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DO CZYTELNIKÓW

Komitet Naczelny Światowej Rady Kościołów na posiedzeniu w 
Toronto, Kanada, w 1950 r. uchwalił Deklarację Eklezjologiczną „Koś
ciół, Kościoły a Światowa Rada Kościołów”, która — jak pisze Michael 
Kinnamon w artykule otwierającym bieżący numer — „pozostawała 
przez ponad 30 lat najbardziej pogłębioną i najbardziej oddziałującą 
próbą samookreślenia ŚRK”. Dalej autor artykułu „Od Toronto do 
Vancouver: czym jest ŚRK”, który przez parę lat był sekretarzem Se
kretariatu Komisji „Wiara i Ustrój”, próbuje odpowiedzieć m.in. na na
stępujące pytania: „Czy owo samookreślenie nadal pozostaje aktualne” 
i „czy charakter ŚRK zmienił się w sposób znaczący od czasu, który 
upłynął pomiędzy spotkaniem w Toronto a w Vancouver”?

Autorem innego artykułu, zamieszczonego w bieżącym numerze 
naszego czasopisma, jest aktualny sekretarz Sekretariatu Komisji 
„Wiara i Ustrój” ŚRK, ks. dr Hans-Georg Link. Jego rozważania doty
czą aktualnego stanu badań nad zagadnieniem „Wspólnego wyrażania 
wiary apostolskiej dziś”. Za nić przewodnią w pracy nad tym studium 
służy Nicejsko-Konstantynopolitańskie wyznanie wiary z 381 r. W la
tach 1984/85 odbyły się, z inicjatywy Komisji, trzy konferencje między
narodowe, z których każda skoncentrowała uwagę na jednym z trzech 
artykułów wspomnianego wyznania wiary. Podsumowanie wyników 
tych konferencji zostanie dokonane podczas posiedzenia plenarnego 
Komisji „Wiara i Ustrój”, które w sierpniu 1985 r. zbierze się w Sta
vanger, Norwegia. O posiedzeniu tym i podjętych na nim uchwałach 
poinformujemy bliżej w jednym z najbliższych numerów.

W poprzednim numerze pisaliśmy obszernie o Trzecim Europej
skim Spotkaniu Ekumenicznym przedstawicieli Rady Konferencji Epi
skopatów Europy i Konferencji Kościołów Europejskich, które na po
czątku października 1984 r. odbyło się we włoskiej miejscowości Riva 
del Garda. Dwie sesje tego spotkania były poświęcone rozważaniom 
nad dokumentem studyjnym pt. „Wspólne świadectwo” Wspólnej Gru
py Roboczej Kościoła Rzymskokatolickiego i Światowej Rady Kościo
łów, ogłoszonym w 1981 r. Jednym z trzech referentów, wprowadzają
cych uczestników spotkania w Riva del Garda w tematykę wspólnego 
świadectwa, był dr Emilio Castro, który od stycznia 1985 r. pełni funk
cję sekretarza generalnego ŚRK. Tekst jego wystąpienia zamieszczamy 
w bieżącym numerze. Jednocześnie pragniemy poinformować, że z ini
cjatywy naszej Redakcji ukaże się wkrótce — w serii „Biblioteka ekume-



niczna” — zbiór dokumentów z 20-letniej współpracy między Kościo
łem Rzymskokatolickim a ŚRK; w zbiorze tym znajdzie się także doku
ment o „Wspólnym świadectwie”.

W lipcu 1985 r. zbierze się w Pradze, zwołane przez Chrześcijańską 
Konferencję Pokojową, VI Ogólnochrześcijańskie Zgromadzenie Poko
jowe. Uprzedzając to wydarzenie, zwróciliśmy się do wybitnego wielo
letniego działacza w chrześcijańskim ruchu pokojowym, obecnego wi
ceprezydenta ChKP, ks. prof, dr Gerharda Bassaraka z NRD, o napisa
nie dla nas artykułu poświęconego ekumenicznemu znaczeniu tej orga
nizacji, która od przeszło 25 lat próbuje uwrażliwiać sumienia chrze
ścijan na sprawy pokoju i sprawiedliwości w świecie oraz angażować 
się na rzecz godnego ludzi życia dla wszystkich. Wszystkie Kościoły 
zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej, jak również Chrześcijań
skie Stowarzyszenie Społeczne i Stowarzyszenie Katolików „Pax” są 
członkami ChKP i wyślą swoich delegatów do Pragi. W jednym z naj
bliższych numerów naszego czasopisma zamieścimy obszerną relację z 
VIOZP.

Nie będzie chyba przesadą, jeśli powiemy, że najważniejszym wy
darzeniem ekumenicznym w naszym kraju w 1984 r. było Sympozjum 
zorganizowane w listopadzie tego roku przez Instytut Ekumeniczny 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Okazją do zwołania tego Sym
pozjum była 20 rocznica uchwalenia przez II Sobór Watykański Dekre
tu „O ekumenizmie”. Referenci krajowi i zagraniczni, reprezentujący 
różne tradycje chrześcijańskie, zastanawiali się nad znaczeniem tego 
dokumentu nie tylko dla rozwoju ekumenizmu w łonie Kościoła Rzym
skokatolickiego, lecz także nad jego rolą w nawiązywaniu współpracy z 
innymi Kościołami chrześcijańskimi. Sympozjum dało też sposobność 
do otwartego i szczerego zastanowienia się nad stanem ekumenizmu w 
naszym kraju. Spośród 10 wygłoszonych w Lublinie referatów, publi
kujemy pełne teksty dwóch (Hardinga Meyera i bp. Jeremiasza), pozo
stałe natomiast zamieszczamy w obszernych fragmentach. Całość ma
teriałów z sympozjum zebrał i opracował Antoni Grześkowiak.

Nie wszystko jednak, co dzieje się w ekumenizmie polskim, napa
wa optymizmem. Tegoroczny Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan 
— o czym w swoim sprawozdaniu pisze A. Grześkowiak — miał, przy
najmniej w Warszawie, niespotykaną od lat, niską frekwencję. Jeszcze 
zbyt mało czasu upłynęło, aby móc odpowiedzieć jednoznacznie na py
tanie dotyczące przyczyny tego zjawiska. Pragniemy jedynie zwrócić 
uwagę na to, że w przeciwieństwie do lat poprzednich, w tym roku bar
dzo niewielu wyższych rangą przedstawicieli Kościołów zrzeszonych w 
PRE i Kościoła Rzymskokatolickiego brało udział w nabożeństwach or
ganizowanych z okazji Tygodnia Modlitwy. Czyżby dostojnicy kościel
ni byli już zmęczeni ekumenią?

Wśród materiałów dotyczących ekumenizmu w różnych krajach 
zamieszczamy obszerną relację o działalności Międzywyznaniowego 
Instytutu Ekumenicznego w Jerozolimie-Tantur. Autor opracowania, 
ks. prof, dr Alfons Skowronek, kierownik Katedry Teologii Ekumeni
cznej Wydziału Teologicznego Akademii Teologii Katolickiej w War
szawie, spędził w Tantur kilka miesięcy 1984 r., pisze więc o tej placów
ce ekumenicznej z autopsji.

Numer bieżący zamykają, jak zwykle, kronika wydarzeń ekumeni
cznych, przegląd prasy, bibliografia i recenzje.



W bieżącym numerze zamieszczamy wyłącznie recenzje książek, 
które opublikowane zostały w naszym kraju. Szczególną uwagę prag
niemy zwrócić na „Światła ekumenii”, których autorem jest ks. prof, dr 
Alfons Skowronek, dobrze znany Czytelnikom z publikacji zamieszcza
nych na łamach naszego kwartalnika. Omawiamy też wydaną stara
niem ks. Skowronka inną pozycję, która zawiera referaty wygłoszone 
podczas sympozjum poświęconego 500 rocznicy urodzin Marcina Lu
tra.



A R T Y K U Ł Y

MICHAEL KINNAMON

OD TORONTO DO VANCOUVER: CZYM JEST 
ŚWIATOWA RADA KOŚCIOŁÓW

Czy okres po Zgromadzeniu ŚRK w Vancouver będzie 
oznaczał nową erę w życiu i samorozumieniu Światowej 
Rady Kościołów? Aby zrozumieć znaczenie i złożoność 
tej kwestii trzeba zacząć od tego, co zostało powiedziane 
w czasie spotkania, które miało miejsce 34 lata temu w 
innym mieście kanadyjskim.

Czym właściwie jest Światowa Rada Kościołów? Nie jest Kościo
łem... ale czy posiada cechy „kościelne”? Jaki jest jej podstawowy cel? 
Jakie implikacje i zobowiązania wiążą się z członkostwem w niej?

Pytania podobne powstają — jako kłopotliwe i prowokujące dla 
przywódców kościelnych i teologów, jak również dla członków lokal
nych kongregacji — ponieważ ŚRK jest organizmem bezprecedenso
wym w historii Kościoła. Kwestie te poruszył Komitet Naczelny ŚRK w 
Toronto w 1950 roku, w dwa lata po założycielskim Zgromadzeniu w 
Amsterdamie. Sformułowana wówczas deklaracja pozostawała przez 
ponad trzydzieści lat najbardziej pogłębioną i najbardziej oddziałującą 
próbą samookreślenia ŚRK.

Po VI Zgromadzeniu ŚRK w Vancouver, które odbyło się w lipcu i 
sierpniu ubiegłego roku, wydaje się rzeczą stosowną postawić pytanie, 
czy owo samookreślenie nadal pozostaje aktualne? Czy charakter Świa
towej Rady Kościołów zmienił się w sposób znaczący w czasie, który 
upłynął pomiędzy spotkaniem w Toronto i w Vancouver?

Wyraźną odpowiedź na pytanie o autorytet ŚRK dało Zgromadze
nie w Amsterdamie: Rada nie może ustanawiać prawodawstwa dla 
swych Kościołów członkowskich lub nakazywać im cokolwiek, a jej 
praca będzie autorytatywna dla Kościołów tylko o tyle, o ile uznają w 
niej one wewnętrzny autorytet mądrości i prawdy.

Nie wyklucza to jednak nieporozumień co do charakteru i celu 
ŚRK. Mimo konstytucyjnej deklaracji, że Światowa Rada jest społecz
nością Kościołów — wyrażenia przywołującego istotne biblijne obrazy 
dzielenia się i społeczności (Dz 2,42; IKor 1,9) — niektóre Kościoły i ich 
przywódcy zdają się uważać ją za „federację”, której celem jest urze
czywistnianie coraz skuteczniejszej współpracy między strukturami 
kościelnymi.

Inni utrzymują, że tego rodzaju społeczność jest sama w sobie właś
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ciwą odpowiedzią na problem jedności; podczas gdy większość uważa 
Radę za tymczasowy środek w dążeniu ku pełnej jedności w Chrystusie. 
Wśród Kościołów tej ostatniej grupy znajdują się takie, które stwier
dzają niemożność uznania innych członków SRK za prawdziwe i pełne 
„Kościoły”.

Właśnie w celu usunięcia tego rodzaju nieporozumień Komitet Na
czelny w 1950 roku poszukiwał określenia eklezjologicznego znaczenia 
ŚRK. Według Deklaracji z Toronto Światowa Rada nie jest jakimś „su- 
per-Kościołem”, ani też ostatecznym celem ruchu ekumenicznego; nie 
może ona inicjować czy przymuszać do negocjacji na temat zjednocze
nia Kościołów; nie opiera się ona także na jakiejś szczególnej koncepcji 
Kościoła, ani też na jakimś specyficznym pojmowaniu jedności ko
ścielnej.

Toronto jasno ukazało, że członkostwo w ŚRK opiera się na świę
tym niezadowoleniu z obecnych podziałów między uczniami Chrystusa 
i na chęci pracy i modlitwy, by osiągnąć pełniejszą jedność. Kościoły 
członkowskie powinny także uświadomić sobie, że Kościół Chrystuso
wy obejmuje o wiele więcej niż ich jednostkowy organizm kościelny, i 
dlatego muszą one za pośrednictwem Rady wejść w żywy kontakt z in
nymi Kościołami wyznającymi Jego imię.

Jeśli patrzy się na Deklarację z Toronto z perspektywy czasu to jest 
ona całkowicie zrozumiała. W 1950 roku nie można było utożsamiać 
ŚRK z jedną doktryną Kościoła lub jedną koncepcją jedności, ponieważ 
dopiero usiłowała ona być społecznością Kościołów, które nie zgadzały 
się właśnie w tych kwestiach.

Lecz Deklaracja z Toronto nie wykluczała możliwości wzrastania 
zgodności między Kościołami w rezultacie żywych między nimi kontak
tów. Faktycznie to właśnie jest celem ŚRK, by być narzędziem takiego 
wzrastania. Przyjęcie neutralności eklezjologicznej za stałą zasadę — 
pisał Lesslie Newbigin w komentarzu na temat Deklaracji z Toronto — 
oznaczałoby zredukowanie Rady do roli towarzystwa dyskusyjnego i 
aprobatę obecnej formy koncyliarnych stosunków jako trwałej postaci 
chrześcijańskiej jedności.

Innymi słowy, Deklaracja z Toronto musi być traktowana jako 
punkt wyjścia, a nie meta. W miarę jak Kościoły wchodzą we współpra
cę i dialog powinny zmierzać do poszerzenia zakresu porozumienia, aż 
neutralność będzie mogła zostać porzucona na rzecz ekumenicznego 
konsensu.

Rada nie zwlekała z podjęciem dalszych szczegółowych badań nad 
tematyką zawartą w deklaracji z Toronto. W następnym roku Komitet 
Naczelny przyjął mocne w swej wymowie oświadczenie na temat wspó
lnych zadań Kościołów jeśli chodzi o misję i jedność. W 1952 roku obra
dująca w Lund Światowa Konferencja do spraw Wiary i Ustroju pod
kreśliła, że potrzebne jest ze strony Kościołów członkowskich większe 
wzajemne zaangażowanie i działanie: Wiara w jeden Kościół Chrystu
sowy, która nie jest dopełniana aktami posłuszeństwa, jest martwa. 
Podczas gdy często powtarzano zasadę, że Rada nie posiada żadnego 
autorytetu prawnego, podkreślano także, coraz bardziej, że Kościoły 
powinny przywiązywać najwyższą wagę do wspólnego świadectwa za
wartego w oświadczeniach ekumenicznyoh i, jeśli zawierają one mąd
rość i prawdę, powinny zdecydowanie działać z nimi na rzecz jedności 
w Chrystusie.

Nowy etap w dyskusji ekumenicznej został osiągnięty w 1961 roku,
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kiedy trzecie Zgromadzenie Ogólne (w New Delhi) zatwierdziło wspól
ne oświadczenie na temat natury jedności chrześcijańskiej. Uznając To
ronto za punkt orientacyjny w myśleniu ŚRK o swojej pracy na rzecz 
jedności, delegaci dodali: Staramy się przenieść to myślenie na następ
ny etap, nie poprzez dyktowanie Kościołom jaka powinna być ich kon
cepcja jedności, lecz proponując do dalszych studiów próbę jaśniejszego 
wyrażenia natury naszego wspólnego celu.

Uppsala i Nairobi

• Następne Zgromadzenia poszły jeszcze dalej w odczytywaniu 
wspólnego rozumienia jedności, której poszukujemy. W procesie tym 
wyłonił się bardziej dynamiczny obraz roli spełnianej przez Radę. 
W Uppsali określono ŚRK jako przejściowy organ na drodze ku prawdzi
wie powszechnej radzie, która mogłaby wypowiadać się autorytatywnie 
w imieniu wszystkich chrześcijan (w taki sam sposób, w jaki wielkie so
bory ekumeniczne — np. w Nicei — wypowiadały się w imieniu Kościo
ła pierwotnego). W Nairobi (1975) dodano nowy paragraf do Konstytu
cji ŚRK, dotyczący jej funkcji i celów, spośród których pierwszym jest 
wzywanie Kościołów do realizacji widzialnej jedności w jednej wierze 
i jednej wspólnocie eucharystycznej. Takie stwierdzenie nie mogłoby 
pojawić się w 1950 roku.

W tym samym czasie zgodnie odrzucane były wszelkie wysiłki 
zmierzające do sformułowania nowej Deklaracji z Toronto. Najbardziej 
znaczącą tego typu próbę podjęto w 1963 roku, w czasie Światowej 
Konferencji do spraw Wiary i Ustroju w Montrealu. Dokument przygo
towawczy na to spotkanie sugerował, że pewne znaki Kościoła były wi
doczne we wspólnocie rad Kościołów, a zwłaszcza w ŚRK. Te implika
cje eklezjologiczne — dowodził dokument — uwidaczniają się szczegól
nie w: 1/ nabożeństwach ekumenicznych, poprzez które stają się nama
calne duchowe związki między Kościołami członkowskimi; 2/ ekumeni
cznej koinonii, poprzez którą Kościoły służą Panu na takie sposoby, 
które w innych okolicznościach byłyby niemożliwe; 3/ świadectwie 
ekumenicznym, poprzez które wyznajemy wspólnie naszą wiarę w po
dzielonym świecie. Jednakże rozumowanie to nie zostało włączone do 
raportu końcowego w Montrealu. Jak zauważył holenderski teolog 
Hendrikus Berkhof, w życiu możemy wykraczać poza Toronto, lecz w 
sformułowaniach poza Toronto wykraczać nie możemy.

Cztery spostrzeżenia

Co możemy powiedzieć — mając w pamięci ten krótki przegląd — 
o naturze Światowej Rady Kościołów w okresie po Vancouver? Chciał
bym przedstawić tu cztery bardzo osobiste spostrzeżenia:

1. ŚRK, jak wszystkie rady Kościołów, musi rozumieć siebie jako 
środek a nie cel. To, jak widzieliśmy, nie jest nowym spostrzeżeniem, 
ale musi być powtarzane z mocą, bowiem istnieje obecnie wielka poku
sa — odczuwana silnie przez niektóre osoby w Vancouver — aby uwa
żać tę 35-letnią wspólnotę za trwały element krajobrazu eklezjalnego.

Podstawową sprawą jest tu sposób rozumienia jedności chrześcijań
skiej. Jeśli jedność pojmowana jest jako harmonijna współpraca ist
niejących wspólnot kościelnych, wtedy kontynuacja obecnej Rady jest 
nieodzowna. (Są z pewnością osoby wśród personelu i w komisjach
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ŚRK, które reprezentują ten pogląd.) Lecz jeśli celem jest wspólnota sa
kramentalna, jeśli tęsknimy za Kościołem zjednoczonym w sposób wi
dzialny, w którym chrześcijanie mogą zbierać się ruzem wokół Stołu 
naszego Pana i podejmować wspólnie decyzje ukierunkowujące ich kult 
i misję, i jeśli wierzymy, że taki Kościół mógłby być ważnym znakiem 
dla tego podzielonego świata, to wtedy ŚRK nigdy nie może być uważa
na za coś więcej niż tymczasowy pomost ku temu celowi.

Bez względu na to, jak istotne jawią się obecnie funkcje ŚRK, nie 
może ona pozwolić sobie na stanie się organizacją służebną, której ce
lem byłoby samouwiecznienie się. Prawdziwy jej sukces w popieraniu 
współpracy mógłby spowodować zakrzepnięcie naszych obecnych po
działów przed osiągnięciem rzeczywistej jedności, o którą modlił się 
Chrystus.

2. Stanowisko wyrażone w Toronto było także — moim zdaniem — 
słuszne, sugerując, iż ŚRK nie posiada statusu eklezjologicznego. Nie 
jest ona Kościołem: nie może ordynować do posługi słowa i sakramen
tu. Z drugiej strony, istnieją rzeczywiste znaki Kościoła w więzach 
wspólnoty wzrastającej między Kościołami w ruchu ekumenicznym — 
a SRK jest bez wątpienia-ważnym przejawem tej wspólnoty. Gdy Koś
cioły łączą się, by oddawać cześć Bogu (jak czyniły to w tak wspaniały 
sposób w Vancouver) lub nieść w świecie świadectwo o Chrystusie, są w 
pewien sposób bardziej „jednymi”, „katolickimi” i „apostolskimi” niż 
mogą być żyjąc w separacji.

Owo eklezjologiczne znaczenie Rady nie bierze się z faktu, że czyni 
ona obecnie różne „kościelne” rzeczy, ale z przedsmaku prawdziwie 
odnowionego i zjednoczonego Kościoła. Jak stwierdza dokument z Van
couver Światowa Rada Kościołów jako wspólnota Kościołów jest tym
czasowym wyrazem jedności, która jest wolą i darem Boga, jedności, o 
którą chrześcijanie modlą się i na rzecz której pracują.

Od koegzystencji do wspólnoty

3. W tym miejscu dochodzimy do najbardziej kontrowersyjnego 
punktu. Tymczasowy organizm, zorientowany na przyszłą wizję jedno
ści, nie może być statyczny. Jako narzędzie ekumenicznego wzrostu 
musi zawsze pracować na rzecz głębszego zaangażowania i szerszego 
porozumienia między swymi członkami. Personel i grupy robocze ŚRK 
mają obowiązek domagać się od Kościołów, by były w ciągłym ruchu: 
od koegzystencji, poprzez współpracę, do prawdziwej wspólnoty.

Inaczej mówiąc, ŚRK jako narzędzie, musi być przygotowana do 
samolikwidacji na korzyść soboru ekumenicznego, który będzie prze
mawiał w sposób autorytatywny; ale ta samolikwidacja będzie musiała 
być poprzedzona etapami zacieśniania wspólnoty w obecnych struktu
rach.

Dlatego właśnie okres po Vancouver mógłby oznaczać nową erę w 
życiu i samorozumieniu Światowej Rady Kościołów. W Vancouver uz
nano, że minione pięciolecie było świadkiem absolutnie nadzwyczajne
go postępu w poszukiwaniu teologicznego porozumienia w kwestiach 
doktrynalnych rozdzielających Kościoły. Szczególne znaczenie posiada 
dokument „Chrzest, Eucharystia i Urząd Duchowny” (BEM) rozesłany 
Kościołom z prośbą o oficjalną odpowiedź i „recepcję”. BEM jest wyni
kiem dziesiątek lat studiów i dialogu toczonego w łonie Komisji „Wiara 
i Ustrój” (grupy 120 teologów z całego świata, obejmującej przedstawi
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cieli prawosławia, protestantyzmu i rzymskokatolicyzmu) Światowej 
Rady Kościołów.

Komisja ta nie „zatwierdziła” BEM-u, bo to mogą zrobić tylko 
same Kościoły. Faktycznie jednak oświadczyła, że jest to wyważone, 
dojrzałe wyrażenie apostolskiej wiary Kościoła, które może z powodze
niem wystarczyć do przeniesienia nas na nowy etap w poszukiwaniu 
widzialnej jedności. W Vancouver przyznano: Dokument o „Chrzcie, 
Eucharystii i Urzędzie duchownym” jest wyzwaniem a zarazem szansą 
dla Kościołów. Po raz pierwszy różne tradycje stanęły wobec próby 
wzajemnego spotkania, nie tylko na bazie własnych tożsamości, lecz 
także na płaszczyźnie wspólnych dążeń do wyrażenia zbieżnego stano
wiska w pojmowaniu wiary apostolskiej. •

Chwila prawdy

Jest to więc chwila prawdy. Kościoły prawosławne miały całkowitą 
rację gdy w czasie spotkania w Sofii w 1981 roku podkreślały z nacis
kiem, że ŚRK nie może podejmować decyzji w ich imieniu; nie może 
ona formułować uzgodnień teologicznych. Lecz, jeśli czołowi teologo
wie reprezentujący tak wiele tradycji osiągają tak znaczącą zbieżność 
tylko po to, by stwierdzić, że Kościoły są niechętne do działania — nie
chętne by kroczyć ku wzajemnemu uznaniu swoich posługiwań, wspól
nej akceptacji wzajemnej chrztu i rozszerzenia gościnności eucharysty
cznej — to sama idea Rady, pomagającej nam kroczyć ku jedności, zo
stanie podkopana.

Jeśli zgodnie ze stanowiskiem przyjętym w Toronto ŚRK jako orga
nizacja ma być pozbawiona autorytetu, to albo musi ona bazować na 
coraz większym zaangażowaniu wobec siebie tworzących ją stron, albo 
ulec degeneracji stając się konsultatywnym forum bez jakiejkolwiek 
możliwości wypełnienia swego posłannictwa jedności. Czy w ciągu mi
nionych 35 lat Kościoły pogłębiły swoją wspólnotę do tego stopnia, że 
są gotowe do działania w oparciu o wypracowane ekumenicznie uzgod
nienia? Vancouver było z pewnością znakiem nadziei, lecz prawdziwa 
próba jest wciąż jeszcze przed nami.

4. Wydaje mi się wreszcie, że w miarę jak zaangażowanie wśród jej 
członków wzrasta, coraz trudniej jest określić Światową Radę Kościo
łów. Słownik teologiczny jest dobrze wyposażony w określenia, pozwa
lające mówić o Kościele podzielonym, lecz jest niewystarczający by 
ubrać w pojęcia obecną sytuację między rozdzieleniem a jednością. 
Najlepszą pointą będą tu może słowa pierwszego sekretarza generalne
go ŚRK, W.A. Visser’t Hoofta: lepiej jest żyć rzeczywistością, która 
przekracza definicję, niż żyć definicją, która stwierdza więcej niż ist
nieje w rzeczywistości.

(P rzekład  za: „One W orld”, Geneva, 1984 n r  94)

Tłum. K rzy s z to f  D o ro szew sk i
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VON TORONTO NACH VANCOUVER: ZUM VERSTÄNDNIS DES OEKUMENISCHEN
RATES DER KIRCHEN

(Zusam m enfassung)

D er A utor des A rtikels, M ichael K innam on, w ar E x ek u tiv sek re tär der Kom m ission 
fü r G lauben un d  K irchenverfassung des O ekum enischen Rates der K irchen. Z urzeit is t er 
Professor in  the  C hristian  Theological Sem inary  in  Indianapolis, Ind iana , USA.

Was ist e igentlich  der O ekum enische R at der K irchen? E r ist keine Kirche... ab er h a t 
e r „k irch liche” M erkm ale? W elches ist sein H auptziel? W elche Im plikationen  un d  Verp
flich tungen sind m it seiner M itg liedschaft verbunden?

Diese Fragen  behandelte  der Z en tra lansschuss des OeRK in  Toronto  1950, zwei Jah re  
nach  der G ründungsversam m lung in  A m sterdam . Die dam als fo rm ulierte  D ek laration  
blieb  über dreissig  Jah re  lang  der am  m eisten  vertiefte  und  w irksam ste  Versuch der 
S e lb stdarste llung  des OeRK.

N ach der VI. V ollversam m lung des OeRK in V ancouver schein t die F rage angebracht, 
ob diese S e lbstdarste llung  w eiterh in  ak tuell ist? H at sich der C h arak te r des OeRK auf be
deutende Weise v e rän d ert seit der Zeit, die zw ischen dem  Treffen in  Toronto und  dem  in 
V ancouver vergangen ist?

W as können w ir über die N a tu r des OeRK nach  V ancouver sagen? D er O ekum enische 
R at der K irchen, w ie alle K irchenräte, m uss sich als M ittel verstehen, n ich t als Ziel. D enn 
es besteh t augenblick lich  die grosse Versuchung, diese 35-jährige G em einschaft als be
ständiges E lem ent in der ekklesialen  L andschaft zu be trach ten . D er OeRK kann  es sich 
n ich t erlauben, eine D iensto rgan isa tion  zu w erden, deren Ziel die Selbstverew igung 
wäre. Die ekklesiologische B edeutung des Rates entspringt nicht der Tatsache, dass er au
genblicklich verschiedene „k irch liche” D inge tu t, sondern  dem  V orgeschm ack einer w ir
klich erneuerten  und  verein ig ten  K irche. Wie das D okum ent von V ancouver feststellt, ist 
der OeRK als G em einschaft der K irchen ein vorläufiger A usdruck der E inheit, die der 
W ille und  die G abe G ottes ist, der E inheit, fü r w elche C hristen  beten  und  arbeiten*

D er OeRK m uss zu r Selbstauflösung  zugunsten  des ökum enischen K onzils bere it 
sein, das auf au to rita tiv e  Weise sprechen w ird , aber d ieser Selbstauflösung  m üssen E tap 
pen der engeren V erbindung der G em einschaft in  ih ren  jetzigen S tru k tu ren  vorausgehen. 
G erade die Z eit nach  V ancouver könnte  eine neue Ä ra im  Leben u nd  Selbstverständn is 
des OeRK bedeuten. In  V ancouver w urde festgestellt, dass in den vergangenen fünf J a h 
ren  abso lu t aussergew öhnliche F o rtsch ritte  gem acht w urden  bei d e r Suche nach  theolo
gischer V erständigung in  L ehrfragen , w elche die K irchen trennen . B esondere B edeutung 
h a t das D okum ent „Taufe, E ucharistie , A m t”, das den K irchen  zugesandt w urde  m it der 
B itte um  offizielle A ntw ort und  „R ezeption”.

W enn in  Ü bereinstim m ung m it dem  in  Toronto angenom m en S tan d p u n k t d e r OeRK 
als O rganisation  seine A u to ritä t verlieren  sollte, so m üsste er auf im m er grösserem  E nga
gem ent der Seiten  basieren, die ihn  bilden, oder zu einem  K onsu ltativ forum  degenerie
ren, ohne irgendw elche M öglichkeit, seine B otschaft der E inheit zu erfüllen. In  dem  M as
se, w ie das Engagem ent seiner M itglieder w ächst, is t es im m er schw erer, den OeRK zu 
beschreiben. D as theologische W örterbuch en th ä lt viele B ezeichnungen, die von einer ge
te ilten  K irche sprechen, ab er eine ungenügende M enge solcher, die eine B ezeichnung der 
augenblicklichen Lage zw ischen Teilung und  E inheit erlauben. Die beste  Poin te sind  h ier 
vielleicht die W orte des e rsten  G enera lsek retärs des OeRK W.A. V isser’t  Hooft: „Es ist 
besser in  der W irk lichkeit zu leben, w elche die D efin ition  überschre ite t, als m it der D efi
n ition  zu leben, die m ehr festste llt, als in W irk lichkeit vorhanden  is t” .

Übers, v. M aria K m iecik
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FROM TORONTO TO VANCOUVER: ON UNDERSTANDING THE WCC
(sum m ary)

The au th o r of th is article , M ichael K innam on, w as an Executive Secre tary  in the 
WCC’s F a ith  and  O rder Commission. He is t now  a Professor a t the  C hristian  Theological 
Sem inary, Indianapolis, Ind iana , UgA.

E xactly  w h a t is the  W orld Council of Churches? It isn ’t  a c h u rc h ../b u t does it have 
„ch u rch -like” characteristics?  W hat is its  fundam ental purpose? W hat au th o rity  do its 
docum ents and  recom m endations exercise on the m em ber churches? W hat are the  im pli
cations and  obligations of m em bership  in  it? A t Toronto in  1950, tw o years a fte r its  foun
ding Assem bly in  A m sterdam , the  W CC’s C entral C om m ittee addressed  these issues. For 
m ore th an  th ir ty  years the  s ta tem en t they  m ade then  has rem ainded  the  W CC’s m ost p ro 
found and  in flu en tia l a ttem p t a t selfdefinition.

In the w ake of the  WCC’s S ix th  Assem bly in Vancouver, it  seems ap p ro p ria te  to ask 
w hether th is self-defin ition  still holds. H as the n a tu re  of the  WCC changed significantly  
from  Toronto to  Vancouver?

W hat can we say abou t the  n a tu re  of the  WCC in the  period  a fte r Vancouver? The 
WCC, like all councils of churches, m ust see itself as a m eans, n o t as an  end. There is now  
a g rea t tem pta tion , to  regard  th is  35-year-o ld  fellow ship as a p e rm anen t p a r t of the  eccle
siastical landscape. WCC canno t allow  itself to becom e a service o rgan isation  aim ed a t 
self-perpetuation . The „ecclesiological sign ificance” of the  Council does no t come from  
the  fac t th a t it now  does various „ch u rch -lik e“ th ings, b u t from  the  fo retaste  it  gives a 
tru ly  renew ed and  un ited  church. As the  V ancouver rep o rt p u ts  it, „The fellow ship of 
churches w hich constitu tes the  WCC is a p re lim inary  expression of th a t un ity  w hich is 
G od’s w ill and  g ift for w hich C hristians p ray  and  w o rk ”.

The WCC m ust be prepared^to d isappear in favour of an ecum enical council th a t spe
aks w ith  au thority ; b u t th a t  d isappearance  w ill need to be preceded by stages of closer 
fellow ship w ith in  the  p resen t conciliar s truc tu re . This is w hy the  period  a fte r V ancouver 
could m ark  a new  era  in  the  W CC’s life and  self-understand ing . V ancouver acknow ledged 
th a t the  p ast five years have w itnessed  absolutely  rem arkab le  progress in the  search  for 
theological agreem ent on church-d iv id ing  questions of doctrine. Of special im portance is 
the  docum ent „Baptism , E ucharist, M in istry” sent by the  WCC to the  churches for official 
response and  „recep tion”.

If, according to  Toronto, the  WCC as an  organ ization  is to  have no au thority , then  it 
m ust e ither rely  on the  grow ing com m itm ent of its constitu tive p a rts  to  each o ther or de
generate  in to  a consu ltative  forum  w ithou t any possib ility  of fu llfilling  its m andate  for 
unity. As the com m itm ent am ong its m em bers increases, the  WCC beecom es ever m ore 
d ifficu lte  to  define. The vocabulary  of theologians is w ell stocked w ith  term s for ta lk ing  
abou t a div ided church, b u t it  is inadequate  to  conceptualize the  p resen t s itu a tio n  betw e
en d isun ity  and  unity . P erhaps the  po in t is m ade best in  the  w ords of the  W CC’s firs t Ge
neral Secretary , W.A. V isser ’t  Hooft: „It is b e tte r to  live w ith  a rea lity  w hich transcends 
defin ition  th an  to  live w ith  a defin ition  w hich claim s m ore substance  th an  exists in rea 
lity ”.
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KU WYRAŻANIU WSPÓLNEJ WIARY

UWAGI NA TEMAT STUDIUM KOMISJI „WIARA I USTRÓJ” 
POŚWIĘCONEGO WIERZE APOSTOLSKIEJ DZIŚ

Problem

Od samego początku problem doktrynalnych zbieżności i różnic 
okazał się decydującym stymulatorem ruchu ekumenicznego w bieżą
cym stuleciu. Już 19 października 1910 r. Zgromadzenie Generalne 
Protestanckiego Kościoła Episkopalnego w USA uchwaliło rezolucję 
stwierdzającą m.in.: Należy utworzyć komisje w celu przygotowania 
konferencji, która zajęłaby się rozważaniem zagadnień z zakresu wiary 
i ustroju kościelnego. Należy wezwać wszystkie społeczności chrześci
jańskie w świecie, uznające naszego Pana, Jezusa Chrystusa, za Boga i 
Zbawiciela, by zjednoczyły się z nami w przygotowaniu i przeprowa
dzeniu takiej konferencji . To wezwanie na konferencję poświęconą 
osiągnięciu zgody co do pojmowania wiary chrześcijańskiej spotkało się 
już wtedy z wieloma przychylnymi reakcjami.

Od tamtego czasu przezwyciężanie różnic dzielących Kościoły w 
rozumieniu i wyznawaniu wiary chrześcijańskiej stało się coraz bar
dziej naglącym zadaniem. Zawstydzające współzawodnictwo Kościo
łów w zakresie misji, współzawodnictwo, które stało się decydującym 
powodem zrodzenia się w 1910 r. planów zwołania pierwszej Światowej 
Konferencji Kościołów do Spraw „Wiary i Ustroju”, szkodzi do dzisiaj 
wiarygodności chrześcijańskiego świadectwa. Dwie wojny światowe, 
obydwie zapoczątkowane w Europie, jednym z pierwszych schrystiani- 
zowanych kontynentów, ukazały całemu światu wewnętrzną pustkę i 
zabójczą agresywność części chrześcijan. W drugiej połowie naszego 
stulecia dodatkowe zagrożenie na skalę światową głodem, bronią nu
klearną i rasizmem, wymaga natychmiastowej wspólnej, przekonywa
jącej odpowiedzi chrześcijan.

Zadaniem ruchu „Wiary i Ustroju”, od jego poczęcia, było dojście do 
źródeł owego „niedostatku” dotykającego chrześcijaństwo, aby, tak da
lece jak to możliwe, złagodzić go i zredukować. Kluczowe słowo „wia
ra” to w pierwszym rzędzie treść, z jaką stykamy się w spotkaniu z Bo
giem Abrahama, Izaaka i Jakuba, z Ojcem, Synem i Duchem Świętym. 
Uzupełnieniem tej treści jest wyrażanie wiary w zaangażowaniu osobi
stym i wspólnotowym, obejmującym wszystkie sfery życia, od najinty- 1

1 Jo in t C om m ission  a p p o in ted  to arrange fo r  a W orld Conference on Faith and O rder  
(Faith  and  O rder P ap er No. 1), 1910, s. 4.
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mniejszej do najbardziej publicznej. Tak więc „wiara” i „ustrój” należą 
do siebie nierozdzielnie: „wiara” jest podstawą nam daną — tworzy 
ona widzialny „ustrój” Kościoła i jest jego fundamentem. Obie wielko
ści nie są jednak celem samym w sobie. Przeciwnie, widzialna jedność 
Kościołów, zakorzeniona w jednej wierze, wpłynie w sposób nieunik
niony na odnowienie rodzaju ludzkiego i stworzenia jako całości.

W 1978 r. Komisja „Wiara i Ustrój” świadomie zajęła się raz jeszcze 
zagadnieniami, które niegdyś dały pierwszy impuls do podjęcia pracy 
ekumenicznej. Znalazło to odbicie w studium pt. „Ku wspólnemu wy
rażaniu wiary apostolskiej dziś”. Nie znaczyło to oczywiście, że nic lub 
bardzo mało osiągnięto na tym polu między rokiem 1910 a 1978, ską
dże! Możemy być wdzięczni Bogu, że w ciągu tych lat zebraliśmy tyle 
elementów mozaiki. Teraz nadszedł czas, aby przynajmniej podjąć pró
bę zharmonizowania poszczególnych ruchów z ośrodkiem wiary.

Kluczowy problem nowego opracowania można tak określić: jaki 
stopień jedności w wierze jest konieczny, wystarczający i osiągalny, 
aby dojść do widzialnej jedności Kościołów? Za tym pytaniem kryje się 
stary problem quod requiritur et sufficit2.

Najważniejszym problemem tak jak na początku tego stulecia jest 
więc jedność w wierze. Oczywiście, jedność nie oznacza konformizmu, ani 
też uniformizacji. (Jest to raczej niebezpieczeństwo grożące Niemcom 
niż ruchowi ekumenicznemu). Chodzi tu o wizję jedności w różnorod
ności: żywotnej jedności z jej problemami i stresami, bogatej w swych 
związkach wzajemnych, jedności odbijającej jedność samej Trójcy. Jest 
decydująca różnica między poszukiwaniem jednoczącej podstawy, treś
ci i aktu wiary, które to elementy są wspólne dla wszystkich i wiążą ich 
ze sobą pomimo wszelkich różnic, a poszukiwaniem specyficznych, od
rębnych wyrazów tej wiary, ukształtowanych przez stulecia.

Nasze poszukiwania niezbędnej jedności w sprawach wiaiy muszą 
ograniczyć się do znalezienia takiego minimum, z którego nie można 
już zrezygnować. Czy tym minimum jest wyznanie: Panem jest Jezus? 
(1 Kor 12,3). A może bardziej szczegółowe wyznanie wiary w Chrystu
sa? Może Modlitwa Pańska? Może wiara trynitama wyrażona np. w ba
zie dogmatycznej Światowej Rady Kościołów? Wyznanie Nicejskie? 
Wyznanie Apostolskie? Jakieś nowe wyznanie wiary? A może wspólne 
działanie oparte o wiarę i w niej uzewnętrznione? Powyższą listę pytań 
musimy prześledzić ponownie, gdy próbujemy ustalić, jaka jedność w 
sprawach wiary jest wystarczająca — Satis est. Jaki stopień porozu
mienia w sprawach wiary wystarczy dla osiągnięcia widzialnej jedności 
Kościołów?

Trzeci punkt rozważań na temat jedności dotyczy tego, co jest osią
galne, tzn. jaki stopień jedności możemy osiągnąć w obecnych warun
kach? Co byłoby brakiem wiary? Co byłoby utopijne? Co byłoby realisty
cznie do osiągnięcia?

Opracowując studium na temat wiary apostolskiej dziś trzeba więc 
rozwiązać trudne, acz ważne zadanie ustalenia miary już istniejącej eku
menicznej jedności w wierze, zwiększania jej tak dalece jak to możliwe 
i maksymalnego przybliżania jej do miary wielkości według Pełni 
Chrystusa (Ef 4,13). W ten sposób studium to pragnie wnieść wkład do 
pełni wspólnej wiary, tak aby świat uwierzył (J 17,21).

2 Por. w ażny przyczynek Jeana  M. R. T illarda OP: „Tow ards a Common Profession of 
F a ith ”, w: Sharing in One Hope (Faith  and  O rder P aper No. 92), G eneva 1978, s. 223.
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Droga już przebyta

Jeśli mamy zrozumieć, jak nowe studium na temat wiary apostol
skiej dziś kontynuuje pracę już dokonaną, konieczny jest krótki prze
gląd ważniejszych kroków zrobionych na drodze ku wyrażaniu wspól
nej wiary.

1. Ruch Wiara i Ustrój, jak i wczesne wysiłki zmierzające do pod
sumowania wspólnego dziedzictwa wiary były podejmowane z inicjaty
wy anglikanów. Tzw. Konferencja w Lambeth, która gromadzi bisku
pów z wszystkich prowincji Wspólnoty Kościołów Anglikańskich, na 
swym trzecim posiedzeniu w roku 1888, przyjęła tzw. Cztery zasady z 
Lambeth (Lambeth-Quadrilateral) jako wspólną podstawę doktrynalną 
Kościoła Anglikańskiego. Zasady te, które obowiązują anglikanów do 
dnia dzisiejszego, dotyczą uznania Pisma św. Starego i Nowego Testa
mentu; Wyznania Nicejskiego i Apostolskiego jako wyznań wiary sta
rożytnego Kościoła; dwóch sakramentów ustanowionych przez Chry
stusa, tj. chrztu i eucharystii; a także historycznego episkopatu3.
Można tu dostrzec kombinację elementów typowo prawosławnych (wy
znanie wiary starożytnego Kościoła), katolickich (sakramenty) i prote
stanckich (Pismo). Tradycja anglikańska, uważająca się nie tyle za kon
fesję odrębną od innych, ile raczej za spadkobierczynię wszystkich 
trzech głównych tradycji chrześcijańskich, wytyczyła drogę dla Ruchu 
Wiary i Ustręju.

2. Na I Światowej Konferencji Kościołów do Spraw Wiary i Ustro
ju w Lozannie, w r. 1927 uczyniono pierwszą próbę znalezienia wspól
nej bazy doktrynalnej dla wszystkich reprezentowanych tam Kościo
łów. Temat Sekcji IV Konferencji brzmiał: „Wspólne wyznanie wiary 
Kościoła”. Krótki końcowy raport Sekcji4 mówi o wspólnej chrześcijań
skiej wierze, która jest przepowiadana w Piśmie św., poświadczona i 
strzeżona w Wyznaniu Ekumenicznym, zazwyczaj nazywanym Nicej
skim, i w Wyznaniu Apostolskim. Powierzchownym wyjaśnieniem braku 
wzmianki o sakramentach i urzędzie biskupim byłoby wskazanie na to, 
że istniały odrębne sekcje zajmujące się tą tematyką. Lecz głębszą przy
czyną tego wymownego milczenia był z pewnością fakt, że w Konferencji 
nie uczestniczył Kościół Rzymskokatolicki, że brało udział tylko kilku 
prawosławnych, i że takie przygniatająco protestanckie zgromadzenie 
nie mogło osiągnąć odpowiedniego porozumienia na temat urzędu bis
kupiego. Zamiast tego, raport końcowy kładł nacisk na przeżycie du
chowe wspólnej modlitwy i na jednoczącej wierze trynitamej. Specjal
ny nacisk położono na sile Ducha św. w tworzeniu wspólnoty i na wie
rze, że ten sam Duch św. może uzdolnić Kościół do wyrażania prawd 
objawienia w nowych formach, jakich nowe problemy mogą od czasu do 
czasu wymagać. Nawet jeśli, ze zrozumiałych powodów, teologiczne 
zbliżenie poglądów w sprawach wiary, osiągnięte na tej I Światowej 
Konferencji Kościołów do Spraw Wiary i Ustroju ustępowało temu z 
III Konferencji Lambeth w 1888, to z drugiej strony nie ulega wątpliwości, 
że otworzyły się nowe perspektywy dla ekumenicznej duchowości i 
wspólnoty, umożliwiając mimo różnic teologicznych głębokie wspólne 
przeżycie „łączności z Bogiem w Chrystusie”.

3 Por. a rtyku ł P. O estreichera: „Die ang likanische G em einschaft” , w: Oekumene Lexi
kon. Kirche, Religionen, Bewegungen, F ran k fu rt 1983, szp. 61 nn.

4 L ukas V ischer (red.): A Documentary History of the Faith and  Order Movement 
1927—1963, St. Louis, M issouri, B ethany Press 1963, s. 33.
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3. Jedyną sformułowaną podstawą teologiczną, możliwą do przy
jęcia przez około 300 Kościołów członkowskich Światowej Rady Koś
ciołów jest baza doktrynalna w formie obowiązującej oficjalnie od 
n i Zgromadzenia Ogólnego w New Delhi w 1961 r.: Światowa Rada Koś
ciołów jest społecznością Kościołów, które — zgodnie z Pismem Świę
tym wyznają, iż Pan Jezus Chrystus jest Bogiem i Zbawicielem, i dlate
go dążą wspólnie do wypełnienia tego, do czego są powołane, ku chwale 
Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Rzuca się w oczy, że terminem uży
tym do określenia wzajemnych stosunków między Kościołami człon
kowskimi ŚRK, jest „społeczność” (fellowship). Po pierwsze, członko
stwo jest otwarte tylko dla Kościołów jako całości, a nie dla indywidual
nych osób, grup ekumenicznych czy stowarzyszeń kościelnych. Jest to 
podstawowa decyzja eklezjologiczna. Odrzuca się tutaj świadomie pro
testancką tendencję do polaryzacji i indywidualizmu w obrębie Kościo
ła. Społeczność (fellowship) Kościołów jest czymś zupełnie innym niż 
luźnym stowarzyszeniem, na zasadzie federacji (federation), jej celem 
jest wzajemna solidarność i zobowiązanie, wyrażone np. w formie przy
mierza, jak to zaproponowano w Vancouver w 1983 r., i co na poziomie 
indywidualnym zostało częściowo osiągnięte. Centralne znaczenie w 
bazie doktrynalnej ma wyznanie, że Jezus Chrystus jest Bogiem i Zba
wicielem; sformułowaniem tym posługiwano się już podczas tworze
nia Chrześcijańskiego Związku Młodych Mężczyzn (YMCA) w 1855 r. 
w Paryżu. Widzimy tutaj nie tylko tradycyjną, protestancką koncentrację 
na chrystologii, lecz również teologiczne zakorzenienie ruchu ekumeni
cznego w XIX-wiecznej tradycji dobrowolnych stowarzyszeń ewange
lickich 5. Nawiązanie do Pisma — jak miało to miejsce w Paryżu w 1855 
— jest zgodne z prawdziwą tradycją reformacyjną. Nowym elementem 
jest odniesienie do powołania chrześcijańskiego i deklaracja intencji 
wspólnego jego wypełniania. Jakkolwiek treści tego powołania dalej się 
nie definiuje, ale kierunek jest oczywisty („i dlatego”) — wiedzie on od 
wspólnego wyznawania do wspólnej akcji. Trynitama konkluzja dok- 
sologiczna dodana w 1961 r., może być uważana za pierwszy podarunek 
tradycji prawosławnej dla ruchu ekumenicznego. Doksologia ta spra
wia, że wyznanie wiary w Chrystusa i jego powiązanie z Pismem Świę
tym, a także implikacje eklezjologiczne i konsekwencje etyczne tego 
wyznania, zaczynają się jawić w szerokim kontekście wiary trynitamej 
i oddawania czci Bogu. Tak więc baza dogmatyczna ŚRK zawiera fun
dament wspólnej wiary wyrażanej w słowach i działaniu, który wyma
ga dalszego opracowywania i rozwijania.

4. W latach 60-tych i 70-tych Komisja „Wiara i Ustrój” kontynuo
wała pracę nad trzema różnymi tematami, tak aby poszerzyć funda
ment wspólnej wiary.

a) Od 1964 do 1971 r. odbyły się cztery nieformalne spotkania mię
dzy przedstawicielami Kościołów prawosławnych i przedchalcedoń- 
skich, których zadaniem było przezwyciężenie, na ile to możliwe, po
działu w obrębie tradycji prawosławnej trwającego od IV Soboru Eku
menicznego w Chalcedonie (451 r.). Opublikowane potem wyniki tych 
spotkań 6 wskazują, że było możliwe osiągnięcie zadziwiająco szerokiej 
zgody dotyczącej różnic chrystologicznych między monofizytami i dyo-

5 Sź.czegółowo pisze o tym  W. Theurer: Die trinitarische Basis des Oekumenischen Ra- 
tcs der Kirchen, Frankfurt 1967, s. 15 nn.

6 Does Chalcedon Divide or Unite? Towards Convergence in Orthodox Christology, Ge
neva 1981, s. 3 nn.
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fizytami. W ramach podstawowego konsensu chrystologicznego, który 
osiągnięto, istniejące nadal różnice w kładzeniu akcentów nie są już 
uważane za element podtrzymujący rozłam między Kościołami obu tra
dycji. Zgodnie z moimi informacjami, oficjalne czynniki prawosławne 
nie ustosunkowały się jeszcze do tych uzgodnień.

b) Po wstępnych pracach teologicznych trwających ponad 40 lat(!) 
ekumeniczne rozmowy na temat chrztu, eucharystii i urzędu duchow
nego weszły w r. 1967 w nową fazę. Pierwszą czynnością było zareje
strowanie w formie deklaracji tych wszystkich wspólnych uzgodnień, 
które do tego momentu osiągnięto. Po następnych 15 latach pracy pro
ces ten osiągnął tymczasową konkluzję w Limie, dnia 12 stycznia 1982 r., 
kiedy to jednomyślnie przyjęto deklaracje konwergencji w sprawie 
„Chrztu, Eucharystii i Urzędu duchownego”. Fakt, że deklaracje te 
przygotowano i zaaprobowano z udziałem teologów rzymskokatolic
kich, którzy współpracują z Komisją od r. 1968, nadało im specjalne 
znaczenie. Tak więc, po raz pierwszy mamy reprezentatywny dokument 
ekumeniczny, zajmujący się sakramentami i ważnymi obszarami eklez
jologicznymi.

c) W latach 70-tych Komisja przygotowała dokument „Uzasadnie
nie nadziei która w nas jest7, zaaprobowany na spotkaniu w Bangalor 
w 1978 r. Pracę nad tym tematem należy rozumieć jako przygotowującą 
wspólny bilans wiary. Dokument ten zajmuje się bliżej trzema wymia
rami nadziei chrześcijańskiej: trynitamym, eklezjologicznym i etyczno- 
eschatologicznym. Próbuje on zharmonizować w przekonujący sposób 
tradycyjne treści religijne z wymogami czasów współczesnych. Charak
terystyczną cechą tego dokumentu jest jego wielka siła integrująca; 
jego wywody osiągają punkt kulminacyjny w zaproszeniu do ponosze
nia ryzyka, jakim jest życie w nadziei. Stanowi on pierwszą próbę pod
sumowania najważniejszych tematów wiary chrześcijańskiej z punktu 
widzenia nadziei.

Kiedy spoglądamy na pracę Komisji z perspektywy ponad 20 ostat
nich lat, mamy prawo orzec, że osiągnęła ona pionierskie rezultaty w 
chrystologii, eklezjologii, teologii sakramentalnej i etyce, a tym samym 
poważnie poszerzyła obszar ekumenicznych uzgodnień dotyczących 
wspólnej wiary.

5. Będąc pod wrażeniem dotychczasowych osiągnięć, Wspólna 
Grupa Robocza Światowej Rady Kościołów i Kościoła Rzymskokatolic
kiego zdecydowała po V Zgromadzeniu Ogólnym w Nairobi (1975 r.) 
przystąpić do pracy nad nowym studium: „Jedność Kościoła — cel i 
droga”. Komisja „Wiara i Ustrój” została poproszona o zapoczątkowa
nie pracy nad Wspólnym wyrażaniem wiary apostolskiej8. Pierwsza 
konferencja na ten nowy temat studiów miała miejsce w Wenecji w 
czerwcu 1978 r. Jej wyniki, wielokrotnie przepracowywane, zostały 
opublikowane w niewielkim dokumencie programowym „Ku wyzna
waniu wspólnej wiary” 9. Dokument ten daje programowy szkic jednoś
ci, treści i formy wspólnej wiary.

Podczas różnych mniejszych konsultacji, odbywających się pomiędzy

7 Sharing in One Hope, op.cit., ss. 1—11.
8 Piąty Raport Wspólnej Grupy Roboczej Kościoła Rzymskokatolickiego i Światowej 

Rady Kościołów, par. IV, 1: Droga prowadząca do jedności, w: „Studia i Dokumenty 
Ekumeniczne,’’Warszawa 1983 nr 4 s. 61.

9 Faith and Order Paper No. 100: Towards a Confession of the Common Faith, Geneva 
1980.
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r. 1978 a 1983, zajmowano się najpierw rozważaniem trzech specyficz
nych aspektów tego tematu. W pierwszym rzędzie uwagę skierowano 
na zagadnienie klauzuli filioque w trzecim artykule Nicejskiego Wyz
nania Wiary, która była przedmiotem kontrowersji między Kościołem 
wschodnim i zachodnim od XI wieku. Przygotowano memorandum za
tytułowane: „Klauzula filioque w perspektywie ekumenicznej” 10 11 12. Po 
drugie, rok 1981, w którym obchodzono 1600 rocznicę Nicejsko-Kon- 
stantynopolitańskiego Wyznania Wiary z r. 381 dał dobrą okazję do 
głębszego zastanowienia się nad jego znaczeniem ekumenicznym . Po 
trzecie, biblijne korzenie wiary apostolskiej studiowano w perspekty
wie zapewnienia trwalszego gruntu, na którym można budować1 .

Na bazie tych i innych studiów przygotowawczych, spotkanie ple
narne Komisji w Limie w r. 1982 zaaprobowało ogólny szkic „Ku wspó
lnemu wyrażaniu wiary apostolskiej dziś” 13. Temat wiary apostolskiej 
jest tam rozwinięty w 3 częściach: uznania, wyjaśnienia i wyznania. 
Projekt z Limy zawiera propozycję co począć dalej z mozaiką układaną 
od r. 1888.

Wyjaśnienie wiary

Stała Komisja ds. Wiaiy i Ustroju, mianowana w Vancouver w 1983 r. 
odbyła swe pierwsze spotkanie na Krecie w dniach 6—14 kwietnia 
1984. Podjęła ona decyzję, aby w okresie do następnego posiedzenia 
plenarnego Komisji, zaplanowanego na lato 1985 r., uwaga skoncentro
wała się przede wszystkim na studium dotyczącym wiary apostolskiej. 
Program wchodzi więc w nową fazę szczegółowej pracy nad treścią 
szkicu z Limy. Ale w jakim punkcie ta szczegółowa praca winna się 
rozpocząć? Po dłuższych rozważaniach zdecydowano, aby rozpocząć od 
środkowej części szkicu z Limy, tj. od wyjaśnienia wiary apostolskiej, 
gdyż kontynuacja programu zależy od tego, czy osiągniemy sukces czy 
też nie w ponownym przyswojeniu sobie chrześcijańskiej prawdy i wia
ry, zwiastowanej przez apostołów i przekazywanej poprzez stulecia14. 
Za nić przewodnią może nam tu służyć treść Nicejskiego Wyznania 
Wiary. Jego bezsporna przewaga polega na tym, że jest ono jedynym 
wyznaniem wiary uznanym przez Sobór (Chalcedon 451) jako oświad
czenie podsumowujące wiarę jeszcze nie podzielonego Kościoła; jest 
ono też wyznaniem wiary najbardziej rozpowszechnionym w Kościo
łach dzisiejszych. Co więcej, jeśli nasze zadanie polegające na ukazy
waniu współcześnie żyjącym zasadniczej treści wiary chrześcijańskiej 
nie ma ograniczać się do ogólników i tym samym zakończyć się fias
kiem, to trzeba ustalić punkt orientacyjny, wokół którego trzeba skupić 
wszystkie nasze wysiłki. Wracamy do Symbolu Wiary Kościoła pierwo
tnego aby przygotować drogę przyszłemu wspólnemu wyznaniu wiary

10 F a ith  and  O rder P aper No. 103: S p ir it o f God, S p ir it  o f Christ: E cum enical R eflections  
on the F ilioque C ontroversy, London-G eneva 1981, s. 3— 18.

11 Por. rap o rt z posiedzenia w  Odessie w  październ iku  1981: „The Ecum enical S ignifi
cance of the  N icaeno-C onstan tinopolitan  C reed”, w: A p o sto lic  Faith Today. A  H an
dbook fo r S tu d y  (F aith  and  O rder P aper No. 121), G eneva 1984.

12 F a ith  and  O rder P aper No. 119: The R oots o f O ur Com m on Faith. F aith in the S cr ip tu 
res and in the E arly  Church, Geneva 1984.

13 „Report of the  W orking G ro u p ”, w: T ow ards V isible Unity, t. 2 (F aith  and  O rder P aper 
No. 113), Geneva 1982, s. 28 nn.

14 Zalecenie sekcji drugiej V Zgrom adzenia Ogólnego Św iatow ej Rady Kościołów w  N ai
robi, w: Breaking Barriers. Nairobi 1975, London 1976, s. 66.
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apostolskiej. Jeśli chce się skoczyć daleko, potrzeba długiego rozbiegu. 
Jakkolwiek nie mamy intencji zrobienia z Nicejskiego Wyznania Wiary 
normy ostatecznej o wiążącym znaczeniu dla współczesnego wyjaśnia
nia wiary.

Jeśli ponowne ekumeniczne przyswojenie wiary apostolskiej ma być 
pomocne i ukazywać drogę w przód, potrzebuje wytycznych. Jego zada
niem nie jest zagłębiać się we wszystkie szczegóły nawet Creda Nicej
skiego, ani też kłaść fundamenty pod dogmatykę ekumeniczną. Będzie 
się ono raczej musiało skoncentrować na podstawowych sformułowa
niach trzech artykułów nicejskich. Będzie ono musiało również ustalić, 
w jakiej mierze i w jakiej formie Kościoły dzisiejsze, w ich zróżnicowa
nych sytuacjach, mogą wspólnie zrozumieć i wyrazić zasadnicze treści 
wiary chrześcijańskiej. I wreszcie, będzie musiało również wziąć pod 
uwagę decydujące zagadnienia i zadania, z którymi ekumeniczna egzy
stencja chrześcijańska jest dziś konfrontowana, w świetle podzielonego 
chrześcijaństwa i cierpiącej ludzkości.

Próba uporania się z tym trudnym zadaniem rozpocznie się w latach 
1984—85 pierwszą rundą trzech konferencji międzynarodowych. Każ
da z nich skoncentruje swoją uwagę na jednym z trzech artykułów ni
cejskich. Pierwsza konferencja zajmie się drugim artykułem i spróbuje 
wypracować wspólną odpowiedź na pytanie: „Kim jest Jezus Chrystus 
dla nas dzisiaj?”. Przedmiotem drugiej konsultacji będzie trzeci arty
kuł: zbada ona głównie kwestie pneumatologii i eklezjologii. Wreszcie, 
na trzeciej konferencji dyskutowane będą problemy związane z pierw
szym artykułem — wiara w Boga i Jego stworzenie. Aby uświadomić 
uczestnikom różnice w sytuacjach Kościołów, pierwsza konferencja od
będzie się w Azji, druga w Europie, a trzecia w Afryce.

Po konferencjach tych zostanie przygotowane tymczasowe podsu
mowanie, które przedstawi się na najbliższym posiedzeniu plenarnym 
Komisji „Wiara i Ustrój” (11—23 sierpnia 1985 r. w Stavanger, Norwe
gia). Tym samym można mieć nadzieję, że spotkanie w Stavanger stanie 
się krokiem naprzód na drodze ku wspólnemu wyrażaniu wiary apostol
skiej.

Uznanie i wyznawanie wiary

1. Wyjaśnienie głównych tematów wiary chrześcijańskiej dla na
szych czasów jest pierwszym, lecz nie jedynym krokiem. Lecz dopiero 
po uczynieniu tego kroku możemy się przekonać, czy znalezione wyjaś
nienie ma wystarczająco solidną podstawę umożliwiającą uczynienie 
następnego kroku, którego celem jest uznanie Nicejskiego Wyznania 
Wiary jako naszego wspólnego dziedzictwa otrzymanego od Kościoła 
pierwotnego15. Tak więc praca ekumeniczna nad wspólną wiarą wzbo
gacona zostaje o nową perspektywę: do wymiaru „geograficznego” („we 
wszystkich miejscach”) dołącza się wymiar „chronologiczny” („poprzez 
stulecia”). Jeśli nie mamy zatracić naszej tożsamości jako chrześcijanie, 
to wspólna wiara na dziś i na jutro musi być w swej istocie tą samą wia
rą apostolską, która nas żyjących współcześnie łączy z naszymi przod
kami, poczynając od epoki wczesnych chrześcijan. Pomocą może oka
zać się tutaj przyswojenie treści i oficjalne uznanie Nicejskiego Wyzna-
15 Sform ułow anie użyte w raporc ie  końcowym  sekcji czw artej Św iatow ej K onferencji 

Kościołów do S praw  W iary i U stro ju  w Lozannie (1927). Por. L. Vischer, op.cit. s. 33 
par. 29; F a ith  and O rder P ap er No. 113. s. 32 nn
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nia Wiary. Nie jest to tylko kwestia powrotu do naszych historycznych 
korzeni lub ponownego odkrycia naszego dziedzictwa starokościelnego. 
Uznanie, które jest brane pod uwagę, zmierza ostatecznie do rewizji i 
reinterpretacji różnych tradycji konfesyjnych w świetle wspólnego 
dziedzictwa biblijnego i starokościelnego. W ten sposób tradycje te 
mogą być raz jeszcze zrozumiane, ocenione i ewentualnie też skorygo
wane, aby były tym, czym naprawdę są: wyrazami jednej apostolskiej 
wiary i gałęziami tego samego drzewa.

Światowa Rada Kościołów mogłaby więc poprosić Koś
cioły o uznanie na nowo tej integralnej jedności wiary 
chrześcijańskiej, która znajduje wyraz w Symbolu Nicej- 
sko-Konstantynopolitańskim, o rozważenie statusu ich 
własnej nauki w jego świetle, o potwierdzenie jego treści 
jako podstawy szerzej pojętej jedności Kościoła, i o 
wzmocnienie jego miejsca w życiu liturgicznym Kościo
łów, gdzie to tylko możliwe i konieczne z punktu widze
nia duszpasterskiej odpowiedzialności16 17 18.

Z pewnością nie ma potrzeby ograniczać uznania naszego wspólnego 
chrześcijańskiego dziedzictwa do Nicejskiego Wyznania Wiary. Pod
czas pracy ekumenicznej podejmowanej w tym stuleciu osiągnięto zgod
ność poglądów w wielu podstawowych kwestiach; świadczą o tym doku
menty z wcześniejszych kęnferencji ekumenicznych. Była już mowa o 
tym, że baza doktrynalna Światowej Rady Kościołów zawiera wyznanie 
wiary w Chrystusa i w Boga w Trójcy Jedynego. Druga Światowa Konfe
rencja Kościołów do Spraw Wiary i Ustroju w Edynburgu w 1937 r. przy
jęła następujące oświadczenie na temat „zasadniczej jedności w wierze”: 

Akceptujemy jako najwyższą normę wiary Objawienie 
Boga zawarte w Piśmie św. Starego i Nowego Testamen
tu i wypełnione w Jezusie Chrystusie. Uznajemy Apostol
skie i tzw. Nicejskie Wyznanie Wiary za świadectwo i straż
nika tej wiary, która się ciągle weryfikuje w duchowym do
świadczeniu Kościoła i jego członków; zdajemy sobie przy 
tym sprawę, że dokumenty te są raczej świętymi symbolami 
i świadectwami wiary chrześcijańskiej, a nie normami pra
wnymi. Następnie, potwierdzamy, że przewodnictwo Du
cha Św. nie zakończyło się w momencie ustalenia kanonu 
biblijnego lub też sformułowania przytoczonych wyznań 
wiary, lecz że w ciągu stuleci istniała i ciągle istnieje w 
Kościele z pomocą Bożą podtrzymywana świadomość obec
ności Chrystusa Żyjącego (w Kościele prawosławnym okre
ślana mianem świętej tradycji). Na koniec jesteśmy przeko
nani, że — używając słów jednego z Kościołów, który nie 
czuje się związany żadnym wyznaniem wiary — Bóg uja
wni jeszcze więcej światła ze swego świętego słowa temu 
Kościołowi, który wykaże się pokorą i cierpliwością. Tak 
więc my chrześcijanie, żyjący w tej epoce, powinniśmy 
szukać stałego przewodnictwa Ducha Boga Żywego, gdy 
zmagamy się z trudnościami naszych czadów1 .

