹ one œwiêty obowi¹zek: podczas ka¿dego nabo-
¿eñstwa Koœcio³y i chrzeœcijanie prawos³awni modl¹ siê o „jednoœæ wszystkich”.
Jako swoje zadanie postrzegaj¹ dawanie œwiadectwa wobec ekumenicznej wspól-
noty Koœcio³ów na rzecz jednoœci takiej, jaka istnieje ju¿ we wspólnocie Koœcio-
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³ów prawos³awnych, i cierpliwe dzia³anie na rzecz przezwyciê¿enia schizmy,
zniesienia podzia³u. Jednak oznacza to zarazem, ¿e cz³onkostwo Koœcio³ów pra-
wos³awnych w ŒRK nie wi¹¿e siê z uznawaniem „innych Koœcio³ów cz³onkow-
skich za Koœcio³y w pe³nym znaczeniu tego s³owa”. Ta koncesja zawarta w De-
klaracji z Toronto, uchwalonej przez Komitet Naczelny w 1950 r., pozostaje do
dnia dzisiejszego decyduj¹cym warunkiem prawos³awnej wspó³pracy w ŒRK.

Na tym tle staje siê raczej zrozumia³e, dlaczego spór z Koœcio³ami prawos³aw-
nymi wybuchn¹³ w³aœnie u progu jubileuszowego Zgromadzenia Ogólnego
w Harare. Niektóre Koœcio³y prawos³awne, zw³aszcza Koœció³ rosyjski, dostrze-
g³y w wypowiedziach podstawowego dokumentu, formu³uj¹cego to¿samoœæ ŒRK
jako wspólnoty Koœcio³ów zobowi¹zanej wobec siebie, odejœcie od „eklezjolo-
gicznej neutralnoœci” Rady. Mimo ¿e ŒRK nigdy nie twierdzi³a, ¿e sama jest Ko-
œcio³em, ani te¿ nie wypowiada³a siê w sposób wi¹¿¹cy na temat jednoœci Koœcio-
³a, Koœcio³y prawos³awne z coraz wiêksz¹ nieufnoœci¹ odnosi³y siê do próby du-
chowego i koœcielnego pog³êbienia wspólnoty Koœcio³ów w ŒRK. W kontekœcie
ca³ej tej debaty dla konserwatywnych œrodowisk prawos³awnych, zw³aszcza
zwi¹zanych ze wspólnotami monastycznymi, kamieniem obrazy sta³y siê nawet
wspólne nabo¿eñstwa z chrzeœcijanami innych tradycji – przypomina to stanowi-
sko rzymskokatolickie sprzed II Soboru Watykañskiego. Œrodowiska te powo³uj¹
siê na stare uchwa³y soborowe, które zabrania³y wspólnego modlenia siê z „here-
tykami”. Tak dosz³o do deklaracji Konferencji Ogólnoprawos³awnej w Saloni-
kach w maju 1998 r., która u progu VIII Zgromadzenia Ogólnego domaga³a siê
radykalnej reorientacji ŒRK jako warunku dalszej wspó³pracy w niej Koœcio³ów
prawos³awnych. Delegatom Koœcio³ów prawos³awnych zalecono, aby podczas
Zgromadzenia Ogólnego w Harare nie uczestniczyli w organizowanych tam na-
bo¿eñstwach.

Komisja Nadzwyczajna i jej rezultaty

Tak dosz³o do sformu³owania wyzwania, którego Rada nie mog³a pozostawiæ
bez odpowiedzi. Zw³aszcza przedstawiciele Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awne-
go przyczynili siê w du¿ej mierze do tego, ¿e to wyzwanie zrozumiane zosta³o
przez niektóre œrodowiska przede wszystkim jako próba si³ w kontekœcie nowego
³adu koœcielno-ekumenicznego po upadku komunizmu. Œrodowiska te uwa¿a³y
(i po czêœci nadal uwa¿aj¹), ¿e Rada mia³a odrzuciæ prawos³awne wyzwanie i
wejœæ ewentualnie w otwarty spór (jak uczyni³a to kiedyœ w przypadku polemik
wokó³ Programu Zwalczania Rasizmu), licz¹c siê z mo¿liwoœci¹ wycofania siê ze
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wspó³pracy dalszych Koœcio³ów prawos³awnych. Zgromadzenie Ogólne w Harare
zadecydowa³o inaczej. Przyjê³o ono propozycjê Koœcio³ów prawos³awnych
w sprawie powo³ania, na zasadach parytetu, Komisji Nadzwyczajnej w celu zba-
dania problemów dotycz¹cych wspó³pracy prawos³awnej w ŒRK i „opracowania
propozycji w sprawie niezbêdnych zmian w strukturze, stylu i etosie Rady”. Ko-
misja, której mandat ograniczono do trzech lat, spotka³a siê po raz pierwszy w
1999 r. Kilka tygodni temu przedstawi³a ona Komitetowi Naczelnemu swój Ra-
port koñcowy.

Na podstawie intensywnych analiz i narad w wielu podgrupach Komisja Nad-
zwyczajna skupi³a uwagê na piêciu kompleksach zagadnieñ: (1) zasadnicze ró¿ni-
ce w rozumieniu Koœcio³a; (2) warunki formu³owania ekumenicznych wypowie-
dzi na temat zagadnieñ spo³ecznych i etycznych; (3) zapytania odnoœnie organi-
zowania nabo¿eñstw podczas konferencji ekumenicznych; (4) kwestie zwi¹zane
z podejmowaniem decyzji w ŒRK i jej organach kierowniczych; (5) kryteria
cz³onkostwa i reprezentowania Koœcio³ów w ŒRK. Raport i jego zalecenia Komi-
sja Nadzwyczajna przyjê³a jednomyœlnie na zasadzie konsensu. Komitet Naczel-
ny, po wyczerpuj¹cej dyskusji, przyj¹³ zalecenia przewa¿aj¹c¹ wiêkszoœci¹ g³o-
sów. Biskup krajowy dr Margot Käßmann wykorzysta³a tê okolicznoœæ jako po-
wód do rezygnacji z mandatu cz³onka Komitetu Naczelnego ŒRK. Ten publiczny
akt protestu odbi³ siê w Niemczech szerokim echem i wywo³a³ zaniepokojenie
w sprawie drogi i polityki ŒRK.

Dla lepszego zrozumienia kontekstu i kulis tego konfliktu trzeba by zapoznaæ
siê dok³adnie z Raportem Komisji Nadzwyczajnej. Przekracza³oby to ramy tego
referatu. Raport ten jest dostêpny na stronie internetowej ŒRK i wkrótce uka¿e siê
tak¿e jako specjalna broszura2. Ograniczê siê tutaj do kilku wyjaœnieñ, a nastêpnie
spróbujê wyartyku³owaæ zasadnicze znaczenie przyjêtego postêpowania.

Wskutek publicznych oœwiadczeñ biskupa krajowego, Margot Käßmann mo-
g³o powstaæ wra¿enie, ¿e w ŒRK nie bêdzie odt¹d ekumenicznych nabo¿eñstw,
lecz tylko spotkania modlitewne. W pogl¹dzie tym s³uszne jest tylko to, ¿e Raport
Komisji Nadzwyczajnej problematyzuje pojêcie „nabo¿eñstwo ekumeniczne”,
gdy¿ doprowadzi³o ono do nieporozumieñ z Koœcio³ami prawos³awnymi. Zamiast
tego Raport proponuje, aby mówiæ o „wspólnej modlitwie”, jednak zdaje sobie
sprawê, ¿e równie¿ to sformu³owanie wymaga dalszych przemyœleñ, gdy¿ mo¿e
prowadziæ do nieporozumieñ. Wed³ug prawos³awnego rozumienia nabo¿eñstwo
odprawiane podczas zgromadzeñ ekumenicznych chrzeœcijan wywodz¹cych siê
z Koœcio³ów jeszcze podzielonych jest czymœ innym ni¿ nabo¿eñstwo sprawowa-
ne wed³ug porz¹dku jednego konkretnego Koœcio³a, przeto proponuje siê, aby
wprowadziæ rozró¿nienie miêdzy wspólnymi modlitwami „interkonfesyjnymi” i
„konfesyjnymi”. Wieczerza Pañska – jak dot¹d – mo¿e i powinna byæ w zasadzie

2 W bie¿¹cym zeszycie „Studiów” zamieszczamy polski przek³ad Raportu koñcowego (uw. t³um.).
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odprawiana wed³ug porz¹dku liturgicznego konkretnego Koœcio³a cz³onkowskie-
go. Tzw. „Liturgia z Limy” jak dot¹d nie zosta³a przyjêta przez ¿aden Koœció³
cz³onkowski jako oficjalna liturgia. Pozostaje ona modelem dla przysz³ych
wspólnych uroczystoœci Sto³u Pañskiego, lecz nie rozwi¹zuje jeszcze zasadnicze-
go problemu dotycz¹cego wspólnoty Wieczerzy Pañskiej, zw³aszcza z Koœcio³a-
mi rzymskokatolickim i prawos³awnym.

Mimo to tzw. „interkonfesyjne” modlitwy, wed³ug propozycji Komisji Nadzwy-
czajnej, zawieraj¹ wszystko, co dotychczas zaliczano do istotnych elementów nabo-
¿eñstw ekumenicznych, tzn. modlitwê wstêpn¹, wyznanie wiary, modlitwê uprasza-
j¹c¹, dziêkczynienie, czytanie Pisma œw., medytacjê i modlitwê przyczynn¹. Taka
by³a te¿ struktura codziennych nabo¿eñstw podczas Zgromadzenia Ogólnego
w Vancouver, przypomnianych przez biskupa krajowego Margot Käßmann. Takie
nabo¿eñstwa by³y równie¿ odprawiane podczas dopiero co zakoñczonego posiedze-
nia Komitetu Naczelnego w Genewie, i bêd¹ one nadal istnieæ.

Rozwa¿ania na temat planu ramowego, znajduj¹ce siê w za³¹czniku do Raportu
Komisji Nadzwyczajnej, kieruj¹ siê d¹¿eniem do uwra¿liwienia wszystkich zainte-
resowanych na problematyczne aspekty wystêpuj¹ce w nabo¿eñstwach ekumenicz-
nych. Chodzi o to, aby przez wzajemne respektowanie ró¿nych typów pobo¿noœci
osi¹gn¹æ maksimum porozumienia w nabo¿eñstwie i w ten sposób nie dopuœciæ do
poczucia wyobcowania jego uczestników. Rozwa¿ania te maj¹ charakter tymczaso-
wy i zapewne bêd¹ wymaga³y dalszego przeredagowania w œwietle odpowiednich
doœwiadczeñ. Przede wszystkim obce jest im roszczenie do uniwersalnego zastoso-
wania w ruchu ekumenicznym, na wszystkich jego p³aszczyznach i we wszystkich
miejscach. Podczas ich opracowywania miano na myœli konkretn¹ sytuacjê wiel-
kich konferencji i zgromadzeñ organizowanych przez ŒRK.

Drugim punktem krytyki jest zalecona procedura konsensu przy podejmowa-
niu decyzji przez gremia kierownicze ŒRK, a wiêc Zgromadzenie Ogólne i Komi-
tet Naczelny. Dotychczas obowi¹zuje procedura wzorowana na anglosaskim mo-
delu parlamentarnym, wed³ug którego wiêkszoœæ decyzji zapada zwyk³¹ wiêkszo-
œci¹ g³osów. W praktyce w wiêkszoœci gremiów roboczych od dawna prawie
w ogóle nie przeprowadza siê g³osowañ, lecz pracuje siê wed³ug nie zdefiniowa-
nej precyzyjnie procedury konsensu. G³osowania przenikniête duchem walki sta-
³y siê bardzo rzadkie i s¹ raczej nie do pogodzenia z obyczajowoœci¹ wiêkszoœci
Koœcio³ów cz³onkowskich zorientowan¹ na znajdowanie konsensu.

Obecnie, zgodnie z uchwa³¹ Komitetu Naczelnego, ma byæ opracowany porz¹-
dek, który z podejmowania decyzji na podstawie konsensu czyni regu³ê tak¿e dla
Komitetu Naczelnego i Zgromadzenia Ogólnego. Takie modele s¹ ju¿ stosowane
przez Koœcio³y w Australii i Nowej Zelandii, ale tak¿e coraz czêœciej przez Ko-
œcio³y amerykañskie. Impuls da³a tutaj okolicznoœæ, na któr¹ u¿ala³y siê czêsto
Koœcio³y prawos³awne, ¿e znajduj¹ siê one w sytuacji mniejszoœci strukturalnej
(gwarantuje siê im 25 proc. miejsc w Komitecie Naczelnym), tak ¿e nie maj¹ ¿ad-
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nej mo¿liwoœci uchwalenia wa¿nych dla nich spraw na drodze g³osowania wiêk-
szoœciowego lub powstrzymania wniosków, których nie akceptuj¹. Z kolei proce-
dura konsensu by³a wielokrotnie krytykowana jako próba samoograniczenia ŒRK,
jako wycofanie siê z ekumenicznej tradycji „prowadzenia sporów” i jako os³abie-
nie prorockiej misji ruchu ekumenicznego. Te zastrze¿enia, nawi¹zuj¹ce w istocie
do modelu politycznego sporu, trzeba potraktowaæ powa¿nie podczas opracowa-
nia nowej procedury dostosowanej do szczególnej sytuacji ŒRK.

Zastrze¿enia te nie dotykaj¹ jednak j¹dra zalecenia. G³ównym jego motywem
jest d¹¿enie do ukazania podstawowego charakteru Œwiatowej Rady Koœcio³ów
jako „wspólnoty Koœcio³ów” równie¿ w praktyce podejmowania decyzji. W prze-
strzeni politycznej dominuje logika w³adzy, w dziedzinie gospodarczej logika
konkurencji, w obu przypadkach chodzi o zysk lub stratê, zwyciêstwo lub prze-
gran¹. Jednak „przestrzeñ ekumeniczna”, jako dotycz¹ca wspólnoty w Jezusie
Chrystusie, musi kierowaæ siê inn¹ logik¹. Równie¿ podczas merytorycznych lub
teologicznych kontrowersji musi w pierwszym rzêdzie chodziæ o poznanie woli
Bo¿ej, „rozró¿nianie duchów” i wspólne powierzenie spraw przewodnictwu Du-
cha Œwiêtego. Poniewa¿ uchwa³y gremiów kierowniczych i tak nie maj¹ charak-
teru wi¹¿¹cego dla Koœcio³ów cz³onkowskich, spraw¹ drugorzêdn¹ staje siê ele-
ment skutecznoœci. Wszystkie decyzje maj¹ s³u¿yæ ostatecznie „budowaniu” i po-
g³êbianiu wspólnoty, a wiêc w miarê mo¿liwoœci powinny manifestowaæ konsens.
Mo¿e to oznaczaæ potrzebê poœwiêcania wiêcej czasu konsultacjom; ale wynik
osi¹gniêty w ten sposób bêdzie bardziej noœny i skuteczny ni¿ uchwa³a, której
mniejszoœæ nie mo¿e zaakceptowaæ. W ka¿dym przypadku intensywna konsulta-
cja, w której dochodz¹ do g³osu wszystkie opinie, bêdzie równie wa¿na lub nie-
kiedy nawet wa¿niejsza ni¿ uchwa³a osi¹gniêta w uproszczonej procedurze. Pro-
cedurê konsensu nale¿y wiêc rozumieæ jako krok ku wzmocnieniu wspólnoty
ŒRK jako miejsca wzajemnych konsultacji i wymiany doœwiadczeñ. Oczywiœcie
zachodzi jeszcze potrzeba ustalenia szczegó³ów tej nowej procedury.

I wreszcie – po trzecie – z krytyk¹ spotka³o siê zalecenie w sprawie stworzenia
dwóch ró¿nych form relacji z ŒRK. Z jednej strony chodzi tu o „Koœcio³y cz³on-
kowskie, które nale¿¹ do wspólnoty Œwiatowej Rady Koœcio³ów”, z drugiej zaœ o
„Koœcio³y stowarzyszone” z ŒRK. Równie¿ z t¹ spraw¹ wi¹¿¹ siê trudne dyskusje
z niektórymi Koœcio³ami prawos³awnymi, które mia³y lub maj¹ problemy ze swo-
im cz³onkostwem, lecz jednoczeœnie chcia³yby unikn¹æ ca³kowitego zerwania
z Rad¹. Czasowe zawieszenie cz³onkostwa, praktykowane przez Koœcio³y w ró¿-
nej formie, mo¿e byæ tylko rozwi¹zaniem doraŸnym. Do tego dochodzi jeszcze
doœwiadczenie, i¿ istnieje wielka i stale rosn¹ca liczba Koœcio³ów i wspólnot
chrzeœcijañskich, które z ró¿nych powodów nie widz¹ mo¿liwoœci przy³¹czenia
siê do ŒRK w jej aktualnej instytucjonalnej formie. Dotyczy to Koœcio³a rzym-
skokatolickiego, lecz równie¿ Koœcio³ów ewangelikalnych, zielonoœwi¹tkowych
lub niezale¿nych. Coraz wiêcej tych Koœcio³ów, a zw³aszcza Koœció³ rzymskoka-
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tolicki, uwa¿a siê jednak za czêœæ sk³adow¹ ruchu ekumenicznego, szukaj¹c kon-
taktu lub form wspó³pracy z ŒRK. Dotychczas mówi³o siê po prostu o „Koœcio-
³ach niecz³onkowskich”. Teraz w ich miejsce ma wejœæ nowa kategoria „Koœcio-
³ów stowarzyszonych” z ŒRK. Za model mog¹ tu s³u¿yæ stowarzyszone – krajo-
we lub regionalne – organizacje ekumeniczne, jak równie¿ strukturalne stosunki
z œwiatowymi zwi¹zkami wyznaniowymi i miêdzynarodowymi organizacjami
ekumenicznymi. Chodzi wiêc, w znaczeniu art. III Statutu, o „umocnienie jedne-
go ruchu ekumenicznego” a nie o os³abienie lub rozmiêkczenie wspólnoty Ko-
œcio³ów przez wprowadzenie „mniej wartego” cz³onkostwa. „Koœcio³y stowarzy-
szone” nie s¹ w ¿adnym przypadku cz³onkami, tote¿ nie maj¹ ¿adnych praw poza
tymi, które przys³uguj¹ innym stowarzyszonym radom i organizacjom. Wnioski o
uznanie statusu „Koœcio³a stowarzyszonego” wymagaj¹ uzasadnienia, a Komitet
Naczelny musi taki wniosek wyraŸnie zaakceptowaæ.

Jest jeszcze za wczeœnie, by móc powiedzieæ, jakie skutki bêd¹ mia³y te
uchwa³y dla ¿ycia i stylu pracy ŒRK. Trzeba je teraz uszczegó³owiæ, tak ¿e dopie-
ro nastêpne Zgromadzenie Ogólne w 2006 r. w Porto Alegre zadecyduje ostatecz-
nie o odpowiednich zmianach. Jednak ju¿ teraz da siê powiedzieæ, ¿e praca Ko-
misji Nadzwyczajnej nada³a now¹ rangê stosunkom z Koœcio³ami prawos³awny-
mi. ŒRK nie uleg³a prawos³awnemu naciskowi, nie zawarto te¿ kompromisu
koñcz¹cego konflikt. Nigdy przedtem ŒRK i jej Koœcio³y cz³onkowskie nie po-
traktowa³y tak szczerze i powa¿nie fundamentalnych kwestii w stosunkach z Ko-
œcio³ami prawos³awnymi. Teraz nie bêdzie ju¿ chodzi³o o potwierdzenie w³asnej
pozycji przez Koœcio³y prawos³awne lub protestanckie w ekumenicznym sporze o
prawdê. Komisja Nadzwyczajna zapocz¹tkowa³a proces, który mo¿e doprowadziæ
do zmiany we wzajemnych stosunkach na p³aszczyŸnie instytucjonalnej. Koncy-
liarny spór o prawdê musi byæ rozwi¹zywany inaczej ni¿ polityczne lub spo³ecz-
ne polemiki i konflikty. Proces ten mo¿e dostarczyæ wa¿nych doœwiadczeñ w sto-
sunkach miêdzy Koœcio³ami, które w ramach Ekumenicznej Dekady Przezwyciê-
¿ania Przemocy mog³yby zyskaæ na znaczeniu tak¿e poza bezpoœrednim
obszarem dzia³alnoœci ŒRK.

T³um. Karol Karski
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KARDYNA£ WALTER KASPER

ZAANGA¯OWANIE EKUMENICZNE
KOŒCIO£A KATOLICKIEGO

Jest dla mnie wielk¹ radoœci¹ i zaszczytem przedstawiæ Wam w dzisiejszy wieczór
temat, który jest nie tylko moim codziennym zadaniem i który tkwi naprawdê g³êboko
w moim sercu, ale który ma tak¿e pierwszorzêdne znaczenie dla naszych wzajemnych
relacji, a mianowicie: „Zaanga¿owanie ekumeniczne Koœcio³a katolickiego”. Dziêkujê
Wam bardzo gor¹co za zaproszenie, przyjêcie i zainteresowanie, jakie okazujecie dla
tego zaanga¿owania. Mam œwiadomoœæ, ¿e to zainteresowanie nie jest czymœ oczywi-
stym i ¿e zaprosiliœcie po raz pierwszy rzymskiego kardyna³a na wasze zebranie1. Ten
fakt sam w sobie pokazuje, ¿e sytuacja siê zmieni³a i ¿e zrodzi³o siê pomiêdzy chrzeœci-
janami nowe braterstwo. Niestety, s¹ oni jeszcze podzieleni, ale – dziêki Bogu – weszli
na drogê, od której nie ma odwrotu, i podjêli wspóln¹ pielgrzymkê ku jednoœci.

Postanowi³em przedstawiæ dziewiêæ tez dotycz¹cych katolickiego rozumienia za-
anga¿owania ekumenicznego. Za II Soborem Watykañskim móg³bym powiedzieæ:
dziewiêæ katolickich zasad ekumenizmu.

1. Koœció³ katolicki uwa¿a ruch ekumeniczny
za dzie³o Ducha Œwiêtego. Dlatego opcja ekumeniczna

II Soboru Watykañskiego jest nieodwo³alna

Podstawa tej tezy znajduje siê ju¿ w punkcie pierwszym Dekretu o Ekumenizmie
II Soboru Watykañskiego, gdzie jest powiedziane, ¿e: pod tchnieniem Ducha Œwiê-
tego wœród naszych braci od³¹czonych powsta³ i z dnia na dzieñ zatacza coraz szer-

1 Kard. Walter Kasper, przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan, zosta³ zaproszony na
Walne Zgromadzenie Federacji Protestanckiej Francji w dniu 23 marca 2002.
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sze krêgi ruch zmierzaj¹cy do przywrócenia jednoœci wszystkich chrzeœcijan. So-
bór wraca znowu do tej idei w punkcie czwartym: W bardzo wielu stronach œwia-
ta pod tchnieniem Ducha Œwiêtego czyni siê tyle wysi³ków przez modlitwê, s³owo
i dzia³alnoœæ, by przybli¿yæ siê do tej pe³ni jednoœci.

Za ruchem ekumenicznym stoi Duch Œwiêty, a nie duch czasu, ani duch relaty-
wizmu czy liberalnego historycyzmu, dla którego stare kontrowersje wysz³y
z mody, wiêc nie s¹ ju¿ aktualne; nie jest to te¿ duch postmodernizmu plurali-
stycznego, który umieszcza tak po prostu obok siebie ró¿ne doktryny i Koœcio³y;
nie, to Duch Œwiêty, którego zadaniem, wed³ug Czwartej Ewangelii, jest przypo-
mnienie nam s³ów i czynów Jezusa. To, ¿e my przypomnieliœmy sobie wolê Jezu-
sa, aby wszyscy byli jedno (J 17, 21), jest wiêc znakiem dzia³ania Ducha Œwiêtego
w naszych czasach.

Jezus Chrystus chcia³ jednego Koœcio³a. Powiedzia³ (Mt 16, 18): Na tej skale
zbudujê mój Koœció³” (w liczbie pojedynczej!). W przeddzieñ swej œmierci modli³
siê, aby wszyscy byli jedno...aby œwiat uwierzy³ (J 17, 21). Jednomyœlnoœæ by³a
znakiem wyró¿niaj¹cym pierwotn¹ gminê jerozolimsk¹ (Dz 2, 43-46). Dlatego
Pawe³ krytykuje mocno rozdarcia i podzia³y w ³onie wspólnoty Koryntu (1 Kor 1,
10 – 17). Zachêca j¹ do zachowania jednoœci ducha. Wed³ug niego, to co siê liczy,
to: jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich (Ef
4, 36). W apostolskim wyznaniu wiary, które jest nam wszystkim wspólne, wy-
znajemy una sancta ecclesia. To wyznanie wiary w jeden Koœció³ jest podstawo-
we i zasadnicze; odpowiada ono wierze w jednego Boga, jednego Pana Jezusa
Chrystusa i w jednego Ducha Œwiêtego. Jednoœæ jest wiêc podstawow¹ kategori¹
Pisma Œwiêtego.

Podzia³y s¹ wiêc przeciwne woli Jezusa. S¹ grzechem i skandalem w oczach
œwiata. Nie powinniœmy poddawaæ siê rezygnacji ani ich akceptowaæ jako cze-
goœ samo przez siê zrozumia³ego, albo jeszcze teologicznie je uzasadniaæ. Nie
powinniœmy te¿ ich minimalizowaæ. Ró¿ne Koœcio³y i Wspólnoty eklezjalne nie
przypominaj¹ ga³êzi jednego i tego samego drzewa. Jeœli chcemy pozostaæ
wierni modlitwie Jezusa, sytuacja chrzeœcijañstwa nie mo¿e nas zostawiæ w
spokoju; winniœmy zrobiæ wszystko, co jest w naszej mocy, aby przezwyciê¿yæ
te podzia³y.

Dlatego ekumenizm nie jest jakimœ dodatkowym uzupe³nieniem Koœcio³a;
nale¿y on do jego natury, a tak¿e do tego, co jest w samym sercu misji duszpa-
sterskiej. To nie jest hobby odosobnionej grupy specjalistów i entuzjastów;
on zobowi¹zuje ka¿dego chrzeœcijanina. Dlatego opcja ekumeniczna Koœcio³a
katolickiego, jak to wielokrotnie mówi³ Papie¿, jest nieodwo³alna i nieodwra-
calna.
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2. Ruch ekumeniczny jest odpowiedzi¹ Ducha Œwiêtego
na „znaki czasu”

 Spogl¹daj¹c wstecz na wiek, który min¹³, musimy przyznaæ, ¿e by³ to wiek
ponury. Dwie wojny œwiatowe oraz dwie totalitarne i brutalne dyktatury z mi-
lionami poleg³ych, milionami pomordowanych, milionami deportowanych,
milionami uchodŸców, zniszczeniem licznych dzie³ kultury, wieloma wojnami
lokalnymi. Teraz, po zakoñczeniu zimnej wojny, pog³êbiaj¹ca siê przepaœæ
miêdzy narodami ubogimi i narodami bogatymi pod znakiem globalizacji,
szerz¹cy siê indyferentyzm religijny, a równoczeœnie pojawienie siê nowych
sekt i pr¹dów fundamentalistycznych, a¿ po terroryzm o zabarwieniu reli-
gijnym.

Jest jednak jeden jasny punkt w tym ciemnym wieku: narodzenie siê ruchu
ekumenicznego. Podzia³ Koœcio³ów przyniós³ ju¿ niezliczone nieszczêœcia
ludzkoœci, szczególnie w Europie: wojny religijne, przeœladowania, potêpienia,
wrogoœæ i niesnaski nawet w rodzinach, z których wiele do dziœ cierpi z tego
powodu.

Podzia³y sprawi³y, ¿e chrzeœcijañstwo sta³o siê ma³o wiarygodne w oczach
wielu, bardzo os³abi³y jego misyjne oddzia³ywanie i przyczyni³y siê w sposób
znacz¹cy do procesu sekularyzacji w œwiecie zachodnim. Przeszkadzaj¹ one Ko-
œcio³om byæ znakiem i œwiadkiem jednoœci, pokoju i pojednania. Jeœli jest
prawd¹, ¿e pokój w œwiecie zak³ada pokój miêdzy religiami, to tym bardziej po-
kój miêdzy Koœcio³ami.

Warto zauwa¿yæ, ¿e ruch ekumeniczny zrodzi³ siê w trakcie konferencji na te-
mat misji. Sta³o siê wtedy jasne dla uczestników, ¿e podzia³y wœród chrzeœcijan
stanowi¹ jedn¹ z g³ównych przeszkód dla misji w œwiecie. U nas w Niemczech
ekumenizm rodzi siê miêdzy innymi na polach bitewnych drugiej wojny œwiato-
wej i w obozach koncentracyjnych Trzeciej Rzeszy. W tych obozach chrzeœcija-
nie katolicy i protestanci, a tak¿e ¯ydzi znaleŸli siê obok siebie: we wspólnym
oporze przeciw nieludzkiemu i zbrodniczemu re¿imowi, odkryli g³êbok¹ wspól-
notê, która by³a wiêksza ni¿ to, co ich dzieli³o.

Wychodz¹c od tych doœwiadczeñ, mo¿na by³o po drugiej wojnie œwiatowej
budowaæ teologiê ekumeniczn¹. Po obu stronach wybitni teologowie katoliccy i
protestanccy odkryli bogactwo drugiego; razem przeczytali Pismo Œwiête
i przestudiowali Ojców Koœcio³a. Poprzez tê wymianê pog³êbili i wzbogacili
w³asn¹ wiarê i odkryli, ¿e s¹ sobie o wiele bli¿si ni¿ kiedyœ myœleli. Stawa³o siê
coraz jaœniejsze, ¿e nie mo¿emy ju¿ sobie pozwoliæ na pozostanie podzielony-
mi. Powinniœmy przezwyciê¿yæ nasze konfesyjne samozadowolenie, aby Ko-
œció³ móg³ byæ wiarygodnym znakiem i narzêdziem pokoju i pojednania
w œwiecie.
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3. Podstaw¹ i punktem wyjœcia ekumenizmu jest to,
co nas ³¹czy: wspólne wyznanie wiary
w Boga Trójjedynego i w Jezusa Chrystusa

Ju¿ we wstêpie do Dekretu o Ekumenizmie II Soboru Watykañskiego cytuje siê
podstawow¹ formu³ê Œwiatowej Rady Koœcio³ów: w ruchu ekumenicznym bior¹
udzia³ ci, którzy wierz¹ w Boga Trójjedynego i wyznaj¹ Jezusa jako Pana i Zba-
wiciela. W przeciwieñstwie do starej teologii kontrowersji, ruch ekumeniczny
bierze za punkt wyjœcia to, co jest wspólne, a nie to, co dzieli. Podziela siê prze-
konanie, ¿e to, co nam wspólne, jest wiêksze od tego, co nas dzieli. Dzisiaj zasad-
nicza linia podzia³u przebiega nie miêdzy chrzeœcijanami katolikami a protestan-
tami, ale miêdzy chrzeœcijanami a nie chrzeœcijanami, to jest ludŸmi obojêtnymi
religijnie.

Tak wiêc jasna staje siê równie¿ podstawowa ró¿nica pomiêdzy dialogiem
ekumenicznym a dialogiem miêdzyreligijnym. Oczywiœcie, znaczenie i pal¹ca
aktualnoœæ dialogu miêdzyreligijnego zw³aszcza z islamem, w tej chwili nie pod-
lega kwestii. Ale podstawy dialogu ekumenicznego i dialogu miêdzyreligijnego
s¹ jakoœciowo ró¿ne. Dialog ekumeniczny wychodzi od wspólnego wyznania
wiary w Jezusa Chrystusa i ma na celu widzialn¹ jednoœæ Koœcio³a; w dialogu
miêdzyreligijnym brak wspólnego fundamentu chrystologicznego, nie stawia siê
te¿ jako celu jednoœci. Tak wiêc mówienie o makroekumenizmie prowadzi³oby do
nieporozumieñ i tym samym zaciera³o ró¿nicê jakoœciow¹ pomiêdzy tymi dwie-
ma formami dialogu.

Wiara w Jezusa Chrystusa i w Boga Jezusa Chrystusa ma swe Ÿród³o we
wspólnym chrzcie. Przez chrzest – mimo wszystkich istniej¹cych ró¿nic – jeste-
œmy, jak mówi œw. Pawe³, cz³onkami tego samego Cia³a Chrystusa (1 Kor 12,13).
Istnieje wiêc g³êboka i rzeczywista solidarnoœæ, g³êboka komunia (communio),
mimo ¿e nie jest ona jeszcze doskona³a. My, istoty ludzkie, nie mo¿emy ani po-
dzieliæ, ani zniszczyæ jednoœci Cia³a Chrystusa; mogliœmy j¹ os³abiæ, zadaæ jej
g³êbokie rany, ale nie unicestwiæ.

Reformatorzy byli œwiadomi tej komunii. Oni nie chcieli tworzyæ innego i no-
wego Koœcio³a, ale zreformowaæ istniej¹cy Koœció³. Symbole wiary te¿ œwiadcz¹
o tej komunii. Opieraj¹ siê na tekstach Starego i Nowego Testamentu, które s¹
nam wspólne; do symbolów wiary nale¿¹ te¿ wyznania wiary pierwotnego Ko-
œcio³a, które s¹ nam wspólne, Sk³ad Apostolski i Credo Nicejsko-Konstantynopo-
litañskie. Oczywiœcie, dogmat chalcedoñski o Jezusie Chrystusie – prawdziwym
Bogu i prawdziwym cz³owieku oraz antydonatystyczne wyznanie wiary nale¿¹
równie¿ do tej wspólnej podstawy.

Sobór wzi¹³ tê podstawow¹ komuniê za punkt wyjœcia. Ona jest dla nas do
dziœ fundamentem i uzasadnieniem ekumenizmu. Ale jesteœmy zasmuceni fak-
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tem, ¿e w licznych wspólnotach eklezjalnych niekatolickich istnieje proces os³a-
biania i podkopywania tej wspólnej dot¹d podstawy. Aktualnie ten proces, który
pozbawia ekumenizm jego g³êbokiej substancji, zachodzi szczególnie w teologii
pluralizmu religijnego, wed³ug której Jezus Chrystus nie jest jednym jedynym
poœrednikiem zbawienia, o jakim daje œwiadectwo Nowy Testament, ale jednym
z wielu poœredników.

Na tê tezê pluralistyczn¹, szeroko dziœ rozpowszechnion¹, zareagowa³a przede
wszystkim deklaracja Dominus Iesus o jedynoœci i powszechnoœci poœrednictwa
zbawczego Jezusa Chrystusa, wyra¿aj¹c w ten sposób zaniepokojenie nie tylko
katolickie, ale w ogóle chrzeœcijañskie. Tam bowiem, gdzie za³o¿enia trynitarne,
chrystologiczne i teologiczne nie s¹ jasne, fundamentalne przes³anki ekumenizmu
zostaj¹ zakwestionowane. Tak jest równie¿ wtedy, gdy – w przeciwieñstwie do
reformatorów –nie uwa¿a siê ju¿ chrztu za warunek dopuszczenia do Eucharystii.

Z³udzeniem jest s¹dziæ, ¿e Koœció³ by³by bardziej wiarygodny i przekonywaj¹-
cy dla nam wspó³czesnych, gdyby wyzby³ siê ciê¿aru, ponoæ bezu¿ytecznego, tra-
dycji. Wrêcz przeciwnie. Oblicze Koœcio³a sta³oby siê niewyraŸne i zamazane.
Koœció³ by³by podobny do statku podczas sztormu, którego za³oga wyrzuca³aby
³adunek za burtê; to wtedy w³aœnie pozbawiony swego ciê¿aru statek sta³by siê
rzeczywiœcie igraszk¹ nawa³nicy.

4. Ruch ekumeniczny, opieraj¹c siê na chrystologii biblijnej
i Koœciele pierwotnym, uczyni³ zachêcaj¹ce postêpy

w ci¹gu ostatnich dziesiêcioleci,
szczególnie dziêki uzgodnieniu z luteranami

podstawowych kwestii doktryny o usprawiedliwieniu
oraz rozbudzeniu na ogó³ braterstwa chrzeœcijañskiego

W ostatnich dziesiêcioleciach rozwój ruchu ekumenicznego nie uleg³ zahamo-
waniu; uczyni³ zadziwiaj¹ce postêpy. Lista dokumentów uzgodnieñ i zbli¿eñ jest
d³uga. Wype³niaj¹ ju¿ one dwa grube tomy zatytu³owane: Dokumenty postêpuj¹-
cej zgody.

Te dokumenty – jakkolwiek wa¿ne jako narzêdzia ugody – nie s¹ jednak istot-
ne. Wa¿niejsze jest odkryte na nowo braterstwo miêdzy chrzeœcijanami i miêdzy
Koœcio³ami. Dzisiaj chrzeœcijanie nie uwa¿aj¹ siê ju¿ za wrogów czy konkuren-
tów; nie czuj¹ siê ju¿ jedni dla drugich obcymi czy obojêtnymi. Odkryli, ¿e s¹ dla
siebie braæmi i siostrami, dzia³aj¹ razem na ró¿ne sposoby, modl¹ siê razem i
zgodnie krocz¹ drog¹ ekumenicznego zbli¿enia. Ka¿dy z tradycyjnych Koœcio³ów
wie, ¿e ekumenizm nie ma alternatywy. Tak wiêc powsta³a nowa sytuacja, nowy
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klimat i nowy duch, które by³yby nie do pomyœlenia jeszcze pó³ wieku temu, za
co nigdy doœæ naszej wdziêcznoœci.

Wydaje mi siê wa¿ne, abyœmy nie zniszczyli tego nowego klimatu przez dzi-
siejsze publiczne polemiki. To podoba siê dziennikarzom, ale w naszym spo³e-
czeñstwie obojêtnym i zlaicyzowanym nie s³u¿y ani jednej, ani drugiej z powa-
œnionych stron, a mo¿e tylko zaszkodziæ obydwu. Nie powinniœmy liczyæ na do-
raŸne korzyœci; trzeba patrzeæ na to, co istotne, oraz wspólny cel, braterstwo
wszystkich chrzeœcijan. Dzisiaj ¿aden Koœció³ nie jest wiêkszoœciowy; w naszym
wspó³czesnym spo³eczeñstwie wszystkie Koœcio³y s¹ mniej lub bardziej mniej-
szoœciowe i potrzebuj¹ siebie nawzajem.

Poœród licznych dokumentów ekumenicznych bêd¹cych owocem nowego kli-
matu s¹ dwa, które wyró¿niaj¹ siê w sposób szczególny: jeden dotyczy uzgodnie-
nia chrystologicznego ze starymi Koœcio³ami wschodnimi, drugi to podstawowe
uzgodnienie w kwestii doktryny o usprawiedliwieniu z luteranami. Ograniczê siê
do drugiego z wymienionych dokumentów.

Znaczenie Deklaracji o usprawiedliwieniu wywodzi siê z faktu, ¿e w tym wy-
padku nie chodzi o jakiœ jeden artyku³ wiary obok innych, ale o g³ówny przed-
miot Ewangelii i podstawow¹ troskê reformatorów. Dla wielu osób formu³y
z XVI w. s¹ byæ mo¿e ju¿ zupe³nie lub prawie niezrozumia³e, podczas gdy
„przedmiot” przes³ania o usprawiedliwieniu jest zawsze aktualny. To przes³anie o
usprawiedliwieniu nie jest przestarza³e, gdy¿ przedstawia ono – jeœli mo¿na tak
powiedzieæ – subiektywn¹ stronê chrystologii; chodzi o to, co oznacza Jezus
Chrystus dla nas i dla mnie.

Deklaracja jest aktualna tak¿e z innego powodu. Jest ona uzgodnieniem podsta-
wowym, nie ca³kowitym. Uzgodnienie podstawowe pozwala na ró¿nice co do in-
nych kwestii. W tym sensie to uzgodnienie mówi o jednoœci w ró¿norodnoœci i
o ró¿norodnoœci w jednoœci albo, jak okreœla siê czêsto, o ró¿norodnoœci pojedna-
nej. Ten rezultat nie pozosta³ bez nastêpstw. Przeciwnie, po tym uzgodnieniu sto-
sunki miêdzy katolikami i luteranami nabra³y nowej jakoœci i intensywnoœci. Oby-
dwie strony mog¹ razem œwiadczyæ o tym, co jest w sercu Ewangelii w œwiecie,
który ju¿ nie zna, albo jeszcze nie zna Boga i nic nie wie o Jezusie Chrystusie.

Dlatego Œwiatowa Federacja Luterañska i Papieska Rada ds. Jednoœci Chrze-
œcijan zaprosi³y w miêdzyczasie Œwiatowy Alians Koœcio³ów Reformowanych i
Œwiatow¹ Radê Metodystów do zbadania mo¿liwoœci ich przy³¹czenia siê do ugo-
dy luterañsko-katolickiej, b¹dŸ przynajmniej zbadania trybu postêpowania. By³by
to kolejny wa¿ny krok ekumeniczny: podstawa ekumeniczna rozszerzy³aby siê
i bylibyœmy w stanie œwiadczyæ razem o „przedmiocie” naszej wiary. Co wiêcej,
moglibyœmy lepiej spe³niæ nasz¹ misjê w œwiecie. Bo ekumenizm nie jest celem
samym w sobie. Jezus modli³ siê, aby wszyscy byli jedno, aby œwiat uwierzy³
(J 17, 21). Dlatego zachêcam was i z ca³ego serca dodajê odwagi, abyœcie uczyni-
li ten krok z nami.
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Deklaracja o usprawiedliwieniu, jak powiedzia³ papie¿ Jan Pawe³ II, by³a ka-
mieniem milowym. To wyra¿enie dobrze definiuje jej znaczenie. Oznacza ono, ¿e
zamknêliœmy istotny etap naszej wspólnej drogi, ale jeszcze nie osi¹gnêliœmy
celu. Pozostaj¹ powa¿ne kwestie, które s¹ jasno wskazane w Deklaracji. Jaki ma
byæ nastêpny cel? I jaki mo¿e byæ?

5. Po uzyskaniu podstawowego uzgodnienia
g³ównej kwestii Ewangelii,

na nastêpnym etapie bêdzie chodzi³o przede wszystkim
o Koœció³ jako znak i narzêdzie Ewangelii,

o naturê i misjê Koœcio³a i o urzêdy w Koœciele

Wiem, ¿e temat Koœcio³a nie wszystkim siê podoba. Ludzie wol¹ zajmowaæ
siê od razu œwiatem i problemami dzisiejszego œwiata, szczególnie problemami
sprawiedliwoœci i pokoju. S¹ to rzeczywiœcie pilne sprawy. A jednak to jest tak
jak w przypowieœci ewangelicznej. Kto chce toczyæ wojnê, winien najpierw wie-
dzieæ, czy jest militarnie doœæ mocny, a kto chce budowaæ wie¿ê, winien najpierw
wiedzieæ, czy ma niezbêdne œrodki finansowe. To samo odnosi siê do naszej kwe-
stii. Kto chce zwróciæ siê do œwiata, powinien wiedzieæ, czy jest do tego wystar-
czaj¹co przygotowany. Koœció³ jest narzêdziem ewangelizacji ludzi i œwiata. Po-
winien on byæ miastem po³o¿onym na górze i œwiat³em lampy. Pod wieloma
wzglêdami nie jest. A wiêc trzeba wybraæ. Nie ma ekumenizmu bez otwarcia siê
na œwiat, ale nie ma te¿ ekumenizmu bez nawrócenia siê i odnowy Koœcio³a.

Jest te¿ fundamentalne uzgodnienie w eklezjologii: dla naszych dwóch tradycji
Koœció³ nie jest tylko rzeczywistoœci¹ socjologiczn¹. Wed³ug Nowego Testamen-
tu Koœció³ jest cia³em Chrystusa i œwi¹tyni¹ Ducha Œwiêtego. W naszym wspól-
nym Credo mówimy, ¿e Koœció³ jest œwiêty.

Prawdziwa natura Koœcio³a – Koœció³ jako Cia³o Chrystusa – jest ukryta, i
mo¿na go dotkn¹æ jedynie przez wiarê. Ale ta natura, której mo¿na dotkn¹æ przez
wiarê, aktualizuje siê poprzez formy widzialne: w g³oszonym S³owie Bo¿ym,
udzielaniu sakramentów, w kap³añstwie i chrzeœcijañskiej s³u¿bie. Reformacji
chodzi³o o odnowienie tego aspektu widzialnego i o to samo chodzi jej jeszcze
dzisiaj. Odnoœnie do tych elementów widzialnych Koœcio³a, mamy po czêœci ró¿-
ne koncepcje. Dotyczy to sakramentów, ich natury i liczby, urzêdów w Koœciele,
zw³aszcza pos³ugi biskupa w sukcesji apostolskiej oraz pos³ugi Piotrowej.

W tych tradycyjnie spornych kwestiach wydarzy³o siê tak¿e wiele w ci¹gu
ostatnich dziesiêcioleci. WeŸmy na przyk³ad debatê o pos³udze Piotra, gdzie kon-
trowersje i polemiki by³y szczególnie ¿ywe i gdzie ró¿nice s¹ nadal bardzo wi-
doczne. Jednak – z wyj¹tkiem kilku sekt – dzisiaj na ogó³ nikt nie mówi o papie-
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¿u jako o Antychryœcie; pozosta³o jednak wiele uprzedzeñ i pokusa wyci¹gniêcia
krótkotrwa³ych korzyœci na arenie publicznej. Z drugiej strony nawet wielu prote-
stantów przyznaje, ¿e pos³uga jednoœci mo¿e byæ po¿yteczna i ¿e brakuje jej
w Koœcio³ach protestanckich. Jednak uwa¿aj¹ oni, ¿e dla nich sama koncepcja
ministerium jednoœci i sposób jego sprawowania w pos³udze papieskiej jest nie do
przyjêcia. Jesteœmy niew¹tpliwie jeszcze bardzo daleko od zgody w tej kwestii,
ale sprawa jest jasno postawiona.

W tej nowej sytuacji ekumenicznej Papie¿ w swej encyklice o ekumenizmie
Ut unum sint (1995) zaapelowa³ o dialog braterski na temat, jak mia³aby konkret-
nie byæ sprawowana pos³uga Piotrowa dziœ i w przysz³oœci. Aktualna forma jest
wynikiem rozwoju historycznego. Mo¿e ona i powinna nadal siê rozwijaæ, przyj-
muj¹c równie¿ doœwiadczenia innych Koœcio³ów.

Otrzymaliœmy wiele odpowiedzi na pytanie Papie¿a, Rada ds. Jednoœci je ze-
bra³a i przeanalizowa³a. Jesteœmy jeszcze na pewno daleko od jej rozwi¹zania.
Ale wiêkszoœæ Koœcio³ów ma poczucie, ¿e w³aœnie w œwiecie na drodze do globa-
lizacji jest rzecz¹ piln¹ mieæ ministerium jednoœci jako punkt odniesienia i jako
symbol tej jednoœci.

Dlaczego dla nas katolików, pos³uga biskupa i pos³uga Piotrowa s¹ darem
Pana dla Jego Koœcio³a? Znajdujemy jej fundament ju¿ w Nowym Testamencie;
jesteœmy przekonani, ¿e to, co zosta³o ustanowione ju¿ w Nowym Testamencie,
szybko przeniknê³o do Koœcio³a pod dzia³aniem Ducha Œwiêtego. Dlatego chce-
my wprowadziæ te dwa elementy w odnowionej formie do ruchu ekumenicznego.
Aby to uczyniæ, konieczne jest, abyœmy wszyscy byli pod ka¿dym wzglêdem go-
towi do reorientacji naszego myœlenia. St¹d nasze zaproszenie do podjêcia cier-
pliwego dialogu w tych kwestiach.

6. Celem ruchu ekumenicznego
jest pe³na i widoczna jednoœæ Koœcio³a,
to jest pe³na komunia eklezjalna w jednej wierze,
z tymi samymi sakramentami i urzêdami
wzajemnie uznanymi

Œwiadomie nada³em tutaj s³owu „jednoœæ” znaczenie: „komunia”. To odpowia-
da aktualnemu stanowi teologii ekumenicznej. Rzeczywiœcie, gdy bada siê liczne
dokumenty ekumeniczne, stwierdza siê ze zdziwieniem, ¿e wszystkie one kr¹¿¹
wokó³ pojêcia komunii.

Dokumenty ekumeniczne ³¹cz¹ w ten sposób g³ówne pojêcie Nowego Testa-
mentu i teologii patrystycznej, jak i formu³ê communio sanctorum Sk³adu Apo-
stolskiego oraz ideê wspólnoty wiernych, o której mówi¹ reformacyjne wyznania
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wiary. W ten sposób idea przewodnia II Soboru Watykañskiego zwyciê¿y³a. Je-
steœmy wiêc na terenie pewnym, który jest nam wszystkim wspólny.

Ale co znaczy „komunia”? Wed³ug Nowego Testamentu nie chodzi o zgroma-
dzenie chrzeœcijan ani Koœcio³ów rozumiane indywidualnie. Egzegeci zgodnie
twierdz¹, ¿e podstawowe znaczenie s³owa nie jest „poziome”, ale „pionowe”.
Komunia ma to samo znaczenie, co uczestnictwo, jest to wspólne uczestnictwo
w jakimœ wspólnym dobru albo wspólnota dóbr.

Tak w³aœnie Dzieje Apostolskie odnoœnie do pierwszych chrzeœcijan Jerozoli-
my mówi¹ o wspólnocie w nauczaniu aposto³ów, w ³amaniu chleba czy wspólno-
cie dóbr. Wed³ug Paw³a chodzi o komuniê w Ewangelii, w Jezusie Chrystusie i
w Duchu Œwiêtym. Pierwszy List Jana mówi o wspólnym uczestnictwie w ¿yciu
Bo¿ym. Ta wspólnota ma za podstawê uczestnictwo w S³owie Bo¿ym i w sakra-
mentach.

Komunia eklezjalna jest wiêc wszêdzie tam, gdzie mê¿czyŸni i kobiety gro-
madz¹ siê wokó³ Chrystusa obecnego w S³owie Bo¿ym i w sakramentach. Ona
istnieje w ka¿dym Koœciele lokalnym; Koœció³ lokalny nie jest tylko sekcj¹ czy
prowincj¹ Koœcio³a, on jest Koœcio³em w pe³nym tego s³owa znaczeniu. Ale nie
jest ca³ym Koœcio³em. Skoro ten sam Chrystus jest obecny w ka¿dym Koœciele
lokalnym, a Chrystus nie mo¿e byæ podzielony, ¿aden Koœció³ lokalny nie mo¿e
siê izolowaæ w przekonaniu, ¿e wystarcza sam sobie. Przeciwnie, ka¿dy Koœció³
lokalny jest w komunii ze wszystkimi innymi Koœcio³ami lokalnymi.

To oznacza, ¿e Koœció³ jest zarazem lokalny i powszechny. Koœció³ powszech-
ny nie rodzi siê wiêc z unii Koœcio³ów lokalnych; on jest dany wraz ze swym ist-
nieniem Koœcio³owi lokalnemu; on jest dany ju¿ wczeœniej przez jedynego Jezusa
Chrystusa. To odpowiada œwiadectwu Nowego Testamentu, w którym ekklesia
znaczy i Koœció³ lokalny i Koœció³ powszechny.

Z tych spostrze¿eñ wyp³ywaj¹ kwestie dotycz¹ce stanowiska zarówno katolic-
kiego, jak i protestanckiego. Koœció³ katolicki zna pojêcie Koœcio³a powszechne-
go; ale odkry³ on te¿ ponownie i wydoby³ na œwiat³o dzienne pojêcie Koœcio³a
lokalnego podczas II Soboru Watykañskiego. Jeœli chodzi o Koœcio³y protestanc-
kie, to s¹ one zorganizowane lokalnie i regionalnie. Struktury powszechne (Œwia-
towa Federacja Luterañska, Œwiatowy Alians Koœcio³ów Reformowanych etc.)
istniej¹ dopiero od koñca XIX wieku. Nie s¹ to jednak „Koœcio³y”, podobnie jak
nie jest nim Œwiatowa Rada Koœcio³ów. S¹ to federacje, albo aliansy Koœcio³ów.

W latach 70-tych XX wieku zosta³a zawarta tzw. Konkordia Leuenberska. Zo-
stawia ona Koœcio³om lokalnym ich autonomiê i ogranicza komuniê eklezjaln¹ do
wspólnoty ambony i sto³u Pañskiego. Jak dot¹d, ¿aden wspólny synod nie by³
mo¿liwy. Chodzi w gruncie rzeczy o model status quo, w którym podtrzymuje siê
przesz³oœæ bêd¹c¹ histori¹. Nowatorski nurt Reformacji, który zwraca³ siê prze-
cie¿ ku Koœcio³owi powszechnemu, zdaje siê byæ w jakiœ sposób os³abiony i spa-
rali¿owany.
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Koncepcja Koœcio³a wyznaniowego w odniesieniu do komunii eklezjalnej nie
odpowiada równie¿ podejœciu samych reformatorów. Koœcio³y protestanckie staj¹
wiêc przed problemem nie rozwi¹zanym, wci¹¿ nie znalaz³y powszechnej formy
eklezjalnej. Tak wiêc dochodzê do kwestii zasadniczej: jaki jest model katolicki?

7. Koœció³ katolicki wychodzi z za³o¿enia,
¿e w nim trwa (subsistit) Koœció³ Jezusa Chrystusa,
to znaczy, ¿e jest on w tym¿e Koœciele obecny i widoczny.
Nie znaczy to, ¿e poza Koœcio³em katolickim
jest pustka eklezjologiczna;
wa¿ne elementy Koœcio³a Jezusa Chrystusa
mo¿na znaleŸæ tak¿e poza nim

Doktryna soborowa zosta³a powtórzona w deklaracji Dominus Iesus i wyra¿o-
na w formule, wed³ug której Koœcio³y wywodz¹ce siê z Reformacji nie s¹ Ko-
œcio³ami w sensie œcis³ym. Deklaracja ta wzbudzi³a wiele irytacji, czêsto odbiera-
no j¹ jako obraŸliw¹ i interpretowano jako odejœcie od II Soboru Watykañskiego.

Ale trzeba czytaæ tekst uwa¿nie. Nie mówi on, ¿e nie s¹ Koœcio³ami, ale ¿e nie
s¹ Koœcio³ami w sensie œcis³ym, to znaczy w sensie, w jakim Koœció³ katolicki
sam siebie pojmuje jako Koœció³. Wydaje mi siê to niezaprzeczalne. Zreszt¹ inne
Koœcio³y nie chc¹ bynajmniej byæ Koœcio³ami w sensie katolickim; to, co rozu-
mie siê przez Koœció³ po dwóch stronach, jest ró¿ne. Podczas gdy wed³ug nas
pos³uga biskupa w sukcesji apostolskiej i w komunii z pos³ug¹ Piotrow¹ nale¿y
do samego esse Koœcio³a, Koœcio³y reformacyjne nie uznaj¹ tego za element kon-
stytutywny. Wed³ug rozumienia katolickiego brakuje im wiêc czegoœ, aby byæ
w œcis³ym sensie Koœcio³ami.

Nie znaczy to jednak, ¿e poza Koœcio³em katolickim jest pustka eklezjalna.
Znajdujemy tu istotne elementy bytu Koœcio³a: g³oszenie S³owa Bo¿ego i chrzest,
aktywn¹ obecnoœæ Ducha Œwiêtego, wiarê, nadziejê i mi³oœæ, formy œwiêtoœci a¿
po mêczeñstwo. Mo¿na mówiæ o innej konfiguracji tych konstytutywnych ele-
mentów koœcielnych, o Koœcio³ach innego rodzaju lub typu. W tym sensie dekla-
racja Dominus Iesus w swej substancji, ale nie w sformu³owaniu, nie jest niczym
innym, jak powtórzeniem doktryny II Soboru Watykañskiego.

W rozumieniu soborowym droga do pe³nej jednoœci nie jest ju¿ okreœlana jako
powrót. Nie chodzi o ekumenizm zwrócony ku przesz³oœci, ale o ekumenizm
zwrócony ku przysz³oœci. Rozumie siê przez to, ¿e jednoœæ nie dokona siê przez
nawrócenie z jednego Koœcio³a na drugi, ale przez pe³ne nawrócenie wszystkich
do Jezusa Chrystusa. To tylko w Nim mo¿emy byæ w pe³ni zjednoczeni, On jest
nasz¹ jednoœci¹.
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Konkretnie, ten ekumenizm zwrócony ku przysz³oœci realizuje siê przez to, ¿e
uczymy siê jedni od drugich. Ekumenizm jest wymian¹ darów. Ka¿dy Koœció³
przynosi swoje dary i swoje bogactwa. Nie spotykamy siê wiêc w najmniejszej
wspólnej definicji; ekumenizm nie jest procesem zubo¿ania, ale wzajemnego
ubogacania siê.

I tak na przyk³ad w ci¹gu ostatnich dziesiêcioleci Koœció³ katolicki wiele na-
uczy³ siê od sióstr i braci protestantów o znaczeniu S³owa Bo¿ego, o Piœmie
Œwiêtym i g³oszeniu Ewangelii. To nas ubogaci³o i jesteœmy za to wdziêczni. Ak-
tualnie wielu protestantów uczy siê poznawaæ nasze pojêcie symbolów sakramen-
talnych i liturgii, odkrywaj¹ te¿ mocne punkty katolickiej koncepcji ministerium
dla zachowania integralnoœci przes³ania biblijnego i dla jednoœci Koœcio³a.

Droga do pe³nej jednoœci jest prawdopodobnie jeszcze d³uga. Wybór sposobów
i czasu powinno siê zostawiæ Duchowi Œwiêtemu, pozostawmy mu jego szero-
koœæ, On bêdzie umia³ zawsze nas zaskoczyæ. Nie mo¿emy wymusiæ jednoœci;
powinniœmy czyniæ to, co mo¿liwe, tu i teraz. Wiem, ¿e wielu chrzeœcijan nie za-
dawala ta odpowiedŸ. Ich gor¹cym pragnieniem jest komunia eucharystyczna ju¿
teraz i dziœ. Zapytajmy wiêc, jaka jest stanowisko katolickie?

8. W rozumieniu katolickim komunia eklezjalna
i komunia eucharystyczna s¹ nieroz³¹czne.

W konkretnych sytuacjach mo¿liwe s¹ jednak
ró¿ne rozwi¹zania duszpasterskie

Dotykamy tutaj jednego z najczulszych punktów aktualnego dialogu ekume-
nicznego i bol¹czki bardzo szeroko rozpowszechnionej. Podstawowym tekstem
dla tej kwestii jest 1 Kor 10, 16-17: Kielich b³ogos³awieñstwa, który b³ogos³awi-
my, czy¿ nie jest udzia³em we Krwi Chrystusa? Poniewa¿ jeden jest Chleb, który
³amiemy, czy¿ nie jest udzia³em w Ciele Chrystusa? Poniewa¿ jeden jest chleb,
przeto my liczni tworzymy jedno Cia³o. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego
chleba. Wed³ug tego tekstu komunia eucharystyczna i komunia eklezjalna id¹ ra-
zem. Komunia eucharystyczna nie jest tylko indywidualn¹ komuni¹ z Chrystu-
sem; ona jest nieod³¹czna od komunii eklezjalnej. Komunia eucharystyczna sta-
nowi i okreœla komuniê eklezjaln¹.

Ten tekst mia³ wielorakie nastêpstwa teologiczne i historyczne, które trwaj¹ do
dziœ w Koœciele, tak na Wschodzie jak i na Zachodzie. Jeœli chodzi o historiê teo-
logii zachodniej, autorytetem by³ zw³aszcza œw. Augustyn. To Ojciec Koœcio³a,
który jest nam wspólny. Okreœla on Eucharystiê jako sacramentum unitatis et vin-
culum caritatis (PE, Jan 26,6; 13). I tak, jednoœæ pomiêdzy komuni¹ euchary-
styczn¹ a komuni¹ eklezjaln¹ by³a a¿ do lat siedemdziesi¹tych [XX wieku]
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wspólnym dobrem wszystkich Koœcio³ów, w tym tak¿e Koœcio³ów Reformacji.
Do tej pory Koœcio³y luterañski i reformowany nie mia³y wspólnoty sto³u Pañ-
skiego. Dopiero Konkordia Leuenberska z 1973 zmieni³a tê sytuacjê.

To nowe stanowisko okreœla siê za pomoc¹ takich terminów, jak goœcinnoœæ
eucharystyczna lub gotowoœæ jej ofiarowania. S¹ to pojêcia zapo¿yczone z ¿ycia
œwieckiego, gdzie maj¹ wielk¹ wartoœæ. Ale czy mo¿na przenosiæ pojêcia œwiec-
kie do dziedziny sakramentów i teologii?

Wed³ug Paw³a, oczywiœcie, ¿e nie! Gdy¿ dla Paw³a w kontekœcie cytowanego
fragmentu 1 Kor to, co jest wa¿ne, to w³aœnie rozró¿nienie pomiêdzy uczt¹ eucha-
rystyczn¹ a zwyczajnym posi³kiem (1 Kor 11, 17-22). Co do pomieszania tych
dwóch poziomów, mówi on: „nie, za to was nie chwalê” (1 Kor 11, 22). Wed³ug
Paw³a ten, który uczestniczy w jednym chlebie i jednym kielichu, nie jest jakimœ
specjalnym goœciem, nie ma on statusu kogoœ zaproszonego, on nale¿y do rodzi-
ny, jest w komunii eklezjalnej.

Jeœli wiêc pragnie siê komunii eucharystycznej, nale¿y postawiæ kwestiê ko-
munii eklezjalnej, przynajmniej w formie otwartego dialogu. Nie mo¿na wiêc
z jednej strony domagaæ siê komunii eucharystycznej – a wiêc jednoczeœnie ko-
munii eklezjalnej – a z drugiej strony stwierdzaæ niezgodnoœæ koncepcji katolic-
kiej i protestanckiej odnoœnie do komunii eklezjalnej. Ta dwa twierdzenia nie
s¹ zgodne.

Aby uregulowaæ szczególnie trudne sytuacje szczegó³owe, katolickie prawo
kanoniczne idzie inn¹ drog¹. Dla prawa kanonicznego liczy siê zasada: Salus ani-
marum suprema lex (KPK, kan. 1752). Tak wiêc, wed³ug prawa kanonicznego, s¹
sytuacje szczególnie powa¿ne, kiedy komunia eucharystyczna jest mo¿liwa. We-
d³ug prawa kanonicznego te przypadki ograniczaj¹ siê wy³¹cznie do sytuacji in-
dywidualnej koniecznoœci fizycznej. Jednak w ramach przepisów Koœcio³a po-
wszechnego : O konkretnym sposobie postêpowania, z uwzglêdnieniem wszelkich
okolicznoœci czasu, miejsca i osób, niech roztropnie zdecyduje miejscowy biskup
(DE 8; por. KPK kan. 844,3; Dyrektorium Ekumeniczne nr 130).

Na ogó³ ten margines nie jest zakreœlony w sposób w¹ski. Kardyna³ Christoph
Schönborn z Wiednia opracowa³ swego rodzaju „podrêcznik”. Wymienia w nim
konkretne kryteria odnosz¹ce siê do sytuacji szczegó³owych. Nie mo¿na z nich
zrobiæ ogólnego zaproszenia... Jako przyk³ad rozwi¹zania szczególnego przypad-
ku podaje cz³owieka ochrzczonego, który pragnie uczestniczyæ w Eucharystii
z powa¿nych powodów osobistych i który w zakoñczeniu modlitwy euchary-
stycznej w szczerej wierze i z ca³ym zgromadzeniem mo¿e powiedzieæ „Amen”
na to, co ta modlitwa eucharystyczna g³osi, i na to, co dzieje siê podczas ceremo-
nii, wedle wyznania wiary katolickiej.

W modlitwie eucharystycznej chodzi o obecnoœæ Cia³a i Krwi Chrystusa, o ko-
muniê z Jezusem Chrystusem, ale tak¿e o komuniê ze œwiêtymi, zw³aszcza
z Maryj¹, oraz z papie¿em i biskupem, których imiona wyraŸnie siê wymienia na
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znak komunii. Ka¿da Eucharystia katolicka jest celebrowana w tej komunii miê-
dzy Koœcio³em niebieskim i konkretnym Koœcio³em ziemskim. Ten, który mówi
z wiar¹ „tak” tej komunii i potwierdza to przez swoje „Amen”, jest w komunii
eklezjalnej przez swoje osobiste przekonanie; przeciwnie, kto uwa¿a tê komuniê
za niezgodn¹ z w³asnym wyznaniem wiary, ten nie mo¿e, jeœli jest szczery, chcieæ
w niej uczestniczyæ.

Formu³uj¹c takie odpowiedzi Koœció³ katolicki chce zaj¹æ stanowisko wobec
sytuacji przejœciowej, w jakiej siê znajdujemy. Z mi³oœci do prawdy nie mo¿emy
udawaæ, ¿e zrealizowaliœmy pe³n¹ jednoœæ; jesteœmy tylko w drodze do niej.
A zatem, co mo¿emy uczyniæ ?

9. Na ostatnim zgromadzeniu plenarnym Papieskiej Rady
ds. Jednoœci w listopadzie 2001 roku

mówiliœmy o nastêpnym etapie i zaproponowaliœmy
nastêpuj¹cy temat: ekumenizm w prawdzie i w mi³oœci

powinien bardziej staæ siê ekumenizmem ¿ycia

W przysz³oœci ekumenizm powinien na pewno byæ zawsze ekumenizmem
w prawdzie i w mi³oœci. Prawda bez mi³oœci jest twarda i czêsto nawet odpychaj¹-
ca; ale mi³oœæ bez prawdy jest pusta, pozbawiona swej substancji i pozorna. Tak
jak nie powinniœmy straciæ z pola widzenia prawdy, nie powinniœmy zadawalaæ
siê wymian¹ nic nie znacz¹cych grzecznoœci. W mi³oœci powinniœmy znosiæ nasze
ró¿nice i próbowaæ cierpliwie je przezwyciê¿aæ. Podczas tej fazy przejœciowej
ekumenizm ¿ycia winien wchodziæ w ekumenizm prawdy i mi³oœci. Nie jesteœmy
zapewne podzieleni w dyskusjach, ale w ¿yciu i dlatego przestaliœmy siê rozu-
mieæ. Powinniœmy na nowo nauczyæ siê ¿yæ razem.

Mo¿emy opisaæ ethos w³aœciwy ekumenizmowi ¿ycia w nastêpuj¹cy sposób:
zaniechanie jakiejkolwiek formy prozelityzmu otwartego lub utajonego, œwiado-
moœæ, ¿e ka¿da decyzja powziêta w naszym Koœciele dotyczy równoczeœnie na-
szego partnera, leczenie ran naszej historii przez oczyszczenie pamiêci, recepcja
rezultatów dialogów dotychczas osi¹gniêtych, a czêsto za ma³o znanych.

Konkretnie mo¿liwoœci s¹ ju¿ dzisiaj o wiele wiêksze, ni¿ to, co siê zazwyczaj
robi. Wspólne czytanie Biblii, wymiana doœwiadczeñ duchowych, zbiór tekstów
liturgicznych, ró¿ne rodzaje wspólnej celebracji S³owa Bo¿ego (nieszpory, nabo-
¿eñstwa dla m³odzie¿y, dla kobiet, etc.), lepsze zrozumienie naszej wspólnej tra-
dycji jak i ró¿nic, które pozostaj¹; wspó³praca na polu teologii, dzia³alnoœæ misyj-
na, œwiadectwo kulturalne i spo³eczne, wspieranie rozwoju, ochrona œrodowiska,
u¿ywanie mediów itd. W tych wszystkich dziedzinach wspólne œwiadectwo jest
ju¿ dzisiaj mo¿liwe.
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Sercem wszystkich wysi³ków ekumenicznych jest ekumenizm duchowy. Jed-
noœæ nie jest naszym dzie³em; nie mo¿emy jej „uczyniæ”; jest ona mo¿liwa tylko
jako dar Ducha Bo¿ego. Dlatego powinniœmy przede wszystkim modliæ siê o jed-
noœæ. W tym ekumenizmie duchowym maj¹ swój udzia³ spotkania i kontakty miê-
dzy wspólnotami monastycznymi i kongregacjami otwartymi na ekumenizm, po-
miêdzy nowymi ruchami, grupami i zespo³ami braterskimi.

Szczególn¹ uwagê powinno siê zwróciæ na doœwiadczenia i sposoby wyra¿ania
siê kobiet i m³odego pokolenia, ze œwie¿oœci¹ ich spojrzenia i ¿ywotnoœci¹. Œw.
Benedykt w regule swego zakonu (rozdz. 3) nakaza³, by opat s³ucha³ tak¿e naj-
m³odszego z braci: gdy¿ Pan ods³ania czêsto to, co jest najlepsze, m³odszemu.
Potrzebujemy wyobraŸni i entuzjazmu m³odych.

Koñcz¹c, chcia³bym przywo³aæ pe³n¹ nadziei dewizê wybran¹ przez Papie¿a
na nowe tysi¹clecie: Duc in altum – Wyp³yñcie na g³êbiê. Saint Exupéry zauwa-
¿y³, ¿e w ¿egludze morskiej najwa¿niejsze jest nie drewno u¿ywane do budowy
dobrych statków, ale pragnienie wyp³yniêcia na bezkresne morze. Tak wiêc naj-
pilniejsze w sytuacji aktualnej to zerwaæ z samozadowoleniem wyznaniowym
i wydobyæ z letargu tê d¹¿noœæ do nieskoñczonoœci i pe³ni prawdy w coraz wiêk-
szej komunii ekumenicznej. B¹dŸcie wiêc pe³ni nadziei! Patrzcie na znaki czasu!
Nie traæcie cierpliwoœci! B¹dŸcie odwa¿ni i miejcie ufnoœæ! To Duch Bo¿y – On
sam – nas pobudza: Duc in altum – Wyp³yñcie na g³êbiê!

[Przedruk za: Rada Episkopatu ds. Ekumenizmu,
„Biuletyn ekumeniczny” 2002 nr 3-4, s. 5-22]

T³um. z francuskiego: s. Maria Krystyna Rottenberg FSK
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MARCIN HINTZ

IMPULSY ETYCZNE
CHARTA OECUMENICA

Wstêp

Rok 1989 by³ rokiem prze³omu politycznego w Europie. Wydarzenia z nim
zwi¹zane zmusi³y chrzeœcijañskich etyków do przeformu³owania wielu tez w ob-
szarach etyki gospodarczej i politycznej. Wkrótce na niemieckim rynku wydaw-
niczym pojawi³a siê dot¹d niespotykana liczba nowych opracowañ z zakresu
ewangelickiej etyki teologicznej1. Ich autorzy próbowali nie tylko zreflektowaæ
now¹ rzeczywistoœæ geopolityczn¹, ale w wielu wypadkach starali siê zdaæ relacjê
z aktualnego stanu tez wypracowywanych przez katolick¹ teologiê moraln¹.

