
STUDIA
I DOKUMENTY
EKUMENICZNE





FUNDACJA  EKUMENICZNA  „TOLERANCJA”

S  UDIA
I DOKUMENTY
EKUMENICZNE

     ROK XXIX: 2013
     Nr 1–2  (72–73)

     Warszawa 2013

II



4

Redaktor naczelny:

KAROL KARSKI

STUDIA I DOKUMENTY EKUMENICZNE
(PL ISSN  0239-5541)

FUNDACJA EKUMENICZNA „TOLERANCJA”
WARSZAWA

Adres redakcji:
00-873 Warszawa, ul. Ogrodowa 37
telefon: (22) 817 10 10
Konto bankowe:
BPH PKO S.A.
42 1240 6175 1111 0000 4566 4221

Prenumerata za  rok 2013 – 30 z³.



5

SPIS TREŒCI

ARTYKU£Y ................................................................................................................... 10

Michael Beintker, Wolni dla przysz³oœci. Koœcio³y ewangelickie miêdzy reform¹
a Reformacj¹ ...................................................................................................... 10

Pawe³ Matwiejczuk, Utopie ekumeniczne ...................................................................... 25

SPRAWOZDANIA I DOKUMENTY ......................................................................... 39

Wspólna Miêdzynarodowa Komisja dla Dialogu Teologicznego miêdzy Koœcio³em
Rzymskokatolickim a Koœcio³em Prawos³awnym: Konsekwencje eklezjolo-
giczne i kanoniczne sakramentalnej natury Koœcio³a. Eklezjalna komunia,
koncyliarnoœæ i autorytet, Rawenna, 13 paŸdziernika 2007 ............................ 39

Miêdzynarodowa Wspólna Komisja dla Dialogu Teologicznego miêdzy Koœcio³em
Katolickim a Orientalnymi Koœcio³ami Prawos³awnymi: Istota, ustrój
i misja Koœcio³a (2009) ..................................................................................... 55

VII Zgromadzenie Ogólne Wspólnoty Koœcio³ów  Ewangelickich w Europie,
Florencja, W³ochy, 20-26 wrzeœnia 2012 ......................................................... 77
– Raport koñcowy .............................................................................................. 77
– Urz¹d – ordynacja – episkopé. Rezultat dialogu doktrynalnego WKEE ..... 93

Oœwiadczenie z okazji jubileuszu 40-lecia Konkordii Leuenberskiej ......................... 154

Patriarcha Cyryl w Polsce, 16-19 sierpnia 2012 ........................................................ 156
– Przebieg wizyty (Grzegorz Polak) ............................................................... 156
– Wspólne przes³anie do narodów Polski i Rosji ........................................... 162

Zgromadzenie Ogólne Polskiej Rady Ekumenicznej ................................................... 166

Apel Koœcio³ów w Polsce o ochronê stworzenia ......................................................... 169

Katolicy i mariawici ..................................................................................................... 172

Spotkanie Wspólnego Komitetu Konferencji Koœcio³ów Europejskich i Rady
Konferencji Episkopatów Europy, Warszawa, 4-6 luty 2013: Komunikat ..... 176



6

SYLWETKI ................................................................................................................. 179

Papie¿ Franciszek (Grzegorz Polak) ............................................................................ 179

Kardyna³ Józef Glemp 1929 – 2013 (Karol Karski) ................................................... 186

KRONIKA .................................................................................................................... 193

Kronika wydarzeñ ekumenicznych (Karol Karski) ...................................................... 193

BIBLIOGRAFIA ......................................................................................................... 240

Bibliografia ekumeniczna czasopism polskich (Grzegorz Polak) ............................... 240

RECENZJE .................................................................................................................. 246



7

CONTENTS

ARTICLES ..................................................................................................................... 10

Michael Beintker, Free for the Future – The Protestant Churches between Reform
and Reformation ................................................................................................ 10

Pawe³ Matwiejczuk, Ecumenical Utopias ...................................................................... 25

REPORTS AND DOCUMENTS ................................................................................. 39

Joint International Commission for the Theological Dialogue between the Roman
Catholic Church and the Orthodox Church: Ecclesiological and
Canonical Consequences of the Sacramental Nature of the Church.
Ecclesial Communion, Conciliarity and Authority, Ravenna,
13 October 2007 ................................................................................................ 39

International Joint Commission for the Theological Dialogue between the Catholic
Church and the Oriental Orthodox Churches: Nature, Constitution and
Mission of the Church (2009) ........................................................................... 55

Seventh General Assembly of the Community of Protestant Churches in Europe,
Florence, Italy, 20-26 September 2012 ............................................................. 77
– Final Report ................................................................................................... 77
– Ministry – Ordination – Episkopé. Result of a doctrinal discussion
of the Community of Protestant Churches in Europe ...................................... 93

Statement on the 50th anniversary of the Leuenberg Agreement ................................. 154

Patriarch Kirill in Poland, 16-19 August 2012 ........................................................... 156
– A course of the visit  (Grzegorz Polak) ....................................................... 156
– A common message to the people of Russia and Poland ........................... 162

General Assembly of the Polish Ecumenical Council ................................................. 166

Appeal of the Churches in Poland for the integrity of creation ................................. 169

Catholics and Mariavits ............................................................................................... 172



8

Meeting of the Joint Committee of the Conference of European Churches
and the Council of  European Episcopal  Conferences, Warsaw,
Poland, 4-6 February 2013: Communiqué ..................................................... 176

ECUMENICAL PROFILES ...................................................................................... 179

Pope Francis   (Grzegorz Polak) ................................................................................. 179

Cardinal Józef Glemp 1929-2013   (Karol Karski) ..................................................... 186

CHRONICLE .............................................................................................................. 193

Chronicle of Ecumenical Events (Karol Karski) ......................................................... 193

BIBLIOGRAPHY ....................................................................................................... 240

Ecumenical Bibliography of Polish Periodicals (Grzegorz Polak) ............................ 240

BOOK REVIEWS ....................................................................................................... 246



9

INHALTSVERZEICHNIS

ARTIKEL ....................................................................................................................... 10

Michael Beintker, Frei für die Zukunft – Die evangelischen Kirchen zwischen
Reform und Reformation ................................................................................... 10

Pawe³ Matwiejczuk, Ökumenische Utopien ................................................................... 25

BERICHTE UND DOKUMENTE .............................................................................. 39

Gemeinsame Internationale Kommission für den theologischen Dialog zwischen
der Römisch-katholischen und der Orthodoxen Kirche: Ekklesiologische
und kanonische Konsequenzen der sakramentalen Natur der Kirche.
Kirchliche Communio, Konziliarität und Autorität, Ravenna, 13.
Oktober 2007 ..................................................................................................... 39

Internationale Gemeinsame Kommission für den theologischen Dialog zwischen
der Katholischen Kirche und den Orientalisch-Orthodoxen Kirchen:
Wesen, Verfassung und Sendung der Kirche (2009) ........................................ 55

Siebte Vollversammlung der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa,
Florenz, Italien, 20.-26. September 2012 ......................................................... 77
– Schussbericht .................................................................................................. 77
– Amt – Ordination – Episkopé. Ergebnis eines Lehrgesprächs der Gemein-
schaft Evangelischer Kirchen in Europa .......................................................... 93

Erklärung zum 40-jährigen Jubiläum der Leuenberger Konkordie ............................ 154

Patriarch Kirill in Polen, 16. bis 19. August 2012 ..................................................... 156
– Verlauf des Besuchs  (Grzegorz Polak) ....................................................... 156
– Gemeinsame Botschaft an die Völker Polens und Russlands ..................... 162

Vollversammlung des Polnischen Ökumenischen Rates .............................................. 166

Appell an die Kirchen in Polen für die Bewahrung der Schöpfung ........................... 169

Katholiken und Mariaviten ........................................................................................... 172



BIBLIOGRAFIA

1010

Treffen des Gemeinsamen Komitees der Konferenz Europäischer Kirchen und des
Rates der Europäischen Bischofskonferenzen, Warschau, 4. bis 6. Februar
2013: Pressemitteilung .................................................................................... 176

ÕKUMENISCHE GESTALTEN ............................................................................... 179

Papst Franziskus (Grzegorz Polak) ............................................................................. 179

Kardinal Józef Glemp 1929-2013 (Karol Karski) ....................................................... 186

CHRONIK ................................................................................................................... 193

Chronik ökumenischer Ereignisse (Karol Karski) ....................................................... 193

BIBLIOGRAPHIE ...................................................................................................... 240

Õkumenische Bibliographie polnischer Zeitschriften (Grzegorz Polak) .................... 240

REZENSIONEN .......................................................................................................... 246



11

ARTYKU£Y

Michael Beintker

WOLNI DLA PRZYSZ£OŒCI
KOŒCIO£Y EWANGELICKIE MIÊDZY

REFORM¥ A REFORMACJ¥

1. Jak wolni jesteœmy dla przysz³oœci?

„Wolni dla przysz³oœci” – tak brzmi temat tego VII Zgromadzenia Ogólne-
go1. „Wolni dla przysz³oœci” – to brzmi zdecydowanie i odwa¿nie. Gdy¿ kto z
nas mo¿e bez trudu powiedzieæ o sobie, ¿e jest wolny dla przysz³oœci? Wszak
nie jest nawet rzecz¹ oczywist¹, czy jest siê wolnym  dla teraŸniejszoœci. Jak¿e
szybko tracimy kontakt z tym co dzisiaj i ¿yjemy obok! A tutaj mówi siê nawet
o wolnoœci dla przysz³oœci.

 Kto przyby³ do Florencji z wra¿eniem, ¿e temat ten mieœci w sobie nie
tylko szanse, lecz jest wystawiony równie¿ na pe³ne ryzyko, i ¿e wyra¿amy
nim wiêcej ni¿ wolno nam w³aœciwie powiedzieæ, ma w³aœciwe odczucie.
Przysz³oœæ jest tematem odwa¿nym. Przysz³oœæ konfrontuje siê z nami jak
wielka nieznajoma, tak¿e ta przysz³oœæ, która wed³ug miary ludzkiej daje siê
oceniæ. O jakiej przysz³oœci w ogóle mówimy? Czy mówimy o roku 2014,
kierowani niepokojem, czy Europejczycy w nadchodz¹cym roku znajd¹ w³a-
œciwe wyjœcie ze swych polityczno-finansowych kryzysów? Czy myœlimy o
roku 2017, inspirowani ide¹ wspania³ego jubileuszu Reformacji? WyobraŸ-
my sobie rok 2073, gdy Konkordia leuenberska obchodziæ bêdzie swoje stu-
lecie. Albo przenieœmy siê w myœlach do roku 2112, ¿eby zapytaæ, czy za sto
lat pozostanie jeszcze jakieœ wspomnienie o naszym Zgromadzeniu Ogól-
nym?

1 Referat wyg³oszony 21 wrzeœnia 2012 na VII Zgromadzeniu Ogólnym Wspólnoty Koœcio³ów Ewange-
lickich we Florencji.
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2014, 2017, 2073 lub 2112 – moglibyœmy kontynuowaæ tê zabawê z odpo-
wiednimi rocznicami na wszelkie mo¿liwe kierunki. Mierz¹c odstêpami epok
historycznych i miar¹ czasu stosowan¹ w Psalmach, wed³ug których tysi¹c lat
znaczy przed Bogiem tyle co dzieñ wczorajszy, który min¹³  (Ps 90,4), zacho-
wujemy wobec wymienionych dat raczej powœci¹gliwoœæ. Trzymamy siê cza-
sowej przejrzystoœci.  A przecie¿ ka¿dy wie, ¿e w³aœnie ta przejrzystoœæ zawie-
ra  w sobie znaczny plik trosk. Nie wolnoœæ, lecz troska jest wed³ug Martina
Heideggera modusem zachowywania siê cz³owieka wobec przysz³oœci. On
troszczy siê o przysz³oœæ i niepokoi siê o ni¹. Jego troska przejawia siê w wielu
wariantach: zapobiegliwoœci, troskliwoœci, zapewnianiu opieki, ale zawsze tak-
¿e w martwieniu siê i sprawianiu sobie k³opotów. Jezus przeciwstawi³ temu
znamienne: „Nie martwcie  siê!” (por. Mt 6, 25-34), gdy¿ ka¿dy dzieñ ma doœæ
w³asnego utrapienia (Mt 6, 34).

Gdy stajemy siê zak³adnikami zmartwieñ i przestajemy nad nimi panowaæ,
nachodzi nas strach, który nas parali¿uje. Wówczas w odniesieniu do przysz³o-
œci mo¿emy prze¿yæ przeciwieñstwo wolnoœci – ju¿ nie otwart¹ na ¿ycie od-
wagê wobec przysz³oœci, w której winno siê rozpoznaæ wolnoœæ dla przysz³o-
œci, lecz bojaŸliw¹ ucieczkê od przysz³oœci. W miarê mo¿liwoœci unika siê ka¿-
dej myœli o przysz³oœci, œni siê raczej o dniu wczorajszym, rzekomo lepszej
przesz³oœci, tradycjach zapewniaj¹cych bezpieczeñstwo, które jawi¹ siê niemal
jak raj, z  którego dopiero co zosta³o siê wypêdzonym. Wówczas mo¿na siê
oprzeæ na swoich tradycjach jak na kotwicy, na tradycjach swoich nabo¿eñstw,
ustrojów i urzêdów koœcielnych  lub te¿ na tradycjach dogmatycznych i etycz-
nych. Wobec nieprzeniknionej przysz³oœci kryteria przesz³oœci proponuj¹ uspo-
kajaj¹cy punkt oparcia. Koœcio³y chrzeœcijañskie mog³yby na ten temat wiele
powiedzieæ.

Wartoœci¹ jest ju¿ bycie wolnym i ¿ycie wolnoœci¹, do której zosta³o siê wy-
zwolonym we wierze.   Tym bardziej  wielkim darem jest bycie wolnym dla
przysz³oœci. Nikt z siebie nie mo¿e byæ wolnym dla przysz³oœci. Wystarczy tylko
sobie przypomnieæ, jak ludzie witaj¹ ka¿dego roku nowy rok. Jak za naciœniê-
ciem guzika rozszerza siê wszêdzie jakby zaprogramowana i przez to sprawiaj¹-
ca wra¿enie pewnej sztucznoœci weso³oœæ, koszmary znikaj¹ na moment za ka-
skadami fajerwerków a szampan  sprawia wra¿enie beztroskiego przejœcia ze
starego w nowy rok. Nie mam nic przeciw weso³oœci, fajerwerkom i szampano-
wi! Nale¿y obchodziæ œwiêta w czasie dla nich przeznaczonym. Ale nikt dziêki
fajerwerkom i szampanowi nie staje siê wolny dla przysz³oœci. Tak jak nie doko-
nano tego przez zdecydowane „Naprzód!”, wypowiadane  przez tych,  którzy
jeszcze nie tak dawno roztaczali przed nami perspektywy lepszych czasów a po-
tem po zaci¹gniêciu ¿elaznej kurtyny pozbyli siê swoich iluzji.

Nikt sam z siebie nie jest wolny dla przysz³oœci. Czas, który mamy przed
sob¹, prze¿ywamy jako uosobienie nierozpoznawalnoœci. Ta nierozpoznawal-
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noœæ jest czymœ, co przejmuje zgroz¹. Gdy ze zrozumia³ych wzglêdów ³¹czy
siê ona jeszcze ze strachem, wówczas trudno jeszcze mówiæ o wolnoœci. Z tego
powodu prawie nikt nie chcia³by dok³adnie wiedzieæ, co mu przyniesie przy-
sz³oœæ.

Wspólnota chrzeœcijañska wie jednak¿e o istnieniu szerokiego horyzontu,
w którym daje siê odczuæ wolnoœæ dla przysz³oœci i mo¿na siê wyzwoliæ do
wolnoœci dla przysz³oœci. Jest to horyzont, który otworzy³ siê dla nas przez
Wielkanoc, przez wskrzeszenie ukrzy¿owanego Jezusa Chrystusa.

Szczególnie wa¿ne œwiadectwo tego poszerzonego horyzontu daj¹ mowy,
które – wed³ug relacji Jana -  Jezus wyg³osi³ przed swoim ujêciem w krêgu
uczniów (por. J 14-16). Przyjê³o siê nazywanie ich „mowami po¿egnalnymi”.
W rzeczywistoœci s¹ to „mowy przysz³oœciowe”. Gdy¿ Jezus pokazuje
uczniom, którzy nie wiedz¹, jak prze¿yj¹ czas bez jego obecnoœci i s¹ dalecy
od bycia wolnymi dla przysz³oœci, jak uporaj¹ siê z przysz³oœci¹. Obiecuje
im Parakleta, Ducha Œwiêtego, który bêdzie ich naucza³, przypomina³, napo-
mina³ i pociesza³: „…On nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszyst-
ko, co Ja wam powiedzia³em” (J 14, 26). Daje im przykazanie mi³oœci: „Ta-
kie jest moje przykazanie, abyœcie siê wzajemnie mi³owali, jak Ja   was umi-
³owa³em” (J 15, 12). Obiecuje  im najbli¿sze relacje, jakie s¹ do pomyœlenia
miêdzy Nim a nimi: „Trwajcie we Mnie, a Ja bêdê trwa³ w was (…) Jeœli we
Mnie bêdziecie trwaæ, a Moje s³owa w was, poproœcie, o cokolwiek chcecie,
a spe³ni siê wam (J 15, 4a.7). Ich droga ¿yciowa nie bêdzie wolna od pokus,
cierpieñ, nienawiœci ze strony œwiata  (por. J 15, 18-27; 16, 20-33). Ale jest
to droga wolnoœci. Bêd¹ zasmuceni, ale ich smutek przemieni siê w radoœæ
(por. J 16, 20). Radoœæ, w której wszystko jest ca³kiem  ³atwe, jest nieza-
wodn¹ oznak¹ wolnoœci.

Trzy rzeczy zostaj¹ szczególnie podkreœlone w tych mowach przysz³oœcio-
wych: bliska ³¹cznoœæ z Jezusem Chrystusem, ufnoœæ w nadejœcie Ducha i
praktyka mi³oœci. Mo¿na by te¿ powiedzieæ: wspólnota chrzeœcijañska staje siê
wolna dla przysz³oœci, gdy Ukrzy¿owanego i Zmartwychwsta³ego pojmuje
jako fundament ¿ycia, gdy prosi o przyjœcie Ducha Œwiêtego i gdy jej wypo-
wiedzi na temat ¿ycia s¹ przenikniête energiami  mi³oœci. £¹cznoœæ z Chrystu-
sem, obietnica Ducha i przykazanie mi³oœci to najbardziej elementarne zasady
przysz³oœci Koœcio³a Jezusa Chrystusa. Wed³ug czwartej Ewangelii wiêcej nie
by³oby potrzebne. Satis est.

Z reakcji na siódmy artyku³ Confessio Augustana wiemy, ¿e satis est
wzbudza sceptycyzm. Czy nie jest to zbyt du¿y wymóg, przede wszystkim w
odniesieniu do oczekiwañ wobec Ducha i mi³oœci, czy za pomoc¹ tych zasad
ujêta bywa nieprzewidywalnoœæ dnia codziennego lub czy te zasady w swej
³atwej prawid³owoœci nie sprowadzaj¹ siê do teologicznych bana³ów – takie i
podobne zastrze¿enia nasuwaj¹ siê w oczywisty sposób. Nie dajmy wprowa-
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dziæ siê od razu w stan niepewnoœci. Mo¿liwa jest koalicja  miêdzy tym, co
wymagaj¹ce, pryncypialne i nieskomplikowane. Pozostajemy przy przekona-
niu: wolnymi dla przysz³oœci stajemy siê w Chrystusie, przez Ducha Œwiête-
go, w mi³oœci. Wszystko inne mo¿na do tego do³¹czyæ. Ale bez tych trzech
momentów wszystko inne nie mo¿e nas wyzwoliæ dla przysz³oœci.

Zwi¹zek z Chrystusem jest wielkoœci¹ donios³¹, korzeniem wszelkiej wol-
noœci nastawionej na przysz³oœæ. Gdy Jezus porównuje siebie z krzewem win-
nym, a nas z winn¹ latoroœl¹ (por. J 15, 1-8), wówczas widzi siê, ¿e wolnoœæ
dla przysz³oœci wyrasta z Chrystusa i przez niego jest karmiona. Bliska nam
idea eklezjologiczna, ¿e Pan Koœcio³a jest jego fundamentem i ¿e dlatego Ko-
œció³ Jezusa Chrystusa mo¿e byæ rozumiany jako Jego cia³o, mo¿e siê oprzeæ
na proœbie Jezusa: „Trwajcie we Mnie, a Ja bêdê trwa³ w was. Tak jak latoroœl
nie mo¿e przynieœæ owocu sama z siebie, jeœli nie pozostanie w krzewie win-
nym, tak i wy, jeœli we Mnie nie bêdziecie trwaæ” (J 15, 4). Eklezjologia i chry-
stologia nale¿¹ nieroz³¹cznie do siebie. To daje siê odczuæ tak¿e tutaj.

Mo¿emy, oczywiœcie, pójœæ krok dalej. Mo¿emy tak¿e przysz³oœæ, dla któ-
rej z Chrystusem, przez Ducha Œwiêtego, stajemy siê wolni w mi³oœci, wpi-
saæ do wyznania wiary w Chrystusa. Od Wielkanocy przysz³oœæ podlega
obietnicy Jego przyjœcia. Zbli¿aj¹cy siê do nas Pan bierze poniek¹d zbli¿aj¹-
cy siê do nas czas w swoje rêce i uzale¿nia go od siebie. On jest z nami
„przez wszystkie dni a¿ do koñca œwiata” (Mt 28, 20), a tym bardziej potem,
tym bardziej w œmierci, tym bardziej w odbywaj¹cym siê s¹dzie i  tym bar-
dziej w chwale królestwa Bo¿ego. Tym samym dyktat nietrwa³oœci i œmierci,
na który skazana jest przysz³oœæ bez Chrystusa, zostaje pozbawiony swej
mocy. A zagadki, które tak gwa³townie zak³ócaj¹ nasze myœli na temat przy-
sz³oœci,  trac¹ swoje niebezpieczne cechy. Gdy¿ we w³aœciwym i najg³êb-
szym znaczeniu przysz³oœæ nosi oto imiê Jezusa Chrystusa. Nie ma przysz³o-
œci bez Jego adwentu. Jego adwent jest nasz¹ przysz³oœci¹. Tak stajemy siê
wolni dla przysz³oœci, gdy¿ nadchodz¹cy Chrystus jest nasz¹ przysz³oœci¹,
Alf¹ i Omeg¹, Pierwszym i Ostatnim, i ¯yj¹cym (Ap 1, 8.17-18).

2. Brak poczucia bezpieczeñstwa: kilka uwag
w sprawie sekularnoœci Europy

Wraz z obietnic¹ swojego przyjœcia  Chrystus czyni swoj¹ wspólnotê
woln¹ dla przysz³oœci. Powinniœmy o tym czêsto przypominaæ. Gdy rozgl¹-
damy siê, to zauwa¿amy, ¿e przyjœcie  Jezusa Chrystusa dla wielu ludzi nic
nie znaczy i nie ma ¿adnego wp³ywu na ich postawê wobec przysz³oœci.
Ewangelia nie ma nich ¿adnego wp³ywu. Mówi siê nawet, ¿e ju¿ zapomnieli,
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i¿ zapomnieli Boga (Wolf Krötke). W ka¿dym razie tak sprawy siê maj¹ w
wielu regionach Europy. Dzisiejsza Europa jest tym kontynentem, na którym
bezreligijnoœæ sta³a siê zjawiskiem masowym. Stoimy bezradni wobec ten-
dencji, która dotknê³a niemal wszystkie wielkie Koœcio³y w Europie, nie tyl-
ko protestantów, którym niektórzy przypisuj¹, ¿e poprzez swój niefrasobliwy
brak respektu wobec klerykalnych hierarchii i dyscypliny mia³y wielki udzia³
w powstaniu tego zjawiska. Opisano ten proces jako „sekularyzacjê” i zinter-
pretowano jako nastêpstwo europejskiego oœwiecenia w XVIII stuleciu.
Zwi¹zana z tym diagnoza powiada, ¿e œwiat, w którym ¿yjemy, staje siê co-
raz bardziej œwiecki i z historyczno-mentaln¹ prawid³owoœci¹ odwraca siê od
autorytetów i wp³ywów religijnych.

Czy jednak wystarczy taka charakterystyka? Jej zaleta, polegaj¹ca na przyj-
mowaniu do wiadomoœci w miarê neutralnie i bezboleœnie  epokowego prze³o-
mu duchowego, mo¿e byæ te¿ elementem niekorzystnym. Z pola widzenia
umykaj¹ zwi¹zane z tym irytacje, ¿e wspólnota Jezusa Chrystusa wbrew naka-
zowi misyjnemu swojego Pana (por. Mt 28, 19n; Dz 1, 8) staje siê coraz mniej-
sza. Nie ma ju¿ potrzeby postawienia religijnego pytania, co Bóg chce nam
pokazaæ, gdy tu w Europie wysy³a nas poniek¹d na pustyniê, która pod wzglê-
dem religijnym i œwiatopogl¹dowym jest niemal wyja³owiona, i czego oczeku-
je od nas w tej sytuacji. I rzecz¹ niejasn¹ pozostaje, co utraci³ cz³owiek, dla
którego Ewangelia nie ma ju¿ ¿adnego znaczenia a zwi¹zek z Chrystusem
w odniesieniu do jego przysz³oœci – zagin¹³. Taka niejasnoœæ ma zgubne na-
stêpstwa pod wzglêdem teologicznym. Jeœli nie jest siê ju¿ w stanie dostrzec,
jakie skutki ma utrata wiary dla dotkniêtych ni¹ ludzi, wówczas nie mo¿na te¿
oceniæ strat, jakie niesie ze sob¹ rezygnacja ze sk³adania przed nimi œwiadec-
twa o Chrystusie. Tak¹ postaw¹ skreœlamy ich faktycznie jako przysz³ych braci
i przysz³e siostry we wierze.

Utrata wiary ma ró¿ne oblicza. W odniesieniu do w³asnego ludzkiego do-
œwiadczenia mo¿na j¹ scharakteryzowaæ najtrafniej jako brak poczucia bezpie-
czeñstwa. Ju¿ filozof Karl Jaspers zwróci³ na to uwagê, charakteryzuj¹c
w opublikowanej w 1931 r. krytycznej analizie epoki sytuacjê wspó³czesnego
cz³owieka jako sytuacjê braku poczucia bezpieczeñstwa. „Cz³owiek pozbawio-
ny poczucia bezpieczeñstwa daje naszym czasom swoj¹ fizjonomiê”2 – tak
brzmi jedno z najbardziej charakterystycznych sformu³owañ jego ksi¹¿ki. Ta
obserwacja  tego zdecydowanie krytycznego wobec Koœcio³a myœliciela za-
chowa³a niezwyk³¹ aktualnoœæ.

Ka¿dy cz³owiek znosi w ograniczonym stopniu brak poczucia bezpieczeñ-
stwa i musi posiadaæ tê umiejêtnoœæ. Œwiadczy to o jego dojrza³oœci. Dojrza³y

2  K. Jaspers, Die geistige Situation der Zeit, Berlin/New York 1979 (5 wyd.), s. 134.



MICHAEL BEINTKER

16

cz³owiek wyrós³ z  poczucia bezpieczeñstwa doznawanego w domu rodzin-
nym. Oczekuje siê od niego, ¿e jest w stanie zdobyæ siê na wysi³ek potrzebny
do odwagi bytowania, samodzielnoœci i tym samym tak¿e do braku poczucia
bezpieczeñstwa. Ale brak poczucia bezpieczeñstwa jako taki, sytuacja absolut-
nego braku poczucia bezpieczeñstwa nie mo¿e stanowiæ o naszym ¿yciu. Brak
poczucia bezpieczeñstwa musi byæ zdominowany i ograniczony przez jeszcze
wiêksze i silniejsze poczucie bezpieczeñstwa. W przeciwnym razie brak po-
czucia bezpieczeñstwa przyczyni³by siê do naszej zguby.

Dla Biblii wiara jest s³owem pewnoœci, i¿ poœród najwiêkszego poczucia
braku bezpieczeñstwa mo¿na doœwiadczyæ jeszcze wiêksze poczucie bezpie-
czeñstwa. „Ogarniasz mnie z ty³u i z przodu i k³adziesz na mnie rêkê swoj¹”
(Ps 139, 5): na pewnoœci, ¿e dos³ownie ze wszystkich stron jest siê otoczonym
obecnoœci¹ ¿ywego Boga, opiera siê mêstwo bycia, które w niepowtarzalny
sposób przejawia siê w tym Psalmie.  Co by siê nie zdarzy³o, nawet œmieræ
jako przejaw braku poczucia bezpieczeñstwa, „nawet tam prowadzi³aby mnie
rêka Twoja, dosiêg³aby mnie prawica Twoja” (Ps 139, 10). Ten tak bezpieczny
w Bo¿ej obecnoœci cz³owiek da sobie radê z wszelkimi pokusami. Zdobywa
siê na odwagê przeciwstawienia siê zw¹tpieniu i uzyskuje zdolnoœæ radzenia
sobie z cierpieniem. Co wiêcej, tak¿e w cierpieniu doœwiadcza pocieszenia ze
strony Boga. Tak¿e dzisiaj spotykamy takich ludzi. Ktoœ  mo¿e przypomni so-
bie wizytê na oddziale chorych na raka. Pe³en obaw i rozpaczy podchodzi³ do
³ó¿ka umieraj¹cego. I potem nastêpowa³a rozmowa, która w sposób nieoczeki-
wany podnios³a odwiedzaj¹cego na duchu. On sam zosta³ pocieszony, chocia¿
w³aœciwie przyby³ po to, aby choremu przyjacielowi przekazaæ trochê ufnoœci.
W takich sytuacjach zwyciê¿a poczucie bezpieczeñstwa, które przewy¿sza wy-
raŸnie drogê wiod¹c¹ ku œmierci.

Jaspers nie mia³, oczywiœcie, przed oczami takiej sytuacji, gdy stara³ siê
sportretowaæ cz³owieka bez poczucia bezpieczeñstwa. Cz³owiek wspó³czesny,
którego Jaspers ma na myœli, nie ma ju¿ poczucia bezpieczeñstwa zwi¹zanego
z Bogiem. Jest on bezbronnie poddany lêkom zwi¹zanym z w³asn¹ egzy-
stencj¹, gdy¿ straci³ kontakt z Bogiem a tym samym z Ÿród³em swojego bytu.
Jaspers sformu³owa³ to bardzo wyraziœcie: „Cz³owiek bez poczucia bezpie-
czeñstwa daje czasom wspó³czesnym fizjonomiê, czy to przez postawê bun-
townicz¹, czy nihilistyczne zw¹tpienie, czy w bezradnoœci z powodu wielu
przypadków niespe³nienia, czy w poszukiwaniach po omacku, które gardz¹
ostatecznym punktem oparcia i sprzeciwiaj¹ siê harmonizuj¹cym pokusom.
Nie ma Boga – tak brzmi narastaj¹ce wo³anie mas; tym samym tak¿e cz³owiek
staje siê istot¹ bezwartoœciow¹, jest niczym, tote¿ dowoln¹ liczbê ludzi mo¿na
po prostu zamordowaæ”3.

3  Tam¿e.
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Zapewne dzisiaj wyra¿ono by to inaczej, ostro¿niej, subtelniej. Tak¿e formy
przejawiania siê braku poczucia bezpieczeñstwa daj¹ siê zró¿nicowaæ i przed-
stawiæ mniej dramatycznie. Ale to nie zmienia w najmniejszym stopniu drama-
tu samego procesu. Kto rezygnuje z Boga, ten rezygnuje z samego siebie. De-
precjacja Boga prowadzi do poœwiêcenia cz³owieka. S¹ to wypowiedzi, któ-
rych oczekujemy raczej od proroka ni¿ filozofa. Jest te¿ ca³kiem w¹tpliwe, czy
Jaspers w roku 1930, gdy pisa³ te zdania, mia³ na myœli nadchodz¹cy narodo-
wy socjalizm, który potem faktycznie zabra³ siê do mordowania ludzi w do-
wolnej liczbie.  Dalszy przebieg XX stulecia potwierdzi³ w ka¿dym razie w
niesamowity sposób diagnozê Jaspera, ¿e cz³owiek pozbawiony poczucia bez-
pieczeñstwa jest wrêcz predysponowany do stania siê inspiratorem z³a.
A wszystko to, co musieliœmy ju¿ prze¿yæ w tym nowym stuleciu, nie przyczy-
nia siê bynajmniej do uspokojenia.

Oczywiœcie daj¹ siê jeszcze znaleŸæ inne wyjaœnienia. By³oby jednak krót-
kowzroczne, gdybyœmy nie dostrzegali lub wrêcz œwiadomie ignorowali zwi¹-
zek miêdzy nieobliczalnoœci¹ cz³owieka pozbawionego oparcia w Bogu a hu-
manitarnymi katastrofami naszych czasów. Cz³owiek pozbawiony poczucia
bezpieczeñstwa jest zdany na samego siebie. Traci wra¿liwoœæ na transcenden-
cjê, a wiêc  na ten wymiar, z którego siê wywodzi, który jest jego przeznacze-
niem i ku któremu zmierza, traci wra¿liwoœæ na sens egzystencji, jej Ÿród³o i
jej przeznaczenie.

Ca³kiem aktualn¹ wskazówk¹ na dramatyczne skutki braku poczucia bez-
pieczeñstwa jest wywiad, jakiego w sierpniu bie¿¹cego roku udzieli³ wielkie-
mu dziennikowi niemieckiemu socjolog i futurolog Meinhard Miegel4. Chodzi
w nim o przysz³oœæ Europy pogr¹¿onej w kryzysie. Miegel ostrzega³ przed ilu-
zyjnymi strategiami i coraz wiêkszymi parasolami ochronnymi; wraz z kryzy-
sem koñczy siê d³ugi okres historyczny, po którym w sposób nieunikniony na-
st¹pi coœ nowego, zwi¹zanego tak¿e z nowymi szansami. W trakcie rozmowy
stwierdzi³, ¿e dzisiejsi ludzie stoj¹ przed obfitoœci¹ opcji ¿yciowych, które w
pe³ni przekraczaj¹ mo¿liwoœci wielu ludzi, gdy¿ brakuje im „minimum orien-
tacji w sprawach spo³ecznych a tym samym poczucia bezpieczeñstwa”5. Te
niemal ju¿ systemowe zbyt du¿e wymagania stanowi¹ fenomen naszych cza-
sów. „Gdy m³odzi ludzie oœwiadczaj¹: trwa³y zwi¹zek lub wrêcz dziecko – to
ponad nasze mo¿liwoœci, wówczas coœ nie jest w porz¹dku z nimi i w uk³adzie
spo³ecznym”6. „To ponad nasze mo¿liwoœci” – to jêzyk wzrostu niepewnoœci,
bêd¹cy lustrzanym odbiciem têsknoty za bezpieczeñstwem, którego nigdy nie

4  Das System ist am Ende, aber das Leben geht weiter (Gespräch mit Meinhard Miegel), “Frankfur-
ter Allgemeine Zeitung” z 11 sierpnia 2012, s. 33.

5  Tam¿e.
6  Tam¿e.
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da siê spe³niæ z powodu nie daj¹cej siê przewidzieæ przysz³oœci. Stawiaj¹cy
pytania dziennikarz nawi¹za³ do  istniej¹cego œredniej wielkoœci przemys³u,
który oferuje treningi (coaching) i terapie oraz ma w ofercie wszystko, nawet
szamanów.    Miegel dostrzeg³ w tym potwierdzenie swojej diagnozy. Wspó³-
czesny cz³owiek potrzebuje „niezliczonych podpórek” – powiedzia³ – „gdy¿
nie posiada ju¿ w³asnego zakotwiczenia”7. Pytanie, które siê narzuca (i które
Miegel tylko lekko zaznaczy³) brzmi: Jak ludzie w Europie, którzy urz¹dzili
siê w œwiecie  rzekomo nieograniczonego wzrostu ekonomicznego, uporaj¹ siê
z ograniczeniami i politycznymi podejrzeniami, gdyby finansowe parasole ra-
tunkowe mia³y siê okazaæ spekulacyjnymi bañkami oficjalnej polityki?

Brak poczucia bezpieczeñstwa, jaki oczekuje cz³owieka po po¿egnaniu siê z
Bogiem, jest nie do wytrzymania: „Nigdy nie istniej¹ca pustka bytowania staje
siê odczuwalna”8 – czytamy o Jaspera – przeciw niej trzeba wytoczyæ wszyst-
kie mo¿liwe argumenty uspokojenia. Brak wiary wspó³czesnego cz³owieka w
œwiecie jego technicznej aparatury traktowa³ on jako „oskar¿enie” pod adre-
sem filozofii (i zapewne te¿ teologii)9. Postêp zosta³ osi¹gniêty kosztem „du-
chowego zmarnienia niezliczonych mas ludzi”10.  Znaleziono siê w sytuacji, w
której zwyciê¿a „jedynie œlepa wola zmierzaj¹ca do zmiany istniej¹cego stanu
rzeczy i samego siebie. Gotowoœæ wzrasta; gdy¿ cz³owiek nie jest zdolny, by
nie wierzyæ”11.

Obserwacja, ¿e cz³owiek nie jest zdolny, by nie wierzyæ, przeczy obiegowe-
mu ujêciu sekularyzacji i odkoœcielnienia, wed³ug którego ludzie utratê wiary
w Boga potrafi¹ przeboleæ bez nastêpstw. Otó¿ to pozostawia w nich œlady.
Wakuj¹ca pozycja wiary musi w jakiœ sposób zostaæ na nowo obsadzona. Oto
wielka godzina surogatów wiary: ideologii i œwiatopogl¹dów z ich obietnicami
zbawienia i kultem  cia³a, bran¿ami turystycznymi i ofertami spêdzania wolne-
go czasu, a tak¿e ezoteryki. Wszystkie te propozycje sugeruj¹ poczucie bezpie-
czeñstwa przez przynale¿noœæ do masy fanów, uszczêœliwiaj¹ce poczucie przy-
nale¿noœci do tego lub innego ruchu lub te¿ przez œwiadomie wybran¹ samot-
noœæ wybierania sportów ekstremalnych, które przez odpowiedni¹ dawkê
adrenaliny zapewniaj¹ moj¹ siln¹ wiarê w samego siebie.

Ludzie, którzy postrzegaj¹ siebie w bezpiecznej wierze w Boga, ¿yj¹ wielk¹
nadziej¹, ¿e Bóg realizuje swoje obietnice, które przyrzek³ ludziom: adwent Je-
zusa Chrystusa, nowe niebo i now¹ ziemiê, nadejœcie królestwa Bo¿ego. Oni
wiedz¹: to co najlepsze, dopiero nadejdzie, niebo jest poniek¹d przed nami;

7  Tam¿e.
8  K. Jaspers, dz. cyt., s. 21.
9  Tam¿e, s. 129.
10  Tam¿e.
11  Tam¿e, s. 130.
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oczekujemy go jako realizacjê œwiêta zmartwychwstania dla stale jeszcze na-
znaczonego œmierci¹ stworzenia. A poniewa¿ to co najlepsze dopiero nadej-
dzie, ludzie ci mog¹ rozwin¹æ wobec przykroœci ¿ycia i czasów cierpliwoœæ,
wytrwa³oœæ i ów humor, który przeszed³ pokusy i wysubtelnia³ przez cierpie-
nie. W dzisiejszej Europie tacy ludzie s¹ bardziej potrzebni ni¿ kiedykolwiek
przedtem.

3. Reforma i Reformacja

Co mog¹ czyniæ w tej sytuacji Koœcio³y ewangelickie w Europie? Co
mog¹ – i to tak¿e wspólnie ze swoimi wspó³braæmi ekumenicznymi – przed-
siêwzi¹æ, by utorowaæ drogi, które z sytuacji braku poczucia bezpieczeñstwa
prowadz¹ do poczucia bezpieczeñstwa wynikaj¹cego z wiary? Co to znaczy
w Europie XXI stulecia wystêpowaæ w œwiadectwie i s³u¿bie na rzecz Ewan-
gelii?

Koœcio³y nale¿¹ce do WKEE s¹ pod wra¿eniem tych pytañ. Przypatruj¹c siê
bli¿ej mo¿na dostrzec, ¿e chodzi tu o pytania obejmuj¹ce ca³¹ epokê. W minio-
nych 100 latach prawie nie by³o dziesiêciolecia, w którym Koœcio³y ewange-
lickie nie zastanawia³yby siê intensywnie nad zmianami w ich sposobach my-
œlenia, organizacji, strukturach parafialnych i praktykowaniu œwiadectwa. Za-
dania odnowy i reformy rozwinê³y siê w ten sposób w sta³y ewangelicki temat,
który absorbuje nasz¹ uwagê w regularnych odstêpach czasu. Czy mo¿emy
byæ z tego dumni? Czy wyra¿a siê w tym przekonanie, ¿e reformy s¹ zasad-
nicz¹ czêœci¹ sk³adow¹ Koœcio³ów wyros³ych z Reformacji? B¹dŸ co b¹dŸ ist-
nieje œcis³y etymologiczny zwi¹zek miêdzy reform¹ a Reformacj¹.  A mo¿e
wysi³ki nas rzecz reformy ka¿¹ raczej domniemywaæ wzmo¿on¹ nerwowoœæ?
Gdy¿ dosyæ czêsto zostajemy skonfrontowani z faktem, ¿e bieg spraw znacz-
nie wyprzedza efekty, jakie chciano osi¹gn¹æ za pomoc¹ reformy.

W ka¿dym razie istnieje ró¿nica miêdzy patosem i potencja³em reform. Wy-
niki reformy przewa¿nie znacznie odbiegaj¹ od postawionych celów. Do tego
dochodzi semantyczne zu¿ycie, jakiego s³owo „reforma” dozna³o w miêdzy-
czasie. Odpowiedzialnoœæ za to ponosz¹, oczywiœcie, nie tyle Koœcio³y, ile ra-
czej polityczni aktorzy, którzy ze  s³owa „reforma” uczynili jedno z najbardziej
ulubionych pojêæ ich jêzyka. Dzia³alnoœæ polityczna chcia³aby siê prezentowaæ
we wspó³czesnym, wolnoœciowo-demokratycznym praworz¹dnym spo³eczeñ-
stwie przede wszystkim jako wola podejmowania reformy: reformy rynku pra-
cy, wydatków publicznych, systemów socjalnych lub reformy edukacji. Obiet-
nice reform decyduj¹ o wyniku wyborów.

Potem przychodzi rozczarowanie. Przeprowadzono reformê, ale sytuacja nie
uleg³a poprawie. Zmieni³a siê, ale w dalszym ci¹gu znajduje siê w stanie potrze-
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buj¹cym reformy. Pojawili siê nowi politycy, którzy zajmuj¹ siê nadal reformo-
waniem. Koszty za ma³o skuteczne reformowanie ponosz¹ obywatele p³atnicy
podatków. Wobec takiego stanu rzeczy wielu ludzi przyjmuje s³owo „reforma” w
publicznych wyst¹pieniach tylko ze sceptycyzmem. Stawiaj¹ sobie pytanie: dla-
czego ka¿da zmiana, wymuszona przez tok spraw, musi byæ nazywana od razu
reform¹? Publiczne przychody zmniejszaj¹ siê a ich skutkiem s¹ drastyczne ciê-
cia wydatków. Nie mówi siê jednak o redukowaniu miejsc pracy lub  oszczêdno-
œciach w sektorze edukacji, lecz o œrodkach zaradczych w zakresie reformy ryn-
ku pracy w epoce globalizacji lub o nowym etapie reformy szkolnictwa wy¿sze-
go – praktykuj¹c tym samym eleganck¹ formê maskowania problemu.

By³oby bardzo wskazane, ¿eby w Koœcio³ach  wyros³ych z Reformacji, ma-
j¹cych  powa¿ny udzia³ w produktywnej historii S³owa i wspó³czesnej karierze
pojêcia „reforma”,  mówiono inaczej – a to znaczy: bardziej refleksyjnie, roz-
tropnie a przede wszystkim szczerze – o reformach. Od samego pocz¹tku obra-
nej przez nie drogi towarzyszy im impuls do przeprowadzania autentycznych
reform a tym samym do skutecznej odnowy powierzonej im misji.

W czêœci koñcowej objaœnieñ Marcina Lutra do 95 tez znajduje siê zdanie:
„Koœció³ potrzebuje Reformacji”12. Chodzi tu, oczywiœcie, nie o bezpoœredni¹
dyrektywê co do kszta³tu, lecz o wypowiedŸ teologiczn¹.  Otó¿ Reformacja,
objaœnia³ Luter, nie jest spraw¹ jednego cz³owieka, papie¿a, tak¿e nie wielu
kardyna³ów, „lecz spraw¹ ca³ego globu. Lecz o czasie nastania Reformacji wie
tylko Ten, kto jest stwórc¹ czasu”13. Odnosi³o siê to do rozlegaj¹cego siê w
owym czasie w ró¿nych miejscach ¿¹dania odnowy Koœcio³a w g³owie i cz³on-
kach. W tej sytuacji Luter nie uwzglêdnia³ bezpoœrednio tego, co ludzie mog¹
uczyniæ dla odnowy Koœcio³a. Odnowê traktowa³ przede wszystkim jako Bo¿¹
sprawê. Chcia³ przez to uœwiadomiæ: kto chcia³by tutaj kszta³towaæ i prze-
kszta³caæ, nie mo¿e tego czyniæ bez ws³uchiwania siê w tekst Pisma Œwiêtego,
bez modlitwy i teologicznej refleksji. Reformacji Koœcio³a nie mo¿na czyniæ.
Jest ona wydarzeniem, którego sprawc¹ jest Bóg.

Sposób podejœcia Lutra zachêca do potraktowania istoty Reformacji w mo¿-
liwie najœciœlejszych kategoriach teologicznych. W refleksji nad J 14-16 wy-
szczególniliœmy ³¹cznoœæ z Chrystusem, obietnicê Ducha i przykazanie mi³oœci
jako najbardziej elementarne zasady odnosz¹ce siê do przysz³oœci Koœcio³a.
Winne latoroœle ¿yj¹ ze swej mocnej ³¹cznoœci z krzewem winnym. Lecz mog¹
siê tak¿e od³¹czyæ od krzewu winnego. Wówczas usychaj¹ (por. J 16.4.6). Tym
samym jest powiedziane, ¿e ³¹cznoœæ z Chrystusem mo¿e mieæ ¿ywotne zna-
czenie dla Koœcio³a, ale tak¿e, ¿e mo¿e dojœæ do jej os³abienia i zerwania.
Wówczas ufnoœæ pok³adana w Chrystusie traci na znaczeniu; Koœció³ zostaje

12  WA 1, 627.
13  Tam¿e.
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zmuszony do czerpania si³ potrzebnych do dawania œwiadectwa i s³u¿by wy-
³¹cznie z w³asnych uzdolnieñ. Skutkiem tego  jest z kolei to, ¿e pojawia siê
mnóstwo obcych duchów – ich paleta siêga od ducha kryzysu to¿samoœci po
wszelkie mo¿liwe rodzaje ducha czasu – podczas gdy dobry Duch Boga od-
wraca siê i opuszcza Koœció³. Lecz wówczas wyczerpuj¹ siê energie mi³oœci.
Wprawdzie mówi siê wiele o mi³oœci bliŸniego, komunikacji miêdzyludzkiej i
diakonii. W kszta³towaniu programów charytatywnych i spo³ecznych mo¿na
nawet ze sob¹ konkurowaæ, lecz ka¿dy czuje, ¿e nie towarzyszy temu auten-
tyczne b³ogos³awieñstwo.

W takiej sytuacji Reformacja jest ruchem powrotu do Jezusa Chrystusa jako
prawdziwego krzewu winnego. Jest ona ruchem powrotu, który oznacza, ¿e
Koœció³ zostaje wyzwolony ze swej postawy zapominania o Chrystusie, nie
zwa¿ania na Ducha i praktykowania rutynowej mi³oœci. Jest ona poniek¹d „za-
nurzeniem” Koœcio³a w wydarzeniu Chrystusowym, wyzwoleniem go dla
przysz³oœci. Jest ona prze³omem, porzuceniem sytuacji, w której Koœció³ bo-
jaŸliwie, lecz te¿ ca³kiem uroczyœcie, jest przede wszystkim zainteresowany
samym sob¹, i przejœciem do nowej sytuacji, w której identyfikuje siê jako
Cia³o Chrystusa i uwa¿a siê w pe³ni za Jego w³asnoœæ. Tylko Koœció³, który w
ten sposób umie nawróciæ siê do Chrystusa i faktycznie siê nawraca, jest wol-
ny dla przysz³oœci. Chodzi o przywrócenie stanu, w którym Koœció³, który od-
dali³ siê  od ³¹cznoœci z Chrystusem, znowu uznaje w pe³ni Jezusa Chrystusa
za swój fundament i swoje Ÿród³o. Prominentnym przyk³adem takiego ruchu
powrotu w nowszej historii chrzeœcijañstwa ewangelickiego jest Barmeñska
Deklaracja Teologiczna z 1934 r., w której synoda³owie Koœcio³a Wyznaj¹ce-
go w Niemczech w sytuacji najwy¿szego koœcielnego samowyobcowania
chcieli dokonaæ zdecydowanego powrotu do Ÿród³a Koœcio³a – do Jezusa
Chrystusa jako jedynego S³owa Bo¿ego, którego „powinniœmy s³uchaæ, tylko
Jemu powinniœmy ufaæ i byæ pos³uszni zarówno w ¿yciu, jak i wobec œmier-
ci”14. Koœció³, który nieustannie ma sk³onnoœæ odchodzenia od swej prawdzi-
wej  formy, od swej autentycznoœci jako Koœció³ Jezusa Chrystusa, ma przez
Reformacjê powróciæ do swego Ÿród³a i z tego Ÿród³a, którym jest Jezus Chry-
stus, odzyskaæ swoj¹ autentycznoœæ.

Reformacja rozumiana w tym sensie jest czymœ wiêcej ni¿ tylko historycz-
nym fenomenem XVI stulecia, który moglibyœmy jedynie z wielk¹ czci¹ wspo-
minaæ z okazji zbli¿aj¹cego siê jubileuszu. Nie jest ona konfesyjnym przywile-
jem ewangelickiej rodziny wyznaniowej, dziedzictwem zarezerwowanym dla
protestantów. Raczej chce byæ ona rozumiana jako pierwotny impuls dla ruchu,
w którym Koœció³ Jezusa Chrystusa stale na nowo zostaje przywi¹zany do krze-

14  Teza 1 Barmeñskiej Deklaracji Teologicznej. Cyt. za przek³adem polskim: „Studia i Dokumenty
Ekumeniczne” 1994 z. 2 (34), s. 86.
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wu winnego. Ten ruch towarzyszy³ Koœcio³owi przez wszystkie epoki. Chyba
mo¿na powiedzieæ, ¿e ewangelikom w XVI stuleciu w szczególnie dramatycz-
ny sposób by³o przeznaczone doœwiadczenie zbawczej mocy tego ruchu o cha-
rakterze nawrócenia. Ale Reformacja – teologicznie rozumiana jako ruch na-
wrócenia – nie jest w ¿adnym przypadku szczególnym dobrem protestantyzmu
– jest ona decyduj¹cym krokiem, podstawowym rytmem  wiod¹cym Koœció³ w
stronê swojego Pana. Tak wiêc Reformacja jest z za³o¿enia kategori¹ ekume-
niczn¹. Nie wolno jej zawê¿aæ konfesyjnie, ona musi byæ rozumiana transkon-
fesyjnie. Chce usuwaæ przeszkody, stoj¹ce na drodze miêdzy chrzeœcijanami a
Chrystusem. Nie dzieli, raczej s³u¿y jednoœci, gdy podzielone Koœcio³y gro-
madz¹ siê wokó³ Chrystusa. Czêsto zostaje to przez nas przeoczone, gdy¿ na-
szym eklezjologiom brakuje rozdzia³u De ecclesiae reformatione i tracimy z
oczu potrzebê odnowy Koœcio³a, gdy zastanawiamy siê nad istot¹ i misj¹ Ko-
œcio³a.

Prócz tego trzeba dokonaæ rozró¿nienia miêdzy reformacj¹ a reform¹. Mimo
pokrewieñstwa s³ownego i krzy¿uj¹cej siê z sob¹ historii obu tych s³ów, istnie-
je miêdzy nimi ró¿nica. Reformacja  zmierza do nadania kszta³tu relacji z
Chrystusem a przez to do odnowy istoty Koœcio³a. Reformy zmierzaj¹ do od-
nowionego ukszta³towania ¿ycia koœcielnego – zmian organizacyjnych, prak-
tycznych i strukturalnych. Cechuje je pragmatyzm. Podczas gdy w przypadku
reformacji Koœcio³a chodzi faktycznie o g³êboko siêgaj¹cy proces odnowy, re-
formy maj¹ raczej do czynienia z codziennymi formami kszta³tu i organizacji
¿ycia koœcielnego, które nale¿y dostosowaæ i zmieniaæ dla nowych wyzwañ i
aktualnych przemian. ¯adna reforma nie jest tak wymagaj¹ca jak reformacja, i
w³aœciw¹ postaw¹ jest nie traktowanie reform jako akcji o charakterze reforma-
cyjnym. Lecz tak¿e w przypadku reform obowi¹zuje zasada, by nie podcho-
dziæ do nich bez biblijnego  pouczenia, bez modlitwy i bez teologicznej reflek-
sji. Na tyle udane reformy s¹ zdane na ¿ywe impulsy reformacyjne i bezpo-
œrednio od nich zale¿ne. Nawet mo¿emy powiedzieæ, ¿e takie impulsy s¹
najbardziej znacz¹cym Ÿród³em inspiracji dla udanych reform.   W ka¿dym ra-
zie uniemo¿liwiaj¹ pojawiaj¹c¹ siê czêsto tendencjê do usamodzielnienia dzia-
³añ pragmatycznych, wypracowania w³asnego stylu organizacyjnego oraz auto-
nomizacji refleksji teologicznej.

4. Œwiadectwo i s³u¿ba wolne dla przysz³oœci

Dla Koœcio³ów wyros³ych z Reformacji „punktem wyjœcia sta³o siê nowe
doœwiadczenie wyzwalaj¹cej i niezawodnej mocy Ewangelii” – czytamy w
Konkordii leuenberskiej (KL 4). I dalej: „Tote¿ [reformatorzy] zgodnie wyzna-
wali, ¿e probierzem ¿ycia i nauki Koœcio³a jest pierwotne i czyste œwiadectwo
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o Ewangelii na podstawie Pisma Œwiêtego. Zgodnie sk³adali œwiadectwo o
wolnej i bezwarunkowej ³asce Boga ofiarowanej przez ¿ycie, œmieræ i zmar-
twychwstanie Jezusa  Chrystusa wszystkim, którzy wierz¹ tej obietnicy. Zgod-
nie wyznawali, ¿e o praktyce i strukturze organizacyjnej Koœcio³a ma wy³¹cz-
nie decydowaæ jego zadanie przekazywania tego œwiadectwa œwiatu, i ¿e su-
werenne S³owo Boga jest ponad ustanowionym przez ludzi porz¹dkiem
organizacyjnym wspólnoty chrzeœcijañskiej” (tam¿e).

Ewangelia, oczywiœcie, nie trafia do nas w zdaniach ponadczasowych, które
niczym formu³y matematyczne nie uwzglêdniaj¹ naszego odczucia. Ona docie-
ra jako konkretna przemowa do konkretnego cz³owieka w ca³kiem konkret-
nych sytuacjach. Charakteryzuje siê duszpasterskim wsparciem. Tak wiêc do-
strzega Konkordia tak¿e ró¿nicê miêdzy fundamentalnym œwiadectwem refor-
macyjnych wyznañ wiary a „ich historycznie uwarunkowan¹ form¹ wyra¿ania
myœli” (KL 5). „Poniewa¿ wyznania te zawieraj¹ œwiadectwo o Ewangelii jako
o ¿ywym S³owie Boga  w Jezusie Chrystusie, przeto nie zamykaj¹ drogi przed
dalszym odpowiedzialnym œwiadectwem o tym S³owie; otwieraj¹ tê drogê i
wzywaj¹ do pod¹¿ania ni¹ w wolnoœci wiary” (tam¿e). Mo¿na te¿ powiedzieæ:
Jezus Chrystus jako ¿ywe S³owo Boga otwiera drogê do wi¹¿¹cego dalszego
poœwiadczania Ewangelii w wolnoœci wiary.

Twierdzi siê czêsto, ¿e podstawowe pytanie Reformacji dotycz¹ce ³aski Bo-
¿ej nie jest ju¿ problemem wspó³czesnego cz³owieka. Mo¿na siê zgodziæ, ¿e
wspó³czesny cz³owiek z regu³y takiego pytania nie stawia, przynajmniej w Eu-
ropie Œrodkowej. Mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e nie drêczy go ju¿ strach, ¿e nie
jest kochany przez Boga, nie dozna przebaczenia i nie dost¹pi zbawienia. Ale
czy tak jest naprawdê? W ka¿dym razie strach nadal istnieje, nawet gdy jest to
„tylko” strach przed nieprzewidywaln¹ przysz³oœci¹.

Trauma braku poczucia bezpieczeñstwa, id¹c za Jasperem, w porównaniu z
sytuacj¹ w XVI stuleciu uleg³a jeszcze wzmo¿eniu, tak ¿e brak poczucia bez-
pieczeñstwa nadaje siê na sygnaturê epoki. Strach przed utrat¹ zbawienia ma-
nifestuje siê w nowych formach i wariantach: Czy w ogóle jestem wa¿ny?
Czy moje ¿ycie ma sens? Czy jestem kochany? Czy w ogóle staæ mnie na oka-
zywanie mi³oœci? Komu mogê jeszcze zaufaæ? Co jeszcze ma znaczenie?
Gdzie znajdujê swoj¹ wolnoœæ? Strach zwi¹zany ze zbawieniem by³by wów-
czas strachem przed w³asnym brakiem znaczenia, strachem przed nie zwraca-
niem na siebie uwagi, strachem przed odmawianiem uznania, strachem przed
niezdolnoœci¹ okazywania mi³oœci, strachem przed zniszczeniem wszelkiego
zaufania, strachem przed bezgranicznym relatywizmem, który wszystko (i tym
samym tak¿e mnie samego) wprowadza w stan dowolnoœci – a fina³em by³by
strach przed absolutn¹ nicoœci¹.

Czêsto znajdujemy siê w trudnej sytuacji, gdy akurat w sytuacjach utraty
wiary mamy dawaæ œwiadectwo o Ewangelii. Strach przed utrat¹ znaczenia,
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który stanowi udrêkê tak wielu ludzi, mo¿e ogarn¹æ tak¿e Koœcio³y chrzeœci-
jañskie. Ale miejmy na wzglêdzie: Chrystus nie jest pozbawiony znaczenia. A
zatem tak¿e Koœcio³y nie mog¹ byæ pozbawione znaczenia, które w œwiadec-
twie i s³u¿bie zwiastuj¹ Ewangeliê. I tak¿e owi ludzie nie mog¹ byæ pozbawie-
ni znaczenia, którzy uwa¿aj¹ siê za takich, gdy¿ utracili wiarê. Gdy¿ w³aœnie
oni s¹ otaczani mi³oœci¹ i szukani przez Jezusa Chrystusa. A my jesteœmy tymi,
którzy zostali powo³ani po to, by uczestniczyæ w tym szukaniu. Z wyzwole-
niem dla przysz³oœci wi¹¿e siê przezwyciê¿enie opinii podwa¿aj¹cej, i¿ Ewan-
gelia utraci³a sw¹ moc jako pocieszenie. Jest ona uwolnieniem Koœcio³a z uza-
le¿nienia od banalnoœci i sp³ycenia. Jest to wyzwolenie do ponownego odkry-
cia mocy Ewangelii, której nie trzeba siê wstydziæ (por. Rz 1, 16).

 Wolnoœæ dla przysz³oœci obejmuje wolnoœæ dla ekumenii. Chrzeœcijanie
wszystkich wyznañ zostaj¹ po³¹czeni przez nawrócenie siê do Chrystusa, proœ-
bê o nadejœcie Ducha i poœwiêcenie siê mi³oœci.  W³aœciwa s³u¿ba na rzecz jed-
noœci polega na stworzeniu mo¿liwie szerokiej przestrzeni tym trzem krokom
przekraczaj¹cym wszelkie granice konfesyjne. Dialogi teologiczne s¹ nadzwy-
czaj wa¿ne. Ale musi nas niepokoiæ, ¿e dialogi te skupi³y siê dzisiaj w pierw-
szym rzêdzie na zagadnieniach, w których Koœcio³y niemal wy³¹cznie zajmuj¹
siê sob¹, mianowicie swoimi eklezjologiami i ujêciami urzêdu. Jedno jest ca³-
kiem pewne: winne latoroœle prawdziwego krzewu winnego mog¹ rosn¹æ tylko
wspólnie. Wówczas przynios¹ plon. Lecz zaszkodzi³yby swemu wzrostowi,
gdyby z powodu ró¿nych form uczyni³y sobie zarzut lub kwestionowa³y wza-
jemnie swoje prawo bytu na krzewie winnym.

Zachowajmy ufnoœæ: drogi chrzeœcijañstwa zachodniego, które rozesz³y siê
w XVI stuleciu, w ostatnich dziesiêcioleciach zbli¿y³y siê wzajemnie do siebie,
zetknê³y siê i po³¹czy³y ze sob¹ w sposób wzbudzaj¹cy nadziejê. Konfesyjna
polifonia œwiadectwa chrzeœcijañskiego i s³u¿by nie musi ju¿ dzisiaj byæ uwa-
¿ana za historycznie b³êdny rozwój, tote¿ zachodzi³aby potrzeba powrotu do
stanu pierwotnego. Mo¿na j¹ tak¿e rozumieæ jako wyraz wieloœci darów jedne-
go Cia³a Chrystusowego, do którego nale¿¹ od zawsze poszczególne Koœcio³y
i wspólnoty jako ¿ywe cz³onki. W tej sytuacji mo¿na mieæ nadziejê i zaanga¿o-
waæ siê, aby doœwiadczane dzisiaj braterstwo jednego niepodzielnego  Cia³a
Chrystusa coraz wyraŸniej ujawnia³o siê w postaci widzialnej jednoœci.

T³umaczenie: Karol Karski
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Pawe³ Matwiejczuk

UTOPIE EKUMENICZNE
Ojcze œwiêty, zachowaj w imieniu twoim tych,

których mi da³eœ, aby byli jedno jak my.
(J 17, 11)

Wstêp

Wydaje siê, ¿e nie ma trudniejszej materii dialogu, jak dysputa miêdzyreli-
gijna. W ci¹gu wieków wszystkie wielkie religie œwiata wykszta³ci³y rozliczne
odmiany w³asnych doktryn, tradycji i rytów. Niemal ka¿da religia podda³a siê
transformacji czy reformie, by³a wstrz¹sana roz³amem, by w rezultacie wydaæ
na œwiat swe nowe formy. Niezale¿nie od stanowiska, po podziale ka¿da strona
konfliktu pozostaje z regu³y w ostrej w opozycji wobec adwersarzy i jednocze-
œnie uwa¿a siê i samodefiniuje jako jedyny wyraziciel ortodoksji. Równie¿
chrzeœcijañstwo uleg³o w ci¹gu dwóch tysiêcy lat podobnym procesom. Wy-
wo³ane przez wieki podzia³y sta³y siê przyczyn¹ roz³amów w Koœciele po-
wszechnym, powodem zgorszenia i wojen religijnych w Europie. Niezale¿nie
od tej czy innej chrzeœcijañskiej denominacji, sprawdzonym historycznie spo-
sobem na innowiercê by³o wywieranie presji celem sk³onienia heretyka, aby
porzuci³ w³asne b³êdy i przyj¹³ wyznanie wiêkszoœci, wzglêdnie wyznanie
dworu panuj¹cego.

Ruch ekumeniczny dzia³aj¹cy na rzecz zbli¿enia pomiêdzy chrzeœcijanami
narodzi³ siê w 1910 roku w Edynburgu. W zwi¹zku z intensywn¹ dzia³alnoœci¹
misyjn¹ i specyficznym élan colonial mocarstw europejskich pocz¹tki ekume-
nizmu mia³y wybitnie praktyczny charakter. Chodzi³o o to, by poszczególne
misje Koœcio³ów chrzeœcijañskich nie psu³y sobie wzajemnie zaistnia³ego sta-
tus quo i nie niweczy³y ewangelizacyjnego dorobku w koloniach poprzez prze-
ci¹ganie ochrzczonych ju¿ tubylców na inne chrzeœcijañskie wyznania.
„Uczestnikami konferencji [w Edynburgu przyp. P.M.] byli oficjalni delegaci



PAWE£ MATWIEJCZUK

26

towarzystw misyjnych (…) Nie dopuszczono natomiast organizacji trudni¹-
cych siê nawracaniem chrzeœcijan z jednego wyznania na drugie. (…) Ponie-
wa¿ wiele towarzystw by³o oficjalnymi organami Koœcio³ów dlatego Konfe-
rencja Edynburska, w szerszym rozmiarze ni¿ wszystkie poprzednie by³a zgro-
madzeniem upowa¿nionym do przemawiania w imieniu Koœcio³ów.
Jednoczeœnie trzeba podkreœliæ, ¿e by³a ona konferencj¹ towarzystw misyj-
nych, a nie Koœcio³ów.”1 Próba wypracowania porozumienia i tolerancji wobec
wykonanej przez innych pracy misyjnej wyewoluowa³a w efekcie w ruch na
rzecz zbli¿enia chrzeœcijan, którego podstaw¹ sta³ siê dialog i próba wzajemne-
go porozumienia na p³aszczyŸnie doktrynalnej.

Utopia ekumeniczna Tomasza Morusa

Ró¿norodnoœæ religii i zwi¹zane z tym faktem problemy stanowi³y punkt
wyjœcia do namys³u nad potencjalnym rozwi¹zaniem tej kwestii. Jednym z
pierwszych myœlicieli, który u progu nowo¿ytnoœci nakreœli³ za³o¿enia idealne-
go pañstwa, w tym równie¿ doskona³ego ³adu i pokoju religijnego by³ Tomasz
Morus (1478-1535). Nobilitowany w 1521 roku, zas³yn¹³ jako pierwszy w hi-
storii Anglii œwiecki Lord Kanclerz. Powo³any na to stanowisko w 1529 roku,
pe³ni³ równie¿ funkcjê sekretarza króla Henryka VIII (1491-1547). Morus z³o-
¿y³ urz¹d w 1532 roku, protestuj¹c przeciw og³oszeniu Act of Submission of
Clergy. W 1534 roku Tomasz Morus odmówi³ poparcia królewskiego Act of
Succesion. Aresztowany i osadzony w Tower, zosta³ skazany na œmieræ i stra-
cony. Tomasz Morus, uznany przez Leona XIII za mêczennika zosta³ beatyfi-
kowany w 1886 roku, a w 1935 roku papie¿ Pius XI og³osi³ go œwiêtym Ko-
œcio³a katolickiego.2

Pierwsze wydanie Utopii ukaza³o siê po ³acinie w 1516 roku, a jej pierwodruk
angielski jest datowany na rok 1551. Utopia to z jednej strony klasyka literatury
œwiatowej i punkt odniesienia dla wszelkiej póŸniejszej utopijnej twórczoœci.

Termin „utopia” dziêki Morusowi zyska³ na znaczeniu i rozpowszechni³ siê
jako desygnat wszelkiego rodzaju wizji i projektów doskona³ego ustroju spo-
³ecznego, jako „myœlowy projekt idealnego pañstwa; doktryna spo³eczna (ide-
ologia) partii politycznych socjalizmu; potocznie: coœ nieosi¹galnego, niereali-
zowalnego”.3

1 K. Karski, Edynburg 1910 – sto lat d¹¿eñ ekumenicznych,  SiDE, 2010, nr 1 (66),  s. 11.
2 Por. B. Szlachta, Morus Tomasz, w: Wielka Encyklopedia PWN, pod red. J. Wojnowskiego, t. 18, War-

szawa 2003, s. 94.
3 H. Kiereœ, Utopia, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, pod red. A. Maryniarczyka, t. 9, Lublin

2008, s. 619.
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Jak wyobra¿a³ sobie katolicki myœliciel angielskiego renesansu idealn¹ ko-
egzystencjê ró¿nych religii? – na to pytanie odpowie samo Ÿród³o. „W Utopii
spotyka siê ró¿ne wierzenia religijne, i to nie tylko w poszczególnych okoli-
cach, lecz nawet w obrêbie ka¿dego miasta; jedni bowiem czcz¹ S³oñce, dru-
dzy Ksiê¿yc, inni wreszcie oddaj¹ czeœæ bosk¹ jakiejœ planecie. S¹ tacy, którzy
jakiegoœ cz³owieka uwielbiaj¹ jak Boga, a nawet jako najwy¿sze bóstwo, jeœli
niegdyœ zajaœnia³ cnot¹ i s³aw¹. Lecz najwiêksza i najrozumniejsza zarazem
czêœæ mieszkañców nie ma nic wspólnego z tymi kultami, ale wierzy w jedn¹
jak¹œ istotê bosk¹, nieznan¹, wieczn¹, nieskoñczon¹ i tajemnicz¹, która prze-
wy¿sza wszelkie pojêcie ludzkie i wype³nia wszechœwiat sw¹ wszechmoc¹, a
nie ogromem cielesnym; tê istotê nazywaj¹ ojcem. Jemu jedynie przypisuj¹
pocz¹tek, wzrost, postêp, zmiany oraz koniec wszystkich rzeczy i nikomu poza
nim nie oddaj¹ czci boskiej.

Mimo rozbie¿noœci wierzeñ religijnych wszyscy Utopianie zgadzaj¹ siê co
do tego, ¿e istnieje jedna najwy¿sza istota, której zawdziêczamy zarówno
stworzenie wszechœwiata, jak i troskliw¹ nad nim opiekê, i tê istotê wszyscy
zgodnie nazywaj¹ w jêzyku ojczystym Mitrasem, ró¿ni¹ siê jednak miêdzy
sob¹ odmiennym pojmowaniem tego samego bóstwa.”4

Morus charakteryzuje mieszkañców wyspy jako ludzi religijnych, wierz¹-
cych zarówno w Boga jak i w nieœmiertelnoœæ ludzkiej duszy. Stosunek Uto-
pian do boga i duszy sta³ siê przyczyn¹ sukcesu chrzeœcijañstwa, które g³ów-
ny bohater przyniós³ i rozszerzy³ na wyspie. „Skoro jednak dowiedzieli siê
od nas o imieniu Chrystusa, nauce Jego, œwiêtym ¿yciu i cudach oraz podzi-
wu godnej sta³oœci tylu mêczenników, których krew dobrowolnie przelana
podda³a liczne narody szerokiego œwiata prawu Ewangelii – trudno uwierzyæ,
jak ochoczym sercem przyjêli oni tê naukê. Byæ mo¿e, i¿ sam Bóg w tajem-
niczy sposób natchn¹³ ich do tego, mo¿liwe równie¿, ¿e religia chrzeœcijañ-
ska wydawa³a im siê bardzo blisk¹ tych wierzeñ religijnych, które maj¹ naj-
wiêcej wyznawców u nich. (…) wielu mieszkañców przyjê³o nasz¹ religiê i
oczyœci³o siê wod¹ Chrztu Œwiêtego.”5 Wprowadzenie chrzeœcijañstwa sta³o
siê przyczyn¹ krótkotrwa³ego zadra¿nienia. Jeden z neofitów z tak wielk¹
¿arliwoœci¹ zabra³ siê do nawracania swych ziomków, ¿e mieszkañcy wyspy:
„schwycili go (…) nastêpnie powiedli przed s¹d, gdzie zosta³ skazany na
wygnanie.”6

Utopia Morusa nie jest jak wiadomo dzie³em traktuj¹cym o ekumenii miê-
dzy samymi chrzeœcijanami. Opowiada raczej o pokoju religijnym, którego
podstaw¹ jest tolerancja. S³owo to wprawdzie w tekœcie nie pada expressis ver-

4 T. More (Morus), Utopia, t³um. K. Abgarowicz, Lublin 1993, s. 122.
5 Ibidem, s. 122-123.
6 Ibidem, s. 124.
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bis, ale jej wyraŸnym epifenomenem jest wolnoœæ wyznania. Pierwszym i za-
sadniczym zwyczajem Utopian jest swoboda religijnych przekonañ. Pañstwo
idealne zabrania wyraŸnie, by stosowano przemoc celem nak³aniania kogokol-
wiek do konwersji. Jedyn¹ kategori¹, reguluj¹c¹ spory, w tym równie¿ spory
religijne, s¹ rozumnoœæ i moc argumentów u¿ytych w dyspucie.

Morus drobiazgowo scharakteryzowa³ instytucje ¿ycia religijnego Utopii.
Nie to jednak jest wa¿ne z punktu widzenia wzajemnej koegzystencji wyznañ.
Nakreœlony model pañstwa i wzajemnej tolerancji religijnej, na którym rys¹
by³a przez krótki czas prozelicka gorliwoœæ jednego z chrzeœcijan, to pewnego
rodzaju model idealny. Model, do którego zrozumienia wystarcz¹ dwa terminy
rozum i tolerancja.

Trudno jednoznacznie wskazaæ, na ile Utopia Morusa jest komentarzem do
sytuacji europejskiego chrzeœcijañstwa naznaczonego piêtnem nietolerancji i
religijnej przemocy. Biskup Maksymilian Rode tak skomentowa³ religijn¹ wi-
zjê Morusa w jej odniesieniu do katolickiej doktryny i myœli epoki nowo¿yt-
nej: „Trzeba przyj¹æ, ¿e aczkolwiek istniej¹ w Utopii faktyczne niezgodnoœci
ideowe z doktryn¹ katolick¹, o których wy¿ej by³a mowa, jednak na tle ca³oœci
¿ycia i dzia³ania Morusa musz¹ byæ one uznane za fantazjê literack¹, za satyrê,
nie zaœ za elementy tego, co siê nazywa ideologi¹.”7 Analogicznie cel i charak-
ter dzie³a pojmuje Henryk Kiereœ: „Chocia¿ Tomasz Morus idealne pañstwo
Utopia przedstawi³ z nieskrywan¹ ironi¹ i celn¹ krytyk¹, demaskuj¹c idee uto-
pizmu, to jednak wizje doskona³oœci mno¿y³y siê.”8

Utopia jako model opowieœci o œwiecie ex definitione nierealnym sta³a siê
prawzorem i punktem odniesienia dla innych utopii, nie tylko spo³ecznych, bo
te s¹ najbardziej znane w historii idei, ale równie¿ dla utopii ekumenicznych,
które umknê³y uwadze czytelników i komentatorów. O zapomnianych i nie
ca³kiem zapomnianych ekumenicznych utopiach traktuje niniejszy artyku³.

Przypadki Robinsona Kruzoe

Ma³o kto zdaje sobie sprawê, ¿e temat zgodnej koegzystencji ró¿nych religii
nie by³ obcy równie¿ Danielowi Defoe (1660-1731). Ten angielski pisarz koja-
rzony jest najczêœciej jako autor opublikowanej w 1719 roku powieœci przygo-
dowej Przypadki Robinsona Kruzoe. Trzeba jednak mieæ na uwadze, ¿e Defoe
by³ tak¿e publicyst¹, drwi¹cym z arystokracji i piêtnuj¹cym wyznaniow¹ nieto-
lerancjê, za co w 1702 roku dosta³ siê do wiêzienia, po opublikowaniu The
Shortest Way with the Dissenters. Daniel Defoe opowiada³ siê równie¿ za

7 M. Rode, Problem ideologii w „Utopii” Tomasza Morusa, w: RTChAT, Warszawa 1960, s. 111.
8 H. Kiereœ, Utopia, op. cit., s. 620.
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wiêkszym równouprawnieniem kobiet, gdy w 1698 roku og³osi³ An Essay
upon Project.9

Przypadki Robinsona Kruzoe - lektura czasów szkolnych, traktuj¹ca o roz-
bitku i jego wiernym towarzyszu Piêtaszku, raczej nie kojarzy siê szerszemu
odbiorcy z namys³em nad modelem religijnej koegzystencji. Umykaj¹ te¿ inne
wa¿kie idee poruszone w powieœci, jak choæby kwestia zaufania Bo¿ej Opatrz-
noœci i g³êbokie biblijne referencje literackiej narracji. S¹ to zagadnienia nie
znane szerszym krêgom czytelników, którzy Przypadki Robinsona Kruzoe
znaj¹ tylko z wydañ skróconych, przygotowywanych na u¿ytek uczniów szko-
³y podstawowej.

Ekumeniczna myœl Daniela Defoe jest odtworzeniem koncepcji Tomasza
Morusa. Literacka adaptacja utopijnego porz¹dku pokoju religijnego rozgrywa
siê na „szczêœliwej wyspie”, której jedynym „monarch¹” jest rozbitek, a jego
poddani ¿yj¹ w symbiozie, mimo ró¿nic wynikaj¹cych z przynale¿noœci etnicz-
nej i religijnej.

„Teraz moja wyspa by³a ju¿ zaludniona i mog³em siê uwa¿aæ za w³adcê
pañstwa o trzech poddanych. Nieraz nie mog³em wstrzymaæ siê od œmiechu
porównuj¹c mój stan obecny z królewskim. W istocie ca³y kraj by³ moj¹ nieza-
przeczaln¹ w³asnoœci¹, mia³em prawo rz¹dziæ nimi pod³ug woli, tym bardziej,
¿e naród mój by³ mi we wszystkim uleg³y. Sta³em siê zwierzchnikiem samo-
w³adnym, jedynym prawodawc¹. Wszyscy moi poddani winni mi byli ¿ycie i
wszyscy byli gotowi poœwiêciæ je dla mnie, gdyby nadarzy³a siê po temu spo-
sobnoœæ. Zastanawiaj¹c¹ rzecz¹ by³o równie¿, ¿e ka¿dy z moich trzech podda-
nych by³ odmiennej religii. S³u¿¹cy mój Piêtaszek by³ protestantem, jego oj-
ciec ba³wochwalc¹ i ludo¿erc¹, Hiszpan katolikiem. W ca³ym moim pañstwie
postanowi³em utrzymaæ wolnoœæ wyznania”10.

•ród³em i gwarantem pokojowego wspó³istnienia protestantyzmu, katolicy-
zmu i tradycyjnej religii tubylczej jest wola w³adcy. Protestant Defoe kontynu-
uje ideê Morusa o rozumnym i pokojowym wspó³¿yciu, jednak inaczej defi-
niuje fundament utopijnej ekumenii. Z jednej strony to protestancki monarcha
zdolny jest stworzyæ idealny model zgodnej, wieloreligijnej koegzystencji; z
drugiej zaœ strony, w bezpoœrednim nawi¹zaniu do Utopii, taka ekumeniczna,
idealna spo³ecznoœæ mo¿e zaistnieæ tylko gdzieœ na bezludnej wyspie, z dala
od skonfesjonalizowanej i rozdartej religijnie starej Europy.

Na zakoñczenie wypada stwierdziæ, ¿e w przeciwieñstwie do prawzoru Uto-
pii, Daniel Defoe nie wyrazi³ fascynacji, ani zrozumienia dla tradycyjnej, tu-

9 Por. K. Kujawiñska-Courtney, Daniel Defoe, w: Wielka Encyklopedia PWN, pod red. J. Wojnowskiego,
t. 7, Warszawa 2002, s. 20.

10 D. Defoe, Przypadki Robinsona Kruzoe, tom I prze³. J. Birkenmajer, tom II – anonimowy przek³ad z
XIX w. oprac. G. Sinko, Warszawa 1986, s. 178.
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bylczej religii wyznawanej przez ojca Piêtaszka. Okreœlenia „ba³wochwalca i
ludo¿erca”, to w narracyjnej linii autora para bezsprzecznie nierozdzielnych
przymiotników, stygmatyzuj¹cych mieszkañca odleg³ej wyspy i jedynego nie-
chrzeœcijanina.

Krótki epicki wtrêt na temat zgodnej koegzystencji dwóch wyznañ chrzeœci-
jañskich oraz pogañstwa na jednej z odleg³ych wysp w pe³ni odpowiada kryte-
riom, które pozwalaj¹ uznaæ cytowany wy¿ej fragment Przypadków Robinso-
na Kruzoe za ekumeniczn¹ utopiê.

Krótka opowieœæ o Antychryœcie – polemika
z utopi¹ ekumeniczn¹

Jednym z ciekawszych i jednoczeœnie mniej znanych w Polsce myœlicieli
koñca XIX wieku jest rosyjski filozof, poeta i krytyk literacki W³odzimierz
So³owjow (1853-1900). Po ukoñczeniu Uniwersytetu Moskiewskiego i Akade-
mii w Zagorsku (1874), So³owjow pracowa³ jako wyk³adowca filozofii Uni-
wersytetu w Moskwie. Celem zg³êbienia wiedzy o filozofii dalekowschodniej,
gnostyckiej i œredniowiecznej „przebywa³ w Pary¿u, Nicei, a g³ównie w Lon-
dynie, gdzie prze¿y³ mistyczn¹ iluminacjê, która spowodowa³a jego wyjazd do
Egiptu, gdzie dozna³ kolejnych prze¿yæ religijnych. (…) „Po powrocie do kra-
ju prowadzi³ wyk³ady na historii filozofii staro¿ytnej Uniwersytetu Moskiew-
skiego (1877-1881). Za sympatyzowanie z zabójcami cara Aleksandra II zosta³
pozbawiony prawa do prowadzenia wyk³adów (1881). Wtedy to zaj¹³ siê bada-
niami nad histori¹ filozofii i religii.”11

So³owjow zas³yn¹³ jako badacz religii i kontynuator myœli utopijnej i tym
samym prekursor XX-wiecznego ekumenizmu; „rozró¿nia³ 3 formy organiza-
cji spo³eczeñstw ludzkich: rodow¹, narodowo-pañstwow¹ i powszechn¹
wspólnotê ¿ycia; tê ostatni¹ uwa¿a³ za idealny kierunek przysz³ego rozwoju
spo³ecznoœci chrzeœcijañskiej, zwi¹zany z ustanowieniem „rzeczywistego po-
rz¹dku moralnego” oraz przekszta³ceniem zwyk³ego cz³owieka w cz³owieka
duchowego i dobrowolnie czyni¹cego dobro. So³owjow uwa¿a³, ¿e wszystkie
narody chrzeœcijañskie powinny po³¹czyæ siê w jedn¹ wspólnotê ducha, której
powinien przewodziæ papie¿ jako zwierzchnik w³adzy duchowej. W³adzê
œwieck¹ nad zjednoczonymi narodami powinien obj¹æ rosyjski imperator. Jed-
na z ga³êzi w³adzy powinna nale¿eæ do proroków, czyli ludzi, których przy-
mioty moralne i intelektualne budz¹ powszechne uznanie. Do ich zadañ nale-

11 A. Strelkowska, So³owjow W³adimir, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 9, Lublin 2008,
s. 102-103.
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¿a³by rozwój teorii i ideologii. Powo³aniem powszechnej teokracji jest - we-
d³ug So³owjowa - przeciwstawienie siê nihilizmowi oraz skrajnemu materiali-
zmowi. So³owjow by³ jednym z pierwszych filozofów, który na szerok¹ skalê
g³osi³ pogl¹dy ekumeniczne. (…) Koniec lat 70 XIX w. przebiega³ pod zna-
kiem s³owianofilstwa. (…) Rosja powinna swoj¹ imperialn¹ moc skierowaæ na
wzmocnienie roli chrzeœcijañstwa i staæ siê wsparciem dla wszystkich krajów
chrzeœcijañskich”12.

W³odzimierz So³owjow koncepcjê pe³nego zjednoczenia chrzeœcijan zawar³
w napisanej w latach 1889-1900 Krótkiej opowieœci o Antychryœcie, bêd¹cej
czêœci¹ II tomu Pism zatytu³owanego Trzy rozmowy 1889-1900.

Jednoœæ koœcielna nakreœlona w Krótkiej opowieœci o Antchryœcie dokonaæ
siê mia³a w wieku XX. Po wyniszczaj¹cej wojnie z Mongo³ami i zwyciêstwie
cywilizacji europejskiej, Koœcio³y chrzeœcijañskie prze¿y³y g³êboki kryzys
zwi¹zany z „proporcjonalnym” zmniejszeniem siê liczby wiernych. Jednocze-
œnie So³owjow umieœci³ wygnan¹ z Rzymu kuriê i papiestwo w Petersburgu.
Pocz¹tkiem przysz³ej unii mia³y byæ tak¿e drobne, acz znacz¹ce akty zjedno-
czeniowe: do katolicyzmu wróci³a czêœæ anglikanów, a do Cerkwi wiêkszoœæ
starowierców13. Pe³ne zjednoczenie Koœcio³a powszechnego przebiega w eku-
menicznej utopii So³owjowa w dwóch fazach.

Pierwsz¹ ods³onê stanowi sobór zwo³any przez imperatora – Antychrysta do
Jerozolimy. W³adca œwiata ka¿dej ga³êzi koœcielnej obieca³ pe³n¹ tolerancjê,
równouprawnienie i wzmocnienie presti¿u (w tym powrót papiestwa do Rzy-
mu i przywrócenie przywilejów, nie wy³¹czaj¹c donacji Konstantyna). Zdecy-
dowana wiêkszoœæ duchownych i œwieckich chrzeœcijan zosta³a uwiedziona i
odda³a siê pod opiekê imperatora. Jedynie trzy postaci, symbolizuj¹ce poszcze-
gólne od³amy chrzeœcijañstwa: papie¿ katolików Piotr II, prawos³awny biskup,
starzec Jan, ewangelicki profesor Ernst Pauli oraz ich adherenci nie ulegli po-
kusie i zdemaskowali Antychrysta, który odmówi³ wyznania wiary w bóstwo
Jezusa Chrystusa syna Bo¿ego14. W efekcie „³¿esoboru”, na rozkaz imperatora
zabici zostali wyznawcy: Piotr i Jan, a reszta wiernych Jezusowi chrzeœcijan
trzech tradycji, uciek³a z miasta. Sobór zjednoczeniowy, którego autorem by³
Antychryst nie powiód³ siê, bowiem czêœæ wiernych zbieg³a i schroni³a siê na
pustyni. Po wykradzeniu cia³ Piotra i Jana, jak równie¿ po ich cudownym
wzbudzeniu do ¿ycia nast¹pi³o drugie i autentyczne zjednoczenie Koœcio³ów:
katolickiego, prawos³awnego i ewangelickiego. „I przemówi³ o¿y³y starzec
Jan: ‘A wiêc dziateczki, jednak nie rozstaliœmy siê. A oto co wam powiem:

12 Ibidem, s. 104.
13 Por. W³. So³owjow, Wybór pism**. Trzy rozmowy 1899-1900, t³um. J. Zychowicz, Poznañ. 1998,

s. 134-136.
14 Por. ibidem. s. 142.
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czas spe³niæ ostatnia modlitwê Chrystusa (…) Zatem dla tej Chrystusowej jed-
noœci uczcijmy, dzieci umi³owanego brata naszego Piotra. PójdŸ, bracie!’
I obj¹³ Piotra. W tej chwili  podszed³ profesor Pauli: Tu es Petrus! – powie-
dzia³, zwracaj¹c siê do papie¿a. – Jetzt ist es ja gründlich erwiesen und ausser
jedem Zweifel gesetzt. I mocno uœcisn¹³ jego d³oñ swoj¹ prawic¹, lew¹ zaœ rêkê
poda³ starcowi Janowi ze s³owami: So also, Väterchen, nun sind wir ja eins in
Christo. Tak dokona³o siê zjednoczenie Koœcio³ów wœród ciemnej nocy, na
wysokim i ustronnym miejscu. Ale nocna ciemnoœæ rozœwietli³a siê nagle ja-
snym blaskiem i wielki znak ukaza³ siê na niebie: Niewiasta obleczona w s³oñ-
ce, ksiê¿yc pod jej stopami, a na jej g³owie wieniec z gwiazd dwunastu. Zjawi-
sko trwa³o przez pewien czas nieruchomo, a potem z wolna poczê³o siê przesu-
waæ ku po³udniowi. Papie¿ Piotr wzniós³ swój pastora³ i zawo³a³: ‘Oto nasz
sztandar! PójdŸmy za nim’. I poszed³ w kierunku zjawy, a za nim obaj starcy i
ca³a gromada chrzeœcijan – ku Bo¿ej górze Synaj…”15.

Literacki obraz zjednoczenia Koœcio³a zas³uguje na miano wyj¹tkowego, a
jednoczeœnie jest on wyraŸn¹ polemik¹ z utopi¹ ekumeniczn¹. Spisane pod
koniec ¿ycia refleksje o unii chrzeœcijan trzeba odczytaæ w korelacji z uk³a-
dem kompozycyjnym opowiadania. Jest ono wyraŸnie dwudzielne, na pierw-
szy plan wysuwa siê rozbudowana narracja o zwo³anym przez Antychrysta
soborze jerozolimskim. Czy So³owjow sam przed sob¹ dokona³ rozrachunku
z wczeœniejszych pogl¹dów na temat œwieckiej (carskiej) protekcji nad œwia-
tem i chrzeœcijañstwem? Jest to wielce prawdopodobne. W polemicznym na-
wi¹zaniu do ekumenicznej utopii, wizja So³owjowa wyraŸnie dowodzi nie-
mo¿noœci zjednoczenia chrzeœcijan moc¹ administracyjnej decyzji tego czy
innego w³adcy – imperatora. Dzia³anie takie jest bezbo¿ne i cyniczne,
a pozbawiony Chrystusowego fundamentu konstrukt by³by koœcio³em Anty-
chrysta.

Prawdziwe zjednoczenie, dokonuje siê w ucisku, w opozycji do przemocy i
gwa³tu. Jego miejscem jest prowincja, a sceneri¹ ciemna noc. To nawi¹zanie
do ewangelicznego cudu nocy Bo¿ego Narodzenia. Dzie³o ekumeniczne roz-
grywa siê na pustkowiu, w ciemnoœci, z dala od oœrodka w³adzy i sto³ecznego
zgie³ku Jerozolimy. Wpisuje siê ono w apokaliptyczny symbolizm koñca cza-
sów (znaków na niebie) oraz jest kontynuacj¹ starotestamentalnej figury reszty
Izraela, któr¹ stanowi nowy, zjednoczony Koœció³ wyprowadzony na pustyniê,
jako m³oda nieliczna ale doskona³a wspólnota pielgrzymów udaj¹cych siê w
drogê na œwiêt¹ górê.

Myœl So³owjowa jest przesycona symbolami, co sprawia niema³e trudnoœci
interpretacyjne. Nie ma jednak w¹tpliwoœci, ¿e Krótka opowieœæ o Antychry-
œcie to polemika z utopi¹ wiary w zjednoczenie chrzeœcijañstwa przez w³adzê

15 Ibidem, s. 147.
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œwieck¹; z drugiej strony to równie¿ utopia bêd¹ca projekcj¹ czasu przysz³ego,
bo autor proklamowa³ pe³ne zjednoczenie chrzeœcijan na dziesiêæ lat przed
konferencj¹ w Edynburgu.

Baudolino – humor ekumeniczny

Myœlicielem i pisarzem traktuj¹cym o ekumenicznych utopiach jest w³oski
semiotyk, znawca estetyki œredniowiecznej i publicysta Umberto Eco (ur.
1932). W roku 2000 opublikowa³ on powieœæ zatytu³owan¹ Baudolino. Jej
akcja rozgrywa siê w czasach panowania Fryderyka Barbarossy (1125-1190)
oraz w czasie IV wyprawy krzy¿owej (1204). Tytu³owy Baudolino i jego to-
warzysze udaj¹ siê do legendarnej krainy ksiêdza Jana. Po licznych perype-
tiach trafiaj¹ na obrze¿a znanego im œwiata, by po przekroczeniu mitycznej
rzeki Sambation znaleŸæ siê u bram egzotycznej krainy. Utopijne miasto
Pndapetzim rz¹dzone przez diakona Jana – syna prezbitera jest ostatnim
przystankiem po d³ugiej podró¿y bohaterów. Umberto Eco kreœli barwny i
¿ywy obraz chrzeœcijañskiej utopii. W krainie na obrze¿ach œwiata, w³oski
pisarz osadzi³ jako mieszkañców liczne potwory i dziwad³a znane mu z boga-
to i fantazyjnie iluminowanych kart œredniowiecznych kodeksów. W Pnda-
petzim ¿yj¹: skiapodzi (jednonodzy), blemiowie (bezg³owi), szczud³onodzy,
pigmeje, olbrzymi, wielkousi, bezjêzyczni, Nubijczycy, hypatie, eunuchowie
oraz fantastyczne zwierzêta, takie jak: jednoro¿ce czy mantykory. Ka¿d¹ rasê
mieszkañców Pndapetzim obdarzy³ autor odrêbnym, jej tylko w³aœciwym
wyznaniem, które nawi¹zywa³o do zaprzesz³ych antycznych sekt czy herezji
chrzeœcijañskich. Ró¿nice doktrynalne dziel¹ mieszkañców tak mocno, ¿e
ka¿dy z nich tworzy rodzinê wy³¹cznie z osobnikami w³asnej rasy, pozosta-
j¹c jednoczeœnie wierny w³asnej koœcielnej doktrynie, któr¹ uwa¿a za jedyn¹,
prawdziw¹ i ortodoksyjn¹ naukê chrzeœcijañsk¹. Zdecydowana wiêkszoœæ
chrzeœcijan Pndapetzim to wyznawcy ró¿norodnych herezji trynitarnych czy
chrystologicznych „skiapodzi wyznaj¹ straszn¹ herezjê Ariusza”16. Olbrzymi
to artoryci, którzy do Eucharystii u¿ywaj¹ chleba i sera, gdy¿ s¹dz¹, ¿e te
w³aœnie substancje spo¿ywcze Jezus przemieni³ podczas Ostatniej Wiecze-
rzy.17 Bezjêzyczni to messalianie, którzy „wierz¹, ¿e do nieba mo¿na siê do-
staæ tylko dziêki niemej i nie ustaj¹cej modlitwie, bez przyjmowania sakra-
mentów, bez praktykowania mi³osierdzia i innych form umartwiania, bez in-

16 U. Eco, Baudolino, t³um. A. Szymanowski, Warszawa 2001, s. 365.
17 Por. ibidem, s. 237. Por. tak¿e H. Masson, S³ownik herezji w Koœciele katolickim, t³um. B. Sêk, Kato-

wice 1993, s. 74.
18 Ibidem, s. 363.
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nych form obrzêdowych.”18 Mimo tak wielkiej ró¿norodnoœci stworzeñ i wie-
loœci wyznañ, mieszkañcy Pndapetzim ¿yj¹ w jednoœci i pokoju, realizuj¹c
tym samym ideê chrzeœcijañskiej utopii. „Wszyscy dobrzy chrzeœcijanie i
wierni s³udzy diakona i prezbitera”19. W krainie panuje wiêc pozorny pokój i
harmonia: „Tutaj nikt nie jest niczyim wrogiem (…) Widzi wszak, wszyscy
sprzedaj¹ i kupuj¹ jak przystoi dobrym chrzeœcijanom. Potem ka¿dy wraca
do domu, nie jest razem kiedy je albo œpi. Ka¿dy myœli co chce, nawet jeœli
jest w b³êdzie”20.

Utopijna harmonia chrzeœcijañskiej koegzystencji nakreœlona przez Eco
wali siê w gruzy wraz ze œmierci¹ diakona Jana i w obliczu inwazji Bia³ych
Hunów. Mieszkañcy krainy zamiast solidarnie broniæ siê przed najazdem kie-
ruj¹ finalnie orê¿ przeciw sobie nawzajem. Podczas decyduj¹cej bitwy dosz³y
do g³osu miêdzywyznaniowe animozje, eksplodowa³a d³ugotrwa³a wzajemna
niechêæ, podsycana przekonaniem o w³asnej ortodoksji. „Olbrzymi (…) zgod-
nie ze swoim heretyckim obyczajem nazywali ich zasranymi homousiai i ³aj-
nem Ariusza.

– Poczciwy i wierny jednonogi jest odwa¿ny, nie zaœ tchórz, lecz nie znie-
sie zniewagi z ust heretyka serojada”21. „Blemiowie bronili siê teraz przed
pigmejami (…) wznosili okrzyki: „Œmieræ heretykom!” Pigmeje zaœ uznali,
¿e to blemiowie zdradzili, i s³ysz¹c, ¿e piêtnuje siê ich jako heretyków, a
wiedz¹c dobrze, i¿ s¹ powiernikami prawdziwej wiary, wznieœli okrzyk: „Bij,
zabij fantazjastê!”22 Obroñcy rzucili siê na siebie u³atwiaj¹c tym samym Bia-
³ym Hunom dokonanie ostatecznego pogromu chrzeœcijañskiej armii. W ten
sposób koñczy siê opowiadanie o idealnym po¿yciu chrzeœcijan w legendar-
nej krainie. Wzajemna niechêæ i agresja podbudowana przekonaniem o w³a-
snej racji sta³y siê czynnikiem wewnêtrznie rozsadzaj¹cym idealne spo³e-
czeñstwo egzystuj¹ce opodal krainy ksiêdza Jana. Czy literacka utopia eku-
meniczna to tylko inteligentna satyra? Wydaje siê, ¿e tak, ale jest to
jednoczeœnie gorzka konstatacja na temat realnej niemo¿noœci pojednania
chrzeœcijan. To tak¿e t³o i komentarz do pewnego historycznego faktu, który
równolegle rozegra³ siê na kartach powieœci. Symboliczne zwrócenie orê¿a
przeciw sobie przez mityczne stwory znajduje swoj¹ paralelê w opisanych
przez Eco faktach historycznych. Dnia 8 kwietnia 1204 roku, chrzeœcijañskie
potwory przyby³e z zachodu do Konstantynopola dokona³y rabunku i masa-
kry swych wschodnich braci chrzeœcijan, pog³êbiaj¹c tym samym wczeœniej-
szy podzia³ Koœcio³a na wschodni i zachodni.

19 Ibidem, s. 360.
20 Ibidem. 367.
21 Ibidem, s. 442.
22 Ibidem, s. 443.
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Ut unum sint

Encyklika Jana Paw³a II (1920-2005) Ut unum sint, og³oszona 25 maja
1995 roku jest dokumentem, który w doskona³y sposób wpisuje siê w literack¹
tradycjê utopijnego piœmiennictwa ekumenicznego. Taka klasyfikacja wydaje
siê tez¹ doœæ karko³omn¹, jednak w kontekœcie wczeœniejszych rozwa¿añ mo¿-
na swobodnie wskazaæ kilka analogii, które pozwol¹ traktowaæ Ut unum sint
jako utopiê.

Maj¹c na uwadze jednoœæ chrzeœcijan, papie¿ wzywa do „oczyszczenia pa-
miêci historycznej”23 (nr 2), a od pamiêci historycznej ju¿ tylko krok do polity-
ki historycznej. Pierwsze frazy papieskiego dokumentu wskazuj¹ nam now¹
periodyzacjê dziejów ruchu ekumenicznego: „Wezwanie do jednoœci chrzeœci-
jan, rzucone tak stanowczo i z moc¹ ponowione przez Sobór Watykañski II,
rozbrzmiewa coraz donioœlej w sercach wierz¹cych” (nr 1). Ju¿ na samym
wstêpie skierowany do wiernych Koœcio³a katolickiego dokument w sposób
wyraŸny i jednoznaczny dokonuje specyficznej manipulacji czasem historycz-
nym. W utopiach nie tylko miejsce, ale i czas pe³ni¹ okreœlon¹ funkcjê s³u-
¿ebn¹ wobec idealnej wizji œwiata. Jan Pawe³ II w sposób urzêdowy wyznacza
wiernym „historyczny” punkt startu ruchu ekumenicznego. Wprawdzie jeszcze
piêædziesi¹t lat po konferencji w Edynburgu katolicyzm wyznawa³ zasadê
extra Ecclesiam salus nulla, to jednak w 1995 roku okaza³o siê, ¿e dialog eku-
meniczny XX wieku by³ dzie³em Vaticanum II. Przenosz¹c czytelnika w krainê
utopii, gdzie czas zaczyna siê pó³ wieku po faktycznych narodzinach ekumeni-
zmu, Koœció³ katolicki dokonuje jeszcze jednej wa¿nej operacji. Papie¿ wska-
zuje na katolicyzm jako na faktycznego inicjatora i g³ównego moderatora
œwiatowego ekumenizmu.