16 B ardzo obiecujący początek  uczyniła tu ta j ekum eniczna in te rp re tac ja  K onfesji Aug
sburskiej z 1530 r. P ot.-.Confessio A ugustana, B eken n tn is  des einen Glaubens, G em ein
sam e U ntersuchung lu th erisch er und ka th o lisch er Theologen, F rankfurt-P aderborn  
1980.

17 F a ith  and  O rder P ap er No. 113, s. 35 par. 15.
18 L. Vischer, op.cit. s. 64.
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A więc już w 1937 uznawano następujące podstawy: Pismo Święte Sta
rego i Nowego Testamentu, Apostolskie i Nicejskie Wyznanie Wiary 
oraz przewodnictwo Bożego Ducha Świętego w Kościele na przestrzeni 
wieków (tradycja). Pierwsze Zgromadzenie Ogólne Światowej Rady 
Kościołów w Amsterdamie (1948) potwierdziło wyjątkową rolę i trwałe 
znaczenie narodu żydowskiego dla Kościoła: Bóg nasz związał nas z 
Żydami specjalnym węzłem solidarności, łącząc ich i nasze przeznacze
nie w swoim planie zbawienia (...) Antysemityzm jest grzechem przeciw 
Bogu i człowiekowi19.

Jednym z punktów akcentowanych na II Zgromadzeniu Ogólnym w 
Evanston (1954) było znaczenie naszego wspólnego chrztu dla jedności 
Kościoła: Wszyscy otrzymujemy Jego dar chrztu, przez który w wierze 
zostajemy w Niego wszczepieni nawet wtedy, gdy jeszcze opieramy się 
zawarciu wspólnoty ze sobą20. I wreszcie, podstawowe wspólne ele
menty chrześcijańskiego nabożeństwa raz jeszcze wyszły na po
wierzchnię podczas opracowywania tzw. liturgii z Limy w 1982 r.21

Tak więc, już dzisiaj dysponujemy dużą liczbą ekumenicznie uzna
wanych podstaw wiary, które oczekują na ponowne odkrycie, uznanie i 
przyjęcie przez możliwie największą liczbę Kościołów.

2. Na koniec, szkic z Limy prezentuje trzeci etap w dyskusji; zaj
muje się on wspólnym wyznawaniem wiary apostolskiej22. Uwaga kon
centruje się tutaj nie tyle na celu ostatecznym, ile raczej na krokach, 
które muszą zostać uczynione „na drodze” do tego celu. Najpóźniej na 
tym etapie zostajemy skonfrontowani z bolesnym problemem wzajem
nych potępień wypowiedzianych przez Kościoły we wcześniejszych 
okresach , np. w Kanonie nr 1 z 381 r. lub w licznych artykułach Konfe
sji Augsburskiej z 1530 r. Od żadnego Kościoła, a zwłaszcza od Kościo
łów mniejszościowych, z których większość ma niewielką liczbę wier
nych, nie można oczekiwać, że zaakceptuje pełną wspólnotę z innym 
Kościołem, przez który w przeszłości został potępiony. Trzeba więc 
podjąć wysiłki zmierzające do złożenia szczerej i jednoznacznej dekla
racji, że potępienia wypowiedziane w przeszłości nie obowiązują już 
wobec współcześnie żyjących potomków tych, przeciw którym były 
pierwotnie skierowane. Papież Paweł VI i patriarcha Athenagoras I, 
znosząc w 1965 r. klątwy, które w 1054 r. rzucili wzajemnie na siebie 
ich poprzednicy, uczynili dobry początek na tym polu. Inną kwestią, 
wyłaniającą się w dążeniu do wspólnego wyznania apostolskiej wiary 
jest zagadnienie stosunku wielu Kościołów do własnego wyznania i 
własnych odrębnych tradycji wyznaniowych, które w wielu przypad
kach stanowią podstawę ich samorozumienia jako Kościołów. W ostat
nich latach w wielu Kościołach wzrósł lęk przed utratą własnej tożsa
mości w spotkaniach ekumenicznych, a tym bardziej w tworzonych 
związkach kościelnych. Do pewnego stopnia jest to lęk zrozumiały, po
nieważ od Kościołów nie można po prostu oczekiwać, aby wyrzuciły za 
burtę swe specyficzne przekonania i wyznania wiary, szczególnie wów
czas, gdy — jak np. w przypadku waldensów i menonitów — okupiły je 
swą własną krwią. Chodzić tu będzie o to, aby „specyficzne dobra” róż

19 W.A. Visser’t  H ooft (red.): The First Assembly of the World Council of Churches. The 
Official Report, London 1949, s. 160 n.

20 L. V ischer, op.cit. s. 135 par. 12.
21 Polski p rzek ład  litu rg ii z Lim y zam ieściły „S tud ia  i D okum enty E kum eniczne” , W ar

szaw a i984 n r  3.
22 F a ith  and  O rder P ap er No. 113, s. 40 nn.
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nych Kościołów zostały włączone we wspólnotę ekumeniczną w taki 
sposób, że przyczynią się do wzbogacenia a nie do dzielenia zróżnico
wanego Ciała Chrystusa. Zmarły niedawno teolog rzymskokatolicki 
Karl Rahner zrobił w tym względzie interesującą propozycję: Kościoły 
nie powinny już więcej wypowiadać osądu co do odrębnych doktrynal
nych tradycji innych Kościołów.

W dążeniu do wspólnego wyznawania wiary apostolskiej, wspólno
ta ekumeniczna będzie oceniana według tego, w jakim stopniu zdoła 
ona wypracować wspólne, wiążące odpowiedzi na naglące potrzeby na
szej epoki.

* Wspólne wyznanie wiary jest potrzebne również z powo
du trudnych problemów, przed którymi stanęły dzisiaj 
wszystkie Kościoły chrześcijańskie; problemy te wyrasta
ją z aktualnych doświadczeń życiowych; w różnych sytu
acjach uwaga skupia się na innych aspektach tych pro
blemów. Jak każda forma indywidualnego wyznania wia
ry w Jezusa Chrystusa obejmuje pokutę, nawrócenie i od
nowę, tak samo wspólne wyznanie wiary Kościołów, rea
gujących na problemy współczesnego świata, musi zawie
rać nawrócenie i odnowę wspólnoty ludzkiej. Odnosi się 
to w pierwszym rzędzie do wspólnoty w Kościele i mię
dzy Kościołami, wspólnoty kobiet i mężczyzn z pominię
ciem barier rasy, klas i kultur. Ale dotyczy to także całej 
wspólnoty ludzkiej, jej konfliktów ekonomicznych i poli
tycznych na płaszczyźnie narodowej i międzynarodowej, 
gdyż Kościół składa świadectwo na rzecz Królestwa Bo
żego, celu całej wspólnoty ludzkiej.23

Możemy dodać inne problemy do wyżej wymienionych: ciągle nie 
rozwiązana sprawa relacji wzajemnej między chrześcijanami a Żydami; 
nowe pytania pod adresem chrześcijaństwa jako rezultat spotkania z 
przedstawicielami innych religii; bronie nuklearne jako wyzwanie wo
bec chrześcijańskiego zaangażowania na rzecz pokoju; pogłębiająca się 
przepaść między biednymi a bogatymi jako wyzwanie wobec chrześci
jańskiego rozumienia sprawiedliwości, etc. Nawet jeśli nie zdołamy 
znaleźć wspólnych odpowiedzi na te problemy, korzystne będzie już to, 
gdy w naszym dążeniu do wspólnego wyznawania wiary apostolskiej 
dziś, nie stracimy z pola widzenia tych palących problemów współczes
ności.

Droga przed nami

Jaki ma być konkretny cel studium na temat wiary apostolskiej? 
Niektórzy pytają z niepokojem, a inni z niecierpliwością, czy ukrytą 
bądź jawną intencją tego studium jest przedłożenie nowego ekumenicz
nego wyznania wiary. Zarówno dla tych zaniepokojonych jak i tych 
niecierpliwych odpowiedź brzmi zdecydowanie nie!

Światowa Rada Kościołów nie jest uprawniona do prze
dłożenia nowego wyznania wiary. Wyłącznie sobór eku
meniczny, wyposażony w odpowiednie kompetencje móg
łby zaproponować nowy ekumeniczny symbol wiary. Głó

23 Op.cit. s. 42 par. 26 n.
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wnym celem tego soboru byłoby złożenie w imieniu całe
go Kościoła wyznania wiary apostolskiej, uwzględnia
jącego zarazem tę sytuację, w jakiej soborowi temu przy
szło obradować 24.

Komisja „Wiara i Ustrój” jest w pełni świadoma, że nie posiada 
mandatu ani odpowiednich środków do opracowania nowego symbolu 
ekumenicznego wiary apostolskiej. Celem tego nowego studium jest ra
czej osiągnięcie stadium przygotowawczego, dzięki któremu będzie 
dużo łatwiej wypełnić najważniejszy mandat zarówno Światowej Rady 
Kościołów jak i jej Komisji „Wiara i Ustrój”, mianowicie wzywanie Koś
ciołów do realizacji widzialnej jedności — w jednej wierze i jednej 
wspólnocie eucharystycznej25. Każdy nawet najmniejszy krok w tym 
kierunku, zarówno w przeszłości jak i przyszłości, jest z samej swej 
istoty znaczący i wielce obiecujący, ponieważ pomaga wygładzić i przy
gotować drogę wiodącą do tego celu.

Instrumentem, za pomocą którego Komisja chciałaby posunąć to 
studium naprzód, byłby czekający jeszcze na opracowanie dokument 
konwergencji, podobny istniejącemu już od 1982 r. tekstowi w sprawie 
„Chrztu, Eucharystii i Urzędu duchownego”. W dokumencie tym doko
na się z trzech głównych punktów widzenia — uznania, wyjaśnienia i 
wyznawania wiary apostolskiej dziś — podsumowania rezultatów pra
cy osiągniętych wspólnym wysiłkiem jednostek, grup i Kościołów. Do
kument konwergencji nie będzie więc tylko opracowany przez człon
ków Komisji. Pojedyncze grupy lokalne na różnych kontynentach już 
od wiosny 1983 r. zajmują się problemem wyrażania wiary chrześcijań
skiej we współczesnej formie i w konkretnym regionie.26 Powitamy z 
radością każdą kolejną grupę skłonną do podjęcia tych tematów. Po 
upływie okresu przeznaczonego na recepcję tekstu o „Chrzcie, Eucha
rystii i Urzędzie duchownym” (grudzień 1985), Kościoły będą zaproszo
ne do udziału, we właściwej formie, w pracy naa studium o wierze apo
stolskiej. Komisji zależy na kontynuowaniu niezbędnego dialogu z Koś
ciołami i grupami, który rozpoczął się dość dawno w związku z temata
mi: „Uzasadnienie nadziei, która jest w nas”, „Chrzest, Eucharystia i 
Urząd duchowny” oraz „Wspólnota kobiet i mężczyzn w Kościele”. 
Planowany dokument konwergencji na temat wiary apostolskiej dziś 
może przy tym odegrać rolę interpretacyjną w odniesieniu do innych 
dokumentów. Studium to, oczywiście, nie będzie przeprowadzane w 
izolacji od innych studiów Komisji „Wiara i Ustrój” oraz Światowej 
Rady Kościołów jako całości. Z pewnością to „dziecię ekumeniczne”, li
czące w obecnej postaci dopiero sześć lat, potrzebuje ciągle szczególnej 
ochrony ze strony Komisji, aby móc dojrzewać w bezpieczeństwie. Ale 
już na następnym posiedzeniu plenarnym Komisji, a tym bardziej na 
V Konferencji Światowej do Spraw Wiary i Ustroju mającej się odbyć w 
1988 r., podjęta zostanie próba ustanowienia żywych związków między 
trzema głównymi studiami Komisji. Chodzi tu o następujące dokumen
ty: „Chrzest, Eucharystia i Urząd duchowny”, „Wiara apostolska dziś” 
oraz „Jedność Kościoła a odnowa wspólnoty ludzkiej”. Poza tym należy

24 O p.cit., s. 33 par. 10 c-d.
25 Cyt. za: K onstytucja Św iatow ej Rady Kościołów, w: K. K arski, Ą. M orozowski (red.): 

Vancouver ’83. W ybór m a teria łów  z  VI Z grom adzen ia  O gólnego Ś w ia to w e j R ady K oś
cio łów  (seria: „B iblioteka ekum eniczna” n r 1), W arszaw a 1984, s. 196.

26 Tym czasowe w ytyczne d la  grup roboczych m ożna o trzym ać w języku niem ieckim  i a n 
gielskim  w S ek re ta riac ie  Komisji „W iara i U stró j” w Genewie.
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nawiązać bliższą współpracę z następującymi programami: „Ewangelia 
a kultura” (Komisja do Spraw Misji Światowej i Ewangelizacji) i „Teo
logiczne znaczenie innych religii” (Komisja do Spraw Dialogu z Przed
stawicielami Innych Religii i Ideologii).

Pracując nad wspólnym wyrażaniem wiary apostolskiej dziś, w 
szczególny sposób czujemy się zobowiązani wobec wspólnoty koncyliar- 
nej wszystkich Kościołów i chrześcijan, będącej celem ruchu ekumeni
cznego, szczególnie od Zgromadzenia Ogólnego w Nairobi w r. 1975. 
Nawet jeśli — po dokładnym rozważeniu — studium Komisji wytyczyło 
sobie tymczasowy, bardziej ograniczony cel, ma ono ciągle przed ocza
mi powszechną wspólnotę prawdziwie ekumenicznego soboru; soboru 
jakiego domagano się w przedmowie do Konfesji Augsburskiej z 1530 r., 
który jednak od Soboru w Chalcedonie w 451 r. nigdy nie został zwołany. 
Bo przecież jedna wiara domaga się jednej wspólnoty eucharystycznej 
w jednym, widzialnie zjednoczonym Kościele Jezusa Chrystusa.

W trakcie spaceru po górach na Krecie, mój przyjaciel, po obejrze
niu pokrytych śniegiem gór wyspy powiedział: Studium wiary apostol
skiej to jest jak wspinanie się po takiej górze, nigdy nie wiemy, czy kie
dykolwiek osiągniemy szczyt. Jakże to prawdziwe. Później przypom
niałem sobie w związku z tym pewne słowa Dietricha Bonhoeffera od
noszące się do jego własnego i innych „dzieła życiowego”:

Nasze życie duchowe pozostaje torsem. Rzeczą istotną na 
dziś jest, abyśmy potrafili na tle fragmentu naszego życia 
rozpoznać, jak całość została zaplanowana i przygotowa
na, i z jakiego się składa materiału. Gdyż w istocie, są pe
wne fragmenty warte wyrzucenia na śmietnik (nawet sta
teczne „piekło” jest dla nich zbyt dobre), i są inne, trwa
jące przez stulecia, ponieważ ich uzupełnienie może być 
tylko sprawą Boga, są więc fragmentami, które muszą 
nimi pozostać — myślę np. o sztuce fugi. Jeśli nasze życie 
ma być choćby najsłabszym odbiciem takiego fragmentu, 
jeśli kumulujemy w sobie, przynajmniej przez krótki 
czas, bogactwo tematów i układamy je w harmonię, w 
której wielki kontrapunkt utrzymuje się od początku do 
końca, tak że po jego nagłym zakończeniu można zainto
nować najwyżej jeszcze chorał „Przychodzę przed Twój 
tron”, wówczas nie będziemy ubolewać nad fragmentary
cznym charakterem naszego życia, lecz raczej radować 
się istniejącym stanem rzeczy .

Tłum. Joanna M izgała

27 List z 23 lutego 1944, w: W iderstand und Ergebung. B riefe und A ufzeichnungen aus 
der Haft, München 1959, s. 153 n.
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ON THE WAY TO THE EXPRESSION OF THE COMMON FAITH: NOTES ON THE 
FAITH AND ORDER COMMISSION’S STUDY ON THE APOSTOLIC FAITH TODAY

(sum m ary)

The Rev. D r H ans-G eorg  L ink  is Executive Secretary  of the  W CC’s S u b -u n it on F a ith  
and  Order. This a rtic le  w as pub lished  in  the  q u arte rly  of the  W orld Council of C hurches 
„The Ecum enical R eview ” (Geneva, Vol. 36, No. 3, Ju ly  1984).

W hen we survey the  w ork  of the  Com m ission on F a ith  and  O rder over the  la st tw enty  
years we are  en titled  to  claim  th a t it has achieved p ioneering resu lts  in christology, eccle- 
siology, sacram ental theology and  ethics, and  has thereby  considerably  ex tended  the  area 
of ecum enical agreem ent on the  com m on faith .

Impressed by the results achieved thus far, the Jo in t W orking G roup of representatives 
of the  WCC and  the Rom an C atholic C hurch decided a fte r the  F ifth  A ssem bly in  N airobi 
in 1975 to  em bark  on a new  study, „The U nity  of the  C hurch — the  Goal and  the  W ay”. 
The Com m ission on F a ith  and  O rder w as requested  to  w ork in  the  a rea  of a com m on ex
pression of the  apostolic fa ith . The firs t conference on th is  new  study  them e took p lace in 
Venice in June 1978. Its  findings, considerably  revised, have been pub lished  in  the  short 
program m e rep o rt „Tow ards a Confession of the  Common F a ith ”. This rep o rt gives a p ro 
gram m atic ou tline  of the  unity , con ten t and  form  of the  com m on faith .

In various sm aller consu ltations held  betw een 1978 and 1983 a s ta r t  has been made. 
On the basis of p rep a ra to ry  studies, the  m eeting of the  P lenary  Com m ission in  L im a in 
1982 approved a general ou tline  „Tow ards the  Common Expression  of the  A postolic F a ith  
T oday”. In it the  them e of the  apostolic fa ith  is developed in th ree  sections: recognition, 
exp lication  and  confession.

The S ta n d in g  C om m ission on F a ith  and  O rder, ap p o in ted  a t  V ancouver in  1983, 
he ld  its  f irs t m eeting  in  C rete  6-14 A pril 1984. I t took  th e  decision  to  p ress ah ead  w ith  
the  s tu d y  on th e  ap osto lic  fa ith  d u rin g  th e  p e rio d  up  to  th e  n e x t m eeting  of th e  P len ary  
C om m ission, w h ich  is p lan n ed  to  ta k e  p lace  in  th e  sum m er of 1985. The p rogram m e 
th u s  en te rs  a new  stage , th a t  of d e ta iled  w ork  on th e  co n ten ts  of th e  L im a ou tline . B ut 
a t w h a t p o in t shou ld  th is  d e ta iled  w ork  begin? A fte r len g th y  d e lib e ra tio n , i t  w as d eci
ded to  beg in  w ith  th e  m idd le  sec tion  of th e  L im a ou tline , i.e. w ith  ex p lica tio n  of the  
aposto lic  fa ith .

H ere the  N icene Creed is to serve as our guide as regards substance. For th is  creed 
has the  unden iab le  advantage, no t only of being the  only one to  have been acknow ledged 
by a council (Chalcedon, 451) as a sta tem en t sum m ing up the fa ith  of the  s till undiv ided  
church, b u t also of being the  m ost w idely used in  the  churches today. We go back  to the 
creed of the  ancien t church  in  o rder to p rep are  the  w ay fo r the  fu tu re  com m on expression 
of the  apostolic faith .

If the  ecum enical reap p ro p ria tio n  of the  apostolic fa ith  is to  be helpfu l and  show  the 
way forw ard , it  needs guidelines to d irec t it. Its ta sk  is n e ith e r to  go in to  all the  details 
even of the  N icene Creed n o r to lay the foundations for an  ecum enical dogm atics. R ather, 
it w ill have to concen tra te  on the  basic sta tem en ts of th e  th ree  N icene articles.

An a ttem p t to tack le  th is  dem anding  task  w ill begin in 1984—5 w ith  a firs t round  of 
th ree in te rn a tio n a l conferences. Each  of th is conferences w ill concen tra te  its a tten tio n  
specifically on one of the  th ree  N icene articles. The firs t conference w ill focus on the  se
cond artic le  and  try  to  arrive  a t a com m on answ er to  the  question, „Who is Jesus C hrist 
for us today?” The second consu ltation  w ill concen tra te  on the  th ird  artic le  and  exam ine, 
in the  m ain, questions of pneum atology and  ecclesiology. F inally , a t the  th ird  conference 
the them as of the  firs t article , belief in God and  his creation , w ill be discussed. In  o rder to
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draw  the d ifferen t s itua tions of the  churches in to  the  discussions rig h t from  the  s ta rt, the  
first conference w ill be held  in  Asia, the  second in E urope and  the  th ird  in  A frica.

Follow ing the  conferences, a provisional p ap er sum m arizing th e ir  conclusions and  
questions w ill be p rep ared  for the  nex t m eeting of the  P lenary  Com m ission (11-23 A ugust 
1985 a t S tavanger, Norway). It m ay be hoped therefore  th a t the  S tavanger m eeting w ill 
succeed in advancing  still fu r th e r along the  w ay to  a com m on expression  of the  apostolic 
faith .

AUF DEM WEG ZUM GEMEINSAMEN GLAUBEN. BEMERKUNGEN ZUM PROJEKT 
DER KOMMISSION FÜR GLAUBEN UND KIRCHENVERFASSUNG ÜBER DEN

APOSTOLISCHEN GLAUBEN HEUTE
(Z usam m enfassung)

P asto r Dr. H ans-G eorg  L ink  ist E xeku tiv sek re tär bei der U ntere inheit fü r G lauben 
und  K irchen Verfassung des O ekum enischen Rates der K irchen. D ieser B eitrag  erschien 
zuerst in  der vom OeRK herausgegebenen V ierte l]ahresschrift „The Ecum enical Review ” 
(Genf, Jg. 36, Nr. 3, Ju li 1984).

U eberb lick t m an die A rbeit der Kom m ission fü r G lauben und  K irchen Verfassung in 
den beiden letz ten  Jah rzehn ten , dann  w ird  m an sagen dürfen, dass sie in der Christologie, 
Ekklesiologie, Sakram entstheo log ie  und  E th ik  w egw eisende E rgebnisse erzielt und  dam it 
die ökum enische V erständigung über den gem einsam en G lauben erheblich  erw eitert hat.

U n ter dem  E indruck  der inzw ischen gew onnenen Ergebnisse h a t die G em einsam e 
A rbeitsgruppe aus V ertre tern  des O ekum enischen R ates und  der röm isch-katholischen  
K irche nach der F ünften  V ollversam m lung 1975 in N airobi eine neue S tu d ien arb e it bes
chlossen: „Die E inheit der K irche, Ziel und  W eg”. Die K om m ission fü r G lauben und  K ir
chenverfassung w urde gebeten, eine S tud ie  über „einen gem einsam en A usdruck des apo
stolischen G laubens” in die Wege zu leiten. Zu diesem  neuen Them enbereich  fand  im Ju li 
1978 in Venedig eine erste  Tagung s ta tt. Ihre m ehrfach ü b era rb e ite ten  Ergebnisse sind in 
der kleinen P rogram m schrift veröffentlicht: „Auf dem Weg zu einem  B ekenntnis des ge
m einsam en G laubens”. H ier w erden program m atisch  E inheit, In h a lt und  Form  des gem e
insam en G laubens Umrissen.

Zw ischen 1978 und  1983 h a t m an sich in verschiedenen k leineren  K onsu ltationen  zu
nächst m it drei besonderen A spekten des Them as befasst. Auf der G rundlage dieser und  
an derer V orarbeiten  h a t dann  das P lenum  der Kom m ission in Lim a 1982 einen G esam 
ten tw u rf verabschiedet: „Auf dem  Weg zu einem  gem einsam en A usdruck  des aposto li
schen G laubens h e u te ”. E r en tfa lte t das Them a in d rei Teilen: A nerkennung, A uslegung 
und B ekennen des apostolischen G laubens.

Die in V ancouver 1983 e rn an n te  S tänd ige  K om m ission fü r G lauben und  K irchenver
fassung h a t auf ih re r ersten  Z usam m enkunft vom 6. bis 14. A pril 1984 in K reta  beschlos
sen, bis zur nächsten  P lenartagung , die fü r Som m er 1985 vorgesehen ist, in e rs ter Linie 
die S tud ie  üb er den apostolischen G lauben vorw ärtszubringen . D am it beginnt ein neuer 
A bschnitt in der E n tw ick lung  des Projektes, der die inha ltliche  A usarbeitung  des E n 
tw urfs von Lim a in A ngriff nehm en soll. An w elcher S telle soll nun  der E instieg  ins D eta
il genom m en w erden? N ach längeren U eberlegungen h a t m an sich dazu entschlossen, m it 
dem  M ittelteil des L im a-P lans, also m it dem  Auslegen des apostolischen G laubens zu be
ginnen.

D abei soll das N izänische G laubensbekenntn is als in h a ltlicher L eitfaden  dienen. 
Denn es h a t nun  einm al den unbestre ibaren  Vorteil, als einziges B ekenntnis von einem
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Konzil (Chalcedon 451) als zusam m enfassender A usdruck des G laubens der noch ungete
ilten  K irche an erk an n t und  u n te r den heutigen  K irchen am  w eitesten  v erb re ite t zu sein. 
M an greift auf das G laubenssym bol der A lten K irche zurück, um  dem  zukünftigen  gem e
insam en A usdruck des aposto lischen  G laubens den Weg zu bereiten.

Soll die ökum enische W iederaneignung des apostolischen G laubens h ilfreich  und 
w egweisend sein, dann  b rau ch t sie leitende G esichtspunkte. Es ist w eder ih re  Aufgabe, 
auf alle E inzelheiten  auch n u r  des N izänum s einzugehen, noch die G rundzüge einer öku
m enischen D ogm atik zu entw erfen. S ta tt  dessen w ird  sie sich auf die G rundaussagen  der 
drei n izänischen  A rtikel zu konzen trieren  haben.

In einem  ersten  Zyklus von drei in te rna tiona len  K onferenzen soll 1984/85 der Ver
such begonnen w erden, sich d ieser anspruchsvollen  A ufgabe zu stellen. Jede K onsu lta
tion  w ird  sich schw erpunktm ässig  m it einem  der n izänischen  A rtikel auseinandersetzen . 
Den A nfang w ird  eine Tagung über den zw eiten A rtikel m achen, die versuchen soll, eine 
gem einsam e A ntw ort auf die F rage zu finden: „Wer ist Jesus C hristus fü r uns heute?” Die 
zw eite K onsultations w ird  sich m it dem  d ritten  A rtikel befassen un d  haup tsäch lich  F ra 
gen der Pneum atologie und  Ekklesiologie erörtern . In der d ritten  Tagung sollen schlies
slich die Them en des ersten  A rtikels, der G laube an G ott und  seine Schöpfung, zu r S p ra 
che kommen. Um die un tersch ied lichen  S ituationen  der K irchen von vornherein  in die 
U eberlegungen einzubeziehen, w ird  die erste  K onferenz in Asien, die zw eite in Europa 
und die d ritte  in  A frika s ta ttfinden .

Im  A nschluss d a ran  soll fü r die nächste  P lenartagung  der K om m ission (11.—23. Au
gust 1985 in S tavanger, Norw egen) ein vorläufiges P ap ier vo rbere ite t w erden, das die 
E insichten und  Fragestellungen  der drei K onsu ltationen  zusam m enfasst. So m ag die H of
fnung n ich t unbeg ründet sein, dass es 'der K onferenz in  S tavanger gelingen w ird, auf dem 
langen Weg zum  gem einsam en A usdruck  des apostolischen G laubens einen S ch ritt w eite
rzukom m en.



EMILIO CASTRO *

WSPÓLNE ŚWIADECTWO

Dziękuję za zaproszenie na Wasze Airopejskie spotkanie, a specjal
nie za skupienie Waszej myśli i modlitwy na naszym wspólnym , misjo
narskim zadaniu w Europie. Jestem pewien, że nasza dyskusja nad wy
znaniami wiary wczesnych stuleci nie tylko przypomni nam wspólne 
sformułowania naszej wiary, ale zaktualizuje również zapał, pasję, 
przekonania i nastawienie misyjne Ojców Kościoła.

Chciałbym wypowiadać się na ten temat jak ktoś, kto jest naturalizo- 
wanym Europejczykiem. Po 11 latach udziału w zmaganiach lokalnej 
wspólnoty w Genewie nie mogę mówić jak ktoś z „zewnątrz”. Jestem 
przekonany, że nasze powołanie misyjne w szczególnej sytuacji europej
skiej sprawia, że absolutnym nakazem jest wspólny wysiłek, wspólne po
dejście misyjne. Dokument, który otrzymaliście, jest owocem wysiłku 
Wspólnej Grupy Roboczej Światowej Rady Kościołów i Stolicy Apostol
skiej. Jego punktem wyjściowym jest pewien fakt, pewna nowa tradycja i 
pewien entuzjazm. Duch nas obejmuje, dzieje się coś nowego! Po stule
ciach konfrontacji lub wzajemnego ignorowania się, odkrywamy obecnie 
siebie na nowo. Nie znaczy to, że prawimy sobie komplementy, ale że łą
czymy siły, aby wypełniać nasze wspólne powołanie do głoszenia Ewan
gelii o Królestwie Bożym wszelkiemu stworzeniu. Już w r. 1970 powstał 
dokument „Wspólne świadectwo i prozelityzm”. Próba opracowania no
wego dokumentu nie jest naiwnym zaprzeczeniem nieszczęsnego faktu 
istnienia prozelityzmu, lecz jest szczęśliwym uznaniem tego, że nie jest on 
już najbardziej drażliwym problemem w stosunkach między Kościołami. 
Obecnie nasza myśl teologiczna wzrasta wspólnie. Czytamy się wzajem
nie, uczymy się od siebie, i cytujemy katolickich, protestanckich czy pra
wosławnych teologów całkiem naturalnie bez poczucia obowiązku, aby 
każdorazowo wspominać ich konfesyjną przynależność.

Następuje nie tylko zbliżenie poglądów teologicznych, powstaje też 
sprzyjający klimat dla porozumień doktrynalnych. To prawda, że doku
menty Komisji „Wiara i Ustrój” na temat „Chrztu, Eucharystii i Urzędu 
duchownego” nie są jeszcze oficjalnym dokumentem Kościołów. Przenio
sły one jednak dialog na temat podstawowych sformułowań doktrynal
nych na tak poważny poziom, który narzuca nowy wymiar naszych stosu
nków. Kościoły starają się odnaleźć siebie w tym wspólnym przekonaniu. 
Chociaż nie jest to jeszcze consensus, wystarcza to, aby stworzyć forum, 
które umożliwi nam zamanifestowanie w słowach i czynach nasze wspól
ne chrześcijańskie przekonanie.
Na tym spotkaniu potwierdziliście, że tym, co nas łączy, jest wspólne
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uznanie autorytetu Biblii i wyznań wiary wczesnego chrześcijaństwa. Jak 
stwierdza dokument „Wspólne świadectwo” (par.15): Przykazanie Jezusa 
Chrystusa i moc Jego łaski prowadzi Kościół do głoszenia Dobrej Nowiny, 
którą On nam przyniósł; ta Dobra Nowina to ostatecznie sam Chrystus. 
To posłannictwo Ewangelii daje wspólnotom chrześcijańskim wspólną 
podstawę dla ich zwiastowania. Przyjmują one treść biblijnego świade
ctwa i wyznania wiary wczesnego Kościoła. Dziś pragną one sięgnąć poza 
to co je dzieli, akcentując to co zasadnicze i powracając do podstawy ich 
wiary — Jezusa Chrystusa (1 Kor 3, 11; por. „Wspólne świadectwo i pro
zelityzm”, par.2). Uznają one, że chrzest, jako skuteczny znak ich jedności, 
wprowadza je we wspólnotę z naśladowcami Chrystusa i dodaje im sił, 
aby Go wyznawać jako Pana i Zbawiciela. Dlatego dany przez Pana dar 
jedności istnieje już wśród chrześcijan; jedność ta istnieje naprawdę i jest 
odczuwalna, chociaż nie jest jeszcze zrealizowana zupełnie. Ten niezasłu
żony dar wymaga, abyśmy w akcie wdzięczności ponosili wspólną odpo
wiedzialność za dawanie świadectwa. Wskutek tego świadectwo jest środ
kiem do wyrażenia i pogłębienia jedności.

Nie zamierzam szczegółowo komentować tego dokumentu. Otrzy
maliście go i pewnie już go przeczytaliście. Pozwólcie mi powiedzieć że 
naszą nadzieją jest, aby dokument mógł:
a) zachęcić, wesprzeć, zapewnić doktrynalne podstawy tym, którzy już 
są zaangażowani w składaniu wspólnego świadectwa i chcieliby mieć 
doktrynalne wsparcie dla swego praktycznego działania.
b) dokument ten był wyzwaniem dla tych, którzy ciągle się wahają, czy 
zaryzykować i zaangażować się we wspólnotę świadectwa w swym oto
czeniu. Tutaj mają oni solidny zbiór przemyśleń, opartych o rozważania 
biblijne i teologiczne i popartych już istniejącą praktyką. Jest to zapro
szenie do połączenia sił w wypełnianiu naszego wspólnego powołania 
— głoszenia Ewangelii Jezusa Chrystusa. Ten dokument potwierdza, że 
wspólne świadectwo jest nie tylko możliwe, lecz konieczne.

Jest to również wezwanie do wszystkich zaangażowanych w życie 
kościelne na różnych szczeblach, aby dostrzegali możliwości dawania 
wspólnego świadectwa. Zwyczajowo ekumenizm tworzy się najpierw 
na poziomie lokalnym, dzięki ludziom, którzy podjęli ryzyko, czasem za 
aprobatą, a czasem nawet rzucając wyzwanie władzom Kościołów, do 
których należymy. Obecnie nadszedł moment, abyśmy na różnych 
szczeblach władzy kościelnej podjęli odpowiedzialność za wspólne wy
znawanie naszej wiary. Chodzi tu o szczebel światowy, kontynentalny, 
krajowy, komunalny czy też parafialny. Dokument mówi: To, co mamy 
wspólnego, i ta nadzieja, która jest w nas, wytwarza w nas zdolności i 
ośmiela w głoszeniu Ewangelii i dodaje nam ufności, że świat ją przyjmie. 
Wspólne świadectwo jest zasadniczym powołaniem Kościoła, a specjalnie 
odpowiada duchowi tego wieku ekumenicznego w życiu Kościoła (par. 
30). A par. 40 powiada: Inspirujące zdanie ze spotkania Komisji Wiary i 
Ustroju w Lund w 1952 r. było zaproszeniem Kościołów do tego, aby 
czyniły wszystko wspólnie, za wyjątkiem sytuacji, gdy zakazuje tego 
wierność sumieniu. Już dokument na temat „Wspólnego świadectwa i 
prozelityzmu” stwierdził: Chrześcijanie nie mogą pozostać podzieleni 
w swoim świadectwie. Jakakolwiek sytuacja, w której nie ma kontaktu 
i współpracy między Kościołami, musi być uważana za nienormalną 
(par. 13).
Skupiając teraz nasze myśli na sprawach europejskich pozwólmy się 
wziąć w posiadanie Duchowi Św. i poddajmy Jego przywództwu całość
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naszych spraw kościelnych. Pozwólcie powiedzieć mi coś o doświadcze
niu, jakie zdobyłem tuż po moim przyjeździe na teren małej parafii w 
Petit-Saconnex w Genewie. Dostrzegłem wówczas niezwykły wzrost licz
by mieszkańców w okolicy a jednocześnie trudności parafii lokalnej, w 
wychodzeniu na spotkanie, tym nowo przybyłym, z Ewangelią. Zasu
gerowałem druk małego biuletynu informującego o życiu parafii oraz 
zawierającego słowa powitania i zaproszenia do wszystkich mieszkań
ców; publikacja ta miała być dostarczona przez skrzynki pocztowe do 
każdego domu. Starszy pastor z 25-letnim stażem w tej parafii zareago
wał natychmiast ostro na tę propozycję, mówiąc; „my, tu, w Genewie 
przestrzegamy pokoju religijnego”. Nie mogłem zrozumieć, nie dostrze
gałem żadnych oznak wojny religijnej w Szwajcarii, ale dla niego roz
syłanie protestanckiego biuletynu po domach katolickich mogło stać się 
przyczyną wypowiedzenia wojny. Oczywiście, potrzebowałem czasu, 
aby dowiedzieć się co nieco o historii i o tym, jak bardzo była ona obec
na w ostrożnych i rozsądnych słowach mojego starszego kolegi. Lecz 
my nie możemy czynić z pokoju lub wzajemnego respektu między 
chrześcijanami głównego czynnika naszego bytu w świecie .

Jeśli respekt, rozwaga, pokój i jedność między chrześcijanami nie 
jest służbą misyjną, to nie jest tą jednością, o którą modlił się nasz Pan. 
Dostrzegacie w Waszym dokumencie, że żyjemy w Europie w nowej sy
tuacji misyjnej, niewiara jest rzeczywistością, być może, dla większości 
mieszkańców naszego kontynentu; nowe wartości, w większości obce 
podstawowym założeniom Ewangelii Jezusa Chrystusa, coraz bardziej i 
bardziej przeważają w kształtowaniu życia ludzi, różni guru i religie 
wschodnie wykazują wielką żywotność i przyciągają naszą młodzież. 
Wojna puka do naszych drzwi, a niesprawiedliwość i sytuacja bez wyjś
cia powstała w światowym porządku ekonomicznym jest przygniatają
cą rzeczywistością, kształtującą nasze życie. W tych warunkach główną 
troską nie powinny być stosunki dyplomatyczne między chrześcijanami, 
lecz misyjne świadectwo. Nie możemy myśleć lękiem przeszłości, lecz na
dzieją przyszłości. Oczywiście, musimy być rozumni i nie pozwolić starym 
lękom przebudzić się i rządzić naszymi wzajemnymi stosunkami, ale to 
właśnie poprzez wspólne świadectwo możemy ostatecznie przezwyciężyć 
te lęki i historyczne stosunki dyplomatyczne i uczynić coś konkretnego 
na nowym polu misyjnym, za które jesteśmy odpowiedzialni. Musimy 
być świadomi, przekonani, entuzjastyczni, gdy chodzi o potencjał mają
cy wstrząsnąć podstawami duchowymi naszego kontynentu, jeśli rze
czywiście mamy być zdolni do zgromadzenia wszystkich naszych sił.

Pozwólcie mi podać jeszcze jeden przykład. Próbowaliśmy zorgani
zować serię konsultacji, które miały zachęcić Kościół Prawosławny do 
zbadania problemu działalności misyjnej w sytuacji diasporalnej. Nie 
mogliśmy tego dokonać. Odwiodły nas od tego władze kościelne, które 
kulturalnie, acz stanowczo przypomniały nam, że diaspora jest insty
tucjonalnym problemem kanonicznym, który należy do wewnętrznych 
spraw Kościoła Prawosławnego. Uznajemy argumenty i wartości za 
tym stanowiskiem przemawiające, lecz jednocześnie widzimy setki i ty
siące ludzi przyciąganych do mistycznych religii Wschodu, podążają
cych za wszelkimi odmianami guru, podczas gdy nasi bracia i siostry z 
Kościoła Prawosławnego zachowują bogactwo swej tradycji mistycznej 
wyłącznie dla potomków grup etnicznych, przybyłych wraz z wiarą 
prawosławną do świata zachodniego.

Obawa przed zarzutem prozelityzmu i respekt wobec tego, co zwie
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się Kościołem Zachodu sprawia, że prawosławie jest wstrzemięźliwe w 
obdarzaniu innych posiadanymi wartościami. Jednakże w nowej sytua
cji misyjnej nadrzędną wartością staje się wyznawanie Jezusa Chrysu- 
sa, zapraszanie ludzi do wiary i do kształtowania ich życia zgodnie z 
nakazami Ewangelii. Potwierdzając wspólnotę świadectwa, czy to 
przez wspólną pracę czy przez uznanie wzajemne naszych świadectw 
jako elementów ogólnego skarbca i powołania Kościoła chrześcijańs
kiego, otwieramy nowe szlaki dla naszch misyjnych i ewangelizacyj
nych inicjatyw na kontynencie europejskim.

Co konkretnie możemy zrobić w Europie? Po pierwsze, rozszerzaj
my wiedzę i studiujmy ten dokument, i czyńmy to z optymizmem. Nie 
jest to tylko jeszcze jedna publikacja, jest to poważne wyzwanie skiero
wane do świadomości każdego kapłana, każdego pastora i do powoła
nia całego ludu Bożego. Przygotujmy objaśnienia i pytania, które poz
wolą, aby doktrynalne twierdzenia zniżyły się do poziomu codziennej 
praktyki. Używajmy tej broszury, aby wnieść wkład w rozszerzenie i 
wzrost wspólnych przekonań co do składania wspólnego świadectwa w 
Europie. Po drugie, wiele lat temu Sekretariat d/s Jedności Chrześcijan 
Stolicy Apostolskiej przygotował spis rad ekumenicznych, w pracy któ
rych uczestniczyli rzymscy katolicy. Być może, że w Europie możemy 
uczynić coś więcej — wykorzystać zwykłe liczby do opisania nowej hi
storii współpracy ekumenicznej na polach misyjnych tu, w Europie. Ist
nieją nowe fakty, niektóre o charakterze eksperymentalnym, inne, któ
re już zostały wypróbowane i uznane za użyteczne. Zwróćmy na nie 
uwagę jako na modele warte dostrzeżenia, jako na doświadczenia na
dające się do zainspirowania tych, którzy poszukują dróg i środków, 
aby się zaangażować na rzecz wspólnego świadectwa.

Po trzecie, popierajmy spotkania na szczeblu lokalnym i krajowym, 
służące ustalaniu tych problemów, które wymagają wspólnego rozwią
zania. Może nawet warto pomyśleć o konsultacji ogólnoeuropejskiej, 
która określiłaby te zagadnienia misyjne, które potrzebują i wymagają 
wspólnej odpowiedzi. Mam tu na myśli nową rockową kulturę młodzie
ży w Europie, nowe problemy stwarzane przez rozwój nauki i technolo
gii, nabrzmiały problem pokoju, konfrontację między siłami zniewole
nia manifestowanymi przez używanie i nadużywanie narkotyków a 
tymi, którzy czerpią swą siłę z wolności udzielanej przez Ewangelię Je
zusa Chrystusa wspólną służbę wobec tzw. „czwartego świata”, ośrodki 
nędzy występujące w większości naszych europejskich miast, wspólne 
dowody troski o wszystkich więźniów, dysydentów, ludzi marginesu, 
wyrzuconych poza nawias społeczny, zastanowienie się nad zwiększa
jącą się ilością wolnego czasu w Europie, użytkowaniem pieniędzy, roz
wojem nowych obszarów miejskich. Z pewnością możecie dodać wiele 
innych rzeczy, narzucających się każdemu, na które nie będzie koniecz
nej odpowiedzi dopóki nie połączymy naszych sił.

Po czwarte, zaskoczmy naszego „przeciwnika”, który oczekuje na
szego rozłamu i dąży do wytworzenia go, pozostając razem. Przykłady 
pochodzące z Irlandii Północnej i Chile, lub cały konflikt, który rozpę
tał się wokół Programu Zwalczania Rasizmu Światowej Rady Kościo
łów, dowodzą, jak możni tego świata są skłonni wykorzystać podział 
Kościoła, aby pozbawić nasze chrześcijańskie świadectwo aktualnego 
wydźwięku. Sprawmy im niespodziankę przez trzymanie się razem i ja
sne wypowiadanie się w imię naszej wspólnej wiary.

Po piąte, uznajmy fakt, że bardzo często pierwszą instancją, wo-
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bec której trzeba złożyć świadectwo, jest nasz zbór lokalny. Zazwyczaj 
oznacza to, że Kościół lokalny daje chrześcijańskie świadectwo w kon
kretnej sytuacji. Wyrażajmy naszą solidarność z innymi Kościołami, 
przyjmując zasadę, że „twoje świadectwo jest również moim świadec
twem”. Bardzo byłem poruszony, kiedy zasięgając informacji o pracy 
ewangelizacyjnej w Związku Radzieckim usłyszałem od przyjaciół z 
Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego: pójdź wieczorem do kościoła 
baptystów, ujrzysz tam, jak wiele osób jest poprzez chrzest przyjmowa
nych do Kościoła chrześcijańskiego.

Po szóste, szczególnie w Europie winniśmy ponosić wspólną odpo
wiedzialność za działalność misyjną Kościoła o zasięgu światowym i 
solidaryzować się z Kościołami i narodami Trzeciego Świata. Kościoły 
europejskie były „eksporterami podziału” na inne kontynenty, spraw
my więc niespodziankę Kościołom w Trzecim Świecie, dzieląc się z nimi 
radością płynącą z faktu składania wspólnego świadectwa. O ile jestem 
właściwie poinformowany, różne nasze organizacje wyspecjalizowane 
w służbie społecznej łączą swe siły, aby uporać się ze strasznym proble
mem głodu w Afryce. Fakt ten zasługuje na szerokie rozpropagowanie. 
Chrześcijanie europejscy winni wiedzieć, że organizacje pomocy Ko
ściołów, których są członkami, prowadzą tego rodzaju współpracę. 
Może to się stać źródłem inspiracji i pomóc odkryć, że stać nas na po
dejmowanie podobnych inicjatyw w wielu innych dziedzinach.

I na koniec, sprawą podstawową jest, abyśmy się w pełni zaangażo
wali w to wspólne powołanie misyjne i zachęcili do tego wszystkich 
chrześcijan, którzy słowem i czynem głoszą Ewangelię Jezusa Chrystu
sa i służą Jego Imieniu.

Nie będę się rozwodził na temat podstawowej doktryny „wspólne
go świadectwa”, ponieważ jest ona zawarta nie tylko w tym dokumencie; 
znalazła ona również potwierdzenie w czasie ostat niej papieskiej wizy
ty w ŚRK w Genewie, w słowach papieża i Philipa Pottera i w tekście 
odczytanego z tej okazji „Wspólnego oświadczenia”. Stwierdza ono: 
Dzisiaj modlimy się słowami papieża Jana Pawła II o sposoby, jakimi 
moglibyśmy składać świadectwo o naszej wierze, która już nas łączy i o 
rzeczywistej, choć jeszcze niepełnej wspólnocie, która już nas jednoczy 
w Ch rystusie i w tajemnicy Jego Kościoła.

To wspólne oświadczenie jest kolejnym kamieniem milowym, na któ
rym możemy budować nasze wspólne świadectwo. Zaprasza nas ono do 
zastanowienia się nad tym, jak ważny jest fakt bycia razem w zmniej
szeniu ludzkiego cierpienia i w troszczeniu się o los pokoju światowego. 
Fakt połączenia sił można odczuć szczególnie korzystnie podczas gło
szenia Ewangelii Jezusa Chrystusa. Mamy już wystarczające podstawy 
doktrynalne, otrzymaliśmy wystarczająco wiele zielonego światła od 
naszych władz kościelnych; to, co jest potrzebne teraz, to poddanie się 
mocy Ducha Św. i złączenie sił. Musimy wspólnie znaleźć sposób na skła
danie lepszego, głębszego i bardziej zaangażowanego świadectwa o Jezu
sie Chrystusie. Idziemy od jedności, którą mamy, ku działalności misyjnej, 
do której jesteśmy wezwani. Wychodzimy od naszego misyjnego zaanga
żowania, które jest prawdziwym łożyskiem całego ekumenizmu i podą
żamy ku wspólnemu poszukiwaniu jedności Kościoła Jezusa Chrystusa. 
I wszystko to powinniśmy wesprzeć modlitwą: Przyjdź, Panie Jezu, 
przyjdź Duchu Św., o Panie, przyjdź błogosławiona Trójco. Amen.

Tłum. Joanna M izgała
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COMMON WITNESS
(sum m ary)

Two sessions of the  T hird  E uropean  Ecum enical E ncounter betw een rep resen ta tives 
of the  Council of E uropean  B ishops’ Conferences and  the  Conference of E uropean  C hur
ches (Riva del G arda, Italy , 3— 7 O ctober, 1984) w ere given over to  considera tion  of the  
Common W itness study  docum ent agreed betw een the  Jo in t W orking G roup of the  Rom an 
Catholic C hurch and  the  W orld C ouncil of Churches. F ea tu ring  on a panel p resen ta tion  
on Common W itness w ere Dr. Em ilio C astro, G eneral S ecretary  elect of th e  WCC, F a th e r 
Cyril A rgenti, a G reek O rthodox p a rish  p ries t from  M arseille, France, and  B ishop A lan C. 
C lark, of the  Rom an C atholic C hurch in  England.

Dr. C astro in  his p resen ta tio n  challenged the  churches of E urope to  „su rp rise” the  
adversary  by rem ain ing  together. He called  the  docum ent on Common W itness a „serious 
challenge to  the  consciousness of every priest, every pasto r, and  to  the  vocation of the  
w hole people of G od”. He also called  on the  churches to  define the  new  m issionary  areas 
of E urope w hich dem and a collective response. He listed  some of these as the  new  rock 
cu ltu re  of youth, the  issues ra ised  by science and  technology, the  p roblem  of peace, and  
the  confron ta tion  betw een th e  pow ers of slavery m anifested  in  d ru g  use and  abuse and  
these in  con trast to  th e  pow er of the  freedom  of the  Gospel of Jesus C hrist. Dr. C astro 
w ent on to  say th a t C hristians h ad  a com m on w itness to  m ake and  a service to  w h a t he 
called „those pockets of m isery p revailing  in  m ost of ou r E uropean  cities, a  jo in t testim o
ny of concern for all p risoners, fo r dissidents, for the  m arg inalized  and  th e  o u tcas ts”.

GEMEINSAMES ZEUGNIS
(Zusam m enfassung)

Zwei S itzungen der D ritten  E uropäischen  Ö kum enischen B egegnung des R ates der 
B ischofskonferenzen E uropas und  der K onferenz E uropäischer K irchen  (Riva del G arda, 
Italien , 3— 7.O ktober 1984) w aren  E rw ägungen gew idm et ü b er das S tud iendokum ent 
„G em einsam es Z eugnis” d e r G em einsam en A rbeitsgruppe der R öm ischkatholischen K ir
che und  des O ekum enischen R ates der K irchen. In das Them a des gem einsam en Zeugnis
ses fü h rten  ein: Dr. Em ilio C astro, neugew ählter G enera lsek retä r des O ekum enischen 
R ates der K irchen, P a te r  Cyril A rgenti, o rthodoxer G eistlicher aus M arseilles, F ran k re 
ich, sowie der Bischof der R öm ischkatholischen K irche in  England, A lan C. C lark.

Dr. C astro  appellierte  an  die K irchen  Europas, ih ren  G egner zu „ü b errasch en ” durch  
ih r Zusam m enbleiben. D as D okum ent ü b er das „G em einsam e Z eugn is” n an n te  er „eine 
ernste  H erausforderung  an das B ew usstsein eines jeden P riesters, eines jeden Pastors, 
und  an die B erufung des gesam ten G ottesvolkes”. E r appellierte  an  die K irchen, neue Ge
biete  der M issionstätigkeit in  E uropa festzulegen, die eine gem einsam e A ntw ort e rfo r
dern. Im  Z usam m enhang d am it erw ähn te  er die neue R ockku ltu r d e r Jugend, neue P ro 
bleme, w elche du rch  die E ntw ick lung  der W issenschaft und  Technik en tstehen , das P ro 
blem  des Friedens, die K onfron tation  zw ischen K räften  der A bhängigkeit, m an ifestiert 
durch  G ebrauch  und  M issbrauch von R auschgift, und  denen, die ih re  K ra ft aus der F re i
heit schöpfen, w elche das Evangelium  Jesu  C hristi gibt. N ach Dr. C astros M einung ist es 
die P flich t der C hristen, gem einsam es Zeugnis abzulegen und  den „Z en tren  der Not, die 
es in der M ehrzahl unserer europäischen  S täd te  gibt, zu dienen, und  sich um  alle G efan
genen zu küm m ern, um  D issidenten, um  M enschen am  R ande der G esellschaft und  solche, 
die von der G esellschaft ausgestossen w orden s in d ”.

Übers, v. M aria K m iecik



GERHARD BASSARAK

EKUMENICZNE ZNACZENIE CHRZEŚCIJAŃSKIEJ 
KONFERENCJI POKOJOWEJ

I

Chrześcijańska Konferencja Pokojowa, która w lipcu 1985 odbę
dzie w Pradze swoje VI Ogólnochrześcijańskie Zgromadzenie Pokojo
we, jest — zgodnie ze statutem — ruchem ekumenicznym, w którym 
znajduje odbicie odpowiedzialność chrześcijan za pokój, sprawiedli
wość społeczną i za godne ludzi życie dla wszystkich. Temat najbliższe
go Zgromadzenia uwzględnia w pełni te zadania. Brzmi on: „Bóg wzy
wa: wybierajcie życie! — Czas nagli! Chrześcijanie w opozycji wobec 
mocy śmierci — na drodze do pokoju i sprawiedliwości dla wszyst
kich”. Za motto biblijne obrano taki oto tekst: Jezus powiada: „Ja 
przyszedłem po to, aby [owce] miały życie i miały je w obfitości” (J 10, 
10b).

Jeśli jakiś ruch powiada o sobie, że jest ruchem ekumenicznym, nie 
oznacza to jeszcze, iż twierdzenie to znajduje pokrycie w rzeczywistoś
ci. Niekiedy można odnieść wrażenie, że „ekumenia” stała się magicz
nym słowem w chrześcijaństwie na całym świecie, słowem, które prze
stało już być przedmiotem refleksji. Jak charakterystycznym dążeniem 
w historii Kościoła XIX wieku była „misja na całym świecie”, tak w 
XX wieku jest nim „ekumenia”. Lecz jakie cechy są właściwe dla eku- 
menii? Światowa Rada Kościołów1, która zazwyczaj przychodzi na 
myśl, gdy pada hasło „ekumenia”, nie wysuwa roszczeń do wyłączno
ści. Na ostatnim Zgromadzeniu Ogólnym w Vancouver, w Kanadzie, w 
1983, jedna z grup problemowych, za aprobatą plenum, stwierdziła: 
Ruch ekumeniczny jest czymś więcej niż Światową Radą Kościołów i 
nie ogranicza się do jednej chrześcijańskiej wspólnoty światowej lub do 
jednego Kościoła. W odpowiedzi na inspirację Ducha Świętego, obej
muje różnorodność form przejawiania się: Kościoły chrześcijańskie, w 
tym też Kościoły zjednoczone lub jednoczące się, rady, dialogi dwu
stronne i wielostronne oraz inne sieci kontaktów, które wszystkie ra
zem, w słowie i czynie zwiastują, że Jezus Chrystus jest życiem świata1 2. 
Ale pierwsze zdanie przytoczonego akapitu brzmi: Celem ruchu eku-

1 Oficjalna nazwa niemiecka brzmi: Oekumenischer Rat der Kirchen, co w przekładzie 
polskim oddać można słowami: Ekumeniczna Rada Kościołów. Nazwa Światowa 
Rada Kościołów, która rozpowszechniła się w Polsce, jest przekładem  angielskiego 
World Council of Churches (uw. tłum.).

2 G rupa problemowa 2: Działania zmierzające do jedności, n r 29. Cyt. za: K. Karski. 
Ą. Morozowski (red.): V ancouver’83. W ybór m a teria łów  z  VI Z grom adzen ia  O gólnego  
Ś w ia to w e j R ady K ościo łów , W arszawa 1984, s. 116.
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menicznego jest służenie sprawie widzialnej jedności jednego, święte
go, katolickiego i apostolskiego Kościoła3.

Zapewne także Chrześcijańska Konferencja Pokojowa służy „wi
dzialnej jedności Kościoła”, chociaż nie znajdziemy tego sformułowa
nia wśród celów wymienionych w jej statucie. Ale zachodzi też możli
wość, że dokument z Vancouver ujął ten cel za wąsko. W każdym razie 
Philip Potter, który właśnie ustąpił ze stanowiska sekretarza general
nego Światowej Rady Kościołów, reprezentował w swoim czasie rozle- 
glejszą perspektywę, szerszy horyzont, powiadając o ekumenii: Chodzi 
tu nie tylko o spotkanie i wspólne przebywanie ze sobą przedstawicieli 
Kościołów, lecz — w głębszej perspektywie biblijnej — o całą ziemię za
mieszkałą przez mężczyzn i kobiety walczących o to by być tym, do cze
go zostali przewidziani w Bożym planie zbawienia (...) W tym rozumie
niu ruch ekumeniczny jest wszędzie tam, gdzie chrześcijanie i inni [lu
dzie] dążą w jakiś sposób do jedności ludzkości4.

Chrześcijańska Konferencja Pokojowa, która walczy o pokój i 
sprawiedliwość, angażuje się na rzecz godnego ludzi życia dla wszyst
kich, jest — w powyższym sensie — w pełni uprawniona do uważania 
się za ruch ekumeniczny. Jej cele stawiają ją bowiem w rzędzie uczniów 
Chrystusa, który przyszedł po to, aby wszyscy mieli życie w obfitości. 
Poza tym w dalszym ciągu zdają się być aktualne słowa, które dawno 
temu wypowiedział były przewodniczący Niemieckiego Ewangelickie
go Komitetu Kościelnego, dr Hermann Kapler (stał na czele delegacji 
niemieckiej na I Światowej Konferencji Kościołów do Spraw Praktycz
nego Chrześcijaństwa w Sztokholmie w 1925): Nauka dzieli, służba łą
czy. Zasada ta znajduje potwierdzenie we współpracy Kościołów w 
dziedzinie walki o pokój.

n
Chciałbym wymienić cztery elementy, które w szczególny sposób 

świadczą o ekumenicznym znaczeniu Chrześcijańskiej Konferencji Po
kojowej. P i e r w s z y m  z tych elementów jest e k u m e n i c z n a  t r a 
dyc j a ,  z jaką związana jest ChKP. We współczesnych opracowaniach 
na temat historii Światowej Rady Kościołów wymienia się stale trzy 
„filary”, na których opiera się Rada. Są to: Światowa Konferencja Mi
syjna (pierwsze jej wielkie posiedzenie zorganizowano w Edynburgu w 
1910 r.), Ruch Praktycznego Chrześcijaństwa (ze wspomnianą już Kon
ferencją w Sztokholmie w 1925 r.) oraz Ruch do Spraw Wiary i Ustroju 
Kościoła (pierwsze spotkanie o zasięgu światowym odbyło się w Lozan
nie w 1927 r.). Natomiast zapominana lub pomniejszana bywa rola 
Światowego Związku Krzewienia Przyjaźni między Narodami za poś
rednictwem Kościołów. A przecież organizacja ta była pierwszym au
tentycznym i w latach dwudziestych dominującym nurtem ruchu eku
menicznego, angażując się jednoznacznie na rzecz pokoju i sprawiedli
wości społecznej. Gdy w 1948 ukonstytuowała się ną Zgromadzeniu 
Ogólnym w Amsterdamie Światowa Rada Kościołów, Światowy Zwią
zek rozwiązał się, gdyż z powodu swojej struktury (nie był ruchem Koś
ciołów lecz chrześcijan) nie był w stanie połączyć się z nowo utworzoną

3 Op. cit.,
4 Oekumene Lexikon. Kirchen — Religionen — Bewegungen, F rankfu rt/M . 1983, szp.

879 n.
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ŚRK. Zadania Światowego Związku miała przejąć i kontynuować zało
żona przy jego udziale w 1946 Komisja Kościołów do Spraw Między
narodowych. Zobowiązanie to zostało jednak zrealizowane w sposób 
bardzo niezadowalający, tak że można mówić o 10-letniej przerwie w 
dziedzinie ekumenicznej pracy pokojowej. Dopiero Chrześcijańska 
Konferencja Pokojowa, założona w 1958, podjęła znowu i rozwinęła 
dalej tradycję Światowego Związku. Na tradycję tę powołuje się nie 
tylko właściwy inicjator, współzałożyciel i pierwszy sekretarz general
ny ChKP, pastor Kościoła Braci Czeskich Buhuslav Pospiśil, nawiązu
jąc m.in. do osoby Dietricha Bonhoeffera, byłego sekretarza młodzieżo
wego Światowego Związku. Na tradycję tę powołuje się nie tylko wie
loletni wiceprezydent ChKP, nadradca kościelny z RFN, Heinz Kloppen- 
burg, lecz jako poniekąd wiarygodny świadek również biograf Dietri
cha Bonhoeffera — Eberhard Bethge. Pisze on: W 1948 rozwiązał się 
Światowy Związek. To czego pragnął, znalazło dziesięć lat później od
bicie, oczywiście w inny i nowy sposób, w Praskiej Konferencji Pokojo
wej5.

Chrześcijańska Konferencja Pokojowa wchłonęła też inne, praw
dziwie chrześcijańskie i ekumeniczne tradycje, jak tradycja niewiel
kich Kościołów znanych w historii ze swego pokojowego zaangażowa
nia (kwakrzy, menonici), tradycja husycka, tradycja Kościoła Wyznają
cego w Trzeciej Rzeszy, tradycja współpracy bractw kościelnych w obu 
państwach niemieckich, tradycja pokojowa wschodnich Kościołów 
prawosławnych, a nawet tradycja religijnych socjalistów (Emil Fuchs).

m
Na d r u g i m  miejscu należy wymienić p i o n i e r s k ą  r o l ę  ode

graną przez Chrześcijańską Konferencję Pokojową w utorowaniu drogi 
Kościołom prawosławnym z krajów socjalistycznych do członkostwa w 
Światowej Radzie Kościołów. Wiadomo, że Willem A. Visser’t Hooft, 
pierwszy sekretarz generalny ŚRK, starał się usilnie o to, aby Rosyjski 
Kościół Prawosławny i inne Kościoły prawosławne z krajów socjalisty
cznych zaprosić już na I Zgromadzenie Ogólne do Amsterdamu. W swo
jej autobiografii pisze on: Widoki na powodzenie wydawały się być do
syć duże (...) Metropolita Mikołaj, jako przewodniczący Wydziału Za
granicznego Patriarchatu Moskiewskiego, pisał w marcu 1948, że Koś
ciół Prawosławny bada życzliwie naszą prośbę o współpracę w ruchu 
ekumenicznym i w kwietniu udzieli ostatecznej odpowiedzi. Odpo
wiedź nie nadeszła (...) Ku memu zaskoczeniu usłyszałem jednak pod 
koniec lipca przez radio moskiewskie, że Konferencja (Kościołów pra
wosławnych) postanowiła odrzucić zaproszenie w sprawie wysłania de
legatów. Metropolita Mikołaj wypowiedział się osobiście dopiero kilka 
dni przed otwarciem Zgromadzenia Ogólnego. W liście skierowanym 
do mnie potwierdził on tę informację (...) Nie pojąłem właściwie, co się 
stało...6.

Potem jednak dowiaduje się Visser’t Hooft drogą okrężną, że udział 
nie doszedł do skutku z głęboko zakorzenionego podejrzenia, że Świa

5 Eberhard Bethge: Dietrich Bonhoeffer. Theologe, Christ, Zeitgenosse, München 1967, 
s. 298.

6 Willem A. Visser’t Hooft: Die Welt war meine Gemeinde. Autobiographie, München 
1972, s. 247.
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towa Rada Kościołów jest przedłużonym ramieniem zachodnich polity
ków1. Czy zarzut ten może dziwić w obliczu wystąpienia na Zgroma
dzeniu Ogólnym w Amsterdamie Johna Fostera Dullesa, reprezentanta 
amerykańskiej tajnej dyplomacji w Genewie podczas II wojny świato
wej, późniejszego ministra spraw zagranicznych USA? Historia ruchu 
ekumenicznego nie odnotowałaby wystąpienia Dullesa, gdyby nie Josef 
L. Hromadka, który wespół z kilkoma innymi osobami (Karol Barth, 
Martin Niemöller), kierując się odpowiedzialnością chrześcijańską i za
angażowaniem na rzecz pokoju, ostro sprzeciwił się jego wystąpieniu. 
Światowa Rada Kościołów tłumaczyła zastrzeżenia Rosyjskiego Koś
cioła Prawosławnego motywami politycznymi, Kościół rosyjski nato
miast posługiwał się argumentacją teologiczną. Kościół ten nie godził 
się z faktem, że w Konstytucji ŚRK nie uwzględniono wyznania wiary 
w Trójcę Świętą, a za niewystarczające uważał sformułowanie „bazy 
dogmatycznej” dopuszczające do członkostwa w Radzie te Kościoły, 
które uznawały Jezusa Chrystusa za Pana i Zbawiciela.