Rok 1989 by³ nie tylko rokiem prze³omu politycznego, ale tak¿e wielkiego
wydarzenia ekumenicznego. W maju w Bazylei mia³o miejsce Pierwsze Euro-
pejskie Zgromadzenie Ekumeniczne zorganizowane przez Konferencjê Koœcio-
³ów Europejskich (KKE) i Radê Konferencji Episkopatów Europy (CCEE). Eu-
foryczna atmosfera Zgromadzenia by³a znakiem zbli¿aj¹cych siê przemian w
Europie Œrodkowej i Wschodniej, jak te¿ oznak¹ nadziei na ekumeniczne zbli-
¿enie miêdzy Koœcio³ami. To zbli¿enie wydawa³o siê byæ mo¿liwe tak¿e na
p³aszczyŸnie refleksji etycznej i wspólnego zaanga¿owania Koœcio³ów w roz-
wi¹zywanie problemów socjalnych, politycznych czy gospodarczych. Uczestni-

1 Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹: Chr. Frey, Theologische Ethik, Neukirchen-Vluyn 1990; W. Huber,
Konflikt und Konsens. Studien zur Ethik der Verantwortung, München 1990; M. Honecker, Einführung in die
theologische Ethik, Berlin-New York 1990; T. Rendtorff, Ethik: Grundelemente, Methodologie und
Konkretionen einer ethischer Theologie, Bd. 1-2, Stuttgart-Berlin 21990-1991; D. Lange, Ethik in
evangelischer Perspektive. Grundfragen christlicher Lebenspraxis, Göttingen 1992.
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cy Zgromadzenia wyra¿ali swoje g³êbokie zaniepokojenie degradacj¹ œrodowi-
ska naturalnego, problematyka ekologiczna wydawa³a siê byæ jednym z priory-
tetów ówczesnego chrzeœcijañstwa, szczególnie w Europie Zachodniej. Koœcio-
³y pragnê³y staæ siê wówczas orêdownikami ratowania stworzenia, stra¿nikami
czystoœci œwiata.

Realizacja postulatów ze Zgromadzenia w Bazylei nie przebiega³a ju¿ tak eu-
forycznie. Trudno jest wskazaæ jakieœ szersze opracowania z obszaru etyki, które
mia³yby wydŸwiêk ekumeniczny. Jedynie na gruncie niemieckim w latach 90-
tych XX w. Koœcio³y ewangelicki i rzymskokatolicki zaczê³y siê wypowiadaæ
wspólnie w kwestiach etycznych2. Zreszt¹ wspólne stanowisko obu Koœcio³ów
w tym zakresie by³o mo¿liwe w³aœciwie tylko w kraju, w którym s¹ one równo-
prawnymi partnerami dialogu spo³ecznego i gdzie od lat ma miejsce wspó³praca
teologów w dziedzinie etyki teologicznej3.

Jeœli chodzi o inne kraje, to nie mo¿emy wskazaæ, by Zgromadzenie w Bazy-
lei przynios³o jakieœ szczególne przebudzenie na gruncie lokalnych dzia³añ
o charakterze ekumenicznej refleksji moralnej. O wiele silniejsze impulsy do
dyskusji p³ynê³y z forum Œwiatowej Rady Koœcio³ów, w której pracach nie
uczestniczy jednak najwiêkszy Koœció³ europejski, jakim jest Koœció³ rzymsko-
katolicki.

Po oœmiu latach przedstawiciele Koœcio³ów Europy spotkali siê na II Euro-
pejskim Zgromadzeniu Ekumenicznym KKE i CCEE, które odby³o siê w Grazu
(Austria) w dniach 23-29 czerwca 1997. G³ówne p³aszczyzny dyskusji na tym
Zgromadzeniu by³y inne ni¿ w Bazylei. Wœród pal¹cych problemów wymieniæ
nale¿y: kwestie prozelityzmu, sekularyzacji, indyferentyzmu, nacjonalizmu,
starych sporów miêdzy Koœcio³ami4. Warto jednak zwróciæ uwagê, ¿e spoœród
6 grup dyskusyjnych, co najmniej dwie poœwiêcone by³y kwestiom etycz-
nym; pierwsza z nich zajmowa³a siê zaanga¿owaniem na rzecz sprawiedliwoœci
spo³ecznej, przezwyciê¿ania ubóstwa, spo³ecznej izolacji i innych form dyskry-
minacji; druga – wzbudzaniem wiêkszego poczucia odpowiedzialnoœci za œro-
dowisko naturalne oraz przysz³e pokolenia5. Jednak najistotniejszym osi¹gniê-
ciem Zgromadzenia w Grazu by³o wezwanie do opracowania wspólnego doku-
mentu, zawieraj¹cego podstawowe prawa i obowi¹zki ekumeniczne oraz
przygotowanie ca³ego szeregu wytycznych, regu³ i kryteriów dla ekumenicznych

2 Tak zwane Gemeinsame Texte (Wspólne Teksty). Do najwa¿niejszych nale¿y wspólne stanowisko w
kwestii przemian gospodarczych i spo³ecznych w Niemczech po roku 1989 opublikowane w roku 1997: Dla
przysz³oœci w solidarnoœci i sprawiedliwoœci. S³owo Rady Koœcio³a Ewangelickiego Niemiec (EKD) i
Niemieckiej Konferencji Biskupów na temat sytuacji gospodarczej i spo³ecznej w Niemczech.

3 Zestawienie wyników dyskusji na ten temat: Zwei Kirchen –Eine Moral? Hg. von O. Bayer, H. Döring,
A. Elsässer u.a., Regensburg 1986.

4 I. Czaczkowska, K. Leœniewski, Drugie Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne, SiDE 1997 nr 2 (40), s.104.
5 Tam¿e, s. 103.
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dzia³añ6. Podkreœlono, ¿e dokument ma byæ pomoc¹ w przezwyciê¿aniu przez
Koœcio³y fundamentalizmu, który jest trudny do pogodzenia z ¿ywym œwiadec-
twem wiary.

Rok póŸniej, w 1998 r. podjêto dzia³ania maj¹ce na celu sformu³owanie Karty
Ekumenicznej, w lipcu 1999 r. przed³o¿ono Koœcio³om projekt z proœb¹ o zajêcie
wobec niego stanowiska7. W kwietniu 2001 r., podczas Europejskiego Spotkania
Ekumenicznego w Strasburgu, podpisy pod tekstem Karty z³o¿yli przewodnicz¹-
cy KKE i CCEE.

Ju¿ wczeœniej, w trakcie procesu konsultacyjnego tekst Karty sta³ siê przed-
miotem rozlicznych studiów i dyskusji. Charta Oecumenica spotyka³a siê ze
skrajnie ró¿nymi ocenami. Przeciwnicy podkreœlali, ¿e jej tekst nie ma wi¹¿¹ce-
go charakteru dla Koœcio³ów, lecz jest raczej zbiorem postulatów i pobo¿nych
¿yczeñ. Zwolennicy zaœ akcentowali, ¿e sukcesem jest ju¿ sam fakt, ¿e Kartê
w ogóle uda³o siê podpisaæ. Jednoczeœnie wskazywali oni, ¿e jest ona prze³ama-
niem impasu w dialogu z Koœcio³em rzymskokatolickim, który powsta³ po
og³oszeniu przez Kongregacjê Nauki Wiary w Roku Jubileuszowym 2000 De-
klaracji Dominus Iesus. O jedynoœci i powszechnoœci zbawczej Jezusa Chrystu-
sa i Koœcio³a.

Dodaæ nale¿y, ¿e Karta Ekumeniczna nie spotka³a siê jak dot¹d z szerszym
opracowaniem na gruncie np. polskiego luteranizmu. Poza tekstami Karola Kar-
skiego8, brak jest innych istotnych odniesieñ czy interpretacji tekstu. Brakuje in-
formacji na ³amach np. Myœli Protestanckiej, w Zwiastunie Ewangelickim pojawi-
³a siê jedynie krótka notatka o podpisaniu Karty9. O ile Wspólna Deklaracja
w sprawie nauki o usprawiedliwieniu czy dokument Dominus Iesus budzi³y szer-
sze zainteresowanie a nawet wzburzenie, o tyle mo¿na postawiæ tezê: Karta Eku-
meniczna nie spotka³a siê z szersz¹ recepcj¹ w polskim protestantyzmie. Niniej-
szy artyku³ chce spojrzeæ na Kartê Ekumeniczn¹ z roku 2001 pod k¹tem mo¿li-
woœci podjêcia dialogu na p³aszczyŸnie refleksji etycznej. Ten rodzaj wspó³pracy
miêdzy Koœcio³ami w Polsce nale¿y bowiem do obszaru niemal dziewiczego, na-
tomiast na tereni Europy Zachodniej wspó³praca w tej dziedzinie toczy siê z po-
zytywnym skutkiem ju¿ od 20 lat.

6 Cyt. za: K.K., Charta Oecumenica. Wytyczne dla rozwoju wspó³pracy Koœcio³ów w Europie.
Wprowadzenie, SiDE 2001 nr 2(48), s. 47.

7 Tam¿e, s. 48.
8 Np. K. Karski, Milowy krok ekumenii – Podpisanie Karty Ekumenicznej, w: Kalendarz Ewangelicki

2002, Bielsko-Bia³a 2001, ss. 250-255.
9 Podpisanie „Charta Oecumenica”, „Zwiastun Ewangelicki” 2001 nr 9, s. 16.
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Analiza tekstu dokumentu

Deklaracja KKE i CCEE zwana Kart¹ Ekumeniczn¹ zosta³a podpisana przez
przewodnicz¹cych obydwu koœcielnych organizacji europejskich z zaleceniem,
by wszystkie Koœcio³y przyjê³y j¹ jako tekst podstawowy... i wykorzysta³y w lo-
kalnych warunkach10. Oznacza to tym samym, ¿e dokument nie ma charakteru
wi¹¿¹cego a jedynie jest apelem do Koœcio³ów. To, jak wskazuj¹ krytycy, jest
jego g³ówn¹ s³aboœci¹. Sam tekst deklaracji sk³ada siê ze wstêpu (wezwania) opa-
trzonego tytu³em: Chwa³a niech bêdzie Ojcu i Synowi i Duchowi Œwiêtemu.
Wstêp zdaje relacjê z dotychczasowych kontaktów (Bazylea, Graz) oraz wskazuje
na g³ówne cechy wspó³czesnej cywilizacji europejskiej, wymieniaj¹c pluralizm
w dziedzinie kultury11. Autorzy podkreœlaj¹ we wstêpie, ¿e autorytet Karty polega
na dobrowolnym zobowi¹zaniu, jakie bior¹ na siebie Koœcio³y Europy. Nastêpnie
czêœæ merytoryczna podzielona jest na trzy krótkie rozdzia³y: 1. Wierzymy w je-
den, œwiêty, katolicki i apostolski Koœció³, 2. Ku widzialnej wspólnocie Koœcio-
³ów w Europie i 3. Nasz wspólna odpowiedzialnoœæ w Europie. Tekst rozdzia³ów
podzielony jest na punkty, które kontynuuj¹ numeracje z poprzednich rozdzia³ów,
punktów jest w sumie 12 – ka¿dy zawiera odpowiadaj¹ce treœci zobowi¹zanie,
a po nich nastêpuje podpis przewodnicz¹cych KKE i CCEE.

Rozdzia³ I poœwiêcony jest eklezjologii, tym samym ma mniejsze znaczenie
dla naszej analizy. Dokument wskazuje na to, co ³¹czy Koœcio³y na tej p³aszczyŸ-
nie jak te¿ wymienia to, co dzieli: rozumienie Koœcio³a i jego jednoœci, sakramen-
tologia, rozumienie urzêdu koœcielnego. Rozdzia³ koñczy siê zobowi¹zaniem do
ws³uchiwania siê w treœæ napomnienia z Listu do Efezjan i do dzia³ania na rzecz
budowania widzialnej jednoœci Koœcio³a.

Rozdzia³ II podejmuje ju¿ zagadnienia, które mo¿emy rozpatrywaæ z perspek-
tywy etycznej. Projekt europejski sformu³owany przez Ojców Europy w tzw. pla-
nie Monneta-Schumana mia³ te¿ etyczny charakter. Powstanie Europejskiej
Wspólnoty Wêgla i Stali, czyli zbli¿enie na p³aszczyŸnie ekonomicznej mia³o za-
pobiec narastaniu fali atmosfery wojennej. Korzeni idei europejskiej nale¿y szu-
kaæ w krêgach ówczesnej chadecji12. O ile Koœció³ rzymskokatolicki by³ zwolen-
nikiem idei jednoczenia Starego Kontynentu, o tyle Koœcio³y tradycji ewangelic-
kiej zachowywa³y przez d³ugi czas daleko posuniêty dystans13. Dopiero pod
koniec lat 50-tych rodzi siê idea wspó³pracy pomiêdzy Koœcio³ami europejskimi,

10 Charta Oecumenica. Wytyczne dla rozwoju wspó³pracy Koœcio³ów w Europie, t³um. K. Karski, SiDE
2001 nr 2(48), s. 57.

11 Tam¿e, s. 49.
12 A. Koprowski SJ, Jednoœæ Europy, chrzeœcijañskie korzenie, Biuletyn OCIPE nr 5(16)/1008, s. 2
13 W. Schweitzer, Europa, w: TRE Bd. 10, ss. 532-533.
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czego wyrazem jest powo³anie do ¿ycia KKE podczas I Zgromadzenia Ogólnego,
które odby³o siê w 1959 roku w Nyborgu (Dania). Od tego czasu KKE jest jedn¹
z najwa¿niejszych organizacji dzia³aj¹cych na rzecz pokoju i jednoœci na konty-
nencie. W latach 70-tych, w ramach debaty na temat teologii wyzwolenia, zwi¹-
zanej ze specyficzn¹ sytuacj¹ Trzeciego Œwiata, w gronie teologów niemieckich
zaczêto siê zastanawiaæ nad istot¹ „teologii europejskiej”14. W toku dyskusji
wskazywano na eurocentryczny charakter wielu tez wypowiadanych przez teolo-
gów naszej czêœci œwiata oraz na uzale¿nienie dyskursu teologicznego od dzie-
dzictwa przejêtego z epoki Oœwiecenia15.

W kolejnych latach teologicznego dialogu pomiêdzy tradycj¹ rzymskokato-
lick¹, protestanck¹ i prawos³awn¹ koncentrowano siê na innych tematach. Dla
wszystkich Koœcio³ów Europy zeœwiecczenie sta³o siê powa¿nym problemem,
chocia¿ niektórzy teologowie ju¿ du¿o wczeœniej przewidywali nadejœcie tego
zjawiska. Np. Dietrich Bonhoeffer w swoich notatkach z wiêzienia widzia³ w pro-
cesie sekularyzacji ogromn¹ szansê dla chrzeœcijañstwa w odzyskaniu autentycz-
noœci16. Jednak¿e po II wojnie œwiatowej Koœcio³y reagowa³y doœæ wolno na
przemiany mentalnoœciowe. Wydawa³o im siê, ¿e w dalszym ci¹gu stanowi¹
g³ówn¹ si³ê duchow¹ swoich spo³eczeñstw, nie zauwa¿aj¹c stopniowego oddala-
nia siê ludzi od treœci chrzeœcijañskiego przekazu. Jak zauwa¿a Karta Ekumenicz-
na, Koœcio³y A.D. 2001 maj¹ œwiadomoœæ g³êbokiego wyobcowania ze œwiata
wartoœci chrzeœcijañskich (nr 2)17. Dlatego te¿ najwa¿niejszym zadaniem chrze-
œcijañstwa staje siê wspólne zwiastowanie Ewangelii. W ten sposób czêœæ druga
dokumentu okreœla priorytet europejskiego chrzeœcijañstwa na pocz¹tku trzeciego
tysi¹clecia. Kolejne punkty drugiej czêœci Karty zawieraj¹ diagnozê istniej¹cego
stanu i zobowi¹zania stron co do rozwi¹zywania problemów. Wœród nich wymie-
nia siê: prozelityzm (rywalizacja miêdzy Koœcio³ami), brak wzajemnej znajomo-
œci i istnienie uprzedzeñ, problem ma³¿eñstw mieszanych pod wzglêdem wyzna-
niowym, brak wspólnoty eucharystycznej, podzia³ bêd¹cy wynikiem ró¿nic dok-
trynalnych. Autorzy Karty apeluj¹ nade wszystko o pojednanie i rozwi¹zywanie
wszelkich konfliktów w duchu dialogu, otwartoœci i obrony praw mniejszoœci.
W tej czêœci Karty widaæ wyraŸnie jej postulatywny charakter. Celem dokumentu
jest wiêc tak¿e uœwiadomienie szerokim krêgom wiernych, ¿e istniej¹ realne pro-
blemy, które przez wielu wci¹¿ nie s¹ dostrzegane. Wiele Koœcio³ów ¿yje jakby
w izolacji wierz¹c w swoje dziejowe przes³anie i nie zauwa¿aj¹c „znaków czasu”.

14 Zob. Europäische Theologie. Theologische Versuche einer Ortsbestimmung, hg. von T. Rendtorff,
Gütersloh 1980.

15 W. Schweitzer, Europa, dz. cyt., s. 535.
16 D. Bonhoeffer, Listy i notatki z wiêzienia, w: ten¿e, Wybór pism, Wybór, opr. oraz noty wstêpne A.

Morawska, Warszawa1970, zw³aszcza ss. 238-245.
17 Charta Oecumenica. Wytyczne dla rozwoju wspó³pracy Koœcio³ów w Europie, t³um. K. Karski, SiDE

2001 nr 2 (48), ss. 49-57.
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Koœcio³y zobowi¹zuj¹ siê wzajemnie do ws³uchiwania siê w rzeczywistoœæ i do
reagowania stosownie do wyzwañ18.

W punkcie 6 autorzy dostrzegaj¹ donios³oœæ ró¿nic tak¿e na polu etyki, apelu-
j¹c o d¹¿enie do dialogu w razie kontrowersji, gdy grozi roz³am w kwestiach doty-
cz¹cych spraw wiary i etyki. To stawia zagadnienia etyczne niemal na równi
z problemami dogmatycznymi, choæ wczeœniej, we wstêpie, zosta³y one nie do-
strze¿one.

Ostatnia czêœæ: Nasza wspólna odpowiedzialnoœæ w Europie zawiera najwiêcej
problemów z obszaru etyki. Kolejno omawiane s¹: kszta³t przysz³ej Europy, pro-
blem pojednania miêdzy narodami i kulturami, problematyka ekologiczna, dialog
z judaizmem i islamem i w ostatnim punkcie spotkanie z innymi religiami i œwiato-
pogl¹dami. Po ka¿dorazowej analizie zostaje sformu³owane konkretne zobowi¹za-
nie. Tekst Karty koñczy siê odwo³aniem do Jezusa Chrystusa jako jedynego Pana
Koœcio³a, który jest nadziej¹ na pojednanie i pokój. Po tym zdaniu nastêpuje cytat
z Rz 15,13 oraz podpisy metropolity Jeremiasza i kard. Miros³ava Vlka. Brak pod-
sumowania wskazuje na otwart¹ formu³ê Karty, która ma byæ wezwaniem do podjê-
cia dialogu, a nie tekstem streszczaj¹cym jakiœ proces czy fazê dialogu.

Wyzwania etyczne

Poni¿ej zostan¹ omówione g³ówne w¹tki refleksji etycznej dokumentu. Po-
dzia³ ten nie pokrywa siê z numeracj¹ zastosowan¹ w Karcie.

1. To¿samoœæ Europy

Jak powy¿ej zaznaczono, tekst Karty Ekumenicznej nie próbuje rozs¹dzaæ
kwestii dogmatycznych, ani te¿ nie feruje s¹dów o charakterze etycznym. Rodzi
siê wiêc pytanie, jaka jest wiêc jego ranga dla etycznego dyskursU? Jak zauwa¿a
boñski etyk, Martin Honecker, jeœli chodzi o problematykê eklezjologiczn¹ tekst
nie zawiera nic nowego, tak¿e jeœli chodzi o dialog ekumeniczny nie pojawi³y siê
¿adne nowe w¹tki19. To samo dotyczy kwestii spo³ecznego zaanga¿owania Ko-
œcio³ów. Karta Ekumeniczna nie odpowiada równie¿ na fundamentalne pytanie

18 M. Honecker, Die Charta Oecumenica als Anfrage an die Ethik, w: ten¿e, Wege evangelischer Ethik.
Positionen und Kontexte, Freiburg 2002, s. 359.

19 Tam¿e, s. 360.
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etyki teologicznej: Czy istnieje specyficznie chrzeœcijañski etos, który wyró¿nia
siê materialnie od innych systemów moralnych, czy te¿ prioprium etyki chrzeœci-
jañskiej le¿y w jej motywacji do dzia³ania. Zagadnienie to stanowi g³ówny przed-
miot refleksji w katolickiej teologii moralnej fundamentalnej, w protestantyzmie
natomiast zalicza siê do tzw. kwestii uprawomocnienia etyki. W tym wzglêdzie
w ramach tej samej tradycji istniej¹ ró¿ne odpowiedzi. To fundamentalne zagad-
nienie nie zostaje w tekœcie nawet nazwane.

Si³¹ Charta Oecumenica jest wezwanie do dzia³ania, do wspólnego rozwi¹zy-
wania problemów moralnych wspó³czesnego œwiata. Pierwszy kr¹g problemowy
stanowi¹: prawa cz³owieka i wolnoœæ jednostki. Co prawda, ¿aden z punktów nie
wymienia w tytule praw cz³owieka, ale w czêœci trzeciej w³aœnie ta problematyka
wychodzi na plan pierwszy w diagnozie stanu wspólnej Europy. Jak zauwa¿aj¹
autorzy: Bez wspólnych wartoœci jednoœæ [kontynentu] nie uzyska trwa³ego fun-
damentu (nr 7). To bardzo donios³e spostrze¿enie dla procesu rozszerzania struk-
tur Unii Europejskiej. Ju¿ w latach 80-tych filozofie i teologowie z Europy Za-
chodniej zaczêli dostrzegaæ brak wyraŸnych punktów orientacyjnych dla budowy
wspólnego europejskiego domu. Zauwa¿ono wówczas kryzys to¿samoœci euro-
pejskiej, a byli i tacy, którzy stawiali pod znakiem zapytania samo jej istnienie20.
Z tego te¿ wzglêdu tak czêsto cytowane jest zdanie Jacquesa Delorsa: Daæ duszê
Europie. Oznacza to tak¿e danie Europejczykom punktów orientacyjnych dla ich
indywidualnych wyborów moralnych. Karta wyra¿a przekonanie Koœcio³ów Eu-
ropy, ¿e wartoœci chrzeœcijañskie s¹ takim kompasem w ¿yciu moralnym cz³owie-
ka. St¹d przedstawiciele chadecji w Parlamencie Europejskim walcz¹ z takim
uporem o przyjêcie w preambule przysz³ej Konstytucji Europy zapisu o chrzeœci-
jañskich korzeniach Europy. Podkreœliæ nale¿y, ¿e wzorem dla niej jest tekst pre-
ambu³y Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z roku 1997, której g³ównym po-
mys³odawc¹ by³ Tadeusz Mazowiecki.

W kontekœcie fundamentu wiary chrzeœcijañskiej wymienione s¹ w tekœcie
Karty w³aœnie prawa cz³owieka i podstawowe wartoœci: pokój, sprawiedliwoœæ,
wolnoœæ, tolerancja, uczestnictwo i solidarnoœæ. Wartoœci te nale¿¹ zarówno do
pryncypiów katolickiej nauki spo³ecznej21, jak te¿ ewangelickiej etyki spo³ecz-
nej22. W latach 70-tych kwestia wartoœci podstawowych nale¿a³a do g³ównych te-
matów dyskursu moralnego spo³eczeñstw Europy Zachodniej. Na gruncie nie-
mieckim Koœcio³y ewangelicki i katolicki wyda³y nawet wspólne oœwiadczenie
w roku 1979: Prawa podstawowe i Bo¿e przykazanie. Koœcio³y dosz³y do konsen-
su, podkreœlaj¹c oczywistoœæ, czyli ewidencjê tego, co moralne z jednej strony
oraz aktualnoœæ Bo¿ego przykazania zorientowanego na rzeczywistoœæ zbawcz¹

20 Zob. Zbiór refleksji intelektualistów niemieckich: Die Identität Europa, hg. von W. Weidenfeld, Bonn 1985.
21 S³ownik katolickiej nauki spo³ecznej, red. W. Piwowarski, Warszawa 1993, s. 188-189.
22 M. Honecker, Einführung in die Theologische Ethik, dz. cyt., ss.225-233.
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z drugiej23. Dokument ten, stanowi¹cy pocz¹tek wspólnej drogi Koœcio³ów, zna-
laz³ kontynuacjê w Gemeinsame Texte – wspólnych oœwiadczeniach na temat bie-
¿¹cych kwestii moralnych. Obok wartoœci podstawowych Karta podkreœla zna-
czenie ma³¿eñstwa i rodziny, instytucji, które w zachodniej czêœci kontynentu
prze¿ywaj¹ g³êboki kryzys. Nastêpnie punkt 7 mówi o groŸbie dezintegracji Eu-
ropy oraz trwa³ego podzia³u na zintegrowany Zachód i zdezintegrowany Wschód.

Wobec opisanych problemów Koœcio³y zobowi¹zuj¹ siê do odpowiedzialnoœci
spo³ecznej i reprezentowania wspólnego stanowiska wobec instytucji europej-
skich. To bardzo istotne zobowi¹zanie, gdy¿ CCEE, jak te¿ KKE maj¹ swoich
sta³ych przedstawicieli przy organach unijnych. Wobec opisanego zagro¿enia
dezintegracji nale¿y postawiæ postulat, by Koœcio³y z Europy Œrodkowo-Wschod-
niej tak¿e mia³y swoich reprezentantów w Brukseli i Strasburgu, by w miarê mo¿-
liwoœci obowi¹zywa³a zasada rotacji, tak by Koœcio³y mniejszoœciowe nie zosta³y
zdominowane, o czym te¿ przypomina tekst Karty. W polskich warunkach ozna-
czaæ to powinno wspólne wyst¹pienie Koœcio³a rzymskokatolickiego i Koœcio³ów
cz³onkowskich PRE o zapewnienie sta³ej obecnoœci przedstawicieli Koœcio³ów
w przysz³ej misji polskiej w organach unijnych. Tekst Karty wzywa do podjêcia
takiego dzia³ania.

Punkt 8 dotyka kwestii pojednania i pokojowego rozwi¹zywania konfliktów
w Europie. Jak pokaza³y wydarzenia II wojny œwiatowej a ostatnio doœwiadcze-
nia ba³kañskie, nie zawsze Koœcio³y by³y orêdownikami rozwi¹zañ pokojowych i
czêsto stawa³y siê wrêcz stron¹ zachêcaj¹c¹ do konfrontacji. Nie zawsze te¿ Ko-
œcio³y nale¿ycie spe³nia³y sw¹ misjê ochrony najs³abszych. Tym bardziej istotne
jest dotrzymanie zobowi¹zania o przeciwstawianiu siê wszelkim formom nacjo-
nalizmu, jak te¿ o wspieraniu partnerstwa miêdzy kobietami i mê¿czyznami.

W punkcie 8 Koœcio³y opowiadaj¹ siê za wspieraniem procesów demokratyza-
cji w Europie. Na gruncie tradycji ró¿nych Koœcio³ów rozwinê³y siê ró¿ne para-
dygmaty relacji Koœció³-pañstwo. Koœcio³om ewangelickim znane s¹ dwa modele
etyki politycznej: nauka o dwóch w³adzach oraz królewskie panowanie Chrystu-
sa. Modele te w przesz³oœci prowadzi³y do ró¿nych postaw politycznych chrzeœci-
jan. Inne relacje Koœció³-w³adza wyros³y na gruncie tradycji prawos³awnej.
Szczególnie w dziejach Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego wiêŸ miêdzy hie-
rarchi¹ koœcieln¹ i carem by³a fundamentem ³adu spo³ecznego. Tak samo jak rela-
cja papie¿-cesarz stanowi³a o to¿samoœci œredniowiecznej Europy. W wyniku pro-
cesu sekularyzacji Koœcio³y stanê³y przed nowymi wyzwaniami. W³adza pañ-
stwowa pochodzi dziœ w krajach Europy z demokratycznych wyborów,
a istniej¹ce monarchie maj¹ charakter konstytucyjny. To bardzo istotne dla relacji
miêdzy Koœcio³ami, jak te¿ miêdzy w³adz¹ œwieck¹ a reprezentantami chrzeœci-

23 Tam¿e, s. 233.
24 Np. J. Moltmann, Bóg w stworzeniu, Kraków 1995.
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jañstwa, ¿e w tekœcie Karty znalaz³ siê zapis o potrzebie wspierania procesów
demokratyzacyjnych. Zabrak³o jednak refleksji etycznej na temat misji Koœcio³a
w sferze polis, a tak¿e zadañ i granic dzia³ania w tej sferze Koœcio³a jako instytu-
cji. Taki dialog powinien zostaæ w przysz³oœci podjêty przez europejskie Koœcio-
³y, gdy¿ w przesz³oœci ten obszar by³ œwiadkiem wielkich b³êdów wyznawców
Chrystusa.

2. Problem ochrony œrodowiska

W latach 80-tych w Koœcio³ach ewangelickich zachodniej czêœci naszego kon-
tynentu ekologia uros³a do rangi problemu teologicznego nr 1. Najwiêksi teologo-
wie poœwiêcali ekologii wielkie traktaty24, a niektóre krêgi koœcielne kwestiê
ochrony œrodowiska podnios³y do rangi status confessionis. Tymczasem w Euro-
pie Œrodkowo-Wschodniej du¿a czêœæ spo³eczeñstw dostrzega w tej wra¿liwoœci
ekologicznej zachodni¹ modê, fanaberiê, luksus dla bogatych. Karta Ekumenicz-
na jest wiêc w sferze ekologii apelem do chrzeœcijañskich sumieñ o wziêcie od-
powiedzialnoœci za tê sferê ¿ycia, która jest Bo¿ym darem. W punkcie 9, dotycz¹-
cym ochrona stworzenia, jest podniesiony jeszcze inny istotny w¹tek wspó³cze-
snej debaty bioetycznej: kwestia granic badañ naukowych i technologicznych.
Autorzy podkreœlaj¹, ¿e s¹ granice tego, czego ze wzglêdów etycznych czyniæ siê
nie powinno. W zobowi¹zaniu Koœcio³y podejmuj¹ siê rozwijaæ wœród wiernych
styl ¿ycia wolny od przymusu konsumpcyjnego i zarazem promowaæ jakoœæ ¿ycia
opart¹ na odpowiedzialnoœci i ograniczeniu wymagañ. Jest to piêkne wezwanie,
ale brak w tym miejscu refleksji na temat setek tysiêcy ludzi w wielu krajach Eu-
ropy Œrodkowo-Wschodniej ¿yj¹cych na granicy, albo poni¿ej granicy ubóstwa.
Takie zobowi¹zanie powinno byæ powi¹zane z apelem do Koœcio³ów o podjêcie
dzia³añ na rzecz przeciwdzia³ania biedzie w Europie.

W zobowi¹zaniach punktu 9 wystêpuje te¿ apel o wspieranie przez Koœcio³y
i struktury ekumeniczne dzia³añ organizacji ekologicznych w ich staraniach na
rzecz ochrony stworzenia. W tym wzglêdzie polskie Koœcio³y maj¹ szczególnie
du¿o do zrobienia: przede wszystkim powinny podj¹æ siê dzie³a promocji produk-
tów przyjaznych naturze (w Niemczech tzw. grüne Punkt) i ekologicznego stylu
¿ycia. W Koœcio³ach Europy Zachodniej u¿ywanie produktów ekologicznych,
proces segregacji œmieci, racjonalne gospodarowanie wod¹ i pr¹dem, u¿ywanie
pojemników zwrotnych i tym podobne zachowania nale¿¹ do kanonu zachowañ
pracowników instytucji koœcielnych. W tej dziedzinie Koœcio³y chrzeœcijañskie
w Polsce powinny podj¹æ wspólne akcjê na rzecz uœwiadamianie wagi problemu.
Zagadnienia ekologiczne powinny wejœæ na trwa³e do programów nauczania lek-
cji religii. Uczulenie m³odego pokolenia na kwestiê ochrony Bo¿ego stworzenia
powinno staæ siê wspólnym ekumenicznym priorytetem.
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3. Pluralizm

Ostatnie trzy punkty Karty Ekumenicznej dotykaj¹ problemu pluralizmu reli-
gijnego, etycznego i œwiatopogl¹dowego w Europie. Europa chrzeœcijañska czy
nawet postchrzeœcijañska staje siê powoli czymœ historycznym. W epoce pono-
woczesnej przestaje obowi¹zywaæ jakiœ ogólny paradygmat moralny, obok siebie
zaczynaj¹ wspó³¿yæ systemy wartoœci bardzo od siebie odleg³e, czerpi¹ce w rów-
nej mierze wzorce z tradycji chrzeœcijañskiej, oœwieceniowej, jak z etyki Dalekie-
go Wschodu. Ponadto, zw³aszcza w du¿ych miastach Europy Zachodniej, ¿yje
coraz wiêcej ludzi, którzy s¹ g³êboko wierz¹cymi muzu³manami. Do swych no-
wych ojczyzn przywieŸli swój system wartoœci, który zdaniem starych mieszkañ-
ców Europy nie w pe³ni odpowiada na pytania i wyzwania stawiane przez cywili-
zacjê epoki postindustrialnej. Prowadzi to w wielu wypadkach do wyobcowania
i gettoizacji ¿ycia przybyszów.

Opisuj¹c wspó³czesn¹ Europê, nie nale¿y te¿ zapominaæ o dziedzictwie kultu-
ry ¿ydowskiej w Europie. Ten pluralizm religii i kultur czy wrêcz cywilizacji staje
siê nie czymœ odosobnionym, ale regu³¹, codziennoœci¹ w aglomeracjach Zacho-
du. W polskiej rzeczywistoœci ów kulturowy pluralizm jest jeszcze czymœ rzadko
spotykanym. Trzeba siê jednak liczyæ z jego nadejœciem.

Autorzy Karty dostrzegaj¹ powagê sytuacji. W wielu krajach odzywa siê anty-
semityzm, który jest czêsto skierowany do nierealnego adresata. W wielu pañ-
stwach, jak np. w Polsce mniejszoœæ ¿ydowska jest szcz¹tkowa. Zadaniem Ko-
œcio³ów, zgodnie z zobowi¹zaniem punktu 10, jest wiêc wystêpowaæ przeciw
wszelkim, w tym tak¿e urojonym, formom antysemityzmu i antyjudaizmu.

Autorzy Karty zalecaj¹ te¿ okazywaæ szacunek muzu³manom. Podkreœlaj¹ ist-
nienie wzajemnych zastrze¿eñ i uprzedzeñ, które powinny byæ przezwyciê¿ane.
Jednak¿e w zaleceniach punktu 11 nie ma apelu o dialog z naszymi siostrami
i braæmi, tak jak by³o to w przypadku judaizmu.

Punkt 12 jest wezwaniem do podjêcia samokrytyki chrzeœcijañstwa. Karta
Ekumeniczna dostrzega odchodzenie ludzi od Koœcio³ów w kierunku innych
wspólnot. Owa diagnoza wymaga podjêcia refleksji na temat przyczyn owego
odchodzenia, powinna byæ te¿ impulsem do wskazania, z kim nale¿y a z kim nie
nale¿y rozmawiaæ. S¹ organizacje, przed którymi Koœcio³y chrzeœcijañskie po-
winny ostrzegaæ. Choæ w tekœcie nie pada s³owo sekty, to kontekst jest jedno-
znaczny. Wspó³czesny, zw³aszcza m³ody cz³owiek sta³ siê przedmiotem zaintere-
sowania ró¿nych, czêsto ponadpañstwowych organizacji, które staraj¹ siê go wy-
korzystaæ dla realizacji w³asnych celów.

Mimo tych zastrze¿eñ, Karta podkreœla koniecznoœæ uznania wolnoœæ religii i
sumienia jednostek, jak te¿ i wspólnot (wolnoœæ sumienia zostaje tu ujêta zarów-
no indywidualnie, jak i korporacyjnie). Zaznaczone jest jednak, ¿e owa wolnoœæ
religii i sumienia mo¿e byæ realizowana tylko w ramach obowi¹zuj¹cych przepi-
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sów prawnych. Zapis ten wydaje siê byæ nieostry. Co maj¹ robiæ np. Koœcio³y
protestanckie w Rosji czy Bia³orusi, gdzie prawo ustanowione przez w³adze tam-
tych pañstw wyraŸnie ogranicza ich dzia³alnoœæ? Nale¿y w tym miejscu przypo-
mnieæ, ¿e cz³onkostwo w KKE wi¹¿e siê z uznaniem Europejskiej Konwencji
Praw Cz³owieka. Wolnoœæ sumienia traktowana jest w niej jako prawo fundamen-
talne. Zapis punktu 12 zobowi¹zania pierwszego wymaga wiêc dalszej dyskusji,
wzglêdnie powinien zostaæ doprecyzowany.

Ostatnie zobowi¹zanie dotyczy podjêcia dialogu ze wszystkimi ludŸmi dobrej
woli. Jest tym samym wezwaniem do dialogu tak¿e z ludŸmi niewierz¹cymi.

Podsumowanie

Charta Oecumenica stanowi istotny dokument w dziejach ruchu ekumeniczne-
go. Jest to zarazem pierwszy dokument takiej rangi podpisany w trzecim millen-
nium. Niniejsze opracowanie ukaza³o g³ówne w¹tki etyczne Karty. Charakter postu-
latywny Karty stanowi zarazem jej si³ê i s³aboœæ. Jest ona jednym wielkim apelem
o pojednanie, dialog, zbli¿enie. Ów dialog i zbli¿enie powinny byæ prowadzone po-
miêdzy Koœcio³ami tak¿e na polu refleksji etycznej. Staraliœmy siê wykazaæ, ¿e
w³aœnie na tym obszarze mo¿na wspólnie wiele powiedzieæ. Jak pokaza³ to przy-
k³ad Niemiec, na polu etyki Koœcio³y ewangelicki i rzymskokatolicki od 20 lat
mówi¹ ju¿ wspólnym g³osem, a dok³adniej, wypowiadaj¹ siê w postaci Wspólnych
Tekstów. Karta Ekumeniczna uœwiadamia Koœcio³om Europy, jak wiele mog¹
wspólnie zrobiæ, a jeszcze bardziej: jak wiele powinny wspólnie zrobiæ. W historii
Koœcio³a spotykamy siê z dokumentami, które zmienia³y rzeczywistoœæ, jak te¿
z takimi, które apelowa³y o przeprowadzenie zmian. Karta Ekumeniczna jest w³a-
œnie takim wezwaniem do naprawy wzajemnych relacji i do sk³adania wspólnego
œwiadectwa wobec zsekularyzowanego, pluralistycznego œwiata.
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PROBLEMATYKA EKUMENIZMU
W DUSZPASTERSTWIE KSIÊ¯Y
KATOLICKICH I PRAWOS£AWNYCH
NA PO£UDNIOWYM PODLASIU

Nieod³¹cznym elementem duszpasterstwa ksiê¿y s¹ kontakty religijne i poza
religijne. Kontakty te dotycz¹ nie tylko relacji wewn¹trz konkretnego Koœcio³a,
lecz w œrodowisku wielowyznaniowym rozszerzaj¹ siê o stosunki miêdzywyzna-
niowe. Dochodzi tutaj czêsto do praktycznej realizacji postulatów i uzgodnieñ,
jakie opracowano w wyniku prac komisji Koœcio³ów, które prowadz¹ dialog eku-
meniczny. Dlatego w tym opracowaniu przybli¿ê opinie ksiê¿y na temat ekumeni-
zmu, przedstawiê stosunek ksiê¿y do ma³¿eñstw mieszanych i podejmê problem
stosunków miêdzywyznaniowych w regionie.

Przedstawion¹ powy¿ej problematykê postaram siê nakreœliæ z socjologiczne-
go punktu widzenia. Zaprezentujê tutaj badania empiryczne, jakie przeprowadzi-
³em w sierpniu 2001 roku na terenie po³udniowego Podlasia. Badaniami objêto
takie miejscowoœci jak: Bia³a Podlaska, Hanna, Jab³eczna, Kodeñ, Kostom³oty,
Miêdzyleœ, Ortel Królewski, Piszczac, S³awatycze, Terespol, Tuczna, Zab³ocie.
Do zbierania materia³u badawczego wykorzysta³em wywiady swobodne oraz an-
kietê anonimow¹, któr¹ do tego celu specjalnie skonstruowa³em. Tym sposobem
przebada³em 48 ksiê¿y, 37 z nich to ksiê¿a katoliccy, a 11 prawos³awni. W przy-
padku ksiê¿y prawos³awnych stanowi¹ oni oko³o 50% wszystkich kap³anów pra-
cuj¹cych w diecezji lubelsko–che³mskiej. Takie ujêcie problematyki stanowi
pewne novum w prezentacji tego typu zagadnieñ, dlatego jestem œwiadomy faktu,
¿e niniejszy artyku³ w pe³ni nie wyjaœni stosunków miêdzywyznaniowych. Mo¿e
jednak znacznie poszerzyæ zakres rozpatrywania problemów o spo³eczne ujêcie
ekumenizmu i staæ siê inspiracj¹ do dalszych dociekañ intelektualnych. Mam
równie¿ nadziejê, ¿e bêdzie wykorzystany do opracowania ca³okszta³tu stosun-
ków wyznaniowych w naszym kraju.
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Opinie ksiê¿y na temat ekumenizmu

Opinie ksiê¿y na temat ekumenizmu i pragnienie przybli¿ania idei ekumenicz-
nych w rodzimych parafiach mog¹ staæ siê wyznacznikiem stosunków wyznanio-
wych w regionie. Tak¹ tezê mo¿na postawiæ w oparciu o charakter religijnoœci
wiejskiej, gdzie kap³an-duszpasterz jest autorytetem nie tylko w sprawach wiary,
lecz czêsto ingeruje w sfer¹ ¿ycia codziennego. Te dwie sfery ¿ycia wzajemnie
siê nak³adaj¹ i stanowi¹ pewn¹ ca³oœæ. Dlatego poznanie opinii ksiê¿y na temat
ekumenizmu i praktycznej realizacji idei ekumenicznych w sposób poœredni po-
zwoli nam poznaæ sytuacjê miêdzywyznaniow¹ w tym regionie. Wypowiedzi
ksiê¿y katolickich i prawos³awnych na ten temat s¹ rozbie¿ne, co na samym wstê-
pie stanowi trudnoœæ w okreœleniu ich stanowiska. Oto niektóre z nich:
1. Ksi¹dz katolicki (K.k) – ekumenizm jest potrzeb¹ czasu i powinien wszystkich

mobilizowaæ do dzia³añ na rzecz jednoœci chrzeœcijan.
2. K.k – ekumenizm jest otwarciem siê na chrzeœcijan innych wyznañ i doprowa-

dzeniem do jednoœci: „Jedna owczarnia jeden pasterz”.
3. K.k – Chrystusowe „aby wszyscy byli jedno” jest wa¿nym imperatywem dla

dzia³ania na polu ekumenizmu.
4. Ksi¹dz prawos³awny (K.p) – ekumenizm polega na mi³oœci i szacunku wzglê-

dem wszystkich Koœcio³ów; trzeba ich (ludzi) kochaæ jako obraz i podobieñ-
stwo Bo¿e. Tolerowaæ to bardzo ma³o, trzeba kochaæ.

5. K.p. – ekumenizm jest wyrazem mi³oœci chrzeœcijañskiej.
6. K.p. – ekumenizm to znak ¿ycia zgodnego z Ewangeli¹.
7. K.k – jest odkupieniem, ¿e Bóg jest naszym Ojcem, który Syna swego da³, aby

kto w niego wierzy nie zgin¹³, ale mia³ ¿ycie wieczne. To wspólne wielbienie
Boga za dzie³o odkupienia, choæ czynione w ró¿ny sposób.

Cytowani ksiê¿a ekumenizm widz¹ wy³¹cznie na p³aszczyŸnie religijnej, czy
nawet teologicznej. Czêste odniesienia do Ewangelii sugeruj¹, ¿e ekumenizm jest
dla nich inspiracj¹ ewangeliczn¹, a nie nakazem swojego Koœcio³a czy potrzeb¹
czasów. Jako kap³ani religii za³o¿onej przez Jezusa Chrystusa uznaj¹ za swój obo-
wi¹zek urzeczywistnienie Jego testamentu, aby wszyscy stanowili jedno (J 17,21).
Przysz³oœæ ekumenizmu ³¹cz¹ z darem Ducha Œwiêtego czy ³ask¹ Bo¿¹ i od tych
nadprzyrodzonych elementów uzale¿niaj¹ dalsze losy tego ruchu. Wypowiedzi te
charakteryzuje g³êboka troska o podzielone chrzeœcijañstwo i towarzyszy im ak-
ceptacja podstawowych idei ekumenicznych. Odpowiedzialnoœci¹ za podzielone
chrzeœcijañstwo solidarnie obarczaj¹ wszystkie Koœcio³y, a przyczyn szukaj¹ w
ludzkich u³omnoœciach i ludzkiej pysze. Takich odpowiedzi udzielili ksiê¿a, któ-
rzy interesuj¹ siê innymi Koœcio³ami i czêsto lub bardzo czêsto zastanawiaj¹ siê
nad problemami podzielonego chrzeœcijañstwa.
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Tabela 1
Ksiê¿a katoliccy i prawos³awni a zainteresowanie siê ekumenizmem (w %)

                                            Bardzo     Czêsto   Czasami    W ogóle      Trudno
                                            czêsto                                                 powiedzieæ

Ksiê¿a katoliccy N=37 9,0 38,0 43,0 0 0
Ksiê¿a prawos³awni N=11 0 14,3 57,1 14,3 14,3
Ogó³em N=48 4,5 26,2 50,1 7,1 7,1

Z danych iloœciowych wynika, ¿e 26,2% ksiê¿y czêsto, a 4,5% bardzo czêsto
interesuje siê problemami podzielonego chrzeœcijañstwa. Przy czym stosunkowo
wiêcej ksiê¿y katolickich ni¿ prawos³awnych interesuje siê tym tematem. Dla
14,3% ksiê¿y prawos³awnych ten problem jest nieistotny, poniewa¿ do tej pory w
ogóle nie zastanawiali siê nad podzia³ami w chrzeœcijañstwie. Ponad po³owa
wszystkich badanych – 50,1%, tym problemem zajmuje siê okazjonalnie (czasa-
mi). Od 14,3% kap³anów prawos³awnych, dla których ten problem jest nieistotny,
trudno bêdzie oczekiwaæ jakichkolwiek inicjatyw o charakterze ekumenicznym.
Ekumenizmem nie zainteresowani s¹ równie¿ ksiê¿a prawos³awni – 14,3%, któ-
rzy nie s¹ w stanie jasno okreœliæ swojego stosunku do prezentowanego proble-
mu. Fakt podzielonego chrzeœcijañstwa nie jest problemem dla 64,3% ksiê¿y, a co
za tym idzie ekumenizm nie jest dla nich interesuj¹cym tematem.

Tabela 2
Zainteresowanie duchowieñstwa innymi Koœcio³ami (w %)

                                               Tak                Nie         Trudno powiedzieæ

Ksiê¿a katoliccy N=37 90,4 9,6 0
Ksiê¿a prawos³awni N=11 71,4 28,6 0
Ogó³em N=48 80,9 19,1 0

Zadaniem ksiê¿y by³o ustosunkowanie siê do pytania: czy nale¿y interesowaæ
siê innymi Koœcio³ami? Ogó³em 80,9% ksiê¿y pracuj¹cych na po³udniowym Pod-
lasiu uwa¿a, ¿e nale¿y interesowaæ siê innymi Koœcio³ami. S¹ to ksiê¿a otwarci
na inne konfesje, chc¹cy poznawaæ inne tradycje i Koœcio³y. Chrzeœcijañstwa nie
uto¿samiaj¹ oni tylko z jednym Koœcio³em, ale poszukuj¹ wspólnych elementów,
które ³¹cz¹ wszystkich chrzeœcijan. U tych ksiê¿y wystêpuje co najmniej jedna
cecha postawy ekumenicznej. Jest ni¹ otwartoœæ na inne wyznania. Natomiast
9,6% ksiê¿y katolickich i 28,6% ksiê¿y prawos³awnych wykazuje postawê za-
mkniêt¹, skierowan¹ na w³asny Koœció³. Oto jak wspomniani ksiê¿a widz¹ pro-
blem jednoœci chrzeœcijañskiej:
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1. K.k – tak jak nie mo¿e byæ dwóch prawd, a tylko jest jedna – podobnie jest
z religi¹ i wiar¹.

2. K.p – Koœció³ jest jeden, który powsta³ przez Pana naszego. Wszyscy, którzy
oddzielili siê od Koœcio³a Powszechnego Apostolskiego nie mog¹ nazywaæ sie-
bie Koœcio³ami.

Niektórzy ksiê¿a ekumenizm uto¿samiaj¹ z dzia³aniami zmierzaj¹cymi do po-
szanowania ogólnoludzkich wartoœci. Taka koncepcja znacznie wykracza poza
ramy tradycyjnie rozumianego ekumenizmu. Ci ksiê¿¹, a jest ich oko³o 2%, eku-
menizm widz¹ w szerszej perspektywie. T¹ perspektyw¹ nie jest dla nich tylko
religia chrzeœcijañska, ale szeroko pojêty humanizm. Widzimy tutaj, ¿e ekume-
nizm mo¿e stanowiæ wartoœæ uniwersaln¹, o któr¹ zabiegaæ powinny nie tylko in-
stytucje religijne, ale i œwieckie.

Akceptacja podstawowych idei ekumenicznych, takich jak: poszanowanie od-
miennoœci, otwartoœæ na drugiego cz³owieka, odpowiedzialnoœæ za ludzkoœæ czy chêæ
prowadzenia dialogów przyczyni siê do pokojowego wspó³istnienia wszystkich ludzi.

Sp³ycaj¹c nieco problem oddzia³ywania kap³ana na spo³ecznoœæ wiernych mo-
¿emy powiedzieæ, ¿e oddzia³uje on dwojako. Po pierwsze du¿e znaczenie w inte-
rakcjach z wiernymi ma autorytet ksiêdza, jego postawa oraz to, w jaki sposób
pe³ni swoj¹ funkcjê nauczyciela-duszpasterza. Ta funkcja realizowana jest pod-
czas nabo¿eñstw, a sprowadza siê do g³oszenia homilii. Homilie czy kazania
w swoich za³o¿eniach maj¹ s³u¿yæ wyjaœnianiu Pisma Œwiêtego oraz zastosowa-
niu tych prawd w ¿yciu codziennym. Na ile deklarowana otwartoœæ duchowieñ-
stwa w stosunku do innych konfesji przek³ada siê w pracy duszpasterskiej, niech
pos³u¿y zestawienie odpowiedzi na pytanie: Jak czêsto ksi¹dz porusza tematykê
ekumeniczn¹ w czasie homilii? Jest to wskaŸnik, który poka¿e nam, na jakim po-
ziomie wa¿noœci ksiê¿a sytuuj¹ ekumenizm i czy chc¹ poprzez g³oszenie homilii
zachêciæ wiernych do udzia³u w tym ruchu.

Tabela 3
Ksiê¿a katoliccy i prawos³awni a czêstotliwoœæ poruszania

tematyki ekumenicznej podczas homilii (w %)

                                               Raz                 Raz          Okazjonalnie   Nigdy
                                         w tygodniu       w miesi¹cu

Ksiê¿a katoliccy N=37 4,7 14,2 81,1 0
Ksiê¿a prawos³awni N=11 0 0 57,1 42,9
Ogó³em N=48 2,4 7,1 69,1 21,4

Z powy¿szego zestawienia wynika, ¿e ekumenizm nie jest czêstym tematem
homilii badanych ksiê¿y. Tylko 4,7% ksiê¿y katolickich raz w tygodniu i 14,2%
raz w miesi¹cu zapoznaje swoich parafian z problematyk¹ ekumeniczn¹, a oka-
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zjonalnie np. raz w roku – 81,1% ksiê¿y katolickich i 57,1% ksiê¿y prawos³aw-
nych. Nale¿y odnotowaæ, ¿e 42,9% ksiê¿y prawos³awnych w swoich kazaniach
nigdy nie wspomina o ekumenizmie. Pokazane statystyki dowodz¹, ¿e 90,5%
ksiê¿y nigdy lub bardzo rzadko przybli¿a tê problematykê swoim wiernym. Rysu-
je nam siê du¿a rozbie¿noœæ pomiêdzy deklaracjami ksiê¿y dotycz¹cymi zaintere-
sowania problematyk¹ ekumeniczn¹ i otwartoœci¹ na inne Koœcio³y, a populary-
zacj¹ idei ekumenicznych podczas homilii. Ksiê¿a nie zachêcaj¹ swoich parafian
do dzia³alnoœci w ruchu ekumenicznym i nie wykorzystuj¹ ekumenizmu jako me-
tody w procesie edukacji religijnej. Pomimo zniesienia w 1965 roku wzajemnych
anatem z 1054 roku pomiêdzy Rzymem a Konstantynopolem i wydania wielu
dokumentów umo¿liwiaj¹cych duchowieñstwu krzewienie idei ekumenicznych,
w dalszym ci¹gu niechêtnie anga¿uj¹ siê do pracy na rzecz zjednoczenia chrzeœci-
jan. Wspomniany problem rozbie¿noœci pomiêdzy teoretycznymi deklaracjami
dotycz¹cymi wa¿noœci ekumenizmu a praktyczn¹ realizacj¹ wystêpuje podczas
porównania poprzednich wskaŸników z tabel¹ 4. Wynika z niej, ¿e dla 64,2% ba-
danych ekumenizm jest wa¿nym zagadnieniem.

Tabela 4
Rozk³ad odpowiedzi na pytanie: Czy zdaniem ksiêdza ekumenizm jest
wa¿nym zagadnieniem? (w %)

                                        Tak        Raczej     Raczej       Nie        Trudno
                                                           tak          nie                   powiedzieæ

Ksiê¿a katoliccy N=37 85,6 0 7,2 7,2 0
Ksiê¿a prawos³awni N=11 28,5 14,2 0 43,1 14,2
Ogó³em N=48 57,1 7,1 3,6 25,1 7,1

Te rozbie¿noœci mog¹ wynikaæ z ró¿nic w pojmowaniu ekumenizmu. Ekume-
nizm rozumiany jako wszelkie przedsiêwziêcia zmierzaj¹ce do przywrócenia jed-
noœci chrzeœcijan, wymusza umieszczenie przedstawicieli innych konfesji poza
granic¹ w³asnego Koœcio³a. Taka sytuacja powoduje, ¿e chrzeœcijan z innych wy-
znañ postrzega siê czêœciej jako obcych konfesyjnie ni¿ cz³onków tej samej reli-
gii. Taka perspektywa Koœcio³a bez sztywnych ograniczeñ jest trudna do zaakcep-
towania przez ksiê¿y, których postawy skierowane s¹ na instytucjonalizm i konfe-
sjonalizm. Natomiast ku wizji Koœcio³a bardziej chrzeœcijañskiego ni¿
wyznaniowego mog¹ sk³oniæ siê ksiê¿a o postawach kreowanych to¿samoœci¹
otwart¹ w sensie zbiorowym i jednostkowym. Obronê to¿samoœci wyznaniowej –
jak pisze W. Hryniewicz – usprawiedliwia siê wiernoœci¹ wzglêdem Ewangelii
Chrystusa i nauki apostolskiej. W rzeczywistoœci, elementy drugorzêdne, kontro-
wersyjne i negatywne odgrywa³y w tak pojêtej to¿samoœci wyznaniowej czêsto
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wiêksz¹ rol¹ ni¿ wartoœci ewangeliczne (...) konfesjonalizm jest petryfikacj¹ to¿-
samoœci wyznaniowej. Jedn¹ z najbardziej charakterystycznych cech postawy
konfesjonalistycznej jest tendencja do samousprawiedliwiania siê. Towarzysz¹ jej
takie zjawiska jak niezdolnoœæ do dialogu oraz zanik otwartoœci na prawdê istnie-
j¹c¹ w innym Koœciele. Najczêœciej przybiera ona postaæ troski o „zachowanie
w³asnej to¿samoœci” (...) to¿samoœæ konfesyjna nie mo¿e zasklepiaæ siê sama w
sobie. Wymaga ona otwarcia ku innym celem wzajemnego uzupe³niania siê i ubo-
gacenia. Trwo¿na i agresywna troska o zachowanie swojej to¿samoœci jest zagro-
¿eniem dla wszystkich autentycznych i szczerych d¹¿eñ ekumenicznych1.

 Fakt wystêpowania postaw ksiê¿y opartych o to¿samoœæ wyznaniow¹ po-
twierdzê stosunkiem badanych do brata Rogera i wspólnoty z Taizé 2. W przypad-
ku dzia³alnoœci wspólnoty jak i jej za³o¿yciela nie mo¿na mówiæ, ¿e jest nasta-
wiona czy inspirowana przez jedn¹ konfesjê. Fakt uczestnictwa w spotkaniach
m³odzie¿owych wielu ksiê¿y z ró¿nych Koœcio³ów oraz chêæ organizowania ta-
kich spotkañ w ró¿nych czêœciach œwiata, œwiadczy o bezstronnoœci i obiektyw-
noœci propozycji wysuwanych przez wspólnotê. Równie¿ brat Roger cieszy siê
w chwili obecnej ogromnym autorytetem moralnym. Pomimo, ¿e nie jest przy-
wódc¹ ¿adnego kraju, religii czy Koœcio³a, na ca³ym œwiecie przyjmowany jest
jako wybitna postaæ prze³omu wieków. Œwiadcz¹ o tym liczne tytu³y doktora ho-
noris causa i odznaczenia, jakie otrzyma³ w czasie swojego ¿ycia.

Tabela 5
Rozk³ad odpowiedzi na pytanie: Czy chcia³by ksi¹dz wst¹piæ do

wspólnoty z Taizé? (w %)

                                        Tak      Raczej tak   Raczej nie     Nie      Nie mam
                                                                                                     zdania

Ksiê¿a katoliccy N=37 0 0 47,6 33,5 19,0
Ksiê¿a prawos³awni N=11 0 0 0 71,4 28,6
Ogó³em N=48 0 0 23,8 52,4 23,8

1 W. Hryniewicz, To¿samoœæ chrzeœcijañska dzisiaj [w] http://petrus.opoka.org.pl/biblioteka, s.5-6. Por.
W. Hryniewicz , Na drodze pojednania, Warszawa 1998, s.203-224.

2 Pocz¹tek wspólnoty Taizé siêgaj¹ lat 40-tych XX w., kiedy to protestancki teolog Roger Schutz zakupi³
ziemiê i budynki mieszkalne w ma³ej burgundzkiej wiosce Taizé. Swoje ¿ycie zamierza³ poœwiêciæ
modlitwie i dzia³aniom, które jednoczy³yby chrzeœcijan. Du¿y rozwój wspólnoty nast¹pi³ po drugiej wojnie
œwiatowej, kiedy wspólnota powiêkszy³a siê liczebnie. Zaczêto organizowaæ Œwiatowe Spotkania M³odych.
Ich celem jest przygotowanie uczestników do tego, by w twórczy sposób w³¹czaæ siê w ¿ycie swoich parafii,
by byæ impulsem pojednania w miejscu swojego zamieszkania czy w pracy. Obecnie wspólnota liczy ponad
80 braci z 20 krajów i ró¿nych Koœcio³ów. Jej cz³onkiem od 1977 roku jest równie¿ jeden Polak – br. Marek.
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Wszyscy badani jednoznacznie negatywnie ustosunkowali siê do propozycji
wst¹pienia do wspólnoty brata Rogera. Oznacza to, ¿e ¿aden ksi¹dz nie chcia³by
siê z ni¹ bezpoœrednio zwi¹zaæ. Zdecydowanie negatywnie do tego problemu
ustosunkowali siê ksiê¿a prawos³awni, wœród których 71,4% jednoznacznie od-
rzuci³o mo¿liwoœæ funkcjonowania w tej wspólnocie.

Podobne stanowisko prezentuj¹ ksiê¿a prawos³awni w ocenie dzia³alnoœci sa-
mego brata Rogera. 28,7% negatywnie odbiera jego ekumeniczne zaanga¿owa-
nie. Dla ponad po³owy ksiê¿y prawos³awnych osoba brata Rogera jak i dzia³al-
noœæ wspólnoty jest obojêtna, jedynie 14,2% ankietowanych ksiê¿y oceni³o j¹
umiarkowanie pozytywnie.

Tabela 6
Ocena dzia³alnoœæ brata Rogera i ca³ej wspólnoty z Taizé przez ksiê¿y
katolickich i prawos³awnych (w %)

                                          Tak      Raczej tak   Raczej nie     Nie     Nie mam
                                                                                                     zdania

Ksiê¿a katoliccy N=37 57,1 28,5 0 4,8 9,6
Ksiê¿a prawos³awni N=11 0 14,2 0 28,7 57,1
Ogó³em N=48 28,6 21,4 0 16,7 33,3

Suma pozytywnych odpowiedzi akceptuj¹cych dzia³alnoœæ wspólnoty z Taizé
przez ksiê¿y katolickich jest znacznie wiêksza (85,6%) ni¿ przez prawos³awnych
(14,3%). Zaprezentowane dane po raz kolejny potwierdzaj¹ mniejsze zaanga¿o-
wanie ksiê¿y prawos³awnych w problematykê ekumeniczn¹. Wszelkie dzia³ania o
charakterze ekumenicznym przyjmuj¹ bardzo ostro¿nie b¹dŸ nieufnie. Te postawy
nie wynikaj¹ jedynie z faktu, ¿e ksiê¿a prawos³awni s¹ w mniejszoœci, lecz na
tak¹ sytuacjê bezpoœredni wp³yw maj¹ stosunki wyznaniowe w regionie po³u-
dniowego Podlasia. W przesz³oœci charakter tych stosunków kszta³towany by³
w oparciu o ci¹g³¹ rywalizacjê i chêæ dominacji jednej konfesji nad drug¹. W wy-
niku tych wielowiekowych sporów i konfliktów powsta³o wiele nieporozumieñ i
stereotypowych stanowisk, które w dalszym ci¹gu dominuj¹ we wzajemnych re-
lacjach. Dlatego w ocenie dzia³alnoœci prze³o¿onego tej wspólnoty jak i chêci
wst¹pienia do niej, przewa¿a u ksiê¿y prawos³awnych w¹tpliwoœæ co do szczero-
œci i autentycznoœci intencji ekumenicznych. W dalszym ci¹gu u wiêkszoœci
z nich dominuje myœlenie stereotypowe, które nie pozwala na szersze otwarcie siê
w kierunku nowych perspektyw funkcjonowania Koœcio³ów. Perspektywa zjedno-
czonego Koœcio³a nie jest imperatywem w pracy duszpasterskiej ksiê¿y prawo-
s³awnych. To, co nadaje sens ich pracy i mobilizuje do dalszego dzia³ania to chêæ
zachowania tradycji i pryncypiów prawos³awia. Chc¹ zachowaæ swój status quo i
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czystoœæ zasad prawos³awia, a wszelkie zmiany traktuj¹ jako niebezpieczeñstwo re-
latywizmu. St¹d tak czêsto odwo³uj¹ siê do przesz³oœci i chêtnie przekazuj¹ wszel-
kie informacje na temat funkcjonowania Koœcio³a prawos³awnego na Podlasiu.

Takich obaw nie maj¹ ksiê¿a katoliccy, którzy s¹ zdecydowan¹ wiêkszoœci¹
i nie musz¹ tak du¿o czasu i energii poœwiêciæ, aby zabezpieczyæ swój stan posia-
dania. W nowych warunkach spo³eczno-politycznych, jakie zaistnia³y po 1989
roku, pozycja Koœcio³a katolickiego stale ros³a. Powstawa³ coraz wiêkszy dystans
miêdzy Koœcio³em wiêkszoœciowym z jednej strony, a Koœcio³ami mniejszoœcio-
wymi z drugiej. Pewnoœæ co do w³asnej przysz³oœci umo¿liwi³a czêœci ksiê¿y ka-
tolickich wyjœcie poza partykularne interesy. Pozwoli³a zaj¹æ siê problemami
ogólnokoœcielnymi, w tym te¿ ekumenizmem. Wypada zadaæ pytanie, czy ekume-
nizm jest dla nich poszerzeniem i wzbogaceniem katolicyzmu, czy ide¹, która
stymuluje dzia³alnoœæ Koœcio³a. Ten problem postaram siê rozstrzygn¹æ przedsta-
wiaj¹c stosunek ksiê¿y katolickich i prawos³awnych do ma³¿eñstw mieszanych,
jak i opisuj¹c ich wzajemne relacje.

Stosunek ksiê¿y do ma³¿eñstw mieszanych

Zwi¹zek dwojga ludzi niemal w ka¿dej kulturze znacznie wykracza poza sferê
prywatn¹ czy osobist¹. Ma³¿eñstwo ma charakter publiczny, poniewa¿ stanowi
specyficzn¹ instytucjê spo³eczn¹ funkcjonuj¹c¹ w ramach ró¿nych wspólnot. Za-
wsze i wszêdzie – wed³ug F. Adamskiego – odró¿nia siê zwi¹zki nazwane ma³-
¿eñstwami od innych form wspó³¿ycia ludzkiego. Autor wyró¿nia nastêpuj¹ce
cechy takich zwi¹zków3: trwa³oœæ, spo³eczny charakter zwi¹zku, p³odnoœæ i so-
lenna forma jego zawarcia. Ze wzglêdu na spo³eczny wymiar ma³¿eñstwa i od-
dzia³ywanie na œrodowisko lokalne nale¿a³oby siê zastanowiæ nad sytuacj¹ ma³-
¿eñstw mieszanych pod wzglêdem wyznaniowym. Dodatkowym atutem takich
rozwa¿añ bêdzie fakt funkcjonowania ich w spo³ecznoœci zró¿nicowanej wyzna-
niowo oraz stosunek do nich duchowieñstwa.

  Polska jest krajem, w którym wyraŸnie dominuje Koœció³ katolicki, co rzutu-
je na sytuacjê ma³¿eñstw mieszanych oraz na sposób ich funkcjonowania. Fakt
istnienia tych ma³¿eñstw wymownie ilustruje problem podzielonego chrzeœcijañ-
stwa i jest swoistym papierkiem lakmusowym ukazuj¹cym stosunki miêdzywy-
znaniowe.

3 F. Adamski, Sekularyzacja ma³¿eñstwa i rodziny. [w] F. Adamski (red.), Socjologia religii, Kraków
1983, s.428.
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Niemal od pocz¹tku swojego istnienia zarówno Koœció³ na Wschodzie jak i
na Zachodzie traktowa³ zwi¹zek ma³¿eñski jako zwi¹zek œwiêty moc¹ Boga. W
takim zwi¹zku relacje mia³y charakter sakramentu, który traktowano jako ze-
wnêtrzny znak dzia³aj¹cej w nim ³aski Bo¿ej. Dlatego wszelkie czyny ma³¿on-
ków by³y wspierane ow¹ ³ask¹, która pomaga³a im osi¹gn¹æ zbawienie. W po-
cz¹tkowym okresie Koœció³ uznawa³ wszystkie zwi¹zki zawarte zgodnie z funk-
cjonuj¹cym wówczas prawem cywilnym. Dopiero w III wieku zacz¹³
b³ogos³awiæ osobiœcie zwi¹zki ma³¿eñskie. Na Zachodzie Sobór Trydencki w
1563 roku wprowadzi³ obowi¹zek zawierania ma³¿eñstw w koœciele. Od tego
czasu tylko kap³an móg³ udzieliæ wa¿nego œlubu. Ta sytuacja znacznie zmieni³a
charakter ceremonii œlubnej. Z dotychczasowej uroczystoœci rodzinnej œlub sta³
siê ceremoni¹ religijn¹, a najwa¿niejsz¹ osob¹ w tej uroczystoœci by³ kap³an, w
obecnoœci którego m³odzi sk³adali œluby. Z czasem nast¹pi³a dalsza sakralizacja
instytucji ma³¿eñskiej. Koœció³ okreœli³ cel chrzeœcijañskiego ma³¿eñstwa oraz
pozycjê i podzia³ w³adzy w rodzinie. Powsta³y model ma³¿eñstwa skupi³ siê
g³ównie na funkcji prokreacyjnej i wychowawczej. Celem ma³¿eñstwa by³o zro-
dzenie i religijne wychowanie dzieci. Wraz z tym modelem powsta³o prawo
moralne, które strzeg³o norm jasno okreœlonych przez Koœció³. Prawo to opiera-
³o siê na teologii katefetycznej, która stworzy³a pojêcia racjonalne oparte na
kulcie prawdy i chêci zrozumienia Boga. St¹d w Koœciele katolickim na prze-
strzeni dziejów powsta³o wiele dokumentów, a wœród nich i te, które reguluj¹
sytuacjê ma³¿eñstw mieszanych4.

Koœció³ prawos³awny w swoim pojmowaniu ma³¿eñstwa odszed³ znacznie od
formalnoprawnej koncepcji ma³¿eñstw, jakie prezentowa³o chrzeœcijañstwo zachod-
nie. Ma³¿eñstwo na Wschodzie od pocz¹tku traktowano jako powo³anie chrzeœci-
jañskie i drogê uœwiêcenia cz³owieka. Stanowi³o odpowiednik ¿ycia zakonnego, a
jego wa¿noœæ trwa³a nawet po œmierci jednego ze wspó³ma³¿onków. W Koœciele
rzymskokatolickim – jak mówi G. Misijuk – wymawia siê formu³ê: „Ja biorê cie-
bie... bêdê wierny a¿ do œmierci...”. My prawos³awni, uwa¿amy, ¿e sakrament œlubu
prowadzi do ¿ycia wiecznego. Œmieræ niczego nie przerywa (...) w rozumieniu pra-
wos³awnym ma³¿eñstwo prowadzi w wiecznoœæ, jest jak gdyby przygotowaniem do
¿ycia wiecznego5. We wszystkich obrz¹dkach wschodnich mo¿emy dostrzec bogat¹
w symbolikê oprawê liturgii ma³¿eñskiej, która ma znamionowaæ niezwyk³oœæ ma³-
¿eñstwa dla chrzeœcijañskiego powo³ania cz³owieka. Ma³¿eñstwo w myœl prawos³a-

4 Zob. J. Rybczyk, Przejawy ekumenizmu w instrukcji o ma³¿eñstwach mieszanych, „Roczniki
Teologiczno- Kanoniczne” nr 14/1967; J. Glemp, Niektóre zagadnienia zwi¹zane z zastosowaniem Motu
proprio „Matrimonia mixta” do warunków krajowych, „Przewodnik katolicki”, nr 15/1972; J. Prader, Das
Kircheneherecht. In der seelsorgerlichen Praxis, Bozen 1983 i H. Heinemann, Die konfessionsverschiedene
Ehe, Regensburg 1983, podajê za: E. Przekop, Ma³¿eñstwa mieszane. Prawo Koœcio³a rzymskokatolickiego,
[w] Hryniewicz W.(red.), Ku chrzeœcijañstwu jutra, Lublin 1997, s. 636.