„Koœció³ katolicki z nadziej¹ podejmuje dzie³o ekumeniczne jako impera-
tyw chrzeœcijañskiego sumienia oœwieconego wiar¹ i kierowanego mi³oœci¹”
(nr 8). Jednoczeœnie formu³uje ona ¿elazne zasady maj¹ce prowadziæ chrzeœci-
jan ku jednoœci. Pierwsz¹ i zasadnicz¹ konstatacj¹ jest przekonanie o ekskluzy-
wizmie wyznania katolickiego. „Koœció³ katolicki stwierdza, ¿e w ci¹gu
dwóch tysiêcy lat swojej historii zosta³ zachowany w jednoœci z wszystkimi
dobrami, w które Bóg pragnie wyposa¿yæ swój Koœció³” (nr 11). Szczególny
nacisk po³o¿y³ papie¿ na: siedem sakramentów, urz¹d papieski, hierarchiê ko-
œcieln¹ ze szczególnym uwzglêdnieniem episkopatu oraz pobo¿noœæ maryjn¹.
Wszystkie te czynniki encyklika nazywa za konstytucj¹ soborow¹ Lumen gen-

23 Jan Pawe³ II, Ut unum sint, wszystkie cytaty rozdzia³ów od 1 do 40 za: www.opoka.org.pl/biblioteka/
W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/ut_unum_1.html, odczyt z dnia 20 czerwca 2011. Cytaty rozdzia³ów od 41 do
103 za: www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/ut_unum_2.html#m2, odczyt z dnia 20
czerwca 2011.
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tium „pierwiastkami uœwiêcenia i prawdy” (nr 12). Elementy owe s¹ wed³ug
encykliki „obecne w ró¿nym stopniu w innych Wspólnotach chrzeœcijañskich”
(rozdz. 11) i jako takie mog¹ byæ punktem wyjœcia do prac nad wzajemnym
zbli¿eniem.

Perspektyw¹ jak¹ daje „braciom od³¹czonym” Jan Pawe³ II jest w swej isto-
cie programem utopijnym. Urz¹d papieski (nr 79 i nastêpne) wskazuje prak-
tyczne zagadnienia, które nale¿y pog³êbiæ, celem uzyskania zgodnoœci wiary.
S¹ to:
 relacja Pismo Œwiête a Tradycja jako nieodzowna interpretacja Biblii,
 Sakrament Eucharystii jako ofiara uwielbienia oraz rzeczywista  obec-

noœæ Chrystusa,
 œwiêcenia: episkopatu, prezbiteratu i diakonatu rozumiane jako sakra-

ment,
 Magisterium Koœcio³a, powierzone papie¿owi i biskupom w komunii z

nim,  rozumiane jako sprawowana w imiê Chrystusa w³adza,
 Maria,  Matka Boga i Ikona  Koœcio³a, „która wstawia siê za uczniów

Chrystusa i ca³¹ ludzkoœæ”.
Dalej, w nawi¹zaniu do Lumen gentium (nr 88), mowa jest równie¿ o roli

Biskupa Rzymu, którego Bóg ustanowi³ „trwa³ym i widzialnym Ÿród³em i fun-
damentem jednoœci.”

Do nakreœlonych wy¿ej ¿elaznych warunków jednoœci, dodane zosta³y
oczywiœcie i takie, które do utopijnych nie nale¿¹. S¹ wœród nich uniwersalne
zaleceniatakie jak: wspólna modlitwa, prowadzenie dialogu ekumenicznego i
wspólna pracy na rzecz dobra ludzkoœci.

Nie mniej jednak program papieski i tak nakreœlona perspektywa jednoœci
wydaj¹ siê tyle odleg³e co utopijne. Zawarty w encyklice program jest po pro-
stu nierealny. Chc¹c odwo³aæ siê do wy¿ej wspomnianego opowiadania
Umberto Eco, ca³e chrzeœcijañstwo w bogatej konfiguracji Koœcio³ów i Wspól-
not a nawet sekt przypomina krainê Pndapetzim. Ka¿da z denominacji koœciel-
nych u Ÿróde³ swych narodzin ¿ywi³a niez³omne przekonanie o autentyzmie
wyznawanej doktryny i s³usznoœci obranej drogi. Analogicznie Koœció³ kato-
licki w sposób szczególny podkreœla, ¿e tylko on jeden przetrwa³ niewzrusze-
nie dwa tysi¹ce lat wstrz¹sów i sporów i jako jedyny zachowa³ bezcenny depo-
zyt czystej i prawdziwej wiary.

Prezentowana przez Jana Paw³a II wizja komunii ma te¿ w sobie coœ z uto-
pii ekumenicznej W³odzimierza So³owjowa. Koœció³ katolicki bêd¹c przekona-
nym o swej instytucjonalnej mocy i potêdze, lansuje w³asny model ekumenicz-
ny. Czyni¹c sam siebie ostatecznym gwarantem autentycznoœci wiary chrzeœci-
jañskiej, narzuca innym warunki komunii: uznanie w³adzy papie¿a, ustrój
episkopalny, siedem sakramentów, kult maryjny i inne. Wy³aniaj¹cy siê z kart
encykliki obraz zjednoczenia to cezaropapizm przystaj¹cy idealnie do takiego
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dzia³ania na rzecz koœcielnej jednoœci, jakie opisa³ So³owjow. W perspektywie
katolickiej, chrzeœcijañstwo musi pierwej poddaæ siê w³adzy papiestwa, które
jako jedyne mo¿e zagwarantowaæ jednoœæ: doktrynaln¹, administracyjn¹ i dys-
cyplinarn¹. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e takie postawienie sprawy jest po prostu
nie do przyjêcia dla wiêkszoœci chrzeœcijan, a Ut unum sint to ciekawy wyk³ad
katolickiej utopii ekumenicznej zogniskowanej na urzêdzie i w³adzy Biskupa
Rzymu.

Zakoñczenie

Krótka charakterystyka kilku ekumenicznych utopii to zaledwie garœæ re-
fleksji maj¹cych na celu pokazanie, ¿e utopia jako pojêcie czy termin technicz-
ny, nie odnosi siê tylko i wy³¹cznie do dyscyplin œwieckich. Utopia równie
dobrze mo¿e dotyczyæ Koœcio³a a w sposób szczególny dotyka ona zagadnieñ
jednoœci. Nie znaczy to jednak, ¿e autor uwa¿a ruch ekumeniczny jako utopij-
ny sam w sobie. Lektura tekstów traktuj¹cych o wzajemnym po¿yciu religii
czy ró¿nych od³amów chrzeœcijañstwa ma g³êboki sens. Z jednej strony
Umberto Eco wskazuje, ¿e w ka¿dym chrzeœcijaninie tkwi zacietrzewiony,
przekonany o w³asnej i tylko w³asnej racji potwór, czêsto niezdolny do wejrze-
nia z mi³oœci¹ na tego, kto z racji religijnych przekonañ wydaje siê byæ inny. Z
drugiej strony W³odzimierz So³owjow zdaje siê przypominaæ, ¿e ¿adne czynni-
ki instytucjonalne nie bêd¹ w stanie zasypaæ g³êbokich przepaœci podzia³ów.
Mimo to ruch ekumeniczny jest faktem ju¿ od ponad stu lat. Wysi³ków i doko-
nañ nie sposób zdeprecjonowaæ. Wœród chrzeœcijan przybywa wzajemnej
otwartoœci, tolerancji, prób wzajemnego zbli¿enia i zrozumienia. We wspól-
nym dzia³aniu na rzecz solidarnoœci i dobra ludzkoœci, jak w obrazie So³owjo-
wa, dokonuje siê ciche zjednoczenie, którego jedynym fundamentem s¹: chrze-
œcijañska mi³oœæ i nieustanne Chrystusowe wstawiennictwo „aby byli jedno.”
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KONSEKWENCJE EKLEZJOLOGICZNE
I KANONICZNE SAKRAMENTALNEJ

NATURY KOŒCIO£A.
EKLEZJALNA KOMUNIA,

KONCYLIARNOŒÆ I AUTORYTET
Wspólna Miêdzynarodowa Komisja dla Dialogu Teologicznego

miêdzy Koœcio³em Rzymskokatolickim a Koœcio³em Prawos³awnym
Rawenna, 13 paŸdziernika 2007

Wprowadzenie

1. „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 pos³a³eœ” (J 17, 21). Dziêkuje-
my Bogu w Trójcy Jedynemu, który nas – cz³onków Wspólnej Miêdzynarodo-
wej Komisji dla Dialogu Teologicznego miêdzy Koœcio³em Rzymskokatolic-
kim a Koœcio³em Prawos³awnym – zgromadzi³, tak ¿e mo¿emy wspólnie odpo-
wiedzieæ na tê modlitwê Jezusa w pos³uszeñstwie. Jesteœmy œwiadomi, ¿e nasz
dialog zaczyna siê znowu w œwiecie, który w ostatnim czasie zmieni³ siê grun-
townie. Procesy globalizacji i sekularyzacji oraz wyzwanie zwi¹zane z nowym
spotkaniem miêdzy chrzeœcijanami a wyznawcami innych religii domagaj¹ siê,
by uczniowie Chrystusa z nowym zapa³em œwiadczyli o swojej wierze, mi³oœci
i nadziei. Niech Duch zmartwychwsta³ego Pana uzdolni nasze serca i nasze
myœli do wprowadzenia owocu jednoœci w relacje miêdzy naszymi Koœcio³a-
mi, tak byœmy wspólnie s³u¿yli jednoœci i pokojowi ca³ej rodziny ludzkiej.
Niech ten sam Duch prowadzi nas do pe³nego wyra¿enia tajemnicy koœcielnej
komunii, któr¹ uznajemy z wdziêcznoœci¹ za cudowny dar Boga wobec œwiata,
tajemnicê, której piêkno rozjaœnia siê szczególnie w œwiêtoœci œwiêtych, do
czego wszyscy jesteœmy powo³ani.
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2.   Zgodnie z planem, który zosta³ przyjêty podczas spotkania na Rodos w
1980 roku, Wspólna Komisja rozpoczê³a od rozwa¿ania tajemnicy koœcielnej
koinonii w œwietle tajemnicy Trójcy Œwiêtej i Eucharystii. To umo¿liwi³o g³êb-
sze zrozumienie koœcielnej komunii zarówno na p³aszczyŸnie wspólnoty lokal-
nej zgromadzonej wokó³ biskupa, jak te¿ na p³aszczyŸnie relacji miêdzy bisku-
pami i miêdzy Koœcio³ami lokalnymi, którym przewodniczy ka¿dy w komunii
z jednym Koœcio³em Bo¿ym, który obejmuje ca³y œwiat (dokument z Mona-
chium, 1982). Dla wyjaœnienia istoty komunii, Wspólna Komisja podkreœli³a
relacjê, jaka istnieje miêdzy wiar¹, sakramentami – zw³aszcza trzema sakra-
mentami inicjacji chrzeœcijañskiej – a jednoœci¹ Koœcio³a (dokument z Bari,
1987). Przez studium poœwiêcone sakramentowi œwiêceñ w ramach sakramen-
talnej struktury Koœcio³a Komisja wskaza³a wyraŸnie rolê sukcesji apostolskiej
jako gwaranta koinonii ca³ego Koœcio³a i jej kontynuacji z aposto³ami w ka¿dej
epoce i w ka¿dym miejscu (dokument z Valamo, 1988). W latach 1990-2000
g³ównym tematem dyskutowanym przez Komisjê by³ „uniatyzm” (dokument z
Balamand, 1993; Baltimore, 2000), jest to temat wymagaj¹cy dalszej refleksji
w najbli¿szej przysz³oœci. Obecnie podejmujemy temat, który by³ wzmianko-
wany na koñcu dokumentu z Valamo, zastanawiaj¹c siê nad koœcieln¹ komu-
ni¹, koncyliarnoœci¹ i autorytetem.

3.   Na podstawie tych wspólnych potwierdzeñ naszej wiary musimy teraz
wyci¹gn¹æ eklezjologiczne i kanoniczne konsekwencje, które wynikaj¹ z sa-
kramentalnej natury Koœcio³a. Jeœli Eucharystia w œwietle tajemnicy trynitarnej
stanowi w sumie kryterium ¿ycia koœcielnego, jak wówczas struktury instytu-
cjonalne oddaj¹ w sposób widzialny tajemnicê tej koinonii? Jeœli jeden i œwiêty
Koœció³ urzeczywistnia siê zarówno w ka¿dym Koœciele lokalnym, który cele-
bruje Eucharystiê, jak te¿ w koinonii wszystkich Koœcio³ów, jak ¿ycie Koœcio-
³ów manifestuje wtedy tê sakramentaln¹ strukturê?

4.   Jednoœæ i wieloœæ, relacja miêdzy jednym Koœcio³em a wieloma Koœcio-
³ami lokalnymi, owa konstytutywna dla Koœcio³a relacja, ka¿e te¿ pytaæ o rela-
cje miêdzy autorytetem tkwi¹cym w ka¿dej instytucji koœcielnej a koncyliarno-
œci¹, która pochodzi z tajemnicy Koœcio³a jako komunii. Poniewa¿ pojêcia „au-
torytet” i „koncyliarnoœæ” mog¹ oznaczaæ bardzo wiele, przeto najpierw
zdefiniujemy, jak my je rozumiemy1.

1  Uczestnicy prawos³awni uznali za wa¿ne podkreœliæ, ¿e u¿ycie s³ów, jak „Koœció³”, „Koœció³ po-
wszechny”, „Koœció³ niepodzielony” i „Cia³o Chrystusa” w tym i podobnych dokumentach, które sporz¹dza
Wspólna Komisja, w ¿aden sposób nie kwestionuje samozrozumienia Koœcio³a prawos³awnego jako jedne-
go, œwiêtego, katolickiego i apostolskiego Koœcio³a, o którym mówi nicejskie Credo. W perspektywie kato-
lickiej obowi¹zuje to samo samozrozumienie: jeden, œwiêty, katolicki i apostolski Koœció³ „trwa w Koœciele
katolickim” (Lumen gentium 8); nie wyklucza to uznania, ¿e elementy prawdziwego Koœcio³a s¹ obecne
poza komuni¹ katolick¹.
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I. Podstawy Koncyliarnoœci i Autorytetu

1. Koncyliarnoœæ

5.   Pojêcia „koncyliarnoœæ” i „synodalnoœæ” wywodz¹ siê z ³aciñskiego s³o-
wa concilium i greckiego synodos. W pierwszym rz¹dzie oznaczaj¹ one zgro-
madzenie biskupów, którzy sprawuj¹ specjaln¹ odpowiedzialnoœæ. Jednak jest
tak¿e mo¿liwe rozumienie tego pojêcia w szerszym znaczeniu odnosz¹cym siê
do wszystkich cz³onków Koœcio³a (por. rosyjskie pojêcie sobornost’). Zgodnie
z tym mówimy w pierwszym rzêdzie o koncyliarnoœci w znaczeniu, ¿e ka¿dy
cz³onek Cia³a Chrystusa z mocy chrztu ma swoje miejsce i w³asn¹ odpowie-
dzialnoœæ w eucharystycznej koinonii (³aciñskie communio). Koncyliarnoœæ
odzwierciedla obraz tajemnicy trynitarnej i znajduje w tym swoj¹ ostateczn¹
podstawê. Trzy osoby Trójcy Œwiêtej s¹ „liczone”, jak powiada Bazyli Wielki
(O Duchu Œwiêtym, 45), z tym ¿e okreœlenie „druga” lub „trzecia” osoba Trój-
cy nie implikuje jakiegokolwiek pomniejszenia lub podporz¹dkowania. Podob-
nie istnieje te¿ oszacowanie (taxis) wœród Koœcio³ów lokalnych, które jednak
nie poci¹ga za sob¹ nierównoœci w ich koœcielnej naturze.

6.  Eucharystia wyjaœnia trynitarn¹ koinoniê, która w wierz¹cych jest aktu-
alizowana jako organiczna jednoœæ pojedynczych cz³onków, z których ka¿dy
ma charyzmat, pos³ugê lub odpowiedni urz¹d, które w swojej wieloœci i ró¿no-
rodnoœci s¹ niezbêdne dla budowania wszystkich w jedno koœcielne Cia³o
Chrystusa (por. 1 Kor 12, 4-30). Wszyscy s¹ wezwani, zaproszeni i odpowie-
dzialni – ka¿dy w inny, lecz w nie mniej realny sposób – za wspólne prowa-
dzenie dzia³añ, które przez Ducha Œwiêtego uobecniaj¹ w Koœciele pos³ugê
Chrystusa, który jest „drog¹, prawd¹ i ¿yciem” (J 14, 6). W ten sposób tajem-
nica zbawiennej koinonii z Trójc¹ Œwiêt¹ urzeczywistnia siê w ludzkoœci.

7.   Ca³a wspólnota i ka¿da jednostka w niej jest nosicielem „sumienia Ko-
œcio³a” (ekklesiastike syneidesis, jak to nazywa teologia grecka, sensus fide-
lium w terminologii ³aciñskiej). Z mocy chrztu i bierzmowania (namaszczenie
miro) ka¿dy cz³onek Koœcio³a sprawuje formê autorytetu w Ciele Chrystusa.
W tym sensie wszyscy wierni – nie tylko biskupi – s¹ odpowiedzialni za wiarê,
któr¹ wyznali podczas chrztu. Nasz¹ wspóln¹ nauk¹ jest, ¿e lud Bo¿y jako ca-
³oœæ, poniewa¿ otrzyma³ „namaszczenie od Œwiêtego” (1 J 2, 20 i 27), we
wspólnocie ze swoim pasterzem nie mo¿e siê myliæ w sprawach wiary (por. J
16, 13).

8.   W zwiastowaniu wiary Koœcio³a i w objaœnianiu norm chrzeœcijañskiego
trybu ¿ycia biskupi, na podstawie Bo¿ego ustanowienia, maj¹ specjalne zada-
nie. „Jako nastêpcy aposto³ów, biskupi s¹ odpowiedzialni za wspólnotê w wie-
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rze apostolskiej oraz za wiernoœæ wymogom ¿ycia wedle Ewangelii” (doku-
ment z Valamo, nr 40).

9.   Sobory s¹ g³ówn¹ drog¹, na której sprawowana jest komunia miêdzy
biskupami (por. dokument z Valamo, nr 52). Gdy¿: „Przywi¹zanie do wspólno-
ty apostolskiej ³¹czy wszystkich biskupów, zapewniaj¹cych troskê (episkopé) o
Koœcio³y lokalne, z kolegium aposto³ów. Oni równie¿ tworz¹  kolegium ugrun-
towane przez Ducha w owym ‘raz na zawsze’ grupy apostolskiej, jedynego
œwiadka wiary. Oznacza to nie tylko, ¿e powinni byæ zjednoczeni miêdzy sob¹
przez wiarê, mi³oœæ, misjê i pojednanie, lecz równie¿, ¿e uczestnicz¹ w tej sa-
mej odpowiedzialnoœci i pos³ugiwaniu Koœcio³a” (dokument z Monachium,
III/4).

10.   Koncyliarny wymiar ¿ycia Koœcio³a nale¿y do jego najg³êbszej istoty.
To znaczy, jest zakorzeniony w woli Chrystusa dla swojego ludu (por. Mt 18,
15-20), nawet gdy jego kanoniczne urzeczywistnienie z koniecznoœci zostaje
te¿ okreœlone przez historiê oraz kontekst spo³eczny, polityczny i kulturowy.
Tak zdefiniowany, wymiar koncyliarny Koœcio³a musi byæ znaleziony na
trzech p³aszczyznach koœcielnej komunii, lokalnej, regionalnej i powszechnej;
na p³aszczyŸnie lokalnej diecezji powierzonej biskupowi, na p³aszczyŸnie re-
gionalnej grupie Koœcio³ów lokalnych z ich biskupami, którzy „uznaj¹, kto
wœród nich jest tym pierwszym” (Kanon apostolski, 34) i na p³aszczyŸnie po-
wszechnej, gdzie ci, którzy s¹ pierwsi (protoi) w ró¿nych regionach, wspólnie
z wszystkimi biskupami wspó³pracuj¹ w tym, co dotyczy ca³ego Koœcio³a.
Tak¿e na tej p³aszczyŸnie protoi musz¹ uznaæ, kto jest pierwszy wœród nich.

11.   Koœció³ istnieje w wielu i ró¿nych miejscach, co dowodzi jego katolic-
koœci. Jest on „katolicki” i jest ¿ywym organizmem, Cia³em Chrystusa. Ka¿dy
Koœció³ lokalny stanowi, gdy znajduje siê w komunii z innymi Koœcio³ami lo-
kalnymi, manifestacjê jednego i niepodzielonego Koœcio³a Bo¿ego. Byæ „kato-
licki” oznacza dlatego, byæ w komunii z jednym Koœcio³em wszystkich epok i
wszystkich miejsc. Dlatego z³amanie komunii eucharystycznej oznacza, ¿e jed-
na z istotnych cech charakterystycznych Koœcio³a, jego katolickoœæ, zostaje
zraniona.

2. Autorytet

12.   Mówi¹c o autorytecie, nawi¹zujemy do s³owa exousia, jak zosta³o opi-
sane w Nowym Testamencie. Autorytet Koœcio³a pochodzi od jego Pana i G³o-
wy, Jezusa Chrystusa. Chrystus, który otrzyma³ autorytet od Boga Ojca, po
swoim zmartwychwstaniu udzieli³ go po swoim zmartwychwstaniu aposto³om
przez Ducha Œwiêtego (por. J 20, 22). Przez aposto³ów zosta³ przekazany bi-
skupom, ich nastêpcom i przez nich ca³emu Koœcio³owi. Jezus Chrystus nasz
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Pan sprawowa³ ten autorytet na ró¿ne sposoby, przez co Królestwo Bo¿e ma-
nifestuje siê a¿ do swego eschatologicznego spe³nienia (por. 1 Kor 15, 24-28)
w œwiecie: przez nauczanie (por. Mt 5, 2), czynienie cudów (por. Mk 1, 3-34;
Mt 14, 35-36), wypêdzanie nieczystych duchów (por. Mk 1, 27; £k 4, 35-36),
odpuszczanie grzechów (por. Mk 2, 10; £k 5, 24) oraz przez to, ¿e swoich
uczniów prowadzi drogami zbawienia (por. Mt 16, 24). Zgodnie z mandatem
otrzymanym od Chrystusa (por. Mt 28, 18-20), sprawowanie autorytetu, któ-
ry jest w³aœciwy dla aposto³ów a póŸniej dla biskupów, obejmuje zwiastowa-
nie i nauczanie Ewangelii,  uœwiêcenie przez sakramenty, które s¹ udzielane
w imieniu Trójcy Œwiêtej i pastoralne przewodzenie tym, którzy wierz¹ (por.
£k 10, 16).

13.   Autorytet w Koœciele przynale¿y Jezusowi Chrystusowi, jedynej G³o-
wie Koœcio³a (Ef 1, 22; 5, 23). Przez Jego Ducha Œwiêtego Koœció³ jako Jego
Cia³o ma udzia³ w Jego autorytecie (por. J 20, 22-23). Celem autorytetu w Ko-
œciele jest gromadzenie ca³ej ludzkoœci w Jezusie Chrystusie (por. Ef 1, 10;
J 11, 52). Autorytet powi¹zany z ³ask¹ otrzymany w œwiêceniu nie jest pry-
watn¹ w³asnoœci¹ tych, którzy go otrzymuj¹, ani czymœ, co zosta³o powierzone
przez wspólnotê; raczej jest on darem Ducha Œwiêtego, który jest przeznaczo-
ny dla s³u¿by (diakonia) we wspólnocie i nigdy nie mo¿e byæ sprawowany
poza ni¹. Jego sprawowanie obejmuje wspó³uczestnictwo ca³ej wspólnoty, po-
niewa¿ biskup jest w Koœciele a Koœció³ w biskupie (por. Cyprian, Ep. 66,8).

14.   Sprawowany w Koœciele autorytet w imieniu Chrystusa i w mocy Du-
cha Œwiêtego musi we wszystkich swoich formach i na wszystkich p³aszczy-
znach byæ s³u¿b¹ (diakonia) mi³oœci, tak jak by³a ni¹ s³u¿ba Chrystusa (por.
Mk 10, 45; J 13, 1-16). Autorytet, o którym mówimy, poniewa¿ wyra¿a auto-
rytet Bo¿y, mo¿e istnieæ w Koœciele tylko w mi³oœci miêdzy tym, który go
sprawuje a tymi, którzy mu podlegaj¹. Przeto jest to autorytet nie oparty na
panowaniu, pozbawiony przymusu fizycznego lub moralnego. Poniewa¿ jest
udzia³em w exousia  ukrzy¿owanego i wywy¿szonego Pana, któremu jest dany
wszelki autorytet na niebie i na ziemi (por. Mt 28, 18), mo¿e i musi on wzywaæ
do pos³uszeñstwa. Jednoczeœnie, z powodu Inkarnacji i Krzy¿a, jest on rady-
kalnie ró¿ny od autorytetu przywódców narodów i mo¿nych tego œwiata (por.
£k 22, 25-27). Poniewa¿ ten autorytet jest oczywiœcie powierzony ludziom,
którzy ze s³aboœci i grzechu czêsto ulegaj¹ pokusie nadu¿ywania go, to prze-
cie¿ zgodna z Ewangeli¹ identyfikacja autorytetu i s³u¿by tworzy przez sam¹
swoj¹ istotê fundamentaln¹ normê dla Koœcio³a. Sprawowanie i duchowe od-
dzia³ywanie koœcielnego autorytetu s¹ zatem zagwarantowane przez swobodn¹
akceptacjê i dobrowolne wspó³dzia³anie. Na p³aszczyŸnie personalnej dokonu-
je siê to w pos³uszeñstwie wobec autorytetu Koœcio³a, w celu naœladowania
Chrystusa, który mi³uj¹c by³ pos³uszny Ojcu nawet do œmierci, i to do œmierci
na krzy¿u (por. Flp 2, 8).
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15.   Autorytet w Koœciele  opiera siê na S³owie Bo¿ym, które jest obecne i
¿ywe we wspólnocie uczniów. Pismo jest objawionym S³owem Boga, jak Ko-
œció³ przez obecnego i aktywnego w nim Ducha Œwiêtego pozna³ je w ¿ywej,
otrzymanej od aposto³ów Tradycji. Sercem tej Tradycji jest Eucharystia (por. 1
Kor 10, 16-17; 11, 23-26). Autorytet Pisma wynika z faktu, ¿e jest S³owem
Bo¿ym, które czytane w Koœciele i przez Koœció³ przekazuje Ewangeliê zba-
wienia. Przez S³owo Chrystus zwraca siê do zebranej wspólnoty i serca ka¿de-
go wierz¹cego. Koœció³ przez obecnego w nim Ducha Œwiêtego wyk³ada au-
tentycznie Pismo jako odpowiedŸ na potrzeby czasu i miejsca. Ci¹g³y zwyczaj
soborów intronizowania Ewangelii poœród zgromadzenia, jest œwiadectwem
obecnoœci Chrystusa w Jego S³owie, które jest niezbêdnym punktem odniesie-
nia wszelkich ich dyskusji i decyzji oraz potwierdza jednoczeœnie autorytet
Koœcio³a upowa¿niaj¹cy do wyk³adania tego S³owa Bo¿ego.

16.   W swoim boskim planie zbawienia Bóg chce, by Jego Koœció³ mia³
strukturê  zorientowan¹ na zbawienie. Istotn¹ czêœci¹ sk³adow¹  tej struktury s¹
wyznanie wiary i sprawowanie sakramentów w sukcesji apostolskiej. Autory-
tet w komunii koœcielnej jest zwi¹zany z t¹ zasadnicz¹ struktur¹; jego sprawo-
wanie reguluj¹ kanony i statuty Koœcio³a. Niektóre z tych uregulowañ mog¹
byæ zastosowane w ró¿ny sposób w ró¿nych czasach i miejscach odpowiednio
do potrzeb i koœcielnej komunii, ale pod warunkiem, ¿e zawsze bêdzie respek-
towana istotna struktura Koœcio³a. Podobnie jak komunia w sakramentach za-
k³ada komuniê w tej samej wierze (por. dokument z Bari, nr 29-33), musi
przeto, aby mog³a istnieæ pe³na koœcielna komunia, istnieæ miêdzy naszymi
Koœcio³ami wzajemne uznanie kanonicznych ustawodawstw w ich uprawnio-
nej ró¿norodnoœci.

II. Potrójna aktualizacja koncyliarnoœci i autorytetu

17.   Ukazawszy podstawê koncyliarnoœci i autorytetu w Koœciele oraz
zwróciwszy uwagê na z³o¿onoœæ treœci tych pojêæ, musimy teraz odpowiedzieæ
na nastêpuj¹ce pytania: Jak instytucjonalne elementy Koœcio³a daj¹ widzialny
wyraz tajemnicy koinonii i s³u¿¹ jej? Jak kanoniczne struktury Koœcio³ów wy-
ra¿aj¹ ich ¿ycie sakramentalne? W tym celu musimy dokonaæ rozró¿nienia
miêdzy trzema p³aszczyznami koœcielnych instytucji: p³aszczyzn¹ Koœcio³a lo-
kalnego zgromadzonego wobec jego biskupa, p³aszczyzn¹ regionaln¹, która
obejmuje kilka s¹siaduj¹cych ze sob¹ Koœcio³ów lokalnych oraz p³aszczyzn¹
ca³ej zamieszkanej ziemi (oikoumene), która obejmuje wszystkie Koœcio³y lo-
kalne.
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1. P³aszczyzna lokalna

18.  Koœció³ Bo¿y egzystuje tam, gdzie istnieje wspólnota, która gromadzi
siê w Eucharystii pod przewodnictwem – bezpoœrednio lub przez jego kap³a-
nów – prawowicie w sukcesji apostolskiej wyœwiêconego biskupa, który wiarê
otrzyman¹ od aposto³ów naucza w komunii z innymi biskupami i ich Koœcio³a-
mi. Owocem tej Eucharystii i tego pos³ugiwania jest gromadzenie wszystkich,
którzy przyjêli Ducha Chrystusowego w chrzcie, w autentycznej wspólnocie
wiary, modlitwy, pos³annictwa, braterskiej mi³oœci  i wzajemnej  pomocy. Ta
wspólnota tworzy ramy, w których sprawowany jest ka¿dy autorytet koœcielny.
Komunia stanowi kryterium jego sprawowania.

19.   Ka¿dy Koœció³ lokalny ma misjê bycia przez  ³askê Bo¿¹ miejscem,
gdzie s³u¿y siê Bogu i siê Go czci, gdzie Ewangelia jest zwiastowana, gdzie
udzielane s¹ sakramenty, gdzie wierz¹cy podejmuj¹ trud ³agodzenia niedoli
œwiata i gdzie ka¿dy wierz¹cy mo¿e znaleŸæ zbawienie. Koœció³ lokalny jest
œwiat³oœci¹ œwiata (por. Mt 5, 14-16), zakwasem (por. Mt 13, 33), kap³añsk¹
wspólnot¹ Boga (1 P 2, 5 i 9). Normy kanoniczne, które nim kieruj¹, d¹¿¹ do
zabezpieczenia tej misji.

20.   Ka¿dy ochrzczony moc¹ w³aœnie tego chrztu, który czyni go cz³onkiem
Chrystusa, jest powo³any stosownie do darów Ducha Œwiêtego s³u¿yæ we
wspólnocie (por. 1 Kor 12, 4-27). W ten sposób Koœció³ lokalny przez spo³ecz-
noœæ, w której wszyscy cz³onkowie wzajemnie sobie us³uguj¹, ukazuje siê ju¿
w swojej strukturze jako „synodalny” lub „koncyliarny”. Ta „synodalnoœæ” po-
kazuje siê nie tylko w relacjach solidarnoœci, wzajemnej pomocy i komple-
mentarnoœci, którymi charakteryzuj¹ siê wzajemnie ró¿ne urzêdy z mocy ordy-
nacji. Oczywiœcie prezbiterium jest rad¹ biskupa (por. Ignacy z Antiochii, Do
Tralianów, 3) a diakon jest jego „praw¹ rêk¹” (Didascalia Apostolorum 2, 28,
6), tak ¿e wed³ug zalecenia œw. Ignacego z Antiochii wszystko czynione jest w
zgodzie (Do Efezjan, 6). Jednak synodalnoœæ ³¹czy tak¿e wszystkich cz³onków
wspólnoty w pos³uszeñstwie wobec biskupa, który jest protosem i g³ow¹ (ke-
phale) Koœcio³a lokalnego, jak tego wymaga komunia koœcielna. Zgodnie z
tradycj¹ wschodni¹ i zachodni¹ nastêpuje aktywne uczestnictwo œwieckich,
mê¿czyzn i kobiet, przedstawicieli ¿ycia mniszego i konsekrowanego, w diece-
zji i parafii przez wiele form pos³ugiwania i misji.

21.   Charyzmaty cz³onków wspólnoty maj¹ swój pocz¹tek w Duchu Œwiê-
tym i s¹ nastawione na dobro wszystkich. Ten fakt rzuca œwiat³o na wymogi i
granice autorytetu ka¿dej jednostki w Koœciele. Nie powinno byæ ani biernoœci
ani zamiany funkcji, ani zaniedbywania ani dominowania jednego nad drugim.
Wszystkie charyzmaty i pos³ugiwania w Koœciele zbiegaj¹ siê w jednoœci z
urzêdem biskupa, który s³u¿y komunii Koœcio³a lokalnego. Wszyscy s¹ we-
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zwani do odnowy w sakramentach przez Ducha Œwiêtego i reagowania na to
przez ci¹g³e nawrócenie (metanoia), tak aby ich komunia mia³a zabezpieczenie
w prawdzie i mi³oœci.

2.  P³aszczyzna regionalna

22.   Poniewa¿ Koœció³ objawia siê sam jako katolicki w synaxis Koœcio³a
lokalnego, musi ta katolickoœæ ujawniæ siê  naprawdê w komunii z innymi Ko-
œcio³ami, które wyznaj¹ tê sam¹ wiarê apostolsk¹ i posiadaj¹ tê sam¹ zasad-
nicz¹ strukturê koœcieln¹, poczynaj¹c od tych, które s¹ wzajemnie blisko zgod-
nie z ich wspóln¹ odpowiedzialnoœci¹ za misjê w regionie, do którego przyna-
le¿¹ (por. dokument z Monachium III, 3 i dokument z Valamo, nr 52 i 53).
Komunia miêdzy Koœcio³ami znajduje swój wyraz w œwiêceniu biskupów. To
œwiêcenie, zgodnie z porz¹dkiem kanonicznym, jest udzielane przez trzech lub
wiêcej biskupów, lub przynajmniej przez dwóch (por. Nicea I, can. 4), którzy
dzia³aj¹ w imieniu kolegium biskupów  i ludu Bo¿ego, odk¹d sami przyjêli
swój urz¹d od Ducha Œwiêtego przez na³o¿enie r¹k w sukcesji apostolskiej.
Gdy to nastêpuje w zgodzie z kanonami, zapewniona jest zarówno komunia
miêdzy Koœcio³ami w prawdziwej wierze, sakramentach i ¿yciu koœcielnym,
jak równie¿ ¿ywa komunia z poprzednimi pokoleniami.

23.  Taka skuteczna komunia miêdzy wieloma Koœcio³ami lokalnymi,
z których ka¿dy jest Koœcio³em katolickim w okreœlonym miejscu, znalaz³a
swój wyraz przez pewne praktyki: udzia³ biskupów s¹siaduj¹cych ze sob¹
stolic w œwiêceniu biskupa dla Koœcio³a lokalnego, zapraszaniu biskupa in-
nego Koœcio³a do koncelebracji podczas synaxis Koœcio³a lokalnego,  zapra-
szaniu wierz¹cych z tych  innych Koœcio³ów do wspó³uczestnictwa przy stole
eucharystycznym, wymianê listów z okazji œwiêcenia  i udzielaniu wsparcia
materialnego.

24.   Kanon akceptowany na Wschodzie i na Zachodzie wyra¿a relacjê
miêdzy Koœcio³ami lokalnymi jakiegoœ regionu: „Biskupi ka¿dej prowincji
(ethnos) musz¹ uznaæ tego, który wœród nich jest pierwszy (protos) i trakto-
waæ go jako g³owê (kephale) i nie czyniæ niczego wa¿nego bez jego aprobaty
(gnome); ka¿dy biskup ma czyniæ tylko to, co dotyczy jego w³asnej diecezji
(paroikia) i zale¿nych od niej obszarów. Lecz pierwszy (protos) nie mo¿e
czyniæ niczego bez aprobaty wszystkich. Gdy¿ w ten sposób bêdzie panowaæ
zgoda (homonoia) i Bóg bêdzie wielbiony przez Pana w Duchu Œwiêtym”
(Kanon apostolski, 34).

25.   Ta norma, która pojawia siê znowu w ró¿nych formach w tradycji ka-
nonicznej, daje siê zastosowaæ do wszystkich relacji miêdzy biskupami jakie-
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goœ regionu, czy bêdzie to prowincja, metropolia lub patriarchat. Jej praktycz-
ne zastosowanie mo¿na znaleŸæ w synodach lub soborach prowincji, regionu
lub patriarchatu. Fakt, ¿e sk³ad synodu regionalnego ma zawsze w istocie cha-
rakter episkopalny, nawet gdy obejmuje innych cz³onków Koœcio³a, ukazuje
istotê synodalnego autorytetu. Tylko biskupi maj¹ g³os uchwa³odawczy. Auto-
rytet synodu opiera siê na istocie samego urzêdu biskupiego i ukazuje kole-
gialn¹ naturê urzêdu biskupiego w s³u¿bie na rzecz komunii Koœcio³ów.

26.   Synod (lub sobór) jako taki wi¹¿e siê z udzia³em wszystkich bisku-
pów jakiegoœ regionu. Kieruje siê zasad¹ konsensu i zgody (homonoia), co
zostaje zapowiedziane przez koncelebracja eucharystyczn¹, jak mo¿na by³o
zobaczyæ w doksologii koñcowej wy¿ej wspomnianego Kanonu apostolskie-
go 34. Pozostaje jednak faktem, ¿e ka¿dy biskup w swej trosce pastoralnej
jest sêdzi¹ i przed Bogiem odpowiada za sprawy swojej w³asnej diecezji
(por. Cyprian, Ep. 55, 21); tak wiêc jest on stró¿em katolickoœci swojego
Koœcio³a lokalnego i musi zawsze siê troszczyæ o wspieranie komunii kato-
lickiej z innymi Koœcio³ami.

27.   Wynika z tego, ¿e synod regionalny lub sobór nie ma autorytetu nad
innymi regionami koœcielnymi. Tym niemniej wymiana informacji i narady
miêdzy przedstawicielami wielu synodów s¹ manifestacj¹ zarówno katolicko-
œci, jak i owego wzajemnego braterskiego wsparcia i owej mi³oœci, która po-
winna byæ regu³¹ miêdzy wszystkimi Koœcio³ami lokalnymi dla wiêkszego
wspólnego po¿ytku. Ka¿dy biskup jest odpowiedzialny za ca³y Koœció³ wspól-
nie z wszystkimi biskupami w jednej i tej samej misji apostolskiej.

28.   W ten sposób niektóre prowincje koœcielne dosz³y do tego, ¿e trzeba
wzmocniæ wiêzy wspólnej odpowiedzialnoœci. To by³ jeden z czynników, który
w dziejach naszych Koœcio³ów doprowadzi³ do patriarchatów. Synody patriar-
chalne kieruj¹ siê tymi samymi zasadami eklezjologicznymi  i tymi samymi
normami kanonicznymi jak synody prowincjonalne.

29.   W póŸniejszych stuleciach zarówno na Wschodzie jak i na Zachodzie
rozwinê³y siê nowe formy komunii miêdzy Koœcio³ami lokalnymi. Nowe pa-
triarchaty i Koœcio³y autokefaliczne zosta³y utworzone na Wschodzie chrzeœci-
jañskim a w Koœciele ³aciñskim wytworzy³a siê niedawno specjalna forma
zgromadzenia biskupów – konferencje biskupów. Te z eklezjologicznego
punktu widzenia nie s¹ zwyk³ymi administracyjnymi poddzia³ami: daj¹ one
wyraz duchowi komunii w Koœciele i respektuj¹ jednoczeœnie ró¿norodnoœæ
ludzkich kultur.

30.   W rzeczywistoœci synodalnoœæ regionalna, jakie nie by³yby jej kontury
i kanoniczne uregulowania, pokazuje, ¿e Koœció³ Bo¿y nie przedstawia komu-
nii osób lub Koœcio³ów lokalnych odciêtych od swoich ludzkich korzeni. Po-
niewa¿ jest on wspólnot¹ zbawienia i poniewa¿ to zbawienie jest „napraw¹
stworzenia” (por. Ireneusz z Lyonu, Adv. Haer. 1, 36, 1), obejmuje on ludzk¹
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osobê ze wszystkim, co ³¹czy go z ludzk¹ rzeczywistoœci¹ jako stworzon¹
przez Boga. Koœció³ nie jest tylko gromad¹ jednostek; sk³ada siê on ze wspól-
not o ró¿nych kulturach, historii i strukturze spo³ecznej.

31.   W zgrupowaniu Koœcio³ów lokalnych na p³aszczyŸnie regionalnej ka-
tolickoœæ objawia siê w swym prawdziwym œwietle. Jest ona wyrazem obecno-
œci zbawienia nie w niezró¿nicowanym uniwersum, lecz w ludzkoœci takiej,
jak¹ stworzy³ Bóg, który przychodzi, by j¹ ratowaæ. W tajemnicy zbawienia
ludzka natura jednoczeœnie zostaje przyjêta zarówno w swojej pe³ni, jak te¿
uzdrowiona od tego, co grzech wzbudzi³ w niej przez samowystarczalnoœæ,
dumê, nieufnoœæ wobec innych, agresywnoœæ, zazdroœæ, zawiœæ, fa³sz i niena-
wiœæ. Koœcielna koinonia jest darem, przez który ca³a ludzkoœæ w Duchu zmar-
twychwsta³ego Pana jest ze sob¹ po³¹czona. Tê stworzon¹ przez Ducha jed-
noœæ dzieli du¿y dystans od popadniêcia w uniformizm, lecz wzywa ona do
ró¿norodnoœci i odrêbnoœci, co wiêcej, ona strze¿e a nawet jej sprzyja w pe-
wien sposób.

3.  P³aszczyzna uniwersalna

32.   Ka¿dy Koœció³ lokalny jest w komunii nie tylko z Koœcio³ami s¹siadu-
j¹cymi, lecz z ogó³em Koœcio³ów lokalnych,  z istniej¹cymi teraz w œwiecie,
tymi, które istnia³y od pocz¹tku i tymi, które bêd¹ istnieæ w przysz³oœci i z
Koœcio³em, który jest ju¿ w chwale. Zgodnie z wol¹ Chrystusa Koœció³ jest je-
den i niepodzielny, zawsze i wszêdzie ten sam. Obie strony wyznaj¹ w Nicej-
sko-Konstantynopolitañskim Wyznaniu Wiary, ¿e Koœció³ jest jeden i jest kato-
licki. Jego katolickoœæ obejmuje nie tylko ró¿norodnoœæ wspólnot ludzkich,
lecz tak¿e ich fundamentaln¹ jednoœæ.

33.   Dlatego jest jasne, ¿e jedna i ta sama wiara we wszystkich Koœcio³ach
lokalnych musi byæ przyjmowana i prze¿ywana, ta sama Eucharystia musi byæ
wszêdzie celebrowana oraz jeden i ten sam urz¹d apostolski musi obowi¹zy-
waæ we wszystkich wspólnotach. Koœció³ lokalny nie mo¿e zmieniæ wyznania
wiary, które zosta³o sformu³owane przez sobory ekumeniczne, aczkolwiek Ko-
œció³ zawsze „winien dawaæ w³aœciwe odpowiedzi na nowe problemy, w opar-
ciu o Pismo Œw., w zgodnoœci oraz istotnej ci¹g³oœci z wczeœniejszymi orze-
czeniami dogmatycznymi” (dokument z Bari, nr 29). W podobny sposób Ko-
œció³ lokalny nie mo¿e zmieniæ zasadniczego punktu dotycz¹cego formy
urzêdu  przez jednostronn¹ decyzjê i ¿aden Koœció³ lokalny nie mo¿e celebro-
waæ Eucharystii w celowej separacji od innych Koœcio³ów lokalnych, bez po-
wa¿nego naruszenia koœcielnej komunii. We wszystkich tych sprawach naru-
sza siê wiêŸ samej komunii, a wiêc byt samego Koœcio³a.
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34.   Z powodu tej komunii wszystkie Koœcio³y przez kanony reguluj¹
szczegó³y dotycz¹ce Eucharystii i sakramentów, urzêdu i œwiêcenia, jak rów-
nie¿ przekazywania (paradosis) i nauczania (didaskalia) wiary. Jest jasne, dla-
czego w tym obszarze s¹ potrzebne kanoniczne regu³y i dyscyplinarne normy.

35.   Gdy w biegu historii powstawa³y powa¿ne problemy, które dotyczy³y
powszechnej komunii i zgodnoœci miêdzy Koœcio³ami – albo w odniesieniu do
autentycznego wyk³adu wiary lub w odniesieniu do urzêdów i ich relacji do
ca³ego Koœcio³a lub w odniesieniu do wspólnej dyscypliny, której domaga siê
wiernoœæ wobec Ewangelii – odwo³ywano siê do soborów ekumenicznych.
Sobory te by³y ekumeniczne nie tylko dlatego, ¿e gromadzili siê na nich bisku-
pi z wszystkich regionów i zw³aszcza z piêciu g³ównych oœrodków, tj. Rzymu,
Konstantynopola, Aleksandrii, Antiochii i Jerozolimy – zgodnie ze starym po-
rz¹dkiem (taxis). By³y tak¿e dlatego, ¿e ich uroczyste, dogmatyczne decyzje
oraz ich wspólne formu³y wiary, zw³aszcza w punktach krytycznych, obowi¹-
zuj¹ wszystkie Koœcio³y i wszystkich wierz¹cych we wszystkich epokach i
wszystkich miejscach. Dlatego decyzje soborów ekumenicznych zachowuj¹
charakter normatywny.

36.   Historia soborów ekumenicznych pokazuje, co mo¿na uznaæ za ich ce-
chy charakterystyczne. Ten temat musi byæ przedmiotem studiów podczas na-
szego przysz³ego dialogu, przy czym trzeba uwzglêdniæ rozwój struktur ko-
œcielnych w ostatnich stuleciach na Wschodzie i na Zachodzie.

37.   Ekumenicznoœæ decyzji soborów zostaje uznana przez proces recepcji
o d³u¿szym lub krótszym trwaniu, zgodnie z którym lud Bo¿y jako ca³oœæ –
przez refleksjê, rozró¿nianie,   dyskusjê i modlitwê – poznaje w tych decyzjach
jedn¹ wiarê apostolsk¹ Koœcio³ów lokalnych, która zawsze by³a ta sama i któ-
rej nauczycielami (didasaloi) i dozorcami s¹ biskupi. Ten proces recepcji jest
na Wschodzie i Zachodzie, odpowiednio do ich kanonicznych tradycji, w ró¿-
ny sposób wyk³adany.

38.   Soborowoœæ lub synodalnoœæ to zatem o wiele wiêcej ni¿ zgromadzeni
biskupi. Obejmuje tak¿e ich Koœcio³y. Pierwsi s¹ nosicielami wiary i artyku-
³uj¹ j¹ w swoich Koœcio³ach. Decyzje biskupów musz¹ byæ przyjête w ¿yciu
Koœcio³ów, zw³aszcza w ich ¿yciu liturgicznym. Ka¿dy tak traktowany sobór
ekumeniczny jest w konsekwencji w pe³nym i w³aœciwym znaczeniu manife-
stacj¹ komunii  ca³ego Koœcio³a i s³u¿b¹ wobec niej.

39.   W odró¿nieniu od synodów diecezjalnych i regionalnych sobór ekume-
niczny nie jest „instytucj¹”, której czêstotliwoœæ da siê regulowaæ przez kano-
ny; raczej jest on „wydarzeniem”, kairosem, inspirowanym przez Ducha Œwiê-
tego, który kieruje Koœcio³em, by wytworzyæ instytucje, które s¹ mu potrzebne
i które odpowiadaj¹ jego naturze. Ta harmonia miêdzy Koœcio³em a soborami
jest tak g³êboka, ¿e nawet po roz³amie miêdzy Wschodem a Zachodem, który
uniemo¿liwi³ odbywanie soborów ekumenicznych w œcis³ym znaczeniu tego
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s³owa, oba Koœcio³y zwo³ywa³y sobory, gdy tylko pojawia³y siê g³êbokie kry-
zysy. Te sobory gromadzi³y biskupów Koœcio³ów lokalnych w komunii ze sto-
lic¹ w Rzymie lub, choæ rozumian¹ w inny sposób, ze stolic¹ w Konstantyno-
polu. W Koœciele rzymskokatolickim niektóre z tych soborów zwo³anych na
Zachodzie uwa¿ano za ekumeniczne. Ta sytuacja, która zmusi³a obie strony
chrzeœcijañstwa do zwo³ywania w³asnych soborów, sprzyja³a niezgodom, które
przyczyni³y siê do wzajemnego wyobcowania. Trzeba znaleŸæ œrodki, które
umo¿liwi¹ przywrócenie ekumenicznego konsensu.

40.  W pierwszym tysi¹cleciu powszechna komunia Koœcio³ów   by³a utrzy-
mywana w sytuacji normalnej przez braterskie stosunki miêdzy biskupami.
Stosunki miêdzy samymi biskupami, miêdzy biskupami a ich odpowiednimi
protoi a tak¿e miêdzy samymi protoi w porz¹dku kanonicznym (taxis), po-
œwiadczone przez staro¿ytny Koœció³, ¿ywi³y i umacnia³y koœcieln¹ komuniê.
Historia odnotowuje konsultacje, listy i apelacje kierowane do g³ównych sto-
lic, zw³aszcza do Rzymu, które w ¿ywy sposób wyra¿aj¹ solidarnoœæ, jak¹
stwarza koinonia. Œrodki kanoniczne, jak wpisywanie imion biskupów g³ów-
nych stolic do dyptychów i przesy³anie wyznania wiary innym patriarchom z
okazji wyborów s¹ konkretnym wyrazem koinonii.

41.  Obie strony s¹ zgodne, ¿e kanoniczny taxis zosta³ uznany przez wszyst-
kich w okresie niepodzielonego Koœcio³a. Dalej s¹ zgodne, ¿e Rzym jako Ko-
œció³, który wed³ug wypowiedzi Ignacego z Antiochii (Do Rzymian, prolog),
„przewodniczy w mi³oœci”, zaj¹³ pierwsz¹ pozycjê w ramach taxis i ¿e biskup
Rzymu dlatego by³ protos miêdzy patriarchami. Jednak obie strony w sposób
rozbie¿ny interpretuj¹ historyczne dowody tamtej epoki w sprawie prerogatyw
biskupa Rzymu jako protosa, w tej sprawie istnia³y ju¿ rozbie¿ne interpretacje
w pierwszym tysi¹cleciu.

42.   Koncyliarnoœæ na p³aszczyŸnie powszechnej, praktykowana na sobo-
rach ekumenicznych, przynosi ze sob¹ aktywn¹ rolê biskupa Rzymu jako pro-
tosa biskupów g³ównych stolic w konsensie zgromadzonych biskupów. Acz-
kolwiek biskup Rzymu nie zwo³ywa³ soborów ekumenicznych pierwszych stu-
leci i personalnie im nie przewodzi³, niemniej by³ œciœle w³¹czony w proces
podejmowania decyzji przez sobór.

43.   Prymat i koncyliarnoœæ s¹ wzajemnie od siebie zale¿ne. Dlatego pry-
mat trzeba rozwa¿aæ na ró¿nych p³aszczyznach ¿ycia Koœcio³a, lokalnej, regio-
nalnej i powszechnej, zawsze w kontekœcie koncyliarnoœci i odpowiednio kon-
cyliarnoœæ w kontekœcie prymatu.

Odnoœnie do prymatu na ró¿nych p³aszczyznach chcielibyœmy potwierdziæ
nastêpuj¹ce punkty:

a. Prymat na wszystkich p³aszczyznach jest praktyk¹, która ma mocne
oparcie w tradycji kanonicznej Koœcio³a.
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b. Podczas gdy fakt prymatu na p³aszczyŸnie powszechnej  jest akceptowa-
ny przez obie strony, Wschód i Zachód, istniej¹ ró¿nice rozumienia w odnie-
sieniu do sposobu, w jaki ma byæ sprawowany i tak¿e w odniesieniu do jego
biblijnych i teologicznych podstaw.

44.  W historii Wschodu jak i Zachodu, przynajmniej do IX stulecia, zawsze
w kontekœcie koncyliarnoœci, odpowiednio do warunków epoki, przyznawano
pierwszemu (protos) lub g³owie (kephale) na ka¿dej ustalonej p³aszczyŸnie
koœcielnej szereg prerogatyw:  lokalnie biskupowi jako protosowi swojej die-
cezji w odniesieniu do jego prezbiterów i jego ludu; regionalnie protosowi ka¿-
dej metropolii w odniesieniu do biskupów jego prowincji; protosowi ka¿dego z
piêciu patriarchatów w odniesieniu do metropolitów tego obszaru; i globalnie
ka¿demu biskupowi Rzymu jako protosowi wœród patriarchów. To rozró¿nie-
nie p³aszczyzn nie umniejsza sakramentalnej równoœci  ka¿dego biskupa lub
katolickoœci ka¿dego Koœcio³a lokalnego.

Konkluzja

45.   Potrzebne bêdzie jeszcze pog³êbione  przestudiowanie kwestii dotycz¹-
cej roli biskupa Rzymu w komunii wszystkich Koœcio³ów. Na czym polega
szczególna funkcja biskupa „pierwszej stolicy” w eklezjologii koinonii i odno-
œnie do tego, co powiedzieliœmy na temat koncyliarnoœci i autorytetu w tym
tekœcie? Jak nauka Pierwszego i Drugiego Soboru Watykañskiego w sprawie
uniwersalnego prymatu ma byæ rozumiana i prze¿ywana wobec koœcielnej
praktyki pierwszego tysi¹clecia? To s¹ rozstrzygaj¹ce kwestie dla naszego dia-
logu i naszej nadziei na przywrócenie pe³nej komunii miêdzy nami.

46.   My, cz³onkowie Wspólnej Miêdzynarodowej Komisji dla Dialogu Teo-
logicznego miêdzy Koœcio³em Rzymskokatolickim a Koœcio³em Prawos³aw-
nym jesteœmy przekonani, ¿e powy¿sza prezentacja na temat koœcielnej komu-
nii, koncyliarnoœci i autorytetu stanowi pozytywny i znacz¹cy postêp w na-
szym dialogu i mocn¹ bazê dla przysz³ej dyskusji na temat prymatu i
powszechnej p³aszczyzny Koœcio³a. Jesteœmy œwiadomi, ¿e trzeba jeszcze wy-
jaœniæ wiele trudnych kwestii, mamy jednak nadziejê, ¿e wspierani modlitw¹
Jezusa: „Aby wszyscy byli jedno (…) aby œwiat uwierzy³” (J 17, 21) i w pos³u-
szeñstwie wobec Ducha Œwiêtego mo¿emy ju¿ budowaæ na osi¹gniêtej zgod-
noœci pogl¹dów. Raz jeszcze potwierdzamy i wyznajemy: „Jeden jest Pan, jed-
na wiara, jeden chrzest” (Ef 4, 5) i czcimy Tego, który nas zgromadzi³, Boga,
Trójcê Œwiêt¹, Ojca, Syna i Ducha Œwiêtego.
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MIÊDZYNARODOWA WSPÓLNA KOMISJA
DLA DIALOGU TEOLOGICZNEGO
MIÊDZY KOŒCIO£EM KATOLICKIM

A ORIENTALNYMI KOŒCIO£AMI
PRAWOS£AWNYMI

ISTOTA, USTRÓJ I MISJA KOŒCIO£A (2009)

Wprowadzenie

1.   Miêdzynarodowa Wspólna Komisja dla Dialogu Teologicznego miêdzy
Koœcio³em Katolickim a Orientalnymi Koœcio³ami Prawos³awnymi zosta³a
utworzona przez najwy¿sze autorytety zainteresowanych Koœcio³ów. Partnera-
mi w tym dialogu s¹ po jednej stronie Koœció³ Katolicki a po drugiej rodzina
Orientalnych Koœcio³ów Prawos³awnych, któr¹ tworz¹: Koptyjski Koœció³ Pra-
wos³awny, Syryjski Koœció³ Prawos³awny, Ormiañski Koœció³ Apostolski (Ka-
tolikat Wszystkich Ormian, Eczmiadzyn), Ormiañski Koœció³ Apostolski (Ka-
tolika Cylicji, Antelias), Etiopski Koœció³ Prawos³awny Tewahedo, Malankar-
ski Prawos³awny Koœció³ Syryjski, Erytrejski  Koœció³ Prawos³awny
Tewahedo.

2.   Lista tematów do omówienia przez Wspóln¹ Komisjê zosta³a u³o¿ona
przez Komisjê Przygotowawcz¹, która spotka³a siê w Rzymie (2003). Pierw-
sze spotkanie Wspólnej Komisji odby³o siê w Kairze (2004); wykorzysta³o
ono znacz¹c¹ pracê ekumeniczn¹, która miêdzy Koœcio³em Katolickim a
Orientalnymi Koœcio³ami Prawos³awnymi zosta³a wykonana podczas ostat-
nich dziesiêcioleci na ró¿nych p³aszczyznach w zakresie oficjalnego i nieofi-
cjalnego dialogu. Szczególn¹ uwagê poœwiêcono wspólnym deklaracjom,
które w tym okresie czasu zosta³y podpisane lub wspólnie uzgodnione przez
biskupów Rzymu i zwierzchników poszczególnych Orientalnych Koœcio³ów
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Prawos³awnych. Cz³onkowie Komisji zajêli siê tak¿e materia³ami i rezultata-
mi, które z up³ywem lat zosta³y podpisane przez uczestników wielu konfe-
rencji akademickich i   dialogów nieoficjalnych, takich jak Œwiatowa Rada
Koœcio³ów, Rada Koœcio³ów Bliskiego Wschodu i Fundacja Pro Oriente.
Wyselekcjonowano podstawowe elementy tych Ÿróde³, aby poddaæ je pog³ê-
bionemu badaniu.

3.   W pierwszej fazie Wspólna Komisja skoncentrowa³a swoj¹ pracê na za-
gadnieniach, która s¹ zwi¹zane z istot¹, ustrojem i misj¹ Koœcio³a. Przed³o¿o-
ny dokument jest syntez¹ pewnych podstawowych intuicji i wniosków koñco-
wych, powsta³ych w wyniku spotkañ dialogowych, zw³aszcza spotkañ odby-
tych na temat „Koœcio³a jako wspólnoty” w Rzymie (2005), „Autorytetu
Koœcio³a” w Eczmiadzynie (2006) oraz „Misji Koœcio³a” w Rzymie (2007).
Kilka dalszych tematów zwi¹zanych z eklezjologi¹, które znajduj¹ siê na po-
rz¹dku dnia Wspólnej Komisji, jeszcze nie  zosta³y zbadanych i przedyskuto-
wanych; bêd¹ one podjête póŸniej.

4.   Cz³onkowie Wspólnej Komisji dziêkuj¹ autorytetom swoich Koœcio³ów
za mandat, który otrzymali, i maj¹ zaszczyt przedstawiæ w przed³o¿onym do-
kumencie niektóre wyniki swojej pracy. Maj¹ nadziejê i modl¹ siê usilnie o to,
by ten dokument móg³ staæ siê pomocnym instrumentem i tak¿e obiecuj¹cym
krokiem do przodu na drodze do przywrócenia pe³nej wspólnoty przez osi¹-
gniêcie ca³kowitej jednoœci we wierze.

I. Misterium Koœcio³a

5.   Koœcio³om Orientalno-Prawos³awnym i Koœcio³owi Katolickiemu s¹
wspólne nastêpuj¹ce konstytutywne elementy wspólnoty: wyznaj¹ wiarê apo-
stolsk¹, tak¹, jaka ¿yje w Tradycji i jaka jest wyra¿ana w Piœmie Œwiêtym, w
trzech pierwszych Soborach Ekumenicznych (Nicea 325 – Konstantynopol
381 – Efez 431) i w Nicejsko-Konstantynopolitañskim Wyznaniu Wiary1;
wierz¹ w Jezusa Chrystusa, wcielone S³owo Bo¿e, który jest jednym i tym sa-
mym prawdziwym Bogiem i prawdziwym cz³owiekiem; oddaj¹ czeœæ œwiêtej
Dziewicy Marii jako Matce Boga (theotókos); celebruj¹ siedem sakramentów
(chrzest, bierzmowanie/namaszczenie myro, Eucharystia, pokuta/pojednanie,
ordynacja, ma³¿eñstwo i namaszczenie chorych); uwa¿aj¹ chrzest za niezbêdny

1  W greckiej wersji oryginalnej.
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do zbawienia; odnoœnie do Eucharystii wierz¹, ¿e chleb i wino staj¹ siê praw-
dziwym Cia³em i prawdziw¹ Krwi¹ Chrystusa; wierz¹, ¿e urz¹d z mocy ordy-
nacji jest przekazywany dalej przez biskupów w sukcesji apostolskiej; odno-
œnie do prawdziwej istoty Koœcio³a  wyznaj¹ wspólnie swoj¹ wiarê w „jeden,
œwiêty, katolicki i apostolski Koœció³’ zgodnie z Nicejsko-Konstantynopolitañ-
skim Wyznaniem Wiary.

I. A. Trójca Œwiêta i Koœció³ jako wspólnota

6.   S³owo „Koœció³” okreœla zgromadzenie wierz¹cych, zwo³ywane przez
Boga Ojca w Jezusie Chrystusie przez Ducha Œwiêtego. Intymna relacja miê-
dzy wierz¹cymi a Trójc¹ Œwiêt¹ i tak¿e miêdzy samymi wierz¹cymi w nowote-
stamentowej grece zostaje wyra¿ona przez s³owo koinonia, które oznacza
„wspólnotê”. Œw. Jan objaœnia swoim czytelnikom: „To, co widzieliœmy i us³y-
szeliœmy, g³osimy równie¿ wam, abyœcie i wy trwali we wspólnocie (koinonia)
z nami. My zaœ trwamy we wspólnocie (koinonia) z Ojcem i Jego Synem, Je-
zusem Chrystusem” (1 J 1, 3). Œw. Pawe³ wita Koryntian b³ogos³awieñstwem:
„£aska Pana Jezusa Chrystusa, mi³oœæ Boga i wspólnota (koinonia) Ducha
Œwiêtego niech bêd¹ z wami wszystkimi” (2 Kor 13, 13)2.

7.   Pojêcie koinonia obejmuje dwa istotne wymiary: (1) wertykalno-trans-
cendentn¹ wspólnotê wszystkich wierz¹cych z Bogiem Ojcem w Jezusie Chry-
stusie, Panu, przez Ducha Œwiêtego i (2) horyzontaln¹ wspólnotê wszystkich
wierz¹cych ze sob¹ we wszystkich epokach i we wszystkich miejscach, szcze-
gólny aspekt tego, czym jest wspólnota jednego Koœcio³a na ziemi i w niebie.
Bez jednego z tych wymiarów Koœció³ nie by³by Koœcio³em.

8.   Podobieñstwo Janowe o krzewie winnym i latoroœli ³adnie przedstawia
obrazowo te dwa wymiary koœcielnej wspólnoty, wertykalny i horyzontalny.
Wspólnota wœród cz³onków Koœcio³a ma w swej wspólnocie z Jezusem swoje
Ÿród³o i model: „Trwajcie we Mnie, a Ja bêdê trwa³ w was”  (J 15, 4). Jedno-
czeœnie ta wspólnota przybiera kszta³t mi³oœci i jako swoje Ÿród³o i swój model
ma wspólnotê, która istnieje miêdzy Ojcem i Jezusem: „Jak Mnie umi³owa³
Ojciec, tak i Ja was umi³owa³em. Trwajcie w mojej mi³oœci” (J 15, 9).

9.   Wspólnota koœcielna ma swoje Ÿród³o w Bogu Ojcu, od którego „ka¿dy
dobry dar i ka¿de doskona³e dobro pochodzi” (Jk 1, 17). On zwo³uje lud Bo¿y
przez œwiête przymierze. W ten sposób stworzy³ relacjê zarówno ze swoim lu-
dem jak i poœród swego ludu. Misja Syna i Ducha Œwiêtego dla Koœcio³a ma

2 Cytaty biblijne wed³ug: Pismo Œwiête Nowego Testamentu – przek³ad ekumeniczny z jêzyków oryginal-
nych, Warszawa 2007.
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korzenie w Ojcu. Ojciec wysy³a swego jednorodzonego Syna i Ducha Œwiête-
go do œwiata.  Syn modli siê do Ojca o jednoœæ swoich uczniów na obraz Jego
w³asnej jednoœci z Ojcem: „jak Ty, Ojcze, we Mnie, a ja w Tobie” (J 17, 21b).
Wszystko w ¿yciu i misji Koœcio³a jest nastawione na gloryfikacjê Ojca, tak by
na koñcu „Bóg by³ wszystkim we wszystkich” (1 Kor 15, 28).

10.   Intymna wspólnota miêdzy wierz¹cymi a Trójc¹ Œwiêt¹  a tak¿e miê-
dzy samymi wierz¹cymi jest owocem pojednania, dokonanego przez ofiarê Je-
zusa na krzy¿u: „On bowiem jest naszym pokojem. On, który w jedno po³¹czy³
jednych i drugich (¯ydów i pogan), i zburzy³ w swoim ciele dziel¹cy ich mur
wrogoœci. Prawo przykazañ w postanowieniach, które uzna³ za bezu¿yteczne,
aby z obu stworzyæ w sobie jednego nowego cz³owieka, wprowadzaj¹c pokój,
i ponownie jednych i drugich pojednaæ z Bogiem w jednym ciele przez krzy¿,
w sobie samym zadaj¹c œmieræ wrogoœci” (Ef 2, 14-16).

11.   Obraz Koœcio³a jako Cia³a Chrystusa rzuca œwiat³o na wewnêtrzn¹
wiêŸ miêdzy Chrystusem a cz³onkami Koœcio³a. Chrystus jest G³ow¹ Koœcio-
³a, który jest Jego cia³em. Jako jego G³owa kocha Koœció³ i ofiaruje siê za
niego; On go ¿ywi i pielêgnuje (por. Ef 5, 22-30). Jego cz³onki s¹ „w Nim” a
On jest „w nich” (Ga 2, 20); one s¹ „w Nim” ochrzczone (1 Kor 12, 13).
Cierpi¹ „z Nim”, by „z Nim” te¿ doznaæ chwa³y (Rz 8, 17). On jest Ÿród³em
autorytetu, któremu oddaje czeœæ  ca³e cia³o i któremu nale¿y okazywaæ po-
s³uszeñstwo (Kol 2, 10). On jest tak¿e „nade wszystko G³ow¹ Koœcio³a, któ-
ry jest Jego cia³em, pe³ni¹ tego, który wszystko doskonale wype³nia” (Ef 1,
22-23).

12.   Eklezjologia wspólnoty zosta³a rozwiniêta dalej przez Ojców Koœcio³a
zarówno na Wschodzie jak i na Zachodzie. Wielu z nich wprowadza jednoœæ
Koœcio³a w relacjê z jednoœci¹ Osób Boskich, z jednoœci¹ Cia³a Chrystusa i
Eucharysti¹. Œw. Cyryl z Aleksandrii (+ 444) pisze na przyk³ad o jednoœci
cz³onków Chrystusa: „Przy pomocy jednego Cia³a On (Chrystus) b³ogos³awi
tych, którzy w Niego wierz¹, wcielaj¹c ich w siebie i ³¹cz¹c jednych z drugimi;
i to Cia³o jest Jego Cia³em. I kto jest w stanie ich roz³¹czyæ i usun¹æ z tego
wzajemnego zjednoczenia (…), jeœli s¹ zwi¹zani ze sob¹ w jednoœci z Chrystu-
sem za pomoc¹ tego jednego œwiêtego Cia³a? My wszyscy mamy udzia³ w jed-
nym chlebie, i tak stajemy siê wszyscy jednym jedynym Cia³em: gdy¿ Chry-
stusa nie da siê podzieliæ.  Dlatego Koœció³ jest nazywany ‘Cia³em Chrystusa’,
którego cz³onkiem jest ka¿da jednostka, jak to rozumie Pawe³. Gdy¿ my wszy-
scy jesteœmy zjednoczeni z jednym Chrystusem przy pomocy Jego œwiêtego
Cia³a, gdy¿ przyjmujemy Go, jednego i niepodzielonego, do naszych cia³ (…)
Jeœli wszyscy razem jesteœmy wszczepieni w Chrystusa, nie tylko po³¹czeni ze
sob¹, lecz tak¿e z Nim, który przybywa do naszego wnêtrza przy pomocy swo-
jego w³asnego Cia³a, wówczas uzyskujemy pewnoœæ, ¿e my wszyscy – ka¿dy z
nas – stanowimy jedno zarówno ze sob¹ jak i z Chrystusem. Gdy¿ Chrystus
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jest wiêzi¹ jednoœci, poniewa¿ jest Bogiem i cz³owiekiem w jednej i tej samej
osobie3.

13.   Duch Œwiêty, który przez Chrystusa zosta³ przys³any prze Ojca (J 15,
26), daje ca³emu Cia³u Chrystusa ¿ycie, jednoœæ i dynamikê (por. Ga 4, 6).
Przeto Ojcowie Koœcio³a porównywali Jego funkcjê z zadaniem, jakie ¿ycio-
dajna zasada duszy spe³nia w ciele ludzkim4. Poniewa¿ Duch mieszka w wie-
rz¹cych i panuje nad Koœcio³em jako ca³oœci¹, jest On tak¿e zasad¹ jednoœci
Koœcio³a. Dzia³a w ró¿norodny sposób, by ca³e Cia³o nape³niæ mi³oœci¹ oraz
zapewnia jednoœæ Koœcio³a w ró¿norodnoœci jego cz³onków i pos³ugiwañ.

I.B.  Atrybuty Koœcio³a

14.   Koœció³ jest jeden na podstawie swojego pocz¹tku w trzech osobach
jednego Boga, Ojca i Syna i Ducha Œwiêtego. Koœció³ jest jeden tak¿e  na pod-
stawie swojego za³o¿yciela, Jezusa Chrystusa, który za³o¿y³ jeden a nie wiele
Koœcio³ów (por. Mt 16, 18), który ma jedn¹ trzodê (por. J 10, 16; 21, 15), jedno
cia³o (por. Rz 12, 5; 1 Kor 12, 27;  Kol 1, 18; Ef 1, 23) i jedn¹ ulubienicê (por.
Ef 5, 27). Koœció³ jest wreszcie jeden, gdy¿ jest œwi¹tyni¹ jednego Ducha
Œwiêtego, który Koœció³ buduje, nape³nia ¿yciem i uœwiêca. Tak pisa³ Grzegorz
z Datev (1346-1409): „Koœció³ nie nazywa siê jednym, gdy¿ znajduje siê w
jednym miejscu, lecz jest jeden w wierze i powo³aniu do nadziei, w jednej
matce i swoich narodzinach z ³ona jednej chrzcielnicy, w jednym pokarmie
Bo¿ych ksi¹g, w jednym Ciele i Krwi Zbawiciela, w jednej G³owie, koronie i
szacie, któr¹ ubieramy: Chrystusie”5.

15.   Niezbêdne wiêzi jednoœci w Koœciele  zostaj¹ zapewnione przez wy-
znawanie jednej otrzymanej od aposto³ów wiary, wspólne celebrowanie sakra-
mentów i apostolsk¹ sukcesjê wyra¿on¹ w sakramencie œwiêceñ. Braterska
zgoda w Koœciele zostaje utrzymana przez mi³oœæ, która „jest wiêzi¹ doskona-
³oœci” (Kol 3, 12-14) i przez uczestnictwo w jednej nadziei (por. Ef 4, 4).

16.   Koœció³ nie utraci³ nigdy jednoœci, która stanowi jego istotê, nawet gdy
chrzeœcijanie s¹ podzieleni  przez roz³amy a ich rozumienie jednoœci mo¿e byæ
ró¿ne. Dlatego chrzeœcijanie winni przyj¹æ zobowi¹zanie dania w³aœciwej od-
powiedzi na modlitwê Pana Jezusa, „aby wszyscy byli jedno” (J 17, 21) i przy-
wróciæ zerwane wiêzi miêdzy nimi.

3 Cyryl z Aleksandrii, Komentarz do Œw. Jana 17, 20-21, ksiêga 11, rozdzia³ 11.
4 Augustyn, Serm., 268, 2; Jan Chryzostom, In Eph. Hom 9, 3; Didymus Niewidomy, Trin. 2, 1.
5 Gregory of Datev, Book of Questions, „Why the Church is one?”, St. James Printing House, Jerusalem

1993, 533.
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17.   Koœció³ jest œwiêty, gdy¿ Chrystus mi³uje Koœció³ jako swoj¹ oblubie-
nicê i ofiarowa³ siê dla niego, „¿eby go uœwiêciæ przez oczyszczenie obmy-
ciem wod¹, któremu towarzyszy S³owo, ¿eby postawiæ przy sobie Koœció³
chwalebny, bez skazy czy zmarszczki, czy czegoœ podobnego, aby by³ œwiêty i
nieskalany” (Ef 5, 25-27). Koœció³ jest tak¿e œwiêty na podstawie daru Ducha
Œwiêtego, Ducha œwiêtoœci, który w nim mieszka dla chwa³y Bo¿ej.

18.   Œwiêtoœæ Koœcio³a jest darem Boga, która odnosi siê do wiary i na-
uczania doktrynalnego Koœcio³a, sprawowania sakramentów i pos³ugiwania
apostolskiego, nawet gdy subiektywna lub personalna œwiêtoœæ poszczegól-
nych cz³onków nie jest doskona³a i musi jeszcze byæ osi¹gniêta. Koœció³ gro-
madzi grzeszników, którzy s¹ objêci Chrystusowym zbawieniem, ale znajduj¹
siê jeszcze na drodze do osobistej œwiêtoœci. Dlatego œw. Pawe³ u¿ywa zwrotu:
„Wszystkim zamieszka³ym w Rzymie, umi³owanym Boga, powo³anym œwiê-
tym” (Rz 1, 7)  a do Koryntian zwraca siê jako „do uœwiêconych przez Jezusa
Chrystusa, do powo³anych na œwiêtych” (1 Kor 1, 2); chocia¿ zbór w Koryncie
traktuje jako œwiêty, potêpia grzechy, jakich niektórzy jego cz³onkowie siê do-
puœcili (por. 1 Kor 5, 6).

19.   Koœció³ jest katolicki, poniewa¿ Chrystus jest w nim obecny i ponie-
wa¿ zosta³ pos³any przez Chrystusa z orêdziem do wszystkich ludzi. Katolic-
koœæ oznacza zatem zgodnie z ca³oœci¹ lub obejmuj¹cy ca³oœæ. Wed³ug œw.
Cyryla z Jerozolimy „Koœció³ zwie siê katolickim, gdy¿ jest rozszerzony na
ca³ym globie, od jednego krañca ziemi do drugiego; poniewa¿ powszechnie i
bezustannie naucza wszystkiego, co cz³owiek musi wiedzieæ o rzeczach wi-
dzialnych i niewidzialnych, niebiañskich i ziemskich; poniewa¿ ca³y rodzaj
ludzki, w³adców i poddanych, wykszta³conych i niewykszta³conych prowadzi
do oddawania czci Bogu; poniewa¿ powszechnie leczy i uzdrawia ka¿dy ro-
dzaj grzechów, pope³niany dusz¹ i cia³em; wreszcie poniewa¿ posiada w sobie
ka¿dy rodzaj cnoty wystêpuj¹cej w œwiecie, mo¿e siê ona objawiaæ w dzie³ach
i s³owach lub w jakichkolwiek darach ³aski”6. Wed³ug Yovhana z Otzoun (650-
728): „Koœció³ zwie siê katolickim, poniewa¿ gromadzi wszystkich ludzi ca³e-
go œwiata w pos³uszeñstwie, ludzi oœwieconych  przez chrzest ze Ÿród³a oraz
przyjêtych i narodzonych w dziedzictwie Bo¿ym przez uœwiêcaj¹cego Ducha
Œwiêtego”7.

20.   Pojêcie „katolickoœæ” nie oznacza bynajmniej bezbarwn¹ jednolitoœæ.
Poniewa¿ Koœció³ ma swoje korzenie w  wielu dziedzinach o charakterze kul-
turowym, socjalnym i ludzkim, przyjmuje w ka¿dej czêœci œwiata ró¿ne formy
wyra¿ania tej samej wiary jak równie¿ ró¿ne kszta³ty ustroju koœcielnego, ry-

6 Cyryl Jerozolimski, Catechetical Lectures, 18, 23.
7 Yovhan z Outzoun, Armenian Classical Authors, vol. VII, Armenian Catholicosate of Cilicia, Antelias,

Libanon 2007, 96.



61

DIALOG TEOLOGICZNY  RZYMSKOKATOLICKO-ORIENTALNY

tów liturgicznych i dziedzictwa duchowego. To bogactwo pokazuje tym wspa-
nialej katolickoœæ jednego Koœcio³a.

21.  Koœció³ jest apostolski, gdy¿ zosta³ zbudowany „na fundamencie aposto-
³ów”, œwiadków, których wybra³ sam Chrystus i wys³a³ na misjê (por. Ef 2, 20;
Dz 1, 8; 1 Kor 9, 1; 15, 7-8; Ga 1, 1). Koœció³ z pomoc¹ Ducha Œwiêtego, który
w nim mieszka, strze¿e orêdzia, które otrzyma³ od aposto³ów i przekazuje je da-
lej (por. Dz 2, 42; 2 Tm 1, 13-14). Œw. Pawe³ wszystkich usilnie napomina:
„Dlatego wiêc, bracia, trwajcie i trzymajcie siê mocno tradycji, któr¹ przekazali-
œmy wam ustnie  czy te¿ za poœrednictwem naszego listu” (1 Tes 2, 15). Koœció³
jest w dalszym ci¹gu pouczany i prowadzony przez aposto³ów za poœrednictwem
apostolskiej sukcesji ordynowanych biskupów, kap³anów i diakonów.

22.   Fakt, ¿e ordynowani duchowni bior¹ swój autorytet od aposto³ów a
aposto³owie swój od Chrystusa, by³ podkreœlany usilnie przed koñcem pierw-
szego stulecia przez œw. Klemensa z Rzymu8. W rzeczywistoœci wierzono od
najdawniejszych czasów, ¿e œwiêty porz¹dek biskupów ustanawia historyczn¹
³¹cznoœæ miêdzy Koœcio³em czasów apostolskich a Koœcio³em naszych dni.
Tote¿ Koœció³ naucza, ¿e ordynacja w sukcesji apostolskiej jest zarówno œrod-
kiem jak i gwarancj¹ dalszego istnienia apostolskoœci w pos³udze pastoralnej i
przekazywania ³aski.

I.C. Wzrastaæ ku pe³nej wspólnocie

23.   Pe³na wspólnota obejmuje i wymaga jednoœci we wierze, sakramentach
i urzêdzie apostolskim. Przeto jednoœæ Koœcio³a winna byæ zapewniona przez
widzialne wiêzi wspólnoty; zaliczaj¹ siê do nich wyznanie wiary otrzymanej
od aposto³ów, wspólne celebrowanie sakramentów, zw³aszcza Eucharystii, i
sprawowanie urzêdu apostolskiego.

24.   Wspólnota eucharystyczna i koœcielna s¹ ze sob¹ wewnêtrznie sprzê-
gniête. Jak d³ugo istniej¹ dalej fundamentalne ró¿nice pogl¹dów w kwestiach
wiary i nie s¹ przywrócone zupe³nie wiêzi jednoœci, wspólne sprawowanie Eu-
charystii Pana nie jest wiêc mo¿liwe. Na szczêœcie przez dialog ekumeniczny
miêdzy Koœcio³em Katolickim a Orientalnymi Koœcio³ami Prawos³awnymi
osi¹gniêto znacz¹cy postêp we wspólnym rozumieniu konstytutywnych ele-
mentów wiary, zw³aszcza na obszarze chrystologii. Chocia¿ pe³na zgodnoœæ w
kwestiach wiary, która dopuszcza³aby wspólne celebrowanie Eucharystii, jesz-
cze nie zosta³a osi¹gniêta, postêpy w rozumieniu spraw doktrynalnych wska-
zuj¹ na dalsz¹ konwergencjê i zas³uguj¹ na odpowiedni¹ uwagê.

8 Por. 1 Clemens 44.
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25.   Wszyscy s¹ zgodni co do tego, ¿e podzia³ wœród chrzeœcijan jest zgor-
szeniem dla œwiata i narusza dan¹ przez Boga jednoœæ Koœcio³a Chrystusa.
Szukanie jednoœci chrzeœcijan jest odpowiedzi¹ na modlitewne wezwanie
Chrystusa: „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 pos³a³eœ” (J 17, 21).
Chrzeœcijanie maj¹ dany przez Boga obowi¹zek posun¹æ do przodu sprawê
przywrócenia pe³nej i widzialnej jednoœci miêdzy sob¹. Koœció³ Katolicki i
Orientalne Koœcio³y Prawos³awne modl¹ siê nadal o jednoœæ chrzeœcijan za-
równo w swoich nabo¿eñstwach modlitewnych  jak te¿ podczas sprawowania
liturgii. Dziedzictwo koœcielne, szczególnie to, które pochodzi od aposto³ów i z
pierwszych stuleci, i które jest w du¿ej mierze dobrem wspólnym, winno
oœwietlaæ wspóln¹ drogê ku przywróceniu pe³nej wspólnoty przez osi¹gniêcie
pe³nej jednoœci we wierze.

I. D. Punkty dla dalszych studiów i dyskusji

26.   Koœció³ Katolicki w odniesieniu do innych chrzeœcijan na podstawie
wielu ³¹cz¹cych go z nimi elementów pos³uguje siê sformu³owaniami: „realna,
lecz niedoskona³a wspólnota” i „stopnie wspólnoty”. Te wypowiedzi eklezjo-
logiczne wymagaj¹ dla chrzeœcijan orientalno-prawos³awnych dalszego obja-
œnienia. Orientalne Koœcio³y Prawos³awne, które znajduj¹ siê ze sob¹ w pe³nej
wspólnocie wiary i sakramentów, okreœlaj¹ swoj¹ jednoœæ pojêciem „rodzina
Koœcio³ów”. Co ten sposób refleksji wokó³ wspólnoty Koœcio³ów  znaczy me-
rytorycznie, bêdzie wymaga³o dalszego objaœnienia dla katolików. Pe³na
wspólnota jest ostatecznym celem pracy ekumenicznej wszystkich naszych
Koœcio³ów.

27.   Gdzie pe³na wspólnota z przyczyn historycznych lub kanonicznych nie
jest jeszcze osi¹galna, zaawansowane zbli¿enie w kwestiach wiary winno
umo¿liwiæ zakoñczenie dalszych umów teologicznych i pastoralnych miêdzy
Koœcio³em Katolickim a Orientalnymi Koœcio³ami Prawos³awnymi, zw³aszcza
w reakcji na krytyczne po³o¿enie ich wspólnot w miejscach, w których ze sob¹
wspó³¿yj¹. W tych staraniach nasze Koœcio³y bêd¹ musia³y siê zaj¹æ kwestiami
wzajemnego uznania chrztu i ma³¿eñstw ró¿nych pod wzglêdem wyznanio-
wym.
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II.   BISKUPI W SUKCESJI APOSTOLSKIEJ

II. A. Biskupi

28.   Podstaw¹ naszego rozumienia biskupów i sukcesji apostolskiej jest
kolegium apostolskie w Nowym Testamencie. Nasz Pan Jezus Chrystus wybra³
swoich aposto³ów, aby   byli upe³nomocnionymi œwiadkami Jego ¿ycia, misji i
zmartwychwstania (por. £k 24, 46-48; Dz 1, 21; 3, 15). Mieli oni kontynuowaæ
w œwiecie Jego pos³ugiwanie i misjê (por. J 20, 21; Dz 1, 8) i jako tacy tworz¹
fundament Koœcio³a (por. Ef 2, 20). Pos³a³ ich, by zwiastowali Ewangeliê
wszystkim narodom œwiata (Mt 28, 19) i da³ im pe³nomocnictwo „wi¹zania” i
„rozwi¹zywania” (Mt 18, 18). Ich urz¹d by³ jedyny w swoim rodzaju; zakoñ-
czy³ siê wraz z œmierci¹ ostatniego aposto³a. Jednoczeœnie aposto³owie zatrosz-
czyli siê o to, by powierzona im przez Chrystusa misja po ich œmierci by³a
kontynuowana przez najbli¿szych wspó³pracowników i wypróbowane osoby9.

29.   S³u¿ba i autorytet pastoralny by³y sprawowane w czasach apostolskich
przez ró¿norodne charyzmaty i pos³ugiwania (por. Rz 12, 4-8; Ef 4, 11; Flp 1,
1; Hbr 13, 7; Tt 1, 5-8). Ta wieloœæ koncentrowa³a siê stopniowo w trojakim
urzêdzie biskupów, prezbiterów (kap³anów) i diakonów. Na pocz¹tku drugiego
stulecia œw. Ignacy z Antiochii poœwiadcza ten trojaki urz¹d, który uwa¿a za
niezbêdny dla Koœcio³a10. Koœció³ Katolicki i Orientalne Koœcio³y Prawos³aw-
ne zachowa³y trojaki urz¹d biskupów, prezbiterów (kap³anów) i diakonów jako
istotny dla struktury apostolskiej  pos³ugi ordynowanego kap³añstwa w Ko-
œciele.

30.   Biskupi w sprawowaniu opieki pastoralnej w swoich Koœcio³ach s¹
nastêpcami aposto³ów. Jako tacy s¹ zobowi¹zani do dawania œwiadectwa tra-
dycji apostolskiej w swoich Koœcio³ach i strze¿enia jej przez utrzymywanie
wspólnoty wiary apostolskiej i zachowywanie wiernoœci wobec wymogów
¿ycia chrzeœcijañskiego nauczanych przez aposto³ów.

31.   Biskupi otrzymuj¹ swój urz¹d przez sakrament ordynacji, której towa-
rzyszy modlitwa i na³o¿enie r¹k we wspólnocie eucharystycznej. Przez swoj¹
ordynacjê biskup staje siê g³ow¹ Koœcio³a lokalnego/diecezjalnego i tak¿e re-
prezentantem tego lokalnego/diecezjalnego Koœcio³a w powszechnej wspólno-

9 Por. Dz 28, 28; List Rzymian do Koryntian (1 Clemens), 42-44.
10 „Podobnie wszyscy winni szanowaæ diakonów jak Jezusa Chrystusa – jak równie¿ biskupa jako wize-

runek Ojca i prezbiterów jako radê Bo¿¹ i zwi¹zek aposto³ów. Bez nich ¿adna grupa nie mo¿e zwaæ siê Ko-
œcio³em”; w: Ignatius of Antioch, Letter to the Trallians, 3:1; przek³ad angielski z The Apostolic Fathers, ed.
by Michael W. Holmes, Baker Books, 1999, s. 161.
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cie Koœcio³ów. Norm¹ winno byæ uczestnictwo przynajmniej trzech biskupów
podczas œwiêcenia nowego biskupa, odbywaj¹ce siê za zgod¹ najwy¿szego au-
torytetu w ich Koœciele11. To ma byæ gwarancj¹, ¿e nowy biskup zostaje ordy-
nowany w sukcesji apostolskiej i ukazaæ, ¿e zostaje przyjêty do kolegium bi-
skupów, które jest kontynuacja kolegium aposto³ów. Urz¹d biskupa w Koœciele
jest co do swej istoty kolegialny.

32.   Urz¹d biskupa (episkopos) jest urzêdem nadzoru (episkopé) i polega na
nauczaniu, uœwiêcaniu i kierowaniu wspólnot¹ wierz¹cych. Œw. Piotr pisa³ w
swoim pierwszym liœcie o naszym Panu Jezusie Chrystusie: „teraz zwróciliœcie
siê do Pasterza i Stró¿a waszych dusz” (1 P 2, 25). Jest naszym wspólnym
przekonaniem, ¿e Ÿród³em kap³añstwa biskupa jest kap³añstwo naszego Pana
Jezusa Chrystusa jako arcykap³ana (por. Hbr 4, 14-16). Biskup jest ikon¹ Chry-
stusa, s³ug¹ poœród swoich braci. W mocy Ducha Œwiêtego kontynuuje zwia-
stowanie Ewangelii, sprawowanie sakramentów i prowadzenie wspólnoty
chrzeœcijan w stronê coraz œciœlejszej wspólnoty z Bogiem. Jego wielorakie
zadanie jako biskupa znajduje swój pe³ny wyraz, gdy przewodzi zgromadzeniu
eucharystycznemu.

33.   Urz¹d biskupa jako g³owy jego diecezji jest niezbêdny dla ¿ycia i
struktury Koœcio³a oraz dla jego jednoœci. Wœród wszystkich charyzmatów i
pos³ugiwañ Duch Œwiêty ustanowi³ urz¹d przewodnictwa, by zgromadziæ
wspólnotê w jednoœci. Wed³ug œw. Ignacego z Antiochii biskup i wspólnota
wierz¹cych nale¿¹ nieodzownie do siebie; napomina Smyrnyñczyków: „B¹dŸ-
cie pos³uszni biskupowi, jak Jezus Chrystus Ojcu, a prezbiterium jak aposto-
³om; diakonom okazujcie g³êbok¹ czeœæ jak przykazaniu Bo¿emu. Niech nikt
nie podejmuje spraw koœcielnych bez biskupa. Tylko ta Eucharystia ma ucho-
dziæ za godn¹ zaufania, która odbywa siê pod przewodnictwem biskupa lub
osoby, której j¹ powierzy³. Gdziekolwiek pojawia siê biskup, tam te¿ wspólno-
ta manifestuje   swoj¹ obecnoœæ, tak jak tam, gdzie Jezus Chrystus, tak¿e obec-
ny jest Koœció³ powszechny”12. Koœció³ lokalny jest skupiony wokó³ biskupa,
który wzmacnia jednoœæ wszystkich i który gwarantuje w nim obecnoœæ pe³ni
Koœcio³a. Przede wszystkim gromadz¹c siê wokó³ biskupa dla celebrowania
Eucharystii Koœció³ lokalny ukazuje siê jako jeden, œwiêty, katolicki i apostol-
ski Koœció³ Chrystusa.

11 Sobór Nicejski I, kanon 4: „Jest rzecz¹ szczególnie wa¿n¹, aby biskup by³ konsekrowany przez
wszystkich biskupów prowincji. Jeœliby to wymaganie napotyka³o na trudnoœci z powodu pilnej potrzeby,
czy gdyby sta³a na przeszkodzie odleg³oœæ, niech siê zbierze w jednym miejscu przynajmniej trzech bisku-
pów, zaopatrzonych w pisemne zezwolenie nieobecnych, i wówczas dokonaj¹ konsekracji. Potwierdzenie
tego, co siê sta³o, nale¿y w ka¿dej prowincji do biskupa metropolity”. Polski przek³ad za: Dokumenty Sobo-
rów Powszechnych, t. I (325-787), Wydawnictwo WAM – Ksiê¿a Jezuici, Kraków 2002, s. 29.

12 Ignatius of Antioch, Letter to the Smyrnaeans, 8:2, w: The Apostolic Fathers, ed. By Michael W. Hol-
mes, Grand Rapids 1999, ss. 189-199.
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II. B.  Sukcesja apostolska

34.   Co oznacza sukcesja apostolska biskupów poznaje siê w zwi¹zku z ta-
jemnic¹ Koœcio³a jako wspólnot¹. Sukcesja apostolska biskupów nie mo¿e
wiêc byæ ograniczona do kwestii poszczególnych duchownych, o ile widzi siê
ich w izolacji wobec wspólnoty wierz¹cych. Ka¿dy urz¹d w Koœciele jest naj-
pierw oparty na urzêdzie apostolskim, tj. na powo³aniu i autorytecie naocznych
œwiadków zmartwychwsta³ego Chrystusa. Biskupi, którzy zostaj¹ ordynowani
przez na³o¿enie r¹k, s¹ znakiem i instrumentem tradycji apostolskiej, która w
pierwszym rzêdzie jest pomyœlana jako trwanie w wiernoœci wobec apostol-
skiej wiary i praktyki przekazanej przez aposto³ów.

35.   W ka¿dym Koœciele lokalnym biskup jest pierwszym porêczycielem
apostolskoœci. Przez swoj¹ ordynacjê staje siê w swoim Koœciele nastêpc¹ apo-
sto³ów, i to niezale¿nie od rangi lub prerogatyw jego Koœcio³a wœród innych
Koœcio³ów. Jego zadaniem jest przekazywanie dalej nauki aposto³ów w kwe-
stiach wiary i ¿ycia chrzeœcijañskiego oraz kszta³towanie zgodnie z tym ca³ego
swojego  ¿ycia13.  Za poœrednictwem Ducha Œwiêtego ma strzec wiary aposto-
³ów i kierowaæ swoim Koœcio³em, sk³adaj¹c odpowiednie œwiadectwo.

36.   Sukcesja apostolska biskupów ma zarówno historyczne jak i eschatolo-
giczne znaczenie; ³¹czy ona ka¿d¹ wspólnotê zarówno ze wspólnot¹ pocz¹t-
ków jak te¿ z eschatologiczn¹ wspólnot¹ wierz¹cych. Z perspektywy histo-
rycznej biskupi ordynowani w sukcesji apostolskiej s¹ gwarancj¹, ¿e Koœció³
pozostaje wierny dziedzictwu apostolskiemu, do którego wnieœli swój wk³ad
aposto³owie, przekazuj¹c czyny i nauczanie Jezusa (por. Ef 2, 20). Z perspek-
tywy eschatologicznej reprezentuj¹ aposto³ów jako niepodzielne kolegium,
które Chrystus otacza w swej chwale i reprezentuj¹ w ten sposób ostateczne
powo³anie wszystkich narodów i ludzi do nowego Jeruzalem, wspólnoty dni
ostatnich (por. Mt 19, 28; Ap 21, 14). Pe³ne zrozumienie sukcesji apostolskiej
biskupów obejmuje zarówno historyczn¹ jak i eschatologiczn¹ perspektywê,
które zbiegaj¹ siê z sob¹ w liturgicznej celebracji sakramentów Koœcio³a,
zw³aszcza w celebracji Eucharystii.

37.   Poniewa¿ biskupi s¹ nastêpcami aposto³ów, jako ¿e odziedziczyli apo-
stolskoœæ „Dwunastu”, pos³uga biskupia w Koœciele jest co do swej istoty ko-
legialna. Pan Jezus powo³a³ i udzieli³ pe³nomocnictwa „Dwunastu” jako zespo-
³owi, jako symbolowi nowego ludu Bo¿ego, który zbiera siê wokó³ Mesjasza,
jako resztce zebranej z dwunastu pokoleñ, jako pocz¹tkowi nowego Izraela,

13 Por. Ireneusz z Lyonu, Adv. haer. IV, 26, 5: „Gdzie wiêc s¹ zdeponowane dary Bo¿ej ³aski, tam trzeba
nauczaæ prawdy, tzn. przez tych, którzy maj¹ sukcesjê w Koœciele oraz przekazuj¹ niezafa³szowan¹ i czyst¹
naukê”.
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który ma trwaæ wiecznie. Ka¿dy poszczególny cz³onek kolegium apostolskie-
go ma swoje znaczenie  tylko w tym, ¿e wspólnie z innymi tworzy grupê
„Dwunastu”.

38.   Aposto³owie gwarantowali wiêŸ jednoœci miêdzy rozproszonymi
w wielu miastach i regionach Koœcio³ami lokalnymi. Najlepiej da³o siê to za-
uwa¿yæ podczas soboru apostolskiego w Jerozolimie  (por. Dz 15). Zatem
istotn¹ czêœci¹ sprawowania kolegialnego autorytetu biskupów jest utrzymanie
jednoœci i poszukiwanie jednoœci Koœcio³a.

III.  Synodalnoœæ/Kolegialnoœæ i Prymat

III. A.   Koœcio³y lokalne/diecezjalne i ich biskupi

39.   Koœció³ jako lud Bo¿y, Cia³o Chrystusa i œwi¹tynia Ducha Œwiêtego
jest powo³any do ¿ycia w nabo¿eñstwie (leiturgia), œwiadectwie (martyria) i
s³u¿bie (diakonia). Dla tej misji Koœció³ wyprasza i otrzymuje od Trójcy Œwiê-
tej wszystkie niezbêdne œrodki ³aski przez czytanie Pisma Œwiêtego, celebro-
wanie sakramentów i pozostawanie w ¿ywej tradycji Koœcio³a. Wszystkie te
dary i zadania maj¹ miejsce w Koœciele lokalnym/diecezjalnym. Przez chrzest
w Koœciele lokalnym/diecezjalnym ka¿dy wierz¹cy zostaje przyjêty do jedne-
go, œwiêtego, katolickiego i apostolskiego Koœcio³a. Przede wszystkim ka¿dy
Koœció³ lokalny/diecezjalny, gdy jest zgromadzony pod przewodnictwem swo-
jego biskupa dla celebracji Eucharystii, jest Koœcio³em w prawdziwym i pe³-
nym tego s³owa znaczeniu.

40.   Ka¿dy Koœció³ lokalny/ diecezjalny we wspólnocie ze swoim bisku-
pem jest konkretnym urzeczywistnieniem tajemnicy Koœcio³a, wyposa¿onym
we wszystkie przymioty, których Chrystus udziela swojemu Koœcio³owi przez
Ducha Œwiêtego. Przez swojego biskupa ka¿dy Koœció³ lokalny/diecezjalny
pozostaje we wspólnocie z biskupami i wierz¹cymi wszystkich innych Koœcio-
³ów lokalnych/diecezjalnych, zarówno synchronicznie ze wszystkimi Koœcio-
³ami dzia³aj¹cymi dzisiaj jak i diachronicznie z Koœcio³ami wszystkich epok.
W rzeczywistoœci ¿aden Koœció³ lokalny/diecezjalny nie mo¿e egzystowaæ w
sobie i przez siebie. Tylko we wspólnocie z wszystkimi innymi Koœcio³ami lo-
kalnymi/diecezjalnymi mo¿e tworzyæ pe³niê jednego eklezjalnego Cia³a Chry-
stusa.

41.   W biegu dziejów wspólnota wœród biskupów znalaz³a wyraz przez
wspólne celebrowanie Eucharystii i wzajemne uczestnictwo w œwiêceniach bi-
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skupich a tak¿e w braterski sposób przez wymianê listów, wzajemne odwie-
dzanie swoich Koœcio³ów i zgromadzenie synodów/soborów biskupich. Ca³a
historia Koœcio³a jest naznaczona soborami i synodami, które w sposób wi-
dzialny tworzy³y wspólnotê miêdzy biskupami na p³aszczyŸnie lokalnej, regio-
nalnej i uniwersalnej.

42.   Wspólnota we wierze i ¿yciu sakramentalnym wœród Koœcio³ów lokal-
nych/diecezjalnych wymaga utrzymania jej specjalnego charakteru i dba o ni¹.
Jednoœæ, któr¹ mamy na uwadze, nie oznacza bynajmniej zaw³aszczenia jedne-
go Koœcio³a przez drugi lub dominacjê jednego Koœcio³a nad drugim. Ta jed-
noœæ ma s³u¿yæ ka¿demu Koœcio³owi jako pomoc w lepszym zrealizowaniu w
¿yciu szczególnych darów, jakie otrzyma³ od Ducha Œwiêtego.