Przedstawiciele prawosławia współdziałali od samego początku w 
pracach Chrześcijańskiej Konferencji Pokojowej. W ramach tej organi
zacji mogli zebrać praktyczne doświadczenia ekumeniczne. Po włącze
niu przez ŚRK do „bazy dogmatycznej” trynitamego wyznania wiary, 
stało się możliwe przystąpienie do niej Kościołów prawosławnych z 
krajów socjalistycznych. Nastąpiło to podczas III Zgromadzenia Ogól
nego w New Delhi (1961).

Przedstawiciele prawosławia wskazywali wielokrotnie na zasadni
czą funkcję, jaką w ich przystąpieniu do ŚRK odegrała ChKP.

IV

Na t r z e c i m  miejscu trzeba wymienić istotne przekonania teolo
giczne i polityczne, które po raz pierwszy zostały sformułowane w łonie 
Chrześcijańskiej Konferencji Pokojowej. ChKP nie zdołała wypraco
wać własnego systemu teologicznego, „teologii pokoju”, systemu ana
logicznego do latynoamerykańskiej „teologii wyzwolenia”. Stało się 
tak dlatego, że w ChKP reprezentowanych jest za wiele i zbyt zróżnico
wanych tradycji kościelnych i teologicznych, dla których elementem 
wiążącym jest zaangażowanie pokojowe, służba, współpraca praktycz
na a nie doktryna. Mimo to wniosła ona ważny wkład do ekumenicznej 
dyskusji, zwłaszcza w odniesieniu do zagadnień dotyczących pokoju. 
Z wielu przykładów chciałbym przytoczyć tylko dwa.

Przykład pierwszy pochodzi z roku 1966, kiedy to w Sofii obrado
wała teologiczna grupa robocza Komitetu Konstytucji Pracy. W ra
mach tej grupy podjęto udaną próbę, aby w analogii do doktryny o 
„sprawiedliwej wojnie”, którą wypracowała teologia średniowieczna, 
mówić o „sprawiedliwej rewolucji”. Chciałbym podkreślić, że w tej 
próbie bardzo aktywny udział wzięło dwóch reprezentantów z NRD: 
profesor teologii systematycznej w Grefswaldzie i ówczesny członek 
Komitetu Roboczego dr Helmut Bandt oraz znajdujący się obecnie na 
emeryturze biskup dr Albrecht Schönherr.

Drugi przykład spotkał się początkowo z poważnym sprzeciwem 
„zachodniej” ekumenii. Chodzi tutaj o stanowisko, jakie podczas posie- 7

7 Op.cit. s. 248.
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dzenia w Zagorsku w lipcu 1967 zajął Komitet Roboczy ChKP wobec 
tzw. wojny sześciodniowej, czyli agresji Izraela wobec Egiptu. „Dekla
racja Zagorska” została dzisiaj w pełni dowartościowana, o czym 
świadczy pewna publikacja wydana pod redakcją Lukasa Visschera — 
ekumenisty genewskiego, wieloletniego dyrektora Sekretariatu Komi
sji Wiara i Ustrój ŚRK . W przyczynku Paula Löfflera, zamieszczonym 
w tej publikacji, czytamy: Ważnym środowiskiem chrześcijan w e k u  - 
me ni i ,  krytycznych wobec Izraela, była Chrześcijańska Konferencja 
Pokojowa, której Komisja do spraw Bliskiego Wschodu8 9 w 1967 
oświadczyła: Żadna forma świadectwa chrześcijan, jako ludu Nowego 
Przymierza, o wierności Boga wobec ludu Starego Przymierza, nie 
może być dla nich przeszkodą w osiągnięciu przekonania, że państwo 
Izrael jest współczesnym świeckim państwem jak każde inne, pań
stwem, którego działalność trzeba mierzyć według norm międzynaro
dowych zobowiązań strzeżenia pokoju między narodami. Należy 
ostrzegać przed wszelką próbą nadania wojnie prowadzonej przez pań
stwo Izrael otoczki religijnej, przy jednoczesnym lekceważeniu faktu, 
że także wszystkie inne narody ziemi, niezależnie od religii i rasy, po
dlegają obietnicy i przykazaniom Bożym ChKP podkreślała wielokrot
nie, że wynikający z tej pozycji teologicznej wniosek polityczny wska
zuje na potrzebę porozumienia między Palestyńczykami a siłami poko
jowymi w Izraelu. W r a m a c h  s z e r o k o  p o j ę t e j  e k u m e n i i  
z w i ą z a n i  z n i ą  c h r z e ś c i j a n i e  wyciągnęli tutaj jednoznaczne 
wnioski polityczne i szukają dla nich przekonywających argumentów w 
Biblii; w podobny sposób postępują inni, podkreślający swój związek z 
ekumenią chrześcijanie, którzy reprezentują przeciwstawną pozycję10 11.

V

I wreszcie, po c z w a r t e ,  należy zwrócić uwagę na kontekst o 
charakterze bardziej formalnym, ale którego znaczenia nie wolno w ża
dnym wypadku zlekceważyć. Chodzi o „unie personalne” — jeśli wolno 
się tak wyrazić — między Chrześcijańską Konferencją Pokojową a 
Światową Radą Kościołów. Pewna liczba Kościołów członkowskich 
ChKP należy również do ŚRK. Sytuacja ta sprawia, że kadra kierowni
cza ChKP sprawuje też kierownicze funkcje w gremiach ŚRK. Chciał
bym jedynie przypomnieć, że zmarły prezydent honorowy ChKP, me
tropolita, Leningradu i Nowgorodu dr Nikodem, był jednym z prezy
dentów ŚRK. Metropolita Mar Gregorios z New Delhi, wieloletni wice
prezydent ChKP, sprawuje aktualnie funkcję jednego z prezydentów 
SRK. Obecny prezydent ChKP, biskup dr Karoly Toth z Węgier, jest je
dnocześnie wiceprezydentem Światowego Aliansu Kościołów Reformo
wanych. Poza tym jest on też członkiem Komitetu Naczelnego ŚRK. To 
tylko kilka nazwisk. Listę tę dałoby się bez trudu poszerzyć” .

8 Israel und, Palästina. Der Nahe Osten im Konflikt der Meinunqen (Reihe Polis, Bd. 11), 
Basel 1983.

9 Löffler myli się tutaj, chodziło o Komitet Roboczy (uw. autora).
10 Israel und Palästina..., op.cit., s. 28. Podkreślenia w tekście pochodzą od autora niniej

szego artykułu.
11 Na ten temat porównaj też dysertację duchownego ewangelickiego z RFN Ingo Roera: 

Christian Peace Conference. A Place of Ecumenical Peace Work, Praga 1974, a zwłasz
cza zawarty w tej pracy rozdział: The Christian Peace Conference and the Oikumene, 
s. 61—90.
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Te osobiste powiązania sprawiają oczywiście, że często dochodzi 
do współpracy merytorycznej. Tak więc wolno wyrazić przekonanie, że 
wiele ważnych wypowiedzi VI Zgromadzenia Ogólnego Światowej 
Rady Kościołów w Vancouver w 1983 nie posiadałoby takiego ciężaru 
gatunkowego i takiej precyzji, gdyby nie zaangażowany wkład współ
pracowników ChKP. Jest to znakomity przykład specyficznego wkładu 
merytorycznego wnoszonego przez Chrześcijańską Konferencję Poko
jową do problematyki, jaką żyje ekumenia o zasięgu światowym.

Tłum. Karol Karski

ECUMENICAL SIGNIFICANCE OF THE CHRISTIAN PEACE CONFERENCE
(summary)

Gerhard Bassarak, a Protestant clergyman from the GDR, retired professor at the 
Protestant Section of the Humboldt University in Berlin, vice-president of the Christian 
Peace Conference, states in his article that the CPC, which fights for peace and justice, 
commits itself on behalf of „life worthy of men for all”, has all the rights to consider itself 
an ecumenical movement.

The author enumerates four elements, which in a special way prove the ecumenical 
significance of the CPC. The first one is the ecumenical tradition, with which the CPC iś 
associated. In 1948, after the establishment of the World Council of Churches, the World 
Alliance for International Friendship through the Churches, an organization which was 
the first and dominating in the 1920s ecumenical movement committing itself unequivo
cally on behalf of peace and social justice, was dissolved. There was a ten-year intermis
sion in ecumenical peace activity. It was only the CPC, founded in 1958, which resumed 
and developed the tradition of the World Alliance. The CPC absorbed also other, truly 
Christian and ecumenical traditions.

Secondly — says Bassarak — we have to mention the pioneer role played by the CPC 
in paving the way for the Orthodox Churches from the socialist countries to membership 
in the WCC. Before they acceded to the WCC in 1961 those Churches cooperated with the 
CPC and collected first ecumenical experiences within the latter organization.

In the third place mention should be made of essential theological and political convi
ctions, which for the first time were formulated within the CPC. In spite of the fact that it did 
not work out its own theological system, „theology of peace”, nevertheless it made an important 
contribution to the ecumenical discussion, especially as regards matters relating to peace.

And finally, fourthly — states Bassarak — attention should be paid to the contact of 
a more formal character, the significance of which, however, must in no case be neglec
ted. This concerns „personal unions” between the CPC and the WCC. Certain number of 
member Churches of the CPC are also members of the WCC. This situation causes that 
the leadership of the CPC also perform leading functions in the WCC. For example, the 
late honorary president of the CPC, metropolitan of Leningrad and Novgorod dr Niko
dem was one of the presidents of the WCC. Metropolitan Mar Gregorios from New Delhi, 
vice-president of the CPC for many years, is at present one of the WCC presidents. This 
list could be easily widened. These personal bonds cause naturally that frequently the 
two organizations cooperate in their work. The latest example of this was the 6th General 
Assembly of the WCC in Vancouver in 1983.

Transl. Elżbieta Puławska
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ZUR ÖKUMENISCHEN BEDEUTUNG DER CHRISTLICHEN 
FRIEDENSKONFERENZ

(Zusammenfassung)

Gerhard Bassarak, evangelischer Pastor aus der DDR, emeritierter Professor der 
Sektion Theologie an der Humboldt-Universität zu Berlin, Vizepräsident der Christli
chen Friedenskonferenz, behauptet eingangs in seinem Beitrag, dass die CFK mit ihrem 
Kampf für Frieden und Gerechtigkeit, mit ihrem Engegement für „ein menschenwürdi
ges Leben aller” durchaus dem Anspruch gerecht werden dürfte, eine ökumenische Be
wegung zu sein.

Für die ökumenische Bedeutung der CFK werden vom Autor vier Essentials beson
ders hervorgehoben. Zum ersten ist das die ökumenische Tradition, in der die CFK steht. 
Nach der Gründungsversammlung des Oekumenischen Rates der Kirchen 1948, löste sich 
der Weltbund für Internationale Freundschaftsarbeit der Kirchen auf, eine Organisation, 
die überhaupt die erste eigentliche und in den zwanziger Jahren die dominierende öku
menische Bewegung mit dem ausdrücklichen Engegement für Frieden und soziale Gere
chtigkeit gewesen war. Es ist eine zehnjährige Vakanz in der ökumenischen Friedensar
beit eingetreten. Erst die im Jahre, 1958 gegründete CFK hat die Tradition des Weltbun
des wieder aufgenommen und weiterentwickelt. Auch anderer genuin christlicher und 
ökumenischer Traditionen sieht sich die CFK angenommen und verpflichtet.

An zweiter Stelle — sagt Bassarak — ist die Bedeutung der CFK als Wegbereiter, als 
Zubringer für den OeRK zu sehen im Blick auf die orthodoxen Kirchen aus den sozialisti
schen Staaten. Diese Kirchen, bevor sie 1961 dem OeRK beitraten, haben in der CFK mit
gewirkt und konnten dort erste Erfahrungen in ökumenischer Praxis sammeln.

An dritter Stelle sind wesentliche theologische und politische Erkenntnisse zu nen
nen, die erstmals in der CFK formuliert worden sind. Wenn die CFK auch kein eigenes 
theologisches System, keine „Theologie des Friedens” ausarbeiten konnte, so hat sie doch 
bedeutende Beiträge zur ökumenischen Diskussion geleistet, insbesondere im Blick auf 
den Frieden betreffende Fragen.

Viertens schliesslich — sagt Bassarak — ist auf einen Zusammenhang zu verweisen, 
der mehr formaler Natur sein mag, aber dessen Bedeutung auf keinen Fall zu unterschät
zen ist. Es geht um die „Personalunionen” zwischen CFK und OeRK. Eine Anzahl von 
Mitgliedskirchen der CFK gehört ebenfalls dem OeRK an. Das führt zu der Konsequenz, 
dass leitende Kader der CFK auch leitende Funktionen in OeRK-Gremien einnehmen. 
Z.B. der verstorbene Ehrenpräsident der CFK, Metropolit Dr. Nikodim von Leningrad 
und Nowgorod, auch einer der OeRK — Präsidenten war. Zur Zeit ist Metropolit Mar 
Gregorius von Neu Delhi einer der OeRK-Präsidenten und langjähriger Vizepräsident 
der CFK. Die Listen Hessen sich ohne Mühe erweitern. Diese persönliche Verflechtung 
bringt selbstverständlich ein grosses Mass sachlicher Kooperation mit sich. Als letztes 
Beispiel dafür könnte die VI. Vollversammlung des OeRK in Vancouver 1983 dienen.
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MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM EKUMENICZNE 
NA KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM 

Lublin, 20—21 listopada 1984 r.

Z okazji 20 rocznicy podpisania Dekretu „O ekumenizmie” Insty
tut Ekumeniczny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, przy współ
udziale watykańskiego Sekretariatu ds. Jedności Chrześcijan, zorgani
zował sympozjum, w którym uczestniczyli duchowni i świeccy repre
zentujący różne Kościoły chrześcijańskie. Hasłem przewodnim sympo
zjum były słowa wzięte z Dekretu „O ekumenizmie”: „Wszystko, co 
szczerze chrześcijańskie, nigdy nie stoi w sprzeczności z prawdziwymi 
dobrami wiary” (nr 4).

Sympozjum miało za zadanie dokonać oceny tego dokumentu z 
punktu widzenia teologii różnych konfesji, ukazać wpływ jaki miał on 
na dokonany w Kościele Rzymskokatolickim przełom i wejście tego 
Kościoła na drogę zaangażowania ekumenicznego.

Uczestników sesji powitał w serdecznych słowach bp prof. Alfons 
Nossol, przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu i kierow
nik Instytutu. Byli w tym gronie przedstawiciele Episkopatu Polski: bp 
prof. Bolesław Pylak, Wielki Kanclerz KUL, bp prof. Piotr Hemperek, 
rektor uczelni, bp doc. Edward Ozorowski, współprzewodniczący Ko
misji Mieszanej Polskiej Rady Ekumenicznej i Komisji Episkopatu ds. 
Ekumenizmu, bp Stanisław Napierała, członek Komisji Episkopatu ds. 
Ekumenizmu, przedstawiciele polskich wyższych uczelni teologicz
nych, diecezjalni referenci ds. ekumenizmu, reprezentanci bratnich 
Kościołów chrześcijańskich z kraju i z zagranicy, studenci KUL oraz li
czne grono dziennikarzy.

Otwarcia obrad dokonał bp P. Hemperek, rektor KUL, który pod
kreślił przełomowe znaczenie Dekretu dla Kościoła Rzymskokatolic
kiego oraz zaznaczył, że na uczelni lubelskiej zagadnienia ekumeniczne 
studiowane są od 15 lat — najpierw w ramach Sekcji Teologii Porów
nawczej i Ekumenicznej, przekształconej w r. 1983 w Instytut Ekume-
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niczny. Wyraził pragnienie, by obrady przyczyniły się do pogłębienia 
ducha braterstwa i ekumenicznej przyjaźni chrześcijan w naszej Ojczy
źnie.

, W toku dwudniowych obrad wygłoszone zostały następujące refe
raty: „Dekret „O ekumenizmie” w myśli i działalności Sekretariatu ds. 
Jedności Chrześcijan” (ks. prał. Jean-Franęois Arrighi, podsekretarz 
watykańskiego Sekretariatu ds. Jedności Chrześcijan); „Chrystologicz- 
no-pneumatologiczne implikacje Dekretu „O ekumenizmie” (bp prof. 
A. Nossol, KUL); „Trwałe wartości Dekretu oraz ich wpływ na katolic
ką postawę ekumeniczną” (ks. prof. Stanisław Nagy SCJ, KUL); „De
kret „O ekumenizmie” po 20 latach w ocenie prawosławnych” (bp Jere
miasz, ordynariusz prawosławnej diecezji wrocławsko-szczecińskiej, 
ChAT); „Dekret „O ekumenizmie” w ocenie ewangelickiej” (prof. Har
ding Meyer, dyrektor Instytutu Badań Ekumenicznych w Strasburgu); 
„Ekumenizm w Polsce — punkt widzenia Polskiej Rady Ekumenicznej” 
(ks. Zdzisław Pawlik, sekretarz generalny PRE); „Ekumenizm w Polsce 
— punkt widzenia Kościoła Rzymskokatolickiego” (bp Władysław Mi- 
ziołek, wiceprzewodniczący Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu); 
„Ekumeniczny wymiar myślenia soborowego w polskich podręczni
kach teologicznych i katechizmach” (o. prof. Stanisław Celestyn Na
piórkowski OFMConv., KUL); „Ekumenizm Kościołów — ubogaceniem 
czy zagrożeniem wiary” (ks. Bogdan Tranda, redaktor naczelny „Jed
no ty”, Kościół Ewangelicko-Reformowany); „Dekret „O ekumenizmie” 
jako punkt wyjścia w rozwoju katolickiej świadomości ekumenicznej” 
(Dom Emmanuel Lanne OSB, redaktor naczelny pisma „Irenikon, Che- 
vetogne).

Zakres tematyczny powyższych referatów wskazywał na to, że or
ganizatorom sympozjum nie chodziło tylko o poddanie Dekretu reflek
sji teologicznej i historycznej, ale także o udzielenie odpowiedzi, jak w 
praktyce wygląda jego recepcja na gruncie rodzimym i w jakim stopniu 
wpłynął on na zaangażowanie ekumeniczne Kościoła Rzymskokatolic
kiego w Polsce. Dobrze się stało, że dokument ten był analizowany nie 
tylko z punktu widzenia katolickiego, ale oceniali go również teologo
wie prawosławni i protestanccy. Własna bowiem ocena, mimo przyjęcia 
postawy krytycznej, zawsze będzie mieć zabarwienie subiektywne, dla
tego też tak ważne jest to, „co sądzą o nas inni”. Trzeba powiedzieć, że 
zarówno teolog prawosławny jak i ewangelicki wysoko ocenili powsta
ły przed 20 laty dokument, choć wskazali również na jego słabe punkty. 
Prof. Meyer wyraził opinię, że Dekret daje gwarancję nieodwracalności 
pewnego procesu historycznego, który zresztą zapoczątkował, nato
miast bp Jeremiasz uznał Dekret za jeden z najważniejszych dla całego 
chrześcijaństwa dokumentów ostatnich stuleci.

Oceny bardziej krytyczne Dekretu pojawiły się dopiero w trakcie 
dyskusji. Kilku mówców, reprezentujących Kościoły niekatolickie, 
zwróciło uwagę na niektóre nie dość ekumeniczne, ich zdaniem, sfor
mułowania Dekretu, bądź wręcz jego ewidentne braki. Teolog prawo
sławny, Michał Klinger z ChAT, zareagował na to stwierdzeniem, że 
nikt spoza Kościoła Rzymskokatolickiego nie ma prawa krytykowania 
Dekretu, gdyż Kościół ten jako jedyny podjął olbrzymi wysiłek eklezjo
logiczny i wprowadził ekumenizm do serca Kościoła, do zasadniczej 
refleksji teologicznej.

Wysiłek ten docenił również ks. B. Tranda z Kościoła Ewangelicko- 
Reformowanego, dodając, że również w Polsce Kościół Rzymskokatoli
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cki dokonał ogromnego skoku, co dla wielu niekatolików było olbrzy
mim zaskoczeniem, gdyż Kościół ten był dla nich symbolem konserwa
tyzmu i nieodmienności. W ostatecznym jednak rozrachunku, zauważył 
ks. Tranda, liczy się nie potęga skoku, ale jego cel.

Tego typu opinie — a padło ich podczas dyskusji niemało — mogą 
być, w moim odczuciu, pomocne katolikom. Unaoczniają one bowiem, 
że nie wszystko wygląda tak dobrze, jak się czasami wydaje i że Dekret 
nadal pozostaje dla katolików wyzwaniem i czeka na pełne wprowa
dzenie w krwioobieg życia Kościoła.

Na niedoskonałości Dekretu zwracali zresztą uwagę również teolo
gowie katoliccy (uwidoczniło się to chyba najwyraźniej w referacie o. 
Lanne’a). Dziś, po 20 latach od chwili jego ogłoszenia, kiedy jesteśmy 
świadkami intensywnej współpracy ekumenicznej na różnych płasz
czyznach, sam Dekret dla wielu katolików może już się nawet okazać 
niewystarczającym źródłem ekumenicznej inspiracji, może być doku
mentem, który zatracił jak gdyby swoją świeżość. W tym mniej więcej 
duchu przemawiał w dyskusji mons. Arrighi, który słusznie zaznaczył, 
że choć Dekret nie jest „alfą i omegą” ekumenizmu, to jednak będzie, 
przez długi czas, stanowił dla katolików punkt odniesienia.

Mons. Arrighi, który pracuje w Sekretariacie ds. Jedności Chrześ
cijan od początku jego istnienia i był świadkiem powstawania Dekretu, 
zapoznał także słuchaczy z okolicznościami, w jakich dokument był 
opracowywany. Wspomniał m.in. o naciskach na papieża Pawła VI, 
który pod ich wpływem zażądał 40 poprawek w pierwotnym tekście, z 
czego ostatecznie uwzględniono 19.

Na pytanie ks. doc. Lucjana Baltera SAC, sekretarza Komisji Epis
kopatu ds. Ekumenizmu, „czy Dekret nie został ogłoszony o rok za 
wcześnie”, gość z Watykanu odpowiedział przecząco. Stwierdził, że 
„istniała nagląca potrzeba jego ogłoszenia, choć katolicy nie byli na to 
przygotowani. Nie sądzę, aby dobrze się stało, gdyby Dekret opubliko
wany został pod koniec Soboru. Przegralibyśmy bitwę, gdybyśmy wte
dy jej nie wygrali.”

Dyskusja była ważnym elementem sesji lubelskiej. Różnorodność 
poruszanych w niej spraw była olbrzymia. Poruszono szereg proble
mów praktycznych, mówiono o sprawach drażliwych, konfliktowych, 
nie unikano stawiania kłopotliwych pytań (jedno z nich dotyczyło na 
przykład Ekumenicznej Świątyni Pokoju na Majdanku, której realizac
ja utkwiła na razie w martwym punkcie). Kilka głosów, nie pierwszy to 
zresztą przypadek na sympozjach ekumenicznych, było wręcz żenują
cych i nie miało wiele wspólnego z duchem ekumenizmu. Trzeba w tym 
miejscu zaznaczyć, że sympozjum miało charakter otwarty, nie ograni
czało się tylko do wąskiej grupy specjalistów, stąd też poziom poszcze
gólnych wystąpień był bardzo zróżnicowany.

Organizatorzy zadbali o to, aby nie zabrakło wspólnej, braterskiej 
modlitwy, która jest nazywana powszechnie sercem ekumenizmu. 
Pierwszego dnia, wieczorem, w kościele akademickim KUL odprawio
na została Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem bpa A. Nos- 
sola, podczas której homilię wygłosił prof. H. Meyer. Natomiast na za
kończenie sympozjum jego uczestnicy utworzyli braterski krąg wokół 
świecy — symbolu Chrystusa i w spontanicznych modlitwach dzięko
wali Bogu za dar wspólnego spotkania i prosili Go o urzeczywistnienie 
jedności w Kościele.

Dokonując podsumowania sesji, jej główny organizator o. prof.
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Wacław Hryniewicz OMI powiedział, że była ona celebracją daru Du
cha Świętego, jakim jest jedność. Była świętem ludzi, którzy przeżywali 
radość odkrywania tego, co nas łączy. Była pokonywaniem wspólnej 
drogi ku odbudowywaniu przyjaźni Kościołów Bożych. Metropolita Fi
laret powiedział kiedyś, że „nasze podziały nie sięgają nieba”. Stąd 
bierze się nasza nadzieja. Ekumenizm jest wielkim, wspaniałym dzie
łem Bożym i zbrodnią byłoby zejść z tej drogi, po której idziemy. Sym
pozjum, mówił o. Hryniewicz, było znakiem współistnienia i wspólnego 
myślenia.

Młodemu, bo istniejącemu zaledwie od dwóch lat Instytutowi Eku
menicznemu należą się słowa uznania za zorganizowanie tej rangi im
prezy, która była jednym z ważniejszych wydarzeń ekumenicznych w 
Polsce w ostatnim czasie. Nieczęsto zdarza się możliwość wysłuchania 
tylu na raz sław teologicznych reprezentujących w dodatku różne tra
dycje chrześcijańskie. Organizatorom udało się stworzyć prawdziwie 
braterską, rodzinną atmosferę, która urzekła wielu uczestników.

Poniżej publikujemy teksty wszystkich wystąpień, w kolejności ta
kiej, w jakiej były wygłaszane podczas sympozjum. Dwa z nich — wy
stąpienia prof. H. Meyera oraz bpa Jeremiasza, które są spojrzeniem na 
Dekret z punktu widzenia ewangelickiego i prawosławnego, drukuje
my w całości. Pozostałe referaty publikujemy z niewielkimi skrótami w 
formie streszczenia, dokonanego na podstawie zapisu magnetofonowe
go. Zamieszczamy te teksty w przeświadczeniu, że stanowią one cenny 
wkład do dorobku współczesnej myśli ekumenicznej.

Antoni Grześkowiak

Jean-Franęois Arrighi

DEKRET „O EKUMENIZMIE” W MYŚLI I DZIAŁALNOŚCI 
SEKRETARIATU DS. JEDNOŚCI CHRZEŚCIJAN —

(fragmenty)

Mówca przedstawił historię watykańskiego Sekretariatu ds. Jedno
ści Chrześcijan oraz ukazał główne cele jego działalności. Sekretariat 
powstał 5 VI1960 r. na mocy listu apostolskiego papieża Jana XXIII 
„Superno Dei nutu”. Powołany początkowo jako instytucja mająca 
wspierać Sobór Watykański II, staje się według intencji tego papieża 
organem Kurii Rzymskiej. Celem Sekretariatu było początkowo umo
żliwienie chrześcijanom innych wyznań śledzenia przebiegu obrad so
borowych.

Praca Sekretariatu nabiera dynamiki po wydaniu Dekretu „O eku
menizmie”, który to dokument stał się podstawą działalności tej waty
kańskiej dykasterii. Mons. Arrighi podkreślił, że Dekret nie objawił się 
jak meteor, gdyż już znacznie wcześniej były w Kościele Rzymskokato
lickim próby poszukiwania jedności, o czym świadczy choćby istnienie 
wspólnoty benedyktyńskiej w Chevetogne, nastawionej na dialog z pra
wosławiem.
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Mówca zaznaczył, że Dekret „O ekumenizmie” nie jest wyizolowa
nym dokumentem soborowym, lecz trzeba go koniecznie rozpatrywać 
w kontekście innych tekstów Vaticanum II. Część pierwszą — doktry
nalną należy rozpatrywać w połączeniu z Konstytucją dogmatyczną 
„O Kościele” i Konstytucją „o liturgii świętej”, część drugą — praktyczną 
— w połączeniu z Konstytucją pastoralną „O Kościele w świecie współ
czesnym” i z Dekretem „O działalności misyjnej Kościoła”.

Przechodząc do omówienia działalności sekretariatu ds. Jedności 
Chrześcijan, mówca podkreślił, że szła ona w dwóch kierunkach: koor
dynacji działań ekumenicznych w obrębie Kościoła Rzymskokatolic
kiego oraz nawiązywania i utrzymywania kontaktów z Kościołami 
odłączonymi od Stolicy Apostolskiej (w okresie przedsoborowym ta
kich oficjalnych kontaktów nie było).

I. DZIAŁALNOŚĆ SEKRETARIATU „AD INTRA”

Po ogłoszeniu Dekretu, trzeba było wprowadzać ekumenizm w ży
cie dykasterii Kurii Rzymskiej, które nie były na to przygotowane. Dla
tego też początkowo trzeba było pokonać wiele trudności, aby przeła
mać powściągliwość czy nawet niechęć wobec ruchu ekumenicznego 
niektórych watykańskich urzędników. Palącą koniecznością stało się 
przygotowanie dokumentów, które byłyby pomocą dla konferencji epi
skopatów w organizowaniu działalności ekumenicznej w poszczegól
nych krajach. Dlatego też 14 V 1967 Sekretariat wydał „Dyrektorium 
do wykonania uchwał Soboru Watykańskiego II w sprawie ekumeniz
mu”, którego druga część została opublikowana 16IV1970 r.

W dwa lata później 1VI1972 r. Sekretariat wydaje instrukcję pa
storalną w sprawie dopuszczenia niekatolików do Eucharystii w Koś
ciele katolickim. 22I I 1975 ukazał się następny dokument pt. „Współ
praca ekumeniczna na płaszczyźnie regionalnej, krajowej i lokalnej”, 
przeznaczony dla konferencji episkopatów. W najbliższym czasie, mó
wił ks. Arrighi, przewidywane jest zmodyfikowanie „Dyrektorium eku
menicznego” oraz instrukcji z 1972 r. dotyczącej dopuszczenia chrześ
cijan innych wyznań do Eucharystii. Stało się to konieczne po wejściu 
w życie nowego kodeksu prawa kanonicznego.

Mons. Arrighi zwrócił uwagę na bardzo ważny, jego zdaniem, fakt, 
że dyrektywy ępracowane przez Sekretariat, dotyczące rozpowszech
niania Pisma Świętego, zostały życzliwie przyjęte przez niekatolickie 
towarzystwa biblijne.

Zadaniem Sekretariatu, mówił prelegent, jest także utrzymywanie 
stałej łączności z przedstawicielami episkopatów. Chodzi bowiem o to, 
aby Stolica Apostolska była na bieżąco informowana o sytuacji ekume
nicznej w poszczególnych krajach.

n. DZIAŁALNOŚĆ SEKRETARIATU „AD EXTRA”

Ks. Arrighi naszkicował początki i rozwój oficjalnych stosunków 
Kościoła Rzymskokatolickiego z innymi wspólnotami chrześcijańskimi. 
Datują się one od Soboru Watykańskiego II, choć kontakty nieoficjalne 
między przedstawicielami Kurii Rzymskiej a reprezentantami innych 
Kościołów były już wcześniej praktykowane.

To, że w Soborze brało udział wielu obserwatorów z Kościołów nie
katolickich było zasługą bp Jana Willebrandsa, obecnego przewodni
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czącego Sekretariatu ds. Jedności Chrześcijan; radą w doborze obse 
watorów służył mu m.in. Willem A. Visser’t Hooft, sekretarz generalny 
Światowej Rady Kościołów. Niektóre Kościoły i światowe związki wy
znaniowe bardzo życzliwie, a nawet z entuzjazmem zareagowały na za-
E roszenie. Dotyczy to zwłaszcza Wspólnoty Kościołów Anglikańskich i 

wiatowej Federacji Luterańskiej.
Obecność obserwatorów soborowych miała wpływ na niektóre 

sformułowania Dekretu. I tak np. początkowo proponowano, aby tytuł 
pierwszego rozdziału brzmiał: „Ekumenizm katolicki”. W wyniku dys
kusji rozdział zatytułowano: „Katolickie zasady ekumenizmu”, gdyż 
zwyciężył argument, że ekumenizm nie może być własnością jednego 
tylko Kościoła.

Sekretariat, mówił ks. Arrighi, nie jest organizmem istniejącym 
tylko dla siebie, lecz utrzymującym stałe i rozległe kontakty — zajmuje 
się on prowadzeniem dialogów ekumenicznych z poszczególnymi rodzi
nami wyznaniowymi. Już w r. 1963 zarysowała się możliwość podjęcia 
pierwszego dialogu; z inicjatywą wystąpiła wówczas Światowa Fede
racja Luterańska. Obecnie Sekretariat prowadzi dialogi, w niektórych 
przypadkach już bardzo zaawansowane, z prawosławnymi, anglikana- 
mi, luteranami, reformowanymi, metodystami, zielonoświątkowcami, 
baptystami i innymi bratnimi wyznaniami. Sekretariat wysyła ponadto 
obserwatorów na sesje i zgromadzenia innych Kościołów.

Niemal zupełny brak kontaktów z przedstawicielami innych wyz
nań przed II Soborem Watykańskim oraz rozbudowana struktura dia
logów dzisiaj — oto skala przełomu, jakiego dokonał w Kościele Rzym
skokatolickim Dekret „O ekumenizmie”.

W zakończeniu mons. Arrighi, podkreślił, że chociaż mnożą się tek
sty, dokumenty i spotkania ekumeniczne, to jednak sam dialog nie wy
starcza. Najważniejsza jest wspólna modlitwaj pogłębianie ekumeni
cznej świadomości. Chodzi bowiem o to, aby obchodzony corocznie Ty
dzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan zaznaczył się w 
świadomości wszystkich wyznawców Chrystusa.

Bp Alfons Nossol

CHRYSTOLOGICZNO-PNEUMATOLÓGICZNE IMPLIKACJE 
DEKRETU „O EKUMENIZMIE”

(fragmenty)

Punktem wyjścia były słowa jednego ze współczesnych zachodnich 
hagiografów, który zwrócił uwagę na ewangeliczny fakt, mówiący o 
tym, że nawet rzymscy siepacze przybiwszy Chrystusa do Krzyża nie 
odważyli się rozedrzeć i podzielić między sobą Jego szaty, lecz rzucili o 
nią losy. To dopiero my, chrześcijanie, niezależnie od naszej denomina
cji konfesyjnej, my, nosiciele Chrystusa, lub jako namaszczeni imieniem 
Chrystusa, zdobyliśmy się na to. Dlatego też słusznym jest mniemanie, 
że wobec tego prowokacyjnego skandalu Kościoła we współczesnym 
świecie, nie mógł również milczeć II Sobór Watykański, inicjujący dłu
gotrwały proces ewangelijnej reformy i odnowy Kościoła Rzymskoka



DEKRET „O EKUMENIZMIE” PO 20 LATACH 53

tolickiego. Dekret „O ekumenizmie” uwypuklając wielorakie rozłamy 
Kościoła przypomina, że godzą one w całość nieszytej szaty Chrystusa 
(nr 13). Niezwykle ważnym jest tu fakt, że ów doniosły dokument mówi 
nie tylko wyraźnie o naszej, rzymskokatolików, w tym względzie winie, 
ale kreśli także konstruktywne drogi zdynamizowania obowiązku na
szej wzmożonej dążności ekumenicznej.

Mówca stwierdził, że podjęty przez niego temat wymaga nieodzow
nego uzupełnienia poprzez ukazanie ściśle trynitarnej podstawy eku
menizmu. Przedstawił, w oparciu o Dekret, teologiczną wizję ekume
nizmu integralnego, ze „sferami wpływów” poszczególnych Osób Bos
kich: egzystencjalnej Boga Ojca („ordo essendi”), poznawczej Syna Bo
żego („ordo cognoscendi”) i aktywnej Ducha Świętego („ordo agendi”).
I. TRYNITARNE PODSTAWY EKUMENIZMU

Wobec rozdartego grzechem świata, Kościół miał być zapewne w 
najskrytszej myśli Bożej niejako sercem Jego scalającej mocy. A więc 
narzędziem i ośrodkiem przywrócenia mu w procesie odkupieńczego, 
drugiego jakby stworzenia, pierwotnej jedności, tej jedności, jaką świat 
otrzymał w samym akcie stwórczym. Nie należy się wobec tego dziwić, 
że Sobór zachęca wszystkich wiernych Kościoła katolickiego, by rozez
nając znaki czasu pilnie uczestniczyli w dziele ekumenicznym, by przy
bliżyć się do tej pełni jedności, jakiej chce Jezus Chrystus (nr 4). A więc 
w myśl ojców soboru chodzi w tym przypadku o coś niezmiernie ważne
go — o znak czasu, który jako taki musi zawsze posiadać jakieś histo- 
riozbawcze znaczenie. W czym to zbawcze znaczenie miałoby się mię
dzy innymi szczególniej objawić? Otóż Dekret we wstępie charaktery
zuje ów znak czasu jako wzmożenie się ogólnochrześcijańskiej tęsknoty 
za jednością, a uwydatniając genetycznie jej ściśle teologiczne podsta
wy zaznacza, że W tym okazała się miłość Boża ku nam, że Bóg Ojciec 
zesłał na świat Syna swego jednorodzonego, by stawszy się człowiekiem 
odrodził przez odkupienie cały rodzaj ludzki i zgromadził go w jedno 
(nr 2). Stąd też jest niezmiernie ważne, by w obliczu wszystkich naro
dów, wszyscy chrześcijanie wyznawali wiarę w Jednego i Troistego 
Boga (nr 12). Ostatecznie bowiem największym wzorem i zasadą tej ta
jemnicy (jedności Kościoła — przyp. AG) jest jedność jedynego Boga 
Ojca i Syna w Duchu Świętym w Troistości Osób (nr 2). Wszyscy wyz
nawcy Chrystusa (...) im mocniejszą więzią będą zespoleni z Ojcem, Sło
wem i Duchem, tym głębiej i łatwiej potrafią pomnożyć wzajemne bra
terstwo (nr 7). Braterstwo takie to wszakże owoc miłości, a na szczegól
nym zaś dynamizmie tegoż owocu świętej miłości zasadza się przecież 
tajemnicą Trójcy Świętej, naszego Boga, który jest miłością. Do tego za
sadniczego specyfikum wiary chrześcijańskiej — trójosobowego zróżni
cowania w jedności Boga — muszą więc wyraźnie przyznawać się wszy
stkie wspólnoty i Kościoły, roszczące słusznie i zasadnie pretensje do 
miana autentycznie chrześcijańskich. Według analizowanego doku
mentu występuje to szczególnie wyraźnie na jaw w całej tradycji litur
gicznej i duchowej Kościołów wschodnich, wokół której ich wierni, ma
jący dostęp do Boga Ojca przez Syna, oraz w szczodrobliwości Ducha 
Świętego, dostępują zjednoczenia z Przenajświętszą Trójcą stawszy się 
uczestnikami Bożej natury. Mając na uwadze przeogromne wartości 
tradycji życia wewnętrznego Wschodu, zachęcają ojcowie soboru wo
bec tego, by katolicy dużo częściej sięgali po te duchowe bogactwa, któ
re wznoszą człowieka całkowicie ku kontemplacji rzeczy Bożych.
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Podobnie zresztą ma się rzecz z odłączonymi od rzymskiej Stolicy 
Apostolskiej Kościołami i Wspólnotami chrześcijańskimi na Zachodzie, 
które jawnie wyznają Jezusa Chrystusa jako Boga i Pana oraz jedynego 
pośrednika między Bogiem a ludźmi na chwałę jedynego Boga, Ojca i 
Syna i Ducha Świętego (nr 20). Uwzględnić tu także należy ich „rozmi
łowanie”, jak mówi Dekret, w Piśmie Świętym oraz cześć czy prawie 
kult dla niego.

Mając na uwadze trynitame podstawy realizacji ekumenizmu nie 
zapomina również Sobór o nieodzowności bezpośredniego wsparcia 
wszystkich ludzkich wysiłków, przez wszechmocną łaskawość Trójje- 
dynego Boga. Dosłownie wyraża on po prostu naglące życzenie, by po
czynania synów Kościoła katolickiego zespolone z poczynaniami braci 
odłączonych, posuwały się naprzód bez stwarzania jakichkolwiek prze
szkód na drogach Opatrzności, i bez uprzedzeń co do przyszłych pod
niet Ducha Świętego. Ponadto stwierdza swą świadomość, że ten świę
ty plan pojednania wszystkich chrześcijan w jedności jednego i jedyne
go Kościoła Chrystusowego przekracza ludzkie siły i zdolności. Toteż 
nadzieję swą pokłada całkowicie w modlitwie Chrystusa za Kościół, w 
miłości Ojca ku nam, w mocy Ducha Świętego (nr 24).
n . CHRYSTOCENTRYZM W JEDNOŚCI KOŚCIOŁA

Wszyscy noszący wzniosłe imię chrześcijan wyznają, że są uczniami 
Pana, a przecież mają rozbieżne przekonania i różnymi podążają droga
mi, jak gdyby sam Chrystus był rozdzielony (nr 1). Wobec objawionego 
faktu, że Chrystus Pan założył jeden jedyny Kościół muszą przyznać, że 
ten brak jedności jawnie sprzeciwia się woli Chrystusa, jest zgorsze
niem dla świata, a przy tym szkodzi najświętszej sprawie przepowiada
nia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu (nr 1).

Wyłącznie sam Jezus Chrystus pozostaje na zawsze kamieniem wę
gielnym i pasterzem dusz naszych, jako ukrzyżowany i uwielbiony wylał 
przyobiecanego Ducha, przez którego lud Nowego Przymierza, będący 
Kościołem, wezwał oraz zgromadził w jedności wiary, nadziei i miłości, 
jak naucza apostoł: „Jedno ciało i jeden duch, jako wezwani jesteście do 
jednej nadziei, wezwania waszego. Jeden Pan, jedna wiara, jeden 
chrzest” (Ef 4, 4-5). Albowiem „wszyscy, którzyście zostali ochrzczeni w 
Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa (...). Wszyscy bowiem jedno 
jesteście w Chrystusie Jezusie” (Ga 3, 27-28). (nr 2).

Wynika stąd, że ostatecznym kryterium jedności Kościoła jest sam 
żywy Jezus Chrystus. Kościół Boży stanowi dzisiaj Jego mistyczne cia
ło, które zgodnie z Konstytucją dogmatyczną „O Kościele” (nr 4), jest 
we wszystkich prawdziwie chrześcijańskich Kościołach i wspólnotach. 
Ów jeden i jedyny Kościół Chrystusowy konkretyzuję, realizuje się dzi
siaj zgodnie z wolą Pana w słowie Bożym, w sakramentach i w zgroma
dzeniu liturgicznym. Stąd to — powiada Dekret „O ekumenizmie” — 
wśród elementów czy dóbr, dzięki którym razem wziętym sam Kościół 
się buduje i ożywia, niektóre, i to liczne i znamienite, mogą istnieć poza 
widocznym obrębem Kościoła katolickiego: spisane słowo Boże, życie w 
łasce, wiara, nadzieja, miłość oraz inne wewnętrzne dary Ducha Świę
tego i widzialne elementy: wszystko to, co pochodzi od Chrystusa i do 
Niego prowadzi, należy słusznie do jedynego Kościoła Chrystusowego 
(nr 3).

Mówca podkreślił następnie wagę sakramentów w dziele jedności 
Kościoła. Podstawowe znaczenie posiada tutaj przede wszystkim
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chrzest, ponieważ wszyscy, jak mówi Dekret, co wierzą w Chrystusa i 
otrzymali ważnie chrzest, pozostają w jakiejś, choć niedoskonałej 
wspólnocie (communio) ze społecznością Kościoła katolickiego, bo
wiem usprawiedliwieni z wiary przez chrzest należą do Ciała Chrystu
sa, dlatego też zdobi ich należne im imię chrześcijańskie, a synowie Ko
ścioła katolickiego słusznie ich uważają za braci w Panu (nr 3). Chrzest 
ma prowadzić do pełnego wyznania wiary, do całkowitego wcielenia w 
zgodną z wolą Chrystusa instytucję zbawienia wreszcie do pełnego 
wszczepienia w eucharystyczną wspólnotę (nr 22). Otóż to: Syn Boży, 
zanim ofiarował sam siebie na ołtarzu krzyża jako niepokalaną hostię, 
modlił się do Ojca za wierzących mówiąc: „Aby wszyscy byli jedno, jako 
ty Ojcze, we mnie, a ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat 
uwierzył, żeś ty mnie posłał” (J 17, 21), a w Kościele swoim ustanowił 
przedziwny sakrament Eucharystii, który oznacza i sprawia jedność Ko
ścioła (nr 2). Obrzęd eucharystyczny, podkreśla to wyraźnie Dekret w 
innym miejscu, stanowi źródło życia Kościoła i zadatek przyszłej chwa
ły (...) Dlatego przez sprawowanie Eucharystii Pańskiej w tych poszcze
gólnych Kościołach buduje się i rozrasta Kościół Boży, a przez koncele- 
brację przejawia się ich wspólnota (communio) (nr 15).

Zdaniem bpa Nossola, jest wiele jeszcze innych ważnych implikacji 
chrystologicznych Dekretu, jak choćby specyfika posługi apostolskiej 
urzędu Piotra w Kościele. Zapomnieć jednak w żadnym wypadku nie 
wolno nam tej wypowiedzi Dekretu, która niemalże powszechnie zosta
ła uznana za najbardziej rewolucyjną i być może najbardziej obiecującą 
spośród wszystkich tekstów Soboru. Chodzi mianowicie o to, że w spo
sobić formułowania i wyrażania zasad wiary chrześcijańskiej w dialo
gu ekumenicznym teologowie katoliccy, którzy razem z braćmi odłączo
nymi poświęcają się studiom nad Bożymi tajemnicami, a trzymają się 
ściśle nauki Kościoła, powinni kierować się umiłowaniem prawdy oraz 
odznaczać się nastawieniem pełnym miłości i pokory. Przy zestawianiu 
doktryn niech pamiętają o istnieniu porządku czy „hierarchii” prawd w 
nauce katolickiej, ponieważ różne jest ich powiązanie z zasadniczymi 
podstawami wiary chrześcijańskiej. W ten sposób utoruje się drogę, 
która dzięki temu bratniemu współzawodnictwu pobudzi wszystkich do 
głębszego poznania i jaśniejszego ukazania niedościgłych bogactw 
Chrystusowych (nr 11).

Wspomniana w tym kontekście rewolucyjność wypowiedzi o hierar
chii prawd polega, zdaniem referenta, między innymi na tym, że miejsce i 
ważność danej nauki nie wynika wcale z faktu samego jej zdefiniowa
nia przez Kościół, ani też stopnia jej zobowiązującego charakteru, lecz 
przede wszystkim z doniosłości samej treści. Kryterium zaś w ocenie tej 
właśnie treści jest wyłącznie stopień bezpośredniego związku z tajem
nicą Chrystusa, łącznie oczywiście z jej nieodzownym kontekstem try- 
nitarnym. Widoczna jest tu wyraźna koncentracja na istotnych praw
dach wiary, oraz przeniesienie punktów ciężkości z wielu poszczegól
nych misteriów na najbardziej podstawową tajemnicę, tj. na misterium 
samego Chrystusa i na misterium paschalne. Dążenie do koncentracji 
na tym, co naprawdę istotne odpowiadało zresztą także pierwotnemu 
nastawieniu Reformacji, która była przecież w dużej mierze reakcją na 
ówczesną wybujałość elementów peryferyjnych w przepowiadaniu wia
ry oraz w życiu Kościoła. Sygnalizowany tu chrystocentryzm, stwier
dził referent, posiada niezwykle ważne znaczenie dla wzmożonego dą
żenia chrześcijan ku jedności Kościoła Chrystusowego.
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III. PNEUMATOLOGICZNY WYMIAR PRACY EKUMENICZNEJ

To właśnie Duch Święty, który mieszka w wierzących i napełnia 
cały Kościół oraz nim kieruje, jest sprawcą tej dziwnej wspólnoty wier
nych i tak dogłębnie wszystkich zespala w Chrystusie, iż jest źródłem i 
zasadą jedności Kościoła. On dokonuje rozdawnictwa łask i posług, 
ubogacając Kościół Jezusa Chrystusa w przeróżne dary „ku doskonale
niu świętych w dziele posługiwania, ku budowaniu ciała Chrystusowe
go” (Ef 4, 12). Chrystus Pan dając uczniom swoim nowe przykazanie 
wzajemnej miłości jednocześnie przyrzekł im Ducha Pocieszyciela, żeby 
został z nimi na zawsze jako Pan i Ożywiciel (nr 2). Na tej podstawie 
nie można zgodnie z nauką soboru przeoczyć faktu, że cokolwiek spra
wia łaska Ducha Świętego w odłączonych braciach, może również nam 
posłużyć ku zbudowaniu. Wszystko, co szczerze chrześcijańskie nigdy 
nie stoi w sprzeczności z prawdziwymi dobrami wiary, owszem, zawsze 
może posłużyć ku doskonalszemu wniknięciu w samą tajemnicę Chry
stusa i Kościoła (nr 4).

Jeśli zaś idzie o konkretną pracę ekumeniczną, musimy wszyscy 
wypraszać u Ducha Świętego łaskę prawdziwego umartwienia, pokory 
i łagodności w posłudze, ducha braterskiej wspaniałomyślności w sto
sunku do drugich (nr 7). Konieczność ciągłej przemiany wewnętrznej 
jest tutaj w tym przypadku naczelnym wymogiem. Nie ma prawdziwe
go ekumenizmu bez wewnętrznej przemiany. Bo z nowości ducha prze
cież, z zaparcia się samego siebie i z nie skrępowanego wylania miłości 
rodzą się i dojrzewają pragnienia jedności (nr 7). Tylko wtedy może 
działalność ekumeniczna być owocna i wieść skutecznie ku ewangelij- 
nej radości „ad unam sanctam”. Za Dekretem możemy przytoczyć tutaj 
słowa apostoła narodów: a nadzieja nie zawodzi, gdyż miłość Boga ro
zlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który jest nam 
dany (Rz 5,5).

O nieodzowności i wyjątkowej roli wszystkich implikacji pneuma- 
tologicznych Dekretu „O ekumenizmie” świadczy ostatecznie fakt eg
zystencjalnej konwencji (przyjętej na wstępie) trynitamej zasady, wy
rażającej się w pojmowaniu pierwszej Osoby Trójcy Świętej jako „ordo 
essendi”, drugiej Osoby jako „ordo cognoscendi”, a trzeciej Osoby jako 
„ordo agendi” integralnie rozumianego ekumenizmu. W praktyce ży
ciowej realizuje się on bowiem, podobnie jak sam proces naszej histo- 
riozbawczej wiary, to znaczy zawsze „in Spiritu cum Christo et ad Pa
trem”. Jako wszelki pielgrzymujący lud Boży jest cały Kościół skupiony 
wokół Chrystusa, a mocą i wewnętrzną siłą napędową tego życiowego 
pielgrzymowania jest właśnie Duch Święty. Do Niego winny się zatem 
kierować nasze modły, by Kościół nosząc w swym ciele Jezusowe uniże
nie i umartwienie oczyszczał się z dnia na dzień i odnawiał, aż stanie się 
dla Chrystusa pełen chwały, bez skazy i bez zmarszczki (nr 4). Jako zaś 
taki, czyli wewnętrznie pojednany i w sobie zjednoczony, może słusznie 
okazać się najgłębszą zasadą scalenia naszego podzielonego świata i 
stać się równocześnie dlań, względnie w nim, tak bardzo dziś prawdzi
wie upragnionym sakramentem pokoju.
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Stanisław Nagy SCJ

TRWAŁE WARTOŚCI DEKRETU „O EKUMENIZMIE” ORAZ ICH 
WPŁYW NA KATOLICKĄ POSTAWĘ EKUMENICZNĄ

(fragmenty)

Referent próbował odpowiedzieć na pytanie: czy Kościół katolicki 
poszedł drogą wytyczoną przez Sobór w dziedzinie odbudowywania 
chrześcijańskiej jedności. Odpowiedź osnuł wokół trzech kluczowych 
elementów przełomu katolickiego, jakimi są: nowe spojrzenie na tajem
nicę Kościoła, rewizja poglądu na wspólnoty chrześcijańskie nie pozo
stające w jedności z Kościołem Rzymskokatolickim oraz zmiana podej
ścia do sprawy zjednoczenia chrześcijan.

Mówiąc o pierwszej kwestii stwierdził, że przełomu w rozumieniu 
tajemnicy Kościoła dokonała Konstytucja dogmatyczna „O Kościele” 
oraz Konstytucja pastoralna „O Kościele w świecie współczesnym”. 
Swój udział w tym przełomie miał jednak również Dekret „O ekume
nizmie”, choć w aspekcie formalnym nie był on przecież dokumentem 
soborowym najwyższej rangi. Dekret wniósł wielki wkład zwłaszcza w 
dziedzinie doktryny o Kościele. Wkład ten polegał na tym, że najszyb
ciej i naj konsekwentniej ze wszystkich dokumentów soborowych doko
nał on aplikacji wielkiej syntezy eklezjologicznej zawartej w Konstytu
cji „O Kościele”. Śmiało przejął z niej to, co w tej syntezie było najbar
dziej nowatorskie, najbardziej modyfikujące dotychczasowy sposób 
pojmowania Kościoła. Podczas gdy Konstytucja „O Kościele” stwier
dzała mgliście, że co się zaś tyczy ludzi, którzy będąc ochrzczeni noszą 
zaszczytne imię chrześcijan, ale nie wyznają całej wiary, lub nie za
chowują jedności wspólnoty pod zwierzchnictwem następcy Piotra, to 
Kościół wie, że jest z nimi związany z licznych powodów, to w Dekrecie 
„O ekumenizmie” przyszło jasne stwierdzenie, że oprócz pełnej wspól
noty życia w Kościele jest jeszcze wspólnota niepełna, a więc ograni
czona, tym niemniej rzeczywista, dająca prawdziwy udział w Kościele. 
I ci, którzy wierzą w Chrystusa i otrzymali ważnie chrzest, pozostają w 
jakiejś, choć niedoskonałej wspólnocie ze społecznością Kościoła kato
lickiego (nr 3). Ażeby nie było żadnych wątpliwości co do miejsca braci 
odłączonych w Kościele, dwa zdania dalej uczestnicy Soboru stwier
dzają w sposób jednoznaczny, że usprawiedliwieni z wiary przez 
chrzest należą do Ciała Chrystusa. Dla nikogo nie ulega wątpliwości 
— mówił ks. Nagy — że chodzi tu o Mistyczne Ciało Chrystusa, a więc 
Kościół Chrystusowy, w obrębie którego Dekret umieszcza braci odłą
czonych nie dodając tym razem żadnego ograniczenia, sugerując, że 
idzie o rzeczywistą ich przynależność do Kościoła. W ten sposób Dekret 
powiedział niejako ostatnie słowo w tym wielkim przełomie eklezjolo- 
gicżnym, jaki zawarty został w Konstytucji „O Kościele”.

W dalszej części swego wystąpienia ks. Nagy wskazał na inny ele
ment przełomu eklezjologicznego, którego dokonał Dekret „O ekume
nizmie”. Chodzi tu o zerwanie z ciążącym tak bardzo na świadomości 
Kościoła potrydenckiego poczuciem zagrożenia, obcości i wrogości ze 
strony braci odłączonych. Pozostawiwszy zasadę — mówił referent — 
że są oni współmieszkańcami rodzinnego domu jakim jest Kościół (...) 
dekret konkluduje jak najbardziej słusznie, że ci nasi sąsiedzi z tego 
wspólnego domu to po prostu bracia, bracia w Chrystusie i synowie tego
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samego Ojca, który jest w niebiesiech i dlatego dosłownie stwierdza: 
„Kościół katolicki otacza ich braterskim szacunkiem i miłością” (nr 3). 
A więc już nie oblężona przez nieprzyjaciół twierdza, lecz podzielona 
boleśnie, nie przeżywająca jeszcze radości „wyznawania jednej wiary”, 
„wspólnego spełniania kultu Bożego” oraz „braterskiej zgody” (por. nr 
2), ale przecież „rodzina Boża” (tamże), wspólnota ludzi, których wię
cej łączy aniżeli dzieli.

Kolejny element przełomu eklezjologicznego przeniesiony do De
kretu „O ekumenizmie” wiąże się, zdaniem referenta, z rezygnacją z 
triumfalizmu, wyniosłej samowystarczalności oraz z przekonania o 
własnej doskonałości. W tym punkcie, twierdzi ks. Nagy, Dekret nie na
wiązuje wyraźnie do Konstytucji „O Kościele” i niejako na własną rękę 
dokonuje poważnego wyłomu w dotychczasowym pojmowaniu i samo- 
określaniu się Kościoła.

Dekret nie tylko mówi o słabości i ograniczoności Kościoła. Wycią
ga z tych stwierdzeń również wnioski. Pierwszy dotyczy katolickiej 
współodpowiedzialności za dramat i grzech rozbicia (nr 3), drugi przy
pomina o znanej wprawdzie, ale chyba nie dość praktykowanej zasa
dzie „Ecclesia semper reformanda”.

Przy takiej samoocenie nie wystarczy tylko pokora, potrzebna jest 
też głęboka skrucha i gotowość do naprawienia tego, co jest do napra
wienia. O tym również mówi wyraźnie Dekret (nr 4) i to stanowi także o 
jego niezaprzeczalnej wartości ekumenicznej. Czyż to nie w tej war
stwie nowej świadomości katolickiej — pytał referent — zakotwiczyć 
trzeba owo szokujące upadnięcie na kolana Pawła VI przed przedstawi
cielem Patriarchy Ekumenicznego, czy Jana Pawła II pokorną wizytę u 
tegoż Patriarchy w Fanarze, bytność w anglikańskiej katedrze w Can
terbury i w protestanckim kościele w Rzymie? Jakkolwiek oceni się wy
mienione fakty, wydaje się, że Dekret „O ekumenizmie” w stosunkach 
Kościoła z braćmi odłączonymi, zainspirował zdecydowanie nową po
stawę, nawiązując w tym wyraźnie do soborowego przełomu eklezjolo
gicznego obejmującego przede wszystkim z gruntu nowe spojrzenie na 
tajemnicę tegoż Kościoła.

W dalszej części swego przemówienia ks. Nagy podkreślił, że prze
łom eklezjologiczny stworzył warunki do tego, aby spojrzeć również w 
zasadniczo odnowiony sposób na status braci odłączonych i na wspól
noty wyznaniowe, do których oni przynależą. Dekret „O ekumenizmie” 
dokonał szczegółowej kodyfikacji generalnych założeń konstytucji so
borowej przede wszystkim w tej właśnie sprawie. Poza uznaniem, że 
wspólnoty te znajdują się w obrębie Kościoła — Ludu Bożego i Mistycz
nego Ciała — i że wyposażone są w tzw. „dobra Kościoła”, konsekwen
tnie uznał również ich eklezjalność, a więc to, co dotąd jednoznacznie 
przyznawał sobie i mniej lub bardziej wyraźnie wspólnocie prawosław
nej. Deprecjonowane więc dotąd wspólnoty akatolickie, zaszeregowane 
zostały do rangi Kościołów, a więc takich wspólnot chrześcijańskich, 
które poza zrzeszeniem członków uczestniczących w zbawieniu Jezusa 
Chrystusa, stanowią skutecznie oddziałujące środowisko zbawienia w 
wyniku „sprawowanych w nich chrześcijańskich obrzędów” (nr 3). 
Wiadomo, na jakie trudności w przeprowadzeniu napotykał ten punkt 
doktryny soborowej, ale był to też punkt w katolickiej optyce eklezjolo
gicznej kluczowy, ujmujący definitywnie pojmowanie wspólnoty braci 
odłączonych w nowy sposób. Od tego punktu był już tylko jeden krok 
do następnej doniosłej kwalifikacji eklezjologicznej. Stanowi ją afirma-
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cja posiadania przez nie środków zbawienia, co więcej, posiadanie 
przez nie same, w konstytuującej je strukturze wyznaniowej mocy zba
wczego oddziaływania. Przyznanie tych atrybutów wspólnotom nie 
przyjmującym kapłaństwa hierarchicznego stanowiło wielki krok do
wartościowujący te wspólnoty, a jego rezultatem jest radykalnie zmie
niony ich obraz w oczach katolików.

Dekret zapoczątkował także nie mniej ważny zwrot w zakresie poj
mowania metody dążenia do jedności i rozumienia jej samej jako celu, 
do którego trzeba dążyć. I jedno i drugie aż do Soboru, a nawet w ja
kimś zakresie jeszcze i po nim, sformułowane było w zdecydowanie ry
sujących się kanonach unionizmu, który za cel pracy nad zjednocze
niem uważał powrót do jedności w Kościele katolickim (unitas Eccle
siae), zaś jedyną metodę upatrywał w indywidualnym konwertyzmie 
albo zespołowym uniatyzmie. Radykalny zwrot dokonał się dopiero na 
Soborze, a doktrynalny jego kształt znalazł się w sformułowanej przez 
Vaticanum II nauce o ruchu ekumenicznym i jedności stanowiącej jego 
punkt docelowy.

W ujęciu Kościoła Katolickiego ruch ekumeniczny jest usilnym sta
raniem się o „jedność chrześcijan”, a więc nie o jedność Kościoła. Czy 
jest to przypadek? — pytał ks. Nagy. Czy unitas Christianorum jest sy
nonimem unitas Ecclesiae? Na pytania te trzeba odpowiedzieć negaty
wnie. Dekret bowiem nie tylko jasno dał do zrozumienia, co rozumie 
przez jedność chrześcijan, ale wskazał konkretnie na teren działania 
katolickiego zaangażowania ekumenicznego, które ma przybliżyć do tej 
pełnej jedności, jakiej chce Jezus Chrystus. Osiągnięcie tej jedności po
przedzone być musi etapem przygotowania przez jedność niedoskonałą, 
na terenie której ludzie będą mieli wiele do zrobienia. W tym miejscu 
referent zacytował opinię ojca Congara: Ekumenizm ma z pewnością na 
celu ograniczoną jedność Kościoła. Jest faktem, że ona stanowi jego 
ostateczny cel. Cel ten jednak osiągać można jedynie poprzez etapy tru
dne do dokładnego określenia, a niekiedy wręcz przebiegające zygza
kiem. W sumie więc, konkluduje ks. Nagy, istnieją wyraźnie dwie fazy 
odbudowywania jedności. Pierwszą jest ta angażująca przede wszyst
kim ludzi, przygotowująca i wstępna, zbliżająca chrześcijan do siebie, a 
więc „jedność chrześcijan”; drugą zaś jest ta, będąca przede wszystkim, 
jeżeli nie wyłącznie, w gestii Boga, pełna jedność Kościoła i w Kościele. 
Ruch ekumeniczny koncentruje swoją uwagę na tej pierwszej, tę drugą 
traktując jako cel ostateczny, jako kres, przedmiot tęsknoty i nadziei. 
I to stanowi novum, kolejny istotny element katolickiego przełomu eku
menicznego. W przeszłości bowiem cel katolickich dążeń i zabiegów był 
tylko jeden: Unitas Ecclesiae, unitas in vera Ecclesia. Faza zaś przygo
towawcza utożsamiająca się po prostu ze zbliżeniem chrześcijan do sie
bie, odczytywana była jako zagrożenie dla prawdziwego dążenia do pe
łnej jedności i dlatego stanowiła jeden ze znaczących powodów katolic
kiej rezerwy wobec ekumenizmu. Postawa ta na Soborze uległa zasad
niczej rewizji, zaś Kościół zaakceptował w dekrecie metodę przywraca
nia jedności poprzez usilne dążenie do zbliżenia chrześcijan, w tym 
właśnie upatrując pierwszy krok na drodze odbudowywania jednostki. 
Konsekwencją tego jest przekonanie, że nie rokują żadnych nadziei po
lityczne, społeczne, taktyczne zabiegi odgórnych wyznaniowych insta
ncji, nikt tu za nikogo nie zadecyduje, nie ma żadnych szans jakakol
wiek postać „cuius regio illius religio”. Nad przywracaniem jedności 
muszą pracować całe Kościoły, zasypując wspólnym wysiłkiem głębo
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kie i gorszące przedziały, jakie stworzyły między sobą na przestrzeni 
wieków.

Dekret wyraźnie zarysowuje fazy pierwszego etapu chrześcijańskiego 
pochodu ku pełnej jedności, co jednak jest procesem trudnym, skompli
kowanym, a w konsekwencji powolnym.

W zakończeniu referent stwierdził, że przedstawiony zestaw war
tościowych i nadal determinujących katolickie zaangażowanie ekume
niczne dokonań dekretu można by jeszcze poszerzyć choćby o naukę o 
respektowaniu hierarchii prawd, ekumenizmie duchowym czy teologię 
jedności Kościoła, jednakże te wyżej omówione, tzn.: nowy, własny 
profil Kościoła katolickiego, głęboko odnowione spojrzenie na braci 
odłączonych i zasadniczo zmodyfikowane podejście do sprawy odbudo
wywania chrześcijańskiej jedności miały i mają w katolickim zwrocie 
ekumenicznym zasadnicze znaczenie.