5 M. Bo³tryk, Dwa wyznania w jednym..., „Przegl¹d Prawos³awny”, 2001 nr 9, s.21
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wia to nie umowa, lecz Ma³a Cerkiew – Koœció³ domowy6. Ku takiemu rozumieniu
ma³¿eñstwa w chwili obecnej sk³ania siê równie¿ Koœció³ rzymskokatolicki.

Jednak w praktyce nadal istniej¹ zasadnicze przeszkody czy trudnoœci, jakie
czekaj¹ na m³odych pragn¹cych zawrzeæ ma³¿eñstwo mieszane pod wzglêdem
wyznaniowym. Te przeszkody wynikaj¹ g³ównie ze stanowiska Koœcio³a kato-
lickiego, który wymaga w takich sytuacjach spe³nienia tzw. rêkojmii, w myœl
której strona katolicka zobowi¹zuje siê do zawarcia œlubu w swoim Koœciele
oraz do tego, ¿e ochrzci i wychowa dzieci w wierze katolickiej. Ten warunek
stawiany przez stronê katolick¹ powoduje, ¿e w badanym regionie tylko 3-4%
wszystkich ma³¿eñstw mieszanych zawierana jest w Koœciele prawos³awnym,
pozosta³e zawierane s¹ w Koœciele katolickim. W nielicznych sytuacjach ma³-
¿eñstwa miêdzy osobami wyznania rzymskokatolickiego i prawos³awnego za-
wierane s¹ w cerkwi neounickiej w Kostom³otach. Z wypowiedzi proboszcza
tej parafii o. Romana Piêtki wynika, ¿e w ci¹gu roku takich œlubów zdarza siê
oko³o piêciu. Jak stwierdzi³, tak¹ sytuacjê wymusza czêœæ ksiê¿y katolickich,
którzy naciskaj¹ stronê prawos³awn¹ do zmiany wyznania lub podpisania rêkoj-
mi (gro¿¹, ¿e œlubu udziel¹ w bocznym o³tarzu lub przewiduj¹ trudnoœci przy
ochrzczeniu dzieci). Ma to niekorzystne reperkusje w œrodowisku wielowyzna-
niowym. Te sygna³y docieraj¹ równie¿ do ksiê¿y prawos³awnych, którzy widz¹
niekonsekwencjê w realizacji deklaracji ekumenicznych duchownych katolic-
kich. Na przestrzeni ostatnich lat konflikty znacznie os³ab³y, ale nadal wystêpu-
je nieufnoœæ we wzajemnych relacjach.

Katolicy œwieccy odbieraj¹ ma³¿eñstwa mieszane pozytywnie pod warunkiem,
¿e strona prawos³awna decyduje siê na œlub w Koœciele katolickim. Taka sytuacja
wœród katolików jest spo³ecznie aprobowana i staje siê pewn¹ zwyczajow¹ norm¹.
Zupe³nie inaczej sytuacja przedstawia siê w przypadku œlubu w cerkwi. W nielicz-
nych tego typu sytuacjach dochodzi nawet do sytuacji konfliktowych. Z obserwacji
w³asnych popartych wywiadami z mieszkañcami Kodnia wynika, ¿e w konflikt
w³¹czona jest najbli¿sza rodzina, s¹siedzi oraz znajomi. Ró¿nymi sposobami (np.
pomówieniami, pisaniem anonimów) stara siê wywrzeæ presjê na katoliku, który
zdecydowa³ siê na œlub w cerkwi prawos³awnej. Jednak po zaistnia³ym fakcie sytu-
acja z regu³y normalizuje siê i nastêpuje spo³eczna akceptacja. Ze wzglêdu na nie-
wielk¹ iloœæ takich przypadków nie dochodzi zbyt czêsto do takich sytuacji.

Duchowni nie anga¿uj¹ siê w duszpasterstwo ma³¿eñstw mieszanych, chocia¿
64,4% z nich widzi potrzebê organizowania tego typu opieki. Ksiê¿a widz¹ w ma³-
¿eñstwach mieszanych wielki sprawdzian tolerancji. Podczas kolêdy spotykam siê
z otwartoœci¹ – mówi jeden z ksiê¿y. Wspólnie siê modlimy i b³ogos³awimy ca³ej
rodzinie. Inny ksi¹dz proponuje ma³¿eñstwom mieszanym fachow¹ literaturê i dzie-

6 Por. M. P. Laroche, Ma³y Koœció³, Poznañ 1989; J. Meyendorff, Ma³¿eñstwo w prawos³awiu: liturgia,
teologia, i ¿ycie, Lublin 1995; Sawa Hrycuniak, Prawos³awne pojmowanie ma³¿eñstwa, Bia³ystok 1994.
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li siê z nimi doœwiadczeniem z pracy duszpasterskiej. Traktujê oboje ma³¿onków
jednakowo, jako domowy Koœció³ d¹¿¹cy do jednego celu – zbawienia.

Oko³o 90% badanych ksiê¿y nie potrafi³o wymieniæ ¿adnej inicjatywy, jak¹
podjêli w sprawie ma³¿eñstw ró¿nych pod wzglêdem wyznaniowym. Mo¿na
wnioskowaæ, ¿e duchowieñstwo traktuje ma³¿eñstwa mieszane na równi z ma³-
¿eñstwami jednowyznaniowymi. Nale¿y postulowaæ zmiany stanowiska duchow-
nych w sprawie ma³¿eñstw mieszanych, potrzebna jest g³êbsza refleksja ekume-
niczna w bezpoœrednich kontaktach z takimi ma³¿eñstwami.

W literaturze na temat ma³¿eñstw mieszanych wystêpuje pogl¹d, jakoby takie
ma³¿eñstwa przyczynia³y siê do ateizacji. Z moich obserwacji i wywiadów
z ksiê¿mi nic takiego nie wynika. Jak okreœli³ jeden z ksiê¿y, niczym specjalnym
siê nie ró¿ni¹ od ma³¿eñstw jednolitych wyznaniowo, a w niektórych przypadkach
s¹ to ma³¿eñstwa wzorcowe dla ca³ej parafii. Podobne wyniki badañ uzyska³a
w œrodowisku prawos³awno-katolickim Bia³ostocczyzny E. Czykwin. (...) Tak¿e
dzieci z ma³¿eñstw mieszanych przejawiaj¹ autentyczn¹ wra¿liwoœæ na problemy
wiary. Zadaj¹ sobie pytania, próbuj¹ siê okreœliæ. Jeœli wiêc traktowaæ religiê po-
wierzchownie, a tak traktuje j¹ wiêkszoœæ, to ma³¿eñstwa mieszane nie prowadz¹
do ateizacji (...) Z badañ wynika, ¿e przewa¿a postawa aktora, nie widza. I nie
mamy tak wiele ucieczek w ateizm, jak siê powszechnie s¹dzi. Jest zainteresowa-
nie religi¹, nawet duma z tego, ¿e jest siê „dwureligijnym”. Widoczna jest sympa-
tia dla osób, które bra³y œlub w koœciele7.

Ma³¿eñstwa mieszane mog¹ stanowiæ, a w wiêkszoœci przypadków stanowi¹
wzór dla innych w ekumenicznych d¹¿eniach do jednoœci. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e
liczba takich ma³¿eñstw w naszym kraju bêdzie ros³a w wyniku procesów integra-
cyjnych, jakie obecnie zachodz¹ w Europie, dlatego nale¿y podj¹æ szersze badania
dotycz¹ce tego problemu z uwzglêdnieniem odmiennoœci religijnej partnerów.

Stosunki miêdzywyznaniowe
w regionie po³udniowego Podlasia
widziane z perspektywy duchowieñstwa

Charakter stosunków miêdzywyznaniowych na Podlasiu odzwierciedla uczestnic-
two duchowieñstwa prawos³awnego i katolickiego w Kodeñskich Spotkaniach Eku-
menicznych. Z badañ wynika, ¿e tylko 23,8% ksiê¿y pracuj¹cych na terenie objêtym
badaniami uczestniczy³o w tych spotkaniach. Z czego 82,3% tylko raz, 11,4% dwa
lub trzy, a 6,3% wiêcej ni¿ trzy razy. S¹ to znacznie mniejsze wskaŸniki ni¿ analo-

7 M. Bo³tryk, Dwa wyznania w jednym, „Przegl¹d Prawos³awny”, 2001 nr 9, s. 23.
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giczne dane ludnoœci œwieckiej. Oznacza to, i¿ ekumenizm praktyczny wyra¿ony
uczestnictwem w tych spotkaniach jest pe³niej realizowany przez wiernych ni¿ przez
duchownych. Wiêksze zaanga¿owanie œwieckich uwarunkowane jest wzglêdami hi-
storycznymi oraz faktem wspólnego zamieszkiwania tych ziem, codziennych kontak-
tów s¹siedzkich czy rodzinnych. Sytuacja bezpoœredniego kontaktu wymusza ko-
niecznoœæ poprawnego u³o¿enia stosunków miêdzywyznaniowych w imiê wspólnego
dobra. Tym dobrem dla ludnoœci wiejskiej by³o wspólne u¿ytkowanie ziemi, które
umo¿liwia³o przetrwanie nie tylko pojedynczych rodzin, lecz tak¿e ca³ych wsi. Spo-
³ecznoœæ wiejska nie dzieli³a siê z powodu ró¿nic wyznaniowych, lecz czêsto razem
trudzi³a siê o lepsze jutro i wspólnie stawia³a czo³o przeciwnoœciom natury. Natomiast
na osobach duchownych takiej presji nikt nie wywiera³. Jeszcze kilka lat temu w œro-
dowisku Kodnia i okolic nie do wyobra¿enia by³y sytuacje, kiedy ksiê¿a wywodz¹cy
siê z ró¿nych Koœcio³ów wspólnie uczestnicz¹ w nabo¿eñstwie. Dlatego duchowni
czêsto tworzyli grupy zamkniête funkcjonuj¹ce obok siebie. Tak¹ grupê w dalszym
ci¹gu tworzy znaczna czêœæ ksiê¿y prawos³awnych. Œwiadczy o tym ich nieliczny
udzia³ w Kodeñskich Spotkaniach Ekumenicznych.

Tabela 7
Udzia³ duchowieñstwa w Kodeñskich Spotkaniach Ekumenicznych (w %)

                                                                Tak                          Nie

Ksiê¿¹ rzymskokatoliccy N=37 42,8 % 57,2 %
Ksiê¿a prawos³awni N=11 4,8 % 95,2 %
Ogó³em N=48 23,8 % 77,2 %

Porównuj¹c 4,8% udzia³ ksiê¿y prawos³awnych z 53% udzia³em œwieckich
prawos³awnych – zastanawia du¿a rozbie¿noœæ. Mo¿e to sugerowaæ, ¿e œwieccy
tego wyznania pilniej oczekuj¹ rozwi¹zania kwestii podzielonego Koœcio³a ni¿
duchowieñstwo. Tê uwagê potwierdza fakt niewielkiego zachêcania przez ksiê¿y
prawos³awnych wiernych do udzia³u w tych spotkaniach.

Tabela 8
 Rozk³ad odpowiedzi na pytanie: Czy zachêca³ ksi¹dz swoich parafian
do wziêcia udzia³u w Ekumenicznych Spotkaniach Kodeñskich? (w %)

                                                                Tak                          Nie

Ksiê¿a rzymskokatoliccy N=37 47,6 52,4
Ksiê¿¹ prawos³awni N=11 4,8 95,2
Ogó³em N=48 26,2 73,8

8 Por. E. Czykwin , Bia³oruska mniejszoœæ narodowa jako grupa stygmatyzowana, Bia³ystok 2000.
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Patrz¹c na obie tabele zauwa¿amy idealn¹ zbie¿noœæ procentow¹ miêdzy uczest-
nictwem a zachêt¹, jak¹ kierowali do swoich parafian ksiê¿a obu wyznañ w zwi¹zku
z udzia³em w kodeñskich spotkaniach. Tê grupê tworz¹ dok³adnie ci sami duchowni,
którzy wielokrotnie uczestniczyli w spotkaniach, a swoj¹ postaw¹ staraj¹ siê inspiro-
waæ parafian do poznania innych Koœcio³ów i tradycji. Ksiê¿a prawos³awni, którzy
nie brali udzia³u w tych spotkaniach, t³umacz¹ swoj¹ nieobecnoœæ obaw¹ przed tzw.
fa³szywym ekumenizmem, który wed³ug nich polega na nierównym traktowaniu in-
nych Koœcio³ów, obawiaj¹ siê, ¿e spotkania te spowoduj¹ zatarcie swojej to¿samoœci,
a w konsekwencji wch³oniêcie prawos³awnych przez Koœció³ katolicki. Wed³ug innego
ksiêdza prawos³awnego ekumenizmu w ¿yciu codziennym nie ma, pamiêtamy o nim i
rozmawiamy wy³¹cznie na spotkaniach, staramy siê patrzeæ na ekumenizm z punktu
widzenia Koœcio³a katolickiego. Jeszcze inny duszpasterz tego Koœcio³a podkreœla
brak partnerstwa wzglêdem doboru programu spotkañ. Wypowiedziom tym towarzy-
szy g³êboka nieufnoœæ wobec Koœcio³a katolickiego, co jest przejawem nie najlep-
szych stosunków, jakie panuj¹ miêdzy duchownymi obu Koœcio³ów. Zaufanie kszta³-
tuje siê w czasie wspólnych spotkañ, rozmów i oparte jest na gestach sympatii. Du¿o
racji ma jeden z ksiê¿y prawos³awnych, który mówi, ¿e ekumenizm to nie s³owa lecz
czyny. Niech dwie miejscowoœci po³o¿one opodal siebie – Terespol i Kodeñ – po-
s³u¿¹ za przyk³ad, jak ró¿norodnie mog¹ kszta³towaæ siê stosunki miêdzy duchowny-
mi katolickimi i prawos³awnymi.

Relacje miêdzy ojcami z klasztoru oblatów, którzy sprawuj¹ opiekê nad parafi¹
rzymskokatolick¹ w Kodniu, a proboszczem parafii prawos³awnej maj¹ charakter
partnersko-kole¿eñski. Wyrazem szacunku, jakim siê wzajemnie darz¹ ksiê¿a, s¹
wzajemne wizyty na uroczystoœciach odpustowych, wspólny udzia³ w Kodeñskich
Spotkaniach Ekumenicznych, odnajdywanie wspólnych korzeni historycznych czy
œcis³a wspó³praca z samorz¹dem terytorialnym. Nie bez znaczenia pozostaj¹ kon-
takty osobiste, które co prawda nie maj¹ oficjalnego charakteru, jednak du¿a czê-
stotliwoœæ ich wystêpowania œwiadczy o normalizacji wzajemnych stosunków.
W œwiadomoœci prawos³awnej spo³ecznoœci Kodnia bardzo g³êboko utkwi³ fakt po-
zytywnego stanowiska proboszcza katolickiego w zwi¹zku z planowan¹ budow¹
nowej cerkwi w centrum Kodnia. Dziêki zdecydowanemu poparciu ojca Stanis³awa
Wodza nieliczne sprzeciwy katolików ucich³y, a uroczystoœæ wyœwiêcenia placu
pod budowê cerkwi zgromadzi³a wielu mieszkañców Kodnia obu konfesji. Taka
postawa proboszczów obu parafii powoduje, ¿e sytuacja miêdzywyznaniowa jest
stabilna, a na tym tle nie dochodzi do wiêkszych konfliktów.

Zupe³nie odmiennie ten problem wygl¹da w Terespolu. Tutaj proboszczowie
parafii katolickiej i prawos³awnej praktycznie siê nie znaj¹. Nie dochodzi do ¿ad-
nych spotkañ oficjalnych i nieoficjalnych. Kierownicy obu parafii ¿yj¹ w izolacji,
co powoduje, ¿e idee ekumeniczne s¹ rzadko prezentowane przez ksiê¿y z tej
miejscowoœci. Konsekwencj¹ takiego stanu rzeczy jest ich nieobecnoœæ na Kodeñ-
skich Spotkaniach Ekumenicznych. U proboszcza prawos³awnego zauwa¿y³em
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du¿e zniechêcenie i brak wiary w poprawê stosunków miêdzywyznaniowych. Jak
sam twierdzi, wielokrotnie wystosowywa³em odpowiednie zaproszenia do ksiê¿y z
s¹siedniej parafii katolickiej na uroczystoœci odpustowe, jednak jak do tej pory
nikt z mojego zaproszenia nie skorzysta³. Dlatego ju¿ od dwóch lat nie zapraszam,
gdy¿ stwierdzi³em, ¿e ksiê¿om katolickim nie zale¿y na tych wizytach. Potwierdze-
niem du¿ej niechêci ze strony ksiê¿y katolickich by³a ich obojêtnoœæ wobec ini-
cjatywy proboszcza prawos³awnego, który zorganizowa³ w Terespolu Przegl¹d
Chórów Kolêdniczych. Na pierwszych festiwalach trudno by³o dojrzeæ choæby
jednego przedstawiciela duchowieñstwa katolickiego, sytuacja siê zmieni³a, kiedy
festiwal na tyle siê rozwin¹³, ¿e sta³ siê wydarzeniem kulturalnym na skalê miê-
dzynarodow¹. Presti¿ tego festiwalu spowodowa³, ¿e od trzech lat proboszcz pa-
rafii, który pe³ni jednoczeœnie funkcjê dziekana, uczestniczy w tym wydarzeniu.

Przedstawione tutaj sytuacje pokazuj¹, ¿e relacje miêdzy ksiê¿mi wspomnia-
nych Koœcio³ów s¹ zró¿nicowane. Nie wszyscy ksiê¿a wiedz¹ lub chc¹ wiedzieæ,
¿e swoj¹ postaw¹ mog¹ kreowaæ stosunki miêdzywyznaniowe. W dalszym ci¹gu
przewa¿a stanowisko obojêtnoœci wobec innych wyznañ i zasklepienia siê w krê-
gu swojej konfesji. Tak¹ postawê mo¿na zrozumieæ u ksiê¿y prawos³awnych, któ-
rzy na tym terenie s¹ mniejszoœci¹ i maj¹ ograniczony wp³yw na rozwój wzajem-
nych relacji. W tej grupie ksiê¿y wyraŸnie przewa¿a myœlenie sceptyczne. S¹ bar-
dzo wra¿liwi na wszelkie oznaki nietolerancji czy ignorancji swojego wyznania,
czuj¹ siê spadkobiercami tradycji wschodniej i s¹ jej reprezentantami.

 Równie¿ ksiê¿a katoliccy nie przejawiaj¹ chêci do wspólnych dzia³añ celem
poprawy sytuacji wyznaniowej w regionie. W bezpoœrednich rozmowach o eku-
menizmie powo³uj¹ siê na papie¿a Jana Paw³a II. Odnoszê wra¿enie, ¿e przedsiê-
wziêcia i inicjatywy ekumeniczne papie¿a wyczerpuj¹ potrzebê dalszych dzia³añ
w tej sferze. Nawet wiêkszy udzia³ w kodeñskich spotkaniach (42,8%) i zachêca-
nie swoich parafian nie spowodowa³y liczniejszego udzia³u katolików w tych
spotkaniach – udzia³ prawos³awnych jest proporcjonalnie dwa razy wiêkszy9. Na-
suwa siê pytanie: dlaczego du¿y udzia³ duchowieñstwa katolickiego nie przek³ada
siê na uczestnictwo wiernych z tego Koœcio³a? Duchowni katoliccy uwa¿aj¹, ¿e
Kodeñskie Spotkania Ekumeniczne po up³ywie kilku lat straci³y ducha – nale¿y
pomyœleæ o sposobie ich o¿ywienia. – Byæ mo¿e – jak uwa¿a drugi ksi¹dz – ko-
deñskie spotkania w jakiœ sposób siê prze¿y³y. Byæ mo¿e zabrak³o odpowiedniego
animatora. A mo¿e brak wiary w skutecznoœæ modlitwy o jednoœæ chrzeœcijan.
Jeszcze inny mówi, ¿e s¹ ju¿ stare, rz¹dzi te¿ prawo zmêczenia. Ludzie przyzwy-
czaili siê, ¿e s¹, ale nic nowego nie wnosz¹.

Stan stosunków miêdzywyznaniowych dobitnie ilustruje udzia³ duchowieñ-
stwa w nabo¿eñstwach innych Koœcio³ów.

9 Por. W. Romanowicz, Stosunek do ekumenizmu w œrodowisku wielowyznaniowym, „Studia i
Dokumenty Ekumeniczne” 2001 nr 2, s. 40-41.
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Tabela 9
Rozk³ad odpowiedzi na pytanie: Czy proponowa³ ksi¹dz duchownym
z innych Koœcio³ów wspólne odprawianie nabo¿eñstw? ( w %)

                                                           Tak                           Nie

Ksiê¿a katoliccy N=37 23,8 76,2
Ksiê¿a prawos³awni N=11 28,6 71,4

Proporcjonalny rozk³ad odpowiedzi ksiê¿y obu wyznañ wskazuje na równo-
mierne relacje miêdzy duchownymi obu wyznañ. Nale¿y odnotowaæ fakt, ¿e oko-
³o 3 duchowieñstwa dotychczas nie proponowa³o ksiêdzu z innego wyznania
wspólnej modlitwy. Dane empiryczne okreœlaj¹ce udzia³ w nabo¿eñstwach wska-
zuj¹, ¿e ksiê¿a obu wyznañ czêœciej bior¹ udzia³ w tego typu nabo¿eñstwach
(ogó³em 42,9%) ni¿ sami zapraszaj¹ (ogó³em 57,1%). Analizuj¹c przedstawione
dane zauwa¿amy pewn¹ niejednolitoœæ stanowiska ksiê¿y katolickich. Ze wskaŸ-
ników zaprezentowanych w poprzednim rozdziale wynika³o, ¿e stopieñ zaintere-
sowania siê innymi Koœcio³ami, czêstotliwoœæ wyg³aszanych homilii na temat
ekumenizmu, fakt zachêcania swoich parafian do brania udzia³u w Kodeñskich
Spotkaniach Ekumenicznych czy pozytywna ocena dzia³alnoœci wspólnoty z Ta-
izé jest wy¿sza wœród ksiê¿y katolickich ni¿ prawos³awnych. Rysowa³ siê obraz
duchowieñstwa katolickiego deklaruj¹cego wa¿noœæ problemów ekumenicznych
w swoim duszpasterstwie. Zestawiaj¹c ten obraz z realnymi dzia³aniami ksiê¿y,
np. w sferze wspólnych nabo¿eñstw, ró¿nice miêdzy ksiê¿mi z obu wyznañ
znacznie siê zacieraj¹ lub wskazuj¹ na chêæ œciœlejszej wspó³pracy ze strony ksiê-
¿y prawos³awnych.

Nie wykazano ró¿nicy w zaanga¿owaniu siê duchowieñstwa obu wyznañ
w Tygodniu Powszechnej Modlitwy o Jednoœæ Chrzeœcijan. Jak wynika z badañ
tylko w 5% parafii regularnie, a w 10% nieregularnie organizowano wspomniane
modlitwy. Na przyk³adzie tej inicjatywy, która swymi pocz¹tkami siêga koñca
XIX wieku, a w naszym kraju regularnie odbywa siê od pocz¹tku lat 60. XX wie-
ku, mo¿emy zaobserwowaæ, ¿e koncepcja duchowego zbli¿enia i pielêgnowania
braterskich stosunków miêdzy Koœcio³ami tylko czêœciowo przyjê³a siê na po³u-
dniowym Podlasiu. Oko³o 90% organizowanych modlitw o jednoœæ chrzeœcijan
odbywa³a siê bez udzia³u duchownego z innego Koœcio³a. Taka sytuacja powodu-
je, ¿e nieliczni wierni, którzy uczestniczyli w tych nabo¿eñstwach, mog¹ ograni-
czaæ ekumenizm do w³asnego wyznania, co jest zaprzeczeniem podstawowych
przes³anek kszta³tuj¹cych postawê ekumeniczn¹. Taki stan stoi w sprzecznoœci
z zaleceniami Rady Episkopatu ds. Ekumenizmu oraz Polskiej Rady Ekumenicz-
nej, które w wydanych wspólnie materia³ach dotycz¹cych organizowania Tygo-
dnia Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan informuj¹: Na nabo¿eñstwa Tygodnia Mo-
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dlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan nale¿y zapraszaæ duchownych i wiernych bratnich
Koœcio³ów chrzeœcijañskich, jak równie¿ zachêcaæ wiernych do wziêcia udzia³u
w nabo¿eñstwach w œwi¹tyniach i kaplicach tych¿e Koœcio³ów8.

Oko³o 30% duchowieñstwa obu wyznañ ocenia poprawnie stosunki miêdzy-
wyznaniowe w regionie, jedynie oko³o 8% ma odmienny pogl¹d. Zaprezentujê
obecnie charakterystyczne wypowiedzi z obu grup:
1. K.p – w czasie duszpasterstwa spotka³em siê z przejawami niechêci ze strony

duchowieñstwa innych Koœcio³ów chrzeœcijañskich, polega³y one m.in. na pro-
zelityzmie, wywy¿szaniu siê, oznakach nietolerancji czy te¿ próbach oœmiesze-
nia obrzêdów, sakramentów.

2. K.k – odnoszê wra¿enie, ¿e strona prawos³awna nie jest zainteresowana po-
praw¹ stosunków, np. wizyt¹ papie¿a. Moje osobiste doœwiadczenia z duchow-
nymi prawos³awnymi te¿ nie s¹ dobre.

3. K.k – poniewa¿ mieszkam na Podlasiu, wiele razy doœwiadczy³em i doœwiad-
czam ¿yczliwoœci ze strony wiernych i duchownych prawos³awnych. S¹ to co-
dzienne kontakty, a nawet wizyta duszpasterska – kiedy rodzina prawos³awna
podejmuje mnie bardzo ¿yczliwie.

4. K.k – mi³o wspominam bardzo serdeczne spotkania z miejscowym duszpaste-
rzem parafii prawos³awnej i rozmowy na tematy dotycz¹ce naszych wyznañ.

5. K.k – spotykam siê doœæ czêsto z prawos³awnymi. Zaskakuje mnie ich ¿yczli-
woœæ i otwartoœæ na Koœció³ katolicki, s¹ z nim zwi¹zani, chocia¿ ¿yj¹ w swojej
wspólnocie. Brak jest barier w wiêkszoœci rodzin wobec ksiêdza katolickiego.
Doœwiadczy³em dowodów sympatii ze strony prawos³awnych przy okazji wizyt
duszpasterskich, s¹ chêtni do rozmowy i widaæ u nich troskê o jednoœæ. Na te-
renie diecezji siedleckiej ekumenizm jest czymœ wa¿nym. Jednoczeœnie widaæ,
¿e prawos³awie i katolicyzm oraz inne wyznania chrzeœcijañskie ¿y³y tutaj
w zgodzie i dziœ odnosz¹ siê do siebie z wielkim szacunkiem. Nie ma przeja-
wów wzajemnej niechêci w jaskrawej postaci.

6. K.p – doœwiadczy³em sympatii i ¿yczliwoœci ze strony duchowieñstwa przez po-
szanowanie i zrozumienie, próby wspó³pracy w pos³ugach kapelañskich
w Domu Spokojnej Staroœci. Ze strony wiernych poprzez pomoc w porz¹dko-
waniu miejsca kultu, wspó³uczestnictwo w uroczystoœciach parafialnych, trak-
towanie duchownego prawos³awnego jak duchownego ze swojej parafii.

Z zaprezentowanych tutaj wypowiedzi wynika, ¿e duchowni obu wyznañ przy-
jaŸnie, a w niektórych wypadkach bardzo serdecznie odnosz¹ siê do siebie. Nale-
¿y zaznaczyæ, ¿e kontakty miêdzy duchownymi wystêpuj¹ nie tylko na p³aszczyŸ-
nie czysto religijnej, lecz tak¿e s¹siedzkiej czy kole¿eñskiej. Jest to oznak¹ nor-

10 Rada Episkopatu ds. Ekumenizmu i Polska Rada Ekumeniczna, Tydzieñ Powszechnej Modlitwy
o Jednoœæ Chrzeœcijan 18-25 stycznia 2001, Warszawa 2001, s.5.
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malizacji stosunków duchownych obu wyznañ. Natomiast wiernych ¿yj¹cych na
terenach wschodnich nie trzeba przekonywaæ – jak mówi jeden z ksiê¿y – oni
praktykuj¹ ekumenizm od wieków w rodzinach i w s¹siedztwie.

Du¿a grupa ksiê¿y ( oko³o 62%) nie ustosunkowa³a siê do podanych proble-
mów. Tych ksiê¿y stosunki wyznaniowe w regionie czy problemy ekumeniczne
nie interesuj¹ w sposób szczególny, zapewne nie zamierzaj¹ oni wykorzystywaæ
ró¿norodnoœci wyznaniowej regionu w swojej pracy duszpasterskiej. Nie zauwa-
¿y³em wyraŸnej ró¿nicy w ocenie sytuacji miêdzywyznaniowej w regionie przez
ksiê¿y katolickich i prawos³awnych. Cech¹ badanych ksiê¿y jest fakt, ¿e ¿aden z
nich nie bra³ udzia³u w rekolekcjach lub spotkaniach, na których przybli¿ano by
problematykê ekumeniczn¹. W tym zakresie ksiê¿a s¹ zdani na samych siebie,
poniewa¿ hierarchie koœcielne nie rozbudzaj¹ wœród kap³anów potrzeby pog³êbie-
nia problematyki ekumenicznej. Edukacja ekumeniczna ksiê¿y, zazwyczaj prowa-
dzona w bardzo ograniczonym zakresie podczas studiów teologicznych, nie wy-
starcza „na ca³e ¿ycie”. Ci¹g³e zmiany formalnoprawne, jakie zachodz¹ w stosun-
kach miêdzykoœcielnych, nak³adaj¹ na duchowieñstwo obowi¹zek regularnej
edukacji w tym zakresie. Z braku rozeznania tej problematyki oraz niewielkiej
inspiracji zwierzchników w kierunku recepcji uzgodnieñ miêdzykoœcielnych, naj-
prawdopodobniej wynika brak jakichkolwiek wspólnot czy organizacji o charak-
terze ekumenicznym dzia³aj¹cych przy parafiach. W dotychczasowej pracy dusz-
pasterskiej tylko jeden ksi¹dz zetkn¹³ siê z tego typu dzia³alnoœci¹. Ten fakt do-
statecznie dobrze ilustruje sytuacjê ekumeniczn¹ w œrodowisku po³udniowego
Podlasia. Uzmys³awia nam, ¿e ekumenizm dla duchowieñstwa katolickiego i pra-
wos³awnego w dalszym ci¹gu jest elementem ma³o znacz¹cym w ich pracy dusz-
pasterskiej.
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OBRADY KOMITETU NACZELNEGO
ŒWIATOWEJ RADY KOŒCIO£ÓW

Genewa, Szwajcaria, 26 sierpnia – 2 wrzeœnia 2002

Z posiedzeniem tym wi¹za³y siê ró¿ne oczekiwania, obawy i nadzieje. Obrado-
wano w œwiadomoœci, ¿e Œwiatowa Rada Koœcio³ów znajduje siê – nie po raz
pierwszy – w powa¿nym kryzysie finansowym. Jednoczeœnie Komisja Nadzwy-
czajna ds. uczestnictwa Koœcio³ów prawos³awnych w pracach ŒRK by³a zobligo-
wana przedstawiæ na tym posiedzeniu wyniki swojej trzyletniej pracy. Innym
punktem ciê¿koœci, maj¹cym powi¹zanie z Raportem Komisji Nadzwyczajnej,
by³a praca Komisji Wiara i Ustrój w dziedzinie eklezjologii.

Sytuacja finansowa

W po³owie roku 2002 zdo³ano ustaliæ, ¿e roczny deficyt wyniesie 2,5 mln fran-
ków szwajcarskich. Przyczyn¹ niedoborów by³ niekorzystny kurs dewizowy, a tak-
¿e niewype³nianie zobowi¹zañ finansowych przez Koœcio³y cz³onkowskie. Komitet
Naczelny powo³a³ zatem 4-osobowe gremium, które zobowi¹zano do przedstawie-
nia w najbli¿szych tygodniach konkretnych propozycji oszczêdnoœciowych. Do ich
zatwierdzenia zobowi¹zano Komitet Wykonawczy. W preliminarzu na rok 2003 za-
³o¿ono mniejsze wp³ywy i powa¿ne obciêcie wydatków. Przy tej okazji nie po raz
pierwszy ujawniono, ¿e relatywnie du¿a liczba Koœcio³ów okazuje gotowoœæ do
p³acenia sk³adki tylko wówczas, gdy wywierana jest na nie presja. Z dyskusji wyni-
ka³o wyraŸnie, ¿e w przysz³oœci trzeba jeszcze bardziej zaanga¿owaæ siê w pracê
uœwiadamiaj¹c¹ Koœcio³y cz³onkowskie, czym jest wspólnota z innymi Koœcio³ami.
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Komisja Nadzwyczajna

VII Zgromadzenie Ogólne w Harare (Zimbabwe) w 1998 r. w odpowiedzi na
trudnoœci Koœcio³ów prawos³awnych z Œwiatow¹ Rad¹ Koœcio³ów postanowi³o
powo³aæ Komisjê Nadzwyczajn¹ ds. uczestnictwa Koœcio³ów prawos³awnych w
pracach ŒRK. Obecnie, po trzyletniej pracy, Komisja przed³o¿y³a szczegó³owy
Raport koñcowy, w którym czyni propozycje w sprawie metody dochodzenia do
decyzji, zagadnienia cz³onkostwa i organizowania wspólnych modlitw1.

Od utworzenia ŒRK w 1948 r. kwestie sporne rozstrzygano przez g³osowanie
wed³ug zasady wiêkszoœci. Komisja Nadzwyczajna zamiast tego proponuje teraz
wprowadzenie tzw. modelu konsensu, który obywa siê na ogó³ bez g³osowania.
Propozycjê tê uzasadnia siê w ten sposób, i¿ „anglosaski” parlamentarny sposób
wypowiadania siê i podejmowania decyzji jest obcy prawos³awiu i Koœcio³om
Po³udnia, a jednoczeœnie zwraca siê uwagê, ¿e metoda konsensu nie jest sprzecz-
na z kultur¹ prowadzenia debat w Koœcio³ach Europy. Raport Komisji stwierdza,
¿e postêpowanie, które poœwiêca wiêcej uwagi wspólnej refleksji i modlitwie
przys³u¿y siê chyba bardziej realizacji celów ŒRK ni¿ stosowane obecnie formal-
ne procedury. Metoda konsensu, która ma charakter bardziej koncyliarny ni¿ par-
lamentarny, sprzyjaæ bêdzie bardziej integracji a mniej polaryzacji.

Przez wprowadzenie procedury konsensu dla wszystkich podejmowanych de-
cyzji z wyj¹tkiem konkretnych spraw finansowych, bud¿etowych i administracyj-
nych, chce siê na przysz³oœæ unikn¹æ sytuacji, ¿e opinie mniejszoœci nie s¹ wys³u-
chiwane. Nie chodzi przy tym o to, ¿eby zawsze istnia³a jednomyœlnoœæ, gdy¿
konsens istnieje tak¿e wówczas, gdy mniejszoœæ oœwiadcza, ¿e odby³a siê uczci-
wa i szczegó³owa dyskusja i ¿e propozycja odzwierciedla ogóln¹ „opiniê zgroma-
dzenia”, lub gdy strony zainteresowane dochodz¹ do porozumienia w sprawie
odnotowania ró¿nicy pogl¹dów w tekœcie propozycji a nie tylko w protokole dys-
kusji, ale równie¿ wówczas, gdy uczestnicy decyduj¹ siê przenieœæ sprawê na ter-
min póŸniejszy lub zgodnie stwierdzaj¹, ¿e ¿adnej decyzji nie da siê osi¹gn¹æ2. Tê
procedurê zaproponowa³ reprezentant Koœcio³a unijnego z Australii, który poczy-
ni³ z ni¹ przez kilka lat pozytywne doœwiadczenia. Po szczegó³owej debacie Ko-
mitet Naczelny postanowi³ przyj¹æ tê procedurê na okres przejœciowy. Poza tym
zostanie powo³any „Sta³y Komitet ds. dochodzenia do konsensu i wspó³pracy”,
który zajmie siê problemami, których w stosunkach prawos³awni – nieprawo-
s³awni jeszcze nie uda³o siê rozwi¹zaæ.

1 Tekst Raportu koñcowego Komisji Nadzwyczajnej ds. uczestnictwa Koœcio³ów prawos³awnych
w pracach Œwiatowej Rady Koœcio³ów zamieszczamy w bie¿¹cym zeszycie SiDE.

2 Por. Za³¹cznik B Raportu koñcowego.
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Komisja Nadzwyczajna wyst¹pi³a z propozycj¹ wprowadzenia w przysz³oœci
obok kategorii „Koœcio³a cz³onkowskiego” drugiej kategorii „Koœcio³a stowarzy-
szonego z ŒRK”. Koœcio³y cz³onkowskie, przynale¿ne do spo³ecznoœci ŒRK, s¹
zobowi¹zane do przyjêcia „bazy dogmatycznej” ŒRK, uznania celów i funkcji
Rady oraz do spe³niania jej teologicznych i organizacyjnych kryteriów. Posiadaj¹
one pe³niê przynale¿nych praw. Natomiast Koœcio³y stowarzyszone z ŒRK s¹ zo-
bowi¹zane tylko do przyjêcia „bazy dogmatycznej”. Po otrzymaniu tego statusu
mog¹ one posy³aæ swoich przedstawicieli na obrady Zgromadzenia Ogólnego lub
Komitetu Naczelnego i tam – za zgod¹ przewodnicz¹cego – zabieraæ g³os w dys-
kusji. Nie posiadaj¹ jednak uprawnieñ do g³osowania. Zdaniem biskupa Rolfa
Koppego, nieprawos³awnego wspó³przewodniczego Komisji Nadzwyczajnej, sta-
tus ten u³atwi wspó³pracê z ŒRK nie tylko wielu Koœcio³om prawos³awnym, lecz
równie¿ Koœcio³om zielonoœwi¹tkowym i Koœcio³owi rzymskokatolickiemu.

Jednoczeœnie likwidacji ma ulec dotychczasowa kategoria „Koœcio³a cz³onkow-
skiego stowarzyszonego”. Poza tym minimalna liczba wiernych, uprawniaj¹ca do sta-
rañ o cz³onkostwo zosta³a podniesiona z 25 do 50 tys. Regulacja ta nie dotyczy jed-
nak dotychczasowych 342 Koœcio³ów cz³onkowskich Rady. Zaleca siê tak¿e, ¿eby
Koœcio³y cz³onkowskie ³¹czy³y siê z sob¹ wed³ug kryteriów geograficznych, konfe-
syjnych lub innych w celu lepszej wspó³pracy ze sob¹ i wspólnego wysuwania kan-
dydatów do Komitetu Naczelnego. Po raz pierwszy opracowano te¿ teologiczne kry-
teria cz³onkostwa, które wzbogacaj¹ dotychczas wymagane kryteria. Chodzi tu o piêæ
punktów: 1. Koœció³ w swoim ¿yciu i œwiadectwie wyznaje wiarê w trójjedynego
Boga, o którym mówi Pismo Œwiête i Nicejsko-Konstantynopolitañskie Wyznanie Wia-
ry. 2. Pe³ni¹c swój urz¹d Koœció³ zwiastuje Ewangeliê i sprawuje sakramenty. 3. Ko-
œció³ chrzci w imiê „Ojca, Syna i Ducha Œwiêtego” i uznaje, ¿e Koœcio³y musz¹ d¹¿yæ
do wzajemnego uznania swojego chrztu. 4. Koœció³ uznaje obecnoœæ i dzia³anie Chry-
stusa i Ducha Œwiêtego poza swoim w³asnym obrêbem i dlatego prosi, ¿eby wszystkie
Koœcio³y dosz³y do przekonania, i¿ tak¿e inne Koœcio³y cz³onkowskie wierz¹ w Trójcê
Œwiêt¹ i w zbawcz¹ ³askê Boga. 5. Koœció³ rozpoznaje w innych Koœcio³ach cz³onkow-
skich ŒRK elementy prawdziwego Koœcio³a nawet wówczas, gdy nie uznaje ich za
Koœcio³y w prawdziwym i pe³nym znaczeniu tego s³owa3.

W sprawie wspólnych modlitw Komisja Nadzwyczajna proponuje dokonanie
wyraŸnego rozró¿nienia miêdzy „wspóln¹ modlitw¹ konfesyjn¹” a „wspóln¹ mo-
dlitw¹ interkonfesyjn¹”. Przez to chce siê unikn¹æ wra¿enia, ¿e nabo¿eñstwa od-
prawiane w ramach ŒRK maj¹ charakter, który czyni Radê „super-Koœcio³em”.
Sformu³owano zalecenia pozwalaj¹ce unikn¹æ nieporozumieñ i zgorszenia w sy-
tuacjach, w których dochodzi do spotkania ró¿nych tradycji kulturowych i konfe-
syjnych4. Dokument zwraca uwagê, ¿e niektóre Koœcio³y maj¹ „trudnoœci” z for-

3 Por. Za³¹cznik C (I. 3. a).
4 Por. Za³¹cznik A.
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mami wspólnych nabo¿eñstw powsta³ymi w ŒRK i zaleci³a pos³ugiwanie siê
symbolami, obrazami i rytami przy takich okazjach w przysz³oœci w taki sposób,
¿eby nie wywo³ywa³y one ¿adnego zgorszenia teologicznego, eklezjologicznego
lub duchowego. WyraŸnie stwierdzono, ze wszystkie te propozycje odnosz¹ siê
tylko do obszaru pracy ŒRK.

W przysz³oœci podczas Zgromadzeñ Ogólnych ŒRK nale¿y unikaæ wszelkiego
zamieszania podczas organizowania nabo¿eñstw eucharystycznych. Wspólna
Wieczerza Pañska stanowi dla spo³ecznoœci Koœcio³ów nierozwi¹zany problem.
Za ka¿dym razem trzeba jasno powiedzieæ, który Koœció³ pe³ni rolê gospodarza,
a Koœció³-gospodarz winien jednoznacznie okreœliæ regu³y dopuszczania do Sto³u
Pañskiego.

W przysz³oœci nale¿y zasadniczo zrezygnowaæ z pojêcia „nabo¿eñstwo ekume-
niczne”. W sprawie tzw. liturgii z Limy, uchodz¹cej niekiedy za ekumenicznie
akceptowan¹ formê wspólnej Wieczerzy Pañskiej miêdzy katolikami, protestanta-
mi i prawos³awnymi, powiada siê, ¿e tekst ten, maj¹cy powi¹zanie z deklaracj¹
konwergencji w sprawie „Chrztu, Eucharystii i pos³ugiwania duchownego”
z 1982 r., nie posiada oficjalnego statusu w spo³ecznoœci ŒRK.

Raport koñcowy by³ przedmiotem zaanga¿owanej dyskusji podczas sesji ple-
narnej w dniu 29 sierpnia. Szczególnie krytycznie wypowiedzia³a siê biskup Lu-
terañskiego Koœcio³a Krajowego Hanoweru Margot Käßmann. Nazwa³a ona Ra-
port dokumentem strachu i regresu. Jeœli podczas posiedzeñ ŒRK nie ma byæ
w przysz³oœci ekumenicznych nabo¿eñstw, w których ona, jako ordynowana ko-
bieta, mog³aby wystêpowaæ w todze, wówczas nie widzi sensu anga¿owania siê
w jej dzia³alnoœæ. Käßmann od 20 lat nale¿a³a do Komitetu Naczelnego, a od
siedmiu by³a dodatkowo cz³onkiem Komitetu Wykonawczego Rady. W tym miej-
scu dodajmy, ¿e bp Käßmann, zgodnie ze swoim przekonaniem, z³o¿y³a potem
rezygnacjê z pracy w najwy¿szych gremiach Rady.

Ze stanowiskiem biskup Käßmann polemizowa³ biskup Koœcio³a Ewangelic-
ko-Augsburskiego w Rumunii Christoph Klein. Podkreœli³ on, ¿e trzy lata temu,
zanim zosta³ cz³onkiem Komisji Nadzwyczajnej, myœla³ podobnie, jednak prze¿y³
proces uœwiadomienia i obecnie reaguje z wiêksz¹ wra¿liwoœci¹ na nabo¿eñstwo
prawos³awne. Raport koñcowy nie jest regresem, nie powsta³ te¿ wskutek stra-
chu, lecz z dialogu mi³oœci, który doprowadzi³ do dialogu prawdy i autentycznoœci
– podkreœli³ bp Klein.

Sekretarz generalny Konferencji Koœcio³ów Europejskich, cz³onek Koœcio³a
baptystów Wielkiej Brytanii Keith Clements stwierdzi³, ¿e ŒRK przez przyjêcie
tych propozycji przerzuci ryzyko ekumenicznego eksperymentu na innych.

Leonid Kishovsky z Koœcio³a prawos³awnego w Ameryce broni³ wyników
trzyletniej debaty. Powiedzia³, ¿e uczestniczy³ wprawdzie w wielu nabo¿eñstwach
ekumenicznych, ale nie w takich, które mog³y wzbudzaæ wra¿enie, jakoby nast¹-
pi³o ju¿ po³¹czenie Koœcio³ów prawos³awnych i protestanckich. Opowiedzia³ siê
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za dokonywaniem rozró¿nienia miêdzy nabo¿eñstwami z Eucharysti¹ a wspólny-
mi modlitwami jako prób¹ ochrony dla wszystkich Koœcio³ów szerokiej przestrze-
ni ekumenicznej.

Inni dyskutanci zg³aszali swoje w¹tpliwoœci odnoœnie procedury dochodzenia
do konsensu, krytykowano te¿ propozycjê przyjmowania do ŒRK w przysz³oœci
tylko Koœcio³ów maj¹cych co najmniej 50 tys. wiernych.

Eklezjologia

Ró¿ne przyczyny sprawi³y, ¿e eklezjologia sta³a siê jednym z g³ównych tema-
tów obrad. Komisja Wiara i Ustrój ju¿ podczas ostatniego Zgromadzenia Ogólne-
go w Harare (1998) przed³o¿y³a pierwszy projekt dokumentu na temat „Istoty i
przeznaczenia Koœcio³a”. Teraz tak¿e Komisja Nadzwyczajna podkreœli³a, ¿e za-
równo w kwestii cz³onkostwa jak i wspólnych modlitw potrzebne s¹ dalsze wyja-
œnienia w sprawie rozumienia Koœcio³a przez ró¿ne tradycje koœcielne. Tote¿
przewodnicz¹cy Komitetu Naczelnego katolikos Aram I w swoim sprawozdaniu
poruszy³ tê kwestiê w ramach debaty nad globalizacj¹, domagaj¹c siê ponownego
odkrycia eschatologicznego i pneumatologicznego wymiaru Koœcio³a. Opowie-
dzia³ siê za jednoœci¹, w której ró¿nice zostaj¹ zachowane a Koœcio³y wzajemnie
siê uzupe³niaj¹. Tylko wówczas bêdziemy mogli udzieliæ ekumenicznej odpowie-
dzi na globalizacjê. Przeto Komitet Naczelny zaleci³ Komisji Wiara i Ustrój Ko-
œcio³a dalsze zajmowanie siê kwestiami wyszczególnionymi w Raporcie koñco-
wym Komisji Nadzwyczajnej i przedstawienie odpowiedzi na nie nastêpnemu
Zgromadzeniu Ogólnemu.

Dalsze uchwa³y

Komitet Naczelny musia³ rozstrzygn¹æ miejsce obrad nastêpnego VIII Zgro-
madzenia Ogólnego, przewidzianego na rok 2006. Zaproszenia pochodzi³y z czte-
rech miejscowoœci: Seul (Korea p³d), Nikozja (Cypr), Glasgow (Szkocja) i Porto
Alegre (Brazylia). W tajnym g³osowaniu wiêkszoœæ uzyska³a ostatnia z wymie-
nionych miejscowoœci. Za wyborem brazylijskiej metropolii przemawia³ kontekst
spo³eczny i ekonomiczny. Argentyñski biskup metodystyczny Frederico Pagura
stwierdzi³, ¿e miasto to charakteryzuje siê ubóstwem i rujnuj¹cymi skutkami eko-
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nomicznego wyzysku. O wyborze decydowa³ tak¿e fakt, ¿e ruch ekumeniczny
w Brazylii charakteryzuje niezwyk³a ¿ywotnoœæ. Wed³ug bp. Pagury uczestnicz¹
w nim nie tylko Koœcio³y protestanckie i Koœció³ rzymskokatolicki, lecz równie¿
liczne wspólnoty zielonoœwi¹tkowe. W ten sposób najwy¿sze gremium ŒRK ob-
radowaæ bêdzie po raz pierwszy na kontynencie latynoamerykañskim. Liczba
uczestników nie powinna przekroczyæ 3500 osób. Ogólne koszty szacuje siê na 8
milionów franków szwajcarskich. Aprobaty nie znalaz³a propozycja, ¿eby w obli-
czu napiêtej sytuacji finansowej ŒRK w ogóle zrezygnowaæ ze zwo³ywania Zgro-
madzenia Ogólnego. Jej przeciwnicy argumentowali, ¿e w przesz³oœci ka¿de
Zgromadzenie Ogólne wywiera³o o¿ywczy wp³yw na ekumeniê.

Powo³ano te¿ specjalny komitet, który zobowi¹zano do przygotowania kandy-
datur na stanowisko nowego sekretarza generalnego. Ks. dr. Konrad Raiser, który
kieruje pracami Rady od stycznia 1993 r., po ukoñczeniu 65 roku ¿ycia przejdzie
w grudniu 2003 r. na emeryturê. 18-osobowy komitet, na czele z dr Maake Ma-
sango z Afryki p³d., musi przedstawiæ nastêpnemu Komitetowi Naczelnemu, któ-
ry na prze³omie sierpnia i wrzeœnia 2003 r. obradowaæ bêdzie w Genewie, jedne-
go lub kilku kandydatów na nastêpcê ks. dr. Raisera.

K.K.
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75. ROCZNICA PIERWSZEJ
ŒWIATOWEJ KONFERENCJI KOŒCIO£ÓW

DS. WIARY I USTROJU KOŒCIO£A

¯yjemy w œwiecie, który straci³ orientacjê – s³ów tych nie wypowiedzia³ prezy-
dent George W. Bush, ani papie¿ Jan Pawe³ II, ani ¿aden przeciwnik globalizacji.
S³owa te pochodz¹ z kazania wyg³oszonego 3 sierpnia 1927 r. w Lozannie pod-
czas I Œwiatowej Konferencji Koœcio³ów ds. Wiary i Ustroju Koœcio³a, która do-
sz³a do skutku po 17 latach przygotowañ.

Biskup Charles H. Brent z Koœcio³a Episkopalnego w USA oœwiadczy³ w Lozan-
nie, ¿e jednoœæ Koœcio³ów zostanie osi¹gniêta tylko wówczas, gdy zajm¹ siê one pro-
blemami doktrynalnymi, w których reprezentuj¹ rozbie¿ne pogl¹dy. Apelowa³ do 400
uczestników ze 127 Koœcio³ów prawos³awnych i anglikañskich, Koœcio³ów wyro-
s³ych z Reformacji i Koœcio³ów wolnych, aby mocno zachowali w sercu cel jednoœci i
traktowali wszystkich chrzeœcijan, niezale¿nie od przynale¿noœci konfesyjnej, jako
umi³owanych braci. Tylko przez praktykowanie jednoœci bêdziemy mogli j¹ osi¹gn¹æ.

Bp Brent powiedzia³ równie¿: Wezwanie do jednoœci jest jak bieg rzeki – trwa nie-
przerwanie. Musimy bez poœpiechu, ale i bez zatrzymywania siê pod¹¿aæ naprzód.

Od tego czasu wiele dyskutowano na temat jednoœci. Co uda³o siê osi¹gn¹æ?
Czy Koœcio³y przemawiaj¹ dziœ jednym g³osem o bliskich nam dzisiaj sprawach?

Ruch teologiczny

Powo³any do ¿ycia w 1910 r. Ruch Wiara i Ustrój Koœcio³a po³¹czy³ siê
w 1948 r. z Ruchem Praktycznego Chrzeœcijañstwa w celu utworzenia Œwiatowej
Rady Koœcio³ów. Wielu przekonanych zwolenników Wiary i Ustroju odnosi³o siê
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sceptycznie do tej decyzji. Zadawali pytanie: czy wa¿ne teologiczne przedsiê-
wziêcia Wiary i Ustroju dopasuj¹ siê do nowych struktur ŒRK? Obawiali siê, ¿e
teologia mo¿e staæ siê zwyk³ym instrumentem dla zadañ spo³ecznych Koœcio³ów
– dla tego, co nazywali „horyzontalizmem” i uwa¿ali za „wroga”.

Dzisiaj istnieje wœród teologów daleko id¹ca zgodnoœæ, ¿e wysi³ki na rzecz
jednoœci struktur koœcielnych oraz porozumienia w kwestii urzêdu duchownego,
sakramentów i wyznañ wiary s¹ równie wa¿ne jak zaanga¿owanie na rzecz spra-
wiedliwoœci w niespokojnym œwiecie. Zjednoczony i pojednany Koœció³ jest po-
strzegany jako du¿e wyzwanie i przekonuj¹cy wzór dla rozdartego œwiata.

Znaczenie pracy w dziedzinie Wiary i Ustroju zosta³o dowartoœciowane przez
zaanga¿owanie rodziny Koœcio³ów prawos³awnych i wspó³pracê Koœcio³a rzym-
skokatolickiego, którego teologowie – w nastêpstwie II Soboru Watykañskiego –
stali siê pe³noprawnymi cz³onkami Komisji Wiara i Ustrój w 1968 roku. Sta³o siê
to mimo ¿e Koœció³ ten nie jest cz³onkiem Œwiatowej Rady Koœcio³ów.

Na przestrzeni lat Wiara i Ustrój zorganizowa³a du¿¹ liczbê konsultacji, powo-
³ywa³a ró¿ne grupy robocze i inicjowa³a procesy studialne, które zajmowa³y siê
znaczeniem przemian historycznych, doœwiadczeniami w dziedzinie ¿ycia ducho-
wego i pogl¹dami na najistotniejsze problemy teologiczne w ³onie œwiatowej
wspólnoty chrzeœcijañskiej. Praca nie zawsze by³a ³atwa. Niekiedy da³y siê za-
uwa¿yæ ró¿nice pogl¹dów. Innym razem dochodzi³o do du¿ego zbli¿enia, ale nie
tak du¿ego, by móc przemawiaæ jednym g³osem.

Przyczynki przybli¿aj¹ce jednoœæ

By³a przewodnicz¹ca Komisji Wiara i Ustrój Mary Tanner z Wielkiej Brytanii
uwa¿a, ¿e multilateralne dialogi, prowadzone z inicjatywy Komisji, doprowadzi³y
do sformu³owania znacz¹cych deklaracji w sprawach wiary. Jej zdaniem, najwa¿-
niejsz¹ deklaracj¹ jest dokument konwergencji w sprawie „Chrztu, Eucharystii i
Pos³ugiwania duchownego”, znany jako BEM (skrót od angielskich s³ów: Bap-
tism, Eucharist, Ministry).

Znaczenie BEM cieszy siê powszechnym uznaniem. W przemówieniu do m³o-
dych teologów w 1995 r. w Finlandii prawos³awny metropolita Pergaminu John
(Zizioulas) oœwiadczy³: Nie mo¿emy wróciæ do sytuacji sprzed BEM. Mo¿emy zro-
biæ tylko krok do przodu. Dla niego BEM utorowa³ drogê do dalszych trudnych
kwestii, takich jak problem sukcesji apostolskiej i episkopé; dokument zwróci³
uwagê na chrzest jako podstawê jednoœci chrzeœcijañskiej. Tanner podziela ten
pogl¹d: BEM przyczyni³ siê do tego, ¿e w dialogach bilateralnych miêdzy Koœcio-
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³ami mo¿na by³o osi¹gn¹æ zgodnoœæ pogl¹dów, i ¿e Koœcio³y zbli¿y³y siê do siebie
zarówno na p³aszczyŸnie lokalnej jak i w inicjatywach unijnych.

Nie¿yj¹cy ju¿ teolog szwajcarski Max Thurian wyrazi³ to jeszcze precyzyjniej:
Stopieñ naszej zgodnoœci w sprawach wiary a szczególnie w wierze eucharystycz-
nej jest wiêkszy ni¿ kiedykolwiek przedtem i w opinii wielu jest wystarczaj¹cy dla
sprawowania wspólnej Eucharystii.

W swojej encyklice Ut unum sint papie¿ Jan Pawe³ II pyta: ...jak odleg³a jest
droga, która dzieli nas jeszcze od tego b³ogos³awionego dnia, w którym osi¹gniê-
ta zostanie pe³na jednoœæ we wierze...

Papie¿ wyszczególnia obszary, które wymagaj¹ dalszej pracy studyjnej, zanim
mo¿liwe bêdzie osi¹gniêcie konsensu. Obszary te pokrywaj¹ siê dok³adnie z tymi,
którymi Komisja Wiara i Ustrój zajmuje siê na bie¿¹co. Warto jednak zwróciæ
uwagê na niuanse. W encyklice czytamy: Ostatecznym celem ruchu ekumeniczne-
go jest przywrócenie widzialnej pe³nej jednoœci wszystkich ochrzczonych. I dalej:
Wobec tego celu wszystkie dotychczasowe osi¹gniêcia s¹ tylko jednym, chocia¿
wielce obiecuj¹cym i pozytywnym etapem.

Osi¹gniêcia

Gdy w 1977 r. obchodzono w Lozannie 50-lecie Wiary i Ustroju, istnia³y uza-
sadnione powody pozytywnego bilansowania pracy Komisji. Mamy za sob¹
d³ug¹ drogê – powiedzia³ o. Yves Congar, francuski dominikanin. Naszym punk-
tem wyjœcia by³ stan wzajemnego nie zwracania na siebie uwagi a nawet antago-
nizmu i zmagania siê ze sob¹. Musimy podkreœliæ znaczenie prostego faktu, ¿e
przez d³ugi okres czasu odbywa³y siê konferencje i posiedzenia oraz istnia³y kon-
takty na wszystkich p³aszczyznach.

Jednak podczas ostatniego posiedzenia plenarnego Komisji Wiara i Ustrój
w 1996 r. w Moshi (Tanzania) pojawi³o siê stwierdzenie, ¿e wyzwania pozosta³y ta-
kie same. Podzia³y w naszych Koœcio³ach przebiegaj¹ wprawdzie wzd³u¿ linii kon-
fesyjnych i denominacyjnych, ale ich przyczyn nale¿y te¿ szukaæ w opcjach politycz-
nych, kwestiach etycznych oraz nierównoœciach spo³ecznych i ekonomicznych –
czytamy w koñcowym pos³aniu posiedzenia. U progu nowego tysi¹clecia wyzwania
te domagaj¹ siê nowego impulsu w zakresie d¹¿eñ do jednoœci Koœcio³ów. Zadania,
jakie przed nami stoj¹, mo¿emy podejmowaæ tylko z realizmem i pokor¹.

Komisja, któr¹ okreœla siê mianem najbardziej reprezentatywnego forum teo-
logicznego œwiata, patronuje w chwili obecnej ró¿nym studiom, które zajmuj¹ siê
nastêpuj¹cymi zagadnieniami: eklezjologi¹, hermeneutyk¹ ekumeniczn¹, istot¹
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cz³owieka i jego rol¹ we wspólnocie i w ramach stworzenia, to¿samoœci¹ etniczn¹
i narodow¹ a poszukiwaniem jednoœci. Koncepcja ka¿dego z wymienionych stu-
diów jest poniek¹d prób¹ reagowania na wyzwania, z którymi skonfrontowana zo-
staje dzisiaj spo³ecznoœæ œwiatowa. Mary Tanner powiada tutaj: Ka¿de z tych stu-
diów przyczynia siê na swój sposób do zrozumienia przyczyn podzia³ów koœcielnych
/.../ a tak¿e do uœwiadomienia sobie aspektów widzialnej jednoœci. Jeden z aktual-
nych cz³onków Komisji opisa³ prace studyjne jako pozytywn¹ globalizacjê.

Jubileuszowe obchody

Z okazji 75 rocznicy I Œwiatowej Konferencji Koœcio³ów ds. Wiary i Ustroju
Koœcio³a odby³a siê 25 sierpnia 2002 r. w auli Uniwersytetu w Lozannie uroczy-
sta akademia z udzia³em wielu znakomitych goœci.

Kard. Walter Kasper, przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœci-
jan, by³y cz³onek Komisji Wiara i Ustrój, w okolicznoœciowym pos³aniu, odczyta-
nym przez Monsignore Johna A. Radano, wyrazi³ siê z du¿ym uznaniem o jej pra-
cy i osi¹gniêciach. Podkreœli³, ¿e absolutnym kryterium i motywacj¹ dla jej dzia-
³alnoœci musi byæ Ewangelia. Dokument w sprawie „Chrztu, Eucharystii
i Pos³ugiwania duchownego”, opublikowany przez Komisjê w 1982 r., ma zna-
czenie dla ca³ej ekumenii. Papie¿ Jan Pawe³ II wielokrotnie siê nañ powo³ywa³.

Przewodnicz¹cy Rady Koœcio³a Ewangelickiego w Niemczech, bp Martin
Kock równie¿ wyrazi³ siê z uznaniem o dokumencie w sprawie „Chrztu, Euchary-
stii i Pos³ugiwania duchownego”. Jego zdaniem, praca Komisji jest dla wysi³ków
na rzecz jednoœci chrzeœcijañskiej dzisiaj bardziej niezbêdna ni¿ kiedykolwiek
przedtem. Przy okazji nale¿y poszukiwaæ nowych dróg i metod.

Przewodnicz¹cy Komitetu Naczelnego ŒRK, katolikos Ormiañskiego Koœcio³a
Apostolskiego Aram I poinformowa³, ¿e Komisja umo¿liwi³a mu dialog z ludŸmi
a nie tylko z ideami. Podczas swojej wspó³pracy z ni¹ zetkn¹³ siê z wizjami prze-
kraczaj¹cymi daleko granice w³asnego Koœcio³a.

Szwajcarski teolog ewangelicko-reformowany Lukas Vischer, wieloletni dy-
rektor Komisji, stwierdzi³, ¿e mimo ca³ego postêpu nie uda³o siê zrealizowaæ celu
jednoœci, który nakreœlono w Lozannie w 1927 roku. Jego zdaniem, Koœcio³y
w niedostateczny sposób uzgadniaj¹ ze sob¹ swoje inicjatywy ekumeniczne.
Wprawdzie opowiadaj¹ siê za dialogiem i wymian¹, nie potrafi¹ siê jednak zde-
cydowaæ na zbudowanie ca³kiem nowej jakoœci eklezjalnej.

Anglikañska teolog Mary Tanner opisa³a dokumenty Komisji Wiara i Ustrój
jako narzêdzia œciœlejszej wspó³pracy. Pomog³y one luteranom i reformowanym
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zawrzeæ Konkordiê Leuenbersk¹. Z kolei dziêki wstêpnej pracy Komisji Koœció³
Ewangelicki w Niemczech i Koœció³ Anglikañski Anglii by³y w stanie podpisaæ
tzw. Deklaracjê Miœnieñsk¹, wprowadzaj¹c¹ wspólnotê o³tarza i ambony. Podob-
ne porozumienia zawarli anglikanie z luteranami skandynawskimi i nadba³tycki-
mi (Deklaracja z Porvoo), a tak¿e anglikanie z Koœcio³ami reformowanymi i lute-
rañskimi Francji (Deklaracja z Reuilly).

Oczekiwania m³odych ludzi sformu³owa³a grecko-prawos³awna teolo¿ka Ana-
stasia Vassiliadou. Jej zdaniem, Komisja zmieni³a spektrum religijne, nie dosz³o
jednak do zbli¿enia w dziedzinie wspólnoty eucharystycznej. Wiara i Ustrój Ko-
œcio³a winna poszerzyæ swoj¹ perspektywê i reprezentowaæ teologiê, która mia³a-
by wiêksze znaczenie dla misji, kultury, sakramentalnego wymiaru ¿ycia ludzkie-
go, stworzenia i Koœcio³a. Rzecz¹ godn¹ ubolewania jest fakt, ¿e jak dotychczas
Koœcio³y nie poczuwaj¹ siê do obowi¹zku wzajemnego rozliczania siê ze swoich
poczynañ.

Po akademii odby³o siê w katedrze w Lozannie, w której przed 75. laty rozpo-
czê³y siê obrady I Œwiatowej Konferencji Koœcio³ów ds. Wiary i Ustroju Koœcio³a,
ekumeniczne nabo¿eñstwo z udzia³em ok. 1500 osób. Wœród uczestników byli re-
prezentanci lokalnych Koœcio³ów protestanckich, prawos³awnych i rzymskokatolic-
kich, jak równie¿ przedstawiciele najwy¿szych w³adz Œwiatowej Rady Koœcio³ów.
Kazanie wyg³osi³ abp Anastasios, zwierzchnik Koœcio³a Prawos³awnego Albanii.

(Opracowanie na podstawie materia³ów Œwiatowej Rady Koœcio³ów)
Kar
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RAPORT KOÑCOWY
KOMISJI NADZWYCZAJNEJ
DO SPRAW UCZESTNICTWA KOŒCIO£ÓW
PRAWOS£AWNYCH
W PRACACH ŒWIATOWEJ RADY KOŒCIO£ÓW

Przegl¹d treœci
Raport dzieli siê na trzy rozdzia³y:

Rozdzia³ A opisuje kontekst, w jakim Komisja Nadzwyczajna wykonywa³a
swoj¹ pracê i ukazuje, ¿e Komisja próbowa³a te¿ powi¹zaæ tê pracê
ze studium CUV1.

Rozdzia³ B prezentuje piêæ tematów, którymi zajê³a siê Komisja Nadzwyczajna.
Rozdzia³ C zawiera ograniczon¹ liczbê konkretnych kroków, zalecanych przez

Komisjê.
Poniewa¿ konkretne kwestie wymagaj¹ szczegó³owego omówienia, dodano do

Raportu cztery za³¹czniki:
Za³¹cznik A proponuje „Zarys wspólnej modlitwy podczas zgromadzeñ ŒRK”.
Za³¹cznik B zawiera dodatkowe informacje dotycz¹ce procesu dochodzenia do

decyzji w procedurze konsensu.
Za³¹cznik C proponuje zmiany w Statucie ŒRK, zw³aszcza w œwietle nowych

teologicznych kryteriów dla Koœcio³ów, które sk³adaj¹ wniosek
o cz³onkostwo w spo³ecznoœci ŒRK.

Za³¹cznik D zawiera listê cz³onków Komisji Nadzwyczajnej i jej Komitetu Kie-
rowniczego.

Prosi siê Komitet Naczelny o:
1) przyjêcie Raportu;  2) podjêcie uchwa³ w sprawie zaleceñ z rozdzia³u C.

1 Towards a Common Understanding and Vision of the World Council of Churches (skrót: CUV) – Ku
wspólnemu rozumieniu i wspólnej wizji Œwiatowej Rady Koœcio³ów, dokument z 1998 r. Polski przek³ad
ukaza³ siê w SiDE 2000 nr 1, s. 83-107.
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ROZDZIA£ A

I. Historia i proces pracy

1. 60-osobowa Komisja Nadzwyczajna zosta³a powo³ana w 1998 przez VIII
Zgromadzenie Ogólne ŒRK w Harare (Zimbabwe). Zgromadzenie Ogólne
podjê³o tê uchwa³ê po skonfrontowaniu z faktem, ¿e Koœcio³y prawos³awne
coraz g³oœniej i intensywniej zaczê³y wyra¿aæ swoje niezadowolenie z ŒRK.
Niezadowolenie to osi¹gnê³o swój punkt kulminacyjny na posiedzeniu
wschodnich Koœcio³ów prawos³awnych, które odby³o siê w Salonikach (Gre-
cja) w maju 1998 roku. G³ówne problemy, jakie prawos³awni maj¹ z ŒRK i
które zosta³y wyartyku³owane na tym posiedzeniu, dotycz¹ niektórych form
dzia³alnoœci ŒRK, pewnych zjawisk wœród niektórych protestanckich Koœcio-
³ów cz³onkowskich Rady, które znajduj¹ odbicie w debatach ŒRK, braku postê-
pu w ekumenicznych dyskusjach teologicznych i przekonania, ¿e aktualna
struktura ŒRK czyni coraz trudniejsz¹ a w niektórych przypadkach wrêcz unie-
mo¿liwia sensown¹ wspó³pracê prawos³awnych z Rad¹. Zgromadzenie Ogólne
w Harare, podejmuj¹c decyzjê o powo³aniu Komisji Nadzwyczajnej, stwier-
dzi³o, ¿e inne Koœcio³y i rodziny koœcielne wypowiada³y siê z podobnym zatro-
skaniem jak prawos³awni.

2. W historii ŒRK Komisja ta jest czymœ niepowtarzalnym, gdy¿ powo³ana zosta-
³a przez Komitet Naczelny, a w jej sk³ad, na zasadzie parytetu, weszli przed-
stawiciele Koœcio³ów prawos³awnych i orientalno-prawos³awnych, jak rów-
nie¿ reprezentanci innych Koœcio³ów, nale¿¹cych do spo³ecznoœci ŒRK. Jej
przewodnicz¹cymi byli metropolita Efezu Chrysostomos (Patriarchat Ekume-
niczny Konstantynopola) i biskup Rolf Koppe (Koœció³ Ewangelicki w Niem-
czech, EKD).

3. W przemówieniu z okazji inauguracyjnego posiedzenia Komisji przewodnicz¹cy
Komitetu Naczelnego ŒRK, katolikos Aram I z Ormiañskiego Koœcio³a Apostol-
skiego (Cylicja) podkreœli³, ¿e obecnoœæ prawos³awnych w ŒRK przyczyni³a siê
do wzbogacenia ¿ycia i œwiadectwa Rady i ¿e Koœcio³y prawos³awne ze swej
strony równie¿ zyska³y dziêki swojemu ekumenicznemu zaanga¿owaniu. Nato-
miast sekretarz generalny ŒRK, Konrad Raiser w swoim wyst¹pieniu zwróci³
uwagê, ¿e ŒRK przez utworzenie tej Komisji powo³a³a po raz pierwszy oficjalne
gremium, w którym Koœcio³y prawos³awne i inne Koœcio³y cz³onkowskie ŒRK
s¹ reprezentowane na zasadzie parytetu. Podkreœli³, ¿e ŒRK w swojej piêædziesiê-
cioletniej historii jeszcze nigdy nie potraktowa³a swoich prawos³awnych Koœcio-
³ów cz³onkowskich tak powa¿nie jak przez podjêcie tej uchwa³y.
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4. Komisja odby³a cztery posiedzenia plenarne: w grudniu 1999 w Morges
(Szwajcaria); w paŸdzierniku 2000 w Kairze (Egipt) jako goœæ papie¿a Szenu-
dy III i Koptyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego; w listopadzie 2001 w Be-
rekfürdö (Wêgry) na zaproszenie biskupa Gustava Bölcskeia i Koœcio³a Refor-
mowanego na Wêgrzech; w maju 2002 w Helsinkach na zaproszenie biskupa
Voitto Huotari z Koœcio³a Ewangelicko-Luterañskiego Finlandii, gdzie po raz
pierwszy by³ obecny przedstawiciel Patriarchatu grecko-prawos³awnego Jero-
zolimy. Obserwatorzy z ramienia Koœcio³a Prawos³awnego Gruzji byli obecni
podczas posiedzeñ w Morges i Kairze. Poza tym odbywa³y siê równie¿ posie-
dzenia podkomisji: w Seminarium Teologicznym œw. Efrema w Damaszku
(Syria), w Akademii Prawos³awnej w Vilemov (Republika Czeska) i w Akade-
mii Prawos³awnej na Krecie (Grecja).