III. B.   Relacja miêdzy synodalnoœci¹/koncyliarnoœci¹
a prymatem

43.   Wspólnota wœród biskupów zostaje wyra¿ona i urzeczywistniona
zarówno przez synodalnoœæ/koncyliarnoœæ jak i przez prymaty w Koœciele.
Od pierwszych stuleci ukszta³towa³ siê porz¹dek starszeñstwa miêdzy Ko-
œcio³ami za³o¿onymi wczeœniej i póŸniej, miêdzy Koœcio³ami-matkami i
Koœcio³ami-córkami, miêdzy Koœcio³ami stolic a Koœcio³ami terenów wiej-
skich. Dla niektórych obszarów ten porz¹dek starszeñstwa i hierarchii zna-
laz³ wyraz w prawno-koœcielnych kanonach pierwszych soborów14. Praw-
no-koœcielne  uregulowania przyznawa³y biskupom, zajmuj¹cym stolice
metropolitalne lub inne znacz¹ce stolice, pozycjê i uprawnienia, które zo-
sta³y uznane w organizacji synodalnego ¿ycia Koœcio³a. Tak w biegu dzie-
jów wy³oni³y siê stolice arcybiskupów, metropolitów, prymasów i katoliko-
sów lub patriarchów, które poœród biskupów ich regionu by³y wyposa¿one
w specjalny prymat15.

44.   Synodalnoœæ/koncyliarnoœæ i prymaty s¹ zasadniczo zwi¹zane ze sob¹.
Wzajemna relacja jest dobrze wypowiedziana we wspólnej tradycji Koœcio³a,
na przyk³ad przez 34. Kanon Apostolski: „Biskupi ka¿dego narodu winni wie-

14 Np. Pierwszy Sobór w Nicei, kanon 6: „Staro¿ytny zwyczaj niech bêdzie zachowany w Egipcie, Libii
i Pentapolis, zgodnie z którym biskup aleksandryjski posiada w³adzê nad tymi wszystkimi prowincjami, tak
jak i biskupowi Rzymu przys³uguje podobny zwyczaj. Podobnie ma siê rzecz w odniesieniu do Antiochii i
innych prowincji: niech bêdzie zachowywane w Koœcio³ach pierwszeñstwo wynikaj¹ce ze starszeñstwa”.
Cyt. za: Dokumenty Soborów Powszechnych, dz. cyt., s. 31 i 33.

15 W pierwszych stuleciach istnienia Koœcio³a prymaty regionalne zosta³y ustanowione zarówno w ra-
mach Cesarstwa Rzymskiego (np. w Rzymie, Aleksandrii, Antiochii), jak i poza jego granicami (np. w Ar-
menii, Gruzji i kaukaskiej Albanii); w podobny sposób w nowszych czasach regionalne prymaty zosta³y
ustanowione w ró¿nych krajach (np. w Etiopii i Indiach).
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dzieæ, ¿e jeden z nich musi byæ pierwszym (protos) i winni go uznaæ za swoj¹
g³owê i dalej nic nie czyniæ bez jego akceptacji; jedynie to winien ka¿dy czy-
niæ, co odnosi siê do jego w³asnej wspólnoty i podporz¹dkowanym jej miej-
scom. Ale tak¿e ów protos (metropolita) nie mo¿e czyniæ niczego bez akcepta-
cji wszystkich; gdy¿ w ten sposób bêdzie panowaæ zgoda i Bóg zostanie uwiel-
biony przez Jezusa Chrystusa w Duchu Œwiêtym16. Ten kanon pokazuje
zarówno kolegialn¹ jak i hierarchiczn¹ relacjê miêdzy biskupami regionu a
tym, który wœród nich pe³ni rolê „pierwszego” (protos). Kanon 6 Soboru w
Nicei wyjaœnia tê wzajemn¹ relacjê17.

45.    Biskupi, którzy s¹ „prymasami” w swoim regionie, s¹ wœród swoich
kolegów biskupów ze wzglêdu na jednoœæ wyposa¿eni w prerogatywy wyko-
nawcze, nadzorcze i jurysdykcyjne. Te prerogatywy s¹ niezbêdne dla utrzyma-
nia i wspierania jednoœci wœród Koœcio³ów lokalnych/diecezjalnych jakiegoœ
regionu i wœród jego biskupów. ¯aden „prymas” nie powinien jednak dzia³aæ
jako wyizolowany przywódca, w pewnym sensie niezale¿nie od wiêkszego
stowarzyszenia biskupów i wierz¹cych, do których przynale¿y. Jest on czêœci¹
ludu Bo¿ego i czêœci¹ synodu, któremu przewodniczy.

46.   Synodalnoœæ/koncyliarnoœæ i prymaty s¹ wyra¿ane na ró¿nych p³asz-
czyznach ¿ycia koœcielnego w ró¿ny sposób. Formy i p³aszczyzny w Koœciele
Katolickim i w Orientalnych Koœcio³ach Prawos³awnych   mia³y ró¿ny kszta³t
zarówno w przesz³oœci jak i teraŸniejszoœci.

III. C.  Znaczenie eklezjologiczne synodów/soborów

47.   Synody/sobory  s¹ g³êboko zakorzenione w Nowym Testamencie (np.
Dz 15) i w ¿yciu wczesnych wspólnot chrzeœcijañskich. Wynikaj¹ z prawdzi-
wej istoty Koœcio³a jako wspólnoty. Synodalnoœæ/kolegialnoœæ jest trwa³ym
wymiarem ¿ycia w Koœciele, nawet w okresach, gdy ¿adne synody/sobory siê
nie odbywaj¹. Zawsze i wszêdzie Koœció³ powinien byæ ¿yw¹ wspólnot¹ Ko-
œcio³ów lokalnych wraz z ich przywódcami, którzy we wierze i mi³oœci wza-
jemnie ze sob¹ wspó³dzia³aj¹.

48.   Synody/sobory s¹ znakiem dynamicznej obecnoœci Ducha Œwiêtego w
Koœciele. Na zakoñczenie soboru w Jerozolimie aposto³owie w liœcie do chrze-

16 Canones Apostolorum, VIII, 47, 34, ed. by F.X. Funk, I, ss. 572-574.
17 Pierwszy Sobór w Nicei, kanon 6: „Niech bêdzie rzecz¹ ca³kowicie jasn¹, ¿e jeœli ktoœ zosta³ biskupem

bez aprobaty metropolity, wielki sobór zarz¹dzi³, ¿e nie mo¿e on byæ biskupem. Lecz gdy wybór zosta³ do-
konany przez wszystkich, z rozs¹dkiem i w sposób zgodny z kanonami koœcielnymi, a sprzeciwiaj¹ mu siê
dwaj  lub trzej z powodów osobistych, wówczas niech obowi¹zuje postanowienie wiêkszoœci”. Cyt. za: Do-
kumenty Soborów Powszechnych, dz. cyt., s. 33.
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œcijan w Antiochii pisali: „Postanowiliœmy bowiem, Duch Œwiêty i my, nie na-
k³adaæ na was ¿adnego wiêkszego ciê¿aru” (Dz 15, 28). Za ka¿dym razem, gdy
biskupi zbieraj¹ siê na swoich synodach/soborach, aby jako odpowiedzialni
pasterze naradziæ siê i wydaæ rozporz¹dzenia, ukazuj¹ istotê Koœcio³a, która
jest budowana przez Ducha Œwiêtego jako wspólnota. Poniewa¿ jednak syno-
dy/sobory maj¹ te¿ wymiar ludzki, wymagaj¹ w³aœciwych regu³ dotycz¹cych
ich zwo³ywania, organizacji i przewodniczenia.

49.   Dzia³alnoœæ synodalna/koncyliarna biskupów pokazuje siê szcze-
gólnie w kwestiach, które interesuj¹ niektóre lub ogó³ Koœcio³ów lokal-
nych. Od najwczeœniejszych czasów tworzono w ka¿dym regionie ró¿ne
typy lokalnych i regionalnych synodów/soborów. Mog³y byæ one zwo³ywa-
ne z ró¿nych przyczyn i w ró¿nych okolicznoœciach; ich formy mog³y siê
zmieniaæ w zale¿noœci od miejsca i czasu.  W nowszych czasach w Koœcie-
le Katolickim utworzono konferencje biskupów na p³aszczyŸnie krajowej i
regionalnej. Jednak naczelna zasada by³a zawsze ta sama, mianowicie
uskutecznienie tajemnicy Koœcio³a jako wspólnoty przez wspólne dzia³anie
biskupów pod przewodnictwem jednego, którego uznali oni poœród siebie
jako pierwszego.

50.   Synody/sobory (lokalne, regionalne i powszechne) chc¹ strzec wiarê
Koœcio³a i jego budowanie jako wspólnotê na wszystkich p³aszczyznach i we
wszystkich obszarach (wiara, dyscyplina, sakramenty, liturgia, teologia,
zwiastowanie i diakonia). Zapewniaj¹ te¿ one zgodnoœæ w nauczaniu i dyscy-
plinie. Ta zgodnoœæ ma dwa wymiary: diachroniczny z nieprzerwan¹ tradycj¹
Koœcio³a i synchroniczny ze wspólnot¹ wszystkich Koœcio³ów w danym mo-
mencie.

51.    Synody/sobory s¹ w pierwszym rzêdzie zgromadzeniami biskupów.
Biskup, który przewodniczy celebracji Eucharystii, przewodniczy tak¿e w
¿yciu Koœcio³a lokalnego i dlatego reprezentuje swój Koœció³ podczas zwo³a-
nego synodu/soboru. Kap³ani, diakoni i œwieccy mog¹ odgrywaæ sw¹ szcze-
góln¹ rolê w ¿yciu synodalnym/koncyliarnym Koœcio³a i w procesie podejmo-
wania decyzji. Jednak ostateczne decyzje przys³uguj¹ biskupom, którzy po-
twierdzaj¹ uchwa³y synodów/soborów.

52.   Na soborach ekumenicznych biskupi, w czasach kryzysu zgroma-
dzeni w Duchu Œwiêtym, decydowali wspólnie w kwestiach wiary i dyscy-
pliny. Uchwalali kanony, by potwierdziæ tradycjê aposto³ów w sytuacjach,
które zagra¿a³y wierze, jednoœci lub dzie³u uœwiêcenia ca³ego Koœcio³a
oraz nara¿a³y na szwank prawdziwy byt Koœcio³a i jego wiernoœæ wobec
Jezusa Chrystusa. Nasze Koœcio³y wyra¿aj¹ zgodny pogl¹d odnoœnie do
najwy¿szego autorytetu soborów ekumenicznych. Stanowi¹ one ostatni¹ in-
stancjê w zakresie podejmowania decyzji oraz  nauczania w kwestiach wia-
ry i dyscypliny.
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III.  D.  Punkty do dalszego studiowania i dyskusji

53.   Nasze Koœcio³y s¹ wprawdzie zasadniczo zgodne odnoœnie do funkcji
prymatu i synodalnoœci/koncyliarnoœci na p³aszczyŸnie lokalnej i regionalnej,
lecz reprezentuj¹ ró¿ny pogl¹d odnoœnie do sposobu, w jaki te wzorce mog¹
znaleŸæ zastosowanie na p³aszczyŸnie uniwersalnej. Koœció³ Katolicki trzyma
siê pogl¹du o koniecznoœci pos³ugi Piotrowej w Koœciele, sprawowanej przez
biskupa Rzymu, w celu zabezpieczenia wspólnoty Koœcio³ów partykularnych
na ca³ym œwiecie.  Z drugiej strony Orientalne Koœcio³y Prawos³awne nie maj¹
¿adnego centrum wspólnoty uniwersalnej, lecz kszta³tuj¹ swe ¿ycie koœcielne
na podstawie modelu niezale¿noœci i uniwersalnoœci, przy czym tym, co je
³¹czy, jest wspólna doktryna. Nasza komisja ma zamiar te dwa paradygmaty
zbadaæ jeszcze g³êbiej, aby ustaliæ zbie¿noœci i ró¿nice, które musz¹ byæ jesz-
cze wyjaœnione.

54.   Koœció³ Katolicki i Orientalne Koœcio³y Prawos³awne przyjmuj¹
wspólnie definicje i rozstrzygniêcia pierwszych trzech soborów ekumenicz-
nych (Nicea 325 – Konstantynopol 381 – Efez 431). Niektóre z tych definicji
dotycz¹ce nauki lub decyzje w sprawie  dyscypliny z perspektywy obu stron
nale¿¹ faktycznie do wspólnej doktryny naszych Koœcio³ów (np. potêpienie
herezji Eutychesa), inne - nie. Odnoœnie do pewnych definicji soborowych,
które tradycyjnie dzieli³y nasze Koœcio³y, podpisane zosta³y w ostatnim czasie
miêdzy Koœcio³em Katolickim a poszczególnymi Orientalnymi Koœcio³ami
Prawos³awnymi wspólne porozumienia18. Dla wyjaœnienia kwestii, które s¹
zwi¹zane z soborami ekumenicznymi, nasza komisja planuje dalsze studia nad
takimi kwestiami, jak kryteria identyfikacji soborów ekumenicznych (jako
ekumenicznych), liczba soborów ekumenicznych, autorytet soborów dla Ko-
œcio³ów, które w nich nie bra³y udzia³u, zobowi¹zuj¹cy charakter kanonów i
anatem, które pochodz¹ z wczesnych soborów (z lokalnymi i regionalnymi so-
borami w³¹cznie), metoda rozwi¹zywania punktów spornych odnoœnie do defi-
nicji soborowych, które nas tradycyjnie podzieli³y.

55.   Recepcja decyzji soborowych jest czêœci¹ procesu synodalnego/koncy-
liarnego, który chce w³¹czyæ ca³¹ wspólnotê chrzeœcijan w tworzenie konsen-
su. Recepcja rozstrzygniêæ i definicji zamyka ten proces, aczkolwiek uznaje
siê, ¿e biskupi zebrani na synodach/soborach moc¹ swojej apostolskiej misji i
autorytetu tak¿e przed zakoñczeniem procesu recepcji nauczaj¹ z autorytetem.
Proces recepcji nie mo¿e dokonywaæ siê przez jednostki lub autorytety w izo-

18 Np. porozumienia w chrystologii miêdzy Koœcio³em Katolickim a Koptyjskim Koœcio³em Prawos³aw-
nym, Syryjskim Koœcio³em Prawos³awnym, Syryjskim Koœcio³em Prawos³awnym Malankaru i Malankar-
skim Prawos³awnym Koœcio³em Syryjskim.
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lacji; musi byæ czynem wspólnoty, która obejmuje ca³¹ spo³ecznoœæ chrzeœci-
jan wraz z ich pasterzami. Nasza komisja mia³a na uwadze dalsz¹ refleksjê i
dyskusjê nad  kwestiami, które wi¹¿¹ siê z procesem recepcji. Czy w procesie
recepcji mo¿na czyniæ ró¿nicê miêdzy j¹drem wiary a jej prezentacj¹ przez
ró¿ne tradycje koœcielne i szko³y teologiczne, miêdzy dogmatem a wypowie-
dzi¹ teologiczn¹ (theologoumenon)? Jak mo¿emy razem ustaliæ i znaleŸæ nasz¹
wspóln¹ wiarê, zgodnie z regu³¹ Wincentego z Lerynu rozumian¹ jako „co
wszêdzie, co zawsze, co przez wszystkich by³o wyznawane”19. Jak przedstawia
siê rola Ducha Œwiêtego w procesie recepcji?

IV.  Misja Koœcio³a

56.    Koœció³ jest misyjny ze swej prawdziwej natury. Jego misja wynika z
polecenia, jakim koñczy siê Ewangelia wed³ug Mateusza: „Id¹c wiêc, czyñ-
cie uczniami wszystkie narody” (Mt 28, 19). Poniewa¿ Pan Jezus Chrystus
zosta³ pos³any, aby zwiastowaæ i urzeczywistniæ Królestwo Bo¿e, pos³a³ Ko-
œció³, by zwiastowa³ dobr¹ nowinê o Królestwie Bo¿ym miêdzy wszystkimi
narodami. Pan, który pozostaje przy swoich uczniach, dzia³a sam z nimi i
przez nich (por. Mt 16, 20) dla wype³nienia misji wœród wszystkich narodów
a¿ po krañce ziemi.

57.   W centrum nakazu Pana znajduje siê polecenie, by chrzciæ „w imiê
Ojca i Syna, i Ducha Œwiêtego” (Mt 28, 19). Przez wiarê i chrzest chrzeœcija-
nin zostaje wprowadzony w tajemnicê œmierci i zmartwychwstania Chrystusa:
„Zostaliœmy wiêc pogrzebani z Nim przez zanurzenie w œmieræ, abyœmy tak,
jak Chrystus zosta³ wskrzeszony z martwych dziêki chwale Ojca, i my prowa-
dzili nowe ¿ycie” (Rz 6, 4). Co w chrzcie bierze swój pocz¹tek, winno byæ
stopniowo rozwijane w celebracji i przez celebracjê innych sakramentów. U¿y-
czaj¹ one ³aski Ducha Œwiêtego poszczególnym wierz¹cym i tak¿e ca³ej
wspólnocie wyznawców.

58.   Wszyscy cz³onkowie Koœcio³a s¹ powo³ani do uczestniczenia w misji,
któr¹ Bóg powierzy³ Koœcio³owi i to ka¿dy odpowiednio do swojej w³asnej
pozycji. Chocia¿ urzêdowe zwiastowanie Ewangelii   jest powierzone bisku-
pom, kap³anom i diakonom, wszyscy chrzeœcijanie s¹ wezwani do wspó³pracy
z t¹ misj¹. Chrzeœcijanie œwieccy maj¹ specjalny obowi¹zek dawania œwiadec-

19  Commonitorium, II, 6.
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twa o Chrystusie w ¿yciu rodzinnym, w swoim spo³ecznym i zawodowym za-
anga¿owaniu oraz w swoich kulturowych i politycznych d¹¿eniach.

59.   ¯ycie liturgiczne Koœcio³a jest równie¿ nakierowane na zwiastowanie i
szerzenie Królestwa Bo¿ego. Koœció³ s³u¿y Królestwu Bo¿emu w nie mniej-
szym stopniu przez modlitwê przyczynn¹, poniewa¿  panowanie Boga jest co
do swej natury Jego darem, o czym przypominaj¹ nam podobieñstwa i modli-
twa, której nauczy³ nas Jezus (por. Mt 6, 10).

60.   Podobnie jak nasz Pan Jezus Chrystus umy³ nogi swoim uczniom pod-
czas Ostatniej Wieczerzy, tak liturgia i s³u¿ba przynale¿¹ do siebie. ¯¹da³ od
wszystkich swoich uczniów, by szli za Jego przyk³adem: „Da³em wam przy-
k³ad, abyœcie i wy czynili, co Ja wam uczyni³em” (J 13,  15).  Pan zalicza³ wie-
le dzia³añ do s³u¿by, takich jak na przyk³ad: karmienie i napojenie, zapewnie-
nie dachu nad g³ow¹, zaopatrzenie w ubranie oraz odwiedzanie chorych i
uwiêzionych. Pojêcie s³u¿by obejmuje pe³ne znaczenie czynnej chrzeœcijañ-
skiej mi³oœci bliŸniego: „Zapewniam was, to, co uczyniliœcie jednemu z tych
braci Moich najmniejszych, Mnie uczyniliœcie” (Mt 25, 40). Bez tych aktów
s³u¿by i mi³oœci nie mo¿e istnieæ ¿adne zwiastowanie Ewangelii o Jezusie
Chrystusie.

61.   Mimo radoœci, która jest nieod³¹czn¹ czêœci¹ sk³adow¹ zwiastowania
Ewangelii, istnieje, gdy dajemy œwiadectwo, czêsto ból i cierpienie, wyra¿ane
s³owem martyria. Pan Jezus Chrystus zdawa³ sobie sprawê z ceny uczniostwa,
gdy swoim uczniom dawa³ polecenie dawania o Nim œwiadectwa (por. Mt 10,
16-42). Nie tylko w dalszej, ale i w niedawnej przesz³oœci chrzeœcijanie ¿yli
wszêdzie na œwiecie w warunkach wysoce dramatycznych, oddaj¹c swe ¿ycie
dla Chrystusa, nawet przelewaj¹c swoj¹ krew. Historia wielu Koœcio³ów jest
pisana czerwona farb¹ mêczeñstwa. Blask mêczeñstwa stanowi nie tylko do-
wód Bo¿ego zwyciêstwa nad mocami nienawiœci i z³a, niesie on te¿ w sobie
obietnicê nowego ¿ycia i nowej ¿yznoœci Koœcio³a jako ca³oœci. Martyria
otrzymuje sw¹ moc z krzy¿a Chrystusa, gdy¿ „jeœli ziarno pszenicy, które wpa-
d³o w ziemiê, nie obumrze, samo jedynie pozostaje. Jeœli zaœ obumrze, przyno-
si obfity owoc” (J 12, 24). Mêczennicy wszystkich epok i miejsc, którzy stoj¹
przed tronem Baranka, bêd¹ te¿ chwa³¹ Koœcio³a w Bo¿ym wiecznym króle-
stwie (por. Ap 7, 13-17).

62.   Ekumeniczne zobowi¹zanie nale¿y istotnie do misji ca³ego Koœcio³a i
obejmuje wszystkich jego cz³onków. Fakt, ¿e jest zwiastowana   dobra nowina
o pojednaniu chrzeœcijan,  którzy s¹ miêdzy sob¹ podzieleni, os³abia ich œwia-
dectwo. Praca na rzecz jednoœci chrzeœcijan jest niezbêdnie potrzebna, by na-
sze chrzeœcijañskie œwiadectwo i nasza praca misyjna mog³y mieæ lepsze osi¹-
gniêcia. Ponadto starania na rzecz samej jednoœci s¹ znakiem pojednania, które
Bóg poœród nas powoduje. Przeto chrzeœcijanie nie powinni ustawaæ w poszu-
kiwaniu nowych dróg i œrodków œciœlejszej wspó³pracy przy wype³nianiu swe-
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go wspólnego polecenia misyjnego, jak pozwalaj¹ na to okolicznoœci czasu,
miejsca i kultury.

63.   Jest godne ubolewania, ¿e prozelityzm szkodzi³ misji chrzeœcijañ-
skiej. Zamiast zgodnie z nakazem misyjnym dawaæ œwiadectwo mi³oœci
Boga do wszystkich ludzi, podejmowano próby pozyskiwania innych
chrzeœcijan za pomoc¹ œrodków, które s¹ sprzeczne z mi³oœci¹. Zamiast
umacniaæ chrzeœcijañsk¹ solidarnoœæ, prozelityzm szkodzi jej przez pos³u-
giwanie siê nieuczciwymi œrodkami, aby cz³onków innych Koœcio³ów sk³o-
niæ do zmiany swej przynale¿noœci koœcielnej. Wspólne œwiadectwo za-
miast stawaæ siê rzeczywistoœci¹ i robiæ sta³e postêpy, zostaje zagro¿one i
utrudnione. „Odrzucamy wszelkie formy prozelityzmu. Rozumiemy przez
to czynnoœci, przez które ludzie staraj¹ siê zak³óciæ wspólnotê innych przez
pozyskiwanie nowych cz³onków z innych wspólnot metodami i na podsta-
wie przekonañ, które s¹ w opozycji do wymogów mi³oœci chrzeœcijañskiej
lub tego,  co powinno cechowaæ stosunki miêdzy Koœcio³ami. Przerwijmy
te dzia³ania tam, gdzie jeszcze byæ mo¿e wystêpuj¹. Katolicy i prawos³awni
winni d¹¿yæ do pog³êbienia mi³oœci oraz pielêgnowania wspólnych konsul-
tacji, przemyœleñ i wspó³pracy na polu spo³ecznym jak i ¿ycia duchowe-
go”20.

64.   Dzia³alnoœæ misyjna Koœcio³a zak³ada prawo wszystkich ludzi do kie-
rowania siê w³asnym sumieniem i cieszenia siê z wolnoœci religijnej, rozumia-
nej jako „prawo wszystkich osób do postêpowania wed³ug prawdy i sk³adania
œwiadectwa o tej prawdzie wed³ug swego sumienia. Wolnoœæ religijna zawiera
wolnoœæ wyznawania Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela oraz wolnoœæ
chrzeœcijan do sk³adania œwiadectwa o swojej wierze w s³owie i czynie. Wol-
noœæ religijna zawiera równie¿ prawo do swobodnego przyjmowania oraz
zmiany religii i wyra¿ania jej w nauczaniu, dzia³aniu, kulcie i obrzêdach bez
¿adnego przymusu, który móg³by naruszyæ tak¹ wolnoœæ”21.

65.   Jeœli jakiœ chrzeœcijanin z przyczyn sumienia, przekonany o prawdzie i
wolny od wszelkiego przymusu, prosi o przyjêcie go do wspólnoty z innym
Koœcio³em, trzeba to respektowaæ jako wyraz wolnoœci religijnej. W takim
przypadku nie by³aby to koniecznie kwestia prozelityzmu w negatywnym zna-
czeniu tego s³owa, prozelityzmu, który zawsze musi byæ odrzucony. Pojêcie
wolnoœci religijnej nie powinno byæ jednak nadu¿ywane dla usprawiedliwienia
dzia³añ prozelickich.

20 Por. Wspólna deklaracja papie¿a Paw³a VI i koptyjskiego papie¿a-patriarchy Szemudy III z 10 maja
1973.

21 Wspólna Grupa Robocza Œwiatowej Rady Koœcio³ów i Koœcio³a Rzymskokatolickiego. Wyzwania pro-
zelityzmu a powo³anie do wspólnego œwiadectwa, nr 15, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 1996 nr 2 (38),
s. 142.
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66.   Nie wystarczy potêpienie prozelityzmu. Pasterze i wierni naszych Ko-
œcio³ów musz¹ przysposobiæ siê dalej do prawdziwego wspólnego chrzeœcijañ-
skiego œwiadectwa przez wspóln¹ modlitwê, wspólne religijne wychowanie,
okazywanie sobie wzajemnie szacunku w dialogu religijnym, skoordynowan¹
dzia³alnoœæ pastoraln¹ i wspóln¹ s³u¿bê (diakonia) w sprawach humanitarnych
i socjalnych. Przeto jest rzecz¹ szczególnie wa¿n¹, by odbywa³y siê czêste i
regularne kontakty miêdzy katolickimi biskupami i innymi przywódcami reli-
gijnymi a odpowiednimi partnerami ze strony Orientalnych Koœcio³ów Prawo-
s³awnych.

Konkluzja

67.   Cz³onkowie Wspólnej Komisji   dziêkuj¹ Bogu, ¿e byli w stanie opra-
cowaæ ten dokument, który wskazuje na szerok¹ podstawow¹ zgodnoœæ pogl¹-
dów miêdzy Koœcio³em Katolickim a  Orientalnymi Koœcio³ami Prawos³awny-
mi w fundamentalnych kwestiach eklezjologii. Jest jej oczekiwaniem i zobo-
wi¹zaniem, aby na mocnej podstawie tego dokumentu sta³y siê mo¿liwe dalsze
studia i dalsza dyskusja nad pozosta³ymi kwestiami, które znajduj¹ siê na liœcie
tematów Komisji. Niektóre z tych kwestii pojawiaj¹ siê w pierwotnym planie
pracy Wspólnej Komisji; inne s¹ wyszczególnione w przed³o¿onym dokumen-
cie. Komisja zamierza kontynuowaæ swoj¹ pracê nad wszystkimi tymi kwestia-
mi w kolejnoœci, która najlepiej bêdzie sprzyjaæ pog³êbieniu naszego wzajem-
nego zrozumienia i naszego wspólnego œwiadectwa na drodze do pe³nej wspól-
noty przez osi¹gniêcie pe³nej jednoœci w sprawach wiary. W staraniach tych
pok³adamy ufnoœæ w Bo¿ej ³asce i przedstawiamy ten dokument autorytetom
naszych Koœcio³ów do rozwa¿enia i podjêcia dzia³añ.

Rzym, 29 stycznia 2009
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CZ£ONKOWIE KOMISJI

Przedstawiciele Orientalnych Koœcio³ów Prawos³awnych
Etiopski Koœció³ Prawos³awny
Ks. Fr. Megabe Biluy Seife Selassie Johannes, Addis Abeba, Etiopia
Lique Hiruyan Getachew Guadie, Addis Abeba (nie móg³ uczestniczyæ)
Ormiañski Koœció³ Apostolski – Katolikat Wszystkich Ormian (Eczmiadzyn)
Arcybiskup Khajag Barsamian, Diecezja Wschodnia Ormiañskiego Koœcio-

³a w Ameryce, Nowy Jork, USA
Arcybiskup Yeznik Petrossian, sekretarz generalny stosunków miêdzyko-

œcielnych Œwiêtej Stolicy Eczmiadzynu, Armenia
Ormiañski Koœció³ Apostolski – Katolikat Cylicji
Arcybiskup Oshagan Choloyan, Wschodnia Pra³atura Ormiañskiego Ko-

œcio³a Apostolskiego w Ameryce, Nowy Jork, USA
Biskup Nareg Alemezian, pe³nomocnik ds. ekumenizmu Œwiêtej Stolicy

Cylicji, Antelias, Liban
Erytrejski Koœció³ Prawos³awny
Ks. Fr. Kaleab Gebreselassie Gebru, Asmara, Erytrea (nie móg³ uczestni-

czyæ)
Biskup Atnatyos Sibhatlaab, Erytrejski Koœció³ Prawos³awny  w Europie

[obserwator]
Ks. Fr. Epirem Ghirmay, Mediolan, W³ochy [obserwator]
Koptyjski Koœció³ Prawos³awny
Metropolita Anba Bishoy, metropolita Damiette, sekretarz generalny Œwiê-

tego Synodu Koptyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego (wspó³przewodnicz¹cy)
Ks. Fr. Shenouda Maher Ishak, West Henrietta, Nowy Jork, USA
Biskup Daniel z Koptyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego w Sydney, Austra-

lia [obserwator]
Malankarski Prawos³awny Koœció³ Syryjski
Metropolita Mar Geevarghese Coorilos, metropolita Bombaju, Indie
Ks. dr John Mathews, sekretarz Komitetu Stosunków Miêdzykoœcielnych,

Kottayam Indie (wspó³-sekretarz)
Syryjski Prawos³awny Koœció³ Antiochii
Metropolita Theophilus George Saliba, arcybiskup Góry Libanu, sekretarz

Œwiêtego Synodu Syryjskiego Koœcio³a Prawos³awnego, Bejrut, Liban
Metropolita Theophilose Kuriakose, Seminarium Teologiczne Syryjsko-Pra-

wos³awnego Koœcio³a Maalankaru, Ernakulam, Indie

Przedstawiciele Koœcio³a Katolickiego
Kardyna³ Walter Kasper, przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci

Chrzeœcijan, Watykan (wspó³przewodnicz¹cy)
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Biskup em. prof. dr Paul-Werner Scheele, Würzburg, Niemcy
Biskup Youhanna Golta, biskup pomocniczy Koptyjskiego Patriarchatu Ka-

tolickiego, Kair, Egipt
Biskup Jules Mikhael Al-Jamil, prokurator generalny Syryjsko-Katolickiego

Patriarchatu przy Stolicy Apostolskiej i Apostolski Wizytator dla Europy,
Rzym

Arcybiskup Peter Marayati, armeñsko-katolicki arcybiskup Aleppo, Syria
Biskup Woldetensae Ghebreghiorghis, apostolski wikariusz Harar, Etiopia,

przewodnicz¹cy komisji ekumenicznej Koœcio³a Katolickiego Etiopii i Erytrei
Ks. Fr. Frans Bouwen MAfr, konsulator Papieskiej Rady ds. Jednoœci

Chrzeœcijan, Jerozolima
Ks. Fr. Louisier SJ, Papieski Instytut Orientalny, Rzym
Ks. Fr. Ronald Roberson CSP, zastêpca dyrektora Sekretariatu ds. ekume-
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DIALOG TEOLOGICZNY  RZYMSKOKATOLICKO-ORIENTALNY

SIÓDME ZGROMADZENIE OGÓLNE
WSPÓLNOTY KOŒCIO£ÓW

EWANGELICKICH W EUROPIE
Florencja, W³ochy, 20-26 wrzeœnia 2012

RAPORT KOÑCOWY

1. Wprowadzenie

1.1. Rozwa¿ania ogólne

„Wolni dla przysz³oœci – Koœcio³y ewangelickie w Europie” – tak brzmia³
temat Siódmego Zgromadzenia Ogólnego Wspólnoty Koœcio³ów Ewangelic-
kich w Europie – Leuenberskiej Wspólnoty Koœcielnej (WKEE), które odby³o
siê w dniach 20-26 wrzeœnia 2012 we Florencji. Stron¹ zapraszaj¹c¹ by³ Ewan-
gelicki Koœció³ Waldensów – unia waldensów i metodystów wspólnie z Ko-
œcio³em Ewangelicko-Luterañskim we W³oszech.

Zgromadzenie Ogólne w Budapeszcie w 2006 podkreœli³o i praktykowa³o
znaczenie WKEE jako wspólnoty nabo¿eñstwa. Zgodnie z wypowiedzi¹ Rapor-
tu Prezydium, ¿e „Widzialna wspólnota Koœcio³ów pokazuje siê tak¿e najinten-
sywniej we wspólnych nabo¿eñstwach”, równie¿  posiedzenie we Florencji od-
bywa³o siê w ramach nabo¿eñstw, poszczególne dni pracy zaczyna³y siê i koñ-
czy³y chwilami skupienia oraz by³y przerywane po³udniow¹ modlitw¹ o pokój.
We wspólnym nabo¿eñstwie w niedzielê w koœciele waldensów i nastêpuj¹cym
po nim spacerem po mieœcie, lecz równie¿ podczas wieczorów w koœcio³ach
udzielaj¹cych goœciny i wielu lokalnych spotkaniach, uczestnicy, w liczbie 220,
w tym 95 delegatów, w kraju o wiêkszoœci katolickiej,  znajdowali siê pod wra-
¿eniem ¿ycia ewangelickiego, które czêœciowo siêga czasów Reformacji.
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Ekumeniczne znaczenie WKEE uwidoczni³o siê w s³owach pozdrowieñ
wypowiedzianych przez sekretarza generalnego Olava Fykse Tveita (Œwiatowa
Rada Koœcio³ów), metropolity Emanuela, przedstawiciela Patriarchatu ekume-
nicznego Konstantynopola i prezydenta Konferencji Koœcio³ów Europejskich,
Douwe Vissera (Œwiatowa Wspólnota Koœcio³ów Reformowanych), sekretarza
generalnego Anthony Pecka (Europejska Federacja Baptystów), msgr. Matthia-
sa Türka (Papieska Rada ds. Jednoœci Chrzeœcijan) jak i Jonathana Gibbsa (Ko-
œció³ Anglii). Podkreœlali oni rozwiniêt¹ i pog³êbion¹ wspólnotê z WKEE oraz
wezwali do wspólnego œwiadectwa i s³u¿by wobec wspó³czesnych kryzysów.
Jako istotne zadanie na przysz³oœæ uznano wspólne przybli¿enie naszej epoce
przes³ania Reformacji.

Rosangela Jarjour, sekretarz generalna Wspólnoty Koœcio³ów Ewangelic-
kich na Bliskim Wschodzie informowa³a emocjonalnie o dramatycznej sytuacji
chrzeœcijanek i chrzeœcijan na Bliskim Wschodzie, prosz¹c Koœcio³y WKEE o
wsparcie ich w modlitwie. Zgromadzenie Ogólne wykorzysta³o tê okolicznoœæ
do przedyskutowania i przyjêcia Deklaracji w sprawie sytuacji chrzeœcijanek i
chrzeœcijan na Bliskim Wschodzie (za³¹cznik 3).

Zgromadzenie Ogólne wyrazi³o radoœæ, i¿ mo¿e powitaæ Koœció³ Ewange-
licko-Luterañski w Ekwadorze jako nowy Koœció³ cz³onkowski. Powita³o rów-
nie¿ podpisanie porozumienia z Konferencj¹ Koœcio³ów Protestanckich Kra-
jów £aciñskich Europy, dziêki czemu ta wspólnota Koœcio³ów zachodnio- i
po³udniowoeuropejskich sta³a siê grup¹ regionaln¹ WKEE. Tym samym przy-
³¹cza siê ona do ju¿ istniej¹cych trzech grup regionalnych – Europy po³udnio-
wo-wschodniej, Europy pó³nocno-zachodniej  i Konferencji Koœcio³ów Nadre-
nii – oraz  sieci Koœcio³ów w Europie pó³nocnej.

1.2. Praca we Florencji

Prezydium i sekretarz generalny  przedstawili szczegó³owe sprawozda-
nia.

Prezydium skorzysta³o z okazji, aby wspólnotê prze¿ywan¹ przez Koœcio³y
cz³onkowskie, obejmuj¹c¹ od dawien dawna tak¿e „wspólnotê nauczania i
uczenia siê” przez rozmowy i dialogi, ukazaæ jako rdzeñ WKEE. Poza tym w
okresie sprawozdawczym centraln¹ rolê w postrzeganiu „ewangelickiego g³osu
w Europie” odgrywa³y w ¿yciu publicznym stanowiska w aktualnych kwe-
stiach etycznych.

Sekretarz generalny doceni³ udzia³ m³odych ekumenistów obojga p³ci w
pracy WKEE, który znalaz³ swoje odbicie m.in. w dokumentach Stand up for
justice i Ecclesia semper reformanda.    Ponadto podkreœli³ pracê grup regio-
nalnych jako „wa¿n¹ formê realizacji wspólnoty koœcielnej”.
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G³ówny referat nawi¹zuj¹cy do tematu Zgromadzenia Ogólnego wyg³osi³
prezydent WKEE Michael Beintker. Przypomnia³ aktualne do dnia dzisiejsze-
go fundamentalne elementy wczesnochrzeœcijañskiego pojêcia wspólnoty.
Wolnoœæ dla przysz³oœci mo¿e powstaæ tylko przez przywi¹zanie do Chrystusa,
obecnoœæ Ducha i mi³oœæ wzajemn¹. Tak powsta³a wspólnota – jak j¹ prze¿y-
wamy w WKEE – otwiera drogi do dalszego zrastania siê Koœcio³ów tak¿e
w perspektywie ekumenicznej.

Cristina Comencini, znana re¿yserka i autorka, przedstawi³a rozwa¿ania na
temat roli kobiet we wspó³czesnym spo³eczeñstwie i Koœciele. Dosz³a do
wniosku, ¿e ani w spo³eczeñstwie ani w Koœciele nie mamy wolnoœci, gdy nie
istnieje równouprawnienie kobiet i mê¿czyzn.

W szeœciu grupach roboczych dyskutowano intensywnie nad wynikami roz-
mów teologicznych i innymi dokumentami z ostatnich szeœciu lat, jak i nad
proponowanymi szkicami projektów nowych obszarów pracy. Uchwa³y grup
roboczych sta³y siê czêœci¹ sk³adow¹ niniejszego raportu koñcowego. Recep-
cja pracy wykonanej w przesz³oœci pos³u¿y³a w ten sposób rozwojowi nowych
perspektyw na przysz³oœæ.

Dwa dni by³y poœwiêcone czêœciowo tematowi: Koœcio³y Europy w sytuacji
wymarszu. Wzmocnione dalszymi ekspertami Zgromadzenie Ogólne zajê³o siê
projektami reform poszczególnych Koœcio³ów cz³onkowskich i na ich ocenê
postanowi³o spojrzeæ z perspektywy zbli¿aj¹cego siê jubileuszu Reformacji.
Ustalenia staj¹ siê czêœci¹ 3,5 niniejszego Raportu koñcowego. Opracowano
apel Europa Reformata, który po przedyskutowaniu zosta³ przyjêty przez
Zgromadzenie Ogólne.

Zgromadzenie Ogólne debatowa³o i przyjê³o tak¿e S³owo w sprawie aktual-
nej sytuacji w Europie (za³¹cznik 2).

2. Uchwa³y dotycz¹ce wyników pracy
w latach 2006-2012

2.1. Pismo – wyznanie – Koœció³

1. Zgromadzenie Ogólne dziêkuje uczestnikom konsultacji 2008 i grupie
redakcyjnej za opracowanie dokumentu Pismo – wyznanie – Koœció³.

2. Zgromadzenie Ogólne cieszy siê z szerokiej dyskusji nad dokumentem
w Koœcio³ach cz³onkowskich i dziêkuje za zró¿nicowane stanowiska, których
ocena zosta³a uwzglêdniona w koñcowej redakcji tekstu.
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3. Zgromadzenie Ogólne przyjmuje dokument i identyfikuje siê z nim.
4. Zgromadzenie Ogólne prosi Koœcio³y o przyjêcie rezultatów rozmów

doktrynalnych i uwzglêdnienie podczas dalszej pracy nad tymi tematami za-
równo g³osów pochodz¹cych z w³asnego œrodowiska koœcielnego jak i innych
Koœcio³ów i tradycji.

5. Zgromadzenie Ogólne zaleca opracowanie kwestii otwartych z ostatnie-
go rozdzia³u tego dokumentu w nowym dialogu doktrynalnym na temat
Wspólnoty Koœcio³ów.

2.2. Urz¹d – ordynacja – episkopé

1. Zgromadzenie Ogólne dziêkuje uczestnikom konsultacji w roku 2009 i
grupie redakcyjnej za opracowanie dokumentu Urz¹d – ordynacja – episkopé.

2. Zgromadzenie Ogólne wita szerok¹ dyskusjê nad dokumentem w Ko-
œcio³ach cz³onkowskich i dziêkuje za zró¿nicowane stanowiska, których ocena
zosta³a uwzglêdniona w koñcowej redakcji tekstu.

3. Zgromadzenie Ogólne przyjmuje deklaracjê i zalecenia,  identyfikuje
siê z nimi oraz zaleca Koœcio³om zwrócenie uwagi na do³¹czony materia³
studyjny.

4. Zgromadzenie Ogólne prosi Koœcio³y o przedyskutowanie rezultatów
rozmów doktrynalnych oraz o uwzglêdnienie ich w rozmowach zarówno we-
wnêtrznych jak i z innymi Koœcio³ami i tradycjami.

2.3. „Anga¿ujcie siê na rzecz  sprawiedliwoœci”

1. Zgromadzenie Ogólne przyjmuje studium Anga¿ujcie siê na rzecz  spra-
wiedliwoœci i dziêkuje grupie roboczej za jego opracowanie.

2. Zgromadzenie Ogólne wita szerok¹ dyskusjê nad dokumentem w Koœcio-
³ach cz³onkowskich i dziêkuje za zró¿nicowane stanowiska, których ocena zo-
sta³a uwzglêdniona w koñcowej redakcji tekstu.

3.  Zgromadzenie Ogólne uwa¿a dokument za perspektywiczny wk³ad do
procesu refleksji, komentowania i traktowania kwestii spo³eczno-etycznych
oraz poleca go Koœcio³om cz³onkowskim jako potwierdzenie Konkordii Leu-
enberskiej 11: „Chrzeœcijanie (…) wiedz¹ bowiem, ¿e wola Boga, jako nakaz i
wspomo¿enie, ogarnia ca³y œwiat. Broni¹ ziemskiej sprawiedliwoœci i pokoju
miêdzy ludŸmi i narodami”.

4. Zgromadzenie Ogólne zaleca Radzie utworzenie swobodnie dostêpnego
digitalnego  archiwum, które umo¿liwi korzystanie  ze stanowisk Koœcio³ów
cz³onkowskich w kwestiach spo³eczno-etycznych.
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2.4. Wykszta³cenie do objêcia urzêdu z mocy ordynacji

1. Zgromadzenie Ogólne dziêkuje uczestnikom konsultacji w 2008 i 2010,
jak równie¿ grupie redakcyjnej za opracowanie dokumentu Wykszta³cenie do
objêcia urzêdu z mocy ordynacji we Wspólnocie Koœcio³ów Ewangelickich w
Europie.

2. Zgromadzenie Ogólne wita szerok¹ dyskusjê nad dokumentem w Koœcio-
³ach cz³onkowskich i dziêkuje za zró¿nicowane stanowiska, których ocena zo-
sta³a uwzglêdniona w koñcowej redakcji tekstu.

3. Zgromadzenie Ogólne uwa¿a dokument za perspektywiczny wk³ad do
wspólnego rozumienia dobrego wykszta³cenia teologicznego.

4. Zgromadzenie Ogólne zaleca Koœcio³om cz³onkowskim uwzglêdnienie
tego dokumentu podczas reform w zakresie kszta³cenia.

5. Zgromadzenie Ogólne prosi Radê o stworzenie odpowiednich warunków
do realizacji zaleceñ wymienionych w koñcowym akapicie.

2.5. Pozostañ w czasie

1. Zgromadzenie Ogólne dziêkuje grupie regionalnej Europy po³udniowo-
wschodniej za opracowanie dokumentu Pozostañ w czasie – Ewangelickie na-
bo¿eñstwo w Europie po³udniowo-œrodkowo-wschodniej  miêdzy zachowaniem
a zmian¹.

2. Zgromadzenie Ogólne poleca dokument jako wzorowy wk³ad do pracy
liturgicznej WKEE. Podkreœla wypowiedŸ studium, ¿e WKEE tak¿e w swoim
¿yciu nabo¿eñstwowym realizuje zasadê „pojednanej ró¿norodnoœci”. Uznaje
porz¹dki nabo¿eñstw odprawianych na Zgromadzeniu Ogólnym i œpiewnik
Colours of Grace jako udane zastosowanie tej zasady.

3. Zgromadzenie Ogólne zaleca, by tak¿e w innych regionach WKEE zbie-
rane by³y obserwacje dotycz¹ce zmiany nabo¿eñstwa. Zgromadzenie Ogólne
prosi Radê, aby akapit 7,4 studium Wnioski i impulsy dla dalszej pracy wyko-
rzysta³y w odpowiedniej formie.

4. Zgromadzenie Ogólne zachêca, aby wyniki studium Pozostañ w czasie
sta³y siê znane w Koœcio³ach cz³onkowskich WKEE w formie materia³u po-
mocniczego, który opracuje grupa regionalna Europy po³udniowo-wschodniej.

2.6. Ecclesia semper reformanda

1. Zgromadzenie Ogólne przyjmuje dokument Ecclesia semper reformanda
i dziêkuje grupie studyjnej za jego opracowanie.
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2. Zgromadzenie Ogólne prosi Koœcio³y o uwzglêdnienie tego dokumentu
podczas w³asnych procesów wprowadzania reform.

3. Zgromadzenie Ogólne prosi Radê o kontynuowanie badañ nad funkcjo-
nowaniem procesów odnowy w Koœcio³ach. Praca ta powinna opieraæ siê nad
tym, co grupa studyjna ju¿ opracowa³a, i zmierzaæ do zaoferowania Koœcio³om
mo¿liwoœci wymiany doœwiadczeñ w zakresie odnowy koœcielnej.

4. Zgromadzenie Ogólne zaleca Radzie utworzenie ma³ej grupy roboczej,
która powinna zbadaæ alternatywne metody kontynuowania badañ nad ko-
œcieln¹ odnow¹ (np. przez partnerstwo i wymianê, dzielenie doœwiadczeñ i
sprawdzonych praktyk etc.).

3. Uchwa³y w sprawie dziedzin dzia³ania
WKEE od 2012

3.1. Wspólnota koœcielna

1. Zgromadzenie Ogólne prosi Radê o wszczêcie dialogu doktrynalnego na
temat Wspólnoty koœcielnej. Zgromadzenie Ogólne zwraca siê z proœb¹, aby
poœwiêciæ szczególn¹ uwagê pozytywnemu potencja³owi i widzialnoœci wspól-
noty koœcielnej. Przy okazji nale¿y te¿ uwzglêdniæ sprawê teologicznego wyja-
œnienia mocy wi¹¿¹cej i prawne implikacje wspólnoty koœcielnej.

2. Zgromadzenie Ogólne prosi Radê o zabezpieczenie, by ten proces
uwzglêdnia³ szerok¹ paletê doœwiadczeñ w Koœciele i obejmowa³ szerokie
uczestnictwo.

3.2.Wieloœæ religii

Zgromadzenie Ogólne prosi Radê o wszczêcie procesu studyjnego na te-
mat Wieloœæ religii, który zajmie siê z³o¿onym obszarem splecionych ze
sob¹ aspektów i doktrynalnych implikacji. W tym kontekœcie nale¿y zleciæ
empiryczne studium, które zbada sytuacjê miêdzyreligijn¹ u podstaw w
ró¿nych kontekstach, w jakich dzia³aj¹ Koœcio³y cz³onkowskie WKEE. Ta-
kie studium powinno wyjaœniæ zarówno socjologiczne fakty jak i praktycz-
ne i teologiczne odpowiedzi Koœcio³ów. Rada winna zabezpieczyæ, ¿eby w
tym projekcie studyjnym przedmiotem refleksji by³ specyficzny wk³ad leu-
enberskich idei.
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3.3. Dialogi miêdzywyznaniowe

1. Zgromadzenie Ogólne wita podjêcie konsultacji z Koœcio³em rzymskoka-
tolickim na temat leuenberskiego modelu wspólnoty koœcielnej.

2. Zgromadzenie Ogólne udziela wsparcia dalszym rozmowom z Koœcio³a-
mi anglikañskimi w Europie w oparciu o Memorandum of affirmation and
commitment.

3. Zgromadzenie Ogólne prosi Radê o podjêcie poszukiwañ odpowiednich
dróg ku pog³êbieniu wspó³pracy z Europejsk¹ Federacj¹ Baptystyczn¹ na bazie
porozumienia z 2010.

4. Zgromadzenie Ogólne prosi Radê o podjêcie poszukiwañ odpowiednich
dróg kontynuowania konsultacji z Koœcio³ami prawos³awnymi w Europie.

5. Zgromadzenie Ogólne prosi Radê o podjêcie kontaktów z Koœcio³ami
zielonoœwi¹tkowymi i wspólnotami charyzmatycznymi oraz ewentualne po-
szukiwanie w³aœciwych form dialogu z nimi.

6.  Zgromadzenie Ogólne prosi Radê o poszukiwanie odpowiednich sposo-
bów dialogu i wspó³pracy ze wspólnotami chrzeœcijan z œrodowiska imigran-
tów. Zaleca œcis³¹ wspó³pracê w tej dziedzinie z Komisj¹ Koœcio³ów do Spraw
Migrantów Konferencji Koœcio³ów Europejskich.

7. Zgromadzenie Ogólne prosi Radê o zwo³anie konsultacji, podczas której
Koœcio³y cz³onkowskie wspólnie przemyœl¹ swoje doœwiadczenia z nowo po-
wstaj¹cymi grupami chrzeœcijañskimi.

3.4. Europa Reformata

1. Zgromadzenie Ogólne zaleca Radzie przeprowadzenie projektu Europa
reformata: 500 lat Reformacji w Europie na podstawie przed³o¿onego projek-
tu. Prosi Radê o przeprowadzenie tego projektu w œwietle wypowiedzi grup
roboczych.

2. Zgromadzenie Ogólne prosi Radê o prowadzenie wspó³pracy z ekume-
nicznymi partnerami, zw³aszcza z Koœcio³a rzymskokatolickiego, jej celem ma
byæ prze¿ycie jubileuszu 500-lecia Reformacji jako znacz¹cego wk³adu do
ekumenicznego procesu.

3.5. Koœcio³y Europy w sytuacji wymarszu

Zgromadzenie Ogólne na forum Koœcio³y Europy w sytuacji wymarszu, któ-
re odby³o siê w dniach 24-25 wrzeœnia 2012, zajê³o siê kwestiami odnowy
Koœcio³ów ewangelickich.
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Stwierdzi³o, ¿e wiele Koœcio³ów cz³onkowskich odnawia siê pod wzglêdem
duchowym i organizacyjnym oraz podjê³o dzia³ania w reakcji na zmienione
stosunki w kontekœcie, w którym ¿yj¹.

Chocia¿ konteksty, w których dzia³aj¹ Koœcio³y, ró¿ni¹ siê od siebie w spo-
sób znacz¹cy, to w odniesieniu do odnowy duchowej i reform organizacyjnych
staj¹ one czêsto wobec podobnych wyzwañ. Przeto Zgromadzenie Ogólne za-
leca Koœcio³om cz³onkowskim intensywniejsz¹ ni¿ dotychczas wymianê do-
tychczasowych doœwiadczeñ z zakresu ju¿ przeprowadzonych reform lub sko-
rzystanie z planów na temat przysz³ej odnowy. Prosi Radê o kontynuowanie
tematu  Koœcio³y Europy w sytuacji wymarszu, a przy tej okazji o zbadanie i
ewentualne zrealizowanie szczególnie nastêpuj¹cych inicjatyw:

1) studium na temat znaczenia Reformacji jako impulsu dla duchowej odno-
wy w XXI wieku;

2) udzia³ w konsultacji w 2013 na temat teologicznej interpretacji aktualnej
sytuacji Koœcio³ów wyros³ych z Reformacji; tutaj szczególnie trzeba by wyko-
rzystaæ grupê studyjn¹, która pracuje nad tematem Ecclesia semper reforman-
da.

3) udzielenie wsparcia Koœcio³om cz³onkowskim podczas wymiany pogl¹-
dów na temat innowacyjnych projektów i procesów zmian; np. przez usiecio-
wienie istniej¹cych platform w Internecie.

3.6. Uchwa³y dotycz¹ce dalszych dziedzin pracy

1. Zgromadzenie Ogólne prosi Radê o zlecenie opracowania studium na te-
mat Kszta³cenie dla przysz³oœci. Zgromadzenie Ogólne proponuje powierzyæ
to zadanie grupie regionalnej Europy po³udniowo-wschodniej.

2. W œwietle spotkania ewangelickich synoda³ów w styczniu 2012 w Bad
Boll Zgromadzenie Ogólne prosi Radê o wspieranie wspó³pracy gremiów sy-
nodalnych Koœcio³ów cz³onkowskich na p³aszczyŸnie europejskiej.

3. Zgromadzenie Ogólne potwierdza uchwa³y Zgromadzenia w Budapeszcie
z 2006 w sprawie bliskiej wspó³pracy w kwestiach politycznych, spo³ecznych i
ekonomicznych, maj¹cej na celu wzmocnienie wspólnego g³osu protestanckie-
go w Europie. Potwierdza pracê przedstawicieli WKEE w Brukseli i wita
wspó³pracê z Komisj¹ „Koœció³ i spo³eczeñstwo” KKE.

4. Zgromadzenie Ogólne prosi Radê, by poszukiwa³a odpowiednich mo¿li-
woœci dalszego rozwiniêcia tekstu Spo³eczne zobowi¹zanie Koœcio³ów ewan-
gelickich w Europie sformu³owanego w studium Zaanga¿ujcie siê na rzecz
sprawiedliwoœci (s. 56).

5. W celu mo¿liwie precyzyjnego trzymania siê terminologii, któr¹ pos³ugu-
je siê WKEE, Zgromadzenie Ogólne zaleca Radzie, by spowodowa³a  opraco-
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wanie S³ownika leuenberskiego, w którym  zostan¹ zebrane i objaœnione pojê-
cia w trzech jêzykach urzêdowych WKEE.

6. Zgromadzenie Ogólne prosi Radê o nadanie biegu procesowi studyjnemu
na temat Teologia diaspory. Prosi Radê o zbadanie, jak ten proces mo¿na po-
wi¹zaæ z tematem Ewangelia a kultura, który winien uwzglêdniæ tak¿e kultu-
rowe to¿samoœci w obrêbie Koœcio³ów, w³¹czaj¹c w to Koœcio³y wiêkszoœcio-
we i mniejszoœciowe.

7. Zgromadzenie Ogólne prosi Radê o zbadanie ewentualnoœci podjêcia roz-
mów z Europejskim Aliansem Ewangelicznym.

4. Wybory: Rada, Prezydium, Sekretarz generalny

 Zgromadzenie Ogólne wybra³o 24 wrzeœnia 2012 now¹ Radê WKEE.
Nale¿¹ do niej nastêpuj¹ce osoby:

Cz³onkowie:
1. Heetderks, Jan Gerd – Koœció³ Protestancki w Holandii
2. Jörgensen, Kirsten – Koœció³ Ewangelicko-Luterañski Danii
3. Kopsch, Cordelia – Koœció³ Ewangelicki w Hesji i Nassau
4. Locher, Gottfried dr – Szwajcarski Zwi¹zek Koœcio³ów Ewangelickich
5. McPake, John dr  - Koœció³ (prezbiteriañski) Szkocji
6. Pöder, Thomas-Andreas – Estoñski Koœció³ Ewangelicko-Luterañski
7. Rudolph,  Barbara, Koœció³ Ewangelicki w Nadrenii
8. Tarr Cselovszky, Klara dr – Koœció³ Luterañski na Wêgrzech
9. Thaarup, Jörgen dr  - Koœció³ Ewangelicko-Metodystyczny, Konferencja

Centralna Europy Pó³nocnej
10. Weber, Friedrich dr – Ewangelicko-Luterañski Koœció³ Krajowy Brunsz-

wiku
11. Weinrich, Michael dr  - Unia Koœcio³ów Ewangelickich
12.  Wieland-Maret, Esther – Zjednoczony Koœció³ Protestancki we Francji
13.  Zikeli, Daniel dr – Koœció³ Ewangelicki Wyznania Augsburskiego w

Rumunii

Zastêpcy
1. Rieth, Klaus – Ewangelicki Koœció³ Krajowy Wirtembergi
2. Graff-Kallevag, Cristin – Koœció³ Norwegii
3. Killat, Barbara – Koœció³ Ewangelicki w Niemczech Œrodkowych
4. Hirzel, Martin dr – Szwajcarski Zwi¹zek Koœcio³ów Ewangelickich
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5. Bradbury, John dr  - Zjednoczony Koœció³ Reformowany
6. Brzóska, Marcin – Koœció³ Ewangelicko-Augsburski w Polsce
7. Kayser, Suzanne – Koœció³ Ewangelicki Bremy
8. Bölcskei, Gusztav dr – Koœció³ Reformowany na Wêgrzech
9. Pöll, Lothar – Koœció³ Ewangelicko-Metodystyczny, Konferencja Cen-

tralna Europy Œrodkowej i Po³udniowej
10. Hauschildt, Friedrich dr – Zjednoczony Koœció³ Ewangelicko-Luterañski

Niemiec
11. Martin, Michael – Koœció³ Ewangelicko-Luterañski Bawarii
12. Gajewski, Pawe³ dr – Ewangelicki Koœció³ Waldensów we W³oszech
13. Boukis, Dimitrow – Grecki Koœció³ Ewangelicki.

Rada ukonstytuowa³a siê 25 wrzeœnia 2012 i wybra³a trzyosobowe Prezy-
dium, w którego sk³ad weszli: dr Friedrich Weber ( przewodnicz¹cy), dr Gott-
fried Locher i dr Klara Tarr Cselovszky.

Dr Michael Bünker zosta³ potwierdzony na stanowisku sekretarza general-
nego.

Za³¹cznik 1

EUROPA REFORMATA: 500 LAT REFORMACJI W EUROPIE

Apel

W  roku 2017 i w latach nastêpnych ewangelickie chrzeœcijañstwo bêdzie
obchodziæ jubileusz 500-lecia Reformacji. Reformacja by³a koœcielno-spo³ecz-
nym i duchowym przebudzeniem o œwiatowym zasiêgu i oddzia³ywaniu do
dnia dzisiejszego. Osoba i dzie³o Marcina Lutra zajmuj¹ tutaj szczególn¹ pozy-
cjê. Wraz z jego krytyk¹ praktyki odpustów w 1517 i polemik¹ wokó³ jego 95
tez ukszta³towa³ siê ruch posiadaj¹cy ogromn¹ si³ê przekonywania, który przy-
spieszy³, pog³êbi³ i niezwykle poszerzy³ odnowê Koœcio³a. Reformacja pozo-
stawi³a g³êbokie piêtno na historii kontynentu europejskiego  i zakorzenionych
tutaj Koœcio³ów. Ze starañ o odnowê jednego Koœcio³a Jezusa Chrystusa, opar-
tego wy³¹cznie na Ewangelii i usprawiedliwieniu jedynie z wiary powsta³y
Koœcio³y ewangelickie.

Dla Koœcio³ów ewangelickich  „punktem wyjœcia sta³o siê nowe doœwiad-
czenie wyzwalaj¹cej i niezawodnej mocy Ewangelii. Reformatorzy, broni¹c
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prawdy, któr¹ poznali, razem przeciwstawili siê  tradycjom koœcielnym tam-
tych czasów. Tote¿  zgodnie wyznawali, ¿e probierzem ¿ycia i nauki Koœcio³a
s¹ pierwotne i czyste œwiadectwo o Ewangelii na podstawie Pisma Œwiêtego.
Zgodnie sk³adali œwiadectwo o wolnej i bezwarunkowej ³asce Boga ofiaro-
wanej przez ¿ycie, œmieræ i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa wszystkim,
którzy wierz¹ tej obietnicy. Zgodnie wyznawali, ¿e o praktyce i strukturze or-
ganizacyjnej Koœcio³a ma wy³¹cznie decydowaæ jego zadanie przekazywania
tego œwiadectwa œwiatu, i ¿e suwerenne S³owo Boga jest ponad ustanowio-
nym przez ludzi porz¹dkiem organizacyjnym wspólnoty chrzeœcijañskiej.
G³osz¹c to pozostawali w jednoœci z ca³ym chrzeœcijañstwem, przyjmuj¹c i
odnawiaj¹c wyznanie wiary w trójjedynego Boga i w bogocz³owieczeñstwo
Jezusa Chrystusa, wyra¿one w najstarszych symbolach Koœcio³a” (Konkor-
dia leuenberska nr 4).

W tym œwiadectwie Koœcio³y wyros³e z Reformacji, mimo istniej¹cych
miêdzy nimi ró¿nic i sprzecznoœci, by³y zawsze ze sob¹ solidarne. Z tego
wyros³a wspólnota koœcielna, która w 1973 zamanifestowa³a siê w przyjêciu
Konkordii miêdzy Koœcio³ami wyros³ymi na gruncie Reformacji w Europie i
w której do dnia dzisiejszego znajduj¹ swoje powo³anie do dawania wspólne-
go œwiadectwa i wspólnej s³u¿by w œwiecie. Tak¿e Koœcio³y metodystyczne,
które powsta³y dopiero w XVIII w., podzielaj¹ podstawowe przekonania Re-
formacji.

Ewangelia daje odetchn¹æ, wypêdza strach, daruje nowe ¿ycie, wyzwala,
otwiera oczy na niedostatek i nie pozwala dominowaæ nastrojowi smutku.
Gdziekolwiek czynimy takie doœwiadczenia, staj¹ siê ¿ywe poœród nas impulsy
Reformacji. Reformacja jest odpowiednio doceniana wówczas, gdy Koœcio³y
chrzeœcijañskie kieruj¹ siê duchem Ewangelii.

Ewangelia inspiruje nasz¹ refleksjê: Co znaczy dzisiaj byæ ewangelikiem?
Czym ewangelickoœæ fascynuje innych? Ale tak¿e: gdzie stajemy siê prze-
szkod¹ dla Ewangelii? Jak mo¿emy staæ siê bardziej goœcinni? Jakie impulsy
wyrastaj¹ z Reformacji dla aktualnego procesu kszta³towania Koœcio³a? I
wreszcie: Co wynika z reformacyjnej odnowy Koœcio³a dla przysz³oœci i
wspó³¿ycia  Koœcio³ów chrzeœcijañskich?

Na drodze do reformacyjnego jubileuszu winny nam towarzyszyæ takie do-
œwiadczenia i takie pytania. Zgromadzenie Ogólne WKEE we Florencji zachê-
ca swoje Koœcio³y cz³onkowskie do skorzystania z doœwiadczeñ p³yn¹cych z
Ewangelii i z inspiracji pytañ postawionych przez Ewangeliê. Wzywa do
wspólnego œwiêtowania jubileuszu Reformacji w 2017 i za pomoc¹ projektu
Europa reformata: 500 lat Reformacji oferuje mo¿liwoœci podejmowania ini-
cjatyw i wspó³pracy.

Celem Reformacji by³a odnowa jednego Koœcio³a Jezusa Chrystusa. 500-le-
cie Reformacji rzuca wyzwanie ca³emu chrzeœcijañstwu, by ponad wszelkimi
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granicami i ró¿nicami konfesyjnymi zapyta³o o znaczenie Reformacji dla „jed-
nego, œwiêtego, katolickiego i apostolskiego Koœcio³a”.

Jednak niezale¿nie od Koœcio³ów wspominanie Reformacji winno tak¿e  za-
inspirowaæ ca³¹ europejsk¹ opiniê publiczn¹ do dialogu na temat spo³ecznych i
kulturowych impulsów Reformacji.

Florencja, 25 wrzeœnia 2012

Za³¹cznik 2

WYZWOLENI DLA PRZYSZ£OŒCI – ODPOWIEDZIALNOŒÆ
ZA EUROPÊ

Stanowisko Zgromadzenia Ogólnego (fragmenty)

W dniach od 20 do 26 wrzeœnia 2012 Wspólnota Koœcio³ów Ewangelickich
w Europie (WKEE) zebra³a siê we Florencji na swoim VII Zgromadzeniu
Ogólnym. Tym samym spotyka siê ona w czasie, w którym europejski proces
jednoczenia tkwi w g³êbokim kryzysie: trudno przeceniæ jego wp³yw na ludzi,
spo³eczeñstwa, demokracjê i europejski proces integracji. W tej sytuacji Zgro-
madzenie Ogólne zwraca siê do Koœcio³ów cz³onkowskich WKEE i europej-
skiej opinii publicznej. Wyzwoleni dla przysz³oœci – takie jest motto VII Zgro-
madzenia   Ogólnego WKEE we Florencji. Tê wolnoœæ zawdziêczamy Bogu w
Jezusie Chrystusie. Poselstwo o Jezusie Chrystusie stanowi podstawê zaufania
i wyzwala do odpowiedzialnej s³u¿by w œwiecie. Dlatego Koœcio³y ewangelic-
kie w Europie w Konkordii leuenberskiej zobowi¹za³y siê do wspólnego wy-
stêpowania na rzecz ziemskiej sprawiedliwoœci i pokoju miêdzy poszczególny-
mi ludŸmi i miêdzy narodami. „W tym celu musz¹ wraz z innymi ludŸmi szu-
kaæ rozs¹dnych i stosownych rozwi¹zañ oraz mieæ swój udzia³ w ich
w³aœciwym zastosowaniu” (KL 11).

W obecnym kryzysie europejskim wielu ludzi boi siê najbli¿szej przy-
sz³oœci. Wielu ludzi w Europie jest dotkniêtych bezrobociem, malej¹cymi
dochodami, zredukowanymi œwiadczeniami socjalnymi, pañstwowymi
dzia³aniami oszczêdnoœciowymi przy finansowaniu dóbr publicznych i ro-
sn¹cym ubóstwem. W sposób szczególny niezwykle wysokie bezrobocie
dotyka m³odych ludzi w wielu pañstwach. G³êboka troska o swoj¹ egzy-
stencjê i brak perspektyw powoduje wyjœcie wielu ludzi na ulice. Zgroma-
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dzenie Ogólne WKEE zdaje sobie sprawê, ¿e w tym kryzysie nie ma pro-
stych odpowiedzi  i idealnych rozwi¹zañ, zw³aszcza ¿e europejska gospo-
darka i polityka finansowa s¹ œciœle powi¹zane z gospodark¹ œwiatow¹.
Zgromadzenie Ogólne chcia³oby tak¿e okazaæ swój respekt osobom  odpo-
wiedzialnym za sprawy polityczne, znajduj¹cym  siê pod ogromn¹ presj¹ i
ponosz¹cym powa¿n¹ odpowiedzialnoœæ za przysz³oœæ, i zapewniæ ich o
swoich modlitwach wstawienniczych.

Wewn¹trz naszych krajów, ale te¿ w skali œwiatowej, poszerza siê przepaœæ
miêdzy biednymi i bogatymi. Ofiary kryzysu ¿yj¹ nie tylko w Europie, lecz
tak¿e w innych czêœciach œwiata. Jednak wszystkie propozycje rozwi¹zañ i de-
cyzji  trzeba mierzyæ wed³ug kryterium, w jakiej mierze pomagaj¹ dotkniêtym
ludziom i spo³eczeñstwom, przyczyniaj¹ siê do utrzymania europejskiego pro-
cesu jednoczenia i sprzyjaj¹ solidarnoœci w wymiarze œwiatowym. G³êboki
kryzys ma ró¿norodne przyczyny i skutki. Dla Zgromadzenia Ogólnego szcze-
gólne znaczenie maj¹ nastêpuj¹ce aspekty:

Mieæ odwagê g³osiæ prawdê
Wiara chrzeœcijañska ¿yje z doœwiadczenia, przez prawdê staæ siê wolnym

dla przysz³oœci. „Prawda was wyswobodzi” (J 8,32). Ufaj¹c tej obietnicy Ko-
œcio³y WKEE wyra¿aj¹ przekonanie, ¿e prawda ponad wymiarem i konse-
kwencjami obecnego kryzysu Europy nie tylko jest mo¿liwa do przyjêcia przez
ludzi, lecz mo¿e dzia³aæ wyzwalaj¹co. Tylko dziêki odwadze g³oszenia prawdy
mo¿emy uzyskaæ nowe przestrzenie dzia³alnoœci i perspektywy na przysz³oœæ.
Przeto Zgromadzenie Ogólne chcia³oby dodaæ otuchy odpowiedzialnym za po-
litykê i gospodarkê, jak równie¿ wszystkim obywatelkom i obywatelom Euro-
py, do stawienia czo³a tak¿e niewygodnym prawdom.

Odwaga g³oszenia prawdy wyzwala z twierdzenia, ze obecne strategie poli-
tyczne s¹ bezalternatywne. Wprawdzie mog¹ istnieæ sytuacje, w których widzi
siê tylko jedn¹ jedyn¹ mo¿liwoœæ rozwi¹zania. Lecz istnieje tak¿e ideologia
braku alternatywy, która jest przeciwieñstwem prawdy i wolnoœci. Grozi jej
niebezpieczeñstwo zaprzepaszczenia wolnoœci dla przysz³oœci. Przyznanie siê
do w³asnej bezradnoœci lub niepewnoœci nie jest oznak¹ politycznej s³aboœci,
lecz si³y. W³aœnie w ten sposób mo¿na wzmocniæ zaufanie wobec polityki, bez
którego europejski projekt skazany jest na niepowodzenie. Nie nast¹pi szybkie
przezwyciê¿enie kryzysu. W trwaj¹cym kryzysie trzeba uzyskaæ nowe mo¿li-
woœci dla tworzenia bardziej sprawiedliwego, solidarnego i pokojowego spo³e-
czeñstwa.

Jednak zachêta do prawdy i uczciwoœci odnosi siê tak¿e do Koœcio³ów, któ-
re przecie¿ nie egzystuj¹ poza spo³eczeñstwem, polityk¹ i gospodark¹, lecz
same s¹ uczestnikami wydarzeñ. Przeto Zgromadzenie Ogólne zachêca swoje
Koœcio³y cz³onkowskie, by samokrytycznie spojrza³y na w³asne uwik³anie w
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sprawy zwi¹zane z kryzysem. Tylko wówczas bêd¹ one mog³y wiarygodnie
kierowaæ swoje s³owo do innych.

Wzmocnienie demokracji
Kryzys sprawia, ¿e demokracja i procedury demokratyczne poddawane s¹

ogromnej presji decyzyjnej. Powsta³o wra¿enie, ¿e nie parlamenty, rz¹dy i eu-
ropejskie instytucje podejmuj¹ decyzje, lecz rynki finansowe. Wœród ludzi
wzrasta poczucie bycia obiektem obcych decyzji. Czêœciowo zawini³y w tym
decyzje polityczne ostatnich dziesiêcioleci, które zliberalizowa³y sektor finan-
sów i pozbawi³y go publicznej kontroli.

Zgromadzenie Ogólne jest przekonane, ¿e skuteczne i rokuj¹ce na przy-
sz³oœæ przezwyciê¿enie kryzysu mo¿e siê udaæ tylko przy zastosowaniu i
umocnieniu transparentnej procedury demokratycznej na ró¿nych p³aszczy-
znach pañstwowych w Europie. Wspó³uczestnictwo i wspó³decydowanie maj¹
wed³ug ewangelickiego rozumienia fundamentalne znaczenie dla wspó³¿ycia
w Europie.

Mieæ wzgl¹d na skutki spo³eczne
Zaaplikowane recepty pokonywania kryzysu nie dostrzegaj¹ jak dot¹d w

sposób wystarczaj¹cy spo³ecznych skutków kryzysu a tak¿e krzywd spo³ecz-
nych wynikaj¹cych z wybranych strategii jego pokonywania. Okaza³o siê, ¿e
priorytetowa koncentracja wokó³ programów oszczêdnoœciowych i konsolida-
cji bud¿etu, dzia³añ koniecznych i po¿¹danych, ma na krótk¹ metê katastrofal-
ne skutki spo³eczne w krajach dotkniêtych tymi dzia³aniami…

Nie ma powrotu do nacjonalizmu
Kryzys wzmocni³ nieufnoœæ wielu ludzi wobec instytucji europejskich. Ten-

dencje oraz partie nacjonalistyczne i populistyczne uzyska³y w wielu krajach
przyp³yw energii. Trzeba odró¿niæ prawo do narodowego samostanowienia i
ochrony uzasadnionych interesów narodowych od nacjonalizmu, który prowa-
dzi do konkurencji i wrogoœci miêdzy narodami i do ucisku mniejszoœci etnicz-
nych. Europejski proces jednoczenia jest w³aœnie przeciw nacjonalizmowi XIX
wieku i jego straszliwym skutkom w XX wieku. Przeto Koœcio³y ewangelickie
– które czêœciowo uwik³a³y siê same w nacjonalizm – solidaryzuj¹ siê z tym
procesem i popieraj¹ go. Zgromadzenie Ogólne zwraca przy tym uwagê na stu-
dium WKEE Koœció³ – lud – pañstwo – naród z 2001.

Zbadaæ nasz model gospodarczy
Lecz obok aktualnych i pilnych pytañ wielu chrzeœcijan stawia jeszcze pyta-

nie dalej siêgaj¹ce, czy kryzys nie wymaga tak¿e refleksji nad modelem gospo-
darczym, który definiuje wzrost dobrobytu przede wszystkim na podstawie go-
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spodarczego wzrostu i poszerzenia logiki rynku na wszystkie obszary ¿ycia.
Zgromadzenie Ogólne jest wdziêczne za wszelkie impulsy i dyskusje na temat
alternatywnych sposobów gospodarowania i ¿ycia w Koœcio³ach i wspólnotach
a ponadto tak¿e w spo³eczeñstwie, jak to zosta³o przedstawione w studium An-
ga¿ujcie siê na rzecz sprawiedliwoœci podczas Zgromadzenia Ogólnego. Cho-
dzi przy tym nie o odejœcie od zasad spo³ecznej gospodarki rynkowej. Wed³ug
ewangelickiego rozumienia jest ona nie tylko porz¹dkiem gospodarczym, lecz
tak¿e porz¹dkiem wartoœci. Chodzi o skierowanie uwagi na wiêcej sprawiedli-
woœci w zakresie dzielenia, zagwarantowanie dobrej i pewnej pracy, stabilne
systemy socjalne, sprawiedliwsze udostêpnienie dóbr publicznych i wreszcie  o
d³ugotrwa³e i dbaj¹ce o zachowanie stworzenia gospodarki.

O solidarn¹ Europê
Unia Europejska wnios³a jak dot¹d wa¿ny wk³ad do sprawy pokoju, wolno-

œci i dobrobytu po³¹czonego ze sprawiedliwoœci¹ w Europie. WKEE solidary-
zuje siê z tymi celami. Chcia³aby ona umocniæ partnerstwa Koœcio³ów i wspól-
not koœcielnych oraz solidarnoœæ miêdzy nimi wzd³u¿ i wszerz Europy. W³a-
œnie w obecnym czasie partnerstwa koœcielne i ekumeniczna wspó³praca maj¹
szczególn¹ wartoœæ dla wspó³¿ycia w Europie, dla porozumienia i trzymania
siê razem poœród kryzysu. Wyzwania XX wieku – takie jak globalizacja, zmia-
na klimatu, przemiana demograficzna, zmiany w gospodarce œwiatowej, poli-
tyczny proces transformacji w regionach s¹siaduj¹cych z Europ¹ – domagaj¹
siê wolnej i zjednoczonej Europy, której gotowoœæ do solidarnoœci nie koñczy
siê na granicy poszczególnych pañstw, lecz przekracza granice Europy.

Florencja, 26 wrzeœnia 2012.

Za³¹cznik 3

DEKLARACJA W SPRAWIE  SYTUACJI CHRZEŒCIJANEK I CHRZEŒCIJAN
NA BLISKIM WSCHODZIE

„Wolnoœæ – na tym polega chrzeœcijañstwo”. To sformu³owanie Filipa Me-
lanchtona z 1521 sta³o siê mottem Koœcio³ów ewangelickich w Europie.
Gdziekolwiek w œwiecie ludzie d¹¿¹ do wolnoœci, mog¹ byæ pewni sympatii i
poparcia ze strony Koœcio³ów ewangelickich.

Chrzeœcijanie ewangeliccy w Europie powitali z ogromn¹ radoœci¹ „arabsk¹
wiosnê” w ró¿nych krajach Bliskiego Wschodu, gdy¿ dostrzegaj¹ w tym ruchu
d¹¿enie ludu do uzyskania nale¿nej wolnoœci.
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W ostatnich miesi¹cach Wspólnota Koœcio³ów Ewangelickich w Europie
staje siê coraz bardziej zaniepokojona wieloma informacjami pochodz¹cymi
od naszych partnerów z krajów Bliskiego Wschodu. Koœcio³y ewangelickie w
Europie czuj¹ siê w ró¿ny sposób zwi¹zane z Koœcio³ami i chrzeœcijanami na
Bliskim Wschodzie.

WKEE utrzymuje intensywne partnerstwo ze Wspólnota Koœcio³ów Ewan-
gelickich na Bliskim Wschodzie, wspólnot¹ zrzeszaj¹c¹ 17 przewa¿nie ewan-
gelickich Koœcio³ów tego regionu. Koœcio³y cz³onkowskie WKEE s¹ blisko
zwi¹zane z Koœcio³ami i chrzeœcijanami Bliskiego Wschodu przez partnerstwa,
projekty diakonacie i wiele osobistych relacji.

Jako WKEE obserwujemy, ¿e chrzeœcijanie na Bliskim Wschodzie dziel¹
swoje zainteresowania i d¹¿enia zwi¹zane z wolnoœci¹ ze wspó³obywatelami
ró¿nych kierunków religijnych. Teraz jednak s¹ zaniepokojeni tendencjami w
swoich krajach w zakresie spraw zwi¹zanych z konstytucj¹ oraz kwestii o cha-
rakterze prawnym i politycznym, które zdaj¹ siê zagra¿aæ ich wspó³uczestnic-
twu  w ¿yciu spo³eczeñstwa  i religijnej wolnoœci.

Chrzeœcijanie w Syrii s¹ w sposób szczególny zaniepokojeni zagro¿eniem
podstawowych praw ludzkich i bezpieczeñstwa podczas wojny domowej. Tak
samo obawiaj¹ siê  wzrostu utraty pluralizmu kulturowego i religijnego w Syrii
oraz odejœcia od zasady udzia³u wszystkich grup w ¿yciu spo³eczeñstwa. Jako
WKEE jesteœmy g³êboko zatroskani, gdy¿ w polityce naszych rz¹dów tylko z
trudem daje siê rozpoznaæ, ¿e przedmiotem ich zainteresowania jest ¿ycie na-
szych chrzeœcijañskich sióstr i braci, ich religijna wolnoœæ jak równie¿ utrzy-
manie kulturowego i religijnego zró¿nicowania w Syrii.

Prosimy nasze rz¹dy w Europie, by zintensyfikowa³y swoje zaanga¿owanie
na rzecz bezpieczeñstwa prawnego, pe³nego udzia³u w ¿yciu spo³eczeñstwa
oraz pe³nej wolnoœci religijnej zarówno  dla chrzeœcijan i Koœcio³ów, jak rów-
nie¿ dla innych mniejszoœci religijnych na Bliskim Wschodzie. Prosimy nasze
Koœcio³y cz³onkowskie i wszystkich chrzeœcijan w Europie o informowanie
opinii publicznej w sprawie bardzo trudnej sytuacji chrzeœcijan w Syrii i w in-
nych miejscach na Bliskim Wschodzie;  w ten sposób powstanie pe³niejszy ni¿
spotykany w mediach obraz sytuacji.

Prosimy nasze Koœcio³y cz³onkowskie i wszystkich chrzeœcijan w Europie o
pe³ne wsparcie chrzeœcijan na Bliskim Wschodzie i tych wszystkich, którzy
cierpi¹ z powodu przemocy, niepewnoœci prawnej i ograniczenia ich wolnoœci.

W sposób szczególny prosimy nasze Koœcio³y cz³onkowskie i wszystkich
chrzeœcijan w Europie o wznoszenie modlitw w intencji naszych chrzeœcijañ-
skich sióstr i braci jak równie¿ wszystkich ludzi na Bliskim Wschodzie oraz
zwrócenie siê z proœb¹ do Boga o pomoc w obliczu ich cierpienia i walki o
wolnoœæ.

T³umaczenie: Karol Karski
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URZ¥D – ORDYNACJA – EPISKOPÉ
Rezultat dialogu doktrynalnego

Wspólnoty Koœcio³ów Ewangelickich w Europie

Spis treœci

 1. Wprowadzenie
1.1. Wyzwanie
1.2. Stan dyskusji w ramach WKEE
1.3. Cel i struktura przed³o¿onego dokumentu
1.4. Wspólne rozumienie i granice ró¿norodnoœci w obrêbie WKEE
1.4.1. Fundament, kszta³t i przeznaczenie Koœcio³a
1.4.2. Granice ró¿norodnoœci
1.5. Podstawy hermeneutyczne dialogu doktrynalnego
1.5.1. Jednoœæ w pojednanej ró¿norodnoœci
1.5.2. Kryteria ewangelickiego rozumienia urzêdu, ordynacji i episkopé

 2. Deklaracja
2.1. Przeznaczenie i pos³annictwo Koœcio³a
2.2. Urz¹d w Koœciele
2.2.1. Urz¹d ca³ego ludu Bo¿ego i rodzaj urzêdów
2.2.2. Pos³uga S³owa i Sakramentu (ministerium verbi)
2.2.3. Urz¹d diakonacki
2.2.4. Urz¹d starszego jako element w ramach pos³ugi episkopé
2.2.5. Ró¿ne struktury urzêdów w Koœciele
2.2.6. P³eæ i orientacja seksualna w odniesieniu do urzêdów
2.3. Ordynacja i pos³ugiwanie S³owa i Sakramentu
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2.3.1. Znaczenie ordynacji
2.3.2. Terminologia i praktyka ordynacji
2.4. Pos³ugiwanie i sprawowanie episkopé
2.4.1. Znaczenie i funkcja episkopé
2.4.2. Episkopé jako wspólna odpowiedzialnoœæ w Koœciele

 3. Zalecenia
 4. Apendyks
4.1. Retrospekcja historyczna
4.1.1. Nowy Testament
4.1.2. Koœció³ w epoce antyku i œredniowiecza
4.1.3. Reformacja
4.1.4. Dalszy rozwój w czasach nowo¿ytnych
4.1.5. Ocena historycznego stanu rzeczy
4.2. Dyskusja wokó³ specjalnych problemów
4.2.1. „Kap³añstwo wszystkich wierz¹cych”
4.2.2. „Rodzaj urzêdów”
4.2.3. Pos³ugiwanie kobiet i mê¿czyzn
4.2.4. Urz¹d i homoseksualnoœæ
4.2.5. Znaczenie ordynacji
4.2.6. Rozumienie i znaczenie episkopé
4.2.7. Tematy Leuenbergu, Miœni, Porvoo i Reuilly

Skróty podstawowych Ÿróde³
Uczestnicy dialogu doktrynalnego
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 1. Wprowadzenie

1.   Rozumienie urzêdu1  i ordynacji, powi¹zane z kwesti¹ episkopé, jest
jedn¹ z podstawowych kwestii dialogu ekumenicznego. Dalsza praca nad tym
tematem jest niezwykle potrzebna nie tylko dla pog³êbienia wspólnoty koœciel-
nej w ramach WKEE, lecz tak¿e jej dialogu z innymi Koœcio³ami i konfesjami,
zw³aszcza z Koœcio³ami luterañskimi, które nie podpisa³y dotychczas Konkor-
dii, ale tak¿e z Anglikañsk¹ Wspólnot¹ Koœcieln¹, Koœcio³em rzymskokatolic-
kim i Koœcio³ami prawos³awnymi.

 1.1. Wyzwanie

2.   Jak ju¿ stwierdzono w Konkordii leuenberskiej (KL), ró¿nice dotycz¹ce
rodzaju urzêdów oraz w zakresie rozumienia i praktyki ordynacji s¹ pozbawio-
ne „charakteru dziel¹cego” Koœcio³y cz³onkowskie (KL 39). Oznacza to, ¿e w
tych kwestiach nie uchylaj¹ wspólnoty koœcielnej. Mimo to Koœcio³y cz³on-
kowskie WKEE zgodnie z KL 39 zobowi¹zuj¹ siê do kontynuowania studiów
nad „ró¿nicami doktrynalnymi, wystêpuj¹cymi w obrêbie samych Koœcio³ów i
miêdzy nimi”. To zobowi¹zanie jest czêœci¹ wspólnego zadania, które polega
na tym, ¿e „sk³adaj¹ one razem œwiadectwo i sprawuj¹ s³u¿bê, staraj¹c siê po-
g³êbiaæ i wzmacniaæ odnalezion¹ wspólnotê” (KL 35).

3.   Dokument Koœció³ Jezusa Chrystusa (KJCh), przyjêty w 1994 r. przez
IV Zgromadzenie Ogólne Leuenberskiej Wspólnoty Koœcielnej (obecnie:
Wspólnota Koœcio³ów Ewangelickich w Europie) podsumowa³ pierwsz¹ turê
rozmów na temat kwestii urzêdu i urzêdów w Koœciele. Stwierdzi³, ¿e nie zo-
sta³ jeszcze osi¹gniêty ¿aden konsens wœród Koœcio³ów Leuenberskiej
Wspólnoty Koœcielnej, ale ¿e znajduj¹ siê one „na drodze do konsensu”
(Rozdzia³ I.2.5.1).

4.   Tak¿e gdy ró¿nice w kszta³towaniu i rodzaju urzêdów oraz w rozumie-
niu i praktyce ordynacji nie kwestionuj¹ wspólnoty koœcielnej w zakresie S³o-

1  Jedno z g³ównych pojêæ tego dialogu doktrynalnego wi¹¿e siê z problemem przek³adu. Zgromadze-
nie Ogólne WKEE w 2006 zaproponowa³o tytu³: „Urz¹d, ordynacja, episkopé”. Ale poniewa¿ dialog doktry-
nalny by³ prowadzony w jêzyku angielskim, pos³ugiwaliœmy siê pojêciem „ministry”, dla którego w jêzyku
niemieckim w wielu przypadkach najbardziej odpowiednim s³owem by³o „Dienst” (s³u¿ba). W niektórych
miejscach w nawiasach podawane jest pojêcie angielskie, zw³aszcza aby ukazaæ, gdzie „Dienst” jest przek³a-
dem s³owa  „ministry” a nie „service”.
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wa i Sakramentu, mog¹ siê jednak mimo to okazaæ przeszkodami w dawaniu
wspólnego œwiadectwa i wspólnej s³u¿bie. Miêdzy innymi ró¿ne przekonania
na temat ordynacji homoseksualistów  i, w niewielkiej liczbie przypadków,
ograniczenia ordynacji wy³¹cznie do mê¿czyzn, mog¹ byæ rozpatrywane jako
obci¹¿enie wspólnoty miêdzy Koœcio³ami i w ramach œwiatowych zwi¹zków
konfesyjnych, takich jak Œwiatowa Federacja Luterañska i Œwiatowa Wspólno-
ta Koœcio³ów Reformowanych. Wniosek z tego jest taki, ¿e – nawet gdy nie
jest wymagana jednolitoœæ – pomocne mog³oby byæ dalsze zbli¿enie na rzecz
pog³êbienia wspólnoty koœcielnej. Jest to wa¿ne tym bardziej, ¿e program
WKEE mówi o „potrzebie wi¹¿¹cych decyzji” i „dalszym rozwoju struktural-
nego i prawnego kszta³tu”2 . Prawowitoœæ ró¿norodnoœci, ale tak¿e granice wie-
loœci wymagaj¹ dalszego rozwa¿enia.

5.   Obok koniecznoœci wewnêtrznego wyjaœnienia, tak¿e kontekst ekume-
niczny zmusza Koœcio³y ewangelickie w Europie do zajêcia siê zagadnieniami
urzêdu, ordynacji i episkopé. Z jednej strony powinny one wspólnie artyku³o-
waæ i samoœwiadomie reprezentowaæ wi¹¿¹ce podstawowe przekonania w
kwestii urzêdów. Z drugiej strony winny staraæ siê pog³êbiæ swój konsens,
zw³aszcza w przypadkach, gdzie jednostronne decyzje wywo³a³y konflikty i
napiêcia w stosunkach ekumenicznych. Przyk³adem na to jest dyskusja, jak¹
wywo³a³a Konferencja Biskupów Zjednoczonego Koœcio³a Ewangelicko-Lute-
rañskiego w Niemczech (VELKD) swymi najnowszymi dokumentami w spra-
wie ordynacji i pe³nomocnictwa3 . Przyk³ad ten jasno ukazuje, jak wa¿na jest
dalsza praca nad tym zagadnieniem. W nie mniejszym stopniu Koœcio³y cz³on-
kowskie WKEE powinny tak¿e dyskutowaæ nad nowymi wydarzeniami eku-
menicznymi, jak np. nowe modele wspólnoty koœcielnej miêdzy Koœcio³ami
anglikañskimi a Koœcio³ami cz³onkowskimi WKEE, takie jak deklaracje z Mi-
œni, Porvoo i Reuilly.

 1.2. Stan dyskusji w ramach WKEE

6.   Konkordia leuenberska odnosi siê do kwestii urzêdu w art. 13, gdzie
czytamy: „Zadaniem Koœcio³a jest rozpowszechnianie […] Ewangelii za po-
œrednictwem s³owa  g³oszonego w kazaniu i przez duszpasterstwo indywidual-

2  Por.  Szóste Zgromadzenie Ogólne Wspólnoty Koœcio³ów Ewangelickich w Europie, Budapeszt,
Wêgry, 12-18 wrzeœnia 2006: Raport koñcowy, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 2008 nr 1, s. 66 (4.1).

3  Allgemeines Priestertum, Ordination und Beauftragung nach evangelischem Verständnis, Texte aus
der VELKD 130/2004, i “Ordnungsgemäß berufen”. Eine Empfehlung der Bischofskonferenz der VELKD
zur Berufung zu Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung nach evangelischem Verständnis, Texte aus
der VELKD 136/2006. -  Dla dyskusji poruszonych tu kwestii patrz ni¿ej, przypis 60.
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ne, a tak¿e przez Chrzest i Wieczerzê Pañsk¹. W zwiastowaniu, Chrzcie i Wie-
czerzy Pañskiej Jezus Chrystus jest obecny przez Ducha Œwiêtego. W taki spo-
sób usprawiedliwienie w Chrystusie staje siê udzia³em ludzi, w taki sposób
Pan gromadzi swój lud. W tym celu pos³uguje siê zarówno ró¿nymi urzêdami i
s³u¿bami w Koœciele, jak te¿ œwiadectwem wszystkich cz³onków swojej
wspólnoty”. Dalej podnosi kwestiê urzêdu i ordynacji wskazuj¹c na ró¿nice
doktrynalne, które wymagaj¹ dalszego opracowania (por. wy¿ej nr 2).

7.   Pierwszy krokiem w zakresie dalszej pracy stanowi¹ tzw. Tezy z Neuen-
dettelsau dotycz¹ce zgodnoœci w kwestii „urzêdu i ordynacji” (1982/86). Bio-
r¹c za podstawê fundamentalne wypowiedzi Reformacji typu luterañskiego i
reformowanego stwierdzaj¹ istnienie miêdzy Koœcio³ami ewangelickimi du¿ej
liczby zgodnoœci  odnoœnie rozumienia i struktury urzêdów, rozumienia i prak-
tyki ordynacji oraz tak¿e „pos³ugiwania episkopé” (por. cytaty ni¿ej, nr 59 oraz
przypisy 29, 33 i 67). Ale wypowiedzi te by³y dosyæ ogólne a specyficzne zna-
czenie tej zgodnoœci nie ca³kiem jasne. IV Zgromadzenie Ogólne LWK w 1987
r. przyjê³o Tezy z Neuendettelsau jako „podstawê i pomoc w przysz³ych roz-
mowach ekumenicznych”.

8.  Dalszy krok stanowi³y Tezy z Tampere (1986), który równie¿ zosta³y
przyjête przez Zgromadzenie Ogólne w 1987 r. i czêœciowo do³¹czone do do-
kumentu Koœció³ Jezusa Chrystusa4 . Oœwiadczaj¹ one w pierwszej tezie w po-
wo³aniu na Barmeñsk¹ Deklaracjê Teologiczn¹, art. 3 i Konfesjê Augsbursk¹
(CA) art. 5, ¿e „s³u¿ba nauczania i udzielania sakramentów”, ministerium verbi
to urz¹d „ustanawiaj¹cy Koœció³”. W uzupe³nieniu dodaje siê jednak, ¿e „zada-
nie zwiastowania i odpowiedzialnoœæ za zwiastowanie S³owa i za w³aœciwe
udzielanie sakramentów spoczywa nie tylko na urzêdzie wynikaj¹cym z ordy-
nacji, lecz na ca³ym zborze”.

9.   Druga teza z Tampere zajmuje siê relacj¹ miêdzy powszechnym kap³añ-
stwem a urzêdem z mocy ordynacji. Ale nie wyjaœnia, czy urz¹d z mocy ordyna-
cji nale¿y wyprowadzaæ bezpoœrednio z kap³añstwa wszystkich wierz¹cych czy
te¿  posiada on g³êbsze zakorzenienie w szczególnym powo³aniu Chrystusa.

10.   W sprawie „pos³ugi przewodniczenia” (episkopé) trzecia teza z Tampe-
re powiada, ¿e „przewodniczenie zborowi (Koœcio³owi) dokonuje siê tak¿e

4  Pe³ny tekst w: Sakramente, Amt, Ordination (Leuenberger Texte 2), Frankfurt a.M. 1995, s. 103-
112; tezy 1-3 w: Koœció³ Jezusa Chrystusa. Wk³ad reformacyjny do dialogu ekumenicznego na temat jedno-
œci Koœcio³a. Dokument przyjêty na Czwartym Zgromadzeniu Ogólnym Sygnatariuszy Konkordii Leuenber-
skiej, Wiedeñ, Austria, 3-10 maja 1994, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 1996 nr 1 (37), s. 87-89.
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przez inne ‘pos³ugi’ i nie jest tylko spraw¹ urzêdu wynikaj¹cego z ordynacji”.
Mimo istniej¹cych ró¿nic Koœcio³y sygnatariusze Konkordii leuenberskiej „po-
rozumia³y siê co do tego, ¿e takie ró¿nice w strukturze Koœcio³a nie stoj¹ na
przeszkodzie „wspólnocie koœcielnej” w znaczeniu wspólnoty ambony i Wiecze-
rzy Pañskiej oraz wzajemnemu uznaniu urzêdu i ordynacji; wspólnota ta bêdzie
mo¿liwa tak d³ugo, jak d³ugo kwestia zwierzchnictwa koœcielnego bêdzie podpo-
rz¹dkowana w³adzy S³owa”. Nawet uznaj¹c, ¿e Koœcio³y ewangelickie w dialo-
gu ekumenicznym „mog¹ i powinny korzystaæ z doœwiadczeñ innych nierefor-
macyjnych Koœcio³ów”, to jednak „¿adna jednostkowa, historycznie ukszta³to-
wana forma zwierzchnictwa koœcielnego i struktury urzêdu nie mo¿e i nie
powinna uchodziæ za warunek wstêpny wspólnoty i wzajemnego uznania”.

11.   Studium Koœció³ Jezusa Chrystusa z 1994 r. streszcza fundamentaln¹
zgodnoœæ wœród Koœcio³ów cz³onkowskich WKEE nastêpuj¹co:

 „¿e ka¿dy chrzeœcijanin na podstawie wiary i chrztu, ma udzia³ w pro-
rockim, kap³añskim i królewskim urzêdzie Chrystusa, ¿e jest powo³any do da-
wania œwiadectwa o Ewangelii, przekazywania jej dalej  oraz wstawiania siê u
Boga za drugich (kap³añstwo wszystkich wierz¹cych);

 ¿e urz¹d publicznego zwiastowania Ewangelii i udzielania sakramentów
ma fundamentalne i niezbêdne znaczenie dla Koœcio³a. Tam, gdzie istnieje Ko-
œció³, potrzebny jest zatem ‘uporz¹dkowany urz¹d’ publicznego zwiastowania
S³owa i administracji sakramentów. Postrzeganie i struktura tego urzêdu mo¿e
byæ ró¿na. W tej wieloœci zasadnicze znaczenie maj¹ historyczne doœwiadcze-
nia, dominuj¹c¹ rolê odgrywa ka¿dorazowe rozumienie misji. Ró¿ne ukszta³to-
wanie urzêdów i pos³ug w naszych Koœcio³ach mo¿emy uznaæ za bogactwo i
dar Boga. W tym sensie zarówno (historyczny) urz¹d biskupa, jak równie¿
zró¿nicowany urz¹d w porz¹dku synodalno-prezbiterialnym mo¿na uznaæ jako
pos³ugê na rzecz jednoœci. Kryterium postrzegania i kszta³towania urzêdów i
pos³ug stanowi fundamentaln¹ misjê Koœcio³a;

 ¿e urz¹d publicznego zwiastowania przekazywany jest przez  ordynacjê
(„urz¹d z mocy ordynacji” wed³ug terminologii dokumentów z Limy). Opiera
siê on na szczególnej misji otrzymanej od Chrystusa, jest jednak stale zdany na
powszechne kap³añstwo (tezy z Neuendettelsau 3, A). S³owo Bo¿e konstytuuje
ten urz¹d, który znajduje siê w s³u¿bie usprawiedliwienia grzesznika. Ma on
funkcjê s³u¿ebn¹ na rzecz S³owa i wiary;

 ¿e wyra¿enie ‘uporz¹dkowany urz¹d’  oznacza ogó³ pos³ug koœcielnych
w znaczeniu 3 tezy z Tampere. Urz¹d przekazany na mocy ordynacji jest czê-
œci¹ tego uporz¹dkowanego urzêdu”  (s. 89).

12.  Komitet Wykonawczy Leuenberskiej Wspólnoty Koœcielnej opubliko-
wa³ w 1998 deklaracjê w sprawie nowego porozumienia miêdzy Koœcio³ami
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anglikañskimi z jednej strony a Koœcio³em Ewangelickim w Niemczech oraz
nordyckimi i ba³tyckimi Koœcio³ami luterañskimi – z drugiej5 .  Oceniaj¹c to,
do czego d¹¿y³y i co osi¹gnê³y te dokumenty deklaracja opowiedzia³a siê jed-
nak za modelem leuenberskim „koœcielnego jednoczenia, który ma za podsta-
wê reformacyjne rozumienie jednoœci Koœcio³a jako wspólnoty Koœcio³ów”
(nr 2.3). Przeto impulsy na rzecz dalszych rozmów na temat sukcesji apostol-
skiej  zosta³y przyjête z rezerw¹ (por. cytat w apendyksie, przypis 52). Nato-
miast dokument Kszta³t i kszta³towanie Koœcio³ów protestanckich w zmienia-
j¹cej siê Europie, przyjêty przez Zgromadzenie Ogólne WKEE w 2006 r., wy-
powiedzia³ siê w sposób bardziej otwarty: „Dla dalszego zbli¿enia miêdzy
Koœcio³ami, które przyjê³y  porozumienie z Porvoo i Konkordiê leuenbersk¹,
wa¿ne jest wspólne podkreœlanie episkopé dla jednoœci Koœcio³a i kierowania
nim, nawet gdy odnoœnie jego form istniej¹ ró¿ne ujêcia i kszta³ty”6 .

1.3. Cel i struktura przed³o¿onego dokumentu

13.   Przed³o¿ony tutaj dokument stawia sobie za cel pog³êbienie i dalsze
rozwiniêcie podstawowego konsensu sformu³owanego we wczeœniejszych
dokumentach WKEE. Przede wszystkim ma to miejsce w Deklaracji (czêœæ
2), która prezentuje wspóln¹ pozycjê Koœcio³ów ewangelickich wobec urzê-
du, ordynacji i episkopé. Ten konsens jest, oczywiœcie, konsensem zró¿nico-
wanym. Podczas gdy podstawowe przekonania s¹ wspólne lub mog¹ byæ har-
monijnie ze sob¹ pogodzone, to struktury urzêdu, regulacje w sprawie ordy-
nacji oraz inne formy poruczania i organizacji episkopé s¹ bardzo ró¿ne. W
tej sytuacji czynione s¹ pewne propozycje odnoœnie do bardziej spójnej prak-
tyki, ale bez chêci wymuszania na Koœcio³ach WKEE rezygnacji z przeko-
nañ, które s¹ im mi³e i drogie. Zalecenia na koñcu dokumentu (czêœæ 3) wy-
szczególniaj¹ przede wszystkim te zagadnienia, które zdaj¹ siê wymagaæ dal-
szej pracy studyjnej.