Bp Jeremiasz

„DEKRET O EKUMENIZMIE” PO 20 LATACH 
W OCENIE PRAWOSŁAWNYCH

Drugi Sobór Watykański rozpoczął nową erę w stosunkach Kościo
ła Rzymskokatolickiego z innymi Kościołami chrześcijańskimi, w tym 
również z Kościołem Prawosławnym. Wydaje się, że próba zrozumienia 
obecnej sytuacji ekumenicznej w kontekście roli „Dekretu o Ekumeniz
mie” musi uwzględniać przede wszystkim dwie sprawy. Pierwsza z nich 
dotyczy prezentowanego przez Dekret celu, druga — sposobu wprowa
dzania w życie ekumenizmu.

Najwięcej kłopotów sprawia i sprawiać będzie kwestia pierwsza. 
Jest tak dlatego, że z określeniem celu wiąże się ściśle wizja jedności 
Kościoła. Pod tym względem Dekret zawiera treści, które w działaniu 
praktycznym prowadzą — jak się wydaje — do pewnych dwuznacznoś
ci. Niekiedy zaś dają powód do przypuszczenia, że w rzeczach zasadni
czych właściwie niewiele się zmieniło. Chodzi oczywiście o eklezjologię 
Dekretu. W paragrafie 4 jedność Kościoła opisana jest jako jedność w 
sprawowaniu Eucharystii w jednym i jedynym Kościele. W paragrafie 
12 zaakcentowana została „wiara w Jednego i Troistego Boga”. Jest 
rzeczą oczywistą, że tak opisana jedność Kościoła znajduje akceptację 
wszystkich głównych Kościołów chrześcijańskich. Na marginesie warto 
dodać, że zamieszczona w konstytucji Światowej Rady Kościołów 
„baza teologiczna” zawiera bardzo podobne sformułowania.

Trudności teologa prawosławnego, i chyba również ewangelickie
go, rozpoczynają się przy próbie ustalenia statusu własnego Kościoła w 
świetle Dekretu. Zwraca uwagę fakt, że termin „Kościół” jest używany 
właściwie tylko w odniesieniu do Kościoła Rzymskokatolickiego. 
W stosunku do innych termin ten występuje najczęściej w liczbie mnogiej. 
Nie występuje też ani razu termin „Kościół Prawosławny”. Można się 
domyślać, że Kościół Prawosławny został zawarty w pojęciu „Kościoły 
wschodnie”, czyli że został zaliczony do jednej grupy z Kościołami 
przedchalcedońskimi i innymi. Opinię taką można powziąć na podsta



DEKRET „O EKUMENIZMIE" PO 20 LATACH 61

wie takich zdań, jak: Wierni Kościoła katolickiego powinni bez wątpie
nia w pracy ekumenicznej troszczyć się o odłączonych braci, modląc się 
za nich, użyczając im wiadomości o sprawach Kościoła i pierwsi powin
ni wychodzić im naprzeciw (§ 4). Wobec tego Święty Sobór zachęca 
wszystkich, zwłaszcza tych, którzy pieczołowicie zabiegają o przywró
cenie pełnego zjednoczenia Kościołów wschodnich z Kościołem katolic
kim, .by należycie wzięli pod uwagę te specjalne warunki powstania i 
rozwoju Kościołów wschodnich oraz charakter stosunków istniejących 
między nimi a Stolicą Rzymską przed podziałem... (§ 14) Powszechnie 
również wiadomo, z jakim przywiązaniem chrześcijanie wschodni spra
wują liturgiczne obrzędy, przede wszystkim obrzęd eucharystyczny... 
(§ 15). Prawosławny ma niekiedy kłopot z ustaleniem własnego miejsca 
w wizji eklezjologicznej Dekretu. Znajdujemy bowiem w nim zdania, z 
których można wnioskować, że akceptują w pełni status kościelny pra
wosławia. Cytowane przed chwilą zdanie brzmi dalej: przez niego [tzn. 
obrzęd eucharystyczny] wierni złączeni z biskupem, mający dostęp do 
Boga Ojca przez Syna, Słowo Wcielone, Umęczone i Uwielbione, oraz w 
szczodrobliwości Ducha Świętego dostępują zjednoczenia z Przenaj
świętszą Trójcą, stawszy się „uczestnikami Bożej natury” (2 P 1,4). Dla
tego przez sprawowanie Eucharystii Pańskiej w tych poszczególnych 
Kościołach buduje się i rozrasta Kościół Boży, a przez koncelebrację 
przejawia się ich wspólnota (§ 15). Jednocześnie w paragrafie czterna
stym znajduje się zdanie: „Jeśli wyłaniały się nieporozumienia między 
nimi [chodzi o Kościoły Wschodu i Zachodu] co do wiary czy karności 
kościelnej, miarkowała je Stolica Rzymska za obopólną zgodą. Zdanie 
to może nastręczać historykom Kościoła wiele kłopotów. O wiele ważniej
sza jest jednak zawarta w tych sformułowaniach odmowa powszechności 
Kościołowi Prawosławnemu i Kościołom wyrosłym z Reformacji. Stawia 
to na porządku dziennym potrzebę dyskusji ekumenicznej nad pojmowa
niem powszechności. Wydaje się, że rozwiązania idą raczej w kierunku 
przyjęcia do wiadomości faktu istnienia u wszystkich chrześcijan świado
mości, iż przynależą do jedynego prawdziwego Kościoła. Odmawianie im 
prawa do tego utrudnia albo uniemożliwia wręcz dialog.

Wydaje się, że wskazane tu elementy eklezjologii nie usuwają obaw 
wielu prawosławnych, którzy powołując się na niektóre sformułowania 
soborowej Konstytucji dogmatycznej o Kościele uważają, że unia jest 
ciągle obowiązującym rzymskokatolickim modelem jedności Kościoła. 
Stąd wielkie znaczenie posiada dla prawosławnych list kardynała Jana 
Willebrandsa do metropolity Juwenalego z września 1979 r. List ten 
wyraźnie stwierdza, że unia nie jest aktualnym modelem jedności Koś
cioła. Jeszcze większe znaczenie ma pod tym względem dla prawosław
nych wizyta Jana Pawła II w siedzibie Patriarchatu Konstantynopola i 
słowa skierowane przy tej okazji do patriarchy Dimitriosa I. Papież 
mówił wyraźnie o prawosławiu jako o Kościele siostrzanym.

Wypowiedź Jana Pawła II była dla prawosławnych żywym i niez
wykle ważnym potwierdzeniem słów Dekretu: Podobnie nie można po
minąć faktu, że Kościoły wschodnie od samego powstania posiadają 
skarb, z którego wiele zapożyczył Kościół zachodni w zakresie liturgii, 
duchowej tradycji i porządku prawnego. Nie należy też nie doceniać tej 
prawdy, że podstawowe dogmaty chrześcijańskiej wiary o Trójcy Świę
tej i o Słowie Bożym, które przyjęło ciało z Maryi Dziewicy, określono 
na soborach powszechnych, które odbyły się na Wschodzie. Kościoły te 
wiele przecierpiały i wciąż cierpią dla zachowania tej wiary. (§ 14).
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Powołanie oficjalnej komisji do spraw dialogu prawosławno-kato- 
lickiego, które nastąpiło podczas wizyty Jana Pawła II w Stambule 
(1979) byłd owocem procesu dostrzegania w Kościele Prawosławnym 
partnera. Proces ten znalazł swoje odbicie w Dekrecie.

Warto tu chyba dodać, że prawosławni początkowo przeciwstawia
li się uczestnictwu przedstawicieli katolickich (unijnych) Kościołów 
wschodnich w pracach komisji prawosławno-katolickiej, lecz potem 
ustąpili naleganiom strony katolickiej. Świadomość, iż unia przestaje być 
modelem jedności Kościoła, pozwala prawosławnym spokojniej godzić się 
z faktem istnienia tych, powstałych w przeszłości, Kościołów. W tym 
punkcie jest wiele niedomówień. Wydaje się, że nie będą one stanowiły 
problemu w dialogu prawosławno-katolickim pod warunkiem, iż zasy
gnalizowana wyżej interpretacja stosunku władz zwierzchnich Kościo
ła Rzymskokatolickiego do sprawy unii odpowiada rzeczywistości.

Jest rzeczą bardzo możliwą, że jednym z wielkich tematów dalsze
go dialogu prawosławno-rzymskokatolickiego będzie sprawa stosunku 
do sformułowań dogmatycznych i rola tych sformułowań w życiu Koś
cioła.

Dekret o Ekumenizmie kilkakrotnie mówi o uprawnionej różnoro
dności i odmiennym teologicznym formułowaniu prawd wiary (§ 14 i 
17) oraz o przyjmowaniu spuścizny Apostołów w różny sposób.

Ta sprawa wiąże się ściśle z pojmowaniem jedności Kościoła. Nie 
wnikając w szczegóły można pokuśić się o ogólne i dlatego nieco upra
szczające sformułowanie różnic. Otóż dla prawosławnego jedność Koś
cioła jest przede wszystkim jednością wiary. Dla katolików zaś — tak 
się co najmniej wielu prawosławnym wydaje — jedność Kościoła jest w 
bardzo dużym stopniu, może nawet decydującym, jednością organizacji 
kościelnej. W tym właśnie — innym — stosunku do sprawy wiary jako 
warunku jedności Kościoła widzi wielu teologów prawosławnych przy
czynę wielowiekowego niezauważania przez Greków faktu, iż dla Rzy
mian prymat papieża jest takim samym przedmiotem wiary jak Filio
que. Dla Greków aż do wieku XIII prawdziwym problemem była spra
wa Filioque.

W zakresie form liturgicznych, wystroju świątyń, języka, organiza
cji kościelnej (za wyjątkiem trójstopniowości hierarchii i roli biskupa) 
prawosławni nie widzą przeszkód dla daleko nawet idącej różnorodno
ści, uwarunkowanej kulturą, warunkami życia itp. Są natomiast nie
zwykle czuli na niewielkie nawet zmiany w zakresie wiary, w tym rów
nież w zakresie teologicznego formułowania prawd wiary.

Wrażliwość w tej dziedzinie, w połączeniu z konstatacją faktu ak
centowania przez II Sobór Watykański potrzeb społeczno-politycznego 
życia człowieka spowodowała, że w literaturze prawosławnej na Za
chodzie pojawiły się pod adresem II Soboru Watykańskiego absurdalne 
podejrzenia o antropoteizm (chodzi o ukuty przez Fiodora Dostojews
kiego termin czełowiekobożestwo; por. N. Kuskov, Quo vadis domine? 
Wtoroj Watikanskij Sobor i russkaja prawosławnaja mysi, Nju Jork 
1966). Jednak sam fakt pojawienia się takich podejrzeń wskazuje na 
konieczność dyskusji na temat roli definicji dogmatycznych. Obok 
sprawy prymatu biskupa Rzymu ten problem posiada kluczowe znacze
nie w dialogu prawosławno-rzymskokatolickim.

Największym i najtrwalszym rezultatem Dekretu o Ekumenizmie 
jak i w ogóle II Soboru Watykańskiego jest w odczuciu prawosławnych 
zmiana nastroju w stosunkach z innymi chrześcijanami. Nie naruszając
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w niczym obowiązującej w Kościele Rzymskokatolickim doktryny, De
kret otworzył nową epokę w życiu chrześcijańskim. Akcentowanie po
trzeby odnowy, modlitwy za innych, przemiany wewnętrznej, pozna
wania wiary innych chrześcijan stawia Dekret o Ekumenizmie w rzę
dzie najważniejszych dokumentów chrześcijaństwa ostatnich wieków 
(por. definicję ruchu ekumenicznego zawartą w par. 4).

W świetle powyższego można sformułować następujący wniosek: 
zawarte w Dekrecie elementy eklezjologii, mimo wielu nowych akcen
tów, nie wnoszą zmian w podstawowych punktach spornych. Dlatego 
Dekret może być traktowany jako punkt wyjścia ku jedności Kościoła, 
w tym również dla dyskusji teologicznej. Jednocześnie należy mocno 
podkreślić, że reprezentowana przez Dekret postawa ekumeniczna nie 
wzbudza zastrzeżeń. Stanowi ona wzorzec do naśladowania i odpowia
da obrazowi stosunków międzykościelnych wypracowanych w ostat
nich dziesięcioleciach przez ruch ekumeniczny. Dodać można tu jesz
cze uwagę, że właśnie życie jest dla chrześcijanina sprawdzianem wiary.

Obraz sytuacji ekumenicznej — rozumiem przez to pojęcie cało
kształt stosunków międzykościelnych — jest w chwili obecnej niezwy
kle złożony. Ograniczę się do naszkicowania kilku elementów tego 
obrazu, które wydają się szczególnie ważne. Ruch ekumeniczny dyspo
nuje w naszych czasach potężnymi organizacjami, jak Światowa Rada 
Kościołów, Konferencja Kościołów Europejskich, Chrześcijańska Kon
ferencja Pokojowa i inne. Istnieje cały szereg kontaktów dwustronnych. 
Właściwie jest tak, że wszystkie większe Kościoły utrzymują ze sobą 
kontakty i prowadzą dialog doktrynalny. Postawę większości Kościo
łów cechuje otwartość i życzliwość. Od kilkudziesięciu już lat panuje 
wręcz moda na ekumenizm. Otwarcie na innych i życzliwość wzajemna 
znajdują najlepszy wyraz we wspólnych modlitwach i nabożeństwach. 
Coraz częściej chrześcijanie modlą się za siebie. ŚRK wydała ekumeni
czny kalendarz modlitw. Jest on ciekawą i w dużym stopniu udaną pró
bą wprowadzenia w życie systemu liturgicznego, który ma pomagać w 
uobecnianiu innych Kościołów w praktyce modlitewnej.

Modlitwie towarzyszy intensywne poznawanie się wzajemne chrze
ścijan różnych tradycji, poznawanie historii i teologii innych Kościo
łów. Zdarzają się niespodzianki. Okazuje się, że istnieje niekiedy więk
sza niż oczekiwano zgodność. Są pierwsze rezultaty dialogów dwu
stronnych i wielostronnych. Do największych z nich należy tzw. doku
ment z Limy.

Ruch ekumeniczny nie ominął również naszego kraju. Już w okre
sie międzywojennym wielu prawosławnych i ewangelików uczestniczy
ło w wielkich, przełomowych konferencjach ekumenicznych. Początki 
Polskiej Rady Ekumenicznej przypadają na czas II wojny światowej. 
W końcu lat 50-ych i na początku 60-ych istnienie PRE stało się ważnym 
czynnikiem życia wielu Kościołów w Polsce. Tradycyjnie dobre stosun
ki prawosławno-protestanckie wkraczają w nowy okres. Otrzymują 
charakter instytucjonalny, stają się bliższe. Są odzwierciedleniem sto
sunków na płaszczyźnie światowej. Różnica polega jedynie na braku 
stałego dialogu teologicznego. Jest to niewątpliwie mankament pracy 
ekumenicznej w Polsce.

Na tle już istniejącego ruchu ekumenicznego i jego instytucjonal
nych form, zwołanie II Soboru Watykańskiego było wydarzeniem od 
dawna oczekiwanym. Wiązano z nim wielkie nadzieje. W Polsce skutki 
zwołania II Soboru Watykańskiego, jego przebieg i decyzje, miały zna
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czenie szczególne. Stanowiły o początku rozwoju stosunków ekumeni
cznych między Kościołem Rzymskokatolickim a innymi Kościołami. 
Elementem najważniejszym sytuacji ekumenicznej w naszym kraju 
obok modlitwy jest praca teologiczna. Prace teologów rzymskokatolic
kich poświęcone teologii prawosławnej i protestanckiej oraz prace pu
blicystów dokonały istotnych, a może nawet decydujących zmian w śro
dowisku teologicznym. Oczywiście, ciągle jeszcze nie ma powodów do 
wpadania w euforię. Zdarzają się również przykre wyjątki. Wiernych 
prawosławnych może niepokoić fakt pojawiania się tendencyjnych prac 
historyków rzymskokatolickich. Przykładem może służyć, niestety, 
opracowanie niektórych haseł z zakresu historii kościoła w Encyklope
dii Katolickiej czy też pojawiające się w prasie artykuły, zdradzające 
chęć gloryfikowania dziejów unii brzeskiej. Niemniej jednak nastąpił 
ogromny zwrot. Od czasów II Soboru Watykańskiego z książek i publi
kacji wydawanych przez instytucje rzymskokatolickie prawie zniknęły 
sformułowania obraźliwe dla prawosławnych lub innych chrześcijan w 
naszym kraju. Można również stwierdzić w pracach teologów rzymsko
katolickich szczerą gotowość do przyjęcia do wiadomości poglądów te
ologicznych innych chrześcijan. Z tym w polskiej literaturze teologicz
nej nie było najlepiej. Zdaje się, że istnieją pewne bariery psychologicz
ne, których usunięcie wymaga czasu. Przykładem trudności może być 
chociażby polska wersja listu Jana Pawła II z okazji 1600 rocznicy I So
boru Konstantynopolitańskiego i 1550 rocznicy Soboru Efezkiego. 
W polskich przekładach listu pojawiło się nie występujące w oryginale 
Filioque. Błąd pozostał również w tekście listu opublikowanym w 1 nu
merze (lipiec 1981) Vox Patrum Biuletynu Antyku Chrześcijańskiego 
(s. 8), mimo listu Sekretariatu Prymasa Polski z dn. 11 lipca 1981 r. 
(nr 1987/81/P), prostującego błąd.

Wspólna modlitwa, i to nie tylko podczas nabożeństw w Ekumeni
cznym Tygodniu Modlitwy o Jedność Chrześcijan, oraz wyraźne przeja
wy ducha ekumenizmu w pracy teologicznej i publikacjach, są przeja
wem przemian zachodzących w stosunkach międzyludzkich. Istnieją 
dobre, poprawne lub nijakie stosunki na płaszczyźnie wyższej hierar
chii. Organizuje się sympozja, konferencje. W wielu parafiach duchow
ni różnych wyznań utrzymują przyjacielskie stosunki, spieszą sobie z 
pomocą. Niestety, na płaszczyźnie parafialnej mają miejsce również in
cydenty, przerażające bezmiarem uporu, nietolerancji, fanatyzmu i za
ślepienia. Zdarzają się wypadki dyskryminowania, a nawet bicia dzieci 
nie uczęszczających na lekcje religii razem z większością. Istnieje wiele 
problemów w pracy duszpasterskiej z małżeństwami mieszanymi. Po
wstają też nowe, stereotypowe wyobrażenia, powodujące wzrost nie
chęci i pogardy wobec inaczej wierzących. Rzeczą najgorszą jest to, że 
najczęściej wszyscy zainteresowani unikają mówienia o tych sprawach. 
Powstają kompleksy i uprzedzenia, które niekiedy bardzo skutecznie 
blokują wszelkie próby dialogu ekumenicznego. Jednej z przyczyn tego 
stanu rzeczy należy, być może, upatrywać w tym, że ekumenizm w Polsce 
ciągle jeszcze pozostaje sprawą elity. Zbyt mało publikacji o ekumeni
cznych wydarzeniach na płaszczyźnie światowej trafia nie tylko pod 
przysłowiową strzechę, ale również na półki bibliotek księży parafial
nych. Wydaje się, że właśnie na płaszczyźnie parafialnej muszą nastą
pić zmiany, jeśli ekumenizm w Polsce ma mieć przyszłość.
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Harding Meyer

„DEKRET O EKUMENIZMIE” PO 20 LATACH 
W OCENIE EWANGELICKIEJ

Gdy śpiewa się jakąś pieśń wszystko zależy od tego, czy rozpocznie 
się ją od właściwego tonu. Każdy śpiewak zna niemiłe uczucie związane 
z niepowodzeniem. Jedną pieśń trzeba zaintonować wysoko, inną — ni
sko; to czy pieśń przejdzie w przeraźliwe skrzeczenie czy niskie bucze
nie jest bez znaczenia, gdyż w jednym i drugim przypadku bądziemy 
mieli do czynienia z niepowodzeniem. Pragnąc jako teolog ewangelicki 
zaśpiewać dzisiaj pieśń o „Dekrecie o ekumenizmie”, zacząć muszę od 
wysokiego tonu. Naprawdę nie będzie przesadą, gdy po upływie 20 lat 
powiemy: Dekret ten jest pośród wszystkich dokumentów II Soboru 
Watykańskiego (1962—1965) tym, który w swoim oddziaływaniu na 
całe chrześcijaństwo okazał się dokumentem najważniejszym. Wiąże się 
z nim epokowy „przełom”: wraz z jego uchwaleniem zakończył się 400- 
-letni okres historii pogłębiającego się podziału i wyobcowania między 
katolikami rzymskimi i ewangelikami, a rozpoczął się etap spotkań 
i wzajemnego porozumienia.

„Dekret o ekumenizmie” nie był, oczywiście, metafizycznym meteo
rem, który nagle i niespodziewanie, bez jakiejkolwiek zapowiedzi, 
wdarł się do dziejów chrześcijaństwa, zmieniając jednym uderzeniem 
ich bieg. Splot historycznych powiązań, zapowiadających to wydarze
nie, jest nam dobrze znany. Wydarzenia tego nie można rozpatrywać 
tylko w kategoriach historycznego rozwoju, gdyż posiada ono także 
wymiary nowego początku darowanego przez Boga — wymiary „kairo- 
su”. Gdy 21 listopada 1964 r. Dekret został uroczyście promulgowany, 
pewien ewangelicki obserwator soborowy zapytał swego katolickiego 
kolegę, czego trzeba się będzie trzymać po 20 latach: tekstu Dekretu czy 
ruchu, który ten Dekret wywoła. Odpowiedź brzmiała: ruchu.

Mamy już te 20 lat za sobą. Czy odpowiedź ta została potwierdzo
na? Ogarniają mnie wątpliwości. Czy można bowiem dokonywać rozró
żnienia między „tekstem” a „ruchem”, między dokumentem z jednej 
strony a historią jego oddziaływania z drugiej? Opublikowanego przed 
20 laty Dekretu i rozpoczynającej się z tą datą historii jego oddziaływa
nia nie można potraktować w taki sposób, iż od jakiegoś momentu 
mówi się tylko o oddziaływaniu a sam tekst uznaje się za dokument już 
historyczny. Zajęcie takiej postawy nie jest i jeszcze długo nie będzie 
możliwe. Każda próba takiego postępowania byłaby poważnym zagro
żeniem dla historii oddziaływania Dekretu. Dalszy rozwój wypadków 
— dalszy „ruch” — będzie możliwy tylko wówczas, gdy będzie ściśle 
związany z Dekretem. Lecz jednocześnie nie da się już czytać i rozu
mieć w sposób adekwatny Dekretu, jeśli nie będzie się zważać na histo
rię ruchu. Historia ta jest ściśle związana z rzeczową interpretacją i 
praktycznym zastosowaniem Dekretu. Każde dzisiejsze czytanie „De
kretu o ekumenizmie ” musi więc brać pod uwagę wywołane przezeń 
wcześniej skutki. Postępując inaczej, odmawiano by mu historycznego 
oddziaływania, na jakie w samej swej istocie był nastawiony. Trzeba się 
strzec dwóch niebezpieczeństw: odłożenia tekstu ad acta i zadowolenia 
się wyłącznie wywołanymi przezeń skutkami, i nie brania pod uwagę 
skutków a obstawanie, tylko przy ustalonym tekście.
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Na czym polegają skutki, o których mówię? Wydaje mi się, że na py
tanie to można odpowiedzieć stosując podwójny „chwyt” i odpowiednie 
terminologiczne rozróżnienie między „oddziaływaniem” Dekretu o 
ekumenizmie a „skutkami jego oddziaływania”. Powiedziałem na wstę
pie, że opublikowanie Dekretu oznaczało epokowy przełom w stosun
kach między katolikami rzymskimi a ewangelikami — zakończenie 
400-letniego okresu pogłębiającego się podziału i wyobcowania a roz
poczęcie etapu spotkań i wzajemnego porozumienia. Na tym właśnie 
polegało i w dalszym ciągu polega „oddziaływanie” Dekretu.

„Nowy etap historii” zapoczątkowany przez Dekret przejawia się 
w różnorodny sposób w życiu naszych Kościołów. Wśród władz kościel
nych i teologów znajduje on szczególne odbicie w oficjalnych dialogach 
dwustronnych, rozpoczętych zaraz po Soborze, między przedstawicie
lami Kościoła rzymskokatolickiego i Kościołów ewangelickich. Wśród 
parafian manifestuje się on w tym, co nazywamy „ekumenizmem lokal
nym”; chodzi tu o ruch w łonie ludu Bożego, zapoczątkowany w okresie 
Soboru, który przekształcał stopniowo tradycyjne przeciwieństwa mię
dzy chrześcijanami w nowe partnerstwo. Jedno i drugie, tj. oficjalne 
dialogi dwustronne między Kościołami i ekumenizm na płaszczyźnie 
lokalnej są — jako szersze zjawiska — czymś historycznie rzeczywiście 
nowym, czymś, co w ruchu ekumenicznym w okresie przedsoborowym i 
przed ogłoszeniem „Dekretu o ekumenizmie” nie istniało w ogóle lub 
występowało tylko sporadycznie.

Swoją pozytywną oceną ruchu ekumenicznego (DE 1-2), przed
stawieniem katolickich zasad ekumenizmu (DE 2-4), i warunków 
wprowadzania ich w życie (DE 5-12), uznaniem innych Kościołów za 
„środki zbawienia” (DE 3) i istniejących w nich prawdziwie chrześci
jańskich dóbr (DE 3 i 4), a przede wszystkim napomnieniem wobec 
wszystkich wiernych Kościoła katolickiego, by pilnie uczestniczyli w 
dziele ekumenicznym (DE 4; por. 5) i wielokrotnie powtarzanym we
zwaniem do „dialogu ekumenicznego” (DE 4, 9, 11, 14, 18, 19, 21, 22, 
23) — „Dekret o ekumenizmie” spowodował, że doszło do tego histo
rycznego zwrotu i opisanego rozwoju. Ale Dekret nie tylko ten zwrot 
i rozwój spowodował, lecz także stoi na straży nieodwracalności tego 
procesu.

Jeśli zatem — co też wynika z działań obecnego papieża — uznaje i 
podkreśla się nieodwracalność przełomu i historycznego rozwoju spo
wodowanego przez „Dekret o ekumenizmie”, to jak ma się sprawa ze 
„skutkami tego oddziaływania”? Zapoczątkowany bowiem przełomem 
historycznym rozwój — o ile jest rozwojem! — ma to do siebie, że jest 
wartością rozwijającą się, pokonującą przeszkody, osiągającą nowe po
zycje. O autentyczności tych skutków nie decyduje, rzecz jasna, sam 
fakt, że znajdują się one w zasięgu oddziaływania „Dekretu o ekume
nizmie”. Nie wszystkie skutki są ipso facto „skutkami oddziaływania” 
Dekretu. Lecz z drugiej strony byłoby także rzeczą niewłaściwą zacho
wywanie się tak, jak gdyby nie istniały żadne, przynajmniej żadne na
prawdę istotne „skutki oddziaływania” Dekretu.

Postawa sugerująca, jakoby dwa dziesięciolecia intensywnego ofic
jalnego dialogu i dwa dziesięciolecia ekumenizmu lokalnego pozostały 
bez ekumenicznie odczuwalnych skutków, a to znaczy — bez konkret
nych już dziś rezultatów w dziedzinie przywrócenia wspólnoty wiary i 
urzeczywistnienia wspólnoty kościelnej, byłaby postawą nie tylko znie
chęcającą, ale przede wszystkim byłaby dowodem bezskuteczności od
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działywania „Dekretu o ekumenizmie” i stawiałaby pod znakiem zapy
tania najgłębsze intencje tego dokumentu.

Temu niebezpieczeństwu można stawić czoła tylko w ten sposób, że 
strona katolicka i ewangelicka przystąpią dzisiaj wspólnie do czyta
nia, interpretowania i stosowania w praktyce „Dekretu o ekumeniz
mie”, że zdecydowanie i konsekwentnie będą uwzględniać i odnotowy
wać skutki jego oddziaływania. Stosowane często dzisiaj w odniesieniu 
do decyzji soborowych pojęcie „ponownej lektury” (re-lecture) mogło
by się przydać także w tym przypadku.

Wszystko, co w dwudziestoleciu następującym po ogłoszeniu „De
kretu o ekumenizmie” wydarzyło się zarówno w dziedzinie oficjalnych 
dialogów teologicznych jak i spotkań chrześcijan na płaszczyźnie lokal
nej, miało zawsze w istocie dwojaki aspekt: dialog i spotkanie przyczy
niały się do wzrostu przemyślanej teologicznie i przeżytej duchowo 
wspólnoty wiary; z kolei osiągnięta wspólnota wiary zmierzała do tego, 
aby wszystkie wymiary życia chrześcijańskiego i kościelnego uzyskały 
odpowiedni stopień zrealizowanej wspólnoty. Ta silna wewnętrzna dy
namika od doświadczonej wspólnoty wiary do zrealizowanej wspólnoty 
kościelnej jest dostrzegalna w prawie wszystkich dialogach i wszędzie 
tam, gdzie istnieje żywa ekumenia lokalna. Osiągnięta dotychczas 
wspólnota wiary nie jest zapewne jeszcze tak głęboka, aby upoważniała 
już do zawarcia pełnej wspólnoty kościelnej. W tej sprawie panuje po
wszechna zgodność poglądów. Osiągnęła ona jednak taki stopień, że nie 
można nie przyoblec jej w tymczasowe lecz znaczące formy wspólnoty 
kościelnej. A przynajmniej nie do utrzymania jest już dzisiaj sytuacja, 
w której z rozmów rzymskokatolicko-ewangelickich wyłączono by, 
jako jeszcze niedojrzały do omówienia, problem wspomnianych form 
wspólnoty kościelnej, wiedząc nawet o tym, że nie wszędzie w Kościele 
katolickim i nie we wszystkich Kościołach uważających się za „ewan
gelickie” lub „protestanckie” został już osiągnięty stan świadomości 
ekumenicznej.

Przed 20 laty problem ten jeszcze nie istniał i istnieć nie mógł. 
Twórcom „Dekretu o ekumenizmie” — w odniesieniu do Kościołów 
ewangelickich — chodziło o otwarcie nowej karty dziejów w zakresie 
wzajemnych spotkań i porozumień zarówno w dialogu teologicznym 
jak i w kontaktach między wiernymi. „Skutki” wynikłe z tego nowego 
etapu dziejów i wiążący się z tym zmieniony sposób stawiania proble
mów, charakteryzują dzisiejszą sytuację, nie znalazły się jeszcze wów
czas w polu widzenia. Czytając, interpretując i stosując w praktyce 
„Dekret o ekumenizmie” trzeba wziąć pod uwagę dokonane zmiany.

Co oznacza to konkretnie w odniesieniu do tekstu Dekretu? Mogę 
ukazać to jedynie w oparciu o pewne wybrane przykłady, a i to tylko 
skrótowo i w ogólnych zarysach.

W związku z wypowiedziami na temat „życia sakramentalnego” w 
Kościołach wyrosłych z Reformacji „Dekret o ekumenizmie” mówi o 
„braku” („defectus”) sakramentu kapłaństwa lub ordynacji (DE 22). 
Na tle tradycyjnej myśli katolickiej należało tę wypowiedź rozumieć 
jako deklarację nieważności w znaczeniu nieistnienia ordynacji i urzę
du duchownego w tych Kościołach. Ale już ówczesne komentarze kato
lickie na ten temat nie są jednoznaczne, zdarza się, że pojęcie „defec
tus” bywa interpretowane także jako „niedostatek”, a nie zupełny 
„brak”. W stronę takiej interpretacji zmierzają dialogi posoborowe. Np. 
dialog katolicko-luterański interpretuje „brak” jako „niedostatek w
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zakresie pełni urzędu kościelnego”, gdyż Kościoły luterańskie nie prze
chowały historycznej tradycji przekazywania urzędu. Właściwie zrozu
miana wypowiedź „Dekretu o ekumenizmie” nie wyklucza faktu, że w 
Kościołach luterańskich istnieje sakramentalna ordynacja i urząd du
chowny, który sprawuje istotnie funkcje urzędu ustanowionego przez 
Chrystusa. Ponieważ wypowiedź Dekretu nie miała być definitywnym 
stanowiskiem, lecz zadaniem jej było jedynie wskazać na konieczny 
przedmiot dialogu (DE 22), przeto w świetle tego dialogu — przynaj
mniej w odniesieniu do Kościołów luterańskich — rzeczą wskazaną i 
uprawnioną jest rozumienie i przyjmowanie tej wypowiedzi w nowym 
znaczeniu, jakie wyżej zostało opisane.

„Dekret o ekumenizmie” powiada, że wśród elementów czy dóbr, 
dzięki którym sam Kościół się buduje i ożywia, niektóre i to liczne i 
znamienite mogą istnieć poza widocznym obrębem Kościoła katolickie
go (DE 3; por. 4). Partner ewangelicki powitał z jednej strony z zadowo
leniem tę wypowiedź jako postęp w porównaniu z tradycyjnymi ujęcia
mi katolickimi. Lecz z drugiej strony nie brakło też akcentów krytycz
nych; powiadano, że Dekret przez podkreślanie jedynie niektórych ele
mentów nie ocenia sprawiedliwie duchowej rzeczywistości innych Koś
ciołów i nie stara się wnikać w to, co stanowi ich istotę. Dialog posobo
rowy — np. z Kościołami anglikańskimi i luterańskimi — otworzył tak
że w tej dziedzinie lepsze i istotniejsze, dla starań o jedność, perspekty
wy; nie poszukuje się już tylko poszczególnych wspólnych „elementów”, 
lecz w coraz większym stopniu bierze się też pod uwagę to, co stanowi 
ośrodek lub fundament wiary i Kościoła; w tym „ośrodku” lub w tym 
„fundamencie” szuka się teraz zgodności i wspólnoty poglądów. Przeło
mowe znaczenie mają tutaj słowa niemieckich biskupów katolickich ze 
stycznia 1980 r. wypowiedziane z okazji 450 rocznicy luterańskiej Kon
ferencji Augsburskiej, a powtórzone w listopadzie tego samego roku 
przez papieża Jana Pawła II podczas przemówienia w Moguncji: Cie
szmy się, że możemy odkryć nie tylko częściowy konsens w niektórych 
prawdach, lecz zgodność poglądów w centralnych prawdach wiary.

W oparciu o ideę „konsensu podstawowego” lub „konsensu funda
mentalnego” pozytywne tendencje „Dekretu o ekumenizmie” są konty
nuowane w sposób, który ma wielkie znaczenie dla starań o wspólnotę 
kościelną. Idea konsensu umożliwia sprecyzowanie osiągnięć dialogu i 
bliższe określenie znaczenia problemów pozostających jeszcze do roz
wiązania. Nie bacząc na podnoszone od czasu do czasu po stronie 
ewangelickiej i katolickiej głosy sprzeciwu, dzisiejsze odczytywanie i 
interpretowanie „Dekretu o ekumenizmie” będzie musiało uwzględniać 
to nowe spojrzenie na sprawy.

„Dekret o ekumenizmie” podkreśla istnienie porządku czy „hierar
chii” prawd w nauce katolickiej, ponieważ różne jest ich powiązanie z 
zasadniczymi podstawami wiary chrześcijańskiej (DE 11). Nie tylko ko
mentatorzy ewangeliccy i katoliccy, lecz sam Dekret widział tutaj waż
ną metodologiczną wskazówkę dla dialogu ekumenicznego. Toteż 
uczestnicy dialogów rozpoczętych po Soborze postanowili kierować się 
tą wskazówką i wykorzystać ją w twórczy sposób. Problemy wewnątrz- 
katolickie były główną przyczyną, która w późniejszym okresie skłoniła 
kościelny urząd nauczający (Oświadczenie „Mysterium Ecclesiae” z 
1973 r.) do zawężającego stwierdzenia, że dla katolików ów „porządek” 
prawd nie oznacza, iż istnieje jakaś gradacja w dziedzinie mocy obo
wiązującej poszczególnych dogmatów. To napomnienie wewnątrzkato-



DEKRET „O EKUMENIZMIE" PO 20 LATACH 69

lickie nie pozostało bez wpływu na dialog ekumeniczny powodując, że 
ważna idea „hierarchii prawd” znajdowała w nim z trudem i rzadko za
stosowanie. Była to bardzo niedobra tendencja. Wszak w dialogu eku
menicznym nie obowiązuje zasada, że inne Kościoły, które pragną 
wejść we wspólnotę z Kościołem katolickim, muszą przyjąć obowiązko
wo i bez różnicy każdy dogmat katolicki. Już ostatni Sobór ukazał, że 
Kościół katolicki takich wymagań nie stawia. Potwierdzenie tego faktu 
znajdziemy w dużej mierze także dzisiaj. Toteż zgodnie z duchem „De
kretu o ekumenizmie” zachodzi znów potrzeba silniejszego podkreśle
nia „hierarchii prawd” i dalszego ekumenicznego rozwinięcia znacze
nia tej idei.

„Dekret o ekumenizmie” w podrozdziale dotyczącym Kościołów 
wschodnich (DE 14-18) opisuje różnice między tymi Kościołami a Koś
ciołem Rzymskokatolickim w dużej mierze z punktu widzenia upraw
nionej różnorodności i pożądanego wzajemnego uzupełniania (DE 17; 
por. 14 i 16). Natomiast podrozdział o Kościołach i Wspólnotach koście
lnych odłączonych na Zachodzie” (DE 19-24) mówi o istniejących róż
nicach raczej jako o przeciwieństwach. Idea uprawnionej różnorodno
ści tutaj się nie pojawia. Także pod tym względem dokonał się po Sobo
rze wyraźny postęp.

Kwestia, czy dana różnorodność jest elementem przyczyniającym 
się do podziału kościelnego czy też może być respektowana jako upraw
niona różnorodność w obrębie wspólnoty, stała się podstawowym kry
terium także w dialogu katolickim z Kościołami ewangelickimi. Jest to 
zgodne z akceptowanym dzisiaj powszechnie wyobrażeniem, że jedność 
nie jest uniformizmem, lecz „jednością w różnorodności”, wyobraże
niem, które w co najmniej zaczątkowym stadium występuje w samym 
„Dekrecie o ekumenizmie”. Toteż czytając dzisiaj ten dokument, trzeba 
spoglądać na jego akapity dotyczące Kościołów wyrosłych z Reformacji 
z ogólnej perspektywy, która bardziej niż sam tekst uwzględnia możli
wość uprawnionej różnorodności w stosunkach między Kościołem ka
tolickim a Kościołami ewangelickimi i dopuszcza odpowiednie wyobra
żenie o jedności.

Już na tych kilku zaznaczonych zaledwie przykładach widać, że po 
20 latach wskazane jest i możliwe ponowne odczytanie „Dekretu o eku
menizmie”. Wszelkie rozważania koncentrować się będą wokół nie 
rozstrzygniętego przez Dekret pytania dotyczącego „kościelności” Koś
ciołów wyrosłych z Reformacji. W miarę, jak na to doniosłe pod wzglę
dem ekumenicznym pytanie znajdowana będzie odpowiedź, wyraźniej
szy i bliższy stanie się też cel ekumenicznych wysiłków podejmowanych 
przez Kościół katolicki i Kościoły ewangelickie, cel, którym może być 
tylko „wspólnota Kościołów”. Sądzę, że takie ponowne odczytanie 
„Dekretu o ekumenizmie” w świetle historii jego oddziaływania także i 
właśnie tam, gdzie wskutek tego oddziaływania wypowiedzi Dekretu 
uległy rozwinięciu, jest aktem wierności wobec tego dokumentu i jego 
najgłębszej intencji. Czyż nie kończy się on słowami o ufnym zwracaniu 
oczu w przyszłość i naglącym życzeniem, by poczynania synów Kościo
ła katolickiego zespolone z poczynaniami braci odłączonych posuwały 
się naprzód (DE 24)?

Tłum. Karol Karski
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Zdzisław Pawlik

EKUMENIZM W POLSCE — PUNKT WIDZENIA 
POLSKIEJ RADY EKUMENICZNEJ 

(fragmenty)

Na wstępie referent mówił o dążeniach ekumenicznych w Polsce w 
przeszłości przypominając, że mają one długą historię. Realny kształt 
przybrały już w XVI w., kiedy to w tzw. Ugodzie Sandomierskiej z 
r. 1570 trzy Kościoły — luterański, braci czeskich i reformowanych — 
uchwaliły wiekopomny dokument stanowiący do dzisiaj podstawę i 
punkt wyjścia inicjatyw ekumenicznych, przynajmniej w wydaniu pro
testanckim. Właśnie w 400 rocznicę Ugody Sandomierskiej ks. senior 
Waldemar Preiss z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, ówczesny 
przewodniczący Oddziału PRE w Bydgoszczy, zaproponował utworze
nie jednego Kościoła ewangelickiego«ebejmującego Kościoły protestan
ckie zrzeszone w PRE. Inicjatywa ta dotąd się nie ucieleśniła, ale stano
wi przykład odważnego i dalekowzrocznego myślenia ekumenicznego.

Następnie ks. Pawlik przypomniał okonczności powstania i historię 
Polskiej Rady Ekumenicznej. Już w r. 1940 odbywały się konspiracyjne 
spotkania ekumeniczne przedstawicieli szeregu wyznań. Pod koniec 1942 r. 
ukonstytuowała się Tymczasowa Rada Ekumeniczna skupiająca przed
stawicieli różnych wyznań chrześcijańskich. Gremium to opracowało 
„Wyznanie Wiaiy Polskich Chrześcijan” (Konfesja Polska), zawierające 
zasady wiary uznawane za wspólne. Pierwsze publiczne wystąpienie 
Tymczasowej Rady Ekumenicznej odbyło się w Warszawie 14X1945 r. 
Reprezentowane były właściwie wszystkie Kościoły obecnej PRE. W rok 
później, 15X11946 nastąpiło ukonstytuowanie się Polskiej Rady Ekume
nicznej i przyjęcie tymczasowego statutu. Pierwszym prezesem został wy
brany ks. Zygmunt Michelis z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

W związku z niesprzyjającą sytuacją społeczno-polityczną, w na
stępnym okresie działalność PRE osłabła i dopiero w drugiej połowie 
1957 r. znacznie się ożywiła. Zaczęto wydawać biuletyn prasowy, odno
wiono kontakty z Kościołami za granicą i ze Światową Radą Kościo
łów. W 1957 r. PRE uzyskała status „rady stowarzyszonej” ze Światową 
Radą Kościołów, zaś w rok później zatwierdzony został statut Rady.

Obecnie PRE skupia 8 Kościołów członkowskich: pięć protestan
ckich — Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Re
formowany, Kościół Metodystyczny, Polski Kościół Chrześcijan Bapty
stów i Zjednoczony Kościół Ewangeliczny; dwa starokatolickie — Koś
ciół Polskokatolicki i Starokatolicki Kościół Mariawitów oraz najwięk
szy z tych wszystkich wspólnot — Polski Autokefaliczny Kościół Pra
wosławny. Głównym organem działającym w okresie między Walnymi 
Zgromadzeniami jest prezydium, na którego czele stot prezes. W ra
mach PRE działa szereg komisji; funkcjonuje 15 oddziałów terenowych. 
Wydawany jest biuletyn prasowy w języku angielskim.

Swoje rozważania nad głównym kierunkiem działalności Polskiej 
Rady Ekumenicznej ujął referent w trzech punktach.
I. MODLITWA — WIARA — ŚWIADECTWO

Ks. Pawlik wysoko ocenił ekumeniczne tygodnie modlitwy organi
zowane wspólnie w styczniu każdego roku przez Kościoły członków-
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skie PRE i Kościół Rzymskokatolicki. Stały się one — jego zdaniem — 
trwałym elementem budowania ekumenicznej jedności. Atmosfera sku
pienia i modlitwy — stwierdził ks. Pawlik — sprzyja pogłębieniu eku
menicznego zrozumienia. Mniej ważne stają się partykularne dymensje, 
bo oto stajemy razem przed samym Chrystusem pod Jego Krzyżem. Jego 
pragnienie: „Aby wszyscy byli jedno” rozgrzewa serca, inspiruje wolę, 
umacnia wiarę, nadzieję i miłość.

Mówca przypomniał, że PRE uczestniczy również w Światowym 
Dniu Modlitwy Kobiet, który jest obchodzony regularnie w Warszawie 
i niektórych oddziałach terenowych Rady. Mają również miejsce modli
twy spontaniczne, tak jak na przykład po zamachu na papieża, kiedy to 
chrześcijanie różnych wyznań modlili się w swoich świątyniach o ry
chły powrót Jana Pawła II do zdrowia.

PRE z radością powitała ożywienie apostolatu biblijnego w Koście
le Rzymskokatolickim, w tym liczne przekłady i wydania Pisma Świę
tego, odczytując to jako powrót do wspólnego źródła wiary i prawdy. 
Bardzo ważnym krokiem ku ekumenicznemu zbliżeniu, stwierdził mó
wca, byłaby wspólna autoryzacja przekładu Pisma Świętego dokonana 
przez Kościół Rzymskokatolicki i Kościoły członkowskie PRE.

Z kolei ks. Pawlik ocenił znaczenie dla całego chrześcijaństwa w 
naszym kraju obu pielgrzymek papieża Jana Pawła II do Ojczyzny, wi
zyty wybitnego kaznodziei baptystycznego Billy Grahama oraz audien
cji religijnych. Wyraził pogląd, że momentów ekumenicznych w wizy
tach papieskich było stosunkowo mało, mniej niż w innych jego pielg
rzymkach, zwłaszcza zaś do tych krajów, gdzie katolicy nie są w więk
szości. Za pierwszym razem papież skierował w Krakowie pod adresem 
PRE i Kościołów w niej zrzeszonych słowa pozdrowienia, za drugim ra
zem była audiencja z dwoma przemówieniami (papieża i prezesa hono
rowego PRE ks. prof. Witolda Benedyktowicza — przyp. A.G.) oraz wy
miana prezentów. Jesteśmy za to wdzięczni — powiedział sekretarz 
PRE.

Niespotykanym wydarzeniem była również wizyta w naszym kraju 
w r. 1978 Billy Grahama, kiedy to w ramach jednej ewangelizacji prze
mawiał on w różnych kościołach, w tym w czterech świątyniach rzym
skokatolickich. Ten ekumeniczny gest ze strony Kościoła Rzymskoka
tolickiego PRE uznała za otwarcie się tego Kościoła na innych chrześci
jan. W tym kontekście ks. Pawlik przytoczył słowa bpa Władysława Mi- 
ziołka wypowiedziane na lotnisku Okęcie przy powitaniu ewangelisty: 
Nasze kościoły są otwarte dla Ciebie.

Mówiąc o nabożeństwach transmitowanych przez radio referent 
uznał, że stanowią one wielką szansę wzajemnego, lepszego poznania 
się. Cóż my oferujemy? — pytał ks. Pawlik. Przede wszystkim usługę 
Słowa Bożego, świadectwo. Ale nie tylko. Pojawia się bowiem również 
prezentacja naszych skarbów duchowych — skarbów wiary, tradycji, 
doświadczeń — skarbów pieśni i poezji chrześcijańskiej nieznanych lub 
mało znanych dotychczas społeczeństwu. Podobnie w wypadku progra
mów telewizyjnych o Kościołach. Czyż nie jest to wspaniała możliwość 
bezpośredniego kontaktu z danym wyznaniem, społecznością?

Tu i ówdzie słyszy się krytykę, że nasze Kościoły są zbyt ekspono
wane, że zbyt często się o nich mówi i pisze, że się je dość często widzi 
na ekranie. Należy zadać pytanie: a co było przedtem? Jeżeli była jakaś 
informacja, to z reguły niepełna, nieścisła, a w odleglejszym okresie 
wręcz negatywna. Ileż to ukuto sloganów, pejoratywnych, krzywdzą
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cych określeń na wierzących inaczej. Dziś każdy, kto chce, może usły
szeć, zobaczyć, ocenić, poznać, ustosunkować się. Jestem przekonany, 
że przyszłość doceni znaczenie świadectwa Kościołów w środkach ma
sowego przekazu dla sprawy ekumenicznej jedności.
n. SŁUŻBA

Naszą ekumeniczną działalność — kontynuował ks. Pawlik — pojmu
jemy w kategoriach służby, służby dla bliźnich, służby dla narodu, służby 
dla świata, służby dla pokoju i sprawiedliwości. Powodowani tymi prze
słankami już w połowie lat sześćdziesiątych rozpoczęliśmy dialog z chrze
ścijanami, ewangelikami w Republice Federalnej Niemiec. Pod koniec 
1965 r. ukazał się dokument pod nazwą Memorandum Kościoła Ewangeli
ckiego Niemiec. W dokumencie tym zawarte były wytyczne dotyczące 
unormowania stosunków z Polską. W owym czasie żaden polityk w RFN 
nie odważyłby się mówić o uznaniu powojennych granic. Uczyniły to Koś
cioły. Polska Rada Ekumeniczna przez Komisję Wspólną, kontynuował 
mówca, prowadzi systematycznie dialog z partnerami zachodnioniemie- 
ckimi, podejmuje grupy studyjne z RFN, urządza spotkania i sympozja 
poświęcone stosunkom polsko-zachodnioniemieckim, współpracuje z or
ganizacją „Znaki Pokuty” oraz „Znaki Nadziei”. Są to wszystko wysiłki 
zmierzające do przezwyciężenia balastu przeszłości przez ukazanie pra
wdy i drogi normalnego współżycia między dwoma narodami.

Następnie ks. Pawlik mówił o udziale PRE i Kościołów w niej zrze
szonych w pracach Chrześcijańskiej Konferencji Pokojowej, która to 
organizacja jest platformą dialogu pomiędzy przedstawicielami róż
nych środowisk i systemów społeczno-politycznych.

Popieramy ten ruch — mówił ks. Pawlik — nie tylko wkładem per
sonalnym, finansowym, udziałem w konferencjach i spotkaniach. Za 
cenny dorobek związany z tym ruchem uważa się pracę prof. Witolda 
Benedyktowicza „Próba irenologii chrześcijańskiej — doświadczenia 
praskie”, wydanej w r. 1965. Jest to pewne novum w tej dziedzinie, po
nieważ dotychczas w teologii chrześcijańskiej nie wyodrębniano nauki, 
którą można by nazwać irenologią.

Naszą służbę — kontynuował referent — pojmujemy również w ka
tegoriach służenia społeczeństwu. W miarę możliwości, na. skalę na jaką 
nas stać, organizujemy konferencje, seminaria poświęcone etyce pracy, 
plagom społecznym i ich zwalczaniu.

Szczególnie wiele uwagi poświęcił mówca pomocy charytatywnej 
jaką za pośrednictwem PRE kierowały do Polski bratnie Kościoły i or
ganizacje kościelne z zagranicy. Od początku ustalono, że kryterium 
dystrybucji nie będzie przynależność do Kościołów członkowskich 
Rady, lecz istotne potrzeby społeczeństwa. Stąd też dużą część darów 
zagranicznych skierowała PRE do państwowych domów opieki społe
cznej i szpitali na terenie całego kraju; akcją objęto również Związek 
Religijny Wyznania Mojżeszowego.

Ks. Pawlik wspomniał o bardzo dobrej współpracy PRE z Komisją Cha
rytatywną Episkopatu Polski, zwłaszcza zaś z jej przewodniczącym bp. Cze
sławem Dominem. Na prośbę Rady, ewangelickie służby pomocy kiero
wały dostawy bezpośrednio do wojewódzkich oddziałów Komisji Chary
tatywnej Episkopatu. Referent uczestniczył również w r. 1982 wspólnie z 
bp. Dominem na zaproszenie Kościołów holenderskich — katolickiego i 
ewangelickich — w konferencji poświęconej pomocy humanitarnej. Ufam 
— mówił referent — że wspólne doświadczenia związane z wzajemną po
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mocą w tym trudnym okresie, co ujawniało się również w terenie, zaowo
cują pod postacią dalszego ekumenicznego zbliżenia, nie tylko na szczy
tach, ale również wśród ludu; wśród wiernych naszych Kościołów.
III. SPOŁECZNOŚĆ

Zdaniem ks. Pawlika, ekumeniczna wspólnota Kościołów zrzeszo
nych w PRE jest faktem oczywistym, „chlebem powszednim”. Niezależ
nie od tej szerokiej wspólnoty, istnieją także kontakty i porozumienia 
dwustronne. Kościoły Ewangelicko-Augsburski i Ewangelicko-Refor
mowany praktykują społeczność ambony i ołtarza. Podobnie jest w 
przypadku Kościoła Polskokatolickiego i Starokatolickiego Kościoła 
Mariawitów. Istnieje również porozumienie pomiędzy Polskim Kościo
łem Chrześcijan Baptystów i Zjednoczonym Kościołem Ewangelicz
nym. Wyczuwamy, stwierdzamy, że jesteśmy jedną rodziną. Wspólnie 
podejmujemy różne inicjatywy, pomagamy sobie wzajemnie i doradza
my. Przy okazji kościelnych uroczystości zapraszamy się wzajemnie.

Kościoły członkowskie PRE utrzymują kontakty z bratnimi Koś
ciołami za granicą. Światowymi związkami wyznaniowymi, Światową 
Radą Kościołów i Konferencją Kościołów Europejskich. PRE powołała 
do życia stałe komisje wspólnie ze Związkiem Kościołów Ewangelic
kich w NRD i z Kościołami Ewangelickimi w RFN. Obecnie konstytuu
je się komisja wspólna PRE z Rosyjskim Kościołem Prawosławnym i 
Związkiem Ewangelicznych Chrześcijan Baptystów w ZSRR z jednej 
strony oraz z Krajową Radą Kościołów w USA — z drugiej. Utrzymy
wane są również żywe kontakty z Kościołami w krajach skandynaw
skich, w Szwajcarii i Ameryce Północnej.

Ks. Pawlik wspomniał o zwyczaju praktykowanym przez PRE — 
mianowicie, gdy przyjeżdża do Polski ktoś z ważniejszych osobistości 
świata ekumenicznego, to PRE umożliwia złożenie gościowi wizyty u 
przedstawicieli Episkępatu. Tak było choćby w przypadku wizyty se
kretarza generalnego ŚRK dr Philipa Pottera czy Billy Grahama, które
go przyjmował Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński.

Z wdzięcznością przyjmowaliśmy zaproszenia — mówił ks. Pawlik 
w związku z ważnymi wydarzeniami Kościoła Rzymskokatolickiego, 
jakimi były historyczne wizyty papieża Jana Pawła II, uczestniczyliśmy 
w ingresie ks. prymasa Józefa Glempa, byliśmy przez niego podejmowa
ni, a następnie z radością podejmowaliśmy go w Polskiej Radzie Eku
menicznej. Cieszyliśmy się wraz z Kościołem Rzymskokatolickim z wy
boru papieża-Polaka i smuciliśmy się z powodu śmierci Prymasa Ty
siąclecia ks. Kardynała Wyszyńskiego, byliśmy wstrząśnięci zamachem 
na Papieża, jak i tragedią która wydarzyła się ostatnio. W tych rados
nych i smutnych dniach wyrażaliśmy naszą ekumeniczną społeczność 
przez fizyczną obecność i przez nasze posłania.

Oceniając sytuację z pewnego dystansu, a za taki można uznać minio
ne dwudziestolecie, można dopiero dostrzec, jak wiele się zmieniło w na
szych wzajemnych relacjach. Wszak jeszcze przed 20 laty mówiono, że jed
ność chrześcijaństwa nastąpi dopiero w dzień sądu ostatecznego, a w Polsce 
w dwa dni później. Na drodze do jedności jest jeszcze wiele przeszkód do 
pokonania, niemniej droga ta poważnie się skróciła. Do bezprecedenso
wych historycznych ewenementów należy zaliczyć kazanie papieża w 
kościele laterańskim w Rzymie, a na gruncie ojczystym kazanie ks. pry
masa kardynała Józefa Glempa w katedrze prawosławnej na Pradze i 
ks. metropolity Bazylego w kościele św. Anny w Warszawie.
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Pionierską pracę proicadzi Komisja Mieszana Polskiej Rady Eku
menicznej i Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu. Już od przeszło 10 lat 
przedstawiciele obu stron podejmują dyskusję na temat bieżących 
problemów. Niektóre sprawy ciągną się latami, powstały konflikty spo
wodowane zabraniem świątyń, pojawiają się enuncjacje nie mające ni
czego wspólnego z duchem ekumenizmu. Trzeba wiele dobrej woli i 
cierpliwości, by ten dialog w Komisji mógł być kontynuowany i rozwi
jany.

Jesteśmy przekonani, że pewnych problemów nie wolno nie podej
mować tylko dlatego, że są trudne. Zresztą są już pewne wyniki, jak do
kument powstały w Podkomisji ds. Dialogu, a dotyczący wzajemnego 
uznania chrztu. Prowadzony jest nadal dialog na temat małżeństw mie
szanych. Liczymy, że w najbliższym czasie działalność Podkomisji na
bierze impetu.

I wreszcie mówiąc o wspólnym działaniu należy wspomnieć o 
współpracy pomiędzy Chrześcijańską Akademią Teologiczną i Akade
mią Teologii Katolickiej oraz o tym, że nasza dzisiejsza obecność na Ka
tolickim Uniwersytecie Lubelskim nie jest pierwszą.

Wierzymy, że jedność Kościoła musi stawać się coraz bardziej wi
doczna. Wierzymy bowiem, że taka jest wola Boga, aby Jego lud w 
Chrystusie stał się jednym „ku chwale sławy Jego” (Ef 1,14)1. Może to 
sprawić Duch Święty, wpływający na serca ludzkie, na bieg historii. 
Niezbędna jest żarliwa i nieustanna modlitwa zgodnie z obietnicą Pana 
Jezusa Chrystusa. „I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, 
uczynię to, aby Ojciec był uwielbiony w Synu” (J 14,13). Właśnie wola 
Boga wobec ludzkości i wszechobecna moc Ducha Świętego oraz modli
twy wiernych są filarami jedności Kościoła”.

Swoje wystąpienie sekretarz generalny PRE zakończył słowami hy
mnu św. Franciszka z Asyżu, zaczynającego się od słów: „Panie, uczyń 
nas narzędziem pokoju”.

Bp Władysław Miziołek

EKUMENIZM W POLSCE — PUNKT WIDZENIA 
KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO 

(fragmenty)

Wystąpienie to składało się z trzech części. Pierwsza dotyczyła roz
woju ekumenizmu w Polsce w latach 1962—1984, w drugiej referent 
dokonał oceny ruchu ekumenicznego w naszym kraju wskazując na 
jego osiągnięcia i braki, w trzeciej zaś przedstawił szereg propozycji 
mających na celu zdynamizowanie i rozszerzenie współpracy między 
Kościołem Rzymskokatolickim a Kościołami zrzeszonymi w Polskiej 
Radzie Ekumenicznej.

1 Autor posługuje się przekładem  Pisma Świętego wydanym przez Brytyjskie i Zagrani
czne Towarzystwo Biblijne, W arszawa 1975 (Redakcja).
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I. EKUMENIZM W POLSCE W LATACH 1962—1984

Bp Wł. Miziołek na wstępie swego referatu naszkicował sytuację w 
jakiej rodził się ruch ekumeniczny w Polsce powojennej. Przypomniał, 
że po r. 1945 Polska stała się krajem prawie jednolitym pod względem 
narodowościowym i religijnym, z olbrzymią ponad dziewięćdziesięcio
procentową większością katolików wśród wierzących chrześcijan. Rzu
towało to w znacznym stopniu na postawę ekumeniczną katolików, zaś 
wśród wyznań niekatolickich wywoływało pewien kompleks mniejszo
ści i zagrożenie wchłonięciem przez Kościół katolicki.

Do tego dochodziły jeszcze obciążenia historyczne, zwłaszcza łą
czenie religii z narodowością, na przykład protestantyzmu z niemiecko- 
ścią, a prawosławia z rosyjskością. Wprawdzie po drugiej wojnie świa
towej, mówił bp Wł. Miziołek, tego rodzaju łączenie religii z narodowo
ścią jest anachronizmem, lecz przemiany w mentalności ludzkiej i 
odziedziczonych postawach zachodzą wolniej, niż zmiany w migracjach 
ludności. Stwierdził również, iż pewne utrudnienie w zbliżeniu ekume
nicznym w pierwszych latach po wojnie sprawiła polityka wyznaniowa 
państwa, dążąca do pomniejszenia wpływów Kościoła Rzymskokatolic
kiego, sprzyjająca natomiast rozwojowi małych wspólnot chrześcijańs
kich.

Następnie omówił początki ruchu ekumenicznego w Polsce, pod
kreślając, iż zrodził się on w Kościołach niekatolickich. Podniósł ogro
mne zasługi ks. Zygmunta Michelisa z Kościoła Ewangelicko-Augsbur
skiego, pierwszego prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej oraz scharak
teryzował cel i początkową działalność Rady, (zagadnienia te omówio
ne zostały dokładniej w przemówieniu sekretarza generalnego PRE). 
Dalsza część wystąpienia Księdza Biskupa poświęcona była rozwojowi 
idei ekumenicznej w Kościele Rzymskokatolickim w Polsce. Stwierdził 
on. m.in.:

W Kościele katolickim w Polsce głębokim echem odbiły się ekume
niczne wypowiedzi Ojca św. Jana XXIII po jego wyborze i zapowiedź 
zwołania soboru powszechnego z myślą o przyszłym zjednoczeniu. Jesz
cze przed Soborem Watykańskim II, w październiku 1961 r., powstała w 
Warszawie, z inicjatywy ks. inf. Stanisława Mystkowskiego, sekcja eku
meniczna przy Studium Duszpasterskim, mająca na celu organizowa
nie nabożeństw ekumenicznych, wykładów z problematyki ekumeniz
mu i inne akcje (...). Pierwsze nabożeństwo ekumeniczne, z udziałem za
proszonych (...) przedstawicieli innych wyznań chrześcijańskich odbyło 
się w kościele św. Marcina w Warszawie dnia 10 stycznia 1962 r., a więc 
jeszcze przed rozpoczęciem obrad Soboru.

Z dniem 1 października 1962 r. zaczął działać przy Warszawskiej 
Kurii Metropolitalnej, erygowany przez ks. Prymasa Stefana Wyszyń
skiego Ośrodek do spraw Jedności Chrześcijan, którego kierownictwo z 
nominacji ks. Prymasa objął ówczesny rektor Seminarium Warszaw
skiego dr Władysław Miziołek. Ośrodek kontynuował prace sekcji eku
menicznej, zaczął zbierać i opracowywać materiały naukowe, duszpa
sterskie i informacyjne z zakresu ruchu ekumenicznego, nawiązywać 
kontakty z duchownymi i świeckimi członkami Kościołów chrześcijańs
kich. Szczególnie godną uwagi inicjatywą były w latach 1963—1971 co
roczne kilkudniowe sesje naukowe dla duchownych o tematyce ekume
nicznej w Zakładzie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża w Laskach 
k/Warszawy, a od 1964 r. odrębne sesje kształceniowo-informacyjne dla
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młodzieży akademickiej, odbywające się tam do dnia dzisiejszego. Po
nadto od 1964 r. zaczęto organizować w Laskach rekolekcje ekumenicz
ne dla duchownych, z udziałem braci z innych Kościołów chrześcijań
skich, a od 1967 r. podobne rekolekcje dla młodzieży. Duszą tych poczy
nań była i jest siostra Joanna Lossow. Dodajmy, że Ośrodek do spraw 
Jedności Chrześcijan w Warszawie promieniował na całą Polskę i pobu
dzał do podobnych inicjatyw w innych diecezjach.

Również przy Ośrodku warszawskim powstało 16.03.1965 r. Stu
dium Chrześcijańskiego Wschodu, dzięki staraniom i pod kierownic
twem ks. inf. St. Mystkowskiego, gromadzące raz w miesiącu katolic
kich oraz niektórych prawosławnych teologów i studentów na rozważa
nie życia, liturgii, historii i duchowości prawosławia.

Nowy rozdział działalności ekumenicznej rozpoczął się od chwili, 
gdy Konferencja Episkopatu Polski powołała do życia dnia 10 lutego 
1966 r. Komisję do spraw Ekumenizmu. Pierwszym jej przewodniczą
cym był bp Jerzy Modzelewski (1966—69), drugim — bp Władysław Jęd- 
ruszuk (1969—70), trzecim bp Władysław Miziołek (1970—80), czwar
tym — bp Alfons Nossol (od 1980). Komisja Episkopatu nadała jednoli
ty bieg pracy ekumenicznej na terenie całego kraju.

Następnie bp Wł. Miziołek wymienił główne formy działalności 
ekumenicznej wewnątrz Kościoła Rzymskokatolickiego. Należało do 
nich:
— zorganizowanie w poszczególnych diecezjach przy kuriach bisku
pich referatów, ośrodków czy kół ekumenicznych, tudzież wyznaczenie 
w wydziałach duszpasterskich kurii diecezjalnych księży odpowiedzia
lnych za pracę ekumeniczną w diecezji;
— utworzenie sekcji teologów-ekumenistów, którzy spotykają się co
rocznie na wspólne obrady (raz w roku odbywają się również obrady 
diecezjalnych referentów oraz duszpasterzy ekumenicznych).