5. Komisja stara³a siê mo¿liwie jak najlepiej wype³niæ podwójne zadanie, jakie
otrzyma³a od Zgromadzenia Ogólnego w Harare. Stara³a siê ona zbadaæ i prze-
analizowaæ ca³e spektrum zagadnieñ zwi¹zanych z wspó³dzia³aniem prawo-
s³awnych w ŒRK i opracowaæ dla Komitetu Naczelnego propozycje dotycz¹ce
koniecznych zmian w strukturze, stylu i etosie Rady. Dla wype³nienia tego za-
dania umo¿liwiono cz³onkom dostêp do bogatych materia³ów Ÿród³owych,
obejmuj¹cych deklaracje i sprawozdania z wszystkich wa¿nych konferencji
poœwiêconych wspó³pracy prawos³awnych z Rad¹ od utworzenia ŒRK, ró¿ne
propozycje dotycz¹ce przysz³ej pracy ŒRK jak równie¿ publikacje z „Ecume-
nical Review” z paŸdziernika 1999 poœwiêcone tematowi „Wspó³pracy prawo-
s³awnych w ruchu ekumenicznym”. Podwójny zeszyt „Ecumenical Review”,
opublikowany w kwietniu 2002, zawiera liczne artyku³y na temat nabo¿eñ-
stwa, chrztu i eklezjologii, z których niektóre bazuj¹ na wyk³adach wyg³oszo-
nych w ramach Komisji Nadzwyczajnej. Komisji w miarê potrzeb dostarczano
dalszych materia³ów, z których wiêkszoœæ znaleŸæ mo¿na obecnie na stronie
internetowej ŒRK.

6. Komisja, której wspó³pracê cechowa³ autentyczny duch wspólnoty, w sytu-
acjach, gdy dochodzi³o do zdecydowanej obrony g³êboko zakorzenionych
przekonañ, mia³a tak¿e odwagê „mówienia sobie prawdy w mi³oœci”. Ca³¹
wspó³pracê charakteryzowa³ jednak g³êboki respekt wobec postawy duchowej
drugiej strony, towarzyszy³o jej te¿ autentyczne ¿yczenie zrozumienia i akcep-
towania ró¿nic konfesyjnych; dziêki temu Komisja by³a w stanie doprowadziæ
sw¹ pracê skutecznie do koñca.
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II. Jakiej Rady chc¹ Koœcio³y cz³onkowskie
w œwietle przyjêcia przez Zgromadzenie Ogólne w Harare

dokumentu CUV?

7. Nie mo¿na zmarnowaæ ponad 50 lat wspólnego ¿ycia i wspólnej pracy, do-
robek ten powinien znaleŸæ raczej odbicie w projektach dotycz¹cych przy-
sz³oœci ruchu ekumenicznego. W tych latach Koœcio³y wiele siê nauczy³y i
wzbogaci³y podczas wspólnej podró¿y ku chrzeœcijañskiej jednoœci. Doko-
nuj¹c bilansu tej wspólnoty zadeklarowano zamiar pozostania ze sob¹
i podejmowania intensywniejszych dzia³añ na rzecz wype³nienia wspólnego
powo³ania.

8. Niekiedy powstaje wra¿enie, jakoby Rada – mimo nowego sformu³owania ar-
tyku³u III Statutu, który po Harare jako g³ówny cel ustala, aby Koœcio³y na-
wzajem nawo³ywa³y siê do urzeczywistniania widzialnej jednoœci – sta³a siê
wiêŸniem okreœlonych biurokratycznych procedur.

9. Jeœli nawet Radzie przypada decyduj¹ca rola w dziedzinie pomagania Koœcio-
³om, nale¿¹cym do jej wspólnoty, aby wype³nia³y swoje wspólne powo³anie,
to jednak stale musimy pamiêtaæ o nastêpuj¹cych podstawowych stwierdze-
niach:
 Nie Rada, lecz Koœcio³y cz³onkowskie nale¿¹ce do spo³ecznoœci ŒRK s¹

przedmiotem d¹¿enia do widzialnej jednoœci.
 Nie Rada, lecz Koœcio³y cz³onkowskie nale¿¹ce do spo³ecznoœci ŒRK s¹

autorami wypowiedzi doktrynalnych i podejmuj¹ decyzje o charakterze
doktrynalnym i etycznym.

 Nie Rada, lecz Koœcio³y cz³onkowskie nale¿¹ce do spo³ecznoœci ŒRK og³a-
szaj¹ konsens w dziedzinie doktryny.

 Koœcio³y cz³onkowskie nale¿¹ce do spo³ecznoœci ŒRK podejmuj¹ zobo-
wi¹zanie modlenia siê o jednoœæ i wspó³pracy w dziedzinie nadania szaty
jêzykowej przejawom wspólnej wiary chrzeœcijañskiej w ró¿nych trady-
cjach koœcielnych.

 Koœcio³y cz³onkowskie nale¿¹ce do spo³ecznoœci ŒRK ponosz¹ odpowie-
dzialnoœæ za rozwijanie i pielêgnowanie umiejêtnoœci wczuwania siê i jêzy-
ka, które s¹ konieczne do pozostawania ze sob¹ w dialogu.

10. W œwiecie zdominowanym przez brutalne podzia³y Koœcio³y stworzy³y ró¿ne
organizacyjne formy; jednak poddaj¹c siê dyscyplinie przynale¿noœci do ŒRK,
s¹ wezwane do uznania koniecznoœci wspólnego œwiadectwa wiary chrzeœcijañ-
skiej, jednoœci w Chrystusie i wspólnoty, do której nale¿y ca³a ludzkoœæ.
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11. Komisja ma wizjê Rady, która skupia Koœcio³y w przestrzeni ekumenicznej:
 gdzie mo¿na budowaæ zaufanie;
 gdzie Koœcio³y mog¹ snuæ refleksjê nad obrazem œwiata, spo³ecznym zaan-

ga¿owaniem, tradycj¹ liturgiczn¹ i dogmatyczn¹, gdzie mog¹ spotykaæ siê
ze sob¹ i pog³êbiaæ swoje partnerstwo;

 gdzie Koœcio³y maj¹ mo¿liwoœæ rozwijania systemów wsparcia i s³u¿b dia-
konijnych oraz wzajemnego dzielenia siê zasobami materialnymi;

 gdzie Koœcio³y mog¹ pracowaæ w dialogu na rzecz usuwania barier, które
blokuj¹ im drogê ku wzajemnemu uznaniu siê za Koœcio³y, które wyznaj¹
jedn¹ wiarê, celebruj¹ jeden chrzest i jedn¹ Eucharystiê – zmierzaj¹c do
jednej wspólnoty we wierze, ¿yciu sakramentalnym i œwiadectwie.

ROZDZIA£ B

Komisja wyszczególni³a w swojej pracy piêæ zakresów tematycznych, które
poddano intensywnym badaniom w podkomisjach i podczas posiedzeñ plenar-
nych Komisji.

III. Eklezjologia

12. Zagadnienia eklezjologiczne by³y poruszane w ramach wszystkich tematów,
jakimi zajê³a siê Komisja Nadzwyczajna, a wiêc podczas omawiania zagad-
nieñ spo³ecznych i etycznych, wspólnych modlitw podczas zgromadzeñ ŒRK,
problemu cz³onkostwa oraz procedur zwi¹zanych z dochodzeniem do wspól-
nego podejmowania decyzji.

13. Przyst¹pienie do ŒRK wi¹¿e siê z gotowoœci¹ wzajemnego zdania sprawy z
tego, czym jest Koœció³; jasn¹ deklaracj¹, co rozumie siê przez „widzialn¹
jednoœæ Koœcio³ów”; wyjaœnieniem, jak Koœcio³y cz³onkowskie rozumiej¹
istotê ¿ycia i œwiadectwa, które przez cz³onkostwo w ŒRK staj¹ siê ich wspól-
nym dobrem. Chodzi tu o zagadnienie wzajemnej relacji miêdzy Koœcio³em a
Koœcio³ami.

14. „Baza dogmatyczna” jak równie¿ Statut ŒRK opieraj¹ siê na œciœle okreœlo-
nych podstawach eklezjologicznych. Jak Koœcio³y zwi¹zane ze spo³ecznoœci¹
ŒRK rozumiej¹ aktualnie swoje wyznanie wiary w Trójjedynego Boga, które



77

RAPORT KOÑCOWY KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DS UCZESTNICTWA...

jest zawarte w „bazie”? Jak rozumiej¹ wyra¿ony w Statucie cel g³ówny, który
mówi o wzywaniu Koœcio³ów do realizacji widzialnej jednoœci – w jednej wie-
rze i jednej wspólnocie eucharystycznej – manifestuj¹cej siê w nabo¿eñstwie i
wspólnym ¿yciu w Chrystusie, przez œwiadectwo i s³u¿bê w œwiecie, i d¹¿eniu
ku tej jednoœci tak, aby œwiat uwierzy³?

15. OdpowiedŸ na te pytania znajduje siê pod wp³ywem okolicznoœci, ¿e istniej¹
dwie podstawowe formy wyra¿ania eklezjologicznej to¿samoœci. Pierwsza doty-
czy Koœcio³ów (np. Koœcio³a prawos³awnego), które identyfikuj¹ siê z jednym,
œwiêtym, katolickim i apostolskim Koœcio³em, druga z kolei Koœcio³ów, które
uwa¿aj¹ siê za czêœæ jednego, œwiêtego, katolickiego i apostolskiego Koœcio³a. Te
dwie ró¿ne eklezjologiczne pozycje maj¹ wp³yw na to, czy Koœcio³y uznaj¹ wza-
jemnie swój chrzest i czy w ogóle s¹ w stanie uznaæ siê wzajemnie za Koœcio³y.
Maj¹ te¿ wp³yw na to, jak Koœcio³y rozumiej¹ cel ruchu ekumenicznego, jego in-
strumenty – z ŒRK i tekstami okreœlaj¹cymi jej istotê w³¹cznie.

16. W ramach dwóch wspomnianych podstawowych za³o¿eñ eklezjologicznych
istnieje pewien margines zró¿nicowanego spojrzenia na zagadnienie wzajem-
nej relacji miêdzy Koœcio³em a Koœcio³ami. Istniej¹ce ró¿nice sk³aniaj¹ nas
do postawienia pytañ. Pytania skierowane do prawos³awnych: „Czy w ekle-
zjologii prawos³awnej istnieje miejsce dla innych Koœcio³ów? Jak mo¿na by
opisaæ tê przestrzeñ i jej granice?” Pytanie skierowane do Koœcio³ów wyro-
s³ych z Reformacji: ”Jak wasz Koœció³ rozumie, strze¿e i wyra¿a swoj¹ przy-
nale¿noœæ do jednego, œwiêtego, katolickiego i apostolskiego Koœcio³a?”

17. OdpowiedŸ na te pytania pozwoli³aby lepiej zrozumieæ, jak wygl¹da wzajem-
na relacja miêdzy Koœcio³ami cz³onkowskimi ŒRK oraz relacja ka¿dego
z nich wobec samej Rady. Poza tym by³oby to bodŸcem dla Koœcio³ów cz³on-
kowskich, aby zastanowiæ siê, co to znaczy, ¿e chrzest w imieniu Ojca, Syna
i Ducha Œwiêtego zosta³ w³¹czony do kryteriów cz³onkostwa w ŒRK.

18. Dla kontynuowania dyskusji rozpoczêtej w Komisji Nadzwyczajnej trzeba
bêdzie zbadaæ nastêpuj¹ce kwestie:
a) Jak Koœcio³y rozumiej¹ „widzialn¹ jednoœæ”, „jednoœæ i ró¿norodnoœæ”

oraz zobowi¹zanie „wzajemnego wzywania do widzialnej jednoœci”?
b) Czy zagadnienie chrztu winno byæ w³¹czone do „bazy dogmatycznej”

ŒRK?
c) Jaka rola przypada ŒRK w zachêcaniu Koœcio³ów do wzajemnego respek-

towania i podejmowania kroków ku wzajemnemu uznaniu chrztu?
d) Na czym polega istota ¿ycia dzielonego wzajemnie w ramach ŒRK: jakie zna-

czenie ma s³owo „wspólnota” (koinonia), gdy u¿ywa siê go w tym kontekœcie?
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Przystêpuj¹c do badania tych eklezjologicznych zagadnieñ, trzeba jedno-
znacznie wyjaœniæ znaczenie pewnych pojêæ teologicznych, dziêki czemu
uniknie siê niepotrzebnego zamieszania i nieporozumieñ. Chodzi tu m.in.
o takie pojêcia, jak koœcielny (eklezjalny), koœcielno-instytucjonalny (eklezja-
styczny), Koœció³, Koœcio³y, koinonia i inne.

19. Przysz³e dyskusje mog¹ nawi¹zywaæ do wyników, osi¹gniêtych dziêki wielo-
letniej wspólnej pracy, np. do takich tekstów, jak Deklaracja z Toronto, De-
klaracja z New Delhi i towarzysz¹ce jej stanowisko prawos³awnych, Deklara-
cja z Canberry, Wspólne rozumienie i wspólna wizja ŒRK, Chrzest, Euchary-
stia i Pos³ugiwanie duchowne oraz stanowisko Koœcio³ów wobec tego
dokumentu. Jest wa¿n¹ rzecz¹, aby w pracy nad eklezjologi¹ uwzglêdniæ ju¿
wykonan¹ pracê. Od organów kierowniczych ŒRK oczekuje siê, ¿e udziel¹
wsparcia tej pracy zarówno w ramach struktur Rady jak i przez motywowanie
Koœcio³ów do dalszej refleksji nad t¹ kwesti¹.

20. Niektóre ze sformu³owanych kwestii bêd¹ rozpatrywane w ramach nowych
programów Wiary i Ustroju dotycz¹cych eklezjologii i chrztu. Do Wiary i
Ustroju zwrócono siê z proœb¹, aby przy opracowywaniu tekstu konwergencji
na temat Istoty i przeznaczenia Koœcio³a podda³a specjalnemu badaniu kwe-
stiê wzajemnej relacji miêdzy Koœcio³em a Koœcio³ami i przy tej okazji za-
pewni³a udzia³ w tych badaniach przedstawicielom najwa¿niejszych chrzeœci-
jañskich tradycji koœcielnych.

21. Poza tym zaleca siê, aby zagadnienia eklezjologiczne, wyszczególnione przez
Komisjê Nadzwyczajn¹, znalaz³y wa¿ne miejsce w porz¹dku obrad nastêpne-
go Zgromadzenia Ogólnego ŒRK.

IV. Sprawy spo³eczne i etyczne

22. U progu XXI. stulecia ludzie na ca³ej Ziemi s¹ skonfrontowani z nieznanymi
nigdy wczeœniej wyzwaniami; chodzi tu o ekonomiczn¹ globalizacjê, wojny
i czystki etniczne, masowe wypêdzenia, wzrastaj¹c¹ nienawiœæ wobec ob-
cych, zagro¿enie œrodowiska naturalnego, naruszanie podstawowych praw
ludzkich, rasizm i nowe mo¿liwoœci technologiczne wraz ze wszystkimi
tkwi¹cymi w nich zagro¿eniami.

23. Wobec koniecznoœci rozwiniêcia etyki chrzeœcijañskiej, daj¹cej odpowiedzi
na aktualne problemy i konflikty, ka¿dy poszczególny Koœció³ ponosi odpo-
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wiedzialnoœæ za sformu³owanie w³asnej doktryny etyczno-moralnej. Jedno-
czeœnie Komisja Nadzwyczajna uznaje ŒRK za niezbêdne forum wspólnej
dyskusji i refleksji nad kwestiami etyczno-moralnymi, z którymi Koœció³
i spo³eczeñstwo zostaj¹ skonfrontowane.

24. Wielu chrzeœcijan na ca³ym œwiecie dziêkuje Bogu za to, ¿e ŒRK przez d³ugie
lata tak zdecydowanie broni³a praw ludzkich i uczestniczy³a w walce ludzi
przeciw rasizmowi, ekonomicznemu ubóstwu, niesprawiedliwemu zaw³asz-
czeniu i polityce brutalnej przemocy. Jej zaanga¿owanie na wszystkich tych
obszarach wynika z tego, ¿e opowiada siê ona po stronie „teologii ¿ycia”.
Rada udziela wsparcia Koœcio³om, które staraj¹ siê pomóc ofiarom wojen, lu-
dziom g³odnym i biednym, jak równie¿ ofiarom bigoterii i politycznego uci-
sku, wykluczanym z ¿ycia spo³ecznego.

25. Co prawda Komisjê Nadzwyczajn¹ utworzono po czêœci dlatego, poniewa¿ pra-
wos³awni i inni byli niezadowoleni ze sposobu, w jaki pewne sprawy spo³eczne i
etyczne trafia³y na porz¹dek obrad ŒRK oraz jak by³y traktowane. W szczególno-
œci powstawa³o wra¿enie, jakoby Koœcio³y by³y zmuszane zajmowaæ siê kwestia-
mi, które dla ich ¿ycia by³y albo obce, albo wed³ug ich opinii nie nadawa³y siê do
rozpatrywania na forum œwiatowym. Poza tym mo¿na te¿ by³o odnieœæ wra¿enie,
¿e ŒRK stara siê niekiedy zajmowaæ wobec Koœcio³ów postawê „kaznodziejsk¹”
zamiast pe³niæ funkcjê instrumentu wspólnej refleksji. Sformu³owane poni¿ej ob-
serwacje i zalecenia stanowi¹ próbê wyartyku³owania tego niezadowolenia.

26. Uwzglêdniaj¹c przekonania uzyskane na podstawie analizy zagadnieñ spo-
³ecznych i politycznych, Komisja stwierdza, ¿e moralna ocena zagadnieñ spo-
³ecznych i etycznych mo¿e dokonywaæ siê tylko na podstawie nieprzerwane-
go d¹¿enia do poznania woli Bo¿ej, wyra¿onej w Piœmie œw. i Tradycji,
w ¿yciu liturgicznym i refleksji teologicznej; we wszystkich podejmowanych
dzia³aniach jest niezbêdne przewodnictwo Ducha Œwiêtego.

27. Rada ani nie mo¿e wypowiadaæ siê w imieniu Koœcio³ów, ani domagaæ siê od
nich zajêcia konkretnego stanowiska. Jednak mo¿e ona nadal proponowaæ
wszystkim Koœcio³om nawi¹zanie dialogu i przemawianie w miarê mo¿liwo-
œci jednym g³osem.

28. Podobnie Koœcio³y cz³onkowskie powinny zrozumieæ, ¿e nie wszystkie za-
gadnienia, które je absorbuj¹ we w³asnym kontekœcie, mog¹ znaleŸæ siê na
porz¹dku obrad ŒRK. Po ka¿dej stronie s¹ niezbêdne kompetencja i wra¿li-
woœæ, które pozwalaj¹ poznaæ, jakie sprawy powinny byæ domen¹ konkretne-
go Koœcio³a a jakie mog¹ byæ z po¿ytkiem dyskutowane wspólnie.
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29. Trzeba wyjaœniæ – a ma to decyduj¹ce znaczenie – ¿e wyniki takiej dyskusji i
wspó³pracy s¹ rezultatem jednoznacznie chrzeœcijañskiej perspektywy, która
opiera siê na wartoœciach ewangelicznych. Koœcio³y przejmuj¹ „rolê profe-
tyczn¹”, gdy sytuacje w œwiecie opisuj¹ zgodnie z prawd¹ i – w oparciu o
Ewangeliê – udzielaj¹ szczerych odpowiedzi. Musimy jeszcze g³êbiej zasta-
nowiæ siê nad tym, co dla Koœcio³ów, które tworz¹ wspólnotê z innymi Ko-
œcio³ami, oznacza pod¹¿anie t¹ drog¹. G³osu profetycznego nie mo¿na nigdy
oddzielaæ od zadania duszpasterskiego, którego elementami sk³adowymi s¹
napomnienie, budowanie i pocieszenie (por. 1 Kor 14,3).

30. Rada jest niezbêdnym i u¿ytecznym instrumentem zajmowania siê zagadnie-
niami spo³ecznymi i etycznymi, gdy pomaga Koœcio³om:
a) uzyskaæ potwierdzenie, ¿e przez wspólne wyznanie wiary w Jezusa Chry-

stusa jako Pana i Zbawiciela, ku chwale Boga, Ojca, Syna i Ducha Œwiête-
go, przynale¿¹ do jednej wspólnoty;

b) z³o¿yæ nowe zobowi¹zanie do pozostawania w ³¹cznoœci ze sob¹ w celu
umocnienia mi³oœci wzajemnej, gdy¿ mi³oœæ jest warunkiem, aby Koœcio³y
mog³y prowadziæ ze sob¹ nieskrêpowany i pe³en ufnoœci dialog;

c) poznaæ, ¿e ró¿nice pogl¹dów w kwestiach etyczno-moralnych, wynikaj¹ce
z odmiennej sytuacji, w jakiej Koœcio³y sk³adaj¹ œwiadectwo o Ewangelii,
maj¹ szansê na przezwyciê¿enie;

d) uznaæ, ¿e dialog w kwestiach spo³ecznych i etycznych zak³ada, i¿ Koœcio³y
nie zadowalaj¹ siê po prostu stwierdzeniem, ¿e osi¹gnê³y „porozumienie co
do swego braku porozumienia” w etyczno-moralnych wypowiedziach dok-
trynalnych, lecz zg³êbiaj¹ powa¿nie swoje odmienne stanowiska, analizuj¹c
je gruntownie w œwietle swojej doktryny, ¿ycia liturgicznego i Pisma œw.

31. Stale pojawiaj¹ siê nowe i nigdy przedtem nie wystêpuj¹ce problemy, które
w tradycjach, doktrynach i stanowiskach etycznych Koœcio³ów nie znajduj¹
adekwatnej odpowiedzi. Dotyczy to szczególnie obszaru bioetycznego i bio-
technologicznego. Koœcio³y stoj¹ wobec wyzwania do zareagowania z pozy-
cji etyki chrzeœcijañskiej na takie zjawiska, jak np. problem klonowania, za-
p³odnienia in vitro i badania genetyczne. Doœwiadczenia i przemyœlenia, po-
czynione przez innych cz³onków œwiatowej wspólnoty ekumenicznej, mog¹
stanowiæ tutaj cenn¹ i czêsto niezbêdn¹ pomoc.

32. Sposób, w jaki dany Koœció³ (lub Koœcio³y) organizuje proces podejmowania
decyzji w kwestiach etyczno-moralnych, jest ju¿ sam w sobie centraln¹ kwesti¹
etyczn¹. Kto decyduje o czym i za pomoc¹ jakich œrodków? Formy podejmo-
wania decyzji i komunikacji stanowi¹ ju¿ same w sobie zal¹¿ek spo³eczno-
etyczny i maj¹ wp³yw na doktrynê i praktykê etyczn¹. Struktury, urzêdy i po-
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dzia³ ról stanowi¹ manifestacjê norm etycznych. Struktury w³adzy, modele or-
ganizacyjne i mo¿liwoœæ wywierania wp³ywu maj¹ wymiary etyczne. Jeœli Ko-
œcio³y nie wezm¹ tego pod uwagê, to nigdy nie zrozumiej¹, dlaczego zagadnie-
nia etyczno-moralne maj¹ tak silny potencja³ tworzenia podzia³ów.

33. ŒRK musi stale obserwowaæ sposób traktowania zagadnieñ spo³ecznych
i etycznych, które proponuje siê jej do wspólnego przedyskutowania. Jak oce-
niæ, czy jakaœ sprawa trafi³a do ŒRK jako autentyczny „problem koœcielny”
a nie przez lobbing jakiejœ grupy interesów?

34. Poza tym podejmuj¹c dyskusjê nad takimi tematami, trzeba stale d¹¿yæ do
ulepszania procedur. Dziêki temu Rada wype³ni swoje zadanie tworzenia kon-
sensu poœród Koœcio³ów, a zarazem uniknie sytuacji przyczyniaj¹cych siê do
wywo³ywania lub pog³êbiania podzia³ów. Ca³y proces sonda¿u i dyskusji na
wszystkich p³aszczyznach – gremiów kierowniczych, sztabu wspó³pracowni-
ków i uczestników – winien odbywaæ siê w oparciu o metodê konsensu (por.
Za³¹cznik B, rozdzia³ II). Metoda konsensu nie powinna byæ stosowana do-
piero na koñcu tego procesu.

35. Komisja Nadzwyczajna wychodzi z za³o¿enia, ¿e procedura konsensu w do-
chodzeniu do decyzji pog³êbi wzajemne zaufanie i u³atwi wszystkim swobod-
ny udzia³ w debacie na temat wszystkich pal¹cych problemów etycznych
i spo³ecznych.

V. Wspólna modlitwa

36. U progu nowego tysi¹clecia ludzkoœæ zostaje skonfrontowana z nowymi zja-
wiskami, przeszkodami i wyzwaniami. Panuje powszechne przekonanie, ¿e
¿yjemy dzisiaj w œwiecie pe³nym napiêæ, antagonizmów, konfliktów, wojen
i okrzyków wojennych (Mt 24,6). W takiej sytuacji Koœcio³y chrzeœcijañskie
w ¿adnym wypadku nie mog¹ iœæ drog¹ izolacji lub burzenia. Ich pilnym obo-
wi¹zkiem jest raczej kontynuowaæ i umacniaæ ju¿ tocz¹cy siê dialog miêdzy-
koœcielny i istniej¹c¹ wspó³pracê. Izolacja i waœnie s¹ nieprawid³owoœci¹,
któr¹ mo¿emy rozumieæ tylko jako rezultat grzechu i z³a. W tradycji biblijnej
i koœcielnej grzech i z³o s¹ opisane jako si³y, które niszcz¹, rozrywaj¹ i likwi-
duj¹ jednoœæ stworzon¹ przez Boga. Ten brak jednoœci prowadzi do egoizmu
i sekciarskiego rozumienia Ewangelii chrzeœcijañskiej.

37. Dzisiejsze zaanga¿owanie Koœcio³ów chrzeœcijañskich na rzecz widzialnej
jednoœci – pod wzglêdem zasiêgu, g³êbi i form przejawiania – stanowi now¹
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rzeczywistoœæ w historii Koœcio³a. Równie¿ mo¿liwoœæ wspólnych mod³ów
podczas spotkañ ekumenicznych jest dla Koœcio³ów nowym wyzwaniem,
z którym wi¹¿e siê szczególna misja towarzyszenia chrzeœcijanom i umacnia-
nia ich na drodze ku jednoœci. Chc¹c osi¹gn¹æ postêp we wzajemnym dialo-
gu, chrzeœcijanie musz¹ prosiæ wspólnie o Bo¿e wsparcie.

38. Dzia³anie chrzeœcijañskie opiera siê na modlitwie i jest zawsze z ni¹ zwi¹za-
ne. Dlatego rzeczywistoœæ modlitwy znajduje siê te¿ w centrum wszystkich
d¹¿eñ do chrzeœcijañskiej jednoœci i wspó³pracy. Przed ka¿dym wa¿nym eta-
pem swojego dzie³a zbawczego nasz wspólny Pan Jezus Chrystus modli³ siê
do Ojca, ucz¹c nas, ¿e musimy prosiæ Boga o pomoc, gdy¿ dziêki niej bêdzie-
my mogli przezwyciê¿yæ wszystkie bolesne roz³amy i z³o¿yæ wspólne œwia-
dectwo o Ewangelii chrzeœcijañskiej. Modlitwa Chrystusa o jednoœæ stanowi
wstrz¹s i wyzwanie: Nie proszê jedynie za nimi, ale tak¿e za tymi, którzy dziê-
ki ich s³owu uwierz¹ we Mnie. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we
Mnie, a Ja w Tobie, ¿eby i oni byli w nas, aby œwiat uwierzy³, ¿e Ty Mnie po-
s³a³eœ (J 17,20-21).

39. Wieloletnie doœwiadczenia w zakresie wspólnych modlitw i dzielenia siê da-
rami duchowymi poczynione w ramach ŒRK stanowi¹ dziedzictwo, którego
nie da siê po prostu pomin¹æ. Wielu chrzeœcijan czyni te same doœwiadczenia
na p³aszczyŸnie lokalnej; Tydzieñ Modlitwy o Jednoœæ Chrzeœcijan mo¿e tu
s³u¿yæ za jeden z najbardziej znanych przyk³adów. Niektóre Koœcio³y po-
twierdz¹ dzisiaj bez wahania, ¿e modl¹ siê inaczej ni¿ przed 50 laty. Jeœli na-
wet pocz¹tkowo widzia³y tu pewne zagro¿enia, to dziœ przyznaj¹, ¿e doœwiad-
czenie wspólnej modlitwy ubogaci³o je. Na przestrzeni dziesiêcioleci Koœcio-
³y przez swoje wspólne modlitwy, dialog i wspólne œwiadectwo prze¿y³y
postêp na drodze do jednoœci, a niektóre Koœcio³y dosz³y nawet do porozu-
mieñ, które doprowadzi³y je do „pe³nej wspólnoty”.

40. Wspólna modlitwa uœwiadomi³a te¿ istnienie wielu wyzwañ, z którymi zosta-
niemy skonfrontowani na drodze do jednoœci. Czêœciowo wynika to z faktu,
¿e Koœcio³y, wskutek swoich tradycji konfesyjnych i kulturowych, modl¹ siê
w ró¿ny sposób. Prócz tego wspólna modlitwa, tak jak ukszta³towa³a siê ona
w ramach ŒRK, sprawia trudnoœci niektórym Koœcio³om. De facto ból, jaki
spowodowa³ roz³am w chrzeœcijañstwie, jest odczuwany najmocniej we
wspólnej modlitwie.

41. Komisja Nadzwyczajna zajê³a siê niektórymi spoœród tych trudnoœci, identyfi-
kuj¹c problemy w eklezjologii, teologii, praktyce eucharystycznej i innych
delikatnych dziedzinach. Trudnoœci tych nie wolno nie doceniaæ, jednak prio-
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rytetowe znaczenie zachowuje w dalszym ci¹gu wezwanie do wspólnej mo-
dlitwy. Trzeba poczyniæ takie postêpy, które pozwol¹ wszystkim braæ udzia³
we wspólnych modlitwach bez naruszenia ich to¿samoœci oraz umo¿liwi¹ im
dalsze kroczenie drog¹ do widzialnej jednoœci. W tym duchu Komisja Nad-
zwyczajna opracowa³a w charakterze za³¹cznika Zarys wspólnych modlitw
podczas zgromadzeñ ŒRK (Za³¹cznik A).

42. W tym celu proponuje siê wyraŸne rozró¿nianie na zgromadzeniach ŒRK po-
miêdzy „konfesyjn¹” i „interkonfesyjn¹” wspóln¹ modlitw¹. Pojêcia „konfe-
sja”, „konfesyjny” i „interkonfesyjny” u¿ywane s¹ tutaj jako pojêcia fachowe,
które nie wysuwaj¹ roszczenia do doskona³oœci. Nie wszystkie Koœcio³y uwa-
¿aj¹ siê za konfesje. „Wspólna modlitwa konfesyjna” jest modlitw¹ jednej
konfesji, jednej wspólnoty lub denominacji w ramach jednej konfesji. Jej to¿-
samoœæ eklezjalna jest oczywista. Jest ona darem okreœlonej grupy uczestni-
ków dla zgromadzonej wspólnoty, która oczywiœcie te¿ jest zaproszona do
otwarcia siê na ducha modlitwy. Taka wspólna modlitwa odbywa siê pod
przewodnictwem konkretnej konfesji w zgodzie z jej to¿samoœci¹ i praktyk¹.
”Interkonfesyjna wspólna modlitwa” zostaje na ogó³ przygotowana z okazji
szczególnych spotkañ ekumenicznych. Stwarza ona mo¿liwoœæ odbycia
wspólnej uroczystoœci, czerpi¹c z Ÿróde³ ró¿nych tradycji. Taka modlitwa wy-
korzystuje doœwiadczenia wspólnoty ekumenicznej zgromadzone w przesz³o-
œci jak równie¿ dary, którymi Koœcio³y nawzajem obdzielaj¹ siê. Ale nie wy-
suwa ona roszczenia, by byæ nabo¿eñstwem konkretnego Koœcio³a cz³onkow-
skiego lub swoistego Koœcio³a hybrydycznego, jakiegoœ „Superkoœcio³a”.
Jeœli to rozró¿nienie zostanie w³aœciwie zrozumiane i zastosowane, wówczas
umo¿liwi ono tradycjom koœcielnym wyraziæ we wspólnej modlitwie albo
w³asn¹ to¿samoœæ albo wspólnotê z innymi – i to bez zaciemniania faktu, ¿e
chrzeœcijanie nie prze¿ywaj¹ jeszcze wspólnie pe³nej jednoœci, i ¿e gremia
ekumeniczne, z którymi wspó³pracuj¹, nie s¹ Koœcio³ami (por. Za³¹cznik A,
akapity 15-18).

43. A wiêc cele, o których mówi¹ rozwa¿ania zawarte w za³¹czniku, maj¹ dwoja-
ki charakter. Po pierwsze ma byæ wyjaœnione, ¿e „interkonfesyjne wspólne
modlitwy” podczas zgromadzeñ ŒRK nie s¹ nabo¿eñstwami instytucji ekle-
zjalnej. Po drugie zawieraj¹ one praktyczne zalecenia, jak podczas organizo-
wania wspólnych modlitw na zgromadzeniach ekumenicznych stosowaæ sfor-
mu³owania jêzykowe, symbole, obrazy i ryty, by nie wzbudza³y teologiczne-
go, eklezjologicznego lub duchowego zgorszenia. Jeœli uda siê urzeczywistniæ
te cele, wówczas wspólne modlitwy bêd¹ mog³y staæ siê czymœ, w czym
wszystkie tradycje mog¹ uczestniczyæ z dobrym sumieniem, nie obawiaj¹c siê
zagro¿enia dla swojej teologicznej i duchowej integralnoœci. Komisja Nad-
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zwyczajna ma nadziejê, ¿e wykonana praca umo¿liwi postêpy, lecz zdaje so-
bie sprawê, ¿e niektóre Koœcio³y na myœl o wspólnej modlitwie z chrzeœcija-
nami spoza w³asnej tradycji odczuwaj¹ nie tylko niepokój, lecz takie wspólne
modlitwy uwa¿aj¹ te¿ za niemo¿liwe (por. Za³¹cznik A, akapity 8-10).

44. Nabo¿eñstwa eucharystyczne podczas konferencji ekumenicznych stanowi¹
dla wspólnoty Koœcio³ów w ŒRK trudny problem. Nie wszyscy mog¹ wspól-
nie przyj¹æ Eucharystiê przy Stole Pana, a wœród Koœcio³ów, które nale¿¹ do
spo³ecznoœci ŒRK, istniej¹ ró¿ne pogl¹dy i porz¹dki w sprawie udzielania i
przyjmowania Eucharystii. Niezale¿nie od stanowiska zajmowanego wobec
zagadnienia Eucharystii – czy i w jaki sposób mo¿na lub nie mo¿na j¹ wspól-
nie sprawowaæ – powszechny jest ból, ¿e nie wszyscy mog¹ przystêpowaæ do
niej wspólnie przy Stole Pana. Jeœli tutaj pos³u¿ymy siê tym samym wzorcem
jak przy rozró¿nianiu miêdzy wspóln¹ modlitw¹ konfesyjn¹ i interkonfesyjn¹,
wówczas mo¿liwe bêdzie podczas zgromadzeñ ogólnych i innych wa¿nych
konferencji odprawianie konfesyjnych nabo¿eñstw eucharystycznych. Trzeba
bêdzie jednak wyraŸnie powiedzieæ, który Koœció³ (lub grupa Koœcio³ów) pe³-
ni rolê gospodarza. Jeœli stwierdzi siê jednoznacznie, ¿e „gospodarzem” uro-
czystoœci eucharystycznej nie jest ŒRK, wówczas te konfesyjne uroczystoœci
eucharystyczne, które nie s¹ wprawdzie elementem oficjalnego programu,
mog¹ byæ publicznie zapowiedziane i wszyscy mog¹ byæ zaproszeni do
udzia³u w nich (por. Za³¹cznik A akapity 36-39).

45. Wzajemne udzielanie pomocy w ramach ŒRK oznacza czêsto wzbudzanie
wiêkszej wra¿liwoœci na mo¿liwoœæ nieœwiadomego zranienia partnera.
Przed³o¿one rozwa¿ania w tym duchu zmierzaj¹ do tego, by tych, którzy pla-
nuj¹ wspólne modlitwy, przygotowaæ lepiej do poznania szczególnie wra¿li-
wych spraw. Ale rozwa¿ania te nie chc¹ uchodziæ za kompletne i wymagaj¹
uzupe³nienia przez szczery zamiar rozwiniêcia form wspólnej modlitwy dla
wszystkich uczestników, które pozwol¹ im modliæ siê z innymi bez utraty
swojej integralnoœci. Jak wynika wyraŸnie z Zarysu w Za³¹czniku A wspólne
modlitwy na posiedzeniach ŒRK maj¹ byæ rezultatem powa¿nego planowania
uwzglêdniaj¹cego wra¿liwoœæ wszystkich zainteresowanych. Zadania tego nie
mo¿na potraktowaæ lekkomyœlnie (por. Za³¹cznik A akapit 41).

VI. Dochodzenie do decyzji poprzez procedurê konsensu

46. Komisja Nadzwyczajna dosz³a bardzo szybko do wniosku, ¿e wprowadzenie
nowej procedury do procesu podejmowania decyzji w gremiach kierowni-
czych ŒRK:
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a) przyczyni siê do wzmocnienia wspó³pracy wszystkich uczestników ró¿-
nych spotkañ;

b) bêdzie strzec praw wszystkich Koœcio³ów, regionów i ugrupowañ, szcze-
gólnie tych, które reprezentuj¹ opiniê mniejszoœci;

c) stworzy mo¿liwoœæ wiêkszej wspó³pracy i porozumienia w dochodzeniu do
decyzji;

d) da przedstawicielom wiêcej „przestrzeni” umo¿liwiaj¹cej poznanie woli
Boga wobec Koœcio³ów, ŒRK i ca³ej rodziny ludzkiej.

Po zbadaniu pewnych modeli Komisja Nadzwyczajna dosz³a do przekonania,
¿e Rada powinna przyj¹æ procedurê konsensu w formie opisanej w Za³¹czni-
ku B do tego Raportu.

47. Powody wprowadzenia tego nowego postêpowania zostaj¹ objaœnione w Za-
³¹czniku B, akapity 1-7. Zalecon¹ procedurê konsensu opisuj¹ akapity 8-21.
W akapitach 25-32 zostaj¹ przedstawione pewne trudnoœci, które mog¹ po-
wstaæ przy stosowaniu procedury konsensu, proponowane s¹ te¿ mo¿liwoœci
rozwi¹zania tych trudnoœci.

48. Komisja Nadzwyczajna przyjê³a nastêpuj¹c¹ definicjê procedury konsensu:
a) Procedura konsensu s³u¿y ustaleniu wspólnej opinii zgromadzenia, na któ-

rym nie odbywa siê g³osowanie. Konsens jest osi¹gniêty, gdy wystêpuje
jedna z nastêpuj¹cych sytuacji:
– wszyscy s¹ zgodni (jednomyœlnoœæ);
– zgodny pogl¹d reprezentuje wiêkszoœæ, a ci, którzy s¹ innego zdania,

stwierdzaj¹, ¿e odby³a siê szczegó³owa i uczciwa dyskusja, i ¿e propozy-
cja oddaje ogóln¹ „opiniê zgromadzenia”; mniejszoœæ udziela aprobaty;

– zgromadzenie uznaje, ¿e istniej¹ ró¿ne opinie i postanawia ten stan rze-
czy uj¹æ w tekœcie propozycji (nie tylko w protokole);

– dochodzi siê do wniosku, aby sprawê przenieœæ na póŸniejszy termin;
– dochodzi siê do wniosku, ¿e nie da siê podj¹æ ¿adnej decyzji.

b) Procedura konsensu pozwala wiêc ka¿dej rodzinie koœcielnej lub innej gru-
pie Koœcio³ów przez swojego rzecznika zg³osiæ zastrze¿enia wobec wnio-
sku przed jego przyjêciem. Potrzeba uwzglêdnienia tych zastrze¿eñ przez
zgromadzenie implikuje, ¿e rodzina koœcielna lub inna grupa Koœcio³ów
mo¿e powstrzymaæ wniosek do momentu, gdy wszystkie jej w¹tpliwoœci
zostan¹ w pe³ni wyjaœnione.

c) Poniewa¿ konsens nie zawsze oznacza jednomyœlnoœæ i poniewa¿ procedu-
ra konsensu w rzadkich przypadkach mimo wszelkich starañ nie prowadzi
do ¿adnego wyniku, musi istnieæ mechanizm, który umo¿liwi zgromadze-
niu dojœæ mimo to do rozstrzygniêcia. Zrewidowany Statut ŒRK bêdzie
musia³ zawieraæ dok³adne ustalenia dotycz¹ce sposobu funkcjonowania
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tego mechanizmu, gdy¿ tylko w ten sposób nie dopuœci siê do os³abienia
procedury konsensu. Prace nad Statutem winny byæ prowadzone w konsul-
tacji ze Sta³ym Komitetem (por. akapit 50).

d) W ramach procedury konsensu mniejszoœci maj¹ prawo, aby ich uzasad-
nione zastrze¿enia wobec jakiejœ decyzji na ich wniosek zosta³y wpisane
do protoko³u, raportu z posiedzenia lub jednoczeœnie do obu dokumentów.

49. Niektóre sprawy daj¹ siê lepiej rozwi¹zaæ drog¹ g³osowania, nawet gdy pro-
cedura konsensu sta³a siê priorytetowym modelem dochodzenia do decyzji.
Nale¿¹ do nich pewne sprawy finansowe, bud¿etowe i administracyjne. Wy-
bory bêd¹ przeprowadzane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym przypadku usta-
leniami. Mog¹ one zawieraæ elementy wziête z procedury konsensu, lecz
mog¹ te¿ przewidywaæ w niektórych punktach proces g³osowania. Nominacje
wspó³pracowników do realizacji programów bêd¹ odbywaæ siê na ogó³ przez
konsens. Rewizja i ponowne opracowanie tych ustaleñ winny dokonywaæ siê
na drodze konsultacji z cz³onkami Sta³ego Komitetu ds. uczestnictwa Koœcio-
³ów prawos³awnych w pracach ŒRK (opis poni¿ej).

50. Du¿a czêœæ dyskusji dotycz¹cej procesów podejmowania decyzji koncentro-
wa³a siê na koncepcji „parytetu” miêdzy przedstawicielami prawos³awnych
a reprezentantami innych Koœcio³ów cz³onkowskich. Komisja Nadzwyczaj-
na opowiada siê za powo³aniem Sta³ego Komitetu wed³ug nastêpuj¹cych
kryteriów:
a) Natychmiast po zakoñczeniu dzia³alnoœci przez Komisjê Nadzwyczajn¹ ds.

uczestnictwa Koœcio³ów prawos³awnych w pracach ŒRK, Komitet Naczel-
ny powo³a nowe gremium, tzw. Sta³y Komitet ds. uczestnictwa Koœcio³ów
prawos³awnych w pracach ŒRK. W sierpniu 2002 r. Komitet Naczelny
upowa¿ni dotychczasowy Komitet Kieruj¹cy Komisji Nadzwyczajnej do
sprawowania tej funkcji do najbli¿szego Zgromadzenia Ogólnego ŒRK.

b) Nowy Komitet Naczelny, wybrany przez najbli¿sze Zgromadzenie Ogólne,
dokona nominacji Sta³ego Komitetu w liczbie 14 osób, z których po³owê
stanowiæ bêd¹ prawos³awni; z ogólnej liczby cz³onków przynajmniej po³o-
wê miejsc obsadz¹ cz³onkowie Komitetu Wykonawczego ŒRK.

c) Nominacji siedmiu cz³onków prawos³awnych dokonaj¹ prawos³awni
cz³onkowie Komitetu Naczelnego, z kolei pozostali cz³onkowie Komitetu
Naczelnego wybior¹ pozosta³¹ siódemkê. Zasadniczo wszyscy cz³onkowie
Sta³ego Komitetu winni przynale¿eæ do któregoœ z Koœcio³ów cz³onkow-
skich ŒRK. Cz³onkowie nieobecni mog¹ byæ reprezentowani przez zastêp-
cê. Zgodnie z praktyk¹ Komisji Nadzwyczajnej Sta³y Komitet mo¿e zapra-
szaæ obserwatorów (Statut III.6.c) z Koœcio³ów niecz³onkowskich lub nie-
kiedy te¿ z Koœcio³ów stowarzyszonych.
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d) Spoœród cz³onków Sta³ego Komitetu wybrani zostan¹ dwaj przewodnicz¹-
cy, jeden z grona prawos³awnych cz³onków Komitetu Naczelnego i jeden
z grona pozosta³ych cz³onków Komitetu Naczelnego.

e) Sta³emu Komitetowi zostan¹ powierzone nastêpuj¹ce zadania:
– dalsze wype³nianie dotychczasowego mandatu, dbanie o sprawy, które

by³y przedmiotem troski Komisji Nadzwyczajnej, podtrzymanie dynami-
ki charakterystycznej dla tego gremium;

– w trosce o dochodzenie do konsensu doradzanie ŒRK w tematyce, która
powinna byæ przedmiotem jej zainteresowania;

– podejmowanie zagadnieñ eklezjologicznych.
f) Sta³y Komitet udzielaæ bêdzie gremiom kierowniczym ŒRK porad i zale-

ceñ, m.in. równie¿ w kwestii, jak poprawiæ wspó³pracê prawos³awnych
w ogólnym ¿yciu i pracy ŒRK.

g) Sta³y Komitet sk³adaæ bêdzie raporty Komitetowi Naczelnemu i Komiteto-
wi Wykonawczemu ŒRK.

51. W oparciu o zasadê reprezentacji parytetowej Komisja Nadzwyczajna dysku-
towa³a na temat mo¿liwoœci postawienia na czele gremiów kierowniczych
ŒRK dwóch przewodnicz¹cych (prawos³awnego i przedstawiciela innej trady-
cji) i dwóch zastêpców przewodnicz¹cego (znowu prawos³awnego i przedsta-
wiciela innej tradycji). Znacz¹ca liczba cz³onków Komisji zaproponowa³a za-
poznanie Komitetu Naczelnego z tym pomys³em. Poczyniono te¿ inne propo-
zycje, aby np. funkcjê przewodnicz¹cego pe³nili na zasadzie rotacji
prawos³awni i nieprawos³awni.
W kwestii znajdowania konsensu osobie przewodnicz¹cego przypada decydu-
j¹ca rola. W trakcie dyskusji musi on badaæ regularnie opiniê zgromadzo-
nych, troszczyæ siê o to, by respektowane by³y prawa wszystkich, i pomóc
zgromadzeniu w sformu³owaniu ostatecznej decyzji. Przewodnicz¹cy potrze-
buj¹ szczególnych uzdolnieñ, które mo¿na spotêgowaæ przez to, ¿e przed ob-
jêciem swojej funkcji przejd¹ przez szkolenie przygotowawcze.

VII. Cz³onkostwo i zastêpstwo

52. Wraz z utworzeniem Komisji Nadzwyczajnej Komitet Wykonawczy ŒRK po-
wo³a³ odrêbn¹ Grupê Studyjn¹, której powierzono zadanie zbadania proble-
mów zwi¹zanych z cz³onkostwem i zastêpstwem oraz przedstawienia odpo-
wiednich zaleceñ. Ta Grupa Studyjna ds. cz³onkostwa sk³ada siê z cz³onków
Komitetu Naczelnego i Komisji Nadzwyczajnej i jest obsadzona na zasadzie
parytetu przez prawos³awnych i reprezentantów innych Koœcio³ów cz³onkow-
skich. Przedstawi³a ona Komitetowi Wykonawczemu ju¿ dwa tymczasowe
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raporty; równie¿ Komisja Nadzwyczajna na swoich posiedzeniach plenarnych
zajê³a siê tymi raportami. Raport koñcowy przedstawi ona Komitetowi Wyko-
nawczemu, a ten z kolei Komitetowi Naczelnemu, który bêdzie obradowa³
w sierpniu 2002 roku.

53. Raporty Grupy Studyjnej ds. cz³onkostwa otrzymali wszyscy cz³onkowie Ko-
misji Nadzwyczajnej. Posiedzenia Grupy Studyjnej u³o¿ono celowo w ten
sposób, ¿e odbywa³y siê zamiennie z posiedzeniami Komisji Nadzwyczajnej.
Tak wiêc Komisja Nadzwyczajna w ka¿dej nowej fazie swej pracy mog³a byæ
informowana o pracy Grupy Studyjnej, a Grupa Studyjna ze swej strony
w ka¿dej nowej fazie pracy mog³a opieraæ siê na stanowisku, dyskusji i zale-
ceniach Komisji Nadzwyczajnej.

54. Z inicjatywy Komisji Nadzwyczajnej Grupa Studyjna ds. cz³onkostwa ustali³a
nastêpuj¹ce punkty ciê¿koœci swojej pracy:
a) zestawienie kryteriów teologicznych, które s¹ warunkiem cz³onkostwa

w ŒRK,
b) opracowanie nowych metod ³¹czenia Koœcio³ów w grupy w celu ich repre-

zentacji i wspó³pracy w Radzie,
c) badanie nowych modeli cz³onkostwa, ³¹cznie z modelem rodziny koœciel-

nej i cz³onkostwa regionalnego,
d) ocena nowych form stosunków z ŒRK.

55. Komisja zaleca Grupie Studyjnej ds. cz³onkostwa, aby Komitetowi Wyko-
nawczemu przedstawi³a dwie alternatywy dla Koœcio³ów, które bêd¹ chcia³y
nawi¹zaæ stosunki z ŒRK:
a) przynale¿noœæ do spo³ecznoœci ŒRK jako Koœció³ cz³onkowski,
b) stanie siê Koœcio³em stowarzyszonym z ŒRK.
Koœcio³y cz³onkowskie, które przynale¿¹ do spo³ecznoœci ŒRK, s¹ Koœcio-
³ami, które deklaruj¹ akceptacjê „bazy dogmatycznej” ŒRK, potwierdzaj¹
swoje zobowi¹zanie do realizacji celów i funkcji Rady oraz spe³niaj¹ kryteria
teologiczne i organizacyjne.
Koœcio³y stowarzyszone z ŒRK s¹ Koœcio³ami, które deklaruj¹ akceptacjê
„bazy dogmatycznej” ŒRK i którym ten status zostaje przyznany. Takie Ko-
œcio³y na Zgromadzenie Ogólne i posiedzenia Komitetu Naczelnego mog¹
wysy³aæ przedstawicieli, którzy za zgod¹ przewodnicz¹cego mog¹ zabraæ
g³os, lecz nie s¹ uprawnieni do g³osowania. Takie Koœcio³y mog¹ byæ zapra-
szane do wspó³pracy z g³osem doradczym w komisjach, grupach i innych gre-
miach doradczych Rady. Koœcio³y, które stawiaj¹ wniosek o cz³onkostwo sto-
warzyszone, winny uzasadniæ go na piœmie. Komitet Naczelny musi ten wnio-
sek zaakceptowaæ.
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Komisja zaleca Grupie Studyjnej ds. cz³onkostwa, aby w swoim raporcie koñ-
cowym – bior¹c za punkt wyjœcia dyskusje na posiedzeniu plenarnym Komi-
sji Nadzwyczajnej w Järvenpää – jeszcze konkretniej objaœni³a, jakie implika-
cje dla poszczególnego Koœcio³a mia³oby cz³onkostwo stowarzyszone.

56. Komisja i Grupa Studyjna ds. cz³onkostwa zalecaj¹, aby obecna kategoria
„Koœció³ cz³onkowski stowarzyszony” (associate member church; ange-
schlossenene Mitgliedskirche) zgodnie z ustaleniem Statutu I (5) (a) (2) zosta-
³a zast¹piona kategori¹ „Koœcio³y stowarzyszone z Œwiatow¹ Rad¹ Koœcio-
³ów” (churches in association with the World Council of Churches; assoziierte
Kirchen des Ökumenischen Rates der Kirchen). Komisja i Grupa Studyjna ds.
cz³onkostwa zalecaj¹, aby obecna kategoria „cz³onkostwo stowarzyszone”
(associate membership, angeschlossene Mitgliedschaft) z racji wielkoœci
Koœcio³a – zgodnie ze sformu³owaniem Statutu I (5) (a) (1) („ma³e Koœcio³y”)
– zosta³a w³¹czona do opisu Koœcio³ów cz³onkowskich nale¿¹cych do spo-
³ecznoœci Œwiatowej Rady Koœcio³ów, przy czym nie powinny ulec zmianie
ograniczenia, jakim ma³e Koœcio³y podlegaj¹ w zakresie uprawnieñ (por.
Za³¹cznik C).

57. Komisja i Grupa Studyjna ds. cz³onkostwa proponuj¹, aby nowe Koœcio³y
cz³onkowskie by³y przyjmowane na posiedzeniach Komitetu Naczelnego
a nie Zgromadzenia Ogólnego. Wniosek o cz³onkostwo w ŒRK by³by przed-
stawiany Komitetowi Naczelnemu na jednym z jego posiedzeñ; potem nastê-
powa³aby faza wspó³pracy z ŒRK i ze spo³ecznoœci¹ miejscowych Koœcio³ów
cz³onkowskich, a podczas kolejnego posiedzenia Komitetu Naczelnego
by³aby podjêta decyzja w sprawie przyjêcia danego Koœcio³a w poczet cz³on-
ków. Ta zmiana procedury wymagaæ bêdzie przeredagowania artyku³u
II Konstytucji ŒRK.

58. Podczas badania kwestii cz³onkostwa Komisja i Grupa Studyjna rozwa¿a³y
mo¿liwoœæ cz³onkostwa konfesyjnego lub regionalnego, lecz wypowiedzia³y
siê przeciw obu alternatywom, gdy¿ mog³yby one prowadziæ do tego, i¿ Ko-
œcio³y cz³onkowskie odczuwa³yby mniejsz¹ wiêŸ z prac¹ Rady. Grupa Studyj-
na i Komisja kieruj¹ jednak gor¹cy apel do Koœcio³ów, aby ze wzglêdu na
swoje cz³onkostwo w ŒRK zacieœnia³y wiêzi lokalne i konfesyjne.

59. Komisja i Grupa Studyjna ds. cz³onkostwa proponuj¹, aby Koœcio³y organizo-
wa³y siê w grupach – np. wed³ug kryteriów geograficznych, konfesyjnych lub
innych – w celu wy³aniania cz³onków Komitetu Naczelnego. W przypadku
wyboru oczekiwano by od tych osób wzrostu poczucia odpowiedzialnoœci
wobec tych, którzy obdarzyli ich swoim zaufaniem.
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60. Komisja Nadzwyczajna z wdziêcznoœci¹ przyjmuje do wiadomoœci wyniki
pracy osi¹gniête przez Grupê Studyjn¹ ds. cz³onkostwa, które zosta³y przed-
stawione w tymczasowych raportach. W sposób szczególny deklaruje swoj¹
akceptacjê dla proponowanych zmian w Statucie, które obejmuj¹ tak¿e propo-
nowane przez Grupê Studyjn¹ zmiany kryteriów teologicznych; liczy siê te¿
z tym, ¿e zajdzie koniecznoœæ dalszych zmian w Statucie i Konstytucji. Pro-
ponowane zmiany w Statucie zawiera Za³¹cznik C niniejszego raportu.

ROZDZIA£ C

Niektóre propozycje przedstawione poni¿ej w przypadku ich przyjêcia przez
Komitet Naczelny i Zgromadzenie Ogólne poci¹gn¹ za sob¹ ewentualne zmiany
w Statucie i Konstytucji ŒRK.

Uchwa³y

Komisja Nadzwyczajna:
1. PROPONUJE, ¿eby Rada przyjê³a procedurê konsensu w procesie podejmowa-

nia decyzji zgodnie z definicj¹ zawart¹ w akapicie 48; jednoczeœnie stwierdza,
¿e ograniczona iloœæ spraw, zgodnie z akapitem 49, powinna byæ rozstrzygana
w dalszym ci¹gu drog¹ g³osowania, a tak¿e, ¿e by³by niezbêdny okres przej-
œciowy poprzedzaj¹cy wprowadzenie nowej procedury.

2. PROPONUJE, ¿eby zosta³ powo³any Komitet o nazwie „Sta³y Komitet ds. uczest-
nictwa Koœcio³ów prawos³awnych w pracach ŒRK”; obowi¹zywa³aby
w nim zasada parytetu, tzn. po³owê z grona 14 jego cz³onków stanowiliby przed-
stawiciele prawos³awia (por. akapit 50 b i c). Proponuje siê, aby dotychczasowy
Komitet Kierowniczy Komisji Nadzwyczajnej ds. uczestnictwa Koœcio³ów pra-
wos³awnych w pracach ŒRK pe³ni³ tê funkcjê a¿ do najbli¿szego Zgromadzenia
Ogólnego. Zadania tego Komitetu s¹ opisane w akapicie 50 e, f i g.

3. PROSI Radê o dopilnowanie, aby procedura konsensu by³a stosowana na
wszystkich etapach omawiania kwestii spo³ecznych i etycznych (por. akapit
27), i zaanga¿owanie siê, ¿eby informacje i wiedza fachowa, np. w odniesieniu
do spraw wspomnianych w akapicie 31, by³y przedmiotem wymiany i dysku-
sji, zmierzaj¹cych do podjêcia decyzji w kwestiach spo³ecznych i etycznych.
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4. ZACHÊCA Wiarê i Ustrój:
a) do kontynuowania studiów eklezjologicznych uwzglêdniaj¹cych szczegól-

nie kwestie poruszone w akapicie 18, ³¹cznie z tematami:
– widzialna jednoœæ i ró¿norodnoœæ;
– chrzest i wspólnota koœcielna;

b) do zbadania szczególnej kwestii wzajemnej relacji miêdzy Koœcio³em
a Koœcio³ami i zatroszczenie siê o to, aby podczas prowadzonych studiów
zosta³y uwzglêdnione najwa¿niejsze chrzeœcijañskie tradycje koœcielne (por.
akapit 20);

c) do zaprezentowania na najbli¿szym Zgromadzeniu Ogólnym kwestii ekle-
zjologicznych wyszczególnionych przez Komisjê Nadzwyczajn¹ (por.
akapit 21).

5. PRZYJMUJE dokument zatytu³owany „Zakres wspólnej modlitwy podczas
zgromadzeñ ŒRK” (Za³¹cznik A) i poleca go tym, którzy przygotowuj¹
wspólne modlitwy podczas zgromadzeñ ŒRK.

6. PROSI Sta³y Komitet ds. uczestnictwa Koœcio³ów prawos³awnych w pracach
ŒRK o rozwa¿enie, jak nastêpuj¹ce punkty wyszczególnione przez Podkomitet
ds. wspólnych modlitw mog¹ byæ najlepiej potraktowane w ramach struktur
programowych Rady:
a) zbadanie charakteru eklezjalnego wspólnych modlitw;
b) zbadanie delikatnych kwestii, które pojawiaj¹ siê nieustannie podczas

wspólnych modlitw odbywaj¹cych siê w czasie zgromadzeñ ŒRK;
c) sta³e rozwijanie wspólnego ¿ycia modlitewnego w spo³ecznoœci ŒRK;
d) zastosowanie (umieszczonego w Za³¹czniku) „Zakresu” podczas planowa-

nia wspólnych modlitw na zgromadzeniach ŒRK, refleksja nad poczyniony-
mi tutaj doœwiadczeniami i ewentualne ponowne opracowanie tego
„Zakresu”.

7. ZALECA, zgodnie z propozycjami Grupy Studyjnej ds. cz³onkostwa, opisanymi
w akapitach 55 i 56, ¿eby w przysz³oœci istnia³y dwie ró¿ne formy ³¹cznoœci
z ŒRK:
a) Koœcio³y cz³onkowskie, które przynale¿¹ do spo³ecznoœci ŒRK;
b) Koœcio³y stowarzyszone z ŒRK.

8. WITA propozycjê Grupy Studyjnej ds. cz³onkostwa dotycz¹c¹ ponownego
opracowania zasad cz³onkostwa w Statucie ŒRK i udziela szczególnego popar-
cia sprawie sformu³owania kryteriów teologicznych, jakie winny spe³niaæ
Koœcio³y cz³onkowskie ŒRK (o których jest mowa w Za³¹czniku C, Kryteria,
1.3.a).
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9. ZALECA, ¿eby Koœcio³y by³y przyjmowane do spo³ecznoœci ŒRK na posiedze-
niach Komitetu Naczelnego a nie podczas Zgromadzenia Ogólnego. Wniosek
o cz³onkostwo w ŒRK by³by przedstawiany Komitetowi Naczelnemu podczas
któregoœ z jego posiedzeñ; potem nastêpowa³aby faza wspó³dzia³ania z ŒRK
i wspó³pracy ze spo³ecznoœci¹ lokalnych Koœcio³ów cz³onkowskich, a podczas
kolejnego posiedzenia Komitetu Naczelnego by³aby podejmowana decyzja
w sprawie przyjêcia danego Koœcio³a w poczet cz³onków ŒRK.

ZA£¥CZNIK A

Zakres wspólnej modlitwy podczas zgromadzeñ ŒRK

Przedk³adane rozwa¿ania zosta³y opracowane przez Grupê Robocz¹ na proœbê
Komisji Nadzwyczajnej ds. uczestnictwa Koœcio³ów prawos³awnych w pracach
ŒRK. W sk³ad Grupy Roboczej weszli: jednakowa liczba reprezentantów Koœcio-
³ów prawos³awnych i innych Koœcio³ów cz³onkowskich oraz cz³onkowie sztabu
ŒRK. Sformu³owane przez ni¹ pogl¹dy zosta³y opracowane i zaakceptowane
przez Podkomitet ds. wspólnych modlitw, jak równie¿ przez plenum Komisji
Nadzwyczajnej. Komisja do³¹czy³a ten dokument jako za³¹cznik do swojego Ra-
portu koñcowego przedstawionego Komitetowi Naczelnemu. (Dodatkowe ko-
mentarze co do charakteru tego dokumentu mo¿na do³¹czyæ po przedstawieniu go
na posiedzeniu Komitetu Naczelnego).

Wprowadzenie

1. Wspólne modlitwy podczas spotkañ ekumenicznych umo¿liwiaj¹ chrzeœcija-
nom wywodz¹cym siê z odrêbnych tradycji koœcielnych wspólne wielbienie
Boga i zanoszenie próœb o jednoœæ chrzeœcijan. Modlitwa stanowi j¹dro na-
szej to¿samoœci jako chrzeœcijan, i to zarówno w naszych odrêbnych wspól-
notach jak i w ramach koncyliarnych dzia³añ ruchu ekumenicznego. Sam
fakt, ¿e – jako jednostki i jako przedstawiciele naszych Koœcio³ów – jeste-
œmy w stanie wspólnie siê modliæ, stanowi znak poczynionego przez nas po-
stêpu. Mimo to nasza wspólna modlitwa jest równie¿ symbolicznym od-
zwierciedleniem czegoœ, co musimy jeszcze urzeczywistniæ. Wiele naszych
podzia³ów ujawnia siê w³aœnie podczas wspólnych modlitw. W dyskusjach
nad problemem nabo¿eñstwa, prowadzonych w Komisji Nadzwyczajnej, do-
konano rozró¿nienia miêdzy pojêciami „worship” (nabo¿eñstwo) i „common
prayer” (wspólna modlitwa). Rozró¿nienie to uznano za konieczne, gdy¿ s³o-
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wo „worship” w przek³adzie na ró¿ne jêzyki stwarza sugestiê, jakoby cho-
dzi³o tu o uroczystoœæ eucharystyczn¹. Zast¹pienie tego s³owa pojêciem
„common prayer” równie¿ stwarza problemy, poniewa¿ „prayer” w œcis³ym
znaczeniu mo¿e byæ tak¿e rozumiane jako modlitwa prywatna, indywidual-
na. W przedk³adanym dokumencie pos³ugujemy siê pojêciem „common
prayer”, jednak zdajemy sobie sprawê, ¿e nie stanowi to ca³kowitego rozwi¹-
zania tej kwestii.

2. Na podstawie ogólnych kwestii, jakie nasuwaj¹ siê w zwi¹zku ze wspóln¹ mo-
dlitw¹ na zgromadzeniach ŒRK, dokument ten próbuje ustaliæ zakres, który
umo¿liwi dalszy postêp. Dla wyjaœnienia niektórych problemów i niejasnoœci,
które powstaj¹ wskutek wspólnych modlitw na zgromadzeniach ŒRK, rzecz¹
pomocn¹ zdaje siê byæ rozró¿nienie miêdzy „wspóln¹ modlitw¹ konfesyjn¹”
a „wspóln¹ modlitw¹ interkonfesyjn¹”. Pojêcia „konfesja”, „konfesyjny”, „in-
terkonfesyjny” s¹ tu u¿ywane jako terminy techniczne i nie chc¹ uchodziæ
za doskona³e. Nie wszystkie Koœcio³y uwa¿aj¹ siê za konfesje. Pojêcie „nabo-
¿eñstwo ekumeniczne” doprowadzi³o do zamieszania w sprawie eklezjalnego
charakteru takich nabo¿eñstw, eklezjologicznego statusu ŒRK i stopnia fak-
tycznie osi¹gniêtej jednoœci. Z przytoczonych powodów nie pos³ugujemy siê
tym pojêciem.

3. Przedk³adane tu rozwa¿ania nie chc¹ uchodziæ za wyczerpuj¹ce. Dokument
stara siê skupiæ uwagê na szczególnie dra¿liwych kwestiach, które wyraŸnie
dosz³y do g³osu w ostatnich latach. Opisane zostaj¹ kategorie modlitwy „kon-
fesyjnej” i „interkonfesyjnej”, czynione s¹ tak¿e propozycje w sprawie prze-
prowadzania takich modlitw. Jednak nie mo¿emy kierowaæ siê za³o¿eniem, ¿e
wszystkie konflikty zwi¹zane ze wspólnymi modlitwami zostan¹ rozwi¹zane
lub ¿e ustanie wszelkie zaniepokojenie. Wraz z przedk³adanym dokumentem
wi¹¿emy nadziejê, ¿e dojdzie do omówienia wielu dra¿liwych tematów, i ¿e
powstanie mo¿liwie najwiêksza klarownoœæ co do istoty, statusu i celu naszych
wspólnych modlitw.

4. Przedk³adane tutaj rozwa¿ania stanowi¹ próbê ustosunkowania siê do sytuacji,
w jakiej znajduj¹ siê obecnie Koœcio³y zwi¹zane ze spo³ecznoœci¹ ŒRK. Nie
chc¹ one uchodziæ za powszechnie obowi¹zuj¹ce lub niezmienne. Nieustanny
postêp na drodze do jednoœci bêdzie wymaga³ powrotu co pewien czas do tego
tematu. Poza tym niniejszego tekstu nie nale¿y rozumieæ jako propozycji, któ-
ra nadaje siê do uniwersalnego zastosowania w ruchu ekumenicznym na
wszystkich jego p³aszczyznach i we wszystkich miejscach. Jest on raczej do-
k³adnie przykrojony do potrzeb Œwiatowej Rady Koœcio³ów oraz jej ró¿nych
zgromadzeñ i spotkañ.
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Wspólne modlitwy podczas zgromadzeñ ŒRK

5.  Ruch ekumeniczny apeluje do wszystkich swoich cz³onków o wzajemne oka-
zywanie sobie szacunku i pokorê serca. Oœrodkiem naszej wspólnej podró¿y
jest poszanowanie to¿samoœci partnera bez baczenia na to, w jakiej mierze ró¿-
ni siê ona od naszej w³asnej. Nie chcemy siê wzajemnie os¹dzaæ. Tak samo nie
chcemy byæ jedni dla drugich kamieniem zgorszenia. W tym duchu otwartoœci
i wzajemnej troski rozpoczynamy dyskusjê na temat wspólnej modlitwy na
zgromadzeniach ŒRK.

6. Chrzeœcijanie z odrêbnych tradycji koœcielnych modl¹ siê wspólnie, poniewa¿
wszyscy oni wierz¹ w Trójcê Œwiêt¹ i w Jezusa Chrystusa jako Boga i Zbawicie-
la i poniewa¿ zobowi¹zali siê wspólnie d¹¿yæ do chrzeœcijañskiej jednoœci. Na-
sza wspólna modlitwa kieruje zaproszenie do wszystkich chrzeœcijan i wzbudza
zarazem oczekiwania. Jest skierowana do Boga i daje nam mo¿liwoœæ s³uchania
S³owa Bo¿ego. W okresie, w którym siê ona odbywa, prosimy wspólnie o jed-
noœæ, sk³adamy wspólne œwiadectwo i przyjmujemy Bo¿y dar pojednania. Nasza
wspólna modlitwa sk³ada siê z uwielbienia (Boga), wyznania wiary, proœby mo-
dlitewnej, dziêkczynienia, czytania Pisma œw. i modlitwy przyczynnej (w inten-
cji innych). We wspólnej modlitwie obdarzamy siê darami i wzajemnie przyjmu-
jemy je od siebie. Obna¿amy przed Bogiem wszystkie nasze s³aboœci i otrzymu-
jemy Jego obietnicê, ¿e nas uzdrowi, pouczy i nami pokieruje.

7. Niestety sam problem nabo¿eñstwa jest jednym z tych czynników, które dziel¹
Koœció³. W³aœnie we wspólnej modlitwie odczuwamy – mo¿e bardziej ni¿ przy
ka¿dej innej ekumenicznej czynnoœci – zarówno Bo¿¹ obietnicê pojednania jak i
ból naszego podzia³u. Poniewa¿ nasza jednoœæ jest zarówno darem i powo³a-
niem, zarówno rzeczywistoœci¹ i nadziej¹, przeto tak¿e nasza wspólna modlitwa
musi udaæ siê na ten „niebezpieczny teren”. Wspólna modlitwa jest niekiedy nie-
wygodnym doœwiadczeniem i takim powinna te¿ ona byæ, gdy¿ wspólnie zja-
wiamy siê przed Bogiem bez uprzedniego pe³nego pojednania siê ze sob¹.

8. Jednak dla niektórych wspólna modlitwa z chrzeœcijanami spoza krêgu w³asnej
tradycji jest nie tylko niewygodna, lecz uchodzi tak¿e za rzecz niemo¿liw¹. Np.
prawos³awni chrzeœcijanie musz¹ respektowaæ przepisy kanoniczne, które – za-
le¿nie od stosowanej interpretacji – zabraniaj¹ wspólnych modlitw, aczkolwiek
dzisiaj nie ma konsensu w sprawie interpretacji odpowiednich kanonów. W prze-
sz³oœci wspólna modlitwa sprawia³a trudnoœæ równie¿ wielu protestantom.