14.   Do³¹czony do dokumentu Apendyks (czêœæ 4) prezentuje w pierwszej
czêœci historyczny rozwój rozumienia i kszta³towania urzêdu lub urzêdów, po-
kazuj¹c przy okazji przyczyny niektóry ró¿nic miêdzy Koœcio³ami ewangelic-

5  Leuenberg – Miœnia – Porvoo. Modele jednoœci koœcielnej z perspektywy Konkordii Leuenberskiej.
Oœwiadczenie Komitetu Wykonawczego Leuenberskiej Wspólnoty Koœcielnej z okazji 25. rocznicy uchwale-
nia Konkordii Leuenberskiej, Oslo, 23 maja 1998, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 2000 z. 1 (45),
s. 129-137.

6  Nr 2.5, w: Gemeinschaft gestalten – Evangelisches Profil In Europa. Texte der 6. Vollversammlung
der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa – Leuenberger Kirchengemeinschaft -  in Budapest, 12.
bis 18. September 2006,W. Hüfmeier, M. Friedrich (red.), Frankfurt am Main 2007, s. 60 (2.6).
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kimi. Na tej podstawie w drugiej czêœci zostaj¹ przeanalizowane niektóre ró¿-
nice, które jeszcze istniej¹, przy czym zwa¿a siê na teologiczne argumenty i
uzasadnienia w przypadku punktów kontrowersyjnych7 .

15.   Kwestie dotycz¹ce urzêdu i episkopé staj¹ siê tym bardziej pilne, gdy
Koœcio³y staj¹ przed wyzwaniami z powodu nowych zjawisk spo³ecznych, np.
daleko id¹cych przemian demograficznych, ograniczeñ finansowych i plurali-
zmu religijnego. Wiele procesów z zakresu reformy i odnowy Koœcio³ów, które
aktualnie maj¹ miejsce w Koœcio³ach ewangelickich Europy, maj¹ te¿ wp³yw
na struktury urzêdu oraz na zadania zwi¹zane z pe³nieniem urzêdu episkopé.
Tematy te wymagaj¹ jednak g³êbszego namys³u jako przedmiot odrêbnej re-
fleksji8 . Niniejszy dokument zajmuje siê bardziej teologiczn¹ ocen¹ w znacze-
niu wê¿szym.

1.4. Wspólne zrozumienie i granice ró¿norodnoœci
w obrêbie WKEE

1.4.1. Fundament, kszta³t i przeznaczenie Koœcio³a

16.   Rozró¿nienie miêdzy fundamentem, kszta³tem i przeznaczeniem Ko-
œcio³a, oparte na teologii reformacyjnej, jest istotn¹ przes³ank¹ „modelu leuen-
berskiego”. Dokument Koœció³ Jezusa Chrystusa powiada na ten temat: „Fun-
damentem Koœcio³a jest dzia³anie Boga na rzecz zbawienia ludzi w Jezusie
Chrystusie. Podmiotem tego fundamentalnego wydarzenia jest sam Bóg, a w
konsekwencji Koœció³ jest przedmiotem wiary. Poniewa¿ Koœció³ jest wspól-
not¹ ludzi wierz¹cych, jego kszta³t przybiera historycznie ró¿ne formy. Jeden
Koœció³ (liczba pojedyncza), który jest przedmiotem wiary, jest obecny w spo-
sób ukryty w ró¿nie ukszta³towanych Koœcio³ach (liczba mnoga). Przeznacze-
niem Koœcio³a jest jego misja poœwiadczania wobec ca³ej ludzkoœci s³owem i
czynem Ewangelii o nastaniu Królestwa Bo¿ego. Dla jednoœci Koœcio³a w ró¿-
norodnoœci jego form wystarcza, gdy „zgodnie w czystym ujêciu Ewangelia
jest zwiastowana, a sakramenty bywaj¹ udzielane zgodnie ze S³owem Bo¿ym”
(Konfesja Augsburska, art. 7)9 .

7  Apendyks przes³ano Koœcio³om cz³onkowskim WKEE w 2010 r. wraz z podstawowym dokumen-
tem, nie zajmowano jednak wobec niego stanowiska. Dlatego te¿ nie zosta³ zrewidowany.

8  Tezy z Tampere 6 i 7 staraj¹ siê odpowiedzieæ na wyzwania zwi¹zane z urzêdem z perspektywy lat
80. XX wieku. Wiele w¹tków tej analizy nadal zachowuje wa¿noœæ (w³¹cznie z kwesti¹ wzajemnej relacji
miêdzy kryzysem powszechnego kap³añstwa wszystkich wierz¹cych a „kryzysem urzêdu”, s. 108 w: Sakra-
ment, Amt, Ordination. Leuenberger Texte 2), mimo ¿e dzisiaj wymaga³yby adaptacji i korekty.

9  Koœció³ Jezusa Chrystusa, Wprowadzenie 1, 4.
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17.   Wed³ug ewangelickiego rozumienia Koœció³ zostaje stworzony i zacho-
wany przez S³owo Bo¿e. Jest on creatura Evangelii lub creatura verbi divini.
Ani pos³uga S³owa i Sakramentu ani ró¿ne formy episkopé nie gwarantuj¹
same w sobie prawdziwego bytu Koœcio³a, lecz s³u¿¹ udzielaniu ³aski Bo¿ej.
Sprawy urzêdu, ordynacji i episkopé s¹ znacz¹ce dla kszta³tu Koœcio³a w jego
przeznaczeniu. Nie wolno ich traktowaæ tylko w sposób pragmatyczny, lecz w
odniesieniu i na bazie teologicznej podstawy Koœcio³a.

1.4.2. Granice ró¿norodnoœci

18.   Zgodnie z dokumentem Koœció³ Jezusa Chrystusa istniej¹ce ró¿nice w
rozumieniu urzêdu jak i w dziedzinie ró¿norodnego ukszta³towania urzêdu i
pos³ugi episkopé nie dotycz¹ „fundamentu, lecz kszta³tu Koœcio³a”. Ró¿nice w
strukturze Koœcio³a i kierowaniu nim w znaczeniu tez z Tampere nie s¹ uwa¿a-
ne za przeszkodê dla wspólnoty koœcielnej i dla wzajemnego uznania urzêdu i
ordynacji, jak d³ugo kwestia kierowania Koœcio³em zostaje podporz¹dkowana
w³adzy S³owa10 .

19.   Wieloœæ struktur urzêdów Koœcio³a i ich konkretnego ukszta³towania
ma jednak swoje granice. Z tego wynika kwestia kryteriów granic wieloœci jak
równie¿ teologicznego uzasadnienia tych kryteriów. Zasadniczo ró¿norodnoœæ
nie mo¿e ani zaciemniæ fundamentu Koœcio³a, ani byæ sprzeczna z jego prze-
znaczeniem. Koœcio³y cz³onkowskie WKEE musz¹ samokrytycznie zbadaæ,
gdzie ich konkretna praktyka, np. odmowa ordynacji kobiet, stanowi przeszko-
dê dla wspólnoty koœcielnej lub mo¿e prowadziæ do jej ograniczenia. Dla po-
g³êbienia wspólnoty koœcielnej trzeba prowadziæ bratersk¹ rozmowê, wspie-
ran¹ przez modlitwê, dotycz¹c¹ sposobów usuwania tego rodzaju przeszkód i
ograniczeñ. Z granicami ró¿norodnoœci mamy do czynienia wówczas, gdy za-
gro¿ona jest misja Koœcio³a lub jej jednoœæ oraz  gdy jego fundament prawie
ju¿ nie jest rozpoznawalny.

1.5  Podstawy hermeneutyczne dialogu doktrynalnego

 1.5.1.  Jednoœæ w pojednanej ró¿norodnoœci

20.    Systematyczne rozwijanie protestanckiego rozumienia urzêdu, ordyna-
cji i episkopé nie mo¿e ograniczaæ siê do powtarzania ksi¹g wyznaniowych
Reformacji lub pocz¹tków ewangelickiej nauki o urzêdach. Modele porz¹dku

10  Tezy z Tampere 3.
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koœcielnego, które znajdujemy w Biblii i w ksiêgach  wyznaniowych, s¹ dla
dzisiejszych ustrojów koœcielnych pomoc¹ orientacyjn¹, lecz nie maj¹ mocy
wi¹¿¹cej. W kszta³towaniu urzêdów istnia³a w Koœcio³ach ewangelickich
wieloœæ przemian od czasów Reformacji po dzieñ dzisiejszy (por. apendyks,
rozdzia³ 1). Dialektyka miêdzy tradycj¹ Koœcio³a a obecnymi potrzebami
wymaga procesów hermeneutycznych, w których w sposób otwarty i wspól-
notowy szuka siê najbardziej u¿ytecznych struktur w ka¿dym pokoleniu.
Niezmienne struktury urzêdu by³yby szkodliwe dla pos³annictwa Koœcio³a.
Istnieje jednak przez stulecia godna uwagi kontynuacja w rozumieniu
i kszta³towaniu urzêdów. W ró¿nych strukturach i terminologiach daj¹ siê
tak¿e odkryæ funkcjonalne ekwiwalenty i paralele. Naczelny cel wysi³ków
hermeneutycznych polega nie na ujednoliceniu struktur i nazewnictwa urzê-
dów ze wzglêdu na nie same, lecz na pog³êbionym ekumenicznym rozumie-
niu faktów o charakterze duchowym (³¹cznie z prawowitoœci¹ i granicami
wieloœci) i pozytywnym nastawieniu do struktur, które mo¿na wzajemnie
uznaæ.

21.  Konkordia leuenberska poœwiadcza jednoœæ darowan¹ w Chrystusie,
która Koœcio³om sygnatariuszom pozwala ¿yæ w pojednanej ró¿norodnoœci
oraz wzrastaæ w jednoœci i wspólnym pos³annictwie dla œwiata. Jest wa¿ne, ¿e
fundamentalna zgodnoœæ w rozumieniu urzêdu, ordynacji i episkopé jest nie
tylko deklarowana, lecz mo¿e byæ tak¿e dobrze dowiedziona pod wzglêdem
teologicznym. Ekumeniczna hermeneutyka jednoœci w pojednanej ró¿norodno-
œci, która ma swój fundament w Bogu jako pe³ni ¿ycia,  mo¿e przyczyniæ siê
do pog³êbienia wspólnego rozumienia urzêdu, ordynacji i episkopé, tak jak to
ju¿ uczyni³a miêdzy Koœcio³ami ewangelickimi. To z kolei mo¿e byæ wk³adem
do dialogów z innymi Koœcio³ami i szerszego poszukiwania widzialnej jedno-
œci w ramach ruchu ekumenicznego. Znacz¹cym wk³adem Koœcio³ów ewange-
lickich w tym zakresie jest ich przekonanie, ¿e widzialna jednoœæ Koœcio³a glo-
balnego bêdzie z koniecznoœci jednoœci¹ zró¿nicowan¹, tak¿e w odniesieniu do
struktur urzêdu. Zadanie hermeneutyczne zmierza wiêc nie do szeroko pojêtej
koœcielnej jednolitoœci, lecz do przezwyciê¿enia dziel¹cych ró¿nic, przez co
przyczynia siê do wzrostu widzialnej  jednoœci.

22.  Hermeneutyka jednoœci w pojednanej ró¿norodnoœci nie wystarcza jako
taka, oczywiœcie, do przezwyciê¿enia  roz³amów koœcielnych, które w kontek-
œcie ekumenicznym uwidaczniaj¹ siê w³aœnie w kwestii urzêdów. Roz³amy ko-
œcielne nie s¹ po prostu rezultatem rozwoju historycznego, lecz tak¿e nastêp-
stwem decyzji podjêtych przez Koœcio³y i ich kierownictwa. Kwesti¹ otwart¹
musi pozostaæ, czy istnieje mo¿liwoœæ  przezwyciê¿enia roz³amowo-koœciel-
nych ró¿nic w rozumieniu Koœcio³a i urzêdów, które istniej¹ miêdzy Koœcio³a-
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mi cz³onkowskimi WKEE a innymi konfesjami. Dynamiczne ujêcie konfesjo-
nalnoœci bierze pod uwagê dzia³anie Ducha Œwiêtego, a to oznacza historyczny
rozwój to¿samoœci.

 1.5.2. Kryteria ewangelickiego rozumienia urzêdu,
ordynacji i episkopé

23.   W dialogu Koœcio³ów ewangelickich na temat urzêdu, ordynacji i epi-
skopé zderzaj¹ siê ze sob¹ ró¿ne konfesyjne tradycje i doœwiadczenia. Tych
ró¿nych tradycji i doœwiadczeñ nie da siê po prostu ze sob¹ zespoliæ. Tote¿
rzecz¹ pomocn¹ jest dokonanie rozró¿nienia miêdzy hermeneutycznymi kryte-
riami i Ÿród³ami, które s¹ po¿ywk¹ dla ró¿nych rozumieñ urzêdów. •ród³ami
ró¿nych postaci urzêdu, ordynacji i episkopé oraz ich teologicznego uzasadnie-
nia s¹ Pismo Œwiête, tradycja, rozum i doœwiadczenie. ¯ycie chrzeœcijañskie
by³o stale konfrontowane z napiêciem miêdzy roszczeniem Pisma Œwiêtego a
aktualn¹ rzeczywistoœci¹. Dlatego hermeneutycznymi kryteriami s¹ zgodnoœæ
z Pismem Œwiêtym i zgodnoœæ z rzeczywistoœci¹.  Wed³ug tradycji luterañskiej
do kryteriów nale¿y tak¿e zgodnoœæ z wyznaniem wiary, które jest jednak pod-
porz¹dkowane zgodnoœci z Pismem Œwiêtym11 .

24.   Do tradycji jako jednej z Ÿróde³ teologii ewangelickiej nale¿¹ nie tylko
reformacyjne pisma wyznaniowe i ewangelickie wyznania wiary z czasów
póŸniejszych, lecz tak¿e tradycje przedreformacyjne, liturgia obejmuj¹ca ró¿ne
porz¹dki ordynacji, powo³anie (wokacja), pe³nomocnictwo lub wprowadzenie
(instalacja) w kierowniczy urz¹d koœcielny, poza tym ekumeniczne teksty i zo-
bowi¹zania, zw³aszcza wczeœniejsze dokumenty WKEE.

1.5.2.1  Kryterium zgodnoœci z Pismem Œwiêtym

25.   Kryterium zgodnoœci z Pismem Œwiêtym nie wolno pomyliæ z formali-
stycznym u¿yciem Biblii, dla którego podstaw¹ jest œcis³e stawianie znaku
równoœci  miêdzy kanonicznym tekstem biblijnym a S³owem Bo¿ym. Miêdzy
Pismem a S³owem Bo¿ym trzeba dokonywaæ teologicznego i hermeneutyczne-
go rozró¿nienia. Pisma biblijne s¹ pisemnym odzwierciedleniem g³osu Boga,
sformu³owanym i poœwiadczonym przez cz³owieka. Pisma te poœwiadczaj¹ w
zasadniczy i wystarczaj¹cy sposób ¿ywe S³owo Boga, Jezusa Chrystusa. Jest

11  Du¿o bardziej szczegó³owe rozwa¿anie hermeneutyki Pisma Œwiêtego i wyznania wiary, obejmuj¹-
ce relacjê miêdzy Pismem Œwiêtym a Tradycj¹, zostaje podjête  w dokumencie dialogu doktrynalnego Pi-
smo, wyznanie, Koœció³, które pod koniec 2009 przekazano Koœcio³om cz³onkowskim WKEE oraz w zrewi-
dowanej wersji przed³o¿ono w 2012 Zgromadzeniu Ogólnemu WKEE.
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dzie³em Ducha Œwiêtego, ¿e œwiadectwo Pisma Œwiêtego staje siê ¿ywe na
nowo tam, gdzie S³owo jest zwiastowane publicznie i gdzie ludzie jedni dla dru-
gich czytaj¹, medytuj¹ i komentuj¹ Pismo oraz sprawuj¹ sakramenty. W ten spo-
sób S³owo Bo¿e poœwiadczone w Piœmie Œwiêtym  (¿e Bóg w historii przemówi³
w ¿ywy i zbawczy sposób) staje siê w teraŸniejszoœci ¿yw¹ rzeczywistoœci¹.

26.   Wed³ug teologicznych przekonañ Reformacji jedynie Pismo Œwiête jest
kryterium nauki Koœcio³a. Tak zwana reformacyjna zasada Pisma zmierza nie do
formalnego prymatu Biblii wobec tradycji koœcielnej lub innych Ÿróde³ teolo-
gicznego poznania, lecz do prymatu Ewangelii jako orêdzia o Jezusie Chrystu-
sie, Zbawicielu œwiata, której w³aœciwe zrozumienie reformatorzy wyrazili w na-
uce o usprawiedliwieniu (por. Konkordia leuenberska 7 i 8). Przez Ewangeliê,
która poœwiadcza zbawcze dzia³anie Boga, zostaje uzasadniony jak równie¿
ograniczony autorytet Pisma. Tote¿ Pismo potrzebuje ka¿dorazowo nowego sko-
mentowania przez Koœció³ i jego wyznania wiary, przez badania teologiczne jak
te¿ lekturê biblijn¹ poszczególnych chrzeœcijan. Ale w tym nieustannym proce-
sie hermeneutycznym Pismo interpretuje samo siebie, gdy¿ ka¿da pojedyncza
interpretacja musi znaleŸæ potwierdzenie w tekœcie Pisma jako ca³oœci.

27.   Kryterium ewangelickiej, tzn. zgodnej z Ewangeli¹  teologii jest zatem,
jak dalece wspó³czesne ¿ycie koœcielne  i œwiadomoœæ wiary jest okreœlone
przez Pismo uwzglêdniaj¹ce wymogi wspó³czesnoœci, a nie – odwrotnie – ¿e
ogólny religijny lub polityczny duch czasu narzuca interpretacjê Pisma. W spo-
sób szczególny dotyczy to tak¿e rozumienia urzêdu, ordynacji i episkopé.

1.5.2.2. Kryterium zgodnoœci z rzeczywistoœci¹

28.   Biblia poœwiadcza doœwiadczenia Izraela, wczesnego Koœcio³a i poje-
dynczych ludzi z Bogiem. W swym w³asnym ¿yciu chrzeœcijanie czyni¹ do-
œwiadczenia z rzeczywistoœci¹, które zestawiaj¹ z doœwiadczeniami ludzi w
Biblii. Prócz tego trzeba rozró¿niaæ miêdzy doœwiadczeniem ogólnym a do-
œwiadczeniami wiary, co oznacza, ¿e doœwiadczenia ¿ycia trzeba zinterpreto-
waæ na nowo z perspektywy Ewangelii. Doœwiadczenie wiary jest doœwiadcze-
niem z doœwiadczeniem lub innymi s³owy doœwiadczeniem z Duchem Œwiê-
tym. Przede wszystkim doœwiadczenie jest Ÿród³em a nie kryterium teologii i
nauki Koœcio³a. Dopiero w znaczeniu wtórnym doœwiadczenie ludzkie staje siê
teologicznym kryterium.

29.   Kryterium zgodnoœci z rzeczywistoœci¹ odnosi siê do doœwiadczenia
ludzkiego w ró¿nych przejawach. Koœcio³y cz³onkowskie WKEE maj¹ ró¿ne
doœwiadczenia historyczne, które znalaz³y swoje odbicie w ró¿nych tradycjach
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i wyznaniach. Teologiczne intuicje i przemiany jak równie¿ ró¿ne kszta³ty Ko-
œcio³a i jego urzêdów s¹ wpisane w ró¿ne konteksty spo³eczno-kulturowe i po-
lityczne. Poza tym ukszta³towanie koœcielnych struktur i urzêdów w przesz³o-
œci i teraŸniejszoœci musi siê tak¿e zawsze liczyæ z praktycznymi mo¿liwoœcia-
mi, które s¹ dane w okreœlonej sytuacji historycznej œwiadectwu i s³u¿bie
Koœcio³a. Jednak prócz tego trzeba stale czyniæ rozró¿nienie miêdzy stanem
faktycznym i wa¿noœci¹. Wa¿noœci istniej¹cego stanu nie da siê wyprowadziæ
ze zwyk³ego faktu, ¿e coœ istnieje lub nie istnieje. Zgodnoœæ z rzeczywistoœci¹
nie oznacza bezspornego dostosowania siê do istniej¹cych stosunków, jako ¿e
te mog¹ siê zmieniæ i musz¹ byæ kszta³towane na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ.

30.    Prócz tego ju¿ w tezach z Tampere czytamy: „Zewnêtrzny kszta³t zbo-
ru i jego pos³ug do pewnego stopnia nosi zawsze cechy otaczaj¹cego go spo³e-
czeñstwa. Tak dzia³o siê tak¿e w Koœciele pierwotnym. Lecz Koœció³ ze wzglê-
du na swoj¹ pos³ugê S³owa musi strzec zawsze wolnoœci wobec spo³eczeñ-
stwa. Szczególnie wa¿ne jest baczenie na to, by ani tradycyjny kszta³t urzêdu
koœcielnego, który odzwierciedla minion¹ strukturê spo³eczeñstwa, ani bezkry-
tyczne dostosowanie siê do otaczaj¹cego spo³eczeñstwa nie sta³y siê norm¹ dla
struktury i sprawowania funkcji urzêdu koœcielnego” (teza 6).

31.   Kszta³towanie Koœcio³a i jego urzêdów nale¿y pojmowaæ jako ci¹g³e
zadanie, za które odpowiedzialnoœæ ponosz¹ wszyscy cz³onkowie Koœcio³a w
znaczeniu kap³añstwa wszystkich wierz¹cych. Lecz kryteriami konkretnego
kszta³towania koœcielnych struktur i urzêdów s¹ fundament Koœcio³a i jego
przeznaczenie (por. nr 16). Na tej podstawie kszta³t Koœcio³a trzeba okreœlaæ
stale na nowo w hermeneutycznym krêgu. Kr¹g ten ³¹czy wyk³ad Pisma z
prawdziwym i otwartym przyjmowaniem rzeczywistoœci. (Mo¿e to obejmowaæ
uznanie, ¿e nasze wyznania s³u¿¹ nam jako wytyczne dla komentowania Pi-
sma.) Kryterium zgodnoœci z rzeczywistoœci¹ nie ogranicza kryterium zgodno-
œci z Pismem, lecz jest mu raczej podporz¹dkowane.

 2. Deklaracja

2.1. Przeznaczenie i pos³annictwo Koœcio³a

32.  Wszystkie Koœcio³y cz³onkowskie WKEE maj¹ wspólne rozumienie
przeznaczenia Koœcio³a, które w dokumencie Koœció³ Jezusa Chrystusa zosta-
³o sformu³owane nastêpuj¹co: „Koœció³ jest przeznaczony do tego, aby jako
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œwiadek Ewangelii w œwiecie by³ instrumentem Boga s³u¿¹cym urzeczywist-
nieniu Jego powszechnej woli zbawczej. Przeznaczenie to spe³nia on wówczas,
gdy pozostaje w Chrystusie, który jest nieomylnym, jedynym instrumentem
zbawienia. Pewnoœæ i niezawodnoœæ obietnicy Bo¿ej wyzwala i upowa¿nia
chrzeœcijan i Koœcio³y do dawania œwiadectwa przed œwiatem i wobec œwia-
ta”12 . Wraz ze wspólnymi deklaracjami z Miœni i Reuilly Koœcio³y cz³onkow-
skie i niecz³onkowskie WKEE mog¹ powiedzieæ: „Koœció³, cia³o Chrystusa,
musi byæ stale widziany w tej perspektywie jako narzêdzie wype³niania zbaw-
czego planu Boga. Koœció³ jest obecny dla chwa³y Boga i by s³u¿yæ w pos³u-
szeñstwie wobec pos³annictwa Chrystusa pojednaniu ludzkoœci i ca³emu stwo-
rzeniu”13.

33.   Zgodnie z koncepcj¹ missio   Dei Koœció³ idzie œladami relacji Boga ze
œwiatem jako Stwórc¹, zbawczego dzia³ania Boga przez Syna i przemieniaj¹cej
mocy Boga Ducha Œwiêtego, zamiar, jakim siê kieruje, to wspó³budowanie
Królestwa Bo¿ego. Wszystkie chrzeœcijanki i wszyscy chrzeœcijanie14  maj¹
udzia³ w Bo¿ym pos³annictwie.

34.    Gdy Konkordia leuenberska definiowa³a urzeczywistnienie wspólnoty
koœcielnej, dostrzeg³a œwiadectwo i s³u¿bê jako istotne elementy pos³annictwa
Koœcio³a. Œwiadectwo i s³u¿ba zwracaj¹ uwagê Koœcio³a na ca³¹ ludzkoœæ oraz
posiadaj¹ zarówno wymiar indywidualny jak i spo³eczny. „Ewangelia sprawia,
¿e mog¹ one (Koœcio³y) pe³niæ wspóln¹ s³u¿bê, która, bêd¹c s³u¿b¹ mi³oœci,
kieruje siê ku cz³owiekowi i d¹¿y do usuniêcia przyczyn jego niedoli. Zaanga-
¿owanie po stronie sprawiedliwoœci i pokoju w œwiecie wymaga, aby Koœcio³y
w coraz wiêkszym stopniu przyjmowa³y na siebie wspó³odpowiedzialnoœæ”
(KL nr 36).  „Pozostaje on [Koœció³ Jezusa Chrystusa] wierny swojej istocie,
gdy wiarygodnie przekazuje mi³oœæ Boga ludziom w ich ka¿dorazowych kon-
tekstach spo³ecznych i konkretnych sytuacjach ¿yciowych”15.

35.  Wskutek tego sprawowanie urzêdu, ordynacji i episkopé musi w na-
szych Koœcio³ach zostaæ uregulowane w taki sposób, ¿eby Koœcio³y by³y zdol-

12  Koœció³ Jezusa Chrystusa, rozdzia³ I, 3.2.
13  Meißen (Miœnia) & 3 =  Reuilly & 18. Niemal te same sformu³owania wystêpuj¹ we Wspólnej de-

klaracji z Porvoo & 18.
14  Gdy w tym dokumencie jest mowa o grupach osób, to ma siê zawsze na myœli mê¿czyzn i kobiety.

Dla uproszczenia u¿ywa siê na przemian form ¿eñskich i mêskich, ale bez zamiaru wykluczania jednej lub
drugiej p³ci.

15  Ewangelizowanie – perspektywy ewangelickie dla Koœcio³ów w Europie. Dokument VI Zgromadze-
nia Ogólnego Wspólnoty Koœcio³ów Ewangelickich w Europie (2006), „Studia i Dokumenty Ekumeniczne”
2008 nr 1 (62), s. 89 (nr 2.1).
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ne do dawania wspólnego œwiadectwa i s³u¿by na rzecz ca³ej ludzkoœci. To
wymaga s³u¿by Koœcio³a („a ministry of the church”), która wychodzi naprze-
ciw wyzwaniom naszego œwiata, takim jak sprawiedliwoœæ ze wzglêdu na p³eæ
(gender), prawa mniejszoœci i zachowanie stworzenia, a tak¿e marginalizacja
wiary i Koœcio³a.

36.   Poniewa¿ chodzi o wspólne dawanie œwiadectwa i pe³nienie s³u¿by,
Koœcio³y cz³onkowskie WKEE musz¹ uczyniæ wszystko co w ich mocy, by
pog³êbiæ wspólnotê, która ju¿ miêdzy nimi istnieje, ale tak¿e szukaæ punktów
stycznych i ³¹cznoœci z innymi Koœcio³ami, które nie znajduj¹ siê w pe³nej
wspólnocie z WKEE.

37.   Podstawow¹ intuicj¹ Reformacji jest to, ¿e Bóg wype³nia swoje po-
s³annictwo przez swoje ¿ywe S³owo. Koœció³ zostaje opisany jako twór S³owa
(creatura verbi). Z tego wynika, ¿e struktury w Koœciele winny byæ zabezpie-
czone, ¿e decyzje winny zapadaæ sine vi, sed verbo (nie z u¿yciem zewnêtrzne-
go przymusu, lecz przez moc S³owa).

2.2. Urz¹d w Koœciele

2.2.1. Urz¹d ca³ego ludu Bo¿ego i rodzaj urzêdów

38.   Miêdzy Koœcio³ami chrzeœcijañskimi panuje du¿a zgodnoœæ pogl¹dów
w tym, ¿e ca³y lud Bo¿y ma udzia³ w pos³annictwie Boga. Wszyscy ochrzczeni
chrzeœcijanie s¹ powo³ani do ¿ycia w œwiadectwie i s³u¿bie16 . W nawi¹zaniu
do 1 P 2,9 dokumenty ekumeniczne opisuj¹ to powo³anie czêsto jako udzia³ „w
królewskim kap³añstwie”17 . Wszystkie cz³onki cia³a Chrystusowego w spra-
wowaniu swojej s³u¿by zosta³y zaopatrzone w konkretne, wzajemnie uzupe³-
niaj¹ce siê dary (charismata)18 .

39.   Urzêdy Koœcio³a wywodz¹ siê z trojakiego urzêdu Chrystusa, tj. z
urzêdu kap³añskiego, prorockiego i królewskiego. Koœció³ – zgromadzony
wokó³ S³owa i powo³any do s³u¿by – otrzymuje ró¿norodne charyzmaty. Urzê-

16  „Zwiastowanie Ewangelii i zapraszanie do uczestnictwa we wspólnocie œwiêtych s¹ powierzone
zborowi jako ca³oœci i poszczególnym jego cz³onkom, którzy przez chrzest s¹ powo³ani do dawania œwiadec-
twa o Chrystusie oraz do s³u¿by wobec siebie i œwiata, i którzy przez wiarê maj¹ udzia³ w pochodz¹cym od
Chrystusa kap³añskim urzêdzie wstawiennictwa” (Tezy z Tampere nr 2).

17  Por. BEM, Pos³ugiwanie duchowne nr 17; Natura i misja Koœcio³a, nr 19, 84; Gottes Herrschaft
und unsere Einheit (dokument dialogu anglikañsko-reformowanego); por. tak¿e Lumen gentium nr 10. – Pro-
blemy pojêciowe i teologiczne tego konceptu s¹ dyskutowane w apendyksie (nr 29nn).

18  Por. BEM, Pos³ugiwanie duchowne nr 5, 32; Natura i misja Koœcio³a, nr 83.
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dy odnawiaj¹ siê z tych charyzmatów, a charyzmaty utrzymuj¹ siê dziêki urzê-
dom19 . Jest wol¹ Bo¿¹, ¿e przez okreœlone osoby œwiêci zostaj¹ uzdolnieni
do „wykonywania dzie³a s³u¿by” i ¿e przy budowaniu Koœcio³a panuje ³ad i
porz¹dek (por Ef 4, 11n; 1 Kor 14, 12. 26. 40).  W nastêpstwie, dziêki wska-
zaniom Ewangelii i Ducha Œwiêtego, dochodzi do uporz¹dkowania urzê-
dów20 . Koœcio³y ewangelickie podkreœlaj¹, ¿e rodzaj  urzêdów nie mo¿e byæ
rozumiany hierarchicznie21 . Nawet gdy p³aszczyzny odpowiedzialnoœci w
Koœciele s¹ wa¿ne dla samych Koœcio³ów ewangelickich, ró¿ne urzêdy win-
ny byæ uporz¹dkowane i sprawowane jako s³u¿ba, nie jako ekskluzywne pra-
wa lub w³adza22 .

40.   Ca³e ¿ycie chrzeœcijan i Koœcio³a „winno byæ s³u¿b¹ Bo¿¹. W wê¿-
szym znaczeniu s³u¿ba Bo¿a (Gottesdienst) oznacza uroczystoœæ liturgiczn¹
(leiturgia), w szerszym – ‘roztropn¹ s³u¿bê Bo¿¹’ (Rz 12, 2) sprawowan¹ w
¿yciu powszednim œwiata, s³u¿bê, któr¹ wyra¿aj¹ pojêcia: martyria, diakonia
i koinonia”23 . W tej s³u¿bie („service”), jak to zostanie ukazane w dalszej
prezentacji, istniej¹ okreœlone pos³ugiwania („ministries”), które s¹ niezbêd-
ne dla ¿ycia i ³adu organizacyjnego Koœcio³a. Chodzi tu o pos³ugiwanie S³o-
wa i Sakramentu, pos³ugiwanie diakonii i pos³ugiwanie episkopé. Ponadto
istniej¹ w Koœcio³ach dalsze pos³ugiwania i urzêdy, które wzbogacaj¹ ¿ycie
Koœcio³a. Nauczanie wiary Koœcio³a jest zadaniem ró¿nych pos³ugiwañ. Jed-
nak wiele Koœcio³ów posiada specjalny urz¹d nauczania, który uznaj¹ za nie-
zbêdny.

2.2.2. Pos³uga S³owa i Sakramentu (ministerium verbi)

41.   Pierwsz¹ z tych niezbêdnych pos³ugiwañ jest pos³uga S³owa i Sakra-
mentu, któr¹ podkreœlaj¹ wszystkie Koœcio³y cz³onkowskie WKEE24 . Jest to
konsens, który ma znaczenie ekumeniczne zarówno w ramach WKEE jak i
poza ni¹. Confessio Augustana (CA V i XXVIII) mówi o urzêdzie g³oszenia
Ewangelii i udzielania sakramentów (ministerium docendi ewangelii et porri-
gendi sacramenta), który jest ustanowiony po to, byœmy uzyskali wiarê w

19  Por. 1 Kor 12 i 13; Rz 12, 1-8; 1 Tm 4, 14; 2 Tm 1, 6. Por. Apendyks, nr 2n.
20  Pojêcie „uporz¹dkowanie urzêdów”, wprowadzone przez dokument Koœció³ Jezusa Chrystusa (por.

Apendyks przypis 14) nie ma na myœli ustanowion¹ przez Boga strukturê normatywn¹, jak „urz¹d trójstop-
niowy” w ujêciu rzymskokatolickim lub prawos³awnym (por. Apendyks nr 42, 50), lecz tylko zmienny  po-
rz¹dek, który gwarantuje, ¿e trzy zasadnicze pos³ugiwania bêd¹ wype³niane.

21  Por. Barmeñska Deklaracja Teologiczna IV (cytowana w Apendyksie, nr 50).
22  Por. Apendyks, nr 51.
23  Koœció³ Jezusa Chrystusa, rozdzia³ I, 3.3.1.
24  Por. Tezy z Neuendettelsau I. 3 C.
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usprawiedliwiaj¹c¹ ³askê Boga (CA IV)25 . Znaczenie tego szczególnego urzê-
du zosta³o podkreœlone tak¿e w Confessio Helvetica Posterior (XVIII), które
stwierdza, ¿e Bóg zawsze  potrzebowa³ ministri w s³u¿bie Koœcio³a i bêdzie
ich tak¿e nadal potrzebowa³. Ich g³ówne zadania polegaj¹ na nauczaniu Ewan-
gelii o Chrystusie i nale¿ytym sprawowaniu sakramentów. Zgodnie z tym teza
1 z Tampere stwierdza: „Ze S³owem i Sakramentem, zgodnie z ustanowieniem
Chrystusa, jest zwi¹zana ‘s³u¿ba nauczania Ewangelii i udzielania sakramen-
tów’, ministerium verbi  (CA V) […] Koœcio³y obu tradycji26 , które podpisa³y
lub zaanga¿owa³y siê w Konkordiê leuenbersk¹ s¹ zgodne co do tego, ¿e
‘urz¹d wynikaj¹cy z ordynacji’27  jest nieodzownym elementem egzystencji
Koœcio³a”.

42.   Szczególny charakter pos³ugiwania S³owa i Sakramentu nie jest kwe-
sti¹ hierarchii w obrêbie rodzaju urzêdów lub poœród dalszych pos³ugiwañ Ko-
œcio³a. Polega on raczej na szczególnym celu, dla którego to pos³ugiwanie jest
przeznaczone w ramach Koœcio³a jako kolektywnego, przez Ewangeliê (cre-
atura verbi) stworzonego cia³a. Koœció³ jest ca³kowicie zale¿ny od ³aski Bo¿ej,
która jest udzielana w specyficzny sposób przez zwiastowanie Ewangelii i
udzielanie sakramentów. Wed³ug reformacyjnego ujêcia te obie funkcje razem
wziête stanowi¹ niezbêdn¹, przez Boga ustanowion¹ cechê prawdziwego Ko-
œcio³a (notae ecclesiae)28 .

43.   Wspólnota wierz¹cych ponosi w szerszym sensie odpowiedzialnoœæ  za
to, by zwiastowanie, Chrzest i Wieczerza Pañska pozosta³y œrodkami ³aski w
Koœciele29 . Ale wskazanie na kap³añstwo wierz¹cych nie oznacza zamiaru de-
precjacji znaczenia szczególnego pos³ugiwania S³owa i Sakramentu w normal-

25  Pomijamy tu kontrowersjê w obrêbie luteranizmu, czy ministerium („urz¹d kaznodziejski”) wed³ug
CA V jest pos³ugiwaniem zwiastowania, do którego s¹ powo³ani wszyscy chrzeœcijanie (tak uwa¿a VELKD,
Ordnungsgemäß berufen, rozdzia³ 2, nr 11; rozdzia³ 3.4), czy te¿ jest porównywalny z urzêdem publicznego
zwiastowania i sprawowania sakramentów zgodnie z CA XIV (tak uwa¿a Lund, nr 18). W ka¿dym razie w
luteranizmie podkreœla siê szczególny urz¹d zwiastowania S³owa i sprawowania sakramentów.

26  Gdy formu³owano tezy z Tampere, do WKEE nale¿a³y tylko tradycje luterañska i reformowana. Ale
stwierdzenie to odnosi siê tak¿e do tradycji metodystycznej.

27  Tezy z Tampere, u¿ywaj¹c tego pojêcia, posz³y za propozycj¹ dokumentu z Limy (BEM). Niezale¿-
nie od problematyki wi¹¿¹cej siê z tym pojêciem, wypowiedŸ ta jest w ka¿dym razie zgodna z pojmowaniem
urzêdu zwiastowania S³owa i sprawowania sakramentów, który we wszystkich Koœcio³ach cz³onkowskich
WKEE jest przekazywany przez ordynacjê.

28  Por. CA VII; Wyznanie Genewskie 1536, nr 18, 39; Artyku³y Anglikañskie, art. 19; John Wesley,
Metodystyczne artyku³y wiary, art. 13; KL 2.

29  Jak stwierdza teza 1 z Tampere, „zadanie zwiastowania i odpowiedzialnoœæ za zwiastowanie S³owa
i w³aœciwe udzielanie sakramentów spoczywa nie tylko na urzêdzie wynikaj¹cym z ordynacji, lecz na ca³ym
zborze. Urz¹d wynikaj¹cy z ordynacji nie jest sam w sobie gwarantem prawdziwej egzystencji Koœcio³a, lecz
pozostaje podporz¹dkowany S³owu Bo¿emu” (por. Tezy z Neuendettelsau I.3.C).
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nym ¿yciu Koœcio³a. Wed³ug luterañskich pism wyznaniowych tylko „nale¿y-
cie  powo³anym” (rite vocati) osobom wolno „publicznie” dysponowaæ  œrod-
kami ³aski (por. CA XIV). Reformacja kierunku reformowanego nie pos³ugi-
wa³a siê t¹ kategori¹, ale zadba³a o to, aby w formalny sposób zosta³o zacho-
wane pos³ugiwanie S³owa i Sakramentu. Tylko w okolicznoœciach
nadzwyczajnych, jak  w czasach przeœladowania, nieordynowani wierz¹cy byli
powo³ywani na kaznodziejów.  W rozmowie duszpasterskiej ka¿dy chrzeœcija-
nin i ka¿da chrzeœcijanka maj¹ pe³nomocnictwo wypowiedzenia Bo¿ego prze-
baczenia wobec osoby wyra¿aj¹cej skruchê. „W publicznym zwiastowaniu
S³owa i udzielaniu sakramentów urz¹d lokuje siê vis-a-vis zboru i równie¿ po-
œród zboru, który swoje kap³añstwo wszystkich wierz¹cych pe³ni w modlitwie,
osobistym œwiadectwie i s³u¿bie”30.

44.   W Koœcio³ach ewangelickich pos³ugiwanie S³owa i Sakramentu odby-
wa siê tradycyjnie przez etatowych duchownych parafialnych. To mia³o – i ma
nadal – swoj¹ wartoœæ w tym sensie, ¿e dobrze wykszta³ceni duchowni mogli
poœwiêciæ siê ca³kowicie swojemu zadaniu. Lecz tradycyjne i historycznie
umowne formy urzêdu parafialnego nie s¹ jedynymi mo¿liwymi formami gwa-
rantowania z ustanowienia Bo¿ego pos³ugiwania S³owa i Sakramentu. Pos³uga
ta mo¿e byæ sprawowana w ró¿nych formach zatrudnienia i za pomoc¹ specjal-
nie utworzonych funkcji i zakresów zadañ.

45.  Od dawien dawna w szczególnych okolicznoœciach osoby nieordyno-
wane, nie posiadaj¹ce specjalnych zawodowych kwalifikacji,  otrzymywa³y w
swoich Koœcio³ach pe³nomocnictwo   do dzia³añ w charakterze s³ug S³owa i
Sakramentu. Jednak w ostatnich dziesiêcioleciach pewne Koœcio³y z ró¿nych
przyczyn stworzy³y trwa³e formy pos³ugiwania na p³aszczyŸnie lokalnej. Prócz
tego osobom (przewa¿nie na bazie pozaetatowej i tymczasowej) przekazywana
jest odpowiedzialnoœæ za g³oszenie Ewangelii i czêsto tak¿e za sprawowanie
Wieczerzy Pañskiej. Takie formy „lokalnego urzêdu” s¹ reakcj¹ na piln¹ i
trudn¹ sytuacjê i ciesz¹ siê szerokim uznaniem. Na podstawie swego lokalnego
charakteru te nowe formy postawi³y pytania na p³aszczyŸnie miêdzykoœcielnej
odnoœnie charakteru urzêdu, jak na przyk³ad mo¿na okreœliæ jego stosunek do
tradycyjnego urzêdu zwiastowania S³owa i sprawowania sakramentów i jak
uznaæ jego pozycjê w ramach innych uporz¹dkowanych urzêdów. Wa¿ne jest,
by lokalnie ograniczone urzêdy by³y sprawowane w ramach ograniczonych
obszarów odpowiedzialnoœci i z wymogiem stosownego wykszta³cenia31. Ich

30  Tezy z Neuendettelsau I.3.C.
31  Ta ostatnia kwestia jest podjêta w aktualnym projekcie „Kszta³cenie do urzêdu  z mocy ordynacji w

Koœcio³ach cz³onkowskich WKEE”.
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formy uznania teologicznego i strukturalnego musz¹ byæ kompatybilne z inny-
mi uporz¹dkowanymi urzêdami. Szczególne znaczenie ma w tym kontekœcie
kwestia ordynacji dla wszystkich pos³ugiwañ w zakresie S³owa i Sakramentu32.
W tej kwestii wyst¹pi¹ z koniecznoœci znacz¹ce ró¿nice miêdzy Koœcio³ami,
tote¿ z pomoc¹ mog¹ przyjœæ konsultacje Koœcio³ów cz³onkowskich WKEE.

46.   S³udzy S³owa i Sakramentu maj¹ pe³niæ swój urz¹d we wspólnocie z
globalnym Koœcio³em na podstawie wyraŸnego powo³ania (vacatio interna jak
równie¿ vocatio externa). To oznacza, ¿e maj¹ pe³niæ swoj¹ s³u¿bê na podsta-
wie uznanej misji. Ta misja, zgodnie z ka¿dorazowym porz¹dkiem ka¿dego
poszczególnego Koœcio³a, zostaje  udzielona przez ordynacjê. Jednak nie przy-
daje ona ordynowanemu autorytetu nad zborem, daj¹cego siê uzasadniæ w ka-
tegoriach ludzkich. Jej autorytet wywodzi siê ze S³owa Bo¿ego, zwiastowane-
go przez œrodki ³aski33. Poniewa¿ zadaniem ordynowanego jest „g³oszenie zbo-
rowi S³owa Bo¿ego”34 , jego urz¹d jawi siê wyraŸnie jako urz¹d prorocki.

47.   Pojêcie „pos³ugiwanie S³owa i Sakramentu” wskazuje, ¿e zwiastowa-
nie S³owa i sprawowanie sakramentów nie daj¹ siê od siebie oddzieliæ. To za-
³o¿enie jest tak¿e zawarte w tradycyjnym okreœleniu ministerium verbi. Zwia-
stowanie i sakramenty s¹ – wed³ug reformacyjnego rozumienia – dwoma ro-
dzajami Ewangelii (verbum audibile i verbum visibile), które konstytuuj¹
Koœció³35 . G³oszenie S³owa Bo¿ego prowadzi z koniecznoœci do budowania
wspólnoty, której s³u¿y siê przez sakramenty. I taka wspólnota nie mo¿e ist-
nieæ, gdy nie jest kierowana i oceniana przez S³owo Bo¿e.

2.2.3. Urz¹d diakonacki

48.  Poza pos³ugiwaniem S³owa i Sakramentu istnieje tak¿e w Koœciele
urz¹d diakonii. Z punktu widzenia Reformacji diakonia nie jest drugorzêdnym
aspektem ¿ycia wiary, lecz przynale¿y do jej istoty, zgodnie z wol¹ Bo¿¹: „Na-

32  Patrz ni¿ej nr 66 i Apendyks, rozdzia³ 4. 2.5.
33  Por. Tezy z Neuendettelsau I.3.C: „S³owo konstytuuje urz¹d, nie odwrotnie. – Urz¹d ma funkcje s³u-

¿ebne wobec S³owa i wiary. – Znajduje siê on w s³u¿bie usprawiedliwienia grzesznika, nie usprawiedliwie-
nia Koœcio³a lub istniej¹cych stosunków. – Urz¹d odnosi siê do apostolskiej kontynuacji i jednoœci Koœcio³a,
do jego wolnoœci i jego mi³oœci”.

34  Tezy z Tampere, teza 2.
35  Por. Tezy z Tampere, teza 4: „Pos³ugiwanie S³owa obejmuje tak¿e pos³ugiwanie sakramentów. Sa-

kramenty uwidaczniaj¹ tê sam¹ Ewangeliê, która jest zwiastowana w kazaniu (…)”. W ten sposób „sakra-
ment i kazanie s¹ postaciami ¿ywego S³owa Bo¿ego, przez które sam Chrystus jest obecny w Koœciele i
œwiecie. W kazaniu S³owa i  sprawowaniu sakramentów, które wspólnie naznaczaj¹ pos³ugê urzêdu, zostaje
odnowiona rzeczywistoœæ Koœcio³a jako Cia³a Chrystusa, wzmocnione jego wspólne ¿ycie i sprawowana
misja apostolska”. Por. tak¿e Lund, nr 22.
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ucza siê tak¿e, ¿e taka wiara powinna wydawaæ dobre owoce i dobre uczynki, i
¿e nale¿y czyniæ  dobre uczynki, wszelkie, które Bóg nakaza³, gwoli Boga, jed-
nak¿e nie nale¿y pok³adaæ w takich uczynkach ufnoœci chc¹c sobie przez nie
zas³u¿yæ na ³askê u Boga” (CA VI). W podobny sposób Wyznanie Westmin-
sterskie podkreœla: „Te dobre uczynki, czynione w pos³uszeñstwie wobec przy-
kazañ Bo¿ych, s¹ owocami i dowodami prawdziwej i ¿ywej wiary. Przez nie
wierz¹cy okazuj¹ swoj¹ wdziêcznoœæ, umacniaj¹ swoj¹ pewnoœæ, buduj¹ swo-
ich braci, ozdabiaj¹ wyznawanie Ewangelii, zamykaj¹ usta przeciwników i od-
daj¹ chwa³ê Bogu, którego s¹ dzie³em, do czego zostali stworzeni w Chrystu-
sie Jezusie, ¿eby, dochodz¹c do œwiêtoœci, uzyskali w koñcowym rezultacie
¿ycie wieczne”.

49.  Podczas ca³ej historii Koœcio³a czynienie „dobrych uczynków” odbywa³o
siê w trojaki sposób: a) przez s³u¿bê wierz¹cych w ich ¿yciu codziennym, b)
sposobem diakonackim, w którym sprawowana by³a pos³uga S³owa i Sakramen-
tu, i c) przez specjalnie powo³anych diakonów. „Pos³ugi chrzeœcijan, zorientowa-
ne nie tylko na cz³onków zboru, lecz na wszystkich bêd¹cych w potrzebie, s¹
zgodne z uniwersalizmem zbawienia”36 . Diakonia nie jest tylko pos³ugiwaniem
ludzkim, sprawowanym w œwiecie. Jest ona œwiadectwem Koœcio³a dla otrzymy-
wanej od Boga ³aski, litoœci okazywanej przez Chrystusa i wyzwalaj¹cej mocy
Ducha Œwiêtego37 . Tak¿e gdy diakonia przywi¹zuje szczególn¹ wagê do potrzeb
s³abych i zmarginalizowanych, reprezentuje ona troskê Koœcio³a o wszystkie
aspekty ¿ycia ludzkiego. W obecnym czasie, gdy Koœcio³y s¹ skonfrontowane ze
z³o¿onymi wyzwaniami wspó³czesnego spo³eczeñstwa, rozwiniêty urz¹d diako-
nacki stanowi istotn¹ czêœæ ca³oœciowej misji Koœcio³a.

50.   Urz¹d S³owa i Sakramentu oraz urz¹d diakonacki nie s¹ zorganizowa-
ne hierarchicznie, lecz wzajemnie na siebie zdane  i komplementarne38 . Oba s¹
œciœle ze sob¹ zwi¹zane (por. Dz 6, 1nn; Rz 12, 1-21; Ga 6, 2-10). Kwestia, czy
diakonów nale¿y ordynowaæ lub ustanawiaæ w inny sposób, jest spraw¹, w
której mo¿liwa jest ró¿norodnoœæ39 .

51.   Nordyckie Koœcio³y luterañskie zachowa³y i umocni³y urz¹d diakonac-
ki. Tak¿e United Methodist Church paralelnie do „zwi¹zku starszych” (= s³ug

36  KJC, I.3.3.3.
37  Por. Diakonie im Kontext: Verwandlung, Versöhnung, Bevollmächtigung. LWB 2009, s. 28: “Prak-

tyka diakonacka, jej integracyjna natura i wzajemne dzielenie siê zasobami implikuj¹, oczywiœcie, tak¿e
wymogi etyczne, ale jej podstaw¹ jest doœwiadczenie ³aski Bo¿ej i dar nale¿enia do wspólnoty przez ni¹
stworzonej”.

38  Por. The Diaconal Ministry in the Church, LWF Studies 2006, s. 86.
39  Por. Lund, nr 39; SEK, Ordination, rozdzia³ 5.3.3.
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S³owa i Sakramentu) wprowadzi³ „zwi¹zek diakonów”. Tak samo Brytyjski
Koœció³ Metodystów ordynuje diakonki i prezbiterki (tzn. s³ugi S³owa i Sakra-
mentu). W niektórych Koœcio³ach ewangelickich diakoni s¹ upowa¿nieni do
udzielania Komunii œw. w kontekœcie diakonijnym, tj. ludziom chorym, lecz
nie podczas publicznego nabo¿eñstwa. Jednak mog¹ oni odgrywaæ znacz¹c¹,
wspó³dzia³aj¹c¹ rolê w ¿yciu kultowym Koœcio³a. Natomiast w Europie Œrod-
kowej i Wschodniej diakoni nie s¹ ordynowani, a ich zadania skupiaj¹ siê bar-
dziej na pracy socjalnej, pracy m³odzie¿owej i pracy z seniorami. Jednak nie-
kiedy otrzymuj¹ pe³nomocnictwo do kierowania nabo¿eñstwami, z którymi
mo¿e siê tak¿e ³¹czyæ sprawowanie sakramentów.

2.2.4. Urz¹d starszego jako element
w ramach pos³ugi episkopé

52.   Trzecia z wymienionych wy¿ej niezbêdnych pos³ug, pos³uga episkopé,
zostanie omówiona dok³adniej w rozdziale czwartym tej Deklaracji (patrz ni-
¿ej, nr 71nn). W Confessio Augustana (art. XXVIII) pos³uga episkopé zosta³a
w sposób szczególny powi¹zana z urzêdem biskupa. W Koœcio³ach reformo-
wanych znalaz³ ona konkretn¹ postaæ w urzêdzie starszego, który stanowi inte-
graln¹ czêœæ porz¹dku urzêdów. Wychodz¹c z tradycji reformowanej (Kalwina
genewski porz¹dek koœcielny z 1541/1561 i hugenocki porz¹dek koœcielny z
1559) z jej zainteresowaniem organem kolegialnym w obrêbie urzêdów w Ko-
œciele, urz¹d starszych zadomowi³ siê w miêdzyczasie w wielu Koœcio³ach
cz³onkowskich WKEE. Starsi sprawuj¹ swój urz¹d pod ró¿nymi nazwami i w
ró¿nych gremiach (zarz¹d koœcielny, prezbiterium itp.), powierzone s¹ im ró¿-
ne zadania. Ogólnie mo¿na powiedzieæ, ¿e starsi „ponosz¹ ogóln¹ odpowie-
dzialnoœæ za ¿ycie i misjê danego zboru”40 . Wspólnie ze s³ugami S³owa i Sa-
kramentu „kieruj¹ oni zborem, zmierzaj¹c do wype³nienia jego misyjnego za-
dania i s³u¿by w œwiecie”41 .

2.2.5.  Ró¿ne struktury urzêdów w Koœciele

53.   Koœcio³y chrzeœcijañskie s¹ zasadniczo zgodne co do tego, ¿e Ko-
œcio³em w biegu dziejów kierowa³ Duch Œwiêty. Wed³ug ujêcia Koœcio³ów
ewangelickich nie dzia³o siê to w ten sposób, ¿e jakakolwiek wspó³czesna
struktura urzêdu mo¿e byæ uznana za niezmienn¹. Mimo to modele pos³ugi-
wania nie s¹ dowoln¹ spraw¹. Kszta³t i porz¹dek Koœcio³a trzeba zawsze

40  Lukas Vischer (red.), Das Amt des  Ältesten in den reformierten Kirchen heute, in der reformierten
Tradition, im biblischen Zeugnis, Bern 1992, s. 15.

41  Tam¿e, s. 16.



114

SPRAWOZDANIA I DOKUMENTY

mierzyæ wed³ug œwiadectwa biblijnego oraz teologicznego rozumienia Ko-
œcio³a i jego przeznaczenia42 .

54.   Poniewa¿ Koœcio³y cz³onkowskie WKEE dzia³aj¹ „w poczuciu swojej
odpowiedzialnoœci za krzewienie ekumenicznej wspólnoty wszystkich Koœcio-
³ów  chrzeœcijañskich” (KL 46), odczuwaj¹ jako wyzwanie istniej¹ce ró¿nice w
kwestiach dotycz¹cych urzêdu. Chc¹c urzeczywistniæ swoj¹ wspólnotê ko-
œcieln¹ w œwiadectwie i s³u¿bie (KL 35n), d¹¿¹ w swoim rozumieniu i w swo-
im porz¹dku s³u¿by (ministry) do mo¿liwie najwiêkszej zgodnoœci miêdzy
sob¹ i z innymi tradycjami.

55.   Szczególn¹ kwesti¹ w dyskusji ekumenicznej jest zagadnienie, jak jest
rozumiane i umiejscowione   pos³ugiwanie S³owa i Sakramentu w stosunku do
innych pos³ugiwañ. Nawet gdy istnienie urzêdu zwiastowania S³owa i dystry-
bucji sakramentów nie jest dla Koœcio³ów spraw¹ wolnego wyboru, urz¹d ten
mo¿e byæ zorganizowany i sprawowany w ró¿nych formach. Panuje szeroka
zgodnoœæ co do tego, ¿e z najstarszej tradycji chrzeœcijañskiej  nie da siê wy-
prowadziæ w sposób przekonuj¹cy poszczególnego i jednolitego porz¹dku ko-
œcielnego i struktury urzêdu43 . Ogólnie rzecz bior¹c Koœcio³y ewangelickie
podkreœlaj¹, ¿e w kwestiach porz¹dku koœcielnego w sposób uzasadniony
mo¿liwe s¹ ró¿ne ujêcia.

56.   ¯adnej struktury urzêdu nie da siê bezpoœrednio wyprowadziæ z Nowe-
go Testamentu. Tak¿e „trójstopniowe pos³ugiwanie biskupa, prezbitera i diako-
na”, zalecane przez BEM „jako wyraz jednoœci, której poszukujemy, a tak¿e
jako œrodek do jej osi¹gniêcia” (nr 22), podlega³o w historii ró¿nym zmia-
nom44 . Dlatego Koœcio³y ewangelickie uwa¿aj¹, ¿e na tym obszarze mo¿e ist-
nieæ miêdzy Koœcio³ami uprawniona ró¿norodnoœæ. Reformacja kalwiñska
wprowadzi³a poczwórn¹ strukturê urzêdu (pastorzy, nauczyciele, starsi i diako-
ni), która w wielu Koœcio³ach reformowanych nadal jeszcze obowi¹zuje w
zmodyfikowanej formie45 . Nordyckie i ba³tyckie Koœcio³y luterañskie, które
przyst¹pi³y do wspólnoty z Porvoo, oceni³y pozytywnie urz¹d trójstopniowy i
akceptuj¹ w ten sposób deklaracjê BEM (Pos³ugiwanie duchowne, nr 22), we-
d³ug której „trójstopniowe pos³ugiwanie biskupa, prezbitera i diakona mo¿e

42  Por. KJC, rozdzia³ I.2.5.4.
43  Por. Tezy z Neuendettelsau I.2; Natura i misja Koœcio³a, nr 87. Dalsza refleksja w Apendyksie, nr 2-16.
44  BEM, Pos³ugiwanie duchowne, nr 19 przyznaje, ¿e ta struktura „ulega³a znacznym przemianom”.
45  W sprawie poczwórnego urzêdu por. genewski Ordonnances Ecclésiastiques 1541/61 (Reformierte

Bekenntnisschriften t. 1.2, Neukirchen-Vluyn 2006). Wed³ug Kalwina Institutio IV.3.4. i Confessio Gallicana
XXIX pastorom i nauczycielom przyznaje siê równoznaczne znaczenie, tak ¿e wynika z tego struktura trój-
cz³onowa.
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s³u¿yæ dzisiaj jako wyraz jednoœci, której poszukujemy, a tak¿e jako œrodek do
jej osi¹gniêcia”. Nawet gdy wiêkszoœæ tych Koœcio³ów nie wprowadzi³a urzê-
du trójstopniowego u siebie, to przecie¿ uwa¿aj¹ pos³ugiwanie biskupa, prezbi-
tera i diakona za centralne lub niezbêdne dla Koœcio³a.

57.   Temat ten porusza w Koœcio³ach ewangelickich miêdzy innymi kwe-
stiê stosunku ordynacji do pewnych urzêdów i jednoœci rodzaju urzêdów. Ta
ró¿norodnoœæ nie uniewa¿nia wprawdzie wspólnoty koœcielnej miêdzy Koœcio-
³ami cz³onkowskimi WKEE. Mo¿e jednak utrudniæ wyci¹ganie praktycznych
konsekwencji ze wzajemnego uznawania ordynacji, o którym mówi KL 33.
Wzajemna wymiennoœæ osób duchownych domaga siê w sposób oczywisty,
aby ich status w zakresie teologicznego rozumienia, wykszta³cenia i zakresu
zadañ by³ porównywalny. Oznacza to, ¿e wzajemne uznanie ordynacji wed³ug
KL 33  odnosi siê tylko do urzêdu, który jest przekazywany we wszystkich
Koœcio³ach cz³onkowskich WKEE przez ordynacjê, a wiêc do urzêdu zwiasto-
wania S³owa i sprawowania sakramentów. Koœcio³y, które praktykuj¹ ordyna-
cjê starszych, trzeba zachêciæ do przemyœlenia, jak da siê pogodziæ ich rozu-
mienie ordynacji ze znaczeniem ordynacji odniesionej do ministerium verbi,
ordynacji, która cieszy siê uznaniem wszystkich Koœcio³ów cz³onkowskich
WKEE (i wielu innych)46 .

2.2.6.  P³eæ i orientacja seksualna w odniesieniu do urzêdów

58.   Tematem o du¿ym znaczeniu jest „g³êbsze zrozumienie wszechstron-
noœci pos³ugiwania, które odzwierciedla wzajemn¹ zale¿noœæ mê¿czyzn i ko-
biet”47 . Koœcio³y cz³onkowskie WKEE – z niewielkimi wyj¹tkami48  - prakty-
kuj¹ ordynacjê kobiet na urzêdy zwi¹zane z tym aktem, gdy¿ za podstawowy
warunek udzielenia ordynacji przyjmuj¹ tylko wiarê i chrzest. Ta postawa zo-
sta³a podkreœlona przez wszystkie rodziny konfesyjne w ramach WKEE49 .

59.   Miêdzy Koœcio³ami cz³onkowskimi WKEE panuje szeroka zgodnoœæ,
¿e pos³ugiwanie kobiet i mê¿czyzn jest darem Bo¿ym. Ju¿ w Tezach z Neuen-
dettelsau (1982/86) Koœcio³y cz³onkowskie WKEE podkreœli³y wspólne prze-
konanie i wyrazi³y oczekiwanie, ¿e w tym punkcie mo¿na by osi¹gn¹æ szersze

46  Ta zachêta nie dotyczy Koœcio³ów metodystycznych, w których starsi (prezbiterzy) s¹ s³ugami S³o-
wa i Sakramentu.

47  Por. BEM, Pos³ugiwanie duchowne, nr 18.
48  Koœció³ Ewangelicko-Augsburski  w Polsce i Koœció³ Braci w Czechach wykluczaj¹ ordynacjê ko-

biet. Koœció³ luterañski na £otwie i Œl¹ski Koœció³ Ewangelicki Wyznania Augsburskiego zaprzestali od
pewnego czasu ordynowanie kobiet.

49  Por. Apendyks, nr 55.
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zbli¿enie miêdzy Koœcio³ami œwiata: „Dla powo³ania dla s³u¿by publicznego
zwiastowania i sprawowania sakramentów ani rasa ani p³eæ nie mog¹ mieæ de-
cyduj¹cego znaczenia (Ga 3, 27n). Koœcio³y, w których kobiety nadal nie mog¹
byæ ordynowane i zostawaæ duchownymi, musz¹ sobie postawiæ pytanie, czy
tê historycznie uwarunkowan¹ praktykê tak¿e dzisiaj mog¹ jeszcze pogodziæ z
reformacyjnym rozumieniem urzêdu i zboru”50 .

60.    Chocia¿ dla Koœcio³ów cz³onkowskich WKEE nie jest to zasada podle-
gaj¹ca pertraktacji, nie odrzucaj¹ one wspó³pracy z Koœcio³ami, które dotych-
czas nie ordynuj¹ kobiet. Wszystkie urzêdy mog¹ byæ uznane za autentyczne,
nawet gdy – zdaniem WKEE nies³usznie – s¹ ograniczane do mê¿czyzn51.

61.   Wœród kwestii, które dotycz¹ dostêpu do urzêdów Koœcio³a, aktualnie
jedn¹ z najczêœciej dyskutowanych jest pytanie, czy ¿ycie w partnerstwie homo-
seksualnym lub przyznanie siê do orientacji homoseksualnej winno byæ uznane
za przeszkodê dla ordynacji i sprawowania pos³ugiwania S³owa i Sakramentu
oraz innych pos³ugiwañ w Koœciele. Ró¿ne pozycje, zajmowane przez Koœcio³y
cz³onkowskie WKEE, siêgaj¹ od publicznej akceptacji homoseksualnych du-
chownych poprzez oczekiwanie ¿ycia w celibacie a¿ po bardziej lub mniej wy-
raŸne potêpienie homoseksualnoœci52 . Jako Koœcio³y jesteœmy przekonane o
tym, ¿e te zró¿nicowane pozycje maj¹ swoj¹ podstawê w wiernoœci wobec
Ewangelii. Jednoczeœnie Koœcio³y cz³onkowskie WKEE s¹ zgodne co do tego,
¿e temat ten nie mo¿e byæ przyczyn¹ roz³amu ich wspólnoty koœcielnej. Ponie-
wa¿ jednak w tej kwestii jest im daleko do osi¹gniêcia konsensu, potrzebne s¹
dalsze badania jak równie¿ modlitwa i przewodnictwo Ducha Œwiêtego.

2.3. Ordynacja i pos³ugiwanie S³owa i Sakramentu

2.3.1. Znaczenie ordynacji

62.   Ordynacja jest oficjaln¹ czynnoœci¹ Koœcio³a w imieniu Boga (voca-
tio externa), która uznaje powo³anie (vocatio interna) i zdatnoœæ osoby do

50  Tezy z Neuendettelsau II.5.
51  Por. wynik dialogu miêdzy WKEE a Europejsk¹ Federacj¹ Baptystyczn¹ „Pocz¹tek ¿ycia chrzeœci-

jañskiego i istota Koœcio³a”, IV.8: „Uznanie integralnoœci drugiej strony obejmuje, oczywiœcie, tak¿e osoby
ordynowane. Jak d³ugo nie mamy pe³nego doktrynalnego uznania urzêdów, to jednak zachêcamy do zapew-
nienia, poszerzenia lub umo¿liwienia wzajemnej akceptacji urzêdów pod wzglêdem praktycznym i pastoral-
nym na p³aszczyŸnie lokalnej, narodowej i transnarodowej”. Mo¿na to by³o oœwiadczyæ, mimo ¿e du¿a czêœæ
zwi¹zków baptystycznych Europy nie praktykuje ordynacji kobiet.

52  Por. Apendyks, rozdzia³ 4.2.4, zw³aszcza nr 60.
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sprawowania okreœlonego urzêdu oraz udziela jej mandatu do pe³nienia po-
s³ugi53 . Akt liturgiczny ordynacji odbywa siê poœród zboru jako miejsca kul-
tu, obejmuj¹c na³o¿enie r¹k jak równie¿ modlitwê o dar Ducha Œwiêtego. Ta
czynnoœæ odzwierciedla zale¿noœæ ka¿dej osoby duchownej od mocy i prze-
wodnictwa Bo¿ego, podobnie jak modlitwa zboru, ¿e Bóg w Duchu Œwiêtym
faktycznie towarzyszyæ bêdzie ordynowanemu w jego przysz³ej pos³udze.
W ramach ca³ego ludu Bo¿ego nie ma jednak ¿adnej ró¿nicy miêdzy osoba-
mi ordynowanymi i nieordynowanymi ani co do istoty, ani pod wzglêdem
stopnia.

63.   Wewn¹trz WKEE istniej¹ ró¿ne pogl¹dy na temat relacji ordynacji do
innych form powo³ania i wprowadzania (instalacji). Jednak istnieje szeroka
zgodnoœæ pogl¹dów co do pewnych zasadniczych wypowiedzi w sprawie or-
dynacji, które by³y ju¿ poczynione w Tezach z Neuendettelsau (1982/86).
Nale¿y do nich przekonanie, ¿e urz¹d w Koœciele, który obejmuje zwiasto-
wanie Ewangelii i sprawowanie sakramentów, w ka¿dym razie musi
byæ przekazywany przez ordynacjê54 . Natomiast dla innych urzêdów ordyna-
cja nie jest konieczna, lecz wymagane s¹ tutaj odpowiednie czynnoœci litur-
giczne.

64.   W kontekœcie WKEE ordynacja jest rozumiana w zasadniczym znacze-
niu (por. KL 33) jako pe³nomocnictwo do sprawowania pos³ugi w zakresie
S³owa i Sakramentu. Przez ten urz¹d „S³owo Bo¿e mo¿e zawsze zaj¹æ pozycjê
krytyczn¹ i wyzwalaj¹c¹ wobec zboru (a tak¿e wobec samego urzêdu!), a Ko-
œció³ zdobywa orientacjê, gdzie jest on zdany w sposób szczególny na Bo¿¹
pomoc i mi³osierdzie”55 . W niektórych Koœcio³ach WKEE ma miejsce ordyna-
cja diakonów i starszych (tak¿e w przypadkach, w których te urzêdy nie spra-
wuj¹ sakramentów)56 . Ta kwestia wymaga dalszego rozwa¿enia57.

2.3.2. Terminologia i praktyka ordynacji

65.    Zasadniczo Koœcio³y s¹ zgodne w tym, ¿e ordynacja winna byæ aktem
jednorazowym i niepowtarzalnym. Istniej¹ jednak ró¿ne rodzaje praktykowa-
nia ordynacji dla s³u¿by na ca³e ¿ycie. Niektóre Koœcio³y, które znaj¹ potrójny

53  S³owo  „zbór” odnosi siê zarówno  do zboru jako miejsca kultu, jak i do zboru lokalnego.
54  Por. Tezy z Neuendettelsau II. 9.
55  Por. SEK, Ordination, s. 63/64.
56  Patrz wy¿ej, nr 51.
57  Patrz wy¿ej,  nr 50 i 52; Zalecenie nr 4; Apendyks nr 68.
58  W znaczeniu BEM, patrz wy¿ej nr 47.
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urz¹d58 , przeprowadzaj¹ dla ka¿dego szczebla (stopnia) tego urzêdu czynnoœæ
ordynacyjn¹. Ten model alternatywny nie musi dzieliæ Koœcio³ów, o ile nie
implikuje gradacji w teologicznej pe³ni urzêdu59 .

66.    Kwestia, czy jakaœ osoba ma byæ ordynowana, nie powinna zale¿eæ od
tego, czy ma ona pe³niæ swoja pos³ugê w pe³nym lub niepe³nym wymiarze go-
dzin, albo te¿ w ramach dzia³alnoœci honorowej. (Ma to coraz wiêksze znacze-
nie, gdy¿ coraz wiêcej Koœcio³ów wprowadza formy urzêdu lokalnego). Pod-
staw¹ decyzji nie powinno byæ tylko ich wykszta³cenie. Decyduj¹c¹ kwesti¹
jest to, czy w przypadku ich urzêdu chodzi o urz¹d zwiastowania S³owa i spra-
wowania sakramentów. Jeœli tak, wówczas osoba wytypowana do pos³ugiwa-
nia winna byæ ordynowana niezale¿nie od ram czasowych i ograniczeñ geogra-
ficznych, jakie s¹ ustalone dla tej pos³ugi. Duchowe znaczenie œrodków ³aski i
realnoœæ przekazywania zbawczego dzia³ania Boga w Chrystusie s¹ takie
same, czy urz¹d jest sprawowany w pe³nym lub niepe³nym wymiarze godzin, z
wynagrodzeniem lub bez niego. Koœcio³om nie wolno wprowadzaæ ¿adnych
praktyk, które mog³yby byæ postrzegane jako gradacje w urzêdzie odnosz¹ce
siê do elementów konstytutywnych dla Koœcio³a. Regulacje dla ograniczonych
form pos³ugiwania (lokalne urzêdy z mocy ordynacji) mog¹ w pewnych oko-
licznoœciach byæ uprawnione jak równie¿ pomocne. Lecz ograniczenia trzeba
tworzyæ na podstawie warunków zatrudnienia a nie przez adaptacje w rozu-
mieniu ordynacji60 . Uznaniem cieszy siê przy tym okolicznoœæ, ¿e niektóre
Koœcio³y posiadaj¹ specjalne regulacje w zakresie kszta³cenia lub zatrudnienia
na próbê.

67.   Wa¿ne jest, by ci, którzy maj¹ s³u¿yæ w urzêdzie z mocy ordynacji,
byli w sposób wystarczaj¹cy wykszta³ceni. Ordynowanie osób, które nie dys-
ponuj¹ niezbêdnym wykszta³ceniem teologicznym, wi¹¿e siê z niebezpie-
czeñstwem niewystarczaj¹cego zabezpieczenia wiernoœci wobec tradycji
apostolskiej, jednoœci Koœcio³a oraz œcis³ej ³¹cznoœci ze S³owem i Sakramen-

59  Jak to przyjmuje Lumen gentium, nr 21.
60  VELKD w swoim dokumencie Ordnungsgemäß berufen (por. przypis 3) z 2006 dokona³o termino-

logicznego rozró¿nienia miêdzy ordynacj¹ dla s³u¿by pastoralnej z ca³¹ odpowiedzialnoœci¹ zwi¹zan¹ z t¹
pos³ug¹ a pe³nomocnictwem dla s³u¿by pastoralnej, które ogranicza siê w du¿ej mierze do g³oszenia kazañ i
sprawowania sakramentów w jedynym zborze. Lecz towarzyszy temu rozumienie, ¿e tak¿e pe³nomocnictwo
trzeba uznaæ za ordynacjê w œcis³ym znaczeniu teologicznym (wed³ug CA XIV), nawet gdy stosuje siê w
tym celu inne pojêcie. W innych Koœcio³ach lokalne urzêdy z mocy ordynacji s¹ zdefiniowane przez warunki
zatrudnienia, które ustalaj¹ czasowe i lokalne ograniczenia pos³ugi, a nie przez ograniczenia w rozumieniu
urzêdu z mocy ordynacji, które wymagaj¹ innego ni¿ ordynacja okreœlenia. Jest wa¿ne, ¿eby wszystkie Ko-
œcio³y cz³onkowskie WKEE zabezpieczy³y ca³oœciowe rozumienie ordynacji i ¿eby nie pojawia³o siê ¿¹danie
reordynacji, gdy jakaœ osoba w urzêdzie lokalnym uzyska³a póŸniej kwalifikacje i by³a powo³ana s³u¿by
sprawowanej w pe³nym wymiarze.
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tem. To jednak nie oznacza, ¿e ordynacja by³aby ograniczona do teologów,
którzy zaliczyli pe³ne studia. W ka¿dym przypadku s¹ wa¿ne wykszta³cenie
biblijno-teologiczne i duchowa dojrza³oœæ, tote¿ trzeba je dostatecznie
uwzglêdniaæ tak¿e w przypadku ograniczonych form zatrudnienia. Jeœli oso-
ba ordynowana, która znajduje lub znajdowa³a siê w sytuacji ograniczonego
zatrudnienia, uzyska³a pe³ne wykszta³cenie teologiczne, to powinna mieæ sta-
tus umo¿liwiaj¹cy wybranie jej do pos³ugi traktowanej jako g³ówne zajêcie
bez potrzeby reordynacji.

68.    Poniewa¿ ordynacja jest zasadniczo dokonywana tylko raz w ¿yciu, w
sytuacji normalnej winno byæ warunkiem, ¿e ordynowany jest gotów do pos³u-
gi na ca³e ¿ycie, nawet gdy taka okolicznoœæ w momencie ordynacji nie jest ani
ustalona, ani przewidziana61 .

69.   WyraŸna gotowoœæ kandydata do przyjêcia ordynacji jest niezbêdn¹
czêœci¹ liturgii ordynacyjnej. Ma ona zazwyczaj formê akceptuj¹cej odpowie-
dzi kandydata na pytanie osoby przeprowadzaj¹cej ordynacjê. Koœció³ ze swej
strony zobowi¹zuje siê do wspierania ordynowanego przez swoj¹ modlitwê i
dodawanie otuchy oraz zagwarantowanie odpowiednich warunków do wype³-
niania s³u¿by. Obecnoœæ i akceptacja zboru podczas ordynacji reprezentuje
korporacyjne uczestnictwo Koœcio³a, w którym ordynowany ma s³u¿yæ, a tak¿e
perspektywê ekumeniczn¹, ¿e pos³uga S³owa i Sakramentu nie jest ustanowio-
na tylko dla jednego Koœcio³a lokalnego, lecz dla jednego œwiêtego, katolickie-
go i apostolskiego Koœcio³a62 . W ramach WKEE zostaje to wyra¿one przez
wzajemne uznanie ordynacji dla pos³ugiwania S³owa i Sakramentu (KL 33;
patrz wy¿ej nr 57).

70.   Wœród Koœcio³ów, zarówno we WKEE jak te¿ w globalnej ekumenii
jest szeroko rozpowszechniona zgodna praktyka, ¿e ordynacje winny byæ
podejmowane tylko przez osoby, które same maj¹ ordynacjê; zwykle tak¿e
przy udziale osób nieordynowanych63 . Wykonuj¹ swoje zadanie w imieniu
ca³ego zboru, który powo³uje ordynowanego do s³u¿by na rzecz ca³ego ludu
Bo¿ego. Poniewa¿ ordynacja obejmuje tak¿e uznanie osoby duchownej poza
granicami pojedynczego zboru i Koœcio³a, ordynacje s¹ podejmowane

61  W tej sprawie por. argumentacjê w: The Faith and Order Advisory Group of the Church  of En-
gland: The Mission and Ministry of the Whole Church. Biblical, Theological and Contemporary Perspecti-
ves, 2007, 67nn.

62  Por. Lund, nr 55.
63  Ordynacja dokonywana przez osoby ordynowane odpowiada tradycji reformacyjnej i zapewnia

zdolnoœæ kontynuacji (por. SEK, Ordination, s. 77n).
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zazwyczaj przez osoby, którym powierzona jest pos³uga episkopé. Ordy-na-
cje odbywaj¹ siê zazwyczaj w koœcio³ach (np. w katedrach), w których
osoby ordynuj¹ce sprawuj¹ swoj¹ s³u¿bê, lub w koœcio³ach, w których osoby
ordynowane maj¹ podj¹æ pracê64. W obu przypadkach powinien wy-
raŸnie dojœæ do g³osu zwi¹zek obu p³aszczyzn, Koœcio³a globalnego i zboru
lokalnego.

2.4. Pos³ugiwanie i sprawowanie episkopé

2.4.1. Znaczenie i funkcja episkopé

71.   Pojêcie „episkopé sta³o siê wa¿ne w ekumenicznych debatach ostat-
nich trzech dziesiêcioleci. Odnosi siê ono do sprawowania nadzoru pastoral-
nego, którego celem jest zabezpieczenie zarówno istoty Koœcio³a (esse), jak
równie¿ jego pomyœlnoœci (bene esse). Do zadañ episkopé nale¿y „utrzyma-
nie lokalnej wspólnoty w komunii, zachowanie i przekazanie apostolskiej
prawdy, wzajemne wsparcie i prowadzenie wiernych do dawania œwiadectwa
Ewangelii”65. Tak wiêc pos³uga ta s³u¿y zarówno jednoœci jak i apostolskoœci
Koœcio³a66.  Episkopé by³o sprawowane od najwczeœniejszych czasów w
¿yciu Koœcio³a. Z punktu widzenia historycznego episkopé i kierowanie Ko-
œcio³em nale¿¹ do siebie, obejmuj¹c nadzór nad nauk¹, nabo¿eñstwem i
czynnoœciami pastoralnymi, jak równie¿ administrowanie zasobami instytu-
cjonalnymi, finansowymi i personalnymi. Jego instytucjonalne i urzêdowe
formy ukszta³towa³y siê stopniowo w starym Koœciele, gdy zbory sta³y siê
wiêksze i liczniejsze.

72.   Episkopé jest s³u¿b¹ w Koœciele i dla Koœcio³a a nie sprawowaniem
w³adzy nad nim67 . Dla Reformacji by³o wa¿ne ograniczenie w³adzy biskupów
i oddzielenie ich funkcji duchownej, która w istocie jest taka sama jak funkcja
urzêdu zwiastowania S³owa i udzielania sakramentów, od wykonywania w³a-
dzy œwieckiej (CA XXVIII).

64  W tradycji metodystycznej ordynacje odbywaj¹ siê podczas konferencji dorocznej, która reprezen-
tuje zarówno Koœció³ lokalny jak i globalny.

65  Natura i misja Koœcio³a, nr 91.
66  W swoim dialogu z Koœcio³ami anglikañskimi Koœcio³y luterañskie i reformowane Francji we

Wspólnej Deklaracji z Reuilly stwierdzaj¹  zgodnie: „Wierzymy, ¿e urz¹d nadzoru pastoralnego  - episkopé
– sprawowany personalnie, kolegialnie i wspólnotowo, jest konieczny na wszystkich p³aszczyznach ¿ycia
koœcielnego w celu poœwiadczania i chronienia jednoœci i apostolskoœci Koœcio³a” (nr 31.i; por. Miœnia A4).

67  Tezy z Neuendettelsau wyra¿aj¹ to w sposób nastêpuj¹cy: „Koœcio³y wyros³e z Reformacji (…) ro-
zumiej¹ ‘pos³ugê episkopé’ wy³¹cznie jako s³u¿bê na rzecz jednoœci Koœcio³a, nie jako urz¹d nad Koœcio³em,
lecz jako s³u¿bê w Koœciele” (I.1.D).
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73.   W kontekœcie Koœcio³ów ewangelickich episkopé jest kszta³towany i
sprawowany priorytetowo dla ka¿dego poszczególnego Koœcio³a. Nadzoruj¹c
g³oszenie kazañ i ¿ycie duchowe zborów funkcja episkopé ³¹czy siê ze sprawo-
waniem odpowiedzialnoœci za Ewangeliê jako j¹drem apostolskoœci i jednoœci
Koœcio³a. Episkopé jest dlatego tak¿e s³u¿b¹ na rzecz jednoœci ca³ego Koœcio³a
i bez tej ekumenicznej perspektywy nie mo¿e byæ w sposób odpowiedni brane
pod uwagê.

74.   Tradycyjnie do dnia dzisiejszego wizytacje s¹ wa¿nym zadaniem epi-
skopé, dotycz¹ one zarówno spraw duchowych jak i prawnych. Tutaj skupia
siê uwaga na zborach w ramach poszczególnego Koœcio³a. Wizytacje s¹ prze-
prowadzane przez Koœció³ i dla Koœcio³a. Na ogó³ s¹ one przeprowadzane
przez posiadaczy personalnego urzêdu nadzoru we wspó³pracy z przedstawi-
cielami synodalnych struktur Koœcio³a na p³aszczyŸnie lokalnej i regionalnej.

2.4.2. Episkopé jako wspólna odpowiedzialnoœæ w Koœciele

75.   Instytucjonalny rozwój i rozumienie episkopé zosta³y opisane w ró¿-
nych znaczeniach. Dokument BEM rozumie episkopé jako funkcjê urzêdu bi-
skupiego i identyfikuje go jako „nadzór pastoralny” (por. nr 21, 23, 29). Dys-
kusja, jaka siê bezpoœrednio potem wywi¹za³a, doprowadzi³a do zró¿nicowa-
nego postrzegania tej kwestii. Mimo to  w du¿ej mierze przewa¿y³o
rozumienie episkopé jako funkcji duchowego nadzoru przez biskupów i super-
intendentów. Episkopé w tej tradycji porównywane jest g³ównie z „urzêdem
nadzoru”.

76.   W szerszym znaczeniu i w zgodzie z wczeœniejszymi dokumentami
WKEE68 , rozumienie episkopé podkreœla zadania nadzoru pastoralnego jak
równie¿ duchowego kierowania Koœcio³em. W niektórych Koœcio³ach pos³uga
episkopé jest œciœlej zwi¹zana z personalnymi urzêdami nadzoru ni¿ w innych.
Jednak we wszystkich Koœcio³ach cz³onkowskich WKEE kierownictwo ko-
œcielne w szerszym znaczeniu jest sprawowane przez synody i gremia przez
nie powo³ane (z udzia³em osób ordynowanych i nieordynowanych69 ) w œcis³ej

68  Por. pierwsze zdanie rozdzia³u o „S³u¿bie kierowniczej (episkopé)” w tezach z Tampere, nr 3: „Do
s³u¿by S³owa nale¿y tak¿e zadanie kierowania zborem”; Szóste Zgromadzenie Ogólne Wspólnoty Koœcio-
³ów Ewangelickich w Europie, Budapeszt, Wêgry, 12-18 wrzeœnia 2006: Raport koñcowy, „Studia i Doku-
menty Ekumeniczne” 2008 nr 1, s. 57, nr 2.2.1.1: „Do kluczowych kwestii w dialogu ekumenicznym zalicza
siê rozumienie urzêdu, ordynacji i duchownego kierownictwa  koœcielnego (episkopé)”.

69  Gdy mówimy w tym dokumencie o „osobach nie-ordynowanych”, stosujemy wê¿sze rozumienie
ordynacji (tylko dla pos³ugi S³owa i Sakramentu) i zaliczamy w ten sposób ordynowanych starszych w nie-
których Koœcio³ach reformowanych do kategorii nie-ordynowanych.



122

SPRAWOZDANIA I DOKUMENTY

wspó³pracy z osobami, które specjalnie zosta³y powo³ane dla pos³ugiwania
episkopé. To odzwierciedla fakt, ¿e „rodzaj urzêdów” (patrz wy¿ej nr 38nn),
który zosta³ ustanowiony, aby wspieraæ pos³ugiwanie wszystkich chrzeœ-
cijan, obejmuje wiêcej ni¿ tylko urz¹d zwiastowania S³owa i udzielania sakra-
mentów.

77.   Wœród Koœcio³ów chrzeœcijañskich panuje szeroka zgodnoœæ, ¿e epi-
skopé musi byæ sprawowane w sposób osobisty, kolegialny i wspólnotowy70 .
Formy, jak te trzy wymiary wzajemnie odnosz¹ siê do siebie, ró¿ni¹ siê jednak
znacz¹co od siebie. Wiêkszoœæ ewangelickich porz¹dków koœcielnych stara siê
utrzymywaæ równowagê miêdzy personalnym i wspólnotowym elementem
episkopé poprzez skoordynowane zabezpieczenie wzajemnego oddzia³ywania
miêdzy s³ugami episkopé a synodalnymi formami  kierownictwa koœcielnego
na p³aszczyŸnie lokalnej i regionalnej. Struktury synodalne s¹ tworzone przez
reprezentatywne organa, takie jak rady parafialne, prezbiteria i synody na ró¿-
nych p³aszczyznach, na których wspó³pracuj¹ ze sob¹ osoby ordynowane i nie-
ordynowane. Personalna pos³uga nadzoru jest w ¿yciu Koœcio³a elementem
w ramach ca³oœci episkopé. Lokalnie jest ona sprawowana przez ksiê¿y para-
fialnych, regionalnie – przez superintendentów, biskupów i prezydentów Ko-
œcio³a. W ogólnych ramach episkopé zadanie nadzoru tych, którzy maj¹ udzia³
w pos³udze episkopé na p³aszczyŸnie lokalnej i regionalnej, polega na tym, aby
stale na nowo œwiadczyæ, ¿e Koœció³, tak¿e w perspektywie instytucjonalnej,
ma Ewangeliê jako swoje rozstrzygaj¹ce kryterium. Jako cz³onki Cia³a Chry-
stusa i udzia³owcy w pos³udze ca³ego ludu Bo¿ego ordynowane i nie-ordyno-
wane ochrzczone osoby s¹ zdolne do wzajemnego uczestniczenia w episkopé
w znaczeniu ca³oœciowym.

78.   Modele ³¹czenia elementów personalnych i synodalnych jak równie¿
rozdzielania autorytetu ró¿ni¹ siê znacz¹co od siebie w Koœcio³ach cz³onkow-
skich WKEE. Biskupi i prezydenci s¹ w niektórych przypadkach wybierani
przez synody, konferencje i rady koœcielne, w innych - przez duchownych
swojej diecezji wspólnie z reprezentatywn¹ liczb¹ cz³onków zarz¹du koœciel-
nego. A zatem w sk³ad elektoratu wchodzi zawsze du¿a liczba nie-ordynowa-
nych71 . Generalnie biskupi lub prezydenci w Koœcio³ach cz³onkowskich
WKEE nie pochodz¹ wy³¹cznie z nominacji ordynowanych duchownych lub
innych biskupów; tak¿e nie sprawuj¹ episkopé niezale¿nie od synodów lub
konferencji.

70  Por. Porvoo nr 32k; Reuilly nr 31 (patrz wy¿ej nr 60); Natura i misja Koœcio³a, nr 94.
71  W Koœciele luterañskim S³owacji biskupa wybieraj¹ nawet wszyscy ochrzczeni i konfirmowani

cz³onkowie Koœcio³a.
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79.    Modele s¹ wiêc zgodne w tym, ¿e podkreœlaj¹ wspóln¹ odpowiedzial-
noœæ ordynowanych i nie-ordynowanych w episkopé. Ta konwergencja jest
szczególnie wa¿na ze wzglêdu na  kwestie, które wynikaj¹ z istniej¹cych poro-
zumieñ z Koœcio³ami anglikañskimi (jak Miœnia, Porvoo i Reuilly) na temat ro-
zumienia episkopé (por. Apendyks rozdzia³ 2.7) oraz realizacji tych porozu-
mieñ w obrêbie Koœcio³ów cz³onkowskich WKEE. Reformacyjne rozumienie
jednoœci Koœcio³a, które ma podstawowe znaczenie dla wszystkich Koœcio³ów
cz³onkowskich WKEE, stoi na stanowisku, ¿e dawanie œwiadectwa Ewangelii
w S³owie i Sakramencie jest powierzone ca³emu ludowi Bo¿emu i zostaje pod-
trzymane we wspólnocie koœcielnej przez specjalnie powo³any urz¹d, który
obejmuje pos³ugê episkopé. Pos³uga episkopé jest czêœci¹ sk³adow¹ porz¹dku
urzêdów. Pos³uga ta nie gwarantuje jednoœci Koœcio³a, lecz s³u¿y Koœcio³owi
w jego powo³aniu trzymania siê  prawdy apostolskiej i trwania z Chrystusem
w jednoœci wiary.

3. Zalecenia

1. Zalecamy Koœcio³om cz³onkowskim WKEE i wszystkim innym trady-
cjom chrzeœcijañskim krytyczne zrewidowanie swoich urzêdów i refleksjê nad
rol¹ ich urzêdów w sytuacji utrzymywania siê podzia³ów i roz³amów koœciel-
nych, a to w celu dojœcia do jednoœci w Duchu przez wiêŸ pokoju.

2. Zalecamy Koœcio³om cz³onkowskim WKEE dalsz¹ pracê nad wspólnym
rozumieniem konceptu porz¹dku urzêdów, którego niezbêdnym czynnikiem
jest pos³uga  S³owa i Sakramentu oraz pos³uga w zakresie diakonii i episkopé.

3. Zalecamy Koœcio³om cz³onkowskim WKEE baczenie na wspólnotê
pos³ugi publicznego zwiastowania S³owa i udzielania sakramentów, która po-
twierdza siê w szerokim zakresie w teologii ordynacji i dlatego nale¿y ordy-
nowaæ tych, którym powierzone bêdzie g³oszenie kazañ i udzielanie sakra-
mentów.

4. Zalecamy Koœcio³om cz³onkowskim WKEE zbadanie nauki i praktyki
ordynacji ze wzglêdu na kwestiê, na jak¹ pos³ugê nale¿y ordynowaæ i na jak¹
udzielaæ pe³nomocnictwo, aby zagwarantowaæ wzajemne uznanie urzêdów
oraz wzmocniæ poczucie wiêzi w WKEE jako ca³oœci i z szerzej rozumianym
ruchem ekumenicznym.
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5. Zalecamy dalsze studia na temat diakonatu wobec faktu, ¿e s³u¿ba dia-
konacka w Koœcio³ach cz³onkowskich WKEE jest rozumiana i organizowana
w ró¿ny sposób.

6. Zalecamy Koœcio³om cz³onkowskim WKEE reprezentowanie rozumie-
nia episkopé jako zadania, które nie jest wy³¹cznie spraw¹ biskupów  lub s³ug
S³owa i Sakramentu, lecz wspóln¹ odpowiedzialnoœci¹, w której maj¹ udzia³
zarz¹dy koœcielne, synody i konferencje. Zalecamy wzi¹æ pod uwagê personal-
ne, kolegialne i wspólnotowe elementy episkopé.

7. Zalecamy Koœcio³om cz³onkowskim WKEE, które jeszcze nie ordynuj¹
kobiet, zrewidowanie ich praktyki.

8. Zalecamy Koœcio³om cz³onkowskim WKEE dalsz¹ pracê nad wspólnym
rozumieniem sposobu postêpowania, które w wiernoœci wobec Ewangelii oce-
ni osoby o orientacji homoseksualnej, które s¹  powo³ane do sprawowania
urzêdu.

9. Zalecamy dalsze studia nad kwesti¹, jak model jednoœci w pojednanej
ró¿norodnoœci charakterystyczny dla WKEE, mo¿e ulec dalszemu rozwiniêciu
w œwietle wezwania Chrystusa do jednoœci Koœcio³a w celu pog³êbienia wspól-
noty, która miêdzy Koœcio³ami cz³onkowskimi WKEE ju¿ istnieje oraz w celu
znalezienia punktów  wyjœcia i ³¹cznoœci z innymi Koœcio³ami.

4. Apendyks

Uzupe³niaj¹cy materia³ dla dialogu doktrynalnego
w sprawie „Urzêdu, ordynacji, episkopé

Uwaga wstêpna: tekst ten nie by³ przedmiotem intensywnej dyskusji ani w
grupie do spraw dialogu doktrynalnego, ani w Radzie WKEE. Gdy wys³ano go
Koœcio³om cz³onkowskim WKEE w 2010 r., nie oczekiwano komentarzy do
tego tekstu, tak ¿e w 2011 r. nie zosta³ on zrewidowany. Nie wszystkie sformu-
³owania s¹ popierane przez wszystkich autorów i mo¿na by jeszcze wprowa-
dziæ wiele poprawek. Ogólna linia argumentacji jest jednak akceptowana i daje
wa¿ne uzupe³nienia do Deklaracji.
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4.1.  Retrospekcja  historyczna

1.   Stanowisko Koœcio³ów ewangelickich wobec pos³ugiwania, ordynacji
i episkopé, tak jak zosta³o ono zaprezentowane w Deklaracji, zawiera rosz-
czenie zgodnoœci z Pismem Œwiêtym i  - wed³ug ewangelickiego rozumienia
– tradycj¹, z jak¹ spotykamy siê w historii Koœcio³a Jezusa Chrystusa. Od
pocz¹tku istnia³y pewne sposoby rozumienia i porz¹dkowania pos³ug w Ko-
œciele. Zaczê³o siê to w okresie Nowego Testamentu, nawet gdy jego tekst
nie prezentuje ¿adnej nauki o pos³udze. W tym odcinku czasowym spogl¹da-
my wstecz  na historyczny rozwój, który znajduje siê w tle naszego wspó³-
czesnego rozumienia pos³ugiwania. Tutaj nie mamy jeszcze do czynienia z
zamiarem wyprowadzania norm z œwiadectwa Nowego Testamentu lub dzie-
dzictwa Reformacji (to nast¹pi w czêœci 4.2), lecz z chêci¹ dok³adnego obja-
œnienia ró¿norodnoœci i kontynuacji modeli i form pos³ugiwania w obrêbie
Koœcio³ów ewangelickich.

4.1.1.  Nowy Testament

2.   Czêsto wysuwana alternatywa miêdzy charyzmatem a pos³ugiwaniem
nie wystêpuje nawet w teologii Paw³a, jako ¿e dzia³anie Ducha jest niepodziel-
ne. W 1 Kor 12, 28 zwi¹zane z osobami funkcje i nadzwyczajne uzdolnienia
zostaj¹ równie przyporz¹dkowane usystematyzowanemu dzia³aniu Boga. Lista
charyzmatów w Rz 12, 6-8 poœwiadcza równie¿ podstawow¹ tendencjê Paw³o-
wego podejœcia: w charyzmatach ³aska Bo¿a staje siê konkretna, tak ¿e ich
struktura, porz¹dek i sta³oœæ s¹ naturalnymi elementami dzia³ania Ducha.

3.   Pawe³ w 1 Kor 12, 28 formu³uje pierwsze trzy charyzmaty personalne
(aposto³, nauczyciel, prorok) i sygnalizuje przez to, ¿e sta³y kr¹g osób pe³ni
specyficzn¹ funkcjê w odniesieniu do zboru przez pewien czas. W tym sensie
mo¿emy mówiæ u Paw³a o urzêdach.

4.   Urz¹d apostolski podkreœla w szczególny sposób powo³anie wczesno-
chrzeœcijañskich misjonarzy oraz ich zdolnoœæ kierowania i zak³adania nowych
zborów. W pierwszej fazie jest to pos³ugiwanie skupione na Jerozolimie (por. 1
Kor 15, 3-11; Ga 1, 17-19), ale nie mo¿e siê ono ograniczaæ w ¿aden sposób
do Dwunastu, zboru chrzeœcijañskiego w Jerozolimie lub mê¿czyzn (por. 1 Kor
15, 7; Rz 16, 7). Nie ma jednolitego konceptu urzêdu apostolskiego w Nowym
Testamencie – przeciwnie, istniej¹ ró¿ne sposoby widzenia tego urzêdu. Pawe³
rozumia³ swój urz¹d apostolski jako powo³anie do g³oszenia Ewangelii i wzy-
wania narodów do pos³uszeñstwa wiary (por. Rz 1, 1-6). Prorocy i nauczyciele
mieli oczywiœcie swoje w³asne zadania, miêdzy innymi poœwiadczania woli
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Jezusa na rzecz wspólnoty oraz interpretowania kerygmatu i tekstów Pisma
(ustnie i pisemnie). Dzieje Apostolskie i List do Efezjan wymieniaj¹ obok tych
urzêdów ewangelistów, którzy zostali powo³ani przez Chrystusa, bez dok³ad-
nego opisu, jak odby³o siê ich powo³anie (Dz 21, 8; Ef 4, 11).

   5.   Dz 11, 30; 14, 23; 15, 2 ukazuj¹, ¿e ju¿ w najstarszych zborach istnieli
presbyteroi, osoby, które zajmowa³y wiod¹c¹ pozycjê w zborach. W mowie
po¿egnalnej Paw³a w Milecie  (Dz 20, 17) jest mowa o presbyteroi (na czas po
Pawle). S¹ oni ustanowieni przez Ducha Œwiêtego jako episkopoi i otrzymuj¹
misjê, by „paœli Koœció³ Boga” (Dz 20, 28). £ukasz u¿ywa tutaj dwóch ró¿-
nych wyra¿eñ dla tej samej grupy urzêdów, byæ mo¿e w celu zharmonizowania
ró¿nych konceptów (lub struktur) pos³ugiwañ,  które chc¹ wyraziæ te pojêcia.

6.   W Flp 1, 1 Pawe³ wspomina – bez dalszych wyjaœnieñ – episkopoi i dia-
konoi (biskupów i diakonów lub nadzorców i pomocników). Najwidoczniej
chodzi tu o wiêksz¹ liczbê osób, które wype³niaj¹ zadania powszechnie znane
zborowi. Ich szczególna pozycja w zborze zostaje podkreœlona na pocz¹tku li-
stu Paw³a. Uzus jêzykowy pozwala wnioskowaæ, ¿e episkopoi mieli przy-
wódcz¹ pozycjê wewn¹trz zboru. Prawdopodobnie chodzi o osoby kieruj¹ce
Koœcio³ami domowymi (1 Kor 1, 14; 16, 15n. 19; Rz 16, 5. 23; Dz 18, 8), któ-
re swój dom dawali do dyspozycji miejscowym chrzeœcijanom i wspierali dany
zbór jako patroni w ró¿ny sposób. Przygl¹daj¹c siê zborowi w Filippi (który
wzrasta³ i dzieli³ siê sam na ró¿ne Koœcio³y domowe), mo¿emy przyj¹æ, ¿e dla
tego zadania wybrane zosta³y osoby z naturalnym autorytetem. Diakonoi s³u-
¿yli jako pomocnicy episkopoi i mieli prawdopodobnie szczególn¹ odpowie-
dzialnoœæ podczas przygotowywania uroczystoœci eucharystycznej. Poza tym
byli odpowiedzialni za zbieranie darów i administrowanie nimi.

7.   WyraŸne przesuniêcie w kierunku mocnej struktury urzêdów daje siê
ustaliæ w okresie popauliñskim, zw³aszcza w listach pasterskich. Przez now¹
strukturê urzêdów wyizolowane i zagro¿one herezj¹ Koœcio³y domowe  mia-
³y z³¹czyæ siê i utworzyæ zbór lokalny jako dom Bo¿y. Temu zborowi lokal-
nemu mia³ przewodniczyæ episkopos. Ten koncept jest zwi¹zany z zasadni-
czym nawi¹zaniem do Paw³a, jak widzimy to na przyk³adzie  1 Tm 3, 15
(por. tak¿e Tt 1, 7).