Ponadto Komisja przesyła diecezjom oraz ośrodkom naukowym i 
duszpasterskim materiały ekumeniczne, jak zarządzenia i wskazania 
Stolicy Apostolskiej, redagowany przez Komisję kwartalnik „Biuletyn 
Ekumeniczny”, coroczne opracowanie styczniowego Tygodnia Modlitw 
o Jedność. Komisja zaprojektowała poza tym wykłady o ekumenizmie 
w seminariach duchownych i zabiegała o utorzenie Instytutu Ekumeni
cznego, który powstał w roku 1983 na Katolickim Uniwersytecie Lu
belskim.

W dalszej części swego wystąpienia Ksiądz Biskup omówił kontakty i 
współpracę Komisji Episkopatu do spraw Ekumenizmu z Kościołami 
chrześcijańskimi w Polsce. Powiedział on m.in.: Komisja pismem z 
29 września 1971 r. zwróciła się do Polskiej Rady Ekumenicznej z propo
zycją nawiązania oficjalnych kontaktów i współpracy ekumenicznej. 
W odpowiedzi PRE zażądała najpierw rozmów na temat zabranych przez 
katolików opuszczonych świątyń po wyemigrowaniu ewangelików pocho
dzenia niemieckiego. Przewodniczący Komisji Episkopatu bp Władysław 
Miziołek zaproponował w odpowiedzi utworzenie wstępnej komisji dla 
omówienia form współpracy, a także rozpatrzenia zażaleń ze strony Koś
ciołów PRE. Dopiero po trzech latach 17 stycznia 1974 r. PRE wystosowa
ła do Komisji Episkopatu pismo, podając nazwiska trzech przedstawicieli 
do rozmów z Komisją Episkopatu. Sprawy potoczyły się teraz szybciej; 
utworzona została Komisja Mieszana, której pierwsze posiedzenie od
było się 22 maja 1974 r. Zebrania tej Komisji odbywają się odtąd dwa 
razy w roku: raz w siedzibie PRE, drugi raz — w gmachu Kurii Metro
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politalnej Warszawskiej. Dnia 7 grudnia 1977 r. utworzona została 
Podkomisja do Dialogu Doktrynalnego, która zajęła się najpierw roz
mowami z poszczególnymi Kościołami zrzeszonymi w PRE na temat 
wzajemnego uznania ważności chrztu udzielanego w każdym Kościele, 
a następnie pracą nad małżeństwami mieszanymi wyznaniowo. Nato
miast Komisja Mieszana zajmuje się sprawami bieżącymi, ewentualny
mi konfliktami międzywyznaniowymi, organizowaniem Tygodnia Mo
dlitw o Jedność, kontaktami, wizytami zagranicznych gości itp. Działa
lność Komisji Mieszanej rozwija się pomyślnie.

Wspomnieć jeszcze należy o naukowej działalności ekumenicznej, 
rozwijanej przez Katolicki Uniwersytet Lubelski i Akademię Teologii 
Katolickiej. Uczelnie te kształcą teologów ekumenicznych, urządzają 
sympozja i spotkania o tematyce ekumenicznej na poziomie międzyna
rodowym, zapraszają z wykładami profesorów z innych krajów. Działa
lność ta profesorom, studentom teologii i seminariów duchownych jest 
znana. Obydwie uczelnie utrzymują także kontakty z Chrześcijańską 
Akademią Teologiczną, kształcącą teologów i duchownych Kościołów 
zrzeszonych w PRE.

Pewien rodzaj ekumenicznych kontaktów rozwijał się samorzutnie, 
choć za wiedzą, a nieraz pomocą Kościoła katolickiego. Chodzi miano
wicie o kontakty młodzieży ze wspólnotą ekumeniczną w Taize. Szcze
gólne zasługi ma tu bp Herbert Bednorz z Katowic, który zaprasza bra
ta Rogera Schütza z Taize na pielgrzymkę mężczyzn do Piekar. Z tych 
odwiedzin wyłoniły się żywe kontakty i w kraju i na spotkaniach modli
tewnych młodzieży europejskiej. Okazało się, że duchowność Taize oga
rnia dość szerokie kręgi młodzieży, zwłaszcza akademickiej, w całej Pol
sce.

Na zakończenie tej części wspomnimy o wzajemnej pomocy chary
tatywnej w ostatnich latach. Gdy w czasie kryzysu ekonomicznego za
częły napływać dary zagraniczne, Kościół katolicki otrzymał i otrzymu
je wiele darów z krajów protestanckich za pośrednictwem Kościołów 
ewangelickich w Polsce. Również strona katolicka wspomagała otrzy
mywanymi darami inne społeczności wyznaniowe w pierwszym okresie 
stanu wojennego, gdy do tamtych Kościołów dary jeszcze nie nadeszły.

Taka jest historia rozwoju ekumenizmu w ostatnim dwudziestole
ciu, podana w olbrzymim skrócie. Dla całości obrazu trzeba byłoby za
mieścić informacje ze wszystkich diecezji, co przerasta ramy krótkiego 
referatu.
n. OCENA ROZWOJU EKUMENIZMU W POLSCE W OSTATNIM DWUDZIESTOLE

CIU

Do oceny ruchu ekumenicznego w Polsce po Soborze Watykańskim 
można podchodzić z różnym nastawieniem i stosując różne miary. Trze
ba w takiej ocenie uwzględnić przede wszystkim sytuację religijną, spo
łeczną i polityczną danego kraju oraz warunki sprzyjające rozwojowi 
ekumenizmu lub utrudniające go. Duże znaczenie w rozwoju ekumeniz
mu, zwłaszcza dla różnego rodzaju spotkań i współpracy, ma fakt ist
nienia w danym kraju kilku dużych społeczności religijnych. Natomiast 
w krajach o jednolitym czy prawie jednolitym obliczu wyznaniowym 
tego rodzaju akcji jest zazwyczaj mniej; mam tu na myśli nie tylko kra
je o profilu wyznaniowym katolickim, ale także ewangelickim, jak np. 
Norwegia, Dania, a nawet Niemiecka Republika Demokratyczna, gdzie 
katolicy stanowią mniej niż 10% ogółu wierzących.
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Otóż w takiej perspektywie oceniłbym rozwój ekumenizmu w Pol
sce — w naszych warunkach i wspomnianych na wstępie nie sprzyjają
cych czynnikach — raczej pozytywnie. Nadmieniłem również — nie dla 
pochwały, lecz gwoli prawdy — że z inicjatywami ekumenicznymi wy
stępował najczęściej Kościół Rzymskokatolicki.

Następnie bp Wł. Miziołek zwrócił uwagę na niektóre uwarunko
wania związane z rozwojem ekumenizumu w naszym kraju.

a) Niezmiernie ważny dla rozwoju ekumenizmu w poszczególnych 
wspólnotach religijnych jest stosunek duchownych i władzy kościelnej 
do dążeń zjednoczeniowych. Oskarża się nieraz władze kościelne, że za
leży im na utrzymaniu swego stanowiska i autorytetu i dlatego niechęt
nie patrzą na wysiłki zmierzające do jedności. Jest to zarzut niesłuszny. 
Prawdą jest jednak, że przełożeni wspólnot i Kościołów chrześcijańs
kich w poczuciu obowiązku wierności dla swego Kościoła i strzeżenia 
jego tożsamości lękają się jakichkolwiek czy głębszych zmian w struk
turach i tradycji wyznaniowej, a przez to nieufnie patrzą na postępy 
ekumenizmu. Również jest prawdą, że przy powstawaniu rozłamów 
najwięcej byli czynni duchowni, dlatego ich formacja ekumeniczna ma 
wielkie znaczenie.

Jak jest pod tym względem w naszym kraju? Na pewno nie wszę
dzie i nie wszyscy przełożeni Kościołów wyznaniowych czy lokalnych 
oraz nie wszyscy duchowni są przekonani do ekumenizmu i szczerze go 
popierają. Dotyczy to tak Kościoła katolickiego, jak i Kościołów i 
Wspólnot pozakatolickich. Stąd ekumeniczna formacja duchowieństwa 
oraz przyszłych duchownych w seminariach i innych uczelniach tego 
typu, na uczelniach uniwersyteckich jest postulatem, jak również waru
nkiem postępu ekumenicznego.

b) Analogiczne pytanie należy postawić w odniesieniu do wiernych 
wszystkich Kościołów. Czy są oni należycie informowani o ruchu eku- 
meniczym i formowani w duchu dążenia do jedności?

Pytanie to — podobnie jak i poprzednie dotyczące duchowieństwa 
— ma olbrzymie znaczenie praktyczne. Jeżeli bowiem nie zaistnieje du
chowe zjednoczenie chrześcijan, na nic nie przydadzą się dialogi teolo
giczne i formuły ugodowe. Przypomnijmy sobie unię Florencką z 1439 r. 
i jej upadek na skutek braku wewnętrznego pojednania i zjednoczenia. 
Wspólna Grupa Robocza Kościoła Rzymskokatolickiego i Światowej 
Rady Kościołów, która planuje i przedstawia metody i formy współpra
cy między tymi instytucjami, doszła do przekonania na zebraniu w 
Ariccia w kwietniu 1982 r., że w najbliższym czasie należy przyznać 
priorytet formacji ekumenicznej i że po roku 1983 powinna być ona uz
nana za najważniejszy punkt programu tak w Kościołach przynależą
cych do ŚRK, jak i w Kościele katolickim.

Uważam, że tak powinno być i u nas w kraju. Do tego tematu wrócę 
w trzeciej części referatu. Jeśli zaś chodzi o ocenę u nas świadomości 
i formacji ekumenicznej wiernych, nie jest ona dostateczna ani po jed
nej ani po drugiej stronie. Zrobiono wiele, ale nie na miarę możliwości i 
potrzeb.

c) Poważne znaczenie w formacji ekumenicznej i dążeniu do jedności 
na Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność odbywających się w dniach 
od 18 do 25 stycznia każdego roku Sobór Watykański II mówi, że „nawró
cenie serca i świętość życia łącznie z publicznymi i prywatnymi modlitwa
mi o jedność chrześcijan należy uznać za duszę całego ruchu ekumenicz
nego, a słusznie można je zwać ekumenizmem duchowym” (DE, nr 8).
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Tydzień Modlitwy o Jedność jest w Polsce starannie i uroczyście 
obchodzony. Nie wiem, czy w którym innym kraju jest on tak dokładnie 
przygotowywany i z takim udziałem wiernych obchodzony, jak w Pol
sce. Czy dotyczy to jednak wszystkich Kościołów?

W Kościele Rzymskokatolickim w większych miastach, zwłaszcza 
tam gdzie mieszkają chrześcijanie innych wyznań, są urządzane zazwy
czaj wspólne nabożeństwa i one wytwarzają odpowiedni klimat ekume
niczny. W innych parafiach przynajmniej w niedzielę w Tygodniu Eku
menicznym wszyscy księża zobowiązani są do wygłoszenia kazań o eku
menizmie lub odczytania listu pasterskiego na ten temat, oraz do mo
dlitw o zjednoczenie. Natomiast nie odbywają się w tych parafiach na
bożeństwa z udziałem i przemówieniami braci z Kościołów odłączo
nych. Próby wyjścia do tych parafii z takimi nabożeństwami okazują się 
pożyteczne i skuteczne.

Podobnie brak jest takich nabożeństw lub są bardzo nieliczne na te
renach wyznaniowo mieszanych, jak np. na północnym-wschodzie Pol
ski, gdzie razem z katolikami mieszkają prawosławni i na Śląsku Cie
szyńskim, gdzie połowę ludności stanowią katolicy, a połowę ewangeli- 
cy-luteranie. Przyczyna braku tego rodzaju wspólnych nabożeństw nie 
leży po stronie katolickiej.

d) We współpracy duszpasterskiej o charakterze ekumenicznym 
mamy niewielkie wyniki. Ze strony katolickiej dokonaliśmy rozmów ze 
wszystkimi Kościołami zrzeszonymi w Polskiej Radzie Ekumenicznej 
na temat teologii, sposobu udzielania chrztu celem uznania jego wzaje
mnej ważności; obecnie prowadzone są także rozmowy z Kościołem Ad
wentystów Dnia Siódmego. Chrzest ten ze strony katolickiej został uz
nany w bratnich Kościołach chrześcijańskich za ważny i dziś — o ile są 
odpowiednie dowody udzielenia chrztu — sakramentu tego nie powta
rza się. Trudności z uznaniem chrztu dzieci mają wyznania, chrzczące 
dopiero dorosłych, co nie wpływa na uznanie ich chrztu przez Kościół 
Rzymskokatolicki. Nie znamy oficjalnych wskazań i oświadczeń Koś
cioła Prawosławnego odnośnie ważności chrztu udzielanego w innych 
Kościołach, bo krążą nieraz na temat rebaptyzacji w tym Kościele różne 
pogłoski.

W tejże samej dziedzinie duszpasterskiej punktem spornym są 
małżeństwa mieszane oraz stawiane przez Kościół Rzymskokatolicki 
wymaganie chrztu i wychowania wszystkich dzieci w religii katolic
kiej. Gdy obydwie strony małżeństwa wyznaniowo mieszanego są 
głęboko wierzące, sprawa jest poważna i sięga w zakres sumienia. 
Kościół katolicki wydał ostatnio na ten temat instrukcję episkopatu, 
przygotowaną przez Komisję d/s Ekumenizmu, aby pomóc dyszpaste- 
rzom i nupturientom w rozwiązywaniu tego problemu. Niezależnie od 
tego konieczne jest duszpasterstwo małżeństw mieszanych, prowa
dzone w uzgodnieniu przez obydwie zainteresowane strony kościelne, 
bo praktyka wykazuje, że małżeństwa mieszane najczęściej prowadzą 
do indyferentyzmu i zaprzestania praktyk religijnych przez małżon
ków. Niezależnie zaś od deklaracji, wpływ na wychowanie religijne 
dzieci ma ta strona w małżeństwie, która jest bardziej religijna i 
praktykująca.

Wspólnego planowania i przeprowadzania akcji duszpasterskich 
poza Tygodniem Modlitw — właściwie dotychczas nie było. Oczywiście 
wierni z różnych Kościołów przychodzą na uroczystości rodzinne: 
chrzty, śluby, pogrzeby swoich krewnych czy znajomych z innych Koś-
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dołów; czasami także na wielkie uroczystości w jednym czy drugim 
Kościele zjawiają się wierni innych Kościołów, lecz są to rzadkie wy
padki. Z całą pewnością omówienie sytuacji religijno-moralnej w kraju, 
potrzeb duszpasterskich i zaprogramowanie jednakowej działalności 
we wszystkich Kościołach w zagrożonych dziedzinach życia byłoby po
żyteczne.

Natomiast w wielkich uroczystościach po jednej i drugiej stronie 
biorą zazwyczaj udział delegacje. Należy wspomnieć o udziale przed
stawicieli wszystkich Kościołów chrześcijańskich z PRE w pogrzebie 
ś.p. ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, w ingresie ks. prymasa Józefa 
Glempa, podczas wizyt Jana Pawła II w ojczystym kraju. Za pierwszym 
odwiedzeniem Polski przez Ojca św. przykrą dla sprawy ekumenizmu 
rzeczą było pominięcie w programie pielgrzymki spotkania z przedsta
wicielami Kościołów chrześcijańskich; zostało to naprawione w 1983 r. 
podczas drugiej wizyty. — Również delegacje katolickie biorą udział w 
uroczystościach bratnich Kościołów.

e) Współpraca w dziedzinie naukowej i kontaktów zagranicznych 
rozwija się dobrze. Obydwie wyższe uczelnie teologiczne katolickie: 
KUL i ATK, jak również ChAT urządzają różne sympozja, sesje nauko
we na tematy ekumeniczne, zapraszają prelegentów o różnej przynależ-, 
ności wyznaniowej i wydają monografie czy dokumentację ekumenicz
ną. Chciałbym podkreślić, że z okazji 500-lecia urodzin Marcina Lutra 
odbyło się w uczelniach katolickich kilka sympozjów naukowych, a z 
pierwszym w Polsce tego rodzaju posiedzeniem wystąpiła Akademia 
Teologii Katolickiej. Obecnie po utworzeniu na KUL Instytutu Ekume
nicznego naukowa działalność ekumeniczna ze strony katolickiej z pe
wnością bardziej jeszcze się rozwinie.

f) Na zakończenie tej części referatu dodam, że różne osobistości 
czy delegacje zagraniczne przybywające do Polskiej Rady Ekumenicz
nej czy do Kościoła Rzymskokatolickiego spotykają się zazwyczaj z 
przedstawicielami drugiej strony. W ostatnich zwłaszcza latach ten 
zwyczaj staje się regułą.

g) Negatywne zjawiska w dziedzinie ekumenicznej — to prozeli
tyzm dotykający zazwyczaj Kościoła Rzymskokatolickiego, bazujący na 
lokalnych konfliktach wiernych z proboszczem czy biskupem; a także 
nieprzychylne czy krytyczne, a nie zawsze obiektywne artykuły w pis
mach wyznaniowych czy odczyty, wywiady, wypowiedzi wygłaszane 
czy publikowane za granicą. Przyznać trzeba, że w ostatnich latach 
tego rodzaju wystąpienia prawie zanikły. Mówiąc obiektywnie, można 
stwierdzić, że wypowiedzi strony katolickiej — czy w prasie czy w sło
wie — były bardziej ekumeniczne.
m . POTRZEBY PRZYSZŁOŚCI

Ekumenizm nie jest chwilową modą, czy przemijającą falą życia 
chrześcijan w dzisiejszych czasach. Jest on dążeniem trwałym, bo do 
tego nakłania wyznawców Chrystusa sam Boski Założyciel, jak i sytua
cja ludzkości, zmuszająca ją do szukania jedności w celu przeżycia i 
spokojnego rozwoju. Dlatego o ekumenizmie w naszym kraju musimy 
wszyscy — tzn. wszystkie wyznania i wszyscy chrześcijanie — myśleć z 
troską i powagą.

Jednym z warunków owocnego rozwoju ekumenizmu w naszym 
kraju jest otwarte i szczere dążenie do jedności ze strony wszystkich 
Kościołów, a wystrzeganie się jakiejkolwiek „polityki” wyznaniowej



DEKRET „O EKUMENIZMIE” PO 20 LATACH 81

oraz ulegania wpływom czynników pozakościelnych. W dokonywaniu 
rozłamów działały zawsze — obok religijnych — czynniki w istocie swej 
wrogie religii czy Kościołowi; takim siłom zależy na rozbiciu chrześci
jaństwa, bo słabnie wtedy jego moc. Tego rodzaju siły działają również 
dziś, aby nie dopuścić do zjednoczenia, a przez to do wzmocnienia wia
ry i Kościoła.

Następnie pragnę nawrócić do zalecenia Wspólnej Grupy Roboczej 
Kościoła Rzymskokatolickiego i Światowej Rady Kościołów, aby naj
bliższe lata poświęcić na kształtowanie, pogłębianie i szerzenie ducha 
ekumenicznego we wszystkich Kościołach. Nasza rodzima Komisja 
Mieszana Kościołów zrzeszonych w PRE i Kościoła Rzymskokatolickie
go powinna opracować program odpowiedniego kształcenia duchowie
ństwa i wzajemnych kontaktów duchownych wszystkich Kościołów 
oraz program ekumeniczny duszpasterski, obejmujący wszystkie wyz
nania. Duże znaczenie ma też prasa wyznaniowa, której obecnie jest 
znaczna ilość, którą czyta wiele osób. Oczywiście do przeprowadzenia 
programu kształcenia ekumenicznego i jednolitej postawy ekumenicz
nej w pismach wyznaniowych powinny się zobowiązać wszystkie Koś
cioły chrześcijańskie.

Ostatnia propozycja dotyczy dialogów międzywyznaniowych. Ta 
forma działalności ekumenicznej znalazła w ostatnich piętnastu latach 
szerokie zastosowanie i doprowadziła do znacznego postępu w stosun
kach między Kościołami na skutek osiągnięcia uzgodnień w wielu dzie
dzinach doktryny życia czy ustroju kościelnego. Szczególnie owocne 
okazały się dialogi teologiczne przeprowadzone przez Kościół katolicki 
ze Wspólnotą Kościołów Anglikańskich, ze Światową Federacją Lute- 
rańską i z Kościołami prawosławnymi.

Powstaje pytanie: czy nie należałoby stworzyć i u nas — niezależ
nie od Komisji Mieszanej, obejmującej całościowo sprawy działalności 
ekumenicznej — specjalnych komisji dialogu między poszczególnymi 
Kościołami, jako odpowiedników na terenie lokalnym owych wielkich 
komisji na szczycie Kościołów? Pewnym zaczątkiem mogłaby być ist
niejąca od kilku lat w ramach Komisji Mieszanej Podkomisja d/s. Dia
logu. Nie należałoby się także obawiać, że komisje dialogu między posz
czególnymi Kościołami osłabią spójnię wśród wszystkich Kościołów 
oraz harmonijne współżycie i dążenie do jedności; postępy w dialogu 
będą raczej wpływać zachęcająco na wszystkie Kościoły. Komisjom 
dialogu należałoby powierzyć zadanie wprowadzania osiągnięć dialogu 
„na szczycie” w życie Kościołów lokalnych.

Oprócz tego komisje dialogu mogłyby zająć się ważnym zagadnie
niem jedności Kościoła, jako takiej. Pytania: do jakiej jedności zdąża
my? jakie formy ta jedność powinna przyjąć? co dotychczas zostało 
dokonane, a co jeszcze pozostaje do zrobienia? — są w ekumenizmie 
zasadnicze i trzeba o nich mówić, bo inaczej działamy na ślepo. Droga 
do uświadomionego celu jest zawsze łatwiejsza, a działanie skutecz-m 
niejsze.
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Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv.

EKUMENICZNY WYMIAR MYŚLENIA SOBOROWEGO 
W POLSKICH PODRĘCZNIKACH TEOLOGICZNYCH

I KATECHIZMACH 
(fragmenty)

W swoim wystąpieniu autor dokonał przeglądu pod kątem ekume
nizmu, katolickich podręczników teologicznych napisanych w języku 
polskim. Przypomniał, że do krytycznego przeglądu podręczników i 
materiałów służących formacji zacnęca zarówno „Dekret o ekumeniz
mie” i „Dyrektorium ekumeniczne”, jak również mało znany dokument 
pt. „Wytyczne programowe w sprawie ekumenicznej formacji w semi
nariach duchownych i fakultetach teologicznych w Polsce”, wydany 
przez Komisję Episkopatu ds. Ekumenizmu. Ogólnokościelne i polskie 
wytyczne ustalają, jak utrzymuje o. Napiórkowski, następujące zasady 
ekumenicznego wymiaru podręczników teologii: uczyć zgodnie z praw
dą i z życzliwym nastawieniem wobec innych, otwierać czytelnika na 
prawdę i dobro innych chrześcijan ucząc trudnej sztuki wzajemnego 
ubogacania się, uwzględniając dorobek teologii Vaticanum II.

W swoim przeglądzie o. Napiórkowski uwzględnił podręczniki z 
następujących dziedzin: historii Kościoła, biblistyki, teologii moralnej, 
teologii dogmatycznej, teologii fundamentalnej, liturgiki; szczególnie 
wiele miejsca poświęcił katechizmom.

Z podręczników historii Kościoła surowej ocenie poddał dzieło ks. 
Józefa Umińskiego, pisane przed soborem i przedsoborowo. Dwudzie- 
stotysięczny nakład tego podręcznika, będącego w użyciu do połowy lat 
siedemdziesiątych, przez długi czas skutecznie podtrzymywał tradycyjną 
świadomość historyczną szerokich kręgów duchowieństwa katolickiego w 
Polsce. Nowsze pozycje, jak 5-tomowa „Historia Kościoła” ks. Bolesława 
Kumora, czy dzieło zbiorowe „Historia Kościoła w Polsce” (wyd. „Palloti- 
num”), pisane sine ira et studio, ukazują się w zbyt niskich nakładach, 
aby konkurować skutecznie z dziełem ks. Umińskiego. Szansę tę ma na
tomiast znakomita synteza pióra ks. Daniela Olszewskiego pt. „Dzieje 
chrześcijaństwa w zarysie”, opublikowane w 15 tys. egzemplarzy.

Jeśli idzie o pozycje biblistyczne, to referent wyraził opinię, że ka
toliccy bibliści pierwsi z wielkiej rodziny teologów wyzwolili się z wła- 
snowyznaniowej dobrowolnie wybranej izolacji otwierając się odważ
nie na osiągnięcia kolegów protestanckich. Jest to w dużej mierze za
sługa wybitnego biblisty ks. Eugeniusza Dąbrowskiego.

Niską notę otrzymały natomiast podręczniki z zakresu teologii mo
ralnej. O. Napiórkowski zauważył, że pozytywnemu, wolnemu od du
cha polemiki wykładowi stanowiska katolickiego, towarzyszy w tych 
pracach niemal całkowity brak zainteresowania teologią moralną pra
wosławia i protestantyzmu.

W dziedzinie teologii dogmatycznej wymienił nazwisko wybitnego 
uczonego ks. Wincentego Granata, autora „Dogmatyki katolickiej”, 
który zaprawiał rzesze adeptów teologii do ekumenicznego myślenia w 
okresie jeszcze nieekumenicznym i był niewątpliwie ojcem soborowym 
długo przed Vaticanum II.

Dość wysoką ocenę otrzymały podręczniki i skrypty z zakresu teo
logii fundamentalnej. Praca ks. Józefa Myśkówa, ks. Edwarda Kopcia,
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ks. Czesława Bartnika, a zwłaszcza nestora polskich fundamentalistów, 
ks. Władysława Hładowskiego są przykładem, jak prawdziwy ekumeni- 
sta może zwyciężyć tradycyjnego apologetę.

Prace z zakresu liturgiki, powstałe w Polsce, w ogóle nie zdradzają, 
zdaniem o. Napiórkowskiego, zainteresowania liturgią innych Kościołów.

Szczególnie wiele uwagi poświęcił referent katechizmom i pomo
com katechetycznym. Osobno zajął się „Propedeutyką teologii katolic
kiej” autorstwa ks. Antoniego Witkowiaka, określając wielokrotne wyda
nie tego podręcznika w wysokich nakładach jako antyekumeniczną aferę.

Dokonując przeglądu katechizmów doszedł o. Napiórkowski do 
następujących wniosków:
1. Katechizmy w sensie ścisłym posiadają charakter raczej aekumeni- 
czny. Poprzestają na zwięzłym przekazaniu podstawowych prawd wia
ry i zasad życia chrześcijańskiego w ujęciu katolickim. Nie szerzą du
cha ekumenicznego, ale też nie uczą anty ekumenizmu.
2. W podręcznikach i materiałach do nauki religii wszystkich klas 
szkół podstawowych i średnich, z zawodowymi włącznie, nie znalazłem 
ducha polemiki, prób fałszowania historii podziałów, szerzenia wrogoś
ci i nieprzyjaźni.
3. Zniknęło hasło „Polak-katololik”: nie uczy się dzieci i młodzieży, że 
protestant to Niemiec, a prawosławny — Rosjanin. Nie znalazłem tego 
w drukowanej i powielanej katechizacji.
4. Historię podziałów przedstawia się zasadniczo poprawnie i stwier
dza się fakt podzielonej winy.
5. Stwierdza się pozytywną ewolucję od niemal całkowitego braku zain
teresowania innymi Kościołami (desinteressement) do zauważania faktu 
ich istnienia i budzenia świadomości potrzeby modlitwy o zjednoczenie.
6. Żadne podręczniki i materiały, do których udało mi się dotrzeć w 
mojej kwerendzie, nie zaznajamiają polskich dzieci i polskiej młodzieży z 
innymi Kościołami i wspólnotami chrześcijańskimi, które żyją i działają 
w tym kraju. Absolwenci naszej katechizacji, jeśli pozostaje ona w ramach 
podręczników i materiałów pomocniczych, nie dowiedzą się niczego o 
protestantyzmie w Polsce, o mariawityzmie, prawosławiu, nawet unitach, 
o Kościele Polskokatolickim czy o Świadkach Jehowy, z którymi przecież 
się spotykają. Bardzo oszczędne i ogólne informacje o innych ukonkret- 
nieniach chrześcijaństwa podaje się w ujęciu historycznym, przy omawia
niu podziałów. Nie dotyka się sytuacji aktualnej i naszej, polskiej.

W zakończeniu o. Napiórkowski doszedł do następujących wnios
ków:

Teologia polska przebyła długą drogę ekumeniczną. Dokonała 
ogromnego wysiłku przebudowy myślenia. Wiele jednak pozostaje 
przed nią zadań.

Nieco tylko generalizując, można zasadnie stwierdzić, że etap pole
miki przeszedł do historii (ze strony rzymskokatolickiej katechezy i te
ologii w Polsce).

Panuje nadal dość powszechne milczenie o teologii oraz życiu 
chrześcijaństwa nierzymskokatolickiego.

Nauczanie religii dzieci i młodzieży nie nadąża za ekumenicznym 
tempem środowisk teologicznych. Czas skończyć z Witkowiakiem. Pro
ponuję, by po tym sympozjum Instytut Ekumeniczny zwrócił się w tej 
sprawie do odpowiedniej Komisji Episkopatu, odpowiedzialnej za spra
wy katechizacji w Polsce.

O. Napiórkowski wspomniał również, że przejrzał sondażowo 13
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polskich podręczników protestanckich i prawosławnych stwierdzając, 
że pod względem ekumenicznym nie są lepsze od katolickich i potrze
bują również radykalnej katharsis. Dodał wszakże, iż nie podejmuje się 
ich szczegółowej oceny, gdyż byłoby lejpiej, aby dokonali tego bracia 
protestanci i prawosławni. Uwagę tę skierował mówca pod adresem te
ologów z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i autorytetów koście
lnych odpowiedzialnych za te sprawy. Zgłosił propozycję utworzenia 
komisji mieszanej do sprawy podręczników teologicznych i pomocy do 
nauczania religii w Polsce.

Bogdan Tranda

EKUMENIZM KOŚCIOŁÓW — WZBOGACENIEM 
CZY ZAGROŻENIEM WIARY? 

(fragmenty)

Referent postawił tezę, że mimo niemal powszechnie panującego 
przekonania, iż dążenie do jedności chrześcijan jest dziełem Ducha 
Świętego, wypełnieniem myśli zawartej w modlitwie arcykapłańskiej 
Jezusa, sprawą zgodną z wolą Bożą, ekumenizm w Kościele może wy
wołać zagrożenie dla wiary. Oto najważniejsze fragmenty jego wystą
pienia. (...) Spotkanie ludzi uformowanych w zaściankach swoich wyz
nań, w atmosferze samowystarczalności i wyłączności, mówiących języ
kiem religijnym i teologicznym niezrozumiałym w innych kręgach, 
praktykujących własne obyczaje, obce gdzie indziej, musi wywołać zra
zu wstrząs, a dalej postawę obronną, jeśli nie agresywną. Stają bowiem 
naprzeciwko siebie ludzie obcy, naładowani propagandowymi, polemi
cznymi sloganami, nauczeni nieufności wobec wszystkiego, co jest inne, 
nieznane (...). Spotkanie dwu różnych światów z natury rzeczy musi 
prowadzić do zachwiania wartości dotychczas uważanych za bezbłędne 
i jedynie słuszne. Rzecznicy obu stron będą atakować, zwalczać to 
wszystko, co się nie zgadza z ich własnym systemem wartości, wyraża
jącym ich najgłębszą wiarę. Poczują się mniej pewnie na niewzruszo
nym dotychczas gruncie, który niespodziewanie zaczyna się chwiać i 
ujawniać wyraźne rysy. Poczują się zagrożeni i wyzwoli się w nich 
agresja, co doprowadzi do poczucia jeszcze większego zagrożenia. Może 
zrodzić się zwątpienie, podejrzenie, że wszystko jest względne, sama 
wiara może się jawić jako rzecz wątpliwa (...).

Mimo wszystko uważam ruch ekumeniczny za zjawisko naturalne, 
związane z rozwojem współczesnego świata, które w sposób nieunik
niony prowadzi do zbliżenia ludzi różnych kręgów. Następstwem zbli
żenia jest wzajemne poznanie się. Miejsce wstrząsu po zderzeniu zaj
muje olśnienie odkryciem w dotychczasowych przeciwnikach pewnych 
cech, o które nie podejrzewałoby się ich dotychczas, zaczyna się do
strzegać, że nie tkwią w totalnym błędzie (...), i że ich wspólnota przeja
wia pewne cechy Kościoła. Wielu ludzi posuwa się na tej drodze coraz 
dalej, popada często w euforię i zaczyna traktować ekumenizm nie
omal jako podstawowy dogmat chrześcijańskiej doktryny. Skłonny był
bym widzieć tu jeszcze jedno źródło zagrożenia dla wiary, bo zachodzi
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niebezpieczeństwo zacierania jej zasad w imię chrześcijańskiej jedności 
i zgody. Nierzadko słyszy się takie zdanie: przecież w gruncie rzeczy nic 
nas nie dzieli, więc o co kruszyć kopie? Lekceważenie dzielących chrze
ścijan różnic wynika z lekceważenia przyczyn, które doprowadziły do 
podziału chrześcijaństwa. To prawda, że grzech wywołuje skandal po
działu, ale bardzo często ci, którzy odchodzą i ponoszą formalnie winę 
za rozłam, czynią tak wyłącznie dlatego, aby grzechu u n i k n ą ć ,  a by 
szukäc drogi zbawienia i prowadzić życie pobożne, zgodne z zasadami 
Ewangelii. Czynią tak dlatego, że jawny grzech toczy organizm wspól
noty macierzystej, która nie przejmuje się specjalnie swym powołaniem 
do świętości, albo też gwałci objawioną wolę Boga, w miejsce wyraź
nych wskazań Bożych wprowadzając ustawy ludzkie. Nie zapominajmy 
o tym, że Ewangelia zna p o z y t y w n y  wymiar podziału, gdy mówi, że 
z powodu Jezusa powstał rozłam między ludem (J 7,43: 9,16: 10,19). Je
szcze wyraźniej na ten temat wypowiada się apostoł Paweł: „Muszą na
wet być rozdwojenia między wami, aby wyszło na jaw, którzy wśród 
was są prawdziwymi chrześcijanami,}1 (1 Kor 11,19).

Ekumenizm zagraża wierze ś l e p e j ,  to znaczy takiej, która wspie
ra się na systemie nakazowym, nie dopuszczającym pytań, wątpliwości 
ani krytyki w utajonej obawie rozpadnięcia się samego systemu. Eku
menizm zagraża wierze p ł y t k i e j ,  to znaczy takiej, która wspiera się 
na powierzchownym przyjęciu za prawdę ogólnikowych zasad. Ekume
nizm zagraża wierze s ł a b e j ,  to znaczy takiej, która wspiera się na 
uczuciach, bez racjonalnego uzasadnienia. Spotkanie chrześcijan o wie
rze otwartej, pogłębionej i silnej, mimo różnorodnej formacji zyskanej 
we właściwych sobie środowiskach, może prowadzić do zbliżenia lep
szego poznania się i do wzajemnego wzbogacenia (...).

Jeśli spotkanie ekumeniczne z inną wspólnotą kościelną nauczy nas 
pokory wobec nieskończonych perspektyw Bożej miłości i mądrości, je
śli przekona nas o tym, że człowiek innego wyznania nie musi być wiel
błądem przed uchem igielnym, jeśli uświadomi nam, że sprawy niemo
żliwe dla ludzi, nie są niemożliwe dla Boga, to znaczy, że znajdujemy 
się na właściwej drodze i Bóg da nam łaskę pojednania. Każda wspól
nota wyznaniowa charakteryzuje się własnymi cechami szczególnymi i 
wnosi swoją cząstkę do układu całości. Rozmaitość wyznaniowa bywa 
zwykle uważana za wyraz sekciarstwa. Jest to pogląd słuszny tylko wó
wczas, gdy w Kościołach, bez względu na ich liczebność, panuje sekciarski 
duch wyłączności, jedynozbawczości własnego systemu. Jeśli jednak 
poszczególne wyznania mają świadomość własnych, ludzkich ograniczeń, 
jeśli dzięki temu są otwarte, gotowe przyjmować od innych i dawać innym 
rzeczy słuszne i prawdziwe, to różnorodność staje się wielkim bogactwem 
z którego da się czerpać wciąż nowe możliwości wyrażania prawdy, nowe 
formy oddawania czci Bogu, nowe sposoby głoszenia Jego chwały.

Sądzę, że na przeciwstawnie sformułowane pytanie o to, czy eku
menizm Kościołów wiarę wzbogaca, czy jej zagraża, nie da się odpowie
dzieć jednoznacznie: tak lub nie, ponieważ dzieje się i jedno i drugie. 
Powiedziałbym więcej, że warunkiem wzbogacenia wiary, rozszerzenia 
horyzontów, warunkiem zrobienia kroku w kierunku pojednania chrze
ścijan między sobą jest zakwestionowanie sformułowań wiarę wyraża
jących, postawienie znaku zapytania przy wielu praktykach wynikają- 1

1 Autor posługuje się przekładem  Pisma Świętego wydanym przez Brytyjskie i Zagrani
czne Towarzystwo Biblijne, W arszawa 1975 (Redakcja)
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cych z wiary. Oczyszczenie wiary od ludzkich, często zabobonnych na
leciałości, od elementów obcych Ewangelii, od śladów pogańskiej filo
zofii, wymaga pociągnięć radykalnych, cięć nieraz bolesnych (...). 
Trzeba sobie jednak powiedzieć, że nie jesteśmy dotychczas przygoto
wani do pociągnięć radykalnych, prowadzących do przebudowy rzeczy 
ważnych, sięgających daleko w głąb. Zadowalamy się najczęściej tylko 
modyfikacją na powierzchni, zdobywamy się na życzliwe gesty, stwa
rzając w rezultacie jedynie grę pozorów niebezpieczną dla wiary. Kościoły 
oficjalnie wypowiadają się życzliwie o ekumenizmie, wydają na ten temat 
oświadczenia i dokumenty, ale bronią się przed wprowadzeniem w życie 
takich postanowień, które by w sposób istotny odmieniły stosunki między 
chrześcijanami. Powstaje sprzeczność między słowami a czynami, co jest 
niejednokrotnie przyczyną tracenia wiary przez ludzi, którzy chcieliby 
widzieć w Kościele ostoję prawdy. Na razie ekumenizm czyni największe 
postępy jedynie wśród grup nieformalnych, składających się z ludzi mają
cych odwagę podejmowania kroków ryzykownych, narażania się swoim 
władzom kościelnym. W takich grupach dochodzi do daleko idącego for
mowania się wspólnoty, do rzeczywistej, a nie tylko pozornej zmiany 
wewnętrznego nastawienia wobec chrześcijan innych wyznań.* Tacy lu
dzie umieją nie tylko wzajemnie się szanować, czerpać z doświadczeń 
drugiej strony, wspólnie modlić się, ale i wspólnie przystępować do Sto
łu Pańskiego, a czasami nawet wspólnie celebrować Eucharystię. Człon
kowie nieformalnej grupy ekumenicznej czują się równi sobie i rzeczy
wiście zjednoczeni, choć ta ich jedność nie przybiera żadnej formalnej 
struktury, nadal pozostają oni członkami swych struktur wyznaniowych.

Ekumenizm Kościołów trzeba traktować jeszcze jako nadzieję na 
przyszłość. Przynależność do Rady Ekumenicznej krajowej czy świato
wej jeszcze o niczym nie świadczy, chociaż potocznie i niesłusznie takie 
Kościoły określa się mianem „ekumenicznych”. Podobnie istotnej zmia
ny nie wprowadza ogłoszenie oświadczenia czy dokumentu w rodzaju 
„Dekretu o ekumenizmie”, którego dwudziestolecie ogłoszenia dzisiaj 
tą sesją pragniemy uczcić. O rzeczywistych zmianach nie stanowią sło
wa, choćby drukowane, lecz konkretne czyny.

Jak długo małżeństwo między dwojgiem chrześcijan różnych wyz
nań będzie uznane za konkubinat, jak długo będzie się wywierać nacisk 
na uczestnika takiego związku przez wymaganie podpisywania zobo
wiązań, tak długo ekumenizm Kościoła nie będzie wiaryaodny. Jak dłu
go Chrzest nie będzie uznawany za równoważny (nie tytko na papierze, 
ale w świadomości wierzących), jak długo Stół Pański nie będzie otwar
ty, a urząd kościelny wzajemnie szanowany i uznawany, tak długo eku
menizm Kościoła nie będzie wiarygodny. Jak długo poczucie wyższości, 
jedynozbawczości oraz świadomość posiadania całej i nienaruszonej 
prawdy nie zostaną przezwyciężone, a przynajmniej zakwestionowane, 
tak długo ekumenizm Kościoła nie będzie wiarygodny. Jak długo przed
stawiciele Kościoła będą deklarować swe poparcie dla ruchu i nawet 
przewodzić ekumenicznym organizacjom, a na co dzień odmawiać dys
kusji nad rozwiązaniem problemów, tak długo ich ekumenizm nie bę
dzie wiarygodny. Jak długo będzie się uczestniczyć w międzywyznanio
wych konferencjach, zjazdach i sympozjach, a nie będzie się wiernych 
na szczeblu parafii uczyć miłości do braci chrześcijan innych wyznań, 
tak długo ekumenizm Kościoła nie będzie wiarygodny. Jak długo będzie 
się uprawiać dywersję wśród wiernych innego wyznania (prozelityzm), 
tak długo ekumenizm Kościoła nie będzie wiarygodny.
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Ruch ekumeniczny jest niewątpliwie darem od Boga, owocem 
tchnienia Ducha Świętego. Niestety, nawet najpiękniejsze dary Boże, 
dotknięte ręką człowieka, noszą na sobie ślady skażenia. Bądźmy szcze
rzy i przyznajmy się do winy. Nawet najczystszy dar Boży, jakim jest 
miłość, potrafimy spłaszczyć, zbrukać i sprowadzić do poziomu kloaki. 
Nawet Ewangelia, dobra, radosna wieść o pełnej chwały wolności dzieci 
Bożych, staje się nieraz w naszych rękach narzędziem zniewolenia. 
Czyż szlachetny w swym założeniu ruch zmierzający do pojednania 
ludu Bożego, do jedności Kościoła chrześcijańskiego w wierze, nadziei i 
miłości, nie przemienia się niekiedy w ekumeniczny imperializm?

Mimo to nie wyrzekniemy się miłości, nie przestaniemy głosić 
Ewangelii ani nie porzucimy myśli o braterstwie wszystkich wyznaw
ców Jezusa Chrystusa. Tak właśnie postąpimy, bo ufamy Bogu, z które
go ta sprawa pochodzi, że On sam doprowadzi ją do pomyślnego końca. 
Nie martwiąc się o nic, z wszystkimi sprawami, a więc i z tą sprawą, w 
modlitwie błagać będziemy Boga, kierować do Niego prośby o zachowa
nie świeżości ruchu ekumenicznego, o ustrzeżenie go przed zbiurokra
tyzowaniem i wypaczeniem.

Dom Emanuel Lanne OSB

DEKRET „O EKUMENIZMIE” JAKO PUNKT WYJŚCIA 
W ROZWOJU KATOLICKIEJ ŚWIADOMOŚCI EKUMENICZNEJ

(fragmenty)

Dekret „O ekumenizmie” pobudził wielu ludzi do zaangażowania 
się w służbę dla jedności. Jak wiadomo, .na ruch ekumeniczny patrzono 
początkowo w Kościele katolickim podejrzliwie, lecz z czasem ruch ten 
zyskał sobie prawo obywatelstwa. Dekret przynosi zobowiązanie dla 
całego Kościoła — dla wiernych i dla pasterzy.

Najpierw chcę przypomnieć główne wątki Dekretu, w drugiej częś
ci chciałbym powiedzieć o rozwoju ekumenicznej świadomości w Koś
ciele katolickim, w trzeciej zaś pokazać, iż Dekret nie daje odpowiedzi 
na pewne zagadnienia i odsłania trudności na drodze do jedności.
I. W konkluzji Dekretu zawarte jest życzenie, by poczynania synów Koś
cioła katolickiego zespolone z poczynaniami braci odłączonych posuwały 
się naprzód bez stwarzania jakichkolwiek przeszkód na drogach Opatrz
ności i bez uprzedzeń co do przyszłych podniet Ducha Świętego (nr 24). 
Niezaprzeczalną wartością Dekretu jest uznanie, mimo istniejących po
działów, braterstwa pomiędzy chrześcijanami. Słowo „braterstwo” na
leży odczytywać nie w sensie sentymentalnym, lecz biblijnym, jako rze
czywistość opartą na. wierze i chrzcie. Pojęcie braterstwa wyraża wspól
notę, istnienie komunii duchowej, mimo jeszcze tylu niedoskonałości w 
Kościele. Braterstwo to wynika z przynależności do wspólnoty, która 
przez chrzest została włączona w tajemnicę zbawienia. Dekret podkreśla 
właśnie znaczenie innych Kościołów i wspólnot w misterium zbawienia.

Mimo pewnej ostrożności w sformułowaniach Dekretu — trzeba 
dostrzec jego nowatorski charakter, polegający na uznaniu eklezjalnoś- 
ci wspólnot i Kościołów nierzymskokatolickich. W przypadku Kościo



8 8 DEKRET „O EKUMENIZMIE" PO 20 LATACH

łów wschodnich — przedchalcedońskich i prawosławnego — Dekret przy
znając im naturę eklezjalną, szczególnie podkreśla znaczenie celebracji 
Eucharystii, przez którą Kościół buduje się i wzrasta. Jest to do maksi
mum posunięta możliwość wyrażenia eklezjalności tych wspólnot.

Stwierdzenie, że Sekretariat ds. Jedności wygrał swoją bitwę, jak 
to określił wcześniej ks. prałat Arrighi, dotyczy w szczególności trzecie
go rozdziału Dekretu — „Kościoły i wspólnoty kościelne odłączone od 
rzymskiej Stolicy Apostolskiej”. Jak wiadomo były proponowane przed 
ostatecznym zredagowaniem tego rozdziału różne sformułowania, lecz 
Sekretariat przeforsował swoje rozwiązanie, dzięki czemu Dekret wyraź
nie ukazał specyfikę Kościołów wschodnich, ich dziedzictwo liturgiczne, 
duchowość, dyscyplinę, uznał tradycję eklezjalną Kościołów wschodnich, 
ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy teologicznej.

To uznanie dziedzictwa nie jest wyrazem tolerancji o charakterze 
tylko folklorystycznym. Zwróćmy uwagę na strukturę tego rozdziału, w 
którym wyliczone są różne aspekty eklezjalne czy ekleziologiczne wła
ściwe Kościołom wschodnim. Dekret mówi wyraźnie, że ta różnorod
ność w wielu swoich przejawach sięga czasów apostolskich. Jest to ja
kaś zachęta dla ekumenistów, żeby zgłębiali naturę tych relacji, jakie 
istniały między Kościołem wschodnim a Kościołem rzymskim przed po
działem. Podkreślenie wartości dziedzictwa właściwego Kościołom 
wschodnim ma więc swoje podstawy historyczne.

Chcę zwrócić uwagę na sformułowanie mówiące o dziedzictwie du
chowym w różnych jego wymiarach, i że, jak głosi Dekret, spuścizna 
duchowa i liturgiczna, obyczajowa i teologiczna przynależy w swych 
różnorodnych tradycjach do pełnej katolickości i apostolskości Kościo
ła (nr 17). Wczoraj prof. Meyer stwierdził, że brak jest takiego sformuło
wania w części poświęconej Kościołom zachodnim. Otóż w rozdziale 
pierwszym jest jednak określenie ogólne, odnoszące się do całego chrześ
cijaństwa, mówiące to samo o uprawnionej różnorodności, w relacji do ta
kich cech Kościoła jak katolickość czy apostolskość. A więc jest to aplika
cja do działalności ekumenicznej w globalnej, ogólnochrześcijańskiej per
spektywie , a nie tylko koncesja w stosunku do Kościołów wschodnich.

Dziedzina duchowości to zagadnienie nie mniej ważne od poprzed
nich. Dekret mówi o tym, że Kościół ustawicznie potrzebuje reformy. 
„Perennis reformatio” —wyrażenie to pochodzi z przemówienia Papie
ża Pawła VI do Kurii Rzymskiej i zostało przyjęte w Dekrecie. Trzeba 
powiedzieć, że pojęcie reforma nie jest równoznaczne z pojęciem rewo
lucja. Reforma to odnowa, odnowa także instytucji kościelnych. We 
fragmencie poświęconym duchowości Dekret mówi o nawróceniu serca 
i o modlitwie, ale także o potrzebie odnowy instytucji kościelnych.
II. Przechodząc do omówienia rozwoju świadomości ekumenicznej w 
Kościele katolickim pragnę zaznaczyć, że skupię swoją uwagę na niek
tórych tylko elementach.

1. Trzeba tu wymienić reformy, które wprowadził Sobór, a które 
miały wpływ na wzrost świadomości ekumenicznej katolików, a więc re
forma liturgiczna, odnowa biblijna, odnowa struktur kościelnych (na pła
szczyźnie diecezjalnej, konferencji biskupów i sprawowania kolegialności 
w Kościele), wraz z towarzyszącą tej odnowie refleksją teologiczną.

2. Doniosłość dialogu — w skali ogólnej i regionalnej. Precyzowała 
się ona stopniowo podczas Soboru, jak i po nim. Cel, który przyświeca 
Dekretowi, gdy mówi on o dialogu, jest sformułowany dość nieśmiało. 
Obecnie w świetle podejmowanych inicjatyw można powiedzieć, że po
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szliśmy dalej, niż to formułował Dekret. Celem dialogu jest wzajemne 
poznanie, wzajemny szacunek, a wreszcie — przywrócenie jedności 
chrześcijan. W Dekrecie pojawia się jednak ważne novum — mówi on o 
tym, że nowymi metodami trzeba dochodzić do jedności. Metoda przyjęta 
przez Sobór akcentuje, iż dążąc do przywrócenia jedności należy pro
wadzić dialog z różnymi Kościołami, dialog, którego punktem central
nym jest Jezus Chrystus. Dzięki wnikliwszej analizie niektórych zagad
nień podejmowanych w dialogu teologicznym, zagadnień takich jak 
Eucharystia, posługiwanie kościelne, autorytet w Kościele, tajemnica 
Kościoła, teologia sakramentów, udało się pokonać pewne przeszkody 
stojące na drodze ku jedności.

3. Wspólne świadectwo i modlitwa. Trzeba tu podkreślić nie tylko 
doniosłość współpracy Kościoła Rzymskokatolickiego ze Światową 
Radą Kościołów, lecz nade wszystko znaczenie współpracy między 
chrześcijanami na płaszczyźnie lokalnej.' Jest to niezwykle istotna spra
wa dla całego ruchu ekumenicznego. Wszędzie tam, gdzie chrześcijanie 
różnych wyznań żyją obok siebie, muszą wspólnie budować drogi wio
dące do jedności. Zwierzchnicy Kościołów nie załatwią tego problemu 
odgórnie. Stąd tak bardzo ważne są kontakty osobiste, na różnych pła
szczyznach życia kościelnego, które są najskuteczniejszym środkiem 
prowadzącym do jedności.

Wielkie zriaczenie ma też wspólna modlitwa, otwarcie się na życie 
kultowe innych Kościołów i wspólnot chrześcijańskich. Dekret mówi o 
„communio in sacris”, co kojarzy się z interkomunią, zresztą niesłusz
nie tylko z nią. Dekret podkreśla znaczenie chrztu, lecz jest jeszcze dru
gi bardzo ważny moment — eklezjalne znaczenie udziału w Euchary
stii, co tak akcentuje tradycja Wschodu. Wydaje się, że ta druga sprawa 
jest jeszcze niedostatecznie dostrzegana.
III. W Dekrecie niektóre zagadnienia pozostają nierozwiązane, są pew
ne luki, o których trzeba mówić. Nie oznacza to oczywiście deprecjacji 
całego dokumentu, który jest przecież świadectwem postępu, jaki doko
nał się w świadomości katolickiej. Chcę mówić o trzech takich nie roz
wiązanych trudnościach.

1. Brak modelu jedności
Sobór nie usiłował precyzować modelu jedności. We wstępie do 

Dekretu podkreślone są wprawdzie aspiracje do bycia Kościołem po
wszechnym, ale Sobór zadowalał się zwróceniem uwagi na metody pro
wadzące do jedności. Tego rodzaju wizja powinna znajdować się w 
Konstytucji dogmatycznej „O Kościele”, ale tam także jej nie znajdzie
my. Konstytucja mówi wprawdzie o uprawnionej różnorodności, ale 
wizji jedności Kościoła nie zawiera.

Dekret, podkreślając relacje, zwłaszcza z Kościołami Wschodu, po
sługuje się kluczowym terminem — „Kościoły siostrzane”. W tym miejscu 
jest właśnie jak gdyby zasygnalizowany model jedności. Nie jest to jed
nak model unionistyczny. Dekret się wyraźnie od takiego modelu dy
stansuje, gdyż prawosławie jest w szczególny sposób wyczulone na po
jęcia: unicki, uniatyzm.

Za inny model uchodzić może tzw. pojednana różnorodność. W tym 
miejscu pojawia się jednak pytanie: jaka jest ta różnorodność i w jakiej 
postaci jest ona do przyjęcia przez Rzym? Wiadomo z historii, że normy 
akceptacji tej różnorodności przez Rzym były różne. Niejednokrotnie od
mawiano jej prawa obywatelstwa i dopiero na Soborze Watykańskim II 
doczekała się ona dowartościowania.



90 DEKRET „O EKUMENIZMIE” PO 20 LATACH

Modelem jedności może być również sytuacja Kościoła przed po
działem, idea Kościoła nie podzielonego. W dialogu z prawosławnymi 
katolicy często odwołują się do Kościoła Ojców i pierwszych soborów, 
utożsamiając go z Kościołem nie podzielonym. Jednak nie rozwiążemy 
naszych problemów tęskniąc za złotym wiekiem, kiedy to chrześcijanie 
stanowili jedno. W „Dziejach Apostolskich” jest mowa o tym, że Jeden 
duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących (Dz 4,32) i był to 
obraz jakiejś wspólnoty idealnej. Na pewno Kościół w ciągu wieków 
czerpał inspirację z tego opisu. Niemniej jednak życie eklezjalne nie 
było zupełnie zgodne z tym opisem, o czym świadczy chociażby począ
tek pierwszego listu do Koryntian. Ten model idealny Kościoła pierwo
tnego jest wizją zbyt romantyczną, co nie oznacza, że odwoływanie się 
do Kościoła pierwotnego nie ma żadnego znaczenia.

Historyk z łatwością sięgnie do czasów św. Bazylego (IV wiek n.e. 
— przyp. A.G.) i odczyta słowa, które zastanawiają: Miłość oziębiła się 
między Kościołami. Cały trud i dzieło św. Bazylego zmierzało ku przy
wróceniu już rwącej się jedności między Wschodem a Zachodem. To 
jego dążenie może być dla nas współczesnych chrześcijan wzorcem, 
gdyż podkreślał on wspólne zjednoczenie w miłości, życie w Duchu 
Świętym, wcielanie Ewangelii w życie.

2. Kwestia jednomyślności w wierze
Jedność wiary jest warunkiem przywrócenia jedności widzialnej. De

kret dopuszcza i uznaje wartość różnorodności w sformułowaniach dog
matycznych, ale też trzykrotnie podkreśla, że w rzeczach koniecznych na
leży zachować jedność. Poza tym pojawia się pojęcie hierarchii prawd, 
hierarchii soborów, co może jednak rodzić pokusę, aby sprowadzać wszyst
ko do jednego wspólnego mianownika. Tego rodzaju podejście, miast dopro
wadzić do jedności, może doprowadzić chrześcijan do nowych podziałów.

Jest też drugie niebezpieczeństwo — podważenia nieomylności magi
sterium, urzędu nauczycielskiego w Kościele. Sobór Watykański II w 
Konstytucji „O Kościele” wskazuje na sprawowanie nieomylności w wie
rze całego ludu Bożego. Wydaje się, że jest to jedyna możliwość odbloko
wania istniejących trudności właśnie poprzez refleksję w tym kierunku.

Często funkcjonuje jeszcze niewłaściwe pojęcie nieomylności. Chcę 
tutaj opowiedzieć coś z własnego doświadczenia. Mieliśmy w Chevetog- 
ne zakonnika, z pochodzenia Rosjanina, o. Clementa Lialine, który czę
sto mawiał, że główna różnica pomiędzy Kościołem Rzymskokatolickim 
a Prawosławnym polega na odmiennym rozumieniu kryterium prawdy, 
kryterium nieomylności. Dla prawosławia definitywnym kryterium 
prawdy jest nieomylne magisterium świętości. Brzmi to trochę para
doksalnie, ale sądzę, że otwiera nowe horyzonty.

Paweł VI dokonał gestu niesłychanego — ogłosił doktorami Kościo
ła dwie kobiety — św. Teresę z Avila i św. Katarzynę ze Sieny. W ten 
sposób magisterium Kościoła uznało i potwierdziło autentyczność cha
ryzmatu tych dwóch kobiet w Kościele. Ich nauczanie miało duży 
wpływ na ludzi w różnych epokach, ale przecież różniło się ono od nau
czania papieży czy biskupów.

Wiara apostolska, to przede wszystkim nauka, słowo życia. Mówiąc 
o idei hierarchii prawd, która koncentruje nas na fundamencie — Jezu
sie Chrystusie, nie chcę bynajmniej powiedzieć, że są prawdy małe i 
wielkie, dogmaty pierwszej i drugiej kategorii. Istnieje bowiem jedna 
podstawowa prawda, o której świadczą wszystkie sobory — prawda o 
misterium miłości Boga objawionej w Chrystusie.
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3. Specyfika posługiwania papieskiego na rzecz jedności 
Należy zobowiązać inne Kościoły tylko do akceptowania tego, co 

jest konieczne. Jeśli idzie o prymat papieski, to według przeświadcze
nia innych chrześcijan, jest to właśnie największa przeszkoda na dro
dze ku jedności. Uznał to zresztą sam Paweł VI.

Papież ten zwrócił uwagę na fakt, że Stolica Apostolska wywodzi 
swój prymat nie tylko od apostoła Piotra. Od starożytności Rzym cie
szył się uznaniem jako ten Kościół, który „przewodzi miłości” (określe
nie św. Ignacego Antiocheńskiego). Ważne jest świadectwo krwi dwóch 
apostołów — Piotra i Pawła. W rozwiązaniu trudności związanej z pry
matem papieskim może pomóc podkreślanie świadectwa obydwu apo
stołów, świadectwa ich męczeństwa.

W modelu jedności, którego szukamy, kluczową rolę odgrywa poję
cie świętości, świadectwa (martyria). Tu jest ta perspektywa, którą wy
znacza jak gdyby ponowne odczytywanie Dekretu „O ekumenizmie”. 
Trzy paragrafy należy polecić szczególnej medytacji — 6 , 7 i 8 . Reforma 
i odnowa, nawrócenie serca i wyrzeczenie, pokora i modlitwa — trzy 
podejścia, a w gruncie rzeczy jedna i ta sama rzeczywistość.

Swoje wystąpienie zakończył o. Lanne zacytowaniem fragmentu z 
Listu św. Pawła do Efezjan (Ef 4, 1—3).

SYMPOZJUM POLSKO-SZWEDZKIE

Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 15—21 października 1984 r.

W Warszawie odbyło się sympozjum polsko-szwedzkie poświęcone 
problematyce teologii pracy i duszpasterstwa ludzi pracy. Ze strony 
polskiej organizatorem sympozjum była Akademia Teologii Katolickiej 
w Warszawie, przy czym pracami przygotowawczymi i przebiegiem 
sympozjum kierował ks. doc. Helmut Juros SDS, prorektor ATK, kiero
wnik katedry etyki społeczno-gospodarczej ATK. Współorganizatorem 
ze strony szwedzkiej był Instytut Teologiczny w Sztokholmie, kierowa
ny przez dra Gorana Agrella. Sześcioosobowej grupie gości przewodni
czył biskup Sztokholmu, dr Lars Carlzon.

Otwarcia obrad w dniu 15 października dokonali: ks. prof. Remi
giusz Sobański, rektor Akademii, i ks. doc. Henryk Muszyński, dziekan 
wydziału teologicznego Akademii. Naukowa część sympozjum podzie
lona była na dwie części: teologiczną i duszpasterską. W części teologi
cznej wprowadzenia do dyskusji wygłosili: pastor dr G. Agrell mówił o 
pracy w ujęciu biblijnym; ks. doc. H. Juros i ks. Grzegorz Okroy SChr 
(pracownik naukowy ATK) o teologicznym ujęciu pracy; pastor dr Gert 
Nilsson (konsultant Kościoła Szwecji ds. etyki społecznej) o etyce pra
cy, zaś ks. prof. Jan Krucina (prorektor Papieskiego Wydziału Teologi
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cznego we Wrocławiu) przedstawił podstawowe myśli i wskazania en
cykliki „Laborem exercens”. W części duszpasterskiej ks. prof. Joachim 
Kondziela (dziekan wydziału nauk społecznych Katolickiego Uniwer
sytetu Lubelskiego) przedstawił informację o religijności ludzi pracy w 
Polsce; pani Lillemor Erlander (pastor w Linköping) omówiła religij
ność środowiska ludzi pracy w Szwecji; ks. dr Benedykt Woźnica (pro
fesor Wyższego Seminarium Duchownego w Katowicach) omówił tra
dycje i doświadczenia w zakresie duszpasterstwa robotniczego na Gór
nym Śląsku; dr Fredrik Lautmann (pastor w Rämman) omówił swoje 
doświadczenia w niewielkim ośrodku przemysłowym w Szwecji środ
kowej (Värmland), zaś dyr. Sture Ramstróm przedstawił swoje do
świadczenia w zakresie pracy diakonijnej, zebrane w kierowanym 
przez siebie dużym ośrodku opiekuńczym Stiftelsen Stora Skondal w 
Sztokholmie.

Po zakończeniu części naukowej i spotkaniu z młodzieżą studencką 
w Akademii Teologii Katolickiej, goście ze Szwecji odbyli krótką pod
róż po Polsce, w czasie której odwiedzili:

— sanktuarium maryjne w Częstochowie, gdzie uczestniczyli wraz 
z rzeszami wiernych przybyłych z całego kraju w Mszy św. dla pielgrzy
mów;

— były niemiecki obóz koncentracyjny Auschwitz w Oświęcimiu, 
największy ośrodek pracy niewolniczej w Europie w czasie II wojny 
światowej;

— ośrodek duszpasterstwa robotniczego w osiedlu górniczym Ja
strzębie na Górnym Śląsku, gdzie uczestniczyli w niedzielnej Mszy św. 
serdecznie witani przez wielotysięczną rzeszę wiernych, a następnie 
spotkali się z młodymi duszpasterzami, którzy opowiadali o swych do
świadczeniach zebranych w ciągu obowiązkowego roku pracy w kopal
niach i fabrykach \  oraz parafianami-robotnikami, którzy dzielili się z 
gośćmi swymi doświadczeniami z życia kościelnego i społecznego.

W czasie pobytu w Warszawie goście szwedzcy zostali przyjęci 
przez kard. Józefa Glempa, prymasa Polski oraz spędzili wieczór u se
niora diecezji warszawskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego (lute- 
rańskiego), ks. Jana Waltera. W czasie pobytu na Górnym Śląsku goście 
złożyli wizytę Biskupowi diecezji katowickiej, Herbertowi Bednorzowi, 
wieloletniemu przewodniczącemu Komisji Episkopatu ds. duszpaster
stwa ludzi pracy, który przedstawił im tradycje i metody współczesnej 
duszpasterskiej pracy Kościoła na Górnym Śląsku, największym ośrod
ku przemysłowym Polski.

Jan Zaborowski 1

1 W roku 1968 biskup katowicki, Herbert Bednorz, wprowadził w wyższym seminarium 
duchownym diecezji katowickiej obowiązkowy rok pracy kleryków (po III roku stu
diów) w kopalniach i fabrykach na stanowiskach robotniczych. (Autor)
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SESJA EKUMENICZNA MŁODZIEŻY

Laski k. Warszawy, 30 października — 2 listopada 1984 r.

Od 20 lat w Laskach pod Warszawą odbywają się ekumeniczne 
spotkania młodzieży, organizowane przez Ośrodek ds. Jedności Chrześ
cijan Kurii Metropolitalnej Warszawskiej. Ta piękna i pożyteczna a je
dnocześnie mało znana inicjatywa, rozwija się dzięki niesłabnącemu 
zaangażowaniu s. Joanny Lossow ze Zgromadzenia Franciszkanek Słu
żebnic Krzyża, której zasługi dla rozwoju ekumenizmu w Polsce są 
wprost ogromne.