9. Jednak wspólna modlitwa w ekumenicznym kontekœcie mo¿e byæ rozumiana
jako czas wyznania wiary i pojednania na drodze do pe³nej jednoœci, której
punktem kulminacyjnym bêdzie wspólne przystêpowanie do Sto³u Pañskiego.
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Dlatego: Jeœli przyniesiesz swój dar, by z³o¿yæ go na o³tarzu i przypomnisz so-
bie, ¿e twój brat ma coœ przeciwko tobie, zostaw swój dar przed o³tarzem, idŸ
i pojednaj siê najpierw ze swoim bratem, a potem wróæ i z³ó¿ swój dar (Mt 5,
23-24).

10. Przedstawione tu rozwa¿ania maj¹ na uwadze dwa cele. Po pierwsze ma zo-
staæ wyjaœnione, ¿e miêdzykonfesyjne wspólne modlitwy na zgromadzeniach
ŒRK nie s¹ nabo¿eñstwami instytucji eklezjalnej. Po drugie zawieraj¹ one
praktyczne zalecenia dotycz¹ce sformu³owañ jêzykowych oraz stosowania
symboli, obrazów i rytów przy uk³adaniu wspólnych modlitw na zgromadze-
niach ŒRK, które nie obra¿aj¹ niczyich przekonañ teologicznych, eklezjolo-
gicznych lub duchowych. W miarê osi¹gania tych celów wspólna modlitwa
mo¿e przekszta³ciæ siê w coœ, w czym bez oporów bêd¹ mog³y uczestniczyæ
wszystkie tradycje, nie obawiaj¹c siê os³abienia teologicznej i duchowej inte-
gralnoœci.

Wyzwania zwi¹zane z wspóln¹ modlitw¹
podczas spotkañ ekumenicznych

11. Wspólna modlitwa na spotkaniach ekumenicznych, zw³aszcza gdy ³¹czy ona
ze sob¹ elementy ró¿nych tradycji, jest dla wielu Ÿród³em radoœci i otuchy.
Jednak stawia nas ona tak¿e przed wyzwaniami. Wyzwania te wi¹¿¹ siê czê-
œciowo z tym, ¿e wielu elementów nie znamy, ¿e musimy dostosowaæ siê do
ró¿nych stylów nabo¿eñstwa, i ¿e sam „etos duchowy” jest inny. Lecz rzeczy-
wiste wyzwania zwi¹zane ze wspóln¹ modlitw¹ wykraczaj¹ poza problematy-
kê obcoœci; maj¹ one zarówno eklezjologiczny jak i teologiczny charakter.

Wyzwania eklezjologiczne

12. Jak Œwiatowa Rada Koœcio³ów nie jest sama „Koœcio³em” lub instytucj¹ ekle-
zjaln¹, tak wspólna modlitwa chrzeœcijan z ró¿nych Koœcio³ów cz³onkow-
skich nie jest modlitw¹ jednego Koœcio³a lub „Koœcio³a” w ogóle. Gromadz¹c
siê na modlitwie dajemy œwiadectwo o naszej wspólnej wierze i ufnoœci w
Bogu. Sam Chrystus jest poœród nas, zgodnie z dan¹ nam obietnic¹, ¿e bêdzie
poœród „dwóch lub trzech” zgromadzonych w Jego imieniu (Mt 18, 20).
Mimo to modlitwa chrzeœcijan z podzielonych tradycji chrzeœcijañskich,
zw³aszcza gdy stara siê ona ³¹czyæ ze sob¹ ró¿ne tradycje, w kwestii to¿samo-
œci eklezjalnej wysy³a niekiedy ambiwalentne sygna³y. Powodem takiego za-
mieszania mo¿e byæ zarówno sposób, w jaki ta modlitwa zostaje zorganizo-
wana i kierowana, jak i jej treœæ, gdy np. wspólnotê modlitewn¹ nazywa siê
„Koœcio³em”.



96

RAPORT KOÑCOWY KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DS UCZESTNICTWA...

Wyzwania teologiczne

13. Istnieje g³êboka wewnêtrzna wiêŸ miêdzy teologi¹ a modlitw¹. Stare przys³o-
wie: lex orandi est lex credendi powiada, ¿e nasz¹ wiarê wyra¿amy w modli-
twie. Doktryna Koœcio³a wyra¿a siê w ¿yciu nabo¿eñstwowym. Ta wewnêtrz-
na wiêŸ mo¿e stwarzaæ problemy wówczas, gdy modlitwy przygotowane na
spotkania ekumeniczne implicite lub explicite wyra¿aj¹ teologiê, która jest
sprzeczna z przekonaniami teologicznymi niektórych uczestników, albo gdy
modlitwy te stwarzaj¹ wra¿enie wiêkszej jednoœci ni¿ de facto zosta³a urze-
czywistniona miêdzy Koœcio³ami.

14. Wiele czynników, jak np. wy¿ej wspomniane, sprawia, ¿e starania o wspólne
modlitwy podczas ekumenicznych spotkañ staj¹ siê wyzwaniem. Lecz nie
zmieniaj¹ one niczego w tym, ¿e modlitwy te s¹ konieczne, i ¿e nie pozba-
wiaj¹ nas one tak¿e mo¿liwoœci wspólnego modlenia siê. W przekonaniu, ¿e
problemy spowodowane wspólnymi modlitwami s¹ mo¿liwe do przezwyciê-
¿enia, pragniemy za pomoc¹ niniejszych rozwa¿añ daæ propozycje przygoto-
wania i przeprowadzenia wspólnych modlitw podczas zgromadzeñ ŒRK, aby
zgromadzonej wspólnocie umo¿liwiæ wspólne modlenie siê przy jednocze-
snym zachowaniu jej integralnoœci.

Wspólne modlitwy konfesyjne i interkonfesyjne

15. Jeœli modlimy siê wspólnie podczas spotkañ ŒRK, to taka modlitwa jest nie-
kiedy identyfikowana z jak¹œ konfesj¹ lub Koœcio³em przynale¿¹cym do kon-
kretnej konfesji; z faktu tego wyprowadzane jest pojêcie „wspólna modlitwa
konfesyjna”. Jednak czêœciej zdarza siê tak, ¿e wspólne modlitwy podczas
spotkañ ekumenicznych ³¹cz¹ ze sob¹ ró¿ne tradycje. Ta forma wspólnej mo-
dlitwy nazywana jest czêsto „nabo¿eñstwem ekumenicznym”, lecz to pojêcie
mo¿e byæ nieprecyzyjne i wprowadzaj¹ce w b³¹d, i z tego wzglêdu nie nale¿y
siê nim pos³ugiwaæ. Bardziej precyzyjnie wyrazimy siê, gdy bêdziemy mówiæ
o „wspólnej modlitwie interkonfesyjnej”. To rozró¿nienie miêdzy wspóln¹
modlitw¹ konfesyjn¹ i interkonfesyjn¹ wed³ug poni¿szych kryteriów mo¿e
wprowadziæ do ¿ycia modlitewnego na spotkaniach ŒRK – zarówno pod
wzglêdem duchowym jak i eklezjologicznym – wiêksz¹ klarownoœæ.
 Wspólna modlitwa konfesyjna jest modlitw¹ jednej konfesji, jednej wspólnoty

lub denominacji w ramach jednej konfesji. Charakteryzuje j¹ szczególna to¿sa-
moœæ eklezjalna. Jako przyk³ady mo¿na tutaj wymieniæ nabo¿eñstwo S³owa w
jakimœ Koœciele luterañskim (np. w Koœciele Ewangelicko-Luterañskim w
Ameryce), ceremoniê zwi¹zan¹ z proœb¹ o uzdrowienie chorego w jakimœ Ko-
œciele zjednoczonym (np. Koœció³ Zjednoczony Kanady lub Koœció³ Unijny
Australii), nieszpory rzymskokatolickie lub prawos³awn¹ jutrzniê.
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 Wspóln¹ modlitwê interkonfesyjn¹ przygotowuje siê na ogó³ z okazji szcze-
gólnych wydarzeñ ekumenicznych. Nie jest ona dorobkiem jednej tradycji
koœcielnej lub konkretnego Koœcio³a. Mo¿e ona byæ odbiciem struktur, które
s¹ wspólne dla Koœcio³ów (nabo¿eñstwo S³owa, modlitwy godzin), ale nie
chodzi tu o ustalon¹ liturgiê jednej konfesji. Nie ma ona jakoœci eklezjalnej;
jej planowaniem zajmuje siê na ogó³ komitet powo³any ad hoc.

16. Nie zawsze jest mo¿liwe œcis³e rozró¿nienie miêdzy pojêciami „konfesyjny”
i „interkonfesyjny”. Jest coraz trudniej odró¿niæ od siebie niektóre konfesyjne
tradycje nabo¿eñstwowe. Ta tendencja, maj¹ca czêœciowo swoje Ÿród³o w od-
nowie liturgicznej, która objê³a jednoczeœnie wiele tradycji, zas³uguje na
szczególn¹ uwagê. Doœwiadczenie wspólnych modlitw podczas lokalnych
spotkañ ekumenicznych jest wa¿nym elementem ekumenicznego postêpu,
tote¿ poni¿sze rozwa¿ania nie powinny byæ rozumiane w taki sposób, jakoby
by³y one nieprzychylne tej formie wzajemnego ubogacania siê. Dalszym
przyk³adem s¹ ¿ywe tradycje nabo¿eñstwowe takich wspólnot jak Iona i Ta-
izé, które maj¹ swój bardzo specyficzny styl. Wspólnoty te stworzy³y nowe i
kreatywne tradycje nabo¿eñstwowe, których nie da siê ³atwo przypisaæ do
okreœlonego Koœcio³a.

17. Mimo tych nowych tendencji podczas zgromadzeñ ŒRK mo¿e okazaæ siê po¿y-
teczne dokonanie rozró¿nienia miêdzy wspólnym nabo¿eñstwem konfesyjnym i
interkonfesyjnym oraz odpowiednie powiadomienie o tym uczestników; dziêki
temu uniknie siê wielu nieporozumieñ i napiêæ spowodowanych wspólnymi
modlitwami. W³aœciwe rozumienie i stosowanie tego rozró¿nienia mo¿e u³a-
twiæ tradycjom koœcielnym wyra¿anie we wspólnej modlitwie albo w³asnej to¿-
samoœci lub wspólnoty z innymi – a jednoczeœnie liczenie siê z faktem, ¿e
chrzeœcijanie nie mog¹ jeszcze wspólnie prze¿ywaæ pe³nej jednoœci, i ¿e gremia
ekumeniczne, z którymi wspó³pracuj¹, same nie s¹ Koœcio³ami.
 Wspólna modlitwa konfesyjna jest wyrazem integralnoœci danej tradycji.

Jej eklezjalna to¿samoœæ jest oczywista. Jest ona darem szczególnej grupy
uczestników dla zgromadzonej wspólnoty, która jednak te¿ jest zaproszona
do zajêcia otwartej postawy wobec ducha modlitwy. Taka wspólna modli-
twa przebiega zgodnie z to¿samoœci¹ i praktyk¹ konfesji, która bierze za
ni¹ odpowiedzialnoœæ.

 Wspólna modlitwa interkonfesyjna stanowi okazjê do wspólnego œwiêto-
wania i czerpie z Ÿróde³ wielu tradycji. Taka modlitwa opiera siê na zgro-
madzonych w przesz³oœci doœwiadczeniach wspólnoty ekumenicznej jak
równie¿ na darach, których Koœcio³y cz³onkowskie wzajemnie sobie udzie-
laj¹. Jednak nie wysuwa roszczeñ, ¿e jest ona nabo¿eñstwem konkretnego
Koœcio³a cz³onkowskiego lub swoistego hybrydycznego Koœcio³a czy „su-



98

RAPORT KOÑCOWY KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DS UCZESTNICTWA...

per-Koœcio³a”. Sposób jej przeprowadzenia nie ma – lub nie powinien –
wzbudzaæ skojarzenia z jakimkolwiek konkretnym Koœcio³em, ani wra¿e-
nia, ¿e posiada ona status eklezjalny.

18. Zarówno wspólna modlitwa konfesyjna jak i interkonfesyjna stanowi¹ p³odne
modele, z których mo¿e czerpaæ ¿ycie modlitewne na zgromadzeniach ŒRK.
Niniejszy tekst nie chce byæ prób¹ antycypowania, kiedy maj¹ siê odbywaæ
modlitwy konfesyjne a kiedy interkonfesyjne, tak ¿e spotkania, podczas któ-
rych odbywa siê wiele zgromadzeñ modlitewnych, mog¹ bez przeszkód wy-
korzystywaæ na przemian oba modele. Jednak za ka¿dym razem trzeba wy-
raŸnie zaznaczyæ, o jaki rodzaj nabo¿eñstwa chodzi, a kiedy jest to modlitwa
konfesyjna, to nale¿y wyraŸnie powiedzieæ, z jakiej tradycji lub z jakiego
Koœcio³a ona pochodzi. Poni¿sze rozwa¿ania s³u¿¹ przygotowaniu wspólnych
modlitw na zgromadzeniach ŒRK.

Rozwa¿ania na temat przygotowania wspólnych modlitw
na zgromadzeniach ŒRK

Wspólna modlitwa konfesyjna

19. Wspólna modlitwa konfesyjna wyrasta z ¿ywego doœwiadczenia nabo¿eñ-
stwowego konkretnej tradycji w ramach spo³ecznoœci ŒRK. Na ogó³ planuje
j¹ jednostka lub grupa wywodz¹ca siê z tej tradycji, która musi sobie posta-
wiæ konkretne pytanie, jak szczególny charakter nabo¿eñstwa w³asnej tradycji
wyraziæ najlepiej w ekumenicznym kontekœcie. Wspólna modlitwa konfesyj-
na stanowi mo¿liwoœæ zaprezentowania ¿ycia duchowego jakieœ grupy innym
uczestnikom jak dar; przeto powinna byæ ona reprezentatywna dla tej grupy.
Mo¿e siê jednak zdarzyæ, ¿e takie modlitwy nie zawsze daj¹ siê ³atwo od sie-
bie odró¿niæ (np. w przypadku metodystów i reformowanych). Przygotowana
modlitwa nie powinna wyró¿niaæ siê swoim charakterem eksperymentalnym.
Chocia¿ wspólna modlitwa konfesyjna nie kieruje siê celem, ¿e znajdzie uni-
wersalne przyjêcie, to jednak osoby odpowiedzialne za ni¹ powinny z du¿¹
wra¿liwoœci¹ potraktowaæ elementy w³asnej tradycji, które innym uczestni-
kom mog¹ sprawiaæ trudnoœci, i byæ przygotowane na ewentualnoœæ wprowa-
dzenia pewnych odstêpstw od rutynowej praktyki. Wspólna modlitwa konfe-
syjna winna byæ opracowana i realizowana w taki sposób, ¿eby by³a zrozu-
mia³a dla wszystkich obecnych, dziêki czemu ich status wykroczy poza rolê
zwyk³ego obserwatora. Osoby odpowiedzialne winny tak¿e szeroko uwzglêd-
niæ poni¿sze rozwa¿ania na temat sposobu wyra¿ania siê i odpowiedniego
traktowania dra¿liwych dziedzin.
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Wspólne nabo¿eñstwo interkonfesyjne

20. Wszyscy uczestnicy wspólnych nabo¿eñstw interkonfesyjnych maj¹ ten sam
status. Jako cz³onkowie spo³ecznoœci ŒRK podzielamy nasz¹ wspóln¹ wiarê w
Boga – Ojca, Syna i Ducha Œwiêtego – i nasze wspólne zobowi¹zanie do chrze-
œcijañskiej jednoœci. Niezale¿nie od tego, czy jesteœmy duchownymi lub œwiec-
kimi, mê¿czyzn¹ lub kobiet¹, niezale¿nie od tego, z jak¹ tradycj¹ konfesyjn¹
jesteœmy zwi¹zani – jako pielgrzymi wspólnej ekumenicznej podró¿y uczestni-
czymy w sposób równoprawny we wspólnych modlitwach interkonfesyjnych.

21. Wspólna modlitwa interkonfesyjna winna unikaæ wra¿enia, ¿e jest nabo¿eñ-
stwem jednego Koœcio³a. Poniewa¿ to¿samoœæ eklezjalna ró¿nych Koœcio³ów
ma ró¿ne znamiona, przeto praktyczne zastosowanie tej zasady staje siê wy-
zwaniem. Np. w przypadku niektórych Koœcio³ów cz³onkowskich mog¹ byæ
zaliczone do znamion koœcielnych szaty liturgiczne, hierarchia, b³ogos³awieñ-
stwa koœcielne i pos³ugiwanie siê ustalonymi tekstami liturgicznymi. Na ten
temat istniej¹ wœród Koœcio³ów cz³onkowskich bardzo zró¿nicowane pogl¹dy.
Rzecz¹ pomocn¹ by³oby dalsze pog³êbianie refleksji na temat eklezjalnego
charakteru wspólnej modlitwy.

22. Wspólna modlitwa interkonfesyjna podczas spotkañ ekumenicznych stanowi
sposobnoœæ do zamanifestowania tego, co jest nam wspólne, i okazania rado-
œci, ¿e to, „co nas ³¹czy, jest silniejsze od tego, co nas dzieli”. Mo¿emy do-
œwiadczaæ ró¿norodnoœci kulturowego przejawiania siê wiary chrzeœcijañ-
skiej. Wspólna modlitwa miêdzykonfesyjna winna jednak troskliwie unikaæ
zajmowania stanowiska, implicite lub explicite, wobec tych kwestii teologicz-
nych, w których Koœcio³y reprezentuj¹ w dalszym ci¹gu rozbie¿ne pogl¹dy.

23. Jest rzecz¹ po¿¹dan¹, aby wspólna modlitwa interkonfesyjna podczas zgro-
madzeñ ŒRK pod wzglêdem kszta³tu lub ordo korzysta³a z wczesnochrzeœci-
jañskiego prototypu. Opracowuj¹c koncepcjê ordo komitet planuj¹cy móg³by
np. czerpaæ wzory z modlitw dnia lub nabo¿eñstwa S³owa. Wspólna modlitwa
winna dbaæ o wewnêtrzn¹ spójnoœæ, dziêki której ró¿ne elementy zostaj¹ pod-
porz¹dkowane wspólnej idei przewodniej. W kwestii ordo podczas wspól-
nych modlitw interkonfesyjnych mog³yby w³aœciwe gremia wykorzystaæ pra-
cê Komitetu ds. nabo¿eñstw Zgromadzenia Ogólnego w Harare (1998). Opra-
cowuj¹c ordo konkretnego spotkania ekumenicznego odpowiedzialne za tê
pracê komitety winny wykorzystaæ elementy, które ju¿ wczeœniej znalaz³y za-
stosowanie w praktyce i tym samym przesz³y przez „ekumeniczny test”. Jed-
noczeœnie maj¹ one stwarzaæ okazjê do wykorzystania nowych darów z ¿ycia
kultowego Koœcio³ów. Trzeba zwracaæ baczn¹ uwagê na zachowanie równo-
wagi miêdzy nowymi i wypróbowanymi elementami.
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24. Wspólna modlitwa interkonfesyjna podczas zgromadzeñ ŒRK jest na ogó³
planowana przez komitet, w którego sk³ad wchodz¹ przedstawiciele wielu
konfesji i regionów. Komitet ten powinien przemyœleæ starannie kszta³t
wspólnej modlitwy, ¿eby nie mog³o powstaæ wra¿enie, ¿e Œwiatowa Rada
Koœcio³ów jest Koœcio³em. Komitet ten winien te¿ uwzglêdniæ szeroko poni¿-
sze rozwa¿ania na temat sposobu wyra¿ania siê i odpowiedzialnego traktowa-
nia dra¿liwych kwestii.

Rozwa¿ania na temat odpowiedzialnego traktowania
dra¿liwych kwestii

25. Wszyscy, którzy planuj¹ wspólne modlitwy, winni z wra¿liwoœci¹ podchodziæ
do tych obszarów, które dla niektórych uczestników mog¹ stanowiæ trudnoœæ,
i unikaæ wszystkiego, co mog³oby wywo³aæ zgorszenie. Poni¿sze rozwa¿ania
mog¹ przyczyniæ siê do silniejszego uœwiadomienia sobie potencjalnych trud-
noœci. Rozwa¿ania te odnosz¹ siê do wszystkich wspólnych modlitw podczas
zgromadzeñ ŒRK, niezale¿nie od tego, czy chodzi o modlitwy konfesyjne lub
interkonfesyjne. Modlitwa konfesyjna odbywa siê z regu³y wed³ug porz¹dku
konkretnej konfesji i wszyscy inni uczestnicy przy³¹czaj¹ siê do niej w takiej
mierze, w jakiej mog¹ pogodziæ to ze swoim sumieniem. Mimo to ci, którzy
planuj¹ modlitwê konfesyjn¹, winni z pe³n¹ starannoœci¹ rozwa¿yæ sposób
najlepszego zaprezentowania swojej tradycji podczas zgromadzenia ekume-
nicznego. Nawet gdy nie zawsze istnieje mo¿liwoœæ unikniêcia zadra¿nieñ, to
jednak osoby odpowiedzialne winny w sposób maksymalnie szczery d¹¿yæ do
realizacji tego celu.

26. Ni¿ej przytoczone punkty nie chc¹ uchodziæ za kompletn¹ listê potencjalnie
dra¿liwych dziedzin, raczej odzwierciedlaj¹ one problemy, które dosz³y do
g³osu podczas dyskusji w Komisji Nadzwyczajnej ds. udzia³u Koœcio³ów pra-
wos³awnych w pracach ŒRK.

27. Stosowanie symboli i czynnoœci symbolicznych. Symbole i czynnoœci sym-
boliczne, które zostaj¹ wybrane dla modlitw podczas zgromadzeñ ekumenicz-
nych, maj¹ byæ ³atwo zrozumia³e dla uczestników wywodz¹cych siê z ró¿-
nych kontekstów kulturowych i konfesyjnych. Jeœli u¿ywa siê elementów,
które s¹ zwi¹zane z jedn¹ konkretn¹ tradycj¹, to nale¿y je przedstawiaæ w
sposób nie naruszaj¹cy integralnoœci tej tradycji i zarazem podkreœlaj¹cy, ¿e
u¿ycie tych elementów w kontekœcie ekumenicznym ma g³êbokie znaczenie.
Niektóre symbole charakteryzuj¹ siê zbytnim uzale¿nieniem od konkretnej
kultury, aby mog³y dobrze zafunkcjonowaæ podczas miêdzynarodowych spo-
tkañ ekumenicznych, inne z kolei nie nadaj¹ siê dla wspólnej modlitwy z po-
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wodu swojej zbyt skomplikowanej konstrukcji. Podczas spotkañ ekumenicz-
nych organizowanych na przyk³ad przez ŒRK powinniœmy stwarzaæ mo¿li-
woœæ zapoznawania siê z wieloma symbolami, z którymi niektórzy uczestnicy
dotychczas siê nie zetknêli. Takie symbole wymagaj¹ objaœnienia.

28. Stosowanie niektórych rytów i symboli mo¿e staæ siê wyzwaniem. Co dla nie-
których jest „inkulturacj¹”, inni rozumiej¹ niekiedy jako „synkretyzm”, i vice
versa. Nie jest mo¿liwe ustalenie tutaj precyzyjnej linii podzia³u, tote¿ ktoœ,
kto nie jest zakorzeniony w kulturowym kontekœcie, z którego pochodzi dany
symbol, powinien ostro¿nie formu³owaæ takie oceny. Jednak¿e ci, którzy pla-
nuj¹ wspólne modlitwy, powinni obchodziæ siê delikatnie z kulturowo
ukszta³towanymi rytami i symbolami, które mog¹ byæ powodem nieporozu-
mieñ. Planowana praca studyjna Wiary i Ustroju na temat hermeneutyki sym-
boli mo¿e okazaæ siê pomocna w odniesieniu do tych kwestii.

29. Przygotowywanie pomieszczenia. Ci, którzy planuj¹ wspóln¹ modlitwê, po-
winni okazywaæ wra¿liwoœæ podczas przygotowywania pomieszczenia do
modlitwy. W przypadku, gdy modlitwa odbywa siê w budynku koœcielnym,
winni wzi¹æ pod uwagê tak¿e regu³y liturgiczne, jakimi miejscowa wspólnota
kieruje siê podczas przygotowywania pomieszczenia.

30. Funkcja przewodnia kobiet. Jeœli w ramach danej konfesji umo¿liwia siê
kobietom funkcjê przewodni¹, to praktyka ta w sposób oczywisty winna
znaleŸæ zastosowanie równie¿ podczas wspólnych modlitw konfesyjnych.
Podczas wspólnych modlitw interkonfesyjnych, dziêki podzia³owi zadañ
kierowniczych i równoprawnemu uczestnictwu, ka¿dy uczestnik – niezale¿-
nie, czy jest nim mê¿czyzna lub kobieta, duchowny lub œwiecki – ma mo¿-
noœæ przejêcia ka¿dego zadania. W ekumenii spotykaj¹ siê ludzie, którzy
reprezentuj¹ ró¿ne pogl¹dy w kwestii ordynacji kobiet – przy czym ró¿nice
te istniej¹ miêdzy naszymi Koœcio³ami, ale niekiedy te¿ w obrêbie naszych
Koœcio³ów – i nie jesteœmy jeszcze w stanie tych ró¿nic ze sob¹ pogodziæ.
Dlatego ci, którzy planuj¹ wspólne modlitwy powinni unikaæ kursu na kon-
frontacjê w kwestii ordynacji kobiet przez przyjêcie za³o¿enia, ¿e aktualna
praktyka konkretnego Koœcio³a stanowi jedyne mo¿liwe stanowisko chrze-
œcijañskie w tej kwestii.

31. Problem braku zorientowania. Pilnie trzeba dbaæ o to, ¿eby uczestnicy
wspólnej modlitwy w³¹czyli siê do czynnoœci symbolicznych, by³oby rzecz¹
niew³aœciw¹ oczekiwaæ, ¿e potraktuj¹ tê modlitwê jako imprezê kulturaln¹.
Podczas wiêkszych spotkañ (szczególnie z myœl¹ o debiutantach) zajdzie
prawdopodobnie koniecznoœæ dokonania wprowadzenia do wspólnego ¿ycia
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modlitewnego oraz wyjaœnienia przebiegu i znaczenia zachodz¹cych wyda-
rzeñ. Kwestia, jak przybli¿yæ wspólne modlitwy tym wszystkim, którzy nie
orientuj¹ siê w tej materii, odnosi siê w równej mierze do modlitw konfesyj-
nych i interkonfesyjnych. Ka¿da jednostka otwiera siê na to doœwiadczenie
w takiej mierze, w jakiej pozwala jej sumienie, jednak¿e ca³y nasz wysi³ek
winien zmierzaæ do tego, aby uczestnicy modlitw nie byli tylko zwyk³ymi wi-
dzami obcych rytów. Elementy wspólnej modlitwy nie maj¹ stanowiæ j¹dra
modlitwy, lecz raczej winny s³u¿yæ sprawie autentycznego prze¿ywania jej
przez wspólnotê.

32. Tematy spo³eczne i polityczne. Jest rzecz¹ w³aœciw¹, ¿e nasze wspólne mo-
dlitwy zawieraj¹ elementy nauki etyczno-moralnej i zwiastowania profetycz-
nego. Jesteœmy wezwani, aby modliæ siê w intencji sprawiedliwoœci i pokoju,
jednak powinniœmy odró¿niaæ modlitwy tematyczne od modlitw, które wyko-
rzystuje siê do pog³êbienia ju¿ istniej¹cych miêdzy nami g³êbokich podzia³ów
w kwestiach spo³ecznych i politycznych. Nasza wspólna modlitwa zwraca siê
do Boga i stanowi zaproszenie do wszystkich, aby ws³uchiwali siê w to, co
Bóg pragnie nam przekazaæ.

Pos³ugiwanie siê jêzykiem

33. Rzecz¹ wa¿n¹ jest sposób, w jaki pos³ugujemy siê jêzykiem. Znaczenie ma
to, co mówimy podczas nabo¿eñstwa (lex orandi), gdy¿ jest to wyrazem na-
szych wspólnych przekonañ religijnych (lex credendi). Wobec g³êbokiej
³¹cznoœci miêdzy teologi¹ i modlitw¹, musimy dok³adnie przeanalizowaæ pod
wzglêdem jêzykowym kwestiê wypowiadania siê na temat p³ci. W sposób
niew³aœciwy i nieprecyzyjny pos³ugujemy siê niekiedy pojêciem „jêzyk in-
kluzywny”. W rzeczywistoœci chodzi tu o kilka kwestii, które wymagaj¹ od-
dzielnego potraktowania.

34. Mo¿emy dokonaæ precyzyjnego rozró¿nienia miêdzy pojêciami, którymi
okreœla siê Boga, a sformu³owaniami jêzykowymi, które odnosz¹ siê do cz³o-
wieka, i powiadamy wyraŸnie, ¿e jêzykowe okreœlenia odnosz¹ce siê do cz³o-
wieka zawsze maj¹ obejmowaæ kobiety i mê¿czyzn. Sformu³owania, które
maj¹ odniesienie do ca³ej ludzkoœci, winny te¿ obchodziæ siê delikatnie
z kwestiami dotycz¹cymi przynale¿noœci rasowej i klasowej, a tak¿e z innymi
kategoriami mieszcz¹cymi w sobie potencja³ dyskryminacji.

35. Pismo i Tradycja zawieraj¹ liczne metafory i obrazy Boga. Te metafory i ob-
razy mog¹ byæ wykorzystane we wspólnej modlitwie, aby opisaæ Boga i Jego
dzia³anie w historii. Dokonujemy jednak rozró¿nienia miêdzy obrazem s³u¿¹-
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cym do opisu Boga a imieniem Boga2. Wzywaj¹c Boga pos³ugujemy siê wie-
loma metaforami, jak np. Baranek Bo¿y i Gród Warowny. Podczas wspólnych
modlitw na zgromadzeniach ŒRK powinniœmy jednak pos³ugiwaæ siê tylko
objawionym i biblijnym imieniem Boga – Boga Ojca, Syna i Ducha Œwiête-
go. Ta trynitarna formu³a jest j¹drem „bazy dogmatycznej” ŒRK i dziêki temu
wspólnym dobrem wszystkich Koœcio³ów cz³onkowskich.

Praktyka uroczystoœci eucharystycznej podczas zgromadzeñ ŒRK

36. Uroczystoœci eucharystyczne podczas spotkañ ekumenicznych stanowi¹ dla
spo³ecznoœci Koœcio³ów Œwiatowej Rady Koœcio³ów trudny problem. Nie
wszyscy mog¹ przyjmowaæ Eucharystiê wspólnie przy Stole Pana; wœród Ko-
œcio³ów cz³onkowskich istniej¹ ró¿ne pogl¹dy i ustalenia dotycz¹ce zaprasza-
nia i przystêpowania do Eucharystii. Niezale¿nie od stanowiska zajmowanego
w tej kwestii – czy i w jaki sposób mo¿na j¹ wspólnie sprawowaæ – wszyscy
odczuwaj¹ ból spowodowany faktem, ¿e nie ma mo¿liwoœci przyjmowania jej
przez wszystkich wspólnie przy Stole Pana.

37. Z perspektywy prawos³awnej Eucharystia mo¿e byæ sprawowana tylko przez
Koœció³ i tylko dzielona z tymi, z którymi jest siê we wspólnocie sakramen-
talnej. Dla niektórych Koœcio³ów protestanckich Eucharystia jest nie tylko
znakiem widzialnej jednoœci, do której musimy d¹¿yæ, lecz tak¿e jednym
z najwiêkszych Ÿróde³ duchowego pokarmu, który nas wzmacnia na drodze

2 Dokument studyjny Komisji Wiara i Ustrój: „Wyznawaæ jedn¹ wiarê. Ekumeniczna interpretacja wiary
apostolskiej, manifestuj¹cej siê w Nicejsko-Konstantynopolitañskim Wyznaniu Wiary (381)” pomaga nam w
zrozumieniu tej kwestii: 50. Nie mo¿emy zrezygnowaæ z pojêcia „Ojciec”, gdy¿ w ten sposób Jezus mówi³ do
Ojca i o Ojcu, i tak naucza³ swoich uczniów, by zwracali siê do Boga. Dziêki pojêciu Ojciec, którym
pos³ugiwa³ siê sam Jezus, Koœció³ móg³ dojœæ do wiary w Jezusa jako Syna Bo¿ego. Mówienie o „Ojcu” i
„Synu” jest dla wspólnoty chrzeœcijañskiej przez stulecia tym elementem, który czyni z niej wspólnotê wiary.
Poza tym dziêki pos³ugiwaniu siê tymi pojêciami powstaje mo¿liwoœæ wyra¿enia personalnych stosunków w
¿yciu wewnêtrznym Trójcy Œwiêtej i naszych w³asnych relacji z Bogiem. – 51. Koœció³ musi jednak wyjaœniæ,
¿e ten sposób wyra¿ania siê nie przypisuje ani nie implikuje Bogu biologicznej mêskoœci, i ¿e w³aœciwoœci,
które okreœlamy jako „mêskie” i przypisujemy tylko mê¿czyznom, nie s¹ jedynymi w³aœciwoœciami Boga.
Jezus pos³uguje siê tylko niektórymi cechami ludzkiego ojcostwa, kiedy mówi o Bogu. Wykorzystuje równie¿
inne cechy nie zwi¹zane z Jego ludzkim ojcostwem. Otó¿ Bóg obejmuje, wype³nia i transcenduje wszystko, co
wiemy na temat cz³owieka p³ci mêskiej lub ¿eñskiej, a tak¿e – mêskich lub ¿eñskich – w³aœciwoœci ludzkich.
„Ojciec” nie jest jednak tylko jedn¹ spoœród wielu metafor lub jednym spoœród wielu obrazów, które s³u¿¹
do opisu Boga. Jest to specyficzne imiê, którym sam Jezus zwraca siê do Boga. – 52. Nie wolno nam
zrezygnowaæ z imion „Ojciec” i „Syn”. S¹ one œciœle zwi¹zane z blisk¹ relacj¹ Jezusa z Bogiem, którego
zwiastowa³. Pos³ugiwa³ siê On tak¿e innymi cechami nie maj¹cymi odniesienia do natury ludzkiej. Poza
s³ownictwem, jakim pos³ugiwa³ siê Jezus, chrzeœcijañskie mówienie o Bogu siêga tak¿e do Ÿróde³ ca³ej
tradycji biblijnej. Znajdujemy tam równie¿ „¿eñskie” obrazy s³u¿¹ce do opisu Boga. Musimy na nie zwróciæ
wiêksz¹ uwagê. Wywrze to wp³yw na nasze rozumienie relacji miêdzy mê¿czyznami i kobietami stworzonymi
na obraz i podobieñstwo Boga oraz na ukszta³towanie i sposób dzia³ania struktur Koœcio³a i spo³eczeñstwa,
które s¹ powo³ane do dawania œwiadectwa ca³oœciowego.
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do jednoœci. Dlatego ci ostatni ju¿ teraz opowiadaj¹ siê za wzajemnym dziele-
niem siê tym pokarmem. Niektóre Koœcio³y oferuj¹ „otwart¹ wspólnotê Sto-
³u” dla wszystkich, którzy mi³uj¹ Pana. Inni praktykuj¹ eucharystyczn¹ go-
œcinnoœæ podczas spotkañ ekumenicznych lub pod precyzyjnie zdefiniowany-
mi warunkami. Wa¿ne jest, aby zrozumieæ ró¿ne stanowiska Koœcio³ów
cz³onkowskich i delikatnie siê z nimi obchodziæ. Poza tym nale¿y powitaæ
z zadowoleniem konwergencjê w rozumieniu Eucharystii, sformu³owan¹
w dokumencie „Chrzest, Eucharystia, pos³ugiwanie duchowne”, jak równie¿
w niektórych dialogach dwustronnych.

38. Wspólne ¿ycie modlitewne ruchu ekumenicznego musi cechowaæ siê wiary-
godnoœci¹ i integralnoœci¹. Nasze modlitwy nie mog¹ stwarzaæ wra¿enia, ¿e
jesteœmy inni ni¿ w rzeczywistoœci, lub ¿e w poszukiwaniu jednoœci chrzeœci-
jañskiej osi¹gnêliœmy ju¿ stadium, od którego w rzeczywistoœci jesteœmy
jeszcze bardzo oddaleni. „Liturgia z Limy” uchodzi niekiedy za ekumenicznie
zaakceptowan¹ formê interkomunii miêdzy katolikami rzymskimi, protestan-
tami i prawos³awnymi, która stwarza mo¿liwoœæ wspólnego sprawowania Eu-
charystii. Nie jest to zgodne ze stanem faktycznym. Jeœli nawet niektóre poro-
zumienia dwustronne w sprawie interkomunii nawi¹zywa³y do liturgii
z Limy, to przecie¿ ten tekst nie ma ¿adnego oficjalnego statusu w ramach
spo³ecznoœci ŒRK.

39. Jeœli jednak bêdziemy postêpowaæ wed³ug tego samego wzorca jak w przy-
padku rozró¿nienia pomiêdzy wspóln¹ modlitw¹ konfesyjn¹ i interkonfe-
syjn¹, wówczas bêdzie mo¿liwe sprawowanie konfesyjnych nabo¿eñstw eu-
charystycznych podczas zgromadzeñ ogólnych i innych wa¿nych spotkañ.
Trzeba bêdzie wyraŸnie poinformowaæ, który Koœció³ (lub grupa Koœcio³ów)
pe³niæ bêdzie rolê gospodarza. Jeœli stwierdzi siê jednoznacznie, ¿e „gospoda-
rzem” uroczystoœci eucharystycznej nie jest ŒRK, wówczas mo¿na bêdzie
publicznie zapowiedzieæ te konfesyjne uroczystoœci eucharystyczne, nie bêd¹-
ce jednak czêœci¹ sk³adow¹ oficjalnego programu, i zaprosiæ wszystkich do
udzia³u w nich. Uczestników trzeba bêdzie uœwiadomiæ, kto wed³ug regu³
obowi¹zuj¹cych w Koœciele udzielaj¹cym goœciny mo¿e przyjmowaæ komu-
niê, oni zaœ powinni dostosowaæ siê do odpowiednich zaleceñ.

Wnioski koñcowe

40. ¯ycie nabo¿eñstwowe stanowi j¹dro naszej to¿samoœci chrzeœcijañskiej. Jed-
nak w nabo¿eñstwie poznajemy te¿ zasiêg naszego roz³amu. W kontekœcie
ekumenicznym wspólne modlitwy mog¹ byæ zarówno Ÿród³em radoœci jak
cierpienia. Jeœli do bólu z powodu braku jednoœci dochodzi niedostateczna
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wra¿liwoœæ na konkretny etos, to mo¿e to doprowadziæ do dalszego pog³êbie-
nia naszych podzia³ów. Jako siostry i bracia, którzy zobowi¹zali siê d¹¿yæ do
jednoœci chrzeœcijañskiej, nie chcemy pog³êbiaæ naszych ran, lecz wzajemnie
dodawaæ sobie otuchy. Jesteœmy wezwani do lepszego zapoznania siê z kwe-
sti¹ wspólnej modlitwy w duchu otwartoœci i wzajemnej mi³oœci.

41. Wzajemne udzielanie sobie pomocy w ramach ŒRK oznacza czêsto wzbudze-
nie wiêkszej wra¿liwoœci na ewentualnoœæ wzajemnego i nieœwiadomego za-
dawania sobie ran. Tote¿ niniejsze rozwa¿ania zmierzaj¹ do tego, aby tych,
którzy planuj¹ wspólne modlitwy, przygotowaæ lepiej do rozwi¹zywania deli-
katnych problemów. Rozwa¿ania te nie wyczerpuj¹ jednak interesuj¹cego nas
zagadnienia, lecz wymagaj¹ uzupe³nienia przez szczery zamiar rozwiniêcia
form wspólnej modlitwy dla wszystkich uczestników, które pozwol¹ im na
mod³y z innymi bez utraty integralnoœci. Z przed³o¿onego dokumentu wyni-
ka, ¿e wspólne modlitwy na zgromadzeniach ŒRK maj¹ byæ rezultatem po-
wa¿nego i roztropnego planowania. Zadania tego nie mo¿na traktowaæ lekko-
myœlnie.

42. Przed³o¿ony dokument pos³uguje siê pojêciami „wspólna modlitwa konfesyjna”
i „wspólna modlitwa interkonfesyjna” na okreœlenie dwóch ró¿nych form
wspólnej modlitwy na zgromadzeniach ŒRK oraz zaleca, aby nie pos³ugiwaæ
siê ju¿ pojêciem „nabo¿eñstwo ekumeniczne”. Dziêki temu rozró¿nieniu
uczestnicy mog¹ doœwiadczyæ wspólnej modlitwy w pe³nej œwiadomoœci jej
eklezjalnego lub nieeklezjalnego statusu; dziêki temu mog¹ siê modliæ z poczu-
ciem wewnêtrznej wolnoœci i pewnoœci, ¿e nie grozi im utrata integralnoœci.

43. Jednak¿e nasze ekumeniczne poszukiwania trwaj¹ nadal. Naszych podzia³ów
nie przezwyciê¿ymy wy³¹cznie za pomoc¹ dialogu teologicznego i wspólnej
s³u¿by dla œwiata. Musimy te¿ wspólnie siê modliæ, jeœli chcemy pozostawaæ
ze sob¹ w ³¹cznoœci, gdy¿ wspólna modlitwa zarówno w ¿yciu naszych w³a-
snych wspólnot jak te¿ w naszym wspólnym zaanga¿owaniu na rzecz chrze-
œcijañskiej jednoœci stanowi j¹dro naszego ¿ycia chrzeœcijañskiego. Dlatego
rozró¿nienia, które poczyniliœmy w przed³o¿onym dokumencie, maj¹ charak-
ter tymczasowy; tworz¹ one przestrzeñ dla wspólnych modlitw do czasu, gdy
dojdzie miêdzy nami do pe³nego pojednania wzajemnego. Z radoœci¹ oczeku-
jemy momentu, w którym przezwyciê¿one bêd¹ nasze podzia³y i wszyscy
zjednoczeni stan¹ przed tronem Boga, aby zgodnym g³osem zaœpiewaæ hymn
uwielbienia.
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ZA£¥CZNIK B

Dochodzenie do decyzji poprzez procedurê konsensu

Przedmowa

Za³¹cznik ten ma swoj¹ w³asn¹ historiê. W swojej pierwotnej formie s³u¿y³
jako dokument roboczy dla dyskusji Komisji Nadzwyczajnej nad kwesti¹ docho-
dzenia do decyzji. Opowiada³ siê za zmian¹ dotychczasowych procesów docho-
dzenia do decyzji i opisywa³ jako alternatywê procedurê konsensu – wzglêdnie,
wyra¿aj¹c siê bardziej precyzyjnie, konkretn¹ formê procedury konsensu.

W trakcie pracy Komisja Nadzwyczajna wypowiada³a siê wielokrotnie w spra-
wie tego dokumentu i obecnie podjê³a decyzje, które Komitetowi Naczelnemu
zostan¹ przedstawione jako zalecenia. Przedk³adany dokument zosta³ przeto po-
wa¿nie przeredagowany i poszerzony. Jego pierwotne przeznaczenie jako doku-
mentu roboczego daje siê jednak dalej zauwa¿yæ. W swojej przeredagowanej for-
mie – jako za³¹cznik do Raportu koñcowego Komisji Nadzwyczajnej – s³u¿y on
nie tylko do uzasadnienia, opisu i objaœnienia przyczyn, które spowodowa³y nie-
zbêdnoœæ zmian, lecz tak¿e charakteru proponowanych metod dochodzenia do
decyzji. Gdy Komitet Naczelny przyjmie propozycje, wówczas nastêpnym kro-
kiem bêdzie (1) sformu³owanie na nowo odnoœnych ustaleñ Statutu ŒRK i (2)
wprowadzenie fazy przejœciowej, umo¿liwiaj¹cej przewodnicz¹cemu i cz³onkom
zapoznanie siê z now¹ procedur¹, tak aby mogli siê ni¹ pos³ugiwaæ w sposób nie-
zawodny i skuteczny.

I. Dlaczego trzeba zmieniæ procedurê dochodzenia do decyzji?

1. W 1948 r., gdy powo³ywano do ¿ycia Œwiatow¹ Radê Koœcio³ów, zdecydowa-
na wiêkszoœæ jej Koœcio³ów cz³onkowskich wywodzi³a siê z Europy i Ameryki
Pó³nocnej. Tote¿ za rzecz naturaln¹ przyjmowano fakt, ¿e procesy dochodze-
nia do decyzji opiera³y siê na procedurach, które na tych kontynentach by³y na
ogó³ stosowane w radach koœcielnych i w gremiach œwieckich jak parlamenty.

2. Od tego czasu stale powiêksza³a siê liczba Koœcio³ów cz³onkowskich ŒRK.
Dla wielu z nich, zw³aszcza dla Koœcio³ów prawos³awnych, procedury te nie
wykazuj¹ ¿adnego podobieñstwa z procedurami stosowanymi we w³asnym
Koœciele, a w niektórych wypadkach s¹ one zupe³nie obce kulturze, z której
Koœcio³y te siê wywodz¹. Ró¿nice w tej kwestii istniej¹ równie¿ miêdzy Pó³-
noc¹ a Po³udniem. Tote¿ wy³ania siê pytanie, czy nadal maj¹ obowi¹zywaæ ist-
niej¹ce procedury w ich dotychczasowej formie?
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3. Drugi problem tkwi w polaryzuj¹cym charakterze tej procedury. Dyskusje nad
propozycjami sprowadzaj¹ siê do wypowiedzi „za lub przeciw”. Wprawdzie
mo¿liwe s¹ wnioski w sprawie wprowadzenia zmiany – i czêsto s¹ one zg³a-
szane – lecz zabieraj¹cych g³os zachêca siê do formu³owania stanowiska za
lub przeciw, zamiast do pog³êbienia refleksji. Oczywiœcie w wielu kwestiach
s¹ wypowiadane nie tylko dwie, lecz trzy lub cztery ró¿ne opinie. I chocia¿ ist-
nieje te¿ mo¿liwoœæ kierowania pytañ pod adresem wszystkich propozycji, to
mimo to nie da siê przecie¿ ukryæ polaryzuj¹cego charakteru ca³ego procesu.
Niektóre kultury odrzucaj¹ tê polaryzuj¹c¹ tendencjê, która mo¿e przybieraæ
tak¿e konfrontacyjny charakter. Oprócz tego mo¿na argumentowaæ, ¿e zgodnie
z ¿yciem wewnêtrznym Koœcio³a jako Cia³em Chrystusa nale¿y zg³êbiaæ Jego
wolê i d¹¿yæ do konsensu, aby móc powiedzieæ: Postanowiliœmy bowiem,
Duch Œwiêty i my (Dz 15, 28). Zamiast d¹¿yæ do sukcesów w dyskusji, nasza
postawa winna zmierzaæ ku podporz¹dkowaniu siê wspólnemu celowi, aby
zrozumieæ, jaka jest wola Pana (Ef 5, 17).

4. Trzeci problem tkwi w metodzie g³osowania. Wed³ug obecnej procedury wy-
starczy wiêkszoœæ 50 proc. plus jeden g³os do przyjêcia propozycji, chyba ¿e
specjalna klauzula przewiduje inn¹ wiêkszoœæ. Wiele kwestii nie ma bliskiego
zwi¹zku z doktryn¹ lub eklezjologi¹, tote¿ w tych przypadkach g³osowanie na-
stêpuje na ogó³ nie wed³ug przynale¿noœci denominacyjnej, kulturowej lub
geograficznej. Natomiast w innych kwestiach, zw³aszcza w ostatnich latach,
wystêpowa³y ró¿nice pogl¹dów miêdzy prawos³awnymi z jednej strony a pro-
testantami, anglikanami i starokatolikami z drugiej. Mo¿liwe s¹, oczywiœcie,
równie¿ inne kombinacje, lecz w ramach obecnego systemu reprezentacji
i cz³onkostwa (o którym Raport Komisji Nadzwyczajnej mówi w innym miej-
scu) prawos³awni, stanowi¹cy mniejszoœæ w gremiach kierowniczych ŒRK,
byli w konkretnych przypadkach przeg³osowywani. Silny wzrost liczebny ma-
³ych Koœcio³ów cz³onkowskich równie¿ ma wp³yw na charakter ŒRK. Refor-
ma dotychczasowej procedury g³osowania, prowadz¹ca do zmiany istniej¹cego
„uk³adu si³”, mog³aby przyczyniæ siê do rozwi¹zania tego problemu. Jednak
w tej czêœci naszego Raportu chodzi o zagadnienie, jak mniejszoœci mog¹ siê
zg³aszaæ do g³osu i jak ich g³osy mog¹ znaleŸæ najlepsze uwzglêdnienie przy
podejmowaniu decyzji. Nie tylko Koœcio³y prawos³awne, lecz tak¿e inne Ko-
œcio³y odczuwaj¹ frustracjê z powodu niemo¿noœci wywierania dostatecznego
wp³ywu na decyzje w ŒRK.

5. Czwarty problem tkwi w sztywnoœci procedur, i to nie tylko w ŒRK, lecz tak¿e
w licznych gremiach koœcielnych. System wniosków, poprawek do wniosków,
dodatkowych poprawek, wniosków proceduralnych itd. wzbudza czêsto wra-
¿enie, ¿e – mimo ca³kiem dobrego funkcjonowania w niektórych kwestiach i
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sytuacjach – nie przystaje on do z³o¿onych problemów, które wy³aniaj¹ siê
w ramach autentycznego pos³uszeñstwa chrzeœcijañskiego, dobrych stosunków
ekumenicznych i chrzeœcijañskiego podejœcia do zmian historycznych, spo-
³ecznych i globalnych. Procedury, udzielaj¹ce wiêcej miejsca wzajemnej kon-
sultacji, wspólnym badaniom, refleksji i modlitwie, prawdopodobnie przys³u¿¹
siê bardziej celom ŒRK ni¿ sztywne procedury, które s¹ stosowane obecnie.
Nawet zajmuj¹c siê swoim „biznesem”, Koœció³ nie powinien zaniechaæ mani-
festowania wiary, która dzia³a przez mi³oœæ (Ga 5,6). Nie ma to oznaczaæ,
¿eby ŒRK w swojej dzia³alnoœci mia³a rezygnowaæ z regu³ prawnych. Prze-
ciwnie, regu³y, które dobrze funkcjonuj¹ i s¹ ³atwo zrozumia³e, mog¹ odgry-
waæ istotn¹ rolê. Rzecz¹ niezbêdn¹ jest jednak zastanowienie siê nad stylem,
treœci¹ i zastosowaniem tych regu³.

6. W 1 Kor 12, 12-27 Pawe³ mówi o tym, ¿e cz³onkowie cia³a wzajemnie siebie
potrzebuj¹. Cia³o, chc¹c w pe³ni funkcjonowaæ, musi wykorzystaæ umiejêtno-
œci i specyficzny wk³ad wszystkich swoich cz³onków. Tak dzieje siê te¿ w Ko-
œciele. Celem ŒRK winno byæ wprowadzenie procedur, które stworzy³yby wa-
runki do mo¿liwie najlepszego wykorzystania darów, historii, doœwiadczeñ,
zaanga¿owania i tradycji duchowej Koœcio³ów cz³onkowskich.

7. Wprowadzenie zmian powinno nastêpowaæ w wyniku procesu szerokich kon-
sultacji. Tak¿e po wprowadzeniu nowych procedur istnieje jeszcze mo¿liwoœæ
ich skorygowania w œwietle doœwiadczeñ, jakie z nimi poczyniono. Prawo-
s³awna zasada oikonomia sugeruje, ¿e ruch ekumeniczny jest zdolny do zmia-
ny i rozwoju wówczas, gdy zmianie ulegaj¹ problemy i okolicznoœci. Chocia¿
historycznie rzecz bior¹c zasada oikonomia stosowana by³a przede wszystkim
w odniesieniu do sakramentów, to przecie¿ mo¿na j¹ równie¿ odnieœæ do w³a-
œciwej oceny innych spraw koœcielnych – zawsze, oczywiœcie, w œwietle wiary.
Respektowanie oikonomia oznacza zajêcie otwartej postawy wobec ró¿nych
przejawów wiary i ¿ycia, a jednoczeœnie pozostania wiernym wierze, która raz
zosta³a przekazana œwiêtym (Jud 3). Doœwiadczenia wszystkich tradycji repre-
zentowanych w ŒRK maj¹ wielk¹ wartoœæ i – w miarê mo¿liwoœci – powinny
byæ wykorzystane we wspólnym ¿yciu, pracy i programach Rady.

II. Jak maj¹ wygl¹daæ zmiany?

8. Wiêkszoœæ z wymienionych wy¿ej trudnoœci daje siê przezwyciê¿yæ metod¹
dochodzenia do decyzji, która opiera siê na budowaniu konsensu. Przedk³ada-
ny dokument opisuje dochodzenie do decyzji w procedurze konsensu w na-
dziei, ¿e bêdzie mo¿liwy do przyjêcia przez ŒRK na wszystkich jej szczeblach
kierowniczych. Metoda konsensu oferuje mo¿liwoœæ dochodzenia do decyzji
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bez g³osowania. Metoda ta ma bardziej charakter koncyliarny ni¿ parlamen-
tarny, przyczynia siê ona raczej do integracji ni¿ polaryzacji. Niektóre Ko-
œcio³y prawos³awne, a tak¿e niektóre inne Koœcio³y, jak Religijne Towarzy-
stwo Przyjació³ i Koœció³ Unijny w Australii, stosuj¹ podobn¹ procedurê. Do-
œwiadczenia tych Koœcio³ów s¹ przedmiotem refleksji w podsumowaniu, lecz
nie jest, oczywiœcie, mo¿liwe bezproblemowe przenoszenie konkretnego mo-
delu z œrodowiska denominacyjnego w ekumeniczny kontekst ŒRK – bêd¹ tu
potrzebne zabiegi adaptacyjne.

9. Najpierw trzeba stwierdziæ, ¿e konsens nie oznacza to samo co jednomyœl-
noœæ (por. akapit 14 poni¿ej). Np. mniejszoœæ mo¿e siê zgodziæ, ¿e propozy-
cja, która przekona³a wiêkszoœæ, lecz nie mniejszoœæ, zostaje przyjêta, tzn.
mniejszoœæ akceptuje, ¿e propozycja wyra¿a ogóln¹ „opiniê zgromadzenia”.
Bêdzie to mo¿liwe wówczas, gdy mniejszoœæ odniesie wra¿enie, ¿e jej troski
zosta³y wys³uchane, zrozumiane i z nale¿yt¹ powag¹ potraktowane.

10. Zachodzi równie¿ mo¿liwoœæ umieszczenia w Statucie ŒRK paragrafu stwier-
dzaj¹cego, ¿e nad niektórymi sprawami przeprowadza siê g³osowanie, w któ-
rym obowi¹zuje zwyk³a lub kwalifikowana wiêkszoœæ. Innymi s³owy: nor-
maln¹ procedur¹ by³oby podejmowanie decyzji na podstawie konsensu, lecz
mog³yby istnieæ odstêpstwa od tej zasady. Na pocz¹tku posiedzenia przewod-
nicz¹cy poinformowa³by jednoznacznie na temat procedury obowi¹zuj¹cej
w konkretnym przypadku. Statut ustali³by dziedziny, w których decyzja zapa-
da³aby przez g³osowanie.

11. Jak jednak ma funkcjonowaæ procedura konsensu? W typowym przypadku
bêdzie przedstawiona propozycja, która nie zawsze bêdzie musia³a posiadaæ
pe³n¹ lub ostateczn¹ formê. W nawi¹zaniu do niej odbêdzie siê nie „debata”,
lecz otwarta dyskusja. Zazwyczaj przed³o¿ona propozycja bêdzie tekstem
opracowanym wczeœniej przez komitet (patrz zakoñczenie tego rozdzia³u).
Podczas dyskusji mo¿na stawiaæ pytania. Uczestnicy posiedzenia mog¹ wiê-
cej ni¿ jeden raz zg³aszaæ siê do g³osu. Przewodnicz¹cy winien troszczyæ siê
o to, aby wszyscy, którzy zg³aszaj¹ siê do g³osu, mogli siê te¿ wypowiedzieæ,
i ¿eby nikt – ani jednostka, ani jakaœ niewielka grupa – nie zdominowa³ wy-
powiedzi kosztem wy³¹czenia innych. Jest wa¿ne, aby wszystkie znacz¹ce
opinie zosta³y przedstawione w tej fazie sonda¿owej.

12. W dalszym przebiegu dyskusji ka¿dy mo¿e zaproponowaæ wprowadzenie
zmiany bez wnoszenia konkretnego wniosku. Przewodnicz¹cy powinien zba-
daæ reakcjê uczestników posiedzenia na tego rodzaju idee lub propozycje
zmian, prosz¹c ich o jasne wyra¿enie opinii (niekiedy nazywa siê to próbnym
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g³osowaniem). W dalszym przebiegu dyskusji nad t¹ propozycj¹ przewodni-
cz¹cy musi wyczuæ, kiedy zarysowuje siê konkretnie konsens wœród uczestni-
ków posiedzenia. Przewodnicz¹cy mo¿e pozwoliæ na dodatkowe wypowiedzi
przedstawicieli ró¿nych denominacji lub kultur, lecz w odpowiednim momen-
cie powinien zapytaæ uczestników: ”Czy zgadzamy siê w tej sprawie?” albo:
„Ilu spoœród obecnych mog³oby zaakceptowaæ tê propozycjê w przed³o¿onej
formie?” Czêste testowanie opinii zebranych ma centralne znaczenie dla wy-
pracowania konsensu.

13. Zgromadzenie lub komitet mo¿e propozycjê przekazaæ komitetowi redakcyj-
nemu albo na krótszy lub d³u¿szy moment podzieliæ siê na podgrupy w celu
szczegó³owego zbadania zaproponowanych idei i powolnego zbli¿ania siê do
powszechnego konsensu. Dla wyjaœnienia nieporozumieñ rzecz¹ pomocn¹
jest tak¿e wspó³praca w tzw. „grupach sto³owych” lub innych. Nad jak¹œ
wa¿n¹ spraw¹ dyskutuje siê w typowym przypadku przez kilka posiedzeñ,
przy czym komitet redakcyjny dba miêdzy posiedzeniami o to, aby komenta-
rze i problemy wynikaj¹ce z dyskusji znalaz³y siê w projekcie tekstu.

14. a) Konsens jest osi¹gniêty, gdy zachodzi jedna z nastêpuj¹cych sytuacji:
– wszyscy s¹ zgodni (jednomyœlnoœæ);
– wiêkszoœæ jest zgodna a ci, którzy s¹ innego zdania, przyznaj¹, ¿e odby³a

siê szczegó³owa i uczciwa dyskusja i ¿e propozycja odzwierciedla
ogóln¹ „opiniê zgromadzenia”;

– zgromadzenie uznaje, ¿e istniej¹ ró¿ne opinie i porozumiewa siê w spra-
wie w³¹czenia ich do tekstu propozycji (nie tylko do protoko³u);

– osi¹ga siê porozumienie w sprawie przesuniêcia sprawy na okres póŸ-
niejszy;

– dochodzi siê do zgodnej opinii, i¿ ¿adnej decyzji nie da siê podj¹æ.
b) Procedura konsensu pozwala wiêc przedstawiæ ka¿dej rodzinie koœcielnej

lub innej grupie Koœcio³ów przez swojego rzecznika zastrze¿eñ wobec
wniosku przed jego przyjêciem, umo¿liwia te¿ rozpatrzenie go przez zgro-
madzenie. Oznacza to, ¿e rodzina koœcielna lub inna grupa Koœcio³ów
mo¿e powstrzymaæ jakiœ wniosek tak d³ugo, a¿ w pe³ni zostan¹ uwzglêd-
nione jej zastrze¿enia.

15. a) Jeœli nie daje siê osi¹gn¹æ ¿adnego konsensu, wówczas nale¿y postawiæ
konkretne pytania, jak np.:
– „Czy sprawa ta musi byæ rozstrzygniêta dzisiaj?” Jeœli nie, to nale¿y j¹

przenieœæ na póŸniejsze posiedzenie (jutro, w przysz³ym tygodniu lub w
innym terminie). Dalsza praca szczegó³owa w komitecie i nieformalne
dyskusje miêdzy tymi, którzy zdecydowanie broni¹ okreœlonego stano-
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wiska, prowadz¹ czêsto do tego, ¿e uczestnicy podczas póŸniejszego po-
siedzenia dochodz¹ do wiêkszego porozumienia. Jeœli tak (co zdarza siê
dosyæ rzadko), wówczas zgromadzenie nie mo¿e koncentrowaæ ju¿ swo-
jej uwagi na przyjêciu lub odrzuceniu dyskutowanej propozycji, lecz
musi postaraæ siê o znalezienie innych sposobów uporania siê z podjê-
ciem decyzji w przeci¹gu krótkiego okresu czasu. Niekiedy udaje siê mu
znaleŸæ rozwi¹zanie tymczasowe obowi¹zuj¹ce do czasu zarysowania siê
konsensu w interesuj¹cej kwestii.

– „Czy propozycja ta mo¿e te¿ byæ przyjêta w sytuacji, gdy niektórzy
cz³onkowie (lub Koœcio³y cz³onkowskie) nie mog¹ jej udzieliæ popar-
cia?” Jeœli nie, wówczas propozycja, jak w wy¿ej wymienionym przy-
padku, winna byæ rozpatrzona w póŸniejszym terminie. Jeœli tak, wów-
czas oznacza to, ¿e osoby, Koœcio³y cz³onkowskie lub czêœæ Rady, któ-
rzy reprezentuj¹ odmienny pogl¹d, akceptuj¹ podjêcie decyzji lub
programu, chocia¿ nie udzielaj¹ mu poparcia. Ta sytuacja nazywana
jest czêsto „staniem z boku”. W zagadnieniach spo³ecznych i politycz-
nych mo¿e to byæ dobre rozwi¹zanie, gdy niektóre Koœcio³y cz³onkow-
skie, jakiœ komitet lub inna struktura ŒRK podejmuj¹ decyzjê bez wi-
k³ania ŒRK jako ca³oœci w zajmowanie konkretnego stanowiska (por.
podgrupê Komisji Nadzwyczajnej, która zajmowa³a siê metodologi¹
spraw spo³ecznych i politycznych).

– „Czy postawiliœmy tê kwestiê w³aœciwie?” Jeœli w tak sformu³owanej kwe-
stii nie ma zgody, wówczas nie nale¿y tego rozumieæ jako niepowodzenia.
Niekiedy wystarczy inaczej postawiæ pytanie, by osi¹gn¹æ konsens. Nie-
kiedy pomaga, gdy stawiamy pytanie: „Co mo¿emy wspólnie powie-
dzieæ?” Byæ mo¿e zgromadzeniu nie uda siê zaj¹æ stanowiska w trudnym
temacie, lecz rzecz¹ niezwykle wa¿n¹ bêdzie wyartyku³owanie w tej sytu-
acji ró¿nych perspektyw i wyników przeprowadzonej dyskusji. Istnieæ
mog¹ fundamentalne zasady, które wszyscy akceptujemy. Jeœli przedstawi-
my je w rzetelny sposób, a nastêpnie opiszemy ró¿ne wnioski koñcowe, do
których z czystym sumieniem doszliœmy jako chrzeœcijanie, wówczas
mo¿e to stanowiæ wynik dyskusji poparty mocnymi argumentami.

15. b) W rzadkich przypadkach, gdy mimo starañ o konsens nie dochodzi siê do
pozytywnego wyniku, trzeba bêdzie wykorzystaæ mechanizm wyprowa-
dzaj¹cy z œlepej uliczki. W Statucie winna znaleŸæ siê klauzula, która do-
k³adnie objaœni, jak taki mechanizm kryzysowy funkcjonuje, i która za-
pewni, ¿e nie dojdzie przez to do os³abienia procedury konsensu. Praca nad
t¹ klauzul¹ winna odbywaæ siê w konsultacji z przysz³ym Sta³ym Komite-
tem (por. akapit 21 poni¿ej).
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16. We wszystkich przypadkach, w których nie mo¿na osi¹gn¹æ konsensu, ci, któ-
rzy zg³aszaj¹ zastrze¿enia, maj¹ obowi¹zek œcis³ej wspó³pracy z tymi, którzy
wnieœli propozycjê; przyczyni siê to do twórczego postêpu. Jedno z g³ównych
zadañ ŒRK polega na stworzeniu Koœcio³om mo¿liwoœci wzajemnego ucze-
nia siê od siebie, pog³êbiania wspólnoty i lepszego przygotowania do g³oszo-
nego pos³annictwa. Oznacza to, ¿e istniej¹ sytuacje, w których Koœcio³y ak-
ceptuj¹ wystêpuj¹ce miêdzy nimi ró¿nice pogl¹dów, lecz mimo to nadal
udzielaj¹ sobie pomocy i wzajemnego wsparcia.

17. Powy¿szy opis pozwala zorientowaæ siê, jak decyduj¹cy udzia³ w skutecz-
nym stosowaniu procedury konsensu ma przewodnicz¹cy. Przewodnicz¹cy
musi byæ osob¹ sprawiedliw¹, wra¿liw¹ i doœwiadczon¹. Musi wyczuwaæ,
w jakim kierunku zmierza dyskusja, i pomóc zgromadzeniu wyartyku³owaæ
opiniê. Mo¿na unikn¹æ nieporozumieñ, gdy przewodnicz¹cy czêsto testuje,
jak¹ opiniê reprezentuj¹ zgromadzeni. Np. mo¿na tego dokonaæ za pomoc¹
kolorowych kart (np. pomarañczowe mog¹ oznaczaæ „tak”, niebieskie –
„nie”). Takie „testowanie opinii” mo¿e dotyczyæ konkretnych, tak¿e ma³ych
fragmentów propozycji. Przewodnicz¹cy mo¿e pomóc uczestnikom posie-
dzenia, gdy np. zapyta kogoœ, kto wypowiada siê negatywnie, co powstrzy-
muje go przed akceptacj¹ przed³o¿onej propozycji. W ten sposób ju¿ pod-
czas dyskusji mo¿na przeanalizowaæ i ewentualnie przezwyciê¿yæ obiekcje.
Celem jest wci¹gniêcie ca³ego zgromadzenia do wypracowania ostatecznej
decyzji, a wiêc nie tylko tych, którzy szczególnie dobrze opanowali regu³y
prowadzenia dyskusji i pos³uguj¹ siê p³ynnie oficjalnymi jêzykami roboczy-
mi lub byli inicjatorami propozycji. Statut powinien dok³adnie ustaliæ rolê
przewodnicz¹cego. Elastycznoœæ jest wprawdzie wa¿nym kryterium, lecz
rzecz¹ konieczn¹ jest tak¿e opracowanie wytycznych w sprawie kierowania
posiedzeniem.

18. Mo¿na by powo³aæ grupê moderacyjn¹ lub informacyjn¹, która doradza³aby
przewodnicz¹cemu w okresie miêdzy posiedzeniami. To samo zadanie móg³-
by wype³niaæ komitet roboczy.

19. Podczas d³u¿ej trwaj¹cej konferencji by³oby po¿¹dane informowanie na ka¿-
dej kolejnej sesji o stosowanej procedurze, a wiêc np. czy bêdzie siê odbywaæ
g³osowanie, czy bêdzie mia³a miejsce dyskusja prowadzona zgodnie z proce-
dur¹ konsensu lub czy bêdzie to sesja o charakterze informacyjnym. Takie ja-
sne ustalenia pomog¹ cz³onkom, zw³aszcza tym, którzy s¹ nowi lub dla któ-
rych jêzyk konferencyjny jest jêzykiem obcym, uzyskaæ lepsze rozeznanie
sytuacji i aktywniejsze uczestnictwo w dyskusjach. Ka¿da zmiana procedury
podczas posiedzenia winna byæ poprzedzona dok³adnym i szczegó³owym ob-
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jaœnieniem. Wa¿ne jest, aby ka¿da skomplikowana lub kontrowersyjna kwe-
stia wprowadzana do porz¹dku obrad by³a wczeœniej zapowiadana. Mog³oby
byæ pomocne, gdyby przed w³aœciw¹ dyskusj¹, tj. na wczeœniejszym posie-
dzeniu, mia³o miejsce „wstêpne” zapoznanie z problemem w celu przygoto-
wania cz³onków do dyskusji odbywaj¹cej siê w póŸniejszym terminie.

20. Wszystkie te zasady, które mogliœmy tutaj tylko krótko naszkicowaæ, musz¹
znaleŸæ odbicie w konkretnych zapisach Statutu. Gdy zapisy te zostan¹ przy-
jête i wprowadzone w ¿ycie, wówczas doœwiadczenia zebrane na przestrzeni
miesiêcy i lat poka¿¹, gdzie nale¿a³o by podj¹æ dalsze zmiany. Nie istnieje
jedna jedyna lub czysta forma procedury konsensu: naszym celem winno byæ
opracowanie specyficznej formy dla specyficznych potrzeb ŒRK i przetesto-
wanie procedury w œwietle doœwiadczenia. Znaczenie w tym kontekœcie ma
prawos³awna zasada oikonomia. Jeœli cele, programy i zasadnicze decyzje
ŒRK s¹ jasno okreœlone, wówczas, gdy tylko zaistnieje potrzeba, mo¿na za-
stanowiæ siê nad zrewidowaniem œrodków, przy pomocy których dochodzi do
realizacji tych celów, programów i decyzji.

21. W ramach pracy Komisji Nadzwyczajnej poczyniono dalsze propozycje, które
nie maj¹ bezpoœrednio do czynienia z procedur¹ konsensu. Pierwsza z tych
propozycji dotyczy powo³ania Sta³ego Komitetu ds. uczestnictwa Koœcio³ów
prawos³awnych w pracach ŒRK; szczegó³owo informuje o tym Raport koñco-
wy Komisji Nadzwyczajnej. Wa¿na w tym kontekœcie jest zasada reprezenta-
cji na podstawie parytetu.

22. Druga propozycja brzmi, ¿e jeœli zmiany w sprawie konkretnych wniosków
zosta³y przygotowane przed rozpoczêciem posiedzenia, to nale¿y o nich poin-
formowaæ – i to w sposób udokumentowany – tak¿e przez rozpoczêciem po-
siedzenia, tak aby uczestnicy mieli dosyæ czasu na refleksjê. Taki sposób po-
stêpowania pomo¿e szczególnie tym, którzy po raz pierwszy uczestnicz¹
w takim posiedzeniu lub pracuj¹ w jêzyku, który nie jest ich jêzykiem ojczy-
stym. To postanowienie zak³ada, ¿e nag³e propozycje zmian (w starej termi-
nologii „póŸno wniesione propozycje zmian”) maj¹ byæ dopuszczone tylko
wówczas, gdy dysponuje siê odpowiedni¹ rezerw¹ czasow¹ umo¿liwiaj¹c¹
ich objaœnienie i przedyskutowanie.