8.   Autor listów pasterskich sta³ przed zadaniem po³¹czenia i nowego zin-
terpretowania dwóch form ustrojowych, które prawdopodobnie ju¿ istnia³y w
zborach. W listach pasterskich znajdujemy zarówno wypowiedzi na temat
ustroju opartego na presbyteroi (1 Tm 5, 17-19; Tt 1, 5n), jak równie¿ przegl¹d
przymiotów episkopoi i diakonoi (1 Tm 3, 2-13; Tt 1, 7-9). Celem by³o najwi-
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doczniej nie po³¹czenie obu struktur ustrojowych, gdy¿ tylko u Tytusa 1, 5-9
obie struktury s¹ umieszczone obok siebie bez rzeczywistego po³¹czenia ich ze
sob¹. Zamiast tego autor listów pasterskich preferuje ustrój episkopalny po³¹-
czony z pos³ug¹ diakonów.

9.   Wed³ug 1 Tm 3, 1 urz¹d episkopos jest zadaniem zaszczytnym, do któ-
rego nale¿y d¹¿yæ. Episkopos nie stoi ju¿ na czele Koœcio³a domowego, lecz
przypada mu kierowanie zborem lokalnym, w czym otrzymuje wsparcie diako-
noi i odpowiedzialnych presbyteroi (starszych). D¹¿enie do reorganizacji po-
s³ugiwania episkopalnego i stopniowe przezwyciê¿anie ustroju prezbiterialne-
go zostaj¹ zilustrowane przez ordynacjê Tymoteusza 1 Tm 4, 14. Chocia¿ rêce
na Tymoteusza na³o¿yli presbyteroi (ale zwróæmy uwagê, ¿e wed³ug 2 Tm 1,
16 Tymoteusz  by³ ordynowany przez Paw³a), jako episkopos zostaje ordyno-
wany przez ca³y zbór. Ordynacja by³a duchowym, prawnym i instytucjonal-
nym  aktem, który wzmacnia³ autorytet osób duchownych w ich zadaniu kon-
tynuowania i strze¿enia tradycji.

10.  W nie mniejszym stopniu pojawienie siê herezji i ich sukces w Koœcio-
³ach domowych przyspieszy³y ugruntowanie sprawnego urzêdu. Episkopos
mia³ byæ odpowiedzialny za ca³y zbór (por. 1 Tm 5, 1-21). Koœció³ jako œwiêta
budowla i jako na Bogu oparta instytucja, w której obecna jest prawda Jezusa
Chrystusa (1 Tm 3, 15n; 2 Tm 2, 19-21), musi broniæ siê przed herezj¹.

11.   Mimo to kategorie prawne nie obejmuj¹ istoty urzêdu biskupa, który w
pierwszym rzêdzie jest urzêdem duchownym, gdy¿ zdolnoœæ nauczania kwali-
fikuje dla urzêdu przewodzenia zborowi. Episkopos jest uwa¿any za szafarza
Boga (1 Tt 1, 7-9), który strze¿e w³aœciwej nauki i stawia opór przeciwnikom.
Episkopos nie panuje, lecz jest osobistym gwarantem jednoœci zboru.

12.   W sumie nowotestamentowe rozumienie s³u¿by charakteryzuje siê wy-
miarem personalnym i funkcjonalnym: wypróbowani i upowa¿nieni mê¿czyŸni
i kobiety sprawuj¹ swoje zadania/pos³ugi w zborach i wspieraj¹ g³oszenie
Ewangelii. Wszystko to dzieje siê w wiernoœci do prawdy Ewangelii.

 4.1.2. Koœció³ w epoce antyku i œredniowiecza

13.   W II stuleciu nast¹pi³ rozwój ku bardziej hierarchicznemu pojmowaniu
i ³adowi pos³ugiwania. Wa¿nymi krokami w tym kierunku s¹: Pierwszy List
Klemensa z jego przeciwstawieniem duchownych i œwieckich (40, 5) i jego
pierwszym wskazaniem na koncept sukcesji apostolskiej (42, 1-4) i Ignacy z
Antiochii z jego ¿¹daniem ustroju hierarchicznego: biskup powinien mieæ
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funkcjê kierownicz¹ w zborze, kolegia prezbiterów i diakonów by³y podpo-
rz¹dkowane jako doradcy i pomocnicy. By³o to uzasadniane ochron¹ ortodok-
sji przeciw naukom heretyckim.

14.   Ale ten hierarchiczny model, oparty na episkopacie monarchicznym,
nie spotka³ siê z szerszym upowszechnieniem przed III stuleciem. W tym sa-
mym czasie pos³ugiwanie biskupów i prezbiterów rozumiane by³o w pierw-
szym rzêdzie jako pos³ugiwanie  kap³añskie, dla którego wymagana by³a ordy-
nacja. Wed³ug Traditio Apostolica Hipolita diakoni musieli byæ tak¿e ordyno-
wani przez biskupa.

15.   Gdy Koœció³ w IV stuleciu zosta³ zorganizowany w ca³ym Cesarstwie
Rzymskim, zmieni³a siê funkcja biskupa z przewodnika zboru na przewodnika
diecezji, która sk³ada³a siê z wielu zborów. Wobec tego prezbiterium utraci³o
swój kolegialny charakter i by³o odt¹d ujmowane jako reprezentacja biskupa
na p³aszczyŸnie lokalnej, zajmuj¹ca siê g³oszeniem kazañ i udzielaniem sakra-
mentów. Podobnie diakonat zacz¹³ traciæ na znaczeniu. Przez stulecia by³ on
pos³ugiwaniem („ministry”) ze swoimi w³asnymi zadaniami w liturgii i w s³u¿-
bie mi³oœci („service”), ale zw³aszcza na Zachodzie stawa³ siê coraz bardziej
porz¹dkiem przejœciowym, rodzajem statusu przygotowuj¹cego do urzêdu pre-
zbitera.

16.   W œredniowieczu pos³uga prezbitera zosta³a zdefiniowana teologicznie
przez przewodnictwo uroczystoœci eucharystycznej. Wobec tego zosta³a uzna-
na za pos³ugê kap³añsk¹, podczas gdy pos³uga g³oszenia Ewangelii zaczê³a
odgrywaæ rolê podporz¹dkowan¹ lub w ogóle nie odgrywa³a ju¿ ¿adnej roli.
S³u¿ba prezbiterialna zosta³a ujêta jako podstawowa forma pos³ugiwania. Wie-
lu teologów zaczê³o ujmowaæ urz¹d episkopalny nie jako specyficzne pos³ugi-
wanie w sensie teologicznym, lecz jako instytucjê z autorytetem w sensie
prawnym.

 4.1.3. Reformacja

17.   Reformacja mia³a swój pocz¹tek w ponownym odkryciu Ewangelii
jako orêdziu o usprawiedliwieniu z ³aski jedynie przez wiarê. To prowadzi³o
do nowego rozumienia Koœcio³a jako creatura Ewangelii i jako wspólnoty
wierz¹cych. Obie zasady przynios³y nowe podejœcie do teologii i praktyki s³u¿-
by, które by³o wspólne dla wszystkich grup w obrêbie ruchu ewangelickiego i
które sta³o siê podstaw¹ trwa³ych ró¿nic w relacji z Koœcio³em rzymskokato-
lickim i faktycznie tak¿e ze wschodnimi Koœcio³ami prawos³awnymi.
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18.   Najwa¿niejsze wspólne cechy by³y nastêpuj¹ce: nowa koncentracja na
powo³aniu ca³ego ludu Bo¿ego, nowe rozumienie prezbiterialnego/pastoralne-
go pos³ugiwania jako pos³ugiwania S³owa oraz uznanie ordynacji jako specy-
ficznej formy uprawomocnienia do s³u¿by. Poniewa¿ wspólnota wszystkich
ochrzczonych wierz¹cych ma udzia³ w kap³añstwie Chrystusa, podstawowe ro-
zumienie i okreœlenie szczególnego pos³ugiwania brzmia³o odt¹d: ‘pastor” lub
„kaznodzieja”.

19.   Zarazem jednak Reformacja od pocz¹tku by³a zró¿nicowana i wyci¹-
ga³a ze wspólnych przekonañ teologicznych ró¿ne konsekwencje. Szczególnie
wa¿ne jest to, ¿e Reformacja luterska zajmowa³a wobec tradycji postawê kon-
serwatywn¹ i chcia³a zmieniaæ tylko takie zasady, które mog³y zaciemniæ
prawdê Ewangelii. Dlatego urz¹d biskupi mo¿na by³o zinterpretowaæ na nowo
na sposób ewangelicki i zosta³ zachowany w krajach skandynawskich. W prze-
ciwieñstwie do tego reformowane skrzyd³o Reformacji by³o wyraŸnie nasta-
wione krytycznie do tradycji i domaga³o siê ukszta³towania ca³ego ¿ycia Ko-
œcio³a wed³ug kryterium Biblii. W rezultacie powsta³a nowa struktura urzêdów
znana tylko w Koœcio³ach reformowanych, wyszczególniaj¹ca urz¹d pastora,
starszego i diakona.

20.   Obok tych ró¿nic teologicznych obecne by³y ró¿nice w sytuacji histo-
rycznej podczas przeprowadzania Reformacji. Koœcio³y luterañskie dziêki po-
parciu ze strony w³adzy ksi¹¿êcej by³y w stanie zadomowiæ siê w Niemczech i
Europie pó³nocnej. Dlatego w swoich strukturach uzale¿ni³y siê silnie od pañ-
stwa ksi¹¿êcego z jego personalnym sprawowaniem w³adzy. Tak¿e w Szwajca-
rii Reformacja zosta³a przeprowadzona w œcis³ej kooperacji ze zwierzchnoœci¹
i Koœcio³y mia³y znamiê pañstwowokoœcielne. Lecz kantony by³y tam zorgani-
zowane na sposób republikañski i w ten sposób element kolegialny by³ z góry
silniej rozwiniêty. Element wspólnotowy by³ podkreœlany szczególnie w Ko-
œcio³ach, które musia³y siê same organizowaæ w warunkach wrogiej lub w naj-
lepszym razie obojêtnej zwierzchnoœci i w tym celu rozwinê³y model prezbite-
rialno-synodalny. To by³y przede wszystkim Koœcio³y kalwinistyczne we Fran-
cji, Holandii i na Wêgrzech (tutaj jednak¿e synody sk³ada³y siê pocz¹tkowo
tylko z ordynowanych duchownych), lecz tak¿e Koœcio³y luterañskie, na przy-
k³ad w ksiêstwie Jülich-Kleve-Berg.

 4.1.4. Dalszy rozwój w czasach nowo¿ytnych

21.   Powsta³e w okresie Reformacji podstawowe modele ewangelickiego
ustroju koœcielnego uleg³y dalszemu zró¿nicowaniu w nastêpnych stuleciach.
Lini¹ rozwojow¹ by³o przywrócenie duchownego personalnego episkopé na
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terytoriach niemieckich, gdzie przede wszystkim dominowa³ model polegaj¹cy
na tym, ¿e zwierzchni¹ g³ow¹ Koœcio³a by³ œwiecki w³adca (landesherrliche
Kirchenregiment), który jako summus episcopus powo³ywa³ superintendentów
spoœród teologów.

22.   Dalszy rozwój dokona³ siê na Wêgrzech ju¿ na prze³omie XVII i XVIII
wieku (ostatecznie na synodzie w Budzie w 1791 r.) i gdzie indziej g³ównie w
XIX i na pocz¹tku XX wieku: w wielu Koœcio³ach, które mia³y ustrój episko-
palny lub konsystorski zosta³ przyjêty model synodalny lub po³¹czony z istnie-
j¹cym modelem. Dzia³o siê to przewa¿nie w wielu etapach. Tym samym zmie-
ni³o siê nie tylko kierownictwo koœcielne, lecz tak¿e kompetencja ró¿nych za-
kresów episkopé. W preferowaniu modelu prezbiterialno-synodalnego
wspó³dzia³a³y argumenty teologiczne (uwzglêdnianie powszechnego kap³añ-
stwa wszystkich wierz¹cych jako zasada nadrzêdna) i zjawiska pozakoœcielne
(demokratyzacja ¿ycia politycznego).

23.    Metodystyczne struktury koœcielne otrzyma³y swoj¹ szczególn¹ ce-
chê przez fakt utworzenia ich w ramach ruchu œwieckich w obrêbie Koœcio³a
Anglii. United Methodist Church siêga swoimi pocz¹tkami do roku 1784,
gdy po wojnie o niepodleg³oœæ oraz rozdzieleniu angielskich i amerykañ-
skich anglikanów John Wesley poczu³ siê osobiœcie zmuszony do ordynowa-
nia starszych i jednego superintendenta dla metodystów w Stanach Zjedno-
czonych. Pierwszy superintendent w Stanach Zjednoczonych przyj¹³ tytu³ bi-
skupa. Natomiast Koœció³ metodystyczny w Anglii, powo³any do ¿ycia po
œmierci Johna Wesley’a, zrezygnowa³ z tego tytu³u i tym samym zdystanso-
wa³ siê wobec anglikanizmu. Jednak decyduj¹cy autorytet w Koœcio³ach me-
todystycznych po obu stronach Atlantyku mia³a konferencja (teraz z³o¿ona z
ordynowanych i nie-ordynowanych cz³onków), która wyros³a z regularnych
spotkañ kaznodziejów, którzy byli w ³¹cznoœci (connexion) z Wesley’em
(Koneksjonalizm by³ od zawsze charakterystycznym pojêciem do opisania
metodystycznej eklezjologii).

24.    Zapewne podwójna motywacja le¿a³a u podstaw otwarcia urzêdów dla
kobiet po stronie Koœcio³ów ewangelickich w XX stuleciu. Przemiany spo³ecz-
ne odegra³y tu przynajmniej równie du¿¹ rolê jak teologiczna konstatacja co do
równoœci obu p³ci.

25.    Przemiany dokonuj¹ce siê w czasach nam wspó³czesnych s¹ równie¿
przeciwbie¿ne. Po pierwsze mo¿na zauwa¿yæ, jak ekumeniczne koneksje do-
prowadzi³y poszczególne Koœcio³y do rewizji i korekty ich teologii i praktyki
urzêdu. Znacz¹cym przyk³adem jest tutaj ponowne uzasadnienie trójcz³onowe-
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go urzêdu na wzór starego Koœcio³a w niektórych nordyckich Koœcio³ach lute-
rañskich. Tutaj szczególnie wa¿na by³a ³¹cznoœæ z Koœcio³ami anglikañskimi.

26.   Dyskusja ekumeniczna zwróci³a ponadto wiêksz¹ uwagê na sprawowa-
nie episkopé. Szczególnie Koœcio³y luterañskie w rozmowach miêdzykonfesyj-
nych, np. z anglikanami i Koœcio³em rzymskokatolickim,  wyrazi³y gotowoœæ
zorientowania episkopé silniej na urz¹d biskupi. Jednak jak bardzo to zostaje
wmontowane w faktyczny porz¹dek koœcielny, jest jeszcze spraw¹ otwart¹.
Tak wiêc anglikanie nalegaj¹ na zaniechanie na przyk³ad ordynacji przez za-
stêpców biskupów, jak to siê dzieje w Norwegii i Danii, gdy¿ wynika to z wa-
runków sformu³owanych w Deklaracji z Porvoo, zawartej miêdzy Koœcio³ami
anglikañskimi Wielkiej Brytanii i Irlandii a nordyckimi i ba³tyckimi Koœcio³a-
mi luterañskimi.

27.   Inna przemiana wynik³a z powodu trudnoœci wielu Koœcio³ów w zupe³-
nym zapewnieniu pos³ugi zwiastowania przez teologów z akademickim wy-
kszta³ceniem i zatrudnionych w pe³nym wymiarze godzin. To doprowadzi³o do
otwarcia alternatywnych dróg dojœcia do urzêdu, a przez to tak¿e do zró¿nico-
wanej praktyki ordynacji (patrz wy¿ej nr 12 i 14). Pragmatyczne rozwa¿ania i
teologiczne argumenty wi¹¿¹ siê równie¿ z uzasadnieniami ró¿nych rozwi¹zañ.

 4.1.5.  Ocena historycznego stanu rzeczy

28.   Jest jasne, ¿e nie tylko w XVI stuleciu dosz³o do nowego podejœcia w
rozumieniu i ukszta³towaniu urzêdów, lecz ¿e tak¿e w okresie póŸniejszym
mia³y miejsce ró¿norodne zmiany. Ani okres Reformacji, ani wspó³czesna
praktyka nie mog¹ mieæ jednak normatywnego znaczenia dla Koœcio³ów ewan-
gelickich. Powi¹zanie uzasadnieñ pragmatycznych i teologicznych domaga siê
raczej hermeneutycznych kryteriów dla wspó³czesnych zró¿nicowanych form
ukszta³towania urzêdu, ordynacji i episkopé.

 4.2. Dyskusja wokó³ specjalnych problemów

4.2.1. „Kap³añstwo wszystkich wierz¹cych”

29.   Jak pokazano wy¿ej (patrz nr 17n) nowe reformacyjne rozumienie Ko-
œcio³a i jego pos³ugi by³o zwi¹zane z nowym rozumieniem kap³añstwa jako
przynale¿nym wszystkim chrzeœcijanom. Centralne znaczenie idei „kap³añstwa
wszystkich wierz¹cych” dla ogólnego ewangelickiego rozumienia urzêdu, or-
dynacji i episkopé zostaje podkreœlone w Tezach z Neuendettelsau i w Tezach z
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Tampere, jak równie¿ w dokumencie Koœció³ Jezusa Chrystusa72 .  Tak¿e Ko-
œció³ metodystyczny uwa¿a zdanie o kap³añstwie wszystkich wierz¹cych za
„streszczenie” idei, ¿e wszyscy cz³onkowie Koœcio³a uczestnicz¹ w s³u¿bie i
misji Boga: Ró¿ne urzêdy wynikaj¹ tylko z faktu, ¿e Koœció³ potrzebuje struk-
tury i „dlatego istniej¹ ró¿ne porz¹dki i role w obrêbie jednej pos³ugi Chrystu-
sa rozdzielone na ca³y lud Bo¿y”73 .

30.   Jednak z perspektywy historycznej „kap³añstwo wszystkich wierz¹-
cych” nie by³o dominuj¹cym znamieniem czasu Reformacji. Wrêcz aksjoma-
tyczny charakter konceptu ewangelickiej eklezjologii i nauki o urzêdach nie
mo¿e siê bezpoœrednio powo³aæ ani na luterañskie, ani na reformowane pisma
wyznaniowe XVI stulecia. Jest on raczej rezultatem produktywnego dalszego
rozwoju zasadniczych impulsów Reformacji,  które powo³uj¹ siê na œwiadec-
two Pisma Œwiêtego jak równie¿ wypowiedzi w pismach Lutra, które znajduj¹
siê u niego od wczesnych po póŸne dzie³a.

31.   Marcin Luter nie mówi³ o powszechnym kap³añstwie wszystkich wierz¹-
cych, jak czyniono to w XVIII stuleciu w pietyzmie. Ale zwracaj¹c siê do
szlachty z proœb¹ o popieranie Reformacji, zakwestionowa³ (powo³uj¹c siê na 1
P 2, 9 i Ap 5, 10) tradycyjne rozró¿nienie na œwieckich i duchownych (którzy
reprezentowali wy¿szy „stan duchowny”) i twierdzi³,  ¿e „wszyscy zostajemy
wyœwiêceni poprzez chrzest na kap³anów”74 . Dla Lutra wszyscy chrzeœcijanie
byli stanu duchownego a ich rozumienie jako kap³anów jest uzasadnione chry-
stologicznie jako udzia³ w urzêdzie kap³añskim Chrystusa75 . Trzeba zaznaczyæ,
¿e poza Ma³ym i Du¿ym Katechizmem oraz Artyku³ami Szmalkaldzkimi, które s¹

72   Por. Tezy z Neuendettelsau I.3.A; Tezy z Tampere  2 (por. Deklaracja, nr 8); KJC  I.2.5.1.2. (por.
Deklaracja, nr 10). Por. tak¿e Miœnia nr 4 = Reuilly nr 19:  „Wszyscy ochrzczeni s¹ powo³ani do ¿ycia we
wspólnocie kap³añstwa i przynoszenia Bogu ofiary dziêkczynnej, dzielenia ze sob¹ Dobrej Nowiny oraz bra-
nia udzia³u w misji i s³u¿bie dla ludzkoœci”.

73  The Nature of Oversight: Leadership, Management and Governance in the Methodist Church in
Great Britain, 2005, nr 4.4.3.

74  Por. Do chrzeœcijañskiej szlachty narodu niemieckiego o poprawie stanu chrzeœcijañskiego: „Wszy-
scy zatem zostajemy wyœwiêceni poprzez chrzest na kap³anów, jak mówi œw. Piotr 1, 2: ‘Ale wy jesteœcie
(…) królewskim kap³añstwem, narodem œwiêtym…’ a Objawienie: ‘…i odkupi³eœ nas Bogu  naszemu króla-
mi i kap³anami’ (…) Wynika³oby wiêc  z tego, ¿e laicy, ksiê¿a, ksi¹¿êta, biskupi i, jak to oni powiadaj¹:
‘œwieccy’ i ‘duchowni’, nie ró¿ni¹ siê w gruncie rzeczy niczym, jak tylko urzêdem  lub wykonywanymi
czynnoœciami, a nie stanem, bo wszyscy s¹ stanu równego, s¹ prawdziwymi kap³anami, biskupami i papie¿a-
mi, ale ró¿ne s¹ ich czynnoœci…”. WA 6, 407n. Cyt. za: A. Œciegienny, Luter, Warszawa 1967, s. 191 i 193.

75  O wolnoœci chrzeœcijañskiej: „Jak zaœ Chrystus przez pierworodztwo swoje te dwie godnoœci otrzy-
ma³, tak rozdziela je jako wspólne dla wszystkich wierz¹cych w siebie (…) St¹d my wszyscy w Chrystusie
jesteœmy kap³anami i królami (…) Kto jest chrzeœcijaninem przez wiarê tak zostaje wywy¿szony ponad
wszystko, i¿ dziêki mocy duchowej w³aœnie jest panem wszystkiego, tak i¿ ¿adna w ogóle z rzeczy nic mu
nie mo¿e szkodziæ, owszem wszystko, co mu podlega, musi mu s³u¿yæ do zbawienia”. WA 7, 27, 17-23. Cyt.
za: A Œciegienny…, s. 125-126.
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czêœci¹ luterañskich pism wyznaniowych, pisma Lutra nie odgrywaj¹ w Koœcio-
³ach ewangelickich ¿adnej formalnej i ogólnej roli jako norma dogmatyczna.
Jedyne luterañskie pismo wyznaniowe, które wspomina kap³añstwo powszech-
ne, œciœlej kap³añstwo Koœcio³a lub zboru, to rozprawa Melanchtona De potesta-
te et primate Papae (O w³adzy i prymacie papie¿a) [1537], gdzie jako argument
na rzecz prawa zboru przytacza siê wybór i ordynowanie pastorów76.

32.   W podobny sposób reformowane ksiêgi wyznaniowe nie mówi¹  ogól-
nie o powszechnym kap³añstwie. Confessio Helvetica Posterior powo³uje siê
na 1 P 2, 9, odró¿nia jednak kap³añstwo królewskie od urzêdu koœcielnego77 .
Wed³ug Katechizmu Genewskiego i Heidelberskiego wszyscy wierz¹cy przez
to, ¿e maj¹ udzia³ w ciele Chrystusa, s¹ uczestnikami namaszczenia Chrystusa
na proroka, króla i kap³ana78 . Dzia³aæ jako kap³an oznacza w tym kontekœcie
tylko, ¿e wierz¹cy samego siebie i swoj¹ s³u¿bê przynosi Bogu w ofierze. Chy-
ba nie da siê twierdziæ, ¿e Reformacja pos³ugiwanie S³owa i Sakramentu wy-
wodzi z „powszechnego kap³añstwa”.

33.   Kwestia, czy aksjomatyczna pozycja nauki o powszechnym kap³añ-
stwie jest dla wspó³czesnej dogmatyki ewangelickiej  wystarczaj¹co zakorze-
niona w Piœmie i Tradycji, jest stawiana zarówno poza jak i wewn¹trz prote-
stantyzmu. W tej kwestii nie mo¿na jednak rozgrywaæ luterañskich pism wy-
znaniowych przeciw Lutrowi tylko dlatego, poniewa¿ nie przyjê³y terminologii
powszechnego kap³añstwa. Ogólnie rzecz bior¹c pisma wyznaniowe w Ko-
œcio³ach ewangelickich maj¹ status œwiadectw autorytatywnych (lecz podpo-
rz¹dkowanych Pismu Œwiêtemu). Koœcio³y luterañskie jak i unijne nazywaj¹ je
normae normatae, które ze swej strony musz¹ byæ stale badane pod k¹tem ich
zgodnoœci z Pismem Œwiêtym.

34.   Ta zasada jest w tradycji reformowanej i metodystycznej jeszcze moc-
niej podkreœlana. Koœcio³y reformowane traktuj¹ tworzenie wyznañ wiary nie

76  Por. BSLK, s. 491. Polskie wydanie: Traktat o w³adzy i prymacie papie¿a, w: Ksiêgi Wyznaniowe
Koœcio³a Luterañskiego, Bielsko-Bia³a 1999, s.  366.

77  Por. E.F.K. Müller (red.): Bekenntnisschriften der reformierten Kirche, Leipzig 1903, s. 202, 12-17:
“Nuncupant sane apostoli Christi omnes in Christum credentes sacerdotes, sed non ratione ministerii, sed
quod per Christum, omnes fideles facti reges et sacerdotes, offerre possumus spirituales  Deo hostias (Exod.
9,6; 1 Pet 2, 9; Apoc. 1, 6). Diverhoc non item”. Przek³ad: „Wprawdzie aposto³owie nazywaj¹ kap³anami
wszystkich, którzy wierz¹ w Chrystusa; oczywiœcie nie dlatego, ¿e sprawuj¹ jakiœ urz¹d, lecz poniewa¿ przez
Chrystusa wszyscy wierz¹cy stali siê królami i kap³anami i my wszyscy mo¿emy sk³adaæ Bogu duchowe
ofiary. (…) A wiêc bardzo ró¿ni¹ siê od siebie kap³añstwo i urz¹d koœcielny. Otó¿ to pierwsze przys³uguje
wszystkim chrzeœcijanom, ale to drugie nie” [P. Jacobs (red.), Reformierte Bekenntnisschriften und Kirche-
nordnungen in deutscher Übersetzung, Neukirchen 1949, s. 219].

78  Por. Katechizm Genewski 1542/45, pytania 4-45; Katechizm Heidelberski, pytania 31n.
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jako proces wzglêdnie zakoñczony, jak to jest w tradycji luterañskiej. Wed³ug
reformowanego rozumienia pisma wyznaniowe XVI stulecia podlegaj¹ kry-
tycznym zapytaniom i w niektórych przypadkach potrzebuj¹ korekty. Tak¿e
Koœció³ metodystyczny nie zna wiêzi z pismami wyznaniowymi Reformacji.
Jednak powo³uje siê na „wiarê apostolsk¹” w sensie przekonañ religijnych
wczesnych naœladowców Chrystusa, jak jest wyra¿ona „w fundamentalnych
zasadach historycznych wyznañ wiary” (Apostolicum i Niceanum) ora w „pro-
testanckiej Reformacji”79 .

35.  Dlatego zasadniczo pisma wyznaniowe jako œwiadectwo Reformacji
tak¿e dzisiaj zas³uguj¹ na uwagê. Ale podobnie jak Pismo Œwiête trzeba je ro-
zumieæ z pozycji centrum, tj. Ewangelii usprawiedliwienia. Tylko gdy istniej¹
wa¿ne biblijno-teologiczne powody, usprawiedliwione teologicznie staje siê
odst¹pienie od pism wyznaniowych.

36.   Nazwanie chrzeœcijan ludem kap³añskim w 1 P 2,5.9 i Ap 1,6 jest me-
taforycznym sposobem mówienia, wykorzystuj¹cym motywy starotestamento-
we (por. Wj 19, 6; Iz 61, 6). W wymienionych miejscach  nie mo¿e byæ jednak
mowy o urzêdach wczesnochrzeœcijañskich. Chodzi raczej o myœl, ¿e wydarze-
nie Chrystusowe wszystkim, którzy wierz¹, otwiera bezpoœrednie dojœcie do
Boga, które nie potrzebuje ju¿ poœrednictwa kap³añskiego w sensie kultowym.

37.   Powi¹zanie urzêdów z powszechnym kap³añstwem wszystkich wierz¹-
cych lub ze wspólnot¹ mo¿e byæ rozwiniête  w sposób bardziej adekwatny w
pojêciach biblijno-teologicznych z pauliñskiej nauki o ciele Chrystusa i zwi¹-
zanej z tym nauki o charyzmatach (por. Rz 12, 3-8; 1 Kor 12, 14). Na tej pod-
stawie daje siê ustaliæ  wewnêtrzn¹ jednoœæ urzêdu z mocy ordynacji z misj¹
skierowan¹ do wszystkich chrzeœcijan, polegaj¹c¹ na dawaniu œwiadectwa
Ewangelii w sposób, który nie jest sprzeczny z luterañskimi i reformowanymi
pismami wyznaniowymi. To uzasadnienie teologiczne jest tak¿e zgodne z me-
todystycznym punktem widzenia, który daje siê wyraziæ w s³owach: „Jest tyl-
ko jedna pos³uga w Chrystusie, ale istniej¹ ró¿ne dary i dzia³ania Bo¿ej ³aski
w ciele Chrystusa” (Ef 4, 4-16)”80 .

79  Por. http:/www.methodist.org.uk/index.cfm?fuseaction=opentogod.content&cmind=1620. Tak¿e
UMC honoruje wyznania wiary Reformacji, uwa¿a jednak za “podstawow¹ miarê wa¿noœci norm religijnych
… ich wiernoœæ wobec wiary apostolskiej, która opiera siê na Biblii i w ¿yciu Koœcio³a okaza³a siê przez
stulecia prawdziwa” (Verfassung, Lehre und Ordnung der Evangelisch-methodistischen Kirche, wydanie
2010 z uzupe³nieniami z roku 2011, Grundlagen der Lehre und der theologische Auftrag der Evangelisch-
methodistischen Kirche, s. 48).

80  Tam¿e, & 129, s. 80.
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38.   Z 1 Kor 14, 26-33 wynika, ¿e zdaniem Paw³a Duch Œwiêty mo¿e
wszystkim cz³onkom zboru daæ zdolnoœæ zwiastowania, czy to przez mówie-
nie „jêzykami”, czy te¿ w pos³ugiwaniu siê mow¹ prorock¹81 .  Aposto³owie,
prorocy, nauczyciele i maj¹cy dar czynienia cudów,  o których mówi Pawe³
w 1 Kor 12, 28, s¹, oczywiœcie, powo³ani przez Boga, nie przez zbór.  Do
Boga obok daru  uzdrawiania odnosi siê ostatecznie tak¿e dar kierowania
zborem (por. te¿ Rz 12, 4-8). Sam Pawe³, podobnie jak uczniowie, którzy to-
warzyszyli Jezusowi za ¿ycia, uwa¿a siê za bezpoœrednio powo³anego „przez
Jezusa Chrystusa i Boga Ojca” a nie przez ludzi, którzy mieliby mu przeka-
zaæ urz¹d (por. Ga 1, 1). Zasadniczo nie mo¿e byæ w¹tpliwoœci, ¿e bêd¹ca
fundamentem Koœcio³a s³u¿ba zwiastowania aposto³ów ró¿ni siê od powo³a-
nia wszystkich chrzeœcijan do dawania œwiadectwa o Chrystusie nie tylko u
Paw³a, lecz tak¿e w pozosta³ych pismach Nowego Testamentu. Lecz pauliñ-
ska nauka o charyzmatach pozwala poznaæ, ¿e ta ró¿nica jest wzglêdna o
tyle, ¿e charyzmat i misja zwiastowania nie zosta³y dane wy³¹cznie aposto-
³om lub ¿e ograniczaj¹ siê do okreœlonej grupy osób duchownych (por. Rz
12, 7n). Co Pawe³ w odniesieniu do pos³ugi zwiastowania i kierowania zbo-
rem okreœla jako szczególny dar Ducha,  teologicznie zostaje wyra¿one sto-
sownie przez pojêcie vocatio interna, które przez vocatio externa znajduje
swoje potwierdzenie w ordynacji lub w powo³aniu przez zbór. 39.   Tak¿e
teologia janowa jest bliska idei, ¿e s³u¿ba  zwiastowania nie jest tylko zare-
zerwowana specjalnemu urzêdowi, lecz zasadniczo powierzona wszystkim
wierz¹cym. Pisma janowe mówi¹ o œwiadectwie (martyria) wiary. Ale zna-
czenie ma tak¿e obietnica Parakleta w mowach koñcowych Jezusa (J 13-16),
w których posy³a swoich uczniów do œwiata (greckie: apostellein), jak Ojciec
Jego pos³a³ (J 17, 18; 20, 21; por. J 4, 38; 13, 20). Grupa uczniów, która jest
zgromadzona wokó³ Jezusa, reprezentuje ostatecznie ca³¹ wspólnotê chrze-
œcijañsk¹82 . Ewangelia Jana nie zna ani zdefiniowanych urzêdów, ani eksklu-
zywnego posiadania Ducha, który by³by zarezerwowany dla jedenastu
uczniów lub aposto³ów lub hierarchii koœcielnej. Na tej podstawie mo¿na po-
wiedzieæ, ¿e koncept kap³añstwa wszystkich wierz¹cych Lutra i we wspó³-
czesnej teologii ewangelickiej , chocia¿ wykracza poza 1 P 2,5.9 i Ap 1, 6,
biblijnie i teologicznie jest ca³kiem odpowiedni. 40.   Punkt zasadniczy tego
konceptu by³by Ÿle zrozumiany, gdyby by³ rozgrywany przeciw koniecznoœci
szczególnych pos³ugiwañ a zw³aszcza pos³ugi S³owa i Sakramentu (por. De-
klaracja, nr 41 n). Ale oznacza on, jak wyra¿a to teza 2 z Tampere, ¿e „po-
s³uga S³owa (…) zdana jest stale na powszechne kap³añstwo zboru i ma jemu

81  Wed³ug 1 Kor 14, 33b-36 kobiety powinny jednak¿e w zborze milczeæ. Nie musimy w tym miejscu
zastanawiaæ siê nad kwesti¹, czy nie mamy tu do czynienia z interpolacj¹ po-pauliñsk¹.

82  Tylko u J 17 i 20 rolê odgrywa ró¿nica miêdzy ró¿nymi generacjami uczniów.
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s³u¿yæ …”. Tak wiêc zarówno lud Bo¿y wspomina swoje pos³annictwo, jak i
s³udzy S³owa i Sakramentu pamiêtaj¹ o swej odpowiedzialnoœci za s³u¿bê na
rzecz wszystkich chrzeœcijan. A wiêc koncept ten jest podstaw¹ do ustalenia,
jak dalej powi¹zaæ ze sob¹ pos³ugi. Poza tym ma jeszcze jedno specjalne
znaczenie dla zrozumienia i sprawowania episkopé jako zadania, które nie
mo¿e siê ograniczaæ do przedstawicieli urzêdu pastoralnego (patrz: Deklara-
cja, nr 76).

 4.2.2. „Rodzaj urzêdów”

41.   Pojêcie „rodzaj urzêdów”, które ma zasadnicze znaczenie dla stosunku
pos³ugi ca³ego ludu Bo¿ego do specjalnych urzêdów w Koœciele (por. Dekla-
racja, nr 38n), zosta³o wprowadzone przez dokument Koœció³ Jezusa Chrystu-
sa. KJC stawia tutaj znak równoœci z „uporz¹dkowanym urzêdem”83  i preferu-
je ostatnie pojêcie. U¿ycie s³ów w KJC nie jest jednolite, gdy¿ „uporz¹dkowa-
ny urz¹d” mo¿e byæ z jednej strony identyfikowany z pos³ug¹  S³owa i
Sakramentu84 , z drugiej zaœ mo¿e byæ raczej u¿ywany jako pojêcie szersze85 .
Ze wzglêdu na tê niejasnoœæ unikamy w tym dokumencie pojêcia „uporz¹dko-
wany urz¹d”.

42.   Innym problemem jest stosunek pojêcia „uporz¹dkowany urz¹d” do
„urzêdu wynikaj¹cego z ordynacji”, które to pojêcie  od uchwalenia dokumen-
tu z Limy czêsto by³o u¿ywane w kontekstach ekumenicznych. Na podstawie
tej terminologii wczeœniejsze dokumenty WKEE równie¿ pos³ugiwa³y siê nie-
kiedy tym pojêciem, chc¹c okreœliæ pos³ugê S³owa i Sakramentu86 .  Ale „urz¹d
wynikaj¹cy z ordynacji” nie jest wed³ug BEM po prostu urzêdem „ustanowio-
nym przez Boga”, lecz tak¿e przekazywanym przez ordynacjê87 . Przystaje to

83  Por. KJC, 31 (rozdzia³ I.2.5.1): „Œwiadectwo i s³u¿ba Koœcio³a potrzebuj¹ instytucji zwi¹zanych z
oddawaniem czci Bogu i przekazywaniem Ewangelii. W tym celu, w oparciu o powszechne kap³añstwo wie-
rz¹cych, zachodzi potrzeba funkcjonowania rodzaju urzêdów (‘uporz¹dkowany urz¹d’)”.

84  Por. KJC, 34 (rozdzia³ I.2.5.1.2): Tam, gdzie jest Koœció³, potrzeba wiêc ‘uporz¹dkowanego urzê-
du’ publicznego zwiastowania S³owa i udzielania sakramentów”.

85  Por. KJC, 35 (rozdzia³ I.2.5.1.2): „Wyra¿enie ‘uporz¹dkowany urz¹d’  oznacza ogó³ pos³ug koœciel-
nych w znaczeniu 3 tezy z Tampere. Urz¹d przekazany na mocy ordynacji jest czêœci¹ tego uporz¹dkowane-
go urzêdu”. 3 Teza z Tampere odnosi siê do pos³ugi episkopé i powiada, „¿e odpowiedzialnoœæ za zwiastowa-
nie Ewangelii jest obowi¹zkiem ca³ego zboru i ¿e przewodniczenie zborowi (Koœcio³owi) dokonuje siê tak¿e
przez inne ‘pos³ugi’ i nie jest tylko spraw¹ urzêdu wynikaj¹cego z ordynacji”. Por. tak¿e KJC, 35 (rozdzia³
I.2.5.2), gdzie mowa jest o tym, ¿e tak¿e wspó³pracownicy diakonii Koœcio³a, wykonuj¹cy sw¹ pracê w pe³-
nym wymiarze godzin, s¹ równie¿ czêœci¹ sk³adow¹ „uporz¹dkowanej s³u¿by Koœcio³a”.

86  Por. np. nr 7-10 Wprowadzenia.
87  Por. BEM, Pos³ugiwanie duchowne, nr 7c: „Termin pos³ugiwanie wynikaj¹ce z ordynacji (ordained

ministry) odnosi siê do osób, które otrzyma³y charyzmat i które Koœció³ przeznacza do s³u¿by przez ordyna-
cjê, przez przyzywanie Ducha i na³o¿enie r¹k”.
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dobrze do stanowiska Koœcio³ów: rzymskokatolickiego, prawos³awnego i an-
glikañskiego, w których ordynuje siê zarówno biskupów, jak kap³anów i dia-
konów. Wœród Koœcio³ów cz³onkowskich WKEE praktyka odnoœnie do upo-
rz¹dkowanych urzêdów, na które siê ordynuje, jest jednak zró¿nicowana (por.
Deklaracja, nr 65). Ze wzglêdu na klarownoœæ unikamy tak¿e pojêcia „urz¹d
wynikaj¹cy z ordynacji”.

43.   Jednak sama sprawa jest bardzo wa¿na, tote¿ konieczna jest zarówno
teologiczna jak i terminologiczna klarownoœæ. Dla WKEE temat ten ma
szczególne znaczenie, poniewa¿ w obrêbie protestantyzmu istniej¹ ró¿nice
miêdzy konfesyjnymi tradycjami. Wielu luteranów wychodz¹c z CA V (De
ministerio ecclesiastico)  bêdzie twierdziæ, ¿e nie ma innego uporz¹dkowa-
nego przez Boga urzêdu ni¿ ministerium verbi (pos³uga S³owa). W przeci-
wieñstwie do tego teologowie reformowani mówi¹ o wielu pos³ugach powo-
³uj¹c siê na naukê Jana Kalwina o czworakim lub trojakim urzêdzie. Trzeba
jednak wzi¹æ pod uwagê, ¿e Kalwin mówi³ równie¿ o jednej pos³udze, „po-
s³udze cz³owieka, którego Bóg wykorzystuje dla kierowania Jego Koœcio-
³em”88 .  Ta pos³uga mieœci w sobie ró¿ne officia. Dlatego w Koœcio³ach re-
formowanych i unijnych w niemieckojêzycznych czêœciach Europy  by³
przyjêty koncept rozcz³onkowanego i zró¿nicowanego urzêdu89 . Z drugiej
strony niektóre Koœcio³y luterañskie uzna³y niedawno mnóstwo urzêdów;
zw³aszcza te Koœcio³y, które wraz z podpisaniem Deklaracji z Porvoo zajê³y
pozytywne stanowisko wobec trojakiego urzêdu wed³ug BEM i utworzy³y
now¹ formê diakonatu.

44.   Pojêcie „rodzaj urzêdów” ma tê zaletê, ¿e nie rozstrzyga pytania, czy
istnieje jeden jedyny „uporz¹dkowany urz¹d” sprawowany w ró¿nych for-
mach, lub wiêcej „uporz¹dkowanych urzêdów”. Ta (raczej akademicka) kwe-
stia winna byæ badana w dalszych rozmowach doktrynalnych. Wa¿niejsza jest
kwestia elementów rodzaju urzêdów jak równie¿ ich struktura.

88  Calvin,  Institutio IV.3.2. Por. Opera Selecta 5, 44:15-17: “(…) hominum ministerium, quo Deus in
gubernanda ecclesia utitur, praecipuum esse nervum, quo fideles in uno corpore cohaereant”. Patrz tak¿e
poni¿ej nr 71 z przypisem.

89  Por. np. Theologische Überlegungen zum gegliederten Amt (1970) Wydzia³u Teologicznego Koœcio-
³a Ewangelickiego Westfalii, w: Amt und Ordination im Verständnis evangelischer Kirchen und ökumeni-
scher Gespräche. Eine Dokumentation im Auftrag der Arnoldshainer Konferenz, A. Burgsmüller, R. Frieling
(red.), Gütersloh 1974, 88n; SEK, Ordination, rozdzia³ 4.2 (44) lub Die Grundordnung der Evangelischen
Kirche von Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, nr II.2: „Duch Œwiêty buduje zbór i kieruje nim
przez ró¿ne dary i pos³ugi. Wszystkie one s³u¿¹ jednemu urzêdowi, któremu Koœció³ zawdziêcza swój byt i
który zosta³ mu powierzony dla dawania œwiadectwa pojednania Boga ze œwiatem dokonanym w Chrystusie
oraz wzywania  do pojednania z Bogiem. Wszelka s³u¿ba, czy to w zakresie zwiastowania lub nauczania,
diakonii lub muzyki koœcielnej, kierowania lub administrowania, stanowi przejaw jednego urzêdu”.
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45.   Stwierdzaj¹c, ¿e trzy urzêdy (lub komponenty jednego pos³ugiwania)
s¹ niezbêdne (por. Deklaracja, nr 38), podkreœliliœmy legalnoœæ wieloœci w ra-
mach rodzaju urzêdów. Zasada legalnoœci wieloœci jest sprzeczna z przekona-
niem wielu innych Koœcio³ów chrzeœcijañskich, np. rzymskokatolickiego, pra-
wos³awnego i anglikañskiego, i stanowi faktycznie g³ówn¹ przeszkodê w zbli-
¿eniu ekumenicznym. Dokument z Limy powiada, ¿e „trójstopniowe
pos³ugiwanie biskupa, prezbitera i diakona mo¿e s³u¿yæ dzisiaj jako wyraz jed-
noœci, której poszukujemy, a tak¿e jako œrodek do jej osi¹gniêcia” (nr 22). Z
tym wi¹¿e siê oczekiwanie wobec Koœcio³ów ewangelickich wprowadzenia
lub przywrócenia trójstopniowego urzêdu90 . Ta kwestia zas³uguje na szczegó-
³owe przemyœlenie. Wa¿ne jest zbadanie odpowiednioœci tej zasady z Pismem
Œwiêtym i rzeczywistoœci¹.

46.   Jest rzecz¹ oczywist¹, ¿e pisma Nowego Testamentu pokazuj¹ ró¿no-
rodny obraz pos³ugiwañ i form kierowania zborem, które nie s¹ jednolite.
Przyznaj¹ to tak¿e teolodzy rzymskokatoliccy i prawos³awni, przy okazji ist-
nieje dyskusja, czy w Nowym Testamencie mamy do czynienia z prostolinio-
wym rozwojem w kierunku szczególnej struktury urzêdu, jak pojawia siê ona
we wczesnym Koœciele. Ju¿ we wczesnych pismach Nowego Testamentu
mówi siê o presbyteroi i episkopoi, którzy sprawuj¹ szczególn¹ funkcjê w ra-
mach kierowania zborem. Ale dopiero w drugim stuleciu prowadzi to do poja-
wienia siê „monarchicznego episkopatu” i hierarchicznego zró¿nicowania na
biskupa, prezbitera i diakona (patrz wy¿ej nr 8-14).

47.   Znaczenie listów pastoralnych dla zrozumienia urzêdu, ordynacji i
episkopé jest w ekumenii kontrowersyjne. Egzegeci ewangeliccy, katoliccy
i prawos³awni s¹ zgodni w tym, ¿e w 1 Tm 3 i Tt 1, 5n daje siê stwierdziæ
instytucjonalizacja pos³ug w zakresie kierownictwa i pierwsze pojawienie
siê konceptu ³añcucha osób sprawuj¹cych urz¹d91 . Podczas gdy jednak ewan-
geliccy egzegeci widz¹ w tym pocz¹tek rozwoju, który prowadzi do usuniê-
cia zal¹¿ków chrzeœcijañskiego pojmowania urzêdu, egzegeci katoliccy inter-
pretuj¹ ten rozwój jako realizacjê wewnêtrznej entelechii. Zgodnoœæ
z Pismem Œwiêtym urzêdów koœcielnych i ich struktury polega³aby wed³ug
nich na trwaniu w historycznej kontynuacji tego rozwoju, którym kieruje
Duch Œwiêty.

90  Bardziej jednoznacznie wyrazili to anglikanie, por. Wspólna Deklaracja z Porvoo, nr 32j, 41 i 58
oraz Wspólna Deklaracja z Reuilly, nr 43.

91  Por. np. Ökumenischer Arbeitskreis evangelischer und katholischer Theologen: Das kirchliche Amt
in apostolischer Nachfolge. Abschließender Bericht, w: Das kirchliche Amt in apostolischer Nachfolge III,
D. Sattler, G. Wenz (red.), Freiburg i. Br./Göttingen 2008, s. 167-267, tutaj 199n.
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48.   Natomiast Koœcio³y ewangelickie podkreœlaj¹, ¿e Nowy Testament nie
przekazuje jednolitego rozumienia urzêdu, lecz poœwiadcza wolnoœæ Ducha,
który mo¿e dzia³aæ w ró¿nych strukturach. Stosownie do tego zgodnoœæ z Pi-
smem Œwiêtym oznacza, ¿e konkretne ukszta³towanie koœcielnych urzêdów i
pos³ug za ka¿dym razem odpowiada pe³nionym przez nie funkcjom i w sensie
rozró¿niania fundamentu, kszta³tu i przeznaczenia Koœcio³a musi przystawaæ
zarówno do oczekiwañ zleceniodawcy jak i odbiorcy. Dlatego konkretne po-
rz¹dki, które poœwiadcza Nowy Testament, nie s¹ bezpoœrednimi normami,
lecz trzeba je rozwa¿aæ w du¿ej mierze jako modele, które zawsze s¹ gotowe
przyj¹æ nowe aktualizacje92.

49.   W tym sensie daje siê te¿ zrozumieæ uzasadniona przez Kalwina na-
uka reformowana o czworakim lub trojakim urzêdzie. Z jednej strony nauce
Kalwina o urzêdach zarzucono biblicyzm, gdy¿ rozró¿nia jednorazowe i
trwa³e urzêdy w Nowym Testamencie (por. Institutio IV.3.5). Z drugiej stro-
ny wybór urzêdów uwa¿anych za konstytutywne, jest okreœlony przez prze-
myœlenia dogmatyczne i praktyczne. Egzegetycznym i historycznym kryte-
rium jest dla Kalwina to, ¿e te urzêdy daj¹ siê stwierdziæ w zborze pierwot-
nym i istnia³y nadal w Koœciele staro¿ytnym. Jednak Kalwinowi przychodzi
z trudem przekonuj¹ce odrzucenie pewnych urzêdów i struktur, np. biskupa i
proroka. Konsekwentnie nie odrzuca zupe³nie urzêdu biskupiego. W³aœciwie
rozumiana nauka reformowana ukazuje, jak kryteria hermeneutyczne zgod-
noœci z Pismem Œwiêtym oraz zgodnoœci z rzeczywistoœci¹ lub sytuacj¹,
mog¹  dojœæ do g³osu w konkretnym ukszta³towaniu koœcielnego porz¹dku i
koœcielnych urzêdów. Nie bêd¹c dla dzisiejszych Koœcio³ów bezpoœredni¹
norm¹, reformowana nauka o urzêdach s³u¿y w³aœnie w tym wzglêdzie jako
model dla wspó³czesnoœci.

50.   Dla protestantów najbardziej problematyczn¹ czêœci¹ nauki o potrój-
nym urzêdzie wed³ug BEM jest hierarchiczna gradacja, któr¹ mo¿na stwierdziæ
w Koœcio³ach: anglikañskim, prawos³awnym i rzymskokatolickim. Szczegól-
nie reformowane pisma wyznaniowe podkreœlaj¹, ¿e, poniewa¿ Jezus Chrystus
jest jedynym w³adc¹ Koœcio³a, „wszyscy prawdziwi pastorzy (…) maj¹ tê
sam¹ w³adzê pod jedyn¹ G³ow¹, jedynym Panem i jedynym powszechnym bi-
skupem, Jezusem Chrystusem”93 . Tak¿e wed³ug tradycji metodystycznej „s³u¿-
ba wszystkich chrzeœcijan i chrzeœcijanek odbywa siê w ramach wzajemnego

92  Por. rozwa¿ania na temat „normatywnoœci pocz¹tku” w  Raporcie z Malty Œwiatowej Federacji Lu-
terañskiej i rzymskiego Sekretariatu do spraw Jednoœci Chrzeœcijan z 1972 r. (& 51-54 = DWÜ 1, 261n).

93  Confessio Gallicana XXX; por. tak¿e Confessio Helvetica Posterior XVIII; Synod w Emden 1571,
art. 1.
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uzupe³niania”94 . A Barmeñska Deklaracja Teologiczna wyra¿a to w sposób
nastêpuj¹cy: „Ró¿ne urzêdy w Koœciele zosta³y ustanowione nie po to, by jed-
ni panowali nad drugimi, ale dla pe³nienia s³u¿by powierzonej i nadanej ca³ej
wspólnocie”.

51.   Dlatego dla ewangelickiego rozumienia urzêdu jest wa¿ne posiadanie
refleksyjnej postawy wobec stopni odpowiedzialnoœci i autorytetu. Z jednej
strony jest jasne, ¿e pewne  osoby s¹ powo³ane do szerszych obszarów s³u¿by
(w znaczeniu geograficznym lub fachowym) ni¿  inne i ¿e powierzona jest im
odpowiedzialnoœæ za podleg³e osoby, które pracuj¹ w ich obszarze. Poza tym
jest rzecz¹ w³aœciw¹, ¿e, jak we wszystkich obszarach spo³ecznych, musi ist-
nieæ pewna korespondencja miêdzy ró¿nymi p³aszczyznami odpowiedzialnoœci
i autorytetu, tak ¿eby zarz¹dzanie  dobrze funkcjonowa³o.  Koœció³ jest jednak
spo³eczeñstwem sui generis, zgodnie z napomnieniami Chrystusa wobec jego
uczniów (Mt 20, 25-28). Uporz¹dkowane urzêdy w Koœciele s¹ w relacji do
siebie zdefiniowane zasadniczo horyzontalnie, ale w pewnym wymiarze tak¿e
„wertykalnie”. Ale zawsze trzeba to rozumieæ i praktykowaæ jako s³u¿bê (se-
rvice), w formie funkcjonalnoœci i wzajemnego uzupe³nienia a nie jako eksklu-
zywnego prawa lub w³adzy.

 4.2.3. Pos³ugiwanie  kobiet i mê¿czyzn

52.   Daleko id¹cy konsens wœród Koœcio³ów ewangelickich w odniesieniu
do otwartoœci wszystkich urzêdów dla obu p³ci jest jednym z najbardziej kon-
trowersyjnych tematów w ramach ekumenicznej dyskusji o urzêdzie. Dlatego
rzecz¹ cenn¹ zdaje siê byæ streszczenie argumentów pozycji ewangelickiej w
dyskusji z innymi pozycjami.

53.   Biblia poœwiadcza, ¿e mê¿czyŸni i kobiety zostali stworzeni na obraz
Bo¿y (Rdz 1, 27), ¿e  Duch Bo¿y zosta³ wylany na synów i córki (Dz 2, 16-18)
i ¿e w Chrystusie nie ma mê¿czyzny ani kobiety (Ga 3, 28). Dlatego istnieje
szeroki konsens miêdzy Koœcio³ami, i¿ zarówno mê¿czyŸni jak i kobiety po-
wo³ani zostali do s³u¿by Chrystusa. Dokument z Limy powiada: „Koœció³ wi-
nien odkryæ pos³ugiwanie, które mo¿e byæ urzeczywistnione przez kobiety, jak
i to, które mo¿e byæ spe³nione przez mê¿czyzn. G³êbsze zrozumienie wszech-
stronnoœci pos³ugiwania, które odzwierciedla wzajemna zale¿noœæ mê¿czyzn i
kobiet, wymaga szerszej manifestacji w ¿yciu Koœcio³a”95 .

94  Verfassung, Lehre und Ordnung der Evangelisch-methodistischen Kirche (patrz: przypis 79) & 129,
80. W amerykañskiej wersji oryginalnej dodaje siê jeszcze: “No ministry is subservient to another”.

95  BEM, Pos³ugiwanie duchowne, nr 18.
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54.   Kobiety sprawuj¹ we wszystkich Koœcio³ach wa¿ne pos³ugi w dziedzi-
nie pastoralnej i socjalnej oraz w edukacji. Nawet Koœcio³y, które dot¹d odrzu-
caj¹ ordynacjê kobiet, podkreœlaj¹ w najnowszych deklaracjach, ¿e kobiety
w ró¿nych urzêdach s³u¿¹ „cia³u Chrystusa i jego misji”96 .

55.   Kobiety by³y jednak we wszystkich Koœcio³ach przez stulecia wyklu-
czone z pos³ugi S³owa i Sakramentu i dzisiaj s¹ w dalszym ci¹gu w wielu Ko-
œcio³ach. Jednak poczynaj¹c od XIX stulecia wiêkszoœæ Koœcio³ów luterañ-
skich, reformowanych i metodystycznych zaczê³a otwieraæ krok po kroku swo-
je urzêdy dla kobiet i ustanowi³y ostatecznie równe prawa dla kobiet i
mê¿czyzn na wszystkich p³aszczyznach s³u¿by. (To samo zosta³o przeprowa-
dzone przez wiêkszoœæ Koœcio³ów anglikañskich, baptystycznych i starokato-
lickich.) Wszystkie tradycje konfesyjne reprezentowane we WKEE potwier-
dzi³y niedawno koniecznoœæ takiej pozycji. Œwiatowy Alians Koœcio³ów Re-
formowanych poœwiadcza: „Niektóre Koœcio³y w dalszym ci¹gu nie ordynuj¹
kobiet, chocia¿ nie znajduje to oparcia biblijnego i teologicznego. Czêsto po-
wód do nieordynowania kobiet opiera siê na dominuj¹cym patriarchalnym,
spo³ecznym, kulturalnym i religijnym otoczeniu kraju, w którym Koœció³ siê
znajduje. Jest rzecz¹ konieczn¹, byœmy siê wzajemnie wspierali w przywraca-
niu pierwszeñstwa relewantnych teologicznych intuicji nad panowaniem czyn-
ników nie-teologicznych. Zupe³ne rozumienie s³u¿by chrzeœcijañskiej jest in-
kluzyjne i wspiera ordynacjê kobiet”97 . Deklaracja Œwiatowej Federacji Lute-
rañskiej na temat pos³ugi biskupiej (2007) powiada: „Dzisiaj zdecydowana
wiêkszoœæ luteranów przynale¿y do Koœcio³ów, które ordynuj¹ zarówno kobie-
ty, jak  i mê¿czyzn. Ta praktyka jest odbiciem odnowionego rozumienia œwia-
dectwa biblijnego. Ordynacja kobiet daje wyraz przekonaniu, ¿e w publicznej
pos³udze S³owa i Sakramentu wykorzystywane s¹ dary mê¿czyzn i kobiet, aby
Koœció³ móg³ wype³niaæ sw¹ misjê, i ¿e ograniczenie pos³ugi z mocy ordynacji
do mê¿czyzn zaciemnia istotê Koœcio³a, który jest znakiem naszego pojednania
i jednoœci w Chrystusie przez chrzest, znakiem, który przekracza granice o
charakterze etnicznym, spo³ecznym i p³ciowym (por. Ga 3, 27-28)”98 . Tak¿e
Koœcio³y metodystyczne w najnowszych dialogach z innymi wyznaniami
chrzeœcijañskimi oœwiadczy³y, ¿e wszystkie p³aszczyzny pos³ugiwania mê¿-
czyzn i kobiet s¹ otwarte: „Metodyœci ordynuj¹ kobiety, gdy¿ wierz¹, ¿e tak¿e

96  The Church of the Triune God. The Cyprus Agreed Statement of the International Commission for
Anglican-Orthodox Theological Dialogue, Anglican Communion Office (ed.), London 2006, nr VII, 17.

97  A New community. Affirmations of the Ordination of Women, w: Walk my Sister. The ordination of
women: Reformed perspectives, Ursel Rosenhäger, Sarah Stephens (red.), Geneva 1993 (Studies from the
World Alliance of Reformed Churches 18), 5.

98  Lund, nr 40.
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kobiety otrzymuj¹ powo³anie, które zostaje potwierdzone przez wewnêtrzne
przekonanie i zewnêtrznie widzialne dary i ³aski oraz przez zgromadzenie wie-
rz¹cych”99 .

56.   Koœcio³om ewangelickim zarzuca siê niekiedy, ¿e pod¹¿aj¹ tylko za
zmianami spo³ecznymi, na przyk³ad takimi, jak ruch na rzecz równouprawnie-
nia kobiet. Takie zjawiska s¹ zapewne wp³ywowe, lecz nie musz¹ prowadziæ
automatycznie do zmian w Koœciele i jego urzêdach. W studium Œwiatowego
Aliansu Koœcio³ów Reformowanych znajdujemy oœwiadczenie: „Jako czêœæ
wspólnoty ludzkiej jest wspólnota chrzeœcijañska zwi¹zana ze zmianami, które
dokonuj¹ siê w tej wiêkszej wspólnocie. Spojrzenie w historiê chrzeœcijañstwa
daje nam dosyæ dowodów, które pokazuj¹, ¿e wspólnota chrzeœcijañska nie
pod¹¿a niewolniczo za wszystkim, co w zakresie zmian dokonuje siê w ludz-
koœci. Pos³uguje siê w³asn¹ ocen¹, która bazuje na jej interpretacji Biblii, tra-
dycji, dogmatów, nauk, zwyczajów koœcielnych itd. Takie spotkania zmieniaj¹
siê tak¿e, gdy¿ praktyka wspólnot chrzeœcijañskich na ca³ym œwiecie lub nawet
wewn¹trz obszarów regionalnych i narodowych, nie jest jednolita”100 . Przeto
Koœcio³y, które ordynuj¹ kobiety, dzia³aj¹ zgodnie z ich rozumieniem Biblii i
teologicznymi intuicjami: „Koœcio³y, które praktykuj¹ ordynacjê kobiet, postê-
puj¹ tak z racji swego zrozumienia Ewangelii i pos³ugiwania. Opiera siê ono,
wed³ug nich, na g³êbokim przekonaniu teologicznym, ¿e ordynowanemu po-
s³ugiwaniu Koœcio³a brak pe³ni, kiedy jest ono ograniczone do jednej p³ci”101.

57.   Trzeba uznaæ, ¿e ró¿nice odnoœnie do ordynacji kobiet w obrêbie eku-
menii stanowi¹ wielk¹ przeszkodê dla wspólnoty koœcielnej. Koœcio³y, które
same nie praktykuj¹ ordynacji kobiet, nie bêd¹ przewa¿nie uznawaæ pos³ugi-
wañ ordynowanych kobiet i mê¿czyzn w takich Koœcio³ach, które tê ordynacjê
praktykuj¹. Koœcio³y cz³onkowskie WKEE ubolewaj¹, ¿e ich praktyka prowa-
dzi do problemów z innymi Koœcio³ami i deklaruj¹ swoj¹ gotowoœæ do dal-
szych dyskusji. Ale przez deklaracjê, ¿e ich pozycja w sprawie pos³ugiwania
kobiet nie jest przedmiotem pertraktacji, potwierdzaj¹, ¿e nie bêd¹ akcepto-
waæ, ¿eby inne Koœcio³y czyni³y ró¿nicê miêdzy ich duchownymi p³ci ¿eñskiej
i mêskiej. Dlatego nie zaakceptuj¹ ¿adnego modelu wspólnoty koœcielnej, któ-

99  Die apostolische Tradition. Bericht der Gemeinsamen Kommission der Römisch-katholischen Kir-
che und des Weltrates Methodistischer Kirchen (“Singapur-Bericht” 1991), nr 96. Por. Tak¿e dokument an-
glikañsko-metodystyczny Teilhaben an der apostolischen Gemeinschaft (1996), nr 55: “¯e Bóg powo³uje
kobiety na urz¹d wynikaj¹cy z ordynacji we wszystkich jego formach, jest akceptowane w obrêbie metody-
zmu”.

100  H. S. Wilson, Towards a new understanding of ministry: some theological considerations, w: Walk
my Sister (por. przypis 97), s. 75.

101  BEM, Pos³ugiwanie duchowne, nr 18, komentarz.
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ry zawiera odrzucenie ordynacji kobiet lub deprecjacjê ich ordynowanych ko-
biet. Tak¿e nie mo¿na dokonywaæ  ¿adnego zró¿nicowania miêdzy tymi, któ-
rych ordynowali biskupi-mê¿czyŸni  a tymi, którzy przyjêli ordynacjê z r¹k
biskupów-kobiet (lub innych reprezentantek urzêdu nadzoru).

58.   Koœcio³y cz³onkowskie WKEE swoj¹ praktykê ordynacji kobiet rozwi-
nê³y w zgodzie ze wspó³czesnym reformatorskim rozumieniem urzêdu. Dopie-
ro w drugiej po³owie minionego stulecia dosz³y one do wspólnego rozumienia
powo³ania kobiet i mê¿czyzn na urzêdy i konieczne by³o d³ugie zmaganie, któ-
re doprowadzi³o do tego rezultatu. Uznaj¹ tak¿e, ¿e nawet w ich w³asnej
wspólnocie istnieje niezdecydowanie i ¿e zasadnicza równoœæ nie zawsze
oznacza te¿ praktyczn¹ równoœæ. Koœcio³y cz³onkowskie WKEE uwa¿aj¹ or-
dynacjê kobiet za dar i b³ogos³awieñstwo Ducha Œwiêtego, tote¿ nie zrezy-
gnuj¹ z tej praktyki, gdy¿ jest ona dla nich pryncypialn¹ spraw¹. Podkreœlaj¹
swoje oczekiwanie, ¿e Koœcio³y cz³onkowskie, które jak dot¹d nie ordynuj¹
jeszcze kobiet, przemyœl¹ swoja praktykê (patrz te¿ cytat z Tez z Neuendettel-
sau w Deklaracji, nr 53).

 4.2.4. Urz¹d i homoseksualnoœæ

59.   Odnoœnie do kwalifikacji osób dla  uporz¹dkowanego pos³ugiwania i
szczególnie dla pos³ugiwania S³owa i Sakramentu, jednym z najgorêcej dysku-
towanych dzisiaj tematów jest kwestia orientacji seksualnej, tzn. czy osoby
homoseksualne mog¹ byæ ordynowane. Ze wzglêdu na dyskusjê w wielu Ko-
œcio³ach cz³onkowskich WKEE102  i publicznego zainteresowania, jakie skupi³a
na sobie ta kwestia, rozwa¿anie tego tematu tak¿e w tym dokumencie jest w³a-
œciwe. Znacz¹ce ró¿nice wewn¹trz WKEE w odniesieniu do tej kwestii, które
s¹ zale¿ne od zasadniczej oceny pogodzenia relacji homoseksualnych z nauk¹
chrzeœcijañsk¹, odzwierciedlaj¹ bardzo ró¿ne warunki prawne i publiczne na-
stawienia wobec homoseksualnoœci w spo³eczeñstwie europejskim.

60.   Koœció³ Protestancki Holandii, Koœció³ Luterañski Norwegii i szwaj-
carskie Koœcio³y reformowane103  akceptuj¹ zasadniczo kwalifikacjê osób ho-
moseksualnych dla ordynacji. Zjednoczony Koœció³ Ewangelicko-Luterañski

102  Jednym z wielu przyk³adów na to jest posiedzenie Koœcio³a Ewangelickiego Westfalii na ten temat
we wrzeœniu 2009. Por. http:/www.evangelisch-in-westfalen.de/presse/nachrichten/artikel/offen-und-einla-
dend-auch-fuer-gleichgeschlechtlich-liebende/.

103  Szwajcarski Zwi¹zek Koœcio³ów Ewangelickich opiera swoj¹ argumentacjê na kap³añstwie wszyst-
kich wierz¹cych i pauliñskiej nauce o charyzmatach, ¿e „nie da siê przedstawiæ ¿adnych przekonuj¹cych
powodów przeciw ordynacji (…) homoseksualnie usposobionych ludzi”.
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w Niemczech (VELKD) oœwiadcza, ¿e temat nie jest kwesti¹ wyznaniow¹ i
uzale¿nia ordynacjê osób homoseksualnych od odpowiedzialnego stylu ¿ycia i
akceptacji lokalnego zboru. Jednoczeœnie pozostawia Koœcio³om cz³onkow-
skim decyzjê, czy osoby, które ¿yj¹ w partnerstwie tej samej p³ci, maj¹ byæ
wy³¹czone z ordynacji104 . Z kolei United Methodist Church ogranicza zasadni-
czo mo¿liwoœæ ordynacji osób, które praktykuj¹ homoseksualizm (publicznie
to deklaruj¹)105 .   Koœció³ Szkocji powo³a³ na swoim Zgromadzeniu General-
nym w 2009 r. specjaln¹ komisjê dla zbadania „kwestii w odniesieniu do ho-
moseksualnoœci oraz ordynacji i wprowadzeniu w urz¹d duchownych” w œwie-
tle przypadku, który zosta³ przed³o¿ony Zgromadzeniu Generalnemu. Specjal-
na komisja mia³a przedstawiæ sprawozdanie w 2011 r.106 . Zjednoczony Koœció³
Reformowany uchwali³ w roku 2000 moratorium w sprawie dyskusji nad t¹
kwesti¹, ale w 2010 r. przewidziano dyskusjê nad raportem. Znowu inne Ko-
œcio³y cz³onkowskie nie maj¹ ¿adnej oficjalnej polityki odnoœnie do ordynacji
osób homoseksualnych, uwa¿aj¹ jednak homoseksualnoœæ bardziej lub mniej
wyraŸnie za zjawisko nie harmonizuj¹ce z nauk¹ biblijn¹ i ¿yciem chrzeœcijañ-
skim107.

61.   Podsumowuj¹c stwierdzamy, ¿e w ramach WKEE istnieje szeroka
zgodnoœæ pogl¹dów co do praw i ludzkiej godnoœci osób z orientacj¹ homosek-
sualn¹108 , ale nie ma zgodnoœci pogl¹dów odnoœnie do akceptowalnoœci ogól-
nie bior¹c stosunków homoseksualnych wewn¹trz Koœcio³ów chrzeœcijañskich
i dlatego te¿ w szczególnoœci w odniesieniu do osób ordynowanych. Dla roz-
wi¹zania tego problemu konieczna jest zarówno ocena biblijnego œwiadectwa
na temat homoseksualnoœci jak i zrozumienie jej natury.  Przy tej okazji by³oby
te¿ wskazane uwzglêdnienie innych czynników zwi¹zanych ze stylem ¿ycia
duchownych i kandydatów teologii.

104  Por. http:/www.ekd.de/homosexualitaet/stellungnahme_biko_velkd.html. – EKD jeszcze w doku-
mencie Mit Spannungen leben (1996) ca³kiem wyraŸnie zakwestionowa³ równowa¿noœæ relacji heteroseksu-
alnych i homoseksualnych i dlatego argumentuje, ¿e osoby, które ¿yj¹ w partnerstwie tej samej p³ci tylko w
wyj¹tkowych przypadkach winny byæ dopuszczane do urzêdu duchownego (por. http:/www.ekd.de/familie/
spannungen_1996_5.html).

105  Por. UMC, Book of Discipline, Nashville 2008, & 304,3, 206: „self-avowed practicing homosexuals
are not to be certified as candidates, ordained  as ministers, or appointed to served in The United Methodist
Church”.

106  Por. http:/www.churchofscotland.org.uk/extranet/xga/statement.htm.
107  Por. np. deklaracjê trzech luterañskich biskupów z Estonii, £otwy i Litwy, w której potêpiona zosta-

je m. in. decyzja innych Koœcio³ów luterañskich w sprawie „ordynowania osób homoseksualnych nie ¿yj¹-
cych w celibacie na urz¹d duchownego i biskupa”, poniewa¿ „aktywnoœæ homoseksualna jest nie do pogo-
dzenia z naœladowaniem Chrystusa” (http://dizzysound.net/blog/2009/11/19/baltic-lutheran-bishops-some-lu-
theran-churches-departing-apostolic-doctrine/).

108  WyraŸnym przyk³adem potwierdzaj¹cym to stanowisko jest dokument Pilgrimage of Faith (2005)
Koœcio³a Metodystycznego w Anglii (por. http://www.methodist.org.uk/static/conf2005/co_17_pilgrimageof-
faith_0805.doc.).
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62.   Zalecamy, aby Koœcio³y cz³onkowskie WKEE w dalszym ci¹gu stara³y
siê o znalezienie zgodnego z Ewangeli¹ stanowiska w ocenie osób, które s¹
homoseksualne i/lub ¿yj¹ w relacji homoseksualnej i zosta³y powo³ane do s³u¿-
by. Dobry przyk³ad daje tutaj Koœció³ Metodystyczny w Anglii, który swoj¹
próbê utrzymywania kontroli nad ró¿nymi i odbiegaj¹cymi od siebie teologicz-
nymi punktami widzenia uwa¿a za pielgrzymkê wiary (por. wspomniany wy¿ej
raport, przypis 108). Temat ten winien byæ jeszcze szczegó³owiej potraktowa-
ny w przysz³ym procesie studiów WKEE na temat ludzkiej seksualnoœci.

 4.2.5. Znaczenie ordynacji

63.   Wiele problemów dotycz¹cych wspólnego rozumienia ordynacji wyni-
ka z faktu, ¿e „ordynacja” nie jest s³owem biblijnym. Pojêcie ordinatio pocho-
dzi z prawa rzymskiego.  Mimo to znajdujemy w Nowym Testamencie miej-
sca, które s¹ podstaw¹ dla tego, co nazywamy dzisiaj „ordynacj¹”. W najstar-
szych zborach praktykowano formy pe³nomocnictwa, które s³u¿¹ za bazê
ustanowienia ordynacji. Da siê je wyprowadziæ ze Starego Testamentu, w któ-
rym mo¿na ju¿ znaleŸæ szczególne powo³ania, którym towarzysz¹ czynnoœci
autoryzacyjne, nawet gdy nie da siê ich powi¹zaæ bezpoœrednio z chrzeœci-
jañsk¹ ordynacj¹. W ka¿dym razie ordynacja nie jest wynalazkiem chrzeœcijañ-
stwa. Generalnie istnieje zgoda co do tego, ¿e jednak istnieje powi¹zanie z sy-
nagog¹ i pobiblijn¹ ¿ydowsk¹ praktyk¹.

64.   Rytua³ powierzenia misji na sprawowanie szczególnej pos³ugi przez
na³o¿enie r¹k przybiera formê w trakcie stopniowego rozwoju sta³ych urzêdów
i pos³ugiwañ. Taki rytua³ ordynacji jest wspominany w Dziejach Apostolskich
i listach pastoralnych. S³u¿y on potwierdzeniu charyzmatów osoby przezna-
czonej do szczególnej pos³ugi i jako znak zewnêtrznej kontynuacji z tymi, któ-
rzy maj¹ to samo zadanie. Twierdzenie, ¿e we wczesnym chrzeœcijañstwie kie-
rowanie zborem by³o sprawowane tylko na podstawie na³o¿enia r¹k przez apo-
sto³ów, jest nie do utrzymania ani na gruncie egzegetycznym, ani
historycznym, tak samo twierdzenie istnienia historycznej sukcesji, tzn. nie-
przerwanego ³añcucha nak³adania r¹k od aposto³ów po dzieñ dzisiejszy.

65.   Nie mo¿na twierdziæ z pewnoœci¹, ¿e forma ordynacji w najwczeœniej-
szych zborach by³a jednolita. Jednak œwiadectwo biblijne pozwala na pewne
wnioski koñcowe, które ciesz¹ siê powszechnym uznaniem:

 prezbiterzy i diakoni byli ordynowani przez prezbiterium, pierwotnie w
imieniu Boga109;

109  SEK, Ordination, por. BEM, Pos³ugiwanie duchowne, nr 40.
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 istnia³a ³¹cznoœæ miêdzy na³o¿eniem r¹k i darem Ducha Œwiêtego110 ;
 czynnoœæ by³a potwierdzeniem i autoryzacj¹ przez aposto³ów lub prezbi-

terium111 ;
 czynnoœæ koñczy³a odpowiedŸ ordynowanych w formie wyznania wiary112.

66.   Ocena stanowiska Reformacji w sprawie ordynacji jest trudna, gdy¿
zmienna jest praktyka miêdzy ró¿nymi czêœciami i ró¿nymi okresami ruchu
reformacyjnego. W ka¿dym razie wraz z konsolidacj¹ Reformacji panowa³a
zgodnoœæ co do koniecznoœci dobrze zorganizowanego dostêpu do pos³ugiwa-
nia S³owa i Sakramentu. Reformatorzy zmierzali do utrzymania tradycyjnej
praktyki i rozumienia ordynacji a jednoczeœnie podkreœlali swoje nowe rozu-
mienie urzêdu. Ordynacja nie nale¿y do g³ównych tematów w pismach wyzna-
niowych i dlatego nie istnieje jasna i wyczerpuj¹ca definicja. Ale istnieje zgod-
noœæ pogl¹dów w sprawie koniecznoœci powo³ania i ordynacji duchownych
jako czynnoœci ca³ego Koœcio³a113  oraz w sprawie autorytetu prezbiterów
przystêpuj¹cych do ordynacji, poniewa¿ w³aœciwi (rzymskokatoliccy) biskupi
wzbraniali siê ordynowaæ protestantów114.

67.   Filip Melanchton i Jan Kalwin byli nawet gotowi uznaæ ordynacjê za
sakrament pod warunkiem, ¿e by³by rozumiany i sprawowany w sensie biblij-
nym115 . Wspó³czeœnie Koœcio³y ewangelickie nie zaliczaj¹ ordynacji do sakra-
mentów, gdy¿ nie wi¹¿e siê z ni¹ ¿aden znak materialny i nie jest traktowana
jako czynnoœæ, która udziela Bo¿ej czynnej ³aski. Zarazem nie kwestionuj¹ sa-
kramentalnego charakteru rytu ordynacyjnego, przede wszystkim dlatego, po-
niewa¿ zawiera epiklezê (specjalne wezwanie o dar Ducha Œwiêtego)116.

68.   Reformatorzy, zw³aszcza Bucer i Kalwin, byli przekonani, ¿e kierowa-
nie przez starszych by³o istotne dla dobra Koœcio³a, lecz dopuszczali elastycz-
ne kszta³towanie pos³ugi starszych. Istniej¹ porównywalne pos³ugi w wielu
Koœcio³ach reformowanych, do których ich przedstawiciele s¹ wybierani tylko
na czas ograniczony i wprowadzani w urz¹d bez ordynacji. Jednak od XVII
stulecia w niektórych zachodnioeuropejskich Koœcio³ach reformowanych upo-
wszechni³a siê praktyka ordynowania tych, którzy zostali wyodrêbnieni dla

110  Lund, nr 10; por. SEK, Ordination, 55; BEM, Pos³ugiwanie duchowne, nr 39.
111  Tam¿e.
112  Por. 2 Tm 6, 12.
113  Por. CA XIV; Tractatus de potestate Papae, 72 (BSLK, s. 492n); Confessio Helvetica Posterior 18.8.
114  Artyku³y Szmalkaldzkie 10.3 (BSLK, s. 458); Tractatus de potestate Papae, 60-67 (tam¿e, s. 489-491).
115  Por. Apologia XIII, 7-13  (BSLK 293n); Calvin, Institutio IV.19.28-31.
116  Por. Reform und Anerkennung  kirchlicher Ämter, 1972, w: Amt und Ordination (przypis 89), nr 16;

Raport z Malty (patrz przypis 92), nr 59 (DWÜ 1, s. 263n) ; ARCIC I, Objaœnienie 1979, nr 3 (DWÜ 1,
s. 156n); Die apostolische Tradition (patrz przypis 99), nr 88 (DWÜ 3, 464n).
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urzêdu starszego. W kolektywie starsi sprawuj¹ kierownictwo w imieniu ca³e-
go zboru, pod w³adz¹ i zgodnie z przyk³adem Chrystusa oraz pod przewodnic-
twem Ducha Œwiêtego. To kierownictwo jest sprawowane w kolegialnym part-
nerstwie z pastorami na lokalnej, krajowej i globalnej p³aszczyŸnie ¿ycia ko-
œcielnego. Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e pos³uga starszych ró¿ni siê od pos³ugi
S³owa i Sakramentu. Z powodu tej specyfiki nie pojawia siê kwestia „wzajem-
nego uznawania ordynacji” w znaczeniu Konkordii leuenberskiej (nr 33).

 4.2.6. Rozumienie i znaczenie episkopé

69.   Chocia¿ pojêcie episkopé (w przeciwieñstwie do pojêæ pos³ugi [mini-
stry] lub  ordynacji) pojawia siê w Nowym Testamencie, nie istnieje ogólnie
akceptowana definicja tego pojêcia. Biblijne u¿ycie nie daje jasnego punktu
oparcia, poniewa¿ episkope mo¿e byæ  rozumiane zarówno jako dzia³anie Bo¿e
(w £k 19, 44 i 1 P 2, 12 w znaczeniu wizytacji Bo¿ej), jak  i jako ludzkie sta-
nowisko lub urz¹d (Dz 1, 20; 1 Tm 3, 1). W Hbr 12, 15 czasownik episkopein
odnosi siê do zadania podejmowanego przez ca³y zbór.

70.   Zwracaj¹c  na to uwagê, wiêkszoœæ Koœcio³ów ewangelickich traktuje
jako redukcjê fakt, gdy miêdzy  episkopé a zadaniem urzêdu episkopalnego sta-
wia siê znak równoœci. Dyskusja towarzysz¹ca uchwaleniu dokumentu z Limy
prowadzi³a do wniosku, ¿e trzeba dokonaæ rozró¿nienia miêdzy episkopé jako
niezbêdn¹ funkcj¹ Koœcio³a a episkopatem jako specyficzn¹ form¹ wype³niaj¹c¹
tê funkcjê117 .  Sta³o siê zrozumia³e, ¿e personalny element episkopé musi byæ
zrównowa¿ony z jego kolegialnymi i wspólnotowymi elementami. Dlatego za-
sadnicze znaczenie episkopé to bardziej „kierownictwo koœcielne” ni¿ „nadzór”
(który ³atwo zostaje powi¹zany z regionalnym urzêdem biskupim). Nawet Ko-
œcio³y luterañskie, które przywi¹zuj¹ du¿¹ wagê do „urzêdu biskupiego” i nazy-
waj¹ go „z mocy ordynacji pos³ug¹  pastoralnego nadzoru”, przyznaj¹, ¿e „po-
s³uga episkopé  jest sprawowane w szerszym znaczeniu przez kooperacyjne, sy-
nodalne formy nadzoru, w których uczestnicz¹ œwieccy i ordynowani zgodnie z
przyjêtymi regu³ami i ustaleniami”118 . Deklaracja metodystyczna The Nature of
Oversight (przypis 73) u¿ywa oversight jako t³umaczenia greckiego s³owa epi-
skope, ale jako jego komponenty widzi governance” (sprawowanie formalnego

117  Por. szczególnie Episkope and Episkopacy and the Quest for Visible Unity, Peter Bouteneff, Alan
Falconer (red.), Faith and Order Paper Nr 183, WCC, 1999. To rozró¿nienie zosta³o podjête w dokumencie
Wiary i Ustroju  Natura i misja Koœcio³a, nr 90-98, mimo ¿e szereg Koœcio³ów nadal trzyma siê przekona-
nia, ¿e tak¿e „historyczny episkopat” jest niezbêdny (por. nr 93).

118  Lund, nr 4. „Urz¹d biskupi” jest g³ównym tematem tego dokumentu (por. nr 43-49, 53-59) z tylko
niewielkimi uwagami na temat „dalszego” znaczenia episkopé jako „przywództwa koœcielnego (…) sprawo-
wanego przez struktury synodalne i kolegialne” (nr 50).
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autorytetu przez ustalenie wytycznych i praktycznego porz¹dku Koœcio³a), ma-
nagement (zastosowanie strategii dla wprowadzenia wytycznych, zaanga¿owa-
nie ludzi i innych œrodków dla realizacji tego celu i monitorowanie rezultatów)
i leadership (inspiracja, dostrzeganie i formu³owanie wizji, proponowanie mo-
deli, aby daæ instrukcje oraz sprawowanie w³adzy z autorytetem, w sposób
sprawiedliwy i z mi³oœci¹).

71.   Jednak ró¿ne tradycje ewangelickie eksponuj¹ ró¿ne zagadnienia klu-
czowe w sprawie rozumienia episkopé i przytaczaj¹ ró¿ne argumenty na rzecz
jego koniecznoœci. Dla tradycji luterañskiej  celem nadzoru „jest troska o ¿ycie
ca³ego Koœcio³a”, nadzór jest spraw¹ „o fundamentalnym znaczeniu dla ¿ycia
Koœcio³a”. Osoby sprawuj¹ce pos³ugê biskupi¹ „ponosz¹ g³ówn¹ odpowie-
dzialnoœæ za misjê Koœcio³a”, s¹ powo³ane „zw³aszcza przez wizytacje do da-
wania wskazówek dla wspólnego ¿ycia parafii w regionie, za który odpowia-
daj¹, i wspierania ich wspó³¿ycia”, s¹ upowa¿nione i odpowiedzialne za ordy-
nacjê oraz nadzoruj¹ „nauczanie i praktyki duchowe w Koœciele, zw³aszcza w
odniesieniu do osób ordynowanych” (Lund  nr 43 i 46). Wed³ug tradycji meto-
dystycznej episkopé jest koniecznym elementem Koœcio³a. Tekst Nature of
Oversight powiada: „Funkcja zapewnienia, ¿e Koœció³ pozostaje wierny swojej
misji, jest znana jako oversight”. To oznacza, ¿e dla  metodyzmu wiarygodne
zwiastowanie i bycie œwiadkiem  Ewangelii jest wa¿nym aspektem jego apo-
stolskiego œwiadectwa. Pod tym wzglêdem tradycja metodystyczna jest bliska
luterañskiej.  Wed³ug reformowanych pism wyznaniowych  Chrystus jest je-
dyn¹ g³ow¹ Koœcio³a119. Dlatego podkreœlane jest Chrystusowe przewodnictwa
Koœcio³a wobec ludzkich struktur i instytucji. Lecz Kalwin opisuje „urz¹d kie-
rowania” sprawowany przez starszych jako „niezbêdny po wszystkie czasy”120 .
Pojêcie episkopé mo¿e nie jest tak swojskie, ale koniecznoœæ dyscypliny (istot-
ny aspekt  lub nawet cecha rozpoznawcza Koœcio³a)121  jest podkreœlana w tra-
dycji reformowanej. Odnosi siê ona zarówno do prowadzenia siê ca³ego ludu
Bo¿ego jak i do nauki kaznodziejów: jedno i drugie wymaga nadzoru i korek-
ty. Przeto wa¿noœæ kierownictwa i nadzoru dla jednoœci i apostolskoœci Ko-
œcio³a jest równie¿ podkreœlana, czêsto w powi¹zaniu ze specjaln¹ struktur¹
sprawowania kierownictwa i nadzoru. W Koœcio³ach unijnych rozumienie i
kszta³t episkopé stanowi zazwyczaj kombinacjê elementów luterañskich i re-
formowanych. Ró¿nice sprawiaj¹, ¿e konieczna jest dalsza praca teologiczna.
Mimo to daje siê wyraŸnie wyartyku³owaæ szeroka zgodnoœæ pogl¹dów w
sprawie koniecznoœci episkopé jako wspólnego ponoszenia odpowiedzialnoœci.

119  Por. Confessio Gallicana XXX; Confessio Scotica XVI; Westminster Confession XXV.1.
120  Calvin, Institutio IV.3.8 („Est igitur hoc gubernationis munus saeculis omnibus necessarium”).
121  Calvin, Institutio IV.12.1; Confessio Belgica XXIX; Confessio Scotica XVIII + XXV.
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 4.2.7. Tematy Leuenbergu, Miœni, Porvoo i Reuilly

72.  Nowe problemy dla WKEE co do wa¿noœci i wymogów episkopé s¹
wynikiem porozumieñ z Koœcio³ami anglikañskimi (jak Miœnia, Porvoo i Reu-
illy). Koœcio³y anglikañskie widz¹ istnienie trojakiego rodzaju pos³ugiwania
oraz biskupów w historycznej sukcesji jako istotny czynnik wspólnoty koœciel-
nej, poniewa¿ „wierz¹, ¿e historyczny episkopat jest znakiem apostolskoœci
ca³ego Koœcio³a”122. Wspólna deklaracja z Porvoo, osi¹gaj¹c porozumienie na
tej p³aszczyŸnie, utorowa³a drogê dla pe³nej wymiany duchownych. Dla
WKEE jest ten temat wa¿ny, gdy¿ niektóre Koœcio³y cz³onkowskie WKEE
(Koœcio³y luterañskie Norwegii, Danii, Estonii i Litwy) przez podpisanie De-
klaracji z Porvoo potwierdzi³y wartoœæ znaku dobrowolnie przejêtej historycz-
nej sukcesji episkopalnej. Dlatego trzeba przedyskutowaæ, czy „model Porvoo”
mo¿e byæ uznany za kompatybilny z „modelem Leuenberg”. Ten temat, który
tak¿e z perspektywy anglikañskiej nie jest rozstrzygniêty, potrzebuje gruntow-
nej refleksji.

73.   Poza kilkoma nordyckimi, ba³tyckimi, pó³nocnoamerykañskimi i afry-
kañskimi Koœcio³ami luterañskimi niewiele Koœcio³ów ewangelickich nad¹¿y-
³o za proœb¹ dokumentu z Limy „przyjêcia sukcesji biskupiej jako znaku apo-
stolskoœci ¿ycia ca³ego Koœcio³a” (Pos³ugiwanie duchowne, nr 38). Opieraj¹c
siê na przekonaniu, ¿e „zgodnoœæ w kwestii w³aœciwego nauczania Ewangelii i
nale¿ytego sprawowania sakramentów” to „konieczny i wystarczaj¹cy waru-
nek prawdziwej jednoœci Koœcio³a” (KL 2, por. CA VII), wiêkszoœæ Koœcio³ów
cz³onkowskich WKEE nie rozumia³a historycznej sukcesji biskupiej w pos³u-
dze episkopé jako naturalnego elementu popierania chrzeœcijañskiej jednoœci i
dlatego nie widzia³a ¿adnej potrzeby zmiany pogl¹dów na sukcesjê i rodzaj
urzêdów. Wed³ug dokumentu Koœció³ Jezusa Chrystusa takie tematy s¹ zali-
czane do sfery kszta³tu, nie fundamentu Koœcio³a. A zatem pierwsza ocena
Wspólnej Deklaracji z Porvoo przez WKEE (wówczas: Leuenberska Wspól-
nota Koœcio³ów) by³a krytyczna123.

122  Reuilly, nr 37; por. tak¿e Porvoo, zw³aszcza nr 46.
123  Por. Leuenberg – Miœnia – Porvoo, 1998 (por. Deklaracja, przypis 5), 2,4: „Leuenberska Wspólnota

Koœcio³ów (LWK) popieraæ bêdzie rozmowy na temat znaczenia urzêdu biskupiego i historycznej sukcesji apo-
stolskiej, o ile s³u¿yæ bêd¹ poszerzeniu i pog³êbieniu wspólnoty koœcielnej. Gdy jednak przyjêcie tej tradycji
doktrynalnej mia³o byæ uznane za konieczny warunek jednoœci Koœcio³a, wówczas oznacza³oby to opuszczenie
wspólnej bazy reformacyjnych pism wyznaniowych. Apostolskoœæ Koœcio³a dba o to, aby jego œwiadectwo
by³o autentyczne i nieustannie skuteczne. Wed³ug reformacyjnego rozumienia apostolskoœæ nie jest jednak to¿-
sama z okreœlonymi formami jej wyra¿ania, w których przyjê³a swój historyczny kszta³t, przeciwnie, trzeba j¹
w³aœnie od tych form odró¿niaæ”;  4.1.1.: „jednak tak¿e ‘pojednane’ lub – mo¿e lepiej – wspólne rozumienie
urzêdu bêdzie mog³o stanowiæ tylko uzupe³nienie strukturalne, a nie podstawê jednoœci i wspólnoty Koœcio³ów,
gdy¿ w przeciwnym razie oznacza³oby to rezygnacjê z reformacyjnego fundamentu KL”.
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74.   Jednak nie jest wykluczone, ¿e – ze wzglêdu na widzialny wyraz
wspólnoty – któryœ z Koœcio³ów cz³onkowskich WKEE móg³by przyj¹æ histo-
ryczny episkopat  jako swobodnie wybrany znak jednoœci. Np. Koœció³ norwe-
ski uzna³, ¿e jego decyzja podpisania Deklaracji z Porvoo daje siê pogodziæ z
CA VII124 . Tak¿e inne Koœcio³y luterañskie, które podpisa³y zarówno Konkor-
diê leuenbersk¹ jak i Deklaracjê z Porvoo, bêd¹ podkreœlaæ, ¿e historyczny
episkopat jest kompatybilny z zasadniczo ewangelickim rozumieniem pos³ugi-
wania. Ale dla nich nie by³y potrzebne w tym celu ¿adne zmiany strukturalne,
tylko zmiany w rozumieniu widzialnego znaku tej historycznej kontynuacji w
Koœciele. Koœcio³y cz³onkowskie WKEE mog¹ z anglikanami potwierdziæ, ¿e
historyczna sukcesja biskupia jest „znakiem apostolskoœci Koœcio³a” , jak to
zosta³o wyra¿one we Wspólnej Deklaracji z Reuilly z 1999 roku125 . To jednak
wi¹¿e siê z za³o¿eniem, ¿e historyczny  episkopat wraz z trojak¹ struktur¹ po-
s³ugiwania nie zawiera³ hierarchicznej gradacji ró¿nych urzêdów. Wraz z Bar-
meñsk¹ Deklaracj¹ Teologiczn¹ odrzucaj¹ ideê, ¿e ró¿ne urzêdy w Koœciele
uzasadnia³yby w³adzê jednych nad drugimi (Barmen IV, patrz wy¿ej nr 50)
oraz podkreœlaj¹, jak ró¿ne urzêdy i pos³ugiwania wzajemnie siê uzupe³niaj¹.
Historyczny episkopat nie mo¿e te¿ byæ uznawany za jedyn¹ mo¿liw¹ do przy-
jêcia drogê ukazania jednoœci.

124  Por. Olav Fykse Tveit, Compatibility of Church Agreements (http://www.kirken.no/english/en-
gelsk.cfm?artid=5897), akapit 2a.

125  Nr 38, por. nr 39: „Jednak anglikanie zalecaj¹ u¿ywanie tego znaku jako wyrazu Boga obecnego w
swoim Koœciele, jako Bo¿ego wezwania do wiernoœci i jednoœci oraz jako wezwania do nadania znaczenia
cechom charakterystycznym Koœcio³owi aposto³ów”.
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Wykaz skrótów podstawowych Ÿróde³

BEM Chrzest, Eucharystia, pos³ugiwanie duchowne – dokument
z Limy 1982, w: Chrzest, Eucharystia, pos³ugiwanie duchowne, W. Hrynie-
wicz, S.J. Koza (red.), Lublin 1989, s. 23-62.

CA Confessio Augustana = Wyznanie Augsburskie, w: Ksiêgi Wy-
znaniowe Koœcio³a Luterañskiego, Bielsko-Bia³a 1999, s. 143-163.

Calvin Institutio J. Calvin, Institutio Religionis Christianae, 1559,
w: Ioannis Calvini Opera Selecta, P. Barth, W. Niesel (red.), t. 3-5, München
1926-36.

DWÜ 1-3 Dokumente wachsender Übereinstimmung. Sämtliche Berich-
te und Konsenstexte interkonfessioneller Gespräche auf Weltebene, t. I-III,
H. Meyer i in. (red.), Paderborn/Frankfurt am Main 1991-2004.

KJC Koœció³ Jezusa Chrystusa. Wk³ad reformacyjny do dialogu
ekumenicznego na temat jednoœci Koœcio³a (1994), “Studia i Dokumenty Eku-
meniczne” 1996 z. 1 (37), s. 75-108.

KL Konkordia leuenberska. Konkordia miêdzy Koœcio³ami wyro-
s³ymi na gruncie Reformacji w Europie (1973), Bielsko-Bia³a 2002.

Lund Pos³uga biskupa w ramach apostolskoœci Koœcio³a – Dekla-
racja z Lund Œwiatowej Federacji Luterañskiej (2007), „Studia i Dokumenty
Ekumeniczne” 2008 z. 2 (63), s. 58-80.

Miœnia Auf dem Weg zu sichtbarer Einheit („Meißener Gemeinsame
Festsstellung”), 1992, w: DWÜ 3, s. 734-748.

Natura i misja Koœcio³a Natura i misja Koœcio³a. Etap na drodze ku
wspólnemu oœwiadczeniu. Dokument Komisji Wiara i Ustrój Œwiatowej Rady Ko-
œcio³ów (2005), „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 2010 nr 1 (66), s. 66-108.

Neuendettelsau – tezy Thesen zur Übereinstimmung in der Frage
‘Amt und Ordination’ zwischen den an der Konkordie beteiligten Kirchen
(Neuendettelsau-Thesen 1982/1986), w: Sakramente, Amt, Ordination,
W. Hüfmeier, Leuenberger Texte 2, Frankfurt am Main 1995, s. 87-93.
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Porvoo Wspólna Deklaracja z Porvoo (1992): Rozmowy miêdzy bry-
tyjskimi i irlandzkimi Koœcio³ami anglikañskimi a nordyckimi i ba³tyckimi
Koœcio³ami luterañskimi, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 1999 z. 2 (44),
s. 103-133.

Reuilly Berufen zu Zeugnis und Dienst. Gemeinsame Erklärung von
Reuilly, w: DWÜ 3, s. 814-834.

SEK  Ordination Schweizerischer Evangelischer Kirchenbund:
Ordination in reformierter Perspektive (SEK Position 10), 2007.

Tampere – tezy Thesen zur Amtsdiskussion heute (Tampere – Thesen
1986), w: Sakramente, Amt, Ordination, Leuenberger Texte 2,  Frankfurt am
Main 1995, s. 103-112.

Uczestnicy dialogu doktrynalnego

Grupa startowa 2007/2008
Dr Árpád Ferencz, Wêgierski Koœció³ Reformowany
Prof. dr Martin Friedrich, Wspólnota Koœcio³ów Ewangelickich w Europie

(sekretarz)
Prof. dr Klaus Grünwaldt, Zjednoczony Koœció³ Ewangelicko-Luterañski

Niemiec
Prof. dr Ulrich Körtner, Koœció³ Ewangelicki Augsburskiego i Helweckiego

Wyznania w Austrii
Prof. dr Elizabeth Parmentier, Wspólnota Luterañsko-Reformowana Francji
Superintendent kanonik Harvey Richardson, Koœció³ Metodystyczny

w Wielkiej Brytanii (przewodnicz¹cy)
Dr Ingegerd Sjölin, Koœció³ Szwecji

Grupa doktrynalna 2009
Dr Lubomir Batka, Koœció³ Ewangelicki Wyznania Augsburskiego w S³o-

wacji
Ks. Marcin Brzóska, Koœció³ Ewangelicko-Augsburski w Polsce
Dr Árpád Ferencz, Wêgierski Koœció³ Reformowany
Prof. dr Martin Friedrich, Wspólnota Koœcio³ów Ewangelickich w Europie

(sekretarz)
Dr Pawe³ Gajewski, Koœció³ Waldensów we W³oszech
Dr Kathrin Gelder, Zjednoczony Koœció³ Ewangelicko-Luterañski Niemiec
Dr Margriet Gosker, Koœció³ Protestancki Holandii
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Paul Henke, Wspólnota Koœcio³ów Ewangelickich w Europie
Dr Martin Hirzel, Szwajcarski Zwi¹zek Koœcio³ów Ewangelickich
Prof. dr Klaus Grünwaldt, Zjednoczony Koœció³ Ewangelicko-Luterañski

Niemiec
Dr Gensine von Klöden-Freudenberg, Unia Koœcio³ów Ewangelickich
Prof. dr Ulrich Körtner, Koœció³ Ewangelicki Augsburskiego i Helweckiego

Wyznania w Austrii
Dr John McPake, Koœció³ Szkocji
Prof. dr Michael Nausner, Koœció³ Ewangelicko-Metodystyczny – Konfe-

rencja Centralna Niemiec
Ks. Sven Oppegaard, Koœció³ Norwegii
Prof. dr Elizabeth Parmentier, Wspólnota Luterañsko-Reformowana Francji
Superintendent kanonik Harvey Richardson, Koœció³ Metodystyczny

w Wielkiej Brytanii (przewodnicz¹cy)
Dr Jan Roskovec, Czeskobraterski Koœció³ Ewangelicki
Prof. dr Udo Schnelle, Unia Koœcio³ów Ewangelickich
Dr Ingegerd Sjölin, Koœció³ Szwecji

Grupa redakcyjna 2009-2011
Prof. dr Martin Friedrich, Wspólnota Koœcio³ów Ewangelickich w Europie

(sekretarz)
Dr Margriet Gosker, Koœció³ Protestancki Holandii
Paul Henke, Wspólnota Koœcio³ów Ewangelickich w Europie
Dr Martin Hirzel, Szwajcarski Zwi¹zek Koœcio³ów Ewangelickich
Prof. dr Ulrich Körtner, Koœció³ Ewangelicki Augsburskiego i Helweckiego
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Ks. Sven Oppegaard, Koœció³ Norwegii
Superintendent kanonik Harvey Richardson, Koœció³ Metodystyczny

w Wielkiej Brytanii (przewodnicz¹cy)

T³umaczenie: Karol Karski
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OŒWIADCZENIE Z  OKAZJI JUBILEUSZU
40-LECIA KONKORDII LEUENBERSKIEJ

Przed 40 laty, 16 marca 1973 roku, w domu konferencyjnym w Leuenbergu
ko³o Bazylei podpisana zosta³a „Konkordia miêdzy Koœcio³ami wyros³ymi na
gruncie Reformacji  w Europie” (Konkordia Leuenberska). Ponad 100 Koœcio-
³ów luterañskich, reformowanych, unijnych, a tak¿e Koœcio³y przedreforma-
cyjne, które od tego czasu podpisa³y Konkordiê, og³osi³y tym samym wspólno-
tê o³tarza i ambony oraz zobowi¹za³y siê do wspólnoty w œwiadectwie i s³u¿-
bie. Z okazji jubileuszu Rada Wspólnoty Koœcio³ów Ewangelickich w Europie
potwierdza  Konkordiê Leuenbersk¹ jako swój podstawowy dokument i przy-
pomina o jego trwa³ym znaczeniu dla Koœcio³ów w Europie.