Spotkania te spełniają ważną rolę w formacji ekumenicznej mło
dzieży katolickiej. W ciągu 20 lat przez dom rekolekcyjny w Laskach 
przewinęło się wielu młodych ludzi, którzy właśnie tutaj uczyli się po
stawy ekumenicznej i właśnie tutaj mieli możność, po raz pierwszy w 
życiu, przeżyć wspólnotę modlitewną z braćmi innych wyznań.

Tegoroczna sesja zgromadziła ok. 50 osób przybyłych z różnych, 
nawet najdalszych stron Polski. Jej otwarcia dokonała s. Joanna Los
sow, na której barkach spoczywała organizacja całej imprezy.

Następny dzień upłynął pod znakiem prelekcji. Z okazji 20 roczni
cy Dekretu „O ekumenizmie” II Soboru Watykańskiego, Grzegorz Po
lak z katolickiego miesięcznika „Więź” zapoznał młodzież z treścią tego 
ważnego w dziejach ekumenii dokumentu. Podkreślił, że nieznajomość 
dekretu wśród ogółu katolików jest jedną z przyczyn niedomogów ru
chu ekumenicznego nad Wisłą. Jednocześnie zaakcentował, że nawet 
gdyby dekret nie powstał, to i tak wszyscy katolicy zobligowani byliby 
do pracy na rzecz pojednania, gdyż nakazuje nam to Pismo Święte, któ
re stanowi najważniejsze źródło inspiracji ekumenicznej.

Następnie młodzież uczestniczyła w Mszy św., którą w kaplicy 
domu rekolekcyjnego celebrował o. dr Jan Sergiusz Gajek MIC, pracow
nik naukowy Instytutu Ekumenicznego na KUL. W wygłoszonej homilii 
wskazał on m.in. na konieczność dostrzegania ekumenicznego wymiaru 
służby Ojczyźnie. Chodzi o to, aby katolicy potrafili na przykład doce
nić wkład protestantów do kultury polskiej, aby wiedzieli, że również 
inni chrześcijanie, jak np. luterański biskup Bursche cierpieli i umierali 
za Ojczyznę, która jest naszym wspólnym domem. Pięknym gestem było 
zaproszenie przez celebransa do udzielenia końcowego błogosławień
stwa uczestniczącego w Mszy ks. Jana Hausego z Kościoła ewangeli
cko-augsburskiego .

Po skończonej liturgii G. Polak wygłosił prelekcję przybliżającą 
postać wielkiego polskiego patrioty, ks. Leopolda Otto, duszpasterza 
parafii luterańskiej w Warszawie. Ukazana została rola, jaką ks. Otto 
odegrał w organizowaniu manifestacji patriotycznych w Warszawie 
przed wybuchem Powstania Styczniowego, jak również jego wytrwałe 
zabiegi o promocję języka polskiego w liturgii stołecznego zboru ewan
gelicko-augsburskiego.

Tego samego dnia s. Regina Witt, ewangelicka diakonisa, która 
przybyła na spotkanie z młodzieżą mimo choroby, podzieliła się swymi 
wspomnieniami z czasu wojny. S. Regina, uczestniczka Powstania War
szawskiego, opowiedziała o pełnej poświęcenia służbie sióstr diakonis ze
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szpitala ewangelickiego niesionej mieszkańcom okupowanej Warsza
wy, bez względu na wyznawaną przez nich religię.

Wieczorem odbyło się nabożeństwo, które w rycie luterańskim od
prawił ks. J. Hause, dyrektor biblioteki Chrześcijańskiej Akademii Teo
logicznej. Warto dodać, że miało ono miejsce w dniu, w którym Kościół 
luterański obchodził Święto Reformacji, jako pamiątkę wystąpienia 
Marcina Lutra. W wygłoszonej homilii mówił on m.in. o jednym z naj
bardziej zasadniczych rysów teologii Ojca Reformacji — o usprawiedli
wieniu przez wiarę w Chrystusa. Zaznaczył, że dorobek Lutra i pozo
stałych reformatorów należy do całego chrześcijaństwa, nie jest zaś wy
łączną własnością jednego tylko Kościoła.

Przedostatniego dnia konferencje rekolekcyjne wygłosił znany dusz
pasterz ks. Tadeusz Fedorowicz. Ukierunkowane były one na rozbu
dzenie ducha ekumenicznego wśród młodzieży, miały za zadanie pomóc 
jej w zrozumieniu, dlaczego ekumenizm jest jednym z najistotniejszych 
zadań dla wszystkich wyznawców Chrystusa. Wieczorem ks. Fedoro
wicz celebrował nabożeństwo, podczas którego modlono się za zmar
łych różnych wyznań, którzy przyczynili się do rozwoju idei ekumeni
cznej w Polsce i na świecie. On też odprawił na zakończenie spotkania 
Mszę św.

Sesja ekumeniczna w Laskach potwierdziła, że młodzież jest 
otwarta na sprawę pojednania chrześcijan. Trzeba jej tylko pomóc w 
uwrażliwieniu na ten problem. Konieczne jest więc organizowanie jak 
największej liczby tego typu spotkań, tym bardziej, że jak wykazuje 
praktyka, tradycyjna katecheza parafialna jest jeszcze zbyt słabym 
sprzymierzeńcem idei ekumenicznej. Stąd też tak dużą rolę mają do 
spełnienia wszelkiego rodzaju ekumeniczne inicjatywy podejmowane z 
myślą o młodzieży.

Antoni Grześkowiak

SESJA EKUMENICZNA O „PRAWOSŁAWIU W POLSCE
I NA ŚWIECIE”

Wrocław, 17 listopada 1984

Organizatorem sesji był Oddział Wojewódzki Chrześcijańskiego 
Stowarzyszenia Społecznego we Wrocławiu. Poprzedziła ją liturgia po
ranna odprawiona w miejscowej katedrze prawosławnej pw. Narodze
nia Najświętszej Bogurodzicy przez jej proboszcza ks. Jana Romań
czuka.

Na sesję przybyli m.in.: członek Rady Państwa, prezes Zarządu
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Głównego ChSS pos. Kazimierz Morawski, wiceprezydent miasta 
Wrocławia Stefan Skąpski, kier. Wydziału ds. Wyznań Urzędu Woje
wódzkiego Mieczysław Prajsner, członek władz ChSS pos. prof. Kazi
mierz Orzechowski, wielu duchownych prawosławnych z terenu miasta 
i okolic, a także liczne rzesze członków i sympatyków Stowarzyszenia, 
zainteresowanych tematyką ekumeniczną. Spotkanie rozpoczęło się 
uroczystością odznaczenia zasłużonych działaczy ChSS.

Następnie rozpoczęła się właściwa sesja. Referaty wygłosili: ordy
nariusz prawosławnej diecezji, wrocławsko-szczecińskiej bp Jeremiasz 
— „Prawosławie w Polsce i na świecie”, red. Zbigniew Czubak, sekre
tarz redakcji wydawanego przez OW ChSS we Wrocławiu dwumiesię
cznika „Chrześcijanin a współczesność” — „Kościół Katolicki a Kościół 
Prawosławny”, ks. Ryszard Bogusz, proboszcz parafii ewangelicko- 
-augsburskiej pw. Opatrzności Bożej we Wrocławiu — „Kościół Ewan
gelicki a Kościół Prawosławny”. Odczytano też dwa komunikaty.

Najciekawszy i najtreściwszy był referat bpa Jeremiasza, jego praca 
nie tylko zawierała najniezbędniejsze i najbardziej podstawowe dane, 
ale w dalszej części podejmowała zagadnienia szczegółowe, dotyczące 
najistotniejszych cech tego wyznania. Była więc mowa o pochodzeniu 
ortodoksji wschodniej, o jej stanie współczesnym (15 Kościołów auto
kefalicznych i 3 autonomiczne), o honorowej kolejności poszczególnych 
patriarchatów i metropolii (Konstantynopol, Aleksandria, Antiochia, 
Jerozolima, Moskwa itd. aż do Autokefalicznego Kościoła Ameryki 
utworzonego na początku lat siedemdziesiątych), o strukturże organi
zacyjnej prawosławia itp. Wiele miejsca mówca poświęcił takim spra
wom, jak koncepcja władzy w Kościele, liturgia (uważana tutaj za cen
trum życia Kościoła), a także zaangażowanie polityczno-społeczne pra
wosławnych. W tym kontekście ordynariusz wrocławsko-szczeciński, 
który sam jest członkiem Komitetu Naczelnego Światowej Rady Koś
ciołów, przypomniał udział Kościoła Prawosławnego w Polsce, jak i 
Kościołów prawosławnych w innych krajach, w pracach ŚRK i innych 
międzynarodowych organizacji ekumenicznych i chrześcijańskich, 
m.in. w Konferencji Kościołów Europejskich, Chrześcijańskiej Konfe
rencji Pokojowej itd. Prawosławie uczestniczy w dialogach teologicz
nych z najważniejszymi odłamami chrześcijaństwa na świecie.

Wystąpienia obu pozostałych mówców miały nieco inny charakter. 
Red. Z. Czubak bardzo wnikliwie i wszechstronnie przedstawił wzaje
mne stosunki między obu najbliższymi sobie wyznaniami chrześcijań
skimi. Nie pomijając spraw trudnych, a nawet bolesnych (np. Unia 
Brzeska) zwrócił przede wszystkim uwagę na przełom, jaki się tu doko
nał po Soborze Watykańskim II, zwłaszcza po stronie katolickiej. Na
wet te przykre wspomnienia przeszłości dziś wyglądają często inaczej i 
np. na problem Unii patrzy się, przynajmniej w Kościele Rzymskokato
lickim, jako na swego rodzaju szansę na jeszcze większe zbliżenie mię
dzy obu wyznaniami. Również zmiany liturgiczne, wprowadzone po 
Vaticanum II, w wielu wypadkach ułatwiły nawiązywanie coraz ściślej
szych kontaktów z prawosławiem.

Referat ks. Bogusza miał charakter raczej luźnych i w znacznym 
stopniu osobistych refleksji z dotychczasowych spotkań zarówno jego 
samego, jak i jego współwyznawców z braćmi prawosławnymi. Były tu 
także wspomnienia z czasu studiów w Chrześcijańskiej Akademii Teo
logicznej, gdzie na co dzień miał do czynienia ze słuchaczami i wykła
dowcami z Kościoła Prawosławnego, w tym także z obecnym ordynariu



TYDZIEŃ POWSZECHNEJ MODLITWY O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN36

szem wrocławsko-szczecińskim. Wydaje się. że takie ujęcie było chv 
ba najwłaściwsze na tego rodzaju popularyzatorskiej sesji ekumeni 
cznej, zważywszy z jednej strony na charakter samego spotkania, jak 
na wielkie różnice doktrynalno-teologiczne między obu' Kościołami 
drugiej.

Po tych referatach głos zabrali jeszcze doc. dr I.ech Tyszkiewicz 
dr Kazimierz Bobowski, którzy uzupełnili i rozwinęli główne treści 
myśli poprzednich mówców. Na zakończenie przemówił prezes ChSl 
pos. K. Morawski, który jako sprawozdawca prasy Stowarzyszenia 
Vaticanum II był świadkiem nawiązywania kontaktów między Stolic; 
Apostolską a Patriarchatem Moskiewskim i innymi Kościołami prawo 
sławnymi. Podzielił się swymi wrażeniami z tych historycznych wyda 
rżeń.

’ W sumie było to ciekawe i pouczające spotkanie. Wypada wyrazi; 
wdzięczność Oddziałowi ChSS we Wrocławiu za podjęcie cennej inicja 
tywy przyhliżenia jednego z wyznań chrześcijańskich i życzyć kontynu 
owania takiej działalności poprzez informowanie o innych Kościołach

Krzysztof Gołębiowsk

TYDZIEŃ POWSZECHNEJ MODLITW" O JEDNOŚĆ 
CHRZEŚCIJAN 1985 R. W WARSZAWIE

Tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan upływał pod 
hasłem wybranym przez chrześcijan z Jamajki „Ze śmierci do życia ra
zem w Chrystusie7’ (por. Ef 2 , 4-7). Opracowany przez nich projekt Ty
godnia został, tradycyjnie już, zatwierdzony przez wspólną komisję zło
żoną z przedstawicieli Światowej Rady Kościołów oraz watykańskiegc 
Sekretariatu ds. Jedności Chrześcijan.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan A.D. 1985 w Warszawie 
obchodzony był znacznie dłużej, bo ponad 2 tygodnie. W dniach 13—31 
stycznia odbyło się siedem nabożeństw zorganizowanych w świąty
niach rzymskokatolickich przez Ośrodek ds. Jedności Chrześcijan dzia
łający przy Kurii Metropolitalnej Warszawskiej. Natomiast w dn. 18— 
25 stycznia odbywały się nabożeństwa w świątyniach Kościołów człon
kowskich Polskiej Rady Ekumenicznej.

Jedno z nabożeństw zorganizowanych przez Ośrodek ds. Jedności 
Chrześcijan, miało miejsce, wzorem lat ubiegłych, z dala od centrum 
miasta — w kościele parafialnym w Falenicy. Warto też wspomnieć, że 
obok świątyń, gdzie od lat odprawiane są nabożeństwa ekumeniczne, 
jak np. kościół akademicki Św. Anny, kościół Św. Kazimierza sióstr sa- 
kramentek czy kościół Św. Marcina sióstr franciszkanek służebnic
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krzyża, zaczęto również organizować modlitwy ekumeniczne w nowo 
powstałych parafiach na wielkich osiedlach. W tym roku nabożeństwo 
takie odbyło się w kościele ojców marianów na Stegnach, gromadząc 
wielu parafian. Dla większości z nich była to pierwsza okazja przeżycia 
wspólnoty modlitewnej z duchownym innego wyznania (kaznodzieją 
był ks. Jan Hause z Kościoła ewangelicko-augsburskiego).

Napisanie o wszystkich nabożeństwach przekraczałoby ramy ni
niejszego sprawozdania, stąd też ograniczę się do streszczenia niektó
rych tylko wystąpień. Od razu trzeba dodać, że nikt z kaznodziejów nie 
wykorzystywał ambony do celów niezgodnych z duchem ekumenizmu, 
nikt nie pozwalał sobie na polemikę czy bodaj na słowa jakiejkolwiek 
krytyki pod adresem innego Kościoła. Przeciwnie, dużo było akcentów 
przyjaznych, słów pojednania, sformułowań podkreślających to, co w 
innych wspólnotach jest szczególnie wartościowe, jak również akcento
wania tego, co dla wszystkich chrześcijan stanowi wspólne dziedzi
ctwo.

Duże wrażenie na słuchaczach wywarła homilia ks. Daniela Olsze
wskiego z Kielc wygłoszona w świątyni mariawitów. Kaznodzieja, je
den z czołowych polskich historyków Kościoła, znawca i popularyzator 
w społeczeństwie polskim wiedzy o mariawitach, w sposób nader obiek
tywny przedstawił okoliczności, w jakich doszło do powstania tej 
wspólnoty. Dodał przy tym, że geneza rozłamu nie jest jeszcze dostate
cznie wyjaśniona. Dopiero po zbadaniu źródeł z archiwów watykań
skich będzie można tego dokonać. Ks. Olszewski przedstawił dwie tezy: 
1 . postulaty zgłaszane przez mariawitów w momencie ich powstania 
doczekały się obecnie realizacji w Kościele rzymskokatolickim; 2. ma
riawici w początkowym swoim okresie nie mieli zamiaru zrywania z 
Rzymem. Kazanie, utrzymane w duchu głębokiego szacunku dla Koś
cioła mariawitów, zostało odczytane jako chęć zadośćuczynienia 
krzywd wyrządzonych tej wspólnocie przez Kościół rzymskokatolicki.

Podczas tego samego nabożeństwa, drugi homileta, ks. doc. Ed
ward Bałakier z Kościoła polskokatolickiego mówiąc o idei miłosier
dzia Bożego, w ciepłych, życzliwych słowach nawiązał do encykliki pa
pieża Jana Pawła II „Dives in misericordia”.

Natomiast w homilii wygłoszonej w katedrze prawosławnej, ks. 
Mikołaj Lenczewski, mówił o licznych związkach i braterskich kontak
tach, jakie Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny utrzymuje z 
Kościołem rzymskokatolickim i innymi bratnimi wspólnotami chrześ
cijańskimi. Wspomniał o historycznej wizycie ks. prymasa Józefa 
Glempa i o jego kazaniu wygłoszonym przed 3 laty w tutejszej cerkwi 
oraz o spotkaniu ekumenicznym z papieżem Janem Pawłem II podczas 
jego drugiej pielgrzymki do Ojczyzny. Mówił 9 wartościach wspólnych 
katolikom i prawosławnym, takich jak Pismo Święte, Tradycja, sukces
ja apostolska czy kult do Matki Boskiej. My także, podkreślił ks. Len
czewski, z najwyższym szacunkiem czcimy „Tę, co Jasnej broni Często
chowy i w Ostrej świeci Bramie”.

Homileci wielokrotnie przypominali sylwetki zmarłych duchow
nych różnych wyznań, ludzi bardzo zasłużonych dla rozwoju idei eku
menicznej w Polsce. Bp Władysław Miziołek, wiceprzewodniczący Ko
misji Episkopatu ds. Ekumenizmu, przemawiając w kościele Św. Kazi
mierza podkreślił zasługi ks. Zygmunta Michelisa z Kościoła ewangeli
cko-augsburskiego i ks. inf. Stanisława Mystkowskiego z Kościoła rzym
skokatolickiego. Postać ks. Z. Michelisa, pierwszego prezesa Polskiej
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Rńdy Ekumenicznej przypomniana została także podczas nabożeństwa 
w kościele Św. Marcina. Na wstępie rektor kościoła ks. doc. Bronisław 
Dembowski poinformował, że przy sprawowaniu Najświętszej Ofiary 
użyty będzie kielich, który przed laty ordynariusz włocławski, bp Anto
ni Pawłowski podarował ks. Michelisowi (kielich ten służył mu do spra
wowania obrzędu komunijnego). Przemawiając w kościele ewangelic
ko-augsburskim ks. Michał Czajkowski przekazał braciom luteranom 
słowa współczucia i solidarności w bólu po śmierci ks. prof. Woldemara 
Gastpary’ego.

Jednym z głównych tematów poruszanych przez kaznodziejów była 
sprawa pojednania chrześcijan. Bp Wł. Miziołek w homilii wygłoszonej 
podczas nabożeństwa centralnego w kaplicy metodystów stwierdził, że 
jedność Kościoła nie jest sprawą polityki czy taktyki kościelnej, lecz 
przede wszystkim sprawą wiary. Ks. prof. Andrzej Zuberbier z ATK 
głosząc kazanie w kościele ewangelicko-reformowanym wyraził opinię, 
iż w dążeniu do zjednoczenia chrześcijan najistotniejszą sprawą jest 
wierność temu, co zostało człowiekowi objawione przez Boga. Warto 
zwrócić uwagę na bezprecedensowy fakt, iż to kazanie duchownego ka
tolickiego zostało nadane przez Polskie Radio w dn. 27 stycznia, w ra
mach transmisji nabożeństwa ewangelicko-reformowanego.

Ks. prof. Witold Benedyktowicz, honorowy prezes PRE, przema
wiając w katedrze polskokatolickiej przypomniał, że problem jedności 
datuje się od początków Kościoła. Przytoczył fragment 1 Listu do Ko
ryntian, w którym św. Paweł mówi o rozłamie w gminie korynckiej na 
zwolenników Pawła, Apollosa, Kefasa i Chrystusa. To świadectwo 
wskazuje, zdaniem kaznodziei, na bogactwo i zróżnicowanie pierw
szych chrześcijan. Św. Paweł nie potępił tej różnorodności, chodziło mu 
tylko o to, aby jej nie absolutyzować. Każdy z apostołów uosabiał jak 
gdyby inny model chrześcijaństwa (można mówić o chrześcijaństwie, 
Piotrowym, Andrzejowym, Tomaszowym czy nawet Judaszowym), jed
nakże Chrystus z tego grona różnych indywidualności czyni jedność. 
W dzisiejszych czasach, obserwując rozwój ekumenizmu, widzimy jak 
Chrystus, podobnie jak to było za apostołów, wszystkich nas jednoczy i 
scala. Dziś odkrywamy na nowo tę potęgę, która nas jednoczy i głosimy 
za apostołem Pawłem, że należymy tylko do Chrystusa.

W homilii wygłoszonej podczas Mszy św. w kościele św. Marcina, 
ks. senior Jan Walter, proboszcz stołecznej parafii ewangelicko-aug
sburskiej Św. Trójcy, nawiązując do klasycznego tekstu ekumenicznego 
z Modlitwy Arcykapłańskiej Jezusa podkreślił, że przed śmiercią czło
wiek wypowiada zazwyczaj swoje najżarliwsze pragnienie. Dlatego też 
musimy o tym pamiętać, że pojednanie chrześcijan nie jest naszą fanta
zją, lecz wolą i życzeniem Chrystusa. Ks. Senior stwierdził, że wielu 
chrześcijan z różnych Kościołów odczuwa pragnienie wspólnego spra
wowania i przeżywania Eucharystii. Jeśli osiągniemy tę eucharystycz
ną wspólnotę, byłby to żywy znak naszej jedności i braterstwa. Choć 
nasze Kościoły, mówił ks. Walter, mają inną wizję jedności, to łączy je
dnak nas wszystkich przekonanie, że jedność będzie taka, jakiej prag
nie Jezus Chrystus.

Kaznodzieje wskazywali również na to, w jaki sposób należy tę jed
ność budować. Ks. Adam Piasecki z Kościoła baptystów, głosząc słowo 
Boże w świątyni księży pallotynów, mówił o wspólnej modlitwie jako 
wielkiej łasce Bożej, urzeczywistniającej Chrystusowy Testament z 
Wieczernika, która równocześnie przybliża czas pełnej jedności. W ho
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milii wygłoszonej w kościele Św. Kazimierza, ks. Ryszard Antoni Kło- 
nicki, proboszcz parafii mariawickiej w Lesznie k. Warszawy, podkre
ślił, że tylko na drodze wzajemnego braterskiego posługiwania sobie i 
dzielenia się swoimi wartościami duchowymi możemy się przybliżyć do 
upragnionej jedności.

Pozytywnym zjawiskiem, dającym się zauważyć podczas tegorocz
nego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, było wzajemne usługi
wanie sobie śpiewem. I tak w kościele ewangelicko-reformowanym 
śpiewał znakomity chór prawosławny pod dyrekcją ks. Jerzego Szurba- 
ka (zespół ten posiada na wskroś ekumeniczny charakter, ponieważ 
jego członkami są, obok prawosławnych, również katolicy i protestan
ci). Podczas Mszy w kościele mariawitów śpiewał chór rzymskokatolic
kiej parafii Św. Michała przybyły ze swym proboszczem ks. Jerzym 
Chowańczakiem. Natomiast w czasie nabożeństwa w kaplicy metody
stów wystąpił zespół wokalno-instrumentalny „Grupa mojego brata” 
ze Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego.

Podczas agapy po nabożeństwie w kościele Św. Marcina ks. sen. 
J. Walter wysunął projekt, aby wspólne nabożeństwa organizowane 
były również w oktawie świąt Zesłania Ducha Świętego oraz aby dusz
pasterze z różnych Kościołów spotykali się systematycznie w ciągu 
roku w celu omawiania trudnych problemów, jakie napotykają w swo
jej pracy, jak np. sprawa małżeństw mieszanych. Oby propozycje te do
czekały się realizacji. <•

Duże zaniepokojenie wzbudził zauważalny w tym roku spadek fre
kwencji na nabożeństwach. W modlitwach tegorocznego Tygodnia nie 
uczestniczył ani Prymas Polski, ani, już po raz drugi z rzędu, prezes 
Polskiej Rady Ekumenicznej. Być może ich absencja miała również 
wpływ na obniżenie frekwencji podczas tegorocznych nabożeństw w 
intencji jedności chrześcijan.

Antoni Grześkowiak

POSIEDZENIE WSPÓLNEJ GRUPY ROBOCZEJ 
WATYKAN — GENEWA

Bossey k. Genewy, Szwajcaria, 8—13 października 1984

Komunikat

Wspólna koncepcja chrześcijańskiej opozycji wobec apartheidu, 
trudne wyzwanie dla jedności chrześcijan, jakie stanowią małżeń
stwa mieszane, problemy etyczne stanowiące przyczynę nowych po
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działów — oto parę tematów, omawianych przez Wspólną Grupę Ro
boczą Kościoła Rzymskokatolickiego i Światowej Rady Kościołów w 
czasie posiedzenia, które odbyło się w Instytucie Ekumenicznym 
Światowej Rady Kościołów w Bossey k. Genewy w dniach 8—13 paź
dziernika 1984.

Wspólna Grupa Robocza, utworzona w 1965 roku przez Światową 
Radę Kościołów i Kościół Rzymskokatolicki w celu zrealizowania prag
nienia, by razem pracować w ruchu ekumenicznym, doprowadziła na 
przestrzeni ostatnich lat do tego, że ujawniła się wola zbliżenia, rozwi
nęło wzajemne uznanie i znaleziono nowe formy wspólnoty w służbie 
jedności i misji. Wspólna Grupa Robocza stale przypomina Kościołom, 
że ich obowiązkiem jest udzielić odpowiedzi na słowa Chrystusa: Aby 
wszyscy stanowili jedno poprzez wspólne poszukiwanie widzialnej jed
ności Kościoła i odnowę wspólnoty ludzkiej.

Spotkanie w Bossey miało szczególnie duże znaczenie z trzech 
przyczyn: VI Zgromadzenie Światowej Rady Kościołów w Vancouver 
(Kanada) w lipcu — sierpniu 1983; wizyta Jego Świątobliwości Papieża 
Jana Pawła II w siedzibie Światowej Rady Kościołów w czerwcu 1984 
oraz nowy skład samej Wspólnej Grupy Roboczej.

Zgromadzenie w Vancouver otrzymało i przedyskutowało Piąty 
Raport Wspólnej Grupy Roboczej. Już po raz trzeci Zgromadzenie 
Światowej Rady Kościołów oficjalnie dyskutowało o stosunkach po
między Radą a Kościołem Rzymskokatolickim. Zgromadzenie podkre
śliło, że w Raporcie został położony nacisk na pilną konieczność forma
cji ekumenicznej w chwili obecnej i zaleciło, aby stanowiła ona główny 
priorytet na najbliższą przyszłość.

Zgromadzenie uznało, że Wspólna Grupa Robocza daje widzialny 
wyraz wspólnemu zaangażowaniu Kościoła Rzymskokatolickiego i 
Światowej Rady Kościołów w ruchu ekumenicznym. Wizyta Papieża 
w Genewie była widocznym znakiem woli jedności i stanowiła nowy 
bodziec dla rozwijania tych stosunków. W czasie swojej wizyty Jan 
Paweł II stwierdził jednoznacznie: Od początku mego posługiwania 
jako biskup Rzymu podkreślałem z naciskiem, że współpraca Kościo
ła katolickiego w ruchu ekumenicznym jest nieodwołalna, a poszuki
wanie jedności jest jednym z jego najważniejszych zadań. Wydaje mi 
się konieczne — powiedział dalej Papież — aby wszyscy chrześcijanie 
oraz wspólnoty chrześcijańskie, kiedy tylko mają możność wypowie
dzenia się, dawały wspólne świadectwo temu, co jest dla nich sprawą 
życiową.

Przy tej samej okazji pastor Philip Potter podkreślił, że katoli
cy rzymscy, wspólnie z prawosławnymi, anglikanami i protestan
tami podjęli poważne studia nad celem jedności i krokami prowadzą
cymi do niej. Mówił on także o tym, jak Kościoły i chrześcijanie w róż
nych krajach oraz w różnych sytuacjach kulturowych i politycznych 
usiłują wspólnie dawać świadectwo jako cały Kościół, z wykorzysta
niem całej Ewangelii, wobec wszystkich przejawów życia w całym 
świecie.

Takie było tło spotkania Wspólnej Grupy Roboczej w Bossey, które 
miało na celu zbadanie, jak można najlepiej wypełnić zadania powie
rzone jej przez obie właaze, oraz określenie priorytetów na najbliższe 
lata.

Wśród nowo mianowanych członków Wspólnej Grupy Roboczej — 
po dwunastu z każdej strony — znaleźli się nie tylko przedstawiciele
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stałych pracowników Światowej Rady Kościołów i odpowiedzialne oso
bistości z Kurii Rzymskiej, ale również kobiety i mężczyźni ze wszyst
kich kontynentów, mający doświadczenie w zakresie lokalnej i regiona
lnej współpracy ekumenicznej. Współprzewodniczącymi Grupy są Msgr 
Alan Clark, rzymskokatolicki biskup diecezji „East Anglia”, Wielka 
Brytania, i pastor Jacques Maury, przewodniczący Francuskiej Federa
cji Protestanckiej.

Na porządku dziennym posiedzenia znalazły się te same problemy 
priorytetowe w liczbie pięciu, które zostały podniesione przez Piąty Ra
port: droga do jedności; wspólne świadectwo; współpraca społeczna; 
formacja ekumeniczna oraz stała współpraca między poszczególnymi 
sekcjami Światowej Rady Kościołów i instytucjami, stanowiącymi ich 
odpowiedniki w Kościele Rzymskokatolickim.

Przedmiotem szczególnej uwagi była formacja ekumeniczna. Gru
pa uznała, że — w swych aspektach formalnych i nieformalnych — for
macja ekumeniczna stanowi jedno z głównych zagadnień, będących 
przedmiotem troski Kościoła Rzymskokatolickiego i Kościołów człon
kowskich Światowej Rady Kościołów. Grupa Robocza podkreśliła rów
nież, że wymiar ekumeniczny powinien być uznany za jeden z niezbęd
nych elementów wszelkich poczynań w dziedzinie formacji chrześcijań
skiej. Wspólna Grupa Robocza włączy formację ekumeniczną do swe
go programu jako jeden ze stałych priorytetów. Grupa Robocza po
stanowiła przestudiować w czasie następnego spotkania bardziej 
usystematyzowane propozycje, dotyczące studiów i działalności. 
Przykłady zapożyczone z doświadczeń lokalnych pokazują, że dla 
wielu ludzi źródłem najgłębszej świadomości wymiaru ekumeniczne
go są wspólne wysiłki podejmowane w służbie sprawiedliwości, po
koju, praw człowieka i rozwoju. Wspólna Grupa Robocza ponownie 
podkreśliła żywotne znaczenie współpracy w dziedzinie społecznej 
na różnych poziomach życia Kościołów i powitała z uznaniem pracę 
dokonaną w ciągu czterech ostatnich lat przez Wspólną Grupę Kon
sultacyjną do spraw Myśli i Działalności Społecznej Światowej Rady 
Kościołów i Watykanu. Grupa Konsultacyjna służy szczególnie poży
tecznie wymianie informacji i stymuluje współpracę między poszcze
gólnymi organami i instytucjami Kościoła Rzymskokatolickiego i 
Światowej Rady Kościołów, w szczególności na szczeblu lokalnym i 
regionalnym.

Współpraca na polu społecznym jest jedną z dziedzin, w których 
chrześcijanie mogą często dać wspólne świadectwo Ewangelii. Świade
ctwo to, umożliwione przez rzeczywistą, jakkolwiek jeszcze niedosko
nałą wspólnotę, która łączy chrześcijan, dawane jest również poprzez 
wspólne studiowanie Pisma św., wspólną modlitwę i dialog teologiczny.

Wspólna Grupa Robocza wyraziła radość z przyjęcia zgotowanego 
przez Kościoły dokumentowi Komisji Wiara i Ustrój „Chrzest — Eu
charystia — Urząd duchowny”.

Praca Komisji Wiara i Ustrój została oceniona jako niezwykle waż
na, gdyż dotyczy poszukiwania podstawowej jedności wiary oraz zwią
zku między jednością Kościołów i odnową wspólnoty ludzkiej. Dwuna
stu teologów rzymskokatolickich jest członkami Komisji Wiara i Ustrój 
od 1970 r.

Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan został uznany za następną 
ważną dziedzinę stałej współpracy na drodze wiodącej do jedności. 
Wspólna Grupa Robocza dała wyraz trosce o sprawę znalezienia dróg
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wiodących do nadania nowego rozmachu formom obchodów tego Tygo
dnia i uczynienia zeń centralnego składnika inicjatyw i programów 
długofalowych.

(Przekład za: BSS — Bulletin Oecumenique d'lnform ation, Paris 1984 nr 479)

Tłum. Irena Płoszajska

MIĘDZYWYZNANIOWY INSTYTUT EKUMENICZNY 
W JEROZOLIMIE (TANTUR)

Myśl utworzenia Instytutu Ekumenicznego dia Zaawansowanych 
Badań Teologicznych — tak brzmiała pierwotna nazwa tej placówki 
naukowej w Jerozolimie — zrodziła się spontanicznie. Podczas audien
cji udzielonej w trakcie II sesji Drugiego Soboru Watykańskiego nieka
tolickim obserwatorom, prof. K. Skydsgaard z Kopenhagi, w przemó
wieniu skierowanym do Pawła VI, podkreślił użyteczność badań teolo
gicznych prowadzonych wspólnie przez uczonych różnych wyznań 
chrześcijańskich. Wbrew oczekiwaniom papież wyraził bardzo żywe 
zainteresowanie tym projekjem. Jeszcze w tym samym roku, w czasie 
swej pielgrzymki do Ziemi Świętej (1964), papież Montini powrócił do 
tej idei wysuwając propozycję otwarcia takiego instytutu w Jerozoli
mie. Ówczesnemu prezydentowi Uniwersytetów Katolickich i rektoro
wi Uniwersytetu Notre Dame (Indiana USA), Th. Hesburghowi C.S.C., 
powierzono zadanie podjęcia wstępnych kroków. Od roku 1965 Rada 
Akademicka złożona z 30 teologów różnych wyznań pracowała nad 
projektem statutu dla Instytutu, Który rozumiałby siebie jako ośrodek 
ekumeniczny zarówno w swym duchu jak i w swej strukturze. Trzeba tu 
jeszcze dodać, że zbudowanie Instytutu na zaplanowanym wzgórzu 
Tantur wymagało wówczas wszczęcia trudnych pertraktacji z królem 
Jordanii Husseinem (rok 1964!), ponieważ teren ten mieścił się wtedy w 
granicach państwa jordańskiego. Zgoda rządu Husseina nadeszła w 
momencie wybuchu wojny arabsko-izraelskiej (1967). W przeciągu sze
ściu dni Izraelczycy zdobyli kontrolę nad tzw. „brzegiem zachodnim” a 
więc i nad Tantur. Nowe starania o przyznanie terenu — tym razem u 
władz izraelskich — również uwieńczone zostały powodzeniem.

Osiadły na wzgórzu dawnych Kawalerów Maltańskich Instytut, z 
biblioteką, salami wykładowymi i reprezentacyjną aulą z kabinami do 
tłumaczeń obcojęzycznych, międzywyznaniową Kaplicą, kortem teniso
wym i traktami prostych a bardzo wygodnych mieszkań i apartamen
tów dla około 70 gości służyć miał pierwotnie jako miejsce spotkań dla 
wszystkich religii i wyznań osiedlonych przede wszystkim na terenie
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Jerozolimy. W gruncie rzeczy w pracach Instytutu biorą udział jedynie 
teologowie katoliccy i ewangeliccy. Duchowni i świeccy prawosławni 
powstrzymują się od tych wysiłków na rzecz ekumenii wewnątrzkon- 
fesyjnej. Wszelkie próby nawiązania kontaktów z muzułmanami do
tychczas spełzają na niczym.

Dzisiaj z Instytutem złączonych jest ponad 150 wydziałów teologi
cznych wielu krajów i różnych wyznań. Rok akademicki składał się, do 
maja 1984 r., z dwu semestrów; od września 1984 Instytut przechodzi 
na system trymestralny dla umożliwienia pracy większej liczbie teolo
gów. Placówka ta, wzniesiona z iście amerykańskim rozmachem, rozlo
kowała się na wzgórzu Tantur, na głównej arterii komunikacyjnej mię
dzy Jerozolimą a Betlejem. O bardzo wczesnych godzinach porannych 
lubiłem z szerokich, widokowych tarasów Instytutu obserwować 
wschód słońca nad Świętym Miastem. Pewnego ranka zastałem tam w 
pozycji kontemplacyjnej kolegę, teologa ze Sri Lanki. Rozłożywszy sze
roko ramiona tak skomentował nieziemski wręcz widok roztaczający 
się przed nami: Mam wrażenie, że jestem dyrygentem dwu znakomitych 
zespołów: po lewej stronie zorkiestrowana setkami świątyń Jerozolima, 
po prawej widzę i słyszę chór aniołów nad Betlejem.

Zanim naszkicuję zwięzły i ramowy plan pracy Instytutu kilka 
słów o samej oprawie tego ośrodka ekumenicznego, którą stanowi w 
pierwszym rzędzie Miasto Pokoju (= Jeruszalaim — Jerozolima). Jest 
Jerozolima Świętym Miastem trzech religii monoteistycznych. Nie dla 
wszystkich trzech posiada jednak tę samą rangę. Podczas gdy islam i 
chrześcijaństwo mają w świecie niezliczoną ilość miejsc świętych, Ży
dzi posiadają tylko jedno — Jerozolimę. Jest ona dla nich stolicą króles
twa Dawidowego i Salomonowego oraz miejscem gdzie stała świątynia 
Salomona. Po powrocie z niewoli babilońskiej wzniesiono w Jerozoli
mie drugą świątynię, z przepychem rozbudowaną przez Heroda Wiel
kiego i zburzoną przez Rzymian w roku 70 po Chr. Poprzez całe stulecia 
Jerozolima stanowiła punkt koncentracyjny dla wszystkich żydowskich 
tęsknot. Tę nieposkromioną nostalgię wyrażano słowami psalmu: Jeru
zalem, jeżeli zapomnę o tobie, niech uschnie moja prawica! Niech język 
mój przyschnie do podniebienia, jeżeli nie będę pamiętał o tobie... (Ps 
137,5n). Jerozolimą wstrząsnęła niepohamowana radość, przechodząca 
w mistyczny zachwyt i olśnienie, kiedy podzielone Miasto zostało zjed
noczone w roku 1967. Opuszczając w czerwcu br. Jerozolimę, wszyscy 
domownicy Tantur żegnali się starym żydowskim zawołaniem: The 
next year in Jerusalem! (następnego roku w Jerozolimie!).

Mimo iż dla chrześcijan Jerozolima jest miejscem narodzin ich wia
ry i mimo pielgrzymek i wypraw, które podążały tam od wieków, Mia
sto to nigdy nie stało się ośrodkiem dla tradycji chrześcijańskiej w tym 
stopniu, jakim było i jest dla Żydów. Świetność Jerozolimy przygasił na 
obszarze łacińskim splendor papieskiego Rzymu a w Kościele wschod
nim Jerozolimę zdystansował przepych i triumf Bizancjum. Trzeba jed
nak powiedzieć, że Kościoły wschodnie bardziej związały się z Jerozoli
mą niż chrześcijaństwo Zachodu.

W religijnej świadomości muzułmanów Jerozolima zajmuje trzecie 
miejsce po Mekce i Medynie. W wiekach od VIII do X Jerozolima odgry
wała przejściowo większą rolę, także jako miejsce pątnicze. Jest to 
okres świetnych budowli islamskich: Katedry na Skale i Meczetu El 
Aqsa. Rezydujący wówczas w Damaszku kalifowie próbowali uświetnić 
Jerozolimę jako konkurencyjną do Mekki. W późniejszych stuleciach
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Jerozolima straciła na znaczeniu. W okresie nowożytnym stała się za
niedbanym i zapomnianym miastem prowincjonalnym. Odnosi się to 
także do okresu panowania Jordanii, kiedy to usiłowano wzmocnić 
islamski charakter Miasta, koncentrując jednak całą uwagę na wschod
niej Jordanii, której stolicą był przecież Amman.

Jerozolimę zamieszkuje obecnie około pół miliona żydów, 90 000 
muzułmanów i 12 000 chrześcijan. Większość chrześcijan stanowią Ara
bowie; większość chrześcijan nie-arabskich to duchowni, mnisi i za
konnicy pochodzący z najróżniejszych krajów. Chrześcijanie dzielą się 
na ponad 40 wspólnot religijnych. Większość stanowią chrześcijanie 
grecko-prawosławni i rzymskokatoliccy (łącznie około 8000 wiernych). 
Za nimi idą Ormianie; wschodnie Kościoły unijne, uznające zwierzch
ność papieża ale zachowujące własną liturgię, liczą około 1000 wyzna
wców. Resztę stanowią: Kościół syryjsko-prawosławny, koptowie, etio- 
pczycy a także anglikanie i ewangelicy łącznie z licznymi sektami ame
rykańskimi.

Największą atrakcją Jerozolimy są jej miejsca święte, których 
„świętość” stoi jednak pod dużym znakiem zapytania. Permanentne 
spory i gorszące rywalizacje, wybitne i namiętne interesy handlowe i 
koterie — wszystko to rzuca długie cienie na te święte zamiary, jakie 
przyświecały Salomonowi przy wznoszeniu świetnego przybytku, cesa
rzowi Konstantynowi kładącemu kamień węgielny pod Bazylikę Boże
go Grobu czy kalifowi Abd el-Melikowi, który swą Katedrą na Skale 
stworzył jeden z cudów świata. Bożego Grobu strzegą dzisiaj trzy pa
triarchaty — grecko-prawosławny, łaciński i ormiański. Syryjczycy i 
koptowie mają swoje własne kapliczki (ta ostatnia w gorsząco-opłaka- 
nym stanie) na tyłach Grobu Pańskiego. Bazylikę Grobu codziennie z 
wielkim ceremoniałem wspólnie zamykają jej właściciele. Co wieczór 
ten sam trzask i zgrzyt niezliczonych zamków i zasuw, dzwonienie pę
ków kluczy zakończone wspólnym podpisaniem protokołu o prawidło
wym zamknięciu jedynego zresztą wejścia.

Najciężej w Jerozolimie żyć muzułmanom. Za zbrodnię i bluźniers- 
two uważają sytuację, w której rządy nad ich sanktuariami sprawują 
„niewierni Żydzi”. Mimo iż Izraelczycy zapewniają kultowi islamskie
mu daleko idącą autonomię, ci ostatni ustawicznie czują się głęboko 
dotknięci, gdy pobożni fanatycy żydowscy próbują na górze świątynnej 
odprawiać swe własne modły.

Na tle takiej oto scenerii — na głównej drodze z Jerozolimy do Bet
lejem — rozwija od kilkunastu już lat swą działalność Międzywyzna
niowy Instytut Ekumeniczny, który w tym czasie zdołał w Mieście po
zyskać sobie wielki szacunek i sympatię. W semestrze wiosennym 1984 
jego mury wypełniło około 30 teologów z różnych krajów. W rzeczywi
stości było nas znacznie więcej, ponieważ wielu przybyło z całymi ro
dzinami (wśród których były i niemowlęta), a później dołączyła grupa 
misjonarzy amerykańskich. Wśród teologów reprezentowane były na
stępujące wyznania: anglikanie, baptyści, greko-katolicy, luteranie, 
menonici, reformowani, metodyści, prezbiterianie i rzymsko-katolicy 
(w liczbie 10, wśród których, oprócz piszącego te słowa, była z Polski 
s. Kinga Strzelecka, urszulanka). Większość stanowili Amerykanie (8); 
inni pochodzili z Wielkiej Brytanii, Korei Południowej, Izraela, Sri Lan
ki, Kanady, Francji i Kolumbii. Urząd rektora Instytutu pełni przez 
drugą czteroletnią kadencję, Donald Nicholl, przeuroczy liczący 2,08 m 
wzrostu Anglik, wyznania rzymskokatolickiego, wieloletni profesor
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uniwersytetów w Edynburgu, Cambridge i Santa Cruz w Kalifornii. 
W Instytucie przyjęte są oficjalnie trzy języki: angielski, francuski i 
niemiecki. W naszym zespole operowano wyłącznie angielskim ze 
względu na większość uczestników władających tylko tym językiem. Tu 
drobna dygresja. Osobiście miałem okazję przekonać się o bardzo ni
kłych związkach teologii amerykańskiej z europejską i na odwrót. 
Amerykanie uważają, iż dysponują tak ogromnym i bogatym dorob
kiem własnej myśli teologicznej, iż nie zachodzi potrzeba czerpania czy 
zasilania tej myśli osiągnięciami kontynentu europejskiego. My zaś, 
Europejczycy, może z wyjątkiem Anglików, mieliśmy sposobność 
uświadomienia sobie, jak daleki i nieznany jest nam sposób teologizo- 
wania naszych kolegów amerykańskich ze Stanów Zjednoczonych, a je
szcze więcej z kontynentu latynoamerykańskiego.

Przewodnim tematem minionego semestru były wyznania wywo
dzące swój ród z Biblii (The People of the Book). Szeroką tę problema
tykę rozważaliśmy w trzech kręgach problemowych: „Chrześcijaństwo 
w Ziemi Świętej” (Christianity in the Holy Land), „Dialog między 
chrześcijanami i muzułmanami” (Dialogue between Christians and Mo
slems) oraz „Ludy Biblii w światłach Azji” (The Peoples of the Book in 
the Light of Asia). Poświęcono tym zagadnieniom dziesiątki semina
riów, które prowadzili specjaliści danych dziedzin. Przewinęli się przez 
nasze audytoria znawcy szczegółowych zagadnień tej problematyki i 
przedstawiciele różnych wyznań: np. arcybiskup D. Gagawi (syryjsko- 
-prawosławny), bp J. Chadarevian i jego teolog Hassassian (ormiańsko- 
-katolicy), arcybp L. Lahham (melkita), B. Engslazakis (prawosławny 
biskup na Cyprze); wyznaniowe aspekty kontynentu azjatyckiego refe
rowali m.in.: znany misjonarz i teolog kapucyński ze Szwajcarii, 
W. Bühlmann, I. Ebner i Mendes Flohr z Uniwersytetu Hebrajskiego w 
Jerozolimie, Sadhu Ittiyavirah z Indii, o. B. Griffith z klasztoru Sacci- 
dananda Ashram w Indiach i wielu innych.

Każdy z nas, rezydentów Instytutu, prowadził swoje badania na 
własną rękę, wyniki referował na cotygodniowych kolokwiach połączo
nych z dyskusją. Osobiście przyjechałem do Izraela z zamiarem popra
cowania nad wybranymi zagadnieniami sakramentów w aspekcie eku
menicznym, ale już w pierwszych dniach myśl tę zarzuciłem całkowicie 
(a raczej odroczyłem), ulegając duchowi genius loci: gromadzić zaczą
łem materiały do opracowania tematu: Możliwość i szanse dialogu ży- 
dowsko-chrześcijańskiego. Jest to problematyka w Polsce nieomal nie
znana a bardzo obiecująca. W ramach tej kwerendy przeprowadziłem 
także mnóstwo rozmów z wybitnymi przedstawicielami judaizmu 
(m.in. D. Flusser, s. Ben-Chorin, Z. Werblowsky, M. Dubois, A. Choura- 
qui i in.). W kwietniu 1985 roku trzech uczonych z Jerozolimy poprowa
dzi wykłady gościnne w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.
S. K. Strzelecka przedstawiła kolokwium na temat chrystologicznych 
implikacji Starego Testamentu. Wspomnieć godzi się, że nasza urszulan
ka otrzymała medal przyznawany w Yad Waszem (instytucja i miejsce 
upamiętniające martyrologię żydowską) za zasługi w obronie Żydów w 
latach II Wojny światowej.

Na osobną wzmiankę zasługuje okoliczność, że uczestnicy naszego 
semestru objawiali duże zainteresowanie sprawami polskimi. Wystą
piono z propozycją wygłoszenia odczytu na temat sytuacji Kościoła w 
Polsce. Prelekcję taką, z dyskusją, wygłosiłem: „Szanse i zagrożenia 
Kościoła w Polsce” (The Polish Church — Power and Power-lessness).
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O jej powtórzenie poprosił wspomniany zespół amerykańskich misjona
rzy (Catholic Foreign Missionary Society ot America).

Zajęcia w Instytucie urozmaicały także wykłady powszechne dla 
wszystkich instytucji naukowych w Jerozolimie, wygłaszane przez 
specjalnie zaproszonych uczonych. Odbyły się trzy takie meetingi po
święcone teologii religii wschodnich (W. Bühlmann), aspektom religij
ności w Indiach (B. Griffith) i współczesnemu rozumieniu pojęcia wyg
nania (M. Ellis).

Oferowano oczywiście intensywne kursy języka hebrajskiego i arab
skiego, które początkowo pilnie były frekwentowane przez niektórych 
zapalonych Amerykanów, szybko z tych zajęć się potem wycofujących. 
Jeżeli Amerykanin posiada jakiś wrodzony antytalent, jest nim wręcz 
niemożność przyswojenia sobie obcego języka.

Niezwykle miłym i serdecznym akcentem naszego wspólnego życia 
w Tantur były czwartkowe rauty w mieszkaniu rektora, tzw. „The Rec
tor’s At-Home”, na które Donald (od pierwszego momentu wszystkie 
panie i panowie zwracali się do siebie z amerykańska przez „ty”) zapra
szał ciekawych ludzi z Jerozolimy i spoza Izraela, którzy dzielili się 
spostrzeżeniami z własnych warsztatów naukowych; swobodne rozmo
wy przy lampce wina toczyły się do późnych godzin nocnych, zadzie- 
rzgając więzy przyjaźni. Niemniej ciekawe dyskusje odbywały się przy 
stole, gdzie serwowano nam znakomite dania, nigdy przeze mnie nie 
widziane ni kosztowane — przyrządzane przez kucnarzy arabskich z 
Betlejem. Ponieważ Tantur ściąga do siebie każdego, kto ociera się o Je
rozolimę, nasz refektarz zawsze był pełen nowych twarzy w czasie 
obiadów i kolacji.

Mocnym uderzeniem każdego pobytu w Tantur (spędziłem tam rów
nież semestr zimowy w roku 1976/77) są studyjne wyprawy do szeregu 
miejsc świętych, doskonale zorganizowane i prowadzone przez wytra
wnych znawców archeologii, historii, geografii i pi zyrody Ziemi Świę
tej. Żywy kontakt z Piątą Ewangelią, jak słusznie tę Ziemię się nazywa, 
pozostanie w pamięci niazatarty. Galilea, jaką ze swym ewangelijnym 
posługiwaniem przemierzył Jezus; wycieczka na pustynię Negew, Mo
rze Martwe, Qumran, Masada; w strefę Gazy, Cezarei i Emaus — oto 
niektóre z licznych miejsc. Punkt kulminacyjny stanowił czterodniowy 
wypad do Egiptu na Synaj; w nocnej wędrówce wspinaliśmy się na blis
ko 3000 metrów wznoszący się szczyt Jebel Musa, miejsce otrzymania 
przez Mojżesza Dekalogu; noc spędziliśmy w klasztorze św. Katarzyny, 
następnie porywający pobyt w Eliat nad Morzem Czerwonym, w mieś
cie dosłownie wydartym pustyni, przed 30 laty w ogóle jeszcze nie ist
niejącym.

Instytut posiada kaplicę dostępną dla nabożeństw wszystkich wyz
nań. Duchownym potrzebom Tantur służyła do ubiegłego roku grupa 
mnichów benedyktyńskich ze słynnego opactwa Montserrat w Hiszpa
nii. Prowadzili oni również doskonale rozwijającą się bibliotekę. Za
konnicy ci opuścili Tantur, zapisawszy chlubną kartę w rozwoju Insty
tutu. W wymienionej kaplicy gromadziliśmy się codziennie na wieczor
ne modlitwy, które co tydzień prowadził każdy z nas; swój własny ty
dzień oparłem o „Ekumeniczny kalendarz” wydany w roku 1978 w 
Warszawie przez ChSS a tłumaczony na polski przez K. Karskiego; 
wspaniałą oprawę muzyczną stworzył młody teolog anglikański i An
glik, utalentowany organista, S. Need. Rano o godz. 7 spotykaliśmy się 
na wspólnej medytacji w osobnym pomieszczeniu na to przeznaczonym,
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zasłanym dywanikami i kilimami; i te godziny skupienia prowadził 
każdorazowo jeden z nas przez cały tydzień. Obok było inne maleńkie 
pomieszczenie, w którym przechowywano Najświętszy Sakrament, 
miejsce cichych adoracji dla katolików.

Na temat liturgii eucharystycznej nie sposób mówić bez pewnego 
niepokoju. Były momenty, gdy wśród uczestników Eucharystii wzbie
rały uczucia raczej pewnego zdenerwowania i zmieszania niż atmosfera 
pokoju i pojednania. Ale oczywiście i takie chwile wyzwalały możli
wość wzrostu wzajemnego zbliżenia, chociaż może drogą nieco okrężną, 
albowiem — jak prorokował stary Symeon — na jaw wychodziły zamy
sły serc wielu (Łk 2, 35). Sprawą podpadającą nie tyle były — rzecz dzi
wna! — granice przebiegające między poszczególnymi wyznaniami, ile 
ujawnianie się linii demarkacyjnych dzielących poszczególne style ży
cia narodowego. Te odrębne sposoby bycia — nieświadomie blokujące 
przypływ dla wspólnej myśli teologicznej —należałoby wziąć pod uwa
gę i przeprowadzić konieczne korekty dla oczyszczenia teologicznego 
przedpola. Niemniej owe podskórne napięcia wokół Eucharystii, pro
wadzące czasem do określonego wrzenia — zdawały się powstawać za
wsze wokół niedzieli, kiedy to kolejno, każdy z ordynowanych mini
strów różnych wyznań kształtował liturgię eucharystyczną. Napięcia 
owe ulegały pewnemu „zaduszeniu” dzięki wielomiesięcznemu pokojo
wi, atmosferze wzajemnego zaufania i współżyciu we wspólnym domu 
ludzi różnych narodowości i wyznań, wszystkich głęboko zaangażowa
nych w życie wiary. Wybitnym wyrazem owego niezmąconego współży
cia z sobą były na przykład nabożeństwa eucharystyczne sprawowane 
„poza domem” — na Synaju, nad Jeziorem Genezaret w Galilei, we 
wspólnocie benedyktyńskiej w Abu Gosh czy w ewangelickiej świątyni 
Zbawiciela w pobliżu Grobu Pańskiego. Wciągnięci, wchłonięci w te 
właśnie nabożeństwa eucharystyczne mieliśmy znakomitą okazję do 
własnych przemyśleń i do własnych konkretnych postaw.

Na koniec jeszcze jedno ważne wydarzenie, które wykluło się w 
czasie naszego pobytu i uwieńczone zostało sukcesem. Jest nim powoła
nie do życia w Tantur w ramach Instytutu Ekumenicznego Międzywyz
naniowej Akademii Pokoju (Inter-Faith Academy of Peace). Akademia 
zaczyna swą działalność już jesienią 1984. Uczonym wszystkich wyz
nań rezydującym w Tantur w okresie jednego z trzech trymestrów pro
ponuje się następujący program: m.in. świadectwo na rzecz pokoju w 
ramach różnych tradycji religijnych; seminaria i wykłady o religii, poli
tyce i rozwiązywaniu konfliktów regionalnych; badania indywidualne i 
projekty opracowań; serię seminariów na temat wojny nuklearnej pro
wadzonych przez przedstawicieli nauk przyrodniczych i teologów; dni 
rekolekcyjnego skupienia na temat pokoju wewnętrznego. Obecny dzie
kan Akademii Pokoju, Dr W. Klassen, ostatnio profesor Uniwersytetu 
w Vancouver (Kanada) prosił mnie o propagowanie założeń Akademii 
w Polsce i zachęcanie do studiów w jej murach. Zwierzył mi się rów
nież, iż bardzo pragnąłby zorganizować jedno z najbliższych sympoz-* 
jów poświęconych pokojowi w Warszawie.

Alfons Skowronek
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Z zagranicy

— W W uppertalu  (RFN) obradow ało  w  dn iach  14—20 październ ika  1984 r. XVI Zgrom a
dzenie Ogólne Ekum enicznej Rady M łodzieży w E uropie pod hasłem : „W rastanie w  C hry
s tu sa ”. Pracow ano w  czterech g rupach  roboczych, k tó re  zajęły się następu jącym i tem a ta 
mi; w spólnota kultow a, w spólnota  ekum eniczna, pokój i spraw iedliw ość, spraw iedliw y 
rozdział zasobów  ziemi.

— S ekre ta rz  generalny Św iatow ej Rady Kościołów, d r Philip  P o tter, p rzebyw ał w  dniach  
16—28 październ ika  1984 r. w  Chińskiej R epublice Ludow ej na  zaproszenie tam tejszej 
rady  Kościołów. Była to  p ierw sza oficjalna w izyta przedstaw iciela  ŚRK w tym  k ra ju  od 
przeszło 30 lat. C ztery Kościoły chińskie były członkam i-założycielam i ŚRK w 1948 r., w 
której pracach uczestniczyły aż do 1956. K ontakty naw iązano ponownie w  1979, a w  1983 r. 
siedzibę ŚRK w Genew ie odw iedziła delegacja Chińskiej Rady Kościołów. L iczbę p ro te 
stan tów  w ChRL szacuje się n a  ok. 3 miliony.

— N a zaproszenie P a tr ia rc h a tu  M oskiewskiego przebyw ała w dn iach  17—21 paźdz ie rn i
ka 1984 w Zw iązku Radzieckim  delegacja Chrześcijańskiego S tow arzyszenia Społeczne
go z prezesem  ChSS i członkiem  Rady P aństw a — K azim ierzem  M oraw skim  na  czele. D e
legację przyjął p a tria rch a  Pim en. W czasie spo tkan ia  odbyła się d łuższa rozm ow a na  te 
m aty  zw iązane ze w spółpracą ChSS i P a tria rch a tu  M oskiewskiego. Omówiono także  ak 
tu a ln ą  sytuację m iędzynarodow ą i zadan ia  chrześcijan  w  pracy  na  rzecz pokoju.

— W dniach  23—25 październ ika  1984 r. odbyło się w  G enew ie 28 posiedzenie doroczne 
przedstaw icieli 12 św iatow ych rodzin  w yznaniow ych. Zajm ow ano się zagadnieniem  
św iadectw a, ew angelizacji i działalności m isyjnej w ześw iecczonych społeczeństw ach. Na 
początku  m arca 1985 postanow iono zw ołać „forum  rozm ów  d w u stronnych”, k tó re  zajm ie 
się oceną dokum entu  K om isji W iara i U strój Św iatow ej Rady K ościołów w spraw ie 
„'Chrztu, E ucharystii i U rzędu duchow nego” . Kolejne posiedzenie doroczne odbędzie się 
jesienią 1985 r. w  Londynie.

— D nia 25 październ ika  1984 r. m inęła setna rocznica urodzin  bp. E iv inda Berggrava. 
Z tej okazji odbyła się w  Oslo uroczystość z udziałem  zagranicznych gości, podczas k tórej 
król N orw egii O laf V odsłonił tab licę  pam iątkow ą, a bp  A ndreas A arflo t wygłosił re fe ra t 
poświęcony Berggravowi. Bp B erggrav s ta ł na  czele Kościoła L uterańsk iego  N orw egii w 
la tach  1937— 1951. W la tach  1950—54 był jednym  z prezydentów  Św iatow ej Rady K oś
ciołów. Podczas w ojny przew odził opozycji kościelnej i został in ternow any  przez okup an 
tów  niemieckich. Z m arł 14 stycznia 1959.
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— W Lake Ju n aluska  (USA) odbyło się w  dniach  26 październ ika  — 2 lis topada  1984 
spo tkan ie  M iędzynarodow ej K om isji Teologicznej K atolicko-M etodystycznej. U czestnicy 
obrad  zajęli się kw estią: jak  dalece in sty tuc ja  uniw ersalnego p rym atu  po trzebna  będzie w 
zjednoczonym  Kościele. O siągnięto godne uw agi porozum ienie co do roli P io tra  w  No
wym Testam encie. Zajm ow ano się także  pozycją b iskupa Rzymu w h isto rii Kościoła. N aj
bliższe posiedzenie zajm ie się zagadnieniem  nieom ylności papieskiej.

— Św iatow a R ada Kościołów, Św iatow a Federacja  L u terańska, ka to lick ie  organizacje 
C aritas w Europie oraz w iele innych kościelnych organizacji pomocy podpisały  30 paź
dziern ika  1984 r. porozum ienie z rządem  E tiopii w spraw ie u ruchom ien ia  „m ostu po
w ietrznego” służącego n iesien iu  pom ocy żywnościowej głodującym  m ieszkańcom  tego 
kraju .

— W zw iązku z zam ordow aniem  p rem iera  Indii Ind iry  G andhi, sek re ta rz  generalny 
Św iatow ej Rady Kościołów, d r P h ilip  P o tter, w ystosow ał 31 paźdz ie rn ika  1984 r. te le
gram  do prezyden ta  k ra ju  Z aila  S ingha i do indyjskich Kościołów zrzeszonych w ŚRK, w 
którym  stw ierdził: Ś w ia to w a  R ada K ościo łów , do k tó re j n a leży  w ięk szo ść  K ościo łów  
chrześcijań sk ich  Indii, p o tę p ia  ta k ie  n iczym  nie u spraw ied liw ion e  a k ty  p rzem o cy  i n isz 
czen ia  życ ia  lu dzk iego  (...) M odlim y się, aby p o k ó j o p a rty  na sp ra w ied liw o śc i za triu m fo 
w a ł w  w a szym  kraju  i w  ca łym  regionie.

— D nia 4 lis topada 198-. m inęła 20 rocznica u tw orzenia  w W iedniu, z in icjatyw y m iejs
cowego arcyb iskupa kard. F ranza  K óniga, Fundacji „Pro O rien te”, k tó ra  podjęła  wiele 
in icjatyw  na rzecz d ialogu m iędzy K ościołam i W schodu i Zachodu. Z okazji jubileuszu 
odbyły się w W iedniu uroczystości, podczas k tórych  przew odniczący w atykańskiego Se
k re ta ria tu  ds. Jedności C hrześcijan, kard . Jan  W illebrands stw ierdził, że jedność m iędzy 
Kościołam i W schodu i Zachodu jest w arunkiem  zin tegrow ania  ze w spólno tą  chrześcijań
ską now ych k u ltu r w yw odzących się z Azji lub  Afryki.

— Z in ic ja tyw y  G rupy  Roboczej „ P o lsk a” p rzy  C en trum  E kum eniczno-M isy jnym  w 
B erlin ie  (NRD), w d n iach  5— 8 lis to p ad a  1984 r. odbyło  się w  H e rrn h u t siódm e sp o tk a 
n ie  w spó łp racow ników  koście lnych  z P o lsk i i NRD. O sy tu ac ji d ia sp o ra ln e j w  Polsce 
m ów ił bp  Z dzisław  T ran d a  z K ościoła E w angelicko-R eform ow anego , o sy tu ac ji d ia s 
p o ra lne j w NRD — ks. su p e r in ten d e n t G ü n th e r K rusche. S p o tk an ie  zakończono  ek u 
m enicznym  nabożeństw em  kom unijnym , k tó rem u  przew odniczy li: bp  Z. T ran d a  i bp  
H an n s-Jo ach im  W ö lls tad t — zw ierzch n ik  K ościoła E w angelick iego  O bszaru  K ościel
nego G örlitz .

— Papież Jan  Paw eł II p rzy ją ł 8 lis topada  1984 na specjalnej audiencji nestoriańskiego  
p a tria rch ę  Asyryjskiego Kościoła A postolsko-K atolickiego W schodu — M ar D enkha III. 
Przy tej okazji papież w yraził radość z pow odu zbliżenia m iędzy obu K ościołam i po ty lu  
w iekach rozdziału  oraz nadzieję  na  przyw rócenie jedności. W spólnie w yzn a w a n e  p r ze z  
nas p ra w d y  w ia ry  — zaznaczył Jan  Paw eł II — są tak  bogate, że  o w ie le  w ięce j łą czy  nas, 
an iże li dzieli. K on ieczn e  je s t  jed n a k  je szc ze  do osiągnięcia  pe łn e j jed n o śc i w yjaśn ien ie  
nieporozu m ień  i ro zw ią za n ie  tych  k w estii, k tó re  nas różnią.