23. Trzecia propozycja brzmi, ¿eby komitety robocze przygotowywa³y posiedze-
nia plenarne w taki sposób, który pozwoli³by unikn¹æ niepotrzebnej polaryza-
cji. Takie komitety mog¹ zbieraæ siê równie¿ w okresie miêdzy poszczególny-
mi sesjami jakiejœ konferencji w celu przedyskutowania problemów procedu-
ralnych i podsumowania dotychczasowych wyników dyskusji. Cz³onkowie
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takiego komitetu mog¹ niekiedy zwracaæ uwagê na szczególne problemy bê-
d¹ce udzia³em mniejszoœci. W przypadku zaproponowania dyskusji nad tema-
tami delikatnymi, jak kwestie eklezjologiczne lub problemy etyczno-moralne
i polityczne, jej przygotowanie przez taki komitet mo¿e przyczyniæ siê do
tego, ¿e wszystkie zainteresowane strony spotkaj¹ siê ze sprawiedliwym po-
traktowaniem i uniknie siê debat gro¿¹cych roz³amem. Statut ŒRK opisa³ ju¿
zadania komitetów roboczych. Regu³y te bêd¹ wymaga³y ewentualnego prze-
redagowania. Komitet roboczy winien w miarê mo¿liwoœci kierowaæ siê pro-
cedur¹ konsensu.

24. Prowadzenie protoko³u jest wa¿nym zadaniem. Poniewa¿ uczestnicy musz¹
rozumieæ, co aprobuj¹, wszystkie teksty uchwa³ winny byæ podczas posiedze-
nia odczytane lub pokazane na ekranie (display). Wa¿ne g³osy w dyskusji,
³¹cznie ze streszczeniem ró¿nych stanowisk, winny równie¿ znaleŸæ odbicie
w protokole. Prawo mniejszoœci do umieszczania w protokole i/lub w spra-
wozdaniu z konferencji jej odmiennej opinii powinno zostaæ nienaruszone,
aczkolwiek w ramach procedury konsensu bêdzie siê z niego korzystaæ raczej
rzadko. Niekiedy rzecz¹ u¿yteczn¹ bêdzie przejrzenie protoko³u przez ma³¹
grupê przed jego publikacj¹.

III. Potencjalne trudnoœci zwi¹zane z procedur¹ konsensu

25. Wyra¿ano obawê, ¿e procedura konsensu mo¿e byæ nieporêczna i powolna.
Diagram, który unaocznia model praktykowany w Koœciele Unijnym Austra-
lii, wygl¹da na dosyæ skomplikowany. Trzeba przejœæ wiele etapów na drodze
do og³oszenia konsensu.

26. Doœwiadczenia Koœcio³ów, które pos³uguj¹ siê metod¹ konsensu, pokazuj¹
jednak, ¿e ta troska jest prawdopodobnie przesadzona. Poniewa¿ chodzi o
system, który w porównaniu ze star¹ procedur¹ jest mniej kontrowersyjny i
bardziej elastyczny, jego uczestnicy maj¹ raczej sk³onnoœæ ws³uchiwania siê
w opiniê innych i akceptowania ró¿nic pogl¹dów. Nie mo¿na siê zgodziæ z
opini¹, ¿e procedura konsensu w normalnych warunkach opóŸnia dochodze-
nie do decyzji. Mo¿e wydawaæ siê, ¿e niektóre dyskusje przynosz¹ tylko ma³y
postêp, ale w pewnych sytuacjach mo¿e to siê okazaæ po¿yteczne, gdy np. te-
mat wymaga szczegó³owego zbadania lub gdy pogl¹dy s¹ rozbie¿ne. Ogólnie
rzecz bior¹c gotowoœæ do wspó³pracy jest wiêksza ju¿ choæby dlatego, ponie-
wa¿ proces, który zachodzi, jest bardziej elastyczny i nastawiony na partycy-
pacjê. Trzeba jednak przyznaæ, ¿e w przypadku procedury konsensu pojedyn-
cze posiedzenie mo¿e niekiedy przynieœæ mniej decyzji dlatego, ¿e szczegó³o-
we konsultacje wymagaj¹ wiele czasu.
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27. Druga mo¿liwa trudnoœæ polega na tym, ¿e mniejszoœci – nawet gdy chodzi
tylko o jedn¹ lub dwie osoby – mog¹ staæ na drodze zorientowanych na przy-
sz³oœæ lub innowacyjnych propozycji. Innymi s³owy, pragnienie pe³nego
uczestnictwa i konsensu mog³oby w przypadku rozwa¿ania nowych idei pro-
wadziæ do niepotrzebnych opóŸnieñ lub nawet sprzyjaæ obstrukcji.

28. Istniej¹ na to dwie odpowiedzi. Po pierwsze, konsens nie jest tym samym co
jednomyœlnoœæ. Chocia¿ wszyscy uczestnicy zgromadzenia mog¹ wnieœæ
wk³ad do dyskusji, to przecie¿ z regu³y nie przeprowadza siê ¿adnych g³oso-
wañ. Wszyscy, którzy sprzeciwiaj¹ siê jakiejœ propozycji (ci z niebieskimi
kartami), mog¹ przedstawiæ swoje zastrze¿enia, ale przewodnicz¹cy podejmie
próbê uzyskania ich poparcia dla woli wyraŸnej wiêkszoœci zgromadzenia.
W ten sposób nie zmusza siê nikogo do dzia³ania wbrew w³asnemu sumieniu,
a mimo to decyzje mog¹ byæ podjête w legalny sposób.

29. Druga odpowiedŸ ma do czynienia z psychologi¹ procedury konsensu. Cho-
cia¿ uczestnicy z niebieskimi kartkami maj¹ prawo zg³aszania swojej rozbie¿-
nej opinii do protoko³u i/lub do ka¿dego innego sprawozdania z posiedzenia,
to przecie¿ doœwiadczenie pokazuje, ¿e tylko rzadko do tego prawa siê odwo-
³uj¹. Wynika to z faktu, ¿e podczas dyskusji maj¹ sporo mo¿liwoœci do przed-
stawienia swojej opinii, a tak¿e z tego, ¿e przewodnicz¹cy ponosi odpowie-
dzialnoœæ za to, aby dyskusja przebiega³a uczciwie i trwa³a tak d³ugo, jak to
jest konieczne. Poniewa¿ mniejszoœciom „nie zamyka siê ust”, przeto staraj¹
siê one o to, aby zgromadzenie mog³o dojœæ do podjêcia decyzji.

30. Po trzecie, by³a wyra¿ana obawa, ¿e mo¿e ulec os³abieniu „profetyczny g³os
ŒRK”, poniewa¿ procedura konsensu chce wszystkich zadowoliæ. Równie¿
w tym przypadku trzeba poczyniæ dwie uwagi. Po pierwsze, w otwartej dysku-
sji, która jest bardzo po¿¹dana, mo¿e dojœæ do g³osu wiele opinii. Po drugie,
uczestnicy wskutek roztropnego sposobu dochodzenia do decyzji raczej od-
nosz¹ wra¿enie, ¿e jest to te¿ „ich” decyzja, i to równie¿ wzmacnia solidarnoœæ
wspólnoty ekumenicznej. Nawet gdy decyzje nie s¹ podejmowane jednomyœl-
nie i nie udaje siê osi¹gn¹æ konsensu, to przecie¿ zachodzi proces refleksji, któ-
ry ubogaca ŒRK i nadaje znaczenia jej g³osowi. Dokument, w którym uczciwie
zostaje zbadana ró¿norodnoœæ opinii w ekumenicznej wspólnocie mo¿e spra-
wiæ, ¿e lepiej s³yszalny bêdzie „prorocki g³os” ŒRK. Wa¿ne jest, ¿eby w ka¿-
dym ekumenicznym gremium otwarcie by³y traktowane ró¿nice pogl¹dów, i
¿eby wszyscy akceptowali siê wzajemnie w mi³oœci chrzeœcijañskiej.

31. Czwarta mo¿liwa trudnoœæ polega na tym, ¿e przewodnicz¹cy posiada sze-
rokie uprawnienia. Musi on kierowaæ dyskusj¹, od czasu do czasu j¹ podsu-
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mowaæ i orientowaæ siê, kiedy wy³ania siê konsens. Jest to wielka odpowie-
dzialnoœæ i (jak w przypadku wszystkich procedur) mog¹ zdarzaæ siê b³êdy.
Ale elastycznoœæ proceduralna stanowi dobr¹ przeciwwagê dla owej wiel-
kiej odpowiedzialnoœci przewodnicz¹cego, gdy¿ ka¿dy cz³onek mo¿e
w ka¿dym momencie sk³adaæ propozycje w sprawie kierowania posiedze-
niem bez obowi¹zku przedstawiania „wniosku w sprawie porz¹dku obrad”
(lub wniosku o podobnym charakterze). Dobry przewodnicz¹cy (podobnie
jak w ka¿dej innej procedurze) zajmie otwart¹ postawê wobec sugestii.
W przypadku, gdy ktoœ z cz³onków jest niezadowolony z prowadzenia
posiedzenia, procedura widzi mo¿liwoœæ dzia³añ naprawczych. Pewne
przyk³ady takich mechanizmów zosta³y wy¿ej wymienione. Mo¿e te¿ ist-
nieæ grupa doradcza lub komitet roboczy, który doradzi przewodnicz¹-
cemu w sprawach dotycz¹cych skutecznego kierowania posiedzeniem
(por. akapit 23).

32. Pojawi³a siê sugestia, aby przewodnicz¹cych przygotowaæ w ramach pewne-
go procesu do nowych zadañ. Wynika to z faktu, ¿e przejœcie do procedury
konsensu jest czymœ wiêcej ni¿ tylko spraw¹ techniczn¹ lub zmian¹ Statutu.
Zarówno uczestnicy posiedzeñ jak i przewodnicz¹cy musz¹ nauczyæ siê ca³-
kiem nowej postawy w kwestii dochodzenia do decyzji. Ma byæ opracowany
„plan przejœciowy”, byæ mo¿e dojdzie te¿ do wydania podrêcznika.

IV. Wniosek koñcowy

33. Przedk³adany dokument ukazuje, czym jest procedura konsensu, jak funkcjo-
nuje i jakie mo¿e przynosiæ korzyœci. Dalszy krok stanowi konwersja jego
sformu³owañ w konkretne paragrafy Statutu. Wa¿ne jest osi¹gniêcie najpierw
zgody (a nawet konsensu!) w sprawie celów i zasad, a w dalszej kolejnoœci
wyeksponowanie tych zasad w konkretnych regu³ach proceduralnych, odpo-
wiednich do potrzeb ŒRK.

34. Przed³o¿one wy¿ej zasady stanowi¹ próbê urzeczywistnienia celu, który po-
stawi³a sobie wspólnota ekumeniczna: wszystkim Koœcio³om cz³onkowskim i
ich przedstawicielom ma byæ dana mo¿liwoœæ dojœcia do g³osu i bycia wys³u-
chanym w ramach tej wspólnoty, której cz³onkowie poczuwaj¹ siê wzglêdem
siebie do wzajemnej odpowiedzialnoœci, akceptuj¹c istniej¹ce ró¿nice w teo-
logii, kulturze i tradycji koœcielnej. Mniejszoœci mog¹ zajmowaæ stanowisko
wobec ka¿dej kwestii, a w procedurze konsensu nale¿y im stworzyæ warunki
do wielokrotnego wypowiadania swojej opinii. Jednoczeœnie ŒRK mo¿e (i
musi) w dalszym ci¹gu podejmowaæ decyzje w sprawie celów i programów,
które maj¹ istotne znaczenie dla jej ¿ycia.
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35. Wszystkie Koœcio³y przyznaj¹ Pismu œw. centraln¹ rolê w swoim ¿yciu i swo-
jej nauce. Znacz¹cym obrazem Koœcio³a w Nowym Testamencie jest obraz
Cia³a Chrystusa z³o¿onego z ró¿nych cz³onków, które mimo to stanowi¹ jed-
noœæ. W ¿yciu ŒRK, której g³ównym celem jest popieranie jednoœci wszyst-
kich chrzeœcijan, w podobny sposób musi byæ respektowana zasada ró¿norod-
noœci i wieloœci. Statut i procedury, które reguluj¹ funkcjonowanie ŒRK, win-
ny wyra¿aæ ten respekt. Jeœli nawet eklezjologie Koœcio³ów cz³onkowskich
ŒRK w ich poszczególnych tradycjach znacz¹co ró¿ni¹ siê od siebie, to prze-
cie¿ ¿ycie Rady winno byæ w miarê mo¿liwoœci odbiciem istoty Koœcio³a.
Procedura konsensu oferuje Radzie mo¿liwoœæ urzeczywistniania modelu jed-
noœci, respektowania ró¿norodnoœci i procesów decyzyjnych w sposób roz-
tropny, elastyczny, otwarty i przyczyniaj¹cy siê do zbli¿enia Koœcio³ów.

ZA£¥CZNIK C

Proponowane zmiany w statucie Œwiatowej Rady Koœcio³ów

I. Cz³onkostwo w spo³ecznoœci Œwiatowej Rady Koœcio³ów

Œwiatowa Rada Koœcio³ów sk³ada siê z Koœcio³ów, które Radê zak³ada³y lub
zosta³y przyjête w poczet jej cz³onków; kontynuuj¹ one cz³onkostwo w spo³ecz-
noœci ŒRK. „Koœció³” w interesuj¹cym nas kontekœcie oznacza te¿ stowarzysze-
nie, konwencjê lub federacjê autonomicznych Koœcio³ów. Grupa Koœcio³ów w ja-
kimœ kraju, na jakimœ obszarze lub w ramach tej samej konfesji mo¿e podj¹æ
uchwa³ê w sprawie uczestnictwa w ŒRK jako jeden Koœció³. Koœcio³y wywodz¹-
ce siê z jednego kraju, jednego obszaru lub z tej samej grupy konfesyjnej mog¹
wyst¹piæ z wnioskiem o cz³onkostwo w spo³ecznoœci Rady, chc¹c przez to lepiej
wype³niaæ swoje powo³anie, wzmocniæ swój wspólny udzia³ i/lub sprostaæ klau-
zuli Statutu reguluj¹cej minimaln¹ liczbê wiernych potrzebnych do uzyskania
cz³onkostwa [Statut I, (3) (b) (iii)]. ŒRK zachêca Koœcio³y do tworzenia takich
grup; ka¿dy Koœció³ zwi¹zany z grup¹ musi spe³niaæ kryteria cz³onkostwa w spo-
³ecznoœci ŒRK, z wyj¹tkiem kryterium dotycz¹cego minimalnej liczby wiernych.

Sekretarz generalny prowadzi urzêdow¹ listê Koœcio³ów cz³onkowskich, które
zosta³y przyjête do spo³ecznoœci ŒRK; na liœcie tej zaznaczone jest tak¿e ka¿de
nadzwyczajne porozumienie zaakceptowane przez Zgromadzenie Ogólne lub Ko-
mitet Naczelny. Prowadzi siê odrêbne listy uprawnionych i nie uprawnionych do
g³osowania Koœcio³ów cz³onkowskich, zwi¹zanych ze spo³ecznoœci¹ ŒRK. Sekre-
tarz generalny prowadzi te¿ listê Koœcio³ów stowarzyszonych z ŒRK.
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Wniosek

Koœció³, który chce przyst¹piæ do ŒRK, przedstawia pisemny wniosek sekreta-
rzowi generalnemu.

Procedura

Sekretarz generalny przedstawia wszystkie wnioski wraz z koniecznymi
w jego opinii za³¹cznikami Komitetowi Naczelnemu (por. art. II Konstytucji),
który podejmuje stosown¹ uchwa³ê.

Kryteria

Koœcio³y, które przedstawiaj¹ wniosek (Koœció³ wnioskuj¹cy) o przyjêcie do
Œwiatowej Rady Koœcio³ów, musz¹ najpierw potwierdziæ zgodnie z art. I Konsty-
tucji, ¿e jednoznacznie akceptuj¹ „bazê dogmatyczn¹”, na której opiera siê Rada,
a tak¿e – zgodnie z art. III Konstytucji – zobowi¹zaæ siê do realizacji celów i
funkcji ŒRK. „Baza dogmatyczna” stwierdza: Œwiatowa Rada Koœcio³ów jest
spo³ecznoœci¹ Koœcio³ów, które zgodnie z Pismem Œwiêtym wyznaj¹, ¿e Pan Jezus
Chrystus jest Bogiem i Zbawicielem, i dlatego d¹¿¹ wspólnie do wype³nienia
tego, do czego s¹ powo³ane, ku chwale Boga Ojca, Syna i Ducha Œwiêtego.

Koœcio³y wnioskuj¹ce, zgodnie z ich samoœwiadomoœci¹, winny te¿ spe³niaæ
przytoczone ni¿ej kryteria oraz okazywaæ gotowoœæ do rozliczania siê ze swej
wiary i swego œwiadectwa w œwietle tych kryteriów.

A. Kryteria teologiczne
1) Koœció³ w swoim ¿yciu i œwiadectwie wyznaje wiarê w trójjedynego Boga,

o którym mówi Pismo Œwiête i Nicejsko-Konstantynopolitañskie Wyznanie
Wiary.

2) Pe³ni¹c swój urz¹d Koœció³ zwiastuje Ewangeliê i sprawuje sakramenty.
3) Koœció³ chrzci w imiê „Ojca, Syna i Ducha Œwiêtego” i uznaje, ¿e Koœcio³y

musz¹ d¹¿yæ do wzajemnego uznania swojego chrztu.
4) Koœció³ uznaje obecnoœæ i dzia³anie Chrystusa i Ducha Œwiêtego poza swoim

w³asnym obrêbem i dlatego prosi, ¿eby wszystkie Koœcio³y dosz³y do przeko-
nania, i¿ tak¿e inne Koœcio³y cz³onkowskie wierz¹ w Trójcê Œwiêt¹ i
w zbawcz¹ ³askê Boga.

5) Koœció³ rozpoznaje w innych Koœcio³ach cz³onkowskich ŒRK elementy praw-
dziwego Koœcio³a nawet wówczas, gdy nie uznaje ich za Koœcio³y w prawdzi-
wym i pe³nym znaczeniu tego s³owa.

B. Kryteria organizacyjne
1) Koœció³ musi umieæ dowieœæ, ¿e stale decyduje autonomicznie o swoim ¿yciu i

strukturze organizacyjnej.
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2) Koœció³ musi byæ w stanie – bez zgody jakiegokolwiek innego organu lub ja-
kiejkolwiek innej osoby – z³o¿yæ wniosek o formalne cz³onkostwo w ŒRK i
kontynuowaæ to cz³onkostwo.

3) Koœció³ wnioskuj¹cy musi mieæ z regu³y przynajmniej 50 tys. cz³onków. Ko-
mitet Naczelny mo¿e w wyj¹tkowych przypadkach zgodziæ siê na zaakcepto-
wanie Koœcio³a, który nie spe³nia tego kryterium.

4) Koœció³ wnioskuj¹cy, maj¹cy mniej ni¿ 50 tys., ale wiêcej ni¿ 10 tys. cz³on-
ków, który ze wzglêdu na swoj¹ wielkoœæ nie uzyska³ wyj¹tkowego statusu,
lecz spe³nia wszystkie inne kryteria w sprawie cz³onkostwa, mo¿e zostaæ przy-
jêty pod nastêpuj¹cymi warunkami: (a) nie bêdzie mia³ prawa g³osu w Zgro-
madzeniu Ogólnym i (b) zgodnie z art. III Statutu (4)(b)(3) mo¿e wybieraæ
wraz z innymi tego rodzaju Koœcio³ami piêciu przedstawicieli spoœród swego
grona dla Komitetu Naczelnego. Pod ka¿dym innym wzglêdem Koœcio³y te
bêd¹ traktowane jako Koœcio³y cz³onkowskie w spo³ecznoœci ŒRK.

5) Koœcio³y musz¹ uznaæ zasadnicz¹ wspó³zale¿noœæ Koœcio³ów cz³onkowskich
zwi¹zanych ze spo³ecznoœci¹ ŒRK, a w szczególnoœci Koœcio³ów wywodz¹-
cych siê z jednej rodziny koœcielnej. Powinny uczyniæ te¿ wszystko co w ich
mocy dla pielêgnowania konstruktywnych stosunków ekumenicznych z inny-
mi Koœcio³ami swojego kraju lub regionu. Z regu³y bêdzie to oznaczaæ, ¿e
dany Koœció³ jest cz³onkiem krajowej rady Koœcio³ów lub równorzêdnej struk-
tury, jak równie¿ organizacji regionalnej czy subregionalnej.

ZA£¥CZNIK D

Cz³onkowie komisji nadzwyczajnej
* Cz³onkowie komitetu kierowniczego

Dr Anna Marie Aagaard *
Ewangelicko-Luterañski Koœció³ Narodowy Danii

Dr Agnes Abuom
Koœció³ Anglikañski Kenii

Biskup Nareg Alemezian *
Ormiañski Koœció³ Apostolski (Cylicja)

Prof. dr Walter Altmann
Koœció³ Ewangelicki Wyznania Luterañskiego w Brazylii
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Metropolita Helsinek Ambrosios
Koœció³ Prawos³awny Finlandii

Metropolita Kalavryty Ambrosius
Koœció³ Prawos³awny Grecji

Arcybiskup Constantine Aristarchos
Patriarchat Grecko-Prawos³awny Jerozolimy

Ramez Atallah
Koœció³ Ewangelicki Synodu Nilu

Kanonik Naim Ateek
Koœció³ Episkopalny Jerozolimy i Bliskiego Wschodu

Metropolita Athanasias Papas
Patriarchat Ekumeniczny Konstantynopola

Arcybiskup Aghan Baliozian
Ormiañski Koœció³ Apostolski (Eczmiadzyn)

Metropolita Damiette Anba Bishoy *
Koptyjski Koœció³ Prawos³awny

Biskup Gustáv Bölcskei
Koœció³ Reformowany na Wêgrzech

Manousshag Boyadjian
Ormiañski Koœció³ Apostolski (Cylicja)

Prof. John Briggs
Unia Baptystów Wielkiej Brytanii

Dr Thelma Chambers-Young
Postêpowy Krajowy Zwi¹zek Baptystów w USA

Metropolita Efezu Chrisostomos *
Patriarchat Ekumeniczny Konstantynopola – wspó³przewodnicz¹cy

Metropolita Peristerionu Chrysostomos *
Koœció³ Prawos³awny Grecji

Arcybiskup Chrystofor
Koœció³ Prawos³awny Ziem Czeskich i S³owacji
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Ks. Yadessa Daba
Etiopski Koœció³ Ewangelicki Mekane Yesus

Jean Fischer
Zwi¹zek Koœcio³ów Ewangelickich Szwajcarii

Prof. George Galitis
Patriarchat Grecko-Prawos³awny Jerozolimy

Ks. Gao Ying
Chiñska Rada Chrzeœcijañska

O. dr Kondothra M. George
Prawos³awny Koœció³ Syryjski Malankaru

Biskup Hans Gerny
Koœció³ Starokatolicki Szwajcarii

Anne Glynn-Mackoul
Grecko-Prawos³awny Patriarchat Antiochii i ca³ego Wschodu

Eden Grace
Religijne Towarzystwo Przyjació³

Ks. Wesley Granberg-Michaelson *
Koœció³ Reformowany w Ameryce

Mar Gregorios Yohanna Ibrahim
Koœció³ Syryjsko-Prawos³awny Antiochii

O. Michai³ Gundiajew
Rosyjski Koœció³ Prawos³awny

Gabriel Habib
Grecko-Prawos³awny Patriarchat Antiochii i ca³ego Wschodu

Biskup dr Hilarion *
Rosyjski Koœció³ Prawos³awny

Biskup dr Thomas L. Hoyt
Chrzeœcijañski Koœció³ Metodystyczno-Episkopalny

Biskup Voitto Huotari
Koœció³ Ewangelicko-Luterañski Finlandii
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Ks. prof. dr Ioan Ica
Rumuñski Koœció³ Prawos³awny

Biskup Branicevo Ignatije
Serbski Koœció³ Prawos³awny

Biskup Nowego Sadu i Bachka Irenej
Serbski Koœció³ Prawos³awny

Arcybiskup Wroc³awia Jeremiasz
Polski Autokefaliczny Koœció³ Prawos³awny

Biskup Trimithus Basilios Karayiannis
Koœció³ Prawos³awny Cypru

Arcybiskup Leonid Kishkovsky *
Koœció³ Prawos³awny w Ameryce

Biskup dr Christoph Klein
Koœció³ Ewangelicki Wyznania Augsburskiego w Rumunii

Biskup dr Rolf Koppe *
Koœció³ Ewangelicki w Niemczech – wspó³przewodnicz¹cy

Jana Krajciriková
Czechos³owacki Koœció³ Husycki

Dr John Lappas
Prawos³awny Koœció³ Autokefaliczny Albanii

Dr Janice Love
Zjednoczony Koœció³ Metodystyczny

Arcybiskup Makarios
Patriarchat Grecko-Prawos³awny Aleksandrii i ca³ej Afryki

Arcybiskup W. P. Khotso Makhulu
Koœció³ Anglikañski

Abune Mekarios
Etiopski Koœció³ Prawos³awny Tewahedo

Dr Soritua Nababan
Huria Kristen Batak Protestan (Indonezja)
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Arcybiskup Targoviste dr Nifon *
Rumuñski Koœció³ Prawos³awny

Dr Mercy A. Oduyoye *
Koœció³ Metodystyczny (Ghana)

Ks. Ofelia Ortega
Koœció³ Prezbiteriañsko-Reformowany na Kubie

Ks. dr John-Wha Park
Koœció³ Prezbiteriañski w Republice Korei

Arcybiskup Michael Peers *
Koœció³ Anglikañski Kanady

Metropolita John Pelushi
Prawos³awny Koœció³ Autokefaliczny Albanii

Ks. John Phiri
Koœció³ Reformowany w Zambii

Despina Prassas
Patriarchat Ekumeniczny Konstantynopola

Najla Qassab
Krajowy Synod Ewangelicki Syrii i Libanu

Prof. Constantine Scouteris
Patriarchat Grecko-Prawos³awny Aleksandrii i ca³ej Afryki

Dr Mary Tanner *
Koœció³ Anglii

Biskup dr Zacharias M. Theophilus *
Koœció³ Syryjski Mar Thoma Malabaru (Indie)

Ks. Robina Winbush
Koœció³ Prezbiteriañski (USA)

Ks. dr D’Arcy Wood
Koœció³ Unijny Australii

T³umaczy³: Karol Karski
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KONSULTACJA EKUMENICZNA
NA TEMAT KARTY EKUMENICZNEJ
List z Ottmaring

1. Jako przedstawiciele Koœcio³ów, pochodz¹cy z 26 krajów, które nale¿¹ do
Konferencji Koœcio³ów Europejskich (KKE) i Rady Konferencji Episkopatów
Europy (CCEE), spotkaliœmy siê w Ottmaring od 7 do 10 wrzeœnia 2002 roku,
aby zastanowiæ siê nad przyjêciem Karty Ekumenicznej w ró¿nych regionach
Europy. Zebraliœmy siê, aby zweryfikowaæ, co dzieje siê z Kart¹, przez s³ucha-
nie siebie nawzajem, ofiarowanie dorobku naszych Koœcio³ów, które próbuj¹
przyswoiæ sobie tê Kartê i zaadoptowaæ j¹ wiernie we w³asnych narodach.
Czuliœmy siê zainspirowani w naszym zadaniu przez ¿ycie wspólnoty ekume-
nicznej tutaj w Ottmaring oraz przez pamiêæ historii podzia³ów i pojednania,
poœwiadczonego przez bliskoœæ miasta Augsburg. Czuliœmy siê pewni w mó-
wieniu prawdy w mi³oœci (Ef 4,15).

2. Przypomnieliœmy 22 kwietnia 2001 r., dzieñ b³ogos³awiony przez Boga, kiedy
w Strasburgu Koœcio³y Europy wyrazi³y swoje wezwanie do jednoœci w wierze i
zaanga¿owanie na rzecz wspólnego przepowiadania Ewangelii Jezusa Chrystu-
sa. By³o to zobowi¹zanie do dzia³ania, modlitwy i kontynuacji dialogów, aby ra-
zem uczestniczyæ w budowaniu sprawiedliwiej Europy, w pojednaniu miêdzy
narodami i kulturami, zobowi¹zanie do dostrze¿enia stworzenia, umacniania
wiêzów z judaizmem, rozwoju relacji z islamem oraz spotkañ z przedstawiciela-
mi innych religii i œwiatopogl¹dów. Dzisiaj, staj¹c przed Panem, jesteœmy w sta-
nie zobaczyæ, ¿e na ogó³ Karta zosta³a pozytywnie przyjêta w wielu krajach.

3. Karta Ekumeniczna zosta³a okreœlona jako proces, tekst i marzenie. Zostaliœmy
bardzo umocnieni s³ysz¹c wiadomoœci o ró¿nych inicjatywach podejmowa-
nych w ró¿nych krajach Europy, gdzie Koœcio³y zaanga¿owa³y siê razem
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z Kart¹ w pog³êbianie i dojrzewanie relacji. Dziêkujemy za widzialne dzie³o
Ducha Œwiêtego. Jesteœmy œwiadomi, ¿e dzie³o Ducha Œwiêtego jest obecne
tak¿e w trudnoœciach i wyzwaniach, które razem prze¿ywamy. To nam pozwa-
la stawiæ czo³o aktualnym i nadchodz¹cym problemom.

4. Niektóre tematy, którymi zajêliœmy siê podczas konsultacji, pragniemy przed-
³o¿yæ uwadze naszych Koœcio³ów:
Uznajemy szerok¹ zgodê miêdzy Koœcio³ami co do wa¿noœci niektórych te-

matów bazowych stanowi¹cych t³o, zw³aszcza takich, jak bieda i marginali-
zacja spo³eczna w Europie, skutki migracji i polityki wobec uchodŸców,
ochrona œrodowiska i ochrona stworzenia, bez uto¿samiania siê z konkretn¹
frakcj¹ polityczn¹.

Zachêcamy Koœcio³y do u¿ywania Karty jako podstawy do kontynuowania i
rozszerzania dialogu teologicznego, w szczególnoœci na temat natury i misji
Koœcio³a i sakramentu Eucharystii.

Pytamy, czy wiêzy jednoœci miêdzy Koœcio³ami w Europie i poza ni¹ s¹ wy-
starczaj¹co mocne i jak powinny one wp³ywaæ na nasze odpowiedzi w re-
gionach ucisku w Europie, na Bliskim Wschodzie i w œwiecie.

 Prosimy Koœcio³y, aby uzna³y we wszystkich naszych tradycjach wartoœci
œwiadectwa tych osób, które zmar³y dla Chrystusa zw³aszcza w XX wieku –
w taki sposób, aby móg³ byæ widoczniejszy fakt, ¿e Jezus Chrystus /.../ jest
nasz¹ najwiêksz¹ nadziej¹ pojednania i pokoju (Karta Ekumeniczna nr 12).

 Jesteœmy wdziêczni za to, ¿e Karta doda³a odwagi Koœcio³om w rozwiniêciu
dialogu z reprezentantami judaizmu i islamu, ale te¿ staliœmy siê bardziej
œwiadomi specyficznych kontekstów, trudnoœci historycznych i kulturalnych,
w jakich niektóre Koœcio³y nadal szukaj¹ mo¿liwoœci tych dialogów.

5. Niektóre kraje s¹ dopiero na pocz¹tku procesu recepcji i w tym œwietle inter-
pretowaliœmy zró¿nicowany obraz, który wy³oni³ siê z naszych raportów. Jed-
nak¿e dziœ, bardziej ni¿ kiedykolwiek, jest czas, aby pos³u¿yæ siê Kart¹ jako
narzêdziem przystaj¹cym do potrzeb naszych specyficznych okolicznoœci. Pro-
ces recepcji odzwierciedla zró¿nicowanie naszych doœwiadczeñ i jednoczeœnie
¿ycie naszych Koœcio³ów. Gdzie miêdzy Koœcio³ami ju¿ od d³u¿szego czasu
istnieje wspó³praca, Karta mo¿e s³u¿yæ jako bodziec do unikniêcia samozado-
wolenia, do o¿ywienia misji i naszej s³u¿by. Gdzie relacje miêdzy Koœcio³ami
s¹ zbyt napiête albo trudne, Karta mo¿e pomóc w ukszta³towaniu siê zaufania
i pog³êbieniu przyjaŸni.

6. Zachêcamy do korzystania z Karty z wyczuciem, maj¹c œwiadomoœæ specyfiki
teologicznej, historycznej i kulturowej naszych krajów i naszych Koœcio³ów.
Pragniemy, aby Karta sta³a siê punktem odniesienia w kontynuacji dialogu na te-
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mat interpretacji historii, by mog³a pomóc Koœcio³om w znalezieniu wspólnego
punktu widzenia i w uzdrawianiu pamiêci. Oka¿e siê, ¿e funkcja Karty ulega zmia-
nie w zale¿noœci od ró¿nych kontekstów, w których jest u¿ywana i stosowana.

7. Zdajemy sobie sprawê, ¿e w ró¿nych czêœciach Europy Karta jest jednym
z wielu dokumentów, które by³y dyskutowane w Koœcio³ach i pragniemy dodaæ
odwagi innym w pos³ugiwaniu siê ni¹ jako podstaw¹ do dalszych dyskusji na
temat kwestii spornych oraz jako kamieniem milowym w kierunku nowych eta-
pów dialogu. Uœwiadomiliœmy sobie równie¿, ¿e niektóre Koœcio³y czuj¹ siê
obce procesowi Karty Ekumenicznej i pragniemy odpowiedzieæ, dodaj¹c im
otuchy w pe³niejszym stosowaniu tekstu i rozwijaniu go nie jako tekstu osta-
tecznego w drodze ekumenicznej, ale jako wa¿nego kroku na tej drodze.

8. Zachêcamy Koœcio³y do przedstawienia w³asnych dodatków do Karty i kon-
kretnych przyk³adów jej zastosowania, które mog¹ wynikaæ z ich specyficz-
nego kontekstu, do przedyskutowania tego z innymi Koœcio³ami i do informo-
wania CCEE i KKE. Szczególnie zachêcamy Koœcio³y tradycji wschodniej do
przedstawienia ich doœwiadczeñ i oczekiwañ wobec Karty w taki sposób, by
mog³y uznaæ j¹ za w³asn¹ i w pe³ni realizowaæ.

9. Jesteœmy wdziêczni za fakt, ¿e Karta zosta³a u¿yta szeroko i konkretnie do
pobudzenia i podtrzymania dialogu miêdzy Koœcio³ami i wierzymy, ¿e im
bardziej uzna siê j¹ za dar, a nie nakaz, tym bardziej zdo³a w przysz³oœci wy-
daæ owoc w s³u¿bie naszej wspólnej misji.

10. Wyje¿d¿aj¹c z Ottmaring w przeddzieñ pierwszej rocznicy 11 wrzeœnia, modli-
my siê, aby Karta przyczyni³a siê do pokoju i sprawiedliwoœci na œwiecie.
Wierzymy, ¿e Duch Œwiêty przewodzi nam na ró¿ne sposoby w drodze eku-
menicznej, w naszym wspólnym zg³êbianiu i realizacji zobowi¹zañ Karty
Ekumenicznej, której staramy siê przestrzegaæ. Mamy nadziejê, ¿e nasz¹ mo-
dlitw¹ i prac¹ przyczyniliœmy siê do nowego kroku do widzialnej jednoœci
Koœcio³a i wype³nienia modlitwy Jezusa, aby wszyscy byli jedno (J 17, 21).

(Przedruk za: Rada Episkopatu ds. Ekumenizmu,
„Biuletyn Ekumeniczny” 2002 nr 3-4, s. 39-41).

Z jêzyka w³oskiego t³umaczy³ ks. Zbigniew Zembrzuski
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KONSULTACJA NA TEMAT EKLEZJOLOGII
Chania, Kreta, 28 listopada – 1 grudnia 2002

Komunikat

Od 28 listopada do 1 grudnia w Akademii Prawos³awnej na Krecie odbywa³a
siê konsultacja na temat eklezjologii. Zorganizowali j¹ wspólnie Konferencja Ko-
œcio³ów Europejskich (KKE) i Sekretariat Leuenberskiej Wspólnoty Koœcio³ów
(LWK) w Berlinie. W spotkaniu wziêli udzia³ z jednej strony biskupi i teolodzy z
Koœcio³ów prawos³awnych i orientalnoprawos³awnych, z drugiej zaœ reprezentan-
ci Koœcio³ów luterañskich, reformowanych i unijnych zwi¹zanych z LWK. Obec-
ni byli te¿ goœcie reprezentuj¹cy Wspólnotê Koœcieln¹ z Porvoo. Wszystkie Ko-
œcio³y, które wys³a³y swoich reprezentantów, przynale¿¹ do KKE.

Przedmiotem dialogu by³o studium „Koœció³ Jezusa Chrystusa”1, przyjête na
Czwartym Zgromadzeniu Ogólnym LWK w Wiedniu w 1994 r.; podstawowy kon-
sens, jaki Koœcio³y wyros³e z Reformacji sformu³owa³y w Konkordii leuenberskiej
z 1973 r., studium to rozwija w dziedzinie eklezjologii. Ju¿ za poœrednictwem swo-
jego podtytu³u – „Wk³ad reformacyjny do dialogu ekumenicznego na temat jedno-
œci Koœcio³a” – zaprasza ono do dialogu ekumenicznego. Tekst ten znajduje siê
pod silnym wp³ywem dialogu wewn¹trzprotestanckiego i dialogów prowadzo-
nych z Koœcio³em rzymskokatolickim. Ju¿ z tego powodu zachodzi³a koniecznoœæ
przeprowadzenia dialogu na temat poruszonych w nim kwestii z teologami europej-
skich Koœcio³ów prawos³awnych. Szczególne znaczenie konsultacji na temat ekle-

1 Koœció³ Jezusa Chrystusa. Wk³ad reformacyjny do dialogu ekumenicznego na temat jednoœci Koœcio³a.
Dokument przyjêty na Czwartym Zgromadzeniu Ogólnym Sygnatariuszy Konkordii Leuenberskiej, Wiedeñ,
Austria, 3-10 maja 1994, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 1996 z. 1, s. 75-108.
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zjologii polega³o te¿ na tym, ¿e kwestia ta nie by³a dotychczas wystarczaj¹co
uwzglêdniana w dialogach miêdzy Koœcio³ami wyros³ymi z Reformacji a Koœcio-
³em Prawos³awnym. Poza tym konsultacja ta mia³a wnieœæ wa¿ny wk³ad do porozu-
mienia Koœcio³ów w integruj¹cej siê Europie.

Na wstêpie wys³uchano czterech referatów. Sekretarz LWK dr Wilhelm
Hüffmeier zapozna³ z histori¹, teologiczn¹ podstaw¹ i organizacyjnym kszta³tem
LWK. Prof. dr Viorel Ionita, sekretarz ds. studiów KKE, poinformowa³ o aktual-
nym stanie dialogów, jakie Koœcio³y prawos³awne prowadz¹ z Koœcio³ami wyro-
s³ymi z Reformacji. Studium „Koœció³ Jezusa Chrystusa” objaœni³ z perspektywy
ewangelickiej prof. dr Michael Beintker, natomiast komentarz z perspektywy pra-
wos³awnej przedstawi³ prof. dr Grigorios Larentzakis.

Po referatach mia³a miejsce szczegó³owa dyskusja. Jej przebieg ukaza³, ¿e
wa¿nym warunkiem wspólnej rozmowy jest – obok wiedzy teologicznej – nasta-
wienie partnera (greckie: phronima), polegaj¹ce w pierwszym rzêdzie nie na
obronie w³asnego stanowiska, lecz na chêci poszukiwania elementów wspólnych
i uczenia siê od partnera.

W wyniku analizy studium „Koœció³ Jezusa Chrystusa” stwierdzono, ¿e pewne
wypowiedzi tekstu mog¹ uchodziæ za wyraz wspólnego stanowiska, inne – z per-
spektywy prawos³awnej – wymagaj¹ wyjaœnienia, jeszcze inne maj¹ charakter
kontrowersyjny.

Jako wyraz wspólnego stanowiska podkreœlono miêdzy innymi, ¿e zgodnie
z wypowiedzi¹ studium Koœció³ opiera siê na S³owie trójjedynego Boga (I 1.1).
A wiêc trójjedyny Bóg zostaje uznany za fundament Koœcio³a i Ÿród³o jego dzia-
³ania, a to oznacza tym samym odrzucenie wszelkiego ludzkiego pochodzenia
Koœcio³a, ujmowanego w kategoriach spo³ecznych i socjologicznych. Duch Bo¿y
nie rozdziela, lecz jednoczy (I 1.3). Centralne znaczenie ma przy tym pneumatolo-
giczny wymiar ¿ywego œwiadectwa Ewangelii i urzeczywistniania wspólnoty.
Studium podkreœla apostolskoœæ Koœcio³a, stwierdzaj¹c, ¿e Sukcesja apostolska
w reformacyjnym rozumieniu jest sta³ym powrotem do apostolskiego œwiadectwa.
Sukcesja ta zobowi¹zuje Koœció³ do dawania autentycznego i misyjnie zabarwio-
nego œwiadectwa o Ewangelii Jezusa Chrystusa; musi siê to dziaæ w wiernoœci
wobec apostolskiego poselstwa (I 2.3). Jednoczeœnie wyra¿a siê w tym tak¿e kon-
tynuacja wiary apostolskiej od pocz¹tku a¿ do chwili obecnej, która równie¿
uzdalnia i zobowi¹zuje do podejmowania wysi³ków na rzecz przywrócenia jedno-
œci. Poza tym wspólnie podkreœlono, ¿e przezwyciê¿enie potêpieñ doktrynalnych
jest nieodzownym warunkiem jednoœci Koœcio³a.

Strona prawos³awna zwróci³a uwagê, ¿e z jej perspektywy wyjaœnienia wy-
magaj¹ miêdzy innymi nastêpuj¹ce sprawy: co oznacza mówienie o wspólnym
rozumieniu Ewangelii i sakramentów; jakie s¹ kryteria prawowiernego kazania i
zgodnego z ustanowieniem sprawowania sakramentów (por. Konfesja Augsburska
art. 7); czy orêdzie o usprawiedliwieniu wystarczy jako wyraz i kryterium wspól-
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nego rozumienia Ewangelii oraz w jakim sensie wolno czyniæ rozró¿nienie miê-
dzy „Koœcio³em wiary” a „Koœcio³em widzialnym”.

Kontrowersyjne pozosta³y miêdzy innymi nastêpuj¹ce punkty: czy wolno mó-
wiæ, ¿e Koœció³ jest „grzeszny”; czy mo¿na mówiæ o „pojednanej ró¿norodnoœci”
w przypadku Koœcio³ów legitymuj¹cych siê trwa³ymi ró¿nicami w zakresie wyzna-
nia wiary i doktryny, i czy mog¹ one praktykowaæ wspólnotê eucharystyczn¹.

Tak wiêc dalszej szczegó³owej refleksji wymaga kwestia, jak dalece rozumie-
nie jednoœci wyra¿one w Konkordii leuenberskiej, mimo jego wielu wspólnie
podkreœlanych pozytywnych cech, mo¿e stanowiæ model jednoœci dla Koœcio³ów
wyros³ych z Reformacji i Koœcio³a Prawos³awnego.

W przysz³oœci nale¿a³oby uwzglêdniæ szczególnie mo¿liwoœæ wzmocnienia
wspólnego œwiadectwa i wspólnej s³u¿by Koœcio³ów w integruj¹cej siê Europie.
Szczególn¹ uwagê nale¿y poœwiêciæ problemowi ró¿nych teologicznych tradycji
jêzykowych i systemów myœlowych w odniesieniu do eklezjologii. Mo¿na by siê
równie¿ zastanowiæ nad tym, jak dalece rozró¿nienie miêdzy podstaw¹ i kszta³-
tem Koœcio³a, o którym mówi¹ Konkordia leuenberska i studium „Koœció³ Jezusa
Chrystusa”, znajduje swój odpowiednik w eklezjologii prawos³awnej. Jednocze-
œnie trzeba by siê zastanowiæ nad mo¿liwoœci¹ ustalenia wspólnych kryteriów
identyfikowania prawdziwego Koœcio³a w sytuacji, gdy doœwiadczenie historycz-
ne pokazuje, ¿e instytucje koœcielne w swej istocie nie mog¹ stanowiæ gwarancji
dla zgodnej z prawd¹ nauki wiary.

Wspólne nabo¿eñstwa S³owa Bo¿ego jak i nieszpory stanowi³y wa¿ny element
konsultacji, która odby³a siê w bardzo konstruktywnej i przyjaznej atmosferze.
Wspólnie œwiêtowano tak¿e dzieñ œw. aposto³a Andrzeja. Uczestnicy zalecili
Konferencji Koœcio³ów Europejskich i Leuenberskiej Wspólnocie Koœcio³ów
kontynuowanie dialogu. Dokumentacja konsultacji zostanie opublikowana.

Delegacjê Konferencji Koœcio³ów Europejskich reprezentowali: ks. archiman-
dryta Chrysostomos Savvatos (Ateny), abp Jeremiasz (Warszawa), prof. dr Dimi-
tra Koukoura (Saloniki), prof. dr Grigorios Larentzakis (Graz), lektor dr Nicolae
Mosoiu (Brasov), prof. dr Alexandros Papaderos (Kolumpari, Chania), bp dr
Yeznik Petrossian (Eczmiadzyn), archijerej Veikko Purmonen (Helsinki), prof. dr
Pribislav Simic (Belgrad).

W sk³ad delegacji Leuenberskiej Wspólnoty Koœcio³ów wchodzili: prof. dr
Michael Beintker (Münster), nadradca koœcielny dr Michael Bünker (Wiedeñ), ks.
Caterina Dupré (Carrara), prof. dr Reinhard Frieling (Marburg), dr Wilhelm
Hüffmeier (Berlin), nadradca koœcielny dr Christina Kayales (Hanower), bp dr
Rolf Koppe (Hanower), abp prof. dr Georg Kretschmar (St. Petersburg), prof. dr
Christoph Markschies (Heidelberg), prof. dr Risto Saarinen (Helsinki).

Wspólnotê Koœcieln¹ Porvoo reprezentowa³ ks. dr Charles Hill (Londyn).

T³um. K.K.
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DWUSTRONNE DIALOGI TEOLOGICZNE

Prezentujemy poni¿ej krótkie relacje z dwustronnych dialogów
teologicznych, które odby³y siê w 2002 roku.

Katolicy i anglikanie

Miêdzynarodowa Komisja Anglikañsko-Rzymskokatolicka (ARCIC II) obra-
dowa³ w dniach od 10 do 18 lipca 2002 r. w Wiedniu pod przewodnictwem kato-
lickiego arcybiskupa Seattle (USA), Alexandra J. Brunetta i biskupa naczelnego
Koœcio³a Episkopalnego w USA, Franka T. Griswolda. Kontynuowano dyskusjê
nad miejscem Marii w ¿yciu i nauce Koœcio³a. Rozpatrywano wstêpny projekt
uzgodnionego stanowiska w tej kwestii. Ustalono, ¿e w przeci¹gu najbli¿szego
roku ma zostaæ opracowany bardziej dojrza³y tekst. Przyjêto te¿ sprawozdanie
z pierwszego spotkania Miêdzynarodowej Komisji Anglikañsko-Rzymskokatolic-
kiej ds. Jednoœci i Misji (IARCCUM). Utworzono j¹ po historycznym spotkaniu
prymasów i biskupów anglikañskich i rzymskokatolickich w Mississauga (Kana-
da) w 2000 r.; jej celem jest uzupe³nienie pracy ARCIC II w zakresie pog³êbiania
wspólnoty w ¿yciu i misji. Ustalono, ¿e nastêpne spotkanie ARCIC II odbêdzie
siê w USA w dniach od 10 do 18 lipca 2003 r.

Katolicy i luteranie

Ósme posiedzenie czwartej fazy dialogu Komisji Luterañsko-Rzymskokatolic-
kiej ds. Jednoœci odby³o siê w dniach od 30 sierpnia do 6 wrzeœnia 2002 r.
w Würzburgu (Niemcy). Instancjami odpowiedzialnymi za ten dialog s¹: Papie-
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ska Rada ds. Jednoœci Chrzeœcijan i Œwiatowa Federacja Luterañska. Ze strony
luterañskiej wspó³przewodnicz¹cym jest biskup Béla Harmati z Koœcio³a Ewan-
gelicko-Luterañskiego na Wêgrzech, ze strony rzymskokatolickiej – abp Alfons
Nossol, ordynariusz diecezji opolskiej (zast¹pi³ w tej funkcji kard. Waltera Ka-
spera, który zosta³ przewodnicz¹cym Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan).
Centralnym tematem czwartej fazy dialogu jest apostolskoœæ Koœcio³a. Komisja
kontynuowa³a pracê nad biblijnym, historycznym i teologicznym wk³adem do
zrozumienia tego tematu. Podstaw¹ dyskusji by³ projekt tekstu opracowany przez
komisjê redakcyjn¹ wiosn¹ 2002 r. w Spirze (Niemcy). W szczegó³ach zajêto siê
nastêpuj¹cymi sprawami: przeredagowanym rozdzia³em dotycz¹cym podstaw no-
wotestamentowych; tymczasowym bilansem debaty na temat apostolskiej Ewan-
gelii i apostolskoœci Koœcio³a; urzêdem z mocy ordynacji z perspektywy luterañ-
skiej oraz tymczasowym bilansem na temat sukcesji apostolskiej i urzêdu z mocy
ordynacji; Pismem œw. i nauk¹ koœcieln¹ z perspektywy reformatorskiej oraz po-
jêciem i rozumieniem urzêdu nauczaj¹cego w teologii katolickiej od Soboru Try-
denckiego do II Soboru Watykañskiego; koœcielnym urzêdem nauczania apostol-
skiego w perspektywie luterañskiej oraz ekumenicznymi próbami porozumienia
w sprawie nauki koœcielnej, która pozostaje w prawdzie.

Zakoñczenia prac Komisji nie przewiduje siê przed rokiem 2004. Nastêpne
posiedzenie zaplanowano miêdzy 23 a 30 sierpnia 2003 r. w USA na zaproszenie
Koœcio³a Ewangelicko-Luterañskiego w Ameryce.

Katolicy i reformowani

Pi¹te spotkanie trzeciej fazy dialogu katolicko-reformowanego na szczeblu œwia-
towym odby³o siê w dniach 18-24 wrzeœnia 2002 r. w Newry (Irlandia Pó³nocna).
G³ówny temat tej fazy dialogu to: „Koœció³ jako wspólnota wspólnego œwiadectwa
wobec królestwa Bo¿ego”. Dialogowi patronuj¹: Papieska Rada ds. Jednoœci
Chrzeœcijan i Œwiatowy Alians Koœcio³ów Reformowanych. Funkcje wspó³prze-
wodnicz¹cych pe³ni¹: biskup Anthony Farquhar (Irlandia Pó³nocna) i prof. dr Rus-
sel Botman ze Zjednoczonego Koœcio³a Reformowanego Afryki Po³udniowej.

Strona reformowana przedstawi³a nastêpuj¹ce referaty: prof. Leo J. Koffeman
(Koœcio³y Zjednoczone w Holandii) – „Koœció³ jako wspólnota”; prof. Rathnaka-
ra Sadananda (Koœció³ Indii Po³udniowych) – „Królestwo Bo¿e w tradycji biblij-
nej – podsumowanie dyskusji”.

Strona katolicka przedstawi³a nastêpuj¹ce referaty: ks. John Fuellenbach SVD
(W³ochy) – „Koœció³ jako koinonia – podstaw¹ dialogu ekumenicznego: perspek-
tywa katolicka”; dr Donna Geernaert S.C. (Kanada) – „Temat królestwa Bo¿ego
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w dialogu ekumenicznym”; ks. William Henn OFM Cap (W³ochy), 3 referaty:
„Królestwo Bo¿e – historia i tradycja”; „Królestwo Bo¿e – naœwietlenie teolo-
giczne”; „Koœció³ jako wspólnota – creatura verbi et sacramentum gratiae”; ks.
prof. Benedict T. Viviano OP (Szwajcaria) – „Królestwo Bo¿e i Koœció³”; Dom
Michel Van Parys OSB (Belgia) – „Duch Œwiêty, królestwo Bo¿e i Koœció³”.

Zapoznano siê te¿ z dwoma opracowaniami okolicznoœciowymi dotycz¹cymi
roli Koœcio³ów w konflikcie w Irlandii Pó³nocnej. O. Timothy Bartlett naœwietli³
temat: „Koœció³ jako instrument królestwa Bo¿ego w Irlandii Pó³nocnej: perspek-
tywa katolicka”, a dr David Stevens, sekretarz generalny Irlandzkiej Rady Ko-
œcio³ów, ukaza³ perspektywê reformowan¹ w tekœcie zatytu³owanym: „Koœció³
jako wspólnota i wspólne œwiadectwo wobec królestwa Bo¿ego”.

Dla lepszego zrozumienia lokalnej sytuacji uczestnicy dialogu odbyli podró¿
do Belfastu. Nastêpne posiedzenie odbêdzie siê w Toronto (Kanada) w sierpniu
2003 roku.

Katolicy i uczniowie Chrystusa

Miêdzynarodowa Komisja ds. Dialogu miêdzy Uczniami Chrystusa a Koœcio-
³em Rzymskokatolickim odby³a w dniach 17-23 maja 2002 r. w Klasztorze Bose
(k. Magnano, W³ochy) swoje ostatnie posiedzenie w ramach trzeciej fazy dialogu.
Jej plonem jest oficjalny raport podsumowuj¹cy dziesiêæ lat rozmów, zatytu³owa-
ny: „Otrzymywanie i przekazywanie wiary: misja i odpowiedzialnoœæ Koœcio³a”.
Dokument ten zosta³ przekazany instancjom, maj¹cym patronat nad dialogiem:
Papieskiej Radzie ds. Jednoœci Chrzeœcijan i Ekumenicznej Radzie Konsultacyj-
nej Uczniów Chrystusa.

Prezentuj¹c dokument obaj wspó³przewodnicz¹cy Komisji – Daniel Buechlein,
katolicki arcybiskup Indianapolis i ks. dr Paul A. Crew, b. przewodnicz¹cy Rady
ds. Jednoœci Chrzeœcijan Koœcio³a Chrzeœcijañskiego (uczniowie Chrystusa),
zwrócili uwagê na kilka wa¿nych uzgodnieñ, które inspiruj¹ do kontynuowania
dialogu w ramach czwartej fazy.

Dokument zaczyna siê wspólnym stwierdzeniem, ¿e Koœció³ jest zasadniczo
wspólnot¹ misyjn¹, wspólnot¹ pos³anych do œwiata, aby g³osiæ ofertê daru Bo¿ego
wobec wszystkich ludzi. Tekst ten poœwiêca wiele uwagi autorytetowi nauczaj¹cemu
w Koœciele, a tak¿e roli Pisma œw., wyznañ wiary i indywidualnego sumienia.
W konkluzji stwierdza, ¿e obie wspólnoty pojmuj¹ zadanie nauczania i przekazywa-
nia wiary jako istotny element ewangelizacji œwiata. Dr Crow stwierdzi³, ¿e w tym
dialogu Uczniowie mogli wyartyku³owaæ w nowy sposób swoj¹ katolickoœæ, a to dziê-
ki wyzwaniu, które zmusi³o nas jako Koœció³ do pog³êbienia pamiêci historycznej.
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Jako temat nastêpnej fazy dialogu zaproponowano: „Obecnoœæ Chrystusa
w Koœciele, ze szczególnym uwzglêdnieniem Eucharystii”. Na zakoñczenie po-
siedzenia uczestnicy udali siê do Rzymu w celu zaprezentowania dokumentu koñ-
cowego biskupowi Marcowi Quelletowi, sekretarzowi Papieskiej Rady ds. Jedno-
œci Chrzeœcijan.

Katolicy i zielonoœwi¹tkowcy

Pi¹ta sesja doroczna pi¹tej fazy Miêdzynarodowego Dialogu Zielonoœwi¹tko-
wo-Rzymskokatolickiego odby³a siê w Sierra Madre (Kalifornia, USA) w dniach
12-19 lipca 2002 r. Dialogowi patronuj¹: Papieska Rada ds. Jednoœci Chrzeœcijan
i przywódcy niektórych klasycznych Koœcio³ów zielonoœwi¹tkowych. Rolê go-
spodarza pe³nili tym razem zielonoœwi¹tkowcy. Celem dialogu jest pog³êbienie
wzajemnego zrozumienia i respektu miêdzy obiema wspólnotami, natomiast nie
d¹¿y siê do unii strukturalnej. Temat spotkania brzmia³: „Chrzeœcijañska formacja
i naœladowanie: perspektywy biblijne i patrystyczne”. Z przeprowadzonej dysku-
sji wynika³o, ¿e ró¿nice miêdzy obiema wspólnotami wystêpuj¹ w pojmowaniu i
ocenie tradycji. Sposób, w jaki ka¿da z nich traktuje dziedzictwo przesz³oœci, ma
kluczowe znaczenie dla ewentualnego zbli¿enia pogl¹dów w przysz³oœci. Uczest-
nicy obrad wykorzystali okolicznoœæ, ¿e obrady toczy³y siê w okolicach Los An-
geles, dla z³o¿enia wizyty w miejscach zwi¹zanych z pocz¹tkami ruchu zielono-
œwi¹tkowego, takich jak Azusa Street Mission i Bonnie Brae House. Obradom
wspó³przewodniczyli: ks. Cecil M. Robeck ze strony zielonoœwi¹tkowej i msgr.
John Radano z Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan.

Katolicy i adwentyœci

W ostatnich latach teolodzy z Koœcio³a rzymskokatolickiego wyrazili zaintereso-
wanie podjêciem rozmów z adwentystami dnia siódmego na temat ich zasad wiary.

Oficjalni przedstawiciele obu stron uznali, ¿e bezpoœrednie rozmowy mog¹
byæ korzystne dla lepszego zrozumienia wzajemnych pogl¹dów. Tak dosz³o do
nieoficjalnego spotkania ma³ej grupy adwentystów i teologów katolickich w celu
przygotowania przysz³ych rozmów. Dr Bert B. Beach, dr John Graz i dr Angel M.
Rodriguez, jako reprezentanci Koœcio³a Adwentystów Dnia Siódmego, spotkali
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siê w 2000 r. w Rzymie z przedstawicielami Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœci-
jan – bp. Walterem Kasperem i msgr. Johnem Radano. Rozmowa obejmowa³a takie
kwestie, jak strukturalna organizacja Koœcio³a Adwentystów Dnia Siódmego, ele-
menty pos³annictwa koœcielnego, problemy ewangelizacji, prozelityzmu i wolnoœci
religijnej. Obie strony wyrazi³y gotowoœæ podjêcia nieformalnych rozmów.

Nastêpnie odby³y siê dwa spotkania miêdzy teologami adwentystycznymi
i katolickimi. Pierwsze mia³o miejsce w maju 2001 r. w John Knox Center, ewan-
gelicko-reformowanym oœrodku konferencyjnym w Genewie. Dyskusja koncen-
trowa³a siê wokó³ referatu przygotowanego przez dr. George’a W. Reida, w któ-
rym streœci³ i zanalizowa³ nauczanie adwentystów ujête w 27 podstawowych arty-
ku³ach wiary. Poza referentem adwentystów reprezentowali: Bert B. Beach, John
Graz i dr Roland Meyer. Ze strony katolickiej byli obecni: bp Marc Quellet, John
Radano, dr James F. Puglisi i dr Ralph Del Colle.

Kolejne spotkanie odby³o siê w maju 2002 r. Grupê adwentystyczn¹ reprezen-
towali: Beach, Graz, Reid, Rodriguez i dr Richard Lehmann, przewodnicz¹cy
Unii Francusko-Belgijskiej Adwentystów Dnia Siódmego. Sesja skupi³a uwagê
na zagadnieniu dnia œwi¹tecznego – soboty lub niedzieli. Referaty oparte na stu-
diach biblijnych, teologicznych i historycznych przedstawili: ze strony adwenty-
stycznej – dr Rodriguez, ze strony katolickiej – dr Puglisi.

Atmosfera spotkañ by³a szczera i pe³na szacunku, wyszczególniono obszary
wspólnego zainteresowania, jak równie¿ wskazano problemy, w których wystê-
puj¹ najwiêksze ró¿nice pogl¹dów.

Kar
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Prawos³awni i luteranie

W dniach 3-10 paŸdziernika 2002 roku w Oslo (Norwegia) odby³o siê 11.
Posiedzenie Wspólnej Komisji luterañsko-prawos³awnej, którego plonem s¹ dwa
teksty: Komunikat i Wspólne oœwiadczenie. Oba dokumenty publikujemy poni¿ej
w przek³adzie na jêzyk polski.

Komunikat

1. Jedenaste Posiedzenie Wspólnej Komisji luterañsko-prawos³awnej odby³o siê
w dniach 3–10 paŸdziernika 2002 roku w Holmenkollen Park Hotel Rica
w Oslo, Norwegia. Gospodarzem by³ Norweski Koœció³ (luterañski). Prze-
wodnicz¹cymi Wspólnej Komisji s¹ arcybiskup Georg Kretschmar (Œwiatowa
Federacja Luterañska) i metropolita Gennadios z Sassimy (Patriarchat ekume-
niczny). Podczas obrad zosta³y odczytane ¿yczenia b³ogos³awieñstwa i s³owa
modlitwy Jego Œwi¹tobliwoœci Bart³omieja, patriarchy ekumenicznego jak
równie¿ s³owa pozdrowienia dra Ishmaela Noko, sekretarza generalnego Œwia-
towej Federacji Luterañskiej.

2. Ze strony prawos³awnej udzia³ wziêli delegaci nastêpuj¹cych Koœcio³ów: Pa-
triarchatu ekumenicznego, Patriarchatu aleksandryjskiego, Patriarchatu antio-
cheñskiego, Patriarchatu jerozolimskiego, Patriarchatu moskiewskiego, Pa-
triarchatu serbskiego, Patriarchatu rumuñskiego i Koœcio³ów z: Cypru, Polski,
Albanii, Finlandii i Estonii.

3. Dwunastu luterañskich uczestników pochodzi³o z ró¿nych Koœcio³ów cz³on-
kowskich Œwiatowej Federacji Luterañskiej.

4. Kontakty miêdzy prawos³awnymi i luteranami siêgaj¹ XVI wieku, okresu Re-
formacji w Europie. Dialog posiada wiêc swoj¹ prehistoriê. Po trzyletnich spo-
tkaniach przygotowawczych, obecne rozmowy oficjalne rozpoczê³y siê
w 1981 roku, w Espoo (Finlandia).

5. Dziewi¹te Posiedzenie Wspólnej Komisji w Sigtunie (Szwecja), w 1998 roku
zaproponowa³o nowy ogólny temat: Misterium Koœcio³a z pierwszym podte-
matem S³owo i sakramenty (misteria) w ¿yciu Koœcio³a. Na posiedzeniu w Da-
maszku (Syria), w 2000 roku zosta³ wybrany drugi podtemat: Misteria/sakra-
menty jako œrodki zbawienia. W ramach 11. Posiedzenia Wspólnej Komisji
zosta³y przedstawione referaty, dotycz¹ce drugiego podtematu, przygotowane
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przez: prof. Jeffreya Silcocka, prof. Christosa Voulgarisa, prof. Mickeya Mat-
toxa i protoprezbitera Rovasti Olavi Merrasa oraz koreferaty prof. Aleksego
Osipowa i prof. Risto Saarinena. Komisja Przygotowawcza, która obradowa³a
w dniach 20-22 lutego 2002 roku w St. Petersburgu (Rosja), przygotowa³a
wspólny projekt do podtematu, który pos³u¿y³ jako podstawa do przyjêtego w
Oslo wspólnego oœwiadczenia.

6. Wspólna Komisja wypowiedzia³a siê ponownie wyraŸnie za kontynuacj¹ dialo-
gu miêdzy obiema tradycjami. W oœwiadczeniu luteranie i prawos³awni wspól-
nie wyrazili co nastêpuje: Misteria/sakramenty maj¹ oparcie w wcieleniu, na-
uczaniu, œmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, jak œwiadczy o tym Pi-
smo Œwiête. Sakramenty Koœcio³a s¹ œrodkami, przez które Chrystus swoje
zbawcze dzie³o, które raz na zawsze dokona³o siê w przesz³oœci, wprowadza w
dzieje Koœcio³a.... S¹ one sprawowane w Koœciele i udzielaj¹ szczególnych da-
rów ³aski dla zbawienia wierz¹cych i budowania Cia³a Chrystusa. S¹ oni
zgodni tak¿e w tym, ¿e ci, którzy sprawuj¹ sakramenty w Koœciele, czyni¹ to
in persona Christi. Komisja zwróci³a uwagê na sakramenty inicjacyjne Ko-
œcio³a staro¿ytnego, tzn. chrzest, bierzmowanie, Eucharystiê, i by³a te¿ zgodna
co do tego, ¿e chrztu dokonuje siê wod¹ w imiê Ojca i Syna i Ducha Œwiêtego.
Na nastêpn¹ fazê dialogu Komisja zaplanowa³a nastêpuj¹cy temat: Chrzest i
bierzmowanie jako sakramenty w³¹czaj¹ce w Koœció³.

7. Dyskusjom Komisji towarzyszy³y wspólne modlitwy jak równie¿ nabo¿eñstwa
rozpoczêcia i zakoñczenia. W niedzielê, 6 paŸdziernika, w katedrze w Oslo
odby³ siê luterañskie nabo¿eñstwo Wieczerzy Pañskiej, natomiast 8 paŸdzier-
nika prawos³awni odprawili Œwiêt¹ Liturgiê.

8. Komisja zosta³a przyjêta i ugoszczona przez Gunnara Staalsetta, biskupa Oslo i
Radê do spraw ekumenicznych i miêdzynarodowych Koœcio³a Norweskiego.
Poza tym cz³onkowie Komisji odwiedzili prawos³awne parafie w Oslo, gdzie
ka¿dorazowo zostali przyjêci przez wiernych.

9. Jedenaste Posiedzenie Wspólnej Komisji w Oslo zosta³o zakoñczone przez
przewodnicz¹cych modlitw¹ i wzajemnymi podziêkowaniami.

Oslo, Norwegia, 9 paŸdziernika 2002
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Wspólne oœwiadczenie

Misterium Koœcio³a:

B. Misteria/sakramenty jako œrodki zbawienia

Wspólna Komisja luterañsko-prawos³awna na posiedzeniu w Sigtunie (Szwe-
cja, 1998) wybra³a temat: „Misterium Koœcio³a”. W ramach posiedzenia w Da-
maszku (Syria, 2000) Komisja przyjê³a wspólne oœwiadczenie pod tytu³em: „Mi-
sterium Koœcio³a: S³owo i sakramenty (misteria) w ¿yciu Koœcio³a”. Poza tym
Komisja zdecydowa³a, ¿eby w ramach tego samego tematu zbadaæ zagadnienie:
„Sakramenty (misteria) jako œrodki zbawienia”. Oœwiadczenie opiera siê wiêc na
ustalonym dotychczas konsensie, i to nie tylko w odniesieniu do tematu: „S³owo i
sakramenty (misteria) w ¿yciu Koœcio³a”, lecz równie¿ w odniesieniu do konsen-
su, który zarysowa³ siê ju¿ wczeœniej w dialogu, szczególnie w oœwiadczeniu
z 1998 roku: „Zbawienie: ³aska, usprawiedliwienie i synergia”. Przedk³adane
obecnie oœwiadczenie winno byæ rozpatrywane w kontekœcie wczeœniejszej pracy
Komisji, w której jednoczeœnie zosta³o potwierdzone, ¿e Zbawienie jest realnym
uczestnictwem przez wiarê w naturze Boga (Sigtuna 1998.6), i ¿e sakramenty/mi-
steria s¹ œrodkami zbawienia, tzn. specyficznie boskimi dzia³aniami zbawczymi
Koœcio³a ku zbawieniu wierz¹cych (Damaszek 2000.2). Poprzez sakramenty
Chrystus /.../ daje wierz¹cym swoj¹ ³askê zbawcz¹, poniewa¿ ³aska sakramentów
jest wolnym darem Boga w Duchu Œwiêtym (tam¿e).

1. Misteria/sakramenty maj¹ oparcie w wcieleniu, nauczaniu, œmierci i zmar-
twychwstaniu Jezusa Chrystusa, jak œwiadczy o tym Pismo Œwiête. Sakramen-
ty Koœcio³a s¹ œrodkami, przez które Chrystus swoje dzie³o zbawcze, które raz
na zawsze dokona³o siê w przesz³oœci, wprowadza w dzieje Koœcio³a. Misteria
te dziêki mi³oœci Boga Ojca i przez moc Ducha Œwiêtego stwarzaj¹ wierz¹cych
na nowo i w³¹czaj¹ ich w Cia³o Chrystusa – Koœció³, gdzie maj¹ udzia³
w ¿yciu Chrystusa. Sakramenty s¹ owocami zbawczego dzie³a Chrystusa. S¹
one sprawowane w Koœciele i udzielaj¹ szczególnych darów ³aski dla zbawie-
nia wierz¹cych i budowania Cia³a Chrystusa.

2. Koœció³ i sakramenty s¹ nieroz³¹czne: Koœció³ przejawia siê przez sakramenty,
nie ma te¿ sakramentów bez Koœcio³a lub poza Koœcio³em. Zgadzamy siê, i¿
Koœció³ sam w sobie jest mysterion, i to nie w sensie, ¿e ma byæ rozumiany
jako Ÿród³o innych sakramentów lub jako dodatkowy sakrament obok innych,
lecz w tym sensie, ¿e jest on Cia³em Chrystusa, swojego Pana, pe³ni¹ Tego,
który wszystko doskonale wype³nia (Ef 1,23).
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3. Jesteœmy zgodni te¿ w tym, ¿e ci, którzy sprawuj¹ sakramenty w Koœciele, czy-
ni¹ to in persona Christi. Kiedy wyœwiêceni (ordynowani) s³udzy Chrystusa
wype³niaj¹ swoj¹ sakramentaln¹ pos³ugê w Koœciele, dzia³a sam Chrystus jako
prawdziwy Arcykap³an i G³ówny Liturg. Sakramenty Koœcio³a s¹ przeto czyn-
noœciami Chrystusa w mocy Ducha Œwiêtego, przez które On chrzci, odpusz-
cza grzechy, daruje ¿ycie i daje swoje w³asne cia³o i swoj¹ w³asn¹ krew dla
zbawienia wszystkich wierz¹cych. Jak powiada œw. Ambro¿y: W konsekracji
biskup (kap³an) u¿ywa ju¿ nie swoich w³asnych s³ów, lecz s³ów Chrystusa. Tak
wiêc s³owo Chrystusa dokonuje tego sakramentu (De sacramentis 4,14). Dlate-
go zbawienie darowane w Koœciele jest dzie³em Trójjedynego Boga, jak po-
wiada œw. Jan Chryzostom: Ojciec, Syn i Duch Œwiêty sprawiaj¹ wszystko,
podczas gdy kap³an u¿ycza swoich ust i rozpoœciera swoje rêce (Komentarz do
Ewangelii œw. Jana, PG 59,472).