1. Konkordia Leuenberska wzywa Koœcio³y do sedna sprawy. W centrum
swoich wypowiedzi stawia Ewangeliê jako „poselstwo o  Jezusie Chrystusie,
zbawieniu œwiata” (KL 7), przypominaj¹c Koœcio³om o fundamencie ich egzy-
stencji i podstawie ich jednoœci.

2. Konkordia Leuenberska wzywa Koœcio³y do pojednania, w tym do poro-
zumienia Koœcio³ów w kwestiach teologicznych, które zawarto w trakcie roz-
mów doktrynalnych w ramach WKEE, a tak¿e tych, które wci¹¿ siê tocz¹. Do
tego nale¿y równie¿ poszukiwanie dróg wewn¹trz wspólnoty koœcielnej, które
pomagaj¹ wyjœæ z istniej¹cych wci¹¿ konfliktów. Jako siostry i bracia przy Sto-
le Pana Koœcio³y doœwiadczaj¹ siê jako wspólnota nabo¿eñstwa, poprzez któr¹
wci¹¿ na nowo s¹ zachêcane do s³u¿by w œwiecie oraz dzia³ania na rzecz spra-
wiedliwoœci i pokoju.

3. Konkordia Leuenberska wzywa do dialogu ekumenicznego. Inspiruje do
nieustannego sprawdzania w rozmowie z innymi Koœcio³ami, czy ró¿nice
w nauczaniu lub  potêpienia doktrynalne rzeczywiœcie dotycz¹ jeszcze obecnej
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nauki danego partnera i s¹ powodem do podzia³u Koœcio³a. Ten punkt widze-
nia sprawdzi³ siê ju¿ w miêdzykonfesyjnych rozmowach, np. przy Wspólnej
deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu z 1999 roku zawartej miêdzy
Koœcio³em Rzymskokatolickim a Œwiatow¹ Federacj¹ Luterañsk¹.

4. Konkordia Leuenberska wzywa do „krzewienia  ekumenicznej wspólnoty
wszystkich Koœcio³ów chrzeœcijañskich” (KL 46).  Od 1973 roku model Leu-
enberskiej Wspólnoty Koœcielnej, „jednoœci w pojednanej ró¿norodnoœci”,
znalaz³ zastosowanie tak¿e w innych konfesyjnych oraz geograficznych kon-
tekstach. W 1997 roku na podstawie Konkordii oraz po podpisaniu dodatkowe-
go porozumienia przyjêto do wspólnoty metodystyczne Koœcio³y Europy. De-
klaracja z Amman, sformu³owana przez Koœcio³y Bliskiego Wschodu (2006),
jak i Formu³a Porozumienia Koœcio³ów w USA s¹ przyk³adami dalszego od-
dzia³ywania Konkordii Leuenberskiej. Relacja pojednanej ró¿norodnoœci i wi-
dzialnej jednoœci jest tematem rozmów rozpoczêtych w lutym 2013 roku przez
WKEE z Papiesk¹ Rad¹ ds. Jednoœci Chrzeœcijan.

5. Konkordia Leuenberska wzywa Koœcio³y do „odpowiedzialnej s³u¿by
w œwiecie”. Zak³ada to równie¿ dzia³ania na rzecz „ziemskiej sprawiedliwoœci
i pokoju miêdzy ludŸmi i  narodami” (KL 11). Koœcio³y cz³onkowskie WKEE
nabieraj¹ coraz lepszego doœwiadczenia w zakresie  koordynowania  zaanga¿o-
wania spo³eczno-etycznego oraz zwracania uwagi na opinie  Koœcio³ów ewan-
gelickich w Europie.

6. Urzeczywistnienie wspólnoty koœcielnej nie jest ukoñczone, ale stawia
Koœcio³y przed coraz to nowymi zadaniami. I tak Konkordia Leuenberska
wzywa do pog³êbienia osi¹gniêtej wspólnoty, sprawdzenia jej w obliczu no-
wych wyzwañ oraz uczynienia wszystkiego, aby by³a owocna w s³u¿bie dla
œwiata. Koœcio³y ewangelickie w Europie jako wspólnota opowiadaj¹ siê za
tym, aby szczególnie w czasach kryzysu podkreœlaæ duchowe, kulturowe oraz
spo³eczne fundamenty Europy.

Konkordia Leuenberska zachêca Koœcio³y, aby modli³y siê za siebie, wspiera³y
nawzajem oraz wspólnie prze¿ywa³y nabo¿eñstwo.

„Abyœmy, bêd¹c szczerymi w mi³oœci, wzrastali pod ka¿dym wzglêdem
w Niego, który jest G³ow¹, w Chrystusa”  (Ef 4,15).
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PATRIARCHA CYRYL W POLSCE
16 – 19 sierpnia 2012

Przebieg wizyty

W dniach 16-19 sierpnia 2012 r. z³o¿y³, pierwsz¹ historyczn¹ wizytê w Pol-
sce Cyryl I, patriarcha Moskwy i Wszechrusi. Jej kulminacyjnym punktem
by³o podpisanie przez patriarchê oraz abp. Józefa Michalika, przewodnicz¹ce-
go Konferencji Episkopatu Polski,  Wspólnego Przes³ania do Narodów Polski i
Rosji.

Podczas wizyty w Polsce patriarcha Cyryl spotka³ siê z prezydentem Broni-
s³awem Komorowskim,  by³ goœciem Konferencji Episkopatu Polski, oraz od-
wiedzi³ wspó³braci prawos³awnych w Bia³ymstoku, Hajnówce i na Œwiêtej
Górze Grabarce, gdzie przewodniczy³ liturgii w Œwiêto Przemienienia Pañskie-
go. Na uroczystoœæ, po raz pierwszy w dziejach tego sanktuarium, przyby³o
trzech biskupów rzymskokatolickich.

Kontekst polityczno-spo³eczny historycznego apelu o pojednania Polaków i
Rosjan by³ niesprzyjaj¹cy. Nie doœæ, ¿e stosunki polsko-rosyjskie obci¹¿one s¹
tragiczn¹ przesz³oœci¹, wiekami konfliktów, to jeszcze na³o¿y³a siê na to kata-
strofa smoleñska z 10 kwietnia 2010 r., za któr¹ czêœæ spo³eczeñstwa polskiego
obci¹¿a win¹ putinowsk¹ Rosjê.   Jednak idea przes³ania pojawi³a siê wcze-
œniej, ju¿ po intronizacji patriarchy Cyryla I, czyli na pocz¹tku 2009 r. , a jej
zwiastunem byli szlachetni mnisi  z klasztoru w Nilo-Sto³bieñsku ko³o Ostasz-
kowa, którzy przyjechali do Polski po kopiê obrazu Matki Boskiej Jasnogór-
skiej, aby umieœciæ j¹ w swoim monasterze.

Obie strony zdecydowa³y jednak, ¿e, mimo wszystko,  a mo¿e w³aœnie dla-
tego, nale¿y opublikowaæ dokument, który nie wchodzi w szczegó³y historycz-
ne, ale wskazuje jak po chrzeœcijañsku nale¿y realizowaæ ideê pojednania miê-
dzy dwoma narodami.
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Uroczyste podpisanie Wspólnego Przes³ania do Narodów Polski i Rosji na-
st¹pi³o 17 sierpnia 2012 r.  w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warsza-
wie, w obecnoœci wielu hierarchów i polityków, przy du¿ym zainteresowaniu
mediów. Patriarcha Cyryl I oraz abp Michalik, po podpisaniu orêdzia, którego
g³ównym motywem by³ apel o pojednanie polsko-rosyjskie, wyg³osili przemó-
wienia.

„Wierzymy, ¿e braterski dialog miêdzy Polakami i Rosjanami jest wspiera-
ny przez Jezusa Chrystusa i dlatego zobaczymy owoce tej wspó³pracy” - po-
wiedzia³ zwierzchnik Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego. Jego zdaniem po-
dejmowanie wysi³ków zmierzaj¹cych do pojednania narodów polskiego i ro-
syjskiego s¹ obowi¹zkiem chrzeœcijan. Ubolewa³, ¿e stosunki miêdzy
pañstwami we wspó³czesnym œwiecie bazuj¹ g³ównie na interesach gospodar-
czych, zapomina siê w nich natomiast o ich aspekcie moralnym. Tymczasem
tylko na bazie moralnoœci mo¿na zbudowaæ relacje wykraczaj¹ce poza interesy
gospodarcze. Dlatego mówimy o braterstwie narodów polskiego i rosyjskiego
w oparciu o wartoœci chrzeœcijañskie – uzasadnia³ patriarcha.

Zwierzchnik Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego podkreœli³ z moc¹, ¿e
Wspólne Przes³anie nie jest dokumentem politycznym, lecz duszpasterskim.
Mówi ono o tym, ¿e powinniœmy pokonaæ historyczne stereotypy i sobie na-
wzajem ufaæ, zaœ g³ównym powodem podzia³ów jest grzech. Szukanie win-
nych tylko pog³êbia podzia³y, dlatego tradycja chrzeœcijañska uczy, ¿e cz³o-
wiek mo¿e nie odp³acaæ z³em za z³o i wybaczyæ.

Patriarcha Moskwy i Wszechrusi zwróci³ przy tym uwagê, ¿e chrzeœcijanie
wybaczaj¹c sobie wzajemne krzywdy, nie zapominaj¹. Badanie przesz³oœci po-
winno byæ jednak obiektywne i ukazywaæ m³odzie¿y skutki niestosowania siê
do zasad moralnych. „Wspólnie zwracamy siê do wszystkich Polaków i Rosjan
ze s³owami pojednania” – kontynuowa³ Cyryl I.

Ubolewa³, ¿e w dzisiejszym œwiecie zapomina siê o wartoœciach moralnych,
promuje siê aborcjê, eutanazjê, zwi¹zki jednop³ciowe, a symbole religijne i
wiara s¹ odsuwane z przestrzeni spo³ecznej. Dlatego chrzeœcijanie s¹ dziœ zo-
bowi¹zani do walki o swe prawa i do ¿ycia sw¹ wiar¹, g³osz¹c innym Ewange-
liê. Przestrzeg³ jednoczeœnie, ¿e jeœli pozwolimy teraz zniszczyæ ten moralny
fundament Europy, to mo¿e to w przysz³oœci zaowocowaæ nienawiœci¹.

Abp Michalik podkreœli³, ¿e zarówno spotkanie przywódców obydwu Ko-
œcio³ów, jak i podpisany przez nich wspólny dokument zrodzi³ siê z ducha
Ewangelii oraz poczucia odpowiedzialnoœci za jej g³oszenie.

Przewodnicz¹cy Konferencji Episkopatu Polski zaznaczy³, ¿e obydwie stro-
ny s¹ przekonane, i¿ „Bóg ma prawo do obecnoœci w ¿yciu publicznym, ma
prawo istnieæ wszêdzie tam, gdzie istnieje cz³owiek”. Podkreœli³, ¿e motywem
podpisania dokumentu nie jest poklask zewnêtrzny, lecz bolesne doœwiadcze-
nie dziejowe a obok niego „wielkie i piêkne œwiadectwo œwiêtych i mêczenni-
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ków, Rosjan i Polaków, którzy wo³aj¹ o nowy porz¹dek mi³oœci i braterstwa
wœród naszych s³owiañskich narodów”. Dokument ten przedstawiciele obydwu
Koœcio³ów podpisuj¹ w duchu pos³uszeñstwa Ewangelii i poczuciu odpowie-
dzialnoœci za œwiat, któremu grozi samozniszczenie z powodu odejœcia od
Boga.

Abp Michalik przypomnia³ trudne dzieje wzajemnych relacji zaznaczaj¹c
jednoczeœnie, ¿e tej trudnej karty nie mo¿na zakrywaæ ani przekreœlaæ. „Nie
przychodzimy dziœ rozliczaæ, oskar¿aæ czy kogokolwiek usprawiedliwiaæ.
Przychodzimy daæ œwiadectwo têsknoty, która, jak jestem przekonany, tkwi w
ka¿dym szlachetnym sercu Polaka i Rosjanina, aby przysz³oœæ mog³a byæ lep-
sza, piêkniejsza, bezpieczniejsza i bardziej wzajemnie uczciwa. A stanie siê to,
jeœli zdo³amy nasze nadzieje i nasze ¿ycie oprzeæ na prawdzie i mi³oœci, której
uczy³ nas Chrystus, jeœli potrafimy wype³niaæ Jego modlitewny testament z
Ostatniej Wieczerzy: Ojcze œwiêty spraw, aby stanowili jedno” – stwierdzi³
metropolita przemyski.

Jego zdaniem koniecznym warunkiem nowych relacji jest wzajemne
oczyszczenie i nawrócenie, a tak¿e przebaczenie oznaczaj¹ce „zaniechanie ze-
msty, chêci odwetu i j¹trzenia ran, mimo, ¿e zapomnieæ siê nie da”. Wyrazi³
zarazem przekonanie, ¿e taka wiara w ludziach jest mo¿liwa, ¿e mo¿e zrodziæ
ona mi³oœæ i szlachetnoœæ serca gotowego do przebaczenia, pozwalaj¹c na „do-
strze¿enie g³êbszej rzeczywistoœci, wy³aniaj¹cej siê z prawdy Bo¿ego spojrze-
nia”. - „Tylko cz³owiek, który kocha Boga ma odwagê mówiæ o Nim i g³osiæ
prawo do Jego obecnoœci w ¿yciu ludzi. Tylko cz³owiek, który kocha naród ma
odwagê stawiaæ mu wymagania, bo kocha go w prawdzie” – podkreœli³ abp
Michalik.

Zaznaczy³, i¿ spotkanie pasterzy obydwu Koœcio³ów jest pocz¹tkiem
wspólnej drogi, któr¹ powierzy³ wstawiennictwu Matki Bo¿ej czczonej w
Smoleñsku i Czêstochowie. przypomnia³ te¿, ¿e odbywa siê ono dok³adnie w
10-rocznicê aktu zawierzenia œwiata Bo¿emu Mi³osierdziu, czego dokona³
Jan Pawe³ II w £agiewnikach. Na uroczystoœæ przybyli m. in. kardyna³owie:
Józef Glemp, Stanis³aw Dziwisz i Kazimierz Nycz, nuncjusz apostolski w
Polsce abp Celestino Migliore, liczni biskupi oraz przedstawiciele Œwiêtego
Synodu Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego. W³adze pañstwowe reprezen-
towali m.in. wicepremier Waldemar Pawlak, ministrowie Micha³ Boni i Bog-
dan Zdrojewski.

Na  wszystkich etapach wizyty w Polsce patriarcha wykonywa³ serdeczne
gesty wobec katolików, a z kolei hierarchowie rzymskokatoliccy nie szczêdzili
goœciowi ciep³ych s³ów, a prymas Glemp nazwa³ go postaci¹ opatrznoœciow¹.

To historyczne wydarzenie wymaga komentarza i dopowiedzenia, gdy¿ od
podpisania przes³ania do narodów Polski i Rosji min¹³ rok. W tym czasie na-
st¹pi³o wyraŸne zbli¿enie Koœcio³a katolickiego i najpotê¿niejszej Cerkwi na
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œwiecie. Potwierdzi³o to szereg wypowiedzi hierarchów z obu stron, przy czym
zwraca uwagê niezwyk³e zaanga¿owanie siê  w promocjê orêdzia patriarchy
Cyryla, osoby niezwykle wp³ywowej w Rosji. Wizyta w Polsce, przyjêcie ja-
kiego doœwiadczy³ ze strony Koœcio³a katolickiego,  musia³y wywrzeæ na nim
ogromne wra¿enie, skoro wielokrotnie wraca³ do problemu polsko-rosyjskiego
pojednania w swoich wyst¹pieniach – na forum cerkiewnym i w mediach.  Za
s³owami posz³y te¿ konkretne czyny: na Syberii duchowni prawos³awni i kato-
liccy nawi¹zali wspó³pracê, a w Sandomierzu miejscowy biskup Krzysztof
Nitkiewicz udostêpni³ jeden z koœcio³ów dla kultu prawos³awnego.

 Uzgodnienie w tak piekielnie trudnej sprawie jak pojednanie Polaków i
Rosjan u³atwi³a zbie¿noœæ stanowisk Cerkwi i Koœcio³a w sprawach wspól-
nych zagro¿eñ, jak laicyzacja spo³eczeñstwa, próby wypchniêcia religii ze sfe-
ry publicznej itp. Nie od dziœ wiadomo, ¿e to, co g³osi Patriarcha jest zbie¿ne z
tym, czego nauczaj¹ polscy biskupi. Abp Michalik powiedzia³ nawet, ¿e g³os
Cyryla I wspó³brzmi z g³osami Jana Paw³a II i Benedykta XVI.

 Po obu stronach dojrza³a œwiadomoœæ, ¿e nie ma sensu spieraæ siê o drobia-
zgi, skoro chrzeœcijañstwo jako ca³oœæ s³abnie i jest zagro¿one. Mo¿na siê wiêc
spodziewaæ wspólnego frontu Koœcio³a i Cerkwi wobec walki ze wspó³cze-
snym neoliberalizmem. Znacznie wa¿niejsze jest jednak dochodz¹ce do g³osu
wspólne przekonanie, ¿e praca nad pojednaniem jest testamentem Jezusa Chry-
stusa skierowanym do wszystkich chrzeœcijan.

 O ile zbli¿enie miêdzy katolikami i prawos³awnymi ju¿ siê dokonuje, o tyle
proces pojednania miêdzy Polakami a Rosjanami jest dopiero na pocz¹tku dro-
gi. Tylko czêœciowo maj¹ racji ci, którzy twierdz¹, ¿e dokument jest zbyt ogól-
ny i ¿e jego podpisanie powinno mieæ oprawê modlitewn¹. Na obecn¹ chwilê
nic wiêcej nie mo¿na by³o osi¹gn¹æ. Przes³anie to zaledwie pierwszy krok na
nowej, wyboistej drodze pojednania, ale dobry pocz¹tek zosta³ zrobiony. Trud-
no by³oby te¿ znaleŸæ jak¹œ wspóln¹ formê modlitewn¹, skoro nawet w Polsce
nabo¿eñstwa ekumeniczne w cerkwi polegaj¹ na tym, ¿e przedstawiciele in-
nych wyznañ uczestnicz¹ w liturgii prawos³awnej. 

 O ile Koœció³ rzymskokatolicki w Polsce ma doœwiadczenia w pracy nad
pojednaniem z Niemcami i Ukraiñcami, o tyle dla Rosyjskiej Cerkwi Prawo-
s³awnej przes³anie do narodów Polski i Rosji jest absolutnym ewenementem.
Dlatego tym bardziej trzeba doceniæ wielkoduszny gest Cerkwi, gdzie jeszcze
nie wygas³y antyrzymskie  resentymenty i gdzie – tak jak u wielu Rosjan – nie-
obca jest wielkomocarstwowa  mentalnoœæ, przejawiaj¹ca siê w obojêtnoœci, a
nawet lekcewa¿eniu narodów mniejszych. Decyzja o dialogu z Koœcio³em
rzymskokatolickim w Polsce by³a suwerenn¹ decyzj¹ Cerkwi rosyjskiej,
zw³aszcza jej g³owy Cyryla I, przy znacznym poparciu m³odego metropolity
Hilariona, który ze strony Patriarchatu Moskiewskiego przewodniczy³ rozmo-
wom ze stron¹ polsk¹.
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 A przecie¿ czeœæ mediów patrzy³a na patriarchê jak na reprezentanta Puti-
na, wypominaj¹c mu poparcie jego kandydatury w wyborach prezydenckich i
sojusz o³tarza z tronem. Patriarcha Cyryl I nie przyjecha³ jednak do Polski
jako wys³annik Putina, ale jako œwiadek wiary po to, aby dokonaæ aktu reli-
gijnego.

Choæ, oczywiœcie, nie mo¿na udawaæ, ¿e nie istnieje daleko posuniêta sy-
nergia dzia³añ Cerkwi i Pañstwa. Dla Putina jest ona synonimem i spoiwem
rosyjskoœci. Nie raz mówi³, ¿e bez Cerkwi nie mo¿na sobie wyobraziæ ani ro-
syjskiej pañstwowoœci, ani rosyjskiej duszy. I niech nie myl¹ tutaj statystyki
mówi¹ce, ¿e tylko niespe³na 10 % Rosjan praktykuje swoja wiarê. Wiêkszoœæ
Rosjan ma œwiadomoœæ prawos³awn¹, a Cerkiew jest dla nich najwiêkszym
autorytetem moralnym. Warto postawiæ pytanie: czy Cerkwi bardziej zale¿y na
wzglêdach w³adzy pañstwowej czy odwrotnie? W Polsce jest nie do pomyœle-
nia, ¿eby na liturgiê wielkanocn¹ celebrowan¹ przez prymasa czy kardyna³a
przyszed³ prezydent i premier, a goœcie i gospodarz wymieniali siê podarunka-
mi.  A tak w³aœnie jest w Rosji, gdzie w liturgii w soborze Chrystusa Zbawicie-
la w Moskwie  pod przewodnictwem patriarchy od lat uczestnicz¹ W³adimir
Putin i Dmitrij Miedwiediew. I jeszcze jeden przyk³ad, który spowodowa³ kry-
tykê mediów rosyjskich i zdziwienie w demokratycznym œwiecie: wyrokuj¹c
w sprawie feministek z Pussy Riot s¹d odwo³a³ siê do kanonów cerkiewnych, a
nie do przepisów prawa pañstwowego.   

Na podpisane przes³anie nie mo¿na jednak patrzeæ,  co trzeba jeszcze raz
podkreœliæ, w aspekcie politycznym. Jest to akt wybitnie duszpasterski, religij-
ny, o silnej wymowie duchowej, dotykaj¹cy istoty chrzeœcijañstwa, czego prze-
jawem jest odwo³anie siê do Modlitwy Pañskiej i Zmartwychwsta³ego Jezusa
Chrystusa, bêd¹cego nadziej¹ dla naszych Koœcio³ów i narodów.   

 Byæ mo¿e po latach oka¿e siê, ¿e przes³anie mia³o charakter profetyczny,
podobnie jak by³o ze s³ynnym orêdziem biskupów polskich do niemieckich, z
którym jest ono nies³usznie porównywane. Tamten dokument by³ aktem jedno-
stronnym, powsta³ym w nieskoñczenie trudniejszej sytuacji polityczno-spo-
³ecznej. ¯y³y jeszcze miliony Polaków, którzy doœwiadczyli bestialstwa Niem-
ców i trudno by³o im zrozumieæ, dlaczego biskupi polscy tak¿e Niemców
prosz¹ o wybaczenie. Dopiero jak hierarchów zaatakowa³a brutalnie propagan-
da partyjna, ludzie stanêli murem za swymi pasterzami.

 Dzisiaj z kolei krytycy porozumienia podkreœlaj¹, ¿e Rosjanie nie przy-
znaj¹ siê do zbrodni katyñskiej i utrudniaj¹ wyjaœnienie katastrofy smoleñskiej.
Jednak propozycja hierarchów katolickich i prawos³awnych nie trafia w pró¿-
niê. Wielu ludzi w Polsce, a chyba tak¿e i w Rosji, przyjê³o dokument z uczu-
ciem ulgi.

Trzeba te¿ powiedzieæ, ¿e Koœció³ nie poœwiêci³ „ludu smoleñskiego” na
o³tarzu pojednania, ale tak¿e do niego kieruje apel, aby „ka¿dy Polak w ka¿-
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dym Rosjaninie widzia³ przyjaciela i brata”. I to jest jedyna postawa godna
chrzeœcijanina, nie oznaczaj¹ca zapomnienia tego, co by³o z³e i rezygnacji z
domagania siê prawdy.   

Nikt nie jest tak bardzo predestynowany do wskazywania dróg pojednania,
jak Koœcio³y chrzeœcijañskie. Dlatego inicjatywa przes³ania polsko-rosyjskie-
go, która wysz³a ze strony dwóch siostrzanych Koœcio³ów jest aktem na
wskroœ ewangelicznym.

Jest tak¿e aktem du¿ej odwagi, bo znaczna czêœæ   spo³eczeñstwa tak w Pol-
sce, jak i w Rosji krzywym okiem patrzy na inicjatywê pasterzy, oskar¿aj¹c
sygnatariuszy wrêcz o zdradê.

Na pewno Cerkiew rosyjska i Koœció³ rzymskokatolicki w Polsce, mimo
oznak s³aboœci i krytyki ze strony œwiata laickiego, posiadaj¹ du¿y potencja³,
aby wspomóc proces pojednania Polaków i Rosjan. Na jednym akcie nie mo¿-
na jednak poprzestaæ. Dlatego zapowiedŸ, ¿e obie strony powo³aj¹ sta³y zespó³
roboczy, brzmi obiecuj¹co.

Przes³anie odczytano w œwi¹tyniach katolickich w Polsce 9 wrzeœnia 2012
r., zaœ w cerkwiach w Rosji – cztery miesi¹ce póŸniej.

Grzegorz Polak
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WSPÓLNE PRZES£ANIE
DO NARODÓW POLSKI I ROSJI

W poczuciu odpowiedzialnoœci za teraŸniejszoœæ i przysz³oœæ naszych Ko-
œcio³ów i narodów oraz kieruj¹c siê pastersk¹ trosk¹, w imieniu Koœcio³a Kato-
lickiego w Polsce i Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego, zwracamy siê ze
s³owem pojednania do wiernych naszych Koœcio³ów, do naszych narodów i do
wszystkich ludzi dobrej woli.

W Chrystusie Bóg jedna³ ze sob¹ œwiat, nie poczytuj¹c ludziom ich grze-
chów, nam zaœ przekazuj¹c s³owo jednania (2 Kor 5,19).

Wyznaj¹c prawdê, ¿e Jezus Chrystus jest naszym pokojem i pojednaniem
(por. Ef 2,14; Rz 5,11), i maj¹c œwiadomoœæ powo³ania powierzonego nam w
duchu Chrystusowej Ewangelii, pragniemy wnieœæ swój wk³ad w dzie³o zbli¿e-
nia naszych Koœcio³ów i pojednania naszych narodów.

1. Dialog i pojednanie

Nasze bratnie narody ³¹czy nie tylko wielowiekowe s¹siedztwo, ale tak¿e bo-
gate chrzeœcijañskie dziedzictwo Wschodu i Zachodu. Œwiadomi tej d³ugiej
wspólnoty dziejów i tradycji wyrastaj¹cej z Ewangelii Chrystusa, która wywar³a
decyduj¹cy wp³yw na to¿samoœæ, duchowe oblicze i kulturê naszych narodów, a
tak¿e ca³ej Europy, wkraczamy na drogê szczerego dialogu w nadziei, ¿e przy-
czyni siê on do uleczenia ran przesz³oœci, pozwoli przezwyciê¿yæ wzajemne
uprzedzenia i nieporozumienia oraz umocni nas w d¹¿eniu do pojednania.

Grzech, który jest g³ównym Ÿród³em wszelkich podzia³ów, ludzka u³om-
noœæ, indywidualny i zbiorowy egoizm, a tak¿e naciski polityczne, doprowa-
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dza³y do wzajemnej obcoœci, jawnej wrogoœci, a nawet do walki miêdzy naszy-
mi narodami. W nastêpstwie podobnych okolicznoœci dosz³o wczeœniej do roz-
padu pierwotnej jednoœci chrzeœcijañskiej. Podzia³y i roz³am, sprzeczne z wol¹
Chrystusa, sta³y siê wielkim zgorszeniem, dlatego te¿ podejmujemy nowe wy-
si³ki, które maj¹ zbli¿yæ nasze Koœcio³y i narody oraz uczyniæ nas bardziej
wiarygodnymi œwiadkami Ewangelii wobec wspó³czesnego œwiata.

Po II wojnie œwiatowej i bolesnych doœwiadczeniach ateizmu, który na-
rzucono naszym narodom, wchodzimy dzisiaj na drogê duchowej i material-
nej odnowy. Jeœli ma byæ ona trwa³a musi przede wszystkim dokonaæ siê od-
nowa cz³owieka, a przez cz³owieka odnowa relacji miêdzy Koœcio³ami i na-
rodami.

Drog¹ ku takiej odnowie jest braterski dialog. Ma on dopomóc w lepszym
poznaniu siê, odbudowaniu wzajemnego zaufania i w taki sposób doprowadziæ
do pojednania. Pojednanie zaœ zak³ada równie¿ gotowoœæ do przebaczenia do-
znanych krzywd i niesprawiedliwoœci. Zobowi¹zuje nas do tego modlitwa: Oj-
cze nasz (...) odpuœæ nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym wino-
wajcom.

Apelujemy do naszych wiernych, aby prosili o wybaczenie krzywd, nie-
sprawiedliwoœci i wszelkiego z³a wyrz¹dzonego sobie nawzajem. Jesteœmy
przekonani, ¿e jest to pierwszy i najwa¿niejszy krok do odbudowania wza-
jemnego zaufania, bez którego nie ma trwa³ej ludzkiej wspólnoty ani pe³nego
pojednania.

Przebaczenie nie oznacza oczywiœcie zapomnienia. Pamiêæ stanowi bowiem
istotn¹ czêœæ naszej to¿samoœci. Jesteœmy j¹ tak¿e winni ofiarom przesz³oœci,
które zosta³y zamêczone i odda³y swoje ¿ycie za wiernoœæ Bogu i ziemskiej
ojczyŸnie. Przebaczyæ oznacza jednak wyrzec siê zemsty i nienawiœci, uczest-
niczyæ w budowaniu zgody i braterstwa pomiêdzy ludŸmi, naszymi narodami i
krajami, co stanowi podstawê pokojowej przysz³oœci.

2. Przesz³oœæ w perspektywie przysz³oœci

Tragiczne doœwiadczenia XX wieku dotknê³y w wiêkszym lub mniejszym
stopniu wszystkie kraje i narody Europy. Zosta³y nimi boleœnie doœwiadczo-
ne nasze kraje, narody i Koœcio³y. Naród polski i rosyjski ³¹czy doœwiadcze-
nie II wojny œwiatowej i okres represji wywo³anych przez re¿imy totalitarne.
Re¿imy te, kieruj¹c siê ideologi¹ ateistyczn¹, walczy³y z wszelkimi formami
religijnoœci i prowadzi³y szczególnie okrutn¹ wojnê z chrzeœcijañstwem i na-
szymi Koœcio³ami. Ofiarê ponios³y miliony niewinnych ludzi, o czym przy-
pominaj¹ niezliczone miejsca kaŸni i mogi³y znajduj¹ce siê na polskiej i ro-
syjskiej ziemi.
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Wydarzenia naszej wspólnej, czêsto trudnej i tragicznej historii, rodz¹ nie-
kiedy wzajemne pretensje i oskar¿enia, które nie pozwalaj¹ zagoiæ siê dawnym
ranom.

Obiektywne poznanie faktów oraz ukazanie rozmiarów tragedii i dramatów
przesz³oœci staje siê dzisiaj piln¹ spraw¹ historyków i specjalistów. Z uznaniem
przyjmujemy dzia³ania kompetentnych komisji i zespo³ów w naszych krajach.
Wyra¿amy przekonanie, ¿e ich wysi³ki pozwol¹ poznaæ niezak³aman¹ prawdê
historyczn¹, dopomog¹ w wyjaœnieniu w¹tpliwoœci i przyczyni¹ siê do prze-
zwyciê¿enia negatywnych stereotypów. Wyra¿amy przekonanie, ¿e trwa³e po-
jednanie jako fundament pokojowej przysz³oœci, mo¿e siê dokonaæ jedynie w
oparciu o pe³n¹ prawdê o naszej wspólnej przesz³oœci.

Apelujemy do wszystkich, którzy pragn¹ dobra, trwa³ego pokoju oraz
szczêœliwej przysz³oœci: do polityków, dzia³aczy spo³ecznych, ludzi nauki,
kultury i sztuki, wierz¹cych i niewierz¹cych, do przedstawicieli Koœcio³ów –
stale podejmujcie wysi³ki na rzecz rozwijania dialogu, wspierajcie to, co
umo¿liwia odbudowanie wzajemnego zaufania i zbli¿a ludzi do siebie oraz
pozwala budowaæ woln¹ od przemocy i wojen pokojow¹ przysz³oœæ naszych
krajów i narodów.

3. Wspólnie wobec nowych wyzwañ

W wyniku politycznych i spo³ecznych przemian, pod koniec XX wieku na-
sze Koœcio³y uzyska³y mo¿liwoœæ pe³nienia swojej misji ewangelizacyjnej, a
zatem tak¿e kszta³towania naszych spo³eczeñstw w oparciu o tradycyjne war-
toœci chrzeœcijañskie. Chrzeœcijañstwo wnios³o w minionych dziejach ogromny
wk³ad w formowanie duchowego oblicza i kultury naszych narodów. D¹¿ymy
tak¿e dziœ, w dobie indyferentyzmu religijnego oraz postêpuj¹cej sekularyza-
cji, do podjêcia wszelkich starañ, aby ¿ycie spo³eczne i kultura naszych naro-
dów nie zosta³y pozbawione podstawowych wartoœci moralnych, bez których
nie ma trwa³ej pokojowej przysz³oœci.

Pierwszym i najwa¿niejszym zadaniem Koœcio³a po wszystkie czasy pozosta-
je nadal g³oszenie Ewangelii Chrystusa. Wszyscy chrzeœcijanie, nie tylko du-
chowni, ale i wierni œwieccy s¹ powo³ani, by g³osiæ Ewangeliê Pana i Zbawiciela
Jezusa Chrystusa oraz nieœæ Dobr¹ Nowinê s³owem i œwiadectwem w³asnego
¿ycia, zarówno w wymiarze prywatnym, rodzinnym, jak i spo³ecznym.

Uznajemy autonomiê w³adzy œwieckiej i koœcielnej, lecz opowiadamy siê tak-
¿e za wspó³prac¹ w dziedzinie troski o rodzinê, wychowania, ³adu spo³ecznego i
innych kwestii wa¿nych dla dobra spo³eczeñstwa. Chcemy umacniaæ tolerancjê,
a przede wszystkim broniæ fundamentalnych swobód na czele z wolnoœci¹ reli-
gijn¹ oraz broniæ prawa do obecnoœci religii w ¿yciu publicznym.
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Dzisiaj nasze narody stanê³y wobec nowych wyzwañ. Pod pretekstem za-
chowania zasady œwieckoœci lub obrony wolnoœci kwestionuje siê podstawowe
zasady moralne oparte na Dekalogu. Promuje siê aborcjê, eutanazjê, zwi¹zki
osób jednej p³ci, które usi³uje siê przedstawiæ jako jedn¹ z form ma³¿eñstwa,
propaguje siê konsumpcjonistyczny styl ¿ycia, odrzuca siê tradycyjne wartoœci
i usuwa z przestrzeni publicznej symbole religijne.

Nierzadko spotykamy siê te¿ z przejawami wrogoœci wobec Chrystusa, Jego
Ewangelii i Krzy¿a, a tak¿e z próbami wykluczenia Koœcio³a z ¿ycia publicz-
nego. Fa³szywie rozumiana œwieckoœæ przybiera formê fundamentalizmu i w
rzeczywistoœci jest jedn¹ z odmian ateizmu.

Wzywamy wszystkich do poszanowania niezbywalnej godnoœci ka¿dego
cz³owieka stworzonego na obraz i podobieñstwo Boga (Rdz 1,27). W imiê
przysz³oœci naszych narodów opowiadamy siê za poszanowaniem i obron¹
¿ycia ka¿dej istoty ludzkiej od poczêcia do naturalnej œmierci. Uwa¿amy, ¿e
ciê¿kim grzechem przeciw ¿yciu i hañb¹ wspó³czesnej cywilizacji jest nie tyl-
ko terroryzm i konflikty zbrojne, ale tak¿e aborcja i eutanazja.

Trwa³¹ podstawê ka¿dego spo³eczeñstwa stanowi rodzina jako sta³y zwi¹-
zek mê¿czyzny i kobiety. Jako instytucja ustanowiona przez Boga (por. Rdz
1,28; 2,23-24), rodzina wymaga szacunku i obrony. Jest ona bowiem kolebk¹
¿ycia, zdrowym œrodowiskiem wychowawczym, gwarantem spo³ecznej stabil-
noœci i znakiem nadziei dla spo³eczeñstwa. To w³aœnie w rodzinie dojrzewa
cz³owiek odpowiedzialny za siebie, za innych oraz za spo³eczeñstwo, w któ-
rym ¿yje.

Ze szczer¹ trosk¹, nadziej¹ i mi³oœci¹ patrzymy na m³odzie¿, któr¹ pragnie-
my uchroniæ przed demoralizacj¹ oraz wychowywaæ w duchu Ewangelii.
Chcemy uczyæ m³odych mi³oœci do Boga, cz³owieka i ziemskiej ojczyzny oraz
kszta³towaæ w nich ducha chrzeœcijañskiej kultury, której owocem bêdzie sza-
cunek, tolerancja i sprawiedliwoœæ.

Jesteœmy przekonani, ¿e Zmartwychwsta³y Chrystus jest nadziej¹ nie tylko
dla naszych Koœcio³ów i narodów, ale tak¿e dla Europy i ca³ego œwiata. Niech
On sprawi swoj¹ ³ask¹, aby ka¿dy Polak w ka¿dym Rosjaninie i ka¿dy Rosja-
nin w ka¿dym Polaku widzia³ przyjaciela i brata.

Zarówno Polacy, jak i Rosjanie ¿ywi¹ g³êbok¹ czeœæ do Najœwiêtszej Maryi
Panny. Ufaj¹c wstawiennictwu Matki Bo¿ej, polecamy Jej opiece wielkie dzie-
³o pojednania i zbli¿enia naszych Koœcio³ów i narodów. Przywo³uj¹c s³owa
Paw³a Aposto³a: Sercami waszymi niech rz¹dzi pokój Chrystusowy (Kol 3,15),
b³ogos³awimy wszystkim w imiê Ojca i Syna, i Ducha Œwiêtego.

+ Arcybiskup Józef Michalik, Metropolita Przemyski
+ Cyryl, Patriarcha Moskiewski i Wszechrusi

Warszawa, 17.08.2012
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ZGROMADZENIE OGÓLNE
POLSKIEJ RADY EKUMENICZNEJ

Zgromadzenie Ogólne Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) odby³o siê 12
wrzeœnia 2011 roku w Centrum Luterañskim w Warszawie. Przybyli na nie
przedstawiciele wszystkich siedmiu Koœcio³ów cz³onkowskich PRE: Chrzeœci-
jan Baptystów, Ewangelicko-Augsburskiego, Ewangelicko-Metodystycznego,
Ewangelicko-Reformowanego, Polskokatolickiego, Starokatolickiego Maria-
witów oraz Prawos³awnego. Obecni byli wszyscy zwierzchnicy Koœcio³ów,
cz³onkowie Zarz¹du PRE z prezesem abp. Jeremiaszem na czele, a tak¿e repre-
zentanci cz³onków stowarzyszonych Rady: Towarzystwa Biblijnego w Polsce
oraz Spo³ecznego Towarzystwa Polskich Katolików.

Obrady rozpoczê³y siê od krótkiego nabo¿eñstwa ekumenicznego, podczas
którego rozwa¿anie wyg³osi³ bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Koœcio³a Ewange-
licko-Augsburskiego. W liturgii czynnie uczestniczyli równie¿ zwierzchnik
Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego bp Marek Izdebski oraz zwierzchnik
Koœcio³a Starokatolickiego Mariawitów bp Ludwik M. Jab³oñski, a b³ogos³a-
wieñstwa koñcowego udzieli³ prawos³awny metropolita Warszawy i ca³ej Pol-
ski abp Sawa.

Zgromadzenie mia³o charakter sprawozdawczo-wyborczy. Sprawozdanie
z dzia³alnoœci Zarz¹du PRE za minione piêæ lat  przedstawi³ prezes Rady abp
Jeremiasz. Omówi³ w nim zarówno krajow¹, jak i miêdzynarodow¹ dzia³al-
noœæ PRE. Wyrazi³ radoœæ z reaktywowania komisji wspólnej rz¹du i PRE.
Przypomnia³ spotkania z przedstawicielami w³adz pañstwowych, m.in. z pre-
zydentem Bronis³awem Komorowskim, ministrem spraw zagranicznych Rado-
s³awem Sikorskim oraz Pe³nomocniczk¹ Rz¹du ds. Równego Traktowania mi-
nister El¿biet¹ Radziszewsk¹.
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Prawos³awny hierarcha podkreœli³ dobr¹ wspó³pracê Polskiej Rady Ekume-
nicznej i Towarzystwa Biblijnego w Polsce. – Œwiêta Biblii nale¿¹ do wa¿nych
wydarzeñ ekumenicznych, ale te¿ katechetycznych – zauwa¿y³. Mówi³ te¿ o
koniecznoœci intensyfikacji prac w komisjach statutowych Rady. – Jedne komi-
sje dzia³aj¹ dobrze, ale niektóre maj¹ problemy z obsad¹ personaln¹ – ubole-
wa³. Z zadowoleniem poinformowa³ natomiast o utworzeniu w 2011 roku piêt-
nastego oddzia³u regionalnego Rady – w Œwiêtokrzyskiem.

Mówi¹c o wspó³pracy z Koœcio³em Rzymskokatolickim prezes PRE zwróci³
uwagê, ¿e ma ona miejsce zarówno na szczeblu centralnym – w ramach Komi-
sji ds. Dialogu, jak i regionalnym. Zauwa¿y³, ¿e Polskiej Radzie Ekumenicznej
i Koœcio³owi Rzymskokatolickiemu nie uda³o siê przygotowaæ wspólnych
oœwiadczeñ w niektórych sprawach. Tym niemniej obie strony w ostatnim cza-
sie organizowa³y razem konferencje naukowe. Prowadzone s¹ te¿ koñcowe
rozmowy na temat wspólnego dokumentu dotycz¹cego ma³¿eñstw o ró¿nej
przynale¿noœci wyznaniowej.

Abp Jeremiasz mówi³ równie¿ o wielu innych dzia³aniach PRE. Jak zauwa-
¿y³, jednym z projektów Rady – „Pojednanie w Europie – zadanie Koœcio³ów
na Ukrainie, Bia³orusi, w Polsce i w Niemczech” – zainteresowa³o siê Mini-
sterstwo Spraw Zagranicznych. Polska Rada Ekumeniczna przygotowa³a swój
program dzia³añ w czasie prezydencji Polski w Unii Europejskiej, a tak¿e pla-
nuje zorganizowanie opieki duszpasterskiej dla kibiców podczas Euro 2012.

Po wyst¹pieniu prezesa sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawi³ ks.
Roman Lipiñski z Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego. Nastêpnie odby³a
siê dyskusja. Zwierzchnik Koœcio³a Ewangelicko-Metodystycznego bp Edward
Puœlecki zwróci³ uwagê, ¿e polskie œrodowiska ekumeniczne powinny poœwiê-
ciæ wiêcej uwagi na refleksjê nad dokumentami œwiatowego dialogu ekume-
nicznego, miêdzy innymi wypracowanymi przez Œwiatow¹ Radê Koœcio³ów.
Z kolei bp Zdzis³aw Tranda z Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego ubole-
wa³ nad ma³ym zainteresowaniem w Polsce Kart¹ Ekumeniczn¹, która zosta³a
podpisana 10 lat temu. Po dyskusji delegaci udzielili w g³osowaniu absoluto-
rium ustêpuj¹cemu Zarz¹dowi.

Podczas Zgromadzenia wybrano w³adze Polskiej Rady Ekumenicznej na
now¹ piêcioletni¹ kadencjê. Prezesem Rady po raz trzeci z rzêdu zosta³ abp
Jeremiasz z Polskiego Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego, ordyna-
riusz Diecezji Wroc³awsko-Szczeciñskiej tego Koœcio³a, a tak¿e wieloletni rek-
tor Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Delegaci wybrali te¿ pozosta³ych cz³onków Zarz¹du: wiceprezesami PRE
zostali bp Jerzy Samiec (zwierzchnik Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego)
oraz bp Wiktor Wysoczañski (zwierzchnik Koœcio³a Polskokatolickiego), se-
kretarzem bp Edward Puœlecki (zwierzchnik Koœcio³a Ewangelicko-Metody-
stycznego), zaœ skarbnikiem bp Marek Izdebski (zwierzchnik Koœcio³a Ewan-
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gelicko-Reformowanego). Ponadto wybrano piêcioosobow¹ Komisjê Rewi-
zyjn¹.

Abp Jeremiasz w krótkim wyst¹pieniu po wyborze wskaza³ na wyzwania
nowej kadencji. Zwróci³ uwagê na potrzebê intensyfikacji prac w ramach ko-
misji statutowych Polskiej Rady Ekumenicznej. Jego zdaniem Rada powinna
prowadziæ sta³¹ pracê teologiczn¹. Zaproponowa³, aby zaj¹æ siê kwesti¹ istoty
Koœcio³a. Ponadto w ramach pracy teologicznej konieczne jest dokoñczenie
prac nad dokumentem dotycz¹cym ma³¿eñstw o ró¿nej przynale¿noœci wyzna-
niowej oraz przygotowanie wspólnego listu pasterskiego na temat ochrony œro-
dowiska. – Powinniœmy te¿ podkreœlaæ wielokonfesyjnoœæ i wielokulturowoœæ
Polski – powiedzia³ abp Jeremiasz.

Abp Jeremiasz (Jan Anchimiuk) urodzi³ siê 3 paŸdziernika 1943 r. w Odryn-
kach na Bia³ostocczyŸnie. Jest duchownym Polskiego Autokefalicznego Ko-
œcio³a Prawos³awnego, od 1983 r. Arcybiskupem Wroc³awskim i Szczeciñ-
skim. Ukoñczy³ teologiê w Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej w Warsza-
wie. Studiowa³ równie¿ w Moskiewskiej Akademii Teologicznej (z siedzib¹
w Zagorsku) oraz na Wydziale Teologii Ewangelickiej w Zurychu.

Od lat jest zaanga¿owany w ruch ekumeniczny. Na swoim gruncie lokal-
nym, we Wroc³awiu, przyczyni³ siê do rozwoju projektu zwanego Dzielnic¹
Wzajemnego Szacunku (lub Dzielnic¹ Czterech Œwi¹tyñ), czyli wspó³pracy
pomiêdzy parafiami katolick¹, luterañsk¹, prawos³awn¹ i gmin¹ ¿ydowsk¹. Od
1982 r. jest cz³onkiem miêdzywyznaniowego zespo³u t³umaczy Nowego Testa-
mentu. W 2001 r. zosta³ wybrany na prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej. Od
2001 r. wspó³przewodniczy Komisji ds. Dialogu Konferencji Episkopatu Pol-
ski i Polskiej Rady Ekumenicznej. Z ramienia Koœcio³a Prawos³awnego wcho-
dzi w sk³ad Komitetu Krajowego Towarzystwa Biblijnego w Polsce, gdzie pe³-
ni funkcjê zastêpcy przewodnicz¹cego.

Abp Jeremiasz uczestniczy³ w wielu miêdzynarodowych spotkaniach i kon-
ferencjach ekumenicznych – Konferencji Koœcio³ów Europejskich, a tak¿e
w Zgromadzeniach Ogólnych Œwiatowej Rady Koœcio³ów. W latach 1975-91
zasiada³ w Komitecie Naczelnym ŒRK. Od 1968 r. pracuje naukowo (zajmuje
siê biblistyk¹) w Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej w Warszawie; jest
profesorem tej uczelni, a w latach 1996-2002 i ponownie od 2008 do  2012 r.
tak¿e jej rektorem.
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APEL KOŒCIO£ÓW W POLSCE
O OCHRONÊ STWORZENIA

Drodzy Bracia i Siostry!
Kierujemy do Was ekumeniczny list, który jest apelem i proœb¹

o zachowanie stworzenia jako dzie³a Bo¿ego.

„Na pocz¹tku Bóg stworzy³ niebo i ziemiê” (Rdz 1,1) – tymi uroczystymi
s³owami zaczyna siê Pismo Œwiête. Œwiat nie powsta³ w wyniku œlepego przy-
padku, lecz z woli kochaj¹cego i m¹drego Boga, podobnie jak cz³owiek, które-
go „Bóg stworzy³ na swój obraz” (por. Rdz 1,27). Potem, jak stwierdza Pismo,
„Pan Bóg wzi¹³ cz³owieka i umieœci³ go w ogrodzie Eden, aby uprawia³ go i
dogl¹da³” (Rdz 2,15). Stwórca zaprasza cz³owieka do wspó³pracy w trosce o
swoje dzie³o, s³u¿¹ce wszystkim ¿ywym istotom. Ka¿da chrzeœcijañska trady-
cja podaje przyk³ady wybitnych ludzi, którzy z mi³oœci¹ traktowali ca³e Bo¿e
stworzenie. Niestety, nie zawsze jesteœmy wierni temu wezwaniu.

Produkujemy góry œmieci, truj¹c¹ ¿ywnoœæ, wycinamy lasy, otaczamy siê
œwiatem z plastiku. Oœlepienie ¿¹dz¹ zysku sprawia, ¿e czyste strumienie za-
mieniamy w truj¹ce œcieki, a bujne lasy i ³any zbo¿a w ja³ow¹ i pust¹ ziemiê,
zaœ cuda natury w zwa³y betonu. ¯yjemy tak jakbyœmy byli ostatnim pokole-
niem, które zamieszkuje Ziemiê.

Ochrona œrodowiska to nie tylko techniczny problem równowagi ekologicz-
nej, ale tak¿e problem moralny i duchowy wspó³czesnego cz³owieka, który za-
pomina, ¿e on sam i œwiat s¹ Bo¿ym stworzeniem.

Wielu chrzeœcijan na ca³ym œwiecie anga¿uje siê w konkretne programy s³u-
¿¹ce ochronie Bo¿ego stworzenia. Do najbardziej znanych nale¿¹ projekty za-
rz¹dzania budynkami w celu zmniejszenia zu¿ycia energii elektrycznej i ciepl-
nej, a tak¿e zmniejszenia produkcji odpadów, odzysku surowców, komposto-
wania itp.

Bracia i Siostry, trzeba propagowaæ tê wra¿liwoœæ! Ufamy, ¿e nasz apel spo-
woduje, ¿e ludzie wierz¹cy wp³yn¹ na swoje otoczenie, by zlikwidowaæ szko-
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dliwe dzia³ania, takie jak wywo¿enie œmieci do lasu czy bezmyœlne zaœmieca-
nie ulic, dróg i pól.

Nasz apel kierujemy tak¿e do w³adz pañstwowych i samorz¹dowych. Wyra-
¿amy troskê w kwestii prywatyzacji i komercjalizacji zasobów wody i prze-
strzeni publicznej.

Zachêcamy do kszta³towania takiej polityki spo³ecznej, która promuje bez-
pieczne przetwarzanie i utylizacjê truj¹cych odpadów. Wzywamy przede
wszystkim do:

 redukcji odpadów miejskich, odzyskiwania i utylizacji wysypisk œmieci,
oczyszczania powietrza, wody i gleby;

 ochrony lasów oraz zagro¿onych gatunków roœlin i innych skarbów
przyrody, do odtwarzania ekosystemów;

 stosowania technologii ekologicznych w przetwarzaniu i konserwacji
¿ywnoœci oraz produkcji opakowañ;

 opracowania umów miêdzynarodowych dotycz¹cych sprawiedliwego
wykorzystywania zasobów morskich, które nie doprowadz¹ do zachwiania
równowagi ekologicznej.

Przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i zes³anie Ducha Œwiêtego Bóg
objawi³, ¿e przezwyciê¿a wszelkie zepsucie i œmieræ. Chrzeœcijanin jest we-
zwany do ukazania swej wiary w Boga, Stwórcê i Pana wszechœwiata przez
swe czyny. Dlatego zabiegamy o ochronê ¿ycia cz³owieka od samego poczêcia
i o respektowanie jego godnoœci. Apelujemy o wspieranie takiej polityki spo-
³ecznej, która pozwala na krzewienie ¿ycia wszêdzie tam, gdzie radykalnie
zmniejsza siê przyrost naturalny. Œwiat potrzebuje takiego œwiadectwa nie tyl-
ko tych nielicznych, zaanga¿owanych w ochronê œrodowiska, ale wszystkich
uczniów Chrystusa. W zrozumieniu tych procesów pomocn¹ dla chrzeœcijan
mo¿e staæ siê dynamicznie rozwijaj¹ca siê refleksja biblijna i teologiczna na
temat stworzenia.

Nasze wspólne dzia³ania winny wyra¿aæ prawdê o potrzebie roztropnego i
umiarkowanego postêpowania we wszystkim, co jest zwi¹zane z naszym œro-
dowiskiem. M¹dra asceza wyra¿a siê unikaniem nadmiernej konsumpcji, od-
powiedzialnym korzystaniem z dóbr naturalnych oraz rezygnacj¹ z produko-
wania i gromadzenia nadmiaru przedmiotów i opakowañ. Jednym z jej przeja-
wów jest coraz bardziej zapominany post, który jako samoograniczanie
w³asnych po¿¹dañ, staje siê narzêdziem duchowej przemiany i pomocy potrze-
buj¹cym. Zlecone nam przez Stwórcê zadanie panowania nad rzeczami s³u¿y
temu, aby nie zapanowa³y one nad nami.

Bracia i Siostry, ¿yj¹c dzisiaj, pomyœlmy o jutrze. Pomyœlmy o tym, ¿e my i
ca³e stworzenie jesteœmy powo³ani do ¿ycia w rzeczywistoœci opisanej w ostat-
niej ksiêdze Biblii jako „nowe niebiosa i nowa ziemia” (Ap 21,1). Dlatego co-
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dziennie dokonujmy odpowiedzialnych wyborów oszczêdzaj¹cych energiê i
zasoby ziemi oraz szanujmy wszystko, co ¿yje. Nawet niewielkie, ale konse-
kwentne dzia³ania przynios¹ ogromny skutek w ochronie ca³ego stworzenia,
które, jak czytamy w pierwszej ksiêdze Pisma Œwiêtego, „Bóg uczyni³ bardzo
dobre” (por. Rdz 1,31).

Warszawa, 16 stycznia 2013 r.

W imieniu Koœcio³ów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej i Konfe-
rencji Episkopatu Polski podpisali:

ks. prezbiter Gustaw Cieœlar, przewodnicz¹cy Rady Koœcio³a Chrzeœcijan
Baptystów w RP

ks. bp Jerzy Samiec, Biskup Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w RP
ks. bp Edward Puœlecki, Biskup Koœcio³a Ewangelicko-Metodystycznego w RP
ks. bp Marek Izdebski, Biskup Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego w RP
ks. bp Wiktor Wysoczañski, Biskup Koœcio³a Polskokatolickiego w RP
ks. bp Ludwik Jab³oñski, Biskup Naczelny Koœcio³a Starokatolickiego Ma-

riawitów w RP metropolita Sawa, Prawos³awny Metropolita Warszawski
i Ca³ej Polski

ks. abp Józef Michalik, Przewodnicz¹cy Konferencji Episkopatu Polski
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KATOLICY I MARIAWICI

Komunikat z 26 posiedzenia
Komisji Mieszanej ds. Dialogu Teologicznego
pomiêdzy Koœcio³em Rzymskokatolickim
i Koœcio³em Starokatolickim Mariawitów

 Dnia 21 wrzeœnia 2011 roku we W³oc³awku odby³o siê ostatnie, dwudzieste
szóste, posiedzenie Komisji Mieszanej ds. Dialogu Teologicznego pomiêdzy
Koœcio³em Rzymskokatolickim i Koœcio³em Starokatolickim Mariawitów.
Wziêli w nim udzia³ Biskup M. Ludwik Jab³oñski - Biskup Naczelny Koœcio³a
Starokatolickiego Mariawitów i Biskup prof. dr hab. Bronis³aw Dembowski -
wspó³przewodnicz¹cy, a tak¿e jej cz³onkowie: teologowie mariawiccy - ks. M.
Karol Babi, cz³onek Rady Koœcio³a i ks. mgr M. Grzegorz Dró¿d¿, cz³onek
Rady Koœcio³a, oraz teologowie katoliccy - ks. prof. dr hab. Henryk Sewery-
niak i ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski. W tym uroczystym posiedzeniu
uczestniczyli tak¿e: Biskup P³ocki dr Piotr Libera i Biskup M. W³odzimierz
Jaworski, Biskup Diecezji Œl¹sko-£ódzkiej Koœcio³a Starokatolickiego Maria-
witów.

Spotkanie rozpoczêto modlitw¹ za zmar³ych inicjatorów powo³ania Komi-
sji: Arcybiskupa Zygmunta Kamiñskiego – ówczesnego Biskupa P³ockiego i
Biskupa. M. Tymoteusza Kowalskiego – wówczas Biskupa Naczelnego Ko-
œcio³a Starokatolickiego Mariawitów oraz za zmar³ego cz³onka Komisji – ma-
riawitê  ks. M. Tadeusza Szymañskiego.

Nastêpnie s³owo koñcowe wyg³osili Biskup Naczelny M. Ludwik Jab³oñski
i Biskup prof. dr hab. Bronis³aw Dembowski. Obaj wspó³przewodnicz¹cy pod-
kreœlili, ¿e w latach 1997-2011, a wiêc w latach, w których pracowa³a Komisja,
min¹³ wiek od zrodzenia siê ruchu mariawickiego, który stopniowo przyj¹³ po-
staæ niezale¿nego Koœcio³a Starokatolickiego Mariawitów. W ten sposób ma-
riawityzm uzyska³ swoj¹ to¿samoœæ. Dla obu jednak Koœcio³ów pozosta³ coraz
g³êbiej prze¿ywany dramat rozbicia. Nasza Komisja – mówili Wspó³przewod-
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nicz¹cy – pracowa³a dla przezwyciê¿enia przynajmniej jakiejœ czêœci tego po-
dzia³u. Mówcy przypomnieli równie¿, ¿e inicjatywê powo³ania tej Komisji
podjê³a Konferencja Episkopatu Polski w 1997 roku, po z³o¿eniu przez Bisku-
pa Zygmunta Kamiñskiego „Memoria³u w kwestii mariawickiej”, bêd¹cego
owocem jego spotkañ z Biskupem Naczelnym M. Tymoteuszem Kowalskim w
ramach dzia³añ p³ockiego Klubu Inteligencji Katolickiej. Do inicjatywy tej
¿yczliwie odniós³ siê Biskup M. W³odzimierz Jaworski, kolejny Biskup Na-
czelny Koœcio³a Starokatolickiego Mariawitów, wyznaczaj¹c do zespo³u swo-
ich delegatów. W rezultacie w sk³ad Komisji weszli ze strony mariawickiej:
Biskup M. Ludwik Jab³oñski (ówczesny Biskup Diecezji Œl¹sko-£ódzkiej Ko-
œcio³a Starokatolickiego Mariawitów), wspó³przewodnicz¹cy, oraz ks. prof. M.
Pawe³ Rudnicki i ks. M. Tadeusz Szymañski. Po œmierci tego ostatniego zast¹-
pi³ go ks. M. Grzegorz Dro¿d¿ – proboszcz w Ceg³owie. Cz³onkami podkomi-
sji katolickiej zostali z nominacji Konferencji Episkopatu Polski: Biskup prof.
dr hab. Bronis³aw Dembowski (ówczesny Biskup W³oc³awski, obecnie Biskup
Senior) wspó³przewodnicz¹cy, oraz ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski i
ks prof. dr hab. Henryk Seweryniak. Przypomniano nadto, ¿e Komisja zbiera³a
siê dwa razy do roku – w lutym i w paŸdzierniku, na przemian we W³oc³awku
i w £odzi (póŸniej w P³ocku), ale jej prace trwa³y przez minione 13 lat w³aœci-
wie bez przerwy: prowadzono badania archiwalne, t³umaczono teksty ³aciñ-
skie, wypracowywano stanowiska, inspirowano i odbywano nabo¿eñstwa eku-
meniczne.

Od samego pocz¹tku swych prac Komisja postanowi³a skupiæ siê na realiza-
cji 3 celów, a mianowicie na: (1) poznaniu nauki naszych Koœcio³ów w kwe-
stiach interesuj¹cych obie strony (np. sprawa rozumienia objawieñ prywat-
nych, prymatu papieskiego czy odpustów w naszych Koœcio³ach, nauki wiary i
moralnoœci w Koœciele Starokatolickim Mariawitów); (2) analizie teologicznej
pism Matki Marii Franciszki Koz³owskiej; (3) badaniu genezy ruchu mariawic-
kiego w œwietle dokumentów przechowywanych w archiwach Kongregacji
Nauki Wiary. Reagowano równie¿, zasadniczo tylko na ¿yczenie strony maria-
wickiej, na nie ekumeniczne publikacje czy dzia³ania, wynikaj¹ce z niezrozu-
mienia tego, czym jest dzisiaj mariawityzm oraz faktu prowadzenia przez nas
dialogu ekumenicznego.

W kolejnym punkcie zebrania podzielono siê dwoma dokumentami koñco-
wymi: „Dwustronna refleksja o treœciach podstawowych pism Matki Marii
Franciszki Koz³owskiej dotycz¹cych Dzie³a Wielkiego Mi³osierdzia” oraz „Ze
Ÿróde³ kwestii mariawickiej. Nieznane dokumenty z lat 1903-1906”. Oba do-
kumenty by³y wypracowywane w toku prac Komisji, ich druku zaœ podj¹³ siê
ka¿dy z Koœcio³ów. Ksi¹¿kê „Dwustronna refleksja o treœciach podstawowych
pism Matki Marii Franciszki Koz³owskiej dotycz¹cych Dzie³a Wielkiego Mi³o-
sierdzia” wydrukowano ze œrodków Koœcio³a Starokatolickiego Mariawitów.
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Jest to – jak zauwa¿y³ bp prof. Bronis³aw Dembowski - pierwsza próba rozmo-
wy katolików z mariawitami nad treœciami 7 zeszytów i listów, zawieraj¹cych
w przekonaniu Braci Mariawitów objawienia Matki Marii Franciszki Koz³ow-
skiej. Warto przy tym pamiêtaæ, ¿e w toku prac Komisji Mariawici wyraŸnie
podkreœlili, co nastêpuje: „Objawienia Dzie³a Mi³osierdzia Bo¿ego nie s¹ sk³a-
dow¹ czêœci¹ naszej doktryny. Nasz¹ doktryn¹ jest doktryna Koœcio³a Po-
wszechnego, wyra¿ona w uchwa³ach doktrynalnych pierwszych siedmiu sobo-
rów powszechnych, czego daliœmy wyraz w deklaracji z³o¿onej w czasie obrad
naszej Komisji w paŸdzierniku 1998 roku. Koœció³ nasz opiera naukê swoj¹ na
objawieniach naszej œwiêtej Za³o¿ycielki, traktuj¹c je jako wskazówki do prak-
tycznego stosowania tej doktryny w dzisiejszych czasach, które uwa¿amy za
prze³om epok kulturowych. S¹ te objawienia impulsem do badania i stosowa-
nia doktryny, lecz same nie stanowi¹ stwierdzeñ doktrynalnych”. Strona
Rzymskokatolicka stwierdzi³a natomiast, ¿e pomimo jednoznacznej niezgody
na pewne odpowiedzi Strony Mariawickiej na pytania dotycz¹ce  objawieñ
Mateczki, rozmowa na ten temat pozwoli³a nam „lepiej wg³êbiæ siê nie tylko w
teksty, które stoj¹ u zarania mariawityzmu, ale tak¿e w dzisiejsze rozumienie
nauki i pos³annictwa [...] Koœcio³a Starokatolickiego Mariawitów”. Z powodu
niektórych treœci tych objawieñ, a przede wszystkim z racji na to, ¿e Matka
Maria Franciszka Koz³owska nie potrafi³a naszym zdaniem przejœæ „próby po-
s³uszeñstwa”, nie uznaliœmy za mo¿liwe podjêcie starañ o uznania ekskomuni-
ki z 1906 roku za niewa¿n¹. Podkreœlamy jednak, ¿e ekskomunika ta nie doty-
czy obecnie ¿yj¹cych mariawitów.

W dokumencie „Ze Ÿróde³ kwestii mariawickiej” w wiêkszoœci po raz pierw-
szy przedstawiamy najstarsze, czêsto nieznane dot¹d badaczom, dokumenty, za-
chowane w watykañskim Archiwum Kongregacji Nauki Wiary oraz w Archi-
wum bpa Adolfa Piotra Szel¹¿ka. Dokumenty te zosta³y uzyskane w toku poszu-
kiwañ cz³onków Komisji oraz innych poproszonych o to osób. Strona
rzymskokatolicka chêtnie przyznaje, ¿e impuls badaniom historycznym nad ge-
nez¹ mariawityzmu da³a strona mariawicka. Dnia 4 marca 1998 roku, na pierw-
szym posiedzeniu Komisji, Bracia Mariawici zaproponowali, aby dotrzeæ do
watykañskich archiwaliów dotycz¹cych podjêcia i rozwi¹zania kwestii maria-
wickiej przez ówczesn¹ Kongregacjê Œwiêtego Oficjum (dzisiaj: Kongregacja
Nauki Wiary). Wed³ug wnioskodawców pozwoli³oby to stwierdziæ, jakie rzeczy-
wiste ró¿nice leg³y u podstaw ekskomuniki z 1906 roku, oraz zastanowiæ siê, ja-
kiej ewolucji uleg³y  pogl¹dy obu Koœcio³ów. Stwierdzono te¿, ¿e rzetelne opra-
cowanie tych spraw w œwietle obecnej teologii, w³aœciwej dla ka¿dej ze stron,
mog³oby daæ podstawy dla bli¿szej wspó³pracy naszych Koœcio³ów.

Dziêki osobistemu zaanga¿owaniu kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski, i
kard. Josepha Ratzingera, ówczesnego Prefekta (a wiêc najwy¿szego Prze³o¿o-
nego) Kongregacji Nauki Wiary, a obecnie Papie¿a Benedykta XVI, oraz dziê-
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ki staraniom bpa Bronis³awa Dembowskiego i abpa Zygmunta Zimowskiego, a
tak¿e poprzez badania prowadzone w Rzymie przez ks. prof. H. Seweryniaka,
wniosek ten uda³o siê zrealizowaæ. Strona katolicka dzieli³a siê fotokopiami
uzyskiwanych archiwaliów z delegacj¹ Koœcio³a Starokatolickiego Mariawi-
tów. Ksi¹¿ka „Ze Ÿróde³ kwestii mariawickiej” zawiera te dokumenty, a tak¿e
komentarze ka¿dej ze stron i – co jest niema³ym osi¹gniêciem ekumenicznym
– wspólne s³owo koñcowe.

W kolejnym punkcie zebrania g³os zabrali zaproszeni Goœcie: Biskup P³ocki
Piotr Libera i Biskup Diecezji Œl¹sko-£ódzkiej Koœcio³a Starokatolickiego
Mariawitów M. W³odzimierz Jaworski.

Koñcz¹c obrady, cz³onkowie komisji stwierdzili:
„Zamykamy nasze poszukiwania teologiczne. Dziêkujemy sobie nawzajem,

za atmosferê, któr¹ uda³o siê nam stworzyæ i za lepsze siê poznanie. Dziêkuje-
my te¿ wszystkim, którzy nas wspomagali: modlitw¹ i rad¹, w poszukiwaniach
archiwalnych i w pracy nad przek³adami. Dla kogoœ z zewn¹trz rezultat naszej
pracy ekumenicznej mo¿e wydawaæ siê niedostateczny: katolicy ‘nie wycofali’
ekskomunik z 1906 roku, mariawici nie wrócili na ³ono Koœcio³a, z którego
wyszli. My jednak jesteœmy przekonani, ¿e sta³o siê coœ wa¿nego: spotykali-
œmy siê, modliliœmy siê, rozmawialiœmy i spieraliœmy jak bracia. Wierzymy
te¿, ¿e nasz dialog bêdzie kontynuowany, choæ ju¿ w innej formie, i ¿e  dojdzie
do powo³ania Komisji Dwustronnej, z³o¿onej z przedstawicieli w³adz naszych
Koœcio³ów. Wierzymy wreszcie i wspólnie wyznajemy, ¿e pojednanie, gdy na-
st¹pi, nie bêdzie tylko naszym ludzkim dzie³em, lecz przede wszystkim dzie-
³em Ducha Œwiêtego”.

W³aœnie dlatego kolejnym punktem spotkania by³a modlitwa w katedrze
w³oc³awskiej: „Ojcze Przedwieczny, wys³uchaj nasze ¿arliwe modlitwy i
udziel rzymskim katolikom i mariawitom daru pojednania i jednoœci. Jak nasze
niechêci i uprzedzenia nas podzieli³y, tak niech Twoja mi³oœæ nas po³¹czy, aby-
œmy wspólnie oddawali czeœæ i chwa³ê Najœwiêtszej Eucharystii, zwiastowali
œwiatu Wielkie Bo¿e Mi³osierdzie i b³agali o Nie, oraz zabiegali o œwiêtoœæ
Koœcio³a i jego s³ug. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen”.

Ostatnie, uroczyste posiedzenie Komisji Mieszanej ds. Dialogu Teologicz-
nego pomiêdzy Koœcio³em Rzymskokatolickim i Koœcio³em Starokatolickim
Mariawitów zakoñczono obiadem we W³oc³awskim Wy¿szym Seminarium
Duchownym.

W³oc³awek, 21 wrzeœnia 2011 r.
Przewodnicz¹cy

Bp Maria Ludwik Jab³oñski
Bp Bronis³aw Dembowski
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SPOTKANIE WSPÓLNEGO KOMITETU
KONFERENCJI KOŒCIO£ÓW
EUROPEJSKICH
I RADY KONFERENCJI EPISKOPATÓW
EUROPY
Warszawa, 4-6 lutego 2013

Komunikat

W dniach od 4 do 6 lutego 2013 roku obradowa³ w Warszawie Wspólny
Komitet Konferencji Koœcio³ów Europejskich (KKE) i Rady Konferencji Epi-
skopatów Europy (CCEE). Temat obrad brzmia³: „Wiara i religijnoœæ w zmie-
niaj¹cej siê Europie. Szanse czy wyzwania?”

Temat da³ uczestnikom okazjê do refleksji nad wyzwaniami dla Koœcio-
³ów chrzeœcijañskich przez ugrupowania i ruchy religijne, które osiedlaj¹
siê poza tradycyjnymi Koœcio³ami chrzeœcijañskimi. Ta sama problematyka
by³a ju¿ przedmiotem zainteresowania „Karty Ekumenicznej” (Charta
Oecumenica), wspólnej deklaracji CCEE i KKE, podpisanej 22 kwietnia
2001 roku. Dokument wyra¿a ¿yczenie powa¿nego potraktowania krytycz-
nych zapytañ drugiej strony i wspólnego prowadzenia równouprawnionej
dyskusji. Poza tym czyni ona rozró¿nienie miêdzy wspólnotami, z którymi
nale¿y szukaæ dialogu i spotkania, a tymi, wobec których z perspektywy
chrzeœcijañskiej zalecana jest szczególna ostro¿noœæ (por. Charta Oecume-
nica, 12).

W ramach spotkania w Warszawie mieliœmy sposobnoœæ bli¿szego zwery-
fikowania  danych naukowych, uwzglêdniaj¹cych tak¿e grupy neopenteko-
stalne, i zbadania, jakie czynniki powoduj¹ przy³¹czanie siê do tych grup.
Uczestnicy wymienili pogl¹dy w sprawie mo¿liwoœci dania odpowiedzi na te
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z³o¿one wyzwania; s¹ to: ewangelizacja i odnowa ¿ycia koœcielnego. Szcze-
gólnie dok³adnie dyskutowano nad sytuacj¹ tych migrantów, którzy przyby-
waj¹ do Europy, jednak nie odnajduj¹ siê w tradycyjnych Koœcio³ach euro-
pejskich i  zamiast tego znajduj¹ schronienie w nowych wspólnotach religij-
nych. Dokonano równie¿ naœwietlenia globalnego kontekstu tego zjawiska
jak i eklektyzmu, wzrastaj¹cego zjawiska niesta³oœci w przynale¿noœci reli-
gijnej, jak równie¿ faktu, ¿e spo³eczne sieci zale¿noœci zmieniaj¹ poczucie
przynale¿noœci i relacji personalnych.

Modlitwa

Cz³onkowie CCEE i KKE zgromadzali siê na modlitwie w intencji ludzi,
którzy znajduj¹ siê w niepewnych sytuacjach. Wyra¿ali sw¹ troskê z powodu
nieustabilizowanej sytuacji na Bliskim Wschodzie i w Afryce Pó³nocnej.
W aktualnej sytuacji program zmierzaj¹cy do konstruktywnego dialogu stano-
wi jedyn¹ mo¿liw¹ drogê dla tych regionów, jeœli ma byæ osi¹gniêta sprawie-
dliwoœæ i trwa³y pokój.

Ewangelizacja

W œwietle wy¿ej wymienionych tematów cz³onkowie CCEE i KKE zastana-
wiali siê nad piln¹ potrzeb¹ ewangelizacji. CCEE poinformowa³a o Nowej
Ewangelizacji, Roku Wiary jak i o 50. rocznicy Soboru Watykañskiego II.
Czêœæ sprawozdañ stanowi³ te¿ Synod Biskupów na temat Nowej Ewangeliza-
cji w Rzymie. KKE poinformowa³a o aktualnym stanie przygotowañ do swoje-
go XIV Zgromadzenia Ogólnego (Budapeszt, Wêgry, 3-8 lipca 2013), które
odbêdzie siê pod has³em: „Dlaczego siê jeszcze wahasz? KKE i jej misja w
Europie prze³omu”. Podczas obrad zostanie przedyskutowana i zrewidowana
rola i misja organizacji, która zosta³a utworzona w 1959  roku i do której nale-
¿y 115 Koœcio³ów i 40 organizacji stowarzyszonych.

CCEE i KKE chc¹ w dalszym ci¹gu szukaæ koœcielnej wspólnoty, tak aby
œwiadectwo i zwiastowanie Jezusa Chrystusa mog³y staæ siê jeszcze skutecz-
niejsze w kontakcie z narodami Europy.

Wspólny Komitet 2014

Nastêpne spotkanie Wspólnego Komitetu odbêdzie siê w dniach 17-19 lute-
go 2014.

Obecne spotkanie odby³o siê w atmosferze serdecznoœci i przyjaŸni oraz
stworzy³o wiele okazji do modlitwy. We wtorek, 5 lutego uczestnicy z³o¿yli te¿
wizytê w siedzibie polskiej Konferencji Biskupów. Spotkanie zakoñczy³o siê w
œrodê, 6 lutego wizyt¹ w Muzeum Powstania Warszawskiego.
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Konferencja Koœcio³ów Europejskich  jest spo³ecznoœci 115 Koœcio³ów
prawos³awnych, protestanckich, anglikañskich i starokatolickich ze wszystkich
krajów kontynentu europejskiego oraz 40 organizacji stowarzyszonych. KKE
powsta³a w 1959 roku i ma biura w Genewie, Brukseli i Strasburgu.

Rada Konferencji Episkopatów Europy zrzesza w charakterze cz³onków
33 istniej¹ce w Europie konferencje biskupów, ich reprezentacjê stanowi¹ ka¿-
dorazowi przewodnicz¹cy, arcybiskupi Luksemburga i Ksiêstwa Lichtenstein,
Cypru maronitów, biskup Chiºinãu (Mo³dawia) i biskup eparchii Mukachevo.
Przewodnicz¹cym CCEE jest kardyna³ Péter Erdö, arcybiskup Esztergom-Bu-
dapesztu; zastêpcami przewodnicz¹cego s¹: kardyna³ Angelo Bagnasco, arcy-
biskup Genui i  J.Em. Józef Michalik, arcybiskup Przemyœla. Sekretarzem ge-
neralnym CCEE jest Mgr. Duarte da Cunha. Siedzib¹ Sekretariatu jest St. Gal-
len (Szwajcaria).

Wspólny Komitet, powo³any do ¿ycia w 1972 roku, jest najwy¿szym orga-
nem do spraw dialogu miêdzy KKE i CCEE. Na ogó³ obraduje raz w roku i
sk³ada siê, obok sekretarz generalnych obu organizacji, z czterech cz³onków
mianowanych przez KKE i z czterech cz³onków CCEE.

Uczestnicy ze strony KKE
J.Em. metropolita Emmanuel z Francji, Patriarchat ekumeniczny, przewod-

nicz¹cy KKE
Nadradca koœcielny ks. Cordelia Kopsch, Koœció³ Ewangelicki w Niem-

czech (EKD), wiceprzewodnicz¹ca KKE
Metropolita Arsenios Kardamakis, Patriarchat ekumeniczny
Ks. Rauno Pietarinen, Koœció³ Prawos³awny Finlandii
Dr Joanna J. Matuszewska, Koœció³ Ewangelicko-Reformowany w Polsce
Ks. Claire Sixt-Gateuille, Koœció³ Ewangelicko-Reformowany Francji
Ks. dr Guy Liagre, sekretarz generalny KKE

Uczestnicy ze strony CCEE
J.Em. kardyna³ Péter Erdö,, arcybiskup Esztergom-Budapesztu, przewodni-

cz¹cy CCEE
J.Em. kardyna³ Angelo Bagnasco, arcybiskup Genui, wiceprzewodnicz¹cy

CCEE
J.E. Józef Michalik, arcybiskup Przemyœla, wiceprzewodnicz¹cy CCEE
J.E. Kevin McDonald, emerytowany arcybiskup Southwark
J.E. Vasile Bizau,  biskup Maramures
Ks. P. Luis Okulik, sekretarz Komisji Caritas in Veritate CCEE
Mgr. Duarte da Cunha, sekretarz generalny CCEE.
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PAPIE¯ FRANCISZEK
–  POKORNY BRAT LUDZI WIARY

W czasach wspó³czesnych wraz z wyborem nowego papie¿a w krêgach
ekumenicznych stawiane jest pytanie o przysz³oœæ dialogu. W przypadku
Jana Paw³a II i Benedykta XVI wyborowi towarzyszy³y obawy, czy nie spo-
wolni¹ oni d¹¿eñ ekumenicznych, a kontakty miêdzywyznaniowe i miêdzy-
religijne za ich pontyfikatu nie ogranicz¹ siê do oficjalnych, protokolarnych
spotkañ. Jeœli idzie o papie¿a-Polaka obawy podyktowane by³y faktem, ¿e
pochodzi³ on z kraju zdominowanego przez jedno, katolickie wyznanie,
gdzie ekumenizm nie stanowi³ priorytetu duszpasterskiego.  Natomiast jego
nastêpca postrzegany by³ jako niewzruszony stró¿ ortodoksji katolickiej,
„pancerny kardyna³”, podchodz¹cy z rezerw¹ do dialogu, zw³aszcza miêdzy-
religijnego.

Te niepokoje pojawi³y siê równie¿  po wyborze papie¿a Franciszka, którego
przedstawiano jako hierarchê o pogl¹dach konserwatywnych, w dodatku jezu-
itê, jakby zapomniano, ¿e czasy kontrreformacji  ju¿ dawno minê³y i zakon ten
w Koœciele katolickim jest jednym z nadaj¹cych ton dialogowi.  Obawy jednak
bardzo szybko ust¹pi³y, bo z Argentyny zaczê³y nap³ywaæ œwiadectwa  przed-
stawicieli Koœcio³ów chrzeœcijañskich oraz innych religii o niespotykanym
wœród hierarchów katolickich podejœciu kard. Jorge Maria Bergoglio do ludzi
wiary.  Trudno sobie wyobraziæ katolickiego biskupa, w  dodatku kardyna³a,
który klêka przez pastorem ewangelikalnym i prosi go o w³o¿enie r¹k na g³owê
w geœcie b³ogos³awieñstwa, a tak¹ w³aœnie postaw¹ wykazywa³ siê w Buenos
Aires kard. Bergoglio.

Jego stosunek do chrzeœcijian innych wyznañ, a tak¿e ludzi innych religii,
mo¿na by okreœliæ jako postawê „braterskiej pokory”, dalekiej od protekcjoni-
zmu i  wynios³oœci. W Buenos Aires chodzi³ za „pan brat” ze wszystkimi ludŸ-
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mi wiary: ¯ydami, muzu³manami, chrzeœcijanami innych wyznañ. W kurii bi-
skupiej na jednym ze stanowisk administracyjnych zatrudni³ ewangelika.

Od lat przyjaŸni siê z rabinem Abrahamem Skork¹ z Buenos Aires, biofizy-
kiem i rektorem szko³y rabinicznej. Przeprowadzili seriê dialogów na takie te-
maty jak: Bóg, fundamentalizm, ateizm, œmieræ,  holocaust, homoseksualizm i
kapitalizm. Rozmawiali na przemian w siedzibie episkopatu i wspólnoty
¿ydowskiej Benei Tikwa w Buenos Aires. Dialogi ukaza³y  siê w ksi¹¿ce “So-
bre el Cielo y la Tierra” (pomiêdzy niebem a ziemi¹). We wstêpie do ksi¹¿ki
kard. Bergoglio napisa³, ¿e dialog rodzi siê z szacunku do drugiej osoby i z
przekonania, ¿e ma ona nam coœ wa¿nego do powiedzenia.  Dyskutowali tak¿e
w programach telewizyjnych. Zawsze z klas¹, choæ na niektóre sprawy mieli
odmienny pogl¹d.

Rabin napisa³ tak¿e serdeczny w tonie wstêp do wywiadu-rzeki z kard. Ber-
goglio, pt. „Jezuita”, który ukaza³ siê te¿ niedawno po polsku, nak³adem kra-
kowskiego wydawnictwa „Rafael”. Pisze Abraham Skorka: „Pewn¹ obsesj¹
kardyna³a, która jak leitmotyw powraca wci¹¿ na kartach tej publikacji, jest
coœ, co mo¿na okreœliæ dwoma s³owami: spotkanie i jednoœæ. Tê ostatni¹ nale-
¿y rozumieæ jako stan harmonii  miêdzy ludŸmi; stan, w którym ka¿dy cz³o-
wiek, przy swej odrêbnoœci, wspó³pracuje dla dobra fizycznego i duchowego
rozwoju drugiego, natchniony do tego mi³oœci¹”.

Rabin Skorka zauwa¿a, co ju¿ by³o powiedziane wy¿ej, ¿e metropolita Bu-
enos Aires by³ cz³owiekiem pokory, próbuj¹cym zrozumieæ bliŸniego i  wczuæ
siê w jego sytuacjê. Dlatego w wywiadzie z kard. Bergoglio powtarzaj¹ siê sta-
le takie okreœlenia jak: „zgrzeszy³em”, „pomyli³em siê”, „takie i takie by³y
moje wady”, „czas, ¿ycie nauczy³o mnie”.

Jest rzecz¹ bez precedensu, ¿e ten tekst rabina przedrukowa³o „L`Osserva-
tore Romano”,  oficjalny organ Stolicy Apostolskiej.

Po wyborze przyjaciela na papie¿a rabin Skorka, którego ojciec pochodzi³ z
Polski,  ponownie wystawi³ mu jak najlepsze œwiadectwo.  Rabin twierdzi³, ¿e
„od zawsze” by³ przekonany, ¿e kard. Bergoglio mo¿e zostaæ papie¿em, gdy¿
cieszy³ siê on „wielkim presti¿em”, jest „cz³owiekiem nieskazitelnym, g³êbo-
kiej wiary, szczerej prostoty, który nienawidzi tego, co powierzchowne i nie-
ustannie szuka Boga, i nigdy nie wszed³ na piedesta³ arogancji”.

Wed³ug rabina Skorki, obecny papie¿ jest zdecydowanym promotorem dia-
logu miêdzyreligijnego, który - jego zdaniem - stanie siê jedn¹ z cech charakte-
rystycznych jego pontyfikatu. Uwa¿a on bowiem, ¿e wszyscy ludzie wierz¹cy
powinni „iœæ razem, ka¿dy ze swoim Credo”.

Abraham Skorka nie jest odosobniony w swoich pochwa³ach. Argentyñscy
¯ydzi pamiêtaj¹, ¿e obecny papie¿ jeszcze jako biskup pomocniczy Buenos
Aires piêknie  zachowa³ siê wobec nich po wybuchu bomby pod³o¿onej w
Centrum ¯ydowskim 8 lipca 1994 r. Okaza³ im solidarnoœæ po tym jednym z
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najstraszniejszych zamachów skierowanych przeciwko ¯ydom w Ameryce Po-
³udniowej, w którym zginê³o  85 osób, a 300 zosta³o rannych. Wiele lat póŸniej
rabin Joseph Ehrenkranz z Centrum Porozumienia Chrzeœcijañsko-¯ydowskie-
go na Uniwersytecie Œwiêtego Serca w Fairfield w stanie Connecticut, dziêko-
wa³ publicznie za postawê wspó³czucia kard. Bergoglio. „By³ wówczas bardzo
przejêty tym co siê zdarzy³o” - mówi³ Ehrenkranz.

Kard. Bergoglio uczestniczy³ te¿ w pracach Miêdzynarodowego Katolicko-
¯ydowskiego Komitetu £¹cznoœci. W 2007 r. odwiedzi³ synagogê w Buenos
Aires, gdzie wzi¹³ udzia³ w obchodach œwiêta Rosz ha-Szana, ¿ydowskiego
nowego roku.

Zaraz po swoim wyborze papie¿ Franciszek otrzyma³ serdeczny list z gratu-
lacjami od naczelnego rabina Rzymu Riccardo di Segni. Natychmiast odpisa³ i
zaprosi³ rabina na inauguracjê swojego pontyfikatu.  Zaproszenie zosta³o przy-
jête i rabin di Segni uczestniczy³ w uroczystoœci na placu œw. Piotra.

Kard.  Bergoglio utrzymywa³ tak¿e kontakty z muzu³manami i  z³o¿y³ wizy-
tê w meczecie w Buenos Aires, z czego argentyñscy wyznawcy islamu s¹
dumni.

Równie¿ argentyñscy ewangelicy przyjêli z radoœci¹ wybór Jorge Mario
Bergoglio na papie¿a, poniewa¿ ich wzajemne relacje by³y zawsze bardzo do-
bre. Okaza³o siê nawet,  ¿e finansowym managerem Kurii w Buenos Aires jest
ewangelik. Kard. Bergoglio mówi³ o nim, ¿e to znajomoœæ oparta na przyjaŸni
i zaufaniu. Nie tylko zdarzy³o im siê razem piæ „mate” jako relaks po pracy, ale
te¿ razem czytali Bibliê i modlili siê.

Ewangelikalny pastor Luis Palau ju¿ podczas poprzedniego konklawe liczy³
na to, ¿e arcybiskup Buenos Aires zostanie wybrany na papie¿a. „Pomyœla³em
sobie wówczas, ¿e dobrze by³oby siê pochwaliæ znajomoœci¹ z papie¿em” –
wspomina w wywiadzie dla portalu „Christianity today” Palau.

Kiedy pastor ¿yczy³ kard. Bergoglio, by zosta³ wybrany nastêpnym razem,
ten odpowiedzia³: „Jestem za stary”.

Palau, który jest jednym z najbardziej znanych misjonarzy ewangelikalnych
na œwiecie, nazywanym latynoskim Billy Grahamem, doda³, ¿e kardyna³ Ber-
goglio wielokrotnie modli³ siê z nim: „Gdy siê spotykaliœmy, zawsze siê
wspólnie modliliœmy. Kardyna³ prosi³ mnie, abym w³o¿y³ na niego rêce i mo-
dli³ siê za niego, aby nadal móg³ byæ s³ug¹ Boga”. Wed³ug Palaua, nowy pa-
pie¿ jest przychylnie nastawiony wobec innych wyznañ chrzeœcijañskich i
chêtnie nawi¹zuje z nimi relacje. „On jest naszym przyjacielem, prawdziwym
przyjacielem” – podkreœli³ Palau, którego deklaracje potwierdzaj¹ równie¿ li-
derzy wspólnot ewangelikalnych w Argentynie.

Palau okreœla podejœcie kard. Bergoglio do protestantów jako „budowanie
mostów i okazywanie szacunku, i, mimo œwiadomoœci istnienia ró¿nic, wy-
raŸne akcentowanie tego, co wspólne”.  Pastor uwa¿a, ¿e dziêki takiemu po-



182

SYLWETKI

dejœciu Bergoglio - papie¿  za³agodzi napiêcia miêdzy wyznaniami chrzeœci-
jañskimi.

Zdaniem ewangelików  pochodzenie papie¿a pomaga mu lepiej rozumieæ
protestantyzm. W Argentynie czêsto bowiem w obrêbie jednej rodziny s¹ kato-
licy i protestanci.

Krótko po og³oszeniu decyzji konklawe na portalach tradycjonalistycznych
katolików z wyrzutem i niechêci¹ przypominano o udziale kardyna³a Bergo-
glio we wspólnych nabo¿eñstwach z ewangelikalnymi chrzeœcijanami, podczas
których obecny papie¿ otrzymywa³ b³ogos³awieñstwo od modl¹cych siê pasto-
rów.

Jak czytamy na portalu ekumenizm.pl, przed konklawe wielu komentatorów
podkreœla³o, ¿e wybór papie¿a z Ameryki Po³udniowej móg³by wzmocniæ Ko-
œció³ rzymskokatolicki w regionie, który z roku na rok traci coraz wiêcej wier-
nych na rzecz ró¿nych Koœcio³ów i wspólnot ewangelikalnych. Kardyna³owie
wybrali jednak kandydata, który nie jest nastawiony konfrontacyjnie wobec
ewangelikalnych protestantów, lecz jest  ich przyjacielem.

W ogromnym Buenos Aires kard. Bergoglio nie przeoczy³ nikogo. Prawo-
s³awny biskup Caracas Jan, pod którego jurysdykcj¹ znajduj¹ siê parafie Pa-
triarchatu Moskiewskiego w Ameryce Po³udniowej, poinformowa³ media, ¿e
kard. Bergoglio co roku na Bo¿e Narodzenie odwiedza³ istniej¹c¹ w Buenos
Aires rosyjsk¹ parafiê prawos³awn¹. Wed³ug tego¿ biskupa nowy papie¿ „lubi
Rosjê”.

Zwiastunem dalszego ocieplenia w stosunkach katolicko-prawos³awnych
by³ fakt, ¿e ekumeniczny patriarcha Konstantynopola Bart³omiej I, honorowy
zwierzchnik prawos³awia, po raz pierwszy w dziejach Koœcio³a, uczestniczy³
w inauguracji pontyfikatu papie¿a.

Dzieñ po tej uroczystoœci, 20 marca, papie¿ Franciszek spotka³ siê w Sali
Klementyñskiej Pa³acu Apostolskiego z przedstawicielami Koœcio³ów chrze-
œcijañskich oraz innych religii. W ich imieniu przemówienie powitalne wy-
g³osi³ patriarcha Konstantynopola Bart³omiej I. Wyrazi³ on szacunek dla
Benedykta XVI i dla jego zas³ug dla ekumenizmu, wspomnia³ o dotychczaso-
wych osi¹gniêciach dialogu miêdzywyznaniowego, zw³aszcza prawos³awno-
katolickiego. Odniós³ siê równie¿ do trwaj¹cego obecnie kryzysu gospodar-
czego, który stawia tak¿e okreœlone zadania i wyzwania przed Koœcio³ami.
Podkreœli³ doœwiadczenia obecnego papie¿a w przezwyciê¿aniu tej sytuacji,
a zw³aszcza w pomaganiu ubogim i najbardziej potrzebuj¹cym. Zwróci³ uwa-
gê na wybór prostoty, jakiego ju¿ wczeœniej dokona³ arcybiskup i kardyna³
Jorge Maria Bergoglio i który ju¿ obecnie da³ o sobie znaæ na pocz¹tku no-
wego pontyfikatu.

Papie¿ podkreœli³, ¿e obecnoœæ chrzeœcijan na Mszy œw. rozpoczynaj¹cej
jego pos³ugê w Koœciele i na dzisiejszym spotkaniu pozwala prze¿yæ „w spo-
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sób jeszcze bardziej przynaglaj¹cy modlitwê o jednoœæ wszystkich wierz¹cych
w Chrystusa”.  Jednoczeœnie jest to, zdaniem Franciszka, „w pewnym stopniu
zapowiedŸ owej pe³nej realizacji, która zale¿y od planu Boga i naszej lojalnej
wspó³pracy”.

Papie¿ przypomnia³, ¿e obecnie w Koœciele katolickim trwa Rok Wiary,
og³oszony z wielk¹ intuicj¹ przez jego poprzednika, Benedykta XVI. Inicjaty-
wa ta nawi¹zuje do 50. rocznicy rozpoczêcia Soboru Watykañskiego II, który
wniós³ wielki wk³ad do sprawy ekumenizmu i jednoœci chrzeœcijan. W tym
kontekœcie Franciszek przywo³a³ postaæ b³. Jana XXIII, „którego 50. rocznicê
œmierci bêdziemy wkrótce obchodzili” oraz przytoczy³ jego s³owa o aktywnym
w³¹czeniu siê Koœcio³a katolickiego „do wielkiej tajemnicy jednoœci, o któr¹
modli³ siê ¿arliwie Jezus Chrystus do Ojca Niebieskiego w obliczu zbli¿aj¹cej
siê ofiary”.

„Drodzy bracia i  siostry – mówi³ papie¿ Franciszek -  czujemy siê wszyscy
duchowo z³¹czeni z modlitw¹ naszego Zbawiciela podczas Ostatniej Wiecze-
rzy, z Jego proœb¹: ut unum sint. Proœmy mi³osiernego Ojca, abyœmy ¿yli w
pe³ni t¹ wiar¹, któr¹ otrzymaliœmy jako dar w dniu naszego chrztu, i abyœmy
mogli o niej œwiadczyæ swobodnie, radoœnie i odwa¿nie. To bêdzie nasza naj-
lepsza s³u¿ba dla sprawy jednoœci chrzeœcijan, s³u¿ba nadziei dla œwiata wci¹¿
jeszcze naznaczonego podzia³ami, konfliktami i rywalizacj¹. Im bardziej bê-
dziemy wierni Jego woli w myœlach, s³owach i czynach, tym bardziej bêdzie-
my realnie i istotnie zmierzali ku jednoœci. Ze swej strony pragnê zapewniæ, w
œlad za mymi poprzednikami, o zdecydowanej woli kontynuowania drogi dia-
logu ekumenicznego”.

Franciszek zapewni³, ¿e mocno pragnie iœæ œladami swych poprzedników i
kroczyæ drog¹ dialogu ekumenicznego. Podziêkowa³ Papieskiej Radzie ds.
Jednoœci Chrzeœcijan za pomoc, jakiej bêdzie nadal udzielaæ, w jego imieniu,
„tej szlachetnej sprawie”. Prosi³ obecnych chrzeœcijan o  modlitwê za siebie,
„aby móg³ byæ pasterzem zgodnie z sercem Chrystusa”.

Papie¿ pozdrowi³ reprezentantów judaizmu, z którym - jak to przypomnia³
Sobór - ³¹czy nas szczególna wiêŸ duchowa. Wyrazi³ ufnoœæ, ¿e „z pomoc¹
Najwy¿szego bêdziemy mogli owocnie kontynuowaæ ów braterski dialog, ja-
kiego chcia³ Sobór i który rzeczywiœcie siê dokonywa³, przynosz¹c wiele owo-
ców, zw³aszcza w ostatnich dziesiêcioleciach”.

Franciszek pozdrowi³ tak¿e wyznawców innych religii, zw³aszcza muzu³-
manów, którzy „wielbi¹ Boga jedynego, ¿ywego i mi³osiernego oraz modl¹ siê
do niego”.  Doda³, ¿e ich obecnoœæ na tym spotkaniu jest „namacalnym zna-
kiem woli wzrastania we wzajemnym szacunku i we wspó³pracy dla wspólne-
go dobra ludzkoœci”.

Papie¿ wspomnia³ te¿ o donios³oœci wspierania przyjaŸni i szacunku miêdzy
ludŸmi ró¿nych tradycji religijnych, do czego cenny wk³ad wnosi Papieska
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Rada ds. Dialogu Miêdzyreligijnego. Mówca podkreœli³, ¿e wszyscy mo¿emy
wiele uczyniæ dla dobra najubo¿szych, s³abych i cierpi¹cych. Najwa¿niejsze
jest jednak wspólne dzia³anie na rzecz zaspokojenia pragnienia Absolutu i nie-
dopuszczenia do zapanowania na œwiecie jednowymiarowej wizji cz³owieka
jako producenta i konsumenta, gdy¿ jest to „jedno z najgroŸniejszych pu³apek
naszych czasów”.

Papie¿ zapewni³ o swej bliskoœci z tymi, którzy - nie nale¿¹c do jakiejkol-
wiek tradycji religijnej - mimo wszystko poszukuj¹ jednak prawdy, dobroci i
piêkna, a tak¿e Boga. S¹ oni, jak podkreœli³,  „naszymi cennymi sojusznikami
w obronie godnoœci cz³owieka, w budowaniu pokojowego wspó³¿ycia miêdzy
narodami oraz w troskliwym strze¿eniu dzie³a stworzenia”.

Nie by³o to jedyne wydarzenie ekumeniczne w pierwszych miesi¹cach pon-
tyfikatu.  10 maja Franciszek spotka³ siê w Watykanie z Teodorem II, koptyj-
skim papie¿em Aleksandrii, czyli stolicy œw.  Marka. Wzruszony patriarcha
powiedzia³ do Franciszka: „Jest moim ¿yczeniem, aby ta wizyta mog³a byæ
dopiero pierwszym z d³ugiej serii spotkañ w mi³oœci i braterstwie miêdzy na-
szymi dwoma wielkimi Koœcio³ami”. Teodor II zaproponowa³, aby w przysz³o-
œci dzieñ ten by³ obchodzony co roku jako œwiêto braterskiej mi³oœci Koœcio-
³ów katolickiego i koptyjskiego. Obaj zwierzchnicy koœcielni spotkali siê do-
k³adnie w 40. rocznicê historycznej pierwszej wizyty, jak¹ z³o¿y³ Paw³owi VI
w Watykanie poprzedni patriarcha koptyjski Szenuda III.

Planowane s¹ tak¿e dalsze, wa¿ne spotkania. Papie¿ Franciszek i patriarcha
Bart³omiej I planuj¹ spotkaæ siê w przysz³ym roku w Jerozolimie, tak jak ich
poprzednicy – Pawe³ VI i Athenagoras.  Okazj¹ bêdzie 50. rocznica odwo³ania
wzajemnych anatem przez Koœció³ rzymskokatolicki i Koœció³ prawos³awny.

Powy¿sze fakty œwiadcz¹, ¿e nie ma mowy o tym, ¿e nowy papie¿, szuflad-
kowany przez media jako konserwatysta, spowolni³ dialog ekumeniczny  i
miêdzyreligijny. Franciszek jest osob¹ znan¹ w œrodowiskach ekumenicznych i
ma w tych krêgach przyjació³, co na pewno u³atwi dialog.

Jednak ci, którzy oczekuj¹ rewolucyjnych ekumenicznych kroków nowego
papie¿a, mog¹ byæ zawiedzeni.  Koœció³ rzymskokatolicki to ogromna, bardzo
spolaryzowana spo³ecznoœæ, obejmuj¹ca ludzi o skrajnych pogl¹dach: od ultra-
konserwatystów do progresistów, gotowych iœæ na daleko id¹ce ustêpstwa.
Ka¿dy papie¿ musi braæ pod uwagê wra¿liwoœæ wszystkich swoich „owie-
czek”.  Dlatego dialog ekumeniczny musi postêpowaæ powoli.  Zbyt szybkie i
zbyt radykalne zmiany grozi³yby roz³amem w ³onie Koœcio³a, tak jak to siê sta-
³o po Soborze Watykañskim II, kiedy to czêœæ katolików, nazwana póŸniej le-
febrystami,  nie przyjê³a jego nauczania.