— E d w ard  S ch illebeeckx , jeden  z n a jw y b itn ie jszy ch  w spółczesnych  teologów  k a to lic 
kich, ukończy ł 12 lis to p a d a  1984 r. 70 rok  życia. U rodz ił się w B elgii, w  1934 r. w stąp ił 
do zakonu  dom in ikanów . W la ta c h  1957— 1983 k ie ro w ał k a te d rą  dogm atyk i i h is to rii 
teo logii K ato lick iego  U n iw ersy te tu  w  N im w egen (H olandia). Jego dzieła , p rzy jm o w a
ne z en tuzjazm em  przez  op in ię  p u b liczn ą , były trz y k ro tn ie  p rzedm io tem  z a in te re so 
w an ia  K ongregacji D o k try n y  W iary  (1968, 1979, 1984). M imo w ygłaszanych  k ry ty k  i 
napom nień , o. S ch illebeeckx  s ta ra ł  się być zaw sze lo ja lny  w obec K ościo ła i zakonu .
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— W K ottayam  (Indie) odbyło się w dniach 14—22 listopada 1984 r. spo tkan ie  20 teolo
gów i św ieckich na tem at: „W ierzymy w jednego Pana Jezusa Chrys tusa ’’ Ponad połowa 
uczestników  pochodziła z Indii i innych krajów  azjatyckich, pozostali z Nowej Z elan
dii, Am eryki Północnej, Europy W schodniej i Zachodniej. O pracow ano tym czasow y p ro 
jek t w spólnego, ekum enicznego w ykładu w iary  w Jezusa C hrystusa. S po tkan ie  odbyło się 
w ram ach realizow anego przez Kom isję W iara i U strój Św iatow ej Rady Kościołów pro 
gram u na tem at: „Ku w spólnem u w yrażan iu  w iary apostolskiej d z iś” .

— Synod Generalny Kościoła Anglikańskiego Anglii wypo'wiedział się 15 listopada 1984 r. 
za dopuszczeniem  kobiet do urzędu duchownego. U chw ałę tę m uszą teraz  zaaprobow ać 
synody diecezjalne. Gdy to nastap:.  p raw a ordynacji kobiet pow róci ponow nie na forum  
Synodu a także parlam entu  I '  i jskiego. Gdy w szystko dobrze pójdzie, to w 1990 r. 
pierw sze kobiety zostaną ordynowane na duchow nych Kościoła A nglikańskiego Anglii.

— W połowie listopada 1984 powołano w Szwecji Insty tu t ds. Życia i Pokoju. W skład’tym 
czasowego zarządu, poza przedstaw icielam i Kościołów szw edzkich, weszli reprezen tanci 
Św iatow ej Rady Kościołów, organizacji katolickiej Pax  C hristi i Rosyjskiego Kościoła 
Praw osław nego. Przy Insty tucie, k tóry  będzie m iał siedzibę w U ppsali lub Sztokholm ie, 
d z ia łać  też będzie  rad a  naukow a. Z in ic ja ty w ą  u tw o rzen ia  In s ty tu tu  w y stąp iła  Ś w ia 
tow a K onferencja  C hrześc ijańska  „Życie i P o k ó j” , k tó ra  w k w ie tn iu  1983 o b rad o w ała  
w U ppsali.

— Św iatow y A lians Kościołów Reform ow anych, k tóry  reprezen tu je  ponad 70 m ilionów  
chrześcijan na całym  świecie, przeżyw a głęboki kryzys finansow y. Z listu  opublikow ane
go 16 listopada 1984 r., podpisanego przez p rezydenta  A liansu A llana Boesaka i sek re ta 
rza generalnego Edm onda P erreta , w ynika, że w 1986 ŚAKR będzie m usiał zaprzestać 
działalności, o ile do tego m om entu nie popraw i się jego sy tuacja finansow a.

— Papież Jan  Paw eł II przyjął 16 listopada 1984 na specjalnej audiencji uczestników  se
sji p lenarnej S ek re ta ria tu  do S praw  Jedności Chrześcijan poświęconej ekum enicznym  as
pektom  nowego kodeksu p raw a kanonicznego. W wygłoszonym  przem ów ieniu  papież 
podkreślił, że nowy kodeks jest ukoronow aniem  w ieloletnich p rac  zm ierzających do w y
rażen ia  doktryny eklezjologicznej V aticanum  II w języku kanonistów . O bejm uje on zatem  
także ekum eniczne zaangażow anie Kościoła.

— Dnia 19 listopada 1984 opublikow ane zostało M em orandum  Insty tu tów  E kum enicz
nych w Bensheim (RFN), Bernie, K openhadze, Pradze i S trasb u rg u  zaty tu łow ane: „Koś
cioły wyrosłe z Reform acji a ruch  ekum eniczny”. D okum ent stw ierdza krytycznie, że w 
Kościołach ew angelickich panuje  niejasność co do znaczenia Reform acji i że są one n ie 
zdolne do w spólnego reprezen tow an ia  dziedzictw a reform acyjnego w ruchu  ekum enicz
nym. M em orandum  podpisało  p ię tn astu  teologów lu terańsk ich , reform ow anych, unijnych 
i w olnokościelnych, w  tym  Lukas V ischer (Berno) i H ard ing  M eyer (S trasburg).

— U czestnicy kościelnego program u p raw  człow ieka na rzecz realizacji A ktu  Końcowego 
z H elsinek zorganizow ali w dniach  21—25 listopada 1984 w E isenach (NRD) sem inarium  
ta  tem at: „Pow szechne p raw a człow ieka a suw erenność n a ro d o w a”. W sem inarium  
uczestniczyło 35 osób z k rajów  sygnatariuszy  A ktu Końcowego. Rolę gospodarza pełn ił 
Zw iązek Kościołów Ew angelickich w  NRD. Kościelny program  p raw  człow ieka został 
u tw orzony przez K onferencję K ościołów Europejskich, K anadyjską Radę Kościołów i 
K rajow ą Radę Kościołów w  USA.

— D nia 30 lis topada  1984, w  uroczystość św. A ndrzeja A postoła, przebyw ająca w  K on
stan tynopolu  delegacja ka to licka  w ręczyła ekum enicznem u p a tria rsze  D im itriosow i I list
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5 an a  P aw ła II, w k tórym  papież ponow nie podkreślił w spólne zaangażow anie b ra tn ich  
Kościołów — katolickiego i p raw osław nego — w dążeniu  ku pełnej jedności. Delegacja, 
k tórej przew odniczył kard . Jan  W illebrands, w zięła udział w  uroczystej litu rg ii celebro
w anej przez p a tria rch ę  oraz p row adziła  rozm owy z przedstaw icielam i Kom isji synodal
nej do spraw  stosunków  z K ościołem  R zym skokatolickim .

— W obecności k ró la  norw eskiego O lafa V wręczono w  dniu  10 g ru d n ia  1984 r. Pokojow ą 
N agrodę N obla ang likańsk iem u biskupow i D esm ondow i Tutu, znanem u obrońcy p raw  
czarnej w iększości w  R epublice Południow ej A fryki. Nieco w cześniej, 13 lis topada  1984 r. 
Synod B iskupów  A nglikańskich  w  RPA w ybrał bp. T u tu  na  stanow isko o rdynariusza  die
cezji Johannesburga. (W następnym  num erze zam ieścim y sylw etkę laureata).

— W K arłow ych V arach (CSRS) odbyło się w  dn iach  10— 13 g rudn ia  1984 r. szóste spo t
kan ie  działaczy kościelnych z E uropy W schodniej i USA. Przedm iotem  ob rad  były p ro 
blem y bezpieczeństw a, m ilitaryzacji p rzestrzen i kosm icznej, pokoju  i spraw iedliw ości. 
S po tkan ia  tak ie  odbyw ają się od 1962 na  p rzem ian  w Czechosłow acji i USA. Ich uczest
nicy p rag n ą  przyczynić się do budow ania  zaufan ia  i pokojowej w spółpracy.

— Z in icjatyw y K onferencji Kościołów Europejskich, w  dn iach  10— 14 g rudn ia  1984 r. 
odbyła się w Iserlohn (RFN) konsu ltac ja  na  tem at: „W pływ konfesyjnego i kościelnego ro 
zum ienia sam ego siebie n a  recepcję dokum entu  w  spraw ie »Chrztu, E ucharystii i U rzędu 
duchownego« oraz konsekw encje tak ie j recepc ji”. K onsultacja  w  Iserlohn była d rugą  w 
serii czterech, k tó re  KKE zorganizuje przy  w spółpracy Kom isji W iara i U strój Św iatow ej 
Rady Kościołów. K olejna konsu ltac ja  odbędzie się w dn iach  25—27 czerw ca 1985 w  G ör
litz  (NRD). Zajm ie się ona w pływ em  czyupików  historycznych, politycznych i ekonom icz
nych na  recepcję w ym ienionego wyżej dokum entu .

— Kościoły ew angelickie i Kościół s tarokato lick i w RFN p rag n ą  zaprosić  się w zajem nie 
do uczestn ictw a w  W ieczerzy Pańskiej. Spo tkan ie  przedstaw icieli obu  stron  poświęcone 
tej sp raw ie odbyło się w  dn iach  18— 19 g ru d n ia  1984 w H anow erze. N ależy oczekiwać, że 
kom petentne w ładze kościelne usto sunku ją  się do tej propozycji w  najbliższych m iesią
cach.

— D r P h ilip  P o tter, ustępu jący  z końcem  1984 r. sek reta rz  generalny  Św iatow ej Rady 
Kościołów, zw rócił uw agę w  swoim  ostatn im  orędziu bożonarodzeniow ym  na tęsknotę  
ludzkości za pokojem , w olnością i spraw iedliw ością oraz n a  nadzieję  zaw artą  w  w ierze 
chrześcijańskiej. Przyjście Boga w Jezusie — pisał d r P o tte r — przyjście, które miało de
cydujące znaczenie dla całej ludzkości, nastąpiło pośród najuboższych z ubogich. H istoria  
pasterzy, k tórzy  jako  p ierw si o trzym ali w iadom ość o narodzen iu  Jezusa przypom ina, że 
Boże N arodzenie jest św iętem  ludu.

— Św ięty Synod Rosyjskiego Kościoła P raw osław nego n a  posiedzeniu  w  dn iu  26 g rudn ia  
1984 pow ołał now ego rep rezen tan ta  P a tr ia rc h a tu  M oskiewskiego przy  Św iatow ej Radzie 
Kościołów w Genewie. Z ostał n im  35-letn i b iskup  Solnećnogorska — Sergiusz. Jego po
przednik , ks. prof. W italij Borowoj, zosta ł pow ołany na  w iceprzew odniczącego W ydziału 
Zagranicznego P a tria rc h a tu  M oskiewskiego.

— W grudn iu  1984 odbyło się w  B rooklinie drugie spo tkan ie  teologów  praw osław nych i 
lu te rańsk ich  w  USA. W ysłuchano następu jących  refera tów  i koreferatów : „Isto ta  i zna
czenie soborów  ekum enicznych”, „Sobór w  N icei”, „W spółczesne koncepcje jedności”. 
W ogłoszonym  kom unikacie stw ierdzono, że podczas następnego spo tkan ia , k tó re  odbę
dzie się w g rudn iu  1985, uw aga uczestników  skoncen tru je  się na  zagadnien iach  chrysto
logicznych, m.in. na  kontrow ersyjnym  problem ie filioque.
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— Z inicjatyw y W spólnoty Ekum enicznej w Taize (Francja), w dn iach  28 g rudn ia  1984 — 
1 stycznia 1985 odbyło się w  K olonii (RFN) Europejskie S po tkan ie  M łodzieży, k tó re  zgro
m adziło 20 tys. m łodych ludzi z w iększości państw  naszego kontynen tu . P unktem  ku lm i
nacyjnym  spo tkan ia  było w spólne nabożeństw o m odlitew ne w  ka ted rze  kolońskiej. Przy 
tej okazji p rzeor W spólnoty w Taize, o. Roger Schutz zaapelow ał o tw orzenie pojednania  i 
zau fan ia  na  ziemi. O rędzia do uczestników  spo tkan ia  w ystosow ali: papież Jan  Paw eł II i 
przew odniczący Rady K ościoła Ew angelickiego w RFN — bp E d u ard  Lohse.

— D nia 1 stycznia 1985 objął urzędow anie  nowy sekretarz  generalny  Św iatow ej Rady 
Kościołów, d r Em ilio Castro. Liczy on 58 lat, pochodzi u U rugw aju, jest duchow nym  m e
tody stycznym . 12 lis topada 1984 r. E. C astro obronił na  U niw ersytecie w  Lozannie roz
praw ę doktorską pt. „W olność m isyjna w perspektyw ie K rólestw a Bożego”. W rozpraw ie 
tej zaw arł on dośw iadczenia naby te  podczas 11-letn iej działalności na  stanow isku  dyrek
to ra  W ydziału do S praw  M isji Św iatow ej i Ew angelizacji ŚRK (sylw etkę nowego sek re ta 
rza  generalnego ŚRK zam ieściliśm y w n r  1 z 1985 r.).

— D nia 1 stycznia 1985 r. zm arł w  O xfordzie (Anglia) w  w ieku 88 la t znany działacz eku
m eniczny — d r N orm an G oodall. Jego głównym  osiągnięciem  n a  polu  ekum enicznym  
było doprow adzenie do połączenia M iędzynarodow ej Rady M isyjnej ze Św iatow ą R adą 
Kościołów; oficjalnie nastąp iło  to  na  III Zgrom adzeniu Ogólnym ŚRK w New D elhi 
(1961). Był też w  1972 r. głów nym  in icja to rem  połączenia kościoła kongregacjonalnego i 
p rezb iteriańsk iego  w  Zjednoczony Kościół Reform ow any A nglii i W alii. D r G oodall był w 
la tach  1961—63 zastępcą sek re ta rza  generalnego ŚRK.

— Prezydent E g ip tu  H osni M ubarak  w ydał 3 stycznia 1985 dekret, na  mocy którego p a
tria rch a  Kościoła koptyjskiego Szenuda III mógł opuścić m iejsce odosobnienia, pow rócić 
do K airu  i przejąć na  nowo kierow nictw o 6-m ilionowego Kościoła. 5 w rześnia 1981 za
m ordow any później p rezyden t A nw ar el S ad a t kazał aresztow ać 1500 faktycznych lub 
rzekom ych swoich przeciw ników . W śród zatrzym anych było 170 duchow nych kopty j- 
skich. Szenudę III osadzono w  klasztorze na  pustyni.

— W K appel (Szw ajcaria) odbyło się w dniach  3—8 stycznia 1985 drugie spo tkan ie  w  ra 
m ach drugiej rundy  dialogu przedstaw icieli Św iatow ego A liansu Kościołów R eform ow a
nych i w atykańskiego S ek re ta ria tu  do Spraw  Jedności C hrześcijan. Członkowie W spólnej 
Kom isji S tudyjnej w ysłuchali spraw ozdań na  tem at ak tualnych  stosunków  ka to licko-re- 
form ow anych w k ilku  k ra jach  św iata. Z astanaw iano  się też nad  m ożliw ością przezw ycię
żenia schem atów  myślowych, k tó re  spraw iają , że inna  niż w łasna  trad y c ja  kościelna w i
dziana jest w  niekorzystnym  św ietle. U czestnicy dialogu p ragną  ogłosić w  przyszłości 
Stanow isko na tem at naszej w iary. Pierwsza runda diklogu katolicko-reform ow anego odby
w ała się w latach 1970— 1977 pod hasłem: „Obecność Chrystusa w Kościele i świecie”.

— Z in icjatyw y K om isji W iara i U strój Św iatow ej Rady Kościołów w dn iach  3— 10 stycz
n ia  1985 r. odbyły się w  P aryżu  jednocześnie dw ie m iędzynarodow e konsu ltacje  teologi
czne. P ierw sza zajęła  się tem atem : „W ierzymy w D ucha Św iętego, w  Kościół i w życie 
św iata  przyszłego” i by ła częścią serii trzech  spo tkań  pośw ięconych różnym  aspektom  
N icejsko-K onstantynopolitańskiego  W yznania W iary. S po tkan ia  te  organizuje się w ra 
m ach szerszego p rogram u Kom isji zatytułow anego: „Ku w spólnem u w yrażan iu  w iary  
apostolskiej d z iś”. N atom iast d ruga konsu ltacja  zajęła  się „Kościołem  jako ta jem nicą i 
znakiem  p ro rock im ”. Tem at ten  jest częścią innego program u Kom isji: „Jedność Kościoła 
a odnow a w spólnoty  lu d zk ie j”. O ba program y będą przedm iotem  ob rad  posiedzenia p le
narnego Kom isji W iara i U strój w S tavanger (Norwegia) w  sierpn iu  1985 r.

— P apież  Ja n  P aw eł II p rzy ją ł 7 s tyczn ia  1985 w W atykan ie  delegację  ekum eniczną
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F in land ii w  składzie: lu te rań sk i arcyb iskup  Paul i kato lick i b iskup  P au l V erschuren. F iń 
scy przyw ódcy kościelni p rzybyli do Rzymu, aby w kościele S an ta  M aria Sopra M inerva 
poświęcić kaplicę ku czci b iskupa  U ppsali H enryka, k tóry  w XII w. m iał pow ażny udział 
w  dziele chrystian izacji F in land ii.

Z kraju

— W A kadem ii Teologii K atolickiej w  W arszaw ie odbyło się w  dn iach  15—21 paździer
n ika  1984 r. sym pozjum  polsko-szw edzkie poświęcone problem atyce teologii p racy  i du 
szpasterstw a ludzi pracy  (spraw ozdanie zam ieszczam y w dziale „S praw ozdan ia  i doku
m en ty ”).

— D elegacja Kościoła Reform ow anego na  W ęgrzech, przebyw ająca w  naszym  k ra ju  na 
zaproszenie K ościoła Ew angelicko-R eform ow anego w  Polsce, spo tkała  się 19 październ i
ka  1984 r. z zespołem  R edakcji „S tud ia  i D okum enty E kum eniczne” . Goście węgierscy, 
k tórym  przew odniczył bp  Laszlo K ürti, in teresow ali się profilem  pism a, jak  i rezonan
sem, jak i znalazło  ono w śród  przedstaw icieli różnych Kościołów chrześcijańskich.

— W L askach k. W arszaw y odbyły się w  dniach  30 październ ika  — 2 lis topada  1984 r. 
doroczne ekum eniczne dni skup ien ia  d la  m łodzieży (spraw ozdanie zam ieszczam y w dzia
le „S praw ozdania  i d o kum en ty”).

— Polska R ada Ekum enicza p rzesła ła  31 październ ika  1984 r. na  ręce p rym asa Polski, 
kard. Józefa Glempa, telegram  następującej treści: W  im ieniu w spó ln o ty  K ościo łów  człon
kow skich  Polskiej R ady Ekum enicznej, łącząc się w  serdecznej m od litw ie  z  duchow nym i i 
ludem  B ożym  A rch id iecezji W arszaw sko-G nieźnieńskiej p rzesy łam y na ręce Jego Em inencji 
w y ra zy  n a jserdeczn ie jszego  w sp ó łczu c ia  i ża lu  z  p o w o d u  trag icznego  zgonu  śp. k s ięd za  
Jerzego P op iełu szk i. P oru szen i g łęboko ty m  n ie lu d zk im  czyn em , w ie rzy m y , że  Jezus 
C hrystus p rzy jm ie  do w ieczn o śc i sw ego  w iernego  sługę, p o c ie szy  zbo la łe  serca i um ocni 
nas w  w ierze  w  Tego, k tó ry  je s t  zm a rtw ych w sta n iem  i życiem .

— D nia 1 lis topada  1984 zm arł w  K rakow ie w  92 roku  życia ks. p łk  kanon ik  H enryk W e- 
ryński, d ługoletni ka to lick i kapelan  W ojska Polskiego i rek to r kościoła garnizonow ego 
pw. św. A gnieszki w  K rakow ie. Zm arły  był zaangażow anym  działaczem  ekum enicznym , 
czem u m.in. daw ał w yraz w  różnych publikacjach .

— D nia 10 lis topada  1984 odbyło się we W rocław iu sym pozjum  pośw ięcone p raw osław iu  
(spraw ozdanie zam ieszczam y w dziale „Spraw ozdania  i dokum en ty”).

— N a zap roszen ie  o rd y n a riu sza  p raw o sław n e j d iecezji b ia ło s to ck o -g d ań sk ie j b isk u p a  
Saw y (H rycun iaka) w  S u p ra ś lu  k. B ia łegostoku  odbyło  się E kum en iczne  S em in ariu m  
In fo rm acy jne  M łodzieży. W sp o tk an iu , k tó rem u  p a tro n o w a ła  Ś w ia to w a  R ada K ościo
łów  i E k um en iczna  R ada M łodzieży w E urop ie , w zięli u d z ia ł m łodzi ch rześc ijan ie  z 
W ielkiej B ry tan ii, D an ii, P o lsk i, NRD, RFN, F in lan d ii, S zw a jca rii i Z w iązku  R adzie
ckiego.

— W siedzibie Polskiej Rady Ekum enicznej w  W arszaw ie odbyło się 14 lis topada  1984 r. 
kolejne posiedzenie Kom isji M ieszanej PRE i Kom isji E p iskopatu  do S p raw  E kum eniz
mu. Porządek ob rad  obejm ow ał zagadnien ia  zw iązane z zadan iam i K om isji M ieszanej na  
obecnym  etap ie  rozw oju ekum enizm u w  naszym  k ra ju , reak tyw ow anie  Podkom isji do 
S praw  D ialogu, podjęcie dyskusji na  tem at w zajem nego uznaw an ia  now ych przekładów  
Pism a Świętego, inform acje o św iatow ych w ydarzen iach  ekum enicznych w  1984 r. oraz 
podjęcie przygotow ań do Tygodnia M odlitw y o Jedność C hrześcijan. K om isja M ieszana
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zapoznała  się z działalnością F unduszu  n a  rzecz R olnictw a oraz z p racam i dotyczącym i 
regulacji sytuacji p raw nej K ościoła R zym skokatolickiego w  Polsce.

— W hithw orth  College w S pon tane  (stan W aszyngton, USA) przyznało  w  dn iu  13 listo 
p ad a  1984 sekretarzow i Polskiej Rady Ekum enicznej, ks. Zdzisław ow i Paw likow i, hono
row y d o k to ra t w  uznaniu  jego  różn orodn ej dzia ła ln ośc i na p o lu  eku m en iczn ym , sp o łec z
nym  i p o k o jo w ym , p rzyczyn ia ją ce j się  do  budow ania  p o m o stó w  porozu m ien ia  m ię d zy  na
rodam i i K ośc io łam i św ia ta .

— In sty tu t Ekum eniczny K atolickiego U niw ersy tetu  Lubelskiego, przy  w spółudziale  
w atykańskiego S ek re ta ria tu  do S p raw  Jedności C hrześcijan, zorganizow ał w  dn iach  20— 
21 lis topada  1984 r. w L ublin ie  sym pozjum : „D ekret o ekum enizm ie” po 20 la tach  (w yda
rzen iu  tem u pośw ięcam y w iele uw agi w  dziale „Spraw ozdania  i d o kum en ty”).

— W dniach  4—5 g rudn ia  1984 r. obradow ał w W arszaw ie krajow y zjazd Zw iązku Reli
gijnego W yznania M ojżeszowego w  PRL, pod przew odnictw em  doc. Szym ona D atnera. 
D okonano oceny dotychczasow ej działalności Zw iązku oraz w ybrano  Z arząd  G łów ny i 
Kom isję Rewizyjną. Przew odniczącym  Z arządu  Głównego w ybrany  został ponow nie Mo- 
zes F inkelstein .

— Bp W ładysław  M iziołek, su fragan  w arszaw ski, w iceprzew odniczący K om isji E p isko
pa tu  do Spraw  Ekum enizmu, ukończył 12 grudnia 1984 r. siedem dziesiąty rok życia (syl
w etkę Ju b ila ta  zam ieściliśm y w  n r  4/1984 naszego czasopism a).

— D nia 12 g rudn ia  1984 w  gm achu K urii M etropolitalnej W arszaw skiej odbyło się doro
czne, XVIII O gólnopolskie Ekum eniczne S po tkan ie  D uszpastersk ie, w  k tórym  uczestn i
czyli diecezjalni referenci do spraw  ekum enizm u oraz duszpasterze czynnie zaangażow a
ni w  dzieło po jednan ia  chrześcijan. S p o tkan iu  przew odniczyli: bp  W ładysław  M iziołek, 
w iceprzew odniczący K om isji E p iskopatu  do S praw  Ekum enizm u, i bp  W ładysław  Jęd ru - 
szuk, przew odniczący sekcji duszpastersko-litu rg icznej tejże Kom isji. W obradach  
uczestniczył oficjalny p rzedstaw iciel Polskiej Rady Ekum enicznej, ks. rad ca  R yszard J a 
n ik  z Kościoła Ew angelicko-A ugsburskiego. W ygłoszono następu jące  referaty : „Znacze
nie soborowego »D ekretu o ekum enizm ie« d la  Kościoła i d u szp as te rstw a” (ks. d r  M ichał 
Czajkowski), „Ocena rozw oju sy tuacji ekum enicznej w  Polsce w ostatn im  20-lec iu” (bp 
W ładysław  M iziołek), „Ekum eniczne znaczenie nowego K odeksu P raw a  K anonicznego” 
(ks. d r  A ntoni Gościmski), „W ym iar ekum eniczny podróży Ojca św. Jan a  Paw ła II do 
S zw ajcarii” (red. Jan  T u m au  z „W ięzi”).

— N a zaproszenie bp. A lfonsa Nossola, ordynariusza opolskiego, przew odniczącego K o
m isji E p iskopatu  do S praw  Ekum enizm u i członka M ieszanej K om isji M iędzynarodow ej 
do spraw  dialogu m iędzy K ościołem  R zym skokatolickim  i K ościołem  Praw osław nym , od
było się w  O polu w  dn iach  16—22 g rudn ia  1984 r. robocze spo tkan ie  pierw szej podkom i
sji p raw osław no-kato lick iej. U czestnicy spo tkan ia  obradow ali na  tem at sak ram en tu  k a 
p łaństw a w  relacji do sukcesji apostolskiej. Podczas pobytu  w  O polu członkow ie podko
m isji uczestniczyli w  spo tkan iach  z w iernym i w  różnych m iastach  diecezji, odw iedzili też 
św iątynie na  G órze Św. A nny i w  Częstochowie. Zgodnie z przyjętym  regulam inem  plon 
prac  pierw szej podkom isji, k tó ra  obradow ała  w  Opolu, jak  i dw óch pozostałych podko
m isji obradu jących  n ad  tym  sam ym  zagadnieniem , będzie stanow ić m ate ria ł w yjściowy 
do prac  kom itetu  koordynacyjnego, k tó ry  przedłoży je później na  sesji p lenarnej M iesza
nej Kom isji M iędzynarodow ej. W dniach  2— 10 czerw ca 1985 odbędzie się w  Opolu posie
dzenie kom itetu  koordynacyjnego, zaś nieco później zbierze się w B ari (Włochy) na  sesji 
p lenarnej M ieszana K om isja M iędzynarodow a.
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•

— D nia 19 g rudn ia  1984 r. obradow ało  w W arszaw ie Prezydium  Polskiej Rady E kum eni
cznej. W pierw szej części ob rad  zw ierzchnicy Kościołów zrzeszonych w  PRE zapoznali się 
z obecną sy tuacją społeczno-polityczną w  kraju , stanem  stosunków  m iędzy państw em  
a Kościołam i. Ź agadnien ia  te  p rzedstaw ił k ierow nik U rzędu ds. W yznań, min. A dam  Ło
pa tka. N astępnie P rezydium  dokonało oceny działalności Rady w 1984 na  płaszczyźnie 
kościelno-ekum enicznej, chary tatyw no-społecznej i m iędzynarodow ej. Zatw ierdzono 
p lan  pracy na  rok  1985. Poczyniono też przygotow ania do Tygodnia M odlitw  o Jedność 
Chrześcijan.

— D nia 22 g rudn ia  1984 r. zm arł w  W arszaw ie ks. prof, d r W oldem ar G astpary , duchow 
ny Kościoła Ew angelicko-A ugsburskiego i w ieloletni rek to r C hrześcijańskiej A kadem ii 
Teologicznej.

— Polska R ada E kum eniczna ogłosiła, podpisane przez zw ierzchników  K ościołów człon
kow skich, posłanie z okazji św iąt Bożego N arodzenia 1984. Posłanie przypom ina, że 
św ięta te  to czas św iatła , w ięzi rodzinnej, w spólnoty narodu  i społeczności w szystkich  lu 
dów. W okresie tym  m odlim y się za naszych najbliższych, członków  rodziny, środow isko, 
w k tórym  żyjemy, za w spółw yznaw ców , za naród  cały, za w spólnotę rodziny ludzkiej i 
całą  Ziemię. Ożywieni nadzie ją  p ragniem y ostatn ie  la ta  drugiego tysiąclecia  ery chrześci
jańskiej poświęcić u trw a len iu  pokoju  i spraw iedliw ości.

— D nia 5 stycznia 1985 zm arł w  W arszaw ie ks. S tan isław  K rakiew icz, em erytow any d u 
chow ny Zjednoczonego K ościoła Ew angelicznego, były zw ierzchnik  tego K ościoła w  la 
tach  1947— 1975, jeden z o rgan izato rów  Polskiej Rady Ekum enicznej, w ieloletn i członek 
Prezydium  Rady.

— In s ty tu t Ekum eniczny K atolickiego U niw ersytetu  Lubelskiego zorganizow ał 17 stycz
n ia  1985 sem inarium  o tw arte  na  tem at dokum entu  K om isji W iara i U strój Św iatow ej 
Rady Kościołów w  spraw ie „C hrztu, E ucharystii i U rzędu duchow nego” (spraw ozdanie 
zam ieścim y w  następnym  num erze).

— C hrześcijanie w Polsce, w raz ze w spółw yznaw cam i na całym  świecie, obchodzili w 
dn iach  18—25 stycznia 1985 r. doroczny Tydzień M odlitw y o Jedność C hrześcijan (spra
w ozdanie zam ieszczam y w dziale  „S praw ozdania  i dokum en ty”).

O pracow ał: K aro l K arsk i
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EKUMENICZNY PRZEGLĄD PRASY

Podczas sym pozjum  na  K U L-u, pośw ięconego 20 rocznicy D ekretu  „O ekum eniz
m ie”, n iektórzy n iekato licy  w yrażali opinie, że dokum ent ten  nie p rzyznaje  w  sposób jed 
noznaczny ich Kościołom s ta tu su  eklezjalnego. Zastrzeżenia  te  nie w ytrzym ują k ry tyk i w 
św ietle a rtyku łu  ks. W ojciecha H anca pt. „Eklezjalny ch arak te r pozakato lick ich  Kościo
łów  i w spólnot chrześcijańsk ich” , opublikow anego na  łam ach dw um iesięcznika „A tene
um  K apłańskie” (nr 451, z. 3, 1984 r.). A utor zaznacza na  wstępie, że Sobór W atykański E, 
m ając na  uw adze w szystkich chrześcijan, n ie  mógł n ie  zająć stanow iska w obec istn ien ia  
licznych oddzielonych od Rzym u Kościołów i w spólnot kościelnych na  W schodzie i Z a
chodzie.

Ze w zg lęd u  na p o d o b ień stw o  doktryn alnej sakram en ta lne i h ierarch iczne z  K ośc io 
łem  rzym sk o k a to lick im  — pisze ks. H anc — n igdy  ten  o sta tn i nie k w es tio n o w a ł ek lez ja l
nego charakteru  p ra w o sła w n ych  K ośc io łów  W schodnich. P rob lem  za czy n a ł nabrzm iew ać  
w ów czas, k ied y  się  go ro zp a tryw a ło  ta k że  w  odn iesien iu  do r ze c zy w is to śc i ek lezja ln ej o d 
dzie lon ych  K ościo łów  anglikańskich  i p ro testan ck ich . U tożsam ian ie zaś p r ze z  p a p ie ża  
Piusa  X II M istyczn ego  Ciała C hrystusa z  K ościo łem  rzym sk o k a to lick im  spraw iło , że  n ie
w ie le  m ożna było p o w ie d z ie ć  o rze c zy w is to śc i ek lezja ln ej innych K o śc io łó w  chrześcijań 
skich . N a tom iast w  teo log iczn ej lite ra tu rze  z  tych  czasów  p isano  za zw y c za j  — ja k  to  w y 
kazu je  G. B aum  — że  p ro tes ta n c i są chrześcijanam i nie p r ze z  „ K o śc io ły”, lecz pom im o  
„ K o śc io łó w ”, do k tó rych  należą  i s tą d  nie m ożna ich u w ażać  za  r ze c zy w is ty c h  człon ków  
K ościo ła  C hrystusow ego.

D opiero Sobór W atykański II przyniósł zasadniczą zm ianę uznając eklezjalny cha
ra k te r  innych Kościołów. A bstrahu jąc od  w sze lk ich  uściśleń  po jęcia  K ościo ła  — konk lu 
duje ks. H anc — jed n o  p rzyn a jm n ie j w  św ie tle  w skazań  Soboru nie pod lega  ju ż  dysku sji: 
ek lezja ln y  charakter w szy s tk ic h  w sp ó ln o t chrześcijań skich  oddzie lon ych  od  R zym u. 
S tw ierd zen ie  to  sta ło  się m o żliw e  d z ięk i szerszem u  spo jrzen iu  na K ęśc ió ł. K o n sty tu c ja  
„Lum en g en tiu m ” p rze zw y c ię ża ją c  w y łą czn ie  ju ryd yczn e  p o d e jśc ie  do K ościo ła  nie ty lk o  
m odyfiku je  naukę za w a rtą  w  en cyk lice  „C orporis C h risti” (1943) w  za k resie  p rzyn a le żn o 
ści do K ościoła , ale rów n ież, w  zagadn ien iu  tożsam ości p o m ię d zy  C iałem  Pana i K o śc io 
łem  rzym sk im . K o n sty tu c ja  p o tw ie rd za  i broni isto tn ego  a rtyk u łu  w ia ry  ka to lick ie j, że  
z iem sk ie  Ciało Pana i K ośc ió ł k a to lick i odnoszą  się w  za sa d zie  do te j sam ej r ze c zy w is to 
ści, lecz się  nie u tożsam iają: są ró żn ym i a spek tam i te j sam ej z ło żo n ej r ze c zy w is to śc i (KK,
n. 8), są jed n ą  rzec zyw isto śc ią  eklezja lną . K o n sty tu c ja  w yra źn ie  pow ia d a , że  K ośció ł 
C hrystusa „ is tn ie je” w  K oście le  k a to lick im  („S u bsistit in E cclesia ca th o lica ”) (K K , n. 8): 
je s t  w  nim  u rzeczyw is tn io n y  i ucieleśn iony. Także odw rotn ie , K ośc ió ł k a to lick i je s t  u rze 
czyw istn ien iem  K ościo ła  C hrystusa  na ziem i, u rzeczyw istn ien iem  jed yn ie  in sty tu cy jn ie  
doskonałym , co w ca le  nie za k ła d a  p ro ste j to żsam ości p o m ię d zy  K ościo łem  k a to lick im  a 
K ościo łem  C hrystusow ym . K ośc ió ł C hrystusa w yk ra cza  w ięc  po jęc io w o  i treśc iow o  p o za  
K ośció ł ka to lick i, s tą d  m ożem y m ów ić  nie ty lk o  o „pew n ej i ja k ie jś ” p rzyn a leżn o śc i
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chrześcijan  n iek a to lik ó w  do K ościo ła  C hrystusow ego , ale m am y p ra w o  ta k że  u w ażać  n ie
k a to lick ie  w sp ó ln o ty  ch rześc ijań sk ie  za  n iedoskonałe i częściow e jeg o  u rzeczyw istn ien ia . 
Takie p o sta w ien ie  zagadn ien ia  nie m a na celu w yekspon ow an ia  doskon ałości K ościo ła  
kato lick iego . K ośc ió ł bow iem  w  ciągu sw ego  ziem sk iego  by tow an ia  nie je s t  i n ig d y  nie bę
d z ie  w  pe łn i doskon ałym  u rzeczyw is tn ien iem  K ościo ła  C hrystusa. K ośc ió ł p o  p ro stu  nie 
je s t  ja k ą ś jedn ozn aczn ą  i je d n o p ła szc zy zn o w ą  w ielkością . Jest rów n ocześn ie  w id z ia ln y  i 
u k ry ty , obecny i czym ś co n ad ch o d zi, je s t  in sty tu c ją  i w yd a rzen iem , is tn ie je  p o m ięd zy  
„już te ra z” i „ jeszcze  n ie ”. D oskon ałość  n a tom iast K ościo ła  ka to lick ieg o  w ią że  się  — ja k  
tw ie rd z i G. B aum  — z  a u ten tyczn ym  d z ied z ic tw em  dok tryn a ln ych , sakram en ta ln ych  i 
hierarch icznych  darów , k tó re  zach ow u je  w  nim  D uch Ś w ię ty . D la tego  to K o śc ió ł k a to lic 
k i m oże s ta w ia ć  sieb ie  n ie jako  za  w zó r  i ideał, p o n iew a ż  on w łaśn ie  s ta n o w i w  p e łn i znak  
sakram en ta lnej obecności w  św iec ie  C hrystusa  uw ielbionego: znak, k tó ry  m a coraz bar
d z ie j ja śn ieć  na ob liczu  św ia ta  (por. KK, n r  15).

W końcowej części a rty k u łu  ks. H anc om aw ia ekum eniczne znaczenie fak tu  uznan ia  
przez Kościół rzym skokato lick i eklezjalnego ch arak te ru  innych w spólnot. Z w raca przy 
tym  uw agę, iż w świecie chrześcijańskim  fak t ten  był różnie oceniany. I ta k  np. n iektórzy 
ew angelicy s ta li na stanow isku, że D ekret „O ekum enizm ie” w artościu je  Kościoły od
dzielone od Kościoła rzym skokatolickiego w  ram ach  w spólnych elem entów  jak ie  posia
dają  one z tym  Kościołem. Kościół rzym skokatolicki uw aża siebie za doskonały i czyni z 
siebie m iern ik  d la  w szystkich  pozostałych w spólnot: im  więcej są one podobne do Kościo
ła rzym skokatolickiego, tym  więcej przysługuje im  m iano Kościoła.

Po stron ie  n iekato lick iej n ie  b rak ło  jednak  i pozytyw nych ocen, podkreślających, że 
Kościół rzym skokato lick i b ierze n a  serio odłączone od niego w spólnoty  i uznaje  je jako 
środki zbaw ienia. I w łaśnie to, zdaniem  au to ra , stanow i gw arancję  rozw oju ruchu  eku
m enicznego, k tó ry  pozostałby  w  im pasie, gdyby Kościół rzym skokato lick i nie zm ienił 
swego stanow iska wobec innych w spólnot chrześcijańskich.

W innym  num erze „A teneum  K ap łańsk iego” (nr 454, z. 3, 1984 r.) opublikow any zo
s ta ł in teresu jący  a rty k u ł ks. E d w ard a  W archoła pt. „Problem  zjednoczenia S ta ro k a to lic 
kiego Kościoła M ariaw itów  z K ościołem  R zym skokatolickim  w Polsce w la tach  1929— 
1930”. A utor om aw ia n ieznany  epizod z h isto rii K ościoła w t l  Rzeczypospolitej, którego 
bohaterem  jest ks. Jan  M aria M ichał K ow alski, arcyb iskup  S tarokato lick iego  Kościoła 
M ariaw itów  w  Polsce. W paźdz ie rn iku  1929 r. rozesłał on lis t o tw arty  do w szystkich  b is
kupów  rzym skokato lick ich  w  Polsce, w  k tórym  prosił o przebaczen ie , m iłość  i jed n o ść  z  
W am i w  C hrystusie  Jezusie, Panu naszym . Postaw a szukan ia  jedności, pisze ks. W archoł, 
nie w ynikała  w edług a rcyb iskupa  K ow alskiego z pobudki ra tow an ia  się  m a ria w ityzm u  
w obec w y ta cza n ych  m u ro zp ra w  sądow ych , ale była  p o d y k to w a n a  staran iem  „jedyn ie  o 
chw ałę B ożą, o jed n o ść  K ościo ła , o jed n o ść  naszego narodu podzie lo n eg o  na partie , na 
k tó re  K ośc ió ł nie w y w ie ra ł n a leży teg o  w p ły w u  dlatego , że  sam  je s t  ro zd z ie lo n y  i zw a lc za  
się n aw za jem  w  synach  sw o ic h ”.

Efektem  w ysłania tego lis tu  była ożyw iona korespondencja, jak a  w yw iązała się po
m iędzy b iskupam i m ariaw ick im i a b iskupam i rzym skokatolickim i. Ze strony  m ariaw ic
kiej w  tej osob liw ej d ysk u sji ekum en icznej, jak  pisze ks. W archoł, w zięli udz iał oprócz a r 
cybiskupa K ow alskiego b iskup i koad iu torzy  Leon A ndrzej G ołębiow ski i Rom an Próch- 
niew ski, zaś ze strony  rzym skokatolickiej arcyb iskup  E dw ard  Ropp, m etropo lita  m ohylo- 
w ski i bp  Zygm unt Ł ozińsk i, o rd y n a riu sz  p iń sk i. B iskup i ci n a p isa li do sieb ie  23 lis ty  
(16 lis tów  zosta ło  n ap isan y ch  p rzez  b iskupów  m ariaw ick ich  a 7 p rzez  rzy m sk o k a to lic 
kich).

W początkow ej fazie k o n tak tów  z abpem  Roppem  przyw ódcę K ościoła m ariaw ick ie
go cechow ał optym izm  i nadzie ja  na  rychłe połączenie się vz K ościołem  rzym skokato lic
kim. Pow odem  takiego  n astaw ien ia  była życzliw a i o tw arta  postaw a m etropolity  m ohylo- 
wskiego. A bp K ow alski po w yrażen iu  skruchy i p ragn ien ia  jedności zastrzegał się jednak: 
o p o w ro c ie  n aszym  do p o d d a ń s tw a  i u leg łości h ierarchii K ośc io ła  R zym sk iego  (...) m o w y  
być n ie m oże. E w entualne  zjednoczenie uzależn iał on od przyjęcia przez Kościół rzym 
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skokatolicki dziesięciu warunków . U w ażał on, że platform ą zjednoczenia może być przede 
w szystkim  miłość („co dogm aty zdaw ały  się podzielić, to miłość z jednoczyła”).

Pow rót m ariaw itów  do Kościoła rzym skokatolickiego okazał się jednak  niem ożliwy, 
gdyż w  m iarę rozw oju korespondencji stanow isko abpa K ow alskiego staw ało  się coraz 
bardziej sztywne, a b iskupi rzym skokatoliccy n iedw uznacznie daw ali do zrozum ienia, że 
w arunkiem  po jednan ia  jest uznan ie  przez m ariaw itów  prym atu  Piotrow ego. Bp Łoziński 
w liście do abpa Kow alskiego stw ierdził wręcz, że najw ażniejszą sp raw ą jest stosunek do 
Chrystusowego Namiestnika, którego musicie słuchać, jeśli chcecie być w jedności z Koś
ciołem, z którym nie możecie ani prawować się, ani dysputować, ani warunków mu sta
wiać, tylko powiedzieć: mea culpa, Pater, peccavi in coelum et in Te, — i przyjąć wyrok 
najsurowszy (...), odwołać wszystko, potępić bez ograniczeń dotychczasowe swe stanowis
ka, dane zgorszenie i spowodowane grzechy ludzkie, poddać się rozkazom Kościoła bez 
zastrzeżeń i wpłynąć w tym duchu na wszystkich adherentów (...). Dopóki będziecie stali 
na stanowisku, żeście niewinni, niewinnie prześladowani, że winien Kościół itd., to oczy
wiście nie (...) można mówić o załatwieniu sprawy.

W om aw ianej korespondencji w idać w yraźnie, że nie było realnych  w idoków  na  poje
dnan ie  m iędzy Kościołem  rzym skokatolickim  a m ariaw itam i. M ogłoby to  nastąp ić  jedy
nie w tedy, gdyby m ariaw ici uznali się w innym i rozłam u, odrzucili swoje p rak ty k i i zrezy
gnow ali z n iek tórych  sform ułow ań doktrynalnych, a nade  w szystko podporządkow ali się 
jurysdykcji papieskiej.

L ek tu ra  artyku łu  ks. W archoła zm usza do tego, aby na  m ariaw itów  spojrzeć w  ko
rzystniejszym  świetle. Jest fak tem  bezspornym , choć jeszcze nie przez w szystkich  p rzy 
jętym  do wiadom ości, że n ie  m ieli oni p ierw otn ie  zam iaru  zryw ania z Rzymem. Później 
zaś, kiedy rozłam  sta ł się rzeczyw istością, boleli nad  tym  faktem  i jak  w ynika z a rtyku łu  
ks. W archoła, podjęli naw et próbę zjednoczenia z Kościołem, od którego się odłączyli.

Pierw szy tegoroczny num er k w arta ln ik a  „W spółczesna A m bona”, w ydaw anego 
przez K urię D iecezjalną w  K ielcach, w dziale „Pomoce do kazań  okolicznościow ych” 
przynosi zestaw  hom ilii znanego publicysty  ks. Rom ana Rogowskiego, pośw ięconych 
spraw ie jedności. Zajm uje się on m.in. ekum enizm em  duchow ym  i form ułuje niezbędne, 
jego zdaniem , w arunk i jak ie  m usi spełnić katolik , aby realizow ać w  życiu codziennym  
ekum enizm  duchowy. Oto one: 1. Widzieć drugiego człowieka, dostrzegać go z jego całym 
środowiskiem społecznym, kulturowym, religijnym... 2. Szanować człowieka, szanować 
jego wiarę, nieraz odmienną od naszej, a jednak stanowiącą dla tego człowieka wartość 
najwyższą, dobro najwyższe... 3. Zwracać uwagę na podobieństwa w wierze mając świa
domość różnic doktrynalnych, aby unikać fałszywego irenizmu, jednocześnie mieć oczy 
wiary katolickiej, czyli powszechnej i dostrzegać podobieństwa... 4. Kochać tego drugiego 
człowieka, który inaczej wierzy. Kochać, bo Bóg, w którego wszyscy wierzymy, jest Miło
ścią... 5. Jednoczyć się we wspólnej nędzy, wspólnej niedoli, we wspólnym działaniu — 
dla Boga i dla ludzi na rzecz Dobra i Prawdy, Sprawiedliwości i Wolności, Miłości i Ży
cia... 6. Modlić się nawzajem za siebie, za nasze wspólnoty, za nasze Kościoły, za cały lud 
Boży. Modlić się nie tylko w Tygodniu Modlitw o Zjednoczenie Chrześcijan, ale cały rok, 
co dzień, zawsze... 7. Wychowywać się do ekumenizmu, uczyć się go, bo wszyscy jesteśmy 
wiecznymi uczniami, zwłaszcza w tak trudnej rzeczy jak ekumenizm. Postulat wychowa
nia do ekumenizmu jest szczególnie ważny, gdy chodzi o wychowywanie dzieci. Chodzi o 
to, aby dziecko od małego wychowywać w atmosferze szacunku i miłości do innych reli- 
gii, do ludzi innych wyznań... 8. Pokładać nadzieję w Bogu: w Duchu Świętym. Działa On 
w Kościołach, działa we wspólnotach, działa w ludziach. Dokonuje cudów zaskakując 
wszystkich swoimi dziełami.

W innym  ze swoich kazań  pt. „D ram at rozb ic ia” ks. Rogowski określa  ekum enizm  
jako dzieło D ucha Św iętego i dzieło ludzi dobrej woli. Ekumenizm nie jest — twierdzi ka
znodzieja — jakimś dodatkowym zadaniem Kościoła, nie jest marginesowym posłannic
twem — jest zadaniem istotnym i posłannictwem wynikającym z natury Kościoła, bo
wiem Kościół ze swej istoty jest JEDNOŚCIĄ. Ponadto ekumenizm jest dla Kościoła rea
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lizacją  T estam entu  Pana, G łow y  K ościoła: „A by w szy sc y  s ta n o w ili je d n o ”... P ra w o sła w 
ny teolog E vdok im ov k ied yś  m ów ił: „D zieje  ch rześc ijań stw a  to  droga k rzy żo w a  C hrystu 
sa. N ie trw a ła  ona k ilk a  godzin  — ona trw a  k ilk a  w iek ó w . K ie d y  w reszc ie  za św ita  p a 
schalne rano K ościo ła?”.

Tak w ięc  chrześcijan in , człon ek  K ościo ła  i d z iecko  ludu B ożego m usi być p r ze ję ty  
ekum enizm em . W ynika to  z  p o s ła n n ic tw a  bycia  w  K oście le  i z  K ościo łem . B yć  człon kiem  
K ościo ła  to  być aposto łem  ekum enizm u.

Ks. Rogowski w swoich k azan iach  czerpie obficie z dorobku teologii innych w yznań, 
w ielokrotn ie cytuje teologów  praw osław nych  i p ro testanck ich . Nie trzeba  chyba nikom u 
tłum aczyć, jak  w ażną rolę m ają do spełn ien ia  tego typu  publikacje, zam ieszczane w p iś
m ie służącym  jako  pomoc hom iletyczna d la  księży katolickich.

Z w racałem  już kiedyś n a  tych  łam ach  uwagę, że coraz więcej artyku łów  o tem atyce 
ekum enicznej pojaw ia się w  czasopism ach m isyjnych. Nic w tym  dziw nego, bow iem  
zw iązek ekum enizm u z m isjam i w ydaje się być oczywisty. Pisze o tym  Jan  T urnau  na  ła 
m ach dw um iesięcznika „M isjonarz” w artyku le  pt. „Przedm iotem  m isji jest cały św ia t” 
(nr 1, 1985). Tw ierdzi on, że na  m isjach  ekum enizm  otrzym ał siłę w ita lną , tam  bow iem  
dostrzeżono jak  b rak  jedności u tru d n ia  aposto lat i jak im  „an tyśw iadectw em ” jest n ieun i
kn iona w tych w arunkach  ryw alizacja  Kościołów. Pow ołując się na  p racę  d r K aro la  K ar
skiego pt. „D ążenia ekum eniczne we w spółczesnym  śT ' ■‘c ie” J. T u rnau  inform uje, że ró w 
n ież na terenach  m isy jn ych  doch odziło  do n ow ych  rozi nów  w yw o ły w a n y ch  p r ze z  człon 
k ó w  ta m te jszych  K o śc io łó w  — p o w sta ło  tam  n aw et w ięce j ruchów  sep a ra ty s tyc zn ych  n iż  
w  sta rych  krajach  ch rześcijań sk ich  — niem niej duża  część p rzy w ó d c ó w  m łodych  K o śc io 
łó w  była n iezadow olon a  z  rozb ic ia  ch rześc ijań stw a  i d ą ży ła  do ja k ieg o ś  zb liżen ia . P rzeja
wem  tej dążności była choćby Św iatow a K onferencja M isyjna w  E dynburgu  w  r. 1910, z 
k tórej wyłoniło się w iele now ych ruchów  zm ierzających do jedności i k tó ra  m iała  decydu
jące znaczenie ta k  d la ruchu  ekum enicznego, jak  i d la  misji. J. T u rnau  zaznacza w swoim 
artyku le , że p rak tyczny  zw iązek m isji z ekum enią jest n ieraz  bardzo  luźny, na tom iast nie 
ulega w ątpliw ości, że dobry m isjonarz m usi być o tw arty  duchow o i in te lek tu aln ie  na  inne 
w yznania.

W tym  sam ym  num erze „M isjonarza” w ydaw anego przez księży w erbistów  ks. Leo
n a rd  G órka z In s ty tu tu  Ekum enicznego na  KUL w a rtyku le  p t. „O dnalezione b ra te rs tw o ” 
poddaje  refleksji soborow y D ekret „O ekum enizm ie” w pow iązan iu  z hasłem  tegoroczne
go Tygodnia M odlitw  o Jedność C hrześcijan  — „Ze śm ierci do życia razem  z C hrystu 
sem ”.

Pierw szy tegoroczny num er k w arta ln ik a  „M isyjne D rog i”, w ydaw anego przez ojców 
oblatów , przynosi bogaty  zestaw  m ateria łów  o tem atyce ekum enicznej. Są to  m ateria ły  
poświęcone w izycie pap ieża Jan a  Paw ła  II w Szw ajcarii, jest też a rty k u ł o. Antoniego 
K urka  pt. „Ruch ekum eniczny” , w  k tórym  au to r w yjaśnia te rm in  „ekum enią” oraz 
p rzedstaw ia  działalność Św iatow ej R ady Kościołów i w atykańskiego S ek re ta ria tu  ds. Je 
dności Chrześcijan.

N a osobne om ów ienie zasługuje b lok pub likacji pośw ięconych islam ow i, zw łaszcza 
zaś a rty k u ł o. A. K urka  trak tu jący  o dialogu chrześcijaństw a z islam em . A utor p rzypom i
na, że dialog ekum eniczny poszerzył swój zasięg i że ju ż  n ie ty lk o  u czn iow ie  C hrystusa, 
ale w szy sc y  w ie rzą cy  w  Boga, obo ję tn ie  ja k ie j są denom inacji, w ięcej, w szy sc y  lu dzie  do 
brej w o li dążą  do prze łam an ia  barier p o d z ia łó w  i do w za jem n ej w sp ó łp ra cy . S tąd  też tak  
bardzo  w ażny jest dialog m iędzy w yznaw cam i dw óch najw iększych relig ii m onoteistycz
nych, k tórzy  przez 14 w ieków  toczyli ze sobą w ojny religijne, aby w reszcie wejść na  drogę 
oficjalnych kontaktów . O. K urek  bez ogródek p rzedstaw ia  trudności — głów nie n a tu ry  
doktrynalnej, politycznej i h istorycznej — jak ie  jaw ią się w d ialogu chrzęścijańsko-m u- 
zułm ańskim . S tw ierdza, że nie wszyscy m uzułm anie uw ażają  tak i dialog za możliwy, 
w ielu z n ich  nie dostrzega w ogóle potrzeby jego p row adzen ia  (gwoli spraw iedliw ości 
trzeba dodać, że ta k a  postaw a jest pow szechna rów nież i po stron ie  chrześcijańskiej, o 
czym może św iadczyć choćby jedna z w ypow iedzi udzielonych redakcji „Jed n o ty ” w an-
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kiecie „Czym jest dla m nie ekum enia?”, k tó ra  to w ypow iedź była cy tow ana w  poprzed
nim  ekum enicznym  przeglądzie prasy).

Są jednakże pew ne sym ptom y w skazujące na to, że dialog jest możliwy. W r. 1964 
erygow any został w W atykanie S ek re ta ria t ds. Religii N iechrześcijańskich, a w nim  Sek
cja ds. M uzułm anów. N atom iast z in ic ja tyw y Św iatow ej Rady Kościołów odbyw ają się 
kolokw ia chrześcijańsko-m uzułm ańskie, zaś w r. 1976 zorganizow ane zostało  w Trypoli- 
sie w ielkie spotkanie kato licko-m uzułm ańskie. N iestety, przełam yw anie b a rie r n ieufno
ści i wrogości m iędzy chrześcijanam i i m uzułm anam i jest u trudn ione  wobec fak tów  dys
krym inow ania w yznaw ców  C hrystusa w k ra jach  opanow anych przez islam , czego nie 
m ożna pow iedzieć o k ra jach  chrześcijańskich, gdzie żyją m uzułm anie.

W zakończeniu artyku łu  o. K urek pisze: D la dialogu  nie m a żadn ej a lte rn a tyw y . 
W szelk ie  kru c ja ty  są sp rzeczn e  z  duchem  C hrystusow ej E w angelii. P a trzy m y  na sp ra w y  
tr ze źw o  i dostrzegam y m nożące się tru dn ośc i, m im o to  z  da lszego  d ia logu  zrezyg n o w a ć  
nie m ożem y. B yć m oże, że  to na razie  ty lk o  pobożne życzen ie. A le  u „B oga w szy s tk o  je s t  
m o ż liw e ” (Mk 10,27).

W zorcem jeśli idzie o stosunek do w yznaw ców  islam u może być d la chrześcijan  po
stać o. K arola de Foucauld  (1858— 1916), który  w iele la t swego życia przeżył na  pustyni 
w śród m uzułm ańskich nom adów . O tej pięknej postaci pisze w tym  sam ym  num erze „Mi
syjnych D róg” red ak to r naczelny pism a o. Alfons K upka. K arol de Foucauld  w swojej 
działalności ew angelizacyjnej w yprzedził swoją epokę rów nież i w tym, że m iał p rzy jaz
ny, nacechow any o tw artością  stosunek do m uzułm anów . Ż yję  tu  m ię d zy  n im i — p isa ł — i 
próbu ję  ich rozum ieć. Jestem  pew n y, że  tych  w szystk ich , k tó rzy  u czc iw ie  ży ją , Bóg p r z y j
m ie do Sw ego K ró lestw a , n aw et, je że li n ie byli ochrzczeni... Trzeba s ta ć  się  d la  nich w ia 
rygodn ym  p rzy jac ie lem . Takim , do k tórego  się idzie , g d y  ma się w ą tp liw o śc i czy  odczu w a  
ból, na k tórego  oddan ie  i p ra w o ść  m ożna ca łkow icie  liczyć . Ż ycie  m oje na tym  polega, że  
w ch odzę, ja k  ty lk o  mogę, w  k o n ta k t z  n im i i im  służę.

O. K upka przy tacza rów nież fragm ent „D zienn ika” o. de Foucauld , w którym  stresz
cza on stosow aną przez siebie m etodę ew angelizacyjną: M oje a p o sto ls tw o  m usi być apo
s to ls tw em  dobroci. Trzeba, żeb y  p a trzą c  na m nie m ów iono: P on iew aż ten  czło w iek  je s t  
dobry, jego  relig ia  m usi być dobra. Jeżeli m nie zapyta ją , d laczego  je s tem  łagodny i dobry, 
m uszę p ow iedzieć: D latego, że  je s tem  sługą dużo  lepszego  ode m nie. G dybyście  w ied zie li, 
ja k  bardzo dobry  je s t  m ój Pan i M istrz  Jezus.

O swoich dośw iadczeniach z pracy  m isyjnej w śród m uzułm anów  w libańskiej wiosce 
pisze kato licka zakonnica s. K rystyna R udnicka ze Z grom adzenia F ranciszkanek  M isjo
narek  M aryi. Nie jest to  jednak  typow a p raca  m isjonarska jak  w  innych regionach św iata, 
polegająca na zw iastow aniu  Ew angelii, katechezie itp., gdyż jest to  zabronione. Sam a je
dnak  obecność sióstr katolickich, ich służba tam tejszej społeczności, to  że życ iem  n aszym  
— ja k  p isze  s. R udnicka  — św ia d c zym y  o naszej w ierze  je s t  ju ż  d la  m uzu łm anina p ra w 
d z iw y m  problem em , w ie lk im  zn ak iem  zapytan ia . Pozbaw ione są szans pow odzenia jak ie 
kolw iek próby naw racan ia  czy naw et zachw iania w iary  m uzułm anów . Chodzi więc o tak i 
dialog, k tóry  pozw oli doprow adzić d rugą  stronę do pew nego dynam izm u, do w yzw olenia 
z przekonania, że poza islam em  nie m a innej praw dziw ej religii, do dostrzeżenia w artości 
tkw iących w innych religiach. S. R udnicka tw ierdzi, że dobry m uzułm anin  i dobry chrze
ścijanin, to m ają ze sobą wspólnego, że p ragną  w ypełniać wolę Bożą. I to  w łaśnie  p ragn ie
nie, jej zdaniem , może stać  się bazą  dialogu chrześcijan  i m uzułm anów .

Pozostając w kręgu tem atyk i dialogu z religiam i n iechrześcijańskim i w arto  zwrócić 
uw agę na a rty k u ł Leszka W ątróbskiego w m iesięczniku „M ateriały  P roblem ow e”, w yda
w anym  przez In sty tu t P rasy  i W ydaw nictw  „N ovum ”, w której to  pub likacji om ówione są 
trzy  w yznania n iechrześcijańskie: Zw iązek Religijny W yznania M ojżeszowego w PRL, 
M uzułm ański Zw iązek Religijny w PRL i K araim ski Zw iązek W yznaniow y w PRL. W  d o 
bie ekum en izm u  — p isze  L. W ątróbski — te  w yzn an ia  m o n o te is tyczn e  sta ją  się ta k że  na
szym  partn erem  w  dia logu  teo log iczn ym . W arto w ięc  p o św ięc ić  im  trochę uw agi od  s tron y  
pozn aw cze j.
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A utor przedstaw ia  w ogólnym  zarysie h istorię  i obecny stan  posiadan ia  poszczegól
nych w yznań, s tru k tu rę  w ładz, a w  p rzypadku  W yznania M ojżeszowego rów nież w ykaz i 
objaśnienie najw ażniejszych św iąt żydowskich.

W tym  sam ym  num erze zam ieszczony jest a rtyku ł Jan a  K arcza pt. „Prekursorzy  eku
m enizm u w P olsce”, pośw ięcony działalności O środka ds. Jedności C hrześcijan d z ia ła ją 
cego przy K urii M etropolitalnej W arszaw skiej.

Również w tym  sam ym  num erze pom ieszczono in teresu jący  a rty k u ł ks. R yszarda 
M ierzejewskiego pt. „Założenia dogm atyczne w kulcie m aryjnym  w p raw o sław iu ”. A utor 
p rezen tu jąc  stanow isko praw osław nych teologów  wobec katolickiego dogm atu N iepoka
lanego Poczęcia i W niebow zięcia M aryi (I. Nowogorodow, A. Lebiediew , S. Bułgakow) i 
W niebow zięcia M aryi (Izydor z Rew alu, W. Łosski, N. Popow  i G. T. Spasskij) dochodzi 
do w niosku, że p raw dy  te — podobnie  jak  dogm at Bożego M acierzyństw a i D ziew ictw a — 
m ają także  swoje odzw ierciedlenie w  kulcie  praw osław nym , choć ich uzasadn ien ie  teolo
giczne jest odm ienne niż w  teologii zachodniej. Teologia w sch odn ia  — tw ierdzi ks. Mie
rzejew ski — p o d d a je  p rze d e  w szy s tk im  k ry ty c e  zw ią ze k  tych  p ra w d . W  uznaniu  łączn ości 
p o w ią za n ia  obu d o gm atów  p rze szk a d za  je j  m yśl o w yłą czen iu  M aryi p r ze z  N iepokalane  
P oczęcie  ze  w sp ó ln ej n a tu ry  lu d zk ie j o raz słabe p odkreślen ie  p r ze z  Z achód m oralnego  
w sp ó łd zia ła n ia  M aryi w  d zie le  O dkupien ia .

R easum ując poglądy w ym ienionych teologów  na  tem at N iepokalanego Poczęcia, 
ks. Mierzejewski stw ierdza, że główną przyczyną negacji tego dogm atu jest odchylenie teolo
gii praw osław nej w  k ie runku  racjonalizm u od tradycyjnej nauk i o grzechu p ierw orod
nym  i łasce, co najbardzie j uw idoczniło  się w  klasycznej in te rp re tac ji paraleli: Ew a — 
M aryja. Są też inne, drugorzędne przyczyny: 1) brak d o sta teczn e j zn a jom ości p o zy ty w n e j  
tra d yc ji K ościoła; 2) p o w ierzch o w n a  znajom ość teo log ii ka to lick ie j; 3) zn iek szta łcen ie  
m yśli ka to lick iego  dogm atu  N iepokalanego Poczęcia; 4) w zg lę d y  ek lezjo log iczn e  (uznanie  
dogm atu  byłoby m ilczącą  aprobatą  n ieom yln ości pap iesk ie j). S łow a, k tó re  w yp o w ie d z ia ła  
M atka B oża  25 III 1858 r. w  czasie  ukazan ia  się w  Lourdes: Ja je s tem  N iepokalane P oczę
cie, K ośc ió ł p ra w o sła w n y  odnosi do n iepokalan ego p oczęc ia  S łow a  p r ze z  M atkę. W edług  
praw osław ia , rzym sk i dogm at N iepokalanego P oczęcia  pom n ie jsza  rolę M aryi, p r ze d s ta 
w ia jąc  Ją z  góry ja k o  p rzezn a czo n e  n a rzęd zie  łaski.

N atom iast jeśli idzie o dogm at W niebow zięcia M atki Bożej, to z poglądów  w ym ienio
nych teologów  w ynika, że w ia ra  w e  W niebow zięcie  M atk i B ożej is tn ia ła  i is tn ie je  ta k że  i 
obecnie w  K oście le  p ra w o sła w n ym . T eologow ie p ra w o sła w n i zw ra ca ją  g łów n ie  uw agę na 
m om ent w sk rzeszen ia  M aryi. Sam o u zasadn ien ie  dogm atu  je s t  te ż  troch ę inne n iż  w  teo 
logii zachodniej. Jej W niebow zięcie  nie je s t  n a s tęp stw em  p rzyw ile ju , k tó ry  by Ją o d ró ż
n iał od  w szy s tk ic h  ludzi: p o trzeb o w a ła  Ona odkupien ia , ta k  ja k  inni.

W zakończeniu  au to r dochodzi do w niosku, że z p u n k tu  w idzenia ekum enicznego, za
łożenia dogm atyczne w  kulcie m aryjnym  w  praw osław iu  ta k  sam o jak  i n au k a  m ario logi
czna w teologii, n ie  pow inny stanow ić m iędzy praw osław iem  i katolicyzm em  przeszkód 
na drodze do zjednoczenia.