4. Zbawienie udzielone przez sakramenty musi byæ przyjête osobiœcie przez wiarê
i ¿ycie w Chrystusie za poœrednictwem Ducha Œwiêtego. Luteranie daj¹ temu
wyraz, gdy mówi¹, ¿e sakramenty s¹ obiektywnie wa¿ne dziêki s³owu i naka-
zowi Chrystusa, podczas gdy ich skutecznoœæ zale¿y od tego, czy s¹ przyjmo-
wane przez wierz¹cych w wierze. Prawos³awni nie mówi¹ w tym kontekœcie o
wa¿noœci i skutecznoœci. Jednak zarówno luteranie, jak i prawos³awni staraj¹
siê unikaæ dwóch skrajnych pogl¹dów, z których pierwszy powiada, ¿e sku-
tecznoœæ sakramentów zale¿y od godnoœci celebransa lub administratora, drugi
zaœ utrzymuje, jakoby sakramenty udziela³y ³aski na podstawie zwyk³ego faktu
sprawowania tej czynnoœci. Podobnie jesteœmy zgodni w tym, ¿e ci, którzy
przyjmuj¹ w wierze cia³o i krew Chrystusa, czyni¹ to dla swego zbawienia,
natomiast kto spo¿ywa chleb i pije krew Pana niegodnie, dopuszcza siê grze-
chu przeciw Cia³u i Krwi Pana (1 Kor 11,27).

5. Luteranie i prawos³awni nauczaj¹, ¿e sakramenty zosta³y ustanowione przez
Jezusa Chrystusa i zosta³y objawione w Koœciele przez Ducha Œwiêtego.
Zgodnie z pojmowaniem prawos³awnych nastêpuj¹ce sakramenty zosta³y usta-
nowione przez Pana: chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta, œwiêcenia
kap³añskie, ma³¿eñstwo, namaszczenie œw. Olejem (euchelaion). Oprócz tych
siedmiu sakramentów, danych dla zbawienia wierz¹cych, s¹ te¿ liczne inne
czynnoœci liturgiczne, przez które Bóg b³ogos³awi wiele dziedzin ¿ycia wierz¹-
cych jak równie¿ ca³e stworzenie. Luteranie nie obstaj¹ przy okreœlonej liczbie
sakramentów, lecz reprezentuj¹ na ogó³ nieco wê¿sze rozumienie sakramentu,
kiedy twierdz¹, ¿e spoœród wielu wspomnianych przez Chrystusa w Piœmie
Œwiêtym czynnoœci rytualnych tylko dwie – chrzest i Eucharystia wzglêdnie
Wieczerza Pañska – zawieraj¹ zarówno Bo¿y nakaz (to czyñcie) , jak równie¿
zwi¹zan¹ z nim obietnicê zbawienia. Jednoczeœnie istniej¹ w luterañskiej tra-
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dycji teologicznej elementy, które pojmowania sakramentów nie zawê¿aj¹ do
chrztu i Eucharystii, tak ¿e np. do sakramentów mog¹ byæ zaliczane równie¿
pokuta i ordynacja (por. Apologia XIII). Luteranie i prawos³awni s¹ zgodni, ¿e
Bóg z³¹czy³ chrzeœcijan z sakramentami w Koœciele dla ich zbawienia, ¿e Jego
suwerenna wolnoœæ pozostaje jednak nienaruszona w Jego wiernoœci do nas
w sakramentach.

6. Prawos³awni i luteranie w swych dotychczasowych rozwa¿aniach na temat sa-
kramentów podkreœlaj¹ sakramenty inicjacyjne staro¿ytnego Koœcio³a, tzn.
chrzest, bierzmowanie i Eucharystiê. Jesteœmy zgodni te¿ co do tego, ¿e chrztu
dokonuje siê wod¹ w imiê Ojca i Syna i Ducha Œwiêtego. Powoduje on od-
puszczenie grzechów i uczestnictwo w œmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa,
które w³¹cza wierz¹cego w Cia³o Chrystusa jako cz³onka Koœcio³a. Dla prawo-
s³awnych to w³¹czenie zostaje dope³nione przez bierzmowanie, w którym
ochrzczony otrzymuje dary Ducha Œwiêtego. Dla luteranów namaszczenie Du-
chem Œwiêtym dokonuje siê w samym akcie chrztu i znajduje wyraz w w³o¿e-
niu r¹k po chrzcie w wodzie.

7. Co siê tyczy Œwiêtej Eucharystii, luteranie i prawos³awni w podobny sposób
k³ad¹ nacisk na rzeczywistoœæ Cia³a i Krwi Chrystusa danych i przyjmowa-
nych w elementach eucharystycznych. W odniesieniu do tej kwestii prawo-
s³awni mówi¹ o przemianie (metabole) eucharystycznych elementów, tak ¿e po
inwokacji Ducha Œwiêtego (epiklesis) nie ma ju¿ „chleba” i „wina”, lecz s¹
prawdziwe Cia³o i prawdziwa Krew Chrystusa. Luteranie mówi¹ zgodnie z tra-
dycj¹, ¿e prawdziwe Cia³o i prawdziwa Krew Chrystusa obecne s¹ w, z i pod
chlebem i winem. Luteranie i prawos³awni zgadzaj¹ siê, ¿e w Œwiêtej Komunii
przyjmujemy nie zwyczajny chleb i zwyczajne wino, lecz Cia³o i Krew Chry-
stusa. Jak naucza Pawe³: Kielich b³ogos³awieñstwa, który b³ogos³awimy, czy
nie jest wspólnot¹ krwi Chrystusa? Chleb, który ³amiemy, czy nie jest wspól-
not¹ cia³a Chrystusa? (1 Kor 10,16).

Na podstawie tej dyskusji, proponujemy by temat 12. Posiedzenia Wspólnej
Komisji luterañsko-prawos³awnej brzmia³ nastêpuj¹co: Misterium Koœcio³a:
C. Chrzest i bierzmowanie jako sakramenty w³¹czaj¹ce do Koœcio³a.

T³um. Wsiewo³od Konach
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Gdy przychodzi³ na œwiat 23 lutego 1933 r., przy porodzie asystowa³a ciotka
wywodz¹ca siê z rodziny reformowanej. St¹d moja mi³oœæ do Koœcio³a ewange-
licko-reformowanego – ¿artuje wybitny ekumenista katolicki, który niedawno
ukoñczy³ 70 lat. By³ to pierwszy ekumeniczny znak w ¿yciu cz³owieka, który jest
w Polsce jednym z niekwestionowanych liderów w dzia³aniach na rzecz jednoœci.

Kiedy przed ponad 20 laty naówczas publicysta „Wiêzi” Jan Turnau opubliko-
wa³ „Dekalog ekumeniczny”, w u³o¿onych przez siebie dziesiêciu przykazaniach
nie wymieni³ cech koniecznych w zaanga¿owaniu dla jednoœci, które on posiad³
w stopniu niemal doskona³ym, czyli cierpliwoœci i wytrwa³oœci. Najlepiej to wi-
daæ na przyk³adzie jego jednej z najwa¿niejszych inicjatyw ekumenicznych, jak¹
s¹ comiesiêczne nabo¿eñstwa ekumeniczne w Warszawie. Od 1981 r. zmienia³ siê
sk³ad komitetu organizacyjnego, jedni odchodzili, drudzy przychodzili, a redaktor
Turnau trwa³ na swym ekumenicznym posterunku. By³em przy narodzeniu tej ini-
cjatywy. Wracaliœmy na pocz¹tku 1981 r. z Rzymu z Europejskiego Spotkania
M³odych, zorganizowanego przez ekumeniczn¹ wspólnotê z Taizé. Jan by³ pod
wra¿eniem audiencji u Jana Paw³a II, który apelowa³ do m³odych o aktywne w³¹-
czenie siê w dzie³o jednoœci i przyzna³, ¿e m³odzi bêdê zapewne lepiej prowadzili
to dzie³o ni¿ jego pokolenie.

Natomiast apel brata Rogera, przeora Taizé, aby m³odzi ludzie po powrocie
z Rzymu stali siê zaczynem pojednania w swoich œrodowiskach i podejmowali
konkretne dzia³ania na rzecz jednoœci, spowodowa³, ¿e w umyœle Jana zrodzi³a
siê piêkna idea. Postanowi³ on jeszcze w drodze do kraju, zainicjowaæ po powro-
cie do Warszawy comiesiêczne nabo¿eñstwa ekumeniczne w którejœ ze œwi¹tyñ
niekatolickich, bo przecie¿ msze w intencji jednoœci odbywa³y siê ju¿ w rzymsko-
katolickim koœciele œw. Marcina. Wybór pad³ na jedn¹ ze sto³ecznych ewangelic-
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kich parafii, ale tamtejsze Kolegium Koœcielne uzna³o, ¿e jeszcze nie nadszed³
czas na realizacjê inicjatywy katolika, zw³aszcza, ¿e na Mazurach trwa³ konflikt o
œwi¹tynie poluterañskie pomiêdzy Koœcio³em rzymskokatolickim a Koœcio³em
ewangelicko-augsburskim. Takich w¹tpliwoœci nie mia³y w³adze Koœcio³a ewan-
gelicko-reformowanego i w³aœnie w œwi¹tyni tego Koœcio³a na Lesznie, od maja
1981 r., w ka¿dy pierwszy poniedzia³ek miesi¹ca odbywa³y siê nabo¿eñstwa o
jednoœæ. Za ka¿dym razem homiliê wyg³asza³ duchowny innego Koœcio³a.

Po 10 latach nabo¿eñstwa przeniesiono do ewangelicko-augsburskiego koœcio³a
Wniebowst¹pienia przy ul. Pu³awskiej. Tam Jana Turnaua w pracach organizacyj-
nych wspiera miejscowy proboszcz, ks. Adam Pilch. Na spotkania przychodzi na
ogó³ kilkadziesi¹t osób, czasem wiêcej, ale jest rzecz¹ niezwykle wa¿n¹, ¿e w War-
szawie co miesi¹c – w ka¿dy pierwszy poniedzia³ek u luteranów i w ka¿dy ostatni
czwartek u œw. Marcina – chrzeœcijanie modl¹ siê o jednoœæ. Inicjatywy te poka-
zuj¹, ¿e ekumenizm powinien byæ „chlebem powszednim”, a nie tylko fajerwer-
kiem, kiedy w styczniu obchodzony jest Tydzieñ Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan.

To nie jedyna inicjatywa ekumeniczna red. Turnaua. W czasach stanu wojen-
nego, kiedy „WiêŸ”, tak jak inne porz¹dne redakcje, zamkniêto, a bezrobotni
dziennikarze mieli wiele czasu, wpad³ on na pomys³ ekumenicznego przek³adu
Biblii. Zapali³ to tego trzech biblistów: Jana Anchimiuka, obecnie prawos³awne-
go arcybiskupa Jeremiasza; katolika rzymskiego ks. prof. Micha³a Czajkowskiego
i zielonoœwi¹tkowca ks. Mieczys³awa Kwietnia. Grupka ta, zbieraj¹c siê nieregu-
larnie od ponad 20 lat, zdo³a³a przet³umaczyæ i wydaæ w formie ksi¹¿kowej czte-
ry Ewangelie i kilka innych ksi¹g Nowego Testamentu, a w lutym 2003 r. praco-
wa³a nad t³umaczeniem Dziejów Apostolskich.

Przygoda z ekumenizmem Jana Turnaua rozpoczê³a siê ponad 40 lat temu
w warszawskim KIK-u. Klub sta³ siê awangard¹ ekumenizmu w Koœciele rzym-
skokatolickim, a m³ody redaktor awangard¹ tej awangardy. Zaczê³o siê doœæ pro-
zaicznie. Jan Turnau chcia³ siê „wy¿yæ organizacyjnie” w pracach klubu, a ponie-
wa¿ by³o wolne miejsce w dzia³ce ekumenicznej u boku pani Anieli Urbanowicz,
w³¹czy³ siê w tê w³aœnie dzia³alnoœæ. Szybko po³kn¹³ bakcyla ekumenizmu, choæ
to stanowczo za s³abo powiedziane. Ekumenizm sta³ siê jego pasj¹ i mi³oœci¹.
Pracy by³o sporo – organizacja spotkañ i prelekcji, udzia³ w nabo¿eñstwach eku-
menicznych. Te dzia³ania wspar³ jeszcze swoim œwietnym piórem. Napisa³ setki
tekstów ekumenicznych opublikowanych w „Wiêzi”, „Goœciu Niedzielnym”,
„Tygodniku Powszechnym”, „Gazecie Wyborczej”. Ma talent do przedstawiania
trudnych, teologicznych problemów w sposób prosty, atrakcyjny, nieraz dowcip-
ny. Turnau nigdy nie przynudza. To na pewno jeden z najciekawszych publicy-
stów katolickich. Œp. ks. prof. Andrzej Zuberbier tak pisa³ o jego felietonach pu-
blikowanych w „Wiêzi” w cyklu „Zdaniem laika”, a przecie¿ opiniê tê mo¿na by
rozci¹gn¹æ na ca³e pisarstwo Jubilata. „Zdaniem laika” jest ekumeniczne. Nie tyl-
ko dlatego, ¿e Autor z upodobaniem i przejêciem podejmuje sprawy ekumenizmu,
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lecz i w pewnym szerszym znaczeniu. Daleki jest on mianowicie od ducha polemi-
ki, napastliwoœci, zacietrzewienia, przeciwnie, sk³onny jest mo¿liwie dobrze przyj-
mowaæ i sprawiedliwie oceniaæ ka¿d¹ sprawê i ka¿de zdanie.

Przed laty Jan Turnau opublikowa³ dekalog i pacierz ekumenisty oraz siedem
b³êdów g³ównych ekumenii przeszkadzaj¹cych. Teksty te zachowa³y aktualnoœæ
po dziœ dzieñ i mo¿e warto by je przypomnieæ w jakimœ specjalnym zbiorku.
W czwartym „przykazaniu” ekumenisty napisa³: Staraj siê nie byæ sekciarzem.
Odnowê teologiczn¹ zacznij od akcentowania przede wszystkim wierzeñ podsta-
wowych i przez to na ogó³ wspólnych dla ca³ego chrzeœcijañstwa. Nie wysuwaj na
pierwszy plan elementów specyficznych dla Twego wyznania. Staraj siê byæ
przede wszystkim chrzeœcijaninem, a dopiero potem rzymskim katolikiem, prawo-
s³awnym czy adwentyst¹ dnia siódmego.

Z kolei jako jeden z g³ównych b³êdów przeszkadzaj¹cych ekumenii wymieni³
kesnolatriê, czyli ubóstwianie tego, co nie moje. Autentyczny ekumenizm – pisze
Turnau – jest mi³oœci¹ do w³asnego Koœcio³a, ale tak wielk¹ i tak m¹dr¹, ¿e nie
bezkrytyczn¹.

W „pacierzu ekumenisty” modli³ siê o Królestwo Bo¿e, które jest Jednoœci¹
w wieloœci. Prosi³ tak¿e: Odpuœæ nam nasz¹ czêœæ winy za roz³am, tak jak my wy-
baczamy naszym braciom z innych Koœcio³ów ich winy wobec nas. I odpuœæ nam
nasze grzechy przeciw Jednoœci.

Ca³e swoje ¿ycie dziennikarskie Jan Turnau walczy z polskim ko³tunem, który
nie znosi tego, co nie katolickie, zaanga¿owanie ekumeniczne traktuje jako nie
maj¹c¹ uzasadnienia fanaberiê, a ka¿d¹ krytykê Koœcio³a uznaje za jego zdradê.
Takim ko³tunem jest na pewno wyszydzony przez red. Turnaua katolicki pro-
boszcz, który nawo³ywa³ do niewybierania wójtem kandydatki nie ze wzglêdu na
jej brak kompetencji, ale dlatego, ¿e by³a luterank¹.

Ma odwagê g³osiæ pogl¹dy niepopularne w swoim Koœciele, przez co nieraz
„podpada³” hierarchii i publicystom o prawicowych pogl¹dach. Nie ba³ siê na
³amach „Arki Noego” skrytykowaæ deklaracjê „Dominus Iesus”. W swoim ko-
mentarzu napisa³ m.in.: Jestem katolikiem i uwa¿am, ¿e w moim Koœciele jest pe³-
nia prawdy, ale czy muszê to wci¹¿ og³aszaæ? Mogê uwa¿aæ, ¿e mam w czymœ
racjê, a nie Kowalski, ale nie muszê mu tego wytykaæ. Potrafiê te¿ zrozumieæ hie-
rarchów mojego Koœcio³a, którzy chc¹ powstrzymaæ radykalnych nowatorów teo-
logicznych, ale czy nie ma na to innych sposobów ni¿ ta deklaracja, która ura¿a
innych chrzeœcijan i wyznawców innych religii? Ekumenizm jest sk³adem porcela-
ny, w którym nie jest przydatny ¿aden s³oñ.

Nie jest jednak wiecznym malkontentem, jakim niektórzy chcieliby go wi-
dzieæ. W jego tekstach jest wiêcej jasnych, pozytywnych przyk³adów postaw eku-
menicznych, którymi stara siê zainspirowaæ i przekonaæ do ekumenizmu ludzi
stoj¹cych z dala. Gestem ekumenicznym, który wywar³ na nim najwiêksze wra¿e-
nie by³o wydarzenie z 14 grudnia 1975 r., kiedy papie¿ Pawe³ VI upad³ na kolana
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przed prawos³awnym metropolit¹ Melitonem i uca³owa³ mu stopy. Gest ten – na-
pisa³ Turnau w „Wiêziowym” felietonie – powinien byæ dla katolików polskich –
hierarchii i œwieckich – zachêt¹ do okazywania równej pokory wobec innych
chrzeœcijan w Polsce. Niech pok³on Paw³owy z³amie nasz¹ rzymskokatolick¹ wy-
nios³oœæ – postulowa³ Turnau.

Z pasj¹ s³u¿y dialogowi chrzeœcijan ze starszymi braæmi w wierze. Problema-
tyka ta czêsto goœci na ³amach redagowanej przez niego „Arki Noego” w weeken-
dowym wydaniu „Gazety Wyborczej”. Ale ju¿ w jednym z tekstów „Wiêzio-
wych” przypominaj¹c, ¿e Jezus by³ ¯ydem, przestrzega³, aby nie przeciwstawiaæ
sobie judaizmu i chrzeœcijañstwa jako religii strachu i religii mi³oœci. Rozprawia³
siê te¿ w tym tekœcie ze stawianym ¯ydom zarzutem bogobójstwa. T³um zebrany
przed pa³acem Pi³ata – pisa³ Turnau – nie mo¿e byæ uwa¿any za uprawnionego
reprezentanta Narodu Wybranego. Zreszt¹ z relacji Mateusza i Marka wynika
przecie¿ wyraŸnie, ¿e ów t³um by³ ofiar¹ manipulacji.

Felietonista „Wiêzi” stara siê te¿ zrozumieæ ¯ydów wydaj¹cych na œmieræ Je-
zusa, dodaj¹c argument ca³kiem laicki: Która¿ elita w³adzy spokojnie znosi³aby
bardzo surow¹ krytykê, jak¹ kierowa³ Jezus pod adresem przywódców narodu
¿ydowskiego? Która¿ w³adza narodowa na pewno post¹pi³aby inaczej?

Ka¿dy przyjazny gest, ka¿de wa¿ne wydarzenie w dialogu chrzeœcijañsko-
¿ydowskim jest skrzêtnie odnotowane i ¿yczliwie skomentowane przez red. Tur-
nau. I vice versa. Gdy ktoœ, a takich ludzi niestety nie brakuje, powie coœ niedo-
rzecznego, pogardliwego albo fa³szywego o ¯ydach niechybnie trafi na kontrê
Jana Turnaua.

W ci¹gu ponad 40 lat swojej pracy ekumenicznej nawi¹za³ wiele przyjaŸni i
znajomoœci. Szczególne wiêzy ³¹cz¹ go z Koœcio³em ewangelicko-reformowa-
nym, a zw³aszcza ze œrodowiskiem „Jednoty”, która ma w jego osobie oddanego
przyjaciela.

Urodzi³ siê w rodzinie ziemiañskiej, we Wlonicach niedaleko Sandomierza. Nowa
w³adza obesz³a siê z Turnauami podobnie jak z tysi¹cem innych ziemiañskich rodzin
– zabra³a im maj¹tek. Poniewa¿ ojcu Jana grozi³o aresztowanie, wyjecha³ wraz z ca³¹
rodzin¹ na Ziemie Odzyskane. Osiedlili siê w Cieplicach, dziœ dzielnicy Jeleniej
Góry, gdzie Jan Turnau spêdzi³ lata m³odzieñcze i zda³ w 1951 r. maturê.

Nastêpnie studiowa³ polonistykê we Wroc³awiu. Tam te¿ pracowa³ jako dzien-
nikarz w pismach pax-owskich – najpierw w „S³owie Powszechnym”, a nastêpnie
we „Wroc³awskim Tygodniku Katolickim”. Z Pax-u wyst¹pi³ w 1956 r. Trzy lata
póŸniej przeniós³ siê do Warszawy, by rozpocz¹æ pracê w redakcji miesiêcznika
„WiêŸ”, za³o¿onego przez Tadeusza Mazowieckiego. Tam pracowa³ przez 31 lata
jako redaktor dzia³u religijnego i felietonista. Pisywa³ równie¿ stale – jako Jonasz
– w „Goœciu Niedzielnym” i w „Tygodniku Powszechnym”. Od 1 sierpnia 1990 r.
pracuje w „Gazecie Wyborczej”, gdzie prowadzi rubrykê „Arka Noego”. Ukoñ-
czy³ zaoczne studia teologiczne w ATK.
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Jest cz³owiekiem pojednania nie tylko dlatego, ¿e odda³ swoje serce i swój ta-
lent pracy na niwie ekumenicznej. Uczyni³ równie¿ wiele dobrego dla zbli¿enia
Polaków z Niemcami oraz naszymi wschodnimi s¹siadami. Wydanie przez Jana
Turnaua w 1986 r. w Bibliotece „Wiêzi” zbioru wspomnieñ „Dziesiêciu sprawie-
dliwych” o Niemcach, którzy podczas drugiej wojny œwiatowej pomagali Pola-
kom, wywo³a³o w prasie re¿imowej reakcje, ¿e oto temu narodowi wystawiamy
certyfikat moralnoœci, zapominaj¹c o straszliwym z³u, które wyrz¹dzi³. Tymcza-
sem inicjatorowi wspomnieñ chodzi³o o to, ¿eby pokazaæ, ¿e w ka¿dym narodzie
i w ka¿dym okresie czasu znajdzie siê zawsze owych „dziesiêciu sprawiedli-
wych”, niczym w biblijnej Sodomie. Potem – ju¿ w wolnej Polsce – Turnau
wyda³ tom wspomnieñ wojennych pt. „Bracia zza Buga” – o Rosjanach, Ukraiñ-
cach i Litwinach ¿yczliwych Polakom w tamtych okrutnych czasach. Dla wielu
ludzi dzia³aj¹cych na rzecz jednoœci Jan Turnau jest najbardziej zas³u¿onym
œwieckim ekumenist¹ katolickim. Ile sumieñ ekumenicznych obudzi³, ile trud-
nych spraw pomóg³ nam naœwietliæ i zrozumieæ – nie sposób zliczyæ.

A przy tym wszystkim jest cz³owiekiem wielkiej kultury, dobroci i wra¿liwo-
œci. To, co jego wspó³wyznawcy uznaj¹ za „cudze”, on traktuje jako „swoje”. To
w³aœnie czyni chrzeœcijanina prawdziwym ekumenist¹. We wspomnianym ju¿
„Pacierzu ekumenisty” Jan Turnau napisa³: Ca³kowitej, ostatecznej Jednoœci nie
zbudujemy na Starej Ziemi. Ale nasze starania nie pójd¹ na marne, bo budujemy
Now¹ Ziemiê i Nowe Niebo, gdzie ju¿ nie bêdzie podzia³ów. To, co czyni od po-
nad 40 lat Jan Turnau jest dok³adaniem cegie³ do tej budowli.

Grzegorz Polak
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KRONIKA WYDARZEÑ EKUMENICZNYCH
lipiec – grudzieñ 2002

Z zagranicy

 Po 30-letniej przerwie metodyœci i anglikanie w Anglii podjêli dialog,
w wyniku którego opracowali raport zawieraj¹cy propozycjê œciœlejszej wspólno-
ty (przymierza – covenant) miêdzy obydwoma Koœcio³ami. Propozycja ta spotka-
³a siê z aprobat¹ konferencji dorocznej Koœcio³a metodystycznego (1 lipca) i sy-
nodu generalnego Koœcio³a Anglii (6 lipca). Obecnie przez rok propozycja te bê-
dzie dyskutowana w parafiach (zborach) obu Koœcio³ów, po czym zostanie
ponownie rozpatrzona przez najwy¿sze gremia obu Koœcio³ów. W 1972 r. próba
zawarcia widzialnej jednoœci nie uda³a siê z powodu opozycji w Koœciele angli-
kañskim.

 Koœció³ katolicki uprawia prozelityzm na kanonicznym obszarze prawo-
s³awnym, czyli w Rosji – czytamy w dokumencie, og³oszonym 1 lipca w Moskwie
przez Rosyjski Koœció³ Prawos³awny. Nosi on tytu³: „Katolicki prozelityzm
wœród prawos³awnej ludnoœci Rosji. Informacja”. W³adze Cerkwi po raz kolejny
oskar¿aj¹ katolików o uprawianie agresywnej akcji misyjnej na terytoriach trady-
cyjnie prawos³awnych. Metropolita smoleñski i kaliningradzki Cyryl, przewodni-
cz¹cy Wydzia³u Zewnêtrznych Kontaktów Koœcielnych Patriarchatu Moskiew-
skiego, wys³a³ te¿ listy do kard. Waltera Kaspera, przewodnicz¹cego Papieskiej
Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan oraz arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza, kato-
lickiego metropolity Moskwy. Prawos³awny hierarcha pisze, ¿e dokument jest
odpowiedzi¹ na zarzuty, jakoby Patriarchat nie mia³ dowodów na katolicki proze-
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lityzm w Rosji. Cyryl obarcza te¿ katolików odpowiedzialnoœci¹ za pogorszenie
relacji miêdzy oboma wyznaniami.

 W dokumencie zamieszczono niezwykle szczegó³owe dane o dzia³alnoœci Ko-
œcio³a katolickiego w Rosji, zwracaj¹c uwagê przede wszystkim na powstawanie
ró¿nych placówek opiekuñczych i charytatywnych, których celem – wed³ug auto-
rów – jest zdobywanie nowych wyznawców. Za jeden z najpowa¿niejszych grze-
chów Stolicy Apostolskiej uznano fakt, ¿e Rzym og³osi³ istnienie Rosyjskiego Ko-
œcio³a Katolickiego, który jest pomyœlany jako Koœció³ dla Rosjan, niezale¿nie od
ich korzeni kulturalnych i etnicznych. (...) Krok ten œwiadczy o tym, ¿e Rzym jed-
nostronnie, poza jakimkolwiek dialogiem z Koœcio³em prawos³awnym, pryncy-
pialnie zmieni³ charakter obecnoœci katolickiej w Rosji – zaznaczaj¹ hierarcho-
wie. Ich zdaniem œwiadczy to o duchu konkurencji i konfrontacji z Rosyjskim
Koœcio³em Prawos³awnym. Te zarzuty s¹ absurdalne – stwierdzi³ abp Kondrusie-
wicz w wywiadzie dla w³oskiego dziennika „Avvenire”. Katolicki metropolita
Moskwy przypomnia³, ¿e wielokrotnie prosi³ rosyjsk¹ Cerkiew o podanie kon-
kretnych dowodów prozelityzmu i „nielojalnoœci” wobec prawos³awia. Tymcza-
sem opublikowany dokument ca³kowicie zawiód³ znawców przedmiotu, bo brak
w nim wiarygodnych przyk³adów.

 2 lipca zmar³ nagle w Genewie w wieku 73 lat o. Ion Bria, prawos³awny
teolog rumuñski, znany ze swej dzia³alnoœci ekumenicznej i misyjnej. W 1973 r.
obj¹³ stanowisko sekretarza wykonawczego ds. misji i stosunków z Koœcio³ami
prawos³awnymi w Œwiatowej Radzie Koœcio³ów. W 1987 r. zosta³ powo³any
w ŒRK na stanowisko dyrektora zespo³u programowego ds. odnowy ¿ycia para-
fialnego. W 1994 r., nied³ugo przed odejœciem na emeryturê, kierowa³ przez krót-
ki czas zespo³em ds. wiary i œwiadectwa. W 1995 r. obj¹³ profesurê na wydziale
teologicznym w Sibiu (Rumunia).

 Przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan, kard. Walter Ka-
sper zaprosi³ 8 lipca Patriarchat Moskiewski do dialogu na temat kwestii spornych
miêdzy obiema wspólnotami. Jego zdaniem dzia³alnoœæ rosyjskiego Koœcio³a katolic-
kiego skierowana jest do katolików i osób religijnie obojêtnych, a nie wyznawców
prawos³awia. Inne zarzuty nazwa³ zwyk³ymi pomówieniami i podejrzeniami, choæ jed-
noczeœnie przyzna³, ¿e w tym czy innym przypadku pope³niano b³êdy wynikaj¹ce
z nadgorliwoœci. Watykañski hierarcha podkreœli³, ¿e Koœció³ odrzuca wszelkie próby
werbowania chrzeœcijan z innych Koœcio³ów i wspólnot. Zapewni³, ¿e stosunków
z rosyjskim prawos³awiem nie mo¿e kszta³towaæ myœlenie w kategoriach konkuren-
cji, lecz duch mi³oœci. Pozytywnie oceni³ fakt, ¿e Cerkiew w ostatnim oœwiadczeniu
uzna³a zasadê wolnoœci sumienia i wyznania, wynikaj¹c¹ z konstytucji Federacji Ro-
syjskiej – teraz nale¿y rozmawiaæ o konsekwencjach p³yn¹cych z tej deklaracji.
Przedmiotem dyskusji powinna byæ tak¿e definicja „terytorium kanonicznego”.
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 Katolicki metropolita Moskwy, abp Tadeusz Kondrusiewicz odpowiedzia³
na zarzuty rosyjskiej Cerkwi, zawarte w opublikowanym dokumencie „Katolicki
prozelityzm wœród prawos³awnej ludnoœci Rosji. Informacja”. W liœcie otwartym
do metropolity Cyryla, podkreœli³, ¿e katolicy nie uwa¿aj¹ Rosji za obszar misyj-
ny. Koœció³ nie d¹¿y te¿ do przekszta³cenia Rosji w kraj katolicki, a zadanie jej
duchowego odrodzenia po dziesiêcioleciach komunizmu spoczywa przede
wszystkim na Patriarchacie Moskiewskim. Uznajemy, ¿e Koœció³ prawos³awny
jest obdarzony ³ask¹ i ma wszelkie niezbêdne œrodki do zbawienia cz³owieka –
przypomnia³ metropolita. Wyrazi³ te¿ uznanie i szacunek dla kultury rosyjskiego
prawos³awia, która stanowi czêœæ dziedzictwa œwiatowego. – Jednak¿e doœwiad-
czenie ostatniego dziesiêciolecia kszta³tuje w nas doœæ dziwny obraz »mo¿liwego
do przyjêcia« Koœcio³a katolickiego w Rosji – pisze Kondrusiewicz. Zdaniem
metropolity pojawi³o siê przekonanie, ¿e wspólnota katolicka nie powinna mieæ
normalnych, okreœlonych prawem kanonicznym struktur, nie powinna g³osiæ
Ewangelii i prowadziæ dzia³alnoœci charytatywnej oraz wyœwiêcaæ rosyjskich
ksiê¿y i opiekowaæ siê rosyjskimi wiernymi. Oczywiœcie, taki wizerunek Koœcio³a
zaprzecza jego istocie i celom, przekszta³ca w œrodowisko zamkniête i ogranicza
do ram swoistego »getta etnicznego«, co w rzeczywistoœci oznacza powrót do sy-
tuacji sprzed dekretu tolerancyjnego z 1905 r. – stwierdza arcybiskup. Wyra¿a te¿
¿al, ¿e zbyt rzadko dochodzi do spotkañ z przedstawicielami Patriarchatu Mo-
skiewskiego, co spowodowane jest brakiem sta³ego dialogu, wzajemnej modlitwy
i wzajemnego udzia³u w œwiêtach naszych Koœcio³ów. Arcybiskup zaproponowa³
utworzenie dwustronnej grupy roboczej, która opracowa³aby wspólny dokument,
zawieraj¹cy definicje takich pojêæ jak misja, prozelityzm i terytorium kanoniczne.

 W Gruzji dosz³o do dwóch powa¿nych ataków prawos³awnych fanatyków
– duchownych i œwieckich – przeciw miejscowym wspólnotom protestanckim i
katolickim. Poinformowa³a o tym 10 lipca organizacja Keston News Service
z siedzib¹ w Oxfordzie, która wczeœniej œledzi³a stan wolnoœci religijnej w kra-
jach komunistycznych, a obecnie zajmuje siê sprawami swobód religijnych
w pañstwach Europy Œrodkowej i Wschodniej. W dniach 5-7 lipca dwaj gruziñ-
scy ksiê¿a prawos³awni kierowali atakami ok. 30-40 osób na dom modlitwy zie-
lonoœwi¹tkowców w rejonie Nadzaadewi na peryferiach Tbilisi. Córka miejsco-
wego pastora poinformowa³a, ¿e t³um wdar³ siê do domu, gdzie bi³ obecnych tam
ludzi, terroryzowa³ dzieci, rekwirowa³ Biblie i wygra¿a³ miejscowym wiernym.
Wczeœniej, bo 3 lipca, zaatakowano pielgrzymkê katolików, wœród których by³
administrator apostolski Zakaukazia bp Giuseppe Pasotto. Przedstawiciel Gruziñ-
skiego Koœcio³a Prawos³awnego pospieszy³ z zapewnieniem, ¿e Koœció³ ten nie
otrzyma³ dotychczas ¿adnych wiadomoœci o atakach na zielonoœwi¹tkowców czy
katolików. Wyrazi³ przy tym przypuszczenie, ¿e zdarzenia tego rodzaju mog¹ byæ
prowokacjami, aby zdyskredytowaæ Patriarchat.
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 Po raz pierwszy od przesz³o 10 lat delegacja kierownictwa Federacji Prote-
stantów Francuskich (FPF) z³o¿y³a oficjaln¹ wizytê w Taizé, siedzibie znanej
wspólnoty ekumenicznej, która corocznie goœci ponad 100 tys. m³odych ludzi z
ca³ego œwiata na modlitwach i studiach biblijnych. Stosunki miêdzy FPF a Taizé
zaczê³y siê psuæ ju¿ w latach siedemdziesi¹tych z powodu takich wydarzeñ, jak
jawne popieranie przez brata Rogera Schutza, za³o¿yciela i przeora wspólnoty,
teologa protestanckiego, celibatu kap³añskiego i urzêdu papieskiego, oraz kon-
wersji na katolicyzm i przyjêcia w 1987 r. katolickich œwiêceñ kap³añskich przez
brata Maxa Thuriana, najbli¿szego wspó³pracownika brata Rogera. Mimo napiê-
tych stosunków m³odzi protestanci francuscy regularnie odwiedzali oœrodek
w Taizé. Wspólnota ta utrzymywa³a tak¿e regularne kontakty z Koœcio³ami prote-
stanckimi i anglikañskimi w innych krajach.

 Islam i katolicyzm zdecydowanie sprzeciwiaj¹ siê rasizmowi we wszyst-
kich jego wspó³czesnych przejawach. Zapewnili o tym uczestnicy ósmego ju¿ po-
siedzenia Islamsko-Katolickiego Komitetu £¹cznoœci, które odby³o siê w Mar-
field (Wielka Brytania) w dniach od 12 do 13 lipca. Komunikat ze spotkania pod-
pisali szefowie obu delegacji; przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Dialogu
Miêdzyreligijnego kard. Francis Arinze i sekretarz generalny Miêdzynarodowej
Rady Islamskiej ds. Da’wah i Pomocy w Kairze prof. Kamel Asz-Szarif. Obie
strony potwierdzaj¹ g³oszon¹ przez siebie naukê, ¿e Bóg Wszechmog¹cy obda-
rzy³ wszystkich ludzi jednakow¹ godnoœci¹ i dlatego odrzucaj¹ wszelk¹ formê
rasizmu. Wzywaj¹ jednostki, instytucje wychowawcze i spo³eczne oraz œrodki
przekazu do podjêcia wysi³ków przeciwko rasizmowi. Strony wyra¿aj¹ przekona-
nie, ¿e wartoœci religijne i zaanga¿owanie w dialog pozwoli osi¹gn¹æ wzajemne
zrozumienie i wzajemny szacunek, prowadz¹c do œwiata sprawiedliwoœci i poko-
ju. Zobowi¹zuj¹ siê do kontynuowania dialogu i wspó³pracy w celu wprowadze-
nia kultury dialogu do swoich wspólnot, szczególnie do swoich programów wy-
chowawczych i kulturalnych.

 Przeciw utworzeniu na Ukrainie nowych diecezji rzymskokatolickich za-
protestowali rosyjscy biskupi prawos³awni, uczestnicz¹cy w posiedzeniu Œwiête-
go Synodu 17 lipca w Moskwie. W og³oszonym na zakoñczenie obrad oœwiad-
czeniu stwierdzili, ¿e nie usprawiedliwia³y tego ¿adne przyczyny duszpasterskie.
Potêpiono te¿ podobne dzia³ania ze strony Ukraiñskiego Koœcio³a Greckokatolic-
kiego (UKGK), który równie¿ rozszerza sw¹ obecnoœæ na wschodzie Ukrainy. Jan
Pawe³ II ustanowi³ 4 maja ³aciñsk¹ diecezjê charkowsko-zaporosk¹ i odesko-sym-
feropolsk¹, a 11 stycznia zatwierdzi³ utworzenie wczeœniej przez Synod Bisku-
pów UKGK egzarchatu arcybiskupiego obejmuj¹cego wschodni¹ czêœæ Ukrainy.
Wed³ug hierarchów Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego (RKP) dwie nowe die-
cezje katolickie powsta³y tam, gdzie ich nigdy nie by³o, a liczba katolików w tych
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regionach jest bardzo nieznaczna. Równie¿ grekokatolicy podejmuj¹ próby roz-
szerzenia wp³ywów na Ukrainie Wschodniej, tworz¹c tam now¹ jednostkê –
stwierdzili biskupi prawos³awni. Wspomniane kroki œwiadcz¹ ponownie o strate-
gicznym zamiarze Watykanu kontynuowania ekspansji na wschód za wszelk¹
cenê i wszelkimi sposobami – napisali biskupi.

 Oskar¿enia o prozelityzm wysuwane przez Patriarchat Moskiewski wobec
Koœcio³a katolickiego w Rosji, stanowi¹ pretekst dla zapobie¿enia szerzenia siê
tam katolicyzmu. Tego zdania jest prawos³awny teolog francuski Olivier
Clément, który w wywiadzie dla agencji prasowej w³oskiego episkopatu – SIR
stwierdzi³, ¿e aby przezwyciê¿yæ obecn¹ sytuacjê, trzeba poczekaæ, a¿ pojawi siê
w Rosji nastêpne pokolenie chrzeœcijañskich intelektualistów. Jego zdaniem
w Rosji zdarzaj¹ siê przypadki pewnego rodzaju prozelityzmu, uprawianego
zw³aszcza przez katolików polskich. Nie mo¿na jednak mówiæ tu o zjawisku maso-
wym, gdy¿ g³ównie chodzi o alibi. Clément s¹dzi równie¿, ¿e podniesienie kato-
lickich administratur apostolskich do rangi diecezji stanowi przeszkodê w dialogu
z prawos³awiem.

 Nowym, 104. arcybiskupem Canterbury królowa El¿bieta II mianowa³a 23
lipca dotychczasowego anglikañskiego arcybiskupa Walii 52-letniego Rowana
Douglasa Williamsa. Z tytu³em tym ³¹czy siê godnoœæ anglikañskiego prymasa
Anglii i honorowego zwierzchnika Œwiatowej Wspólnoty Anglikañskiej. Dotych-
czasowy arcybiskup Canterbury George Carey nazwa³ swego nastêpcê cz³owie-
kiem o wielkich zdolnoœciach. Nominacjê prymasa Anglii przyj¹³ z zadowoleniem
przewodnicz¹cy katolickiej Konferencji Biskupów Anglii i Walii, kard. Cormac
Murphy O’Connor podkreœlaj¹c, ¿e jest to œwietna kandydatura w obliczu aktual-
nych wyzwañ, z którymi musz¹ sobie radziæ zwierzchnicy chrzeœcijañscy. Nato-
miast sam abp Williams oœwiadczy³ dziennikarzom, ¿e przyt³acza go ciê¿ar wiel-
kiego zaufania, jakim zosta³ obdarzony. Przede wszystkim ma nadziejê, ¿e bêdzie
siê móg³ przyczyniæ do przywrócenia chrzeœcijañstwu centralnego miejsca w spo-
³eczeñstwie Wielkiej Brytanii. – Zaprzysiê¿enie nowego arcybiskupa Canterbury
odby³o siê 2 grudnia w katedrze œw. Paw³a w Londynie.

 Kongregacja Nauki Wiary formalnie ob³o¿y³a ekskomunik¹ siedem kobiet,
które przyjê³y „œwiecenia kap³añskie”. Dekret potwierdzaj¹cy ekskomunikê og³o-
szono w Watykanie 5 sierpnia. Kobiety (cztery Niemki, dwie Austriaczki i jedna
Amerykanka) nie zastosowa³y siê do upomnienia z 10 lipca, w którym Kongrega-
cja wzywa³a je, by okaza³y skruchê i ¿al z powodu pope³nionego czynu. Nak³ada-
j¹c ekskomunikê Kongregacja ma jednoczeœnie nadziejê, ¿e zainteresowane oso-
by oœwiecone ³ask¹ Ducha Œwiêtego znajd¹ drogê powrotu do jednoœci w wierze i
wspólnoty z Koœcio³em, jak¹ naruszy³y swoim postêpowaniem. Krótki watykañski
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dokument podpisany przez prefekta Kongregacji Nauki Wiary, kard. Josepha Rat-
zingera i sekretarza abp. Tarcisio Bertone zawiera te¿ uwagê, dotycz¹c¹ osoby bi-
skupa Romulo Antonio Braschiego, który udzieli³ œwiêceñ. Wyjaœnia, ¿e jeœli cho-
dzi o jego status kanoniczny, to jest on schizmatykiem i ju¿ wczeœniej zosta³ ob³o-
¿ony ekskomunik¹ przez Watykan. Sekretarz Kongregacji, abp Bertone wyjaœni³, ¿e
czyn, którego dopuœcili siê Braschi i kobiety, zagrozi³ strukturze Koœcio³a, ustalonej
przez Jezusa Chrystusa. – Zachowanie to zas³ugiwa³o na najwy¿sz¹ karê, gdy¿ do-
puœcili siê oni zamachu na dziedzictwo wiary i fundament dyscypliny – mówi³. Nie
mieliœmy do czynienia z grzechem prywatnym, lecz z aktem publicznym, którego
przyk³ad mo¿e sprowadziæ innych na manowce – doda³ abp Bertone.

 W 2001 r. na œwiecie ¿y³o prawie 65, 4 mln osób wyznaj¹cych luteranizm –
poda³a Œwiatowa Federacja Luterañska (ŒFL). Oznacza to wzrost o 1, 4 mln
w porównaniu z rokiem poprzednim i o ponad 2, 3 mln w stosunku do roku 1999.
Do ŒFL nale¿¹ 133 Koœcio³y. Na wzrost liczby wiernych „zapracowa³a” przede
wszystkim Afryka. £¹cznie na Czarnym L¹dzie ¿yje obecnie prawie 12 mln lute-
ran. Spad³a natomiast – o ponad 300 tys. – ich liczba w Europie i na koniec 2001
by³o ich tam ponad 36, 6 mln.

 Koœció³ Ewangelicki Prowincji Koœcielnej Saksonii pragnie zacieœniæ wspó³-
pracê z Polskim Autokefalicznym Koœcio³em Prawos³awnym, a zw³aszcza z jego
diecezj¹ wroc³awsko-szczeciñsk¹. Odpowiednie porozumienie partnerskie podpisali
10 sierpnia w Wittenberdze biskup ewangelicki Axel Noack i abp Jeremiasz. Obaj
partnerzy zobowi¹zuj¹ siê w nim do regularnych konsultacji na p³aszczyŸnie kie-
rownictw koœcielnych i wspierania spotkañ na szczeblu parafialnym.

 Œwiatowa Rada Koœcio³ów (ŒRK) i Konferencja Koœcio³ów Europejskich
(KKE) wyrazi³y zaniepokojenie ci¹g³¹ agresj¹ wobec wiernych i œwi¹tyñ Serb-
skiego Koœcio³a Prawos³awnego w Kosowie. Sekretarze generalni obu organiza-
cji, Konrad Raiser (ŒRK) i Keith Clements (KKE) w liœcie z 19 sierpnia do szefa
przedstawicielstwa ONZ w Kosowie Michaela Steinera i zwierzchnika serbskiego
prawos³awia patriarchy Paw³a wyrazili ubolewanie, ¿e wspólnota miêdzynarodo-
wa nie jest w stanie powstrzymaæ ataków albañskich ekstremistów i zapewniæ bez-
pieczeñstwa serbskiej mniejszoœci, co destabilizuje region. Z apelem do Steinera i
dowódcy si³ pokojowych w Kosowie gen. Marcela Valentina o ochronê œwiêtych
miejsc prawos³awia zwróci³ siê te¿ patriarcha Pawe³. Serbskie œwi¹tynie i klaszto-
ry s¹ zagro¿one rabunkiem i zniszczeniem – ostrzega hierarcha, przypominaj¹c,
¿e od wprowadzenia si³ pokojowych w czerwcu 1999 w Kosowie zniszczono po-
nad 120 prawos³awnych obiektów sakralnych. Patriarcha oskar¿a ¿o³nierzy, ¿e
toleruj¹ rabunek dzie³ sztuki, w tym ikon i ksi¹g koœcielnych, które potem s¹
sprzedawane na czarnym rynku.
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 Liczni przedstawiciele ró¿nych tradycji koœcielnych z ca³ego œwiata zgro-
madzili siê 25 sierpnia w Lozannie w celu uczczenia 75. rocznicy I Œwiatowej
Konferencji Koœcio³ów ds. Wiary i Ustroju (szersza relacja w dziale „Sprawozda-
nia i dokumenty”).

 W dniach od 25 sierpnia do 1 wrzeœnia obradowa³o w Pradze VI Ekume-
niczne Forum Chrzeœcijanek Europy. Wziê³o w nim udzia³ 160 kobiet z 30 krajów
naszego kontynentu, reprezentuj¹cych szerokie spektrum tradycji chrzeœcijañ-
skich. Temat obrad brzmia³: „Powo³ane do wspó³czucia i wolnoœci – chrzeœcijan-
ki kszta³tuj¹ przysz³oœæ Europy”. Do tematu g³ównego nawi¹zywa³y nie tylko re-
feraty, grupy robocze i studia biblijne, lecz tak¿e nabo¿eñstwa, posiedzenia o cha-
rakterze organizacyjnym i imprezy kulturalne. Szczególnym punktem obrad by³y
obchody 20. rocznicy zwo³ania pierwszego forum. Stwierdzono, ¿e w miêdzycza-
sie fora sta³y siê tym miejscem, w którym europejskie chrzeœcijanki w sposób
kompetentny mog¹ dzieliæ siê ze swoimi problemami.

 W dniach od 29 sierpnia do 3 wrzeœnia obradowa³ w Genewie Komitet Na-
czelny Œwiatowej Rady Koœcio³ów (szersz¹ relacjê zamieszczamy w dziale
„Sprawozdania i dokumenty”).

 Pod koniec sierpnia obradowa³a w Pradze Miêdzynarodowa Anglikañsko-
Starokatolicka Rada Koordynacyjna. Organ ten, istniej¹cy od 1998 r., spotyka siê
raz w roku w celu wymiany informacji i przedyskutowania procesów wewn¹trz-
koœcielnych i ekumenicznych, które dotycz¹ ka¿dej z obu wspólnot koœcielnych.
Cz³onków Rady powo³uj¹: Anglican Consultative Council i Miêdzynarodowa
Konferencja Biskupów Starokatolickich. Sta³ym tematem rozmów s¹ zachodz¹ce
na siebie jurysdykcje obu wspólnot koœcielnych w Europie.

 Ks. dr Martin Stöhr, duchowny ewangelicki z Niemiec, jeden z najwybit-
niejszych animatorów dialogu chrzeœcijañsko-¿ydowskiego, ukoñczy³ 30 sierpnia
70 lat. Urodzi³ siê w 1932 w Singhofen. Socjologiê i teologiê ewangelick¹ studio-
wa³ w Moguncji, Bonn i Bazylei. By³ ksiêdzem parafialnym w Wiesbaden i dusz-
pasterzem studenckim w Darmstadt. W 1969 r. zwi¹za³ siê z Akademi¹ Ewange-
lick¹ w Arnoldshain, najpierw jako kierownik ds. studiów, a wkrótce potem jako
jej wieloletni dyrektor. W okresie tym anga¿owa³ siê szczególnie na trzech po-
lach: pojednanie polsko-niemieckie, walka z apartheidem i – wspomniany – dia-
log chrzeœcijañsko-¿ydowski. W 1986 r. zosta³ profesorem teologii systematycz-
nej na Uniwersytecie w Siegen. W 1990 r. wybrano go przewodnicz¹cym Miê-
dzynarodowej Rady Chrzeœcijan i ¯ydów; funkcjê tê sprawowa³ do 1998 r.
W 1993 r. otrzyma³ honorowy doktorat Uniwersytetu w Moguncji, w 1998 r. Me-
dal Komeñskiego Uniwersytetu Karola w Pradze.
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 W dniach od 30 sierpnia do 6 wrzeœnia odbywa³o siê w Würzburgu (Niemcy)
ósme posiedzenie czwartej fazy dialogu Luterañsko-Katolickiej Komisji ds. Dialo-
gu (komunikat z obrad zamieszczamy w dziale „Sprawozdania i dokumenty”).

 Prezes Synodu Koœcio³a Ewangelickiego w Niemczech (EKD) Jürgen
Schmude wyrazi³ siê z wielkim uznaniem o Stowarzyszeniu „Znaki Nadziei” (Ze-
ichen der Hoffnung) z powodu jego dzia³alnoœci na rzecz pojednania polsko-nie-
mieckiego. W przemówieniu wyg³oszonym 1 wrzeœnia we Frankfurcie n.M.
z okazji 25. rocznicy istnienia stowarzyszenia, Schmude stwierdzi³, ¿e dziêki po-
mocy udzielanej by³ym wiêŸniom obozów koncentracyjnych przyczyni³o siê ono
do rozwoju przyjaŸni miêdzy Polakami i Niemcami. Ambasador Polski w Niem-
czech Jerzy Kranz nazwa³ przy tej okazji Znaki nadziei symbolem ekumenii i
dzie³em dobrych ludzi, którzy buduj¹ mosty. Stowarzyszenie „Znaki Nadziei”,
utworzone w 1977 r. z inicjatywy zachodnioniemieckich œrodowisk protestanc-
kich, otacza opiek¹ finansow¹ i medyczn¹ 400 b. wiêŸniów obozów koncentra-
cyjnych. M.in. finansuje miejsca w domach opieki w Gdyni i Bielsku-Bia³ej, or-
ganizuje te¿ regularnie pobyty wczasowe.

 Grupa 21 najwybitniejszych amerykañskich uczonych – biblistów, history-
ków i teologów – wyda³a 1 wrzeœnia w Bostonie oœwiadczenie, w którym nazwa-
³a rewizjê chrzeœcijañskiego nauczania o ¯ydach i judaizmie g³ównym i nie-
odzownym obowi¹zkiem teologii w naszych czasach. Dziesiêciopunktowy doku-
ment, opublikowany w szeœciu jêzykach, a zatytu³owany „Œwiêty obowi¹zek.
Przemyœleæ na nowo relacjê wiary chrzeœcijañskiej do ¯ydów i judaizmu” – jest
dzie³em ekumenicznej grupy Uczonych Chrzeœcijañskich ds. Stosunków Chrze-
œcijañsko-¯ydowskich, która od lat szeœædziesi¹tych XX w. spotyka siê regularnie
w celu oczyszczenia teologii i œwiadomoœci chrzeœcijan z grzechu antyjudaizmu
i wypracowania adekwatnej teologii relacji chrzeœcijañsko-¿ydowskich. Obecne
oœwiadczenie powsta³o jako odpowiedŸ na historyczny dokument paralelnej gru-
py uczonych ¿ydowskich w USA z 10 wrzeœnia 2000: „Dabru emet” (Mówcie
prawdê) – podpisany przez ponad 270 uczonych i rabinów na ca³ym œwiecie
i wzywaj¹cy ¯ydów do zrewidowania swojego myœlenia o chrzeœcijanach i chrze-
œcijañstwie (polski przek³ad zamieœciliœmy w nr 1 z 2001 r.). Obie grupy amery-
kañskich uczonych, ¯ydów i chrzeœcijan, prowadz¹ wspólne badania naukowe
i pracê dydaktyczn¹ w ramach Instytutu Badañ nad Chrzeœcijañstwem i Juda-
izmem w Baltimore. Autorzy dokumentu stwierdzaj¹: Adekwatne przedstawianie
judaizmu przez chrzeœcijan jest wa¿ne nie tylko ze wzglêdu na sprawiedliwoœæ
wobec ludu ¿ydowskiego, ale tak¿e ze wzglêdu na integralnoœæ chrzeœcijañskiej
wiary, której nie da siê g³osiæ bez odniesienia do judaizmu. Ca³y judaizm, nie tyl-
ko biblijny, ale tak¿e pobiblijny, jest zdolny wzbogaciæ i umocniæ wiarê chrzeœci-
jañsk¹.



153

Z ZAGRANICY

 List z Ottmaringu (Niemcy) wystosowali do chrzeœcijan Europy uczestnicy
konsultacji ekumenicznej, która odbywa³a siê od 7 do 10 wrzeœnia. Przedmiotem
obrad by³ stan recepcji na naszym kontynencie Karty Ekumenicznej, uchwalonej
22 kwietnia 2001 r. W spotkaniu, zorganizowanym wspólnie przez Konferencjê
Koœcio³ów Europejskich i Radê Konferencji Episkopatów Europy, wziêli udzia³
przedstawiciele 26 krajów naszego kontynentu, reprezentuj¹cy ró¿ne Koœcio³y,
wyznania i tradycje chrzeœcijañskie (Tekst Listu zamieszczamy w dziale „Spra-
wozdania i dokumenty”).

 W miejscowoœci Rarotonga na Wyspach Cooka w dniach 11-18 wrzeœnia
odby³o siê Zgromadzenie Ogólne Konferencji Koœcio³ów Rejonu Pacyfiku. Ko-
œcio³y cz³onkowskie Œwiatowej Rady Koœcio³ów tego rejonu dokona³y otwarcia
Dekady Przezwyciê¿ania Przemocy. Zobowi¹za³y siê one do wspó³pracy w prze-
zwyciê¿aniu przemocy w swoich wspólnotach.

 Podczas wrzeœniowego spotkania Anglikañskiej Rady Konsultacyjnej
(ACC) w Hongkongu, ustêpuj¹cy arcybiskup Canterbury George Carey ostrzeg³,
¿e jednostronnie podejmowane decyzje przez poszczególne diecezje Wspólnoty
anglikañskiej zagra¿aj¹ jej spo³ecznoœci (communion). W odpowiedzi Rada przy-
gniataj¹c¹ wiêkszoœci¹ g³osów przyjê³a uchwa³ê podkreœlaj¹c¹ „wspó³zale¿noœæ”
wszystkich diecezji Wspólnoty. Uchwa³a nie wymienia z nazwy ¿adnej diecezji,
ale wiadomo, ¿e chodzi g³ównie o dwie diecezje. W czerwcu Synod Diecezji
New Westminster w Kanadzie ogromn¹ wiêkszoœci¹ g³osów zaakceptowa³ b³ogo-
s³awienie zwi¹zków homoseksualnych. Tamtejszy biskup Michael Ingham wyra-
zi³ gotowoœæ b³ogos³awienia takich zwi¹zków. Równie¿ diecezje Kansas i Dela-
were (w USA) zapowiedzia³y, i¿ pójd¹ œladem New Westminster. W odpowiedzi
niektóre fundamentalistyczne diecezje anglikañskie (z Sydney w Australii na cze-
le) og³osi³y, i¿ ich spo³ecznoœæ (communion) z diecezj¹ New Westminster jest po-
wa¿nie naruszona oraz za¿¹da³y osobnego biskupa dla tamtejszych konserwatyw-
nych wiernych.

 W Newry, w Pó³nocnej Irlandii, od 18 do 24 wrzeœnia mia³o miejsce spo-
tkanie katolików i ewangelików reformowanych. By³a to pi¹ta z kolei sesja trze-
ciej fazy dialogu, który podejmuje temat Koœcio³a jako spo³ecznoœci wspólnego
œwiadectwa Bo¿ego Królestwa. Spotkanie zosta³o zorganizowane przez Œwiatowy
Alians Koœcio³ów Reformowanych oraz Papiesk¹ Radê ds. Jednoœci Chrzeœcijan
(komunikat z obrad zamieszczamy w dziale „Sprawozdania i dokumenty”).

 Kard. Walter Kasper wezwa³ Rosyjski Koœció³ Prawos³awny (RKP) do
uznania prawa do wolnoœci religijnej. Przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jedno-
œci Chrzeœcijan w wywiadzie dla niemieckiego radia publicznego powiedzia³, ¿e
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stosunki Koœcio³a katolickiego z RKP s¹ w tej chwili bardzo trudne. Wyrazi³ na-
dziejê, ¿e w nied³ugim czasie ulegn¹ one poprawie, ale nie zale¿y to tylko od nas.
– Koœció³ katolicki w pe³ni uznaje status RKP, który jest tradycyjnym Koœcio³em
w Rosji – zaznaczy³ kard. Kasper – i doda³: By³oby absurdem, gdybyœmy nosili siê
z planami uczynienia Rosji krajem katolickim. Niemiecki kardyna³ wskaza³, ¿e
wspólnota katolicka w tym kraju jest niewielk¹ mniejszoœci¹ wyznaniow¹. Po-
nadto nie mo¿na nazywaæ prozelityzmem ka¿dego wst¹pienia Rosjanina do Ko-
œcio³a katolickiego. Kard. Kasper wskaza³, ¿e zarzut taki mo¿e równie dobrze do-
tyczyæ tak¿e Koœcio³a prawos³awnego, kiedy katolik wstêpuje do wspólnoty pra-
wos³awnej w Berlinie, Wiedniu, Londynie czy Pary¿u. Nie cieszy to nikogo, ale
trzeba tê decyzjê respektowaæ – powiedzia³. Kardyna³ wskaza³ w rozmowie na
wewnêtrzne trudnoœci RKP. Przypomnia³, ¿e Koœció³ ten odradza siê dopiero od
12 lat i po raz pierwszy w historii jest wolny od carów i trwaj¹cych 70 lat komu-
nistycznych przeœladowañ. Nale¿y o tym pamiêtaæ i uwzglêdniaæ tak¿e wewnêtrz-
ne napiêcia, jakie prze¿ywa ten Koœció³. Bez wzglêdu na wszystko Koœció³ kato-
licki darzy najwy¿szym szacunkiem RKP , uznaj¹c go za Koœció³ siostrzany, pod-
kreœli³ kard. Kasper i doda³: Powinniœmy powróciæ do braterskiego dialogu.
Jednoczeœnie stosunki z innymi Koœcio³ami prawos³awnymi okreœli³ jako bardzo
dobre i przyjacielskie.

 Aleksy II jest gotów spotkaæ siê z Janem Paw³em II w którymœ z krajów
neutralnych – stwierdzi³ przedstawiciel Patriarchatu Moskiewskiego o. Wsiewo-
³od Czaplin. Takim neutralnym krajem mog³aby byæ S³owenia. Wed³ug oœwiad-
czenia cytowanego przez radio Echo Moskwy, warunkiem spotkania jest rozwi¹-
zanie g³ównych problemów nadal otwartych w stosunkach miêdzy Koœcio³em ka-
tolickim a Rosyjskim Koœcio³em Prawos³awnym.

 W dniach od 3 do 5 paŸdziernika odby³o siê w Hamburgu posiedzenie
przedstawicieli Leuenberskiej Wspólnoty Koœcielnej i Europejskiej Federacji
Baptystycznej. Celem spotkania by³o pog³êbienie wspólnoty duchowej, któr¹
stwierdzono ju¿ podczas pierwszej rundy rozmów w latach 1999-2000. Jako koñ-
cowy cel przewiduje siê deklaracjê wspólnoty koœcielnej miêdzy Koœcio³ami
LWK a Koœcio³ami baptystycznymi w Europie. Referaty i dyskusje dotyczy³y
pojmowania chrztu w Nowym Testamencie, w tradycji baptystycznej i w dialo-
gach ekumenicznych. Podczas trzech dalszych spotkañ, planowanych do jesieni
2004 r., maj¹ byæ podjête te zagadnienia, które stoj¹ jeszcze na drodze w osi¹-
gniêciu pe³nej wspólnoty koœcielnej; s¹ to: rozumienie wiary, zw³aszcza wiary
w relacji do chrztu, nauka o Koœciele i praktyka chrzcielna obu partnerów dialo-
gu. Leuenberska Wspólnota Koœcielna, która na podstawie zawartej w 1973 r.
Konkordii praktykuje wspólnotê o³tarza i ambony, zrzesza 103 Koœcio³y tradycji
luterañskiej, reformowanej, ewangelicko-unijnej i metodystycznej.
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 Zwierzchnik Rumuñskiego Koœcio³a Prawos³awnego patriarcha Teoktyst
z³o¿y³ wizytê w Watykanie. Trzydniowy pobyt by³ rewizyt¹ za odwiedziny papie-
¿a Jana Paw³a II w Bukareszcie w maju 1999 r. – wtedy by³a to pierwsza w histo-
rii wizyta g³owy Koœcio³a rzymskokatolickiego w kraju zdominowanym przez
wyznawców prawos³awia. Punktem kulminacyjnym podró¿y Teoktysta by³a
Msza œw., koncelebrowana w Bazylice œw. Piotra (13 paŸdziernika). Papie¿ i pa-
triarcha siedzieli obok siebie przed o³tarzem i razem siê modlili. Rumuñski hie-
rarcha jako pierwszy wyg³osi³ homiliê, poprzedzon¹ krótkim wprowadzeniem pa-
pie¿a. Po kazaniach wspólnie – po rumuñsku – odmówili Wyznanie Wiary.
W czasie sprawowanej przez Jana Paw³a II Liturgii Eucharystycznej patriarcha
sta³ na honorowym miejscu przy jednej z kolumn podtrzymuj¹cych konfesjê nad
o³tarzem, póŸniej podszed³ do o³tarza, by wymieniæ z papie¿em poca³unek poko-
ju. W kazaniu Teoktyst przypomnia³, ¿e podczas wizyty Jana Paw³a II w Rumunii
wierni spontanicznie wo³ali „Unitate!” (jednoœæ), wzywaj¹c do braterstwa Ko-
œcio³ów. Radoœæ i jasnoœæ na twarzach rumuñskich wiernych katolików i prawo-
s³awnych w owych dniach by³y znakiem b³ogos³awieñstwa Ducha Œwiêtego, który
wzywa nasze Koœcio³y do intensywniejszych starañ o jednoœæ – powiedzia³ pa-
triarcha. Jego zdaniem d¹¿enie do przywrócenia jednoœci chrzeœcijan by³o naj-
pierw nastêpstwem cierpieñ i pokuty, które by³y wynikiem komunistycznych
przeœladowañ, a tak¿e marginalizacji Koœcio³a w zeœwiecczonych spo³eczeñ-
stwach Zachodu. Zeœwiecczony œwiat karze dziœ podzielone Koœcio³y Europy nie
tyle poprzez przeœladowania, ile przez obojêtnoœæ tak, ¿e s¹ one spychane na mar-
gines – ostrzega³ rumuñski hierarcha. Dlatego wspólnie powinniœmy po³¹czyæ na-
sze poszukiwania œwiêtoœci ¿ycia chrzeœcijañskiego poprzez realizacjê jednoœci
chrzeœcijan. Patriarcha z uznaniem wyrazi³ siê o wielkich i nieustannych wysi³-
kach Jana Paw³a II na rzecz jednoœci chrzeœcijan: Duch pokuty, proœba o przeba-
czenie i pojednanie, które cechuj¹ wszystkie wizyty pasterskie i ekumeniczne Wa-
szej Œwi¹tobliwoœci, to znaki i gesty symboliczne, œwiadcz¹ce o g³êbokim zrozu-
mieniu Ewangelii pokornej mi³oœci do Chrystusa. Te gesty o symbolicznej
wymowie s¹ dziœ dla nas wszystkich, pasterzy Koœcio³a Chrystusowego, apelem i
zachêt¹ do bardziej intensywnej odpowiedzialnoœci za przywrócenie jednoœci
chrzeœcijan. Po homilii patriarchy g³os zabra³ Jan Pawe³ II. Zapewni³, ¿e nigdy
nie zapomni swej podró¿y do Rumunii. Wspólne nabo¿eñstwo w Bazylice œw.
Piotra papie¿ okreœli³ jako znak ju¿ osi¹gniêtego zbli¿enia miêdzy Koœcio³em ka-
tolickim a Rumuñskim Koœcio³em Prawos³awnym. Obie wspólnoty ³¹czy dziœ
g³êboka, choæ jeszcze niepe³na jednoœæ – podkreœli³ papie¿. Na zakoñczenie obaj
udzielili b³ogos³awieñstwa wiernym, a nastêpnie, przy gromkich oklaskach,
wspólnie opuœcili bazylikê na papieskiej ruchomej trybunie.

 Z inicjatywy Referatu ds. stosunków miêdzyreligijnych i dialogu Œwiato-
wej Rady Koœcio³ów w dniach od 16 do 18 paŸdziernika odby³a siê w Genewie
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konsultacja pod has³em: „Chrzeœcijanie i muzu³manie w dialogu i nie tylko”, któ-
ra zgromadzi³a 40 przedstawicieli miêdzynarodowych organizacji chrzeœcijañ-
skich i islamskich, naukowców i dzia³aczy. Konsultacja dokona³a krytycznej oce-
ny aktualnego stanu stosunków miêdzy wspólnot¹ chrzeœcijañsk¹ i muzu³mañsk¹
oraz dotychczasowych wyników dialogu miêdzyreligijnego. Wspó³moderatorami
konsultacji byli: przewodnicz¹cy Komitetu Naczelnego ŒRK katolikos Aram I i
dr Mohamed S. El-Awa, pisarz i prawnik z Egiptu. Uczestniczyli w niej m.in.:
dr Mohamed Ahmed Al.-Sherif, sekretarz generalny Islamic Call Society i wice-
prezydent Iranu Sayyid Mohammad Ali Abtahi, który jest jednoczeœnie przewod-
nicz¹cym Instytutu Dialogu Miêdzyreligijnego. Przemówienia wyg³osili: abp Mi-
chael Fitzgerald, nowy przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Dialogu Miêdzyreli-
gijnego i ks. dr Konrad Raiser, sekretarz generalny ŒRK. W raporcie koñcowym
z konsultacji czytamy: Zglobalizowane rynki i systemy informacyjne gro¿¹ stwo-
rzeniem nowych struktur ucisku, co mo¿e daæ nowe mo¿liwoœci zjawiskom ekstre-
mizmu i przemocy.

 Miêdzynarodowa Komisja Teologiczna nie popar³a idei diakonatu kobiet.
O decyzji poinformowa³ sekretarz generalny Komisji, szwajcarski teolog o. Geo-
rges Cottier OP. Komisja zwróci³a uwagê na dwa istotne wskazania, jakie wyni-
kaj¹ z analizy problemu. Podkreœla, ¿e diakonisy, o których mówi tradycja Ko-
œcio³a staro¿ytnego, nie mo¿na po prostu porównywaæ z diakonami. O. Cottier
zaznaczy³ tak¿e, i¿ zarówno obrzêd ustanowienia, jak i rola, któr¹ pe³ni³y diako-
nisy, ró¿ni³y je od diakonów. Na ¿yczenie Kongregacji Nauki Wiary Miêdzynaro-
dowa Komisja Teologiczna od piêciu lat zajmuje siê histori¹ i teologi¹ diakonatu,
a wnioski z tych badañ przyjêto na jej niedawnym zgromadzeniu plenarnym
w Watykanie. Miêdzynarodowa Komisja Teologiczna (utworzona przez Paw³a VI
w 1969 r.) podlega bezpoœrednio Kongregacji Nauki Wiary. Komisja bada i po-
g³êbia naukê wiary i moralnoœci katolickiej.

 Trzej duchowni – katolicki, ¿ydowski i islamski – otrzymali miêdzynaro-
dow¹ nagrodê „Pokój i Pojednanie”. Laureatami, których nazwiska og³osi³ bi-
skup Coventry Colin Bennets, zostali: patriarcha ³aciñski Jerozolimy abp Mi-
chel Sabbah, wiceminister spraw zagranicznych Izraela rabin Michael Melchior
i by³y minister w Autonomii Palestyñskiej szejk Talal as-Sider. Wyró¿nienie
przyznano im za zaanga¿owanie na rzecz pojednania miêdzy wyznawcami
trzech religii monoteistycznych na Bliskim Wschodzie. Laureaci byli wspó³or-
ganizatorami pierwszej konferencji miêdzyreligijnej, która odby³a siê w stycz-
niu tego roku w Aleksandrii z udzia³em wysokiej rangi duchownych izraelskich
i palestyñskich. Patronowali jej: prezydent Egiptu Hosni Mubarak, premierzy:
Wielkiej Brytanii – Tony Blair i Izraela – Ariel Szaron oraz przewodnicz¹cy
Autonomii Palestyñskiej Jaser Arafat, a pomys³odawc¹ by³ anglikañski arcybi-
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skup Canterbury George Carey. W uchwalonej na zakoñczenie obrad wspólnej
deklaracji uczestnicy napisali, ¿e przemocy nie mo¿na usprawiedliwiaæ argu-
mentami religijnymi.