Dlatego papie¿ Franciszek raczej nie stanie siê papie¿em ekumenicznego
prze³omu. Jednak, jak pokazuj¹ jego argentyñskie doœwiadczenia, w kontak-
tach z chrzeœcijanami i wyznawcami innych religii, mo¿e osi¹gn¹æ taki stopieñ
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bliskoœci, a nawet za¿y³oœci, jakiego nie zdo³ali, a raczej nie mogli osi¹gn¹æ,
jego poprzednicy, nie maj¹cy wczeœniej tak znakomitych, braterskich relacji.
Na pewno poprawi atmosferê dialogu, która nie jest z³a, ale teraz na pewno
bêdzie bardziej serdeczna.

We wspomnianej ksi¹¿ce „Jezuita”, na pytanie Franscesci Ambrogetti i Ser-
gio Rubina: „Myœli Ksi¹dz, ¿e dojdzie do pojednania w ³onie chrzeœcijañ-
stwa”?, kard. Bergoglio odpowiada: „Nie s¹dzê, aby w tym momencie mo¿na
by³o myœleæ o ca³kowitej zgodnoœci, o pe³nej jednoœci, ale owszem, mo¿emy
mówiæ o zharmonizowanej ró¿norodnoœci, która oznacza,  ¿e idziemy razem,
wspólnie modl¹c siê i pracuj¹c, i szukaj¹c spotkania w prawdzie”.

Grzegorz Polak
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KARDYNA£ JÓZEF GLEMP
(1929-2013)

Zmar³y 23 stycznia 2013 w Warszawie kardyna³ Józef Glemp, wieloletni
arcybiskup gnieŸnieñski i warszawski, prymas Polski, przed objêciem naj-
wy¿szego stanowiska w Koœciele Rzymskokatolickim w Polsce nie by³ po-
staci¹ szczególnie znan¹ ani w swoim Koœciele, ani w œrodowiskach innych
Koœcio³ów. Przez ponad dziesiêæ lat (1967-1978) pracowa³ w Sekretariacie
Prymasa Polski w Warszawie, gdzie by³ referentem do spraw prawnych, a
tak¿e kapelanem i sekretarzem prymasa Stefana Wyszyñskiego (1901-1981).
4 marca 1979 zosta³ mianowany przez papie¿a Jana Paw³a II biskupem ordy-
nariuszem diecezji warmiñskiej,  ingres swój odby³ 29 kwietnia tego samego
roku. Na okres jego rz¹dów w diecezji warmiñskiej przypad³y niezbyt chlub-
ne dla Koœcio³a Rzymskokatolickiego wydarzenia zwi¹zane z bezprawnym
zajêciem kilku œwi¹tyñ  ewangelickich na Mazurach. Wydarzenia te niew¹t-
pliwie obci¹¿y³y stosunki katolicko-ewangelickie w naszym kraju, nie przy-
czyni³y siê tak¿e do poprawy ogólnych relacji ekumenicznych miêdzy Ko-
œcio³em najwiêkszym a Koœcio³ami cz³onkowskimi Polskiej Rady Ekume-
nicznej.

7 lipca 1981 biskup Józef Glemp zosta³ mianowany arcybiskupem gnieŸ-
nieñskim i warszawskim, co wi¹za³o siê z przyznaniem godnoœci prymasa Pol-
ski. Na jego ingres do archikatedry warszawskiej 24 wrzeœnia 1981 zostali za-
proszeni przedstawiciele innych Koœcio³ów, co wiêcej, nowy prymas spotka³
siê z reprezentantami Koœcio³ów protestanckich, starokatolickich i prawos³aw-
nego dzieñ póŸniej w domu biskupów warszawskich przy ul. Miodowej. To
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by³o pewne novum, gdy¿ jego poprzednik, kardyna³ Stefan Wyszyñski, zgod-
nie z zaleceniami soborowymi przyczyni³ siê do utworzenia pierwszych struk-
tur do prowadzenia dialogu ekumenicznego: Komisji Episkopatu ds. Ekumeni-
zmu i odpowiednich referatów w poszczególnych diecezjach, lecz osobiœcie
nie anga¿owa³ siê w ¿adne przedsiêwziêcia ekumeniczne, nigdy nie spotka³ siê
z przedstawicielami Koœcio³ów mniejszoœciowych w Polsce.

Podczas wspomnianego spotkania prymas Józef Glemp powiedzia³: „Mamy
wspólne Ÿród³o poznawania Boga – Œwiête Ksiêgi Natchnione. A wiêc mamy
ogromne bogactwo wspólnych p³aszczyzn i wiêzi, które nas ³¹cz¹. Mog¹ one
dzieliæ sposoby w wyznawaniu kultu, a przecie¿ nie id¹ one tak daleko, ¿eby
nie mo¿na by³o razem siê modliæ i razem mówiæ o problemach naszej wiary –
tego wspólnego Skarbu, jaki mamy”. W konkluzji  stwierdzi³: „Pragn¹³bym raz
jeszcze zapewniæ o moich najszczerszych uczuciach wdziêcznoœci za to dzi-
siejsze spotkanie. I ufam, ¿e ono jest pocz¹tkiem jakiejœ kontynuacji (…) obie-
cujê, ¿e Koœció³ rzymskokatolicki bêdzie siê modli³ i bêdzie wspomaga³ swoj¹
modlitw¹ tych wszystkich braci, którzy s¹ w jednej wierze i których zespala
s³owo Jezusa Chrystusa”1.

Niejako dope³nieniem spotkania w siedzibie biskupów warszawskich by³a
rewizyta, jak¹  abp Józef Glemp, wraz  z towarzysz¹cymi mu osobami, z³o¿y³
4 listopada 1981 w siedzibie  Polskiej  Rady Ekumenicznej w Warszawie przy
ul. Willowej.

„Jednota”, miesiêcznik Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego, znana ju¿
w owym czasie ze swego zainteresowania i zaanga¿owania ekumenicznego,  w
artykule odredakcyjnym pisa³a: „Zdarzaj¹ siê od czasu do czasu wydarzenia,
które maj¹ znaczenie prze³omu. Takim wydarzeniem w stosunkach miêdzy
wyznaniami chrzeœcijañskimi sta³o siê powo³anie biskupa warmiñskiego, Józe-
fa Glempa, na stanowisko arcybiskupa metropolity Gniezna i Warszawy, co
jest równoznaczne z wyznaczeniem go na urz¹d prymasa Polski. Uroczystoœæ
ingresu do archikatedry œw. Jana w Warszawie sta³a siê okazj¹ do zaproszenia
przedstawicieli ró¿nych Koœcio³ów chrzeœcijañskich, którzy wziêli udzia³ w tej
podnios³ej uroczystoœci. Mniej rzucaj¹ce siê w oczy, ale chyba du¿o wa¿niej-
sze dla wzajemnych stosunków by³y nastêpne wydarzenia, mianowicie wizyta
z³o¿ona prymasowi przez przedstawicieli Koœcio³ów oraz przyjêcie prymasa w
siedzibie Polskiej Rady Ekumenicznej przez jej prezydium”.

I dalej: „Nie jest w³aœciwie niczym nadzwyczajnym, jeœli przywódcy Ko-
œcio³ów wzajemnie siê odwiedzaj¹, ale ze wzglêdu na dotychczasowe stosunki,

1 Wspólne zadania w Chrystusie. Przemówienie podczas spotkania z przedstawicielami Koœcio³ów i
Zwi¹zków Wyznaniowych zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, Warszawa, rezydencja Prymasa Pol-
ski, 25 wrzeœnia 1981 r., [w:]  Ut unum. Dokumenty Koœcio³a katolickiego na temat ekumenizmu 1982-1998,
S.C. Napiórkowski OFMConv, K. Leœniewski, J. Leœniewska (red.), Lublin 2000,  s. 790n.
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które nie tyle ³¹czy³y, ile dzieli³y Koœcio³y, wizyty w pa³acu biskupów war-
szawskich i w Radzie Ekumenicznej nabra³y prze³omowego charakteru. Mo¿-
na wiêc mieæ nadziejê, ¿e zapanuje teraz inny, obustronnie cieplejszy klimat i
¿e nast¹pi¹ kroki zacieœniaj¹ce przyjazne, prawdziwie braterskie kontakty miê-
dzy chrzeœcijanami”2.

Kilka miesiêcy póŸniej, 25 stycznia 1982, na zakoñczenie Powszechnego
Tygodnia Modlitwy o Jednoœæ Chrzeœcijan, ks. prymas Józef Glemp przyby³ na
okolicznoœciowe nabo¿eñstwo do  prawos³awnej katedry œw. Marii Magdaleny
w Warszawie. By³ to czas krótko po og³oszeniu stanu wojennego. Tote¿ dziê-
kuj¹c metropolicie Bazylemu i Radzie Ekumenicznej za umo¿liwienie mu mo-
dlitewnego spotkania i za dzia³ania, „które  maj¹ s³u¿yæ ukazaniu wspólnoty
wierz¹cych jako znaku jednoœci”, stwierdzi³: „Tej jednoœci, Najmilsi, zw³asz-
cza w naszym Kraju i to teraz, tak bardzo potrzeba. Wszyscy pragniemy, aby-
œmy jako jednoœæ w zespoleniu naszych si³ mogli wychodziæ z tych wszystkich
k³opotów, w jakich znalaz³a siê nasza Ojczyzna. Jeœli kto, to przede wszystkim
wierz¹cy, powinni tê jednoœæ jaki pierwsi zapocz¹tkowaæ i j¹ popieraæ (….)
I dopiero taka jednoœæ, która bêdzie darem Boga, danym nam przez nasze proœ-
by i przez nasze wspó³dzia³anie, mo¿e byæ œrodkiem do osi¹gniêcia pokoju”3.
„Jednota” w swoim komentarzu stwierdzi³a: „Ta bezprecedensowa wizyta daje
nadziejê, ¿e nowemu Ksiêdzu Prymasowi le¿y bardzo na sercu sprawa auten-
tycznego zbli¿enia chrzeœcijan ró¿nych tradycji”4.

Tak¿e w latach nastêpnych w okresie styczniowego Tygodnia Modlitwy
prymas wypowiada³ siê na temat jednoœci chrzeœcijan. Tak by³o 26 stycznia
1983 w przemówieniu wyg³oszonym  po Mszy œw. w koœciele akademickim
œw. Anny, w której wzi¹³  udzia³ metropolita  Bazyli i przedstawiciele innych
Koœcio³ów, jak równie¿  28 stycznia 1984 podczas nabo¿eñstwa o jednoœæ
chrzeœcijan w koœciele œw. Marcina w Warszawie.  W homilii wyg³oszonej
6 stycznia 1988 w uroczystoœæ Objawienia Pañskiego w archikatedrze war-
szawskiej powiedzia³: „Podstawowym terenem pracy ruchu ekumenicznego
jest dialog. Dialog to spotkanie i rozmowy miêdzy przedstawicielami po-
szczególnych wyznañ. Podczas dialogu Koœcio³y wzajemnie siê poznaj¹ w
duchu ¿yczliwoœci i mi³oœci. Mi³oœæ lepiej ukazuje cechy wspólne wszystkim
wyznaniom, ale tak¿e pozwala ujawniæ ró¿nice, gdy¿ dialog ma byæ prowa-
dzony w prawdzie”. Kontrowersyjne – zw³aszcza z perspektywy protestanty-
zmu – mog³y byæ jego s³owa:  „Papie¿ Jan Pawe³ II, najwiêkszy rzecznik

2  Prze³om, „Jednota” 1981 nr 11, s. 2.
3  £¹czy nas Jezus Chrystus. Homilia podczas nabo¿eñstwa ekumenicznego – Warszawa, Praga, koœció³

prawos³awny pod wezwaniem œwiêtej Marii Magdaleny, 25 stycznia 1982 r., [w:] Ut unum, dz. cyt.,
s. 792-795.

4  „Jednota” 1982 nr 2, s. 22.
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zjednoczenia chrzeœcijan, w swojej encyklice Redemptoris Mater wskaza³ na
Maryjê, jako skuteczn¹ pomoc w ruchu ekumenicznym. Rzeczywiœcie,
chrzeœcijanie mog¹ w pe³ni siê zjednoczyæ, gdy bêd¹ jednoœci¹ w wierze.
Maryja swoj¹ wiar¹ przewodzi Koœcio³owi. Wierni najlepiej w Niej poznaj¹
Koœció³. Ona bowiem jest obecna w tajemnicy Chrystusa i Koœcio³a. Ona
wyprzedzaj¹c Koœció³  w pielgrzymce wiary staje siê wzorem drogi do Chry-
stusa”5.

Siedem lat po przekroczeniu progu cerkwi prawos³awnej, 22 stycznia  1989
prymas Józef Glemp przyby³ po raz pierwszy na nabo¿eñstwo w œwi¹tyni lute-
rañskiej Œwiêtej Trójcy w Warszawie. Proboszcz parafii, ks. senior Jan Walter
(1934-1995),  wyrazi³ przy tej okazji nadziejê, ¿e papie¿ Jan Pawe³ II podczas
swojej nastêpnej pielgrzymki do Polski spotka siê w³aœnie w tej œwi¹tyni
z przedstawicielami wszystkich Koœcio³ów.  ¯yczenie to spe³ni³o siê dwa lata
póŸniej.

W okolicznoœciowym kazaniu w œwi¹tyni luterañskiej ks. prymas Glemp
wspomina³ o swoich doœwiadczeniach ekumenicznych z podró¿y do Norwegii
i Szwecji, Anglii, Irlandii Pó³nocnej, Szwajcarii i Zwi¹zku Radzieckiego, o
spotkaniach z wieloma przywódcami protestanckimi, anglikañskimi i prawo-
s³awnymi. O doznawanej przyjaŸni. „Tak, zwyk³a ludzka przyjaŸñ le¿y u pod-
staw ekumenizmu. Zanim Bóg uruchomi w nas nadprzyrodzone ³aski, pragnie-
my daæ Mu wszystko to, co ludzkie, co mo¿e s³u¿yæ jednoœci chrzeœcijan, a
wiêc jednoœci w Jezusie Chrystusie. Ale pamiêtamy, ¿e tej jednoœci nie doko-
namy sami, ludzkimi tylko si³ami. To przekracza nasze ludzkie mo¿liwoœci,
nasze struktury, nasze koncepcje. ¯eby osi¹gn¹æ jednoœæ w Jezusie Chrystusie
potrzebne jest dzia³anie samego  Boga, Jego ³aska, która wchodzi do naszych
serc, która Jego s³owem to serce otwiera”6.

Podczas licznych podró¿y prymas, o czym wspomina³ w œwi¹tyni luterañ-
skiej, nawi¹zywa³   kontakty ekumeniczne. W jego opinii, szczególnie wa¿na
by³a wizyta w Zwi¹zku Radzieckim w 1988 z okazji  obchodów  tysi¹clecia
chrztu Rusi. Delegacja Koœcio³a Rzymskokatolickiego  z Polski odwiedzi³a
wówczas  Moskwê i Kijów, gdzie mia³ sposobnoœæ rozmawiania z hierarchami
Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego. 12 czerwca, przemawiaj¹c  podczas li-
turgii dziêkczynnej w klasztorze Œw. Daniela, prymas Glemp, maj¹c na wzglê-
dzie dokonuj¹ce siê zmiany w ZSRR,  powiedzia³: „Wspania³e obchody Ty-

5  Prawo do poznania Boga i oddania mu czci. Homilia w uroczystoœæ Objawienia Pañskiego (Trzech
Króli) Warszawa, archikatedra pod wezwaniem œwiêtego Jana Chrzciciela, 6 stycznia 1988 r., [w:] Ut unum,
dz. cyt., s. 806-809.

6  Budowanie jednoœci Koœcio³a Chrystusowego jest zadaniem ka¿dego z nas. Homilia podczas nabo¿eñ-
stwa ekumenicznego w Tygodniu Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan – Warszawa, koœció³ ewangelicko-augsbur-
ski pod wezwaniem Œwiêtej Trójcy, 22 stycznia 1989 r., tam¿e, s. 826-828. .
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si¹clecia Chrztu Rusi s¹ wymownym znakiem, ¿e œwiêty Koœció³ prawos³aw-
ny, dumnie prezentuj¹cy swoj¹ s³u¿bê narodowi w przesz³oœci, spogl¹da
w przysz³oœæ ufny, ¿e poszerza siê jego pole dzia³ania dla wspólnego dobra. Ze
czci¹ wyra¿amy nasz podziw, szacunek i mi³oœæ dla tych wiernych wyznaw-
ców, którzy w trudnych czasach, nieraz oddzieleni od rodzin i domów, doznali
wielkich cierpieñ, ale te¿ zdobyli zas³ugi, które Bóg nagrodzi”7.

W 1991 ks. prymas Glemp przyjmowa³ w Warszawie delegacjê kierownic-
twa Koœcio³a Luterañskiego ze Szwecji. Na prze³omie  wrzeœnia i  paŸdzierni-
ka 1992  na jego zaproszenie przebywa³a w naszym kraju delegacja Koœcio³a
Anglikañskiego i Rzymskokatolickiego z Wielkiej Brytanii. Jednym z jej
cz³onków by³ anglikañski arcybiskup Yorku John Habgood. Witaj¹c goœci
Glemp podkreœli³, ¿e ich wizyta jest nie tylko krokiem na drodze jednoœci, ale
tak¿e manifestacj¹ woli wyznawców  Chrystusa, którzy w dzisiejszej Europie
chc¹ siê lepiej poznaæ, zrozumieæ i wspó³dzia³aæ. Wczeœniej, Glemp bawi¹c na
Wyspach Brytyjskich, odwiedza³ biskupów anglikañskich. Miesi¹c po wizycie
delegacji w Polsce prymas spotka³ siê z anglikañskim arcybiskupem Canterbu-
ry Georgem Carey’em8. W 1995 odwiedzi³ siedzibê Œwiatowej Rady Koœcio-
³ów w Genewie.

23 stycznia 2000 podczas uroczystego nabo¿eñstwa ekumenicznego w ko-
œciele ewangelicko-augsburskim Œw. Trójcy w Warszawie podpisany zosta³
wa¿ny dokument -  tekst Deklaracji o wzajemnym uznaniu wa¿noœci Chrztu
Œwiêtego. Deklaracja stwierdza, ¿e chrzest przyjêty w jednym z Koœcio³ów
chrzeœcijañskich w Polsce jest wa¿ny w ka¿dym z nich9. Dokument zosta³ wy-
pracowany w toku rozmów przez Koœcio³y zrzeszone w PRE (ewangelickie,
starokatolickie i prawos³awny) i Koœció³ katolicki. Podpisali go zwierzchnicy
Koœcio³ów, w imieniu Koœcio³a katolickiego – prymas Józef Glemp. W oko-
licznoœciowym przemówieniu powiedzia³, ¿e rozdarcie chrzeœcijañstwa trwa
od wieków, dlatego „na powrót do jednoœci trzeba du¿o czasu”. Podkreœli³, ¿e
„jesteœmy na pocz¹tku drogi trudnej ale piêknej”. Przypomnia³ tak¿e kolejne
wa¿ne wydarzenia na drodze dialogu ekumenicznego, w tym tak¿e podpisanie
Wspólnej deklaracji katolicko-luterañskiej na temat usprawiedliwienia na
szczeblu œwiatowym10.

W maju 2000, z okazji obchodów jubileuszowych,  publicznie wyzna³ grze-
chy Koœcio³a w Polsce.

7  Przemówienie podczas liturgii dziêkczynnej w klasztorze œw. Daniela – 12 czerwca 1988 r.,  tam¿e,
s. 821-822.

8  G. Polak, Delegacja Koœcio³ów anglikañskiego i rzymskokatolickiego z Wielkiej Brytanii z wizyt¹
w Polsce, 28 wrzeœnia – 2 paŸdziernika 1992 r., SiDE 1993 z. 1 (31), s. 90-92.

9  Tekst dokumentu: SiDE 2000 z. 1 (45), s. 143-144.
10 SiDE 2000 z. 2 (46), s. 158-159.
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27 maja 2001 w warszawskim koœciele Wszystkich Œwiêtych wraz z innymi
cz³onkami Episkopatu ks. prymas Józef Glemp wyrazi³ ubolewanie z powodu
zbrodni Polaków dokonanych na ¯ydach „w Jedwabnem i innych miejscowo-
œciach”. W okolicznoœciowej modlitwie Episkopatu Polski znalaz³y siê m.in.
takie s³owa: „Módlmy siê za ofiary wszelkiej nienawiœci, zw³aszcza skierowa-
nej przeciw narodowi ¿ydowskiemu, za pomordowanych i zmar³ych w bólu i
rozpaczy, aby osi¹gnê³y wieczny pokój i szczêœliwoœæ z Bogiem (…) Módlmy
siê za zbrodniarzy i morderców, którzy gdziekolwiek, a zw³aszcza w Jedwab-
nem  i na ziemiach polskich dopuœcili siê okropnoœci i z³a, aby Bóg w swoim
mi³osierdziu udzieli³ im przebaczenia…”11.

6 grudnia 2006 papie¿ Benedykt XVI przyj¹³ jego rezygnacjê z pe³nienia
urzêdu, pozostawiaj¹c mu tytu³ prymasa Polski (do 2009, tj. do ukoñczenia 80.
roku ¿ycia).

Ks. prymas Józef Glemp dobrze zapisa³ siê w anna³ach polskiego ruchu
ekumenicznego.

Karol Karski
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KRONIKA WYDARZEÑ EKUMENICZNYCH
kwiecieñ 2011 – marzec 2013

Z zagranicy

Œwiatowa Rada Koœcio³ów

 Œwiatowa Rada Koœcio³ów zwróci³a siê do swoich  Koœcio³ów cz³on-
kowskich z propozycj¹  obchodów 22 maja 2011 Œwiatowej Niedzieli na rzecz
Pokoju. Pomys³ ten zrodzi³ siê w zwi¹zku  z Miêdzynarodow¹ Ekumeniczn¹
Konferencj¹ Pokojow¹, która od 17 do 25 maja obradowa³a w Kingston na Ja-
majce. Œwiatowa Niedziela nas rzecz Pokoju by³a   zwieñczeniem Dekady
Przezwyciê¿ania Przemocy – projektu realizowanego przez ŒRK od 2001 r.
Równie¿ Polska Rada Ekumeniczna zwróci³a siê  do swoich Koœcio³ów cz³on-
kowskich z proœb¹ o przy³¹czenie siê do tej inicjatywy, przekazanie podczas
nabo¿eñstwa informacji o konferencji w Kingston oraz zmówienie modlitwy o
pokój na œwiecie.

 Niezale¿nie od wysi³ków poszczególnych pañstw i ca³ej wspólnoty miê-
dzynarodowej, mniejszoœci religijne w ró¿nych czêœciach œwiata wci¹¿ padaj¹
ofiar¹ dyskryminacji, przemocy, wrogoœci i przeœladowañ z powodu swych
przekonañ. Specjalny zespó³ Œwiatowej Rady Koœcio³ów,  który opracowa³
raport na ten temat, spotka³ siê w dniach 28 listopada – 2 grudnia 2011 w
Stambule w siedzibie Patriarchatu Konstantynopola. Uczestnicy ekumeniczne-
go posiedzenia zwrócili uwagê, ¿e podstawowe prawa dotycz¹ce wolnoœci reli-
gijnej s¹ ³amane zarówno przez w³adze, jak i przez jednostki.
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 Sekretarz generalny Œwiatowej Rady Koœcio³ow, ks. Olav Fykse Tveit
poinformowa³, ¿e z powodu najwiêkszego kryzysu  finansowego w swojej hi-
storii w wysokoœci 26 milionów franków szwajcarskich Rada bêdzie musia³a
siê pozbyæ czêœci swoich nieruchomoœci. Przy okazji poda³ do wiadomoœci, ¿e
niegdyœ ŒRK zatrudnia³a 350 osób, dziœ liczba wspó³pracowników zmala³a do
135. Sekretarz generalny doda³, ¿e problemy finansowe wynikaj¹ m.in. z tego,
¿e du¿a czêœæ Koœcio³ów nie uiszcza obowi¹zkowej sk³adki cz³onkowskiej.

 W dniach 23-27 lutego  2012 w Akademii Ewangelickiej Hofgeismar
(Niemcy) odby³a siê konferencja poœwiêcona sytuacji na Bliskim Wschodzie
pod has³em: „Przemoc w imiê Boga? Jozue w zmieniaj¹cych siê kontekstach”.
Organizatorami byli: Œwiatowa Rada Koœcio³ów i jej Ekumeniczne Forum do
Spraw Palestyny i Izraela we wspó³pracy z Koœcio³em Ewangelickim w Niem-
czech i  Koœcio³em Ewangelickim Kurhessen-Waldeck. Uczestnicy konferen-
cji, wœród których po raz pierwszy byli tak¿e przedstawiciele ¯ydów, zajêli siê
szczegó³owo starotestamentow¹ ksiêg¹ Jozuego, przy pomocy której ¿ydow-
scy i chrzeœcijañscy fundamentaliœci uzasadniaj¹ czêsto ¿ydowskie roszczenia
do Palestyny.

 W dniach 7-14 marca 2012 w Daressalam (Tanzania) pod patronatem
Komisji Wiara i Ustrój Œwiatowej Rady Koœcio³ów odby³o siê 10. Forum Dia-
logów Dwustronnych. Uczestnikami by³o 35 przedstawicieli œwiatowych
wspólnot wyznaniowych, które prowadz¹ ze sob¹ dwustronne rozmowy teolo-
giczne na szczeblu œwiatowym. Fora s¹ zwo³ywane przez Komisjê Wiara i
Ustrój  od pocz¹tku lat 70. XX wieku. Ich celem jest ustanowienie spójnoœci
miêdzy miêdzynarodowymi dialogami teologicznymi, wymiana informacji i
dyskusja nad wspólnymi sprawami i problemami.

 Pod has³em: „Razem ku ¿yciu: Misja i ewangelizacja w zmieniaj¹cych
siê krajobrazach” w Manili (Filipiny) w dniach od 22-27 marca 2012 obrado-
wa³a Komisja do Spraw Misji Œwiatowej i Ewangelizacji Œwiatowej Rady Ko-
œcio³ów. Poinformowano, ¿e Komisja  opracowa³a  now¹ deklaracjê na temat
misji i ewangelizacji,  która  ma byæ przed³o¿ona X Zgromadzeniu Ogólnemu
ŒRK w Busan (Republika Korei) w 2013. Dokument ten opiera siê na przemy-
œleniach protestanckich, ewangelikalnych, prawos³awnych i rzymskokatolic-
kich teologii misyjnych. Ma on zaktualizowaæ tekst z 1982: „Misja i ewangeli-
zacja – deklaracja ekumeniczna” (publikowaliœmy go na naszych ³amach: 1988
nr 1, s. 41-63).

 Komisja „Wiara i Ustrój” Œwiatowej Rady Koœcio³ów na swym posie-
dzeniu na wyspie Penang w Malezji w dniach od 17 do 22 czerwca 2012 za-
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twierdzi³a dokument „Koœció³: ku wspólnej wizji”. Praca nad nim trwa³a 20
lat, powstawa³ etapami, w dialogu miêdzykoœcielnym, dwie jego poprzednie
wersje to: „Natura i cel Koœcio³a” (1998) oraz „Natura i misja Koœcio³a”
(2005). [Tê wersjê zamieœciliœmy na naszych ³amach: 2010 nr 1, s. 66-108].
Jest to drugi dokument konwergencji w dziejach Komisji Wiara i Ustrój.
Pierwszym by³ dokument w sprawie chrztu, Eucharystii i pos³ugiwania du-
chownego, przyjêty w Limie (Peru) w 1982. Obecne porozumienie zosta³o
przekazane w sierpniu 2012 Komitetowi Naczelnemu ŒRK, który nastêpnie
rozes³a³ je wszystkim Koœcio³m cz³onkowskim, aby siê z nim zapozna³y i je
przeanalizowa³y. Komisja „Wiara i Ustrój” omówi³a tak¿e projekt tekstu stu-
dyjnego nt. „moralnego rozeznania w Koœcio³ach”. Stanowi on wyzwanie dla
samych wspólnot koœcielnych w sprawie sposobu, w jaki podejmuj¹ one za-
gadnienia dotycz¹ce moralnoœci, co do których istniej¹ ró¿ne stanowiska.
Opracowanie to ma pomóc wspólnotom unikaæ tego, aby zasadnicze ró¿nice w
sprawach moralnych stawa³y siê powodem dalszych podzia³ów.

Koœció³ Rzymskokatolicki

 Na œwiecie ¿yje 1,18 mld katolików. Ich liczba zwiêkszy³a siê w 2009 
o 15 mln w porównaniu z rokiem poprzednim. Takie dane przedstawiaj¹ papie-
ski rocznik „Annuario Pontificio” oraz nowy Rocznik Statystyczny Koœcio³a
Katolickiego. Prawie po³owa katolików (49,4 proc.) ¿yje w Ameryce, w Euro-
pie 24 proc., w Afryce 15,2 proc., w Azji 10,7 proc. i w Oceanii 0,8 proc. Na
œwiecie dzia³a obecnie ponad 400 tys. ksiê¿y katolickich, a ich liczba roœnie.
W 2009 r. liczba ksiê¿y zwiêkszy³a siê o 1,4 proc. w porównaniu z 1999 r.,
choæ w tym samym okresie w Europie zmniejszy³a siê o 9 proc. Koœció³ odno-
towa³ te¿ wzrost liczby kandydatów do kap³añstwa: w 2008 r. by³o na œwiecie
117 024 seminarzystów, a w 2009 r. ju¿ 117 978. Najwiêkszy brak ksiê¿y od-
czuwaj¹ Afryka i Ameryka £aciñska.

 Papie¿ Benedykt XVI mianowa³ 2 lipca 2012 biskupa Gerharda Ludwi-
ga Müllera nowym prefektem Kongregacji Nauki Wiary. Jest on nastêpc¹ kar-
dyna³a Williama Josepha Lewady, który prosi³ o zwolnienie z funkcji ze
wzglêdu na zaawansowany wiek. Dotychczasowy biskup Regensburga by³ od
2003 przewodnicz¹cym Komisji ekumenicznej Niemieckiej Konferencji Bi-
skupów. Jego Katholische Dogmatik, która doczeka³a siê siedmiu wydañ,
uchodzi za standardowy podrêcznik niemieckojêzycznej teologii katolickiej i
zosta³a oceniona przez papie¿a jako „mistrzowskie dzie³o tej dyscypliny”.
Müller doprowadzi³ w 2008 do powstania Instytutu papie¿a Benedykta XVI i
wyda³ jego dzie³a zbiorowe.
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 Przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan  kard. Kurt
Koch powiedzia³ w wywiadzie dla Radia Watykañskiego, ¿e podzia³ chrzeœci-
jan jest dziœ „wielk¹ przeszkod¹” w g³oszeniu wiary, dodaj¹c, i¿ wiarygodnoœæ
orêdzia Ewangelii zale¿y od jednoœci chrzeœcijan. Wed³ug kard. Kocha wpierw
potrzebne jest porozumienie miêdzy Koœcio³ami w sprawie wspólnego celu.
Mamy ró¿ne koncepcje jednoœci, ale nie mamy wspólnego celu, co jest du¿¹
trudnoœci¹. Kolejne istotne wyzwanie dla ekumenizmu dostrzega kard. Koch
w nowych partnerach dialogu Koœcio³a katolickiego. Zaliczy³ do nich przede
wszystkim „znaczny wzrost ruchów tradycji zielonoœwi¹tkowej”. Innym wa¿-
nym problemem, wobec którego staje dialog ekumeniczny, jest fakt, „¿e dziœ
miêdzy Koœcio³ami kontrowersyjne s¹ przede wszystkim kwestie etyczne i ¿e
trzeba je w³¹czyæ do dialogu”.

 Wspóln¹ miêdzywyznaniow¹ Deklaracjê o Koœciele, Eucharystii i Na-
uczycielskim Urzêdzie Koœcio³a zaproponowa³ przewodnicz¹cy Papieskiej
Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan, kard. Kurt Koch. Z inicjatyw¹ t¹ wyst¹pi³ na
Miêdzynarodowym Forum Ekumenicznym w Trewirze, w którym wziê³o
udzia³ kilkuset przedstawicieli protestantów, prawos³awnych i katolików z
ca³ej Europy. Szef watykañskiej dykasterii stwierdzi³, ¿e w dialogu ekume-
nicznym nale¿y przede wszystkim jak najszybciej okreœliæ pojêcie Koœcio³a i
jednoœci, czêsto ró¿nie definiowane przez wyznania chrzeœcijañskie. Jego
zdaniem pierwszym stanowczym krokiem mog³aby byæ wspólna deklaracja.
Pomys³ kardyna³a z wielkim zadowoleniem skomentowa³ przewodnicz¹cy
Rady Koœcio³a Ewangelickiego w Niemczech pastor Nikolaus Schneider.
Stwierdzi³, ¿e taki dokument by³by kamieniem milowym w dialogu eku-
menicznym, na wzór Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwie-
niu, podpisanej przez Koœció³ katolicki i Œwiatow¹ federacjê Luterañsk¹
w 1999 r.

  Mimo radosnych postêpów mno¿¹ siê krytyczne g³osy. Nie jest tak,
¿e teologicznie wszystko jest ju¿ jasne i nale¿y tylko wyci¹gn¹æ wreszcie 
praktyczne konsekwencje – pisze o wspó³czesnym ekumenizmie kardyna³
Walter Kasper, b. przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœci-
jan w najnowszej ksi¹¿ce Drogi do jednoœci chrzeœcijan. W publikacji kar-
dyna³ sceptycznie odnosi siê do ekumenicznych projektów wyprzedzaj¹-
cych rzeczywistoœæ. Przypomina, ¿e ruch ekumeniczny by³ odpowiedzi¹ na
krwawe konflikty oraz przeœladowanie chrzeœcijan. Przestrzega jednak
przed popadaniem w iluzjê fa³szywego i powierzchownego ekumenizmu,
wed³ug którego ró¿nice miêdzy poszczególnymi tradycjami nie maj¹ wiêk-
szego znaczenia, a widzialna jednoœæ jest na wyci¹gniêcie rêki. – „W rze-
czywistoœci – stwierdza kardyna³ – coraz bardziej staje siê jasne, ¿e ró¿nice
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pozostaj¹ nie tylko w wa¿nych kwestiach. Teolog wskazuje na inne rozu-
mienie Koœcio³a i jego realizacji w tradycji rzymskokatolickiej i ewangelic-
kiej, diagnozuj¹c sytuacjê patow¹, w której obydwie wizje trudno w ogóle
ze sob¹ pogodziæ.

 W dniach od 12 do 16 listopada 2012 mia³o miejsce w Rzymie plenar-
ne posiedzenie Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan (PRJCh). By³o ono
poœwiêcone g³ównie „znaczeniu ekumenizmu dla Nowej Ewangelizacji” oraz
dostosowaniu Dyrektorium Ekumenicznego wydanego w roku 1993 do no-
wych zmienionych warunków, w których toczy siê obecnie dialog ekume-
niczny. Zbli¿aj¹ca siê 500. rocznica wyst¹pienia Marcina Lutra, które mia³o
miejsce 31 paŸdziernika 1517, stanowi³a stosown¹ okazjê do omówienia
przygotowanego programu tego wyj¹tkowego Jubileuszu ze strony wspólne-
go ewangelicko-katolickiego komitetu. Poœród sympozjów poœwiêconych
wspólnej religijnej tematyce wspomniano podczas obrad tak¿e tygodniowe
sympozjum w Krakowie zorganizowane w dniach od 1 do 7 lipca 2011 roku
na temat: „Religie i ideologie”. W zakresie stosunków chrzeœcijañsko–
¿ydowskich odnotowano znacz¹cy postêp, do których zaliczyæ nale¿y miê-
dzy innymi spotkania przedstawicieli Stolicy Apostolskiej z cz³onkami Wiel-
kiego Rabinatu w Jerozolimie, które maj¹ miejsce pocz¹wszy od 2002 roku.
Sprawozdania dotycz¹ce religijnego dialogu chrzeœcijañsko-¿ydowskiego w
sposób bolesny kontrastowa³y z relacjami przedstawicieli Bliskiego Wscho-
du. Abp Henryk Muszyñski, biskup senior Gniezna, mia³ okazjê podzieliæ siê
z obecnymi cz³onkami Papieskiej Rady genez¹ i treœci¹ Wspólnego Przes³a-
nia do Narodów Polski i Rosji, podpisanego przez abp. Józefa Michalika –
przewodnicz¹cego Konferencji Episkopatu Polski i Cyryla I - Patriarchê
Moskwy i ca³ej Rosji dnia 17 sierpnia 2012 r. na Zamku Królewskim w War-
szawie.

Watykan – Genewa

 Podczas spotkania miêdzyreligijnego w Asy¿u, zwo³anego przez pa-
pie¿a Benedykta XVI pod has³em: „Pielgrzymi prawdy – pielgrzymami po-
koju”, 27 paŸdziernika 2011 przemawia³ sekretarz generalny Œwiatowej
Rady Koœcio³ów, Olav Tveit, który powiedzia³, ¿e „krzy¿ nie jest dla wypraw
krzy¿owych, jest on raczej znakiem Bo¿ej mi³oœci, która dotyczy wszyst-
kich”. Wezwa³ przywódców religijnych do zaanga¿owania na rzecz dialogu i
akceptowania drugiego cz³owieka jak równie¿ do pojednania miêdzy chrze-
œcijanami, ¯ydami i muzu³manami, zw³aszcza w œwiêtym mieœcie Jero-
zolimie.
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Ekumenizm w  Europie

 Wspólnota Koœcio³ów Ewangelickich w Europie (WKEE) opublikowa³a
ponad 100-stronicowy dokument, w którym zajmuje stanowisko ws. eutanazji.
Tekst analizuje to zagadnienie z perspektywy teologicznej, klinicznej, etycznej
oraz prawnej. Dokument podejmuje pilne kwestie i zachêca Koœcio³y cz³on-
kowskie do ich przedyskutowania w swoim lokalnym kontekœcie – powiedzia³
ks. Thomas Wipf, szwajcarski duchowny reformowany, pe³ni¹cy funkcjê  pre-
zydenta WKEE. Tekst zatytu³owany „Czas ¿ycia i czas umierania” jest wyni-
kiem intensywnego procesu konsultacyjnego. Zdecydowanie opowiada siê on
za ochron¹ praw ludzi umieraj¹cych oraz œmiertelnie chorych, podkreœlaj¹c
prawo do ¿ycia do samego koñca oraz prawo do rezygnacji z uporczywej tera-
pii. Dokument odrzuca teologiczno-etyczne usprawiedliwienie eutanazji oraz
asystencji przy samobójstwie, przyjmuj¹c do wiadomoœci zmiany zachodz¹ce
w wielu europejskich spo³eczeñstwach.

  W dniach 20-22 stycznia 2012 w Akademii Ewangelickiej w Bad Boll
(Niemcy) odby³o siê pierwsze posiedzenie – spotkanie ewangelickich synodów
w Europie. Przygotowa³a je Wspólnota Koœcio³ów Ewangelickich w Europie
(WKEE) we wspó³pracy z Ewangelickim Koœcio³em Krajowym Wirtembergi.
Temat brzmia³: „Wzmocnienie wspó³pracy miêdzy Koœcio³ami ewangelickimi
w Europie”. 70 synoda³ów z 14 pañstw dyskutowa³o nad kwesti¹ praw cz³o-
wieka i migracj¹, przysz³oœci¹ diakonii, wspó³dzia³aniem œwieckich w Koœcio-
³ach ewangelickich oraz na temat relacji m³odzie¿ – Koœció³. Poza tym spotka-
nie s³u¿y³o przygotowaniu VII Zgromadzenia Ogólnego WKEE, planowanego
na wrzesieñ  2012 w Florencji.

 Synody dwóch Koœcio³ów ewangelickich we Francji – Koœcio³a Refor-
mowanego i Ewangelickiego Koœcio³a Luterañskiego – postanowi³y utworzyæ
jeden wspólny Koœció³ o nazwie Zjednoczony Koœció³ Protestancki Francji.
Nast¹pi³o to podczas wspólnych obrad w dniach od 17-20 maja 2012. Decyzja
o po³¹czeniu zapad³a w 2007. Realizacja projektu trwa³a piêæ lat. Nowy Ko-
œció³ zrzesza 272 tys. cz³onków, dominuj¹ ewangelicy reformowani, których
jest ok. 250 tys.

 „Europa i polityka rodzinna” - to tytu³ dokumentu og³oszonego 18 stycz-
nia 2013 przez Komisjê „Koœció³ i Spo³eczeñstwo” Konferencji Koœcio³ów
Europejskich (KKE), zrzeszaj¹cej Koœcio³y protestanckie, anglikañskie i pra-
wos³awne naszego kontynentu. Autorzy podkreœlaj¹, ¿e „rodziny s¹ szko³ami
ludzkiego ¿ycia”, w których osoby ucz¹ siê „poznawaæ w³asne ograniczenia i
swoje s³aboœci oraz tolerowaæ je u innych”. Ze wzglêdu na tê istotn¹ rolê, jak¹
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pe³ni¹ rodziny, Koœcio³y apeluj¹ do wszystkich pañstw europejskich, a szcze-
gólnie do Unii Europejskiej i jej pañstw cz³onkowskich, aby wprowadza³y po-
litykê wspierania rodzin. Pierwsze dyskusje nad projektem dokumentu zaczê³y
siê w 2008, gdy Rada Europy i Komisja Europejska zaprosi³y Koœcio³y do
udzia³u w dyskusji nad wyzwaniami stoj¹cymi przed rodzin¹ w Europie.

 Dwudniowym spotkaniem w stolicy Austrii (8-9 lutego 2013) zainicjo-
wano formalny dialog miêdzy Papiesk¹ Rad¹ ds. Jednoœci Chrzeœcijan a
Wspólnot¹ Koœcio³ów Ewangelickich w Europie. Podstaw¹ rozmów by³y dwa
teksty: wydane w 1994  przez WKEE studium „Koœció³ Jezusa Chrystusa” i
podsumowuj¹ca 40 lat dialogu ekumenicznego ksi¹¿ka kard. Waltera Kaspera
„Zbieranie owoców” z 2009. W spotkaniu uczestniczy³o czternastu teologów,
po siedmiu z ka¿dej strony. Przewodniczyli dwaj niemieccy biskupi: ewange-
licki Friedrich Weber z Brunszwiku i katolicki Karl-Heinz Wiesemann ze Spi-
ry. Ustalono szereg tematów, co do których mo¿na osi¹gn¹æ zgodnoœæ czy zbli-
¿enie stanowisk. Miejscem nastêpnej konsultacji bêdzie w dniach 16 i 17 grud-
nia 2013  Spira.

 Przedstawiciele Koœcio³ów spotkali siê z irlandzk¹ prezydencj¹ Unii Eu-
ropejskiej, na czele z premierem End¹ Kennym. W rozmowach, jakie odby³y
siê 8 marca 2013 w Dublinie, wziêli udzia³ przedstawiciele Irlandzkiej Rady
Koœcio³ów, Konferencji Koœcio³ów Europejskich i Komisji Episkopatów
Wspólnoty Europejskiej. Chrzeœcijanie ró¿nych wyznañ zakwestionowali sens
dyskutowania o oszczêdnoœciach bud¿etowych bez uwzglêdniania ich wymia-
ru spo³ecznego. Przy staraniach o wzrost gospodarczy konieczne jest - ich zda-
niem - podjêcie wysi³ków maj¹cych na celu likwidacjê strukturalnego ubóstwa
i nierównoœci. Wskazali na „spo³eczne konsekwencje ostrego kryzysu gospo-
darczego w Unii Europejskiej”, które widaæ w parafiach wszystkich Koœcio-
³ów, co stanowi przedmiot ich troski na poziomie lokalnym, regionalnym i na-
rodowym. Spotkanie odby³o siê w ramach wynikaj¹cego z artyku³u 17 Trakta-
tu Lizboñskiego regularnego dialogu miêdzy Koœcio³ami i UE.

Katolicy i prawos³awni

 W Rethymno na Krecie w dniach 14-17 czerwca 2011 zebra³a siê Miê-
dzynarodowa Komisja Teologiczna Katolicko-Prawos³awna, by kontynu-
owaæ swój dialog. Po trudnoœciach na posiedzeniach w Paphos (2009) i
Wiedniu (2010) praca nabra³a nowej dynamiki. Wspólnie opracowano g³ów-
ne zarysy dokumentu na temat prymatu i synodalnoœci. Podejmowana jest w
nim próba pogodzenia ze sob¹ katolickiego przekonania o unikalnoœci urzê-
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du papieskiego z zasadnicz¹ postaw¹ prawos³awia o kolegialnoœci wszyst-
kich biskupów. Szczegó³y nie zosta³y ujawnione. Podkreœlono, ¿e by³oby to
sprzeczne z zasad¹ zaufania obowi¹zuj¹c¹ w  dialogach miêdzywyznanio-
wych.

  „G³êboka bliskoœæ duchowa, jakiej doœwiadczamy za ka¿dym spotka-
niem jest dla mnie motywem wielkiej radoœci i wdziêcznoœci Bogu. Jednak¿e
niepe³na wspólnota, która ju¿ nas ³¹czy, powinna wzrastaæ a¿ do osi¹gniêcia
pe³nej, widzialnej jednoœci”. S³owa te wypowiedzia³ Benedykt XVI przyjmu-
j¹c delegacjê Patriarchatu Ekumenicznego Konstantynopola. Od szeregu lat
na uroczystoœæ œwiêtych Piotra i Paw³a przybywaj¹ do Rzymu jego przedsta-
wiciele, a 30 listopada na uroczystoœci œw. Andrzeja udaje siê delegacja wa-
tykañska. Odnosz¹c siê do wymiany delegacji Benedykt XVI podkreœli³, ¿e
fakt ten ukazuje przyjaŸñ i autentyczne braterstwo ³¹cz¹ce Koœció³ Rzymu
z Patriarchatem Ekumenicznym. Papie¿ nawi¹za³ tak¿e do prac Miêdzynaro-
dowej Komisji do Dialogu Teologicznego miêdzy Koœcio³em Katolickim
a Koœcio³em Prawos³awnym. Zauwa¿y³, ¿e spogl¹daj¹c w perspektywie
czysto ludzkiej mo¿na odnieœæ wra¿enie, i¿ dialog teologiczny rozwija siê z
trudem. Jednak¿e jego rytm zwi¹zany jest ze z³o¿onoœci¹ dyskutowanej te-
matyki, wymagaj¹cej niezwyk³ego wysi³ku studiów, refleksji i wzajemnej
otwartoœci.

Katolicy i anglikanie

 W Londynie odby³a siê miêdzynarodowa konferencja o chrzeœcijanach
Ziemi Œwiêtej. Zorganizowali j¹ wspólnie katolicki arcybiskup Westminsteru
Vincent Nichols i anglikañski prymas Rowan Williams. Obok osobistoœci ko-
œcielnych obu wyznañ wziêli w niej  te¿ udzia³ politycy. Uczestnicy pochodzili
z Wielkiej Brytanii, Ameryki Pó³nocnej i Europy oraz z Ziemi Œwiêtej. Wœród
mówców byli nie tylko chrzeœcijanie, ale równie¿ wyznawcy islamu i juda-
izmu. Uczestnicy londyñskiego spotkania zastanawiali siê nad wyzwaniami
stoj¹cymi przed wspólnotami chrzeœcijañskimi Ziemi Œwiêtej i mo¿liwoœci¹
zapewnienia im bezpiecznego ¿ycia na ich rodzimych terenach.

 Kongregacja Nauki Wiary utworzy³a ordynariat personalny dla by³ych
anglikanów w USA. Nosi on tytu³ Katedry œw. Piotra, a jego pierwszym prze-
³o¿onym Benedykt XVI mianowa³ ks. Jeffreya Neila Steensona, który w latach
2004-07 by³ biskupem episkopalnym diecezji Rio Grande. Dotychczas jedyna
taka struktura zosta³a utworzona na terenie Anglii i Walii (w przysz³oœci mog¹
one powstaæ tak¿e w Australii i Kanadzie).
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Katolicy i luteranie

 Z wielk¹ obaw¹ odnios³a siê Œwiatowa Federacja Luterañska (ŒFL) do
propozycji prefekta Kongregacji Nauki Wiary abpa Gerharda Ludwiga Müllera
w sprawie utworzenia w Koœciele rzymskokatolickim specjalnych struktur dla
by³ych luteran na wzór tych, które powsta³y dla by³ych anglikanów. Sekretarz
generalny ŒFL, ks. dr Martin Junge, negatywnie oceni³ wypowiedŸ watykañ-
skiego hierarchy. I chocia¿ przyzna³, ¿e luteranie maj¹ pe³ne prawo do zmiany
swego wyznania, to jednak niepokój budzi mo¿liwoœæ utworzenia dla nich spe-
cjalnych struktur u³atwiaj¹cych im utrzymywanie w³asnej to¿samoœci i tradycji
w ³onie Koœcio³a rzymskokatolickiego. ŒFL uwa¿a, ¿e mog³oby to pogorszyæ
relacje ekumeniczne, zw³aszcza trwaj¹cy dialog teologiczny na temat eklezjo-
logii. By³by to tak¿e z³y znak dla luteranów na ca³ym œwiecie, którzy przygo-
towuj¹ siê do obchodów 500-lecia Reformacji w duchu ekumenicznego zrozu-
mienia i wspó³pracy.

Katolicy i zielonoœwi¹tkowcy

 Kwestia charyzmatów w Koœciele i ich konsekwencji duszpasterskich to
temat watykañskich obrad dialogu katolicko-zielonoœwi¹tkowego, jakie mia³y
miejsce w dniach od 10-16 czerwca 2011. Spotkanie to rozpoczê³o szóst¹ fazê
trwaj¹cych od 1972  rozmów obydwu Koœcio³ów.   W komunikacie podkreœlo-
no, ¿e wiara w Ducha Œwiêtego i Jego dary pozwala na lepsze wzajemne zro-
zumienie miêdzy katolikami i zielonoœwi¹tkowcami. Zaznaczono, ¿e chodzi o
tzw. klasyczne Koœcio³y  zielonoœwi¹tkowe, które za swój cel uznaj¹ g³oszenie
Ewangelii wszystkim narodom przez dokonywanie cudów i uzdrowieñ, a tak¿e
zjawisk zwi¹zanych z Duchem Œwiêtym, takich jak dar jêzyków. S¹ to wspól-
noty bardzo miêdzy sob¹ zró¿nicowane, ale jako ca³oœæ odnotowuj¹ dynamicz-
ny wzrost – dziœ nale¿y do nich oko³o 600 mln. wiernych. Wypracowanie ra-
portu koñcowego planowane jest na rok 2015.

Katolicy i ewangelikalni

 Watykan i przedstawiciele Œwiatowego Aliansu Ewangelicznego zakoñ-
czyli drugie z trzech przewidzianych konsultacji teologicznych. Trwaj¹ce
przez tydzieñ rozmowy, które zakoñczy³y siê w Rzymie, odbywa³y siê pod ha-
s³em „Pismo Œwiête w ¿yciu i misji Koœcio³a.” G³ównym tematem by³a relacja
miêdzy Pismem a Tradycj¹. W komunikacie koñcz¹cym ekumeniczne konsul-
tacje podkreœlono, ¿e rozmowy przyczyni³y siê do wzrostu zaufania i pog³êbie-
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nia duchowej wspólnoty. Pierwsze spotkanie obecnej fazy dialogu miêdzy
Kuri¹ Rzymsk¹ a reprezentantami najwiêkszej organizacji ewangelikalnej na
œwiecie odby³o siê w 2009 roku w Brazylii i poœwiêcone by³o zagadnieniom
etycznym oraz dogmatycznym. Nastêpne spotkanie poœwiêcone bêdzie roli sa-
kramentów w zbawieniu.

Katolicy, luteranie i menonici

 14 grudnia 2012 zakoñczy³y siê w Rzymie kilkudniowe obrady komisji
trójstronnej, sk³adaj¹cej siê z przedstawicieli Papieskiej Rady ds. Jednoœci
Chrzeœcijan, Œwiatowej Federacji Luterañskiej (ŒFL) oraz Œwiatowej Konfe-
rencji Menonitów (ŒKM), nt. sakramentu Chrztu Œwiêtego. By³o to pierwsze
trilateralne spotkanie na p³aszczyŸnie miêdzynarodowego dialogu ekumenicz-
nego z udzia³em katolików, luteranów i menonitów. Tematem rozmów by³o
has³o: „Chrzest i w³¹czenie w Cia³o Chrystusa, Koœció³”. Ka¿da z tradycji
przedstawi³a swoj¹ teologiê chrztu oraz praktykê chrzcieln¹. O ile luteranie i
rzymscy katolicy praktykuj¹ chrzest niemowl¹t, o tyle menonici chrzcz¹ osoby
doros³e. W kontekœcie ró¿nic i podobieñstw w rozumieniu sakramentu cz³on-
kowie komisji przygotuj¹ teksty, które bêd¹ podstaw¹ dla dalszego dialogu
miêdzy trzema tradycjami. W 2014 roku rozpocznie siê kolejna faza miêdzyna-
rodowego dialogu luterañsko-rzymskokatolickiego „Wzrost we Wspólnocie”,
w którym istotne znaczenie ma sakrament Chrztu Œwiêtego. W sk³ad komisji
wchodzi po piêciu przedstawicieli ka¿dej ze stron. Kolejne spotkanie odbêdzie
siê w styczniu 2014 roku i bêdzie zatytu³owane „Chrzest: Bo¿a ³aska w Chry-
stusie i grzech cz³owieka”.

Koœció³ prawos³awny

 W dniach 21-27 lutego 2011 w Chambesy ko³o Genewy odby³o siê ko-
lejne spotkanie Komisji Przygotowawczej do Soboru Ogólnoprawos³awnego.
Komisja zajê³a siê dwoma zagadnieniami, które bêd¹ stanowi³y przedmiot
dyskusji na przysz³ym Soborze. S¹ to zagadnienia nadawania autokefalii i
dyptychów. Komisja nie zdo³a³a wypracowaæ dokumentów odnoœnie dysku-
towanych zagadnieñ i tym samym znacz¹co przyspieszyæ zwo³anie Soboru.
Pomimo braku jednomyœlnoœci dyskusja da³a dobry fundament dla przysz³ej
pracy w przygotowaniach do Soboru. Przedstawicielami Koœcio³a Prawo-
s³awnego w Polsce byli: arcybiskup Wroc³awski i Szczeciñski Jeremiasz i ks.
Andrzej KuŸma.  
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 Œwiêty Synod Patriarchatu Jerozolimskiego postanowi³ przerwaæ wspól-
notê eucharystyczn¹ z Rumuñskim Koœcio³em Prawos³awnym. Przyczyn¹ tak
drastycznego posuniêcia jest spór wokó³ budowy przez Patriarchat Rumuñski
w³asnej œwi¹tyni w Jerychu w Ziemi Œwiêtej, czyli na kanonicznym obszarze
Koœcio³a jerozolimskiego. Wczeœniej  patriarcha Jerozolimy Teofil wys³a³ w tej
sprawie do swego rumuñskiego odpowiednika, patriarchy Daniela list, w któ-
rym za¿¹da³ przerwania budowy obiektu. Zwierzchnik prawos³awia rumuñ-
skiego, ca³kowicie uznaj¹c jurysdykcjê Koœcio³a jerozolimskiego nad Izraelem
i Palestyn¹, zaznaczy³, ¿e we wspó³czesnych warunkach nie mo¿na z ca³¹ su-
rowoœci¹ przestrzegaæ podzia³ów terytorialnych miêdzy Koœcio³ami lokalnymi
i zaproponowa³ Jerozolimie uznanie tej budowy i udzielenie b³ogos³awieñstwa
na jej funkcjonowanie. W zaistnia³ej sytuacji  Synod jerozolimski postanowi³
wstrzymaæ wymienianie imienia patriarchy rumuñskiego w czasie liturgii.

 Prawdziw¹ przyczyn¹ trudnoœci w relacjach naszego Koœcio³a z Rosyj-
skim Koœcio³em Prawos³awnym jest niezdolnoœæ Moskwy do przyznania, ¿e
rosyjskie prawos³awie sta³o siê w rêkach Stalina narzêdziem przymusowej li-
kwidacji Koœcio³a Greckokatolickiego na Ukrainie – stwierdzi³ abp Œwiato-
s³aw Szewczuk. Arcybiskup wiêkszy kijowsko-halicki i zwierzchnik Ukraiñ-
skiego Koœcio³a Greckokatolickiego wypowiedzia³ siê w wywiadzie dla gazety
„Dzieñ”. Abp Szewczuk zaznaczy³, ¿e duchowieñstwo Patriarchatu Moskiew-
skiego nie wyrazi³o dot¹d ubolewania z powodu zaw³aszczenia po II wojnie
œwiatowej w³asnoœci grekokatolików. Jego zdaniem taka zdolnoœæ jest niezbêd-
nym warunkiem procesu „leczenia pamiêci”.

 Patriarcha ekumeniczny Konstantynopola Bart³omiej I og³osi³, ¿e 2013
rok bêdzie obchodzony jako Rok Solidarnoœci. W orêdziu na Bo¿e Narodzenie
zwierzchnik prawos³awia skrytykowa³ skoncentrowanie bogactwa w rêkach
stosunkowo niewielkiej grupy osób przy jednoczesnym zubo¿eniu szerokich
warstw mieszkañców Ziemi. Ta dysproporcja, okreœlana na œwiecie mianem
„kryzysu ekonomicznego”, jest w rzeczywistoœci konsekwencj¹ „kryzysu mo-
ralnego” - uwa¿a patriarcha Bart³omiej I. Patriarcha Konstantynopola wyrazi³
nadziejê, ¿e przez ca³y najbli¿szy Rok Solidarnoœci ten „problem wielkiego i
rozlanego po ca³ym œwiecie ubóstwa dotrze do wielu serc na tyle, aby mo¿na
by³o podj¹æ niezbêdne œrodki, które spowoduj¹ zmniejszenie cierpieñ ludzi
g³oduj¹cych i zepchniêtych na margines”.

 Za „pozytywny przyk³ad wspó³dzia³ania miêdzychrzeœcijañskiego” ro-
syjscy biskupi prawos³awni uznali podpisanie w 2012 przez patriarchê Cyryla I
i przewodnicz¹cego Episkopatu Polski abpa Józefa Michalika Wspólnego
Przes³ania do Narodów Rosji i Polski o pojednaniu miêdzy nimi. Fakt ten
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przypomniano w Postanowieniach, uchwalonych na zakoñczenie Soboru Bi-
skupiego Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego (RKP), który obradowa³ w
Moskwie w dniach 2-5 lutego 2013. Hierarchowie podkreœlili, ¿e wspomniany
dokument wzywa do „dzia³añ na rzecz wzajemnego przebaczenia win i uzdro-
wienia ran przesz³oœci, do zbli¿enia w obliczu wspólnych wyzwañ wspó³cze-
snego, zeœwiecczonego œwiata oraz tworzenia pokojowej przysz³oœci”. W pra-
cach Soboru wziê³o udzia³ 280 hierarchów RKP.

Prawos³awni i luteranie

 Plenarne spotkanie miêdzynarodowej, luterañsko-prawos³awnej komisji
teologicznej w Wittenberdze, które odby³o siê w pierwszym tygodniu czerwca
2011, mia³o szczególne znaczenie. Po³¹czone by³o z obchodami 30. rocznicy
komisji, która ukonstytuowa³a siê w 1981 roku w Espoo (Finlandia). Stronê lute-
rañsk¹ reprezentowali przedstawiciele Œwiatowej Federacji Luterañskiej z bp.
Donaldem J. McCoidem z Koœcio³a Ewangelicko-Luterañskiego Ameryki, a pra-
wos³awn¹ reprezentanci Koœcio³ów  autokefalicznych, którym przewodzi³  me-
tropolita Gennadios z Sassimy. ¯yczenia do uczestników spotkania przes³a³ Bar-
t³omiej I, patriarcha Konstantynopola, a ks. dr Martin Junge, sekretarz generalny
ŒFL, wzi¹³ udzia³ w czêœci obrad. Oprócz œwiêtowania rocznicy komisja zakoñ-
czy³a pracê nad wspólnym dokumentem „Misterium Koœcio³a: istota, znaki i mi-
sja Koœcio³a”, który przygotowywany by³ podczas kilkuletnich konsultacji w Is-
landii (2009) i w Betlejem (2010). Dokument, który zostanie opublikowany wraz
z 12 innymi tekstami wypracowanymi w ci¹gu ostatnich 30 lat, dotyczy wielu
aspektów dialogu ekumenicznego w kontekœcie eklezjologii, w tym rozumienia
jednoœci i misji Koœcio³a, jego s³u¿ebnej roli, prozelityzmu oraz misji.

Koœció³ Anglikañski

 Kolegium Biskupów Traditional Anglican Communion (TAC) wypowie-
dzia³o siê przeciw wspólnocie koœcielnej z Koœcio³em rzymskokatolickim.
Dziêkuj¹c Watykanowi za Konstytucjê apostolsk¹ Anglicanorum Coetibus, bi-
skupi podkreœlili jednak odrzucenie zaproszenia. Wskutek tej uchwa³y ze sta-
nowiska prymasa TAC ust¹pi³ australijski arcybiskup John Hepworth. Kole-
gium jednomyœlnie zaakceptowa³o tê dymisjê. Przez aklamacjê na urzêduj¹ce-
go prymasa wybrano indyjskiego arcybiskupa Samuela Prakasha. Arcybiskup
Prakash jest cz³onkiem za³o¿ycielem TAC, metropolit¹ Koœcio³a Anglikañskie-
go Indii i arcybiskupem Bombaju. Hepworth by³ g³ównym inicjatorem w pró-
bie przy³¹czenia TAC do katolicyzmu.
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 Synod Generalny Koœcio³a Anglii, po 12 latach debaty,  nie przyj¹³
wniosku w sprawie dopuszczenia kobiet do urz¹du biskupiego.  Mimo i¿ wiêk-
szoœæ Izby Biskupów, Izby Kleru i Izby Œwieckich zag³osowa³a za, to jednak
uchwa³a nie przesz³a, poniewa¿ w ostatniej izbie zabrak³o szeœciu g³osów. Sta-
³o siê tak mimo apeli obu arcybiskupów Canterbury, odchodz¹cego oraz nomi-
nowanego,  Rowan Williamsa i Justina Welby’ego, aby przeciwnicy dopusz-
czenia powstrzymali siê od g³osowania.

Anglikanie i luteranie

 W Jerozolimie odby³y siê tygodniowe obrady miêdzynarodowej angli-
kañsko-luterañskiej komisji dialogu teologicznego, które poœwiêcone by³y
koñcowym pracom nad dokumentem, dotycz¹cym s³u¿ebnej (diakonijnej) roli
Koœcio³a. Tekst zatytu³owany „Kochaæ i s³u¿yæ Panu” zajmuje siê relacj¹ miê-
dzy koinoni¹, a wiêc wspólnotowym wymiarem Koœcio³a oraz diakoni¹. Jest
on efektem prac, trwaj¹cych od 2006 roku, natomiast miêdzynarodowy dialog
miêdzy siostrzanymi wspólnotami – anglikanami i luteranami – trwa ju¿ od
1970 roku.

Koœció³ luterañski

 Liczba luteranów na œwiecie nieznacznie wzros³a w roku 2011 w porów-
naniu z rokiem poprzednim. Wœród 145 Koœcio³ów cz³onkowskich Œwiatowej
Federacji Luterañskiej (ŒFL) odnotowano wzrost o 0,3% (ponad 205 tys.), co
daje nieco ponad 70,5 milionów luteranów zrzeszonych w ŒFL. Nie jest to jed-
nak zas³ug¹ Europy, która wci¹¿ jest „najbardziej luterañskim” kontynentem,
ale Afryki i Azji – to w³aœnie tam, jak pokazuj¹ trendy minionych lat, lutera-
nizm prze¿ywa prawdziwy rozkwit. Podczas gdy w Afryce przyby³o ponad
658 tys. luteranów, a w Azji 217 tys., w Europie uby³o prawie 400 tys., a w
Ameryce Pó³nocnej 278 tys. Niezmiennie najwiêkszym Koœcio³em luterañskim
na œwiecie pozostaje Koœció³ Szwecji – 6,5 miliona wiernych (spadek o 1,6% -
111 tys. cz³onków). Dalsze miejsca zajmuj¹:  Etiopski Koœció³ Ewangelicki
Mykane Yesus (5,84 mln wiernych) oraz Ewangelicko-Luterañski Koœció³
Tanzanii (5,82 mln wiernych). Dwa ostatnie Koœcio³y s¹ jednoczeœnie najwiêk-
szymi w Afryce. Pozycjê lidera w Azji zachowa³ Chrzeœcijañski Koœció³ Prote-
stancki Batak w Indonezji (4,1 mln cz³onków).

 W Norwegii zakoñczy³a siê ostatecznie kilkusetletnia historia Koœcio³a
pañstwowego, jakim by³ Koœció³ luterañski. 21 maja 2012 g³osami 169 pos³ów
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Storting zadecydowa³ o niezbêdnej w tym celu zmianie w konstytucji. Koœció³
luterañski by³  w Norwegii wyznaniem pañstwowym przez 475 lat. W przy-
sz³oœci poszczególne wyznania i œwiatopogl¹dy bêd¹ mia³y w Norwegii równe
prawa. Kwestie koœcielne nie bêd¹ ju¿ rozpatrywane w parlamencie, lecz w
obrêbie poszczególnych Koœcio³ów. O nominacjach biskupów i dziekanów de-
cydowaæ bêdzie Koœció³, a nie – jak dotychczas – pañstwo. Zniesiona zostanie
œcis³a wiêŸ pañstwa i luteranizmu, który przestanie byæ religi¹ oficjaln¹. Zli-
kwidowane zostan¹ podatki koœcielne w obecnej formie. Koœció³ Norwegii za-
akceptowa³ tê sytuacjê, a nawet by³ jej „si³¹ napêdow¹”.

Menonici i adwentyœci

 Reprezentanci Œwiatowej Konferencji Menonitów i Koœcio³a Adwenty-
stów Dnia Siódmego spotkali siê w dniach 27 czerwca – 2 lipca 2012 w Silver
Spring, Maryland/USA na pierwszym posiedzeniu dialogu dwustronnego na
p³aszczyŸnie œwiatowej. Obie rodziny wyznaniowe maj¹ wiele wspólnego –
powiedzia³ przy tej okazji John Graz reprezentuj¹cy stronê adwentystyczn¹.
Sprzeciwiaj¹ siê one s³u¿bie wojskowej oraz opowiadaj¹ siê za pokojem i wol-
noœci¹ religijn¹. Obie wywodz¹ siê z tradycji praktykuj¹cej chrzest w wieku
doros³ym. W obecnych rozmowach chodzi³o poza lepszym poznaniem siê o
praktyczne kwestie chrzeœcijañstwa.

Zgony i nominacje

 Ks. dr John Stott, anglikañski teolog i jeden z pionierów ruchu ewangeli-
kalnego, zmar³ w 2011 w wieku 90 lat. By³ cz³owiekiem-instytucj¹ ewangeli-
kalnego chrzeœcijañstwa, ale tak¿e poza nim. Aktywnie anga¿owa³ siê w dzia-
³alnoœæ teologiczn¹ (by³ autorem 50 ksi¹¿ek) oraz duszpastersk¹. Jego talent i
wiedzê doceniali chrzeœcijanie, nale¿¹cy do ró¿nych Koœcio³ów. Ogromne zna-
czenie mia³o równie¿ jego zaanga¿owanie na rzecz miêdzynarodowego ruchu
ewangelikalnego – to on tworzy³ jeden z najwa¿niejszych dokumentów ruchu
ewangelikalnego, jak np. Zobowi¹zanie z Lozanny (1974) oraz Manifest
z Manili (1989). By³ równie¿ autorem preambu³y do statutu Œwiatowego
Aliansu Ewangelicznego (1951). W latach 1959 – 1991 by³ jednym z nadwor-
nych kaznodziejów brytyjskiej królowej El¿biety II.

 W Genewie w wieku 75 lat zmar³ 5 listopada 2011 prawos³awny metro-
polita Damaskinos (Basil Papandreu).  W latach 1982-2003 by³ metropolit¹
Szwajcarii. Odegra³ wa¿n¹ rolê w przygotowywaniu i realizacji ró¿nych dialo-
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gów dwustronnych prowadzonych przez Koœcio³y prawos³awne z orientalnymi
Koœcio³ami narodowymi, Koœcio³em rzymskokatolickim i Koœcio³ami staroka-
tolickimi.  W latach 1986-92 by³ cz³onkiem Prezydium Konferencji Koœcio³ów
Europejskich. Od 1969 kierowa³ Sekretariatem dla „Przygotowania Œwiêtego i
Wielkiego Soboru Koœcio³a Prawos³awnego”.

 Pastor Guy Liarge (ur. 1957), duchowny metodystyczny, przewodnicz¹-
cy Zjednoczonego Koœcio³a Protestanckiego w Belgii (ZKPB), zosta³ 25 stycz-
nia  2012 wybrany nowym sekretarzem generalnym Konferencji Koœcio³ów
Europejskich (KKE). Zast¹pi³ na tym stanowisku rumuñskiego teologa prawo-
s³awnego Viorela Ionitê.Urz¹d obj¹³ w czerwcu 2012. Studia teologiczne
ukoñczy³ w Brukseli, tam te¿ uzyska³ doktorat z zakresu historii Koœcio³a. W
latach 1984-2005 by³ pastorem w Menem i Brukseli, 2005 wybrany przewod-
nicz¹cym ZKPB. Wielokrotnie  reprezentowa³ swój Koœció³  podczas ró¿nych
zgromadzeñ i konsultacji na p³aszczyŸnie europejskiej (KKE, Wspólnota Ko-
œcio³ów Ewangelickich w Europie) i œwiatowej (Œwiatowa Rada Koœcio³ów
Metodystycznych, Œwiatowa Wspólnota Koœcio³ów Reformowanych).

 Szenuda III  (Nasir Gaidy Rafael in Abnoub), zwierzchnik Koœcio³a
Koptyjskiego w Egipcie, zmar³ 17 marca 2012 w Kairze. Jego oficjalny tytu³
brzmia³: „papie¿ Aleksandrii i patriarcha stolicy œw. Marka”. Uchodzi³ za
117 nastêpcê œw. Marka. Urodzi³ siê  3 sierpnia 1923 w  prowincji Asiu
(Egipt Górny). W 1971 staje na czele Koœcio³a, 1981-85 przebywa na zes³a-
niu w klasztorze Anba Bishoy na rozkaz prezydenta Anwara el-Sadata.
W 1971 reprezentowa³ Koœció³ w nieoficjalnych konsultacjach miêdzy teolo-
gami katolickimi i orientalno-prawos³awnymi zorganizowanych przez wie-
deñsk¹ Fundacjê „Pro Oriente” w Wiedniu. W maju 1973 z³o¿y³ wizytê
w Watykanie jako pierwszy patriarcha aleksandryjski Koœcio³a Koptyjskiego,
przy tej okazji  z  papie¿em Paw³em VI podpisa³ wspóln¹ deklaracjê chrysto-
logiczn¹, k³ad¹c¹ nacisk na wspólne dziedzictwo wiary obu podzielonych
Koœcio³ów. W 2000  spotka³ siê z pielgrzymuj¹cym do Egiptu Janem Paw³em
II. W 1989 otworzy³ spotkanie Miêdzynarodowej Komisji Dialogu Ekume-
nicznego, której koñcowe oœwiadczenie podkreœla³o wspólnotê wiary koptów
i prawos³awych. VII Zgromadzenie Ogólne Œwiatowej Rady Koœcio³ów
w Canberze (1991) wybra³o go w sk³ad 8-osobowego prezydium Rady. Wie-
lokrotnie wystêpowa³ w obronie praw chrzeœcijan, padaj¹cych ofiar¹ muzu³-
mañskiego fundamentalizmu.

 Nastêpc¹ Szenudy III zosta³  60-letni biskup Tawardos (Teodor). Jego
imiê zosta³o wylosowane spoœród trzech kandydatów przez ch³opca z opask¹
na oczach. Ceremonia mia³a miejsce w katedrze œw. Marka w Kairze. Nowo
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wybrany papie¿ koptyjski studiowa³ w Wielkiej Brytanii. Jego intronizacja  od-
by³a siê  18 listopada 2012.

 1 lipca 2012 zmar³ w Tandil, Buenos Aires, w wieku 88 lat José Miguel
Bonino, wybitny reprezentant teologii wyzwolenia. By³ pastorem metody-
stycznym, aktywnie zaanga¿owanym w ruchu ekumenicznym oraz na rzecz
praw cz³owieka i zmian spo³ecznych. W latach 1975-1983 by³ jednym z prezy-
dentów Œwiatowej Rady Koœcio³ów. Urodzi³ siê 5 marca 1924 w Santa Fe. By³
profesorem i dyrektorem Ewangelickiego Instytutu Studiów Teologicznych, je-
dynym latynoamerykañskim protestantem zaproszonym na Sobór Watykañski
II. Jego dzie³a teologiczne by³y t³umaczone na wiele jêzyków.

   W wieku prawie 77 lat zmar³ po d³ugiej chorobie 16 sierpnia 2012 w
Addis Abebie patriarcha Etiopskiego Koœcio³a Prawos³awnego Tewahedo abu-
na Pawe³. Od 2006  by³ jednym z 8 prezydentów Œwiatowej Rady Koœcio³ów
(ŒRK). Urodzi³ siê  3 listopada 1935  w regionie Tigraj na pó³nocy Etiopii.   W
1975 otrzyma³ sakrê biskupi¹. W tym samym roku wzi¹³ udzia³ w V Zgroma-
dzeniu Ogólnym ŒRK w Nairobi. Lata 1976-82 spêdzi³ w wiêzieniu na rozkaz
rz¹dz¹cego wówczas Etiopi¹ marksistowskiego rz¹du Hajle Mariama. W 1992
zosta³ wybrany patriarch¹. By³ znany ze swego zaanga¿owania na rzecz dialo-
gu miêdzyreligijnego, zw³aszcza z islamem, a tak¿e z dzia³alnoœci w obronie
uchodŸców i chorych na AIDS. Zabiera³ g³os na Œwiatowym Szczycie Przy-
wódców Religijnych i Duchowych w siedzibie ONZ w kwietniu 2010.

 W wieku 85 lat zmar³ 31 sierpnia 2012 w Gallarate ko³o Varese we W³o-
szech emerytowany metropolita Mediolanu kard. Carlo Maria Martini. By³
jedn¹ z najwybitniejszych postaci Koœcio³a katolickiego we W³oszech i na
œwiecie, znakomitym teologiem, biblist¹ i przez ponad 23 lata kierowa³ jedn¹ z
najwiêkszych diecezji katolickich na œwiecie – archidiecezj¹ mediolañsk¹.
Urodzi³ siê 25 lutego 1927 w Turynie. W 1944 wst¹pi³  do Towarzystwa Jezu-
sowego. W latach 1969-78 by³ rektorem Papieskiego „Biblicum”, potem zosta³
rektorem Gregorianum. W tym czasie by³ te¿ jedynym katolickim cz³onkiem
Ekumenicznego Komitetu Przygotowania Greckiego Wydanie Nowego Testa-
mentu. W 1979 Jan Pawe³ II mianowa³ go arcybiskupem-metropolit¹ Mediola-
nu, w 1983 wszed³ w sk³ad Kolegium Kardynalskiego. W latach 1987-93 by³
przewodnicz¹cym Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE). Kardyna³,
uwa¿any za wybitnego przedstawiciela „skrzyd³a postêpowego” w Koœciele,
otrzyma³ wiele nagród koœcielnych i œwieckich.

 W wieku 98 lat zmar³ 6 listopada 2012  zwierzchnik Bu³garskiego Ko-
œcio³a Prawos³awnego patriarcha Maksym. Przewodzi³ Koœcio³owi Bu³garii od
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1971. Urodzi³ siê 29 paŸdziernika 1914  we wsi Oreszak w œrodkowej Bu³garii.
W 1956  zosta³ biskupem Branicy. 4 lipca 1971 r., po œmierci patriarchy Cyry-
la, wybrano go metropolit¹ sofijskim i patriarch¹ bu³garskim. Okolicznoœci
tamtego wyboru budzi³y w¹tpliwoœci a¿ do œmierci Maksyma - zarzucano mu,
¿e wybrano go niezgodnie z kanonami koœcielnymi i pod naciskiem partii ko-
munistycznej. Po upadku komunizmu konflikt nasili³ siê tak bardzo, ¿e w 1992
dosz³o do roz³amu - powsta³ równoleg³y synod patriarchy Pimena, którego
przywódc¹ - po œmierci Pimena w 1996  - by³ bp Innocenty. W 1998 zwo³any
w Sofii Synod Ogólnoprawos³awny pod przewodnictwem patriarchy ekume-
nicznego Bart³omieja I uzna³ kanonicznoœæ wyboru Maksyma. Patriarcha Mak-
sym by³ najd³u¿ej sprawuj¹cym swój urz¹d zwierzchnikiem autokefalicznego
kanonicznego Koœcio³a prawos³awnego na œwiecie.

 8 listopada 2012, po zaledwie roku s³u¿by biskupiej, ordynariusz die-
cezji Durham,  56-letni  Justin Welby zosta³ 105. arcybiskupem Canterbury i
honorowym prymasem Wspólnoty Anglikañskiej.  Zanim zosta³ pastorem,
przez 11 lat pracowa³ jako menad¿er w przemyœle naftowym. Nale¿y do tzw.
anglikanów ewangelicznych – konserwatywnego nurtu w Koœciele Anglii.
Sprzeciwia siê zwi¹zkom homoseksualnym, jest natomiast otwarty na pos³u-
gê biskupi¹ kobiet. Zast¹pi³ on dotychczasowego arcybiskupa Canterbury
Rowana Williamsa, który zakoñczy³ pos³ugê 31 grudnia 2012. Intronizacja
nowego arcybiskupa odby³a siê 21 marca 2013 w obecnoœci goœci ekume-
nicznych, m.in. sekretarza generalnego Œwiatowej Rady Koœcio³ów Olafa
Fykse Tweita.

 5 grudnia 2012  zmar³ w Libanie w wieku 91 lat  zwierzchnik syryjskich
i libañskich prawos³awnych chrzeœcijan patriarcha Antiochii i Ca³ego Wscho-
du Ignacy IV (Hazim). Zanim zosta³ patriarch¹ by³ zwi¹zany z Komisj¹ ds.
Misji Œwiatowej i Ewangelizacji Œwiatowej Rady Koœcio³ów. By³ równie¿
cz³onkiem jej Komitetu Naczelnego. Podczas IV Zgromadzenia Ogólnego
ŒRK w Uppsali (1968) wyg³osi³ wa¿ne przemówienie; tam te¿ zosta³ wybrany
jednym z prezydentów Rady. Nale¿a³ do wspó³za³o¿ycieli Rady Koœcio³ów
Bliskiego Wschodu. Znane by³o jego zaanga¿owanie na rzecz dialogu chrze-
œcijañsko-muzu³mañskiego w tym rejonie œwiata. W 1961 otrzyma³ sakrê bi-
skupi¹, w 1970 zosta³ metropolit¹ Lataki w Syrii, stanowisko patriarchy obj¹³
w 1979.

 17 grudnia 2012 Œwiêty Synod Patriarchatu Antiochii na posiedzeniu w
Balamand wybra³ nowego patriarchê. Zosta³ nim dotychczasowy metropolita
antiocheñskiej wspólnoty dla Europy Zachodniej i Œrodkowej – Jan X (Yuhan-
na Yazigi). Urodzony w 1955 w portowym mieœcie syryjskim Latakia patriar-
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cha Jan X koñczy³ studia w Syrii, w Libanie i Grecji, gdzie uzyska³ doktorat.
W 1983 roku otrzyma³ œwiêcenia kap³añskie. W latach 1989-1992 oraz 2002 -
2005 by³ dziekanem wydzia³u teologicznego w Balamand, a w latach 2001-
2005 tak¿e opatem tamtejszego klasztoru. Biskupem zosta³ mianowany w
1995 roku. Pocz¹tkowo by³ biskupem pomocniczym, a w 2008 roku zosta³
metropolit¹ dla Europy Zachodniej i Œrodkowej. Intronizacja nowego patriar-
chy odby³a siê 17 lutego 2013. Obecnie terytorium kanoniczne Patriarchatu (z
siedzib¹ w Damaszku), który zajmuje trzecie miejsce na honorowej liœcie œwia-
towego prawos³awia, obejmuje Syriê, Liban i historyczn¹ Mezopotamiê (dzi-
siejszy Irak i Iran), ale ma on te¿ swoje eparchie i parafie na innych terenach,
m.in. w obu Amerykach, w Australii i w Europie.

  24 lutego  2013 zosta³ wybrany nowy zwierzchnik Koœcio³a Prawo-
s³awnego Bu³garii. Nastêpc¹ zmar³ego patriarchy Maksyma zosta³ metropoli-
ta Neofit (Symeon Dimitrow). Nowy patriarcha  urodzi³ siê 15 paŸdziernika
1945 w Sofii, w 1985 zosta³ konsekrowany na biskupa leukijskiego i pomoc-
niczego metropolity sofijskiego (którym jest patriarcha). W 1989 zosta³ rek-
torem sto³ecznej Akademii Duchownej, a w 1991 mianowano go pierwszym
dziekanem wznowionego po dziesiêcioleciach wydzia³u teologicznego Uni-
wersytetu Sofijskiego im. Klemensa Ochrydzkiego. W latach  1992-1994 by³
g³ównym sekretarzem Œwiêtego Synodu. 27 marca 1994 zosta³ powo³any na
metropolitê dorosto³o-czerweñskiego.  Jest trzecim  w dziejach patriarch¹
swojego Koœcio³a.

 Po ponad szeœciu miesi¹cach od œmierci poprzedniego zwierzchnika
Etiopski Koœció³ Prawos³awny (nale¿¹cy do Koœcio³ów przedchalcedoñ-
skich) dokona³ wyboru patriarchy. Zosta³ nim 71-letni  abuna Maciej (Abune
Mathias) - dotychczasowy arcybiskup Koœcio³a w Jerozolimie. Nowy patriar-
cha, który przewodzi duchowo 40 milionom Etiopczyków, przez ponad 30 lat
przebywa³ za granic¹ Etiopii. Nowy zwierzchnik (abuna) jest szóstym w ko-
lejnoœci.
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Z KRAJU

Z dzia³alnoœci Polskiej Rady Ekumenicznej

 W Warszawie w dniach od 4 do 7 kwietnia 2011 odby³a siê konferencja
krajowych rad ekumenicznych w Europie. Jej uczestnicy dyskutowali o zagro-
¿eniach i mo¿liwoœciach, jakie niesie ze sob¹ zjawisko sekularyzacji, a tak¿e o
Karcie Ekumenicznej podpisanej dziesiêæ lat wczeœniej w Strasburgu.  Wziêli
w niej udzia³ przedstawiciele krajowych rad ekumenicznych z ca³ej Europy, a
tak¿e reprezentanci Œwiatowej Rady Koœcio³ów i Konferencji Koœcio³ów Eu-
ropejskich. G³ówny temat konferencji brzmia³: „Sekularyzacja w Europie – za-
gro¿enia i nowe mo¿liwoœci dla Koœcio³ów”. O sekularyzacji z perspektywy
teologicznej mówi³ prezes Polskiej Rady Ekumenicznej abp Jeremiasz z Ko-
œcio³a Prawos³awnego. Tematyka sekularyzacji by³a poruszana równie¿ w refe-
racie prof. Krzysztofa Kose³y, socjologa religii z Uniwersytetu Warszawskiego
oraz podczas dyskusji uczestników konferencji. W programie konferencji zna-
laz³ siê równie¿ panel dyskusyjny „Rola spo³eczeñstwa obywatelskiego i Ko-
œcio³ów w procesie integracji europejskiej”.

 Z trzydniow¹ wizyt¹  przebywa³ w Polsce od 13 do 16 czerwca 2011  ks.
Nikolaus Schneider, przewodnicz¹cy Rady Koœcio³a Ewangelickiego w Niem-
czech (EKD). Przyby³ on do Polski wraz z delegacj¹ Koœcio³a Ewangelickiego
w Nadrenii, którego jest prezesem. Wizyta objê³a szereg spotkañ z przedstawi-
cielami œrodowisk religijnych, spo³ecznych i politycznych naszego kraju. Spo-
tkaniu z Prezydium Polskiej Rady Ekumenicznej przewodniczy³ jej prezes abp
Jeremiasz. Przy tej okazji omówiono dzia³alnoœæ Komisji Kontaktów pomiê-
dzy EKD a PRE, dyskutowano tak¿e o przewodnictwie Polski w Unii Europej-
skiej i obecnoœci Koœcio³ów w wydarzeniach zwi¹zanych z prezydencj¹. Prze-
wodnicz¹cy Rady EKD odby³ te¿ osobne spotkania ze zwierzchnikami Koœcio-
³a Ewangelicko-Augsburskiego i Ewangelicko-Reformowanego oraz z
prorektorem Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej. Ponadto delegacja spo-
tka³a siê z szefem Kancelarii Prezydenta RP Jackiem Micha³owskim i  Naczel-
nym Rabinem Polski Michaelem Schudrichem. Niemieccy goœcie z³o¿yli wie-
niec pod Pomnikiem Bohaterów Getta w Warszawie oraz pod Blokiem 11 na
terenie by³ego obozu koncentracyjnego w Oœwiêcimiu.

 W zwi¹zku z rozpoczynaj¹cym siê przewodnictwem Polski w Unii Eu-
ropejskiej Polska Rada Ekumeniczna (PRE) we wspó³pracy w Koœcio³em
Ewangelicko-Augsburskim zorganizowa³a w Warszawie uroczyste nabo¿eñ-
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stwo ekumeniczne oraz dyskusjê panelow¹. Odby³y siê one 3 lipca 2011 w
warszawskim koœciele luterañskim Œw. Trójcy. Wziêli w nich udzia³ przed-
stawiciele wszystkich Koœcio³ów cz³onkowskich PRE, Koœcio³a Rzymskoka-
tolickiego, innych Koœcio³ów, a tak¿e reprezentanci administracji pañstwo-
wej, dyplomaci oraz wierni ró¿nych wyznañ. Kazanie podczas nabo¿eñstwa
wyg³osi³ bp Jerzy Samiec z Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego, który
mówi³ o wspó³czesnych obawach spo³eczeñstw europejskich i roli Koœcio-
³ów. Przedstawiciele Koœcio³ów wêgierskich symbolicznie, w postaci soli i
zapalonej œwiecy, przekazali przewodnictwo reprezentantom polskich œrodo-
wisk ekumenicznych. S³owa pozdrowieñ od prezydenta i premiera przekazali
ich przedstawiciele. „Dzisiejsze nabo¿eñstwo wpisuje siê w tradycjê myœle-
nia o Europie jako wspólnocie wartoœci, tak¿e duchowych. Dziêkujê, ¿e ze-
chcieliœcie poœwiêciæ polskiej prezydencji ekumeniczn¹ refleksjê i modli-
tewn¹ zadumê” – napisa³ w swych pozdrowieniach premier Donald Tusk. Po
nabo¿eñstwie odby³a siê dyskusja panelowa na temat „Razem dla Europy”,
któr¹ moderowa³ ks. Rüdiger Noll, zastêpca sekretarza generalnego Konfe-
rencji Koœcio³ów Europejskich. Wziêli w niej udzia³ duchowni i politycy z
Niemiec, Polski i Wêgier.

  Priorytety prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej, rola Koœcio-
³ów w jednoczeniu Europy, migracje oraz wolnoœæ religii i wyznania na œwie-
cie by³y g³ównymi tematami rozmowy Ministra Spraw Zagranicznych Rado-
s³awa Sikorskiego z przedstawicielami Koœcio³ów zrzeszonych w Polskiej Ra-
dzie Ekumenicznej, Koœcio³a Rzymskokatolickiego oraz Konferencji
Koœcio³ów Europejskich. Spotkanie odby³o siê 28 lipca 2011 w Warszawie w
ramach spotkañ przedstawicieli pañstw pe³ni¹cych kolejno prezydencjê w UE
oraz reprezentantów Koœcio³ów. Konferencjê Koœcio³ów Europejskich repre-
zentowa³ w spotkaniu ks. Rüdiger Noll, dyrektor komisji „Koœció³ i spo³eczeñ-
stwo”,  Komisjê Konferencji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej - jej sekre-
tarz generalny ks. prof. Piotr Mazurkiewicz.

 Polska Rada Ekumeniczna, w ramach swojej dzia³alnoœci podczas pol-
skiej prezydencji w Unii Europejskiej, wyda³a broszurê Wspólnie kszta³towaæ
Europê. Zawiera ona informacje o Radzie, jej Koœcio³ach i organizacjach
cz³onkowskich, jak te¿ teksty o wk³adzie Koœcio³ów w integracjê europejsk¹.
S³owo wstêpne napisa³  prezes PRE abp Jeremiasz. W broszurze zamieszczono
tak¿e s³owa pozdrowieñ przewodnicz¹cego Parlamentu Europejskiego Jerzego
Buzka, tekst dyrektora PRE ks. Ireneusza Lukasa o dzia³aniach Rady podczas
polskiej prezydencji oraz artyku³ „Chrzeœcijañstwo jako Ÿród³o inspiracji i
wzbogacenia Europy. Zaanga¿owanie Koœcio³ów w prezydencjê UE” autor-
stwa ks. Rüdigera Nolla, dyrektora Komisji „Koœció³ i Spo³eczeñstwo” Konfe-
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rencji Koœcio³ów Europejskich. Broszura zosta³a wydana w dwóch jêzykach –
polskim i angielskim.

 W stolicy Bia³orusi Miñsku odby³a siê od 17 do 18 listopada 2011 miê-
dzynarodowa konferencja ekumeniczna „Koœcio³y w s³u¿bie potrzebuj¹cym.
Mo¿liwoœci wspó³pracy z organizacjami niekoœcielnymi”. Zosta³a ona zorgani-
zowana w ramach projektu „Pojednanie w Europie – zadanie Koœcio³ów na
Ukrainie, Bia³orusi, w Polsce i w Niemczech”, koordynowanego przez Polsk¹
Radê Ekumeniczn¹ (PRE). W konferencji udzia³ wziêli przedstawiciele Ko-
œcio³ów, organizacji ekumenicznych z trzech tradycji chrzeœcijañskich – kato-
lickiej, prawos³awnej i ewangelickiej z Bia³orusi, Ukrainy, Niemiec i Polski.
Wœród uczestników byli reprezentanci miêdzynarodowych i krajowych organi-
zacji zajmuj¹cych siê problematyk¹ pomocy potrzebuj¹cym.  Podczas konfe-
rencji odby³a siê prezentacja dzia³alnoœci socjalnej ró¿nych Koœcio³ów. Uczest-
nicy mieli mo¿liwoœæ zapoznania siê z dzia³alnoœci¹ charytatywn¹ Koœcio³a
Prawos³awnego na Bia³orusi. Jednym z g³ównych celów konferencji by³o zbli-
¿enie ofiarodawców-sponsorów i organizacji, które mog¹ realizowaæ projekty
socjalne na Bia³orusi.

 W siedzibie Polskiej Rady Ekumenicznej w Warszawie odby³o siê 1
grudnia 2011 spotkanie przedstawicieli Koœcio³ów zrzeszonych w PRE z dele-
gacj¹ Greckiej Archidiecezji Koœcio³a Prawos³awnego USA. Rozmawiano
m.in. o wolnoœci religijnej i prawach cz³owieka. Prezes Polskiej Rady Ekume-
nicznej (PRE) abp Jeremiasz z Koœcio³a Prawos³awnego przedstawi³ historiê,
strukturê oraz dzia³alnoœæ Rady. Szczególn¹ uwagê skupi³ na projekcie „Pojed-
nanie w Europie – zadanie Koœcio³ów na Ukrainie, Bia³orusi, w Polsce i w
Niemczech”, prowadzonym przez PRE. W imieniu delegacji z USA przema-
wia³ Archont Anthony J. Limberakis. W swoim wyst¹pieniu powiedzia³, ¿e
delegacja przyjecha³a do Warszawy w zwi¹zku z prezydencj¹ Polski w Unii
Europejskiej. Poprzez swoj¹ wizytê pragn¹ promowaæ przestrzeganie praw
cz³owieka i wolnoœci religijnej na œwiecie, a szczególnie w granicach Patriar-
chatu Ekumenicznego.

 W kaplicy Koœcio³a Ewangelicko-Metodystycznego w Warszawie odby-
³a siê 12 grudnia 2011 Doroczna Konferencja Przedstawicieli Komisji i Od-
dzia³ów Polskiej Rady Ekumenicznej. Jej uczestnicy wys³uchali referatów
zwi¹zanych z dziesiêcioleciem podpisania Karty Ekumenicznej oraz dyskuto-
wali na temat dzia³alnoœci Rady i jej oddzia³ów regionalnych. Dyrektor PRE
ks. Ireneusz Lukas przedstawi³ dzia³ania Rady w minionym roku. Mówi³ o pra-
cach nad przygotowaniem tekstów na najbli¿szy Tydzieñ Modlitw o Jednoœæ
Chrzeœcijan, które po raz pierwszy opracowywali chrzeœcijanie z Polski. Opo-
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wiada³ te¿ m.in. o dzia³aniach PRE zwi¹zanych z polsk¹ prezydencj¹ w UE,
pracach nad dokumentem o ma³¿eñstwach mieszanych wyznaniowo czy kon-
taktach z zagranicznymi partnerami. Nastêpnie przedstawiciele oddzia³ów re-
gionalnych PRE przedstawili sytuacjê ekumeniczn¹ na terenie ich dzia³alnoœci.

 Prezydent Bronis³aw Komorowski odby³  24 stycznia 2012  spotkanie
noworoczne z przedstawicielami ró¿nych wyznañ i religii w Polsce. Wziêli w
nim udzia³ prezes Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) abp Jeremiasz z Koœcio-
³a Prawos³awnego, zwierzchnicy oraz przedstawiciele Koœcio³ów zrzeszonych
w PRE, reprezentanci Koœcio³a Rzymskokatolickiego, Adwentystów Dnia
Siódmego, Zielonoœwi¹tkowego, wspólnoty ¿ydowskiej i muzu³mañskiej, dy-
rektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce oraz wiele innych osób zwi¹zanych z
¿yciem religijnym w naszym kraju. Prezydent ¿yczy³ uczestnikom spotkania,
aby w duchu poczucia wspólnoty razem rozwi¹zywaæ wszystkie problemy,
które s¹ naszym codziennym udzia³em, zarówno w wymiarze wspólnoty pañ-
stwowej jak i wspólnoty religijnej, a tak¿e w wymiarze wspólnoty ka¿dej ro-
dziny, ka¿dej spo³ecznoœci lokalnej. Prezes PRE abp Jeremiasz  podkreœli³ w
swoim wyst¹pieniu wagê i odpowiedzialnoœæ pracy prezydenta, któr¹ trzeba
rozpatrywaæ w kategorii s³u¿by obywatelom naszego kraju.

 W 2012 roku 35-lecie swojego istnienia obchodzi³o niemieckie stowa-
rzyszenie „Znaki Nadziei”, które zosta³o powo³ane, by nieœæ pomoc by³ym
wiêŸniom hitlerowskich obozów koncentracyjnych. W zwi¹zku z jubileuszem
przedstawiciele stowarzyszenia przebywali w Warszawie od 7 do 9 wrzeœnia,
gdzie  spotkali siê z reprezentantami  Polskiej Rady Ekumenicznej oraz osób,
którym „Znaki Nadziei” pomagaj¹. Spotkanie zorganizowa³a PRE, która jest
partnerem „Znaków Nadziei”.

 Pod has³em „Sztuka wspó³istnienia chrzeœcijan. Lekcje historii i wyzwa-
nia na dzisiaj” odby³a siê w dniach 4-6 paŸdziernika 2012 w Ja³cie na Krymie
miêdzynarodowa konferencja ekumeniczna. Zorganizowa³a j¹ miêdzynarodo-
wa grupa „Pojednanie w Europie”. W spotkaniu wziê³o udzia³ ok. 30 katoli-
ków, prawos³awnych i protestantów - ekspertów, naukowców i duszpasterzy -
z Ukrainy, Polski, Niemiec i Bia³orusi. Podczas konferencji zaproponowano
kilka projektów ekumenicznych. Jeden z nich to opracowanie wspólnego ukra-
iñskiego martyrologium œwiadków wiary XX wieku. Inna propozycja dotyczy
sta³ych spotkañ okr¹g³ego sto³u w celu przygotowania wspólnego podrêcznika
o z³o¿onych, bolesnych stronach stosunków miêdzy chrzeœcijanami ró¿nych
wyznañ na Ukrainie. Polskê reprezentowali w Ja³cie: ks. prof. Zygfryd Glaeser,
ks. dr Artur Aleksiejuk, dr Wsiewo³od Konach, ks. Ireneusz Lukas oraz Micha³
Dmitruk.
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 W Szczecinie odby³o siê 4. Europejskie Sympozjum „Wojna, migracja,
pojednanie – nauka historii Koœcio³a – wyzwania dla przysz³oœci”, zorganizo-
wane przez Polsk¹ Radê Ekumeniczn¹ we wspó³pracy z Koœcio³em Ewange-
lickim Westfalii. Konferencja mia³a miejsce od 7 do 9 listopada 2012 w Miê-
dzynarodowym Centrum Studiów i Spotkañ im. Dietricha Bonhoeffera. Wziêli
w niej udzia³ przedstawiciele Koœcio³a Ewangelickiego w Niemczech, Koœcio-
³a Luterañskiego i Reformowanego na Wêgrzech, Koœcio³a Waldensów we
W³oszech oraz reprezentanci Koœcio³ów zrzeszonych w PRE. W pierwszej
czêœci sympozjum referaty dotyczy³y szczególnego miejsca, jakim jest Szcze-
cin. Oprócz wyk³adów i dyskusji uczestnicy sympozjum mieli mo¿liwoœæ od-
wiedzin w szczeciñskiej parafii prawos³awnej i luterañskiej oraz zwiedzili
Ogród Ciszy i Medytacji ks. dr. Dietricha Bonhoeffera w Szczecinie-Zdrojach.
Uczestnicy mogli dowiedzieæ siê wiele tak¿e o wojnie, ucieczkach i przesie-
dleniach ludnoœci na Wêgrzech i we W³oszech. Kolejn¹ konferencjê w ramach
wspó³pracy pomiêdzy PRE a Koœcio³em Ewangelickim Westfalii zaplanowano
za dwa lata w Niemczech.

 12 listopada 2012 odby³a siê w Centrum Luterañskim w Warszawie Do-
roczna Konferencja Przedstawicieli Komisji i Oddzia³ów Regionalnych Polskiej
Rady Ekumenicznej. W pierwszej czêœci  prof. Gra¿yna Matyszkiewicz z Aka-
demii Teatralnej zaprezentowa³a perspektywê ludzi kultury i sztuki w obliczu
wyzwañ wspó³czesnoœci. Zwraca³a uwagê na to, jak sytuacja spo³eczno-politycz-
na wp³ywa³a na formy teatralne. Druga czêœæ konferencji mia³a charakter spra-
wozdawczy. Prezes PRE abp Jeremiasz mówi¹c o relacjach z Koœcio³em Rzym-
skokatolickim okreœli³ je jako bardzo dobre. W dialogu tym w ostatnim czasie
wypracowano dwa dokumenty: o ma³¿eñstwach mieszanych wyznaniowo i o
ochronie stworzenia. Pierwszy czeka na aprobatê ze strony Watykanu i Koœcio³a
Prawos³awnego, drugi ma byæ podpisany w styczniu. Trwaj¹ prace nad kolejnym
– o œwiêtowaniu niedzieli. Abp Jeremiasz mówi³ równie¿ o „Wspólnym przes³a-
niu do narodów Polski i Rosji”, podpisanym w sierpniu przez rzymskokatolick¹
Konferencjê Episkopatu Polski i Rosyjski Koœció³ Prawos³awny. Bp Edward Pu-
œlecki z Koœcio³a Ewangelicko-Metodystycznego przekaza³ informacjê o przy-
gotowaniach materia³ów na Tydzieñ Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan. Swoje
sprawozdania przekazali przedstawiciele oddzia³ów regionalnych PRE. O swo-
ich pracach opowiadali tak¿e przedstawiciele komisji PRE. Na  koniec konferen-
cji g³os zabra³ ponownie abp Jeremiasz, który zwróci³ uwagê na dwa zadania,
które powinna podj¹æ PRE: wspieranie dialogu polsko-rosyjskiego oraz prowa-
dzenie dialogu teologicznego.