D ziw nym  zbiegiem  okoliczności a rty k u ł na  tem at dogm atu  N iepokalanego Poczęcia 
jednego z przy taczanych  przez ks. M ierzejew skiego teologów  praw osław nych  — W łodzi
m ierza Łosskiego — u k aza ł się osta tn io  na  łam ach k w arta ln ik a  „W iadom ości Polskiego 
A utokefalicznego Kościoła P raw osław nego” (nr 2, 1984). A rtyku ł m a w yraźny ch arak te r 
apologetyczno-polem iczny (A utor ko n sta tu je  na  p rzykład , że d o gm at z  1854 roku  id zie  
p rzec iw  w szystk iem u , co n a jbardzie j zd ro w e  w  teo log iczn ej tra d yc ji Zachodu) i podw aża 
n iek tóre  w nioski jak ie  w yrażone zostały  w  om aw ianym  arty k u le  w  „M ateria łach  P rob le
m ow ych”. G odne uw agi jest jednak  sform ułow anie W. Łosskiego kry tyku jące  tych  p ra 
w osław nych, k tó rzy  odżegnują się od uznan ia  praw dziw ości objaw ień  w  L ourdes z tego 
tylko pow odu, że służą one jako  a rgum ent do uzasadn ien ia  m ariologicznego dogm atu, ob
cego tradycji praw osław nej. U w ażam y  — pisze W. Łosski — że  ta k i s tosu n ek  do objaw ień  
w  L ou rdes je s t  n ieu sp ra w ied liw io n y, g d y ż  p o ch o d zi z  n iedosta teczn ego  rozróżn ien ia  m ię 
d zy  fa k tem  p o rzą d k u  relig ijnego i jego  w yk o rzys ta n iem  w  nauce K ościo ła  rzym skiego .
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Byłoby to, zdaniem  teologa praw osław nego, ryzykow aniem  grzechu przeciw ko łasce D u
cha Świętego. W łaściwe znaczenie słów: Ja je s tem  N iepokalane P oczęcie , m ożna tłu m a
czyć tylko w ten  sposób, że N iepokalane Poczęcie Syna Bożego jest najw yższą chw ałą 
N ieskalanej Dziewicy.

W tym  sam ym  num erze k w arta ln ik a  zam ieszczono a rtyku ł bpa Jerem iasza pt. „E ku
m eniczne dążenia w świecie i w P olsce” . A utor pisze na w stępie, że ruch  ekum eniczny stał 
się w naszych czasach ruchem  ta k  potężnym , że n ik t nie jest w stan ie  go ignorow ać. D oty
czy to nie tylko Kościołów, ale rów nież czynników  politycznych i społecznych. P róby ig 
norow ania ruchu ekum enicznego w  p rze sz ło śc i okaza ły  się p rze ja w em  k ró tk o w zro czn o śc i  
i braku rozezn ania  co do zasadn iczego  k ieru nku  życ ia  chrześcijańskiego . Z a w io d ły  te ż  
w sze lk ie  p ró b y  zm on opo lizow an ia  sp ra w y  jedn ości K ościo ła  p r ze z  jed en  K ościół.

Bp Jerem iasz pisząc o ekum enizm ie w  Polsce podkreślił doniosłe znaczenie rzetelnej 
inform acji o życiu i nauczan iu  K ościołów działających  w naszym  kra ju . U znał rów nież za 
konieczne prow adzenie rzetelnych, naukow ych b ad ań  n ad  dziejam i chrześcijaństw a w 
Polsce. W h isto riografii rzym skokatolickiej i laickiej zdarza ją  się bow iem  prace  ten d en 
cyjne. Bez zm ian w tej dziedzinie, tw ierdzi bp  Jerem iasz, tru d n o  będzie m arzyć o zm ianie 
św iadom ości katolików , to zaś będzie w zm agać tendencje polem iczno-apologetyczne w 
h isto riografii praw osław nej i p ro testanck iej.

A urę sp rzy ja ją cą  ro zw o jo w i eku m en izm u  w  P olsce  — tw ierdzi bp Jerem iasz — tw o 
r zy ły  i tw o rzą  p race  w ie lu  teo logów  i p isa rzy  oraz p u b licy s tó w  rzym sk o k a to lick ich  za j
m ujących  się p ro b lem a tyk ą  ekum en iczną  oraz analizą  teo log ii ew an gelick ie j i p ra w o sła 
w nej. W  tym  zakresie  P o lska  p osiada  ju ż  p o k a źn y  dorobek. M ożna tu  w yra z ić  jed yn ie  na
d z i e j ę ż e  praca  tego typ u  będzie  kon tynu ow ana. W ielką rolę p o siada ją  te ż  n abożeń stw a  
ekum eniczne. B yć m oże, że  w  sy tu a c ji p o lsk ie j w łaśn ie  n abożeń stw a  ekum en iczne ode
grają decydu jącą  rolę w  zm ian ie  św iadom ośc i m as — kończy swój a rty k u ł b iskup  p raw o
sławny.

Godzi się rów nież zaznaczyć, że w  tym  sam ym  num erze k w arta ln ik a  opublikow any 
został tek st w ystąp ien ia  w ybitnego w spółczesnego teologa praw osław nego ks. W italija 
Borow oja pt. „Życie w  jedności”, k tó ry  został w ygłoszony podczas VI Z grom adzenia Ogó
lnego Św iatow ej Rady Kościołów w V ancouver w 1983 r.

W k w arta ln ik u  „K ultu ra  i Społeczeństw o”, w ydaw anym  przez Polską A kadem ię 
N auk  (nr 3, 1984), ukaza ł się niezw ykle cenny a rty k u ł A ndrzeja Potockiego, w ykładow cy 
Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w  W arszaw ie, p t. „O rganizacja życia religijnego w 
dzisiejszej Polsce południow o-w schodniej (Z b adań  n ad  hom ogenizacją k u ltu ry  religijnej 
reg ionu)”. A utor dokonuje ch arak te rystyk i w yznaniow ej regionu b io rąc  pod uw agę n a 
stępujące Kościoły: ka to lick i (obu obrządków  — rzym skiego i greckiego), praw osław ny, 
polskokatolicki, ruch  B adaczy P ism a Św iętego i n iek tóre  Kościoły p ro testanck ie : Z jedno
czony Kościół Ew angeliczny, Kościół A dw entystów  D nia Siódm ego, Polski Kościół 
C hrześcijan B aptystów , Kościół M etody styczny, Kościół C hrześcijan D nia Sobotniego i 
Kościół Ew angelicko-A ugsburski. O m aw ia h isto rię  Kościołów w tym  regionie, p rzed sta 
w ia ich obecną s tru k tu rę , podaje najw ażniejsze dane statystyczne itp ., u jaw niając  n ie ja 
ko przy okazji podstaw ow e k ierunk i konflik tów  m iędzyw yznaniow ych. D ochodzi do n a 
stępujących w niosków : W  porów n an iu  z  okresem  m ięd zyw o jen n ym  za n ik ły  n iem al ca łko
w ic ie  o tw a rte  k o n flik ty  m ię d zy  k a to lik a m i obu obrzą d k ó w  (a to  w sk u tek  hom ogen izacji 
tu te jszeg o  ka to licyzm u ), osłab ły  te ż  k o n flik ty  m ię d zy  rzy m sk o k a to lik a m i i w iern ym i K o ś
cioła P olskokato liąk iego . Jedyn ie  k o n flik t k a to licyzm u  i p ra w o sła w ia  za ch o w a ł a k tu a l
ność. Co w ięcej, z y sk iw a ł na zn aczen iu  w obec tych  m ożliw ości, ja k ie  daw ało  p ra w o sła w iu  
pow ojenne, n iem al ca łk o w ite  p o zb a w ien ie  k a to lik ó w  obrządku  w sch odn iego  w łasn ej or
gan izacji kościelnej.

W ybitne d z iś  u jednolicen ie  w yzn a n io w e  regionu (trudno p rzyp u ścić , by liczba  chrześ- 
c ijan -ka to lików  była  tu  w ię k sza  n iż  4— 5 tys...) ew en tualne o b o w ią zk i w  zakresie  re lig ij
nego, opartego  na m o ty w a c ji chrześcijań sk ie j zb liżen ia  i w sp ó łp ra cy  nak ładać m usiało  
p rze d e  w szy s tk im  na w yzn a n ie  dom inujące. A le  ty lk o  n ie liczn i k sięża  rzym sk o k a to liccy
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zmierzali do przełamania międzywyznaniowych dystansów. Co więcej, nie zdradzali sto
sownej orientacji w charakterze poszczególnych wyznań mniejszościowych, zwłaszcza 
protestanckich i ruchów badaczy Pisma Świętego. Dość powszechnie przeceniali przy 
tym liczebność świadków Jehowy, określając owym mianem także przedstawicieli innych 
grup wyznaniowych. Niewykluczone, że mogli tu się kierować racjami duszpasterskimi: 
nazwanie innowierców świadkami Jehowy skutecznie przecież służyło ich izolacji od pa
rafialnej społeczności. Wszak świadkowie Jehowy mieli tam opinię bodaj najgorszą ze 
wszystkich akatolików. Zresztą i sami wyznawcy z Kościołów i sekt mniejszościowych 
nie ułatwiali na ogół ich właściwej identyfikacji. U starszego duchowieństwa często ujaw
niał się brak przekonania do idei ekumenizmu, zwłaszcza sprowadzonej do realiów życia 
parafialnego. Bardziej interesowało ich „nawracanie” akatolików, nie zawsze realizo
wane w duchu szacunku dla ich osobistych poszukiwań rzeczywistości transcendentnej. 
W świadomości duszpasterskiej młodszych księży już łatwiej można się było doszukać 
znamion postawy ekumenicznej, a nie bez znaczenia dla przyszłości miało być reaktywo
wane w 1977 r. (ze składem 26 członków) Koło Ekumeniczne w przemyskim Seminarium 
Duchownym. Skupiając swoją uwagę na ekumenicznej formacji przyszłych kapłanów Koło 
postawiło sobie za cel zapoznawanie członków z wyznaniami chrześcijańskimi w Polsce.

Przełamywanie dystansów międzywyznaniowych wśród wiernych rzymskokatolic
kich obciążone było trudnościami dwojakiego rodzaju. W parafiach homogenicznych wyz- 
naniowo problem ekumenizmu jawił się bowiem jako zbyt teoretyczny czy wręcz abstrak
cyjny. W parafiach mieszanych natomiast trudno było na ogół usunąć tradycje wzajemnej 
niechęci. Głównym przedsięwzięciem ekumenicznym był w Kościele rzymskokatolickim 
doroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, obchodzony stale 18—25 stycznia. Pa
rafie miejskie otrzymywały wówczas z Kurii Biskupiej skrypty z materiałami pomocni
czymi, a wiejskie stosowną instrukcję, jednak przebieg Tygodnia tylko z rzadka wykra
czał poza uwzględnienie zagadnień ekumenicznych w niedzielnych homiliach oraz odpo
wiednich wezwań w modlitwie powszechnej. Specjalne nabożeństwa ekumeniczne orga
nizowano w kilku ośrodkach miejskich (np. w Jarosławiu, Przemyślu, Rzeszowie), choć 
na ogół bez udziału przedstawicieli innych wyznań. Zdaniem diecezjalnego referenta do 
spraw ekumenizmu „zapraszanie innowierców nie wyrobiło sobie jeszcze prawa obywatel
stwa, napotyka z drugiej strony na większe niż po naszej trudności”. Ciekawe, że niektó
rzy księża wykorzystywali tak zwany Tydzień Ekumeniczny na wyjaśnianie wiernym 
działalności świadków Jehowy. Wyjaśnienia te, mające zapewne uodpornić katolików na 
wpływy doktryny świadków i sprowadzające się w istocie do przestrzegania przed kon
taktami z nimi, nie służyły tym samym międzywyznaniowemu zbliżeniu. Nie okazywały 
się więc zazwyczaj zgodne z katolicką ideą i praktyką ekumenizmu.

Ekumeniczny dialog szedł najdalej — bo już w dziedzinę sakramentalną — tam, gdzie 
wyznawców prawosławia dopuszczano do funkcji rodziców chrzestnych przy rzymskoka
tolickich chrztach. Trudno tu wszakże nie postawić pytania: czy w ten sposób ujawniała 
się ekumeniczna dojrzałość obu stron czy raczej pewien relatywizm wiary lub — idąc da
lej — indeferentyzm religijny? Niezależnie od odpowiedzi, praktyki te skutecznie chyba 
stymulowały proces homogenizacji kultury religijnej regionu.

Wnioski, jakie wyciąga socjolog badający stosunki międzywyznaniowe na terenie 
diecezji przemyskiej, nie wzbudzają optymistycznych refleksji. Z dużą dozą prawdopodo
bieństwa można chyba stwierdzić, że podobnie stosunki ekumeniczne kształtują się w 
wielu innych regionach kraju. Byłoby na pewno cennym przedsięwzięciem przeprowa
dzenie podobnych badań w innych częściach Polski.

Miesięcznik „Chrześcijanin”, wydawany przez Zjednoczony Kościół Ewangeliczny, 
w pierwszym tegorocznym numerze publikuje interesujący artykuł szwedzkiej pisarki 
Ylvy Eggerhom pt. „Idea jedności w Biblii”. W tekście tym, który ma spore walory litera
ckie, autorka wyjaśnia czym jest jedność, mówi o konieczności cierpienia za jedność na 
wzór Jezusa Chrystusa oraz podkreśla, że jedności należy szukać w naszym życiu co
dziennym. Autorka nie jest teologiem, niemniej jednak kilka jej stwierdzeń jest bardzo
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cennych, choćby wówczas, gdy pow iada, że jedność, k tó re j szu kam y, nie m oże zn a jdow ać  
się pon ad  n aszym  życ iem  codzien n ym  ani p o za  nim  (...) R Z E C Z Y W IST O ŚĆ  jed n o ści ro z
g ryw a  się w  n aszym  dniu  p o w szed n im , i ty lk o  tam  je s t  je j p ie rw o tn e  m iejsce.

Y. Eggehom  tw ierdzi, że nas, chrześcijan, nie dzieli tradycja, lecz grzech, dzieli nas 
ograniczoność naszych serc, nasza nieudolność do miłości. Zaś tym , co nas łączy w sposób 
najgłębszy, nie są tradycje  ani poglądy, lecz pojednanie przez C hrystusa, rany  na  C hry
stusow ych dłoniach. Szkoda tylko, że ten  in teresu jący  tekst zosta ł ta k  n iech lu jn ie  p rze
tłum aczony.

Zam ieszczona w niniejszym  num erze b ib liografia  ekum eniczna czasopism  polskich 
w ykazuje, że w  okresie od lis topada  1984 do m arca 1985 ukazało  się u nas p raw ie  200 p u 
b likacji o tem atyce ekum enicznej. Jes t to  pokaźny dorobek, św iadczący o tym, że n a d ra 
biam y zaległości z la t poprzednich, kiedy o ekum enizm ie, o życiu innych K ościołów p isa
ło się niewiele. Rola p rasy  w yznaniow ej w  upow szechnianiu  idei po jednan ia  jest na  pew 
no olbrzym ia, jednak  czasam i m ożna odnieść w rażenie, że głos pub licysty  jest głosem  w o
łającego na pustyni.

Czasopisma wykorzystane

„A teneum  K ap łańsk ie” — dw um iesięcznik teologiczny w ydaw any przez Wyższe Se
m inarium  D uchow ne we W łocław ku;

„C hrześcijan in” — m iesięcznik w ydaw any przez Prezydium  R ady Zjednoczonego 
Kościoła Ew angelicznego w PRL;

„K ultu ra  i Społeczeństw o” — k w arta ln ik  w ydaw any przez K om itet N auk  Socjologi
cznych Polskiej A kadem ii N auk;

„M ateriały  P roblem ow e” — m iesięcznik hom iletyczno-katechetyczny w ydaw any 
przez C hrześcijańskie S tow arzyszenie Społeczne;

„M isjonarz” — dw um iesięcznik w ydaw any przez polską prow incję księży w erbistów ;
„M isyjne D rog i” — k w arta ln ik  w ydaw any przez M isjonarzy O blatów  M aryi N iepo

kalanej w  Poznaniu;
„W iadomości Polskiego A utokefalicznego K ościoła P raw osław nego” — k w arta ln ik  

w ydaw any przez W arszaw ską M etropolię Praw osław ną;
„W spółczesna A m bona” — k w arta ln ik  hom iletyczny w ydaw any przez K urię D iecez

ja lną  w  Kielcach.

O prać. A n to n i G rześkow iak
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Summarium. S p raw ozdan ia  Tow arzystw a N aukow ego K atolickiego U ni
w ersy tetu  Lubelskiego. R .9/29/. Lublin: Tow arzystw o N aukow e K ato lick ie
go U niw ersy tetu  Lubelskiego 1980, 280 s., nak ład  820 egz.

Spośród periodyków  naukow ych w ydaw anych przez K atolicki U niw ersy tet Lubelski 
bodaj najm niej znanym  jest „S um m arium ”, organ Tow arzystw a N aukow ego KUL. W łaś
nie n iedaw no ukazał się z olbrzym im  opóźnieniem  kolejny num er „S um m arium ” za rok  
1980, co sytuuje to pism o bezw zględnie w ścisłej czołówce polskich periodyków  w ycho
dzących z najw iększym  „poślizgiem ”.

O statn i num er „S um m arium ” przynosi szereg przyczynków  i rozpraw  historycznych, 
filozoficznych, teologicznych, pedagogicznych i psychologicznych. Z dziew ięciu opub li
kow anych tu  artyku łów  teologicznych, ekum enistów  może zain teresow ać co najm niej 
pięć. Dwa z nich nap isa ł o. prof. S tan isław  Celestyn N apiórkow ski OFMConv., czołowy 
polski ekum enista, w chodzący w sk ład  kom itetu  redakcyjnego „S um m arium ”.

W artyku le  pod sensacyjnie brzm iącym  ty tu łem  „Czy p raw osław na teologia ikony w 
katolickiej Polsce?” dokonuje on analizy  n iektórych zw rotów  pośw ięconych M atce Bos
kiej używ anych przez kardynałów  W ojtyłę i W yszyńskiego konstatu jąc , iż „klasyczna te 
ologia kato licka nie przyw ykła  do tak ich  w ypow iedzi”. N a tej też podstaw ie o. N apiórko
w ski n iedw uznacznie daje do zrozum ienia, że teologia ikony, jaką  głosi Kościół kato lick i 
w Polsce, jest zbliżona w swojej istocie do teologii ikony w ujęciu praw osław nym . Może 
to mieć, zdaniem  au tora , pow ażne im plikacje ekum eniczne. Pyta  on wręcz: „Czy Polska 
nie przypom ina dziś Zachodow i chrześcijańskiem u w ielkiej w spólnej tradycji?  Czy ja 
kim ś dziw nym  wyczuciem  w iary  (sensus fidei?) nie dociera (poza teologią akadem icką) do 
w spólnego dziedzictw a, którego chrześcijański Zachód nie zasym ilow ał w sposób dosta
teczny? Czy Polska nie apelu je o podniesienie w sposób odw ażny kw estii recepcji N ice- 
num  II na  Zachodzie? Czy nie odkryw a w ielkiej i głębokiej w spólnoty  tam , gdzie do tąd  
pow szechnie obie strony w idziały  różnicę? Czy nie budu je  tym  sam ym  ekum enicznego 
pom ostu m iędzy W schodem  a Zachodem  w doniosłej d la  całego chrześcijaństw a kw e
stii?”

W arto byłoby, aby poruszony przez o. N apiórkow skiego ta k  frapu jący  i fascynujący 
w ręcz z p u n k tu  w idzenia teologii katolickiej i praw osław nej tem at doczekał się rozw inię
cia. Sw oją w ypow iedź p o trak to w ał bow iem  au to r jako jedynie zasygnalizow anie p rob le
mu, k tó ry  w ym aga pogłębienia i dyskusji m iędzydyscyplinarnej, zw łaszcza z pa tro loga- 
mi, h istorykam i oraz teologam i praw osław nym i.

Równie in teresu jący  jest d rugi a rty k u ł o. N apiórkow skiego pod bulw ersującym  ty tu 
łem „Czy m ożna zrehab ilitow ać N estoriusza?”, w którym  au to r n ie dając  w praw dzie  jed 
noznacznej, tw ierdzącej odpow iedzi, pokazuje jednak  w yraźnie, iż w św ietle na jno 
wszych b adań  na tego uchodzącego od w ieków  za czołowego herezjarchę człow ieka trze 
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ba spojrzeć zupełnie inaczej. O pierając się na w ydanych niedaw no na  Zachodzie tekstach  
sam ego N estoriusza, o. N apiórkow ski udow adnia  m iędzy innym i, że n iem al pow szechnie 
w ypacza się N estoriuszow ą teologię C hristotokos, k tó ra  spo tkała  się z tak  gw ałtow ną re 
akcją za jego życia.

Ks. Józef Koza w artyku le  p t. „Pojęcie ew angelijnej katolickości F ried richa  Heilera. 
Geneza, określenie i elem enty konsty tu tyw ne jego centralnej idei ekum enicznej” p rzyb li
ża polskiem u czytelnikow i część dorobku  teologicznego tego w ybitnego, stosunkow o 
m ało znanego w  Polsce, ekum enisty  niem ieckiego (F. Heiler, żyjący w  la tach  1892— 1967, 
zrazu  uczony rzym skokatolicki, pod w pływ em  lu terańskiego  a rcyb iskupa U ppsali N at- 
han a  Sóderblom a przeszedł na  pro testan tyzm . Był jednym  z pierw szych ludzi, k tó ry  zajął 
się kw estią  ekum eniczną od strony teologicznej).

Ks. P io tr Jaskó ła  pośw ięca dw a artyku ły  dorobkow i teologicznem u b iskupa  ang lika
ńskiego Johna A rtu ra  Thom asa R obinsona. W pierw szym  przedstaw ia  sform ułow any 
przez niego inkam acy jny  m odel Boga, w  drugim  zaś p rezen tu je  w ynik  sw oich b ad ań  nad  
chrystologią tego uczonego.

Zainteresow anym  zw iązkam i chrześcijaństw a z judaizm em  m ożna polecić artyku ł 
ks. F ranciszka  Szulca pt. „W kład Jean  D anielou do b adań  nad  judeochrześcijaństw em ”.

Już choćby ten  kró tk i, pobieżny przegląd  zaw artości ostatn iego  num eru  „Sum m a
riu m ” św iadczy o tym , iż periodyk ten  dostarcza teologom -ekum enistom  sporo zajm ują
cej i w artościow ej lek tury . Szkoda tylko, że ty tu ł ten  jest niem al nieznany, n ie  ty lko zre
sztą  w  gronie ekum enistów .

A n to n i G rześkow iak

O środki ku ltu  relig ijnego w  Polsce. M apa w skali 1:750 000. W arszaw a — 
W rocław: Państw ow e Przedsiębiorstw o W ydaw nictw  K artograficznych 
1984, 90 200 egz.

Państw ow e P rzedsiębiorstw o W ydaw nictw  K artograficznych zgotow ało w ielu lu 
dziom  w span ia łą  n iespodziankę w ypuszczając na  rynek m apę p rzedstaw ia jącą  rozloko
w anie najw ażniejszych ośrodków  życia religijnego w Polsce. U w zględnione zostały w szy
stk ie  34 oficjalnie działające u nas w spólnoty wyznaniow e, począw szy od najw iększej — 
Kościoła rzym skokatolickiego a skończyw szy na m aleńkich, liczących po k ilk u n astu  w y
znawców, jak  np. S tolica A postolska w  Jezusie C hrystusie czy Z bór Panm onistyczny.

W słowie od w ydaw cy czytam y: S pośród  w ie lu  ty s ięcy  o b iek tó w  sakra ln ych  w  na
szym  kraju  — ko ścio łó w , k a p lic , cerk w i, dom ów  m o d litw y , synagog czy  m ecze tó w  w yb ra 
no w ed łu g  w sk a za ń  p rze d s ta w ic ie li poszczegó ln ych  K ośc io łów  i Z w ią zk ó w  W yznan io
w ych  jed yn ie  n a jw ażn ie jsze , ze  w zg lęd u  na ch a ra k ter  i c zy te ln o ść  m apy. Są to  m iejsca  za 
rów no o tra d yc ji w ie lo w iek o w e j ja k  i najnow szej.

Oczywiście m ożna by zgłaszać pew ne zastrzeżenia i zapy tać na  p rzykład , dlaczego 
nie zaznaczono na m apie tak  w ażnych ośrodków  S tarokato lick iego  K ościoła M ariaw i
tów, jak  Stryków , Ż arnów ka czy Żeliszew, gdzie rezyduje naczelny b iskup  S tan isław  Ty
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m oteusz Kowalski. Są to oczywiście drobiazgi, na k tó re  zw raca się zaw sze uw agę, kiedy 
m am y do czynienia z jak im ś w yborem .

B ardzo dobrym  posunięciem  okazało  się podanie w części opisowej m apy k ró tk ich  
charak te rystyk  uw zględniających h isto rię  i s tru k tu rę  organizacyjną poszczególnych Ko
ściołów i zw iązków  w yznaniow ych, jak  rów nież zwięzłych inform acji na  tem at w ybra
nych ośrodków  życia religijnego.

Oto nazw iska au torów  m apy: rysunk i św iątyń  w ykonał Jerzy M iszalski; część opiso
w ą dotyczącą Kościoła rzym skokatolickiego opracow ały siostry n iepokalank i G rażyna 
Jo rd an  i G izela Gawlewicz, zaś część pośw ięconą pozostałym  K ościołom  chrześcijańskim  
oraz zw iązkom  w yznaniow ym  n iechrześcijańskim  w ykonał red. Janusz  Ł opatto ; opraco
w anie techniczne — red. Jo an n a  B ernatow icz.

In tencją  w ydaw cy jest, żeby m apa była św iadectw em  to lerancji relig ijnej, k tó ra  s ta 
now i jeden z najcenniejszych przejaw ów  k u ltu ry  narodow ej w  Polsce. Myślę, że m apa po
siada jeszcze jeden isto tny  w alo r — daje  św iadectw o bogactw a p lu ra lizm u religijnego w 
Polsce. Być może pozw oli to uśw iadom ić w ielu katolikom , że żyją w śród nas jeszcze inni 
chrześcijanie i p rzedstaw iciele  innych religii. Sądząc po pierw szych reakcjach  m apa spo
tk a ła  się ze znakom itym  przyjęciem  odbiorców .

A n ton i G rześkow iak

ALFONS SKOW RONEK: Ś w ia tła  ekum enii. S po tkan ia  z  teologią. P rzed
m ow a K arol K arski. W arszaw a: In s ty tu t W ydaw niczy PAX 1984, 419 s., 
5000 egz.

Pisząc recenzję1 książk i-a lbum u  PA X -u „Jan Paw eł II w K raju  R eform acji”, w yra
ziliśm y m.in. życzenie i sugestię, aby oba zaw arte  tam  obszerne a rtyku ły  ks. A. S kow ron
ka nt. samej p ielgrzym ki oraz Reform acji i lu teran izm u mogły ukazać się osobno, m oże w  
form ie  broszury albo w  ram ach ja k ieg o ś d zie ła  zb iorow ego  (np. w ra z  z  in n ym i pracam i 
tego uczonego). 1 oto zanim  jeszcze num er „S iD E ” z ową recenzją u jrza ł św iatło  dzienne, 
In s ty tu t W ydaw niczy PAX w ydał ta k ą  w łaśnie pozycję.

Jest to dość obszerna książka  zaw iera jąca  32 a rtyku ły  w ybitnego rzym skokato lick ie
go teologa-ekum enisty , nap isane  w la tach  1967— 1983, a w ięc w okresie szczególnie bo
gatym  w doniosłe w ydarzen ia  ekum eniczne. Jak  w iadom o au tor, profesor, k ierow nik  K a
ted ry  Teologii Ekum enicznej W ydziału Teologicznego A kadem ii Teologii K atolickiej w 
W arszaw ie, członek Kom isji E p iskopatu  ds. Ekum enizm u i Podkom isji ds. D ialogu Teo
logicznego Kom isji M ieszanej E p iskopatu  i Polskiej R ady Ekum enicznej, specjalizuje się 
zw łaszcza w bad an iu  dziejów  Reform acji, lu teran izm u i postaci R eform atora z W itten- 
bergi. W om aw ianej książce znajdujem y w iele opracow ań na  ten  w łaśnie tem at. Jedną  z 
p ięciu części swej książki au to r zaty tuow ał: „Z rozw ażań nad  b ra tn ią  teo log ią” m ając na 
myśli w łaśnie teologię ew angelicką. Aż trzy  rozdziały pośw ięca się tu ta j życiu i dziełu

Por. „S iD E ” n r 1/85.i
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M arcina L u tra  — jego nauce o W ieczerzy Pańskiej, m ariologii oraz m iejsce tw órcy lu te ra - 
nizm u we w spółczesnym  chrześcijaństw ie.

Tytuły pozostałych części są rów nież wymowne: „W kręgu prob lem atyk i posoboro
w ej” (8 rozdziałów ), „Ku pełni jedności” (9), „Ekum eniczny b ila n s” (4), „Jan  Paw eł II w 
służbie jedności” (4). Na treść rozdziału  „Ku pełni jedności” sk łada ją  się a rtyku ły  o n a j
w iększej rozpiętości tem atycznej — i refleksje teologa katolickiego n ad  W yznaniem  A ug
sbursk im  (w zw iązku z obchodzoną w 1980 r. 450 rocznicą uchw alenia), i rozw ażania  
ogólne typu  „M isja chrześcijaństw a w obec św ia ta ” czy „Ekum enia Słow a W cielonego” 
(refleksje nad  ekum enicznym  w ym iarem  św iąt Bożego N arodzenia), czy w reszcie „E ku
m eniczne w ychow anie poprzez p a ra fię ” . Z kolei w  „Ekum enicznym  b ilan s ie” uw agę 
zw racają  dw a artykuły: nazby t chyba optym istyczny, choć zarazem  niezw ykle cenny 
jako  św iadectw o ekum enicznej postaw y au to ra  „Ekum enia u k resu  podziałów ” (rozw a
żan ia  w okół tzw. D okum entu  z A kry z 1974 r.) i „H olandia-P olska w  d ialogu teologicz
n y m ” (w rażenia z pobytu  w  K raju  T ulipanów  z g rupą  polskich teologów  ka to lick ich  i in 
nych w yznań w  ram ach  w ym iany z ich kolegam i z tego kraju).

W ielką zaletę  om aw ianej pozycji jest Przedm ow a do niej p ió ra  teologa lu terańsk iego  
d ra  K arola K arskiego. Nie ty lko przyb liża  ona postać i dorobek ks. Skow ronka, ale także 
zaw iera  — niejako na m arginesie  owej p rezen tac ji — w łasne przem yślenia i w stępne ko
m entarze  do n iektórych  m yśli i uw ag au tora . K. K arski jest więc w  pew nym  stopniu  
w spółautorem  książki, co nadaje  jej jeszcze bardziej ekum eniczny w ym iar.

Ale w ita jąc  z najw iększym  zadow oleniem  pojaw ienie się „Św iateł ekum en ii” trzeba  
jednocześnie w skazać na  k ilka  ich niedociągnięć. I tak  naw iązując do przypom nianej na 
początku  tej recenzji sugestii w ydania  obu cennych rozpraw ek ks. A. S kow ronka z a lb u 
m u o podróży papieskiej do K raju  Reform acji, stw ierdzam y z dużym  zaskoczeniem  i ża
lem, że w om aw ianym  tu  zb iorku  znalazła  się tylko jedna z nich, a m ianow icie W stęp (tu 
p t. „Jan Paw eł II w k ra ju  R eform acji”). Z abrak ło  natom iast pracy  co najm niej rów nie 
w artościow ej — „Pro testan tyzm  w św iatłach  ekum enii”. Zarów no ty tu łem  (zwłaszcza 
d rugą jego częścią), jak  przede w szystkim  treścią  a rtyku ł ten  — m ini-encyklopedia  dzie
jów i s tanu  w spółczesnego Reform acji i lu teran izm u — zasługiw ał ze w szech m iar na 
w łączenie do całej książki. Aż dziw  bierze, że ten w łaśnie esej nie znalazł się w śród in 
nych zam ieszczonych w „Ś w ia tłach ...” Czyżby zabrak ło  miejsca? A może czasu?

D rugi zarzu t dotyczy ty tu łu , k tó ry  w praw dzie św ietnie pasu je  do zaw artości książki 
(choć zarazem  szkoda, że au to r nigdzie do niego się nie odw ołuje i nie w yjaśnia jego p ra 
starego pochodzenia), przypom ina jednak  niem al identycznie brzm iący ty tu ł innej pozyc
ji, tyle że bez m ała 20 la t wcześniejszej. Chodzi o „Św iatła  ekum eny. A ntologia p a try s ty 
czn a” w opr. A ndrzeja B obera SJ w ydana w W ydaw nictw ie A postolstw a M odlitw y w 
K rakow ie w r. 1965.

Ale oczywiście uw agi powyższe nie zm ieniają naszej, ogólnie bardzo  pozytyw nej oce- 
ny tej pozycji, pierw szego bodaj w rodzim ej lite ra tu rze  teologicznej w yboru  artyku łów  
polskiego ekum enisty  rzym skokatolickiego.

K rz y sz to f  G o łęb iow sk i
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OLSZEW SKI DA N IEL ks.: D zieje  ch rześc ijań stw a  w  zarysie . Wyd. drugie 
popraw ione, K atow ice: K sięgarn ia św. Jacka 1983, 308 s. + m apy, nakł. 
20.000 egz.

Ś w ie tn a  syn teza  w  je d n y m  tom ie, z  m apam i, dobra robota  n au kow a i rów n ie  dobre  
p ió ro , zw ię z ło ść  zso lid a ryzo w a n a  z  p rze jrzysto śc ią , n iosą uzasadn ioną n adzie ję  bu dow a
nia now ej, don iosłej d la  ekum enizm u, św iadom ośc i h is to ryczn ej chrześcijan  nad Wisłą. 
Tak rekom enduje dzieło ks. D aniela  Olszewskiego, w ykładow cy sem inarium  duchow ne
go w  K ielcach, czołowy polski ekum enista  o. prof. S tan isław  Celestyn N apiórkow ski 
OFMConv.

N atom iast prof. Jerzy K łoczowski, h isto ryk  Kościoła, w  przedm ow ie do książki 
stw ierdza: ...narzuca się od razu  z  kon ieczn ości dysku syjn a  spraw a  w yboru , św iadom ych  
opuszczeń , tak iego  a nie innego rozło żen ia  akcen tów . W olno np. za p y ta ć  się, c zy  w  k s ią ż 
ce p rogram ow o pośw ięcon ej h is to rii n ie ty lk o  K ościo ła  ka to lick iego , ale ta k że  innych K o 
ścio łów  chrześcijańskich , n ie dom in u je  m im o w szy s tk o  m a teria ł i p u n k t w id zen ia  k a to li
cki, czy  rzec zyw iśc ie  ukazano w ysta rcza ją co  dorobek i zn aczen ie  innych  tradyc ji?  N ieła
tw o  p rzy c h o d z i d z iś  je szc ze  w  św iecie , m im o ogrom nych p o s tęp ó w  ekum enizm u, p isan ie  
h isto rii w  duchu rzec zy w iśc ie  ekum en icznym , i z  tych  trudności — ale za razem  i ja k że  
słu szn ych  am bicji — w  p e łn i trzeba  sobie  zd a w a ć  spraw ę.

Dwie przytoczone powyżej opinie kato lick ich  uczonych — teologa i h isto ryka  — by
najm niej nie w ykluczają się naw zajem . Na pew no m a rację prof. K łoczow ski w yrażając 
swoje w ątpliw ości, lecz jest rzeczą niem al n a tu ra ln ą , że w  każdej książce poświęconej 
dziejom  Kościoła, a pisanej przez au to ra  w ierzącego, odciska się w m niejszym  lub w ięk
szym stopniu  jego przynależność konfesyjna. Z resztą, jeśli idzie o h isto rię  Kościoła k a to 
lickiego, au to r pom inął bądź zbyt ogólnikow o p rzedstaw ił n iek tóre  w ażne tem aty  (zau
w aża to rów nież prof. Kłoczowski).

Oczywiście ks. O lszew skiem u m ożna w ytknąć pew ne isto tne przeoczenia i zapytać, 
dlaczego na  p rzyk ład  zupełnie pom inął tak  żyw otne n u rty  chrześcijaństw a, jak im i są Ko
ścioły w olne i Kościoły s tarokato lick ie . W końcu ty tu ł książki, podkreśla  to rów nież prof. 
Kłoczowski, jest wysoce zobow iązujący.

Z drugiej jednak strony nie m ożna odmówić racji również o. Napiórkowskiem u, który z 
podręcznikiem  ks. Olszewskiego wiąże duże nadzieje. Porównując, z punk tu  w idzenia eku
menicznego, pracę historyka kieleckiego z innymi w ydanym i u nas po wojnie pozycjami po
święconymi bądź to dziejom chrześcijaństw a w Polsce, bądź historii Kościoła w ogóle, okaże 
się, że mamy do czynienia z pracą napisaną przez au tora reprezentującego nowe pokolenie 
historyków  katolickich, uform owanych w duchu posoborowym. Nie od rzeczy będzie tu  
wspomnieć o jego działalności popularyzującej w śród społeczności katolickiej Kościół m a
riawitów, i o jego kazaniu wygłoszonym niedaw no w św iątyni m ariaw itów  w W arszawie, w 
którym  uznał słuszność ich w ystąpienia przed laty. K azanie to było dużym w ydarzeniem  
ostatniego Tygodnia M odlitw  o Jedność Chrześcijan obchodzonego w Stolicy.

Jakim ś podstaw ow ym  m iernikiem  postaw y ekum enicznej h istoryków  Kościoła jest 
ich stosunek do dw óch w ielkich  rozłam ów : m iędzy chrześcijaństw em  w schodnim  i za
chodnim  w XI w. oraz w  łonie chrześcijaństw a zachodniego w XVI w. Trzeba przyznać, 
że genezę i tło  h istoryczne tych rozłam ów  przedstaw ia  ks. O lszewski obiektyw nie, bez fe
row ania  wyroków , k to  m iał rację, a kto  jej nie m iał, bez obarczan ia  np. w iną za rozłam  w 
XVI w. reform atorów . Pisząc o L utrze  au to r podkreśla, że pod jął on reform ę przede 
w szystkim  z m otyw ów  pasto ralnych , a o jego działalności pisze sine ira  et studio, tak  jak  
to czynią w spółcześni czołowi katoliccy luterolodzy. Porów nując te  passusy z odpow ied
nim i p a rtiam i podręczników  nap isanych  przed  Soborem  W atykańskim  II w idać w yraź
nie, jak  olbrzym iego postępu  dokonała h isto riografia  kato licka.
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W książce znajduje się rów nież k ró tk i rozdział poświęcony h isto rii ruchu  ekum enicz
nego, napisany obiektyw nie, choć w arto  prosić au tora , aby w kolejnym  w ydaniu  książki 
jednak  ten rozdział poszerzył. Nie zdziw iłbym  się specjalnie, gdyby jak iś h isto ryk  k a to li
cki przypisał przełomowe znaczenie w ruchu ekumenicznym Soborowi W atykańskiem u II. 
Tym czasem  ks. Olszewski pisze, i chw ała m u za to, że n a jdon iośle jszym  w yd a rzen iem  w  
rozw o ju  ruchu ekum enicznego było pow o ła n ie  do życ ia  Ś w ia to w e j R ady K ościo łów . Na 
końcu książki au to r podał w ykaz lite ra tu ry  przedm iotow ej, w ydanej w języku polskim . 
Szkoda, iż w zestaw ie p rac  pośw ięconych pro testan tyzm ow i, nie uw zględnił trzyczęścio
wego dzieła ś.p. ks. prof. W oldem ara G astp a ry ’ego pt. „H istoria  p ro testan tyzm u  w Pols
ce”. P raca niedaw no zm arłego h isto ryka  lu terańskiego  jest bow iem  podstaw ow ym  źró
dłem  wiedzy o p ro testan tyzm ie  w Polsce.

W ybitny teolog reform ow any, L ukas Vischer, postu lu je  opracow anie ekum enicznej 
h is to rii Kościoła. D okonać tego m ieliby w spólnym i siłam i uczeni z różnych tradycji 
chrześcijańskich. Mimo, iż w h isto riografii katolickiej a także innych konfesji, nastąp iły  
ogrom ne, pozytyw ne zm iany w sposobie p rzedstaw ian ia  pew nych kontrow ersyjnych w y
darzeń  historycznych (recenzow ana książka jest dobrym  tego przykładem ), pow stan ie  ta 
kiego podręcznika w ydaje się koniecznością. W arto by może pom yśleć o opracow aniu  ta 
kiego dzieła przez polskich historyków  reprezen tu jących  różne Kościoły.

A n to n i G rześkow iak

K a len darz  E w an gelick i 1985. W arszaw a: W ydaw nictw o „Z w iastu n ” 1984. 
N ak ład  20.000 egz., 319 s.; K alen darz K a to lick i na rok 1985. W arszaw a: 
Społeczne Tow arzystw o Polskich K atolików  1985. N ak ład  25.000 egz. 243 s.; 
K alen darz  P ra w o sła w n y  na 1985 rok, W arszaw a: M etropolia P raw osław na
1984, (wysokości n ak ład u  nie podano), 175 s.; K a len d a rz  Ż y d o w sk i 1984—
1985. W arszaw a: Zw iązek Religijny W yznania M ojżeszowego w PRL. N a
kład  3000 egz., 208 s.

Rokrocznie ukazu ją  się w Polsce kalendarze  w ydaw ane przez n iek tó re  Kościoły i 
zw iązki wyznaniow e. P rzeznaczone są one głów nie dla konkre tnych  w spólnot, jednakże 
tra fia ją  coraz częściej, m imo iż są tru d n o  osiągalne, do czytelników  z innych środow isk. 
W yjątek stanow i ty lko „K alendarz żydow ski”, który, jak  się zdaje, w ydaw any jest rów 
nież z myślą o czyteln ikach  spoza środow iska judaistycznego i zaw iera  podstaw ow e in 
form acje o h istorii, k u ltu rze  i relig ii żydow skiej. N iektóre ka lendarze  m ają  dość d ługą 
tradycję, jak  np. „K alendarz  ew angelick i”, inne natom iast ukazu ją  się od n iedaw na, jak  
np. „K alendarz żydow ski”, którego obecna edycja jest d rugą  z kolei. 1

1. „K a len darz ew a n g e lick i” jak  co roku przynosi obszerne spraw ozdanie  z życia K o
ścioła ew angelicko-augsburskiego w Polsce za ubiegły rok. Sporo uw agi pośw ięca się ró 
wnież dwóm w ielkim  w ydarzeniom  w skali ogólnośw iatowej — obchodom  500 rocznicy 
urodzin M arcina L u tra  oraz VI Zgrom adzeniu Ogólnemu Św iatow ej Rady Kościołów w
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Vancouver. A utor sp raw ozdan ia  stw ierdza, iż jubileusz L u tra  był w ydarzeniem  o ch arak 
terze ekum enicznym  i ponadkonfesyjnym . M ówiąc o recepcji n auk i Ojca R eform acji w 
Kościele rzym skokatolickim  w yraża opinię, iż m a ona ch arak te r am biw alentny , a w  n ie
k tó rych  pracach  badaczy  k a to lick ich  p o w ta rza  się  op in ia  o ra d yk a ln ym  su b iek tyw izm ie  
R eform atora i dew iacjach  w  życ iu  duchow ym . P ow raca  ta k że  do łask  te za , że  L u ter  nie  
zn a ł całego P ism a Św ię tego . Jest to  opin ia  dość surow a zważywszy, że w  piśm iennictw ie 
kato lick im  pozytyw ne p race  o L u trze  zdecydow anie przew ażają, a n iek tórzy  teologowie 
w ręcz nie ukryw ają  swojej fascynacji osobą i dziełem  R eform atora.

Również spo tkan ie  pap ieża  Jan a  P aw ła II z przedstaw icielam i K ościołów członkow s
kich Polskiej Rady Ekum enicznej i rep rezen tan tam i relig ii n iechrześcijańsk ich  spotkało  
się z dość chłodną oceną au to ra  spraw ozdania, k tó ry  podkreśla, iż m iało ono ch arak te r 
form alny i było epizodem  w  papieskiej pielgrzym ce po kra ju , a w ygłoszone przem ów ienia 
m iały ch arak te r bardzo  ogólny i p rzede w szystkim  kurtuazyjny . B udujący jest natom iast, 
przytoczony w  spraw ozdaniu , fragm ent przem ów ienia synodalnego bpa  Janusza  N arzyń- 
skiego, naw iązujący  do niedaw nego kon flik tu  katolicko-ew angelickiego w  spraw ie św ią
tyń  p ro testanck ich  na  M azurach. Zdaniem  K siędza B iskupa sp ra w y  d o tyczą ce  kościo łów  
m azu rsk ich  są p o m yśln ie  i w  dobrej, ż y c z liw e j a tm osferze  za ła tw ian e.

Z licznych artyku łów  opublikow anych w „K alendarzu  ew angelick im ” na  uw agę za
sługuje tek st ks. sen iora Jan a  S zark a  pośw ięcony celowi i istocie ew angelizacji o raz p ięk 
ne w spom nienie ew angelickiej d iakonisy  s. Reginy W itt pt. „Jako um ierający , a oto żyje
m y ”, m ów iące o pomocy, jak ą  niosły siostry  ze S zp ita la  Ew angelickiego m ieszkańcom  
stolicy w  okresie okupacji, a zw łaszcza podczas P ow stan ia  W arszaw skiego. „K alendarz 
ew angelick i” podaje rów nież w ykaz w ładz Kościoła ew angelicko-augsburskiego  w PRL 
oraz spis w szystkich  p a ra fii i duchow nych w raz z adresam i.

2. „K a len darz  p ra w o s ła w n y ” w ydaw any jest w w ersji dw ujęzycznej — kalendarz  li
turgiczny według nowego stylu w ydrukow ano w języku polskim, natom iast według stare
go sty lu  — w języku rosyjskim . Z artyku łów  opublikow anych w języku polskim  szczegól
nie cenne jest opracow anie Jerzego A ndrejuka pt. „Problem  au tokefalii Kościoła p raw o
sław nego w Polsce w  okresie m iędzyw ojennym ”, zam ieszczone z okazji p rzypadającej w 
r. 1984 sześćdziesiątej rocznicy nadan ia  przez P atriarcha t K onstantynopolitański autoke
falii Kościołowi p raw osław nem u w Polsce. M arian  B endza pisze o h is to rii resty tuow ane
go w  r. 1983 praw osław nego b iskupstw a przem yskiego. Zam ieszczono też okolicznościo
wy a rty k u ł pośw ięcony arcybiskupow i Bazylem u, zw ierzchnikow i Polskiego A utokefali
cznego Kościoła P raw osław nego i w iceprezesow i PRE, w  zw iązku z obchodzoną przez 
niego w r. 1984 siedem dziesiątą  rocznicą urodzin  i dw udziestą  p ią tą  rocznicą złożenia 
ślubów  zakonnych. O sta tn ią  część ka lendarza  stanow i w ykaz w ładz PA K P oraz k a ta lo 
gów p arafii p raw osław nych w Polsce.

3. K a len d a rz  k a to lic k i”, k tó ry  ukaza ł się nak ładem  In s ty tu tu  W ydaw niczego im. 
Andrzeja Frycza M odrzewskiego, oprócz części zasadniczej, tzn. kalendarza liturgicznego 
K ościoła polskokatolickiego, przynosi szereg artyku łów  o treści relig ijnej i h istorycznej. 
Podobnie jak  w „K alendarzu  ew angelick im ” m ożna tu  znaleźć kącik  d la  dzieci. Z a rty k u 
łów teologicznych zw raca uw agę tek st ks.^dziekana Tom asza W ojtow icza p t. „Czym różni 
się Kościół Polskokatolicki od Kościoła Rzym skokatolickiego”, w którym  au to r — nie uni
kając  tonu  polem iczno-apologetycznego — om aw ia n iek tó re  w ażniejsze różnice pom ię
dzy obom a K ościołam i, jak  np. stosunek do w ładzy hierarchicznej, p roblem  nieom ylności 
w Kościele, spraw ę celibatu  duchow nych itd.

\
4. B ardzo a trakcy jn ie, n a  w ysokogatunkow ym  pap ierze  w ydany został pod redakcją  

Ewy Św iderskiej „K alen darz ż y d o w s k i”. N a bogatą  jego zaw artość sk łada ją  się: w ykaz 
kongregacji i synagog, kalendarium  historii Żydów na świecie i w Polsce, słownik podsta-
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wow ych term inów  i znaczeń teologicznych, m ały słow nik biograficzny w ybitnych  Żydów, 
kalendarz  żydow ski na  rok 5745 (jest to odpow iednik roku 1985 w k a lendarzu  łacińskim ), 
w ykaz św iąt i postów  żydow skich. Zam ieszczono rów nież w iele artyku łów  o treści teo lo
gicznej, historycznej i ku ltu ralne j, a także  k ilka m idraszów , to znaczy kom entarzy  do 
ksiąg  biblijnych ułożonych w form ie przypow ieści. Z pub likacji teologicznych szczegól
nie w artościow e są: w stęp h istoryczny do Talm udu p ió ra  Szym ona D atn era  oraz artyku ł
0 św iętach i postach  judaizm u nap isany  przez M agdalenę Bendow ską.

„K alendarz żydow ski” spo tkał się z w ielkim  zain teresow aniem  czytelników , a jego 
trzytysięczny nak ład  okazał się stanow czo za mały. Pod adresem  w ydaw cy — Zw iązku 
Religijnego W yznania M ojżeszowego w PRL w arto  by zgłosić p o stu la t o opublikow anie w 
k tórejś z edycji a rty k u łu  na  tem at stosunku  judaizm u do innych religii. Tem at ten  jest 
p raw ie w cale n ieznany w polskim  piśm iennictw ie, a tzw. „żydow ski” num er „Z n ak u ” 
(339—340 z 1983 r.), w którym  zam ieszczono artyku ły  Józefa L ich tena  i Jak o b a  Petucho- 
wskiego poruszające kw estię stanow i tu ta j chlubny w yjątek.

Reasum ując trzeba  stw ierdzić, że kalendarze  w yznaniow e dostarcza ją  w iele cennego
1 in teresującego m ateria łu  o K ościołach i w spólnotach, przez k tó re  są w ydaw ane. W dobie 
narasta jącego  zain teresow ania  m niejszościam i w yznaniow ym i fak t ten  n ab iera  szczegól
nego znaczenia, gdyż jak  w iadom o, rzetelna, fachow a inform acja może przyczynić się do 
przezw yciężenia stereotypów , uprzedzeń, przesądów  i krzyw dzących opinii w yn ika ją 
cych na ogół z niewiedzy.

Antoni Grześkowiak

Martin Luther in ökumenischer Reflexion. Sym posium  zum  500. G eburstag  
des R eform ators v e ran sta lte t vom L ehrstuh l fü r ökum enische Theologie der 
A kadem ie fü r K atholische Theologie in W arszaw a, 9.— 10. N ovem ber 1982. 
Red.: Alfons Skow ronek. W arszaw a: A kadem ia Teologii K atolickiej 1984. 
N ak ład  1300 egz., 170 s.

W swoim czasie p isaliśm y obszernie o sym pozjum  ekum enicznym  „M arcin L u ter w 
refleksji ekum enicznej” (SiDE 1983 n r 1), zorganizow anym  przez k a ted rę  teologii ekum e
nicznej A kadem ii Teologii K atolickiej w  W arszaw ie w dn iach  9— 10 lis topada  1982 r. z 
okazji rozpoczynających się jubileuszow ych obchodów  500-lecia u rodzin  refo rm ato ra  
w ittenberskiego. U czestnikam i sym pozjum  byli członkow ie różnych K ościołów chrześci
jańskich, teologow ie i s tudenci ATK, Chrześcijańskiej A kadem ii Teologicznej i K ato lic
kiego U niw ersy tetu  Lubelskiego. Do w ygłoszenia referatów  zaproszono teologów  ka to lic 
kich i p ro testanck ich  z Polski oraz z k ra ju  R eform acji — RFN i NRD.

Obecnie, s taran iem  ks. prof. A lfonsa Skow ronka, k ierow nika ka ted ry  ekum enicznej 
ATK, głównego an im ato ra  sym pozjum , ukazała  się w  języku niem ieckim  książka, k tó ra  
— poza słow am i pow itan ia , w ypow iedzianym i przez rek to ra  ATK, ks. prof. Rem igiusza 
Sobańskiego i w iceprzew odniczącego Kom isji E p iskopatu  ds. Ekum enizm u, ks. bp. W ła
dysław a M iziołka — zaw iera teksty  wygłoszonych referatów . Przypom nijm y nazw iska re 
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ferentów  i tem aty  ich w ystąpień: ks. prof. F ranz P eter S onntag  (katolik) ze S tud ium  Teo
logiczno-Filozoficznego w E rfu rc ie  — „L uter w perspektyw ie kato lick iej. Rozwój k a to 
lickich badań  n ad  M arcinem  L utrem  w Niemczech, k ra ju  R eform acji” ; ks. prof. H einz 
S chü tte  (katolik) z In s ty tu tu  Ekum enicznego J.A. M öhlera w P aderborn ie  — „Ekum eni
czne w nioski płynące z teologii L u tra ” ; prof. O tto H erm ann Pesch (katolik) z U niw ersyte
tu  w H am burgu — „Nowy kato lick i obraz M arcina L u tra ” ; prof. R einhard  Slenczka 
(ewangelik) z U niw ersy tetu  w E rlandze  — „L uter i katolickość K ościo ła” ; prof. Johannes 
B rosseder (katolik) z U niw ersy tetu  w Bonn — „Ekum eniczne znaczenie teologii M arcina 
L u tra  d la  teologii i K ościoła ka to lick iego” ; prof. Alfons Skow ronek — „M arcin L u ter o 
W ieczerzy P ań sk ie j” ; prof. G erhard  S au te r (ewangelik) z U niw ersy tetu  w Bonn — „O braz 
człowieka w ujęciu M arcina L u tra ”; H elm ut Thielicke (ewangelik) — em erytow any profe
sor U niw ersytetu  w H am burgu  — „N iezałatw ione problem y R eform acji” . Z niew yjaśnio- 
w ych powodów w książce zab rak ło  re fe ra tu  ks. m gr Janusza  N arzyńskiego, b iskupa  Koś
cioła Ew angelicko-A ugsburskiego w  Polsce, pt. „N iektóre zagadnien ia  z dziejów  recepcji 
m yśli M arcina L u tra  w  Polsce”.

C zytelnik nie znający  języka niem ieckiego, a zain teresow any tem atyką  sym pozjum , 
będzie te raz  oczekiw ał n iecierp liw ie na  zapow iedziane w ydanie w ygłoszonych referatów  
w języku polskim . N a zakończenie tej kró tk iej recenzji w arto  przytoczyć słow a prof. R. 
S lenczki, w ypow iedziane po sym pozjum  w liście do prof. A. Skow ronka: Sam  fa k t, że  
A kadem ia  Teologii K a to lick ie j zo rgan izow a ła  sym p o zju m  p ośw ięcon e  L u trow i, m a zn a 
czen ie h is to ryczno-kościelne. D u że za in teresow an ie , ja k ie  w zb u d ziła  ta  im preza , zrob iło  
na m nie w ie lk ie  w rażen ie  (...) W ydarzen ie  to  spo tka ło  się ta k że  u nas z  d u żym  za in tereso 
w aniem .

K ar

ZBIGNIEW  PODGÓRZEC: W okół ikony. R o zm ow y z  Jerzym  N ow osie lsk im . 
W arszaw a: In s ty tu t W ydaw niczy „PA X ” 1985. N ak ład  10 000 egz., 199 s.

K siążka ta  zasługuje na  baczną uw agę czytelnika, szczególnie zaś tego, k tó ry  — już 
to ze w zględów  profesjonalnych, już to z rac ji osobistych, „am ato rsk ich ” — in teresu je  się 
sztuką, duchow ością, m yślą filozoficzną i re lig ijną chrześcijańskiego W schodu, a więc 
także szeroko rozum ianym  i na  w ielu płaszczyznach się rozgryw ających n ie tylko re lig ij
nym, ale i ku ltu row ym  ekumenizmem. A że czytelników  tak ich  jest u  nas dziś niem ało, 
św iadczy duża, nie s łabnąca  chłonność rynku  na  w szystko, co się z tej dziedziny ukazy
w ało w la tach  osta tn ich  i co się na  szczęście n ad a l ukazuje.

C zytelnik ten, jeśli już książkę ową zdobędzie lub do niej w jak iś inny sposób dotrze, 
wynieść pow inien z jej lek tu ry  różnorak ie  korzyści oraz w iele au tentycznej satysfakcji. A 
będzie je zaw dzięczał, w  różnej zresztą  p roporcji i w rozm aity  sposób swój w kład  w  sp ra 
wę pow stan ia  i ogłoszenia tej pub likacji w noszącym  trzem  jej w spółtw órcom . Pierw szy z 
nich to w ydaw ca, IW PAX, a konkre tn ie  jego redakcja  lite ra tu ry  filozoficzno-religijnej, 
k tó ra  w ostatn ich  la tach  w ychodząc naprzeciw  au tentycznym  zapotrzebow aniom  i za in 
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teresow aniom  społecznym  ogłosiła k ilka  kap ita lnych  pozycji, w  tym  w ybór p ism  praw o
sław nego polskiego teologa, ks. Jerzego K lingera, p rzek ład  polski dzieł w ybitnego rosyj
skiego p isarza  religijnego P aw ła F lorenskiego w raz z jego słynnym  „Ikonostasem ” (dw u
k ro tn ie  już zresztą), n iedaw no zaś całkiem  „Teologię b izan ty jsk ą” Johna M eyendorffa. 
„Wokół ikony” uzupełnia tę wschodnią, bizantyjsko-słow iańską serię oficyny i wzbogaca ją
0 pozycję odm ienną wprawdzie, oryginalną w  pomyśle i wykonaniu, ale nie mniej ważną.

Bez zainteresow ania, w yczucia po trzeb  czytelniczych i m ecenasow skiej tro sk i w yda
wcy książka ta  nie zais tn ia łaby  jako  fak t b ibliograficzny, złożyły się na  n ią  bow iem  tek 
sty u trw alone już w praw dzie d rukiem  w cześniej w  ciągu k ilku  la t ostatn ich , ale rozpro 
szone po różnych pism ach zarów no specjalistycznych, filozoficzno-religijnych, jak  i lite - 
racko-hum anistycznych, głów nie na  łam ach  m iesięcznika „Z n ak ”, k tó ry  ogłosił ich zrąb  
zasadniczy w  la tach  1980— 1982. A są to  teksty  nie całkiem  w  tym  g a tu n k u  typow e, więc 
nie rozpraw y, artyku ły  naukow e czy eseje, lecz rodzaj w praw dzie  w  p iśm iennictw ie n au 
kowym, artystycznym  czy publicystycznym  od daw na zadom ow iony, dziś jed n ak  znów 
szczególnie ak tualny , często i z pow odzeniem  przy różnych okazjach  stosow any, w łaśnie 
specjaln ie  jakby  ekum eniczny — w ypow iedź dialogow a, rozm ow a. A w  tym  dialogu-roz- 
m ow ie o ikonie m usi w ziąć i b ierze udział przynajm niej dw oje uczestników , i do tego nie 
przypadkow o, dow olnie do dyskusji dobranych, lecz m ających sobie do pow iedzenia coś 
rzeczyw iście ważnego, isto tnego w  danej m aterii. Tu, w  tej książce, dyskurs o ikonie toczą 
godni siebie partnerzy , każdy będący m ajstrem  w swojej dziedzinie.

Oczywiście, najisto tn iejsze i najw ażniejsze są tu  odpow iedzi-w ypow jedzi rozm ówcy 
pierw szego, głównego, k tó ry  jak  n ik t chyba inny u  nas m a ta k  w iele na  ten  tem at do po
w iedzenia: Jerzy Nowosielski, w ybitny  i płodny m alarz, profesor krakow skiej akadem ii, 
au to r w ielu dzieł sztuki, jedyny na  ta k  w ysokim  poziom ie profesjonalnym  m alarz  u p ra 
w iający ten  tak  specyficzny, tru d n y  dział sztuki sakralnej jak  ikona, ale także  — co już 
jest zjaw iskiem  w yjątkow ym , niepow tarzalnym , unikatow ym  chyba także  w  skali św iato 
wej — tw órca snujący od la t refleksję teoretyczną w naw iązan iu  do sw oich dzieł p lastycz
nych (por. szczególnie jego s tud ia  ogłaszane w la tach  uprzedn ich  w  m iesięczniku 
„Z n ak ”), trak tu jący  problem atykę m alarstw a  samego jako p u n k t w yjścia do rozw ażań na 
tem aty  szeroko rozum ianej k u ltu ry  w  ogóle, a sztuki, myśli, duchow ości, litu rg ii w schod- 
n iochrześcijańskiej w' szczególności. S tąd  więc w  sposób niezw ykle in teresu jący  J. N ow o
sielski naw iązuje dziś do daw nej, szacownej tradycji chrześcijańskiego, zw łaszcza sło
w iańskiego W schodu i jako  a rty s ta  m alarz, do tego człow iek świecki, i jako  m yśliciel re li
gijny, chociaż nie profesjonalista-teo log , a przy tym  tę tradycję  w  sposób isto tny  rozw ija i 
ubogaca, p rzybliżając ją  dzisiejszem u człow iekow i z kręgu zw łaszcza innej, zachodniej, 
łacińsko-europejskiej m entalności.

By jednak  owe tak  niekiedy w ażne, głębokie i obszerne w ypow iedzi tw ó rcy -p rak tyka
1 teore tyka  pow stać mogły, należało  stw orzyć w arunk i um ożliw iające ich zaistn ienie, 
konkretyzację m yślow ą i słow ną. I tego w łaśnie dokonał drugi uczestn ik  owych dialogów, 
rów ny m istrzow i Jerzem u m ajster w  swojej dziedzinie, dzienn ikarz-pub licysta , tłum acz z 
języka rosyjskiego (D ostojewski, Gogol, teologow ie rosyjscy) oraz znaw ca i en tuzjasta  
„rzeczy w schodn ich” — Zbigniew  Podgórzec, od la t z pow odzeniem  up raw ia jący  ten  w ła
śnie tru d n y  gatunek  rozm ow y prow okującej, d ialogu-insp iracji, au to r m ający w  swoim 
w cześniejszym  dorobku  cały obszerny cykl tak ich  niezw ykle in teresu jących  dyskursów  
ogłoszonych głów nie na  łam ach „Tygodnika Pow szechnego”, a p rzeprow adzonych w  la 
tach  siedem dziesiątych z ludźm i w spółczesnej rosyjskiej ku ltu ry , n au k i i sztuki, dziś już 
osobistościam i o nazw iskach  głośnych, znaczących nie ty lko w  skali ich ojczystego k ra ju  
(por. ich w ykaz w  książce w  nocie redakcyjnej na  s. 196— 197). To on w łaśnie, ten  „am ator 
i en tu z ja s ta”, a rów nocześnie dobry, kom peten tny  znaw ca „spraw  w schodn ich” (w arto 
tu  z uznaniem  podkreślić  w ażną  rolę insp iru jącą  Z. Podgórca jako człow ieka i p isarza), 
posługując się dostępnym i sobie sposobam i nacisku  czy persw azji in te lek tualnej spow o
dow ać um iał, iż w spółczesny au tentyczny „ikonopiśca”, człow iek stojący na  granicy 
dw óch św iatów  chrześcijaństw a i tw órca w zajem nie je sobą i swoim  dziełem  arty stycz
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nym  i m yślą oraz duchow ością dopełniający, w zbogacający — mógł w  swych w ypow ie
dziach zająć się nie ty lko w szelkim i m ożliwym i kw estiam i ikony sam ej, ale także  jej b a r
dzo rozległym, h istorycznym  i w spółczesnym  kontekstem , na k tóry  złożyły się, obok zaga
dnień z zakresu  sam ych sztuk  plastycznych, także problem y estetyki, lite ra tu ry  (Dostoje
wski), tea tru , h isto rii Kościoła, dziejów  religijności, zw łaszcza zaś teologii w schodniej z 
jej rozm aitym i działam i, ze szczególnym  w yeksponow aniem  cen tralnej tu  prob lem atyk i 
eschatologicznej.

F ak t, iż tak ie  w łaśnie dialogi tu , w  naszej polskiej rzeczyw istości mogły najp ie rw  po
w stać, odbyć się, a następn ie  się ukazać i zacząć w  społecznym  odbiorze funkcjonow ać i 
swoją rolę pełnić — czyni z om aw ianej tu  książki w ydarzenie w yjątkow e, w ażne, d la  cza
su i m iejsca w ielce sym ptom atyczne. I to jest chyba naisto tniejszy, w łaśnie w yraźnie 
e k u m e n i c z n y  aspek t całego tego przedsięw zięcia p isarskiego i w ydaw niczego.

R yszard  Ł u żn y
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