 Wschodnie Koœcio³y chrzeœcijañskie, zwane przedchalcedoñskimi, rozpo-
czê³y oficjalny dialog teologiczny ze Wspólnot¹ anglikañsk¹ (6–11 listopada).
Pierwsze spotkanie odby³o siê w Eczmiadzynie – duchowej stolicy Ormian. Ce-
lem rozmów jest osi¹gniêcie porozumienia w kwestii spornych zagadnieñ chry-
stologicznych. W posiedzeniu uczestniczyli wysokiej rangi przedstawiciele Ko-
œcio³ów: ormiañskiego (katolikaty: Eczmiadzynu i Cylicji), koptyjskiego, syryj-
skiego i syryjsko-malankarskiego w Indiach ze strony wschodniej oraz Koœcio³ów
z Anglii, Kanady, Cypru, Sri Lanki i Irlandii Pó³nocnej z ramienia anglikanów.
Wspomniane wschodnie Koœcio³y chrzeœcijañskie (a tak¿e Koœció³ etiopski, nale-
¿¹cy do tradycji koptyjskiej) nazywane s¹ przedchalcedoñskimi, poniewa¿ odrzu-
ci³y uchwa³y Soboru Chalcedoñskiego z 451 r. Potêpiono na nim m.in. monofizy-
tyzm, czyli pogl¹d o jednej tylko – boskiej – naturze Chrystusa. Dlatego te¿ Ko-
œcio³y przedchalcedoñskie nazywano kiedyœ monofizyckimi. Dziœ na ogó³ nie
u¿ywa siê tego okreœlenia, bo w wyniku rozmów teologicznych uda³o siê wyja-
œniæ, ¿e Koœcio³y te podzielaj¹ w zasadzie ten sam pogl¹d na bóstwo i cz³owie-
czeñstwo Chrystusa co reszta chrzeœcijan: spory by³y wynikiem jedynie ró¿nic
terminologicznych.

 W Seulu (Korea) obradowa³a w dniach od 8 do 13 listopada po raz trzeci
Wspólna Grupa Konsultacyjna przedstawicieli Œwiatowej Rady Koœcio³ów i
Œwiatowego Ruchu Zielonoœwi¹tkowego. Grupa ta, powo³ana przez Zgromadze-
nie Ogólne ŒRK w Harare (1998), wczeœniej spotka³a siê ju¿ we Francji i Ekwa-
dorze. Tematem obecnego spotkania by³a „Jednoœæ Koœcio³a”. Podstaw¹ obrad
by³y codzienne studia biblijne oparte na Liœcie do Efezjan. Ka¿da ze stron przed-
stawi³a te¿ jeden referat komentuj¹cy rozumienie jednoœci Koœcio³a. Uczestnicy
obrad z³o¿yli równie¿ wizytê miejscowej wspólnocie zielonoœwi¹tkowej, uczest-
nicz¹c w okolicznoœciowym nabo¿eñstwie, podczas którego wys³uchali kazania
na temat jednoœci chrzeœcijan. Nastêpne spotkania doroczne s¹ planowane w Cle-
veland, Tennessee (USA) i w Afryce po³udniowej. Wspólna Grupa Konsultacyjna
ma zakoñczyæ swoj¹ pracê w 2006 r.

 Œwiatowa Rada Koœcio³ów og³osi³a 17 listopada plany dotycz¹ce reorganizacji
dzia³alnoœci w zwi¹zku z gro¿¹cym jej deficytem w 2003 roku w wysokoœci 6, 3 mln
franków szwajcarskich. Dzia³alnoœæ ta skoncentruje siê na piêciu „historycznych”
dziedzinach: wiara i ustrój Koœcio³a; misja i edukacja ekumeniczna; sprawiedliwoœæ,
pokój i ochrona stworzenia; sprawy miêdzynarodowe; diakonia i solidarnoœæ. Liczba
pe³noetatowych wspó³pracowników ma ulec redukcji ze 157 do 141 osób.
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 Z inicjatywy Konferencji Koœcio³ów Europejskich i Leuenberskiej Wspól-
noty Koœcielnej w dniach od 28 listopada do 1 grudnia w Akademii Prawos³awnej
na Krecie odby³a siê konsultacja poœwiêcona eklezjologii (komunikat z obrad za-
mieszczamy w dziale „Sprawozdania i dokumenty”).

 Przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan kard. Walter
Kasper oœwiadczy³ podczas konferencji w Rzymie (29 listopada), ¿e w Koœciele
nie ma miejsca na antysemityzm. Og³aszaj¹c przed 37. laty soborow¹ deklaracjê
„Nostra aetate” Koœció³ odrzuci³ jako obc¹ duchowi Chrystusa wszelk¹ dyskry-
minacjê z powodów religijnych, co odnosi siê równie¿ do judaizmu. Antysemi-
tyzm jest ciê¿kim grzechem, który negatywnie odbi³ siê na Koœciele katolickim i
jego wiernych. Teraz musimy siêgn¹æ do korzeni takich postaw i dokonaæ oczysz-
czenia pamiêci, uwa¿a kard. Kasper.

 Nasze kontakty, rozmowy i doœwiadczenie wspó³pracy skierowane s¹ ku jed-
nemu celowi: jednoœci – napisa³ Jan Pawe³ II w orêdziu do prawos³awnego patriar-
chy Konstantynopola, Bart³omieja I. Papieskie orêdzie przekaza³ patriarsze kard.
Walter Kasper, przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan, który
uczestniczy³ w dorocznych uroczystoœciach zwi¹zanych ze œwiêtem œw. Andrzeja
Aposto³a (30 listopada) w Stambule, patrona tamtejszego Patriarchatu. Po powrocie
do Rzymu kard. Kasper oœwiadczy³, ¿e dialog teologiczny rzymskokatolicko-pra-
wos³awny bêdzie kontynuowany jesieni¹ 2003 r. Dialog nie zosta³ zerwany, a jedy-
nie zasn¹³, staraliœmy siê wiêc obudziæ go ze snu – powiedzia³ hierarcha, ujawnia-
j¹c, ¿e propozycja o¿ywienia i przyspieszenia dialogu to inicjatywa Konstantynopo-
la. Dzia³aj¹ca od 1979 r. komisja dialogu katolicko-prawos³awnego prze¿y³a kryzys
po 1989 r. m.in. z powodu kontrowersji wokó³ Koœcio³a greckokatolickiego.

 Wielkie zadowolenie z przebiegu i wyników wizyty patriarchy Teoktysta w
Rzymie w paŸdzierniku wyrazi³ Œwiêty Synod Rumuñskiego Koœcio³a Prawos³aw-
nego, który 1 grudnia obradowa³ w Bukareszcie. Podczas obrad wysoko oceniono
tak¿e wyniki VII spotkania Komisji ds. dialogu z Koœcio³em greckokatolickim.

 Po raz pierwszy pracownik Watykanu zosta³ cz³onkiem kapitu³y katedry
anglikañskiej w Anglii. Zatrudniony w Papieskiej Radzie ds. Jednoœci Chrzeœci-
jan Donald Bolen zosta³ 13 grudnia ekumenicznym cz³onkiem kapitu³y w Nor-
wich. Anglikañski biskup Norwich Graham James oœwiadczy³ z tej okazji, ¿e
urz¹d ekumenicznego cz³onka kapitu³y katedralnej bêdzie znakiem przyjaŸni miê-
dzy Koœcio³ami w mieœcie i w diecezji.

 Spotkanie papie¿a Jana Paw³a II z patriarch¹ Aleksym jest konieczne –
uwa¿a kierownik urzêdu ds. kontaktów zewnêtrznych w Patriarchacie Moskiew-
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skim, metropolita Cyryl. Takie spotkanie powinno po³o¿yæ kres komplikacjom
w historii stosunków miêdzy naszymi Koœcio³ami – doda³ metropolita w rozmo-
wie z niemieck¹ agencj¹ katolick¹ KNA. Podkreœli³ równie¿, ¿e je¿eli sytuacja
siê nie zmieni, os³abi to ca³¹ wspólnotê chrzeœcijañsk¹. Zamro¿enie stosunków
miêdzy Moskw¹ i Watykanem zosta³o spowodowane – zdaniem metropolity
Cyryla – dzia³alnoœci¹ Koœcio³a katolickiego na terytorium prawos³awnym i
zwi¹zanym z tym prozelityzmem, czyli werbowaniem wyznawców prawos³awia.
Problem nie polega na tym, ¿e Koœció³ katolicki w Rosji sprawuje opiekê dusz-
pastersk¹ nad ¿yj¹cymi katolikami; to jest jego zadaniem. Jeœli jednak wyznaw-
ca prawos³awia zaczyna odwiedzaæ Koœció³ katolicki, wówczas nie nale¿y go
wabiæ. Jeœli spotykamy misjonarzy katolickich w szpitalach, w szko³ach, na
uniwersytetach – to pytamy ich, co tu robicie? Przecie¿ to nasze szko³y, to jest
nasz naród i my tu jesteœmy – stwierdzi³ metropolita Cyryl. – Gdy ograniczymy
swoj¹ dzia³alnoœæ tylko do duszpasterstwa, bêdziemy rozwijali doskona³e sto-
sunki ekumeniczne. Z takim apelem zwracamy siê dziœ do Koœcio³a rzymskoka-
tolickiego.

 Z kilkudniow¹ wizyt¹ na Bia³orusi przebywa³ w dniach 15-18 grudnia prze-
wodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan kard. Walter Kasper. Goœæ
z Watykanu przyby³ na zaproszenie przewodnicz¹cego Konferencji Biskupów Bia-
³orusi, kard. Kazimierza Œwi¹tka. Kard. Kasper odwiedzi³ Grodno, gdzie spotka³ siê
z miejscowym episkopatem, a tak¿e Miñsk. W programie wizyty znalaz³y siê tak¿e
rozmowy ze zwierzchnikiem Bia³oruskiego Koœcio³a Prawos³awnego Patriarchatu
Moskiewskiego, metropolit¹ Filaretem z Miñska. W drugim dniu pobytu kard. Ka-
sper uczestniczy³ w pierwszej miêdzynarodowej konferencji, podczas której repre-
zentowano Instytut Dialogu Religijnego i Stosunków Miêdzywyznaniowych. Spo-
tkaniu przewodniczy³ metropolita Filaret. Obok wysokich przedstawicieli koœciel-
nych obecny by³ rezydent–koordynator ONZ na Bia³orusi Neil Bune, ambasadorzy
W³och, Rosji, Francji, USA i Niemiec, a ze strony rz¹dowej – przewodnicz¹cy Pañ-
stwowego Komitetu ds. Religii i Narodowoœci. W konferencji uczestniczyli te¿
przedstawiciele wspólnoty muzu³mañskiej i ¿ydowskiej.

 W przysz³ym traktacie konstytucyjnym Unii Europejskiej musi znaleŸæ siê
zapis o poszanowaniu przez Uniê wolnoœci religijnej we wszystkich jej wymia-
rach. Taki postulat zawieraj¹ propozycje Komisji Episkopatów Wspólnoty Euro-
pejskiej (COMECE) oraz Konferencji Koœcio³ów Europejskich (KKE) dotycz¹ce
sytuacji Koœcio³ów i wspólnot religijnych w przysz³ej Unii Europejskiej. Propo-
zycje te zosta³y przes³ane 16 grudnia w specjalnym liœcie do Valéry’ego Giscarda
d’Estainga, przewodnicz¹cego Konwentu Europejskiego. COMECE i KKE do-
magaj¹ siê równie¿ uznania specyficznej to¿samoœci Koœcio³ów i wspólnot reli-
gijnych oraz zapisu o ustanowieniu z nimi dialogu strukturalnego.
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 Patriarcha Moskwy i Wszechrusi Aleksy II zaproponowa³ Papie¿owi
wznowienie „braterskich kontaktów” (22 grudnia). Propozycja znalaz³a siê
w œwi¹tecznych ¿yczeniach przes³anych do Watykanu. Z uczuciem braterskiej mi-
³oœci w Chrystusie przesy³amy Wam najserdeczniejsze ¿yczenia z okazji radosne-
go i zbawczego œwiêta przyjœcia na œwiat Pana naszego Zbawiciela – napisa³ pa-
triarcha. Zaprosi³ nastêpnie papie¿a do podjêcia na nowo braterskich kontaktów,
dodaj¹c jednoczeœnie, ¿e bêdzie siê modli³, aby Bóg da³ Biskupowi Rzymu ¿ycie
w pokoju i wiele darów w nowym roku. Wzajemne kontakty zosta³y zamro¿one
po tym, jak 11 lutego papie¿ Jan Pawe³ II podniós³ cztery dotychczasowe admini-
stratury apostolskie na terenie Rosji do rangi diecezji. Rosyjska Cerkiew uzna³a
to za przejaw z³ej woli i prozelityzmu, uprawianego rzekomo przez Koœció³ kato-
licki na kanonicznym obszarze prawos³awnym.

 W swoim orêdziu bo¿onarodzeniowym sekretarz generalny Œwiatowej
Rady Koœcio³ów ks. dr Konrad Raiser zwróci³ uwagê na pewne zjawiska, które
w ludziach na ca³ym œwiecie wywo³uj¹ niepokój. Raiser mówi o szeroko rozpo-
wszechnionym uczuciu niepewnoœci i bezsilnoœci, przypominaj¹c w tym kontek-
œcie historiê pasterzy w Betlejem w dniu narodzenia Zbawiciela i ich nieoczeki-
wane spotkanie z przemo¿n¹ si³¹ œwiêtoœci, która przypomina nam, ¿e obawa i
strach nie s¹ znakami ludzkiej s³aboœci, które trzeba ukrywaæ. Strach wi¹¿e siê z
odczuwaniem niebezpieczeñstwa lub zagro¿enia i mobilizuje nas do zajêcia posta-
wy obronnej. BojaŸñ Bo¿a, bojaŸñ przed œwiêtoœci¹, jest doœwiadczeniem obec-
nym we wszystkich religiach. W bojaŸni dostrzegamy, ¿e nasze ¿ycie jest zagro¿o-
ne /.../ Nie musimy siê wstydziæ naszych niepokojów, one przypominaj¹ nam, ¿e
jesteœmy stworzeniami ludzkimi a nie Bogiem.

 Pod has³em „Tylko Bóg kocha” odby³o siê w Pary¿u 25. Europejskie Spotkanie
M³odych, zorganizowane przez ekumeniczn¹ Wspólnotê z Taizé. W trwaj¹cym piêæ dni
spotkaniu (28 grudnia – 1 stycznia) uczestniczy³o 80 tys. m³odych chrzeœcijan z Europy,
w tym 28 tys. z Polski (najliczniejsza grupa narodowa). Has³o Spotkañ zaczerpniêto
z tegorocznego „Listu z Taizé”, napisanego przez brata Rogera, za³o¿yciela Wspólnoty.
Przes³ania do braci z Taizé oraz zgromadzonej w stolicy Francji m³odzie¿y skierowali
Jan Pawe³ II, prawos³awni patriarchowie Bart³omiej I z Konstantynopola i Aleksy II
z Moskwy oraz sekretarz generalny ONZ Kofi Annan. Papie¿ napisa³ m.in.: To spotka-
nie jest znakiem nadziei dla naszego œwiata. Pokazuje, ¿e dzisiejsza m³odzie¿ pragnie
prawdy, szczêœcia i absolutu oraz stara siê nadaæ swemu ¿yciu sens. Co wieczór brat
Roger wyg³asza³ do m³odzie¿y rozwa¿ania, rozwijaj¹c myœli zawarte w „Liœcie”. Obok
modlitw i medytacji m³odzie¿ uczestniczy³a te¿ w spotkaniach z przedstawicielami ró¿-
nych wyznañ, politykami i naukowcami. Dyskusje, zorganizowane w salach wystawo-
wych Paris Expo, zdominowa³y dwa tematy: konflikt na Bliskim Wschodzie i kolejne
ods³ony wojny z terroryzmem oraz integracja europejska.
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 W ci¹gu pó³wiecza liczba chrzeœcijan w Izraelu spad³a z 3 do 2,1 proc.
ogó³u jego ludnoœci i wynosi ok. 140 tys. osób. Te i wiele innych danych og³osi³
izraelski urz¹d statystyczny. Wynika z nich, ¿e pod koniec 2002 roku w kraju tym
mieszka³o 6,6 mln osób, w tym 5,3 mln (ok. 80 proc.) ¯ydów i 1,3 mln Arabów
(czyli ok. 20 proc.). Wyznawcy Chrystusa ¿yj¹ w sektorach ¿ydowskim i arab-
skim miejscowego spo³eczeñstwa. Przewa¿aj¹ wœród nich osoby arabskiego po-
chodzenia, których jest 115 tys., podczas gdy chrzeœcijan ¿yj¹cych w rodzinach
¿ydowskich oraz tych, którzy przyjechali do Izraela, aby tu siê osiedliæ, jest 27
tys. Najwiêcej chrzeœcijan mieszka w Galilei na pó³nocy kraju. Najwiêkszym ich
skupiskiem jest Nazaret, gdzie mieszka ich 20 tys. Ponadto stosunkowo liczne ich
œrodowisko mieszka w Hajfie i Szfaram, a nastêpnie w Jerozolimie (ok. 10 tys.).
W 1949 roku chrzeœcijanie stanowili jedn¹ pi¹t¹ ogó³u wszystkich Arabów, dziœ
chrzeœcijanie pochodzenia arabskiego tworz¹ 9 proc. mniejszoœæ wœród ogó³u
Arabów izraelskich. Wyznawców Chrystusa jest te¿ coraz mniej w Autonomii
Palestyñskiej – przede wszystkim z powodu emigracji wywo³anej przez konflikt
izraelsko-palestyñski, trudnoœci ekonomicznych i braku perspektyw dla m³odego
pokolenia. W Betlejem, licz¹cym oko³o 140 tys. mieszkañców, chrzeœcijanie sta-
nowi¹ dziœ 35-procentow¹ mniejszoœæ, podczas gdy przez wieki zdecydowanie
przewa¿ali nad muzu³manami, nadaj¹c szczególny klimat spo³eczny i charakter
temu miastu. Spo³ecznoœæ chrzeœcijañsk¹ w Izraelu i Autonomii palestyñskiej
tworz¹ wierni kilkunastu Koœcio³ów: katolickich (ró¿nych obrz¹dków), prawo-
s³awnych i protestanckich. Ogólnie prawos³awni stanowi¹ dwie trzecie chrzeœci-
jan. Natomiast wœród katolików przewa¿aj¹ melchici, czyli bliskowschodni gre-
kokatolicy.

Z kraju

 Pod przewodnictwem prawos³awnego metropolity warszawskiego i ca³ej
Polski Sawy na Górze Grabarce ko³o Siemiatycz obchodzono 19 sierpnia œwiêto
Przemienienia Pañskiego. W obrzêdach wziêli udzia³ biskupi Polskiego Autoke-
falicznego Koœcio³a Prawos³awnego, liczni ksiê¿a i kilkanaœcie tysiêcy wiernych
z ca³ego kraju. Obecni byli przedstawiciele w³adz województwa bia³ostockiego i
parlamentu.

 W wiêkszoœci polskich miast modlono siê 11 wrzeœnia w intencji ofiar
ubieg³orocznego ataku na Stany Zjednoczone. Amerykañscy dyplomaci i nowo-
jorscy stra¿acy wyra¿ali wdziêcznoœæ Polakom za spontaniczn¹ solidarnoœæ
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z Ameryk¹. Prezydent Aleksander Kwaœniewski ods³oni³ w Warszawie pomnik
upamiêtniaj¹cy Polaków – ofiary ataku terrorystycznego na USA. Przed obeli-
skiem duchowni wyznañ chrzeœcijañskich i wyznania moj¿eszowego odmówili
modlitwy w intencji poleg³ych pod gruzami World Trade Center.

 W £ambinowicach zosta³ otwarty 16 wrzeœnia Cmentarz Ofiar Obozu Pra-
cy dla wysiedlanych przez komunistów po wojnie Niemców i Œl¹zaków. To wzor-
cowe rozwi¹zanie przyczyni siê do jeszcze g³êbszego pojednania polsko-niemiec-
kiego – mówi³ podczas uroczystoœci otwarcia abp Alfons Nossol z Opola. Uro-
czystoœci zwi¹zane z otwarciem cmentarza dope³ni³o nabo¿eñstwo ekumeniczne,
któremu przewodniczyli: abp Alfons Nossol i ewangelicki biskup Tadeusz Szur-
man. Cmentarz stanowi¹ granitowe tablice, z wyrytymi nazwiskami ofiar, otoczo-
ne polnymi g³azami z uwidocznionymi na nich nazwami miejscowoœci, z których
pochodzi³y osoby zmar³e w £ambinowicach. Na cmentarzu umieszczono cytat z
Modlitwy Pañskiej: Odpuœæ nam nasze winy, jako i my odpuszczamy.... Obóz pra-
cy dla Niemców i Œl¹zaków dzia³a³ w £ambinowicach od lipca 1945 do paŸdzier-
nika 1946 roku. Do obozu wywo¿ono ludnoœæ miejscow¹, uznawan¹ za nie-
mieck¹ i przeznaczon¹ do wysiedlenia za Odrê. Historycy oceniaj¹, ¿e w obozie
zmar³o oko³o 1,5 tys. osób – g³ówn¹ przyczyn¹ by³y ciê¿kie warunki i tyfus. Zda-
rza³y siê te¿ przypadki brutalnego traktowania, tortur i morderstw wiêŸniów.

 W Warszawie odby³a siê 5 paŸdziernika uroczystoœæ wprowadzenia ks.
Marka Izdebskiego na urz¹d superintendenta (biskupa) Koœcio³a Ewangelicko-
Reformowanego w RP. Mia³a ona rangê wydarzenia ekumenicznego, gdy¿ zgro-
madzi³a nie tylko wiernych i duchowieñstwo z wszystkich parafii Koœcio³a Ewan-
gelicko-Reformowanego w Polsce, lecz równie¿ licznych reprezentantów Koœcio-
³ów cz³onkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej z jej prezesem prawos³awnym
arcybiskupem Jeremiaszem oraz przedstawicieli Koœcio³a rzymskokatolickiego i
Koœcio³ów reformowanych z zagranicy (Niemcy, Wêgry, USA). Obecni byli tak¿e
reprezentanci Prezydenta i Premiera RP oraz w³adz samorz¹dowych Warszawy i
Be³chatowa. Aktu wprowadzenia na urz¹d dokona³ dotychczasowy biskup ks.
Zdzis³aw Tranda przy wspó³udziale trzech asystentów: ks. Gerita Noltensmeiera –
superintendenta Koœcio³a Krajowego (reformowanego) Lippe (Niemcy), ks. Janu-
sza Jaguckiego – biskupa Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w RP i ks.
Edwarda Puœleckiego – biskupa Koœcio³a Ewangelicko-Metodystycznego w RP.
Bp Marek Izdebski urodzi³ siê w 1958 r. w Cieszynie. W latach 1977-1983 stu-
diowa³ teologiê ewangelick¹ w Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej w War-
szawie. W kwietniu 1987 r. zosta³ ordynowany na duchownego ewangelicko-re-
formowanego. Od pocz¹tku pracy duszpasterskiej zwi¹zany by³ z parafi¹ w Be³-
chatowie, która w 1991 r. wybra³a go swoim proboszczem. W swojej s³u¿bie
duszpasterskiej pe³ni³ tak¿e funkcjê notariusza Synodu i radcy duchownego Kon-
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systorza. W maju podczas obrad Synodu w £odzi zosta³ wybrany na 10-letni¹
kadencjê superintendenta (biskupa) Koœcio³a. Jego poprzednik, bp Zdzis³aw Tran-
da, sprawowa³ ten urz¹d przez 24 lata. Koœció³ Ewangelicko-Reformowany w RP
ma ok. 3 tys. wiernych, 10 parafii i 8 duchownych.

 Koœció³ Starokatolicki Mariawitów zwróci³ siê do Koœcio³a rzymskokato-
lickiego z apelem o uznawanie chrztu udzielanego przez mariawitów. Swój apel
z³o¿yli 9 paŸdziernika w £odzi na jubileuszowym 10. spotkaniu katolicko-maria-
wickiej komisji mieszanej. My, katolicy, do³¹czamy siê do tego apelu – powie-
dzia³ KAI cz³onek komisji ks. prof. Henryk Seweryniak. Strona mariawicka za-
apelowa³a, aby Koœció³ rzymskokatolicki w Polsce, zgodnie z podpisanym w 2000
r. Porozumieniem o Wzajemnym Uznaniu Chrztu, uznawa³ Sakrament Chrztu
udzielany w Koœciele Starokatolickim Mariawitów, a tak¿e dopuszcza³ bez prze-
szkód cz³onków tego Koœcio³a jako œwiadków Sakramentu Chrztu i Ma³¿eñstwa –
napisano w komunikacie z posiedzenia. Rozmawiano równie¿ o ostatniej piel-
grzymce papie¿a Jana Paw³a II do Polski oraz o pracach nad cennymi archiwalia-
mi dotycz¹cymi genezy katolicko-mariawickiego „roz³amu”. Bp Bronis³aw Dem-
bowski kieruj¹cy komisj¹ ze strony katolickiej, relacjonowa³ wyniki badañ pro-
wadzonych w Archiwach Watykañskich. Uzyskaliœmy w Archiwum Kongregacji
Nauki Wiary nieznane dot¹d ¿adnej ze stron, a niezwykle wa¿ne dokumenty z lat
1903-09 – powiedzia³ ks. prof. Seweryniak. Mamy nadziejê, ¿e pozwol¹ one uzy-
skaæ lepszy wgl¹d w przyczyny bolesnego podzia³u w Koœciele w Polsce na po-
cz¹tku minionego wieku. Na zakoñczenie obrad strona katolicka przekaza³a spe-
cjalny listy – „Adres do Braci i Sióstr Mariawitów”. Prace naszej Komisji s¹ wy-
mownym znakiem tego, ¿e mo¿na siê wspólnie spotykaæ, rozmawiaæ, modliæ i
szukaæ dróg porozumienia – napisano w Adresie. I choæ zauwa¿ono, ¿e na pe³ne
pojednanie trzeba bêdzie jeszcze trochê poczekaæ, dodano pospiesznie: ...ale
przecie¿ uda³o siê nam wyjœæ z jak¿e bolesnej izolacji. Komisja Katolicko-Maria-
wicka powsta³a w 1997 r. W jej sk³ad wchodz¹ ze strony katolickiej bp Bronis³aw
Dembowski (wspó³przewodnicz¹cy), ks. prof. Ireneusz Mroczkowski i ks. prof.
Henryk Seweryniak, ze strony mariawickiej bp Ludwik Jab³oñski (wspó³prze-
wodnicz¹cy) oraz ks. prof. Pawe³ Rudnicki i ks. Grzegorz Dró¿d¿.

 11 paŸdziernika odby³o siê w Warszawie pi¹te posiedzenie Komisji katolic-
ko-luterañskiej (Protokó³ z obrad zamieœcimy w nastêpnym zeszycie „Studiów”).

 Chrzeœcijañsko-¿ydowski marsz pamiêci „Œladami otwockich synagog”
odby³ siê w podwarszawskim Otwocku (20 paŸdziernika). Tras¹ „od œmierci do
nadziei” przeszli katolicy i ¯ydzi zatrzymuj¹c siê przy w miejscach, w których
niegdyœ sta³y synagogi a koñcz¹c marsz przy domu sióstr el¿bietanek, które w
czasie wojny nios³y pomoc ¿ydowskim dzieciom. W marszu uczestniczyli m.in.
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rabin Warszawy i £odzi Michael Schudrich, proboszcz parafii pw. Mi³osierdzia
Bo¿ego w Otwocku-£ugach ks. Wojciech Lemañski oraz delegat biskupa war-
szawsko-praskiego ks. Jan Œwier¿ewski z Otwocka. Wspó³organizatorem marszu
by³ spo³eczny komitet pamiêci ¯ydów otwockich i karczewskich. Przewodnicz¹-
cym komitetu jest redaktor naczelny „Wiêzi” Zbigniew Nosowski.

 Ekumenia przyczynia siê do integracji miêdzynarodowej – podkreœla³ abp
Alfons Nossol w czasie sympozjum „Koœcio³y siostrzane na progu trzeciego ty-
si¹clecia”. W spotkaniu zorganizowanym przez Wydzia³ Teologiczny Uniwersy-
tetu Opolskiego wziêli udzia³ duchowni i naukowcy z Bia³orusi, Czech, Niemiec,
Polski, Ukrainy i W³och. Tylko ekumenia mo¿e sprawiæ, by zjednoczona Europa
sta³a siê wspólnot¹ ducha, a nie jedynie struktur¹ gospodarcz¹ – mówi³ w czasie
sesji opolski biskup. Wtórowa³ mu prawos³awny arcybiskup Jeremiasz przypomi-
naj¹c, ¿e proces pojednania miêdzy Polsk¹ a Niemcami zacz¹³ siê od gestów eku-
menicznych p³yn¹cych z krêgów koœcielnych. Hierarcha podkreœli³ równie¿, ¿e
Koœcio³y maj¹ du¿y wp³yw na integracjê i wa¿ne jest, by to oddzia³ywanie sprzy-
ja³o pojednaniu, a tak¿e by wschodnia granica Polski nie sta³a siê kolejn¹ ¿elazn¹
kurtyn¹. Zdaniem abp. Nossola – merytoryczne osi¹gniêcia w dialogu ekume-
nicznym u³atwiaj¹ inne próby pojednania.

  – Po raz pierwszy w Polsce katolicki biskup uczestniczy³ w ewangelickim
Œwiêcie Reformacji. Warszawski biskup pomocniczy Tadeusz Pikus przemawia³
31 paŸdziernika podczas nabo¿eñstwa ekumenicznego w luterañskim koœciele
Œwiêtej Trójcy w Warszawie. W nabo¿eñstwie uczestniczyli wierni piêciu Ko-
œcio³ów: ewangelicko-augsburskiego, ewangelicko-reformowanego, ewangelicko-
metodystycznego, anglikañskiego i katolickiego. W swoim wyst¹pieniu bp Tade-
usz Pikus ubolewa³, ¿e S³owo Bo¿e jest dziœ czêsto nie s³uchane, a Chrystus nie-
znany, zaœ ludzie próbuj¹ rozwi¹zywaæ ¿yciowe problemy z pominiêciem Boga.
Apelowa³ do chrzeœcijan ró¿nych wyznañ o wspólne g³oszenie Ewangelii o Bo-
¿ym mi³osierdziu, gdy¿ w ten sposób bêdziemy torowali drogê Chrystusowi. Pod-
czas nabo¿eñstwa odczytano m.in. fragment wspólnej deklaracji katolicko-lute-
rañskiej o usprawiedliwieniu przez wiarê, podpisanej w Œwiêto Reformacji przed
trzema laty w Augsburgu. Na koniec modlitewnego spotkania b³ogos³awieñstwa
udzieli³o wspólnie piêciu biskupów: luterañski, katolicki, metodystyczny i dwóch
reformowanych. Œwiêto Reformacji przypada w dniu og³oszenia w 1517 r. w Wit-
tenberdze przez Marcina Lutra s³ynnych 95 tez przeciwko odpustom. 

 Katolicy i prawos³awni uczestniczyli w ekumenicznej procesji wœród gro-
bów prawos³awnego cmentarza na Woli w Warszawie (1 listopada). Wspóln¹ mo-
dlitwê od 17 lat organizuj¹ s¹siaduj¹ce ze sob¹ warszawskie parafie: katolicka œw.
Wawrzyñca i prawos³awna œw. Jana Klimaka. Tu, na tym cmentarzu realizuje siê
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testament Jezusa Chrystusa, który chcia³, aby Jego uczniowie byli jedno – powie-
dzia³ proboszcz parafii katolickiej ks. Józef £azicki. Z kolei proboszcz parafii
prawos³awnej ks. mitrat Anatol Szyd³owski podkreœli³, ¿e ró¿nice miêdzy prawo-
s³awiem a katolicyzmem nie mog¹ przeszkadzaæ we wspólnej modlitwie. Modli-
twa jest ponad podzia³ami i granicami – stwierdzi³. Wierni obu Koœcio³ów modli-
li siê m.in. za kard. Stefana Wyszyñskiego i metropolitê Bazylego, który spoczy-
wa na cmentarzu na Woli.

 Prawos³awni i grekokatolicy w Polsce rozpoczêli oficjalny dialog – pierw-
sze spotkanie Wspólnej Komisji Koœcio³ów: Prawos³awnego i Greckokatolickie-
go odby³o siê 4 listopada w Warszawie. Strony ustali³y tryb, przedmiot oraz for-
my pracy – czytamy w komunikacie opublikowanym po spotkaniu. Rozmawiano
m.in. o kwestiach maj¹tkowych. W rozmowie z KAI greckokatolicki biskup W³o-
dzimierz Juszczak poinformowa³, ¿e na razie przedmiotem prac Komisji bêd¹
sprawy maj¹tkowe, a tak¿e wzajemna wspó³praca w duchu ekumenizmu. Wspó³-
przewodnicz¹cy Komisji ze strony Koœcio³a greckokatolickiego podkreœli³, ¿e
by³o to pierwsze spotkanie przedstawicieli obu Koœcio³ów, bowiem do tej pory
¿adnego porozumienia i wspó³pracy miêdzy nimi nie by³o. Zastrzeg³, ¿e to spo-
tkanie mia³o charakter wstêpny, rozmawiano ogólnie, nastêpne odbêdzie siê
w styczniu 2003 r. Pytany, czy Komisja ma zamiar rozmawiaæ na przyk³ad na te-
maty teologiczne, powiedzia³: Inne kwestie nie s¹ zamkniête.

 O dialogu z buddyzmem, przygotowaniach do trzeciego Dnia Islamu i
obecnoœci dialogu religijnego w katechizacji mówiono 4 listopada w Warszawie,
podczas spotkania Komitetu ds. Dialogu z Religiami Niechrzeœcijañskimi Episko-
patu Polski. Obradom przewodniczy³ bp Tadeusz Pikus. Dialog z buddyzmem
w Polsce istnieje – podkreœli³ w rozmowie z KAI bp Pikus – ale nie ma charakte-
ru sta³ego czy instytucjonalnego. Bp Pikus przypomnia³, ¿e istniej¹ kontakty mo-
nastyczne, np. benedyktynów i mnichów buddyjskich, polegaj¹ce na przekazywa-
niu wzajemnych doœwiadczeñ z ¿ycia duchowego. W drugiej czêœci spotkania
Komitetu wziêli udzia³ przedstawiciele Rady Wspólnej Katolików i Muzu³ma-
nów: prof. Jan Tyszkiewicz i Zdzis³aw Bielecki. Od kilku lat istnieje wspó³praca
o charakterze sta³ym miêdzy Komitetem a Rad¹. Rada by³a pomys³odawc¹ Dnia
Islamu, który zosta³ wprowadzony do koœcielnego kalendarium przez Konferen-
cjê Episkopatu Polski na 26 stycznia ka¿dego roku. W 2003 r. Dzieñ ten bêdzie
obchodzony ju¿ po raz trzeci.

 5 listopada w gmachu Konferencji Episkopatu Polski odby³o siê kolejne
posiedzenie Komisji ds. Dialogu pomiêdzy Konferencj¹ Episkopatu Polski a
Polsk¹ Rad¹ Ekumeniczn¹. Stronie katolickiej przewodniczy³ abp Alfons Nossol,
a stronie PRE abp Jeremiasz. W sesji uczestniczyli: abp Edmund Piszcz, bp Tade-
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usz Pikus, ks. prof. Stanis³aw Celestyn Napiórkowski, bp Janusz Jagucki, bp
Edward Puœlecki i bp Wiktor Wysoczañski. Na wstêpie abp A. Nossol poprosi³
uczestników o wypowiedŸ na temat nastrojów ekumenicznych albo nawet anty-
ekumenicznych. Chodzi³o tu m.in. o pewne niepokoje, jakie powsta³y wœród wy-
znawców Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w zwi¹zku z poœwiêceniem Zie-
mi Cieszyñskiej Matce Bo¿ej przez biskupa diecezji bielsko-¿ywieckiej, a tak¿e
w zwi¹zku z dokumentem zatytu³owanym „Oœwiadczenie proboszcza i dziekana
(Istebnej) na temat bliskich wyborów samorz¹dowych”. Chodzi³o o to, by gmina
licz¹ca 10 tysiêcy katolików, nie wybiera³a wójta spoœród ewangelików; by³a nim
dot¹d, dobrze rz¹dz¹ca, pani Danuta Rabin. Stwierdzono, ¿e do pewnych ludzi
nie dotar³o jeszcze myœlenie ekumeniczne. Spraw¹, która by³a szeroko omawiana,
by³a kwestia bezrobocia. Pad³a myœl, by stworzyæ ekumeniczny oœrodek pomocy
dla bezrobotnych, który by³by wyrazem wspólnej troski o tych ludzi. Postanowio-
no w tej sprawie zwróciæ siê jeszcze o opiniê do specjalistów z KUL-u, ChAT-u i
UKSW. Postanowiono wydaæ na ten temat oœwiadczenie. Nie pominiêto równie¿
kwestii dra¿liwych, jak np. problem tzw. terytoriów kanonicznych. Abp A. Nos-
sol poinformowa³, ¿e Wydzia³ Teologii Uniwersytetu Opolskiego zorganizowa³
sesjê naukow¹ na ten temat, który oœwietlono ze strony katolickiej i prawos³aw-
nej. Wyra¿ono opiniê, ¿e zagadnienie to zosta³o zideologizowane, a nie mo¿na
pozwoliæ, by sprawy eklezjalne by³y rozwi¹zywane przez polityków. Spraw¹ naj-
d³u¿ej omawian¹ by³a kwestia ma³¿eñstw mieszanych. Omówi³ j¹ szeroko ks.
prof. S.C. Napiórkowski, powo³uj¹c siê przede wszystkim na dokument wypraco-
wany przez episkopaty w³oski, gdy¿ ustalenia te maj¹ tak¿e aprobatê Stolicy
Apostolskiej. Chodzi o to, by równie¿ w Polsce powsta³ taki dokument, uwzglêd-
niaj¹cy rodzim¹ specyfikê. Uczestników spotkania zobowi¹zano do opracowania
uwag krytycznych na ten temat. Ustalono, ¿e nastêpne spotkanie odbêdzie siê 30
kwietnia 2003 r. w siedzibie Polskiej Rady Ekumenicznej w Warszawie.

 Z³oty jubileusz ordynacji na duchownego obchodzi³ 17 listopada biskup-
senior Zdzis³aw Tranda z Koœcio³a ewangelicko-reformowanego, wielka postaæ
polskiej ekumenii. Na dziêkczynne nabo¿eñstwo do œwi¹tyni ewangelicko-refor-
mowanej w Warszawie przybyli nie tylko wspó³wyznawcy bp. Trandy, ale tak¿e
przedstawiciele wyznañ zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz liczna
grupa ksiê¿y, sióstr zakonnych i œwieckich z Koœcio³a rzymskokatolickiego z ks.
Henrykiem Ma³eckim, delegatem biskupa Tadeusza Pikusa. Nastêpca ks. Zdzis³a-
wa Trandy na urzêdzie biskupa ks. Marek Izdebski odniós³ do Jubilata s³owa
Psalmu 145: Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywaj¹. Bp Izdebski podkre-
œli³ ojcowski stosunek ks. Trandy do ksiê¿y. Zawsze mo¿na by³o przyjœæ do cie-
bie, wy¿aliæ siê, a nawet wyp³akaæ – powiedzia³. Bp Tranda w kazaniu nawi¹za³
do dialogu Jezusa ze œw. Piotrem, kiedy to Zbawiciel, po zmartwychwstaniu pyta³
trzykrotnie Aposto³a: Czy Mnie mi³ujesz? To pytanie – mówi³ – Jezus Chrystus
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kieruje do ka¿dego z nas, duchownych. Ksi¹dz, który nie mi³uje Jezusa, nie jest
w stanie zrealizowaæ swojej misji. Bp Tranda wyzna³, ¿e przez 50 lat s³u¿by du-
chownej czu³, jak prowadzi go Bóg. To pomog³o mu w chwilach zw¹tpienia, za-
gro¿enia i osch³oœci, kiedy nie by³ w stanie czytaæ Pisma Œwiêtego. Biskup-senior
dziêkowa³ Bogu za wszystkie ³aski i za wszelkie dobro swoim wspó³pracowni-
kom, którzy wspierali go w s³u¿bie. Bp Janusz Jagucki, zwierzchnik Koœcio³a
Ewangelicko-Augsburskiego, wyrazi³ wdziêcznoœæ Jubilatowi za jego pracê na
rzecz jednoœci chrzeœcijan. W nabo¿eñstwie uczestniczy³ równie¿ luterañski bi-
skup polowy ks. Ryszard Borski i Andrzej Byrt, ambasador Polski w Niemczech
(sylwetkê Jubilata zamieœciliœmy w nr. 2/2002 naszego czasopisma).

 W dniach 22-24 listopada w parafii Koœcio³a Starokatolickiego Mariawi-
tów w P³ocku mia³a miejsce Ogólnopolska Ekumeniczna Konferencja Kobiet zor-
ganizowana przez Komisjê Kobiet Polskiej Rady Ekumenicznej. W obradach
wziê³o udzia³ ok. 40 przedstawicielek Koœcio³ów zrzeszonych w PRE oraz Ko-
œcio³a Rzymskokatolickiego i Greckokatolickiego. Obrady toczy³y siê wokó³
trzech zagadnieñ. Pierwszym z nich by³o ustosunkowanie siê do tematu: „Czy
chrzeœcijanki kszta³tuj¹ przysz³oœæ Europy?” Istotnym punktem programu konfe-
rencji by³y przygotowania do najbli¿szego nabo¿eñstwa Œwiatowego Dnia Modli-
twy Kobiet, które zostanie odprawione 7 marca 2003 r. Wiele uwagi poœwiêcono
te¿ omówieniu przygotowañ do nabo¿eñstwa ŒDMK w 2005 r., który opracowuj¹
chrzeœcijanki z Polski. Temat liturgii brzmi: „Niech nasza œwiat³oœæ œwieci”.
Uczestniczki mia³y równie¿ mo¿noœæ zapoznania siê z histori¹ i aktualn¹ sytuacj¹
Koœcio³a Starokatolickiego Mariawitów.

 Rzymskokatolicki metropolita poznañski, abp Stanis³aw G¹decki i prawo-
s³awny arcybiskup wroc³awsko-szczeciñski, Jeremiasz przewodniczyli nabo¿eñ-
stwu na zakoñczenie Ekumenicznego Œwiêta Biblii (23 listopada). Razem z kato-
likami i prawos³awnymi w katedrze poznañskiej modlili siê duchowni i wierni
czterech innych Koœcio³ów chrzeœcijañskich: ewangelicko-augsburskiego, ewan-
gelicko-metodystycznego, zielonoœwi¹tkowego i polskokatolickiego.  Rozpoczête
22 listopada w koœciele metodystów Ekumeniczne Œwiêto Biblii uzupe³ni³a sesja
naukowa, poœwiêcona polskim przek³adom biblijnym w tradycjach ró¿nych Ko-
œcio³ów chrzeœcijañskich. Choæ reprezentujemy ró¿ne Koœcio³y, nale¿ymy do tego
samego Boga, a Biblia jest ksiêg¹, która jednoczy wszystkich chrzeœcijan – po-
wiedzia³ KAI rzymskokatolicki ks. Jerzy Stranz, sekretarz Poznañskiej Grupy
Ekumenicznej, zrzeszaj¹cej dzia³aj¹ce w stolicy Wielkopolski Koœcio³y chrzeœci-
jañskie, która zorganizowa³a Œwiêto Biblii.

 O mo¿liwoœciach dialogu chrzeœcijañstwa z islamem dyskutowano 27 listo-
pada na Papieskim Wydziale Teologicznym „Bobolanum” w Warszawie. Jedno
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nie ulega w¹tpliwoœci: ten dialog jest niezwykle trudny – mówili zarówno teolo-
gowie jak i naukowcy z Instytutu Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskie-
go. Zdaniem prof. Marka Dziekana z Uniwersytetu Warszawskiego, chocia¿
chrzeœcijanie i muzu³manie pos³uguj¹ siê tymi samymi s³owami mówi¹c np. o Je-
zusie czy o Bogu – to jednak w obu religiach oba pojêcia s¹ inaczej rozumiane.
Wydaje nam siê, ¿e mówimy o tym samym, a ka¿dy trwa przy swoim rozumieniu
– zwraca³ uwagê prof. Dziekan i proponowa³, by zamiast o dialogu w rzeczywi-
stym tego s³owa znaczeniu, mówiæ o tolerancji czy szacunku pomiêdzy religiami.
Z opini¹, ¿e dialog pomiêdzy chrzeœcijañstwem a islamem jest niemo¿liwy nie
zgodzi³ siê o. Dariusz Kowalczyk SJ, rektor Kolegium Ksiê¿y Jezuitów w War-
szawie. Jego zdaniem, dialog wymaga nie tylko realizmu, ale g³êbokiej œwiado-
moœci w³asnej to¿samoœci i partnera dialogu. Wed³ug jezuity – s³aboœci¹ chrzeœci-
jan s¹ problemy z w³asn¹ to¿samoœci¹, natomiast s³aboœci¹ strony muzu³mañskiej
jest poznawanie œwiadomoœci partnera dialogu. Z kolei werbista o. Stanis³aw
GrodŸ by³ zdania, ¿e nie nale¿y mówiæ o dialogu miêdzyreligijnym, ale o kontak-
tach z islamem, gdy¿ dialog zak³ada dojœcie do porozumienia. O wielu przyk³a-
dach dobrych kontaktów miêdzy chrzeœcijanami a muzu³manami mówi³ m.in.
imam Tomasz Miœkiewicz z Bia³egostoku. Zachêca³ te¿ do szukania p³aszczyzn
wspólnego dzia³ania na rzecz dobra.

 Episkopat og³osi³ list pasterski „Dialog warunkiem pokoju”. Dokument
przyjêto na 320. zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, 29 listopada
na Jasnej Górze. Biskupi wezwali do prowadzenia dialogu w rodzinach, tak¿e na
gruncie ekumenicznym, oraz do podejmowania wspó³pracy na p³aszczyŸnie hu-
manitarnej, spo³ecznej, ekonomicznej i politycznej. Jesteœmy gotowi na przyjazne
spotkanie wyznawców Chrystusa nale¿¹cych do innych Koœcio³ów i wspólnot reli-
gijnych, oraz ludzi niewierz¹cych – czytamy w liœcie. – W kontekœcie nacisku, by
¿yæ jakby Boga nie by³o, lub nawet stawaæ na miejscu Boga, wspólny wysi³ek dia-
logu chrzeœcijan, wyznawców religii moj¿eszowej, muzu³manów i wyznawców in-
nych religii bêdzie skuteczniejszym œwiadectwem o Bogu. Biskupi wzywaj¹, by
parafie otoczy³y opiek¹ imigrantów, oraz aby wierni pamiêtali o zaniedbanych
cmentarzach ¿ydowskich, rosyjskich, ukraiñskich, niemieckich, o opuszczonych
synagogach i cerkwiach. – Nie pozwólmy znikn¹æ z powierzchni ziemi tym zna-
kom ¿ycia i wiary. Niech nie bêdzie naszego poparcia dla ludzi wypisuj¹cych nie-
nawistne czy pogardliwe slogany na murach lub wykrzykuj¹cych je na stadionach
– apeluj¹ biskupi. Zbyt du¿o jest miêdzy nami podejrzliwoœci, nieufnoœci i lêków;
zbyt ³atwo o os¹d z góry, bez wys³uchania, bez próby zrozumienia cudzych racji i
motywacji. Mamy do czynienia z gorsz¹cymi k³ótniami i walkami, tymczasem oso-
by postronne gorsz¹ siê podzia³ami istniej¹cymi miêdzy ludŸmi powo³uj¹cymi siê
na tê sam¹ Ewangeliê. W tych warunkach dialog jest tak¿e dobr¹ okazj¹ do ra-
chunku sumienia, do oczyszczania pamiêci, wspomnieñ, myœli i uczuæ. Inni ludzie
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zazwyczaj lepiej widz¹ nasze wady ni¿ my sami, korzystajmy tak¿e z ich pomocy.
Nie bójmy siê s³ów krytyki, a sami starajmy siê o rzetelne i ¿yczliwe wyra¿anie
pogl¹dów wobec innych. Jest to trudne, ale mo¿liwe i bardzo potrzebne – czyta-
my w liœcie Episkopatu.

 Bazuj¹c na tradycyjnej pobo¿noœci tak¿e mo¿na promowaæ ekumeniê –
podkreœlali 2 grudnia w Warszawie diecezjalni referenci ds. ekumenicznych z ca-
³ej Polski. Uznano, ¿e takie formy modlitwy, jak droga krzy¿owa z udzia³em
chrzeœcijan ró¿nych wyznañ czy cykliczne spotkania biblijne mo¿na by zapropo-
nowaæ szerszym krêgom wiernych. Podczas spotkania zgodzono siê, ¿e mo¿na
promowaæ ekumeniê korzystaj¹c nie tylko z nowych form nabo¿eñstw biblijnych,
ale równie¿ bazuj¹c na tradycyjnej pobo¿noœci. Obrady otworzy³ prymas Polski,
kard. Józef Glemp, a wyk³adom i dyskusjom przewodniczyli abp Alfons Nossol –
przewodnicz¹cy Rady Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu i bp Tadeusz Pikus.
Podczas sesji zaprezentowano materia³y duszpasterskie na najbli¿szy Tydzieñ
Modlitwy o Jednoœæ Chrzeœcijan, który odbêdzie siê w styczniu 2003 r. Poinfor-
mowano te¿, ¿e bliskie sfinalizowania s¹ ju¿ prace nad miêdzywyznaniowym t³u-
maczeniem Karty Ekumenicznej. Przek³ad przygotowuj¹ wspólnie Polska Rada
Ekumeniczna i Rada Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu. Karta jest podstaw¹
przygotowañ III Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego, które najprawdo-
podobniej odbêdzie siê w 2005 r. w Berlinie – poinformowa³ abp Nossol.

 Sesja poœwiêcona œw. Grzegorzowi Peradze – gruziñskiemu patrologowi,
historykowi Koœcio³a, profesorowi Uniwersytetu Warszawskiego i mêczennikowi
II wojny œwiatowej odby³a siê 5 grudnia w Warszawie. Do Pa³acu Kazimierzow-
skiego przyby³ na sesjê metropolita Warszawy i ca³ej Polski Sawa, ambasador
Gruzji w Niemczech i w Polsce Konstantyn Gabaszwili, zaœ gospodarzem spotka-
nia by³ rektor UW prof. Piotr Wêgleñski. Grzegorz Peradze urodzi³ siê w 1899 r.
w Bakurciche w Gruzji. Teologiê studiowa³ w ojczyŸnie, a potem kontynuowa³
swoj¹ edukacjê w Berlinie. Tam te¿ uzyska³ kolejne stopnie naukowe. W 1931 r.
z³o¿y³ œluby zakonne i przyj¹³ œwiêcenia kap³añskie w greckiej katedrze w Pary-
¿u. W 1933 r. zosta³ profesorem patrologii i kierownikiem seminarium patrystycz-
nego Studium Teologii Prawos³awnej UW. Podczas okupacji przebywa³ w War-
szawie, gdzie w 1942 r. zosta³ aresztowany i przewieziony do Oœwiêcimia, gdzie
zgin¹³, broni¹c wspó³wiêŸniów. We wrzeœniu 1995 r. na Soborze Koœcio³a Gru-
ziñskiego ks. Grzegorz Peradze zosta³ kanonizowany jako œwiêty mêczennik,
czczony tak¿e przez Koœció³ prawos³awny w Polsce.

 Polska Rada Chrzeœcijan i ¯ydów przyzna³a Janowi Nowakowi Jeziorañ-
skiemu tytu³ „Cz³owieka Pojednania”. Uroczystoœæ odby³a siê 6 grudnia w Sali
Z³otej Pa³acu Kazimierzowskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Zawsze z równ¹
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moc¹ oponowa³ przeciw postawom antypolskim i antypolonijnym, co przeciw an-
tysemityzmowi. Ta postawa doprowadzi³a w 1996 r. do zerwania z Kongresem
Polonii Amerykañskiej, którego by³ wieloletnim dyrektorem – mówi³ w laudacji
Stanis³aw Krajewski, wspó³przewodnicz¹cy Rady ze strony ¿ydowskiej. Krajew-
ski przypomnia³ te¿, ¿e w styczniu 2001 r. Nowak Jeziorañski wzywa³ do symbo-
licznego aktu pokuty w rocznicê mordu w Jedwabnem. 

 Dnia 16 grudnia w Parafii Prawos³awnej Œwiêtego Ducha w Bia³ymstoku
odby³o siê posiedzenie plenarne Zespo³u Bilateralnego Katolicko-Prawos³awne-
go. Przedmiotem obrad Zespo³u by³y aktualne zagadnienia ekumeniczne i wza-
jemne relacje miêdzy Koœcio³em katolickim i Koœcio³em prawos³awnym oraz
zbli¿aj¹cy siê Tydzieñ Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan. Ks. infu³at dr Zygmunt
Lewicki zaprosi³ wszystkich do uczestnictwa w ogólnopolskim centralnym nabo-
¿eñstwie Dnia Judaizmu, które odbêdzie siê 16 stycznia 2003 r. w Bia³ymstoku.
W czasie tego spotkania Zespó³ wypracowa³ tematy katechez przedma³¿eñskich
dla ma³¿eñstw mieszanych katolicko-prawos³awnych. W sk³ad Zespo³u wchodz¹
z Koœcio³a katolickiego: biskup Tadeusz Pikus, ks. infu³at dr Zygmunt Lewicki,
ks. kanclerz dr Stanis³aw Ulaczyk; z Koœcio³a prawos³awnego: arcybiskup Abel,
ks. mitrat Jerzy Boreczko, ks. dr Jerzy Tofiluk.

 Po raz trzeci trzy Koœcio³y: rzymskokatolicki, prawos³awny i ewangelicko-
augsburski prowadzi³y Wigilijne Dzie³o Pomocy Dzieciom. W planie by³a sprze-
da¿ w adwencie 4, 5 miliona œwiec. Pieni¹dze uzyskane ze sprzeda¿y by³y prze-
znaczone na polepszenie trudnych warunków ¿yciowych dzieci zw³aszcza z ro-
dzin wielodzietnych, dofinansowanie do¿ywiania uczniów szko³ach i rehabilitacji
niepe³nosprawnych itp. W akcjê w³¹czy³y siê tak¿e Koœcio³y: ewangelicko-refor-
mowany i ewangelicko-metodystyczny.

Opracowa³: Karol Karski
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WYBRANA POLSKA BIBLIOGRAFIA
DZIEJÓW MYŒLI CHRZEŒCIJAÑSKIEJ
Druki zwarte

Warunki pluralizmu kulturowego i religijnego wymagaj¹ ustawicznego pog³ê-
biania przez chrzeœcijan w³asnej to¿samoœci. Niezbêdnym czynnikiem takiej
twórczej postawy jest siêganie do najwartoœciowszych Ÿróde³ chrystianizmu.
W tym celu nale¿y równie¿ odwo³ywaæ siê do klasyki myœli chrzeœcijañskiej.
Maj¹c powy¿sze na wzglêdzie przygotowano niniejszy wykaz bibliograficzny, za-
mierzony jako pomoc w inicjacji lektury wa¿nych tekstów reprezentatywnych dla
omawianej tradycji religijnej. Ma on za zadanie odnotowaæ dostêpne w jêzyku
polskim publikacje Ÿród³owe oraz opracowania ukazuj¹ce kszta³towanie siê myœli
chrzeœcijañstwa na wszystkich etapach jego istnienia a¿ po czasy dzisiejsze.
Wiêkszoœæ przywo³anych pozycji dotyczyæ bêdzie dyscypliny teologii zwanej tra-
dycyjnie „histori¹ dogmatów” wzglêdnie „histori¹ doktryn chrzeœcijañskich”.
Niektóre wykraczaj¹ jednak poza ten zakres wyra¿aj¹c zapatrywania ujawniane
na pobrze¿ach chrzeœcijañstwa, acz determinuj¹ce w jakiœ sposób treœæ wiary wy-
znawców Chrystusa. Poniewa¿ omówienia Ÿróde³ myœli chrzeœcijañskiej znajduj¹
siê nie tylko w opracowaniach z zakresu historii idei religijnych i filozoficznych,
w niniejszym wykazie przywo³ano tak¿e najwa¿niejsze syntezy szerzej pojêtej
historii Koœcio³a. Choæ – co oczywiste – integralnym elementem myœli chrzeœci-
jañskiej jest jej najwczeœniejszy przejaw w postaci tekstów Nowego Testamentu,
ze wzglêdu na szczególn¹ rangê tej w³aœnie literatury i jej obfitoœæ (licz¹c w tym
i opracowania) a tak¿e ograniczone ramy niniejszego wykazu Czytelnika kieruje
siê do odrêbnych zestawieñ bibliograficznych z zakresu biblistyki. Zarysowy i
wybiórczy charakter przed³o¿onej bibliografii zadecydowa³ tak¿e, i¿ zasadniczo
ograniczono siê do druków zwartych i wskazano (spoœród osi¹galnych w polsz-
czyŸnie) pozycje najwa¿niejsze i najbardziej reprezentatywne. Wybór ten jest si³¹
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rzeczy arbitralny, ale wydaje siê jednak, ¿e w przypadku zdecydowanej wiêkszo-
œci wskazanych dzie³ nie ma w¹tpliwoœci, i¿ s¹ to najwa¿niejsze pomniki myœli
chrzeœcijañskiej wszystkich epok. Zaznaczyæ te¿ trzeba, i¿ ze wzglêdu na kiero-
wanie tego wykazu przede wszystkim do r¹k osób rozpoczynaj¹cych studium
myœli chrzeœcijañskiej przy doborze tytu³ów koncentrowano siê na publikacjach
nowszych i ³atwo dostêpnych.

Wykaz oparty jest na nastêpuj¹cym uk³adzie: (1) Bibliografie, (2) Teksty Ÿró-
d³owe [(2a) Teksty oficjalne autorstwa gremiów konfesyjnych lub o zbli¿onej
randze, (2b) Teksty autorstwa indywidualnych myœlicieli], (3) Opracowania lek-
sykalne, (4) Syntezy dziejów myœli chrzeœcijañskiej, (5) Syntezy historii chrze-
œcijañstwa, (6) Opracowania etapów rozwoju wzglêdnie nurtów (szkó³) myœli
chrzeœcijañskiej, (7) Klasycy myœli chrzeœcijañskiej – biografie lub opracowania
twórczoœci. W obrêbie wymienionych dzia³ów pozycje u³o¿ono w kolejnoœci alfa-
betycznej: wed³ug nazwisk autorów wzglêdnie – przy opracowaniach zbiorowych
– wed³ug ich tytu³ów. Wyj¹tek stanowi dzia³ 7, gdzie biografie i opracowania
twórczoœci klasyków chrzeœcijañstwa przypisano do nazwisk osób, których do-
tycz¹. Nazwiska te uszeregowano w porz¹dku alfabetycznym.
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two Gaudentinum, Gniezno 1994.
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ENCYKLOPEDIA KATOLICKA
Tom IX

KINSZASA-KRZYMUSKA
Lublin: Towarzystwo Naukowe
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2002, 1456 s.

Na tych ³amach wielokrotnie chwaliliœmy poszczególne tomy Encyklopedii Ka-
tolickiej za ekumeniczne ujêcie najwa¿niejszych hase³ i za obiektywizm. Czytelnicy
encyklopedii przyzwyczaili siê do tego, ¿e ka¿de wa¿ne zagadnienie teologiczne
czy historyczne naœwietlone jest z pozycji ró¿nych tradycji chrzeœcijañskich. Dlate-
go dziewi¹ty, najnowszy tom tego dzie³a, mo¿e budziæ rozczarowanie. Nie wiado-
mo z jakiego powodu kluczowe dla tego tomu has³o „Koœció³” zosta³o zaprezento-
wane jedynie z punktu widzenia doktryny katolickiej. Gdybym by³ z³oœliwy, to po-
wiedzia³bym, ¿e redakcja Encyklopedii Katolickiej praktycznie zastosowa³a
przekonanie Soboru Watykañskiego II, ¿e jedyny Koœció³ za³o¿ony przez Jezusa
Chrystusa i rozpoznawany jako Koœció³ Chrystusowy trwa w Koœciele katolickim i
tym samym uzna³a, ¿e nie ma potrzeby prezentowaæ, jak to pojêcie definiuj¹ inni
chrzeœcijanie. A tak przecie¿ nie jest. Œwiadcz¹ o tym nie tylko poprzednie tomy,
ale tak¿e najnowszy, gdzie inne has³a, np. „Komunia Œwiêta”, przedstawiono tak¿e
w ujêciu prawos³awnym i ewangelickim. Ten ewidentny brak w prezentacji has³a
„Koœció³” jest tym bardziej dotkliwy, ¿e zosta³o ono opracowane bardzo dok³adnie,
starannie, ¿eby nie powiedzieæ – drobiazgowo.

Druga uwaga krytyczna dotyczy doboru proporcji poszczególnych hase³, co
zwykle jest bol¹czk¹ redaktorów wszystkich encyklopedii i leksykonów. Czêsto
recenzenci pytaj¹, co decyduje o tym, ¿e has³u o wiêkszym ciê¿arze gatunkowym
poœwiêcono mniej miejsca ni¿ zagadnieniu mniej wa¿nemu. Mo¿emy wiêc i my
zapytaæ redaktorów Encyklopedii Katolickiej, dlaczego has³o „Koran” jest mniej
obszerne ni¿ biogram wybitnego sk¹din¹d teologa jednoty braci czeskich i twórcy
nowo¿ytnej pedagogiki Jana Amosa Komensky’ego. Albo dlaczego has³o „kontr-
reformacja” opracowane zadziwiaj¹co lakonicznie i nie oddaj¹ce w ¿adnym stop-
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niu dramatyzmu tego zjawiska jest piêciokrotnie szczuplejsze ni¿ biogram Igna-
cego Józefa Kraszewskiego, a nawet mniej obszerne ni¿ has³o „kredyt”.

Ale s¹ te¿ inne braki. Na przyk³ad przy haœle „konsystorz” nawet nie zazna-
czono, ¿e jest to urz¹d w³adzy wykonawczej w Koœcio³ach ewangelickich. W bio-
gramie ks. W³adys³awa Korni³owicza niedostatecznie wyeksponowano jego
dzia³alnoœæ ekumeniczn¹, co tym bardziej dziwi, ¿e ten kandydat na o³tarze zain-
teresowa³ siê problemem jednoœci Koœcio³a na d³ugo przed Soborem Watykañ-
skim II, co by³o naówczas wyj¹tkiem w Koœciele rzymskokatolickim w Polsce.
Jednak autor biogramu w pionierskiej dzia³alnoœci ekumenicznej w Laskach ks.
Korni³owicza nie dostrzega nic nadzwyczajnego. A przecie¿ ekumenizm jest do
dziœ charyzmatem tego niezwyk³ego miejsca i pracuj¹cych tam sióstr franciszka-
nek s³u¿ebnic krzy¿a z nieocenion¹ s. Joann¹ Lossow. Z tematyki religioznaw-
czej, oprócz wspomnianej ju¿ prezentacji Koranu, mamy tak¿e has³a: konfucja-
nizm, Konfucjusz i Kryszna.

Czytelnik uwra¿liwiony na dialog ze Wschodem zainteresuje siê opracowania-
mi dotycz¹cymi czterech Soborów Konstantynopolitañskich, wspólnych dla kato-
lików i prawos³awnych, samym has³em „Konstantynopol”, sylwetkami œwiêtych
Cerkwi Rosyjskiej jak Konstantyn Kijowski i Ksenia Petersburska, czy biogra-
mem wybitnego wspó³czesnego teologa prawos³awnego i ekumenisty, ks. prof.
Jerzego Klingera. Ekumenistê zainteresuj¹ te¿ has³a „kongregacjonalizm” i „Kon-
kordia leuenberska” z 1973 r. nie bez racji uznawana za jedno z najwa¿niejszych
osi¹gniêæ ekumenicznych XX wieku.

Grzegorz Polak
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LEKSYKON TEOLOGII FUNDAMENTALNEJ
Pod red. ks. Mariana Ruseckiego,
Lublin-Kraków: Wydawnictwo „M”, 2002, 1430 s.

Katolicka apologetyka ju¿ dawno straci³a swój drapie¿ny pazur. Przez wieki
broni³a wiary chrzeœcijañskiej tak wobec innych religii, jak wobec innych wyznañ
chrzeœcijañskich w sposób zdecydowany, bezkompromisowy, nie szczêdz¹c
przeciwnikom inwektyw. Tak postawa wyklucza³a oczywiœcie jakikolwiek dialog.
¯eby nie by³o w¹tpliwoœci – podobn¹ postawê prezentowa³a „druga strona”.

Jednak po drugiej wojnie œwiatowej, a zw³aszcza od Soboru Watykañskiego II,
dokona³o siê przejœcie od apologetyki do teologii fundamentalnej, bo zmieni³ siê
klimat, w jakim przysz³o uprawiaæ teologiê. Konfrontacjê zast¹pi³ dialog, wyra¿a-
j¹cy siê poszukiwaniem wartoœci wspólnych, poszanowaniem dla odmiennych
postaw i pogl¹dów, tak w odniesieniu do innych religii, Koœcio³ów chrzeœcijañ-
skich, ateizmu, wreszcie do ca³ego œwiata.

Dzisiaj nie ma powa¿nych dzie³ z zakresu teologii fundamentalnej pisanych
b¹dŸ redagowanych w starym stylu, z pozycji fundamentalistycznych. Œwiadczy
o tym wydany niedawno „Leksykon teologii fundamentalnej”, dzie³o od dawna u
nas wyczekiwane. Jest to bowiem pierwsze w Polsce tego typu opracowanie,
przygotowane przez zespó³ Instytutu Teologii Fundamentalnej KUL, a wiêc du¿ej
klasy fachowców.

Zaraz po wstêpie zamieszczono list Jana Paw³a II z 15 wrzeœnia 2001 r., skie-
rowany do uczestników II Miêdzynarodowego Kongresu Teologii Fundamental-
nej, zorganizowanego na KUL. W liœcie tym papie¿ nazywaj¹c teologiê funda-
mentaln¹ stra¿niczk¹ to¿samoœci chrzeœcijañstwa, daje wyk³adniê czym ta nauka
obecnie jest.

Jan Pawe³ II zwracaj¹c uwagê, ¿e choæ w ostatnim czasie apologia chrzeœcijañ-
ska przekracza³a ramy religijnego sporu i coraz czêœciej podejmowa³a próby po-
zytywnego okreœlenia fundamentów wiary chrzeœcijañskiej, nie mo¿e wszak¿e za-
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pominaæ o jej obronie. Jest to wa¿ne dlatego, ¿e obecnie dziêki mass-mediom i
mo¿liwoœciom przemieszczania siê, chrzeœcijanie nawi¹zuj¹ coraz œciœlejsze kon-
takty ze œwiatem ludzi niewierz¹cych, wyznawców innych religii czy te¿ przyna-
le¿¹cych do sekt. W zwi¹zku z tym – zauwa¿a papie¿ – czêsto czuj¹ siê niejako
sprowokowani i wezwani do obrony swej wiary. Równoczeœnie zadaj¹ sobie pyta-
nie, czy w imiê tolerancji nie nale¿a³oby z tej obrony zrezygnowaæ. Ale – wed³ug
posoborowego nauczania Koœcio³a – chrzeœcijanie powinni byæ gotowi podejmo-
waæ obronê wiary. Maj¹ to jednak czyniæ w duchu wiernoœci prawdzie, a równo-
czeœnie z poszanowaniem godnoœci cz³owieka i trosk¹, aby nieustannie ods³aniaæ
przed partnerem ca³y blask Prawdy objawionej, przekazywanej przez Magiste-
rium Koœcio³a. Zdaniem Jana Paw³a II tak pojmowana apologia wiary nie tylko
nie wykracza poza ramy tolerancji, nie godzi w wysi³ki ekumeniczne Koœcio³a, ale
co wiêcej, staje siê œwiadectwem.

Tymi wskazówkami kierowali siê redaktorzy dzie³a i efekt ich pracy zas³uguje
na szacunek. Bior¹c leksykon pod ekumeniczn¹ lupê, trzeba powiedzieæ, ¿e w³o-
¿yli oni sporo wysi³ku, aby pozycja ta nie odbiega³a od standardów europejskich.
Do opracowania hase³ stricte wyznaniowych zaprosili przedstawicieli opisywa-
nych Koœcio³ów ( np protestantyzm – prof. Karol Karski) albo znanych ekumeni-
stów. Takie nazwiska jak o. Wac³aw Hryniewicz, ks. Alfons Skowronek, ks.
£ukasz Kamykowski, ks. Piotr Jaskó³a, ks. Leonard Górka, ks. Stanis³aw Józef
Koza, o. Zdzis³aw Kijas OFMConv, Krzysztof Leœniewski gwarantuj¹ nie tylko
wysoki poziom merytoryczny, ale tak¿e obiektywizm i trosk¹ o ekumeniczne
przedstawienie zagadnienia.

Dobrze siê równie¿ sta³o, ¿e do niektórych hase³, np. chrystologia, poproszono
teologów z innych Koœcio³ów (ks. Henryk Paprocki – prawos³awie), albo katolic-
kich autorów, zdolnych do przedstawienia stanowiska innych wyznañ (chrystolo-
giê protestanck¹ prezentuje abp Alfons Nossol).

Mamy w leksykonie tak interesuj¹ce ekumenistów has³a, jak dialog, ekumenizm,
Œwiatowa Rada Koœcio³ów. S¹ te¿ zagadnienia sporne w dialogu ekumenicznym,
jak eklezjologia, prymat, sakramenty, w³adza w Koœciele itp. Autorom tych hase³
trudno cokolwiek zarzuciæ. Z ekumenicznego punktu widzenia wa¿ne w haœle pt.
„Prawdziwoœæ Koœcio³a” jest wyraŸne podkreœlenie, ¿e tak¿e inne wspólnoty chrze-
œcijañskie, bêd¹c Koœcio³ami, s¹ tym samym Koœcio³ami prawdziwymi.

Niestety, bior¹c pod uwagê kryterium ekumeniczne, w dziele pobrzmiewaj¹
równie¿ wyraŸne dysonanse. W haœle sekty do jednego worka wrzucono nawet
wspólnoty, z którymi Koœció³ rzymskokatolicki prowadzi dialog. Chodzi o Ko-
œció³ Adwentystów Dnia Siódmego, który ju¿ nieraz spotyka³ taki afront ze strony
katolików. Jest to przejaw jakiejœ schizofrenii – z jednej strony dialog, a z drugiej
strony zakwalifikowanie do sekty. Na coœ w koñcu trzeba siê zdecydowaæ.

Nieeleganckie jest te¿ nazywanie mariawityzmu „jedyn¹ polsk¹ herezj¹”.
W zwi¹zku z tym mo¿na by zapytaæ, czy Koœció³ rzymskokatolicki prowadzi za-
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awansowany dialog ze Starokatolickim Koœcio³em Mariawitów, czy z heretyka-
mi? Myœlê, ¿e katoliccy cz³onkowie komisji wspólnej byliby mocno zak³opotani
takim pytaniem.

I na koniec uwaga „poza konkursem”. Mo¿na mieæ w¹tpliwoœci czy s³uszn¹
jest rzecz¹ zamieszczanie w tej rangi wydawnictwie biogramów pocz¹tkuj¹cych
teologów, maj¹cych na koncie po kilka przyczynkarskich artyku³ów, obok tuzów
tej miary co Hans Urs von Balthasar, o. Marie Dominique Chenu OP, Karl Rahner
SJ czy kard. Joseph Ratzinger.

Grzegorz Polak
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