 W Greifswaldzie w dniach 20-21 listopada 2012  odby³o siê posiedzenie
Komisji Kontaktów Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) i Koœcio³a Ewangelic-
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kiego Niemiec (EKD). Ze strony PRE uczestniczyli w nim jej prezes abp Jere-
miasz oraz dyrektor ks. Ireneusz Lukas. EKD reprezentowali bp Hans-Jürgen
Abromeit, zwierzchnik Pomorskiego Koœcio³a Ewangelickiego i przedstawi-
ciel Rady EKD ds. kontaktów z Polsk¹, oraz ks. Michael Hübner. Rozmawiano
m.in. o nowo utworzonym Ewangelicko-Luterañskim Koœciele Pó³nocnych
Niemiec, sprawie wypêdzeñ i przesiedleñ oraz wp³ywie tych wydarzeñ na hi-
storiê Koœcio³ów, „Wspólnym przes³aniu do narodów Polski i Rosji”, podpisa-
nym przez prawos³awnego patriarchê Moskiewskiego Cyryla oraz przewodni-
cz¹cego Konferencji Episkopatu Polski abp. Józefa Michalika, koœcielnych
partnerstwach polsko-niemieckich i mo¿liwoœciach ich rozwoju. Podczas spo-
tkania podkreœlano tak¿e potrzebê rozwijania teologicznego dialogu ekume-
nicznego, szczególnie na temat eklezjologii. Kolejne spotkanie zaplanowano w
Szczecinie w 2013 roku.

Inicjatywy ekumeniczne Koœcio³a Rzymskokatolickiego

 Oko³o dziesiêæ tysiêcy osób wziê³o udzia³ 1 kwietnia 2011 w drodze
krzy¿owej ulicami Koszalina. Mia³a ona charakter ekumeniczny – obok kap³a-
na rzymskokatolickiego rozwa¿ania przy poszczególnych stacjach prowadzili
duchowni innych Koœcio³ów. Krzy¿ nieœli przedstawiciele w³adz miasta, s³u¿b
mundurowych, siostry zakonne, ksiê¿a, a tak¿e przedstawiciele poszczegól-
nych parafii Koszalina i harcerze. Rozwa¿ania prowadzili rektor Wy¿szego
Seminarium Duchownego w Koszalinie, a tak¿e koszaliñscy duchowni dwóch
Koœcio³ów ewangelickich.

 Ks. Józef Budniak z Uniwersytetu Œl¹skiego zosta³ wybrany 17 czerwca
2011 na trzyletni¹ kadencjê przewodnicz¹cym Stowarzyszenia Teologów Eku-
menistów (STE). Wyboru dokonano w Warszawie na zebraniu za³o¿ycielskim
Stowarzyszenia. STE zaczê³o powstawaæ w 2009  w miejsce dotychczasowej
Sekcji Wyk³adowców Ekumenizmu, dzia³aj¹cej przy Konferencji Episkopatu
Polski. 29 wrzeœnia 2010 r. Konferencja zatwierdzi³a statut STE ad experimen-
tum na trzy lata. Stanowi on, ¿e do organizacji tej mog¹ nale¿eæ zarówno du-
chowni, jak i œwieccy, teologowie, wyk³adowcy wy¿szych uczelni, diecezjalni
referenci ds. ekumenizmu i inne osoby zaanga¿owane w sprawê jednoœci
chrzeœcijan. Obecne zebranie za³o¿ycielskie oraz formalny wybór zarz¹du i
komisji rewizyjnej by³y etapem koniecznym do zarejestrowania Stowarzysze-
nia w s¹dzie.

 19 paŸdziernika 2011  odby³a siê  w warszawskim Belwederze konferen-
cja na temat:  „Myœl europejska Jana Paw³a II”. Wyk³ad wprowadzaj¹cy wy-
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g³osi³ historyk prof. Jerzy K³oczowski, dyrektor Instytutu Europy Œrodkowo-
Wschodniej. O integracji Europy w sensie duchowym mówili w dyskusji pane-
lowej prymas-senior abp Henryk Muszyñski, rektor Uniwersytetu Katolickiego
we Lwowie ks. prof. Borys Gudziak, dyrektor Instytutu Wydawniczego
„Znak” Henryk WoŸniakowski oraz o. Maciej Ziêba OP. Konsekwencje poli-
tyczne myœli Jana Paw³a II dla dzisiejszej Europy omawiali ambasador RP w
Watykanie Hanna Suchocka oraz sekretarz generalny Komisji Episkopatów
Wspólnoty Europejskiej ks. prof. Piotr Mazurkiewicz. Konferencjê podsumo-
wali by³y premier Tadeusz Mazowiecki oraz prezes Polskiej Rady Ekumenicz-
nej (PRE) abp Jeremiasz z Koœcio³a Prawos³awnego. Ten ostatni przypomnia³,
¿e Jan Pawe³ II w encyklikach „Slavorum Apostoli” i „Ut unum sint” podkre-
œla³, jak wiele katolicy korzystali z dorobku innych Koœcio³ów, w³aœciwie poj-
mowa³ powszechnoœæ Koœcio³a, patrzy³ z szerokiej perspektywy, nie zawê¿aj¹c
jej. W konferencji oprócz abp. Jeremiasza udzia³ wziê³o równie¿ kilkoro in-
nych przedstawicieli Koœcio³ów i organizacji cz³onkowskich Polskiej Rady
Ekumenicznej.

 Emerytowany biskup opolski abp Alfons Nossol otrzyma³ 16 listopada
2011 w Bonn specjaln¹ Ekumeniczn¹ Nagrodê Homiletyczn¹ za rok 2011 w
kategorii „dzie³o ¿ycia”. Przyznaje j¹ od 2000 roku Wydawnictwo Gospodarki
Niemieckiej w Bonn-Bad Godesberg. Otrzymuj¹ j¹ – jak podkreœli³ twórca
fundacji i cz³onek Rady Koœcio³ów Ewangelickich w Niemczech, Norman
Rentrop – autorzy najlepszych kazañ, tej „szczególnej formy publicznych prze-
mówieñ w koœciele“. Kazania, które abp Nossol g³osi³ po polsku i niemiecku,
wyró¿nia teologia niezwykle przyjazna cz³owiekowi, podkreœlili fundatorzy
nagrody, uzasadniaj¹c swój wybór. Sposób g³oszenia kazañ, ich bogactwo jê-
zykowe i humor powoduj¹, ¿e ufaj¹c w buduj¹c¹ pojednanie si³ê S³owa hierar-
cha buduje mosty miêdzy narodami i wyznaniami – czytamy w decyzji przy-
znania polskiemu hierarsze tej nagrody.

Wspó³praca miêdzy PRE a Koœcio³em Rzymskokatolickim

 W Kamieniu Œl¹skim odby³o siê posiedzenie Komisji ds. Dialogu Kon-
ferencji Episkopatu Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej. Wydano nastêpuj¹cy
komunikat z obrad: „W dniu 27 paŸdziernika 2011 r. obradowa³a Komisja ds.
Dialogu miêdzy Konferencj¹ Episkopatu Polski (KEP) a Polsk¹ Rad¹ Ekume-
niczn¹ (PRE). Spotkanie odby³o siê w Centrum Kultury i Nauki Wydzia³u Teo-
logicznego Uniwersytetu Opolskiego w Kamieniu Œl¹skim k. Opola. Ze strony
KEP obradom wspó³przewodniczy³ bp Krzysztof Nitkiewicz. Ze strony PRE
posiedzeniu wspó³przewodniczy³ jej Prezes, abp Jeremiasz (Polski Autokefa-
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liczny Koœció³ Prawos³awny). W posiedzeniu uczestniczyli tak¿e: abp Abel
(Polski Autokefaliczny Koœció³ Prawos³awny), bp Jerzy Samiec (Koœció³
Ewangelicko-Augsburski), bp Edward Puœlecki (Koœció³ Ewangelicko-Meto-
dystyczny), bp Andrzej Czaja (Koœció³ Rzymskokatolicki) – gospodarz miej-
sca, ks. Ireneusz Lukas (Koœció³ Ewangelicko-Augsburski) i ks. S³awomir
Paw³owski SAC (Koœció³ Rzymskokatolicki). Obrady poprzedzi³a konferencja
pt. „Œwiêtowanie Dnia Pañskiego w ekumenicznej refleksji Koœcio³ów”. Przy-
gotowywany zostanie stosowny list do wiernych o znaczeniu tego œwiêta dla
wspó³czesnych chrzeœcijan. Komisja omówi³a sprawy zwi¹zane ze stycznio-
wym Tygodniem Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan i materia³ami przygotowany-
mi po raz pierwszy przez polsk¹ ekumeniczn¹ grupê redakcyjn¹. Ca³y chrze-
œcijañski œwiat bêdzie z nich korzysta³ w 2012 roku. Has³em Tygodnia s¹ s³o-
wa: „Przemienieni przez zwyciêstwo Jezusa Chrystusa” (por. 1 Kor 15,51-58).
Omówiono deklaracjê w sprawie ma³¿eñstw o ró¿nej przynale¿noœci wyzna-
niowej, która zosta³a przyjêta przez KEP. Przygotowanie listu do wiernych na
temat ochrony stworzenia jest w koñcowej fazie redagowania. Zastanawiano
siê nad formami wspó³pracy duszpasterskiej podczas Euro 2012. Kolejne po-
siedzenie Komisji zaplanowano na dzieñ 12 marca 2012 r., o godz. 16.00 w
siedzibie Episkopatu Polski”.

 W Centrum Kultury i Nauki Wydzia³u Teologicznego Uniwersytetu
Opolskiego w Kamieniu Œl¹skim odby³a siê 27 paŸdziernika 2011 konferencja
„Œwiêtowanie Dnia Pañskiego w ekumenicznej refleksji Koœcio³ów”. Przedsta-
wiciele ró¿nych wyznañ i dziedzin naukowych zastanawiali siê nad znacze-
niem wolnej niedzieli we wspó³czesnym œwiecie. Konferencja zosta³a zorgani-
zowana z inicjatywy Komisji ds. Dialogu Konferencji Episkopatu Polski i Pol-
skiej Rady Ekumenicznej. Jej celem by³a ekumeniczna refleksja nad
œwiêtowaniem niedzieli w zwi¹zku z zamiarem opublikowania przez Komisjê
ds. Dialogu wspólnego dokumentu przypominaj¹cego o znaczeniu Dnia Pañ-
skiego i potrzebie jego œwiêtowania. Zagadnienia dotycz¹ce œwiêtowania nie-
dzieli przedstawione zosta³y w trzech blokach tematycznych: (1) Teologiczne
wprowadzenie w problematykê, (2) Œwiêtowanie Dnia Pañskiego w supermar-
kecie? oraz (3) Œwiêtowanie Dnia Pañskiego jako problem ekumeniczny. Po-
szczególne wyst¹pienia przedstawiali referenci reprezentuj¹cy cztery tradycje
wyznaniowe: ewangelick¹, prawos³awn¹, rzymskokatolick¹ oraz starokato-
lick¹. Wœród mówców byli nie tylko teologowie, ale tak¿e naukowcy z zakresu
socjologii i polonistyki. Perspektywa biblijna i teologiczna zosta³a uzupe³niona
wspó³czesnymi wynikami badañ socjologicznych dotycz¹cych praktyki œwiê-
towania niedzieli w Polsce. Wiele miejsca podczas konferencji poœwiêcono re-
fleksji nad miejscem religii we wspó³czesnym œwiecie, a tak¿e zagadnieniom
sekularyzacji i laicyzacji.
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 Chrzeœcijanie ró¿nych wyznañ 19 stycznia 2012 modlili siê o jednoœæ
w koœciele œw. Marcina w Warszawie w 50. rocznicê pierwszego nabo¿eñstwa
ekumenicznego odprawionego w tej œwi¹tyni. Mszy œw. z tej okazji przewod-
niczy³ kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski w koncelebrze z emery-
towanym biskupem w³oc³awskim Bronis³awem Dembowskim – wspó³organi-
zatorem historycznego nabo¿eñstwa oraz biskupem pomocniczym diecezji
warszawsko-praskiej Markiem Solarczykiem. Podczas Mszy kazanie wyg³osi³
ks. Doroteusz Sawicki z Koœcio³a prawos³awnego. Zawiera³o ono krytyczne
akcenty w odniesieniu do postêpu w zbli¿eniu ekumenicznym, ale mówi³o te¿
o  symptomach nadziei. Bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Koœcio³a ewangelicko-
augsburskiego,  powiedzia³, ¿e dochodzenie do jednoœci to s³uchanie przede
wszystkim Zbawiciela, ale tak¿e bliŸniego. Przemówi³ równie¿ bp Bronis³aw
Dembowski. Jego zdaniem, od 1962  w ekumenizmie bardzo du¿o siê dokona-
³o, wiêc „idziemy do przodu, a spotkaæ siê mamy w Chrystusie. A kiedy?
Chrystus to wie”. Kard. Kazimierz Nycz stwierdzi³, ¿e „godzi siê, abyœmy
œpiewali Te Deum za wszystko, co siê dokona³o, natomiast czeka nas d³uga
droga, by znaleŸli siê kontynuatorzy modlitwy, troski i wzajemnego s³uchania
Koœcio³ów, abyœmy mogli ³atwiej iœæ dalej razem”. Uroczystoœæ zakoñczy³a siê
b³ogos³awieñstwem udzielonym przez biskupów ró¿nych wyznañ.
- Centralne nabo¿eñstwo ekumeniczne w warszawskim koœciele ewangelicko-
augsburskim Œw. Trójcy 22 stycznia 2012  odby³o siê dok³adnie w 50. rocznicê
pierwszej oficjalnej wizyty delegacji Koœcio³a rzymskokatolickiego w tej lute-
rañskiej œwi¹tyni. Nabo¿eñstwu, w którym czynny udzia³ wziêli duchowni ró¿-
nych wyznañ, przewodniczy³ proboszcz - ks.  Piotr Gaœ. Homiliê wyg³osi³ bp
Krzysztof Nitkiewicz, przewodnicz¹cy Rady Episkopatu ds. Ekumenizmu, któ-
ry  stwierdzi³: „Nasza ekumeniczna wra¿liwoœæ mog³aby byæ z pewnoœci¹
wiêksza. Ale dziêki Bogu jest postêp i stale przyœpieszamy kroku. To sprawia,
¿e nasz polski mur uprzedzeñ wynikaj¹cych z odmiennego wyznawania wiary
robi siê coraz mniejszy. Jestem przekonany, ¿e pewnego dnia zniknie ca³kowi-
cie”. W imieniu Polskiej Rady Ekumenicznej biskupowi Nitkiewiczowi po-
dziêkowa³ za homilie biskup Jerzy Samiec, zwierzchnik Koœcio³a ewangelic-
ko-augsburskiego. Podsumowuj¹c okres 50 lat ekumenii polskiej z udzia³em
Koœcio³a katolickiego biskup luterañski zauwa¿y³, ¿e du¿o siê w Polsce zmie-
ni³o - podchodzimy do siebie z wiêksz¹ ufnoœci¹ i otwartoœci¹. Nadal jest jed-
nak du¿a ignorancja je¿eli chodzi o znajomoœæ wœród katolików innych wspól-
not chrzeœcijañskich. Zdaniem biskupa luterañskiego, problem mo¿na by roz-
wi¹zaæ podaj¹c na lekcjach religii podstawowe informacje o innych
Koœcio³ach. Decyzj¹ PRE kolekta zebrana podczas nabo¿eñstwa w koœciele
Œw. Trójcy, podobnie jak w czasie innych nabo¿eñstw ekumenicznych w Tygo-
dniu Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan, zosta³a przeznaczona na budowê oœrodka
dla niewidomych dzieci w Rwandzie. Placówkê tê prowadz¹ polskie zakonnice
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ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Krzy¿a. W nabo¿eñstwie wziêli udzia³
zwierzchnicy Koœcio³ów zrzeszonych w PRE.

 Polska delegacja, z³o¿ona z przedstawicieli Polskiej Rady Ekumenicz-
nej (PRE) oraz Konferencji Episkopatu Polski (KEP) przebywa³a w w dniach
23-27 stycznia 2012 z piêciodniow¹ wizyt¹ w Rzymie w zwi¹zku z Tygo-
dniem Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan. 25 stycznia zosta³a przyjêta na au-
diencji przez papie¿a Benedykta XVI. Tego samego dnia wziê³a te¿ udzia³ w
rzymskich nieszporach ekumenicznych na zakoñczenie Tygodnia Modlitw o
Jednoœæ Chrzeœcijan. Podczas nieszporów papie¿ powita³ delegacjê i przypo-
mnia³, ¿e to w³aœnie polscy chrzeœcijanie opracowali materia³y na tegoroczny
Tydzieñ Ekumeniczny. W sk³ad delegacji ze strony PRE wchodzili przedsta-
wiciele nastêpuj¹cych Koœcio³ów: prawos³awnego, polskokatolickiego,
ewangelicko-augsburskiego, ewangelicko-reformowanego i ewangelicko-me-
todystycznego. Wraz z reprezentantami KEP w wiêkszoœci by³y to osoby,
które wziê³y czynny udzia³ w przygotowaniu programu Tygodnia. Polska de-
legacja odwiedzi³a równie¿ kilka instytucji zwi¹zanych z ¿yciem ekumenicz-
nym W³och. Podczas wizyty w siedzibie Federacji Koœcio³ów Protestanckich
we W³oszech delegacja zapozna³a siê z sytuacj¹ Koœcio³ów protestanckich
we W³oszech, które – podobnie jak w Polsce – s¹ Koœcio³ami mniejszoœcio-
wymi. Delegacja PRE i KEP odwiedzi³a tak¿e siedzibê Papieskiej Rady ds.
Jednoœci Chrzeœcijan.

 Komunikat z obrad Komisji ds. Dialogu miêdzy Polsk¹ Rad¹ Ekume-
niczn¹ a Konferencj¹ Episkopatu Polski: „W dniu 12 marca 2012 r. obrado-
wa³a Komisja ds. Dialogu miêdzy Konferencj¹ Episkopatu Polski (KEP) a
Polsk¹ Rad¹ Ekumeniczn¹ (PRE). Spotkanie odby³o siê w siedzibie Episko-
patu Polski w Warszawie. Ze strony KEP obradom wspó³przewodniczy³ bp
Krzysztof Nitkiewicz. Ze strony PRE wspó³przewodniczy³ abp Jeremiasz
(Polski Autokefaliczny Koœció³ Prawos³awny). W posiedzeniu uczestniczyli
tak¿e: abp Abel (Polski Autokefaliczny Koœció³ Prawos³awny), bp Jerzy Sa-
miec (Koœció³ Ewangelicko-Augsburski w RP), bp Wiktor Wysoczañski (Ko-
œció³ Polskokatolicki w RP), bp Edward Puœlecki (Koœció³ Ewangelicko-Me-
todystyczny w RP), bp Andrzej Czaja (Koœció³ rzymskokatolicki), ks. Irene-
usz Lukas (Koœció³ Ewangelicko-Augsburski w RP) i ks. S³awomir
Paw³owski SAC (Koœció³ rzymskokatolicki). W pierwszej czêœci spotkania
udzia³ wzi¹³ Sekretarz Generalny Episkopatu Polski bp Wojciech Polak, któ-
ry naœwietli³ aktualny stan rozmów z Rz¹dem. Komisja omówi³a sprawy
zwi¹zane ze styczniowym Tygodniem Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan, do
którego materia³y pomocnicze przygotowane zosta³y przez grupê redakcyjn¹
powo³an¹ przez KEP i PRE. Reakcje dotycz¹ce materia³ów, jak i sam prze-



Z KRAJU

221

bieg TMoJCh ocenione zosta³y bardzo pozytywnie. Dostrze¿ono dobry
wp³yw Tygodnia na ¿ycie w poszczególnych parafiach. Mandat na przygoto-
wanie materia³ów na kolejny TMoJCh w roku 2013 otrzymali: bp dr Edward
Puœlecki z ramienia PRE oraz ks. dr S³awomir Paw³owski z Koœcio³a rzym-
skokatolickiego. Komisja przyjê³a projekt apelu Koœcio³ów w Polsce o
ochronê stworzenia. Prace nad dokumentem w sprawie œwiêtowania niedzieli
s¹ kontynuowane. Zakoñczenie redagowania przewidziano na jesieñ 2012
roku. Na pocz¹tku roku 2013 planowane jest spotkanie Konferencji Episko-
patów Europy - KEK. Postanowiono zacieœniæ wspó³pracê w tym zakresie.
Wspó³praca duszpasterska na Euro 2012 jest popierana i planowana przez
obie strony. Komisja dokona³a refleksji nad problematyk¹ relacji Pañstwo
Koœcio³y. Kolejne posiedzenie Komisji zaplanowano na dzieñ 17 paŸdzierni-
ka 2012 r., o godz. 16.00 w siedzibie PRE”.

 Komunikat z obrad Komisji ds. Dialogu miêdzy Polsk¹ Rad¹ Ekume-
niczn¹ a Konferencj¹ Episkopatu Polski: „W dniu 17 paŸdziernika 2012 r.
obradowa³a Komisja ds. Dialogu miêdzy Konferencj¹ Episkopatu Polski
(KEP) a Polsk¹ Rad¹ Ekumeniczn¹ (PRE). Spotkanie odby³o siê w siedzibie
PRE w Warszawie, ul. Willowa 1. Ze strony KEP obradom wspó³przewodni-
czy³ bp Krzysztof Nitkiewicz. Ze strony PRE wspó³przewodniczy³ abp Jere-
miasz (Polski Autokefaliczny Koœció³ Prawos³awny). W posiedzeniu uczest-
niczyli tak¿e: abp Abel (Polski Autokefaliczny Koœció³ Prawos³awny) bp Je-
rzy Samiec (Koœció³ Ewangelicko-Augsburski w RP), bp Wiktor
Wysoczañski (Koœció³ Polskokatolicki w RP), bp Edward Puœlecki (Koœció³
Ewangelicko-Metodystyczny w RP), ks. Ireneusz Lukas (Koœció³ Ewangelic-
ko-Augsburski w RP) oraz bp Andrzej Czaja (Koœció³ Rzymskokatolicki), bp
Marek Solarczyk (Koœció³ Rzymskokatolicki), ks. S³awomir Paw³owski SAC
(Koœció³ Rzymskokatolicki). Komisja omówi³a sprawy zwi¹zane z najbli¿-
szym Tygodniem Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan, do którego materia³y po-
mocnicze przygotowane zosta³y przez grupê redakcyjn¹ z Indii. Centralne
nabo¿eñstwo ekumeniczne zaplanowane zosta³o na dzieñ 20 stycznia (nie-
dziela), o godz. 18.00 w koœciele rzymskokatolickim œw. Floriana na war-
szawskiej Pradze. Kaznodziej¹ bêdzie prezes PRE abp Jeremiasz. Zaplano-
wana zosta³a konferencja prasowa dotycz¹ca: TMoJCh, œwiêtowania Dnia
Pañskiego oraz wspólnego apelu Koœcio³ów w Polsce o ochronê stworzenia.
Omówiono mo¿liwoœci ekumenicznej wspó³pracy w sprawie pojednania miê-
dzy narodem polskim i rosyjskim. Komisja wymieni³a pogl¹dy na temat
ewentualnych zmian zwi¹zanych z Funduszem Koœcielnym, kwestii zwi¹za-
nych z nauczaniem religii oraz spraw zwi¹zanych z programami religijnymi
w TVP.  Kolejne posiedzenie Komisji zaplanowano na dzieñ 6 marca 2013 r.,
o godz. 16.00 w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski”.
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 Wspó³czesny ruch ekumeniczny straci³ impet, dlatego podstawowym za-
daniem jest uzgodnienie kluczowych elementów eklezjologii – to za³o¿enie
sta³o u podstaw konferencji naukowej, która odby³a siê 27 listopada 2012 w
Warszawie. Temat „Eklezjologia konfesyjna wobec wyzwañ ekumenicznych”,
po raz pierwszy w Polsce by³ referowany z punktu widzenia piêciu wyznañ:
prawos³awnego, rzymskokatolickiego, starokatolickiego, luterañskiego i zielo-
noœwi¹tkowego. Konferencja zosta³a zorganizowana przez Polsk¹ Radê Eku-
meniczn¹ (PRE) i Chrzeœcijañsk¹ Akademiê Teologiczn¹ (ChAT). Inicjator se-
sji, prezes PRE, prawos³awny arcybiskup Jeremiasz przypomnia³, ¿e do prze³o-
mu politycznego pod koniec lat osiemdziesi¹tych w œwiatowym ruchu
ekumenicznym dominowa³a zasada, aby unikaæ wszystkiego, co narusza jed-
nomyœlnoœæ chrzeœcijan. Dlatego istnieje obecnie pilna potrzeba dyskusji ekle-
zjologicznej, ustalenia punktów wspólnych i doprecyzowania stanowisk jak
d¹¿yæ do jednoœci. Rektor ChAT, teolog luterañski ks. prof. Bogus³aw Milerski
wyrazi³ nadziejê, ¿e eklezjologia choæ dzieli, mo¿e byæ tak¿e przedmiotem dia-
logu.

 Koœció³ zyskuje na sile, kiedy z mi³oœci¹ podchodzi do ludzi innych
pogl¹dów i postaw – to konkluzja z kazania bp. Jerzego Samca, które
zwierzchnik Koœcio³a ewangelicko-augsburskiego w RP wyg³osi³ w katedrze
warszawska-praskiej pw. œw. Floriana. W œwi¹tyni tej 20 stycznia 2013 odby-
³o siê centralne nabo¿eñstwo ekumeniczne w ramach Tygodnia Modlitw o
Jednoœæ Chrzeœcijan. Mszy œw., w której uczestniczyli licznie duchowni Ko-
œcio³ów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz innych wspólnot,
przewodniczy³ ordynariusz warszawsko-praski abp Henryk Hoser. Luterañski
biskup swoje kazanie opar³ na fragmencie Ewangelii opisuj¹cym rozmowê
Jezusa Chrystusa z Samarytank¹ przy studni. W scenie tej, jak zauwa¿y³
mówca, Jezus przekroczy³ wiele barier: rozmawia³ z przedstawicielk¹ narodu
uznanego przez ¯ydów za gorszy od nich, wszed³ w dialog z kobiet¹ i wresz-
cie prosi³ j¹ o wyœwiadczenie przys³ugi. Równie¿ dzisiaj – mówi³ bp Samiec
– istnieje koniecznoœæ pokonywania schematów. Kaznodzieja, jako przedsta-
wiciel Koœcio³a mniejszoœciowego ubolewa³, ¿e wiêkszoœæ odnosi siê czasem
do jego wspólnoty z lekcewa¿eniem, albo mówi w odniesieniu do niej o tole-
rancji, co jest okazaniem ³aski, ¿e „ja mogê byæ obok tego drugiego”. Z innej
strony mniejszoœæ grzeszy czasem brakiem pokory, uwa¿aj¹c siê za elitê i
uznaj¹c, ¿e „oni maj¹ tylko si³ê wiêkszoœci”. Dlatego, zdaniem bp. Samca,
potrzebujemy zbli¿enia siê do naszego Mistrza, Jezusa Chrystusa, bo On
uczy³ nas mi³oœci i uczy³ okazywaæ mi³oœæ w stosunku do grzeszników. „Kie-
dy jako Koœció³ zyskujemy si³ê?” – pyta³ zwierzchnik Koœcio³a ewangelicko-
augsburskiego w RP. I odpowiedzia³: „Kiedy z mi³oœci¹ podejdziemy do ate-
istów i agnostyków, kiedy z mi³oœci¹ spojrzymy na opowiadaj¹cych siê za
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aborcj¹, kiedy zaczniemy z mi³oœci¹ rozmawiaæ z ludŸmi o innej orientacji
seksualnej” – mówi³ bp Samiec. „To nie znaczy, ¿e mamy zrezygnowaæ ze
swoich pogl¹dów – wyjaœnia³ zwierzchnik polskich luteranów. Ale jeœli bê-
dziemy kochali ludzi mi³oœci¹ Chrystusow¹, wtedy moc Chrystusowa bêdzie
zmieniaæ ich, nas i œwiat”. Intencje modlitwy powszechnej wyg³osili du-
chowni Koœcio³ów: metodystycznego, ewangelicko-reformowanego, prawo-
s³awnego, polskokatolickiego i mariawickiego, a pastor luterañski wzniós³
modlitwê za papie¿a Benedykta XVI i innych zwierzchników Koœcio³ów
chrzeœcijañskich. „Bóg ³¹czy, z³o dzieli” – powiedzia³ na zakoñczenie nabo-
¿eñstwa abp Henryk Hoser, który zaprosi³ do o³tarza dziewiêciu pozosta³ych
biskupów ró¿nych tradycji chrzeœcijañskich. Udzielili oni zgromadzonym w
katedrze œw. Floriana pasterskiego b³ogos³awieñstwa. W nabo¿eñstwie
uczestniczyli ponadto nastêpuj¹cy hierarchowie: biskup sandomierski
Krzysztof Nitkiewicz, przewodnicz¹cy Rady Episkopatu ds. Ekumenizmu,
biskup pomocniczy warszawsko-praski Marek Solarczyk, bp Jerzy, prawo-
s³awny ordynariusz Wojska Polskiego, biskup Koœcio³a ewangelicko- refor-
mowanego Marek Izdebski z biskupem-seniorem Zdzis³awem Trand¹, biskup
Koœcio³a ewangelicko-metodystycznego Edward Puœlecki wraz ze swym za-
stêpc¹ bp. Zbigniewem Kamiñskim i biskup Koœcio³a Starokatolickiego Lu-
dwik M. Micha³ Jab³oñski. Byli tak¿e duchowni z Koœcio³a Adwentystów
Dnia Siódmego.

 Komisja ds. Dialogu miêdzy Polsk¹ Rad¹ Ekumeniczn¹ a Konferencj¹
Episkopatu Polski, obraduj¹ca 6 marca 2013 w siedzibie Sekretariatu KEP w
Warszawie w wydanym komunikacie stwierdzi³a: „Ze strony KEP obradom
wspó³przewodniczy³ bp Krzysztof Nitkiewicz. Ze strony PRE posiedzeniu
wspó³przewodniczy³ bp Edward Puœlecki (Koœció³ Ewangelicko-Metodystycz-
ny). W zebraniu uczestniczyli tak¿e: abp Abel (Polski Autokefaliczny Koœció³
Prawos³awny), bp Jan Cieœlar (Koœció³ Ewangelicko-Augsburski), bp Andrzej
Czaja, bp Marek Solarczyk (Koœció³ Rzymskokatolicki), ks. Andrzej Gontarek
(Koœció³ Polskokatolicki), prof. Tadeusz Zieliñski (Koœció³ Chrzeœcijan Bapty-
stów), Micha³ Dmitruk (Polski Autokefaliczny Koœció³ Prawos³awny) i ks. S³a-
womir Paw³owski SAC (Koœció³ Rzymskokatolicki). Omówiono i pozytywnie
oceniono przebieg ostatniego Tygodnia Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan. Prze-
dyskutowano kwestiê podpisanego przez Koœcio³y w Polsce Apelu o ochronê
stworzenia i mo¿liwoœci dalszych wspólnych inicjatyw w tym zakresie. Przed-
stawiono stan wspólnej refleksji na temat œwiêtowania niedzieli. Podzielono
siê opiniami na temat projektów ustawodawczych na temat zwi¹zków partner-
skich. Wymieniono pogl¹dy w sprawie odpisu podatkowego na rzecz Koœcio-
³ów. Nastêpne zebranie odbêdzie siê 7 paŸdziernika br. w siedzibie Polskiej
Rady Ekumenicznej”.
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Towarzystwo Biblijne

 W stolicy 14 maja 2011 odby³o siê po raz czwarty Warszawskie Eku-
meniczne Œwiêto Biblii. Ta plenerowa impreza, organizowana przez Towa-
rzystwo Biblijne w Polsce, ma na celu promocjê czytelnictwa Biblii. Tym ra-
zem zorganizowano j¹  na placu Ma³achowskiego, przed luterañskim koœcio-
³em Œw. Trójcy. Imprezê otworzy³a dyrektor Ma³gorzata Platajs, a
przewodnicz¹cy Komitetu Krajowego Towarzystwa Biblijnego bp Edward
Puœlecki odczyta³ „S³owo na Ekumeniczne Dni Biblijne 2011” oraz podzieli³
siê krótk¹ refleksj¹. Podczas Œwiêta Biblii m³odzie¿ ró¿nych parafii sto³ecz-
nych czyta³a teksty biblijne.  W trakcie trwania imprezy otwarte by³o stoisko
Towarzystwa Biblijnego, w którym zainteresowani mogli otrzymaæ informa-
cjê o dzia³alnoœci tej ekumenicznej organizacji, jak te¿ nabyæ ró¿ne wydania
Biblii. W Warszawie i Krakowie odby³y siê ekumeniczne maratony biblijne,
podczas których ludzie ró¿nych wyznañ g³oœno czytali wybrane fragmenty
Pisma Œwiêtego.

 W Auli Nova Akademii Muzycznej w Poznaniu odby³a siê 20 paŸdzier-
nika  2011 dyskusja panelowa na temat ekumenizmu, która rozpoczê³a X Eku-
meniczne Œwiêto Biblii w Poznaniu. Obok abp. Jeremiasza, prawos³awnego
ordynariusza wroc³awsko-szczeciñskiego i prezesa Polskiej Rady Ekumenicz-
nej, wziêli w niej udzia³ tak¿e abp Stanis³aw G¹decki, rzymskokatolicki metro-
polita poznañski i wiceprzewodnicz¹cy Konferencji Episkopatu Polski, oraz
ks. superintendent Jan Ostryk, zwierzchnik okrêgu zachodniego Koœcio³a
Ewangelicko-Metodystycznego w Polsce. Dyskusjê prowadzi³a dziennikarka
Radia Merkury Anna Gruszecka, a wœród obecnych by³a m.in. dyrektor Towa-
rzystwa Biblijnego w Polsce Ma³gorzata Platajs. Organizatorem spotkania by³a
Poznañska Grupa Ekumeniczna, w sk³ad której wchodz¹ Koœcio³y: Ewangelic-
ko-Augsburski, Ewangelicko-Metodystyczny, Polskokatolicki, Prawos³awny,
Rzymskokatolicki oraz Zielonoœwi¹tkowy.

 W Warszawie odby³o siê 24 listopada  2011 pierwsze w nowej kadencji
posiedzenie Komitetu Krajowego Towarzystwa Biblijnego - najwy¿szego or-
ganu TB w Polsce. W jego sk³ad wchodzi dyrektor generalny oraz delegaci
Koœcio³ów cz³onkowskich TB. W zwi¹zku z rozpoczêciem nowej piêcioletniej
kadencji, Komitet wybra³ swoje prezydium. Przewodnicz¹cym po raz drugi
zosta³ bp dr Edward Puœlecki, zwierzchnik Koœcio³a Ewangelicko-Metody-
stycznego. Ponadto w sk³ad prezydium weszli: ks. prof. Roman Bartnicki (Ko-
œció³ Rzymskokatolicki), bp Mieczys³aw Czajko (Koœció³ Zielonoœwi¹tkowy)
oraz ks. arch. dr hab. Warsonofiusz Doroszkiewicz (Koœció³ Prawos³awny).
W prezydium z urzêdu – jako dyrektor generalna TB – zasiada równie¿ Ma³go-
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rzata Platajs. Towarzystwo Biblijne w Polsce jest œwiatow¹ chrzeœcijañsk¹ or-
ganizacj¹ miêdzywyznaniow¹, zajmuj¹c¹ siê t³umaczeniem, wydawaniem i
rozpowszechnianiem Biblii. W Polsce istnieje od 1816 r. Zrzeszaj¹c dwanaœcie
Koœcio³ów cz³onkowskich, reprezentuj¹cych wszystkie tradycje chrzeœcijañ-
skie w Polsce, stanowi najbardziej ekumeniczn¹ organizacjê w naszym kraju.
Towarzystwo Biblijne jest cz³onkiem stowarzyszonym Polskiej Rady Ekume-
nicznej.

 Nak³adem Towarzystwa Biblijnego w Polsce ukaza³ siê kolejny tom
ekumenicznego przek³adu Starego Testamentu – Ksiêgi Deuterokanoniczne.
Uroczysta prezentacja tomu z ekumenicznym przek³adem ksi¹g deuterokano-
nicznych odby³a siê 17 lutego 2012 w Bibliotece Narodowej w Warszawie.
Spotkanie zgromadzi³o oko³o stu osób, m.in. przedstawicieli Koœcio³ów, œwiata
akademickiego, mediów. Dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce,  Ma³go-
rzata Platajs, w swym przemówieniu zwróci³a uwagê na to, ¿e t³umaczenie, re-
dakcja i wydanie Biblii wi¹¿e siê du¿ym wysi³kiem intelektualnym, jak te¿ fi-
nansowym. Do lektury ksi¹g deuterokanonicznych zachêca³ przewodnicz¹cy
Komitetu Krajowego Towarzystwa Biblijnego bp Edward Puœlecki z Koœcio³a
Ewangelicko-Metodystycznego. O publikacji mówili jej redaktorzy naukowi,
reprezentuj¹cy trzy tradycje wyznaniowe. O aspektach jêzykowych opowiada-
³a Krystyna D³ugosz-Kurczabowa, konsultantka polonistyczna redakcji. Pro-
jekt ekumenicznego przek³adu Biblii prowadzony jest przez Towarzystwo Bi-
blijne w Polsce od 1995 r. W celu jego realizacji powo³a³o ono Miêdzywyzna-
niowy Zespó³ T³umaczy, w sk³ad którego weszli przedstawiciele jedenastu
Koœcio³ów cz³onkowskich Towarzystwa. T³umacze i redaktorzy jako naczeln¹
zasadê w swej pracy przyjêli wiernoœæ orygina³owi. Tekst przek³adu charakte-
ryzuje siê wspó³czesn¹ polszczyzn¹.

  Towarzystwo Biblijne w Polsce zorganizowa³o w maju 2012 po raz pi¹-
ty Warszawskie Ekumeniczne Œwiêto Biblii. Oprócz tradycyjnego koncertu od-
by³a siê równie¿ sesja popularno-naukowa na temat „Ró¿ne spojrzenia na ka-
non Pisma Œwiêtego”. Sesja odby³a siê 17 maja w Chrzeœcijañskiej Akademii
Teologicznej (ChAT). Poprowadzi³a j¹ ewangelicka biblistka tej uczelni prof.
Kalina Wojciechowska. O kanonie biblijnym mówili teologowie ró¿nych wy-
znañ chrzeœcijañskich. Drug¹ czêœæ Warszawskiego Ekumenicznego Œwiêta
Biblii stanowi³ koncert plenerowy, który odby³ siê 19 maja na placu Ma³a-
chowskiego przy koœciele luterañskim Œw. Trójcy. Wyst¹pi³y greckokatolicki
Chór Cerkwi Uspenskiej, Grupa Uwielbienia z I Zboru Koœcio³a Chrzeœcijan
Baptystów oraz rzymskokatolicka Inicjatywa Muzyczna OCDC. W przerwie
miêdzy wystêpami muzycznymi cz³onkowie ró¿nych parafii i zborów war-
szawskich czytali teksty biblijne.
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Inne inicjatywy i wydarzenia ekumeniczne

 W zwi¹zku z pierwsz¹ rocznic¹ katastrofy samolotu prezydenckiego w
Smoleñsku w ca³ym kraju odby³o siê 10 kwietnia 2011 szereg uroczystoœci.
Obecne by³y rodziny ofiar tego tragicznego wypadku, najwy¿si przedstawicie-
le pañstwa, a tak¿e reprezentanci Koœcio³ów. Wœród 96 ofiar znaleŸli siê rów-
nie¿ duchowni – reprezentanci trzech tradycji chrzeœcijañskich: katolickiej,
prawos³awnej i protestanckiej. Na p³ycie Wojskowego Lotniska Okêcie, sk¹d
rok wczeœniej wystartowa³ samolot prezydencki, odby³o siê ekumeniczne na-
bo¿eñstwo, w którym wziêli udzia³ najbli¿si ofiar katastrofy smoleñskiej. Mia-
³o ono charakter liturgii s³owa, podczas którego odczytano teksty biblijne oraz
odœpiewano pieœni pochodz¹ce z trzech tradycji liturgicznych: ewangelickiej,
katolickiej i prawos³awnej. Po  zakoñczeniu nabo¿eñstwa na Okêciu rodziny
autokarami uda³y siê na Wojskowy Cmentarz Pow¹zkowski, gdzie  pod po-
mnikiem ofiar rozpoczê³y siê uroczystoœci pañstwowe. Ekumeniczn¹ modlitwê
odmówili duchowni chrzeœcijañscy, a tak¿e rabin oraz imam.

 „Ekumenizm, ale dlaczego i jak?” – nad tym pytaniem zastanawiali siê
uczestnicy konferencji ekumenicznej, zorganizowanej przez Wspólnotê Che-
min Neuf. W spotkaniu udzia³ wziêli przedstawiciele ró¿nych wyznañ chrze-
œcijañskich. Konferencja odby³a siê od 28 do 29 maja 2011  w Warszawie-We-
so³ej. W programie znalaz³y siê dyskusje, œwiadectwa, spotkania w grupach,
wspólne modlitwy w intencji jednoœci. Konferencjê rozpocz¹³ ks. dr Adam
Strojny, który zaprezentowa³ katolickie spojrzenie na d¹¿enie do jednoœci. O
Koœcio³ach zielonoœwi¹tkowych i ich zaanga¿owaniu w dialog ekumeniczny
opowiada³ pastor Piotr Karaœ. Prawos³awn¹ perspektywê zaprezentowa³ Jerzy
Sorokowski. O dialogu katolicko-prawos³awnym mówi³ dr Marek Kita. Pod-
czas konferencji zebrani mogli te¿ zapoznaæ siê z doœwiadczeniami ma³¿eñstw
mieszanych wyznaniowo. Osoby ¿yj¹ce w takich zwi¹zkach mówi³y o cierpie-
niu wynikaj¹cym z niepe³nej jednoœci w sprawowaniu obrzêdów. Wskazano
m.in. na problem interkomunii.

 Koncertem symfonicznym, spektaklem teatralnym i uroczystym nabo-
¿eñstwem dziêkczynnym w dniach 23-25 wrzeœnia 2011 uczczono 10-lecie
Ekumenicznej Œwi¹tyni Pokoju w Kielcach, s³u¿¹cej trzem Koœcio³om: Chrze-
œcijan Wiary Ewangelicznej, Ewangelicko-Augsburskiemu oraz Polskokatolic-
kiemu. Kielecka œwi¹tynia ekumeniczna to pierwszy tego typu obiekt w Pol-
sce, w którym ró¿ne Koœcio³y chrzeœcijañskie mog¹ odprawiaæ swoje obrz¹d-
ki. Polskokatolicy i ewangelicy czyni¹ to w Kielcach dwa razy w miesi¹cu, a
chrzeœcijanie wiary ewangelicznej dwa razy w tygodniu. Jak ocenia proboszcz
kieleckiej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej ks. Wojciech Rudkowski, w mi-
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nionym 10-leciu Ekumeniczna Œwi¹tynia Pokoju, oprócz przypisanej jej reli-
gijnej misji przybytku otwartego na chrzeœcijan ró¿nych obrz¹dków, spe³nia³a
te¿ kulturotwórcz¹ rolê, goszcz¹c spektakle teatralne, koncerty muzyczne i
inne imprezy artystyczne dostêpne dla ogó³u. Odrestaurowana w 2001 r. stara-
niem wojewody œwiêtokrzyskiego Wojciecha Lubawskiego kielecka œwi¹tynia
by³a w XIX w. w³asnoœci¹ miejscowej parafii luterañskiej, potem s³u¿y³a Ko-
œcio³owi Polskokatolickiemu. Nieodnawiana przez sto lat z roku na rok coraz
bardziej niszcza³a. Na remont tej zabytkowej budowli bud¿et pañstwa wy³o¿y³
ponad 300 tys. z³.

 W Œwiatowy Dzieñ Tolerancji Fundacja Ekumeniczna „Tolerancja”
przyzna³a doroczne nagrody. Wœród wyró¿nionych medalem „Zas³u¿ony dla
tolerancji” znaleŸli siê m.in. prawos³awny ordynariusz diecezji lubelsko-
che³mskiej abp Abel oraz by³y redaktor naczelny „Tygodnika Powszechne-
go” ks. Adam Boniecki. Uroczystoœæ wrêczenia wyró¿nieñ odby³a siê 16 li-
stopada 2011 w siedzibie Teatru ¯ydowskiego w Warszawie. W laudacji na
czeœæ prawos³awnego abp. Abla przypomniano jego zas³ugi dla dialogu na
styku kultur Wschodu i Zachodu, jego udzia³ w inicjatywach i spotkaniach
ekumenicznych, kontakty z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, a tak¿e
przyjaŸñ i wspó³pracê z niedawno zmar³ym rzymskokatolickim metropolit¹
lubelskim abp. Józefem ¯yciñskim. Luteranin prof. Karol Karski z Chrzeœci-
jañskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w laudacji na czeœæ ks. Bo-
nieckiego wyjaœni³, ¿e decyzja o przyznaniu mu nagrody zapad³a na d³ugo
wczeœniej przed zakazaniem by³emu naczelnemu „Tygodnika Powszechne-
go” przez jego w³adze zakonne wypowiadania siê w mediach. Prof. Karski
ukaza³ ks. Bonieckiego jako cz³owieka dialogu. – „Postawa ta oznacza, ¿e
nie jest mu po drodze z tymi, którzy uwa¿aj¹, ¿e s¹ g³osicielami i nosicielami
– i to w ka¿dej dziedzinie – jednej jedynej Prawdy. Wie, ¿e postawa dialogu
³¹czy siê ze zdolnoœci¹ do zakwestionowania w³asnego s¹du i otwarcia na
racje tego, z kim dialog prowadzimy. Obca jest mu dosyæ czêsto wystêpuj¹ca
w naszym dyskursie publicznym postawa podwa¿ania intencji partnera, trak-
towania go jak wroga. Odznaczony z satysfakcj¹ zauwa¿y³, ¿e otrzymuje
medal jako przedstawiciel Koœcio³a uwa¿anego za nietolerancyjny. Stwier-
dzi³, ¿e za tolerancjê nie powinno siê otrzymywaæ medali, bo wyznacza ona
zaledwie punkt wyjœcia, nie mo¿na na niej poprzestaæ. Jak powiedzia³ Jan
Pawe³ II w swoim przemówieniu podczas spotkania ekumenicznego w 1999
r. we Wroc³awiu, tolerancja to za ma³o, a stosunek chrzeœcijanina do bliŸnie-
go winien byæ nacechowany mi³oœci¹. Wœród laureatów nagrody „Zas³u¿ony
dla Tolerancji” znaleŸli siê równie¿: prof. Danuta Hübner, prof. Barbara En-
gelking, prof. Jacek Leociak i prof. Jerzy Jedlicki. Z zagranicy nagrody
otrzymali: re¿yserka i producentka filmowa Ewa Ewart, przewodnicz¹cy
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Europejskiego Kongresu ¯ydów Moshe Kantor i prof. Ronald Hill z Wielkiej
Brytanii.

 W Warszawie odby³a siê 23 kwietnia 2012 konferencja miêdzynarodowa
„Tolerancja – europejskie perspektywy etyczno-spo³eczne”. Jej organizatorami
byli europos³anka Danuta Hübner, Instytut Spraw Publicznych (ISP) oraz Pol-
ska Rada Ekumeniczna (PRE). – „Nie staæ nas na brak tolerancji. Dla nas, Po-
laków, powinna ona byæ powietrzem” – mówi³a prof. Hübner otwieraj¹c kon-
ferencjê. Wyk³ad inauguruj¹cy na temat „Od tolerancji do solidarnoœci: w po-
szukiwaniu pomostu” wyg³osi³ socjolog prof. Zygmunt Bauman, który
zwróci³ uwagê, ¿e „Tolerancja to pó³metek, stacja przystankowa, rozdro¿e. To
nie jest cel”. Jego zdaniem tolerancja mo¿e prowadziæ do solidarnoœci – kolej-
nego etapu, w którym wspó³¿yjemy nie wbrew swojej innoœci, ale dziêki niej.
– „To by³aby idealna linia rozwoju. Ró¿norodnoœæ to naturalna wylêgarnia
twórczoœci” – przekonywa³. W czasie konferencji odby³y siê równie¿ dwa pa-
nele dyskusyjne. Wziêli w nich udzia³ politycy, dyplomaci, wysocy urzêdnicy
pañstwowi, naukowcy, przedstawiciele organizacji spo³ecznych, a tak¿e Ko-
œcio³ów i organizacji ekumenicznych. W panelu „Tolerancja jako klucz do suk-
cesu Europy XXI w.” g³os zabra³ m.in. dyrektor Warszawskiego Biura Euro-
pejskiej Rady Spraw Zagranicznych Konstanty Gebert, który  podkreœli³, ¿e nie
mo¿na w Polsce mówiæ o tolerancji bez udzia³u Romów i muzu³manów – a ich
brakuje w panelu. Przestrzega³ przed nastrojami antymuzu³mañskimi w Euro-
pie. Drugi panel dotyczy³ etycznego wymiaru dialogu miêdzykulturowego oraz
dobrych praktyk w dzia³aniu. Ca³¹ konferencjê prowadzi³ dyrektor PRE ks.
Ireneusz Lukas.

 8 lipca 2012 roku przy Pomniku Walki i Mêczeñstwa na Majdanku w
Lublinie, duchowni ró¿nych wyznañ chrzeœcijañskich oraz ¯ydzi wspólnie
modlili siê o pokój. O pokój na œwiecie modlili siê m.in.: zwierzchnik Ko-
œcio³a Ewangelicko-Augsburskiego bp Jerzy Samiec, rzymskokatolicki me-
tropolita lubelski abp Stanis³aw Budzik, naczelny rabin Polski Michael Schu-
drich i rabin Symcha Keller, grekokatolicki biskup Roman Juszczak, oraz
proboszcz parafii prawos³awnej ks. Jan Grajko. Przedstawiciele poszczegól-
nych wyznañ wspólnie odmówili Psalm 31. „Stoimy w miejscu ze wszech
miar szczególnym dla ka¿dego z nas i milionów ludzi na ziemi. Mamy w pa-
miêci ogrom z³a, które siê dokona³o w tym i innych miejscach kaŸni. Wiemy,
¿e ludzie ludziom zgotowali ten los dlatego, i¿ odrzucili mi³oœæ Bo¿¹ i Jego
przykazania. Gor¹co pragniemy, aby ju¿ nigdy wiêcej nie dochodzi³o do po-
dobnych okrucieñstw w ¿adnym miejscu na ziemi” - powiedzia³ Michael
Schudrich. Zapalono œwiece, które m³odzie¿ trzyma³a w rêkach. Zebrani
przekazali sobie znak pokoju. Chór Fundacji „Dzie³o Nowego Tysi¹clecia”
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odœpiewa³ w kilku jêzykach pieœñ „Hevenu Shalom”. W hitlerowskim obozie
koncentracyjnym na Majdanku w latach 1941-1944 zginê³o oko³o 80 tys. lu-
dzi, oko³o 60 tys. stanowili ¯ydzi.

 Pod has³em „Podziel serce – pomnó¿ mi³oœæ” odbywa³o siê  Wigilijne
Dzie³o Pomocy Dzieciom – ekumeniczna akcja charytatywna organizowana co
roku w okresie adwentu wspólnie przez katolicki Caritas, luterañsk¹ i reformo-
wan¹ Diakoniê oraz prawos³awny Eleos. Podczas akcji rozprowadzane by³y
œwiece wigilijne. Dochód z ich sprzeda¿y zosta³ przeznaczony na ca³oroczne
do¿ywianie tysiêcy dzieci w szko³ach i œwietlicach, pomoc edukacyjn¹ oraz
letni wypoczynek. Patronat honorowy nad akcj¹ obj¹³ Rzecznik Praw Dziecka.
Z okazji inauguracji akcji 1 grudnia w prawos³awnej Katedrze Metropolitalnej
Œw. Marii Magdaleny w Warszawie odby³ siê uroczysty koncert ekumeniczno-
charytatywny. Wyst¹pi³ Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego, który
wykona³ utwory sakralne trzech tradycji chrzeœcijañskich. Pieœni by³y przepla-
tane tekstami Janusza Korczaka, wybitnego pedagoga, który zgin¹³ w Treblin-
ce. W uroczystoœci uczestniczyli  m.in. cz³onkowie prezydium Polskiej Rady
Ekumenicznej - bp Jerzy Samiec z Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego i
metropolita Sawa z Koœcio³a Prawos³awnego, a tak¿e rzymskokatolicki nun-
cjusz apostolski abp Celestino Migliore.

 Ceniony animator ¿ycia religijnego i ekumenicznego Ojciec Karol Li-
piñski ze Zgromadzenia Ojców Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej
(OMI) zosta³ wyró¿niony presti¿ow¹ - 37 edycji - nagrod¹ im. œw. Brata Al-
berta Chmielowskiego za szczególn¹ dzia³alnoœæ ekumeniczn¹. Na uroczy-
stoœæ wrêczenia nagrody, która odby³a siê w œrodê 12 grudnia 2012  podczas
gali w Muzeum Niepodleg³oœci w Warszawie zakonnik nie móg³ jednak
przybyæ osobiœcie z powodu nieobecnoœci w kraju. 70-letni oblat o.  K. Li-
piñski znany jest w Polsce i w Europie z organizacji ró¿nych spotkañ, przed-
siêwziêæ i inicjatyw o charakterze miêdzywyznaniowym, szczególnie Kodeñ-
skich Dni Ekumenicznych w Kodniu i Kostom³otach nad Bugiem. O. Lipiñ-
ski przez szesnaœcie lat pe³ni³ obowi¹zki kustosza Sanktuarium Maryjnego
w Kodniu nad Bugiem, proboszcza parafii i superiora tamtejszego klasztoru
oblackiego. Potem rozpocz¹³ dzia³alnoœæ ekumeniczn¹ w Œwiêtokrzys-
kiem i w diecezji sandomierskiej. To z jego inicjatywy od 1999 odbywa³y siê
na Ekumeniczne Dni Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan na Œw. Krzy¿u (zawsze
w ostatni¹ sobotê lutego). W 2001 roku na Œwiêty Krzy¿ przyby³o czte-
rech chrzeœcijañskich biskupów: abp Abel – prawos³awny ordynariusz diece-
zji lubelsko-che³mskiej, bp Zdzis³aw Tranda – ówczesny zwierzchnik
Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego w RP, bp Mieczys³aw Cieœlar – bi-
skup diecezji warszawskiej z Koœcio³a Ewangelicko—Augsburskiego i bp
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Mieczys³aw Jaworski – rzymskokatolicki biskup pomocniczy diecezji kie-
leckiej.

 Z przedstawicielami Koœcio³a katolickiego oraz luterañskiego spotka³
siê na pocz¹tku stycznia 2013 w Zameczku w Wiœle-Czarnem prezydent Bro-
nis³aw Komorowski. Wœród uczestników spotkania byli przedstawiciele die-
cezji bielsko-¿ywieckiej Koœcio³a katolickiego i diecezji cieszyñskiej Ko-
œcio³a ewangelicko-augsburskiego oraz luterañscy duchowni z innych zak¹t-
ków Polski. W s³owach skierowanych do zebranych prezydent Komorowski
podkreœla³, ¿e Œl¹sk Cieszyñski jest wyj¹tkowo dobrym miejscem do spotka-
nia „ze spo³ecznoœciami szczególnymi” i ¿e „wspólnota ludzi wiary,
ale i wspólnota narodowa jest czymœ, co mieœci w sobie tak¿e i ró¿norod-
noœæ, co uczy szacunku”. Przekazuj¹c luteranom ¿yczenia noworoczne, przy-
pomnia³, ¿e przedstawiciele tej wiary „tu na Œl¹sku Cieszyñskim w sposób
szczególny zawsze trwali przy polskoœci”. Z kolei bp Jerzy Samiec,
zwierzchnik Koœcio³a ewangelicko-augsburskiego w RP, kontynuuj¹c myœl
prezydenta o polskoœci luteran, zaznacza³, ¿e na Œl¹sku Cieszyñskim zacho-
wano jêzyk polski, mimo silnych wp³ywów czeskich i niemieckich. „Jeste-
œmy dumni z naszych korzeni i polskoœci, chocia¿ czêsto musimy o
niej przypominaæ i t³umaczyæ. Nie jesteœmy z tego zadowoleni. Trudno jest
¿yæ mniejszoœci wœród wiêkszoœci” – dodawa³ i ¿yczy³ prezydentowi „otwar-
tego serca i szerokich horyzontów”. Wis³a to miasto wielowyznaniowe.
Z oko³o 12 tys. ¿yj¹cych tu ludzi – 50 proc. to luteranie, 30 proc. stanowi¹
katolicy. Pozostali to m.in. baptyœci, zielonoœwi¹tkowcy, adwentyœci Dnia
Siódmego, œwiadkowie Jehowy oraz inne, mniejsze, tzw. wolne Koœcio³y
chrzeœcijañskie.

Koœció³ Ewangelicko-Augsburski

 Synod Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w RP wyrazi³ zaniepoko-
jenie og³oszeniem przez Sejm RP roku 2012 - rokiem ks. Piotra Skargi. W
oœwiadczeniu wydanym 16 paŸdziernika 2011 czytamy: „ Ks. Piotr Skarga
by³ postaci¹ publiczn¹, propañstwow¹. Bardzo dyskusyjne jest jednak jego
wyobra¿enie pañstwa - ca³kowicie niepasuj¹ce do wspó³czesnej rzeczywisto-
œci i trudno okreœliæ, jakie wartoœci mia³yby upamiêtniaæ obchody tego roku.
Trudno uznaæ za usprawiedliwione niektóre decyzje i dzia³ania ks. Skargi w
odniesieniu do polityki wyznaniowej i polityki pañstwa. Ks. Skarga stanow-
czo opowiada³ siê za pañstwem jednowyznaniowym i wszelkie powodzenie
naszego kraju widzia³ w konsekwentnym realizowaniu tej idei, sprzecznej z
polityk¹ jagielloñsk¹, w œwiecie której siê wychowa³. Nie jest zrozumia³e,
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dlaczego Sejm RP uzna³ za warte promocji dokonania tej postaci. Dzia³añ ks.
Skargi nie sposób uznaæ za akceptowalne dla wspó³czesnego myœlenia o
kszta³cie pañstwa. S¹ one zrozumia³e z perspektywy historycznej, rywalizacji
Koœcio³ów i rozumienia koncepcji stosunków Pañstwo - Koœció³ czterysta lat
temu. Obecnie s¹ one anachronizmem, choæ maj¹cym niekiedy swoje wspó³-
czesne konsekwencje”.

 W  Warszawie odby³o siê 14 listopada 2012 sympozjum naukowe, zor-
ganizowane w 50. rocznicê œmierci bp. Jana Szerudy, profesora biblistyki,
pierwszego po drugiej wojnie œwiatowej zwierzchnika Koœcio³a ewangelic-
ko-augsburskiego w Polsce. W sesji udzia³ wziêli przedstawiciele ró¿nych
Koœcio³ów chrzeœcijañskich. Prof. Karol Karski, przedstawi³ ma³o znany w¹-
tek z prekursorskiej dzia³alnoœci ekumenicznej bp. Szerudy. By³ on jedynym
cz³owiekiem w Polsce, który w okresie miêdzywojennym uczestniczy³ w po-
siedzeniach trzech nurtów ruchu ekumenicznego i bezpoœrednim œwiadkiem,
gdy po drugiej wojnie œwiatowej z nurtów tych rodzi³a siê Œwiatowa Rada
Koœcio³ów (1948). Przed drug¹ wojn¹ œwiatow¹ by³ œwiadkiem powo³ania do
¿ycia Œwiatowego Konwentu Luterañskiego (1923), krótko po wojnie repre-
zentowa³ Koœció³ Ewangelicko-Augsburski w akcie utworzenia Œwiatowej
Federacji Luterañskiej (1947). Natomiast w kraju asystowa³ narodzinom od-
dzia³u krajowego Œwiatowego Zwi¹zku Krzewienia PrzyjaŸni miêdzy Naro-
dami za poœrednictwem Koœcio³ów (1923), Rady Koœcio³ów Ewangelickich
(1926) i Polskiej Rady Ekumenicznej (1946). Podczas sesji wys³uchano wy-
k³adów o œrodowisku rodzinnym bp. Szerudy, jego dzia³alnoœci naukowej i
koœcielnej, zw³aszcza w trudnym okresie PRL-u. Prelegentami byli: Maciej
Oczkowski, ks. prof. dr Manfred Uglorz, ks. dr Henryk Czembor i prof. An-
drzej Friszke.

Koœció³ Ewangelicko-Reformowany

 Ks. biskup Marek Izdebski wyda³ 19 wrzeœnia 2011 nastepuj¹ce
oœwiadczenie: „Koœció³ Ewangelicko-Reformowany w RP pragnie wyraziæ
g³êbokie zaniepokojenie gorsz¹cymi wydarzeniami, które mia³y miejsce w
ostatnim czasie w Jedwabnem, Bia³ymstoku, Puñsku i Orli. W wymienio-
nych miejscach dosz³o do hañbi¹cych czynów. Zbeszczeszczono pomnik pa-
miêci pomordowanych ¯ydów w Jedwabnem, podpalono Centrum Kultury
Muzu³mañskiej w Bia³ymstoku, pozostawiono obraŸliwe napisy na murach
synagogi w Orli oraz zamalowano legalne napisy w jêzyku litewskim w Puñ-
sku. Wszystkie te wydarzenia sk³aniaj¹ nas dziœ do obaw o kondycjê moraln¹
czêœci z naszych obywateli, ¿ywi¹cych nienawiœæ do wspó³braci. Wspó³bra-
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ci, którzy wyznaj¹ inn¹ ni¿ wiêkszoœæ Polaków religiê lub maj¹ inne, ni¿
wiêkszoœæ Polaków korzenie narodowe i etniczne. Apelujemy do polskich
w³adz o wzmo¿enie wysi³ków w celu wykrycia sprawców tych niegodnych
zajœæ. Solidaryzujemy siê ze wszystkimi, których te akty wandalizmu i prze-
mocy dotknê³y osobiœcie lub tak jak nas, poruszy³y.     Wyra¿amy nadziejê,
¿e nas wszystkich – polskie spo³eczeñstwo – staæ jeszcze na reakcje sprzeci-
wu ponad podzia³ami wobec tak niesprawiedliwych czynów, kierowanych
przeciw naszym bliŸnim”.

Luteranie i reformowani

 W œrodê popielcow¹, 22 lutego 2012  Koœció³ Ewangelicko-Augsburski
i Koœció³ Ewangelicko-Reformowany podpisa³y porozumienie o wzajemnym
dopuszczaniu wiernych do czynnego korzystania z praw i obowi¹zków wyni-
kaj¹cych z udzia³u w ¿yciu Koœcio³a. Reguluje ono status osób, które nale¿¹
do jednego z tych Koœcio³ów, ale s¹ cz³onkami parafii drugiego. Zgodnie z
porozumieniem osoba nale¿¹ca do Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego
mo¿e byæ cz³onkiem parafii Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego i odwrot-
nie. Dotyczy to sytuacji, gdy w danej miejscowoœci nie ma parafii macierzyste-
go Koœcio³a. Osoby, które zapisz¹ siê do parafii drugiego Koœcio³a, bêd¹ mia³y
pe³ne prawa i obowi¹zki parafialne. Nie bêd¹ natomiast posiadaæ biernego pra-
wa wyborczego do w³adz diecezjalnych i centralnych. Porozumienie zosta³o
zawarte podczas nabo¿eñstwa w koœciele ewangelicko-augsburskim Œw. Trój-
cy w Warszawie. Podpisali je biskupi i prezesi synodów obu Koœcio³ów: bp
Jerzy Samiec i ks. Waldemar Pytel z Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego
oraz bp Marek Izdebski i Witold Brodziñski z Koœcio³a Ewangelicko-Refor-
mowanego. O relacjach luterañsko-reformowanych w Polsce w przekroju hi-
storycznym krótko opowiedzia³ prof. Karol Karski, kierownik katedry ekume-
nizmu w Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej.

Katolicy i prawos³awni

 Zebranie plenarne Zespo³u Bilateralnego Katolicko-Prawos³awnego
Konferencji Episkopatu Polski i Synodu Biskupów Koœcio³a Prawos³awnego
w Polsce odby³o siê 21 lutego 2013 w parafii pw. Wniebowziêcia Najœwiêt-
szej Maryi Panny w Siemiatyczach. Jak g³osi wydany po spotkaniu komuni-
kat „Omawiano sprawy bie¿¹ce, zwi¹zane z dialogiem katolicko-prawos³aw-
nym, w tym tegoroczny Tydzieñ Ekumeniczny oraz kontynuowano prace nad
wspólnym stanowiskiem odnoœnie do ma³¿eñstw o ró¿nej przynale¿noœci
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wyznaniowej”. Koœció³ prawos³awny reprezentowali: arcybiskup Abel, ordy-
nariusz prawos³awnej diecezji lubelsko-che³mskiej oraz ks. Jerzy Boreczko,
proboszcz parafii Œwiêtego Ducha w Bia³ymstoku. Koœció³ rzymskokatolicki
zaœ biskup zamojsko-lubaczowski Marian Rojek, ks. dr Stanis³aw Ulaczyk,
wikariusz generalny diecezji drohiczyñskiej i ks. dr Rados³aw Kimsza, sekre-
tarz Zespo³u, pochodz¹cy z archidiecezji bia³ostockiej. Przewodnicz¹cy stro-
nie katolickiej bp Marian Rojek powiedzia³, ¿e nie chodzi podczas tych dys-
kusji o wielkie teologiczne sprawy. Przygl¹damy siê raczej sprawom co-
dziennego ¿ycia i próbujemy wskazaæ na jakieœ wyjœcia. Jego zdaniem
problematyka ma³¿eñstw mieszanych katolicko–prawos³awnych jest bardzo
wa¿na, gdy¿ dotyczy zarówno narzeczonych jak te¿ kap³anów obydwu
wyznañ. Kazusy z codziennego ¿ycia wiele razy zaskakuj¹. Z uczestnikami
obrad spotka³ siê równie¿ biskup drohiczyñski Antoni Dydycz oraz inni
kap³ani katoliccy i prawos³awni z Siemiatycz i okolic. Nastêpne posiedzenie
Zespo³u zaplanowano na 17 wrzeœnia 2013 roku w prawos³awnej parafii
w Terespolu.

Chrzeœcijañska Akademia Teologiczna

Chrzeœcijañska Akademia Teologiczna zainaugurowa³a 9 paŸdziernika
rok akademicki 2012/13. Dla uczelni to rok szczególny – 1 wrzeœnia swoj¹
kadencjê zaczê³y nowe w³adze uczelni, a obok Wydzia³u Teologicznego
zacz¹³ dzia³aæ Wydzia³ Pedagogiczny. Inauguracjê  poprzedzi³o nabo¿eñstwo
ekumeniczne, które poprowadzili duchowni trzech tradycji chrzeœcijañskich
obecnych w Akademii: polskokatolik, prawos³awny i ewangelik. Nowy rek-
tor uczelni ks. prof. Bogus³aw Milerski w swym przemówieniu omówi³ cha-
rakter i profil dzia³alnoœci uczelni. Po przemówieniu rektora przedstawiciele
nowoprzyjêtych studentów z³o¿yli œlubowanie akademickie. Wyk³ad inaugu-
racyjny wyg³osi³ ustêpuj¹cy rektor ChAT abp prof. Jeremiasz Jan Anchi-
miuk. Mówi³ o ró¿nych aspektach wolnoœci i œwiêtoœci. ChAT powsta³a
w 1954. W uczelni tej kszta³c¹ siê teologowie prawos³awni, protestanccy i
starokatoliccy, a tak¿e pedagodzy. Jest to jedyna w Polsce uczelnia teologicz-
na o tak ekumenicznym charakterze. Obecnie kszta³ci siê w niej ok. 700 stu-
dentów.

 W Warszawie odby³a siê 23 paŸdziernika 2012 uroczysta inauguracja
dzia³alnoœci Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (EUTW). Po-
wsta³ on z inicjatywy grupy osób zwi¹zanych z luterañsk¹ parafi¹ Œw. Trójcy
i spotka³ siê z przychylnoœci¹ i wsparciem Polskiej Rady Ekumenicznej
(PRE) oraz Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej (ChAT), która sprawuje
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nadzór naukowy nad przedsiêwziêciem. Ide¹ EUTW jest umo¿liwienie per-
manentnego kszta³cenia i prowadzenia aktywnego trybu ¿ycia osobom star-
szym z ró¿nych œrodowisk konfesyjnych. Uroczysta inauguracja dzia³alnoœci
tej nowej instytucji ekumenicznej odby³a siê w warszawskim koœciele ewan-
gelicko-augsburskim Œw. Trójcy. Oprócz organizatorów EUTW i jego poten-
cjalnych s³uchaczy wziêli w niej udzia³ tak¿e przedstawiciele Koœcio³ów
chrzeœcijañskich, innych zwi¹zków wyznaniowych, organizacji ekumenicz-
nych, nauki i polityki. Rektor ChAT ks. prof. Bogus³aw Milerski w wyk³a-
dzie inauguracyjnym powiedzia³: „Ufamy, ¿e dzia³alnoœæ Ekumenicznego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku pozytywnie wp³ynie na jakoœæ debaty religij-
nej w Polsce”. Zajêcia EUTW obejmuj¹  wyk³ady i seminaria z zakresu nauk
humanistycznych, spo³ecznych, medycznych, przyrodniczych, œcis³ych i
technicznych. Prowadzone s¹ tak¿e kursy jêzykowe, informatyczne, zajêcia
twórcze i ruchowe.

Dialog miêdzyreligijny

 ¯ydzi, chrzeœcijanie i muzu³manie uczestniczyli w miêdzyreligijnym spo-
tkaniu w intencji pokoju, które odby³o siê 24 listopada 2011 w Krakowie pod
has³em „Echo Asy¿u”. Wydarzenie by³o reakcj¹ na paŸdziernikowe spotkanie
papie¿a Benedykta XVI z wyznawcami wielu religii i ludŸmi niewierz¹cymi w
Boga, ale poszukuj¹cych w œwiecie wartoœci duchowych. Spotkanie rozpoczê³o
siê modlitw¹ ekumeniczn¹ w koœciele œw. Katarzyny. Po niej odby³ siê panel
dyskusyjny „Obowi¹zki wobec prawdy, obowi¹zki wobec pokoju”. Spotkanie
uœwietni³a muzyka i œpiew Grzegorza Turnaua. Organizatorem spotkania „Echo
Asy¿u”  by³a m.in. archidiecezja krakowska, Polska Akcja Humanitarna, Gmina
Wyznaniowa ¯ydowska w Krakowie, Uniwersytet Papieski im. Jana Paw³a II w
Krakowie i krakowski oddzia³ Polskiej Rady Ekumenicznej.  

 S³owa z Ksiêgi Rodzaju „Ja jestem Józef, brat wasz...” (Rdz 45,4) stano-
wi³y motto obchodów XVI Dnia Judaizmu. Centralne obchody odby³y siê 17
stycznia 2013 w Opolu. W obchodach wziêli udzia³ hierarchowie Koœcio³a
oraz ¯ydzi, z naczelnym rabinem Polski. Program centralnych Obchodów
Dnia Judaizmu, których gospodarzem by³ biskup opolski Andrzej Czaja, prze-
widywa³ m.in. spotkania z w³adzami samorz¹dowymi Opola oraz wspóln¹ mo-
dlitwê chrzeœcijan i ¯ydów. Zaplanowano tak¿e koncert muzyki ¿ydowskiej
oraz otwarcie trzech wystaw: „Œciana p³aczu” – w Muzeum Diecezjalnym,
„Izrael – wczoraj i dziœ” w Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego (UO)
oraz – w tym samym miejscu – „Œladami kultury ¿ydowskiej”. Odby³ siê tak¿e
chrzeœcijañsko-¿ydowski panel dyskusyjny, w którym wzi¹³ udzia³ m.in. Na-
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czelny Rabin Polski, Michael Schudrich. W Warszawie Dzieñ Judaizmu ob-
chodzono ju¿ po raz szesnasty. Z tej okazji liturgii s³owa Bo¿ego w koœciele
pw. œw. Alberta i œw. Andrzeja przewodniczy³ biskup pomocniczy archidiecezji
warszawskiej Tadeusz Pikus. Rozpoczê³a siê ona krótkim aktem pokuty, a na-
stêpnie odczytano w jêzyku hebrajskim i polskim fragment z Ksiêgi Rodzaju o
Józefie i jego braciach. Rabin Stas Wojciechowicz porówna³ stosunki miêdzy
chrzeœcijanami a wyznawcami judaizmu do relacji Józefa i jego braci. Wed³ug
¿ydowskich komentarzy, minê³y 22 lata zanim Józef spotka³ siê z braæmi, któ-
rzy jako 17-latka sprzedali go kupcom do Egiptu. – Czasami podobnie jest po-
miêdzy nami. Nie byliœmy zainteresowani tym dialogiem, ale ostatnio okazuje
siê, ¿e jeden brat potrafi rozmawiaæ z drugim, ¿e mo¿emy sobie pomóc – za-
uwa¿y³ rabin Wojciechowicz. Nasza obecnoœæ tutaj najlepiej o tym œwiadczy,
¿e mo¿emy wspólnie powiedzieæ, ¿e jesteœmy braæmi – zaznaczy³. Wa¿nym
momentem spotkania by³a te¿ modlitwa w intencji ¯ydów i chrzeœcijan. Zebra-
ni modlili siê m.in. za ofiary Holocaustu. Ze wzruszeniem modlili siê tak¿e za
dawnych, ¿ydowskich mieszkañców dzielnicy, których nazwiska, zawody i ad-
resy wymieniono w tej modlitwie. Proszono Boga tak¿e o pokój na Bliskim
Wschodzie i o sprawiedliwie rozwi¹zanie konfliktu palestyñsko-izraelskiego.
Na zakoñczenie uczestnicy liturgii s³owa przekazali sobie znak pokoju. Biskup
i katoliccy duchowni podeszli do przedstawicieli ¿ydowskiej gminy wyznanio-
wej i podali sobie d³onie, podobnie jak wszyscy zebrani w œwi¹tyni. W nie-
dzielê 20 stycznia, Gmina Wyznaniowa ¯ydowska w Warszawie zorganizowa-
³a dzieñ otwarty w Synagodze No¿yków przy ul. Twardej.

 Laureatami Nagrody im. ks. Stanis³awa Musia³a w 2013 zostali: Stefan
Wilkanowicz oraz Grupa Przyjació³ z Olkusza: Ireneusz Cieœlik, Olgerd
Dziechciarz, Krzysztof Kocjan i Dariusz Rozmus. Jej wrêczenie odby³o siê 5
marca w Krakowie. Nagroda zosta³a ustanowiona w 2008 przez krakowski
Klub Chrzeœcijan i ¯ydów „Przymierze”. Przyznawana jest za zas³ugi na rzecz
pojednania polsko-¿ydowskiego w dwóch kategoriach: za twórczoœæ promu-
j¹c¹ ducha dialogu oraz za podejmowanie inicjatyw spo³ecznych na rzecz po-
jednania. Fundatorami nagrody jest rektor Uniwersytetu Jagielloñskiego, pre-
zydent Miasta Krakowa i Gmina Wyznaniowa ¯ydowska. Stefan Wilkanowicz
zosta³ laureatem w kategorii I: za twórczoœæ w duchu dialogu i wspó³pracy
chrzeœcijañsko-¿ydowskiej i polsko-¿ydowskiej – za ca³okszta³t twórczoœci na
rzecz dialogu i pojednania. Nieformalna Grupa Przyjació³ z Olkusza zosta³a
uhonorowana za inicjatywy spo³eczne na rzecz dialogu i wspó³pracy chrzeœci-
jañsko-¿ydowskiej i polsko-¿ydowskiej – za ocalanie pamiêci o ¯ydach olku-
skich. Patron nagrody ks. Stanis³aw Musia³ by³ filozofem, publicyst¹ „Tygo-
dnika Powszechnego”, rzecznikiem wspó³pracy katolicko-¿ydowskiej, cz³on-
kiem Komisji Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem.
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Zgony, nominacje, rocznice

 Ojciec archimandryta Roman Piêtka (74 l.), wieloletni proboszcz neouni-
tów, zosta³ po¿egnany 1 kwietnia 2011 w Lublinie. By³ kap³anem rytu bizantyj-
sko-s³owiañskiego, zaanga¿owanym w dzia³alnoœæ ekumeniczn¹ i przybli¿anie
tradycji chrzeœcijañstwa wschodniego. Przez 38 lat by³ proboszczem jedynej
w Polsce neounickiej parafii w Kostom³otach nad Bugiem. Przed wojn¹ na zie-
miach II Rzeczypospolitej by³o 25 tys. wiernych obrz¹dku bizantyjsko-s³owiañ-
skiego, skupionych w 43 parafiach; parafie te powsta³y w wyniku tzw. neounii,
która mia³a na celu przywrócenie jednoœci z Koœcio³em katolickim potomków
dawnych unitów, przymuszonych w czasach carskich do przyjêcia prawos³awia.

 31 lipca 2011 w wieku 78 lat, zmar³ biskup em. Jerzy Szotmiller - admi-
nistrator diecezji krakowsko-czêstochowskiej Koœcio³a Polskokatolickiego w
RP, proboszcz parafii katedralnej Matki Boskiej Królowej Aposto³ów w Czê-
stochowie. Jerzy Szotmiller zosta³ wyœwiêcony na kap³ana 24 lutego 1961. Od
paŸdziernika 1975 r. do listopada 1976 r. duszpasterzowa³ w diecezji brazylij-
skiej Polskiego Narodowego Koœcio³a Katolickiego. 29 lipca 1979  w katedrze
œw. Ducha w Warszawie zosta³ konsekrowany na biskupa. W latach 1979 -
1986 pe³ni³ funkcjê sufragana diecezji warszawskiej z siedzib¹ w Czêstocho-
wie. 9 czerwca 1986 roku zosta³ wprowadzony w urz¹d ordynariusza diecezji
krakowsko-czêstochowskiej, któr¹ piastowa³ do momentu œmierci.

 Synod Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego w RP na posiedzeniu,
które odby³o siê 6 paŸdziernika 2012 w £odzi, dokona³ wyboru nowych w³adz.
Biskupem Koœcio³a zosta³ ponownie wybrany ks. Marek Izdebski, natomiast
prezesem synodu, czyli w³adzy ustawodawczej Koœcio³a, zosta³a po raz pierw-
szy w dziejach polskiego ewangelicyzmu reformowanego kobieta – Ewa JóŸ-
wiak. Bp Marek Izdebski urodzi³ siê w 1958 r. w Cieszynie w rodzinie luterañ-
skiej. W latach 1977-1983 studiowa³ teologiê ewangelick¹ w Chrzeœcijañskiej
Akademii Teologicznej w Warszawie. Na duchownego ewangelicko-reformo-
wanego zosta³ ordynowany 5 kwietnia 1987. Jeszcze na studiach rozpocz¹³
pracê w parafii reformowanej w Be³chatowie, której zosta³ proboszczem w
1991 i pe³ni tê funkcjê do dziœ. W 2002  zosta³ wybrany, na 10-letni¹ kadencjê,
na biskupa Koœcio³a ewangelicko-reformowanego. Jest cz³onkiem prezydium
Polskiej Rady Ekumenicznej. Ewa JóŸwiak jest absolwentk¹ ATK, przed laty
pracowa³a jako dziennikarka w KAI. Od stycznia 2012  jest redaktork¹ na-
czeln¹ pisma „Jednota”, zas³u¿onego dla polskiej ekumenii i ewangelicyzmu.
Bêdzie nadal pe³niæ tê funkcjê obok kierowania Synodem. Zarówno bp Marek
Izdebski jak i prezes Ewa JóŸwiak s¹ znani w krêgach polskiej rodziny ekume-
nicznej jako ludzie bardzo zaanga¿owani w sprawê jednoœci chrzeœcijan.
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 Bp Zdzis³aw Tranda, by³y prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, zosta³
uhonorowany 24 paŸdzernika 2012 nagrod¹ Pontifici – Budowniczemu Mo-
stów, przyznawan¹ przez warszawski Klub Inteligencji Katolickiej. To pierw-
szy niekatolik, który otrzyma³ to wyró¿nienie. Nagroda jest przyznawana od
2006. Kapitu³a nagradza ni¹ osoby zas³u¿one w szerzeniu wartoœci dobra
wspólnego, dialogu i poœwiêcenia na rzecz bliŸnich. Wrêczenie nagrody odby-
³o siê w koœciele rzymskokatolickim œw. Marcina w Warszawie. Laudacjê wy-
g³osi³ Jan Turnau, cz³onek kapitu³y nagrody, dziennikarz „Gazety Wyborczej”.
Przypomnia³ pozytywn¹ rolê, jak¹ laureat odegra³ w czasach komunizmu. –
„Wraz z ca³ym swoim Koœcio³em by³ zdecydowanym obroñc¹ praw cz³owie-
ka, wolnoœci politycznej”. Tamte zasady postêpowania ³¹czy³ z solidarnoœci¹
wobec innych Koœcio³ów mniejszoœciowych. Bp Zdzis³aw Tranda, dziêkuj¹c
za nagrodê, zwróci³ uwagê, ¿e miejsce, w którym zosta³a ona przyznana – ko-
œció³ œw. Marcina – jest niezwykle wa¿ne dla polskiego dialogu ekumeniczne-
go. To w nim w 1962 odby³o siê pierwsze nabo¿eñstwo ekumeniczne w rzym-
skokatolickiej œwi¹tyni w Polsce. Laureat mówi³ te¿, ¿e ekumenizmu uczy³ siê
od swoich parafian. Obecny biskup Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego
ks. Marek Izdebski gratuluj¹c laureatowi nagrody stwierdzi³, ¿e jest dla niego
zaszczytem bycie kontynuatorem dzie³a bp. Trandy. Gratulacje z³o¿y³ tak¿e
przewodnicz¹cy warszawskiego oddzia³u PRE ks. Henryk D¹browski z Ko-
œcio³a Polskokatolickiego.

 W koœciele œw. Aleksandra w Warszawie odprawiona zosta³a 9 listopada
2012 msza œw. ¿a³obna o spokój duszy œw. Kazimierza Morawskiego, znanego
dzia³acza politycznego, spo³ecznego i ekumenicznego. Prezes Unii Chrzeœci-
jañsko-Spo³ecznej zmar³ 29 paŸdziernika 2012 w Zalesiu Górnym, w wieku 83
lat. We mszy uczestniczy³ by³y prezydent RP Aleksander Kwaœniewski, a list
kondolencyjny odczytany w koœciele nades³a³ rodzinie swego „drogiego przy-
jaciela” gen. Wojciech Jaruzelski. Mszy œw. przewodniczy³ ks. Antoni Kienie-
wicz. Miejsce w prezbiterium obok ksiê¿y katolickich zaj¹³ prawos³awny du-
chowny, ks. mitrat p³k Micha³ Dudicz, zastêpca prawos³awnego ordynariusza
WP. Pod koniec Mszy œw. w imieniu wspó³pracowników Zmar³ego przemówi³
Tomasz Klimañski, który podkreœli³, ¿e wszystkie dzie³a prezesa Morawskie-
go: Unia Chrzeœcijañsko-Spo³eczna, Fundacja œw. Brata Alberta, Fundacja
Ekumeniczna „Tolerancja” czy „Ars Christiana” ³¹czy jedna idea – s³u¿ba
cz³owiekowi. Mówca podkreœli³ tak¿e, ¿e Zmar³emu szczególnie bliskie by³y
dwie sprawy: poszukiwanie jednoœci Koœcio³ów chrzeœcijañskich przy szacun-
ku dla ró¿norodnoœci oraz pomoc odradzaj¹cemu siê Koœcio³owi katolickiemu
na Wschodzie, któr¹ Kazimierz Morawski traktowa³ jako sp³atê d³ugu
wdziêcznoœci za lata wyrzeczeñ i przeœladowañ w okresie komunizmu. Po
mszy w koœciele œw. Aleksandra kondukt ¿a³obny przejecha³ do Belska ko³o
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Grójca, gdzie Kazimierz Morawski zosta³ pochowany w grobowcu rodzinnym
przy koœciele œw. Trójcy. Kazimierz Morawski urodzi³ siê 6 czerwca 1929 r. w
Ma³ej Wsi ko³o Grójca w rodzinie arystokratycznej. By³ korespondentem pra-
sowym podczas Soboru Watykañskiego II, którego dorobek stara³ siê propago-
waæ w swojej publicystyce i wydawanych przez siebie czasopismach. Wiêksz¹
czêœæ ¿ycia zwi¹za³ z Chrzeœcijañskim Stowarzyszeniem Spo³ecznym, które
powsta³o w wyniku roz³amu w Stowarzyszeniu Pax. Morawski by³ wspó³za³o-
¿ycielem ChSS, koncesjonowanego przez w³adze PRL. Od 1974 r. by³ preze-
sem Stowarzyszenia, zasiadaj¹c w latach 1974-1989 w Sejmie. W latach 1978-
1983 pe³ni³ funkcjê redaktora naczelnego tygodnika „Za i Przeciw”. W latach
1982-1989 by³ cz³onkiem Rady Pañstwa oraz Patriotycznego Ruchu Odrodze-
nia Narodowego. W wolnej Polsce doprowadzi³ do przekszta³cenia ChSS w
Uniê Chrzeœcijañsko-Spo³eczn¹. W 1995 r. za³o¿y³ Fundacjê Ekumeniczn¹
„Tolerancja”, przyznaj¹c¹ medale „Zas³u¿ony dla tolerancji”. W latach 2000–
2001 pe³ni³ funkcjê doradcy prezydenta Aleksandra Kwaœniewskiego ds.
mniejszoœci narodowych i etnicznych. Kierowane przez prezesa Morawskiego
stowarzyszenia od pocz¹tku mia³y ekumeniczny charakter, gromadz¹c du-
chownych i wiernych ró¿nych wyznañ. Szczególne zas³ugi po³o¿y³ w dialogu z
Patriarchatem Moskiewskim.

 W Warszawie w dniach 17 i 18 listopada 2012 odby³y siê uroczystoœci ju-
bileuszowe zwi¹zane z 60. rocznic¹ ordynacji na duchownego ks. Zdzis³awa
Trandy – wieloletniego biskupa Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego i by³ego
prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej. Obok ks. Trandy wziêli w nich udzia³
cz³onkowie jego rodziny, duchowni i prezesi Kolegiów Koœcielnych parafii
ewangelicko-reformowanych, a tak¿e goœcie ekumeniczni. ¯yczenia z³o¿yli jubi-
latowi m.in. bp Marek Izdebski w imieniu Koœcio³a Ewangelicko-Reformowane-
go oraz ks. Ireneusz Lukas w imieniu Polskiej Rady Ekumenicznej. 87-letni ks.
Zdzis³aw Tranda to znana postaæ w polskim ¿yciu ekumenicznym.
W latach 1978-2002 by³ biskupem Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego. Od
1990 do 1993 r. pe³ni³ funkcjê prezesa PRE. W tym czasie nast¹pi³o o¿ywienie
wspó³pracy PRE z Koœcio³em Rzymskokatolickim. Ks. Tranda przewodniczy³
te¿ Komitetowi Krajowemu Towarzystwa Biblijnego w Polsce (1997-2005).

 Podczas nabo¿eñstwa adwentowego w ewangelicko-augsburskim ko-
œciele œw. Trójcy w Warszawie, 9 grudnia 2012, wspominano zmar³ego przed
trzema laty ks. Jana Hausego, pierwszego po wojnie naczelnego kapelana
ewangelickiego duszpasterstwa wojskowego, jednego z najbardziej zaanga-
¿owanych i zas³u¿onych polskich ekumenistów. Biskup Koœcio³a ewangelic-
ko-augsburskiego, ks. Jerzy Samiec, przypomnia³ drogê ¿yciow¹ ks. Hause-
go.  Bp Miros³aw Wola, naczelny kapelan Ewangelickiego Duszpasterstwa
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Wojskowego, wspomina³ o pionierskiej dzia³alnoœci ks. Hausego jako organi-
zatora tego duszpasterstwa w wolnej Polsce. Po nabo¿eñstwie w w podzie-
miach koœcio³a Œw. Trójcy („Lutheraneum”), ks. Hausego wspominali lutera-
nie, metodyœci i katolicy. Podczas spotkania odby³a siê promocja ksi¹¿ki za-
tytu³owanej „W s³u¿bie Bogu i OjczyŸnie”. Na ksi¹¿kê sk³adaj¹ siê kazania
ks. Hausego oraz wspomnienia o nim. Ks. Jan Hause urodzi³ siê 8 lutego
1934  w Krakowie. W latach 1975-1999 by³ dyrektorem Biblioteki Chrzeœci-
jañskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Od 1 wrzeœnia 1995 do 28 lu-
tego 1999 by³ pierwszym naczelnym kapelanem ewangelickiego duszpaster-
stwa wojskowego. By³ równie¿ przewodnicz¹cym warszawskiego oddzia³u
Polskiej Rady Ekumenicznej, anga¿uj¹cym siê w wiele inicjatyw s³u¿¹cych
jednoœci chrzeœcijan, uczestnikiem wielu spotkañ ekumenicznych i kazno-
dziej¹ podczas nabo¿eñstw o jednoœæ, tak¿e w œwi¹tyniach katolickich.
Zmar³ 11 czerwca 2009 w Warszawie.

 Kardyna³  Józef Glemp, emerytowany arcybiskup warszawski, zmar³
23 stycznia 2013. Uroczystoœci pogrzebowe odby³y siê 28 stycznia w archika-
tedrze œw. Jana Chrzciciela w Warszawie. Wziêli w nich udzia³ duchowni i
wierni Koœcio³a Rzymskokatolickiego, prezydent Bronis³aw Komorowski oraz
przedstawiciele Koœcio³ów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej. Pre-
zes PRE abp Jeremiasz z Koœcio³a Prawos³awnego, który z powodu choroby
nie móg³ uczestniczyæ w uroczystoœciach pogrzebowych,  wys³a³ do prymasa
Józefa Kowalczyka i przewodnicz¹cego Konferencji Episkopatu Polski abp.
Józefa Michalika kondolencje. „W naszej pamiêci œp. Ks. Prymas Glemp pozo-
stanie tak¿e jako cz³owiek wra¿liwy na relacje ekumeniczne. Ze szczególn¹
wdziêcznoœci¹ pamiêtamy ¿ywe zainteresowanie Ksiêdza Prymasa dialogiem
teologicznym w sprawie Sakramentu Chrztu Œwiêtego. W dniu 23 stycznia
2000 r. w Koœciele Ewangelicko-Augsburskim Œw. Trójcy w Warszawie, œp.
ks. Prymas Glemp podpisa³ w imieniu Koœcio³a Rzymskokatolickiego doku-
ment »Sakrament Chrztu Znakiem Jednoœci. Deklaracja Koœcio³ów w Polsce
na progu Trzeciego Tysi¹clecia«, uznaj¹c w ten sposób wraz z szeœcioma inny-
mi zwierzchnikami Koœcio³ów Polskiej Rady Ekumenicznej wa¿noœæ Chrztu
Œwiêtego udzielonego przez duchownych tych Koœcio³ów. Jest to wielkie
œwiadectwo troski o jednoœæ wszystkich wyznawców Chrystusa” – napisa³ w
swym liœcie kondolencyjnym prezes PRE (O zaanga¿owaniu ekumenicznym
zmar³ego prymasa Józefa Glempa piszemy w dziale: „Sylwetki”).

Opracowa³: Karol Karski
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Tadeusz Ka³u¿ny SCJ

NA DROGACH JEDNOŒCI
DWUSTRONNE DIALOGI DOKTRYNALNE
KOŒCIO£A RZYMSKOKATOLICKIEGO
NA P£ASZCZY•NIE ŒWIATOWEJ
Kraków: Wydawnictwo Ksiê¿y Sercanów 2012, 298 s.

Autor odby³ studia specjalistyczne w Papieskim Instytucie Wschodnim w
Rzymie. Jest kierownikiem Katedry Ekumenizmu Wydzia³u Teologicznego
UJPII w Krakowie. Zainteresowanie i kompetencje w dziedzinie prawos³awia
ods³oni³ w dwu ksi¹¿kach: Sekret Nikodema. Nieznane oblicze Rosyjskiego
Koœcio³a Prawos³awnego (Kraków 1999) oraz Nowy sobór ogólnoprawos³aw-
ny. Natura, historia przygotowañ, tematyka (Kraków 2008). Na progu Roku
Wiary wyst¹pi³ z ksi¹¿k¹ zdecydowanie przekraczaj¹c¹ granice prawos³awia.
Ods³ania szerok¹ panoramê miêdzykoœcielnych dialogów na forum œwiato-
wym.

S³usznie zrezygnowa³ z prezentowania wszystkich dialogów miêdzykoœciel-
nych poprzestaj¹c na tych dialogach, których jedn¹ ze stron jest Koœció³ rzym-
skokatolicki. W trzynastu rozdzia³ach omawia tyle¿ dialogów: katolicko-
prawos³awny, katolicko-asyryjski, katolicko przedchalcedoñski, katolicko-lute-
rañski, katolicko-metodystyczny, katolicko-anglikañski, katolicko-reformo-
wany, katolicko-zielonoœwi¹tkowy, z uczniami  Chrystusa, katolicko-ewangeli-
kalny, katolicko-baptystyczny, katolicko mennonicki i katolicko-starokatolicki.

Wszystkie rozdzia³y otrzyma³y tê sam¹ strukturê: 1. Ogólna prezentacja
partnera nie rzymskokatolickiego (rys historyczny, doktryna, organizacja), 2.
Geneza i przebieg dialogu, 3. Istotne treœci dokumentów dialogowych (lub:
Istotne treœci uzgodnienia). Ka¿dy rozdzia³ koñczy zwiêz³e podsumowanie
otwierane konsekwentnie przez stale „Podsumowuj¹c…”, co znakomicie u³a-
twia czytelnikowi ogarniêcie ca³oœci.
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Ksi¹¿kê bogac¹ aneksy: 1. Graficzne zestawienie Koœcio³ów wschodnich
nie pozostaj¹cych w jednoœci z Rzymem, 2. Koœció³ zachodni (bez jednoœci z
Rzymem) i 3. Bilateralne dialogi doktrynalne prowadzone przez Koœció³ rzym-
skokatolicki na forum œwiatowym z zaznaczeniem roku pierwszej sesji
komisji mieszanej.

W Bibliografii  dominuj¹ Ÿród³a: wielkie uporz¹dkowane bogactwo. Naj-
pierw 13 zbiorów dokumentów dialogów miêdzywyznaniowych, nastêpnie do-
kumenty bilateralnych dialogów doktrynalnych Koœcio³a rzymskokatolickie-
go na forum œwiatowym (uporz¹dkowane wed³ug kolejnoœci omówionych dia-
logów (s. 260-269) i oraz wspólne deklaracje ekumeniczne zwierzchników
Koœcio³ów. Na tym ks. Ka³u¿ny móg³ zakoñczyæ zestaw dokumentów dialo-
gów, jednak on doda³ zestawienia dokumentów dialogów Koœcio³a rzymskoka-
tolickiego na forum lokalnym. Z uwagi na tytu³ pracy (dialogi na p³aszczyŸnie
œwiatowej) nie musia³ tego czyniæ, ale chwa³a mu, ¿e uczyni³. Ma³a metodolo-
giczna niepoprawnoœæ, a po¿ytek spory. Analogicznie trzeba oceniæ dzia³
Ÿróde³: Inne dokumenty dialogów miêdzykoœcielnych  (272-274). Doœæ obfity
dzia³ opracowañ (277-287) ze zdecydowan¹ dominacj¹ pozycji polskich wska-
zuje na spore zainteresowanie polskich ekumenistów donios³ym tematem miê-
dzykoœcielnych dialogów, a tak¿e zachêca do podejmowania tematów prac dy-
plomowych przez studentów miêdzy Odr¹ a Bugiem, a mo¿e jeszcze dalej. W
Indeksie osób autor nie u³atwi³ sobie pracy ograniczaj¹c siê do pierwszej litery
imienia, ale stara siê rozpisywaæ imiona w ich pe³nym brzmieniu, co ma dodat-
kowe znaczenie w formacji m³odych adeptów teologii. Gdyby tak jeszcze do-
daæ Indeks rzeczowy… Ksi¹¿ka bardzo dobra by³aby jeszcze lepsza; instrument
sprawny by³by jeszcze sprawniejszy.

Wnioski, do jakich Autor doszed³, sformu³owane w Zakoñczeniu, zas³uguj¹
na szczególn¹ uwagê. Oto niektóre:

1. Niedomagania przyjêtej metodologii. W wielu dialogach zak³ada siê, ¿e
chodzi g³ównie o „zró¿nicowany konsensus”, tymczasem „niektórzy z ekume-
nistów uwa¿aj¹ j¹ za niewystarczaj¹c¹. Zadaniem dialogu nie jest bowiem wy-
³¹czenie opisanie i wyjaœnienie (usprawiedliwienie) aktualnej wiary i praktyki
dialoguj¹cych Koœcio³ów, ale coœ znacznie wiêcej” (250), chodzi przecie¿ o
now¹ ewangelizacjê, o przynaglenie „do ci¹g³ej odnowy wiary, g³êbszego jej
zrozumienia i bardziej gorliwego wyznawania” (251).

2. Brak zgodnoœci odnoœnie do celu prowadzonych dialogów (251).
3. Kwestie etyczne i moralne, g³ównie regulacja urodzeñ, aborcja, rozwo-

dy, zap³odnienie in vitro  i homoseksualizm. Zagadnienia te ró¿ni¹ nie tylko
Koœcio³y. „W sposób najbardziej wyrazisty mo¿na to zauwa¿yæ w ramach Ko-
œcio³ów i Wspólnot protestanckich, w których ró¿nice stanowisk w sprawach
etyczno-moralnych  wystêpuj¹ wyraŸnie miêdzy nurtem tradycyjnym, mniej
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lub bardziej liberalnym, a nurtem ewangelikalnym, wykazuj¹c w tym wzglê-
dzie daleko id¹c¹ zgodnoœæ pogl¹dów z Koœcio³em rzymskokatolickim”.
(251).

4. Dalszy los uzgodnieñ. Stwierdzamy ma³e zainteresowanie, brak popula-
ryzacji  wypracowanych dokumentów i brak decyzji najwy¿szych autorytetów
koœcielnych: „Recepcja dokumentów dialogowych bez autorytatywnej decyzji
najwy¿szych instytucji koœcielnych wydaje siê niemo¿liwa”. (252).  Dodajmy,
¿e stawia to wa¿ne zadania przed profesorami ekumenizmu, teologii funda-
mentalnej i dogmatycznej. Ka³u¿ny wk³ada w ich rêce sprawny instrument pra-
cy. Analogicznie wielkie zadanie staje przed mediami, g³ównie koœcielnymi,
nie mówi¹c ju¿ o  ekumenicznych strukturach Koœcio³ów lokalnych, które
mog¹ skutecznie promowaæ ten nurt w formacji prowadzonej w Seminariach i
na Wydzia³ach Teologicznych.

Recenzent pozostaje pod silnym wra¿eniem  omawianej pozycji: zwiêz³oœæ
prezentacji olbrzymiego wydarzenia dialogów miêdzykoœcielnych, konse-
kwencja w prezentacji: jednakowo (symetrycznie) omawia siê wszystkie Ko-
œcio³y i Wspólnoty koœcielne oraz wszystkie dialogi (co umo¿liwia ³atwe po-
równywanie), kompetentne przypominanie najbardziej charakterystycznych ry-
sów omawianych Koœcio³ów i Wspólnot koœcielnych, obiektywizm, wolnoœæ
od ducha polemiki, cenne ods³oniêcie tajemnic trudnego warsztatu (Ÿród³a i
opracowania), szczêœliwe unikanie zbaczania na boczne œcie¿ki, imponuj¹ca
konsekwencja w s³u¿bie temu, co najistotniejsze, przekonywaj¹ce oceny,
wreszcie niezwyk³y dar syntezy (czytam „Ka³u¿ny”, natychmiast myœlê „ge-
niusz syntezy”).

Nie znam w literaturze polskiej i œwiatowej tak udanej syntetycznej prezen-
tacji doktrynalnych  ekumenicznych dialogów mojego Koœcio³a.

Stanis³aw Celestyn Napiórkowski OFMConv
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